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Αθήνα, σήµερα στις 7 Ιανουαρίου 2014, ηµέρα Τρίτη και ώρα
18.13’ συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολοµέλεια για να συνεδριάσει υπό την προεδρία
του Γ’ Αντιπροέδρου αυτής κ. ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση.
Να ευχηθώ σε όλους να έχουµε µία καλή χρονιά. Ο Θεός να
µας δίνει φώτιση τέτοια, ώστε η παραγωγή του έργου που θα γίνεται εδώ µέσα να είναι προς το συµφέρον του ελληνικού λαού.
(ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ: Σύµφωνα µε την από 21-12-2013
εξουσιοδότηση του Σώµατος επικυρώθηκαν µε ευθύνη του Προεδρείου τα Πρακτικά της ΝΘ’ συνεδριάσεως του Σαββάτου 21
Δεκεµβρίου 2013 σε ό,τι αφορά στην ψήφιση στο σύνολο των
σχεδίων νόµων:
α) «Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις»
β) «Κυβερνητικό Συµβούλιο Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, Ελληνικό Επενδυτικό Ταµείο, Αξιοποίηση Ιδιωτικής Περιουσίας του
Δηµοσίου και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις»)
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόµεθα στην ηµερήσια
διάταξη της
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Μόνη συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου
του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων: «Εθνική Αρχή Συντονισµού Πτήσεων και άλλες διατάξεις».
Η Διάσκεψη των Προέδρων αποφάσισε στη συνεδρίασή της
στις 19 Δεκεµβρίου του 2013 τη συζήτηση του νοµοσχεδίου σε
δύο συνεδριάσεις.
Στη σηµερινή συνεδρίαση θα συζητηθεί το νοµοσχέδιο επί της
αρχής. Στην αυριανή συνεδρίαση θα συζητηθεί το νοµοσχέδιο
επί των άρθρων και των τροπολογιών.
Τον λόγο έχει ο εισηγητής…
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα
ήθελα τον λόγο.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θέλω τον
λόγο για να πω κάτι επί της διαδικασίας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ορίστε, κύριε
Παπαδηµούλη, έχετε τον λόγο.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, η Κυβέρνηση µόλις σήµερα κατέθεσε εκπρόθεσµα δύο τροπολογίες εντελώς άσχετες µε το νοµοσχέδιο. Πρόκειται για την τροπολογία
µε γενικό αριθµό 1074 και ειδικό 33, η οποία είναι ένα «δώρο»
στους καναλάρχες και την «DIGEA», που είναι η κοινοπραξία των
καναλαρχών, η οποία τους δίνει την παράταση µέχρι και το 2016

για τη νοµιµοποίηση αδειών κεραιών εκποµπής ψηφιακού σήµατος και άλλου σήµατος, σε παραβίαση του ισχύοντος νόµου, και
την τροπολογία µε γενικό αριθµό 1075 και ειδικό 34, η οποία αντιµετωπίζει θέµατα του ΤΑΙΠΕΔ που σχετίζονται µε την ιδιωτικοποίηση του ΟΣΕ.
Καταλαβαίνετε κι εσείς, κύριε Υπουργέ, ότι είναι πολύ σοβαρά
θέµατα για τα οποία, κύριε Μαρκογιαννάκη, επανειληµµένα και
το Προεδρείο, ακόµη και εισηγητές και Βουλευτές της Πλειοψηφίας –τώρα, δυστυχώς, δεν βλέπω κανέναν εδώ- είχαν διαµαρτυρηθεί. Δεν είναι δυνατόν να ευτελίζεται έτσι η κοινοβουλευτική
διαδικασία και να έρχονται κυριολεκτικά στο παρά ένα µε τη
σφραγίδα «εκπροθέσµως», τροπολογίες από την πλευρά της Κυβέρνησης που κατατέθηκαν σήµερα το πρωί.
Εκ µέρους της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης απαιτώ να αποσυρθούν. Δεν µπορείτε να δεσµεύετε µέχρι τα µέσα του 2016 τη
διαιώνιση ενός καθεστώτος παρανοµίας και αναρχίας στις κεραίες που εκπέµπουν σήµα, όταν ο νόµος που ψηφίστηκε, µε
Υπουργό τον Βορίδη, έδινε δεκαοκτάµηνη προθεσµία για να
υπάρξει νοµιµοποίηση της κατάστασης, η οποία εκπνέει τον
Μάρτιο του 2014. Αν εσείς δεν κάνατε σωστά τη δουλειά σας –
και εννοώ τους κυβερνώντες, κύριε Χρυσοχοΐδη, όχι εσάς προσωπικά, που αναλάβατε τώρα- αυτός δεν είναι λόγος να ευτελίζεται η κοινοβουλευτική διαδικασία.
Ζητώ την απόσυρση αυτών των εκπρόθεσµων τροπολογιών και
ζητώ να έρθουν κανονικά σε συναφές νοµοσχέδιο. Στο κάτωκάτω της γραφής, κύριε Χρυσοχοΐδη, έχετε δεσµευτεί ότι θα φέρετε µία εκκρεµούσα µνηµονιακή υποχρέωση της χώρας, να γίνει
ό,τι γίνεται σε όλη την Ευρώπη, δηλαδή νόµιµη αδειοδότηση των
τηλεοπτικών καναλιών, διαγωνισµός και όχι τσάµπα άδειες για
τους καναλάρχες στις ψηφιακές συχνότητες. Σ’ αυτό το νοµοσχέδιο, το οποίο έχετε πει ότι θα φέρετε άµεσα, φέρτε κι αυτό
το θέµα να το συζητήσουµε, όχι εν κρυπτώ και παραβύστω.
Εποµένως, κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ, και µε τη δική σας συνδροµή και ζητώ και τη γνώµη των Κοινοβουλευτικών Εκπροσώπων και των εισηγητών και της Νέας Δηµοκρατίας και του
ΠΑΣΟΚ αλλά και µε τη συνδροµή του Υπουργού, να αποσυρθούν
αυτές οι τροπολογίες, γιατί είναι ντροπή για το Κοινοβούλιο να
νοµοθετεί έτσι.
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ (Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων): Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ, µπορώ να έχω τον
λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κύριε Υπουργέ,
να τοποθετηθεί και ο κ. Μαριάς;
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ (Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων): Ναι, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ορίστε, κύριε
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Μαριά. Έχετε τον λόγο.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, το Σάββατο 4 Ιανουαρίου, προσήλθα στη Βουλή για να καταθέσω τροπολογία. Η Βουλή το Σάββατο το πρωί στις 9.00’ που πήγα στη
Νοµοθετική Υπηρεσία, ήταν κλειστή. Επικοινώνησα τηλεφωνικά
µε τον κ. Θεοδωρόπουλο και µε άλλους υπηρεσιακούς παράγοντες, διότι θεωρώ πως είναι απαράδεκτο να είναι κλειστή η Βουλή
το Σάββατο, ενώ έχουµε νοµοσχέδιο που συζητείται την Τρίτη ή
και την Πέµπτη –και έχει σηµασία για την Πέµπτη- και να επιθυµεί
Βουλευτής ή και Κοινοβουλευτική Οµάδα να καταθέσει τροπολογία. Επικοινώνησα και µε άλλους υπηρεσιακούς παράγοντες.
Τελικά, συνάντησα και µίλησα µε τον Γενικό Γραµµατέα, τον
κ. Παπαϊωάννου. Του ζήτησα να ανοίξει κανονικά η Νοµοθετική
Υπηρεσία και να καταθέσω τις τροπολογίες. Ο Γενικός Γραµµατεύς, ο οποίος και παρέλαβε περί τις 9.30’ στο γραφείο του τις
τροπολογίες, µου είπε ότι αυτές θα λάβουν ηµεροµηνία του Σαββάτου, κάτι το οποίο έχει µεγάλη σηµασία. Βλέπω ότι και οι δύο
τροπολογίες και η 1071/15, που είναι για το νοµοσχέδιο του
Υπουργείου Εσωτερικών για την Πέµπτη, χαρακτηρίζεται εκπρόθεσµη, όπως και η τροπολογία που αφορά τα 25 ευρώ πληρωµής
για εισαγωγή στα νοσοκοµεία και το 1 ευρώ πληρωµής για κάθε
συνταγή που εκτελεί ο φαρµακοποιός χαρακτηρίζεται εκπρόθεσµη, αλλά µε ηµεροµηνία σηµερινή και ώρα 8.45’. Εγώ δεν ήρθα
καν στις 8.45’.
Επισηµαίνω το θέµα αυτό στην Ολοµέλεια. Ζητώ και οι δύο
συγκεκριµένες τροπολογίες να λάβουν ηµεροµηνία καταθέσεως
την ηµέρα που παρέλαβε το Γραφείο του Γενικού Γραµµατέα –
µε συµφωνία και συζήτηση µαζί µου-, δηλαδή το Σάββατο, τις
συγκεκριµένες τροπολογίες.
Κύριε Πρόεδρε, δηλώνω εκ µέρους των Ανεξαρτήτων Ελλήνων, επειδή έχει ξανασυµβεί αυτό και Σάββατο και άλλες µέρες
που έπρεπε να είναι ανοιχτή η Βουλή και να λειτουργεί, ότι, εάν
βγούµε επισήµως και καταγγείλουµε τη διαδικασία αυτή, δεν θα
θέλαµε να εκληφθεί ότι αυτό γίνεται για λόγους δηµιουργίας εντυπώσεων.
Θα µπορούσα το Σάββατο το πρωί, τη στιγµή που το θέµα µε
τα 25 ευρώ ήταν καθοριστικό, να δηµιουργήσω διαδικαστικό
θέµα. Επισηµαίνω το ζήτηµα αυτό και θέλω οι δύο συγκεκριµένες
τροπολογίες 1071/15 και 1072/31 να αναφερθεί ότι έχουν ηµεροµηνία καταθέσεως 4 Ιανουαρίου και ώρα 9.05’ το πρωί, όπου
ήµουν εδώ και ήταν κλειστή η Βουλή και τα γραφεία, ενώ έπρεπε
να ήταν ανοιχτά.
Σε σχέση µε τις άλλες δύο εκπρόθεσµες τροπολογίες που κατατέθηκαν από την πλευρά της Κυβέρνησης -και βλέπω ότι είναι
εδώ και ο κ. Χρυσοχοΐδης-, θεωρούµε ότι και τα δύο θέµατα αυτά
είναι πάρα πολύ σοβαρά και πρέπει να αποσυρθούν άµεσα, τόσο
οι ρυθµίσεις…
ΟΛΓΑ-ΝΑΝΤΙΑ ΒΑΛΑΒΑΝΗ: Δεν υπάρχουν ούτε σαν εκπρόθεσµες στα έντυπα της Αίθουσας.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Εντάξει, εγώ τις πήρα.
Τις είχε εκεί προηγουµένως. Ίσως µοίρασαν λιγότερες.
Αυτήν τη στιγµή, πάντως, υπάρχουν τροπολογίες από την Κυβέρνηση που αφορούν σηµαντικά θέµατα του ΟΣΕ και του ΤΑΙΠΕΔ, για τα οποία νοµίζουµε και πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα
ενηµέρωσης του Σώµατος, κύριε Υπουργέ, και ταυτόχρονα συζήτησης και παρέµβασης των φορέων που έχουν σχέση µε τα
θέµατα αυτά.
Το ίδιο ισχύει και για την άλλη εκπρόθεσµη τροπολογία, η
οποία είναι τεράστια, σε σχέση µε τους καναλάρχες. Τη στιγµή
που συζητούµε, κύριε Υπουργέ, για τα δήθεν ισοδύναµα, για να
κοπεί το εισιτήριο των 25 ευρώ –εµείς ζητούµε την πλήρη κατάργησή του-, φέρνετε τροπολογίες που απαλλάσσουν εν προκειµένω τους καναλάρχες.
Άρα είναι δύο τα θέµατα, κύριε Πρόεδρε: Πρώτον, οι δύο τροπολογίες, που ανέφερα και τις οποίες κατέθεσα, θέλω να έχουν
ηµεροµηνία Σάββατο 4-1-2014 και ώρα 9.05’, γιατί τότε κατατέθηκαν και, δεύτερον, οι άλλες δύο τροπολογίες, οι οποίες είναι
εκπρόθεσµες, εκ µέρους της Κυβέρνησης, να αποσυρθούν, για
να µπορέσουµε πραγµατικά να τις συζητήσουµε σε παρεµφερές
νοµοσχέδιο και κυρίως µε την άνεση χρόνου που χρειάζεται.
Σας ευχαριστώ.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε,
κύριε συνάδελφε.
Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ (Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κατ’ αρχάς εύχοµαι σε όλους
χρόνια πολλά και καλή δύναµη.
Θέλω να εξάρω και να αναγνωρίσω την προσήλωσή σας στη
νοµιµότητα και στον σεβασµό του Κανονισµού της Βουλής. Θέλω
να σας πω ότι παραβιάζετε ανοιχτές θύρες. Κατετέθησαν κάποιες τροπολογίες, οι οποίες δεν εισάγονται εδώ. Είναι εκπρόθεσµες, όπως είδατε, και ως Υπουργός δεν έχω σκοπό να
συζητήσω καµµία τέτοια τροπολογία. Άρα µη βάζετε τέτοια ζητήµατα.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Αποσύρονται;
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ (Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων): Δεν αποσύρονται, γιατί δεν εισήχθησαν ποτέ.
Ήταν εκπρόθεσµες. Δεν υπάρχουν τροπολογίες ουσιαστικά. Τελειώσαµε.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Τις υπογράψατε, κύριε
Υπουργέ.
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ (Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων): Εντάξει, θέλω να είµαι σαφής σε αυτό.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Ήδη διανεµήθηκαν.
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ (Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων): Θέλω να είµαι σαφής και να επαναλάβω ότι για
εµένα δεν υπάρχουν αυτές οι τροπολογίες. Άρα τέτοιο θέµα δεν
υφίσταται.
Κύριε Πρόεδρε, όσον αφορά το πρώτο ζήτηµα που έθεσε ο κ.
Μαριάς, δεν αφορά εµένα, αλλά τον Πρόεδρο της Βουλής και,
προφανώς, θα απαντηθεί από εσάς.
Σε ό,τι αφορά την ουσία, αναφέρθηκε ο κύριος συνάδελφος
στα ζητήµατα αναρχίας και σε έλλειψη νοµιµότητας. Αυτήν τη
στιγµή υπάρχει και αυτό πρέπει να προλάβουµε, να µην υπάρχει
αταξία και έλλειψη νοµιµότητας. Ούτε δωράκια είναι ούτε δωρεές είναι ούτε παροχές σε κανέναν.
Είναι απλά µια τακτοποίηση που πρέπει να γίνει, διότι αυτήν
τη στιγµή εδώ και πάρα πολλά χρόνια υπάρχει αταξία. Είναι αίτηµα της Ανεξάρτητης Αρχής Τηλεπικοινωνιών, προκειµένου να
ρυθµιστεί ένα ζήτηµα, το οποίο εδώ και πολλά χρόνια βλάπτει το
περιβάλλον και την υγεία των πολιτών και δυστυχώς δεν έχει
ρυθµιστεί µέχρι σήµερα. Γι’ αυτόν τον λόγο έρχεται, αλλά είναι
µια άλλη συζήτηση.
Εποµένως ευχαριστώ πολύ και αναγνωρίζω την προσήλωσή
σας στη νοµιµότητα, αλλά παραβιάζετε ανοιχτές θύρες. Δεν
υπάρχουν τροπολογίες για µένα. Δεν υπάρχει καµµία τροπολογία. Το θέµα έχει κλείσει. Συνεπώς κακώς έγινε όλη αυτή η συζήτηση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Νοµίζω ότι µετά
την τοποθέτηση του Υπουργού…
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Θα διευκολύνω, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Για ένα λεπτό,
παρακαλώ.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
Δεν θα χρειαστώ παραπάνω.
Σηµειώνω ως θετική τη δήλωση του Υπουργού ότι αυτές οι εκπρόθεσµες και άσχετες µε το νοµοσχέδιο τροπολογίες της τελευταίας στιγµής, που κατατέθηκαν όµως µε υπουργικές υπογραφές –µεταξύ των οποίων και η δική του-, δεν υπάρχουν και
άρα δεν θα συζητηθούν.
Ζητώ και από την Κυβέρνηση και από το Προεδρείο να παγιωθεί αυτή η πρακτική. Να τελειώνουµε µε τις άσχετες, εκπρόθεσµες, κυβερνητικές τροπολογίες. Προσθέτω ότι δεν είναι αλήθεια ότι αν έχει πάνω της τη σφραγίδα της εκπρόθεσµης η Κυβέρνηση δεν τη δέχεται. Πολλές εκπρόθεσµες τροπολογίες –είτε
κυβερνητικές είτε δήθεν βουλευτικές- τη υποδείξει της Κυβέρνησης, όπως η περίφηµη χαριστική για την ασυλία των τραπεζιτών που έδωσαν τα θαλασσοδάνεια στα κόµµατα, ήταν εκπρόθεσµες και τις υιοθέτησε στο παρά ένα η Κυβέρνηση.
Τέλος, για το θέµα της ουσίας, κύριε Χρυσοχοΐδη, …
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Είπαµε ένα
λεπτό και τώρα θα κάνετε ολόκληρη ανάλυση.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Τελειώνω.
…Ο ν. 4053/2012 έδωσε δεκαοκτώ µήνες προθεσµία για να
ρυθµιστούν µε βάση τον νόµο και µε νόµιµο τρόπο οι κεραίες εκποµπής ψηφιακού και τηλεοπτικού σήµατος. Αυτό δεν έγινε και
η προθεσµία λήγει τον Μάρτιο.
Εποµένως εδώ η ευθύνη για τη συντήρηση, επ’ ωφελεία των
καναλαρχών και της διαπλοκής, αυτού του καθεστώτος της ανοµίας βαρύνει τις κυβερνήσεις. Μη µας λέτε, λοιπόν, ότι θέλετε
να βάλετε τάξη στο τοπίο, γιατί η Ελλάδα είναι η µόνη χώρα η
οποία είκοσι πέντε χρόνια τώρα δεν έχει κάνει διαγωνισµό για τις
τηλεοπτικές άδειες.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε
πολύ, κύριε συνάδελφε.
Όσον αφορά στις δυο τροπολογίες για τις οποίες υπήρχαν οι
ενστάσεις τόσο από τον κ. Παπαδηµούλη όσο και από τον κ.
Μαριά, µετά την τοποθέτηση του κύριου Υπουργού δεν τίθεται
θέµα. Δεν θα συζητηθούν. Δεν υπάρχει λόγος για παραπέρα συζήτηση.
Όσον αφορά στο θέµα που θέσατε, κύριε Μαριά, πρέπει να
σας πω ότι κατά τη διάρκεια των διακοπών της Βουλής, το Πάσχα
και τα Χριστούγεννα, η Βουλή δεν λειτουργεί το Σάββατο. Έτσι
έχει αποφασιστεί. Έτσι έχει παγιωθεί.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Ποτέ!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να σας πω ότι και την ηµέρα αυτή να ήταν ανοιχτή
η αρµόδια υπηρεσία και να παραλάµβανε την ώρα που προσήλθατε την τροπολογία σας, πάλι η σφραγίδα «εκπρόθεσµος» θα
ετίθετο επ’ αυτής.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Επιτρέψτε µου, κύριε
Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Παρακαλώ.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Εφόσον η Βουλή είχε
συνεδρίαση Τρίτη και Πέµπτη, όπως έχει σήµερα, οφείλετε να
έχετε ανοιχτές τις υπηρεσίες το Σάββατο. Κατάθεση τροπολογίας το Σάββατο είναι εµπρόθεσµη για τη συζήτηση της Πέµπτης.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Θα ήταν εκπρόθεσµος η τροπολογία σας, κύριε συνάδελφε. Δεν θα ετίθετο καν
σε συζήτηση.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Για την Πέµπτη δεν
είναι.
Και σε κάθε περίπτωση να πω στην Ολοµέλεια ότι οφείλετε να
έχετε ανοικτές τις υπηρεσίες και το Σάββατο. Ρυθµίστε το.
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ (Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων): Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Παρακαλώ.
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ (Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων): Κύριε Πρόεδρε, περιµένω την τυπική έγκριση της
Γενικής Γραµµατείας της Κυβέρνησης, για να καταθέσω κάποιες
σηµαντικές βελτιώσεις και αναδιατυπώσεις, αναφορικά µε ορισµένα άρθρα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Όταν τις φέρετε, θα τις ανακοινώσετε, θα διανεµηθούν και θα γίνουν ενδεχοµένως και οι τοποθετήσεις.
Τον λόγο έχει ο εισηγητής της Νέας Δηµοκρατίας κ. Γεώργιος
Στύλιος.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το συγκεκριµένο σχέδιο νόµου περιλαµβάνει δυο µέρη.
Στο πρώτο µέρος προβλέπεται η σύσταση Εθνικής Αρχής Συντονισµού Πτήσεων και στο δεύτερο ρυθµίζονται θέµατα αρµοδιότητας του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων.
Δηµιουργείται η Εθνική Αρχή Συντονισµού Πτήσεων µε έδρα
την Αττική, η οποία αποτελεί τον εθνικό συντονιστή πτήσεων σύµφωνα µε την ευρωπαϊκή νοµοθεσία.
Έχει τη µορφή νοµικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Καθορίζονται οι κανόνες λειτουργίας
της µε σκοπό την ενίσχυση της διοικητικής και οικονοµικής αυτοτέλειάς της καθώς και της προσωπικής και λειτουργικής ανεξαρτησίας των µελών της επιτροπής.
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Με τη σύσταση µιας αρχής µε διακριτή νοµική προσωπικότητα
και µε αυξηµένες εγγυήσεις οικονοµικής αυτοτέλειας και ανεξαρτησίας θωρακίζεται η αποτελεσµατικότητα της αρχής κι
εναρµονίζεται προς τις παγκόσµιες κατευθυντήριες γραµµές της
ΙΑΤΑ, για θέµατα συντονισµού πτήσεων, αλλά και µε τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για την αναθεώρηση των υφιστάµενων κανονισµών κατανοµής διαθέσιµων χρόνων χρήσης
στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Σκοπός της Εθνικής Αρχής Συντονισµού Πτήσεων είναι η κατανοµή του διαθέσιµου χρόνου χρήσης των αερολιµένων της ελληνικής επικράτειας στους αεροµεταφορείς, σύµφωνα µε την
εθνική και την ευρωπαϊκή νοµοθεσία. Επιπλέον, σκοπός είναι η
εξασφάλιση των ευκολιών προγραµµατισµού στα αεροδρόµια,
µε τη χρήση των αρχών της διαφάνειας, της αντικειµενικότητας
και αποτελεσµατικότητας σε όλα τα στάδια της διαδικασίας.
Προσδιορίζονται οι αρµοδιότητες της αρχής, όπως η άσκηση
καθηκόντων προγραµµατιστή και συντονιστή όλων των αερολιµένων της χώρας, η παρακολούθηση των πραγµατοποιούµενων
πτήσεων των αεροµεταφορέων µε τους χρόνους χρήσης που
τους διατίθενται και η τήρηση των σχετικών όρων χρήσης από
αυτούς -σε συνεργασία πάντοτε µε τα αρµόδια όργανα της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας- η εκπροσώπηση της χώρας µας
από τη συγκεκριµένη αρχή ως Εθνικός Συντονιστής Πτήσεων
στις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και σε διεθνείς
οργανισµούς και διοργανώσεις, η συνεργασία µε αντίστοιχες
αρχές στην Ευρώπη και σε διεθνές επίπεδο για την ανάπτυξη κοινών δράσεων, τη δηµιουργία κοινής βάσης ηλεκτρονικών δεδοµένων και αντιµετώπισης τεχνικών και λειτουργικών ζητηµάτων.
Επιπλέον αρµοδιότητά της είναι η συλλογή και η αξιολόγηση
των πληροφοριών από τη χρήση των αεροδροµίων της χώρας
από τους αεροµεταφορείς καθώς και η τήρηση ψηφιακής βάσης
δεδοµένων κατανοµής των χρόνων χρήσης των αερολιµένων.
Η Εθνική Αρχή Συντονισµού Πτήσεων αποτελείται από πέντε
µέλη µαζί µε τον πρόεδρο, τα οποία έχουν τριετή θητεία. Ο πρόεδρος είναι πλήρους κι αποκλειστικής απασχόλησης, ενώ τα
µέλη είναι µερικής.
Καθορίζονται τα καθήκοντα και οι υποχρεώσεις των µελών της
αρχής, τα κωλύµατα και τα ασυµβίβαστα προς την ιδιότητά τους
καθώς και οι λόγοι έκπτωσης από αυτήν. Προβλέπεται η επιβολή
προστίµου σε περίπτωση που αποκτήσουν για ένα έτος µετά τη
λήξη της θητείας τους την ιδιότητα εταίρου, µετόχου, µέλους διοικητικού συµβουλίου ή άλλη θέση ευθύνης σε επιχείρηση η δραστηριότητα της οποίας ρυθµιζόταν κατά τη διάρκεια της θητείας
τους από την αρχή.
Η αρχή έχει δικό της προϋπολογισµό και διαθέτει οικονοµική
αυτονοµία.
Προσδιορίζονται οι πόροι της αρχής, µεταξύ των οποίων είναι
τα τέλη που επιβάλλονται στις επιχειρήσεις οι οποίες κάνουν
χρήση των υπηρεσιών της αρχής, οι επιδοτήσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το υπόλοιπο του λογαριασµού της Αρχής Συντονισµού Πτήσεων και προβλέπεται η επιβολή υπέρ της Αρχής
Τελών Συντονισµού και Προγραµµατισµού Πτήσεων καθώς και
άλλα.
Τα οικονοµικά της αρχής ελέγχονται κάθε χρόνο από δύο ορκωτούς ελεγκτές.
Τέλος, το Ελεγκτικό Συνέδριο διενεργεί κατασταλτικό έλεγχο
των δαπανών της αρχής.
Με τον Κανονισµό Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας
της αρχής ρυθµίζονται θέµατα που αφορούν την οργάνωση και
τη λειτουργία της.
Προβλέπεται η στελέχωση της Εθνικής Αρχής Συντονισµού
Πτήσεων, στην οποία απασχολούνται δεκαπέντε εργαζόµενοι, µε
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, κι ένας νοµικός σύµβουλος. Καθορίζεται ο τρόπος πρόσληψης αυτού του
προσωπικού, ο οποίος µπορεί να προέλθει από την κινητικότητα
από φορείς του δηµοσίου.
Τέλος, προβλέπονται µεταβατικές διατάξεις για την απρόσκοπτη παροχή των προσφερόµενων υπηρεσιών κατά την περίοδο
µετάβασης από την Αρχή Συντονισµού Πτήσεων, που λειτουργεί
σήµερα, στην Εθνική Αρχή Συντονισµού Πτήσεων, που θεσµοθετείται µε το παρόν σχέδιο νόµου.
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Όσον αφορά στο δεύτερο κεφάλαιο, που περιλαµβάνει θέµατα του Υπουργείου Μεταφορών, υπάρχουν ευεργετικές διατάξεις που αφορούν τους ιδιοκτήτες λεωφορείων ΚΤΕΛ, οι οποίοι
είχαν υπαχθεί µέχρι τις 31-7-2009 στο πρόγραµµα επιδότησης.
Αυτή η ηµεροµηνία παρατείνεται µέχρι τις 31-12-2009 και µπορούν και άλλοι ιδιοκτήτες λεωφορείων ΚΤΕΛ, οι οποίοι απέκτησαν λεωφορείο, να τύχουν των ευεργετικών διατάξεων.
Τέλος, υπάρχουν ρυθµίσεις που αφορούν στον Κώδικα Οδικής
Κυκλοφορίας και στην εισαγωγή νέων σηµάτων καθώς και – στο
δεύτερο µέρος – ζητήµατα που αφορούν στο Υπουργείο Υποδοµών. Δίνεται η δυνατότητα στον Υπουργό να ρυθµίσει τα διόδια
των κάθετων αξόνων πρόσβασης στην Εγνατία Οδό, σε όλο το
µήκος της, αλλά ιδιαίτερα στη Μακεδονία, όπου παρατηρείται η
εισροή πολλών επισκεπτών, ιδιαίτερα κατά τους θερινούς µήνες.
Δίνεται η δυνατότητα για τα πρατήρια βενζίνης, τα οποία
πλέον ονοµάζονται πρατήρια υγρών καυσίµων και ενέργειας, να
µη χρειάζεται η έκδοση άδειας λειτουργίας για την εγκατάσταση
του συστήµατος εισροών-εκροών, ένα σύστηµα το οποίο τόσο
πολύ περιµένει η ελληνική κοινωνία να θεσµοθετηθεί και να λειτουργήσει προς όφελός της, πατάσσοντας το λαθρεµπόριο.
Όσον αφορά στις τελευταίες διατάξεις, που αφορούν στο Τεχνικό Επιµελητήριο της Ελλάδος και τις αρµοδιότητες και τις δυνατότητες που δίνονται, υπήρξαν πολλές επισηµάνσεις και από
µας αλλά και από Βουλευτές στη συζήτηση στην επιτροπή και
κρίνουµε, κύριε Υπουργέ, ότι θα ήταν καλό και σκόπιµο αυτές οι
διατάξεις να επανεξεταστούν και σε άµεσο χρονικό διάστηµα, σε
ένα επόµενο νοµοσχέδιο, να κατατεθούν και πάλι.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε
πολύ.
Τον λόγο έχει η εισηγήτρια του ΣΥΡΙΖΑ, η κ. Αµµανατίδου.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θέλω να ευχηθώ χρόνια πολλά σε όλους και βέβαια το 2014
να είναι η ανατρεπτική χρονιά, µε δηµοκρατικό τρόπο, του δοκιµαζόµενου λαού από τα σκληρά νεοφιλελεύθερα µέτρα των µνηµονιακών πολιτικών.
Αποσύρατε τις τροπολογίες. Καλώς κάνατε. Αλλά θέλω να σας
πω ότι αυτές οι άδειες για κεραίες κινητής τηλεφωνίας που έρχονται, οι αδειοδοτήσεις κατ’ εξαίρεση – γιατί έχω και µία περίπτωση στην περιοχή µου, στην Επανοµή, που µέσα σε κατοικηµένη περιοχή, στο γήπεδο της Επανοµής, και δίπλα σε σχολεία
και σε σπίτια εγκαταστάθηκε κεραία κινητής τηλεφωνίας – είναι
τραγικές. Είναι τραγικές! Και είναι κάτι το οποίο κάνετε συνεχώς.
Όταν είναι να φέρετε όµως άλλες ρυθµίσεις, άµεσες, για εργαζόµενους, για αποκατάστασή τους, για άλλα θέµατα που αφορούν άµεσα στον ελληνικό λαό και είναι αρµοδιότητάς σας, ποτέ
δεν τα φέρνετε. Συνεχώς βρίσκετε άλλα προσκόµµατα.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, είπα και στην επιτροπή και επαναλαµβάνω εδώ, στην Ολοµέλεια, την ερώτηση Βουλευτών του
ΣΥΡΙΖΑ, που είχε τίτλο: «Οι µάσκες Νέας Δηµοκρατίας, ΠΑΣΟΚ
και Ευρωπαϊκής Ένωσης έπεσαν». Και αυτό γιατί παρέδωσαν τις
αεροµεταφορές της χώρας σε ιδιωτικό καρτέλ, αφού διέλυσαν
πρώτα τον εθνικό αεροµεταφορέα, την «Ολυµπιακή Αεροπορία»,
αδιαφορώντας για τις επιπτώσεις σε επιβατικό κοινό και εργαζόµενους.
Διαβάζω κοµµάτι της εισαγωγής της ερώτησης, από το φθινόπωρο του 2013, που έλεγε: «Πριν από δύο περίπου µήνες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε την εξαγορά της «OLYMPIC AIR»
από την «AEGEAN», παρά το γεγονός ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχει νοµοθεσία που απαγορεύει τη δηµιουργία µονοπωλίων και δεσπόζουσας θέσης στους διάφορους κλάδους της
αγοράς των επιµέρους κρατών µελών. Αυτή η απόφαση δίνει το
πράσινο φως για τη δηµιουργία ιδιωτικού καρτέλ, µε δυσµενείς
επιπτώσεις για το επιβατικό κοινό και τους εργαζόµενους της
«OLYMPIC AIR». Οι δυσµενείς επιπτώσεις είναι ήδη εµφανείς: αφ’
ενός η µείωση δροµολογίων ως προς τον αριθµό των προορισµών, ως προς τη συχνότητά τους, καθώς και η αύξηση της τιµής
των αεροπορικών εισιτηρίων για το επιβατικό κοινό και αφ’ ετέρου µαζικές απολύσεις και περικοπές αποδοχών σε µια προσπά-
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θεια επιβολής ενός νέου µοντέλου απασχόλησης για τους εργαζόµενους των παραπάνω εταιρειών, όπου θα κυριαρχεί η ευελιξία, η ανασφάλεια και ο εκβιασµός στο όνοµα της δηµιουργίας
οικονοµίας κλίµακας.». Αυτό ήταν µέρος της ερώτησης του ΣΥΡΙΖΑ, για να µην ξεχνάµε το τι έχει προηγηθεί.
Ξεκινώντας µε το πρώτο µέρος του σχεδίου νόµου, την Εθνική
Αρχή Συντονισµού Πτήσεων, αναφέρω ότι µε τον ν. 3534/2007 για να γνωρίζουν και όσοι µάς ακούν- συστήθηκε αυτοτελής δηµόσια υπηρεσία ονοµαζόµενη Αρχή Συντονισµού Πτήσεων, η
γνωστή ΑΣΠ, για την κατανοµή του διαθέσιµου χρόνου χρήσης
στους ελληνικούς αερολιµένες, τα λεγόµενα slots. Την υπηρεσία
βεβαίως αυτήν την παρείχε µέχρι το 2007 -δηλαδή πριν από την
πώληση της Ολυµπιακής Αεροπορίας, του εθνικού µας αεροµεταφορέα- η «Ολυµπιακή Αεροπορία».
Η ΑΣΠ είχε επταµελές συµβούλιο, το οποίο διοριζόταν µε
υπουργική απόφαση από τον Υπουργό Μεταφορών και ο πρόεδρός του εκλεγόταν από τον εκάστοτε Υπουργό. Η επιλογή των
έξι µελών του ήταν ένα προτεινόµενο µέλος από την εταιρεία
«ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε», δύο προτεινόµενα
µέλη από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας -κρατήστε το
αυτό-, ένα από τον πρώτο σε µέγεθος ελληνικό αεροµεταφορέα,
ένα µέλος από τον δεύτερο σε µέγεθος ελληνικό αεροµεταφορέα και ένα µέλος από την Ένωση Ελληνικών Αεροπορικών Εταιρειών.
Δεν µας λέτε εδώ από πού θα είναι τα µέλη τα οποία θα ορίσετε, κύριε Υπουργέ. Θα είναι από τη χώρα µας; Θα είναι από
την Ευρώπη; Θα είναι από την Αµερική; Θα είναι από το Ισραήλ;
Αρκεί µόνο η επιστηµονική τους κατάρτιση και η εµπειρία τους;
Εσείς έρχεστε εδώ πέρα και εισηγείστε να ψηφίσουµε αυτήν
τη νέα αρχή, την Εθνική Αρχή Συντονισµού Πτήσεων µε ένα πενταµελές συµβούλιο -επταµελές ήταν η ΑΣΠ-, το οποίο θα είναι
υπό τη µορφή νοµικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, σε αντικατάσταση της ΑΣΠ και στην άσκηση του συνόλου των θεσµικών της αρµοδιοτήτων, η οποία όµως
δεν θα ανήκει στο κράτος, ώστε να εξασφαλίζεται η διοικητική
και οικονοµική της αυτοτέλεια.
Και λέω «δεν θα ανήκει στο κράτος», γιατί σήµερα είναι η συζήτηση επί της αρχής, άρα συζητούµε την αιτιολογική έκθεση
του σχεδίου νόµου. Αύριο θα πάµε στα άρθρα και εκεί θα δούµε
ότι στο άρθρο 1 στην παράγραφο 3 γράφει ότι η αρχή αποτελεί
νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα
που ανήκει στο κράτος και δεν υπάγεται στον ευρύτερο δηµόσιο
τοµέα και διέπεται αποκλειστικά από τις διατάξεις του παρόντος
και τις διατάξεις στις οποίες παραπέµπει ο νόµος αυτός.
Το είχα επισηµάνει και στην επιτροπή. Δεν απαντήσατε. Δεν
κάνατε κάποια νοµοτεχνική βελτίωση. Δεν συµπεριλάβατε εδώ
στο σχέδιο νόµου, στα άρθρα του τη λέξη «δεν». Ξέρω γιατί το
κάνατε. Το κάνατε, διότι θέλετε να περάσετε στο σχέδιο νόµου
αυτό ότι ανήκει στο κράτος και αύριο σε ένα άλλο, άσχετο νοµοσχέδιο θα έρθει µια τροποποίηση, στην οποία θα µπει το «δεν»
και ίσως κανένας µας δεν θα καταλάβει, µε την ταχύτητα που θα
έρθει και µε τη διατύπωση, ότι τελικά µιλάµε για την Εθνική Αρχή
Συντονισµού Πτήσεων. Και πείτε µου εσείς ότι δεν είναι έτσι τα
πράγµατα.
Το παλιό επταµελές συµβούλιο, λοιπόν, της ΑΣΠ θα απαρτίζεται πλέον από πέντε µέλη, αφού δεν έχει πλέον κανένα νόηµα το
επταµελές, από τη στιγµή που δεν υπάρχουν πρώτος και δεύτερος σε µέγεθος ελληνικοί αεροµεταφορείς, αλλά ένα ιδιωτικό
µονοπώλιο, ένα καρτέλ στις αεροµεταφορές. Παρ’ όλα αυτά δεν
κρατάτε ούτε τα ελάχιστα προσχήµατα, αφού στο πενταµελές
συµβούλιο της νέας αρχής την οποία συστήνετε δεν βάζετε ούτε
ένα προτεινόµενο µέλος από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας.
Κύριε Υπουργέ, στην επιτροπή δεν δικαιολογήσατε επαρκώς τουλάχιστον εγώ αυτό αντιλήφθηκα- γιατί εξαιρείται η Υπηρεσία
Πολιτικής Αεροπορίας. Αν θέλετε µου απαντάτε µετά, στην οµιλία σας. Εγώ, όµως, θα ξαναρωτήσω: Θα συνεχίσει να υπάρχει
η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας ή θα την πάρει και αυτήν το
ιδιωτικό µονοπώλιο, όπως τόσα άλλα;
Το ξαναείπα. Κάποιοι είπαν ότι είναι πολύ τραβηγµένο, αλλά
το λέω, επειδή πολλά πράγµατα τα βλέπουµε να τραβιούνται από
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τη µια στιγµή στην άλλη. Σήµερα είναι η «AEGEAN».
Η «AEGEAN» ανήκει στον Όµιλο «STAR ALLIANCE». Κάνει
µόνο τρεις ευρωπαϊκούς προορισµούς. Τους άλλους τούς έχει η
«LUFTHANSA». Μπορεί αύριο να είναι αυτή που θα συντονίζει
τον ελληνικό εναέριο χώρο; Θα ήθελα µία σοβαρή απάντηση για
το ποιος διαχειρίζεται τα slots. Διότι όλο αυτό είναι πραγµατικά
ένας κακός προάγγελος και το δικό µας µυαλό πηγαίνει και εκεί.
Για να δικαιολογήσετε τα αδικαιολόγητα, αναφέρετε στην αιτιολογική έκθεση τις αδυναµίες και ελλείψεις των αεροδροµίων.
Λέτε να φταίει και γι’ αυτό ο ΣΥΡΙΖΑ; Διότι για ό,τι γίνεται
φταίει ο ΣΥΡΙΖΑ! Για όλα φταίει ο ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Υπουργέ!
ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων): Σίγουρα.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Σίγουρα, έτσι;
ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων): Δεν το έχετε καταλάβει ακόµα;
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Σκωπτικά το λέτε. Δεν
ήσασταν εσείς της συγκυβέρνησης που κυβερνούσατε εναλλάξ
τα τελευταία σαράντα χρόνια, από το 1974 µέχρι το 2014; Τι συζητούµε τώρα; Εναλλάσσονταν ΠΑΣΟΚ- Νέα Δηµοκρατία και Νέα
Δηµοκρατία –ΠΑΣΟΚ Αλλά πάντα θα φταίει κάποιος άλλος!
Εσείς που εκχωρείτε σε ιδιώτες ή κλείνετε τα αεροδρόµια της
χώρας, όπως και τα είκοσι δύο περιφερειακά, µιλάτε µέσα στην
αιτιολογική έκθεση για εξέλιξη της συζήτησης όσον αφορά τη
χωρητικότητα στα ελληνικά αεροδρόµια, ιδίως τα περιφερειακά
-αυτό, αν µη τι άλλο, λέγεται υποκρισία, διότι είναι αυτά που πάτε
να εξαφανίσετε-, την de facto διαµορφωθείσα δευτερογενή
αγορά χρονοθυρίδων σε διεθνή αεροδρόµια, τις παγκόσµιες κατευθυντήριες γραµµές της ΙΑΤΑ για θέµατα συντονισµού πτήσεων, σε συνάρτηση µε τον στόχο της ενίσχυσης του αεροπορικού συστήµατος σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όπως αυτό αποτυπώνεται και στην υπό συζήτηση πρόταση αναθεώρησης του Κανονισµού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για τους κοινούς κανόνες κατανοµής διαθέσιµων χρόνων χρήσης κρίνεται σκόπιµο να αναθεωρηθεί το θεσµικό πλαίσιο του συντονιστή πτήσεων στη χώρα, µε
γνώµονα, πάντα, βεβαίως, τον σεβασµό του ενωσιακού κανονιστικού πλαισίου, την αποτελεσµατικότητα της νέας αρχής και την
αποτελεσµατική διαχείριση των σύγχρονων αναγκών, προκλήσεων της αεροπορικής αγοράς.
Μετά βεβαίως από αυτήν την τεκµηρίωση στην αιτιολογική έκθεση δικαιολογείται να προχωρήσετε στη σύσταση της µη δηµόσιας, άρα µίας ιδιωτικής αρχής, η οποία δεν θα υπόκειται σε
έλεγχο ή εποπτεία από κυβερνητικά όργανα ή άλλη ανεξάρτητη
ή διοικητική αρχή, µε την εξαίρεση της εποπτείας εκ µέρους του
εκάστοτε Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά όµως µε ένα και µόνο κοµµάτι, την τήρηση της εθνικής και
ευρωπαϊκής νοµοθεσίας περί κατανοµής του διαθέσιµου χρόνου
χρήσης των αερολιµένων.
Δυστυχώς, η τεκµηρίωση αυτή είναι για παιδιά προσχολικής
ηλικίας και –συγγνώµη που το λέω- την εθνική νοµοθεσία την
έχετε κάνει κουρελόχαρτο, το Σύνταγµα το έχετε κάνει κουρελόχαρτο και εδώ µας λέτε ότι ο Υπουργός Μεταφορών θα είναι
αυτός ο οποίος θα προστατεύει την εθνική νοµοθεσία και το Σύνταγµα και τους νόµους του κράτους. Πολύ ωραία ακούγονται
όλα αυτά, για τα χαρτιά, όµως.
Όσο για την Ευρωπαϊκή Ένωση, ήταν αυτή που έθετε στην
αρχή διάφορα προσκόµµατα, αλλά τελικά ενέκρινε τη λειτουργία
ιδιωτικού µονοπωλίου στις αεροµεταφορές. Και εσείς θέλετε να
σας έχουµε εµπιστοσύνη και να ψηφίσουµε το παρόν σχέδιο
νόµου!
Μιλάτε για οικονοµική και διοικητική αυτοτέλεια της αρχής, η
οποία µπορεί να συνάπτει συµβάσεις εκτέλεσης έργου, παροχής
υπηρεσιών, µελετών και προµηθειών χωρίς κανέναν έλεγχο από
το κράτος. Μέχρι τον πρώτο χρόνο θεσµοθετείτε τέλος ύψους
1,60, 1,30, 1,10 ευρώ ανά πτήση, όµως µετά µπορεί να τιµολογεί
αυτή όπως θέλει τα τέλη συντονισµού και προγραµµατισµού πτήσεων, που αυτό µπορεί να σηµαίνει πως, αν θελήσει να έχει πολλαπλά έσοδα, οι αυξήσεις που θα κάνει στους αεροµεταφορείς
της εταιρείας θα µετακυλίονται στον τελικό αποδέκτη, που είναι
βεβαίως το επιβατικό κοινό.
Είναι γνωστό πως ό,τι έχει ιδιωτικοποιηθεί είναι και πιο ακριβό
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για τον πολίτη, όσον αφορά στις παρεχόµενες υπηρεσίες, και πιο
επισφαλές. Επίσης, δεν είναι µόνον η ασφάλεια του πολίτη, αλλά
και η ασφάλεια της χώρας, κύριε Υπουργέ, και αυτό που συζητούµε δεν διασφαλίζει τίποτα, αφού µπορεί να έχουν πρόσβαση
άλλοι φορείς συντονισµού πτήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
η εχεµύθεια των µελών ή των εργαζοµένων δεν προστατεύει βεβαίως τα ευαίσθητα θέµατα της εθνικής άµυνας, ενώ αυτές οι
υπηρεσίες ή οι αρχές δεν µπορούν παρά να είναι µόνο δηµόσιες.
Απορίας άξιον -και θέλουµε να απαντήσετε εδώ, κύριε Υπουργέ- είναι το γεγονός πως το συγκεκριµένο σχέδιο νόµου δεν συνυπογράφεται από τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας.
Σας παρακαλώ, κύριε Υπουργέ και κύριε Πρόεδρε, να τον καλέσετε τουλάχιστον στην αυριανή συζήτηση επί των άρθρων, να
µας πει την άποψη του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας, διότι στο
άρθρο 2, παράγραφοι ζ’ και η’ τίθενται θέµατα συλλογής πληροφοριών σχετικά µε την άµυνα της χώρας. Σας παρακαλώ πολύ
να γίνει δεκτό αυτό και να είναι εδώ αύριο ο Υπουργός Εθνικής
Άµυνας.
Μέρος δεύτερο, Κεφάλαιο Α’: «Ρυθµίσεις θεµάτων µεταφορών» Όπως επισηµάναµε και στην επιτροπή, δεν είµαστε αντίθετοι στις ρυθµίσεις που αφορούν τη µετασκευή κινητήριων
οχηµάτων και την εκκαθάριση φακέλων παλαιών επιβατικών αυτοκινήτων και φορτηγών, βεβαίως αφού αυτά θα έχουν περάσει
µετά από είκοσι χρόνια στη µηχανοργάνωση. Επίσης, δεν είµαστε αντίθετοι στις ρυθµίσεις για τα µεικτά πρατήρια. Ακόµη, δεν
είµαστε αντίθετοι στην οδική ασφάλεια, στα θέµατα οµίχλης που
βάζετε. Είχαµε έναν ενδοιασµό για τα διπλώµατα για τους άνω
των ογδόντα ετών οδηγούς, µε κάποια ερωτηµατικά. Σ’ αυτά δεν
είχαµε προβλήµατα.
Στις ρυθµίσεις που αφορούν στην τροποποίηση του άρθρου
12 του ν. 2963/2011 για τα ΚΤΕΛ, υπάρχουν ερωτηµατικά όσον
αφορά στο αδιάθετο υπόλοιπο των πιστώσεων για την ενίσχυση
των επενδύσεων. Σ’ αυτά τα ερωτήµατα πρέπει να δοθεί σαφής
απάντηση σήµερα από το Υπουργείο και τον κύριο Υπουργό.
Κι εδώ να επισηµάνω ότι ο κύριος Υπουργός απέσυρε στην
επιτροπή από το αρχικό νοµοσχέδιο το άρθρο 16, το οποίο αφορούσε καταβολή υπερωριών για ένα κοµµάτι των εργαζοµένων
σε ΟΣΕ, ΤΡΑΙΝΟΣΕ, ΕΡΓΟΣΕ και ΕΕΣΣΤΥ.
Είπατε, κύριε Υπουργέ, ότι θα το φέρετε σε εµπρόθεσµη τροπολογία. Θα πρέπει να δει το Υπουργείο Μεταφορών, όπως και
το Υπουργείο Οικονοµικών -το οποίο µάς είπατε στην επιτροπή
ότι ήταν αυτό που δεν συµφώνησε και το πήρατε πίσω το άρθρο
16- και να εντάξει µε αναδροµική ισχύ από 1-1-2013 τις υπερωρίες που έχουν κάνει όλοι αυτοί οι εργαζόµενοι, για να στηρίξουν
το έργο των εταιρειών αυτών, το σιδηροδροµικό έργο. Να µην
το καθυστερήσετε, γιατί είναι πραγµατικά άδικο.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα την ανοχή σας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Όταν λέτε
«ανοχή», τι εννοείτε;
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Τρία λεπτά θέλω, κύριε
Πρόεδρε, όχι παραπάνω. Εισηγήτρια είµαι.
Εµείς έτσι και αλλιώς µε τον ν. 4024 ήµασταν κάθετα αντίθετοι.
Όµως, από τη στιγµή που οι εργαζόµενοι κάνουν αυτές τις υπερωρίες, οι οποίες φτάνουν τις τριάντα, σαράντα έως εξήντα
ώρες, θα πρέπει να πάρουν τα χρήµατά τους, διότι δεν µπορούν
να λειτουργούν οι εταιρείες µε εθελοντική εργασία των εργαζοµένων.
Στις ρυθµίσεις για τη σύσταση µεταφορικών εταιρειών και τις
νέες τροποποιήσεις κάνετε µία απλοποίηση. Ωστόσο, θέτετε ως
προϋπόθεση να υπάρχει ένας αντίστοιχος ελεγκτικός µηχανισµός στις περιφέρειες, ο οποίος θα υποκαταστήσει τις εκτιµητικές επιτροπές. Ξέρετε, οι τροποποιήσεις για ακόµη µια φορά
σκοντάφτουν στην πραγµατική κατάσταση που επικρατεί σήµερα
στις περιφέρειες λόγω του «Καλλικράτη». Μπορούν οι περιφέρειες, µε τη σηµερινή διάρθρωσή τους, να υποδεχθούν αυτές τις
υπηρεσίες;
Πάω παρακάτω. Τρέχω λίγο, γιατί µε «κυνηγάει» ο χρόνος.
Θα αναφερθώ στο θέµα του λαθρεµπορίου των καυσίµων,
όπου βάζετε τις ρυθµίσεις εισροών-εκροών. Όλοι γνωρίζουµε ότι
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το θέµα είναι πολύ σοβαρό. Το κράτος χάνει κάθε χρόνο εκατοµµύρια ευρώ από αυτό. Και το χοντρό παιχνίδι δεν παίζεται στο
βενζινάδικο, αλλά στα διυλιστήρια, στις µεγάλες εταιρείες, στα
υψηλά κλιµάκια. Αυτό εδώ πέρα δεν θέτει τέτοια ζητήµατα.
Έρχοµαι στο Κεφάλαιο Β’, στις ρυθµίσεις θεµάτων δηµοσίων
έργων.
Κύριε Υπουργέ, σε δύο κάθετους άξονες της Εγνατίας Οδού
(Σιάτιστα-Κρυσταλλοπηγή-Χαλάστρα-Εύζωνοι και Σέρρες-Προµαχώνας) βάζετε τρία νέα διόδια. Ποιος θα τα πληρώσει αυτά;
Εδώ παραδίδουν πινακίδες, διότι δεν µπορούν να αντεπεξέλθουν. Γιατί τα βάζετε τα καινούργια διόδια, πέραν των αυξήσεων
που θα µπουν; Όλα στους παραχωρησιούχους! Και, βεβαίως,
είναι το ΤΑΙΠΕΔ, τα δικαιώµατα που έχει, τα κέρδη του. Και µέσα
από τη µία τροπολογία από αυτές που αποσύρατε είδαµε και
άλλα πράγµατα.
Ήδη το κόστος των διοδίων είναι εξωφρενικό για την τσέπη
των οδηγών και εξωπραγµατικά τα κέρδη των εταιρειών που τα
απολαµβάνουν.
Στις υπόλοιπες ρυθµίσεις θεµάτων δηµοσίων έργων κρύβεται
ένα πραγµατικό πάρτι για τους εργολάβους. Βάζοντας σαν δούρειο ίππο το Τεχνικό Επιµελητήριο µε τη σύσταση εµπορικής κερδοσκοπικής επιχείρησης ΑΕ, επί της ουσίας χρησιµοποιείτε το
ΤΕΕ σαν «λαγό», για να µπορέσουν να µεταβιβαστούν σε ιδιώτες
οι αρµοδιότητες του ίδιου του Υπουργείου Μεταφορών ως προς
την πιστοποίηση, αξιολόγηση, έλεγχο, παρακολούθηση έργων,
ως προς το σύνολο των έργων.
Το δηµόσιο το µόνο που θα κρατήσει είναι την υποχρέωση να
πληρώνει τους εργολάβους µε τα λεφτά των Ελλήνων υπερφορολογουµένων. Γι’ αυτό, άλλωστε, την πρωτοβουλία αυτή του
Υπουργείου τη χαιρετίζει µε θέρµη ο Πανελλήνιος Σύνδεσµος Τεχνικών Εταιρειών, των µεγάλων τεχνικών εταιρειών.
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Από την άλλη έχουµε την τεκµηρίωση της ΕΕΤΕΜ για την αντισυνταγµατικότητα των άρθρων 23 έως 26…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Σας παρακαλώ,
κυρία συνάδελφε, να ολοκληρώστε. Ήδη οµιλείτε δεκαεννέα
λεπτά.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: ..όπως και την πλήρη
αντίθεση της Οµοσπονδίας των Σωµατείων Εργαζοµένων στο
ΥΠΕΧΩΔΕ, της ΠΟΣΕ.
Καταψηφίζουµε, βεβαίως, επί της αρχής το σχέδιο νόµου. Τα
υπόλοιπα θα τα πούµε αύριο, στην επί των άρθρων συζήτηση.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα σας παρακαλούσα πολύ να τηρούµε τον
χρόνο.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα να σας ανακοινώσω
ότι από τον Συνασπισµό Ριζοσπαστικής Αριστεράς εστάλη προς
τον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων κ. Μεϊµαράκη η ακόλουθη
επιστολή: «Κύριε Πρόεδρε, σας γνωρίζουµε ότι από 1η Ιανουαρίου 2014 ο τίτλος του κόµµατός µας αλλάζει. Από ΣΥΡΙΖΑ – Ενωτικό Κοινωνικό Μέτωπο, ο νέος τίτλος του κόµµατός µας,
σύµφωνα και µε την απόφαση του ιδρυτικού µας Συνεδρίου είναι:
Συνασπισµός Ριζοσπαστικής Αριστεράς και συγκεκριµένα ΣΥΡΙΖΑ. Έµβληµα του κόµµατος είναι πεντάκτινο κίτρινο αστέρι,
πίσω από τρεις κυµατίζουσες σηµαίες χρώµατος -κατά σειράκόκκινο, πράσινο και µωβ, που εδράζονται στην λέξη ΣΥΡΙΖΑ. Με
τιµή Τσίπρας Αλέξης, Πρόεδρος ΣΥΡΙΖΑ». Η επιστολή έχει ηµεροµηνία 23 Δεκεµβρίου 2013.
(Στο σηµείο αυτό κατατίθεται για τα Πρακτικά η προαναφερθείσα επιστολή, η οποία έχει ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οι Βουλευτές κ. Έλενα Κουντουρά και κ. Ιωάννης Πλακιωτάκης ζητούν άδεια ολιγοήµερης απουσίας στο
εξωτερικό. Η Βουλή εγκρίνει;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Η Βουλή ενέκρινε τις ζητηθείσες άδειες.
Επίσης, µε επιστολή του Γραµµατέα της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας του ΠΑΣΟΚ προς τον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων κ. Μεϊµαράκη γίνεται γνωστό ότι στο νοµοσχέδιο του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων «Εθνική Αρχή Συντονισµού και άλλες διατάξεις» ειδικός αγορητής του ΠΑΣΟΚ θα
είναι ο Βουλευτής Μιχαήλ Κασσής.
Με επιστολή του Γενικού Γραµµατέα της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας των Ανεξαρτήτων Ελλήνων γίνεται γνωστό ότι στο υπό
συζήτηση νοµοσχέδιο ειδική αγορήτρια ορίζεται η κ. Ραχήλ
Μακρή και Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος ο κ. Επαµεινώνδας
Μαριάς.
Ακόµη, µε επιστολή από τον Λαϊκό Σύνδεσµο - Χρυσή Αυγή γίνεται γνωστό ότι κατά τη συζήτηση του νοµοσχεδίου ειδικός αγορητής ορίζεται ο Βουλευτής Β’ Αθηνών κ. Ηλίας Παναγιώταρος
και Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος ο Βουλευτής Σερρών κ. Αρτέµιος Ματθαιόπουλος.
Επίσης, µε επιστολή από τη Δηµοκρατική Αριστερά γίνεται
γνωστό ότι κατά τη συζήτηση του νοµοσχεδίου ειδικός αγορητής
ορίζεται ο Βουλευτής Λάρισας κ. Θωµάς Ψύρρας. Την επιστολή
υπογράφει ο κ. Κουβέλης.
Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Κοµµουνιστικού Κόµµατος κ. Παφίλης µε επιστολή του µας γνωρίζει ότι ειδικός αγορητής κατά τη σηµερινή συζήτηση ορίζεται ο Βουλευτής κ.
Γεώργιος Λαµπρούλης.
Τέλος, µε επιστολή του Γραµµατέα των Ανεξαρτήτων Δηµοκρατικών Βουλευτών κ. Βουδούρη γίνεται γνωστό ότι για το νοµοσχέδιο που συζητάµε ειδικός αγορητής εκ µέρους των Ανεξαρτήτων Δηµοκρατικών Βουλευτών ορίζεται ο Βουλευτής Μαγνησίας κ. Παρίσης Μουτσινάς.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το άρθρο
86 του Συντάγµατος και τον ν. 3126/2003: «Ποινική ευθύνη των
Υπουργών», όπως ισχύει, δικογραφίες που αφορούν:
1. Στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων κ. Αθανάσιο Τσαυτάρη.
2. Στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων κ. Κωνσταντίνο
Αρβανιτόπουλο.
Επειδή προφανώς θα µε ρωτήσετε τι ακριβώς αφορούν αυτές
οι δικογραφίες, σας λέω ότι δεν έχω µπροστά µου τις δικογραφίες. Είναι στην αρµόδια υπηρεσία, την οποία µπορείτε να επισκεφθείτε και να τις διαβάσετε.
Πάντως, σας γνωρίζω ότι η µία αφορά µήνυση του µόνιµου διοικητικού προσωπικού των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων
κατά του κ. Αρβανιτόπουλου και η άλλη µήνυση της εταιρείας
«AGRINO» κατά του κ. Τσαυτάρη.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα
τον λόγο για ένα λεπτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Για το θέµα
αυτό;
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Μα, δεν µπορώ
να σας πω τίποτα άλλο. Οι δικογραφίες είναι στη Νοµοθετική
Υπηρεσία. Πηγαίνετε αυτήν τη στιγµή…
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Δεν θα ρωτήσω εσάς. Θέλω,
όµως, για ένα λεπτό τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Παρακαλώ,
έχετε τον λόγο.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Με τον τρόπο που έχει επιλέξει το Προεδρείο της Βουλής να αντιµετωπίζει η Βουλή, το Κοινοβούλιο, αυτές τις διαβιβαζόµενες δικογραφίες, έχουµε το εξής
αρνητικό αποτέλεσµα: Συσσωρεύονται δεκάδες υποθέσεις, όπου
η Δικαιοσύνη στέλνει στη Βουλή δικογραφίες -δεκάδες χιλιάδες
σελίδες αθροιστικά-, για να εξετάσουµε το ενδεχόµενο περαι-
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τέρω διερεύνησης µε τη διαδικασία που προβλέπει το Σύνταγµα
και ο Κανονισµός της Βουλής, όπως εξεταστική επιτροπή, προκαταρκτική επιτροπή. Η απόφαση, η επιλογή του Προεδρείου,
«ελάτε να δείτε εκεί, αλλά δεν µπορείτε να βγάλετε αντίγραφα»,
δηλαδή το να µην µπορούν οι Βουλευτές να πάρουν τις δικογραφίες, να τις αξιολογήσουν, να ξεχωρίσουν την ήρα από το στάρι
για να δουν τι απαιτεί περαιτέρω διερεύνηση, οδηγεί πάρα πολλές από αυτές τις υποθέσεις, χωρίς ουσιαστική αξιολόγηση από
τους τριακόσιους της Βουλής, στη διαδικασία της παραγραφής,
µε δεδοµένη και τη σύντοµη αποσβεστική προθεσµία που προβλέπει το άρθρο 86.
Θα ήθελα για µια ακόµη φορά εκ µέρους της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης να σας ζητήσω, κύριε Πρόεδρε, -ξέρω ότι δεν είναι
δική σας αρµοδιότητα- να επανεξετάσει και να αλλάξει το Προεδρείο της Βουλής αυτήν τη διαδικασία που µετατρέπει τους
τριακόσιους σε «πλυντήριο».
Δεν είναι όλες οι υποθέσεις της ίδιας σηµασίας. Θα είναι,
όµως, έγκληµα, εγκληµατικό λάθος για το Κοινοβούλιο, µε αυτήν
τη διαδικασία, όπου δεν είναι δυνατόν ουσιαστικά να αξιολογηθούν αυτές οι δικογραφίες, να πάµε πάλι σε παραγραφές.
Επειδή τώρα ανακαλύπτουµε, µε καθυστέρηση είκοσι χρόνων
και µε αφορµή κάποιους λογαριασµούς που βρέθηκαν στη Σιγκαπούρη, εκατοµµύρια δολάρια από µίζες εξοπλισµών, τουλάχιστον να µη βρεθούν κάποιοι είκοσι χρόνια µετά να µας εγκαλούν
γιατί δεν ελέγχθηκαν αυτές οι δικογραφίες.
Εποµένως πρέπει να αλλάξει αυτή η διαδικασία.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, ζητώ
τον λόγο.
ΠΑΡΙΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα κι εγώ
τον λόγο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Κι εγώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κύριε Μαριά,
για δύο λεπτά, όχι παραπάνω.
Μετά θα πάρετε τον λόγο κι εσείς, κύριε Κουκουλόπουλε, κι
εσείς, κύριε Οικονόµου.
Ορίστε, κύριε Μαριά, έχετε τον λόγο.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, η διαδικασία αυτή είναι πάρα πολύ σηµαντική. Το έχουµε επισηµάνει
από την πρώτη στιγµή σε αυτήν εδώ την Αίθουσα. Εµείς δεν διαθέτουµε τον αριθµό των τριάντα Βουλευτών, προκειµένου να
προχωρήσει η διαδικασία περαιτέρω.
Εποµένως, όσον αφορά τους Ανεξάρτητους Έλληνες, έχουµε
πει τα εξής:
Πρώτον, πρέπει να δίνεται η δυνατότητα στους Βουλευτές όχι
µόνο να µελετήσουν τη δικογραφία, αλλά να πάρουν και αντίγραφα. Διότι, για µια τεράστια δικογραφία που έρχεται -όπως
είναι πολλές από αυτές- ζητάτε από τους Βουλευτές να κρατούν
απλά σηµειώσεις και, εν συνεχεία, µε βάση τις σηµειώσεις, να
προχωρήσουν έστω σε µια πρωτοβουλία οι δεκαοκτώ Βουλευτές
των Ανεξάρτητων Ελλήνων, να συγκεντρώσουν και υπογραφές
για να γίνουν τριάντα και να προχωρήσουν. Αντιλαµβάνεστε ότι
δεν είναι διαδικασία δόκιµη. Διότι, για να προχωρήσεις τη διαδικασία και να ζητήσεις την άσκηση ποινικής διώξεως -ουσιαστικά
αυτό είναι το θέµα-, θα πρέπει να έχεις τη δυνατότητα και της
µελέτης και της προετοιµασίας και της χορήγησης αντιγράφων.
Επανειληµµένα οι Ανεξάρτητοι Έλληνες έχουν θέσει το θέµα
αυτό στο Προεδρείο, έχουν διαφωνήσει µε τη διαδικασία που
έχει τηρηθεί και έχουν ζητήσει να υπάρξει η δυνατότητα χορήγησης αντιγράφων. Από εκεί και πέρα, όµως, λέµε στις Κοινοβουλευτικές Οµάδες οι οποίες έχουν τον απαιτούµενο αριθµό
των τριάντα Βουλευτών -κυρίως απευθυνόµαστε στον ΣΥΡΙΖΑότι, εάν και εφόσον θεωρούν ότι υπάρχουν τέτοια ζητήµατα, θα
πρέπει να προχωρήσουν σε συγκεκριµένες διαδικασίες.
Όσον αφορά εµάς, επειδή δεν διαθέτουµε τον απαιτούµενο
αριθµό, εάν και εφόσον διαπιστώσουµε -που το διαπιστώνουµεότι υπάρχει πρόβληµα σε αρκετές δικογραφίες, δυστυχώς πολιτικά και θεσµικά εξαρτώµεθα από το να βρούµε άλλους δώδεκα
Βουλευτές από τους Βουλευτές της πλειοψηφίας του πατριωτικού, αντιµνηµονιακού, δηµοκρατικού τόξου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Έγινε αντιληπτό
αυτό που θέλετε να πείτε.
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ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Νοµίζω, όµως, ότι πρέπει να υπάρξει τροποποίηση στο συγκεκριµένο σηµείο του Κανονισµού, ώστε κάθε Βουλευτής να µην
αναλαµβάνει ευθύνες που δεν του ανήκουν.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστώ
πολύ.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Επειδή ήσασταν εισαγγελεύς και έχετε εµπειρία, έχει γίνει ήδη
µία µήνυση κατά των Βουλευτών συνολικά για παράβαση καθήκοντος. Σας το είπα και από το Βήµα της Βουλής πριν από δώδεκα µήνες. Τι λέει; «Εάν οι Βουλευτές λάβουν γνώση…» -όπως
δήθεν λαµβάνουµε τώρα γνώση- «…επί µιας δικογραφίας και δεν
προχωρήσουν στις ενέργειες και παραγραφεί, µπορεί να µηνυθούν για παράβαση καθήκοντος». Γι’ αυτό, λοιπόν, είναι πολύ σοβαρότερα τα θέµατα απ’ ό,τι εκλαµβάνονται, πέραν του πολιτικού. Και θέλουµε να υπάρξει ρύθµιση τέτοια στον Κανονισµό,
ώστε να µη γίνεται η Βουλή «πλυντήριο» παρανόµων ενεργειών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε
πολύ.
Τον λόγο έχει ο κ. Κουκουλόπουλος.
ΠΑΡΙΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, χρόνια πολλά
και καλή χρονιά σε όλους.
Ζήτησα τον λόγο, διότι ο αγαπητός Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ είπε τη λέξη «πλυντήριο». Μπαίνοντας η νέα
η χρονιά είναι δυνατόν να αλλάξουµε λιγάκι την ορολογία; Μάλιστα, χρησιµοποίησε ως ατράνταχτο επιχείρηµα ό,τι συµβαίνει τις
τελευταίες µέρες µε τους εξοπλισµούς, που είναι ακριβώς η διαστροφή της αλήθειας.
Είναι δυνατόν να λειτουργούµε µε όρους πολύ χειρότερους
αυτών που λειτουργούν τα κανάλια στα δελτία των 20.00’και όχι
µόνο;
Πώς έφτασε η δικαιοσύνη στην υπόθεση Κάντα - Ευσταθίου
και όλα τα υπόλοιπα; Είναι αποσυνδεδεµένο και άσχετο αυτό µε
την προανακριτική στην οποία η Βουλή έστειλε τον κ. Τσοχατζόπουλο; Είναι άσχετο αυτό µε την εξεταστική επιτροπή για τα εξοπλιστικά προγράµµατα και τα υποβρύχια που ο Υπουργός Άµυνας κ. Βενιζέλος έκανε -και ζητούσε άλλη εξεταστική τις προάλλες ο ΣΥΡΙΖΑ- και πήγαν στη δικαιοσύνη τουλάχιστον εκατό φυσικά πρόσωπα στη συνέχεια σχετικών συζητήσεων, κύριοι
συνάδελφοι, της Βουλής; Πώς έφτασε η δικαιοσύνη; Με µαγικό
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τρόπο; Από τη Βουλή πήγαν συγκεκριµένες δικογραφίες. Και η
δικαιοσύνη δουλεύει.
Αντί, λοιπόν, να στείλουµε ένα µήνυµα ότι και η Βουλή δουλεύει και η δικαιοσύνη σε νευραλγικά σηµεία δουλεύει, ρίχνουµε
νερό στον µύλο µιας υπόθεσης που κάνουν οι πολίτες, παρασυρόµενοι πολλές φορές από τα κανάλια, από την τηλεόραση -το
ξαναλέω- ότι, δηλαδή, γενικώς όλα, τα πάντα είναι κάτω από ένα
πέπλο σκότους. Δεν ισχύει αυτό.
Με αφορµή, λοιπόν, το γενικότερο ζήτηµα που µπαίνει, εγώ
θέλω να πω ότι ως Βουλευτής και πολύ περισσότερο ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος, δεν νιώθω ότι συµµετείχα σε καµµιά
διαδικασία «πλυντηρίου», ακούγοντας την ανακοίνωσή σας, κύριε
Πρόεδρε. Έχω εµπιστοσύνη στους αρµόδιους. Αυτή η διαδικασία περνάει από συγκεκριµένα φυσικά πρόσωπα, τα οποία έχουν
αρµοδιότητα και υπευθυνότητα και προφανώς έχουν την ευαισθησία να µας ενηµερώσουν για το αν πρέπει να κινηθούµε. Δεν
είναι οι δώδεκα Βουλευτές που λείπουν από τον κ. Μαριά.
Εν πάση περιπτώσει, εάν υπάρχει κάποιο θέµα καλό θα είναι
να συζητηθεί οργανωµένα, αλλά µε πλήρη αποστασιοποίηση
όλων των πτερύγων από ορολογίες τύπου «πλυντηρίου». Εγώ παρακαλώ τον κ. Παπαδηµούλη να ανακαλέσει αυτήν τη φράση. Η
Βουλή δεν είναι «πλυντήριο».
Επιτέλους, δεν µπορεί αυτές τις µέρες, που έχουµε τρανταχτές αποδείξεις περί του αντιθέτου, να επιµένει η Αξιωµατική Αντιπολίτευση και να χρησιµοποιεί µια ορολογία η οποία συσκοτίζει, αντί να διαφωτίζει, τα πράγµατα.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε
πολύ.
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ (Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων): Κύριε Πρόεδρε, ζητώ τον λόγο για ένα λεπτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Έχετε τον λόγο,
κύριε Υπουργέ.
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ (Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων): Για να αξιοποιήσουµε τον χρόνο στο µεταξύ, καταθέτω στη Βουλή τις νοµοτεχνικές βελτιώσεις και ρυθµίσεις που
αφορούν τα επίµαχα άρθρα του ΤΕΕ. Παρακαλώ πολύ για την
προσοχή σας.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων κ. Μιχαήλ Χρυσοχοΐδης καταθέτει για τα Πρακτικά τις προαναφερθείσες νοµοτεχνικές βελτιώσεις, οι οποίες έχουν ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε
πολύ. Παρακαλώ να φωτοτυπηθούν και να διανεµηθούν.
Τον λόγο έχει ο κ. Οικονόµου.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Είναι πραγµατικά γεγονός ότι γι’
αυτές τις δικογραφίες που έρχονται πολλές φορές υπό µορφή
χιονοστιβάδας στη Βουλή, από τις οποίες δεκάδες µάλιστα
έχουν συσσωρευτεί αυτήν τη στιγµή και δεν έχει ουσιαστική
γνώση ο κάθε Βουλευτής περί τίνος πρόκειται, αλλά ακούµε φηµολογίες, συζητήσεις, έξω από τη Βουλή για το τι έχει έρθει µέσα
στη Βουλή –γιατί δεν νοµίζω να πιστεύει κάποιος ότι σήµερα είχαµε πλήρη ενηµέρωση περί του τι ήρθε εδώ- αν µείνουµε σ’
αυτήν την πεπατηµένη, κύριε Πρόεδρε, πραγµατικά θα δικαιολογούµε τα χειρότερα που ακούγονται, κύριε Κουκουλόπουλε. Μην
κρυβόµαστε πίσω από το δάκτυλό µας. Μη νοµίζουµε ότι εδώ
µέσα δεν µας παρακολουθούν. Αυτά που συζητιούνται έξω από
τη Βουλή είναι τερατώδη. Και γίνονται τερατώδη στη µέση συζήτηση που αναπτύσσεται, διότι πραγµατικά δεν πέφτουν τα
φώτα.
Ακούω ότι περιµένουµε γύρω στις εβδοµήντα ή ογδόντα δικογραφίες. Τι είναι αυτές οι δικογραφίες;
Κύριε Πρόεδρε, η Δηµοκρατική Αριστερά έχει ζητήσει –και ξαναθέτει το ζήτηµα- την τροποποίηση του Κανονισµού λειτουργίας. Είναι πραγµατικά ανυπόφορο να υπάρχει µια τεράστια
συζήτηση έξω από την Αίθουσα και οι εντός της Αιθούσης να µην
µπορούν να προσεγγίσουν τουλάχιστον το τι έχει έρθει εδώ, στο
Κοινοβούλιο. Αν από τις ογδόντα συσσωρευµένες δικογραφίες
οι πενήντα είναι για πέταµα, ποινικώς ή νοµικώς, υπάρχουν περιπτώσεις τις οποίες πραγµατικά πρέπει να διερευνήσουµε και
να µην είναι προνόµιο, όπως είπε ο κ. Μαριάς, µιας συγκεκριµένης Κοινοβουλευτικής Οµάδας ή Κοινοβουλευτικών Οµάδων, δηλαδή να µην είναι τελικά η αριθµητική δύναµη µιας Κοινοβουλευτικής Οµάδας το κλειδί που ξεκλειδώνει το συρτάρι όπου φυλάσσονται αυτές οι δικογραφίες, αλλά να είναι η διερεύνηση της
αλήθειας. Υπάρχουν περιπτώσεις οι οποίες δεν είναι πολύ δηµοφιλείς στα Μέσα, που έχουν πιάσει µόνο ένα οκτάστηλο, όµως
µπορεί να έχουν πολύ µεγάλο ενδιαφέρον.
Εµείς θα προτείνουµε για άλλη µια φορά –ελπίζω να µας
ακούει ο κ. Μεϊµαράκης, αλλά να το µεταφέρετε και εσείς ως Αντιπρόεδρος του Σώµατος- την τροποποίηση του Κανονισµού,
έτσι ώστε όποια δικογραφία έρχεται εδώ, αφού γίνει ένα ξεκαθάρισµα, να µπαίνει σε διαδικασία διερεύνησης και να ξέρουµε
τι υπάρχει και τι δεν υπάρχει και να µην υπάρχουν αιχµάλωτοι,
κύριε Κουκουλόπουλε, µέσα στην Αίθουσα. Υπάρχουν αυτήν τη
στιγµή κάποιοι που πάνω από το κεφάλι τους αιωρούνται κάποιες
δικογραφίες που περιµένουν στο συρτάρι και κάνουν τον σταυρό
και την προσευχή τους να µην µπουν µέσα σε κανένα πολιτικό
παζάρι και τους πάρει η µπάλα.
Ελπίζω και πιστεύω να γίνει αποδεκτό αυτό το αίτηµά µας,
κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κύριοι συνάδελφοι, το Προεδρείο εφαρµόζει τον Κανονισµό και το Σύνταγµα.
Δυστυχώς, αυτό προβλέπεται, δεν προβλέπεται δηλαδή να
βγουν αντίγραφα και να διανεµηθούν οι δικογραφίες. Όποιος νοµίζει ότι πρέπει να γίνει τροποποίηση του Κανονισµού, να το
θέσει και να το συζητήσουµε.
Βεβαίως, όµως, όποιος πιστεύει ότι αιτία που σε πολλές περιπτώσεις ενδεχοµένως δεν αποκαλύπτεται η αλήθεια κατά τη
διάρκεια εξεταστικών ή προανακριτικών επιτροπών είναι ότι αρχήθεν δεν είχαν διανεµηθεί αντίγραφα της δικογραφίας στους
Βουλευτές, πλανάται πλάνην οικτράν και στρουθοκαµηλίζει κατά
τρόπο προκλητικό. Η πραγµατικότητα είναι ότι όταν είµαστε στις
εξεταστικές ή προανακριτικές επιτροπές ή προκαταρκτικές, πολύ
φοβάµαι ότι δεν λειτουργούµε ως δικαστές που πρέπει να λειτουργούµε, αλλά ως Βουλευτές συγκεκριµένων Κοινοβουλευτικών Οµάδων και πολλές φορές µας ενδιαφέρει το συµφέρον της
Κοινοβουλευτικής µας Οµάδας.
Αυτή είναι η ωµή πραγµατικότητα. Γι’ αυτό ευχής έργον είναι
το ταχύτερο δυνατό να πάψουν να ισχύουν και το άρθρο 86 του
Συντάγµατος και τα συναφή πλέον του Κανονισµού της Βουλής
και όλα αυτά να αφορούν µόνο τη δικαιοσύνη, διότι πραγµατικά
τότε δεν θα µπορεί κανείς να πει ότι γίνονται κουκουλώµατα ή
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οτιδήποτε άλλο. Έτσι, για να εξηγούµαστε.
Σε κάθε περίπτωση, όλα τα κόµµατα έχουν καλούς νοµικούς
και µπορούν να πάνε στην αρµόδια υπηρεσία, να µελετήσουν και,
εφόσον τίθεται θέµα και ευρύτερης εκβάθυνσης της µελέτης,
βλέπουµε τι θα κάνουµε.
Τον λόγο έχει ο ειδικός αγορητής του ΠΑΣΟΚ κ. Κασσής για
δεκαπέντε λεπτά.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΣΣΗΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κατ’ αρχάς
χρόνια πολλά και καλή χρονιά, µε περισσότερη υπευθυνότητα
και δηµιουργικότητα για όλους µας το 2014.
Στόχος του παρόντος νοµοσχεδίου είναι η σύσταση Εθνικής
Αρχής Συντονισµού Πτήσεων µε τη µορφή νοµικού προσώπου
ιδιωτικού δικαίου, µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, έτσι ώστε η
χώρα να εναρµονίζεται µε τις κατευθυντήριες γραµµές της Διεθνούς Ένωσης Αεροµεταφορών, για θέµατα συντονισµού πτήσεων, αλλά και µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για την αναθεώρηση
των υφιστάµενων κανονισµών διαθέσιµων χρόνων χρήσης στα
ελληνικά αεροδρόµια.
Η θέσπιση των κανονισµών λειτουργίας, ώστε να είναι νοµική
προσωπικότητα -που είναι παράλληλα οικονοµικά αυτοτελής- γίνεται προκειµένου να θωρακίσει την αποτελεσµατικότητα της
αρχής. Η ίδρυση της ΕΑΣΠ αντιµετωπίζει βασικά προβλήµατα
που έχουν προκύψει από την εξέλιξη της ζήτησης και χωρητικότητας στα ελληνικά αεροδρόµια, κυρίως δε στα περιφερειακά,
από τις διαρκείς ανακατατάξεις στις αεροπορικές αγορές.
Αναφορικά µε τις οικονοµικές συνέπειες, η ίδρυση της αρχής
αναµένεται να ωφελήσει την αεροπορική αγορά και κατά συνέπεια και την κρατική οικονοµία, µέσω της αναπροσαρµογής των
διαθέσιµων χρόνων χρήσεων των αερολιµένων, καθώς εξασφαλίζεται η ισότητα µεταξύ παλαιών και νέων εταιρειών και µέσω
της βελτίωσης διασύνδεσης των περιφερειακών και κεντρικών
αεροδροµίων. Για τους πολίτες δε το όφελος είναι η βελτίωση
των αεροπορικών υπηρεσιών, δηλαδή ποιοτική αναβάθµιση του
όλου προϊόντος.
Η υπό σύσταση αρχή είναι σηµαντικό να τονισθεί πως δεν ανήκει στο δηµόσιο, µε αποτέλεσµα να µη λαµβάνει επιχορήγηση
από τον τακτικό προϋπολογισµό. Οι προσλήψεις γίνονται µε συµβάσεις ορισµένου ή αορίστου χρόνου. Για να διασφαλιστεί η οικονοµική αυτοτέλεια, οι πόροι της αρχής προκύπτουν από τα
τέλη, από τους φορείς διαχείρισης των συντονισµένων ελληνικών
αερολιµένων και από τους αεροµεταφορείς και για κάθε προγραµµατισµένη προσγείωση και απογείωση. Έξτρα πόροι προκύπτουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από διεθνείς οργανισµούς, όπως επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις ερευνητικών προγραµµάτων. Έχει ληφθεί µέριµνα δε, έτσι ώστε το συµβούλιο
αλλά και ο πρόεδρος να µην µπορούν να εµπλακούν µε τα συµφέροντα των αεροµεταφορέων. Τέλος, η αποζηµίωση της αρχής
επιβαρύνει αποκλειστικά τον προϋπολογισµό της.
Στο δεύτερο µέρος του νοµοσχεδίου περιλαµβάνονται µία
σειρά ρυθµίσεις θεµάτων του Υπουργείου Μεταφορών, οι οποίες
έρχονται να βελτιώσουν υφιστάµενες διατάξεις και να εκσυγχρονίσουν το θεσµικό πλαίσιο διαφόρων τοµέων. Συγκεκριµένα, εκσυγχρονίζεται το θεσµικό πλαίσιο για την υγραεριοκίνηση των
οχηµάτων, προσαρµόζοντας στις απαιτήσεις τα διεθνή πρότυπα
και µειώνοντας το κόστος µετατροπής των οχηµάτων σε οχήµατα διπλού καυσίµου για τους πολίτες. Ταυτόχρονα, ενισχύει
τη συγκεκριµένη αγορά, βάζοντας κανόνες δικαιούχων για τις
συγκεκριµένες εργασίες και ελέγχων των οχηµάτων.
Εδώ θα ήθελα να κάνω και την επισήµανση -θα αναφερθεί βέβαια και στη συζήτηση επί των άρθρων- ότι στο άρθρο 12 χρειάζονται κάποιες βελτιώσεις. Επίσης ρυθµίζονται θέµατα σχετικά
µε τα πρατήρια καυσίµων και ενέργειας, ενισχύοντας µε τον
τρόπο αυτόν τις εναλλακτικές µορφές κίνησης οχηµάτων, βιοντίζελ, ηλεκτρική ενέργεια κ.λπ., µε στόχο και την προστασία του
περιβάλλοντος.
Επίσης, ρυθµίζονται αναγκαία θέµατα, που διευκολύνουν το
θέµα της πρακτικής εφαρµογής του ολοκληρωµένου συστήµατος εισροών-εκροών των πρατηρίων. Καταπολεµώνται χρόνιες
αδικίες, που σχετίζονται µε τα προβλήµατα µετόχων σε ΚΤΕΛ.
Αντιµετωπίζονται θέµατα συµφόρησης των διευθύνσεων µεταφορών και διευκολύνεται η λειτουργία τους µε διαδικασίες εκ-
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συγχρονισµού και καλύτερη οργάνωση του τρόπου λειτουργίας
τους και µε διευκόλυνση της ψηφιοποίησης των λειτουργιών
τους. Βέβαια ρυθµίζονται διαδικασίες που διευκολύνουν ειδικές
κατηγορίες ιδιωτών οδηγών, όπως οι ηλικιωµένοι, και επαγγελµατιών, προκειµένου να µειωθεί η γραφειοκρατία και ο χρόνος
αναµονής, αλλά ταυτόχρονα να διευκολυνθούν και οι υπηρεσίες
του Υπουργείου Μεταφορών.
Επίσης, στο συγκεκριµένο νοµοσχέδιο ρυθµίζονται µια σειρά
θεµάτων που σχετίζονται µε τα δηµόσια έργα και τον τεχνικό
κόσµο της χώρας. Συγκεκριµένα διευρύνει το πλαίσιο λειτουργιών συµµετοχών των παρεµβάσεων του Τεχνικού Επιµελητηρίου, προκειµένου να µπορέσει να συµβάλει ως επιστηµονικός
σύµβουλος του κράτους και κοινωνικός εταίρος στην ανάληψη
πρωτοβουλιών που συµβάλλουν στην ανάπτυξη της χώρας. Με
τον τρόπο αυτόν καλύπτεται ένα νοµοθετικό κενό χρόνου, που
αποτελούσε διαχρονικό αίτηµα του τεχνικού κόσµου. Βέβαια να
πούµε εδώ τις µεγάλες ενστάσεις οι οποίες υπάρχουν από διάφορους φορείς, όπως έχουν συζητηθεί και στις αρµόδιες επιτροπές.
Θεωρώ, κύριε Υπουργέ, µετά και τις διευκρινίσεις τις οποίες
θα δώσετε, ότι οφείλουµε να τις εξετάσουµε και να δούµε πραγµατικά εάν εναρµονίζονται, αν θέλετε, µε το δίκαιο απέναντι
στους φορείς αυτούς. Γιατί πρέπει να πούµε ότι δεν είναι µόνο
το Τεχνικό Επιµελητήριο που µπορεί να καθορίσει αρκετά πράγµατα σε ό,τι έχει σχέση µε την εξέλιξη και την πορεία των δηµοσίων έργων ή των δηµοσίων επενδύσεων.
Τέλος, αντιµετωπίζονται θέµατα γραφειοκρατίας σε σχέση µε
τα δηµόσια έργα, µέσα από διαδικασίες ψηφιοποίησης και
επειδή για τα άρθρα αυτά, τα οποία σχετίζονται µε το ΤΕΕ, νοµίζω ότι θα γίνει διεξοδική κουβέντα και κατά τη συζήτηση των
άρθρων, θα τοποθετηθούµε και εκεί. Φαίνεται, όµως, ότι υπάρχουν αρκετές ενστάσεις και θα δούµε το πώς τροποποιούνται τα
πράγµατα σε σχέση µε τις βελτιώσεις τις οποίες κάνετε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το παρόν νοµοσχέδιο δηµιουργεί µια αναγκαία νέα αρχή για την εναέρια κυκλοφορία και ταυτόχρονα εισάγει διατάξεις εκσυγχρονισµού λειτουργιών και
διαδικασιών και ενεργοποίησης του επιστηµονικού κόσµου της
χώρας. Το ΠΑΣΟΚ ψηφίζει επί της αρχής το παρόν νοµοσχέδιο
µε τις επιφυλάξεις αυτές, τις οποίες είπαµε όσον αφορά τα συγκεκριµένα άρθρα, καθώς αποδεικνύει πως µπορούµε να κάνουµε
µόνοι µας βήµατα εκσυγχρονισµού για την ανάπτυξη και την καλύτερη λειτουργία των θεσµών και των λειτουργιών σε σηµαντικούς τοµείς.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Σας ευχαριστούµε, κύριε συνάδελφε.
Τον λόγο έχει η ειδική αγορήτρια των Ανεξαρτήτων Ελλήνων
κ. Ραχήλ Μακρή.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Η συγκυβέρνηση καταθέτει στην Ολοµέλεια ένα ακόµα νοµοσχέδιο, το οποίο στοχεύει στην αποδόµηση του κράτους προς
όφελος των ιδιωτών και σε ζηµιά του κοινωνικού συνόλου.
Η προχειρότητα και η έλλειψη πρακτικών ορθής νοµοθέτησης
αποτελεί πλέον τον κανόνα των κατατεθειµένων νοµοθετηµάτων.
Τα συγκεκριµένα χαρακτηριστικά ξεκάθαρα υιοθετούνται για να
καλύψουν την πραγµατική σας στόχευση να εξαφανίσετε τις δοµές προστασίας του δηµοσίου συµφέροντος που διαθέτει αυτή
η χώρα.
Ο ελληνικός λαός σάς ανέθεσε να περιφρουρήσετε την εύρυθµη λειτουργία των δοµών που διασφαλίζουν την ασφάλεια
και εξασφαλίζουν την εθνική ανεξαρτησία. Εσείς τι κάνετε ακριβώς για να τιµήσετε την εµπιστοσύνη του; Καταστρέφετε τη Δηµόσια Διοίκηση. Ιδρύετε αρχές για να προσλαµβάνετε κοµµατικούς υµετέρους και ιδιωτικοποιείτε τη ρυθµιστική αρµοδιότητα
του κράτους.
Ισχυρίζεστε, µάλιστα, κύριε Υπουργέ, ότι προχωρείτε σε ιδιωτικοποίηση για να θεραπεύετε τη δυσλειτουργία δηµοσίων φορέων.
Παραδέχεστε, λοιπόν, ότι αποτύχατε στην αποστολή που σας
ανέθεσε ο ελληνικός λαός, και αντί να παραιτηθείτε, ξεπουλάτε
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την περιουσία όλων µας. Όταν αποδειχθεί στο µέλλον ότι οι ιδιωτικοποιήσεις έβλαψαν το συµφέρον της ελληνικής κοινωνίας,
εσείς θα κρύβεστε πίσω από το νόµο «Περί ευθύνης Υπουργών»
και πιθανότατα θα ισχυριστείτε ότι δεν είχατε διαβάσει καλά το
νοµοσχέδιο.
Αναλύσαµε µε επιχειρήµατα στις συνεδριάσεις της Διαρκούς
Επιτροπής Παραγωγής και Εµπορίου τις ασάφειες, τις αντιφάσεις και τις παραλείψεις αυτού του νοµοθετήµατος, που καταστρέφει τους υφιστάµενους θεσµούς, καθώς δεν βελτιώσατε
ουσιαστικά τίποτα στο διάστηµα που µεσολάβησε µέχρι το νοµοσχέδιο να έρθει την Ολοµέλεια. Έτσι επιβεβαιώνεται ότι για
ακόµη µια φορά έχουµε δίκιο στο να σας καταλογίζουµε την ευθύνη για την επιχειρούµενη αποδόµηση της κρατικής οντότητας.
Ας δούµε αναλυτικότερα τι εισηγείσθε προς ψήφιση: Θέλετε
να ιδρύσετε µια υπηρεσία που θα διαχειρίζεται, µεταξύ άλλων,
τις χρονοθυρίδες, δηλαδή τη δυνατότητα ενός εµπορικού αεροπλάνου να πετά µια συγκεκριµένη ώρα, από έναν συγκεκριµένο
χώρο. Όλοι γνωρίζουµε ότι η διαχείριση αυτή µπορεί να µεταφραστεί σε κέρδη ή ζηµιές για τις αεροπορικές εταιρίες που δραστηριοποιούνται στη χώρα µας. Όλοι θα έπρεπε να κατανοούµε
ότι το κράτος θα πρέπει να διαχειρίζεται µε δίκαιο αλλά και αµερόληπτο τρόπο τη συγκεκριµένη δυνατότητα. Οι µόνοι που δεν
µπορείτε να το κατανοήσετε είστε εσείς. Η αδυναµία σας αυτή
αποδεικνύεται από τις αντιθέσεις που εµπεριέχονται στο κατατεθειµένο νοµοσχέδιο.
Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγµα της µορφής της νέας
αρχής. Στην αιτιολογική έκθεση αναφέρεται ότι ο φορέας δεν
ανήκει στο κράτος, ενώ στο άρθρο 1 διαψεύδετε τον ίδιο σας τον
εαυτό, αναφέροντας ότι τελικά ανήκει στο κράτος.
Βέβαια, αντιλαµβανόµαστε την αγωνία σας να ιδρύσετε ένα
ακόµη µόρφωµα διοικητικού πληθωρισµού, το οποίο υποτίθεται
ότι θα επιβλέπει την αγορά. Βέβαια, είναι αστείο αυτήν τη στιγµή
να µιλάµε για αγορά. Για ποια αγορά; Αυτήν που τα κόµµατά σας
µετέτρεψαν σε ιδιωτικό µονοπώλιο µε την αποδόµηση της
«Ολυµπιακής Αεροπορίας»; Προφανώς και δεν σας ενδιαφέρει
ούτε η αγορά, αλλά ούτε και ο Έλληνας πολίτης.
Αυτή δεν είναι η µοναδική αντίφαση. Είχατε καταθέσει το άρθρο 16, το οποίο αποσύρατε, για να το φέρετε στο µέλλον µε
τροπολογία. Συγκεκριµένα, ισχυριστήκατε: Θα φέρω µια τροπολογία, η οποία θα λύνει το πρόβληµα σε συνεννόηση µε το Γενικό
Λογιστήριο, για να επιλύσουµε ένα ζήτηµα που έχει να κάνει µε
κάτι στοιχειώδες, τη λειτουργία των εταιριών του ΟΣΕ.
Ωστόσο, από όσο βλέπουµε από το κείµενο που έχουµε µπροστά µας, το Γενικό Λογιστήριο µελέτησε το νοµοσχέδιο και εξέδωσε τη σχετική του έκθεση. Εποµένως θα θέλαµε να µας πείτε
γιατί τελικά δεν έγιναν οι απαιτούµενες διορθώσεις στις συγκεκριµένες διατάξεις.
Ακόµη, ο Υπουργός Οικονοµικών, ο οποίος προΐσταται του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, συνυπογράφει το παρόν νοµοσχέδιο. Εποµένως είναι ένα ερώτηµα το γιατί το αποσύρατε.
Ανακαλύψατε ξαφνικά ότι δεν είχαν γίνει οι απαιτούµενες διορθώσεις; Δεν το είχατε καταλάβει; Επιτέλους θα πρέπει να υπάρχει κάποια σοβαρότητα.
Το συγκεκριµένο άρθρο αφορά στην υπερωριακή εργασία των
εργαζοµένων του ΟΣΕ και των θυγατρικών τους. Μην παίζετε µε
τους εργαζόµενους. Η πρακτική «καταθέτω και αποσύρω», µε
σκοπό την κωλυσιεργία και την ψευδή καθησύχαση των πολιτών,
ανήκει στο παρελθόν και είναι απαράδεκτο να καταφεύγετε σε
τέτοιες λογικές.
Εµείς απαιτούµε, αντί να αποσύρετε το συγκεκριµένο άρθρο,
να κάνετε τις οποιεσδήποτε νοµοτεχνικές βελτιώσεις που σας
προτείνει Γενικό Λογιστήριο του Κράτους τώρα και να συµπεριλάβετε τις µετακινήσεις εκτός έδρας των εργαζοµένων, όπως
αυτοί ζητούν µέσω των οµοσπονδιών τους. Μην ισχυριστείτε, βέβαια, ότι δεν προλαβαίνετε, διότι είναι µόνο ένα άρθρο. Οποιαδήποτε άλλη ενέργεια µόνο ως εµπαιγµός προς τους εργαζοµένους µπορεί να εκληφθεί.
Στην ίδια συνεδρίαση της Επιτροπής Παραγωγής και Εµπορίου, µην έχοντας τίποτα να απαντήσετε για τους πραγµατικούς
λόγους της απόσυρσης του άρθρου, εκνευριστήκατε και δηλώσατε κατά λέξη: «Επαναλαµβάνω και πάλι: Αυτές τις διατάξεις
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που έχουν σχέση µε τους εργαζόµενους τις έφερα εγώ ως αρµόδιος Υπουργός. Είµαι υπεύθυνος Υπουργός και δεν επιτρέπω
σε κανέναν να µιλά εξ ονόµατος συνδικαλιστών. Δεν επιτρέπω
σε καµµία κ. Μακρή να µου µιλάει έτσι. Είναι απαράδεκτο.».
Δεν ξέραµε, βέβαια, ότι µας απαγορεύετε να ασκήσουµε και
κριτική. Δεν γνωρίζαµε ότι, όταν σας ζητάµε εξηγήσεις για τα δεδουλευµένα εργαζοµένων, εσείς µεταφράζετε στο µυαλό σας ότι
σας µιλάµε εκ µέρους των συνδικαλιστών. Μάλλον έχετε εθιστεί
σε τέτοιες κοµµατικές πρακτικές, που εσείς αλλά και το κόµµα
σας εισαγάγατε και θρέψατε επί δεκαετίες και δεν µπορείτε να
ξεφύγετε.
Απαράδεκτος είστε εσείς. Απαράδεκτος, γιατί δεν καταβάλλετε τα δεδουλευµένα και τις υπερωρίες στους εργαζόµενους
µε αστείες δικαιολογίες. Απαράδεκτο είναι ότι διχάζετε τον τεχνικό κόσµο, δίνοντας στο ΤΕΕ επιχειρηµατικές δυνατότητες.
Απαράδεκτο είναι ότι, ενώ ισχυρίζεστε ότι είστε υπεύθυνος
Υπουργός και δεν µπορείτε να ακούτε συνδικαλιστικά επιχειρήµατα, ουσιαστικά εδώ ενεργείτε ως συνδικαλιστής του ΤΕΕ.
Για το συγκεκριµένο ζήτηµα που ρυθµίζετε στα άρθρα 23
µέχρι 26, τα οποία στερούνται νοµιµότητας, συνταγµατικότητας
και παραβιάζουν τους κανόνες του ελεύθερου ανταγωνισµού,
φανταζόµαστε να συνειδητοποιείτε ότι έχετε προκαλέσει ένα
άνευ προηγουµένου κλίµα ανασφάλειας, τόσο στο τεχνικό, όσο
και στο τεχνολογικό δυναµικό της χώρας.
Αντί να προχωρήσετε σε δηµόσια διαβούλευση µε όλους τους
φορείς που είναι ικανοί να συνεισφέρουν στην αναβάθµιση του
νοµοθετικού πλαισίου που διέπει τα τεχνικά επαγγέλµατα, φέρνετε τρία άρθρα σε ένα άσχετο νοµοσχέδιο και βάζετε το Τεχνικό
Επιµελητήριο απέναντι σε όλους τους άλλους φορείς. Η πρακτική του «διαίρει και βασίλευε», βέβαια, δεν γνωρίζει όριο εφαρµογής από την Κυβέρνηση σας.
Μετατρέπετε τα επιµελητήρια σε επιχειρηµατικούς φορείς,
χωρίς να έχετε λύσει τον γόρδιο δεσµό της αναγνώρισης του
επαγγέλµατος του µηχανικού, ανανεώνοντας το υφιστάµενο, βέβαια, νοµοθετικό πλαίσιο που υπάρχει από το 1930.
Γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι η πρόθεσή σας να αποδοµήσετε
κάθε φορέα ελέγχου των δηµοσίων έργων, για να αφήσετε ανεξέλεγκτους τους εργολάβους, σας οδηγεί στο να µετατρέψετε
το ΤΕΕ σε επιχείρηση. Δεν είναι δυνατόν το θεσµικό γνωµοδοτικό
όργανο της Κυβέρνησης και γενικά της πολιτείας να µετατρέπεται σε ανώνυµη εταιρεία, χάνοντας τον δηµόσιο χαρακτήρα του.
Δεν µπορεί να εκχωρούνται οι αρµοδιότητες της εποπτείας και
του ελέγχου της όλης κατασκευαστικής δραστηριότητας της
χώρας, οι οποίες βέβαια σήµερα ασκούνται από υπηρεσίες του
Υπουργείο Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, όπως επισηµαίνουν και σε υποµνήµατα και υπάλληλοι του Υπουργείου που προΐσταται.
Κι εδώ καταθέτουµε και το οργανόγραµµα, από το οποίο προκύπτει ότι στον νέο οργανισµό προβλέπονται όλες οι οργανικές
µονάδες µε αντικείµενο κυρίως τις εκχωρούµενες αρµοδιότητες.
(Στο σηµείο αυτό η Βουλευτής κ. Ραχήλ Μακρή καταθέτει για
τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο
αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Επίσης, σας καταθέτουµε και το υπόµνηµα της Πανελλήνιας
Οµοσπονδίας Σωµατείων Εργαζοµένων στο ΥΠΕΧΩΔΕ, στο
οποίο, µεταξύ άλλων, σας αναφέρουν: «Αντί να αναληφθεί µια
σοβαρή πρωτοβουλία από την ηγεσία του Υπουργείου για να
ανασχεδιαστούν οι κανόνες σε όλη την κατασκευαστική δραστηριότητα, µε στόχο τις προαναφερόµενες επιδιώξεις που αποτελούν την κύρια αποστολή αυτού, αξιοποιώντας το στελεχιακό
δυναµικό του, στρέφεται σε απαράδεκτες µεθόδους, που όχι
µόνο δεν έχουν χρήσιµα αποτελέσµατα, αλλά θα είναι και ιδιαίτερα δαπανηρές µε την ίδρυση και λειτουργία παντοειδών ανωνύµων εταιρειών από το δηµόσιο.».
(Στο σηµείο αυτό η Βουλευτής κ. Ραχήλ Μακρή καταθέτει για
τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο
αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Η διοίκηση σας επισηµαίνει ότι η υλοποίηση των σχεδιαζόµενων στο παρόν νοµοθέτηµα θα έχει ως συνέπεια την απώλεια ση-
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µαντικών κρατικών πόρων. Σε σχετικό υπόµνηµα διαπιστώνεται
ότι αντί να επιλύετε τα προβλήµατα και τις διαστρεβλώσεις, καταφέρνετε να περιπλέξετε τη σηµερινή κατάσταση µε την αύξηση συναρµοδιοτήτων και επικαλύψεων αρµοδιότητος.
Χαρακτηριστικό είναι το ακόλουθο απόσπασµα για την προώθηση των αναφεροµένων θεµάτων. «Θα πρέπει να δηµιουργηθούν νέες ανώνυµες εταιρείες τη στιγµή που ήδη υπάρχει ένας
υπερβολικά µεγάλος αριθµός δηµοσίων εταιρειών και η Κυβέρνηση προσπαθεί να περιστείλει τον αριθµό αυτών».
Αντί, λοιπόν, να οξύνετε τα προβλήµατα, φροντίστε να ενδιαφερθείτε για µια ενιαία επιστηµονική έκφραση όλων των πτυχιούχων µηχανικών. Για να το επιτύχετε αυτό, θα µπορούσατε να
προωθήσετε τη σύσταση ενός ενιαίου ανεξάρτητου φορέα ως
υπηρεσία Υπουργείου για όλα τα επιστηµονικά και τεχνικά επαγγέλµατα ή να προχωρήσετε βάσει της ευρωπαϊκής πρακτικής
στην επιµελητηριακή οργάνωση των υφιστάµενων φορέων των
τεχνικών επιστηµόνων, οι οποίοι δεν είναι µέλη του τεχνικού επιµελητηρίου.
Λύστε πρώτα τα υφιστάµενα προβλήµατα ενώνοντας κι όχι διαιρώντας τον κλάδο και µετά φροντίστε για την επιχειρηµατική
του δραστηριότητα σε επίπεδο επιµελητηρίου.
Για τα λοιπά άρθρα τι άλλο να πούµε, παρά ότι προσθέτετε
νέα διόδια σε κάθετους άξονες της Εγνατίας Οδού σε περιοχές
όπως της δυτικής Μακεδονίας, ένας τόπος που στενάζει οικονοµικά και δεινοπαθεί από την ανεργία σε όλη την ηλικιακή κλίµακα
του παραγωγικού δυναµικού της. Μετά τα 25 ευρώ στα διαλυµένα νοσοκοµεία της δυτικής Μακεδονίας, θα πρέπει οι κάτοικοι
χωριών ή πόλεων της Κοζάνης, όπως η Σιάτιστα, να πληρώνουν
και διόδια.
Τελικά, το µόνο για το οποίο νοιάζεστε, είναι να υποστηρίξετε
τους µεγαλοεργολάβους καναλάρχες κι όλο το σύστηµα που σας
κρατάει σε «µηχανική υποστήριξη» στην εξουσία.
Θα κλείσουµε µε µια σύντοµη αναφορά και στο σύστηµα εισροών-εκροών, για το οποίο δικαιωνόµαστε για όσα έχουµε επανειληµµένα τονίσει σχετικά µε την πολιτική σας ατολµία και ανικανότητα. Σας έχουµε υπογραµµίσει ποια είναι η λύση για την
πάταξη της λαθρεµπορίας. Εγκατάσταση του συστήµατος σε
όλη την αλυσίδα της διακίνησης από την πρώτη σταγόνα αργού
πετρελαίου που εισάγεται στη χώρα µέχρι την τελευταία σταγόνα καυσίµου στον τελικό καταναλωτή.
Δεν θα κουραστούµε να το λέµε µέχρι να προχωρήσετε σε ουσιαστική διαχείριση του θέµατος. Εσείς, κωφεύοντας σε κάθε
ορθολογική και ουσιαστική πρόταση αποφεύγετε τις λύσεις και
εισάγετε µόνο µέτρα εξυπηρέτησης «ηµετέρων», µέτρα που όχι
µόνο δεν λύνουν το πρόβληµα του λαθρεµπορίου αλλά έχουν γυρίσει την Ελλάδα στην εποχή των µαγκαλιών, στερώντας από τα
νοικοκυριά τη δυνατότητα προµήθειας πετρελαίου θέρµανσης
από την εξίσωση του αντίστοιχου φόρου.
Κι ενώ πράττετε όλα αυτά, ταυτόχρονα, σύµφωνα και µε δηµοσίευµα του περιοδικού «UNFOLLOW» στο τεύχος Ιανουαρίου
2014 µε την υπ’ αριθµ. 997/96 τροπολογία που κατέθεσε ο
Υπουργός Οικονοµικών κ. Στουρνάρας στις 6 Δεκεµβρίου 2013
σε νοµοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας και την απέσυρε µετά
τη σφοδρή αντίδραση Βουλευτών της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης στις 12 Δεκεµβρίου, η Κυβέρνηση προσπάθησε εξόφθαλµα
και προκλητικά να χαρίσει αναδροµικά οφειλές και πρόστιµα δισεκατοµµυρίων ευρώ που είχαν επιβληθεί σε συγκεκριµένους
εφοπλιστικούς και πετρελαϊκούς οµίλους για τριγωνικές συναλλαγές που πραγµατοποίησαν µέσω φορολογικών παραδείσων
προκειµένου να µην αποδώσουν φόρο στο ελληνικό δηµόσιο.
Στο συγκεκριµένο δηµοσίευµα ακόµη αναφέρεται ότι εάν
πραγµατοποιηθούν διευρυµένοι έλεγχοι που θα αφορούν τις λεγόµενες τριγωνικές πωλήσεις και υπερτιµολογήσεις σε όλες τις
αντίστοιχες εταιρείες, πετρελαϊκές και µη, µπορεί να υπάρξουν
για το ελληνικό δηµόσιο έσοδα που αγγίζουν το αστρονοµικό
ποσό από 12 έως 15 δισεκατοµµύρια ευρώ, χρήµατα που θα ήταν
βέβαια υπεραρκετά για να µην αναγκαστεί η Κυβέρνηση να υπογράψει νέα δανειακή σύµβαση µε την τρόικα και να µη φορτωθούµε τα νέα αναγκαία σκληρά µέτρα.
Εν κατακλείδι, το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο είναι επιεικώς απαράδεκτο για το συµφέρον του Έλληνα πολίτη και δεν πρόκειται
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να γίνει ανεκτό από τους Ανεξάρτητους Έλληνες.
Για όλους τους ανωτέρω λόγους το καταψηφίζουµε επί της
αρχής και σας καλούµε να το αποσύρετε και να το επεξεργαστείτε µε σοβαρότητα.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε,
κυρία συνάδελφε.
Τον λόγο έχει ο ειδικός αγορητής του Λαϊκού ΣυνδέσµουΧρυσή Αυγή κ. Ηλίας Παναγιώταρος.
ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κατ’ αρχάς, θα ήθελα και εγώ να ευχηθώ σε όλους τους Έλληνες για το 2014 επιτέλους να επικρατήσει το δίκαιο και να τοποθετηθούν τα πάντα στη σωστή τους βάση.
Πριν ξεκινήσω, θα ήθελα να αναφερθώ και εγώ στην όλη συζήτηση η οποία ανοίχτηκε σχετικά µε τις δικαστικές υποθέσεις
που αφορούν µέλη του Κοινοβουλίου. Θα κάνω µία πρώτη παρατήρηση προς τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ που
µίλησε για τους τριακόσιους Βουλευτές. Αυτήν τη στιγµή και µε
τη δική σας ψήφον η ελληνική Βουλή λειτουργεί µε διακόσιους
ενενήντα επτά Βουλευτές και όχι µε τριακόσιους, διότι µε το έτσι
θέλω, ενώ έχετε δεκάδες δικαστικές υποθέσεις στοιβαγµένες και
παραπεταµένες και πολύ σύντοµα πολλές από αυτές θα έχουν
παραγραφεί, κυνηγάτε µε κάθε µέσο τη Χρυσή Αυγή, τον Αρχηγό
της και τους Βουλευτές της. Οι µόνες δικαστικές υποθέσεις, οι
οποίες φτάνουν σε χρόνο ρεκόρ και µε διαδικασίες εξπρές στη
Βουλή και προωθούνται µετά τη σχεδόν οµόφωνη άρση ασυλίας
των Βουλευτών της Χρυσής Αυγής για οποιοδήποτε ασήµαντο
παράπτωµα στη δικαιοσύνη, αφορούν τη Χρυσή Αυγή.
Επίσης, δεν θα έπρεπε να µιλάτε τόσο πολύ, όταν πριν από
λίγες ηµέρες σε µία υπόθεση που ήρθε για Βουλευτή του Συνασπισµού σχετικά µε απιστία, σοβαρότατο αδίκηµα, δεν ψηφίσατε
την άρση ασυλίας του εν λόγω Βουλευτή.
Επίσης, ξέχασα να πω ότι έχετε τα χαιρετίσµατα του Ξηρού, ο
οποίος δεν αρκέστηκε στην πολυήµερη διακοπο-άδεια που έλαβε
–κανείς δεν ξέρει πώς- από την ελληνική δικαιοσύνη, από το ολοκληρωτικά ξεχαρβαλωµένο Υπουργείο Δικαιοσύνης του κ. Αθανασίου, όπου µετά τον Μαζιώτη «απελευθέρωσε» και τον Ξηρό,
ο οποίος παρεµπιπτόντως είχε αναφερθεί και στη ραγδαία άνοδο
της Χρυσής Αυγής και είχε πει λίγες ηµέρες πριν ότι η Χρυσή
Αυγή δεν αντιµετωπίζεται έτσι παρά µόνο µε ένοπλο αγώνα,
όπερ και εγένετο µετά από λίγες ηµέρες µε τις δύο δολοφονίες
µελών-φίλων της Χρυσής Αυγής στο Νέο Ηράκλειο.
Ως επιβράβευση του δώσατε και µία κανονικότατη άδεια, την
ίδια ώρα που ο Αρχηγός της Χρυσής Αυγής, ο Αρχηγός του πέµπτου πολιτικού κόµµατος της Βουλής, του τρίτου και δεύτερου
δηµοσκοπικά, µαζί µε τους Βουλευτές Χρήστο Παππά και Γιάννη
Λαγό βρίσκονται εντός του Κορυδαλλού και συνεχώς τους περιορίζουν τα οποιαδήποτε δικαιώµατα, δικαιώµατα που έχει ο
κάθε άλλος, όχι πολιτικός κρατούµενος, όπως είναι οι εν λόγω
Βουλευτές αλλά οποιοσδήποτε άλλος ποινικός κρατούµενος
είναι εντός του Κορυδαλλού. Μιλάµε για την ξεφτίλα σε όλο της
το µεγαλείο!
Αλήθεια, οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι των πάσης φύσεως
τροµοκρατών τι έχουν να πουν για όλα αυτά τα οποία συνέβησαν
τις τελευταίες ηµέρες; Μάλλον τίποτα. Ποιούν την νήσσα, κοινώς
τα έκαναν «γαργάρα». Αλλά ξεχάσαµε ότι εδώ ολόκληρη η αντιτροµοκρατική ασχολείται µε τη δίωξη της Χρυσής Αυγής.
Πού καιρός να ασχοληθεί µε τον Μαζιώτη, µε τον Ξηρό ή
ακόµη και µε τους πάσης φύσεως Aριστερούς τροµοκράτες, οι
οποίοι χρόνια τώρα κάνουν ό,τι γουστάρουν στην πατρίδα µας,
από το ότι έστειλαν βόµβα, η οποία τινάχθηκε στο γραφείο του
πρώην Υπουργού Δηµοσίας Τάξεως και σκότωσε τον υπασπιστή
του –και δεν είχε την ευθιξία να παραιτηθεί κανείς- από το γεγονός ότι πριν από τρεις, τέσσερις, πέντε ηµέρες πέρασαν από το
σπίτι, την κατοικία του Γερµανού Πρέσβη –του ανθρώπου σαςτου έριξαν καµµιά σαρανταριά σφαίρες από Kαλάσνικοφ, έκαναν
το σπίτι ολόκληρο «σουρωτήρι» και δεν τρέχει τίποτα.
Κανένας απολύτως δεν παραιτήθηκε για τίποτα σ’ αυτήν τη
χώρα, διότι όλα προχωρούν και λειτουργούν τέλεια. Όµως, ξέχασα! Πώς είναι δυνατόν να παραιτηθεί ο Υπουργός Δηµοσίας
Τάξεως, ο νυν, όταν έχει πάρει εύφηµο µνεία από τα αφεντικά
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του για την παράνοµη πολιτική προφυλάκιση του Αρχηγού της
Χρυσής Αυγής και των υπολοίπων Βουλευτών; Στα Kαλάσνικοφ
της Aριστερής τροµοκρατίας θα «κωλώσετε»; Όχι, βέβαια!
Έχουµε και τις όψιµες κλάψες των πασόκων Βουλευτών αλλά
και κάποιων νεοδηµοκρατών για το εικοσιπεντάευρο στα νοσοκοµεία. Εσείς το ψηφίσατε. Δεν το ψήφισε κανένας άλλος. Ακούγαµε το πρωί σε κάποια τηλεοπτική εκποµπή τον κ. Κρεµαστινό,
τον έγκριτο καθηγητή, να λέει: «Ναι, το ψηφίσαµε αλλά είναι γιατί
έτσι δίνουµε ουσία στη συγκυβέρνηση και ψήφο εµπιστοσύνης,
ασχέτως του ότι ψηφίζουµε κάτι για το οποίο διαφωνούµε». Αυτό
ακριβώς είπε ο κ. Κρεµαστινός το πρωί πεντακάθαρα.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΣΣΗΣ: Καταργήθηκαν τα 25 ευρώ.
ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ: Κι επειδή καταργήθηκαν; Αυτό το είπατε το πρωί για να δείξετε ότι κάνετε αντιπολίτευση. «Μιληµένη»
είναι όλη αυτή η ιστορία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Παρακαλώ µη
διακόπτετε.
ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ: Κανένα πρόβληµα. Ας διακόπτουν
όποτε θέλουν.
Την ίδια στιγµή –για να συνεχίσουµε για τα 25 ευρώ- είχατε µεριµνήσει να πληρώνουν µόνο οι Έλληνες. Είχαµε ακούσει διάφορα τραγελαφικά και από τον κ. Γεωργιάδη και από άλλους
Υπουργούς και διάφορους θιασώτες της συγκυβέρνησης. Φυσικά, σε όλα αυτά οι λαθροµετανάστες δεν ήταν πουθενά. Θα
έµπαιναν και θα έβγαιναν απολύτως δωρεάν. Αυτά όσον αφορά
το εικοσιπεντάευρο.
Όλες αυτές τις ηµέρες, όπου περάσατε διάφορα νοµοσχέδια,
πήρατε αποφάσεις, οι οποίες επιταχύνουν την εξόντωση του ελληνικού λαού, τον παραπλανούσατε µε τον φαιδρό κ. Λιάπη, τον
Υπουργό της Νέας Δηµοκρατίας, τον επί είκοσι χρόνια και πλέον
Βουλευτή της Νέας Δηµοκρατίας, ο οποίος εξευτέλισε στην κυριολεξία το πολιτικό σύστηµα µε τις βλακείες του –σκόπιµες ή
όχι- αλλά και µε τον άλλον δικό σας άνθρωπο, τον κ. Τοµπούλογλου, ο οποίος -απ’ ό,τι φαίνεται- σας εκφράζει πλήρως απ’ όλες
τις όψεις και αν το δούµε το ζήτηµα.
Όλα αυτά συνέβησαν για να ξεχάσουµε τα µεγάλα «ψάρια»,
όπως είναι ο κ. Βενιζέλος και οι λοιποί, ο οποίος ως πρωταγωνιστής του σκανδάλου της λίστας Λαγκάρντ δεν «βγήκε στον τάκο», όπως θα λέγαµε µε απλά λόγια ούτε φυσικά για τα υποβρύχια. Τώρα όσον αφορά αυτά που έλεγε πριν ο Κοινοβουλευτικός
Εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ ότι «εµείς το τρέχουµε το θέµα και δεν
θα έπρεπε να οµιλείτε και ότι εκατό άνθρωποι βγήκαν και θα οδηγηθούν στη δικαιοσύνη», εµείς λέµε «ναι, όλα τα µεζεδάκια αλλά
το κυρίως γεύµα κανείς». Αυτά τα πράγµατα συµβαίνουν, δυστυχώς, στην Ελλάδα και εσείς θέλετε να µας πείτε ότι όλα πάνε
καλά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Θα οµιλήσετε
και λίγο επί του θέµατος, κύριε συνάδελφε;
ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ: Απόλυτα είναι του θέµατος. Αυτό
είναι το θέµα µας το βασικό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Έχουµε και ένα
νοµοσχέδιο.
ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ: Όσο για το νοµοσχέδιο που ψηφίζετε, περνάτε ένα κάρο τροπολογίες, οι οποίες είναι άσχετες µε
το θέµα µας. Αυτό κάνετε συνεχώς. Αυτό βιώνουµε εµείς δεκαοκτώ µήνες τώρα περίπου που είµαστε εντός του Κοινοβουλίου.
Αυτό κάνατε δεκαετίες τώρα και απ’ ό,τι φαίνεται θα συνεχίσετε
να το κάνετε µέχρι να αλλάξει όλη αυτή η σάπια και βρωµερή κατάσταση.
Έρχοµαι στο θέµα µας, όπως λέτε, κύριε Πρόεδρε, στο σχέδιο
νόµου για την Εθνική Αρχή Συντονισµού Πτήσεων. Η Εθνική Αρχή
Συντονισµού Πτήσεων δεν είναι κάτι νέο, ουσιαστικά αντικαθιστά
την υφιστάµενη Αρχή Συντονισµού Πτήσεων. Το γεγονός ότι
απαιτείται σύσταση µιας τέτοιας αρχής, τη στιγµή που υπάρχουν
θεσµικά όργανα και σε αεροπορικές συγκοινωνίες, προκαλεί
ερωτηµατικά. Θα µπορούσε το έργο τους να το υλοποιεί η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας µε κάποια επιτροπή που θα συγκροτεί η ίδια. Σε κάθε περίπτωση, εφόσον είναι κάτι που λειτουργεί
εδώ και καιρό, στην ουσία δεν πρόκειται για κάτι το νέο.
Άποψη µας είναι ότι στο σηµείο που αναφέρεται η ανεξαρτησία και η αντικειµενικότητα της αρχής και πως δεν θα πρέπει να
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υπόκεινται στο έλεγχο κάποιας αρχής, θα πρέπει να διασφαλιστεί και µια είδους εποπτεία από το ΓΕΕΘΑ και από την Πολεµική
Αεροπορία.
Πιστεύετε ότι τις αρµοδιότητες της αρχής και όλο το πλαίσιο
των αρµοδιοτήτων, θα µπορούσε να το υλοποιεί η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας;
Βλέπουµε στο δεύτερο τµήµα άρθρα, που αφορούν ζητήµατα
µετασκευής κινητήρων οχηµάτων σε κινητήρες διπλού καυσίµου
συµβατικού και πεπιεσµένου φυσικού αερίου και τα σχετικά ζητήµατα εγκατάστασης των παρατηρητηρίων καυσίµων, που θα
περιέχουν πλέον και τη νέα µορφή καύσης ενέργειας, φυσικό
αέριο, καθώς και τις τεχνικές προδιαγραφές για την εγκατάσταση στα πρατήρια των καυσίµων αυτών.
Τασσόµαστε υπέρ της απελευθέρωσης της αγοράς στην προµήθεια της καύσιµης ύλης από τα αυτοκίνητα, δεδοµένου ότι αυτή θα αποµπλέξει τον καταναλωτή από την ανάγκη επιλογής µεταξύ περιορισµένων ειδών καυσίµων, πετρελαιοειδών ή υγραερίου. Η δυνατότητα επιλογής, εάν η αγορά λειτουργήσει χωρίς
τις γνωστές στρεβλώσεις και τα καρτέλ που συνήθως υποθάλπει
η Κυβέρνηση, θα οδηγήσει σε πτώση της µέσης τιµής κίνησης
ενός οχήµατος, η οποία τελευταία έχει ανέβει υπερβολικά, λόγω
της αύξησης της τιµής του πετρελαίου.
Εδώ οφείλουµε να παρατηρήσουµε ότι διαφωνούµε µε τον
τρόπο που αυτό νοµοθετείται, δηλαδή αντί να παραπέµπει ο
νόµος στον Υπουργό για την έκδοση υπουργικής απόφασης που
αφορά τις συγκεκριµένες προδιαγραφές, θα µπορούσε ο ίδιος
νόµος να θέσει τις προϋποθέσεις.
Η υπουργική απόφαση συνήθως αργεί, άλλοτε µάλιστα δεν
βγαίνει ποτέ και όταν κάποια στιγµή βγαίνει, ελάχιστα ανταποκρίνεται στην ανάγκη που την προκάλεσε. Το ίδιο ακριβώς ισχύει
και για τις τεχνικές προδιαγραφές των πρατηρίων.
Είµαστε υπέρ της εκκαθάρισης µετά την εικοσαετία των παλαιών φακέλων οχηµάτων από τις υπηρεσίες µεταφορών των περιφερειών. Επιφυλασσόµαστε για την υπερωριακή απασχόληση
κατ’ εξαίρεση των διατάξεων που ισχύουν στο δηµόσιο τοµέα
των υπαλλήλων του ΟΣΕ και ΤΡΑΙΝΟΣΕ µέχρι να διαπιστώσουµε
τι ακριβώς αφορούν αυτές.
Είµαστε υπέρ του άρθρου που αφορά την προσθήκη πινακίδας
οµίχλης στον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, ενώ είµαστε κατά
του άρθρου, που αφορά την παράταση της διοικητικής ισχύος
των κατηγοριών αδειών οδήγησης κατά τη συµπλήρωση του
ογδοηκοστού έτους της ηλικίας, πριν γίνει η απαιτούµενη ιατρική
εξέταση, για αυτονόητους λόγους ασφαλείας.
Κατά γενική αρχή, τοποθετούµαστε υπέρ της άρσης των γραφειοκρατικών εµποδίων που αφορούν τη λήψη και ενεργοποίηση
αδειών εµπορευµατικών µεταφορών από Έλληνες µεταφορείς.
Σε µια περιοχή και σε µια συγκυρία που το µεταφορικό έργο έχει
εξ ολοκλήρου αλωθεί από τα γειτονικά κράτη, είναι εγκληµατικό
να επιµένουµε σε διατάξεις που δεν αποδίδουν τίποτα στην οικονοµία αλλά δηµιουργούν περαιτέρω στρεβλώσεις στην αγορά
και αποτρέπουν επιχειρηµατίες από την άσκηση δραστηριοτήτων.
Επιφυλασσόµαστε ως προς το αν θα δεχτούµε τη διάταξη του
άρθρου 19 ως έχει ή µε κάποιες αλλαγές. Είµαστε υπέρ των ρυθµίσεων στα θέµατα εισροών-εκροών για τις δεξαµενές στα πρατήρια υγρών καυσίµων. Εδώ, όµως, θα πρέπει να δούµε τα πολύ
µικρά χρονικά περιθώρια, τα οποία έχουν θεσπιστεί. Βλέπουµε
ότι υπάρχει πρόβληµα αυτήν τη στιγµή και ήδη µπαίνουν κάποια
πρόστιµα και θα µπουν και άλλα σύντοµα, ενώ δεν έχει ολοκληρωθεί ή όλη διάταξη.
Είµαστε πλήρως αντίθετοι µε το διορισµό απευθείας από τον
Υπουργό Μεταφορών των µελών και του προέδρου της επιτροπής για την διεύρυνση των ατυχηµάτων και της ασφάλειας πτήσεων. Γιατί, όπως είναι κατανοητό, αυτό δεν εξασφαλίζει κανενός
είδους αντικειµενικό πόρισµα της επιτροπής, εάν και εφόσον
συµβεί τέτοιο ατύχηµα κατά τη διάρκεια της θητείας του Υπουργού που προέβη στο διορισµό.
Επίσης, θεωρούµε πολύ σηµαντικό ότι στο εν λόγω νοµοσχέδιο υπάρχει συγκεκριµένο άρθρο, στο οποίο επί της ουσίας µιλάµε για τα νέα διόδια στην Εγνατία και σε παράπλευρους
δρόµους. Αυτό το οποίο πρέπει να κοιτάξετε, αν και είναι τα µόνα
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άρθρα σε όλο το νοµοσχέδιο, για τα οποία δεν δέχεστε κανενός
είδους αλλαγή ούτε µείωση των διοδίων. Κάποιες συµβάσεις που
έγιναν κατά το παρελθόν έγιναν σε άλλες εποχές, µε άλλες συγκυρίες, όπου και τα οικονοµικά δεδοµένα ήταν και εντελώς διαφορετικά. Δυστυχώς, ενώ αλλάζετε, όπως αλλάξατε και τις
συµβάσεις στα οδικά έργα, δεν αλλάξατε τίποτα –ούτε κόµµασχετικά µε τα διόδια. Αντιθέτως, έχουµε νέα διόδια, αυξήσεις στα
διόδια, παρ’ ότι η δραστηριότητα και η κίνηση των οχηµάτων έχει
µειωθεί αισθητά, έχει µειωθεί δραµατικά.
Είµαστε σίγουροι –και αυτό δυστυχώς δεν το καταλαβαίνουν
οι παραχωρησιούχοι ούτε οι εταιρείες που εκµεταλλεύονται τα
διόδια ούτε κανείς εκ των εµπλεκοµένων- ότι όλες αυτές οι ενέργειες τις οποίες κάνουν πάλι σε λίγο καιρό θα ζητάνε νέες αυξήσεις, διότι πολύ απλά θα έχει µειωθεί περαιτέρω η κίνηση των
οχηµάτων και θα υπάρχει νέα δραµατική µείωση των εσόδων,
το οποίο είναι και το µοναδικό ζητούµενο για τους παραχωρησιούχους και όλους όσους εκµεταλλεύονται τα διόδια.
Καταψηφίζουµε επί της αρχής το εν λόγω νοµοσχέδιο. Αύριο
θα τοποθετηθούµε επί των άρθρων, σχετικών και άσχετων, που
µπορεί να υπάρχουν µέσα σε αυτό.
Επίσης, σήµερα θα ήθελα να πω και εγώ τα χρόνια πολλά στο
συναγωνιστή Γιάννη Λαγό που είναι πολιτικός κρατούµενος στις
φυλακές Κορυδαλλού. Εύχοµαι σύντοµα να είναι µαζί µας και
στη θέση του, να είναι οι πραγµατικοί ένοχοι και όλοι όσοι ζητάει
ο ελληνικός λαός να πάνε στον Κορυδαλλό.
Τέλος, εύχοµαι Καλά Χριστούγεννα στα εκατοµµύρια των Ελλήνων παλαιοηµερολογιτών που τα γιορτάζουν σήµερα.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Τον λόγο έχει ο
κ. Θωµάς Ψύρρας, Βουλευτής της Δηµοκρατικής Αριστεράς, ως
ειδικός αγορητής.
ΘΩΜΑΣ ΨΥΡΡΑΣ: Χρόνια σας πολλά και η καινούργια χρονιά
να είναι καλύτερη από την προηγούµενη!
Κύριε Πρόεδρε, είναι εξαιρετικά δύσκολο να τοποθετηθεί κανείς επί της αρχής όταν πρόκειται για τέτοιου είδους πολυθεµατικά νοµοσχέδια, που ρυθµίζουν ετερόκλητα θέµατα. Πρόκειται
για µία πρακτική, η οποία δεν βοηθά καθόλου µα καθόλου την
καλή νοµοθέτηση αλλά που δυστυχώς τείνει να αναχθεί σε κανόνα.
Πιστεύουµε ότι το συγκεκριµένο σχέδιο νόµου θα µπορούσε
να είναι τρία διαφορετικά νοµοσχέδια. Το γεγονός µάλιστα ότι
περιλαµβάνει διατάξεις που απαιτούν και ειδικές τεχνικές γνώσεις, δυσχεραίνει ακόµα περισσότερο την κοινοβουλευτική συζήτηση.
Ας έρθουµε στα τρία µέρη του νοµοσχεδίου και να αναφερθώ
κατ’ αρχάς στο πρώτο µέρος που αφορά την Εθνική Αρχή Συντονισµού Πτήσεων, δηλαδή στο πρώτο µέρος του νοµοσχεδίου,
στο οποίο θεσπίζεται µία ιδιαίτερα σηµαντική αρχή.
Πρέπει να αντιληφθούµε ότι για µία χώρα που δέχεται δεκαεπτά εκατοµµύρια τουρίστες και επισκέπτες αεροπορικώς ο συντονισµός πτήσεων, δηλαδή η κατανοµή και η διάθεση των χρονοθυρίδων σε όλα τα ελληνικά αεροδρόµια είναι ζήτηµα κοµβικής σηµασίας.
Αντιλαµβανόµαστε όλοι τι σηµαίνει η χρονική ακρίβεια, η τήρηση του προγράµµατος πτήσεων για την αξιοπιστία των τουριστικών υπηρεσιών, την ποιότητα των παρεχόµενων στον επιβάτη
υπηρεσιών αλλά και την εικόνα της χώρας στο εξωτερικό.
Η αρχή αυτή ελέγχει την εναέρια κυκλοφορία, την κίνηση των
επιβατών ανά ώρα και τη στάθµευση αλλά ταυτόχρονα εµπλέκεται και στον ανταγωνισµό των εταιρειών.
Αντιλαµβάνεστε τι σηµαίνει για µία εταιρεία να διαγκωνίσει µία
άλλη εταιρεία, παίζοντας ακριβώς µε τις χρονοθυρίδες. Ο έλεγχος των slots µπορεί να εκτοπίσει µία εταιρεία από την αεροπορική αγορά ή αντίστοιχα να ευνοήσει µία άλλη.
Άρα, όταν µιλάµε για το ρόλο που έχει η συγκεκριµένη αρχή,
στην πραγµατικότητα µιλάµε και για τον έλεγχο των slots αλλά
και ουσιαστικά για τα ζητήµατα του σκληρού ανταγωνισµού που
αναπτύσσεται ανάµεσα στις εταιρείες. Άλλωστε δεν είναι τυχαίο
ότι ήδη σήµερα έχει αναπτυχθεί µία δευτερογενής αγορά των
slots, που είναι πάρα πολύ σηµαντική και πολλές αεροπορικές
εταιρείες προσπαθούν να την ελέγξουν.
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Σύµφωνα, λοιπόν, µε το παρόν νοµοσχέδιο, πρόκειται να συσταθεί µία αρχή µε διακριτή νοµική προσωπικότητα και αυξηµένες εγγυήσεις οικονοµικής αυτοτέλειας και ανεξαρτησίας που
θα λειτουργεί ως νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου.
Η λειτουργία αυτής της αρχής γεννά µία σειρά ερωτηµάτων.
Λέµε ότι πρέπει να κατανείµει slots σε όλους τους λιµένες,
ιδιωτικούς και κρατικούς. Ερώτηµα. Όταν λέµε «όλους» εννοούµε «όλους»; Θα θέλαµε µία διευκρίνιση.
Δεύτερον, ποιες θα είναι οι συνέπειες στην εθνική άµυνα, εφόσον θα εξυπηρετηθούν και στρατιωτικά και πολιτικά αεροδρόµια;
Ή µήπως θα εξυπηρετούνται µόνο τα πολιτικά αεροδρόµια; Επίσης, θα θέλαµε µία διευκρίνιση ως προς αυτό.
Επίσης, τίθεται ένα σηµαντικό ζήτηµα διασφάλισης των δεδοµένων πτήσεων. Πώς θα το αντιµετωπίσουµε; Ήδη στο Ευρωκοινοβούλιο έχει γίνει ολόκληρη συζήτηση γι’ αυτό το ζήτηµα.
Τέταρτο ερώτηµα. Ποιος θα καταβάλλει τα λεγόµενα τέλη συντονισµού και προγραµµατισµού πτήσεων; Αντιλαµβανόµαστε βέβαια ότι µε κανέναν τρόπο δεν πρέπει να καταβάλλονται στις
περιπτώσεις που πρόκειται για πτήσεις δηµόσιας υπηρεσίας, δηλαδή για τις άγονες γραµµές.
Τίθεται επίσης το εξής απλό ερώτηµα. Γιατί εγκαταλείπεται η
παλαιά αρχή; Γιατί δεν αναβαθµίζεται η υπάρχουσα και δηµιουργούµε µία νέα εθνική αρχή; Η αιτιολογική έκθεση ως προς αυτό
το σηµείο δεν εξηγεί πειστικά τι το καινούργιο θα συµβεί, που
δεν µπορούσε να το κάνει η παλαιά αρχή.
Επίσης, είναι πελώριο πρόβληµα το γεγονός ότι η σύνθεση της
Εθνικής Αρχής Συντονισµού Πτήσεων δεν περιλαµβάνει ούτε
έναν εκπρόσωπο του ελληνικού δηµοσίου. Απουσιάζει εντελώς
το δηµόσιο, την ώρα µάλιστα που όλοι ξέρουµε ότι στον χώρο
των αεροµεταφορών δηµιουργούνται ολιγοπωλιακές -για να µην
πω και µονοπωλιακές- συνθήκες, γεγονός που αµέσως µετά ενδέχεται να έχει επιπτώσεις στην τιµολόγηση, στις αφίξεις αλλά
και στη διαχείριση των αφίξεων.
Και αφήνοντας το πρώτο µέρος του νοµοσχεδίου που αφορά
την αρχή, έρχοµαι στο δεύτερο µέρος και εντελώς επιλεκτικά θα
ήθελα να επισηµάνω ορισµένα προβληµατικά σηµεία, τα οποία
µας κάνουν να στεκόµαστε αρνητικά πάνω στο συγκεκριµένο νοµοσχέδιο.
Στο άρθρο 20, για παράδειγµα, αλλάζει ο τρόπος επιλογής και
διορισµού του Προέδρου της τετραµελούς Επιτροπής Διερεύνησης Ατυχηµάτων και Ασφάλειας Πτήσεων. Μέχρι σήµερα, ο πρόεδρος επιλέγεται µε απόφαση της Διάσκεψης των Προέδρων της
Βουλής. Από εδώ και πέρα για λόγους, λέει, ευελιξίας, θα διορίζεται από τον Υπουργό.
Ερώτηση. Θεωρούµε ότι η ευελιξία µπορεί να λειτουργεί εις
βάρος της διαφάνειας και µε ποια κριτήρια θα διορίζει ο Υπουργός; Ποια είναι τα απαιτούµενα προσόντα για τον διορισµό; Γιατί
αυτά δεν καθορίζονται ρητά εδώ µέσα;
Εκείνο βέβαια που µας βρίσκει απολύτως µα απολύτως αντίθετους είναι ξανά η ιστορία µε τα διόδια. Δεν έφτανε που πριν
από λίγο καιρό µόνο είχαµε αυξήσεις στις τιµές διοδίων στο
εθνικό δίκτυο αλλά τώρα προβλέπουµε να βάλουµε διόδια και
στις καθέτους της Εγνατίας, αυτές µάλιστα τις τρεις µεγάλες
που οδηγούν στα σύνορα, γεγονός που θα επιβαρύνει πάρα πολλούς ανθρώπους µε παραπανίσια διόδια.
Θέλω να προσέξετε κάτι. Οι τρεις κάθετοι της Εγνατίας διασχίζουν κυρίως φτωχές περιοχές. Στην πραγµατικότητα αποκόβουµε φτωχά τµήµατα του πληθυσµού, όπως για παράδειγµα τον
πληθυσµό της δυτικής Μακεδονίας από τα χωριά του Βοΐου, να
κατεβαίνουν στην Εγνατία και να φτάνουν στη Σιάτιστα. Εισάγουµε διόδια µέσα στους ίδιους δήµους πλέον.
Στην πραγµατικότητα, λοιπόν, η αντίθεσή µας είναι απόλυτη.
Λέµε «όχι» στα διόδια και θεωρούµε ότι η θέσπιση των διοδίων
αυτήν ακριβώς τη στιγµή αποτελεί πρόκληση. Και µόνο αυτό το
συγκεκριµένο άρθρο για τα διόδια να υπήρχε µέσα στο νοµοσχέδιο, η Δηµοκρατική Αριστερά δεν θα το ψήφιζε συνολικά το νοµοσχέδιο.
Όσον αφορά τις ρυθµίσεις που προβλέπονται για το ΤΕΕ, ζητήσαµε να έρθουν οι ρυθµίσεις εντελώς ξεχωριστά, να υπάρξει
ο χρόνος αλλά και η ουσιαστική διαβούλευση που τώρα δεν έγινε
και να απαντηθούν µε άνεση χρόνου µια σειρά από ερωτήµατα.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Το πρώτο ζήτηµα που δεν είναι σαφώς ξεκαθαρισµένο -και το
εντοπίσαµε στην επιτροπή- είναι το αν και ποια προβλήµατα συνταγµατικότητας υπάρχουν, δηλαδή αν µπορεί το ΤΕΕ να αναλάβει λειτουργίες που προσιδιάζουν σε µία ανώνυµη εταιρεία. Ήδη
η ακρόαση των φορέων σας είπα ότι έθεσε αυτό το ζήτηµα επί
τάπητος.
Το δεύτερο ζήτηµα, είναι αν το ΤΕΕ µε αυτές τις τροποποιήσεις καλύπτει τον τεχνικό κόσµο. Και από ό,τι φάνηκε πραγµατικά από το πλήθος των αντιδράσεων δεν τον καλύπτει.
Να µιλήσω συγκεκριµένα. Στο άρθρο 23, προβλέπεται συµµετοχή του ΤΕΕ σε εταιρείες στις οποίες θα µετέχουν συγχρόνως
φορείς του δηµοσίου, του στενού, ευρύτερου δηµόσιου τοµέα
κ.λπ.. Αυτό στις τροποποιήσεις που έγιναν λίγο πρωτύτερα διαπιστώσαµε ότι έφυγε από τη µέση. Δεν αναφέρεται σε εταιρείες.
Πλέον αναφέρεται σε νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα αντί για εταιρείες.
Ωστόσο, υπάρχει µία σειρά από προβλήµατα και θα ήθελα,
κύριε Υπουργέ, µια σειρά από διευκρινίσεις όταν θα µιλήσετε.
Λέει στις τροποποιήσεις που µας δώσατε στο άρθρο 23, κάτω
από το στ’, τα εξής: «Τα προαναφερόµενα νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, υπάγονται στην εποπτεία και τον έλεγχο του κράτους που ασκείται από τον εποπτεύοντα το ΤΕΕ Υπουργό».
Δηλαδή, τα νοµικά πρόσωπα που εµπλέκονται µε το ΤΕΕ εποπτεύονται από τον Υπουργό; Δώστε µας µια εξήγηση. Τι ακριβώς
ουσία έχει τούτη εδώ η εποπτεία;
Αµέσως παρακάτω λέει: «Με τις ρυθµίσεις της παρούσας παραγράφου δεν θίγονται οι συναφείς αρµοδιότητες άλλων φορέων». Μα, αν υπάρχουν συναφείς αρµοδιότητες άλλων φορέων
και ιδίως αν αυτές οι άλλες αρµοδιότητες καλύπτονται, τότε ουσιαστικά θα έχουµε και άλλου είδους επικαλύψεις. Πώς το αντιµετωπίζετε αυτό;
Στις τροποποιήσεις του άρθρου 24, υπάρχει κάτι το οποίο πιθανώς να µην καταλαβαίνω εγώ. Δώστε µας, όµως, µια εξήγηση.
Λέει στο άρθρο 24: «Στα επιστηµονικά και επαγγελµατικά τµήµατα, δύναται να συµµετέχουν µέλη του ΤΕΕ και αντεπιστέλλοντα µέλη, µη µέλη του ΤΕΕ, που έχουν άµεση σχέση µε το
αντικείµενο και το σκοπό του τµήµατος». Πείτε µας ακριβώς τι
είναι όλα αυτά τα πράγµατα, γιατί έχω την εντύπωση ότι δεν είναι
αρκετά σαφή.
Ένα άλλο στοιχείο το οποίο, επίσης, υπάρχει ως πρόβληµα
εδώ µέσα είναι η αναφερόµενη θεσµοθέτηση του ΤΕΕ ως υπηρεσία µιας στάσης, µέσω της οποίας θα λυθεί το πρόβληµα της
σύγχυσης εργοληπτών και µελετητών και συγχρόνως θα αναληφθεί και ο πειθαρχικός έλεγχος εργοληπτών και µελετητών δηµοσίων έργων, ο οποίος σήµερα ανήκει στον Υπουργό. Μάλλον
προκαλεί απορία για τη σκοπιµότητα της ρύθµισης. Οι υπηρεσίες
µιας στάσης, διευκολύνουν τη συλλογή δικαιολογητικών, εξυπηρετούν στην επαφή µεταξύ διαφορετικών υπηρεσιών αλλά δεν
ασκούν εκ του λόγου αυτού πειθαρχικό έλεγχο σ’ αυτούς που
εξυπηρετούν. Επιπλέον, σύγχυση εργοληπτών και µελετητών
στην πραγµατικότητα δεν υφίσταται, δεδοµένου ότι όσον αφορά
τα δηµόσια έργα αυτά τα δύο µητρώα είναι αυστηρά διαχωρισµένα.
Δεν θα ήθελα να καταχραστώ το χρόνο. Εµείς από τη Δηµοκρατική Αριστερά θα επιµείνουµε και θα καταψηφίσουµε επί της
αρχής και επιφυλασσόµαστε να αιτιολογήσουµε τη στάση µας
αναλυτικά στην κατ’ άρθρον συζήτηση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε,
κύριε συνάδελφε.
Τον λόγο έχει ο Βουλευτής του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Λαµπρούλης, ως ειδικός αγορητής.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο αποτελεί συνέχεια και τροποποίηση του ν. 3534/2007, καθώς και προώθηση εναρµόνισης της
χώρας µας µε τον κανονισµό 95/1993 της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Πρόκειται για ένα ακόµα βήµα στην κατεύθυνση προώθησης και
υλοποίησης της πολιτικής απελευθέρωσης των αεροµεταφορών
ως καθοριστικό παράγοντα, όπως αναδείχθηκε και προωθείται
από την Ευρωπαϊκή Ένωση, για τη διατήρηση της ανταγωνιστικότητας της ευρωενωσιακής οικονοµίας και βεβαίως, της οµαλής
λειτουργίας της ενιαίας αγοράς, η οποία βασίζεται στις γνωστές
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τέσσερις ελευθερίες κίνησης κεφαλαίων, εµπορευµάτων, υπηρεσιών και προσώπων, δηλαδή, τη Συνθήκη του Μάαστριχτ, που,
ως γνωστόν, ψήφισαν Νέα Δηµοκρατία, ΠΑΣΟΚ και ΣΥΝ τότε,
νυν ΣΥΡΙΖΑ.
Αυτή η στρατηγική επιλογή Ευρωπαϊκής Ένωσης και κυβερνήσεων αλλά και όσων πίνουν νερό στο όνοµα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, προωθήθηκε και προωθείται τα τελευταία χρόνια µέσα
από την κατάργηση της κρατικής µονοπωλιακής εκµετάλλευσης
των εσωτερικών πτήσεων, µε την είσοδο νέων ιδιωτικών αεροπορικών επιχειρήσεων για την εκµετάλλευση των εσωτερικών αεροπορικών γραµµών, την κατάργηση των εθνικών κρατικών αεροµεταφορέων και την ιδιωτικοποίησή τους, την απελευθέρωση
των υπηρεσιών επίγειας εξυπηρέτησης και συντήρησης, την
ιδιωτικοποίηση των αεροδροµίων και των υπηρεσιών ελέγχου, τη
δηµιουργία του ενιαίου ευρωπαϊκού ουρανού για την κατάργηση
και των εναέριων εσωτερικών συνόρων για την πολιτική αεροπορία, σε πρώτη φάση, στα πλαίσια απελευθέρωσης της αεροπλοΐας.
Βέβαια, σηµαντική παράµετρος της ευρωενωσιακής πολιτικής,
αναδεικνύεται η ανάγκη αντιµετώπισης των καθυστερήσεων όχι
βέβαια από την άποψη βελτίωσης της εξυπηρέτησης των επιβατών αλλά ενταγµένη στη λογική της µείωσης του κόστους λειτουργίας των αεροπορικών εταιρειών λόγω των καθυστερήσεων
που αφορούν τα τέλη, το ενεργειακό κόστος, τις αποζηµιώσεις
κ.ά..
Αυτήν την κατεύθυνση έρχεται ακριβώς να υπηρετήσει και το
νοµοσχέδιο µε τη διοικητική και οικονοµική αυτοτέλεια που δίνετε στην ουσία στην Εθνική Αρχή Συντονισµού Πτήσεων µέσω
της νέας της µορφής, ως νοµικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου.
Βέβαια, το κυνηγητό των καθυστερήσεων έχει επιπτώσεις και
στην εντατικοποίηση της εργασίας και στις εκπτώσεις στον
τοµέα της ασφάλειας. Στο πλαίσιο αυτής της αντιλαϊκής πολιτικής, είναι λογικό η ανθρώπινη ζωή να µπαίνει στην προκρούστεια
λογική του κόστους, του οποίου η µείωση θα αποτελεί πηγή νέων
κερδών για τις επιχειρήσεις και τους µονοπωλιακούς οµίλους
που δραστηριοποιούνται στις αεροµεταφορές.
Αυτή η πολιτική που προωθείται τα τελευταία χρόνια και στη
χώρα µας, πέρα από την εντατικοποίηση και τη συµπίεση της
τιµής της εργατικής δύναµης, έχει αρνητικές επιπτώσεις, όπως
είναι η µείωση αποδοχών, η µείωση του προσωπικού αλλά και οι
απολύσεις. Όµως, επηρεάζει παράλληλα και την ασφάλεια των
πτήσεων, ενώ δηµιουργεί τεράστια προβλήµατα στην αεροπορική σύνδεση µε τις αποµακρυσµένες και εµπορικά άγονες περιοχές και τα νησιά της χώρας µας, οι κάτοικοι των οποίων το
βιώνουν µε το χειρότερο τρόπο αναφορικά µε το υψηλό κόστος
αλλά και µε τη µείωση ή έλλειψη δροµολογίων.
Συνεπώς, για το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδος το κριτήριο
είναι αν οι ρυθµίσεις που προωθούνται µε το παρόν σχέδιο νόµου
έρχονται να ικανοποιήσουν τις ανάγκες του λαού µας, εν προκειµένω για φθηνές και επαρκείς αεροµεταφορές ή όχι. Βέβαια η
αρνητική µας στάση, δεν έχει να κάνει τόσο µε τις λεπτοµέρειες,
όσο µε την κατεύθυνση και τους στόχους που επιδιώκει να εξυπηρετήσει το νοµοσχέδιο, δηλαδή την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας στο πλαίσιο της απελευθέρωσης των αεροµεταφορών και τη µεγιστοποίηση της κερδοφορίας των οµίλων που
δραστηριοποιούνται σ’ αυτόν τον τοµέα µε την περαιτέρω εµβάθυνση της εµπορευµατοποίησης, η οποία υλοποιείται µε την αλλαγή του µηχανισµού χρήσης των χρονοθυρίδων –τα περίφηµα
αγγλιστί «slots»- των αεροµεταφορέων, δηλαδή την πώληση µεταξύ εταιρειών των χρονοθυρίδων και αντίστοιχα της κατανοµής
στους αερολιµένες του χρόνου στάθµευσης των αεροπλάνων.
Ενδεικτικά, ως προς το στόχο που έρχεται να υλοποιήσει το
νοµοσχέδιο, αναφέρουµε όσα περιγράφονται στα άρθρα για τη
λειτουργία της Εθνικής Αρχής Συντονισµού Πτήσεων, καθώς
προσφέρεται γη και ύδωρ στα επιχειρηµατικά συµφέροντα. Αναφέρουµε, για παράδειγµα, το διορισµό των µελών της αρχής στο
άρθρο 3 που διορίζονται απευθείας από τον Υπουργό, χωρίς καν
τη συναίνεση της Βουλής, όπως τουλάχιστον προβλεπόταν,
όπως και το γεγονός ότι δεν µπορούν να ανακληθούν αυτά τα
µέλη, αφού θα χρειάζεται πάντα νοµοθετική ρύθµιση.
Επίσης στο άρθρο 4, δεν γίνεται ούτε καν νύξη ή δεν προβλέ-
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πεται ρήτρα γι’ αυτόν που θα διαφθείρει –µία εταιρεία, για παράδειγµα, που ζηµιώνει το δηµόσιο- παρά προβλέπονται κυρώσεις µόνο για το µέλος της αρχής που θα διαφθαρεί.
Επίσης στο άρθρο 7, που αφορά το ζήτηµα των συµβάσεων –
µελέτες, προµήθειες, συµβάσεις έργων και παροχής υπηρεσιώνστην ουσία η αρχή κάνει ό,τι θέλει, χωρίς να ελέγχεται από πουθενά.
Με βάση τα ανωτέρω, προχωρά περαιτέρω η απογύµνωση των
υπηρεσιών της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, µε την απόσπαση δραστηριοτήτων της από ιδιώτες και µεγάλες επιχειρήσεις του είδους. Εµείς, παράλληλα, θέτουµε ένα πολύ σοβαρό
ζήτηµα κατά την άποψή µας σε ό,τι αφορά τα προβλήµατα που
ανακύπτουν –και θα ανακύπτουν- για την εθνική ασφάλεια και ειδικά σε κρίσιµες περιόδους όπου χρειάζεται να ελέγχονται οι
χερσαίες, οι αεροπορικές και οι θαλάσσιες µεταφορές αλλά και
για την ασφάλεια των πτήσεων.
Με βάση τα ανωτέρω, λοιπόν, είναι τεράστιες οι ευθύνες των
ελληνικών κυβερνήσεων τόσο της Νέας Δηµοκρατίας, όσο και
του ΠΑΣΟΚ, που συµµετείχαν και συµµετέχουν ενεργά στη λήψη
αυτών των αποφάσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και που µε ιδιαίτερο ζήλο υλοποιούν αυτές τις πολιτικές υπέρ του κεφαλαίου,
µε τεράστιες αρνητικές επιπτώσεις στο λαό µας.
Όµως, ευθύνες γι’ αυτήν την κατάσταση έχουν και οι πλειοψηφίες του συνδικαλιστικού κινήµατος, οι οποίες όχι µόνο δεν οργάνωσαν την πάλη των εργαζόµενων αλλά την υπονόµευσαν
αποδεχόµενες την απελευθέρωση των αεροµεταφορών, όπως
και τις σχετικές αναδιαρθρώσεις.
Σηµαντικές είναι και οι ευθύνες του ΣΥΡΙΖΑ εξαιτίας του ευρωενωσιακού προσανατολισµού του, στο όνοµα του οποίου αποδέχθηκε την απελευθέρωση των µεταφορών –βλέπε Συνθήκη
Μάαστριχτ- ή µια πολιτική ενταγµένη στο πλαίσιο διαχείρισης
του συστήµατος που αναπαράγει αντιφάσεις, όπως για παράδειγµα η αποδοχή από τη µία µεριά ενός αναβαθµισµένου διαµετακοµιστικού ρόλου της χώρας µας στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από την άλλη, η ύπαρξη δηµόσιου αεροµεταφορέα ο οποίος θα είναι και ανταγωνιστικός µε κριτήρια καπιταλιστικής κερδοφορίας αλλά θα λειτουργεί και προς όφελος
του λαού.
Αυτό κι αν είναι αυταπάτη αλλά και συσκότιση των πραγµατικών αιτιών που οδήγησαν και οδηγούν σ’ αυτήν την κατάσταση
και τις αεροµεταφορές στη χώρα µας.
Υποστηρίζουµε ότι η ανάπτυξη και ο σχεδιασµός των µεταφορών και η πρόσβαση σε αυτές, πρέπει να ικανοποιούν τις σύγχρονες και διευρυµένες λαϊκές ανάγκες και να εντάσσονται
στους σκοπούς και τα κίνητρα µιας οικονοµίας η οποία κινείται
µε στόχο τη σχεδιασµένη και διευρυµένη ανάπτυξη της λαϊκής
ευηµερίας και όχι του καπιταλιστικού κέρδους.
Εποµένως, µία σχεδιασµένη ανάπτυξη των µεταφορών που θα
ανταποκρίνεται στον κοινωνικοποιηµένο χαρακτήρα της εργασίας και της παραγωγής, προϋποθέτει την κοινωνική ιδιοκτησία
των µέσων µαζικής µεταφοράς αλλά και της παραγωγής τους.
Είναι ζήτηµα πολιτικό, το οποίο συνδέεται µε το πρόβληµα της
ριζικής αλλαγής του χαρακτήρα της εξουσίας, µέσω της οποίας
µπορεί να εξασφαλιστεί η προστασία και ο σεβασµός της ανθρώπινης ζωής, η προτεραιότητα των µαζικών µεταφορών σε σχέση
µε τις ατοµικές, η φθηνή χρήση γρήγορων και ασφαλών µεταφορών, η διασυνδεδεµένη και συµπληρωµατική δράση όλων των
ειδών µεταφοράς, η σταθερή και ασφαλής εργασία αλλά και η
ικανοποιητική αµοιβή των εργαζοµένων του κλάδου των µεταφορών -των αεροµεταφορών, αν θέλετε- και η σχεδιασµένη οικονοµική ανάπτυξη µε στόχο την εξάλειψη της περιφερειακής ανισοµετρίας.
Η ικανοποίηση αυτών των αρχών δεν µπορεί να πραγµατοποιηθεί στο πλαίσιο του καπιταλιστικού συστήµατος. Η ανταγωνιστικότητα, η επιχειρηµατικότητα και η παραγωγικότητα, όπως
προβάλλονται, είναι ασυµβίβαστα µε την προστασία των πτήσεων και το σεβασµό της ανθρώπινης ζωής αλλά και µε την
ανάγκη να υπάρχει ένα προσιτό αεροπορικό εισιτήριο για τα
λαϊκά στρώµατα.
Η ιεράρχηση, ο προγραµµατισµός και ο σχεδιασµός του κλάδου των µεταφορών και των επιµέρους τοµέων, πρέπει να εντάσ-
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σονται στην εξυπηρέτηση του πανεθνικού αλλά και των περιφερειακών σχεδιασµών ανάπτυξης. Αυτό προϋποθέτει το συντονισµό των επιµέρους τοµέων των µεταφορών κάτω από έναν ενιαίο
κρατικό οργανισµό µεταφορών που θα έχει την ευθύνη της λειτουργίας των επιµέρους κρατικών φορέων οι οποίοι θα έχουν το
αποκλειστικό δικαίωµα χρησιµοποίησης των εσωτερικών γραµµών αλλά και της αξιοποίησης των υποδοµών.
Πρωταρχική και συνάµα στρατηγική σηµασία έχουν οι τοµείς
που συνδέονται µε την άµυνα της χώρας και τη σύνδεση αποµακρυσµένων νησιών και περιοχών. Και πιο συγκεκριµένα για τις
µεταφορές, ενιαίο, λαϊκό, κρατικό, καθετοποιηµένο αεροµεταφορέα στον οποίο θα ανήκει το σύνολο των λειτουργιών, η επίγεια εξυπηρέτηση, οι υπηρεσίες τροφοδοσίας, η τεχνική βάση,
το πτητικό έργο, µε αποκλειστική εκµετάλλευση των εσωτερικών
γραµµών και ένταξη των ιδιωτικών εταιρειών στον εθνικό αεροµεταφορέα. Τα αεροδρόµια της χώρας, πρέπει να είναι περιουσία του λαού. Ο έλεγχος, η ασφάλεια των πτήσεων, το σύνολο
των λειτουργιών της αεροπλοΐας, πρέπει να είναι στην ευθύνη
της κρατικής Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας.
Σε αυτήν την κατεύθυνση καλούµε το εργατικό κίνηµα, τις λαϊκές οργανώσεις να απορρίψουν τα διλήµµατα της αστικής ευρωενωσιακής και µονοπωλιακής πολιτικής, να απορρίψουν την
πολιτική των ιδιωτικοποιήσεων, της απελευθέρωσης των αεροµεταφορών αλλά και των µεταφορών συνολικότερα, την κάθε
µορφή ιδιωτικοποίησης και λειτουργίας µε επιχειρηµατικά ιδιωτικοοικονοµικά κριτήρια των αεροδροµίων και των λειτουργιών
της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας.
Διεκδικούµε φθηνά εισιτήρια για τη λαϊκή οικογένεια και την
πλήρη κάλυψη των συγκοινωνιακών αναγκών των αποµακρυσµένων νησιών και περιοχών.
Θεωρούµε πως ο αγώνας αυτός πρέπει να είναι ενταγµένος
στη δράση για ριζικές ανατροπές του συσχετισµού δυνάµεων σε
συνδικαλιστικό αλλά και σε πολιτικό επίπεδο, ενταγµένος στη µοναδική ρεαλιστική διέξοδο για τους εργαζόµενους αλλά και για
τα λαϊκά στρώµατα, ενός άλλου δρόµου ανάπτυξης και οικονοµίας µε λαϊκή εξουσία και αποδέσµευση από την Ευρωπαϊκή
Ένωση.
Στη βάση όλων αυτών καταψηφίζουµε το νοµοσχέδιο επί της
αρχής.
Σε ό,τι αφορά τα υπόλοιπα άρθρα του δεύτερου κοµµατιού
αυτού του νοµοσχεδίου, θα τοποθετηθούµε στη συζήτηση επί
των άρθρων.
Στο σηµείο αυτό και στο χρόνο που µου αποµένει, κύριε Πρόεδρε, θα θέλαµε να διατυπώσουµε ένα ερώτηµα. Αν και ο Υπουργός στο αντίστοιχο ερώτηµα στην επιτροπή δήλωσε αναρµόδιος
-και είναι κατανοητό- το διατυπώνουµε και από αυτό το Βήµα και
ευελπιστούµε, αν όχι σήµερα, αύριο, να απαντήσει ο αρµόδιος
Υπουργός, του ΥΠΕΚΑ συγκεκριµένα. Το ερώτηµα αφορά το
άρθρο 27.
Θα θέλαµε, λοιπόν, διευκρίνιση σε ό,τι αφορά την παράγραφο
1 του άρθρου 27, σχετικά µε τους ποιους αφορά η αδειοδότηση
εµπορίας του αργού πετρελαίου. Θέλουµε να ξέρουµε στο κάτωκάτω για ποιους γίνεται λόγος. Αυτό είναι το ένα.
Το δεύτερο, έχει σχέση µε την παράγραφο 3 του ιδίου άρθρου
27, σε ό,τι αφορά τους υπόχρεους τήρησης αποθεµάτων έκτακτης ανάγκης, όπου µέσω της παραγράφου του άρθρου αυτού,
δίνεται περιθώριο περιόδου προσαρµογής. Μάλιστα αναφέρεται
και ο λόγος. Λόγω έλλειψης πιστοποιηµένων αποθηκευτικών χώρων.
Εδώ, λοιπόν, τίθεται το εξής ερώτηµα. Πριν από ένα χρόνο και
λιγότερο, ψηφίσατε -πέρασε κατά πλειοψηφία- ένα αντίστοιχο
νοµοσχέδιο για τα αποθέµατα πετρελαίου στη χώρα µας. Τότε
δεν το γνωρίζατε αυτό;
Εδώ, λοιπόν, µπαίνουν κάποια ερωτήµατα στα οποία θα θέλαµε µία απάντηση. Γιατί προχωράτε σε αυτήν τη ρύθµιση; Τι
σας αναγκάζει και προχωράτε σε αυτήν τη ρύθµιση; Και τι γίνεται
µε τα αποθέµατα -και δεδοµένης µιας περιόδου που υπάρχουν
ανακατατάξεις- εάν και εφόσον υφίστανται αποθέµατα, τα οποία
έχουν συγκεκριµένη επάρκεια για συγκεκριµένο χρονικό ορίζοντα; Και αυτά, από όσο γνωρίζω από το νοµοσχέδιο που είχε
περάσει την τελευταία φορά, όπως προείπα, δηλαδή πέρυσι. Θα
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περιµένω, λοιπόν, την απάντηση από τον αρµόδιο Υπουργό.
Και στα δύο λεπτά που αποµένουν, θα ήθελα να κάνω µία αναφορά στην τροπολογία που καταθέσαµε και αφορά την κατάργηση της καταβολής από τους ασθενείς των 25 ευρώ για εισαγωγή προς νοσηλεία σε νοσοκοµεία του ΕΣΥ αλλά παράλληλα
και της κατάργησης καταβολής του 1 ευρώ ανά εκτελούµενη
συνταγή, καθώς και των 5 ευρώ για τις εξετάσεις στα εξωτερικά
ιατρεία. Πρόκειται για απόφαση σε ό,τι αφορά τα 25 ευρώ και το
1 ευρώ, που βεβαίως έχει να κάνει µε την ψήφιση συγκεκριµένα
του ν.4093/2012, του οποίου η εφαρµογή ξεκίνησε από την 1η Ιανουαρίου.
Εµείς ζητάµε από την Κυβέρνηση να δεχθεί την τροπολογία
αυτή, ενώ βεβαίως καλούµε και τα υπόλοιπα κόµµατα του Κοινοβουλίου να την υπερψηφίσουν.
Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε,
κύριε συνάδελφε.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να
µιλήσω τώρα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κύριε Πρόεδρε,
να µην προηγηθούν οι εισηγητές;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να
µιλήσω τώρα, σας παρακαλώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Βεβαίως, έχετε
δικαίωµα εκ του Κανονισµού να µιλήσετε τώρα.
Έχετε τον λόγο για δέκα λεπτά.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Κυρίες και κύριοι Βουλευτές,
εύχοµαι καλή χρονιά σε όλους. Πάντως εύχοµαι αυτή η χρονιά
που φεύγει να είναι χειρότερη από όσες έχουµε ζήσει έως τώρα
για προβλήµατα που συνεχίζουν να µαστίζουν τη χώρα, την
εθνική οικονοµία και τη µεγάλη πλειονότητα του ελληνικού λαού,
τα οικονοµικά και κοινωνικά ασθενέστερα στρώµατα.
Πιστεύω ότι η Βουλή µπορεί να παίξει ένα σηµαντικότερο
ρόλο, ώστε αυτές οι ευχές να έχουν αντίκρισµα στην πραγµατικότητα αυτής της χρονιάς. Και αυτό φυσικά δεν θα γίνει εάν εδώ
περιοριζόµαστε σε εντυπώσεις, όπως αυτή που άκουσα στην
αρχή. Για σοβαρές υποθέσεις όποιο κόµµα ενδιαφέρεται, ενηµερώνεται ήδη πριν καταφθάσουν εδώ µηνύσεις και εγκλήσεις και
προχωρά -και οφείλει να προχωρά- αν θεωρεί ότι υπάρχουν στοιχεία που επιβάλλουν τη δηµιουργία εξεταστικών, ακόµα και προανακριτικών επιτροπών. Και όταν συγκροτούνται αυτές οι επιτροπές, πρέπει να µην τις κλείνουµε, όπως συνέβη µε την επιτροπή για τα εξοπλιστικά, όταν το Φεβρουάριο της Β’ Συνόδου
του 2006, η επιτροπή εκείνη σταµάτησε το έργο της. Και όταν ο
οµιλών κατέθεσε µία επίκαιρη ερώτηση για τον τότε Πρωθυπουργό κ. Καραµανλή, ζητώντας να παραταθεί η Σύνοδος εκείνη,
γιατί αν έκλεινε τον Ιούνιο του 2006, θα παραγράφονταν τα όποια
αδικήµατα, τα οποία αποδείχθηκε και ότι υπήρχαν. Ο κύριος Αρχηγός τότε δεν ήρθε να απαντήσει, όπως γενικώς από τον τότε
Πρωθυπουργό, τον κ. Καραµανλή, όταν παρευρίσκεται εδώ, ποτέ
δεν έχουµε ακούσει κάποια άποψή του για το παρελθόν, το
παρόν και το µέλλον.
Όµως, τα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης, ελεγχόµενα από τους
γνωστούς επιχειρηµατίες, απασχολούν την κοινή γνώµη µε το αν
ο Γιώργος Παπανδρέου κάνει µία διάλεξη στο εξωτερικό, αν ζήτησε άδεια της Βουλής -που ζητάει πάντοτε- εάν ο Βενιζέλος λέει
εκείνο ή το άλλο. Δηλαδή, επαναλαµβάνεται εδώ η ιστορία προ
εικοσιπενταετίας, του πώς θα διχασθεί ο ελληνικός λαός, πώς θα
ανασκολοπιστεί, κυριολεκτικά, η παράταξη την οποία εκφράζει
εδώ το ΠΑΣΟΚ. Και, φυσικά, δεν έχει νόηµα, κατόπιν εορτής να
ενθυµούµεθα εάν κάναµε όλοι εδώ το καθήκον µας ή προετοιµάζαµε ύλη για τα βραδινά και τα µεταµεσονύχτια δελτία κάποιων καναλιών, ξεχνώντας ορισµένοι ότι ο λαός τους έστειλε σε
αυτό εδώ το Βήµα. Και λυπάµαι, γιατί είναι σχεδόν άδεια η Αίθουσα αλλά τα πάνελ διαφόρων γνωστών καναλιών θα είναι γεµάτα και τώρα και σε λίγη ώρα αργότερα µέχρι τις 12 και πλέον
µετά τα µεσάνυχτα.
Ίσως όλα αυτά, αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, το
µεγάλο ποσοστό αυτών που µε τη στέρηση, τη φτώχεια, την
πείνα είναι σε βαθιά κατάθλιψη να µην µπορούν να τα σκεφτούν
τώρα, όπως και αυτοί που δεν είναι σε αυτήν την κατάσταση, φο-
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βούµενοι µήπως περιέλθουν σε αυτήν µε ένα ποσοστό εκείνων
που δεν χάνουν από την κρίση. Και διερωτώµαι πραγµατικά. Κάποια κόµµατα σε αυτήν εδώ την Αίθουσα, ποιον τίτλο θα φέρουν
εάν το 2014 καταργηθεί πλέον το περίφηµο µνηµόνιο και δεν θα
έχουµε το αντικείµενο του πόθου ή του µίσους για να δηλώνουν
κάποιοι ότι είναι µνηµονιακοί, κάποιοι ότι είναι αντιµνηµονιακοί;
Αυτά, λοιπόν, ο απλός λαός αυτήν τη στιγµή, στην κατάσταση
στην οποία βρίσκεται, µπροστά στο άµεσο πρόβληµα που αντιµετωπίζει µέσα στο σπίτι του για το αν θα έχει την άλλη µέρα
τσουκάλι στη φωτιά, µπορεί να µην είναι σε θέση να τα σκεφτεί.
Όµως, κάποια στιγµή θα τα σκεφτεί.
Έτσι απαξιώνεται, κυρίες και κύριοι, αυτός ο θεσµός, η βάση
της κοινοβουλευτικής δηµοκρατίας, που, όπως έχω πει και άλλες
φορές, προϋποθέτει δηµοκρατική λειτουργία των κοµµάτων,
ελευθερία γνώµης και συνείδησης του Βουλευτή και όχι ο ένας
από κάθε παράταξη. Αύριο, κύριε Προέδρε, αυτό θα γίνει στην
ψηφοφορία. Θα είναι πέντε, έξι συνάδελφοι εδώ, ένας, δύο από
κάθε παράταξη.
Και εδώ απόψε όλοι οι εισηγητές -άλλος ευθέως, όπως ο εισηγητής του µεγαλυτέρου κόµµατος, της µεγαλύτερης Κοινοβουλευτικής Οµάδας, άλλοι εµµέσως- είπαν, κύριε Υπουργέ, ότι
αυτές οι διατάξεις για το Τεχνικό Επιµελητήριο –και θα σας το
πω εγώ καθαρότατα- συνιστούν σκάνδαλο. Και θα αιτιολογήσω
γιατί συνιστούν σκάνδαλο.
Πρώτα-πρώτα, είναι απαράδεκτο κάθε τρεις και λίγο να ασχολείται η Βουλή των Ελλήνων µε τσόντες σε διάφορα νοµοσχέδια,
τσόντες διατάξεων άσχετες µε το κύριο αντικείµενό τους.
Δεν είναι τα απλά ζητήµατα που έθεσαν οι συνάδελφοι, που
µπορεί να δικαιολογούν µία τροπολογία. Είναι δυνατόν να λέµε
ότι ο τεχνικός σύµβουλος της Κυβέρνησης, δεν είναι σε θέση και η Κυβέρνηση, η όποια κυβέρνηση- να ετοιµάσει µία νοµοθεσία που δεν θα χρειάζεται σε κάθε νοµοσχέδιο να παίζουµε το
κρυφτούλι µε τον κάθε Υπουργό στα γραφεία του, η κάθε διακοµµατική οµάδα που λυµαίνεται αυτό το θεσµό και η Βουλή
εδώ, να θεωρείται ότι ψηφίζει ενώ στην πραγµατικότητα δεν ψηφίζει.
Και σας ερωτώ. Πόσοι θα είναι αύριο εδώ, όταν θα ψηφίζονται
αυτά τα άρθρα; Και τι λένε, κύριοι και κυρίες, αυτά τα άρθρα; Τα
διαβάσαµε;
Όταν βοά το πανελλήνιο –αλλά και εκτός της Ελλάδας- για το
µεγάλο κόστος στα δηµόσια έργα, για τις φαυλότητες, τη διαφθορά, τις µίζες, τι κάνει το κράτος; Γιατί υπάρχει το Υπουργείο
Δηµοσίων Έργων άλλοτε και τώρα Υποδοµών;
Αν διαβάσετε τα άρθρα, θα δείτε τις αρµοδιότητες. Θέτει τις
προδιαγραφές και το πλαίσιο των έργων για να εξασφαλίζει ποιότητα και οικονοµικότερη δαπάνη για τα δηµόσια έργα. Όλα
αυτά τα δίνουµε στο Τεχνικό Επιµελητήριο, το οποίο έχει -και θα
το καταθέσω για τα Πρακτικά- καταδίκη, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, από την Επιτροπή Ανταγωνισµού. Διότι καθορίζοντας το
κόστος των έργων για να ρυθµίσει τα των αµοιβών, πετάει έξω
από το σύστηµα που του έχει δώσει το κράτος, µελέτες που
έχουν κόστος λιγότερο απ’ αυτό που νοµίζει το Τεχνικό Επιµελητήριο.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει η ΣΤ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΜΑΡΙΑ ΚΟΛΛΙΑ – ΤΣΑΡΟΥΧΑ)
Ήρθε, λοιπόν, η Επιτροπή Ανταγωνισµού και καταδίκασε για
παράβαση και της ελληνικής και της κοινοτικής νοµοθεσίας το
Τεχνικό Επιµελητήριο ως καρτέλ επιχειρήσεων. Έτσι συµβαίνει,
πράγµατι. Γιατί αρκετά και η καπηλεία των χιλιάδων ανέργων µηχανικών, όπως των χιλιάδων ανέργων γιατρών ή δικηγόρων!
Έχουµε υποχρέωση σε αυτήν την Αίθουσα εν ονόµατι του θεσµού!
Νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου είτε δικηγορικοί σύλλογοι
είτε ιατρικοί σύλλογοι είτε το επιµελητήριο, όχι µόνο δεν νοιάζονται για τη µεγάλη µάζα των νεοτέρων που υφίστανται τις συνέπειες της κρίσης αλλά αντίθετα όχι µόνο συµφωνούν αλλά και
υπερθεµατίζουν, κύριε Υπουργέ. Και ιδού η απόδειξη! Είδατε
νέους µηχανικούς να σας λένε να ψηφιστούν αυτές οι διατάξεις;
Έχουµε, όµως, τον Σύνδεσµο Ανωνύµων Κατασκευαστικών Εταιρειών, δηλαδή των εταιρειών των έργων που λένε «ναι».
Και είναι φυσικό, όταν δίνετε εσείς µε αυτές τις διατάξεις τη
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δυνατότητα οι εταιρείες που µε άγνωστο αριθµό άλλων εµπλεκοµένων -είτε είναι πανεπιστήµια είτε εταιρείες είτε πρόσωπανα µπορούν ακόµη και το τιµολόγιο των έργων να ελέγχουν. Θα
κάνουν έλεγχο αγοράς για τις τιµές των οικοδοµικών υλικών και
θα κανονίζουν το κόστος των έργων.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του πρώην Προέδρου της Βουλής)
Τελειώνω, κυρία Πρόεδρε.
Τότε να µη λέµε «Όλα για την τρόικα», κύριε Υπουργέ, όπως
όταν ψηφίσαµε, κύριε Υπουργέ, γιατί το ζητούσε η τρόικα. Δεν
έχει κάνει όλα τα κακά η τρόικα. Τα κακά τα κάναµε εµείς και
επωφελείται και η τρόικα και οι δανειστές. Όµως, αν συνεχίζουµε
µε αυτά τα µυαλά, βεβαιότατα, θα έρθει η τρόικα αύριο και θα
πει, «Εγώ σας εισηγήθηκα και καταργήσατε το 2% στις µελέτες,
στα έργα, το 2‰ στον προϋπολογισµό των δηµοσίων έργων,
που τα διαχειρίζονταν µια οµάδα διακοµµατική, ερήµην της
βάσης των µηχανικών και του τεχνικού κόσµου». Αυτό πήγαινε
σε βάρος των έργων, στο κόστος των έργων.
Μα, είναι τόσο καθαρά αυτά τα πράγµατα. Είναι µόνο πελατειακές λογικές. Κάποτε ο πολιτικός κόσµος και καθένας χωριστά,
πρέπει να αποφασίσει ότι αυτά ανήκουν στο παρελθόν.
Εγώ σας λέω: Τι θα πούµε αύριο στους δανειστές µας, όταν
θα λένε «Ξανά το κόστος των έργων είναι διπλάσιο απ’ ό,τι γίνεται σε άλλες χώρες, διότι διαπλέκεστε κυβερνήσεις και κόµµατα
και Βουλευτές»; Όχι, βέβαια, όλοι! Αυτό είναι ο φασισµός που
κυκλοφορεί, ότι δηλαδή όλοι εκεί µέσα και οι τριακόσιοι είναι λωποδύτες. Αυτό λένε στον κοσµάκη.
Η αλεπού, όταν της έκοψαν την ουρά, έλεγε: «Μα, είναι ωραίο
να σου κόψουν την ουρά». Θα ήθελε σε όλους να τους κόψουν
την ουρά, οπότε αυτή που της έκοψαν την ουρά διότι την τσάκωσαν στο κοτέτσι, δεν θα φαίνεται. Αυτό κυκλοφορεί, κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι!
Γι’ αυτό µια εβδοµάδα ασχολούνται µε τον Λιάπη. Γι’ αυτό δύο
µήνες είχαµε τον Τσοχατζόπουλο. Γι’ αυτό κάθε µέρα έχουµε κάποιον άλλον. Και καλώς έχουµε, για να µαθαίνει ο λαός. Όµως,
ο λαός αρχίζει και καταλαβαίνει.
Μήπως µέσα στο σωρό, χάνονται και οι πραγµατικοί ένοχοι;
Κύριε Υπουργέ, µε αίσθηση ευθύνης, ύστερα από σαράντα
χρόνια που θητεύω σε αυτήν την Αίθουσα, σας λέω ότι δεν
ανήκω σε εκείνους που κλαίγονται. Γνωρίζετε όλοι σας ότι ιδιαίτερα Βουλευτές επαρχιών αντιµετωπίζουν µείζονα προβλήµατα.
Ο λαός δεν γνωρίζει αν ένας Βουλευτής πρέπει να έχει γραφείο
εκεί, γραφείο εδώ και ότι πρέπει να κινείται πάνω κάτω. Γνωρίζετε ποια προβλήµατα έχουν πολλοί Βουλευτές. Όµως, ο λαός
δεν το γνωρίζει. Και είναι λογικό αυτό, διότι ο άλλος που είναι σε
κατάθλιψη επειδή πεινά, δεν µπορεί να σκεφτεί τίποτα άλλο,
όπως πώς θα λειτουργήσουν οι θεσµοί και ιδιαίτερα αυτός ο βασικός θεσµός, που έχει την αποστολή του Συντάγµατος.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ ολοκληρώσετε.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Δεν είµαστε µέλη ενός δηµοτικού συµβουλίου, δεν είµαστε απλοί παράγοντες του δηµόσιου
βίου, δεν είµαστε µέτοχοι της οποιασδήποτε εφηµερίδας ή καναλιού ή ραδιοφώνου.
Είµαστε οι τριακόσιοι αντιπρόσωποι του έθνους! Μπορούµε
αυτό να το καταλάβουµε και να σκεφτούµε, όταν θα έρθει η ώρα
να µας πάνε τέσσερις, να µη φτύνουν πάνω από το µνήµα µας;
Κύριε Υπουργέ, αυτές τις διατάξεις, σεβόµενος τη Βουλή,
όταν ουδείς εισηγητής…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κύριε Πρόεδρε, σας παρακαλώ καταλήξτε.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Τελείωσα, κυρία Πρόεδρε.
Ουδείς εισηγητής -και πιστεύω ότι οι πλείστοι όσων θα µιλήσουν- δεν συµφωνεί. Πώς δηλαδή αυτή η Βουλή θα το ψηφίσει;
Εντάξει, µας έλεγαν «πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου, Δευτέρα
ανοίγουν τα χρηµατιστήρια, πρέπει να ψηφίσετε, καταρρέει η οικονοµία». Εδώ ποιος λόγος είναι, ενώ η Βουλή, όπως εκφράζεται,
δεν συµφωνεί; Γιατί εσείς επιµένετε; Σας λέµε πάρτε τα πίσω,
όπως τα πήρε και ο κ. Βορίδης, ο προκάτοχός σας και είπε –
σωστά- ότι θα συζητήσει µε όλους, να δούµε τι είναι το καλύτερο
να κάνουµε.
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Εσείς δυστυχώς δεν συζητήσατε µε κανέναν. Λυπάµαι. Γνωρίζετε τα προσωπικά µου αισθήµατα αλλά φίλος ο Πλάτων, φιλτάτη η αλήθεια. Μη χρεώνεστε πράγµατα τα οποία ούτε σας
αξίζουν και ούτε θα σας τιµούν.
Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επειδή τώρα αναλαµβάνω την
υπηρεσία στην Έδρα, θα ήθελα να σας ευχηθώ καλή χρονιά, δηµιουργική, µε υγεία και φώτιση. Να κάνουµε ό,τι µπορούµε καλύτερο για να βρούµε την ελληνική περπατησιά µας και την
ελληνική µας ταυτότητα, κάτι που πιστεύω ότι είναι το ζητούµενο
στις µέρες µας.
Έχει ζητήσει τον λόγο, µετά από την τοποθέτηση του κυρίου
πρώην Προέδρου, ο Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων κ. Χρυσοχοΐδης.
Έχετε τον λόγο, κύριε Υπουργέ.
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ (Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων): Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
Θα παρέµβω για το θέµα το οποίο έθεσε προηγουµένως ο κύριος Πρόεδρος της Βουλής, ο κ. Κακλαµάνης, µε στόχο να διατυπώσω τη θέση µου. Και θέλω να το κάνω µε ευθύτητα και το
θάρρος που χρειάζεται να έχει ο κάθε Υπουργός φέρνει στη
Βουλή νοµοθετικές πρωτοβουλίες.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο κύριος Πρόεδρος µίλησε για
σκάνδαλο. Θέλω να δούµε ποιο είναι το σκάνδαλο. Και θέλω παρακαλώ πολύ, όταν θα τοποθετηθείτε ξανά όλοι σας, να µιλήσετε
για αυτό το σκάνδαλο. Διότι το σκάνδαλο υπάρχει µόνο στο
µυαλό του κυρίου Προέδρου, ο οποίος µάλιστα εδώ ως διαπρύσιος κήρυκας µίλησε για τις µίζες, για τα σκάνδαλα. Εµένα δεν
µε αφορούν όλα αυτά βεβαίως και δεν έχω καµία σχέση µε όλα
αυτά, ούτε είχα ποτέ στη διαδροµή µου ούτε θα έχω ποτέ. Δεν
ξέρω, όµως, γιατί τα αναφέρει αυτά ο κύριος Πρόεδρος.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Δεν ακούσατε καλά τι είπα.
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ (Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων): Το δεύτερο…
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Δεν ακούσατε καλά!
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ (Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων): Μη µε διακόπτετε, παρακαλώ.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Δεν σας είπα για µίζες εσάς.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κύριε Πρόεδρε, σας παρακαλώ πολύ.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Όχι σύγχυση εδώ!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Με φέρνετε σε
δύσκολη θέση, κύριε Πρόεδρε.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Απαντήστε σε αυτά που είπα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Σας παρακαλώ,
µε όλο το σεβασµό, ακούσαµε όλοι τι είπατε, ας απαντήσει και ο
Υπουργός όπως θέλει.
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ (Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων): Δεύτερον, είπε ο κύριος Πρόεδρος ότι πρέπει να
συζητήσουµε, πράγµα το οποίο δεν έκανα εγώ. Μήπως ο κ. Βορίδης που συζήτησε, τι βγήκε;
Ήρθαν κάποιοι, αυτοί που είναι απ’ έξω, κύριε Πρόεδρε, κύριοι
συνάδελφοι, και είπαν να το συζητήσουµε. Αυτό που λένε και
τώρα έξω «να το συζητήσουµε». Συζητήθηκε, λοιπόν, πριν κάποια
χρόνια, ξανασυζητήθηκε το θέµα πριν κάποια χρόνια, ξαναήρθε
πριν κάποια χρόνια και κάθε φορά, βρίσκεται κάποιος κ. Κακλαµάνης ο οποίος ζητά να το πάρουµε πίσω.
Εγώ λοιπόν, δεν το παίρνω πίσω. Σας δηλώνω ότι δεν πρόκειται να το πάρω πίσω, γιατί θα είναι ντροπή.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Και η Βουλή; Αν δεν ψηφίζει η
Βουλή, θα περνάτε ό,τι θέλετε; Τι είστε εδώ; Δικτάτορας;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Σας παρακαλώ,
κύριε Πρόεδρε.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Η Βουλή πρέπει να ψηφίσει!
Είναι απαράδεκτο αυτό, Υπουργός να λέει …
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Δεν έχετε τον
λόγο, κύριε Πρόεδρε. Δεν σέβεστε τον Κανονισµό, τον οποίο
εσείς επικαλείστε πολλές φορές.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Τι πράγµατα είναι αυτά;
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Με όλο το σεβασµό, δεν σέβεστε τον Κανονισµό, τον οποίο επικαλείστε. Σας
παρακαλώ πολύ!
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Δεν συνηθίζεται το Προεδρείο
να…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Σας παρακαλώ,αφήστε τον Υπουργό να απαντήσει.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Να πείτε στον Υπουργό να σέβεται τη Βουλή.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Θα ζητήσετε
τον λόγο µετά.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Οφείλετε ως Προεδρεύουσα
να πείτε στον Υπουργό να σέβεται τη Βουλή.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Μη µε βάζετε
να σας απαντήσω σε αυτό, δεν θέλω, λοιπόν. Ξέρετε τι θα σας
πω.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Αρκετά οι συστάσεις! Ακούστε
τι σας λέω εγώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Όταν ψηφίζουµε, όπως ψηφίζουµε… Ακούστε και εγώ τι σας λέω!
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Οφείλετε να σέβεστε εσείς
πρώτη τη Βουλή.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Εσείς, κύριε
Κακλαµάνη, σεβαστείτε πρώτα το Προεδρείο που προσπαθεί να
κάνει τη δουλειά του, εντάξει;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Να λέτε στον Υπουργό να σέβεται τη Βουλή, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Δεν καταγράφεται τίποτα από αυτά που λέει ο Πρόεδρος.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Αλλιώς κατεβείτε από εκεί και
να µιλάτε από εδώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Έχετε µονίµως
την ανοχή του Προεδρείου να πείτε ότι θέλετε.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Εάν έχετε άποψη, πρέπει κατά
τον Κανονισµό να την λέτε από εδώ. Εκεί είστε για να τηρείτε τον
Κανονισµό και όποιος τον παραβιάζει, όπως ο Υπουργός τώρα …
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Μα δεν τον τηρείτε εσείς τον Κανονισµό. Δεν σέβεστε το Προεδρείο για να καθίσετε στη θέση σας και να πάρετε σωστά το λόγο, όπως πρέπει.
Αναιρείτε ο ίδιος αυτά που λέτε.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Ο Υπουργός υβρίζει τη Βουλή.
Αλλά δεν ακούτε αυτά που σας λέω προφανώς.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Μια χαρά
ακούµε και καταλαβαίνουµε και κρινόµαστε όλοι, όπως ψηφίζει
ο καθένας, κύριε Πρόεδρε! Σας παρακαλώ!
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Ό,τι και να λέτε εσείς δεν µε
ενδιαφέρει! Εγώ θα επιµείνω. Ο Υπουργός λέει …
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Διακόπτετε τον
Υπουργό στο κάτω-κάτω. Αφήστε τον να πει αυτό που θέλει και
θα σας δώσω το λόγο να απαντήσετε, κύριε Κακλαµάνη. Τι θέλετε δηλαδή τώρα; Να κάνω λογοκρισία;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Ακούστε, δεν συνηθίζεται ο
Προεδρεύων να αντιδικεί και το κάνετε εκ συστήµατος και το παρακολουθούµε όλοι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Τι θέλετε να
κάνω; Να σας αφήσω να κάνετε αυτό που κάνετε;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Να µας σέβεστε όλους µας για
να σας σεβόµαστε και εµείς. Αν εσείς δεν θα µας σέβεστε, δεν
θα σας σεβόµαστε ούτε και εµείς. Αυτό σας λέω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κύριε Πρόεδρε, εσείς αυτήν τη στιγµή σέβεστε το Προεδρείο; Σας παρακαλώ!
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Ναι, είπα τι πρέπει κατά τον Κανονισµό να κάνετε. Δεν το κάνετε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Τι θέλετε δηλαδή να κάνω; Να λογοκρίνω τον Υπουργό και να του πω να µην
µιλήσει;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Όχι. Αυτό σας ζήτησα εγώ; Να
του πείτε να µην µιλήσει; Σας είπα να του πείτε να σέβεται τη
Βουλή και να µη λέει «Ό,τι και να πείτε, δεν µε ενδιαφέρει, εγώ
θα επιµείνω».
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Θα κληθεί η
Βουλή και οι Βουλευτές ο καθένας ξεχωριστά που, όπως ξέρετε
καλά, έχει ατοµική και προσωπική ευθύνη. Έχει ατοµική πολιτική
ευθύνη ο κάθε Βουλευτής. Αν τα προηγούµενα χρόνια οι Βουλευτές έγιναν οµάδα -να µην πω τι γίνανε- φταίνε κάποιοι άλλοι.
Το ξέρετε πολύ καλά αυτό και µε όλο το σεβασµό, µη ρίχνετε το
βάρος στο Προεδρείο.
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ (Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων): Επαναλαµβάνω, λοιπόν, κυρία Πρόεδρε, ότι δεν
πρόκειται να το πάρω πίσω και να το αποσύρω. Έχω το δικαίωµα
ως Υπουργός έχων τη νοµοθετική πρωτοβουλία, να φέρω κάτι
στη Βουλή και η Βουλή να αποφασίσει. Εννοώ ότι δεν πρόκειται
να πάρω την πρωτοβουλία µόνος µου να αποσύρω τις διατάξεις,
γιατί ο ρόλος µου δεν είναι να υπερασπίζοµαι ορισµένα κλαδικά
συµφέροντα αλλά να υπερασπίζοµαι το εθνικό συµφέρον, το δηµόσιο συµφέρον και αυτές οι διατάξεις υπηρετούν το δηµόσιο
συµφέρον.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, επί προσωπικού θέλω να µιλήσω µετά, για να µη λέτε ότι διακόπτω πάλι.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Μη διακόπτετε πια,
κύριε Κακλαµάνη. Ήµαρτον!
(Διαµαρτυρίες στην Αίθουσα)
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ (Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων): Όλες οι άλλες απόψεις κατά τη γνώµη µου, αυτοί
δηλαδή που είναι απ’ έξω» λένε ακριβώς τα ίδια λόγια: «Αφήστε
το να το συζητήσουµε». Το συζητάµε χρόνια. Περί τίνος πρόκειται; Πρόκειται για τον τεχνικό κόσµο της χώρας. Το ΤΕΕ αριθµεί
εκατόν είκοσι χιλιάδες τεχνικούς και άλλοι τόσοι είναι στην
ΕΕΤΕΜ, στην ένωση τεχνικών των ΤΕΙ. Είναι ενός αιώνα νοµικό
πρόσωπο µε τεράστια προσφορά στη χώρα, το οποίο οδηγείται
στο κλείσιµο αλλά εδώ λέµε «αφήστε το να το συζητήσουµε
πάλι».
Είναι επίσης απ’ έξω και οι εργαζόµενοι στο Υπουργείο. Δεν
εννοώ τους συνδικαλιστές αλλά τους υπαλλήλους του Υπουργείου, µαζί µε τους οποίους φτιάξαµε αυτές τις διατάξεις.
Επειδή, λοιπόν, σέβοµαι πάρα πολύ τη Βουλή, κάναµε µια µεγάλη
συζήτηση στην επιτροπή και έφερα διατάξεις οι οποίες προσαρµόζονται πλήρως στην κουβέντα την οποία κάναµε. Γιατί αντιδρούµε, λοιπόν, τώρα; Διότι, υπάρχουν οι απέξω, οι οποίοι δεν
θέλουν να γίνει τίποτα. Ρώτησα, λοιπόν, τους εκπροσώπους τι
θέλουν να κάνουµε. Μου είπαν να τα αποσύρω και τους είπα «όχι,
γιατί να τα αποσύρω;».
Για ποιο λόγο; Επειδή δεν βολεύει κάποιους; Έτσι ξέρετε τι
κάνουµε; Διαιωνίζουµε την ύπαρξη κάποιων οι οποίοι θέλουν να
λέγονται συνδικαλιστές.
Εδώ έχουµε ένα ΤΕΕ που ξεπεράστηκε από την εποχή του,
κλείνει, διαλύεται. Υπάρχει χώρα που δεν έχει τεχνικό επιµελητήριο; Καµµία χώρα. Δεν θέλουµε το Τεχνικό Επιµελητήριο; Το
θέλουµε. Θέλουµε να είναι ισχυρό; Θέλουµε να παίζει, πράγµατι,
το ρόλο του τεχνικού συµβούλου του κράτους; Το θέλουµε.
Εδώ, όµως, δεν είναι µόνο ότι το ξεπέρασε η εποχή. Ήρθε και
η κρίση και έχει µειωθεί βίαια και ραγδαία όλο το τεχνικό έργο
της χώρας. Ποια είναι η απάντηση, λοιπόν; «Μην κάνετε τίποτα».
«Αφήστε το». Γιατί; Γιατί αντιδρούν οι άλλοι. Και όσοι συνάδελφοι
εδώ µου λένε «πάρ’ το πίσω» το κάνουν επειδή είναι απέξω κάποιοι.
Μα είναι δυνατόν να συνεχίσουµε να λειτουργούµε έτσι; Και
εγώ ως Υπουργός θέλετε να το πάρω πίσω; Σοβαρολογείτε;
Αυτός είναι ο ρόλος µου στην Ελλάδα της κρίσης; Γίνεται στην
Ελλάδα που υποφέρει να µην τολµάει ο Υπουργός να φέρει µια
διάταξη, η οποία λύνει προβλήµατα, επειδή ενοχλεί κάποιους;
Σοβαρολογείτε; Και τη λέει ο Πρόεδρος σκάνδαλο; Για όνοµα
του Θεού.
Δεν το δέχοµαι αυτό, λοιπόν, και δεν το παίρνω πίσω. Σας δηλώνω ότι δεν το παίρνω πίσω και θα επιµείνω µέχρι το τέλος. Αλλιώς δεν θα είµαι άξιος Υπουργός να υπηρετώ εδώ το ρόλο µου
ως υπηρέτης του δηµοσίου συµφέροντος και του εθνικού συµφέροντος.
Πάει να γίνει κάτι, το οποίο θα δώσει λύσεις, για να µπορέσει
το ΤΕΕ να επιβιώσει στη σύγχρονη εποχή και από την άλλη
πλευρά υπάρχει ένα «όχι», «άσε να το δούµε», δηλαδή ποτέ.
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Δεν µπορώ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να συµπεριφέροµαι
έτσι. Έχω βαθιά πεποίθηση ότι ο συνδικαλισµός έχει να υπηρετήσει στην Ελλάδα της κρίσης κρισιµότατο ρόλο, για την υπεράσπιση του συµφέροντος των εργαζοµένων. Αλλά αυτός ο συνδικαλισµός, η εκπροσώπηση αυτής της µορφής κάνει µεγάλη
ζηµιά. Και λυπάµαι, που εδώ µέσα υπάρχουν συνάδελφοι οι
οποίοι µεταφέρουν αυτές τις απόψεις. Εδώ έµµεσα, όπως είπε ο
κύριος Πρόεδρος προηγουµένως, το έργο µας είναι εθνικό και
πάνω από τα κόµµατα.
Δεν υπάρχει κανένα σκάνδαλο. Το σκάνδαλο υπάρχει στο
µυαλό αυτών που δεν θέλουν να περάσει η διάταξη. Και θα σας
απαντήσω περί τίνος πρόκειται, γιατί µιλάµε και θέλω σας παρακαλώ να υπάρξει αντίκρουση σε αυτό.
Επί της ουσίας, λοιπόν, στο άρθρο 23, δίνεται η δυνατότητα
αξιοποίησης όλου του φάσµατος του τεχνικού δυναµικού της
χώρας µε την ίδρυση από όλους τους εκπροσωπούντες φορείς
το ΤΕΕ να δηµιουργεί νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα για την εξέταση όλων των τεχνικών ζητηµάτων, δηλαδή σύνταξη κανονισµών, µεταφορά τεχνογνωσίας,
οργάνωση µηχανισµών ελέγχων, πρόληψη και αντιµετώπιση φυσικών καταστροφών, για την υποβοήθηση των κρατικών υπηρεσιών, των τεχνικών επιχειρήσεων και την ανάπτυξη της χώρας.
Πού είναι το πρόβληµα, µπορείτε να µου πείτε; Πού είναι το πρόβληµα; Ποιον υποκαθιστούµε εδώ; Ποιον επηρεάζουµε; Ποιον
ενοχλούµε; Ποιανού συµφέροντα βλάπτουµε;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Υποκαθιστάτε τον εαυτό σας.
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ (Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων): Προσέξτε να δείτε. Λένε ορισµένοι ότι αυτό είναι
ρόλος του κράτους. Τι πάει να πει αυτό; Δηλαδή, δεν πρέπει να
υπάρχουν παράλληλα φορείς που θα εξυπηρετούν τους πολίτες
ή παράλληλοι φορείς οι οποίοι θα έχουν µια άποψη πάνω στα ζητήµατα; Πού είναι το πρόβληµα; Πρέπει να κλειστούµε στο αυστηρό κράτος, για να προστατεύουµε δήθεν το επίσηµο κράτος
και να µην αφήνουµε να υπάρχουν πολλαπλές εκφράσεις µέσα
από το ευρύτερο κράτος, µέσα από τους ευρύτερους φορείς να
υπάρχει η πανσπερµία των απόψεων για την ανάπτυξη της
χώρας; Τι είµαστε; Το Ιράν είµαστε; Για ποιο λόγο; Ποιον βλάπτουµε; Ποιον υπονοµεύουµε αυτήν τη στιγµή; Ποιανού τα συµφέροντα χτυπάµε µε αυτήν τη διάταξη;
Στο άρθρο 24, παρέχεται η δυνατότητα στο ΤΕΕ να ιδρύει επιστηµονικά και επαγγελµατικά τµήµατα, στα οποία θα µπορούν
να συµµετάσχουν και µη µέλη του ΤΕΕ, προκειµένου να µελετώνται θέµατα που αφορούν το τεχνικό δυναµικό της χώρας, τις κατασκευαστικές και βιοµηχανικές δραστηριότητες, τις τεχνολογίες πληροφορίας, πληροφορικής και επικοινωνίας, για την ανάπτυξη και την προώθηση τεχνικών και επιστηµονικών θεµάτων
από επιστήµονες πολλών ειδικοτήτων που δεν είναι διπλωµατούχοι µηχανικοί και συνεπώς µη µέλη του ΤΕΕ.
Πού είναι εδώ η υπονόµευση; Πού είναι το σκάνδαλο; Πείτε
µου σας παρακαλώ. Πού είναι η εναντίωση στα συµφέροντα
οποιουδήποτε; Πού είναι η παραβίαση του δηµοσίου συµφέροντος;
Πάµε στο άρθρο 25. Προβλέπει τη δυνατότητα του ΤΕΕ, να εγγράφει στα µητρώα του κάθε φυσικό πρόσωπο ή εταιρεία που
ασκεί τεχνικό επάγγελµα είτε κατασκευαστικό είτε µελετητικό,
προκειµένου να καθίσταται δυνατός ο έλεγχος της στελέχωσής
του, η κατοχή των απαραίτητων πτυχίων και να ασκείται µε ισότητα ο πειθαρχικός έλεγχος ενιαία για όλους όσους ασκούν τεχνικό επάγγελµα.
Επιπλέον, προβλέπεται για τις εταιρείες που σύµφωνα µε το
καταστατικό τους είναι µελετητικές, να γίνεται υπηρεσία µιας
στάσης το ΤΕΕ το ίδιο, για να αντιµετωπιστεί η νοµική στρέβλωση που παρουσιάστηκε µε τη θέσπιση του ΓΕΜΗ και δεν επέτρεπε στις µελετητικές εταιρείες να απογράφονται στο ΤΕΕ.
Αντίστοιχο πρόβληµα υπήρχε και µε το ξενοδοχειακό επιµελητήριο. Εδώ µπορείτε να µου πείτε ποια είναι η στρέβλωση, πού είναι
το πρόβληµα, πού είναι το σκάνδαλο;
Πάµε και στο τελευταίο, το επίµαχο. Προβλέπεται η δυνατότητα να λειτουργεί το ΤΕΕ και ως υπηρεσία µιας στάσης πάντα
κατ’ επιλογή των ενδιαφεροµένων. Θα µπορεί, δηλαδή, να συγκεντρώνει ηλεκτρονικά ή µε κάθε πρόσφορο µέσο, τα απαιτού-
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µενα δικαιολογητικά που υποβάλλονται στην αρµόδια διεύθυνση
µητρώων και τεχνικών επαγγελµάτων της ΓΓΔΕ. Δεν την υποκαθιστά, δηλαδή. Κάνει την υπηρεσία µιας στάσης. Πού είναι το
πρόβληµα; Έχουµε ακριβώς ίδιες υπηρεσίες, όπως το «Invest in
Greece».
Είναι παραλογισµός αυτό που κάνουµε αυτήν τη στιγµή. Κουβεντιάζουµε για τα αυτονόητα και τα ονοµάζουµε και σκάνδαλα.
Υπάρχει το «Invest in Greece». Τι είναι το «Invest in Greece»;
Είναι ένας φορέας που µαζεύει δικαιολογητικά από έναν υποψήφιο επενδυτή. Αυτά τα δικαιολογητικά τα υποβάλλει στα διάφορα
υπουργεία και τελικώς έρχεται κάποια στιγµή -για λόγους εξάλειψης της γραφειοκρατίας- στον υποψήφιο επενδυτή και του
λέει «πάρε την άδεια». Το ίδιο θέλει να κάνει και το ΤΕΕ. Πού είναι
το πρόβληµα, µπορείτε να µου πείτε; Ποιον βλάπτουµε εδώ; Πού
είναι το σκάνδαλο;
Στο εµπορικό και βιοµηχανικό επιµελητήριο πάει κάποιος και
υποβάλλει τα χαρτιά του και τα δικαιολογητικά και λέει «θέλω να
φτιάξω µια εταιρεία». Το εµπορικό επιµελητήριο ως υπηρεσία
µιας στάσης µαζεύει τα δικαιολογητικά και σε είκοσι τέσσερις
ώρες για λόγους εξάλειψης γραφειοκρατίας έναντι κάποιου τιµήµατος του δίνει την εταιρεία. Πού είναι το πρόβληµα λοιπόν;
Αυτά όλα συνιστούν σκάνδαλο, λοιπόν. Συνιστούν πελατειακή
λογική. Είναι απαράδεκτο να ακούγονται αυτές οι κουβέντες εδώ
µέσα και µάλιστα για έναν Υπουργό που δεν έχει δώσει τέτοια
δείγµατα γραφής. Σας παρακαλώ να πάρετε πίσω αυτά που είπατε, γιατί όλα αυτά είναι άδικα και απαράδεκτα.
Σας παρακαλώ πάρα πολύ για µια ακόµα φορά να ψηφίσετε
αυτές τις διατάξεις και για έναν άλλο λόγο, κύριε Πρόεδρε. Για
να βάλουµε και την ΕΤΕΜΠ, τους άλλους φίλους µας, στους
οποίους είπα: «Ελάτε εδώ. Τι θέλετε να κάνουµε και για σας; Τι
µπορούµε να κάνουµε;». Μου είπαν «Να το πάρεις πίσω». Η απάντηση είναι «Όχι». Αυτό είναι το «Όχι». Το «Όχι» του πολιτικού,
που δεν κάνει πίσω σε µια λογική συντεχνίας για να διατηρούνται
ορισµένοι στις καρέκλες τους. Αυτή είναι η λογική µου ουσιαστικά. Και αυτόν το ρόλο εγώ δεν πρόκειται να τον παίξω ποτέ.
Σας το δηλώνω ευθέως. Δεν το παίρνω, λοιπόν, πίσω. Σας καλώ
να στηρίξετε διατάξεις οι οποίες το επόµενο χρονικό διάστηµα
θα δηµιουργήσουν τουλάχιστον τις προϋποθέσεις, ώστε ο τεχνικός κόσµος της χώρας να έχει έναν αξιοσέβαστο και σοβαρό
φορέα.
Ευχαριστώ πολύ.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα τον
λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Έχετε τον λόγο, κύριε Πρόεδρε.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Ο Υπουργός που ζήτησε να
πάρω πίσω τη λέξη «σκάνδαλο» όφειλε –θα πω την κλασική έκφραση- να βουτάει τη γλώσσα στο µυαλό πριν µιλήσει. Είναι
ντροπή απ’ αυτό το Βήµα να χρησιµοποιείται τόσες φορές, όσες
άκουσαν όλοι οι Βουλευτές, η µοµφή ότι αυτά που λέγονται εδώ
είναι αυτά που λένε αυτοί που είναι απ’ έξω.
Εάν ο κύριος Υπουργός έχει υπ’ όψιν του ο ίδιος να λέει ή να
µεταφέρει εδώ ό,τι κάποιοι άλλοι του λένε, τότε µπορεί να κάνει
τέτοιους υπαινιγµούς εδώ.
Κύριε Υπουργέ, οι διατάξεις αυτές είχαν δοθεί από µανδαρίνους του Υπουργείου σας, που είναι στον πυρήνα της διοίκησης
του ΤΕΕ. Αντέδρασε όλη η Βουλή σε αυτό και –προς τιµήν τουο κ. Βορίδης είπε «θα συζητήσω ό,τι υπάρχει και να τις ξαναφέρω». Ο κ. Βορίδης, όµως, έπαψε να είναι Υπουργός. Εσείς κάνατε και αυτήν την απρέπεια, υπαινιχθήκατε ότι ο κ. Βορίδης δεν
έκανε τίποτα, ότι το πήρε απλώς πίσω κι έρχεστε εσείς, ο γενναίος, και λέτε στην Βουλή «δεν µε ενδιαφέρει τι λέτε, εγώ δεν
κάνω πίσω».
Ακούστε µία συµβουλή ως αρχαιότερός σας: Να µη χτυπάτε
ποτέ τη γροθιά εκεί που νοµίζετε ότι εύκολα µπορεί να υποχωρήσει το αντικείµενο. Αυτό σας συµβουλεύω, διότι µαζί προσπαθούµε στη Β’ Περιφέρεια Αθηνών να κρατήσουµε τον κόσµο που
τρέχει από δω κι από κει, διότι ακούει όλες τις γελοιότητες, όλες
τις συκοφαντίες, που –ταιριάζουν σε ορισµένους αλλά δυστυχώς- τις ακούει για όλους µας κι εγώ αυτό δεν το δέχοµαι.
Σας λέω, λοιπόν, και πάλι ότι είναι σκάνδαλο και θα σας πω το
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γιατί. Το οµολογήσατε εσείς. Είπατε ότι το ΤΕΕ έχει τελειώσει το
ρόλο του, διαλύεται. Αυτό µας είπατε. Μα το ΤΕΕ, δεν είναι ο επιχειρηµατίας που δεν υπάρχουν δουλειές και θα βάλει λουκέτο.
Είναι ο τεχνικός σύµβουλος της Κυβέρνησης, που νοµοθετήθηκε
µε ένα διάταγµα του 1926, όταν είχαµε εκατοντάδες χιλιάδες τεχνικών.
Τώρα –κι εκεί είναι το σκάνδαλο, το είπατε κι εσείς µόλις- είναι
«και µη µέλη του». Όπως µε ένα νόµο του 2011 που το είχε δώσει
η τρόικα, έτσι πέρασε αµαχητί από δω –κι εξήγησα µε ποιον
τρόπο, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της Αντιπολιτεύσεως- διάταξη µε την οποία είχε δικαίωµα το ΤΕΕ οτιδήποτε δεν έχει εκείνο
το κόστος που αυτό καθορίζει, να πετάει έξω τις µελέτες τους
από το ηλεκτρονικό σύστηµα που του έχει παραχωρήσει η Κυβέρνηση, µε δαπάνες του προγράµµατος της Κοινότητας, για να
έρθει –αν θυµάστε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι- το ΤΕΕ και να
πει «για µία βδοµάδα εγώ σταµατάω να δέχοµαι µελέτες για τα
αυθαίρετα». Πόσα λεφτά, κύριε Υπουργέ, έχασε το δηµόσιο από
αυτήν την ενέργεια του ΤΕΕ;
Κι εγώ σας ρωτώ αυτό που σας είπα και κατ’ ιδίαν, καθώς µε
αναγκάζετε να το πω και δηµόσια. Το Τεχνικό Επιµελητήριο έχει
διαχειριστή, όχι ο κόσµος των ανέργων, των χιλιάδων ανέργων
νέων µελών του. Αυτοί που είναι στις µεγάλες κατασκευαστικές
εταιρείες, αυτοί που έχουν τα µεγάλα µελετητικά γραφεία, που
δίνουν τα 300 και 500 ευρώ είτε σε αποφοίτους του Πολυτεχνείου είτε των ΤΕΙ. Εκεί, αυτή η οµάδα η διακοµµατική, η τελευταία διοίκησή του εξελέγη µε το 90%, κύριοι συνάδελφοι, της
αντιπροσωπείας.
Καταλαβαίνετε τι είδους συνδικαλισµός υπάρχει, κύριε Υπουργέ. Υπάρχει συνδικαλισµός και συνδικαλισµός. Υπάρχει ο συνδικαλισµός των εργαζοµένων, των απλών ανθρώπων και υπάρχει
ο συνδικαλισµός του ασφυκτικού κλοιού των κοµµάτων, που
επειδή δεν έχουν δηµοκρατική λειτουργία, µπορεί οποιοσδήποτε
παράγοντας να ανεβαίνει µε το ασανσέρ, όταν όλοι πηγαίνουν
από τη σκάλα και να διαπλέκεται µετά µε τους οµοίους στο ήθος
µε αυτόν των άλλων κοµµάτων.
Αυτή είναι η πληγή της χώρας. Αυτό δεν ξέρει ο λαός και µας
βάζει όλους στο ίδιο τσουβάλι. Δεν ξέρει ότι τα στελέχη του δηµόσιου βίου είναι τα τριάντα, σαράντα, το πολύ, πρόσωπα, που
παράγονται και αναπαράγονται από τα συµφέροντα αυτά, κύριε
Υπουργέ. Και θα µου πείτε εµένα…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ…
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: … ότι µιλάω για µίζες…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κύριε Πρόεδρε…
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Δεν σας λέγω, κύριε Υπουργέ.
Σας είπα για µίζες για τα διάφορα µεγάλα έργα, που έχει αποδειχθεί ότι το κόστος τους είναι παραπάνω απ’ ό,τι µια σωστή
έρευνα, την οποία οφείλατε κι εσείς, ως Υπουργός, να κάνετε.
Δισεκατοµµύρια έχει διαχειριστεί η διοίκηση του ΤΕΕ από το
2% επί των µελετών και των έργων, από το 2‰ επί του εκάστοτε
προϋπολογισµού του Προγράµµατος Δηµοσίων Έργων. Δεν
οφείλετε ως εποπτεύων Υπουργός να διατάξετε έναν διαχειριστικό έλεγχο, όταν λέτε ότι διαλύεται το ΤΕΕ; Αν διαλύεται, πού
πήγαν τόσα δισεκατοµµύρια;
Όσοι, λοιπόν, αντί να προσπαθούµε να εξασφαλίσουµε την
υποστήριξη του οποιουδήποτε παράγοντα – τι µου λέτε εµένα
ότι θα βάλετε την ΕΤΕ; Και τι µε ενδιαφέρει; Να τη βάλετε, λοιπόν. Εγώ νοµίζετε ότι θα δεχθώ, αυτή η οµάδα στην οδό Καραγεώργη Σερβίας, από τον τελευταίο ξυλουργό ή ηλεκτρολόγο
µέχρι τον τελευταίο διπλωµατούχο να τους υποχρεώνει – λέει η
διάταξη «και µη µέλη»- και να κάνει το τιµολόγιο των έργων, το
πόσο θα πάει το τσιµέντο, πόσο σίδερο, πόσο θα είναι η τιµή;
Κύριε πολιτικέ µηχανικέ, τα ξέρεις αυτά. Εσύ ο ίδιος θα καθορίζεις τι κόστος θα έχει το έργο, το οποίο µε τα µέλη σου, ως κατασκευαστές, θα αναλάβουν;
Αυτό είναι το σκάνδαλο, κύριε Υπουργέ. Και µην κάνει το
λάθος να βάλεις τον εαυτό σου στον καθρέφτη, για να µας πεις
µετά «Να, κύριε Κακλαµάνη, τώρα εσείς εµένα µού λέτε αυτά;».
Βγες απ’ τον καθρέφτη, λοιπόν, και αφήστε τη Βουλή ελεύθερη
να ψηφίσει. Τι είναι αυτό που λέτε, ότι εγώ επιµένω; Μα, η Βουλή
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αποφασίζει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ.
Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ (Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων): Κυρία Πρόεδρε, λυπάµαι πάρα πολύ. Εξήγησα µε
λεπτοµέρειες εδώ…
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Να λυπάστε διότι µε υβρίσατε,
αν δεν το καταλάβατε…
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ (Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων): Λυπάµαι πάρα πολύ.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Εγώ δεν λέω εδώ ό,τι µου λένε
απ’ έξω…
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ (Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων): Λυπάµαι πάρα πολύ…
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Άλλοι µιλούν ...
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ (Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων): Λυπάµαι πάρα πολύ…
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: … απ’ ό,τι τους λένε απ’ έξω.
Μια ζωή εδώ µέσα δεν µου είπε κανείς αυτό το πράγµα.
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ (Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων): Κύριε Πρόεδρε, λυπάµαι πάρα πολύ, γιατί εγώ
ανέλυσα άρθρο-άρθρο τι κατέθεσα εδώ στη Βουλή και τι συζητάµε µε τους συναδέλφους και από κει και πέρα ο καθένας θα
ψηφίσει κατά συνείδηση.
Άρα, θα περίµενα να ακούσω από τον κύριο Πρόεδρο, που µιλούσε για σκάνδαλα, θα περίµενα να ακούσω αντίλογο, που θα
έλεγε ένα-ένα σε τι διαφωνεί. Ακούσαµε πάλι τα γνωστά.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Αν διαστρέφετε αυτά που λέω,
κάτι λέει ο Κανονισµός.
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ (Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων): Δεύτερον…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κύριε Πρόεδρε, αυτά θέλει να πει.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Αλλά κάτι λέει ο Κανονισµός…
ΠΡΟΕΔΡΕΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Τι θέλετε, δηλαδή, τώρα, να διευκρινίσει ο κύριος Υπουργός;
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ (Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων): Δεύτερον…
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Όταν διαστρέφει κανείς αυτά
που λέει ο άλλος…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Σας παρακαλώ
τώρα, που θα υποδεικνύετε µονίµως στο Προεδρείο για τον Κανονισµό! Σας παρακαλώ!
Κύριε Υπουργέ…
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ (Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων): Δεύτερον, µιλήσατε πάλι για τις εταιρείες, τους
εργολάβους και όλα αυτά. Προφανώς, θέλετε να αγνοείτε – δεν
ξέρω για ποιους λόγους – ότι το ΤΕΕ έχει εκατόν είκοσι χιλιάδες
µέλη, εκ των οποίων κάποιες δεκάδες ή εκατοντάδες, ενδεχοµένως, είναι στην κατηγορία που είπατε. Ο υπόλοιπος κόσµος αυτή
τη στιγµή υποφέρει απ’ την ανεργία…
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Δεν έχει να πληρώσει τις ασφαλιστικές του εισφορές.
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ (Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων): Έτσι µπράβο, έτσι ακριβώς. Και επειδή δεν έχει να
πληρώσει πλέον τα ασφαλιστικά του, ερχόµαστε να κάνουµε κάποιες ρυθµίσεις, οι οποίες τι θέλουν να κάνουν; Να προσαρµόσουν το ρόλο και την αποστολή του ΤΕΕ στη σύγχρονη εποχή.
Και έρχεστε και λέτε «όχι», µέσα από µία διήγηση η οποία δεν
έχει τελικώς καµµία βάση. Λυπάµαι πολύ. Περίµενα να ακούσω
από τον κύριο Πρόεδρο ένα-ένα –να αναιρέσει και να ανατρέψει–
σε τι έγκειται η διαφωνία του, το σκάνδαλο και εν πάση περιπτώσει γιατί δεν πρέπει να ψηφίσουν οι συνάδελφοι τέσσερις διαταξούλες, οι οποίες αφορούν ένα πολύ απλό πράγµα: το ΤΕΕ στη
νέα εποχή. Αυτό είναι: το ΤΕΕ στη νέα εποχή. Είναι η αρχή. Και
να συνεχίσουµε και µε τους άλλους φορείς, όπως και µε το
Υπουργείο στη νέα εποχή κάναµε τον οργανισµό.
Για να κλείσω, να σας πω, λοιπόν, ότι εγώ δεν έχω δικαίωµα
να το πάρω πίσω αυτό, γιατί αυτή είναι η αποστολή µου. Η αποστολή µου είναι να προάγω το δηµόσιο συµφέρον και το δηµόσιο
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συµφέρον προάγεται όταν κάνουµε αλλαγές, οι οποίες βοηθούν
τους ανθρώπους να επιβιώνουν µε καλύτερο τρόπο στη νέα
εποχή και µάλιστα στην κρίση.
Παρακαλώ, λοιπόν, πάρα πολύ τους συναδέλφους επ’ αυτών
των ζητηµάτων να τοποθετηθούν και να µπορέσουµε…
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Με την ανοχή των συναδέλφων
µια φράση, κυρία Πρόεδρε.
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ (Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων): Παρακαλώ, λοιπόν, τους συναδέλφους επ’ αυτών
των ζητηµάτων, τα οποία έθεσα –έχω διανείµει το υλικό- να γίνουν οι τοποθετήσεις. Για τα υπόλοιπα ο καθένας µπορεί να
κάνει τις αξιολογήσεις του και τις κρίσεις του.
Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστώ και
εγώ, κύριε Υπουργέ.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Μπορώ µε την ανοχή των συναδέλφων να έχω ένα λεπτό;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Μισό λεπτό,
κύριε Κακλαµάνη. Δεν είναι πια προσωπικό το θέµα. Υπάρχει αντίθετη άποψη. Δεν είναι προσωπικό το θέµα.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Σας παρακαλώ…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Θα κλείσετε,
λοιπόν, µε αυτό. Σας ευχαριστώ.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Ωραία. Θέλω να σας πω, κυρία
Πρόεδρε, ότι ο κύριος Υπουργός, διαστρέφει αυτά που είπα.
Μου αποδίδει πράγµατα που δεν είπα ως πράγµατα που είπα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Θυµίστε µας,
λοιπόν πάλι.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Σας λέγω πολύ απλά και παρακαλώ όλους να διαβάσουν τις διατάξεις αυτές και θα δουν πέραν
του χαρακτήρα τους ως ασύντακτων -και το τονίζω αυτό- το
εξής: Σας διαβάζω τις τρεις σειρές µόνο και ας καταλάβουν. Όλα
αυτά που εισηγείται «µε σκοπό την πιστοποίηση, την τήρηση µητρώου µελών του και µη µελών του –να πιστοποιεί αυτό ακόµα
και µη µέλη του αν ως τεχνικοί, ως τεχνολόγοι, ως διπλωµατούχοι, ως, ως κ.λπ.- τα οποία έχουν άµεση ή έµµεση σχέση µε τεχνικό δυναµικό της χώρας…
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ (Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων): Δεν υπάρχει αυτό, κύριε Πρόεδρε. Είναι παλιό.
Αυτό είναι το παλιό κείµενο.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Θα σας απαντήσω, κύριε
Υπουργέ. Αφήστε να µην κάνω άλλη κατάχρηση. Καταλαβαίνω
ότι κάνω κατάχρηση της υποµονής σας, αλλά όταν κάτι είναι αλήθεια, δεν µπορεί έτσι να συγκαλύπτεται και η Βουλή των Ελλήνων
να εµφανίζεται αύριο ότι «κάνει τα στραβά µάτια». Εγώ τουλάχιστον –και πιστεύω και όλοι σας- δεν το θέλω.
Συνεχίζω πέραν εκείνου που έχει διαγράψει ο κύριος Υπουργός «την αναβάθµιση ψηφιακών συστηµάτων µεγάλης κλίµακας,
την υποστήριξη κρατικών υπηρεσιών σε θέµατα ελέγχων, αδειοδοτήσεων, µηχανισµών πρόληψης ή αντιµετώπισης φυσικών καταστροφών, τη σύνταξη κανονισµών και προδιαγραφών τιµολογίων δηµοσίων και ιδιωτικών έργων που αν οι µελέτες τους δεν
συµµορφώνονται µε αυτά δεν περνούν από το ηλεκτρονικό σύστηµα που η Κυβέρνηση, το Υπουργείο έχει δώσει τον απόλυτο
έλεγχο του ΤΕΕ.»
Διαβάστε, σας παρακαλώ -για να µην σας ταλαιπωρώ άλλοκαι πείτε µου αν εσείς στη θέση µου, γι’ αυτές τις διατάξεις που
τις διάβασα, που τις γνωρίζω, δεν θα αντιδρούσατε.
Ο κύριος Υπουργός, κάνει ένα λάθος. Δεν έχουµε κάτι προσωπικό, κύριε Υπουργέ. Έχουµε τίποτα προσωπικό; Δεν το καταλαβαίνω. Σας λέγω ότι στη Βουλή πρέπει να προσέρχεται η όποια
εξουσία δείχνοντας σεβασµό, λέγοντας «σας παρακαλώ, θέλω
να σας πείσω, ακούστε µε» και όχι λέγοντας «όχι, εγώ δεν κάνω
πίσω». Αρκετά πια αυτά!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κύριε Πρόεδρε, …
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Αυτό συµβαίνει σε αυτόν τον
τόπο τριάµισι χρόνια.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Σας ευχαριστούµε.
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ (Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών
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και Δικτύων): Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα το λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κύριε Υπουργέ,
έχετε τον λόγο για ένα λεπτό και σας παρακαλώ να κλείσετε µε
αυτό.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να κάνω
µια διευκρίνιση …
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Έχω δώσει τον
λόγο στον κύριο Υπουργό.
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ (Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων): Επαναλαµβάνω και πάλι. Δεν άκουσα καµµία αντίκρουση επί των…
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Ε, τότε να το διαβάσω όλο.
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ (Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων): Δεν άκουσα καµµία…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Αφού έτσι µας
λέει, τι να κάνουµε;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Μα, δεν βλέπετε, λέει ότι δεν
άκουσε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Να του κάνουµε στο µυαλό ένεση να βάλουµε τα δικά µας λόγια, τη δική
µας σκέψη; Τι να κάνουµε τώρα δηλαδή; Αυτό λέει ο κύριος
Υπουργός, κύριε Κακλαµάνη.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Λυπάµαι, αλλά αυτό δεν είναι
συνεδρίαση Κοινοβουλίου. Εάν ο Υπουργός χρησιµοποιεί τέτοια
µέσα, τότε δεν σέβεται το Κοινοβούλιο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κύριε Πρόεδρε, µε συγχωρείτε και εσείς έχετε βάλει το χεράκι σας σε αυτό.
Σας παρακαλώ πολύ!
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Αφήστε τους υπαινιγµούς. Εγώ
σας λέω ποιο είναι το καθήκον σας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Όχι, δεν είναι
υπαινιγµός. Σας το λέω ευθέως.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Ακούτε ότι λέει πράγµατα, τα
οποία είναι άσχετα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Καλά, είναι το
µόνο που έχει ψηφίσει η Βουλή, το οποίο δεν έπρεπε να ψηφίσει;
Τώρα τι θέλετε να σας πω;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Λυπάµαι ειλικρινά, γιατί προεδρεύετε και δεν είστε σε θέση να ελέγξετε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Εντάξει, κύριε
Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κλείστε σας παρακαλώ.
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ (Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων): Ο κύριος Πρόεδρος ανέγνωσε κείµενο το οποίο
δεν έχει κατατεθεί. Έχει διορθωθεί. Συνεπώς, διάβασε το παλιό
κείµενο.
Εν πάση περιπτώσει, δεν άκουσα καµµία απάντηση και πραγµατικά δεν πείστηκα –καλόπιστα το λέω- ότι, έστω και κατ’ ελάχιστον, όλη αυτή η υπόθεση συνιστά κάποια ευνοϊκή µεταχείριση
προς κάποιο κλάδο.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Πρόσωπα, λέω εγώ. Κύριε
Υπουργέ, εγώ λέω πρόσωπα, όχι κλάδο.
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ (Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων): Είναι για έναν και αποκλειστικό λόγο. Ο λόγος είναι
να φτιάξουµε ένα σύγχρονο Τεχνικό Επιµελητήριο.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Κάποιοι έκαναν εκλογές µε
αυτήν την υπόσχεση. Στο Τεχνικό Επιµελητήριο µε αυτήν την
υπόσχεση έκαναν εκλογές. Καταλαβαίνετε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κύριε Κακλαµάνη, νοµίζω πως δεν µπορώ να σας πω κάτι άλλο.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Αν νοµίζετε ότι εδώ είµαστε
αφελείς, κάνετε λάθος.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Λυπάµαι πολύ.
Κύριε Υπουργέ, σας παρακαλώ, κλείστε.
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ (Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων): Τελειώνω, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Θα πάρετε τον
λόγο και αργότερα, αν θέλετε.
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ (Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων): Παρακαλώ όλους τους συναδέλφους, όλων των
πτερύγων να αρθούµε στο ύψος των περιστάσεων και να ψηφί-
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σουµε όλες εκείνες τις διατάξεις που πραγµατικά προάγουν το
δηµόσιο συµφέρον και το συµφέρον του ελληνικού λαού. Αυτό
κάνουν αυτές οι διατάξεις.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Καθώς εξελίσσεται η συζήτηση, επιτρέψτε στους άλλους συναδέλφους, κύριε
Κακλαµάνη, να τοποθετηθούν κι αυτοί. Έχουµε ακόµα συζήτηση
µπροστά µας. Και οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι των κοµµάτων και άλλοι συνάδελφοι έχουν πάλι το λόγο, µπορούν να δευτερολογήσουν. Αφήστε και τους άλλους συναδέλφους να τοποθετηθούν. Νοµίζω ότι όλοι καταλάβαµε τι θέλετε να πείτε. Και
ο κύριος Υπουργός αν ήταν να κάνει κάτι άλλο, θα το είχε κάνει
ή θα το κάνει φαντάζοµαι, ώσπου να ψηφιστεί το νοµοσχέδιο.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, παρακαλώ τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κύριε Βορίδη,
θέλετε το λόγο; Ακούστηκε και το όνοµά σας.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Μία κουβέντα θα πω µόνο. Δεν θα
κάνω τοποθέτηση ουσίας. Μόνο δέκα δευτερόλεπτα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Έχετε τον λόγο
για δύο λεπτά.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Να διευκρινίσω ότι επί Υπουργίας
µου η απόσυρση της διατάξεως, έγινε γιατί τότε διαφωνούσε µε
τη διάταξη το πλειοψηφούν κόµµα. Αυτό τότε ήταν το ΠΑΣΟΚ.
Αυτός είναι ο µόνος λόγος για τον οποίο έγινε η απόσυρση της
διατάξεως τότε.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Και η Νέα Δηµοκρατία.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Και η Νέα Δηµοκρατία, αν θυµάµαι
καλά. Ο εισηγητής...
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Ο κ. Παπαδόπουλος, εισηγητής
της Νέας Δηµοκρατίας, ζήτησε την απόσυρση.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Ναι, ναι. Σωστά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Σας παρακαλώ,
κύριε Κακλαµάνη.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Παρακαλώ, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Τι θέλετε, κύριε
Κακλαµάνη;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Και η Νέα Δηµοκρατία ζήτησε
τότε την απόσυρση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Αυτό καταγράφηκε, κύριε Κακλαµάνη. Χωρίς να έχετε ζητήσει τον λόγο, σηκώνεστε και µιλάτε κι έχετε µετά απαίτηση από το Προεδρείο…
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΣΣΗΣ: Είναι πρώην Πρόεδρος.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κι επειδή είναι
Πρόεδρος, κύριε συνάδελφε; Δεν µπορεί να αναιρείται το Προεδρείο, το οποίο προσπαθεί να κάνει τη δουλειά του από τον
πρώην Πρόεδρο, ο οποίος µονίµως επικαλείται τον Κανονισµό.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Αφήστε, κυρία Πρόεδρε τις συστάσεις. Καταλαβαίνετε άριστα ότι εδώ είναι θέµα ουσίας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Καταλαβαίνω
πολύ καλά.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Δεν καταλαβαίνετε, απ’ ό,τι
φαίνεται.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Καταλαβαίνω
πάρα πολύ καλά και ξέρω τι θα ψηφίσω εγώ, κύριε Κακλαµάνη,
αν θέλετε να µιλήσουµε αλλιώς.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Μου κάνετε συστάσεις για
πράγµατα, που οφείλατε πρώτη εσείς να υπερασπιστείτε το Κοινοβούλιο. Εσείς οφείλατε να πείτε: «Σας παρακαλώ, κύριε
Υπουργέ, να σέβεστε το Κοινοβούλιο». Δεν το κάνατε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ωραία. Φταίω
εγώ, λοιπόν, για το τι θα ψηφίσει η Βουλή αυτή! Να είστε καλά.
Τον λόγο έχει ο ειδικός αγορητής των Ανεξαρτήτων Δηµοκρατικών Βουλευτών κ. Πάρις Μουτσινάς.
ΠΑΡΙΣΗΣ ΜΟΥΤΣΙΝΑΣ: Είναι δύσκολο να µιλήσεις µετά από
έναν τέτοιο καταιγισµό απόψεων και διαφωνιών.
Ωστόσο, εγώ θέλω κατ’ αρχήν να ευχηθώ χρόνια πολλά και
καλή χρονιά σε όλους τους συναδέλφους, στο Προεδρείο, τους
Υπουργούς και τους συνεργάτες υπαλλήλους της Βουλής κι εύχοµαι πραγµατικά µέσα στο 2014 να καταφέρουµε να αναστρέψουµε όλα αυτά, τα οποία µας πονούν και µας διχάζουν.
Θα ήθελα να πω τελικά –και αναδεικνύεται µέσα απ’ αυτήν τη
διαµάχη- ότι σ’ αυτήν τη Βουλή όλα υπηρετούν στοχευµένα συµ-
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φέροντα. Εδώ το συντεχνιακό συµφέρον έχει ξεχειλίσει. Αυτό
είναι δεδοµένο. Άλλος εισηγητής ήταν του νοµοσχεδίου και το
απέσυρε, τώρα το φέρνει και επιµένουν µαζί µε τον Υπουργό ότι
πρέπει να ψηφιστεί σήµερα εδώ πάση θυσία, γιατί θα σώσει τη
χώρα µε κάποιο τρόπο.
Σήµερα, λοιπόν, συζητάµε ένα σηµαντικό νοµοσχέδιο που
αφορά τη σύσταση, συγκρότηση και λειτουργία της Αρχής Συντονισµού Πτήσεων –ΑΕΠ- ως αυτοτελούς δηµόσιας υπηρεσίας,
για την κατανοµή των διαθέσιµων χρόνων χρήσης, των χρονοθυρίδων, στα ελληνικά αεροδρόµια, σύµφωνα µε τις επιταγές του
Κανονισµού (ΕΚ) 95/93.
Το νοµοσχέδιο πραγµατεύεται ένα σοβαρό ευρωπαϊκό και διεθνές ζήτηµα. Έχει αρκετές θετικές διατάξεις. Ωστόσο, όπως συνηθίζεται σε κάθε νοµοσχέδιο δυστυχώς σε αυτή τη Βουλή,
υπεισέρχονται και στο παρόν νοµοσχέδιο διατάξεις στα άρθρα
και τροπολογίες. Ευτυχώς, οι δύο τροπολογίες αποσύρθηκαν και
ο Υπουργός έσωσε την παρτίδα. Ήταν τροπολογίες εντελώς στοχευµένες.
Αυτό το άθροισµα, αυτός ο συρφετός των άρθρων, των τροπολογιών και διαφόρων παρεµβάσεων, άσχετων µε το κάθε νοµοσχέδιο, συµβάλλουν στη δηµιουργία ενός αδιέξοδου και στον
κατακερµατισµό της νοµολογίας αντί της ανάγκης για µια ορθολογική απλοποίηση και κωδικοποίηση των νόµων, που έχει ανάγκη σήµερα να κάνει αυτή η Βουλή σε όλα τα Υπουργεία, για να
µπορέσει να υπάρξει µία εύρυθµη νοµοθετική συµµόρφωση των
πολιτών και µία ευνοµία. Συνεχίζουµε δυστυχώς στο ίδιο µοτίβο
και µόνο αυτός είναι ένας λόγος για να καταψηφίζουµε τα νοµοσχέδια, αφού δεν µας πείθουν, κύριε Υπουργέ, ότι µπορούµε τελικά να παίζουµε µε τη νοµοθέτηση µε αυτόν τον τρόπο.
Επίσης, υπάρχουν αµφίβολης συνταγµατικότητας διατάξεις,
όπως αυτές που πραγµατεύονται τους νέους ρόλους τους Τεχνικού Επιµελητήριου, όπως αναλυτικά απ’ όλες τις παρατάξεις
αναφέρθηκε και στην Επιτροπή Παραγωγής και Εµπορίου. Αφήνουν ένα µεγάλο µέρος του τεχνικού κόσµου έξω απ’ αυτό και
αναδεικνύουν ένα συντεχνιακό µόρφωµα, το οποίο θα αναλάβει
αρµοδιότητες του κράτους µε ένα νόµο και µε αυτόν τον τρόπο.
Όµως, η κυβερνητική πολιτική -η οποία είναι συνέπεια όλων
αυτών των καταστάσεων και οδηγεί σε αυτές τις καταστάσεις και
η οποία επιβάλλεται και από τους δανειστές χωρίς αντιρρήσεις
και φυσικά, χωρίς καµµία διαπραγµάτευση για τη διαχείριση της
κρίσης συνολικά και αναλυτικά- και η σκληρή πολιτική πραγµατικότητα και επικαιρότητα, η οποία δυναστεύει τη σκέψη όλων µας
και την προοπτική της χώρας, επιβάλλουν να κάνουµε µία σχετική αναφορά στα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν σήµερα οι
πολίτες µας. Είναι πολύ αιχµηρά και πολύ ουσιαστικά. Άλλωστε,
εξαιτίας αυτής της πολιτικής της Κυβέρνησης οδηγούµαστε σε
τέτοιας ποιότητας νοµοθετικό έργο και στην υποβάθµιση του κοινοβουλευτικού µας έργου, ούτως ώστε να είναι δυστυχώς τα νοµοσχέδια ιµάντες στοχευµένων συµφερόντων και όχι επίλυσης
κοινωνικών προβληµάτων και αναγκών.
Θα θυµίσω ότι οι κυβερνητικοί παράγοντες έχουν δεσµευθεί
ότι δεν θα ληφθούν νέα µέτρα και καθηµερινά γινόµαστε µάρτυρες νέων εισπρακτικών λογιστικών µέτρων σε βάρος των µεσαίων και δυστυχώς και των αδυνάτων κοινωνικών στρωµάτων,
ακόµα και στη διάρκεια των γιορτών. Υποστήκαµε ως Βουλευτές
µεγάλη λαϊκή επίθεση και δεν πείθουµε πια –ακόµα και εµείς που
καταψηφίζουµε- για την «ηθική» µας άποψη και στάση.
Στον προϋπολογισµό θα σας θυµίσω ότι παρ’ ότι δεν εισάγονται νέα µέτρα, υπήρξαν νέα µέτρα περίπου 5 δισεκατοµµυρίων:
αυτό το χαράτσι, το οποίο ήταν περίπου 2,5 δισεκατοµµύρια και
η µείωση των κοινωνικών δαπανών, που την υφίστανται κυρίως
τα µεσαία και χαµηλά στρώµατα, στο ύψος των 3,1 δισεκατοµµυρίων. Έρχονται, όµως, αυτά προς επίρρωση, να υλοποιηθούν
µε το εικοσιπεντάευρω για το οποίο έγινε µεγάλος κοινωνικός
ντόρος και το οποίο, αν είναι σωστή η πληροφόρησή µου, έχει
αποσυρθεί...
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΣΣΗΣ: Το πήραµε πίσω.
ΠΑΡΙΣΗΣ ΜΟΥΤΣΙΝΑΣ: Ναι, το πήρατε πίσω.
Επίσης, είναι το 1 ευρώ για κάθε συνταγή και το χαράτσι για
τη νέα ΕΡΤ. Όλα αυτά τα µέτρα και όσα η Κυβέρνηση συνεχίζει
να παίρνει µε αυτόν τον καταιγιστικό τρόπο, σε ποια κοινωνία
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αναφέρονται; Δεν έχει καταλάβει ότι τελικά υπάρχει έλλειµµα εισπρακτικών εσόδων µέσα στο 2013 ύψους 7,5 δισεκατοµµυρίων;
Από πού ελπίζει να εισπράξει; Γι’ αυτό αναφέρθηκα προηγουµένως σε λογιστικά έσοδα. Η κοινωνία έχει πια καταρρεύσει.
Σε ποια οικονοµία αναφέρεσθε; Στην οικονοµία του επικοινωνιακού και λογιστικού πλεονάσµατος ή στην οικονοµία της συνεχιζόµενης για έκτη χρονιά ύφεσης, της ανεργίας που έχει σπάσει
όλα τα φράγµατα της κοινωνικής συνοχής και αντοχής; Είναι
30% συνολικά και 65% στους νέους. Τα παιδιά µας όµως φεύγουν στο εξωτερικό µαζικά πια. Είναι παιδιά που σπούδασαν,
πήραν ειδικότητες στην Ελλάδα, χρέωσαν τον κρατικό προϋπολογισµό αρκετές χιλιάδες ευρώ το καθένα και σήµερα, δυστυχώς, εγκαταλείπονται στη µοίρα τους, να πάνε σε µία άλλη χώρα,
να προσφέρουν αυτές τις υπηρεσίες, που είναι χρήσιµες για τη
χώρα µας. Αναφέρεστε µήπως στην κατάρρευση, όπως οµολόγησε και ο κ. Στουρνάρας, κατά 25% του ΑΕΠ και κατά 35% των
εισοδηµάτων; Μήπως στα εκατοντάδες χιλιάδες λουκέτα που
οδηγούν την οικονοµία και την κοινωνική συνοχή σε κατακραυγή;
Πόσο µακριά θεωρείτε ότι µπορεί να πάει αυτή η κατάσταση,
κύριοι Υπουργοί και κύριοι της Κυβέρνησης, αν δεν υπάρξει ανατροπή συσχετισµών των δυνάµεων και ριζική αλλαγή αυτής της
ανερµάτιστης νεοφιλελεύθερης πολιτικής από µια προοδευτική,
αναπτυξιακή κοινωνική πολιτική, η οποία θα περιέχει εν δυνάµει
–και το λέω αυτό για να κατανοηθεί προς πάσα κατεύθυνση- και
το σπέρµα της αυτοκριτικής και της ουσιαστικής αµφισβήτησης
της κατάστασης που µας έφερε ως αυτή την κρίση;
Κύριοι συνάδελφοι, έχουµε πλέον φτάσει στο κοµβικό σηµείο
µηδέν. Η νεοφιλελεύθερη κυβερνητική εµµονή της µονόπλευρης
λιτότητας και της καταστροφής της κοινωνικής συνοχής πρέπει
πάραυτα να σταµατήσει. Έχουµε φτάσει στο οικονοµικό και λογιστικό παράδοξο να φορολογούνται οι µικροµεσαίοι επαγγελµατίες και επιχειρηµατίες από το πρώτο ευρώ κατά 26%. Σε ποια
οικονοµική σχολή διδάσκεται αυτό το οικονοµικό παράδοξο; Να
µου πει ένας Υπουργός πού διδάσκεται ότι από το πρώτο ευρώ
φορολογείται ένας επαγγελµατίας.
Αποδοµείτε µε ιδιαίτερο ζήλο και σπουδή –ο κ. Γεωργιάδης
κάνει µεγάλο έργο σε αυτό- το κοινωνικό κράτος. Αφαιρείτε ακόµη και δικαιώµατα των ΑΜΕΑ, οι οποίοι δεν µπορούν να δικαιωθούν από τις επιτροπές, που δεν συνεδριάζουν και χάνουν τα δικαιώµατά τους κατά συρροή.
Ορκίζεστε στον Έλληνα αγρότη και κτηνοτρόφο και στον πρωτογενή τοµέα παραγωγής, ως βασικό εθνικό πυλώνα αναβάθµισης της παραγωγικής βάσης, ενώ την ίδια στιγµή έχετε αφήσει
στο έλεος και στον «αυτόµατο πιλότο» των επιδοτήσεων τον
αγρότη και του φορτώνετε σταθερά τους φόρους και τα χαράτσια. Το κόστος στα αγροτικά προϊόντα έχει ανέλθει κατά µέσο
όρο στο 20% επιπλέον και οφείλεται στην αύξηση των φόρων
κατά 93% στον αγρότη, 64% στην ενέργεια και 34% στις προµήθειες.
Αν αυτή η πολιτική οδηγεί σε διέξοδο, σε φως, εάν όπως λέει
και ο κ. Πρωθυπουργός φαίνεται έστω και µια χαραµάδα φωτός,
αν τη βλέπει, εγώ πραγµατικά θα υποκλιθώ µπροστά σε αυτήν
τη διαπίστωση. Θεωρώ, όµως, ότι όλα αυτά που είπε προηγούµενα –και δεν τα είπε τυχαία- είναι µέσα στο πλαίσιο που συζητάµε, όπως και το νοµοσχέδιο αυτό.
Δεν νοµοθετούµε εν κενώ. Νοµοθετούµε πραγµατικά κάτω
από µία ορισµένη πολιτική οµπρέλα, η οποία έχει φέρει τη χώρα,
το λαό, τους παραγωγικούς φορείς, σε αδιέξοδα. Θα έλεγα ότι
τους έχει φέρει σε απόγνωση και πρέπει αυτό να το λάβουµε
υπόψη µας. Δεν πάει άλλο.
Μετά, άλλωστε, και από την κατεδάφιση από την τρικοµµατική
Κυβέρνηση των εργασιακών δικαιωµάτων, της µετενέργειας και
του ευρωπαϊκού κεκτηµένου, τίποτα πια δεν είναι δεδοµένο στην
Ελλάδα. Τίποτα δεν είναι δεδοµένο, ούτε καν η κάλυψη των τοµέων της υγείας και της παιδείας, το κόστος των οποίων µετακυλίεται και αυτό συστηµατικά στους εργαζόµενους. Δεν
καλύπτεται ούτε η ασφάλιση για τα ασφαλιστικά ταµεία, τα οποία
πλήρωσαν αρκετά εκατοµµύρια ευρώ. Καταλαβαίνετε πια ότι
έχουµε φτάσει σε ακραίες καταστάσεις και πρέπει επιτέλους να
αλλάξει η κατάσταση αυτή.
Την ίδια στιγµή, όµως –και τελειώνω µε αυτή τη γενική ανα-
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φορά, για να µπω στο νοµοσχέδιο- υπάρχει πλήθος δικογραφιών,
«χορός» δισεκατοµµυρίων, µιζών και παράνοµων προµηθειών.
Και δεν αφορούν άτοµα αυτές, όπως αναφέρεται. Αφορούν το
πολιτικό σύστηµα, το οποίο χρηµατοδοτείται µέσα από αυτόν τον
τρόπο. Αυτό είναι ο κόλαφος και εκεί πρέπει να στραφεί η Κυβέρνηση, να ψάξει τα ισοδύναµα, τα οποία λέει ότι δεν µπορεί
να τα βρει και ότι δεν υπάρχουν. Υπάρχουν και είναι ολοκάθαρα.
Όσον αφορά το νοµοσχέδιο, θα πω ότι τελικά η Εθνική Αρχή
Συντονισµού Πτήσεων πρέπει να αποφύγει τα λάθη και τις παραλείψεις του παρελθόντος, του υφιστάµενου νοµικού πλαισίου, η
πρακτική εφαρµογή του οποίου αποδείχθηκε ιδιαίτερα δυσχερής. Η ανεπαρκής στελέχωση, που πρέπει να διορθωθεί, η αδυναµία αναβάθµισης του εξοπλισµού και η συγκρότηση του ΔΣ µε
τον τρόπο που γινόταν πάντα -αλλά και σήµερα µε το νέο νοµοσχέδιο συνεχίζει να γίνεται έτσι- ήταν από τα κύρια προβλήµατα
του λειτουργικού πλαισίου.
Λαµβάνοντας υπόψη τις αδυναµίες αυτές, την εξέλιξη ζήτησης
στα ελληνικά αεροδρόµια, κυρίως στα περιφερειακά, και τη διαµορφωθείσα δευτερογενή αγορά χρονοθυρίδων στα διεθνή αεροδρόµια, επιβάλλεται να αναθεωρηθεί και να αναπροσαρµοστεί
το θεσµικό πλαίσιο µε στόχο, φυσικά, την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού και όχι των µονοπωλίων στις αεροµεταφορές.
Αυτό είναι το µεγάλο στοίχηµα που πρέπει να κερδίσουµε και
δυστυχώς η Κυβέρνηση κωφεύει. Τα νοµοσχέδια, λοιπόν, που
περνάει η Κυβέρνηση είναι ακριβώς ιµάντες εξυπηρέτησης συγκεκριµένων συµφερόντων. Αυτό αποδεικνύεται µε το νοµοσχέδιο
αυτό.
Στα άρθρα που ακολουθούν από το 1 έως το 11, πρέπει να ξεκαθαριστεί ο ρόλος της αρχής αυτής, πόσο συµµετέχει το κράτος, τι ρόλο παίζει, ποια είναι η αυτοτέλειά της, ως πού φτάνει,
τι ρόλο παίζει η συντονιστική αρχή, γιατί είναι και µία άλλη επιτροπή συντονισµού.
Επίσης, πρέπει να ξεκαθαριστούν τα κριτήρια και ο τρόπος
διορισµού. Διότι, µε τον τρόπο που προτείνεται στο νοµοσχέδιο
φαίνεται ότι ο Υπουργός επιλαµβάνεται όλων των διορισµών και
των µελών του διοικητικού συµβουλίου και του Προέδρου, που
σηµαίνει τελικά ότι δεν έχει περιθώριο η λειτουργία αυτού του
συµβουλίου της ανεξάρτητης αρχής για ανεξαρτησία και αµεροληψία. Και δεν είναι το θέµα η τριετής ή η πενταετής διάρκεια
της θητείας του συµβουλίου, αλλά είναι ακριβώς η ουσία αυτών
των ρυθµίσεων που ανέφερα.
Επίσης, δεν φαίνεται πουθενά ο κανονισµός. Μας λέτε ότι θα
γίνει ο κανονισµός. Πώς θα γίνει ο κανονισµός και πότε; Μετά
από τρεις µήνες; Η Βουλή δεν θα έχει γνώση για τον κανονισµό
αυτό; Πώς θα ψηφίσει; Αυτά είναι ζητήµατα τα οποία εµείς αναφέρουµε.
Το δεύτερο µέρος και το Κεφάλαιο Α’, «Ρυθµίσεις Θεµάτων
Μεταφορών» από τα άρθρα 12 έως 22, επιλαµβάνεται σοβαρών
θεµάτων που αφορούν τη διαµόρφωση και παγίωση του νοµικού
πλαισίου των µετασκευών κινητήρων οχηµάτων που λειτουργούν
µε διπλό καύσιµο, αέριο και υγρό καύσιµο, µε στόχο να διασφαλίζεται στο µέγιστο βαθµό η ασφάλεια των χρηστών και η προστασία του περιβάλλοντος. Είναι θετικό.
Επίσης, περιλαµβάνονται, η ταξινόµηση λεωφορείων του
ΚΤΕΛ, η εκκαθάριση φακέλων κυκλοφορούντων αυτοκινήτων της
Υπηρεσίας Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειακών
Ενοτήτων ζωής µεγαλύτερης των είκοσι ετών, η προσαρµογή
των πρατηρίων καυσίµων σε µεικτά πρατήρια καυσίµων και ενέργειας µε το αέριο, η τροποποίηση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας µε θετικές διατάξεις, η διαδικασία ανανέωσης των αδειών
οδήγησης σε υπερήλικες και ΑΜΕΑ. Εκεί πρέπει να µπει η διάταξη, γιατί υπάρχει µια ρατσιστική αντιµετώπιση.
Και εδώ αναφέροµαι στη γραφειοκρατία από την οποία πρέπει
να περάσει ένας υπερήλικας για να µπορεί να ανανεώσει την
άδειά του. Πρέπει να λυθεί το θέµα αυτό, γιατί δεν µπορεί να τυραννιούνται έτσι οι άνθρωποι της τρίτης ηλικίας.
Επίσης, στο άρθρο 19 –νοµίζω- γίνεται ρύθµιση θεµάτων εισροών- εκροών οι οποίες αντιµετωπίζουν θετικά το πρόβληµα εγκατάστασης του ηλεκτρονικού συστήµατος ελέγχου των
δεξαµενών των πρατηρίων καυσίµων χωρίς νέα αδειοδότηση. Λογικό είναι αυτό. Η πάταξη, όµως, της λαθρεµπορίας των καυσί-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

µων είναι ένα ανοιχτό ζήτηµα, µια πληγή που αιµορραγεί. Είναι
ηµιτελής αυτή η ρύθµιση. Πρέπει να ολοκληρωθεί η τοποθέτηση
του ηλεκτρονικού συστήµατος σε όλο το κύκλωµα της διακίνησης των καυσίµων από τα διυλιστήρια έως τα πρατήρια και τα
πλοία, για να µπορέσει να αντιµετωπιστεί αυτή η µάστιγα, ο «καρκίνος» –θα έλεγα- της διακίνησης των καυσίµων που µας προσβάλλει και εµάς σαν χώρα.
Εµείς έχουµε καταθέσει µια τροπολογία –και ζητάµε να την
ψηφίσετε- όπου πραγµατικά βάζουµε το ζήτηµα αυτό. Αύριο θα
έχουµε τη δυνατότητα να την αναλύσουµε.
Στο Κεφάλαιο Β’ γίνονται ρυθµίσεις θεµάτων δηµοσίων έργων.
Εδώ µπαίνει και αυτό -που έγινε µεγάλη φασαρία σήµερα- µε το
Τεχνικό Επιµελητήριο.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, σε ένα λεπτό.
Κατ’ αρχήν στο πρώτο άρθρο από αυτά επεκτείνεται η εξουσιοδοτική διάταξη για την έκδοση αποφάσεων του Υπουργού
Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων για την εγκατάσταση νέων
θέσεων διοδίων –δεν έφταναν τα διόδια που έχουµε!- σε τρεις
κάθετους άξονες της Εγνατίας Οδού. Θα γεµίσουµε διόδια πάλι
προς δόξαν και όφελος των παραχωρησιούχων, των εργολάβων
κατασκευής των εθνικών οδών.
Θεωρώ τελικά ότι είναι απαράδεκτο. Και µόνο αυτό το άρθρο
να υπήρχε µέσα, θα ήµασταν εναντίον αυτού του νοµοσχεδίου,
το οποίο είναι τρία νοµοσχέδια σε ένα και πραγµατεύεται τέτοιες
ιστορίες που πραγµατικά δεν µας βοηθούν να καταλάβουµε.
Τελειώνοντας, λέω για το ΤΕΕ, που έγινε και η µεγάλη ιστορία
σήµερα, ότι εµείς είπαµε και στην Επιτροπή Παραγωγής και Εµπορίου πως το Τεχνικό Επιµελητήριο θέλει έναν ξεχωριστό ρόλο,
είναι σύµβουλος του κράτους και πρέπει αυτό τον ρόλο να τον
τηρήσει. Η ιδρυτική πράξη είναι συγκεκριµένη. Δεν µπορεί να
αναλαµβάνει τέτοιες κρατικές υποθέσεις, εάν δεν αλλάξει αυτή
η πράξη.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, σε µισό λεπτό, κυρία Πρόεδρε και ευχαριστώ.
Δεν µπορεί να αναλαµβάνει τέτοιες εργολαβίες του δηµοσίου.
Θεωρούµε ότι το δηµόσιο πρέπει να αναβαθµίσει τη λειτουργία
του, να προχωρήσει σε αυτά τα οποία αναφέρονται -και θα µας
δοθεί η ευκαιρία αύριο να αναλύσουµε τα άρθρα αυτά. Διότι, θεωρούµε ότι εάν γίνει αυτό και στα επιµελητήρια όπως το Βιοτεχνικό ή το Εµπορικό ή το Οικονοµικό, δεν θα υπάρξει σε λίγο
κράτος και τελικά θα κρυβόµαστε πίσω από το δάχτυλό µας ότι
εµείς είµαστε Υπουργοί ενός ανύπαρκτου κράτους, είµαστε Βουλευτές που νοµοθετούµε για ιδιωτικά συµφέροντα, για συντεχνίες κ.λπ.. Αυτά πρέπει να σταµατήσουν. Να είµαστε καθαροί.
Αυτή τη στιγµή η χώρα σε αυτή την κρίση πρέπει να στήσει
πραγµατικά ένα αξιόλογο και αποτελεσµατικό κράτος.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα των Ανεξαρτήτων Δηµοκρατικών Βουλευτών)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε Μουτσινά.
Έχει ζητήσει να προηγηθεί ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος
της Δηµοκρατικής Αριστεράς, κ. Βασίλειος Οικονόµου, και µετά
θα µπούµε στον κατάλογο των οµιλητών.
Ορίστε, κύριε συνάδελφε, έχετε τον λόγο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε, καθώς
και τους κυρίους συναδέλφους για την παραχώρηση.
Φυσικά, το νοµοσχέδιο που σήµερα συζητούµε είναι σηµαντικό
και καθορίζει και ρυθµίζει αρκετά θέµατα τα οποία εκ των πραγµάτων είχαν την ανάγκη αυτής της διευθέτησης.
Βέβαια, πήρε µια τροπή το πράγµα, καθώς µπήκε και ο προσωπικός τόνος και το στοιχείο στην αντιπαράθεση, η οποία εγώ
προσωπικά ακόµα, κυρία Πρόεδρε, δεν έχω καταλάβει πού εστιάζεται. Όµως, µου θύµισε επαναφορά σε παλιές εποχές της δεκαετίας του 1980 και του 1990, που γινόταν διαγκωνισµός για την
εκλογική περιφέρεια. Φοβούµαι ότι έτσι όπως έγινε η συζήτηση
και η αντιπαράθεση, µόνο την ουσία δεν πιάσαµε.
Παρά ταύτα, επειδή πρωταγωνίστησαν και πρόσωπα τα οποία
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τα εκτιµώ, τα τιµώ και τέλος πάντων έχω µεγαλώσει µε τη δική
τους ανάµνηση και εικόνα στην πολιτική πάντα µε σεβασµό, δεν
θα µείνω άλλο στο σχόλιο αυτό.
Θα πω, όµως, ότι ως Δηµοκρατική Αριστερά πραγµατικά καλούµαστε να τοποθετηθούµε στην επαναθεσµοθέτηση ενός κρατικού οργάνου, το οποίο υπήρχε και το οποίο καθόρισε µε την
πορεία του, τη λειτουργία του ή τη µη λειτουργία του, την ανυπαρξία αυτού που λέµε ελληνικό κράτος. Δηλαδή αυτό το κράτος επέτρεψε να οδηγηθούµε σε αυτήν την κατάσταση που
ζούµε από το 2010 και µετά, µέχρι σήµερα, δηλαδή σε µια ουσιαστική χρεοκοπία. Νοµίζω ότι αυτή η θεσµοθέτηση και η ξανά
θεσµοθέτηση, η καινούργια λειτουργία πάνω στη λειτουργία, η
αναγνώριση αυτού του συγκεχυµένου τοπίου µέσα στο κρατικό
οικοδόµηµα απλά επιβεβαιώνει την υποψία –ουσιαστικά την κάνει
παραδοχή- ότι έτσι όπως λειτουργήσαµε ως ελληνική πολιτεία,
πραγµατικά υπάρχουν εξηγήσεις για το γιατί φτάσαµε σε καταστάσεις χρεοκοπίας και αδιεξόδου.
Τι έχουµε εδώ; Έχουµε την προσπάθεια εκ νέου της Κυβέρνησης, της ελληνικής πολιτείας να δηµιουργήσει πάλι µία αρχή, η
οποία να ρυθµίζει το αυτονόητο, αυτό το οποίο ορίζουν οι ευρωπαϊκές οδηγίες και το ευρωπαϊκό περιβάλλον, δηλαδή την Εθνική
Αρχή Συντονισµού Πτήσεων η οποία θα ρυθµίζει τον εθνικό εναέριο χώρο και όλα τα παρεπόµενα. Αυτή, λοιπόν, την ανάγκη
ρύθµισης αυτής της λειτουργίας –η οποία φυσικά και δεν προέκυψε σήµερα- επιχείρησε να καλύψει το ελληνικό κράτος το
2007, µε µια ίδρυση τότε αντίστοιχης αρχής. Το αποτέλεσµα
είναι έξι-επτά χρόνια µετά να κάνουµε την αναγνώριση ενός
κενού, µιας αποτυχίας. Θα µου πείτε: Αν κάτι που δηµιουργήσαµε δεν µπόρεσε στο τέλος να εκπληρώσει το ρόλο του και δεν
εκπληρώθηκαν αυτά που περιµέναµε, πρέπει να µείνουµε στο
κακό αποτέλεσµα ή στην κακή αρχή;
Γι’ αυτό, λοιπόν, η Δηµοκρατική Αριστερά βλέπει µε θετικό
τρόπο τη λειτουργία αυτής της νέας αρχής, διότι πιστεύουµε ότι
αυτό το νέο όργανο της πολιτείας θα είναι τουλάχιστον απεγκλωβισµένο από τα µειονεκτήµατα και της αδυναµίες της προηγούµενης αρχής που, όπως σας είπα προηγουµένως, επί επτά
χρόνια δεν µπόρεσε να λειτουργήσει και να ρυθµίσει. Ενεπλάκη
στις αντιπαραθέσεις συµφερόντων τοπικών, ιδιωτικών, οικονοµικών, µε αποτέλεσµα να µην υπάρξει η πραγµατική ρύθµιση θεµάτων τα οποία θα επέτρεπαν την αξιοποίηση αυτού που λέµε
ελληνικό αεροδρόµιο, ελληνική αγορά όσον αφορά στην αεροπορική εταιρεία και τέλος πάντων τη δυνατότητα ενός πολύ
καλού εργαλείου για να αναπτυχθεί ο ελληνικός τουρισµός και η
ελληνική οικονοµία.
Εµείς, λοιπόν, πιστεύουµε ότι από τη στιγµή που δεν λειτούργησε η προηγούµενη αρχή χρειάζεται και απαιτείται η καινούργια
ρύθµιση. Σε αυτό είµαστε θετικοί, κύριε Υπουργέ, και πραγµατικά
πιστεύω ότι η ρύθµιση που φέρνετε και η νέα αρχή η οποία θα
λειτουργήσει δίνει δυνατότητες και πιθανότητες µιας καλής διευθέτησης αυτών των εκκρεµών ζητηµάτων που, όπως σας είπα,
για επτά χρόνια οι προηγούµενοι απλά παρακολουθούσαν.
Το ερώτηµα είναι: Έπρεπε από το 2007 να φτάσουµε στο 2014
για να προβούµε σε αυτή τη νοµοθετική ρύθµιση;
Μια παροιµία λέει «κάλλιο αργά, παρά ποτέ»! Όµως, επτά χρόνια είναι χαµένα και αυτό πρέπει να το σηµειώσουµε.
Όταν έχουµε φτάσει σ’ αυτό το σηµείο, να συζητάµε τι µερίδιο
επιµερίζεται κάθε παράταξη σ’ αυτά τα χαµένα χρόνια, φαντάζει
απέραντη σπατάλη χρόνου και φαιάς ουσίας για να πούµε ότι,
τελικώς, κάποιος έχει µεγαλύτερο µερίδιο και κάποιος έχει µικρότερο µερίδιο. Νοµίζω ότι όλοι µαζί έχουµε την ευθύνη αυτής
της αδιέξοδης πορείας ή αυτοί που κυβέρνησαν, τέλος πάντων,
σαν πολιτική τάξη.
Απλά, µια υπενθύµιση και µια διευκρίνιση εµείς ζητούµε, κύριε
Υπουργέ, σε σχέση µε τα στρατιωτικά αεροδρόµια και τη χρήση
τους. Δεν ξέρω εάν µε παρακολουθείτε, αλλά εµείς θέλουµε µια
διευκρίνιση για τα στρατιωτικά αεροδρόµια. Έθεσε και ο εισηγητής µας το θέµα αν αφορά µόνο τα πολιτικά αεροδρόµια ή και
τα στρατιωτικά. Διότι, όπως καταλαβαίνετε, ο ειδικός ρόλος της
χώρας µας, των αεροδροµίων, των νησιών και το πώς λειτουργούν αυτά τα αεροδρόµια σε σχέση µε αυτή την αρχή και µε τις
χρονοθυρίδες, πρέπει να είναι ένα στοιχείο το οποίο να λαµβάνει
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υπ’ όψιν της και η πολιτική ηγεσία και η αρχή την οποία έχουµε
δηµιουργήσει.
Ως προς τα υπόλοιπα θέµατα, δεν θα µπω καθόλου στην αντιπαράθεση που προηγουµένως άκουσα.
Δεν ήσασταν εδώ, κύριε Υπουργέ. Δεν µου άρεσε εµένα καθόλου προσωπικά να παρακολουθώ αυτή την κοινοβουλευτική
«µάχη» -έτσι να το πούµε;- διότι θεωρώ ότι η ουσία είναι εντελώς
διαφορετική και είναι κάπου αλλού. Όσοι το παρακολούθησαν γιατί δυστυχώς δεν το παρακολουθούν µόνο οι Βουλευτές που
είναι παρόντες εδώ ή παρούσες, αλλά το παρακολουθεί και ο ελληνικός λαός δια της τηλεοράσεως της Βουλής- νοµίζω ότι δεν
θα βγουν σοφότεροι απ’ αυτή τη συζήτηση.
Εµείς, ως Δηµοκρατική Αριστερά, θέλουµε το κράτος πραγµατικά να έχει ένα ρόλο παρεµβατικό, ειδικά σ’ αυτό που λέµε
δηµόσια έργα. Όπως θυµάστε, ένα µήνα πριν, που φέρατε τις
συµβάσεις για τους οδικούς άξονες, εµείς τουλάχιστον ως Δηµοκρατική Αριστερά ήµασταν πολύ επιφυλακτικοί, σε ποιο κοµµάτι; Της χρηµατοδότησης αυτών των µεγάλων έργων. Εµείς
λέγαµε φυσικά ότι, ναι, θέλουµε τα µεγάλα έργα, θέλουµε να
ανοίξουν θέσεις εργασίας, αλλά η χρηµατοδότηση αυτών των
έργων δεν µπορούσε να γίνει µόνο, παίρνοντας το βάρος ο δηµόσιος τοµέας, δηλαδή, το κράτος και ο χρήστης, δηλαδή, ο πολίτης ο οποίος χρησιµοποιεί τα διόδια.
Εκεί είδαµε µια αδυναµία, µια έλλειψη ανάληψης ευθύνης από
τον ιδιώτη, από τον εργολάβο, από τον επενδυτή, από τον παραχωρησιούχο. Εκεί είδαµε αυτή την έλλειψη, γι’ αυτό άλλωστε
ήµασταν και επικριτικοί και αν θυµάστε, δεν ψηφίσαµε τότε, πριν
ένα µήνα, τη συµφωνία που είχατε φέρει στη Βουλή σε σχέση µε
τους οδικούς άξονες. Είναι ένας λόγος για τον οποίο δεν θα ψηφίσουµε και αυτό το νοµοσχέδιο, γιατί βλέπουµε ότι αυτό το κοµµάτι της χρηµατοδότησης των έργων αυτών -και µιλώ για την
Εγνατία Οδό µε τα παράπλευρα διόδια- ξανάρχεται σ’ αυτό το
νοµοσχέδιο και είναι για τη Δηµοκρατική Αριστερά ένα ζήτηµα
το οποίο εµείς δεν θέλουµε να το υποστηρίξουµε.
Εµείς πιστεύουµε ότι δεν µπορεί να επιµερίζεται το βάρος, ειδικά για την Εγνατία Οδό, η οποία αφορά γεωγραφικά περιοχές
που καταλαβαίνετε ότι χρειάζονται ανάπτυξη, χρειάζονται κίνητρα, χρειάζονται δυνατότητες. Θεωρούµε ότι είναι αυτό άλλο ένα
υπέρµετρο οικονοµικό βάρος για τους κατοίκους και την οικονοµική ζωή της περιοχής της Δυτικής Μακεδονίας και της Κεντρικής Μακεδονίας.
Υπ’ αυτήν, λοιπόν, την έννοια, όπως και για την περίπτωση του
Τεχνικού Επιµελητηρίου, εγώ θα µείνω στη θέση που είπε ο ειδικός αγορητής µας, ο κ. Ψύρρας, ο οποίος είπε ότι πρέπει να ξαναδούµε το θέµα, όχι µε την έννοια που το είπε ο κ. Κακλαµάνης.
Εµείς είµαστε τελείως διαφορετικοί ως προς τις αντιλήψεις µε
τις οποίες το προσεγγίζει ο κ. Κακλαµάνης. Όµως, επειδή υπήρξε µεγάλη προσέγγιση από πολλές πλευρές, µήπως πρέπει να
δούµε και άλλα θέµατα και εµείς πιστεύουµε ότι αυτό το νοµοσχέδιο έχει τρεις βάσεις. Είναι ουσιαστικά τρία νοµοσχέδια σε
ένα. Πιστεύουµε ότι το κοµµάτι του Τεχνικού Επιµελητηρίου µπορούσε να το φέρει ως ένα ειδικό νοµοσχέδιο ο Υπουργός, όχι ότι
δεν έχει το δικαίωµα και δεν µπορεί να παίρνει τις πρωτοβουλίες
της η Κυβέρνηση, αλλά και ο κύριος Υπουργός.
Από εκεί και µετά, εγώ θα µείνω εκεί. Δεν θα πω την προσωπική µου άποψη, γιατί εγώ βλέπω µε ενδιαφέρον την πρόταση
του Υπουργού. Όµως, προσέξτε το εξής: Το ζήτηµα που έχουµε
να δούµε τώρα, όπως και να είναι, κύριε Υπουργέ, είναι ότι πρέπει να διασκεδαστούν οι εντυπώσεις σε σχέση µε ποιο κοµµάτι;
Σε σχέση µε το κοµµάτι ότι υπάρχει µια κρατική λειτουργία
αυτή τη στιγµή. Πάλι, θα µου πείτε, κράτος είναι το Τεχνικό Επιµελητήριο, νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου. Όµως, δεν είναι
στον έλεγχο του κεντρικού κράτους. Εγώ δεν έχω τη µεγάλη διαφωνία ότι σώνει και καλά πρέπει ένας κεντρικός οργανισµός να
τα ελέγχει και να τα καθυποτάσσει όλα. Όµως, τέλος πάντων,
σταµατώ εδώ, µένω στη θέση που πήρε ο εισηγητής µας, την
οποία και σέβοµαι.
Από εκεί και µετά, τα θέµατα τα οποία εµείς θα βάλουµε αύριο
επί των άρθρων θα έχουν να κάνουν µε µια διάθεση να συνεισφέρουµε στη βελτίωση του νοµοσχεδίου. Επί της αρχής θα είµαστε
επιφυλακτικοί, όπως είπα, δεν θα το στηρίξουµε, αλλά υπάρχουν
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άρθρα τα οποία έχουν ενδιαφέρον. Το πρώτο κοµµάτι ειδικά νοµίζουµε ότι πρέπει να προχωρήσει, δηλαδή η νέα αρχή και από
εκεί και πέρα τα υπόλοιπα θα τα δούµε.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε.
Εισερχόµαστε τώρα στον κατάλογο των αγορητών.
Τον λόγο έχει ο κ. Κωνσταντίνος Μουσουρούλης για επτά
λεπτά.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Εύχοµαι καλή χρονιά σε όλους τους συναδέλφους. Δυστυχώς,
δεν υπάρχει ούτε δείγµα από ΣΥΡΙΖΑ, για να τους ευχηθώ προσωπικά καλή χρονιά.
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ (Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων): Πίσω είναι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ: Δεν νοµίζω.
Κατ’ αρχήν, θα ήθελα να υπενθυµίσω στο ΣΥΡΙΖΑ, µε αφορµή
την Ελληνική Προεδρία που ξεκινά τώρα, και την προσπάθεια
που καταβάλει να την ειρωνευτεί, ότι και ο κ. Τσίπρας ονειρεύεται
να γίνει Ευρωπρόεδρος. Χρειάζεται αυτοσυγκράτηση σε ό,τι
αφορά τα ευρωπαϊκά θέµατα.
Να τους πω, επίσης, ότι µπήκαν πολύ «φορτσάτοι» στο 2014.
Ξεκίνησαν µε τη µετάθεση της επίσκεψης –µέγα θέµα!- της Επιτροπής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που θα γίνει σε λίγες
µέρες και σήµερα ανέβασαν το θέµα της τροπολογίας για τις
άδειες κατασκευής κεραιών, παρά το ότι ο Υπουργός είπε ότι δεν
τη συζητά καθόλου. Έχοντας παρακολουθήσει και τις προηγούµενες τοποθετήσεις του ΣΥΡΙΖΑ σε άλλα νοµοσχέδια σχετικά µε
παρατάσεις που δόθηκαν στις άδειες των καναλιών, αντιλαµβάνεται κανείς ότι ο ΣΥΡΙΖΑ αµφισβητεί ευθέως τη νοµιµότητα των
ιδιωτικών συχνοτήτων στην Ελλάδα. Εάν όντως την αµφισβητεί,
γιατί δεν χρησιµοποιεί το επιχείρηµα της δηµόσιας τηλεόρασης
ώστε να µην στέλνει εκπροσώπους του στα ιδιωτικά κανάλια;
Είναι γνωστό το πρόβληµα του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και της ανθρώπινης
φύσης, κατά Θουκυδίδη, να µισεί ό,τι δεν µπορεί να αντιληφθεί,
δηλαδή αυτό που υπερέχει. Σε πολιτικό επίπεδο µιλώ και όχι σε
ανθρώπινο, ασφαλώς.
Εάν ήταν εδώ ο κ. Παπαδηµούλης, ο οποίος µόλις εισέρχεται
στην Αίθουσα και τον καλωσορίζω, θα ήθελα να τον ρωτήσω για
την επικαιρότητα. Κύριε Παπαδηµούλη, σήµερα ο Υπουργός Δικαιοσύνης, µε αφορµή την υπόθεση Ξηρού, είπε ότι οι εκτίοντες
ποινή για τροµοκρατία δεν θα απολαµβάνουν εφεξής το ευεργέτηµα της άδειας. Ερωτώ τον ΣΥΡΙΖΑ: Συµφωνεί, ναι ή όχι; Καθαρά πράγµατα.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΔΕΛΑΣ: Για µίζες να βάλει.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ: Και για τις µίζες, βεβαίως. Κύριε συνάδελφε…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Δεν κάνουµε
διάλογο, σας παρακαλώ, γιατί µπαίνουν µετά προσωπικά θέµατα.
Τοποθετηθείτε σε αυτά που έχετε να πείτε, κύριε συνάδελφε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ: Θα την υποστείλει τη σηµαία ο κύριος συνάδελφος. Όµως, µε αφορµή την πρόκληση που
µου κάνει για να του απαντήσω -γιατί απευθύνεται σε εµένα- θα
του στείλω στο πολιτικό του γραφείο το βιβλίο που έγραψα µε
τίτλο «Δηµόσιες επιλογές, µια προσωπική αφήγηση», για να καταλάβει τι είναι αυτά που συζητάµε εδώ και χρόνια σε αυτή την
Αίθουσα.
Έρχοµαι, σε ένα άλλο θέµα, διαφορετικό και ιδιαίτερα προσβλητικό για εµένα. Αφορά το συνάδελφό µας κ. Διαµαντόπουλο
-είναι η πρώτη φορά που µιλώ ονοµαστικά για συνάδελφο, όταν
δεν είναι εδώ- και τα πρόσφατα συµβάντα στο Άργος Ορεστικό.
Το «χλιαρό» άδειασµα του ΣΥΡΙΖΑ για τις πράξεις του εµένα δεν
µε κάλυψε. Το θεωρώ µάλιστα και υποκριτικό.
Επισκέφθηκα το πρωί τον Πρόεδρο της Βουλής -και σας ενηµερώνω γι’ αυτό- και του είπα ότι ο Κανονισµός της Βουλής,
άρθρα 75 έως 83, αφορά τη συµπεριφορά των Βουλευτών εντός
της Ολοµέλειας και των Επιτροπών. Μήπως θα έπρεπε να συζητήσουµε και το θέµα της συµπεριφοράς εκτός Κοινοβουλίου;
Προσέξτε, δεν έχω κανένα πρόβληµα µε τη σάτιρα. Κανένα! Έχω
πρόβληµα µε την αισθητική της σάτιρας, µε αυτό που είδαµε στις
τηλεοράσεις, το οποίο µας αφορά όλους. Δεν είδα τον ΣΥΡΙΖΑ
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να καταδικάζει το περιστατικό.
Χρειάζονται, λοιπόν, και από την πλευρά τη δική σας γενναίες
πράξεις. Μία Αξιωµατική Αντιπολίτευση που ονειρεύεται να γίνει
κυβέρνηση, πρέπει να τοποθετείται ξεκάθαρα και όχι µε µισόλογα.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ: Θα πείτε κάτι για το νοµοσχέδιο;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ: Έρχοµαι στο νοµοσχέδιο. Τα είπα ήδη στην επιτροπή. Προσέξτε, κύριε συνάδελφε,
απευθύνεστε σε έναν Βουλευτή που µίλησε στην επιτροπή δύο
φορές επί του νοµοσχεδίου, και στην πρώτη και στη δεύτερη
ανάγνωση. Θα πω, όµως, και γι’ αυτό, για το ισχυρό εθνικό σύστηµα αεροµεταφορών, κύριε Υπουργέ. Κοινοί κανόνες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουµε καµµία αντίρρηση σε αυτό; Έχουµε
αντίρρηση για το ότι χρειάζεται αποτελεσµατική και ασφαλής
διαχείριση της χωρητικότητας, για τους διαθέσιµους χρόνους
χρήσης, τις χρονοθυρίδες, χρειάζεται να έχουµε κοινούς κανόνες; Έχουµε αντίρρηση για τις θετικές επιπτώσεις τους στην οικονοµία και κυρίως στον τουρισµό; Όµως, βασική προϋπόθεση
είναι η αναβάθµιση των υποδοµών, κυρίως των περιφερειακών
αεροδροµίων.
Εδώ, κύριε Υπουργέ -το έχουµε συζητήσει πολλές φορέςέχουµε το ζήτηµα της παραχώρησης της αξιοποίησης, της χρήσης και της εκµετάλλευσης των περιφερειακών αεροδροµίων.
Σας έθεσα το εξής ερώτηµα στην επιτροπή: Ο υπεύθυνος προγραµµατισµού, που υπήρχε στην παλαιότερη ρύθµιση προ τριετίας, διασφάλιζε -θεωρητικά- την πλέον αποτελεσµατική χρήση
των αεροδροµίων. Τώρα ποιος θα κάνει αυτή τη δουλειά; Η νέα
εθνική επιτροπή, µία επιτροπή, δηλαδή, που επικουρεί τον
Υπουργό;
Σας το λέω αυτό, γιατί εκκρεµεί µια συζήτηση µεταξύ µας για
τα περιφερειακά αεροδρόµια και ιδίως το περιφερειακό αεροδρόµιο της Χίου -το είπαµε και στην επιτροπή. Υπάρχουν όλες οι
προϋποθέσεις για να µπορέσει να γίνει το έργο ως δηµόσιο.
Έρχοµαι τώρα σε όσα είπε η εισηγήτρια του ΣΥΡΙΖΑ. Με
αφορµή το νοµοσχέδιο αναφέρθηκε στην πώληση της Ολυµπιακής. Μίλησε για µείωση προορισµών, για αραίωση δροµολογίων
και για αύξηση εισιτηρίων. Και ρωτώ πάλι τον ΣΥΡΙΖΑ: Θα κρατικοποιήσει την Ολυµπιακή, ναι ή όχι αν γίνει Κυβέρνηση;
Όσον αφορά στους πόρους της αρχής: Κύριε Υπουργέ, δώστε
λίγη προσοχή, όσο είναι καιρός, στο θέµα των τελών των φορέων
διαχείρισης των αεροδροµίων. Εκτιµώ ότι δεν έχετε προϋπολογίσει σωστά τους αναγκαίους πόρους για τη λειτουργία της
αρχής.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Θα αναφερθώ, κυρία Πρόεδρε, στο θέµα του συστήµατος εισροών-εκροών στα πρατήρια και γενικά στην αλυσίδα καυσίµων.
Μιλάµε για διαφάνεια στις συναλλαγές, για το ζήτηµα της ηλεκτρονικής µέτρησης των καυσίµων. Το χοντρό παιχνίδι παίζεται
στα διυλιστήρια, είπε η εισηγήτρια του ΣΥΡΙΖΑ.
Εγώ σας λέω, ότι τα διυλιστήρια πωλούν σε τιµές όπως αυτές
δηµοσιεύονται στα χρηµατιστηριακά δελτία, συν το premium που
ενσωµατώνει την υποχρέωση τήρησης αποθεµάτων ασφαλείας.
Είναι ή δεν είναι ελεύθερη η αγορά καυσίµων, κύριε Παπαδηµούλη, στη χώρα; Το έχουµε ή δεν το έχουµε αποδεχθεί αυτό
από το 1992; Το κράτος παρεµβαίνει σε τέσσερα επίπεδα: Στο
ρυθµιστικό, στον έλεγχο της ποιότητας και της ποσότητας, στα
θέµατα του ανταγωνισµού και στην ενηµέρωση των πολιτών. Το
ζήτηµα της αισχροκέρδειας -επειδή αναφέρονται πάρα πολλά
ανακριβή- ορίζεται στον Ποινικό Κώδικα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κλείστε παρακαλώ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ: Κλείνω, κυρία Πρόεδρε.
Να µη συνεισφέρουµε όλοι εµείς, ώστε να δηµιουργούνται ζητήµατα στους πολίτες. Πρέπει το κλίµα να αλλάξει.
Σας ζητώ ένα λεπτάκι ακόµα, κυρία Πρόεδρε. Δεν πειράζει,
αρχή της χρονιάς είναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κακή αρχή κάνουµε όµως.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ: Περιµένω από τις 18.00’
να µιλήσω ακούγοντας όλους τους εισηγητές µε πολύ ενδιαφέ-

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ξ’ - 7 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014

ρον.
Θα καταθέσω ένα δελτίο Τύπου της 9ης Ιουλίου 2009, που εκδόθηκε από το Υπουργείο Ανάπτυξης επί υπουργίας Χατζηδάκη,
ο οµιλών ήταν Γενικός Γραµµατέας, σχετικά µε τις ρυθµίσεις για
την αγορά πετρελαιοειδών, στις οποίες περιλάβαµε τη δυνατότητα, για πρώτη φορά, να προχωρά το δηµόσιο σε προσωρινή
σφράγιση εγκαταστάσεων σε όλα τα στάδια της αγοράς πετρελαιοειδών, από τα διυλιστήρια µέχρι το πρατήριο. Το λέω επειδή
ακούστηκαν πολλά ανακριβή, ότι δήθεν το µυαλό µας είναι µόνο
στους πρατηριούχους.
Κλείνω µε το ΤΕΕ, διότι έγινε ολόκληρη συζήτηση στην επιτροπή. Προσωπικά τιµώ τους µηχανικούς. Πιστεύω ότι η πρόοδος της χώρας οφείλεται στους µηχανικούς. Όµως, δεν µπορούµε να συζητούµε εδώ, µε τον κ. Σπίρτζη από πίσω να κουνάει
τα νήµατα, κύρια Πρόεδρε και κύριε Υπουργέ.
Σας το είπα και στην επιτροπή, εάν θέλετε να µετατραπεί το
ΤΕΕ σε όµιλο επιχειρήσεων, σε holding company, να µετατραπεί.
Να πάψει, όµως, να είναι σύµβουλος της πολιτείας. Να γίνει επιχείρηση και να λειτουργεί µε ανταγωνιστικούς όρους, όπως οι
άλλες επιχειρήσεις.
Ο ρόλος που του επιφυλάσσετε δεν είναι καθόλου συµβατός.
Σας υπέδειξα τι κάνει το Τεχνικό Επιµελητήριο του Ηνωµένου Βασιλείου. Έχει ογδόντα χιλιάδες µέλη –το ελληνικό έχει εκατόν είκοσι χιλιάδες µέλη- τα πενήντα χιλιάδες µέλη είναι ενεργά και
διααθέτει παραρτήµατα σε εκατόν πενήντα χώρες. Ποιοι είναι οι
πόροι του; Είναι οι συνδροµές των µελών του. Δεν υπάρχει ένεση
από τον προϋπολογισµό, από προγράµµατα ή από δυνατότητες
όπως αυτές που του δίνετε να ιδρύει ανώνυµες εταιρείες. Έχει
µόνο µία θυγατρική, την ΤΤL, η οποία ασχολείται µε την εκπαίδευση και συµβουλεύει την δευτεροβάθµια και την τριτοβάθµια
στο πώς να αναπροσαρµόζει καλύτερα τα προγράµµατα σπουδών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Σας ευχαριστούµε πολύ, κύριε Μουσουρούλη.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ: Κλείνω, κυρία Πρόεδρε.
Στην τροποποίηση που µας φέρατε σήµερα κύριε Υπουργέ
εγώ δεν καταλαβαίνω τίποτε. Στην ουσία λέτε τα ίδια πράγµατα
µε άλλα λόγια. Δεν βλέπω καµµία αλλαγή. Όπως έχει διατυπωθεί,
το ΤΕΕ µπορεί να κάνει τα πάντα. Το γεγονός ότι δεν αναφέρεστε
σε ανώνυµες εταιρείες αλλά σε νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, δεν µε καλύπτει, κύριε Υπουργέ.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ο κ. Αθανάσιος
Πετράκος έχει τον λόγο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ: Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, κύριε Υπουργέ, προχωράτε στη σύσταση Εθνικής
Αρχής Συντονισµού Πτήσεων υπό τη µορφή νοµικού προσώπου
ιδιωτικού δικαίου, όπως είπατε. Δεν κρατάτε, όµως, ούτε τα ελάχιστα προσχήµατα, αφού στο πενταµελές συµβούλιο της νέας
αρχής που συστήνετε, δεν βάζετε ένα προτεινόµενο µέλος από
την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας.
Ο σκοπός, λοιπόν, του παρόντος νοµοσχεδίου είναι η δηµιουργία µιας άλλης ανεξάρτητης αρχής, η οποία θα φροντίζει τους
µεγαλοεπιχειρηµατίες και θα δίνει άλλοθι στις Κυβερνήσεις, οι
οποίοι θα χρησιµοποιούν τη γνωστή ρήση, δεν αποφάσισε το
Υπουργείο, αλλά η ρυθµιστική αρχή, όπως συµβαίνει µέχρι τώρα
στις γνωστές ρυθµιστικές αρχές, παραδείγµατος χάριν. ΡΑΕ.
Μόνο και µόνο γι’ αυτό το λόγο, όπως είπα και στην επιτροπή,
το παρόν νοµοσχέδιο πρέπει να καταψηφιστεί.
Όµως το µείζον θέµα –και εδώ είναι το µείζον σκάνδαλο- στις
αεροµεταφορές είναι η εκχώρηση των περιφερειακών αεροδροµίων στο ΤΑΙΠΕΔ. Αυτό είναι το µείζον σκάνδαλο, µε σκοπό την
εκποίησή τους και µε τον κίνδυνο όσα δεν ιδιωτικοποιηθούν, να
κλείσουν. Γι’ αυτό εκχωρήθηκαν στο ΤΑΙΠΕΔ τα είκοσι δύο περιφερειακά αεροδρόµια. Και µιλάτε µετά για εξέλιξη χωρητικότητας στα ελληνικά αεροδρόµια και ιδίως στα περιφερειακά; Αυτό
κατά τη γνώµη µου λέγεται υποκρισία. Διότι αντί η Κυβέρνηση, η
οποία κόπτεται για τη βελτίωση των αεροπορικών µεταφορών,
να προχωρήσει στην εκχώρησή τους στο ΤΑΙΠΕΔ µε σκοπό την
ιδιωτικοποίηση -το ξεπούληµα τους δηλαδή- θα έπρεπε να προ-
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χωρήσει σε επενδύσεις. Όµως οι επενδύσεις -για να είµαστε καθαροί και να τα πούµε καθαρά εδώ- έχουν σταµατήσει εδώ και
τέσσερα χρόνια. Τι θα κάνετε, λοιπόν, αν ξεπουληθούν; Θα ερχόσαστε στη συνέχεια και θα δίνει ο κρατικός προϋπολογισµός
110 εκατοµµύρια, όπως πολύ σωστά λέει η ΟΣΥΠΑ, 55 εκατοµµύρια για επιδότηση άγονων γραµµών και 55 εκατοµµύρια ευρώ
για συντηρήσεις.
Δηλαδή, το ενδιαφέρον σας αποκλειστικά είναι η εκποίηση των
κερδοφόρων αεροδροµίων -και επαναλαµβάνω- µε συνέπεια και
σοβαρό κίνδυνο το κλείσιµο των υπόλοιπων, αν δεν προχωρήσουν οι απαραίτητες αναβαθµίσεις των αεροδροµίων.
Κύριε Υπουργέ, –τα έχουµε πει και στην επιτροπή- τέτοιο παράδειγµα είναι το Αεροδρόµιο της Καλαµάτας. Το γνωρίζετε
πολύ καλά και το δεχτήκατε στην επιτροπή από όλα τα επίσηµα
στοιχεία, ότι έχει τριπλασιαστεί η κίνηση τα τελευταία δύο χρόνια
και την επόµενη χρονιά -γιατί έχουν κλείσει γραµµές προς το
εξωτερικό- θα έχει πολύ µεγάλη κίνηση.
Παρ’ όλα αυτά, συγκεκριµένα ζητήµατα όπου εδώ και τρία
χρόνια ήταν έτοιµες οι µελέτες -παραδείγµατος χάρη, για την
αναβάθµιση της αίθουσας αφίξεων-αναχωρήσεων- και µπορούσαν να δηµοπρατηθούν, έχουν κωλύσει διότι δεν γίνεται κανένα
έργο αναβάθµισης –επαναλαµβάνω- εδώ και τρία χρόνια.
Υπάρχουν και άλλα –ένα σωρό- ζητήµατα στο Αεροδρόµιο,
όπως η απαλλοτρίωση των σαράντα στρεµµάτων, όπως επίσης
η βελτίωση των εγκαταστάσεων του διαδρόµου προσγείωσης και
τίποτα από αυτά δεν προχωράει. Και ούτε προχωράτε σε συνεννόηση µε το Υπουργείο Άµυνας, έτσι ώστε να εκχωρηθεί η έκταση των εκατό στρεµµάτων. Γιατί αυτό δεν ενδιαφέρει, µόνο για
την Καλαµάτα, αλλά για όλα τα περιφερειακά αεροδρόµια. Διότι
µπήκαν στο ΤΑΙΠΕΔ και θέλουµε να τα ξεπουλήσουµε. Αυτή είναι
η λογική σας και αυτό –επαναλαµβάνω- είναι το µέγα σκάνδαλο,
κατά τη δική µου γνώµη, για να απαντήσουµε στα προηγούµενα.
Το θέµα αυτό είναι άκρως σοβαρό, διότι αν δεν ανατραπεί
αυτή η πολιτική σας και αυτή η Κυβέρνηση, τα περισσότερα περιφερειακά αεροδρόµια κινδυνεύουν να κλείσουν παρά τις διαψεύσεις. Γιατί τι θα συµβεί; Θα πουληθούν τα πέντε κερδοφόρα,
τα οποία κέρδη τους στηρίζουν τη λειτουργία των υπολοίπων,
οπότε ποια είναι η συνέπεια, αν συνεχιστεί αυτή η πολιτική; Προφανώς, το κλείσιµο. Όµως, δεν θα τα καταφέρετε. Γιατί ο µόνος
τρόπος να παραµείνουν σε λειτουργία τα περιφερειακά αεροδρόµια είναι να αποτρέψει ο λαός µε τον αγώνα το ξεπούληµά
τους, να ανατρέψει την Κυβέρνησή σας, που είναι κυβέρνηση καταστροφής, η οποία επιµένει µε φανατισµό στην πολιτική της
ιδιωτικοποίησης των αεροδροµίων, πολιτική που υποβάλλεται
από την τρόικα και από τους συµβούλους της «LUFTHANSA»,
που είχε πάρει ο κ. Βενιζέλος.
Ολόκληρος, λοιπόν, ο αεροπορικός χώρος, αν συνεχιστεί
αυτό, µετατρέπεται σε ενδοχώρα των γερµανικών συµφερόντων,
όπως είπε και η εισηγήτριά µας, µε την οικονοµική εκµετάλλευση
από τα προβλεπόµενα κέρδη, κυρίως του τουριστικού, να παραδίνονται εξ’ ολοκλήρου στην καθετοποιηµένη δοµή που θα ελέγχουν γερµανικές και άλλες επιχειρήσεις.
Ο ΣΥΡΙΖΑ, λοιπόν, θα συµβάλει µε όλες του τις δυνάµεις να
αποτραπεί αυτό το εθνικό, κοινωνικό και οικονοµικό έγκληµα της
Κυβέρνησης και της τρόικα. Τα περιφερειακά αεροδρόµια πρέπει
να παραµείνουν ανοικτά. Και θα παραµείνουν και για λόγους οικονοµικής ανάπτυξης της περιφέρειας, άλλα και για λόγους
αµυντικής θωράκισης της χώρας, αλλά και για λόγους συνολικότερα κοινωνικούς.
Ο τεµαχισµός της χώρας, ο γεωπολιτικός και ο γεωγραφικός
της ακρωτηριασµός θα έχει ανυπολόγιστες συνέπειες και δεν
πρέπει να επιτραπεί. Ο λαός µε τον αγώνα και µε την ψήφο του
σύντοµα θα αναδείξει κυβέρνηση της Αριστεράς, κυβέρνηση του
ΣΥΡΙΖΑ, η οποία θα ανατρέψει την πορεία που οδηγεί στο κλείσιµο των περιφερειακών αεροδροµίων και θα σταµατήσει την πορεία της χώρας προς την καταστροφή.
Τέλος, κλείνω µε ένα άρθρο που έχετε σε σχέση µε τα συστήµατα εισροών-εκροών. Δεν είναι αρµοδιότητά σας, αλλά µια και
είναι στο νοµοσχέδιο, πρέπει να πούµε για τα ζητήµατα αυτά που
έχουν σχέση µε τα καύσιµα ότι επιµένει η Κυβέρνηση να µην προχωράει στο στοιχειώδες που απαιτεί όλος ο ελληνικός λαός, δη-
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λαδή να µειωθεί η τιµή του πετρελαίου θέρµανσης για να ζεσταθεί ο κόσµος, αλλά και για να αυξηθούν τα έσοδα του κράτους,
γιατί αυτό αποδείχθηκε ενάµισι χρόνο τώρα ότι γίνεται.
Το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους είπε προχθές ότι έχουν µειωθεί στο ενδεκάµηνο τα έσοδα –και ολοκληρώνω, κυρία Πρόεδρε, σε µισό λεπτό- του κράτους κατά 532.000.000. Και λέτε ότι
αυτό το κάνετε για να καταπολεµήσετε το λαθρεµπόριο.
Σας λέµε, πρώτον, να δώσετε το πετρέλαιο θέρµανσης να διακινείται από τα πρατήρια που έχουν συστήµατα εισροών-εκροών,
γιατί υπάρχει ένα µεγάλο µέρος των πρατηρίων που έχουν αυτό
το σύστηµα. Κάνετε αυτό, εάν είναι ειλικρινές αυτό που λέτε.
Δεύτερον, να µας απαντήσετε γιατί τέσσερα χρόνια από την
ώρα που έχει ψηφιστεί ο νόµος δεν έχουν µπει συστήµατα εισροών-εκροών στα διυλιστήρια, στο ναυτιλιακό, παντού και γιατί
δεν έχει ολοκληρωθεί όλο το κύκλωµα. Σε αυτό πρέπει να απαντήσει, η Κυβέρνησή σας, κύριε Υπουργέ, στον ελληνικό λαό.
Επιτέλους, προχωρήστε στο στοιχειώδες ανθρωπιστικό µέτρο
για τον κόσµο. Ο χειµώνας είναι µπροστά. Κάντε το τουλάχιστον
δοκιµαστικά τρεις µήνες. Σηκώστε το ανάστηµά σας απέναντι
στην τρόικα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια- Τσαρουχά): Ευχαριστούµε
πολύ.
Τον λόγο έχει ο κ. Νικόλαος - Τέρενς Κουΐκ.
ΤΕΡΕΝΣ-ΣΠΕΝΣΕΡ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ: Ευχαριστώ, κυρία
Πρόεδρε.
Εύχοµαι να έχουµε καλή χρονιά.
Κύριε Υπουργέ, το νοµοσχέδιο, το οποίο, µάλιστα φέρει και
τον τίτλο «Εθνική Αρχή Συντονισµού Πτήσεων και άλλες διατάξεις», για τις οποίες έχει µιλήσει ήδη η κ. Μακρή και θα µιλήσει
και ο κοινοβουλευτικός µας εκπρόσωπος ο κ. Μαριάς πρέπει να
έχει, κατ’ αρχήν, πελατεία, δηλαδή η Ελλάδα πρέπει να έχει πτήσεις.
Διότι έχουµε καταφέρει µε αυτό το αεροδρόµιο, το οποίο λέγεται «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» να έχουν πέσει δραµατικά οι
πτήσεις στη χώρα, διότι το αεροδρόµιο αυτό έχει καταστεί το
ακριβότερο αεροδρόµιο της Ευρώπης, το δεύτερο ακριβότερο
σε όλον τον κόσµο.
Αυτό, βεβαίως, πρέπει να πω ότι είναι ένα κατόρθωµα της
δικής σας τότε κυβέρνησης, η οποία αποφάσισε διά του κ. Λαλιώτη –αυτό το «θείο βρέφος» που κανείς δεν το αγγίζει, κανείς
δεν µιλάει, τον έχουµε ξεχάσει από τον πολιτικό χάρτη- ο οποίος
πήρε µια σύµβαση και τη µείωσε από πλευράς χρονικής διάρκειας µε αποτέλεσµα βεβαίως να ανέβουν ταυτόχρονα όλα τα
τέλη στάθµευσης και εξυπηρέτησης των αεροπλάνων στην Ελλάδα.
Όλο αυτό τι δηµιούργησε; Μέσα σε αυτήν τη συµφορά, η
οποία µας έχει βρει στην Ευρώπη και για την οποία ευθύνεται και
η Ισπανίδα Επίτροπος η Ντε Παλάθιο –αν θυµάστε- να έχουν δηµιουργηθεί τρεις ισχυρές αεροπορικές εταιρείες: Η µία να είναι
η «LUFTHANSA», η άλλη να είναι η «AIR FRANCE» κι η άλλη να
είναι η «BRITISH». Και µέσα σε όλα, έχει µπει σφήνα και η «TURKISH» µε αποτέλεσµα στην περιοχή τη δική µας η Κωνσταντινούπολη να έχει γίνει ο κύριος σταθµός αεροπορικής σύνδεσης
αυτού του κοµµατιού της Ευρώπης µε οπουδήποτε αλλού στον
κόσµο, µια «TURKISH» η οποία έχει διακόσια σαράντα αεροπλάνα –διακόσια τριάντα δύο, για να ακριβολογώ- µαζί µε τα Cargo
της, ανεξάρτητα µε το αν η Τουρκία είναι –όπως έχει πει και ο κ.
Μαριάς- µια «φούσκα» η οποία θα σκάσει κάποια στιγµή και δεν
ξέρω πόσο θα µας πάρουν τα σκάγια.
Θα καταθέσω ερώτηση και θα ρωτήσω το Υπουργείο σας για
την ποσόστωση της µείωσης των πελατών στο αεροδρόµιο
«ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» σε σχέση µε πριν από τέσσερα,
πέντε χρόνια.
Θα ρωτήσω ακόµη να µου πουν πότε λειτούργησε τελευταία
φορά ο δορυφορικός επιβατικός σταθµός. Ποτέ δεν λειτούργησε
ο δορυφορικός επιβατικός σταθµός. Χτίστηκε και είναι εκεί για
να παρκάρουν τα δύο αεροπλάνα, τα 340, το «Τσάρλυ» και το
«Δέλτα» της «ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ» που σαπίζουν.
Είδα όµως εκεί, τον τελευταίο καιρό ένα 767 µε την ελληνική
σηµαία στην ουρά ονόµατι «Ταξιάρχης» και ρώτησα «τι αεροπλάνο είναι αυτό;». Και αντιλαµβάνοµαι ότι πρόκειται περί µιας
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νέας προσπάθειας Ελλήνων πολιτών να συνδέσουν την Ελλάδα
µε την οµογένεια είτε αυτή είναι στον Καναδά, είτε αυτή είναι στη
Νότια Αφρική. Μακάρι να ξαναπάµε πίσω και στην Αυστραλία,
δηλαδή εκεί όπου κάποτε πετούσε η «ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ» των πέντε
ηπείρων για να καταντήσει να είναι το ΚΤΕΛ της Ελλάδας. Διότι
έτσι κατάντησε η «ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ», το ΚΤΕΛ της Ελλάδας µε
αεροπορικά εισιτήρια που είναι πολύ πιο ακριβά για να πας στη
Λήµνο απ’ ότι για να πας στη Νέα Υόρκη, εισιτήρια, τα οποία
επιβαρύνονται όµως –για να µην τα χώνουµε µόνο στις εταιρείεςκαι µε ένα 30%, 35% από διάφορους φόρους και τέλη αεροδροµίων µε συνυπεύθυνο και το «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ»
πάνω στον τοµέα αυτό.
Επίσης, έχουµε µιλήσει πάρα πολλές φορές και για το θέµα
των περιφερειακών αεροδροµίων -άκουσα τον οµιλητή του ΣΥΡΙΖΑ- την ώρα που αυτά τα αεροδρόµια έχουν εκχωρηθεί στο
ΤΑΙΠΕΔ και έχουµε ζητήσει από το Υπουργείο Εθνικής Άµυνας
από την εποχή που ήταν ακόµη ο κ. Παναγιωτόπουλος Υπουργός, το Υπουργείο Εθνικής Άµυνας να ζητήσει τουλάχιστον την
κατά το ήµισυ κυριαρχία των αεροδροµίων αυτών, έτσι ώστε να
είµαστε σίγουροι ότι θα αποφύγουµε τις κακοτοπιές εκείνων οι
οποίοι αγοράζουν και αγοράζουν και κάποια στιγµή θα τους
δούµε όλους να βάζουν και την κόκκινη ηµισέληνο στην προµετωπίδα της επιχείρησης, είτε αυτή είναι µαρίνα είτε αυτή είναι ο
«Αστέρας Βουλιαγµένης» είτε είναι κάτι άλλο.
Σήµερα, µάλιστα, απ’ ότι αντιλαµβάνοµαι, επρόκειτο να έρθει
και για συζήτηση -δηλαδή αύριο θα έµπαινε- και η τροπολογία
για τους µουφτήδες, η οποία κατατέθηκε εκπρόθεσµη και δεσµευτήκατε τουλάχιστον ότι αυτή δεν θα συζητηθεί, θα έρθει σε
κάποιο άλλο νοµοσχέδιο τις επόµενες µέρες. Θα την υπερψηφίσουµε. Οτιδήποτε είναι ανάχωµα στο Τουρκικό Προξενείο της
Κοµοτηνής, οι Ανεξάρτητοι Έλληνες θα το στηρίζουµε µε φανατισµό, γιατί κάποια στιγµή θα πρέπει να µπει τάξη στο πώς ακόµα
και εµείς οι Βουλευτές συµπεριφερόµαστε, µε βάση τον όρκο
που δώσαµε στο Σύνταγµα και στην ελληνική σηµαία, κύριε
Υπουργέ. Γιατί αυτή είναι η δική µας η σηµαία, δεν είναι η πράσινη κάτω από την οποία φωτογραφίζονται Βουλευτές άλλων
κοµµάτων.
Επίσης, αύριο θα καταθέσω και ερώτηση-αντίδραση πάνω
στην ερώτηση την οποία κατέθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ που διαµαρτύρεται
επειδή δεν επετράπη µε διερµηνέα Έλλην πολίτης να µιλήσει
τουρκικά σε ένα συνέδριο που έστησε το γνωστό δίδυµο Φραγκουδάκη-Δραγώνα, που αρχίζει και αµφισβητεί τη Συνθήκη της
Λωζάννης.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Θα κλείσω µε το εξής, κυρία Πρόεδρε. Σήµερα είναι µια µέρα
όπου άρχισε η Ελληνική Αστυνοµία να ψάχνει το Χριστόδουλο
Ξηρό. Μπράβο. Ψάχνουν να βρουν πού µένει, πού µπορεί να έχει
πάει, µε τη µόνη διαφορά ότι οι µόνοι γνωστοί που ξέρουµε πού
βρίσκονται είναι οι χαµένοι-δολοφονηµένοι αυτών των καθαρµάτων της 17ης Νοέµβρη. Αυτούς ξέρουµε πού θα τους βρούµε. Δεν
είδα βέβαια, εκτός από µία δήλωση την οποία έκανε κατόπιν ερωτήσεως ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, να ασχοληθεί άλλος και
µάλιστα από τα γνωστά κόµµατα που αν συνέβαινε κάτι αντίστοιχο αλλιώς όµως πολιτικά θα είχαν ξεσηκώσει όλη την Ελλάδα.
Την ώρα, κυρία Πρόεδρε και κύριοι συνάδελφοι, όπου πληροφορίες µου λένε ότι στις φυλακές Κορυδαλλού έχουν καταστεί
κράτος εν κράτει φυλακισµένοι κατηγορούµενοι για τροµοκρατικές ενέργειες, όπου εκεί δεν τολµούν να µιλήσουν ούτε οι φύλακες ούτε οι συγκρατούµενοί τους και είναι κάτι το οποίο θα
ζητήσω µε ερώτησή µου από τον Υπουργό Δικαιοσύνης να το
ψάξει καλά και θέλω να ελπίζω ότι θα βρεθούν εργαζόµενοι µέσα
στις φυλακές Κορυδαλλού που «φοράνε παντελόνια» και θα πουν
«ναι».
Αναθεωρήστε και το νόµο, κύριοι της Κυβέρνησης, που αφορά
αυτή την περίφηµη άδεια που δίνεται σε αυτούς οι οποίοι βγάζουν ένα περίστροφο, σκοτώνουν πισώπλατα, όπως τον αείµνηστο Παύλο Μπακογιάννη που ήταν εκπρόσωπος του Ελληνικού
Κοινοβουλίου.
Σας ευχαριστώ πολύ.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Σας ευχαριστούµε.
Η κ. Νίκη Φούντα έχει τον λόγο.
NΙΚΗ ΦΟΥΝΤΑ: Καλησπέρα σε όλους και εύχοµαι καλή χρονιά.
Κυρία Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, κύριοι συνάδελφοι συζητούµε
ένα νοµοσχέδιο, το οποίο - αν µη τι άλλο- είναι πολυθεµατικό και
κατακερµατισµένο. Οι διατάξεις του είναι αποσπασµατικές και
ποικίλες, άρα είναι πολύ δύσκολο κάποιος να κάνει µια εισήγηση,
µια τοποθέτηση επί της αρχής, ειδικά σε αυτό το νοµοσχέδιο,
που έχει πολλά θέµατα τεχνικού χαρακτήρα που είναι πολύ διαφορετικά µεταξύ τους.
Θα προσπαθήσω να επικεντρωθώ σε δύο βασικά µέρη, τα πιο
συνεκτικά κατά την άποψή µου και τα πιο διακριτά σε χαρακτήρα.
Είναι οι διατάξεις που αφορούν στην Εθνική Αρχή Συντονισµού
Πτήσεων, στα άρθρα 1 έως 11 και τις ρυθµίσεις φυσικά για το
ΤΕΕ, στα άρθρα 23 µε 26.
Προβλέπεται στο σχέδιο νόµου, λοιπόν, η συγκρότηση της
Εθνικής Αρχής Συντονισµού Πτήσεων. Ουσιαστικά, αυτό είναι το
νοµοσχέδιο, άλλο αν δηµιουργήθηκαν τρία παράλληλα νοµοσχέδια, πάλι µε επιλογή της Κυβέρνησης. Ως νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, λοιπόν, αυτή η Αρχή Συντονισµού έχει αυξηµένες
εγγυήσεις οικονοµικής αυτοτέλειας και ανεξαρτησίας. Προφανώς, η διαχείριση της αερολιµενικής χρονοθυρίδας, δηλαδή της
άδειας χρήσης διαδρόµων και αεροσταθµών για την εκτέλεση
µιας πτήσης από και προς έναν αερολιµένα, σε µια συγκεκριµένη
ηµεροµηνία και ώρα, είναι κοµβικό εργαλείο προγραµµατισµού
της κατανοµής της χωρητικότητας στους αερολιµένες. Θα έλεγα
ότι είναι διαφήµιση ή δυσφήµιση για µια τουριστική χώρα.
Ιδιαιτέρως, λοιπόν, όταν µιλάµε για πολυσύχναστους τουριστικούς αερολιµένες, όπου η ζήτηση αεροµεταφορών υπερβαίνει
τη διαθέσιµη χωρητικότητα διαδρόµου και αεροσταθµού, όπως
στη δική µας χώρα, το νοµοσχέδιο αυτό θα έπρεπε να είναι πάρα
πολύ σηµαντικό.
Να πούµε λίγα λόγια γι’ αυτό: Είναι ευρωπαϊκή επιταγή, κάθε
διαχειριστής χρονοθυρίδων να διασφαλίζει την ουδετερότητα,
τη διαφάνεια και τη µη διάκριση στην κατανοµή τους. Απαιτείται,
λοιπόν, από τα κράτη µέλη να διαµορφώσουν ένα νοµικό πλαίσιο,
σύµφωνα µε το οποίο να είναι απολύτως διαχωρισµένες οι λειτουργίες του συντονιστή των χρονοθυρίδων και αυτές των ενδιαφεροµένων µερών.
Να αναφέρω µόνο ότι προσφάτως η Πορτογαλία ουσιαστικά
παραπέµφθηκε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο επειδή ο δικός της
διαχειριστής µε το όνοµα «Άννα» ουσιαστικά προσλάµβανε το
προσωπικό και ενέκρινε τον προϋπολογισµό, πράγµα που θεωρήθηκε ότι υπονοµεύει τις δυνατότητες της ανεξάρτητης λειτουργίας.
Υπάρχει, κατά συνέπεια, όντως και υποχρέωση και αναγκαιότητα η απόφαση να υπάρξει ένας συντονισµός, όσον αφορά και
τη λειτουργία του αερολιµένα, αλλά και των επιµέρους στοιχείων
και λειτουργιών του βάσει αντικειµενικών κριτηρίων.
Τίθεται, όµως, ένα ζήτηµα στο ποιος καθορίζει και πώς διασφαλίζεται αυτή η απαίτηση αντικειµενικότητας. Μέσω αυτής της
αντικειµενικότητας ανακύπτουν και ζητήµατα που χρειάζονται ειδική διαχείριση, όπως καταστάσεις κατά τις οποίες, εξαιτίας έλλειψης διαθέσιµων χρόνων χρήσης, όπως γίνεται στην Ελλάδα,
κατανέµονται άνισα τα ωφελήµατα που προκύπτουν από την απελευθέρωση της αγοράς και άρα διαστρεβλώνεται η έννοια του
υγιούς ανταγωνισµού.
Προφανώς, το θέµα είναι εξαιρετικά πολύπλοκο. Οι όροι απόδοσης των slots δεν είναι απολύτως εξοµαλυµένοι ή ουσιαστικά
αυτονόητοι. Να αναφέρουµε µόνο ότι προσφάτως –αν δεν κάνω
λάθος, κύριε Υπουργέ- είδαµε τις διαµαρτυρίες της «AEGEAN
AIRLINES» που στο αεροδρόµιο της Κωνσταντινούπολης είδαµε
την «TURKISH AIRLINES» να προσπαθεί να ευνοεί και να ευνοείται µε δροµολόγια, τα οποία ήταν εκτός εµπορικών ωρών. Οι εµπορικές ώρες στο αεροδρόµιο, λοιπόν, δεν είναι µια απλή
υπόθεση. Είναι χρήµατα, είναι ανταγωνιστικότητα, είναι ουσιαστικά προϊόν εθνικό.
Άρα, πέρα από την πραγµατικότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση
που έχει τους δικούς της κανόνες, υπάρχει και µια παράλληλη
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πραγµατικότητα, εκτός των ορίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
στις χώρες που δεν είναι µέσα, όπου η αρχή διαχείρισης των
slots και η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας συµπίπτουν.
Συνεπώς, ακριβώς επειδή η διαχείριση αυτών των ζητηµάτων
είναι πολύπλοκη και δεν είναι σαφές τι είναι αντικειµενικό και τι
όχι, θα θέλαµε µια ευκρινή απάντηση εκ µέρους του κ. Υπουργού, αναφορικά µε το πώς το νέο σχήµα αυτό θα µπορέσει να
δουλέψει στο διά ταύτα.
Επίσης, να αναφέρουµε µόνο ότι έγινε από τον κύριο Υφυπουργό κριτική για την Αρχή Συντονισµού Πτήσεων. Ειπώθηκε
ότι η λειτουργία της υπήρξε δυσχερής, καθώς η στελέχωση ήταν
ανεπαρκής, καταγράφονταν αδυναµίες στην αναβάθµιση του
εξοπλισµού και στη λήψη αποφάσεων, λόγω σύγκρουσης συµφερόντων. Έτσι ακριβώς ειπώθηκε.
Όµως το να δηµιουργηθεί εξαρχής µία αρχή χωρίς να παρατίθενται ικανά επιχειρήµατα αναφορικά µε το γιατί αυτή δεν έχει
τα κακώς κείµενα της προηγούµενης, είναι µάλλον µία µέθοδος
σίγουρης αποτυχίας.
Γιατί δεν επιδιώκεται η αναβάθµιση και µετεξέλιξη της αρχής
του 2007; Δεν δόθηκαν πειστικές απαντήσεις. Και δεν δίνονται
και πειστικές απαντήσεις στο γιατί η νέα αρχή θα υπερκεράσει
τα προβλήµατα που παρουσιάστηκαν στην προηγούµενη και θα
διασφαλίσει την πολυπόθητη αντικειµενικότητα.
Κύριε Υπουργέ, είναι ο διορισµός των µελών της αρχής από
τον Υπουργό -από τη στιγµή µάλιστα που τίποτα περισσότερο
δεν περιγράφεται ως κριτήριο- αρκετή διασφάλιση για την ποιότητα αυτής της αρχής; Γιατί είναι τόσο λιτά και επιγραµµατικά
τα άρθρα για τον κανονισµό εσωτερικής λειτουργίας και αυτά
που αφορούν το προσωπικό, τη στελέχωση δηλαδή; Άρα οι επιφυλάξεις δεν µπορούν, παρά να είναι βάσιµες.
Έρχοµαι τώρα στα άρθρα που αφορούν το ΤΕΕ. Ξέρουµε όλοι
ότι διατυπώθηκαν –πέρα από αυτήν την πολύ µεγάλη διαφωνία
που υπήρξε µέσα στο Κοινοβούλιο από προσωπικότητες που
προέρχονται µάλιστα και από τον ίδιο κοµµατικό χώρο- ενστάσεις από συναδέλφους και ο τεχνικός κόσµος δεν φαίνεται να
καλωσορίζει τις ρυθµίσεις που προτείνονται.
Ο διχασµός είναι το τελευταίο που πρέπει να υπάρχει αυτήν
τη στιγµή στον κατασκευαστικό κλάδο. Ο χρόνος άλλωστε που
ανακοινώθηκαν –και οφείλω να το πω αυτό- λίγο πριν από τις
εκλογές του Τεχνικού Επιµελητηρίου, δεν αποτελεί παρά µία θετική ένδειξη για τους λόγους που αυτές προωθήθηκαν στο
παρόν σχέδιο νόµου χωρίς προηγούµενη διαβούλευση µε τους
αρµόδιους φορείς.
Ας το πούµε καθαρά: Το ΤΕΕ προσπαθεί να επιβιώσει. Το ΤΕΕ
θεωρεί πως είναι για το συµφέρον του αυτά τα άρθρα που έρχονται στην Ολοµέλεια σήµερα. Ρωτώ όµως: Είναι έτσι; Ή αυτό
το µπόλιασµα του ΤΕΕ ως συµβούλου ουσιαστικά του κράτους
µε την επιχειρηµατικότητα θα το βλάψει;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Εγώ θεωρώ ότι το ΤΕΕ –και εκφράζω την προσωπική µου
άποψη- αυτήν τη στιγµή προσπαθεί να αυτοκαταργήσει το ρόλο
που είχε ως νοµικός σύµβουλος του κράτους έως τώρα. Εάν
µέσα σε αυτήν εδώ την Αίθουσα Βουλευτές µπορούν να αναλάβουν αυτό το βάρος, να θεωρήσουν ότι µε αυτά τα τέσσερα
άρθρα χωρίς διαβούλευση µπορούµε να αλλάξουµε το ρόλο
ενός αιώνα που είχε το ΤΕΕ έως τώρα, πιστεύω ότι µπορούν να
το κάνουν ψηφίζοντας.
Θεωρώ ότι θα πρέπει να υπάρξει ευρύτερη συναίνεση, να
δούµε τον τρόπο µε τον οποίο το ΤΕΕ θα αποκτήσει άλλο ρόλο.
Και για να µην µου πει ο κύριος Υπουργός πάλι ότι δεν λέω τον
άλλο τρόπο, να εξηγήσω τι εννοώ. Ξέρουµε όλοι ότι τα έσοδα
του ΤΕΕ έχουν µειωθεί σηµαντικά από τις αλλεπάλληλες ρυθµίσεις. Ξέρουµε επίσης ότι ο χαρακτήρας που επεδίωκε ως τεχνικός σύµβουλος της πολιτείας έχει αλλοιωθεί και όπως είπατε
πολύ σωστά η πραγµατικότητα το έχει ξεπεράσει. Οπότε εµπλουτίζεται το ρεπερτόριο δράσης του µε νέες δραστηριότητες και
δυνατότητες, κυρίως στη σύνταξη µητρώων και στη διατύπωση
και συστηµατοποίηση κριτηρίων πιστοποίησης. Γίνεται µία προσπάθεια να διευρυνθεί ουσιαστικά το αντικείµενο, προκειµένου
να µπορεί να χρηµατοδοτείται µε άλλους τρόπους και ως ανώ-
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νυµη εταιρεία.
Επί της ουσίας δηλαδή –ολοκληρώνω, κυρία Πρόεδρε, και σας
ευχαριστώ για την ανοχή- συζητάµε την ανάθεση υπηρεσιών αρµοδιότητας Υπουργείου Υποδοµών έναντι αµοιβής, ως αντιστάθµισµα αφαίρεσης άλλων δικαιωµάτων. Είναι πάρα πολύ σαφές.
Ο ρόλος του ΤΕΕ, λοιπόν, θα αρχίσει να γίνεται αµιγώς κερδοσκοπικός. Αυτό είναι αντικείµενο µίας συζήτησης, που θα
έπρεπε να γίνει εκτενέστερα και όχι µε συνοπτικές διαδικασίες.
Να καθορίσουµε, όµως, ποιος θα είναι ο ρόλος του ΤΕΕ. Αυτό
προσπαθούµε να κάνουµε εδώ πέρα. Να σώσουµε το ΤΕΕ, δηµιουργώντας έναν κερδοφόρο οργανισµό.
Δεν έχει γίνει σαφές ούτε εάν είναι σύµφωνο µε το Σύνταγµα
αυτό που πάει να γίνει ούτε εάν η ανάληψη τέτοιων αρµοδιοτήτων επιτρέπεται από τους ευρωπαϊκούς κανόνες περί ελεύθερου
ανταγωνισµού. Αυτή είναι η µεγάλη µου ένσταση εδώ.
Να πω, κύριε Υπουργέ, αν συµφωνείτε και εσείς, ότι πρέπει να
γίνει µία πολύ µεγάλη συζήτηση για τα πνευµατικά δικαιώµατα
και το ρόλο που πρέπει να έχει µέσα στο ΤΕΕ ο κάθε επιµέρους
κλάδος. Περιµένουµε από το Υπουργείο πιο ολοκληρωµένες –
ελπίζω- νοµοθετικές πρωτοβουλίες, απόρροια διαβούλευσης και
προϊόντα πραγµατικής ανάγκης.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε
και εµείς.
Κύριε Υπουργέ, κανονικά εσείς πρέπει να µιλήσετε τώρα. Αν
θέλετε να κάνετε τη δική σας εισήγηση και µετά να µιλήσουν οι
Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι.
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ (Υπουργός Μεταφορών, Υποδοµών
και Δικτύων): Μετά, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Εντάξει, κύριε
Υπουργέ.
Ο κ. Μάκης Βορίδης, Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της
Νέας Δηµοκρατίας, έχει τον λόγο.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επιτρέψτε µου ξεκινώντας, να
αναφερθώ πολύ σύντοµα σε ένα –πιστεύω- πολύ σηµαντικό περιστατικό της επικαιρότητας –δεν θα παρεκκλίνω πολύ του θέµατος- που νοµίζω έχει απασχολήσει όλους. Πρόκειται ουσιαστικά για την απόδραση του Ξηρού, κρατουµένου και καταδικασµένου για υποθέσεις τροµοκρατίας.
Θέλω λοιπόν από το Βήµα αυτό, επειδή ακούστηκε, να χαιρετήσω κατ’ αρχήν την τοποθέτηση που έκανε ο Υπουργός Δικαιοσύνης, η Κυβέρνηση. Θα µας δοθεί νοµίζω στο αµέσως επόµενο
χρονικό διάστηµα η ευκαιρία να τοποθετηθούν οι πολιτικές δυνάµεις απέναντι στις ήδη εξαγγελθείσες πρωτοβουλίες της Κυβερνήσεως και συγκεκριµένα σε δύο πρωτοβουλίες.
Η πρώτη είναι η εντός των αµέσως εποµένων εκατό ηµερών
ίδρυση φυλακών υψίστης ασφαλείας. Αυτό αφορά ένα θέµα το
οποίο έθεσε ο συνάδελφος κ. Κουίκ, καθώς οι ιδιαιτέρως επικίνδυνοι κρατούµενοι συγχρωτίζονται σήµερα σε φυλακές που
έχουν –ας το πω- ένα γενικό παραβατικό πληθυσµό. Εποµένως,
προφανώς αυτό καλύπτει µία αναγκαιότητα.
Θα µας δοθεί, λοιπόν, η δυνατότητα να τοποθετηθούν οι πολιτικές δυνάµεις σε αυτό και θα ήταν πολύ ενδιαφέρον να δούµε
πώς θα τοποθετηθούν οι δυνάµεις απέναντι σε αυτή την κυβερνητική πρωτοβουλία.
Το δεύτερο το οποίο ήδη έχει εξαγγελθεί είναι η ρύθµιση µε
την οποία πλέον θα εξαιρούνται αυτού του προνοµίου της αδείας
οι καταδικασµένοι για εγκλήµατα τροµοκρατίας. Σε αυτό, λοιπόν,
θα υπάρξει παρέµβαση κι εποµένως δεν θα δίνεται πια αυτή η
δυνατότητα.
Εγώ θα έλεγα ότι εδώ πρέπει να ανοίξει και µία ευρύτερη συζήτηση, να µην περιλάβει µόνο τα εγκλήµατα τροµοκρατίας,
αλλά εν γένει τα βίαια εγκλήµατα, διότι βεβαίως άδειες, παραδείγµατος χάριν, σε καταδικασµένους για εγκλήµατα τα οποία
είναι ιδιαίτερα βίαια και απεχθή προφανώς δεν νοούνται.
Θα ανοίξει, κατά τη γνώµη µου, µία ευρύτερη συζήτηση και
κατά πόσο άλλα προνόµια τα οποία αφορούν στον τρόπο έκτισης
των ποινών, δηλαδή σε σχέση µε την υφ’ όρων απόλυση, αλλά
και µε τον ευεργετικό υπολογισµό των ηµερών ποινής, θα πρέπει
αυτά τα ευεργετήµατα να αναγνωρίζονται σε καταδικασµένους
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για αδικήµατα τροµοκρατίας.
Άρα, νοµίζω ότι µέσα στο επόµενο χρονικό διάστηµα εµείς ως
Κοινοβουλευτική Οµάδα της Νέας Δηµοκρατίας κατ’ αρχήν να
χαιρετήσουµε τη συγκεκριµένη εξαγγελία του Υπουργού Δικαιοσύνης, να καλέσουµε να επιταχυνθεί εδώ η νοµοθετική πρωτοβουλία που θα έρθει προς έγκριση στο Σώµα µας και βεβαίως,
περιµένουµε µε ενδιαφέρον και τις τοποθετήσεις των άλλων πολιτικών δυνάµεων πάνω στο µεγάλο αυτό ζήτηµα, ουσιαστικά,
της ποινικής µεταχείρισης των καταδικασµένων για τροµοκρατία.
Και µπαίνω στο θέµα, κυρία Πρόεδρε, του σηµερινού νοµοσχεδίου. Υπάρχει κατά τη γνώµη µου µία σηµαντική παρέµβαση, που
είναι η σύσταση της Εθνικής Αρχής Συντονισµού Πτήσεων. Γιατί
λέω ότι είναι σηµαντική; Θα µπορούσε κανείς να πει ότι αυτή η
αρχή ήδη υπήρχε, υπάρχει σε προηγούµενο νοµοθέτηµα. Υπάρχει στο ν. 3534/2007 ως Αρχή Συντονισµού Πτήσεων. Άρα ποια
είναι σε τελευταία ανάλυση αυτής της πρωτοβουλίας;
Πρώτα απ’ όλα, αυτό το οποίο καταστρώνει και προτείνει σήµερα το αρµόδιο Υπουργείο είναι πολύ πληρέστερο από τη ρύθµιση του ν. 3534/2007 και αντιµετωπίζει δυσλειτουργίες οι οποίες
είχαν εµφανιστεί τότε, δυσλειτουργίες στις οποίες αναφέρθηκε
ο Υπουργός.
Η µία ήταν ότι ουσιαστικά υπήρχε ένα είδος συµµετοχής εµπλεκοµένων φορέων σε κάτι το οποίο οφείλω να πω στην Αίθουσα ότι είναι µία εξαιρετικά ανταγωνιστική και συγκρουσιακή
διαδικασία, η διαδικασία δηλαδή κατανοµής των slots. Είναι κάτι
µε το οποίο πολλοί από εµάς δεν είναι εξοικειωµένοι. Είναι ένα
ειδικό θέµα, αλλά είναι πάρα πολύ κρίσιµο, πάρα πολύ ανταγωνιστικό, υπάρχει µεγάλη ένταση συµφερόντων και είναι δύσκολη
εδώ η ρύθµιση των συµφερόντων. Άρα η επιλογή που κάνει κατ’
αρχήν εδώ η συγκεκριµένη πρόταση, το συγκεκριµένο σχέδιο
νόµου είναι προφανώς προς τη σωστή κατεύθυνση και αντιµετωπίζει το θέµα µε επάρκεια.
Εµένα µε δυσκολεύει –και είναι µία παρατήρηση που γίνεται
από την Επιτροπή της Βουλής και απλά θα ήθελα να το δείτε και
θα ήθελα µια διευκρίνιση εδώ- η εξής διατύπωση: «Η αρχή αποτελεί νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα» –πολύ ωραία- «που ανήκει στο κράτος. Δεν υπάγεται
όµως στον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα».
Αυτή η διατύπωση εµένα µου δηµιουργεί µία δυσκολία στο να
την αντιληφθώ. Είναι και καινοφανής, όπως επισηµαίνεται, γιατί
η έννοια του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα είναι κάτι προφανώς ευρύτερο από την έννοια του κράτους.
Άρα, λέµε ότι δεν ανήκει στο κράτος, δηλαδή δεν ανήκει –αν
θέλετε- στο στενό πυρήνα, αλλά ανήκει στον ευρύτερο δηµόσιο
τοµέα. Αυτό είναι κάτι το οποίο, κατά τη γνώµη µου, δηµιουργεί
ένα ζήτηµα. Θα ήθελα µία εξήγηση ως προς αυτό. Είναι κάτι ειδικό και απλώς θέλω να καταλάβω τι είναι αυτό το οποίο λέµε
εδώ.
Ορθότατα τα µέλη της αρχής, εν τω συνόλω τους, πολύ σωστά
µε νέα ρύθµιση στη συγκριµένη διάταξη ορίζονται µε απόφαση
του Υπουργού Υποδοµών Μεταφορών και Δικτύων. Εποµένως,
το σύνολο της αρχής -από έξι τα µέλη µειώνονται σε πέντε µέληορίζεται από τον Υπουργό, για να αποφευχθούν οι αντιφάσεις,
οι οποίες υπήρχαν µε υποδείξεις το προηγούµενο χρονικό διάστηµα.
Τώρα, υπάρχει µία διατύπωση στον προηγούµενο νόµο, η
οποία εδώ δεν επαναλαµβάνεται. Εγώ ξέρω γιατί δεν επαναλαµβάνεται. Παρά ταύτα, αξίζει ίσως να δώσει κανείς µία δεύτερη
σκέψη σε αυτό. Μέχρι τώρα εζητείτο από τα µέλη -αυτό αξίωνε
ο προηγούµενος νόµος- να είναι άνθρωποι οι οποίοι διαθέτουν
εξειδικευµένη εµπειρία σε θέµατα αεροµεταφορών. Αυτή η απαίτηση εξαλείφεται τώρα στο νόµο. Γιατί; Εγώ καταλαβαίνω το σκεπτικό και θέλω να το εξηγήσω για να µη δηµιουργηθούν εντυπώσεις. Εξαλείφεται διότι υπήρχε πρακτικά πολύ µεγάλη δυσκολία στο να βρεθούν κατάλληλα άτοµα που να έχουν αυτήν την
εµπειρία στο χώρο των αεροµεταφορών και να στελεχώσουν την
αρχή. Είναι ένας συγκεκριµένος, περιορισµένος χώρος. Και τι
συνέβαινε; Συχνά αυτοί που είχαν αυτή την εµπειρία ήταν επίσης
συνδεδεµένοι µε συγκεκριµένα συµφέροντα, τα οποία υπάρχουν
στο χώρο των αεροµεταφορών. Άρα, οι επιλογές ήταν ούτως ή
άλλως λίγες, ήταν περιορισµένες και δηµιούργησαν πολύ αυξη-
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µένη στενότητα. Φαντάζοµαι ότι αυτός ήταν ο λόγος που αφαιρείται αυτή η προϊσχύουσα διάταξη.
Βάζετε εδώ –κι αυτό υπάρχει βέβαια στον υφιστάµενο νόµο,
απλώς θα ήθελα να το σκεφτούµε- ότι τα τέλη τελικώς τα οποία
ουσιαστικά αποτελούν τους πόρους της αρχής –σωστά το βάζετε- θα καταβάλλονται κυρίως από τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται και µάλιστα έχετε και µια πρώτη ρύθµιση, την οποία
προτείνει το συγκεκριµένο σχέδιο νόµου.
Όµως, εν συνεχεία λέτε ότι αν µέσα στην ενιαύσια χρήση, στη
χρήση ενός έτους, υπάρχει περίσσευµα απο τα τέλη αυτά, αυτό
πηγαίνει υπέρ του κρατικού προϋπολογισµού. Διερωτώµαι γιατί
δεν θα µπορούσαν να µένουν στην αρχή, προκειµένου να µεταφέρονται στο επόµενο έτος, ώστε να µην υπάρχει εν συνεχεία
τον επόµενο χρόνο µεγάλη επιβάρυνση για τις εταιρείες που
δραστηριοποιούνται, δηλαδή να µειώνεται η επιβάρυνση αυτών
των εταιρειών και µέσω του καταναλωτή.
Άρα, γιατί θα πρέπει να µεταφέρουµε από εκεί έσοδα στον
κρατικό προϋπολογισµό και να µη δηµιουργείται ένα –ας το πωταµείο, το οποίο θα καλύπτει τις ανάγκες της αρχής και ανάλογα
να προσδιορίζει και κάθε χρόνο ο Υπουργός Οικονοµικών το κόστος;
Είναι πολύ σωστή η διάταξη που προβλέπει για το προσωπικό,
γιατί αυτή ήταν ουσιαστικά υπονοµευτική της λειτουργίας της
αρχής. Ο προηγούµενος νόµος δεν είχε πρόβλεψη για το προσωπικό και δεν µπορεί να φανταστεί κανένας τι κατασκευές µετέρχετο ο κάθε Υπουργός, προκειµένου να διαθέσει προσωπικό
στην αρχή, ώστε να λειτουργήσει στοιχειωδώς.
Εποµένως ως προς αυτά νοµίζω ότι η ρύθµιση είναι απολύτως
θετική και προφανώς βρίσκεται σε µία κατεύθυνση, στην οποία
λύνει θέµατα.
Μεγάλο ζήτηµα δηµιουργείται µε αυτές τις ρυθµίσεις για το
ΤΕΕ. Επιτρέψτε µου στα τρία λεπτά που έχω, διότι ανοίγει µία
µεγάλη συζήτηση, να αναφερθώ σε αυτές τις ρυθµίσεις. Τις ρυθµίσεις αυτές τις είχα εισηγηθεί περίπου σε αυτήν τη διατύπωση.
Εποµένως η Βουλή έχει ξανασχοληθεί στο παρελθόν µε το ζήτηµα αυτό. Δεν έχω καταλάβει τις αντιρρήσεις.
Υπάρχει µία επιχειρηµατολογία η οποία λέει ότι αυτά πρέπει
να δοθούν στο ΤΕΕ, γιατί το ΤΕΕ πρέπει να έχει πόρους και πρέπει να επιβιώσει και ότι αυτός είναι ένας µηχανισµός παροχής ας το πω- ορισµένων υπηρεσιών του ΤΕΕ και εποµένως το ΤΕΕ
θα έχει κάποια έσοδα και άρα θα διασφαλίζει την οικονοµική του
βιωσιµότητα.
Άκουσα µία αντίρρηση ως προς αυτό, την οποία συµµερίζοµαι,
του κ. Μουσουρούλη. Λέει ας επιβάλλει µία εισφορά το ΤΕΕ κατ’
αποκοπή στους µηχανικούς που είναι µέλη τους, στις εταιρείες
και να τελειώνουµε εκεί, εφόσον πια δεν υπάρχει το 2% το οποίο
παρακρατείται από τα έργα κ.λπ. Ωραία, εγώ το ακούω αυτό το
επιχείρηµα και το σέβοµαι.
Αλλά πάω στο επόµενο θέµα. Γιατί αυτές οι ρυθµίσεις θα πρέπει να γίνουν δεκτές; Ακούω ότι αλλάζει η φύση και ο χαρακτήρας του ΤΕΕ ως τεχνικού συµβούλου του δηµοσίου. Για ποιο
λόγο; Με το να δίδεται, παραδείγµατος χάριν, η δυνατότητα της
συµπράξεως του Τεχνικού Επιµελητηρίου, µε φορείς µη κερδοσκοπικούς, µε φορείς πανεπιστηµιακούς ή εγώ θα σας έλεγα
ακόµα και µε φορείς της αγοράς, προκειµένου να εκτελεί συγκεκριµένα έργα το ΤΕΕ.
Γιατί αλλάζει η φύση του ως τεχνικού συµβούλου του δηµοσίου; Γιατί δηλαδή καταλαβαίνουµε ότι µόνο ένα νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου µπορεί να δραστηριοποιείται µόνο ως
τέτοιο, αλλά οποιαδήποτε συνεργασία του αυτή απαγορεύεται;
Δηλαδή µια κρατική εταιρεία –µε συγχωρείτε, κρατική εταιρείαη οποία συµβάλλεται µε άλλα νοµικά πρόσωπα και προφανώς
κάνουν ένα έργο και στο πλαίσιο αυτού του έργου έχουν κάποια
αµοιβή, αυτό τι σηµαίνει; Σηµαίνει ότι χάνουν το χαρακτήρα τους
και χάνει η παροχή της υπηρεσίας τους το χαρακτήρα της δηµόσιας υπηρεσίας, πόσω µάλλον αν αυτό τους ζητηθεί από το
ίδιο το δηµόσιο;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Δηλαδή φανταστείτε το εξής: Έρχεται το ελληνικό δηµόσιο και
λέει: Θέλω να µου κάνεις αυτό το έργο. Και λέει το ΤΕΕ: Εγώ για
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να κάνω αυτό το έργο, θέλω να το κάνω µε αυτή τη σύµπραξη,
µε το πανεπιστήµιο. Αν λοιπόν γι’ αυτό το ΤΕΕ αξιώσει µια αµοιβή
και πει στο δηµόσιο «για να σου κάνω αυτό το έργο, εγώ θέλω
να πάρω 10.000 ευρώ» και κάνει και µια συνεργασία µε µια εταιρεία και πει «εγώ θα σου δώσω δυο και εµένα θα µου µείνουν
οκτώ και είµαστε εντάξει, κάναµε το έργο», το δηµόσιο έχει κάνει
το έργο, το ΤΕΕ έχει κάνει τη δουλειά του, έχει πάρει και κάποια
χρήµατα τα οποία το βοηθούν στις εργασίες τις οποίες κάνει και
από εκεί και πέρα έχει γίνει µια συνεργασία, πού είναι το πρόβληµα; Ποιο µεγάλο δογµατικό ζήτηµα έχουµε να λύσουµε; Ποια
είναι η διακινδύνευση εδώ; Για ποιο πράγµα ανησυχούµε;
Διότι θα σας πω ότι αυτοί που θέτουν αυτά τα ζητήµατα, κατά
τη γνώµη µου, ανοίγουν µια µεγάλη συζήτηση, η οποία δεν θα
βγει για καλό όχι µόνο για το ΤΕΕ, άλλα για έναν συγκεκριµένο
τρόπο οργάνωσης που είναι δοµηµένα µια σειρά από τέτοια Σώµατα: ο Δικηγορικός Σύλλογος, ο Ιατρικός Σύλλογος.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Συγγνώµη, κυρία Πρόεδρε, έχω υπερβεί το χρόνο. Θα ήθελα
την ανοχή σας για δυο λεπτά, εάν µου επιτρέπετε.
Υπάρχει µια απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισµού την οποία
έφερε εδώ ο κ. Κακλαµάνης, η οποία λέει ότι το ΤΕΕ παραβιάζει
τις αρχές του ανταγωνισµού γιατί -τι είναι;- είναι καρτέλ εταιρειών. Το ΤΕΕ είναι καρτέλ εταιρειών; Εφαρµόζεται στο νοµικό
πρόσωπο δηµοσίου δικαίου, τον τεχνικό σύµβουλο του δηµοσίου, ο νοµός περί ανταγωνισµού, λες και είναι εταιρεία;
Θέσατε ζητήµατα ανταγωνισµού. Ποια ζητήµατα ανταγωνισµού; Διότι αυτό θα µπορούσε να τεθεί µόνο στο εξής επίπεδο:
Ή αν αµφισβητήσουµε το ρόλο και τη φύση του ΤΕΕ ως τεχνικού
συµβούλου, άρα να πούµε ότι τότε…
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
Όχι, µε αυτό που λέτε εσείς, το θέτετε αυτό. Εσείς τη βάζετε
αυτήν τη διάσταση. Εσείς λέτε ότι, ξέρετε, εφόσον το ΤΕΕ έρχεται να συνεργαστεί µε µια εταιρεία για να παρέχει την υπηρεσία,
αυτό σηµαίνει ότι χάνει το δηµόσιό του χαρακτήρα. Ο δηµόσιος
χαρακτήρας του ΤΕΕ, ο ρόλος του τεχνικού συµβούλου, υπάρχει
µέσα στον ιδρυτικό του νόµο. Ο τρόπος της εκπλήρωσης αυτού
του ρόλου καθόλου δεν έχει σηµασία ούτε βεβαίως και αναιρεί
τη φύση του.
Άρα, εγώ αναρωτιέµαι ποιο είναι εδώ αυτό το ζήτηµα; Διότι
τότε εάν πάµε στη δική σας εκδοχή, εγώ θα σας έλεγα ότι άλλο
θα πρέπει να γίνει: Αν τυχόν αποφασίσει το ελληνικό δηµόσιο να
αναθέσει στο ΤΕΕ ένα συγκεκριµένο έργο, τότε το ελληνικό δηµόσιο είναι που πρέπει να τηρήσει τις διαδικασίες ανάθεσης του
έργου και να έρθει το ΤΕΕ από εκεί και πέρα να θέσει τα ζητήµατα µέσα σε αυτήν την οργάνωση.
Αλλά εδώ, πρώτα απ’ όλα, δεν νοµοθετούµε τίποτα τέτοιο.
Εδώ δίνονται δυνατότητες στο Τεχνικό Επιµελητήριο. Και δεν
καταλαβαίνω καθόλου, µα καθόλου, δεν έχω ακούσει κανένα επιχείρηµα, γι’ αυτούς που αντιδρούν. Άκουσα για συµφέροντα.
Ποια συµφέροντα; Για ποιο λόγο ανησυχούµε εδώ; Να το πούµε
συγκεκριµένα. Ότι θα γίνει τι; Ότι θα έρθει µια µεγάλη εργολαβική εταιρεία να κάνει τι µε το ΤΕΕ, να ορίσει τι και µε ποιον
τρόπο; Αφού αυτό προϋποθέτει –ξαναλέω, αν γι’ αυτό ανησυχούµε- την ανάθεση από το ελληνικό δηµόσιο.
Ε, ωραία θα γίνει η ανάθεση από το ελληνικό δηµόσιο, άρα την
ανάθεση την έχει κάνει το ελληνικό δηµόσιο, δεν φταίει το ΤΕΕ.
Εδώ µόνο συζητούµε για τις δυνατότητες της εκπληρώσεως
αυτής της αναθέσεως και λέµε όχι, δεν θέλουµε να δώσουµε
αυτή τη δυνατότητα, ειδικά σε µια χρονική στιγµή που υπάρχει
πολύ µεγάλη κρίση και υπάρχει πολύ µεγάλη δυσκολία.
Δεν έχω καταλάβει την αντι-επιχειρηµατολογία. Δεν την είχα
καταλάβει και την προηγούµενη φορά, για να σας πω την αλήθεια. Την είχαµε ξανακάνει αυτήν τη συζήτηση σε αυτήν την Αίθουσα.
ΝΙΚΗ ΦΟΥΝΤΑ: Μπορεί να είναι σύµβουλος και κατασκευαστής;
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Δεν είναι σύµβουλος και κατασκευαστής, αλλά ο σύµβουλος παρέχει υπηρεσίες συµβούλου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια – Τσαρουχά): Ολοκληρώστε, σας παρακαλώ, κύριε συνάδελφε.

5442

ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Άρα, κατά τη γνώµη µου, δεν υπάρχει καµµία σύγκρουση συµφερόντων εδώ. Δίνονται νοµικές δυνατότητες, για να γίνονται παρεµβάσεις. Με αυτήν την έννοια
εγώ αυτήν τη µεγάλη συζήτηση οµολογώ ότι δεν µπορώ να την
παρακολουθήσω. Οµολογώ ότι είναι στη σωστή κατεύθυνση οι
παρεµβάσεις που γίνονται.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια – Τσαρουχά): Ευχαριστούµε, κύριε Βορίδη.
Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ κ. Δηµήτρης Παπαδηµούλης έχει τον λόγο.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κύριε Υπουργέ, επιτρέψτε µου
πριν περάσω στο συζητούµενο νοµοσχέδιο να αναφερθώ επ’ ολίγον σε ορισµένα θέµατα της τρέχουσας επικαιρότητας.
Πριν από λίγη ώρα ενηµερωθήκαµε από τα µέσα ενηµέρωσης
ότι στη συνάντησή τους ο κ. Σαµαράς µε τον κ. Βενιζέλο αποφάσισαν να αποσύρουν το περίφηµο «εικοσιπεντάευρω» από τα νοσοκοµεία, δηλαδή να πάρουν πίσω ένα µέτρο που οι ίδιοι –Νέα
Δηµοκρατία και ΠΑΣΟΚ- ψήφισαν -δεν θυµάµαι η ΔΗΜΑΡ τι είχε
κάνει, θα µου το διευκρινίσετε- όταν υπήρχε η τρικοµµατική κυβέρνηση το φθινόπωρο του 2012.
Γιατί; Λόγω της κοινωνικής κατακραυγής. Λόγω του ότι ξεσηκώθηκαν και οι «πέτρες»! Και λόγω των δηµοσκοπήσεων που δείχνουν ότι τα συγκυβερνώντα κόµµατα βαδίζουν προς µία διαρκή
αποδυνάµωση και εκλογική συντριβή στις κάλπες που δεν µπορούν να αναβάλουν, διότι είναι ορισµένες µε νόµο. Εννοώ τις ευρωκάλπες και τις αυτοδιοικητικές.
Και τώρα όλη αυτή η επιχειρηµατολογία που ακούγαµε απ’ όλη
την Κυβέρνηση, µε βασικό εκφραστή τον κ. Γεωργιάδη, ότι το
µέτρο είναι αναγκαίο, ότι είναι δίκαιο, ότι είναι υποχρεωτικό, ότι
είναι µονόδροµος, πού πάει;
Εµείς λέµε ότι αυτή η µικρή υποχώρηση, αυτή η µικρή ρωγµή
είναι µία νίκη της κοινής λογικής, της συντριπτικής πλειοψηφίας
του λαού, πέρα από κόµµατα και ότι όπως έφυγε σήµερα το εικοσιπεντάευρω, αύριο θα φύγετε και εσείς, µε τον δρόµο της δηµοκρατίας.
Και µια και είπα για δηµοκρατία, κοιτάξτε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι –και απευθύνοµαι σε όλο το φάσµα- η Αριστερά, ο Συνασπισµός Ριζοσπαστικής Αριστεράς είναι δύναµη δηµοκρατίας.
Απ’ αυτήν την άποψη, αξιακά, ιδεολογικά, ηθικά, ως δύναµη δηµοκρατίας είµαστε απέναντι στην τροµοκρατία. Θεωρούµε απαράδεκτο οποιοσδήποτε στο όνοµα οποιουδήποτε σκοπού να
παίρνει ένα κουµπούρι και να κάνει τον εαυτό του δικαστή και
εκτελεστή αποφάσεων που αφαιρούν ή επιχειρούν να αφαιρέσουν τη ζωή άλλων. Έτσι είναι η δική µας Αριστερά από τη σύστασή της. Είναι στο DNA µας.
Η θέση µας πάντα ήταν ότι απαιτείται η τροµοκρατία να αντιµετωπιστεί και µε ασφυκτική ηθική και πολιτική αποµόνωση και
µε αυστηρή ποινική µεταχείριση. Τα θέµατα που ανακοίνωσε σήµερα ο Υπουργός Δικαιοσύνης πιστεύω ότι θα έρθουν κάποια
στιγµή σε µία ειδική συζήτηση. Δεν θέλω να εκφύγω περαιτέρω.
Νοµίζω, όµως, και προειδοποιώ ότι θα είναι επικίνδυνα ολισθηρός ο δρόµος, αν κάποιοι στην Κυβέρνηση ή στην κυβερνητική
πλειοψηφία θελήσουν αντί για την ασφυκτική ηθική και πολιτική
αποµόνωση της τροµοκρατίας να κάνουν την τροµοκρατία και το
εµπόριο φόβου παίγνιο κοµµατικών αντιπαραθέσεων. Τους συµβουλεύω να µην το κάνουν. Όσες φορές επιχείρησαν τέτοια
πράγµατα µε την αλήστου µνήµης θεωρία των δύο άκρων συνετρίβησαν, διότι προσέκρουσαν στην κοινή λογική.
Η κοινή λογική λέει ότι σε µία χώρα µε ενάµισι εκατοµµύριο
ανέργους, µε 25% ύφεση, µε εκπληκτικές κοινωνικές ανισότητες,
µε φτώχεια, µε ανεργία, µε ανέχεια, αλλά και µε διαφθορά και µε
γραφειοκρατία και µε ατιµωρησία των ισχυρών –διότι υπάρχει
και το οικονοµικό έγκληµα- ο κόσµος θέλει έντιµη διακυβέρνηση,
ανάπτυξη, δικαιοσύνη, δίκαιη κατανοµή και στα βάρη, αλλά και
στα οφέλη από την ανάπτυξη.
Ο λόγος που στρέφεται προς το ΣΥΡΙΖΑ –και γι’ αυτό έχουµε
πάρει κεφάλι στις δηµοσκοπήσεις και στην πρόθεση ψήφου και
στην παράσταση νίκης- είναι ότι έχει δείγµα γραφής από τη Νέα
Δηµοκρατία και το ΠΑΣΟΚ για σαράντα χρόνια –εναλλάξ και
τώρα µαζί- και αναζητά εναλλακτικές προοπτικές.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Θα αναφερθώ τώρα στο νοµοσχέδιο και θα φροντίσω να µην
ξεπεράσω το χρόνο µου. Άλλωστε θα έχουµε και αύριο τη συζήτηση στα άρθρα.
Όσον αφορά τα πρώτα έντεκα άρθρα που αφορούν την Αρχή
Συντονισµού των Πτήσεων, όντως –και επισηµάνθηκε και από συναδέλφους όλων των πτερύγων- η διαχείριση των «slots» είναι
αυτό που λέει ο λαός «είναι πολλά τα λεφτά». Είναι µεγάλης σηµασίας θέµα. Όµως, υπάρχει ένας νόµος, ο ν. 3534/2007, ο
οποίος συγκρότησε µία Αρχή Συντονισµού των Πτήσεων ως δηµόσια υπηρεσία. Γιατί αυτή καταργείται, αντί να λειτουργήσει µε
το να διορθωθούν όλα όσα την εµπόδισαν να λειτουργήσει;
Αυτή τη λογική δεν την καταλαβαίνω και δεν εξηγήθηκε. Παρακαλώ τον Υπουργό να µας εξηγήσει γιατί αυτό που τότε θεωρείτο αναγκαίο και σωστό και ισχύει και σε άλλες χώρες, εδώ
καταργείται.
Επίσης, πόσο ανεξάρτητη και αντικειµενική είναι µία πενταµελής αρχή που τους διορίζει όλους ο Υπουργός µε σαφή κριτήρια;
Πόσο; Αυτά τα πράγµατα δεν είναι πειστικά.
Θέλω να σταθώ ιδιαίτερα σε ένα άρθρο που το αδικήσαµε στη
συζήτηση. Πρόκειται για το άρθρο 19 που αφορά την εφαρµογή
συστήµατος εισροών-εκροών στα πρατήρια. Το θέµα είναι το λαθρεµπόριο καυσίµων. Το θέµα είναι η απώλεια τεράστιων εσόδων
για το κράτος και το οικονοµικό έγκληµα που λέγεται «λαθρεµπόριο καυσίµων».
Κύριε Χρυσοχοΐδη, το νοµοσχέδιο προσπαθεί να ενισχύσει την
εγκατάσταση συστήµατος εισροών-εκροών στα πρατήρια. Δεν
λέει τίποτα και δεν κάνει τίποτα για τα διυλιστήρια και τις µεγάλες εταιρείες εµπορίας καυσίµων. Δηλαδή, ασχολείστε µε το πώς
θα εκπαιδεύσετε τα χρυσόψαρα και αφήνετε τους καρχαρίες.
Έχουµε και ένα νόµο, κύριε Υπουργέ, ψηφισµένο από το 2012
–τώρα είµαστε στο 2014- ο οποίος είναι ο ν. 4072. Αυτός ο νόµος
προβλέπει εγκατάσταση συστήµατος εισροών-εκροών σε όλο το
κύκλωµα, δηλαδή στα διυλιστήρια και στις εταιρείες εµπορίας,
αλλά προβλέπει και σήµανση των βυτίων και των πλοίων που τροφοδοτούν. Όµως, γίνεται και προσπάθεια να ελεγχθούν οι εικονικές εξαγωγές που είναι η χαρά των λαθρεµπόρων καυσίµων,
όπως και το ασύδοτο ναυτιλιακό καύσιµο.
Ουσιαστικά, αυτός ο νόµος, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
κύριε Υπουργέ, είναι εκτός εφαρµογής. Δεν έχει εφαρµοστεί. Ξέρετε γιατί; Διότι οι υπουργικές αποφάσεις που θα έβαζαν σε
ισχύ, κύριε Χρυσοχοΐδη, αυτό το νόµο, ακόµα δεν έχουν εκδοθεί
από το 2012. Και ρωτήσαµε κάποιοι Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ το
Σεπτέµβρη γιατί δεν έχουν εκδοθεί αυτές οι αποφάσεις, πότε θα
εκδοθούν, πόσες περιπτώσεις έχετε ελέγξει και τι εισπράξατε.
Θα αφήσω την απάντηση στα Πρακτικά. Η απάντηση του
Υπουργείου είναι ένα µνηµείο µη απάντησης. Δεν υπάρχει ένας
αριθµός, µία προθεσµία, µία δέσµευση στα τέλη του 2013 για το
πώς θα εφαρµοστεί ο νόµος του 2012. Η δική µας εξήγηση είναι
ότι δεν έχετε την πολιτική βούληση να ελέγξετε το λαθρεµπόριο
καυσίµων. Γι’ αυτό αφήνετε αυτήν την υπόθεση ασύδοτη για δεκαετίες.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Δηµήτριος Παπαδηµούλης
καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο
βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Δεν µιλάµε για λαθρεµπόριο καρφίτσας. «Λαθρεµπόριο καυσίµων» σηµαίνει να έχεις βυτία, αποθήκες, λεφτά, εξοπλισµούς,
χωρίς τη σήµανση και να έχεις και κάποιους «αυτοφωράκηδες»
ούτως ώστε, αν σε πιάσουν, να µην την πληρώσει το µεγάλο
ψάρι.
Εποµένως, κύριε Υπουργέ, µας χρωστάτε µία απάντηση σχετικά µε το τι θα γίνει µε την εφαρµογή του νόµου του 2012. Πρέπει να µας απαντήσετε πότε θα ασχοληθείτε και µε τα µεγάλα
ψάρια και όχι µόνο µε τα χρυσόψαρα.
Στα άρθρα θα αναφερθώ αναλυτικότερα και αύριο.
Ωστόσο, κύριε Υπουργέ, θέλω να σταθώ στο άρθρο 22, στο
οποίο είµαστε κατηγορηµατικά αντίθετοι, όπως εξήγησε και η εισηγήτριά µας κ. Αµµανατίδου. Νέα διόδια στην ΠΑΘΕ, αλλά και
στους κάθετους άξονες της Εγνατίας. Γιατί; Ως πότε, αλλά και
µε ποια λογική ανταπόδοσης και κοινωνικής δικαιοσύνης και ειδικά για την Εγνατία που είναι φτιαγµένη µε δηµόσιο χρήµα, κοι-
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νοτικό, εθνικό κ.λπ.; Είναι µια λογική αντικοινωνική και παράλογη
και είµαστε κατηγορηµατικά αντίθετοι. Για τους λόγους αυτούς,
θα καταψηφίσουµε αυτά τα άρθρα.
Επ’ ολίγον θα αναφερθώ στα άρθρα 23-26, ενώ αύριο θα αναφερθώ αναλυτικότερα στο θέµα. Όµως, θέλω να σας πω ότι ούτε
οι τεχνικοί πιστεύουν ότι αυτό είναι η λύση στο πρόβληµα. Για
παράδειγµα, η εισηγήτρια της ΔΗΜΑΡ κ. Φούντα είναι αρχιτέκτονας. Εγώ µίλησα και µε άλλους µηχανικούς που είναι µέλη της
Κοινοβουλευτικής µας Οµάδας, πέρα απ’ αυτά που είπε η εισηγήτριά µας Λίτσα Αµµανατίδου ως ενστάσεις και ανησυχίες και
επιφυλάξεις και αντιθέσεις. Αυτές υπάρχουν και από πολλές
πλευρές. Για παράδειγµα, έντονες ενστάσεις είχε πριν από µερικούς µήνες ο Υφυπουργός του κ. Χρυσοχοΐδη κ. Παπαδόπουλος που ως εισηγητής της Νέας Δηµοκρατίας ζητούσε την
απόσυρση αυτών των διατάξεων. Ο κ. Βορίδης µας βεβαίωσε ότι
είναι ουσιαστικά αντιγραφή των δικών του διατάξεων, τις οποίες
ο ίδιος όµως απέσυρε, διότι τότε αντιδρούσε το ΠΑΣΟΚ. Όµως,
ΠΑΣΟΚ είναι και ο Χρυσοχοΐδης.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Δεν πέρναγαν.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Θέλω να καταλάβω, γιατί και
εγώ δεν καταλαβαίνω, κύριε Βορίδη, τι άλλαξε. Εγώ θέλω να
προσεγγίσω το θέµα µε την κοινή λογική. Πράγµατι υπάρχει
ανάγκη, γιατί το 2‰ που καταργήθηκε, οι θεσµοθετηµένοι πόροι
που καταργήθηκαν δηµιουργούν µια ασφυξία για το ΤΕΕ και
υπάρχει ανάγκη να αντιµετωπιστεί αυτό. Αυτό είναι σωστό.
Από την άλλη πλευρά όµως, υπάρχουν βάσιµες ενστάσεις. Διαβάζω τις ανακοινώσεις των µηχανικών του δηµοσίου, των µηχανικών-µελών του ΤΕΕ που λένε ότι αν το ΤΕΕ µε το διευρυµένο
ρόλο παίρνει ένα κοµµάτι του κράτους, τότε καταργείται, τίθεται
σε κίνδυνο ο ρόλος της Γενικής Γραµµατείας Δηµοσίων Έργων
ή άλλων αρµοδιοτήτων, όπως είναι το µητρώο, που έχει το κράτος κ.λπ. Για τους λόγους αυτούς, υπάρχουν ενστάσεις και ανησυχίες, σύγχυση για το τι θα γίνει. Εποµένως το ένα θέµα είναι
αυτό.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κυρία Πρόεδρε, τελειώνω σε ένα λεπτό.
Ένα δεύτερο θέµα είναι και οι λογικές και βάσιµες ενστάσεις
που υπάρχουν. Μηχανικός είµαι και εγώ και δεν θέλω να βλαφτεί
το ΤΕΕ. Υπάρχουν, λοιπόν, βάσιµες ενστάσεις ενός κόσµου, τεχνικού, άλλων ειδικοτήτων και κλάδων που βλέπουν σε αυτές τις
διατάξεις -οι οποίες έχουν µια αοριστία, αλλά και µια σαφή λογική κατεύθυνση- έναν κίνδυνο υποκατάστασης, καπελώµατος
και ελέγχου και λένε «τι θα γίνουµε µέσα σ’ αυτή τη χοάνη;».
Εποµένως, νοµίζω ότι µε δεδοµένες και τις ενστάσεις που
ακούστηκαν από όλες τις πτέρυγες –και ο κ. Κακλαµάνης και ο
κ. Μουσουρούλης, αλλά και άλλοι συνάδελφοι από τη Νέα Δηµοκρατία και το ΠΑΣΟΚ µε έπιασαν έξω και µου είπαν ότι διαφωνούν και ότι πρέπει να το ξαναδούµε το θέµα κ.λπ.- θα έλεγα
στον κύριο Υπουργό –και συνειδητά δεν υψώνω τους τόνους, δεδοµένου ότι δεν υπάρχει θέµα να κάνουµε τώρα αντιπολίτευση
γύρω από ένα θέµα για το οποίο πρέπει να βρεθεί µια λύση- να
ξαναδεί το θέµα, γιατί µε τέτοιες ενστάσεις και συγχύσεις –οι
οποίες, κατά τη γνώµη µου, είναι βάσιµες- δεν µπορεί να εγγυηθεί ότι θα περπατήσει καλά το πράγµα.
Βλέποντας, λοιπόν, ότι στο θέµα αυτό δεν υπάρχουν λογικές
κοµµατικής πειθαρχίας, αλλά µια ποικιλία απόψεων, εµείς εξετάζουµε –και σας το λέω, γιατί δεν µας αρέσει να αιφνιδιάζουµετο ενδεχόµενο να καταθέσουµε αύριο πρόταση ονοµαστικής ψηφοφορίας στα άρθρα 23-26. Όµως, η βασική µας πρόταση προς
τον Υπουργό δεν είναι η απόσυρση και η παραποµπή στις καλένδες, αλλά η απόσυρση αυτών των άρθρων µε ένα δεσµευτικό
σύντοµο χρονοδιάγραµµα κατά τη διάρκεια του οποίου θα µετάσχουν στο θεσµικό διάλογο οι πάντες, κόµµατα, φορείς κ.λπ.,
προκειµένου να βρεθεί εδώ µια λύση η οποία να µην µπάζει νερό
από διάφορες πλευρές.
Κλείνω εδώ. Προφανώς, όπως εξήγησε και η εισηγήτριά µας,
καταψηφίζουµε επί της αρχής το παρόν νοµοσχέδιο και αύριο
στη συζήτηση επί των άρθρων και των εναποµεινασών τροπολογιών θα τοποθετηθώ και σε όσα δεν πρόλαβα σήµερα να αναφέρω.
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Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε.
Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ κ. Πάρις Κουκουλόπουλος έχει τον λόγο.
ΠΑΡΙΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κύριε Υπουργέ, θα ξεκινήσω και
εγώ από ένα θέµα της επικαιρότητας, που είναι βέβαια το εικοσιπεντάευρω. Άκουσα µε έκπληξη τον αγαπητό συνάδελφο, Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής
Αριστεράς, στα σχόλιά του. Δεν µπόρεσα, κύριε συνάδελφε, να
καταλάβω. Χαιρετίζετε ή όχι; Χαίρεστε ή όχι; Μας είπατε ότι θα
φύγει το εικοσιπεντάευρω, όπως θα φύγει η Κυβέρνηση και κάτι
τέτοια. Λοιπόν, να µιλήσουµε λίγο πιο ήρεµα; Μάλλον θα φύγετε
εσείς από τα όνειρά σας. Ξέρετε γιατί; Διότι δεν έχετε αντιληφθεί
σε ποια φάση έχει µπει η χώρα.
Σήµερα έγινε κάτι, που σαφώς πιστώνεται, κατ’ αποκλειστικότητα σχεδόν, στην Κοινοβουλευτική Οµάδα του ΠΑΣΟΚ και τον
Πρόεδρό του, η εξέλιξη για το εικοσιπεντάευρω. Είναι γνωστό
ότι αντιδράσαµε από την πρώτη µέρα. Εγώ µε νηφαλιότητα θα
σας πω ότι σήµερα έγινε κάτι πιο σηµαντικό.
Σε συνέχεια δηλώσεων και του Πρωθυπουργού και του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ και Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης και σε
απάντηση, αν θέλετε, των δηµοσιευµάτων του περιοδικού
«SPIEGEL» και όλων των υπολοίπων, ο Υπουργός Οικονοµικών ο
κ. Στουρνάρας –που γιορτάζει κιόλας σήµερα- έκανε µία πολύ
σηµαντική ανακοίνωση. Για την κοινωνία είναι πιο σηµαντικό το
εικοσιπεντάευρω, αλλά για την ελληνική οικονοµία είναι πιο σηµαντικό αυτό που είπε ο Υπουργός Οικονοµικών σήµερα.
Τι είπε; Είπε αυτό που είχαν ήδη προανακοινώσει ο Πρωθυπουργός και ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, ότι δηλαδή επίσηµα στη διάρκεια της Ελληνικής Προεδρίας θα αντιµετωπιστεί
το ζήτηµα του ελληνικού χρέους, της βιωσιµότητάς του. Με τη
σειρά όλα.
Αυτή τη στιγµή το ζήτηµα των 25 ευρώ, αγαπητέ συνάδελφε,
το είδαµε, µπορέσαµε να το δούµε γιατί υπάρχει πλεόνασµα.
Όσο και αν το αµφισβητείτε, υπάρχει. Και θα επαναλάβω για
τρίτη συνεχόµενη φορά στη Βουλή –το έχω πει δυο φορές πριν
τις γιορτές- ότι η συζήτηση για την κατανοµή των 2/3 του πλεονάσµατος –προφανώς πιστεύω ότι δεν πρέπει να κατανεµηθεί
µόνο για άρση κοινωνικών αδικιών, αλλά πρέπει να έχει και ένα
πλεόνασµα ανάπτυξης αυτή η κατανοµή που πρόκειται να γίνειείναι η δυσκολότερη άσκηση, κατά την ταπεινή µου γνώµη, που
είχε ποτέ το Κοινοβούλιο. Η Αντιπολίτευση έχει προτάσεις;
Το ότι έχουµε προκαλέσει τροµακτικές κοινωνικές αδικίες το
γνωρίζουµε. Το ότι έχουµε φαινόµενα έκρηξης κοινωνικών ανισοτήτων τα τελευταία τρία χρόνια το γνωρίζουµε επίσης. Πώς
αρχίζει και µπαίνει κανείς στην αντίστροφη πορεία, µε ποια µέθοδο, ψύχραιµα, ήρεµα και µε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσµα,
ένα αποτέλεσµα που θα έρχεται κάθε φορά να ενισχύεται, αυτό
είναι το πραγµατικό ερώτηµα. Όλα τα άλλα είναι για τις εντυπώσεις.
Κι άλλες τέτοιες άρσεις προηγούµενων αποφάσεων θα έρθουν
το επόµενο διάστηµα, ακριβώς γιατί υπάρχει πλεόνασµα. Τελεία.
Δεύτερον, άκουσα µε έκπληξη –σας δικαιολογώ γιατί απουσιάζατε και εκπροσωπούσε άλλος το κόµµα σας, κύριε Παπαδηµούλη, κι εγώ καθόµουν εκεί δίπλα και εκπροσωπούσα πάλι το
κόµµα µου- λίγες µέρες πριν κλείσει η Βουλή αυτά που είπατε
για το λαθρεµπόριο καυσίµων.
Ξέρετε κάτι; Λίγες µέρες πριν κλείσει η Βουλή, ήρθε µία διάταξη ολίγον ακατανόητη. Υπήρξαν ισχυρισµοί από Βουλευτές ότι
διαγράφαµε πρόστιµα που αφορούν ακριβώς λαθρεµπόριο καυσίµων στο υψηλό επίπεδο, αυτό που ονοµάζετε.
Ζήτησα εγώ να έρθει εδώ ο Υπουργός Οικονοµικών για να
δώσει τις απαραίτητες εξηγήσεις, γιατί ήταν πραγµατικά δυσνόητη η διάταξη. Δεν µπορούσε κανένας µας να καταλάβει τι
ακριβώς εννοούσε.
Μόλις εµφανίστηκε ο Υπουργός Οικονοµικών, την τιµή του ΣΥΡΙΖΑ έσωσαν ο κ. Λαφαζάνης που πέρασε τυχαία και ο κ. Στρατούλης που ήταν εισηγητής. Εξαφανίστηκε ο Κοινοβουλευτικός
σας Εκπρόσωπος. Έφυγαν όλοι µε ελαφρά πηδηµατάκια από την
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Αίθουσα. Δεν µπόρεσα να καταλάβω γιατί.
Τελικά, ο Υπουργός των Οικονοµικών απέσυρε την συγκεκριµένη διάταξη. Δεν ξέρω πως ακριβώς βλέπετε το θέµα της λαθρεµπορίας. Θα ξανασυζητηθεί απ’ ό,τι αντιλήφθηκα εκείνη τη
µέρα, και θα δούµε ο καθένας τι λέει πάνω στο θέµα της λαθρεµπορίας, σε υψηλό επίπεδο.
Για το θέµα των διοδίων θα επαναλάβω, κύριε Υπουργέ, αυτό
που είχα πει και την προηγούµενη φορά που ρυθµίζαµε.
Μετά θα δώσουµε εξηγήσεις και ιδιαιτέρως, κύριε συνάδελφε,
αν θέλετε να σας διαφωτίσω περισσότερο γι’ αυτά που είπα. Νοµίζω πως όλοι, όµως, κατάλαβαν στην Αίθουσα και δεν χρειάζεται
να πούµε κάτι παραπάνω.
Κύριε Υπουργέ, πρέπει να επιταχύνουµε τη διαδικασία µε τα
διόδια και τη φιλοσοφία τους. Και νοµίζω ότι κανένας λογικός άνθρωπος δεν διαφωνεί. Το σηµαντικό, όµως, είναι ότι δεν υπάρχει
αναλογικότητα, που έπρεπε να είναι επακριβής. Πιστεύω ότι µε
αφορµή τα διόδια που εισάγουµε, θα πρέπει να επιταχύνουµε και
να έχουµε δεσµευτικό χρονοδιάγραµµα για να αλλάξει όλη η
δοµή των διοδίων. Πρέπει να πληρώνουµε στην είσοδο και την
έξοδο αναλογικά µε τα χιλιόµετρα που χρησιµοποιούµε τους αυτοκινητοδρόµους. Είναι ένα πλαίσιο δεσµεύσεων που εσείς αναλάβατε πριν από λίγο καιρό σε σχετικό νοµοσχέδιο. Και νοµίζω
ότι αυτό είναι το ζητούµενο, εφόσον µιλάµε για νοµοσχέδιο.
Τέλος, πριν αναφερθώ στο θέµα του Τεχνικού Επιµελητηρίου,
θέλω να υπογραµµίσω τη σηµασία µιας διάταξης και να την
εξάρω, ζητώντας, µάλιστα, αν είναι δυνατόν, κύριε Υπουργέ, να
µεγαλώσει κατάτι το διάστηµα αναφοράς που από ό,τι είδα είναι
ένα έτος. Αναφέροµαι στην πραγµατικά σοφή διατύπωση που
λέει ότι τα µέλη του διοικητικού συµβουλίου του φορέα που σήµερα δηµιουργούµε τουλάχιστον για ένα χρόνο δεν µπορούν, να
λάβουν επαγγελµατικά ή ιδιωτικά αντικείµενα συναφή µε αυτά
που ρυθµίζει ο φορέας. Νοµίζω ότι είναι µία καλή εφαρµογή συµπερασµάτων που έχουν βγει από ανάλογες υποθέσεις.
Φυσικά, αναφέροµαι κατά κύριο λόγο στους εξοπλισµούς,
όπου περιµένουµε από πολλές πλευρές απαντήσεις, διότι πολλοί
από αυτούς που «κρέµασαν» τη στολή του στρατιωτικού ενεπλάκησαν στον ιδιωτικό τοµέα σε εταιρείες αντισταθµιστικών ωφεληµάτων. Υπήρξαν εδώ και αναφορές -όχι καταγγελία- για συµπολίτες µας που έχουν ρόλο. Καλό θα είναι να είµαστε όλοι ιδιαίτερα προσεκτικοί, αν πραγµατικά υπηρετούµε τη διαφάνεια.
Κύριε Υπουργέ, κρίνω τη διάταξη ιδιαίτερα σηµαντική. Και ξαναλέω το εξής: Αν υπάρχει τρόπος το ένα έτος να γίνει δύο, νοµίζω πως δεν θα ήταν καθόλου κακή ιδέα. Δείτε το. Νοµίζω,
όµως, ότι εκπέµπει σε έναν συµβολισµό που είναι ιδιαίτερα σηµαντικός.
Ολοκληρώνω τη σηµερινή τοποθέτησή µου µε το θέµα του
ΤΕΕ που προέκυψε, µε ιδιαίτερη ευαισθησία και προσοχή, γιατί
υπήρξε µία πολύ σοβαρή καταγγελία. Και δεν µπορώ να την παρακάµψω, εκπροσωπώντας το ΠΑΣΟΚ, όταν ένας Βουλευτής,
συνάδελφός µου και µάλιστα µε µακρά θητεία και αδιαµφισβήτητο κοινοβουλευτικό ήθος, ο πρώην Πρόεδρος της Βουλής,
έκανε σοβαρή καταγγελία για σκάνδαλο. Μίλησε για σκάνδαλο.
Πρέπει, λοιπόν, να υπάρξει µία πάρα πολύ καθαρή τοποθέτηση.
Παρακολούθησα τον Πρόεδρο, που τον αγαπώ, τον σέβοµαι και
τον εκτιµώ απεριόριστα πρέπει να πω, µε πάρα πολύ µεγάλη
προσοχή. Προσδιόρισε επακριβώς την ορολογία περί σκανδάλου, λέγοντας ότι δεν µπορεί οι ίδιοι οι µηχανικοί να έχουν ρόλο
στον προσδιορισµό των τιµών, στα τιµολόγια. Αυτό ήταν που είπε
βασικά, για τον ρόλο, δηλαδή, που έχει το ΤΕΕ στα τιµολόγια.
Την ίδια ώρα, όµως, παρουσίασε µία εικόνα για τα εκτελούµενα δηµόσια έργα µέχρι τώρα, που έρχεται σε αντίθεση µε αυτό
που είπε. Αν πραγµατικά στα έργα συνέβησαν αυτά που περιέγραψε γλαφυρά ο Πρόεδρος της Βουλής προ ολίγου και απέδωσε όλη αυτήν την εικόνα των έργων και στα τιµολόγια, τότε
αν κάτι πρέπει να κάνουµε είναι να αλλάξουµε το καθεστώς µε
το οποίο ορίζονται οι τιµές, όχι να το αφήσουµε ως έχει.
Και µόνο το ότι βάζουµε -χωρίς να καταργούµε την αρµοδιότητα των υπηρεσιών του ΥΠΟΜΕΔΙ- κι έναν άλλο φορέα, που
είναι µάλιστα νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου, µε θεσµοθετηµένο ρόλο συµβούλου της πολιτείας, είναι από κάθε άποψη βελτίωση. Δεν είναι χειροτέρευση, όπως κι αν το δει κανείς, ό,τι
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άποψη κι αν έχει για τα προβλήµατα. Αυτή είναι και η απάντηση
γιατί η Κοινοβουλευτική Οµάδα του ΠΑΣΟΚ, κύριε Υπουργέ, προφανώς στηρίζει αυτήν τη διάταξη.
Επίσης, όπως είπε και ο εισηγητής µας ο κ. Κασσής, εµείς πιστεύουµε πως ανεξάρτητα από τη στάση της ΕΕΤΕΜ που ζήτησε, από ό,τι µας είπατε, να αποσυρθεί η διάταξη, πρέπει να
δοθεί η δυνατότητα να µπει ονοµαστικά και ο φορέας των τεχνολόγων ότι δυνητικά µπορεί να συµµετέχει σε αυτόν το φορέα,
γιατί αυτό θέλουµε να νοµοθετήσουµε σήµερα. Και νοµίζω ότι
δεν υπάρχει καµµία αντίρρηση από κανέναν λογικό άνθρωπο.
Αυτό νοµίζω ότι πρέπει να κάνουµε, όχι για να λειτουργήσουµε
ισορροπητικά ή οτιδήποτε άλλο, αλλά για να δώσουµε ένα
πνεύµα πως χωρίς κανέναν αποκλεισµό, δίπλα στις θεσµοθετηµένες υπηρεσίες του κράτους που δεν χάνουν καµµία -ξαναλέωαρµοδιότητα, θεσµοθετούµε κάτι το οποίο νοµίζω ότι δεν πρέπει
να το αδικήσει κανένας. Και δεν έχει να κάνει µόνο µε τα τιµολόγια και τις τιµές που ήδη αναφέρθηκα. Υπάρχει και η οικονοµική
πλευρά, στην οποία έγινε αναφορά και από τον κ. Βορίδη και από
τον κ. Παπαδηµούλη.
Εγώ θέλω να θυµίσω ότι για το θέµα της αποζηµίωσης, της
ελάφρυνσης του βάρους του ΤΕΕ που του βάλαµε µε την κατάργηση των ποσοστών που εισέπραττε, µε τη συµβολή όλων των
κοµµάτων -και τη δική σας συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ και των Ανεξαρτήτων Ελλήνων και της ΔΗΜΑΡ, δεν το συζητώ- ήµουν εγώ
εισηγητής από το ΠΑΣΟΚ και προτείναµε ανάλογη διάταξη πέρσι
τον Οκτώβρη, αν θυµάστε, η οποία επτά µέρες µετά καταργήθηκε, µε το άρθρο 1, µε το τρίτο µνηµόνιο, ας το πω, στις 7 Νοεµβρίου. Δηλαδή, η Βουλή έχει εκφραστεί ήδη για το ότι θέλει
να στηρίξει οικονοµικά το Επιµελητήριο.
Κατά συνέπεια αν δούµε προσεκτικά, µε νηφαλιότητα και ψυχραιµία τη διάταξη που αφορά τις υπηρεσίες «µιας στάσης», δεν
µπορεί να έχει κανείς αντίρρηση από θέση αρχής για το ότι στηρίζεται οικονοµικά το ΤΕΕ -γιατί όχι και η ΕΤΕΕΜ;- από αυτήν τη
διαδικασία.
Είναι λογικό αυτό που είπε ο κ. Μουσουρούλης. Δεν αντιλέγω.
Πλην, όµως, οι υποχρεωτικές και µόνο συµµετοχές του ΤΕΕ που
υπάρχουν, νοµίζω ότι επιβάλλουν σε όλους να δούµε µε σοβαρότητα τη στήριξή του και όχι βέβαια την κατάρρευσή του.
Επίσης, πρέπει να υπογραµµίσω όσον αφορά αυτόν τον φορέα
-στον οποίο εύχοµαι και πιστεύω ότι θέλουν να συµµετέχουν όλοι
οι τεχνικοί και οι τεχνολόγοι- ότι το γεγονός πως έχει δυνητικά
ρόλο στην πιστοποίηση επαγγελµάτων είναι µόνο θετικό. Δηλαδή, θα πρέπει να το προβάλλουµε και να το συγκρίνουµε µε
αυτό που ισχύει. Διότι άκουσα µε πολύ ενδιαφέρον τις αντιρρήσεις που υπάρχουν σε αυτό.
Για ποιο λόγο, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να µην έχει ένα
νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου έµµεσα ή άµεσα αρµοδιότητες στην πιστοποίηση τεχνικών επαγγελµάτων, όταν µε τους νόµους που ήδη ισχύουν στο πλαίσιο της απελευθέρωσης επαγγελµάτων, πιστοποιούνται από ιδιωτικούς φορείς υδραυλικοί και
άλλα τέτοια επαγγέλµατα; Τους ρωτήσαµε αν έχουν αντίρρηση;
Στο κάτω-κάτω δεν στέλνουµε κανέναν υποχρεωτικά στο Επιµελητήριο.
Θεσµοθετούµε τη δυνατότητα σε ένα νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου να έχει ρόλο και σε αυτόν τον τοµέα και έχουµε αντίρρηση; Για ποιο λόγο; Εγώ αντιλαµβάνοµαι το γεγονός ότι ένας
συνάδελφος µπορεί να λέει ότι, εγώ δεν θέλω καµµία απελευθέρωση στα επαγγέλµατα, καµµία διαδικασία πιστοποίησης, άρα
να καταργηθεί και ο τάδε ιδιωτικός φορέας-ινστιτούτο που πιστοποιεί. Διαφωνώ, αλλά το δέχοµαι ως λογική. Είναι µια συνεκτική λογική. Είναι µια άλλη λογική. Όταν, όµως, έχουµε
διαµορφώσει ένα τοπίο που έχει σχέση µε την απαραίτητη πιστοποίηση των τεχνικών επαγγελµάτων, το να βάζουµε ζητήµατα
επειδή έχει ρόλο ένα νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου νοµίζω
ότι είναι µια κραυγαλέα αντίφαση. Πόσω µάλλον που προτεραιότητες όπως είναι η ενεργειακή αναβάθµιση των κτηρίων, τόσο
απαραίτητη όπως έδειξε όλη η περιπέτεια µε την αιθαλοµίχλη,
ζητήµατα όπως οι προωθηµένες πολιτικές αναπλάσεως όψεων
κτηρίων που µπορούν και πρέπει να ξεκινήσουν στη χώρα µας,
κάνουν πιο σύνθετα τα αντικείµενα και των παραδοσιακών επαγγελµάτων. Άρα, η διαδικασία πιστοποίησης και από ένα νοµικό
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πρόσωπο δηµοσίου δικαίου, µε την τεράστια εµπειρία που έχει
το ΤΕΕ, νοµίζω ότι είναι ιδιαίτερα σηµαντική.
Τέλος, πρέπει να πω ότι η αρµοδιότητα που δίνουµε στο Τεχνικό Επιµελητήριο σε ό,τι αφορά στην πιστοποίηση των τεχνικών εταιρειών, δεν είναι κάποιο δώρο που κάνουµε στο ΤΕΕ, το
οποίο δεν είναι, όπως ορθά ειπώθηκε νωρίτερα, κάποιο καρτέλ
εταιρειών έχοντας µέλη εκατόν είκοσι χιλιάδες µηχανικούς. Διότι
ανάλογη ρύθµιση έγινε πριν λίγο καιρό για το ξενοδοχειακό επιµελητήριο, δεδοµένου ότι για την υποχρεωτική κατά τα άλλα και
ορθά εγγραφή των εταιρειών και των τεχνικών, µεταξύ των άλλων, στο ΓΕΜΗ, υπήρχαν διάφορες παρεξηγήσεις µε τους φορείς που εν πάση περιπτώσει, σήµερα παρέχουν αυτήν τη δυνατότητα. Απλά σήµερα για τις τεχνικές εταιρείες δηµιουργούµε
µια ανάλογη δυνατότητα µε αυτή που έχουν οι ξενοδοχειακές
επιχειρήσεις µε το ξενοδοχειακό τους επιµελητήριο αντιστοίχως.
Δεν γίνεται, λοιπόν, κάτι πρωτοφανές. Πολύ, δε, περισσότερο
δεν γίνεται κάτι σκανδαλώδες. Βελτιώσεις µπορούν και πρέπει
να γίνουν.
Εγώ άκουσα µε ενδιαφέρον την τοποθέτηση και του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου του ΣΥΡΙΖΑ σε αυτόν τον τοµέα. Εγώ πιστεύω, επειδή είµαστε και συνάδελφοι, πως το θέµα δεν είναι να
υπερασπιστούµε τους συναδέλφους. Προφανώς ο καθένας δικαιούται να έχει και µια προσωπική γνώµη σ’ αυτά τα θέµατα.
Μην τα κάνουµε και όλα θέµατα πια κοµµατικής πειθαρχίας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ολοκληρώστε
σας παρακαλώ.
ΠΑΡΙΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Εγώ πιστεύω ότι µέχρι αύριο το
απόγευµα –και ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε, για την ανοχή- όλοι
µπορούµε να κάνουµε βελτιώσεις σαν και αυτή που εµείς επίσηµα καταθέτουµε δι’ εµού και του εισηγητή µας του κ. Κασσή,
για τη συµµετοχή της ΕΕΤΕΜ. Όλοι µπορούµε να κάνουµε βελτιώσεις σ’ αυτές τις διατάξεις και πραγµατικά να πετύχουµε από
κοινού ένα στόχο που είναι ποιος; Από τη µια να βοηθήσουµε το
Επιµελητήριο. Δεν πρέπει να έχουµε κανένα φόβο. Να το πούµε
καθαρά. Δεν είναι κάτι κακό το Τεχνικό Επιµελητήριο. Τουναντίον
θα έλεγα. Από την άλλη, βέβαια, ο στόχος είναι να βελτιώσουµε
ό,τι έχει σχέση µε τα τεχνικά έργα, µε όλη τη γκάµα, µε όλο το
φάσµα των τεχνικών επαγγελµάτων και έργων στη χώρα µας.
Αυτό είναι το ζητούµενο αυτής της ρύθµισης και νοµίζω ότι πρέπει να τύχει της στήριξης όλων.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε
πολύ.
Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων
κ. Μαριάς έχει τον λόγο.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κυρία Πρόεδρε, κύριε
Υπουργέ, κύριοι Βουλευτές, θα ξεκινήσω µε το θέµα του εικοσιπεντάευρου γιατί άκουσα ενδιαφέροντα πράγµατα.
Νοµίζω ότι µε αφορµή τη θέσπιση της υποχρέωσης καταβολής
25 ευρώ ως εισιτήριο στα δηµόσια νοσοκοµεία και 1 ευρώ για
κάθε συνταγή που εκτελούν οι φαρµακοποιοί, φαίνεται εδώ πώς
και µε ποιο τρόπο εσείς, οι συνάδελφοι της Πλειοψηφίας, νοµοθετήσατε. Και προσέξτε να δείτε πώς, πέραν του αντικοινωνικού
χαρακτήρα που έχουν οι ρυθµίσεις σας, έχετε εγκλωβιστεί ακόµα
και σε τεχνικά θέµατα.
Με το ν. 4093 -είναι το περίφηµο µεσοπρόθεσµο- ψηφίστηκε
και η ρύθµιση που έχει σχέση µε την υποχρέωση καταβολής 25
ευρώ για εισαγωγή για νοσηλεία στα νοσοκοµεία του ΕΣΥ και καταβολή 1 ευρώ ανά συνταγή που εκτελείται από τον εκάστοτε
φαρµακοποιό. Θυµάστε σ’ αυτό το µεσοπρόθεσµο -και θα ήθελα
την προσοχή του κ. Κουκουλόπουλου εδώ- ότι είχαµε διαµαρτυρηθεί γιατί είχατε φέρει σειρά διατάξεων και τα είχατε βάλει σε
ένα άρθρο, στο περίφηµο άρθρο πρώτο, όπου µέσα εκεί είχατε
διατάξεις για όλα τα ζητήµατα.
Σας είχαµε πει τότε ότι αυτό είναι αντισυνταγµατικό. Δεν δίνετε
τη δυνατότητα στους Βουλευτές, που συµφωνούν ή διαφωνούν
µε ορισµένα απ’ αυτά τα ζητήµατα, να τα καταψηφίσουν.
Τι λέει το ΠΑΣΟΚ ή τι έλεγε πριν λίγο; Έλεγε ότι ναι µεν δεν
ήθελε να ψηφίσει τα 25 ευρώ, πλην όµως αναγκάστηκε. Ακριβώς
αυτοπαγιδευτήκατε, όπως έχετε κάνει επανειληµµένα, µε το να
φέρνετε σε ένα άρθρο, σε άρθρο µόνο –και όχι σε άρθρο µονό,
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όπως λέει κάποιος εδώ, διότι δεν υπάρχει άρθρο µονό, διπλό και
τριπλό, αυτό είναι για το ΤΖΟΚΕΡ ίσως- ρυθµίσεις αντιφατικές
µεταξύ τους και έτσι δεν δίνετε τη δυνατότητα στους Βουλευτές
να τοποθετηθούν.
Δεύτερον, είναι αυτό το άρθρο για το οποίο έγινε ψηφοφορία
επί της αντισυνταγµατικότητας. Η αντισυνταγµατικότητα κρίθηκε
ξεκάθαρα και, όµως, το Προεδρείο είπε ότι εκτίµησε πως η πλειοψηφία ήταν κατά της αντισυνταγµατικότητας. Και όλοι είχαν δει
τότε το περίφηµο βίντεο.
Προσέξτε, τώρα, πώς έχετε εγκλωβιστεί σε άλλο πρόβληµα.
Αυτή η διάταξη τι έλεγε; Είχε δύο εδάφια: Το πρώτο ήταν για τα
25 ευρώ και το 1 ευρώ για συνταγή. Είχε, όµως, και ένα δεύτερο
εδάφιο που έλεγε: «Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και Υγείας,
καθορίζονται τα κριτήρια, οι λεπτοµέρειες, οι διαδικασίες, το
πεδίο εφαρµογής της διάταξης και δύναται να αναθεωρείται το
ύψος…» -δηλαδή το 25 µπορούσατε να το κάνετε 6 ευρώ ή λιγότερο- «…µε απόφαση του Υπουργού.» Επειδή, όµως, σας έχει
πιάσει η µανία και η επιβολή από την τρόικα, ήρθε η δικιά σας
πλειοψηφία -ΠΑΣΟΚ και Νέα Δηµοκρατία- και µε το ν. 4111 και
άνευ λόγου αφαίρεσε τη δεύτερη παράγραφο, το να µπορείτε
µε κοινή υπουργική απόφαση να το µειώσετε.
Αυτή είναι µία κλασική περίπτωση του πώς νοµοθετεί αυτή η
πλειοψηφία.
Εγκλωβιστήκατε, λοιπόν, στις δικές σας λογικές. Και πού φτάσαµε; Φτάσαµε στο σηµείο να επιµένει ο Υπουργός ο κ. Γεωργιάδης, ότι αυτό είναι ένα σωστό µέτρο. Έχετε το στοιχείο της
ιδεολογικής αντίληψης που λέει ότι «όχι, πρέπει να πληρώσεις
όταν πας σε δηµόσιο νοσοκοµείο» -µα, ακριβώς έχω ήδη προπληρώσει ως ασφαλισµένος και για την εισαγωγή µου στο νοσοκοµείο- και επιµένατε πάνω σε αυτό. Προσπαθήσατε µετά να
απαλύνετε τα θέµατα µε εγκυκλίους του Υπουργού Υγείας, οι
οποίες -άµα τις ψάξετε- επί της ουσίας δεν έχουν νοµικό έρεισµα
για να τροποποιεί και να λέει, «εξαιρώ την άλφα ή βήτα κατηγορία». Και µετά την τεράστια κοινωνική κατακραυγή, πλέον έρχεστε να το καταργήσετε, όπως λέτε.
Τυπικά, όµως, για να το κάνετε, πρώτον, χρειάζεται νόµος.
Δεύτερον, οι ίδιοι αυτοεγκλωβιστήκατε µε το ότι καταργήσατε
τη δυνατότητα του Υπουργού να το αυξοµειώνει. Άρα, κι από κει
θα µπορούσατε να το ορίσετε στα πενήντα λεπτά και να το έχετε
τελειώσει. Κι αποδεικνύεται -γιατί αυτό είναι ένα κλασικό παράδειγµα του πώς νοµοθετεί αυτή η Βουλή- πώς πηγαίνετε τα θέµατα ταχύτατα χωρίς επί της ουσίας να τα κοιτάτε. Κυρίως,
όµως, εγκλωβιστήκατε και συνεχίζετε να είσαστε εγκλωβισµένοι
σε αυτήν την τεράστια αντικοινωνική πολιτική σε µία φάση που
η Ελλάδα έχει µετατραπεί σε κοινωνικό νεκροταφείο.
Και απ’ ό,τι κατάλαβα θέλει να το πιστωθεί, όπως λέει, το
ΠΑΣΟΚ, το οποίο ψήφισε τη διάταξη, δηµιούργησε το πρόβληµα,
και τώρα το πιστώνεται ως τι; Ως το ότι θα φέρετε κάτι να το αλλάξετε, το οποίο ήταν και αντικοινωνικό; Αυτοκριτική πρέπει να
κάνετε.
Μετά, λοιπόν, την τεράστια κοινωνική αντίδραση και αφού επί
τρεις, τέσσερις, πέντε ηµέρες ήδη πληρώνει ο κόσµος αυτό το
ποσό, θα δούµε -αν θα δούµε και πότε θα δούµε- τη ρύθµιση.
Εµείς, λοιπόν, καταθέσαµε µία τροπολογία και για το συγκεκριµένο θέµα σε αυτό το νοµοσχέδιο που συζητείται, όπως και
στο νοµοσχέδιο της Πέµπτης. Και πήγαµε το Σάββατο -γεγονός
το οποίο έθεσα προηγουµένως στην Ολοµέλεια- που έπρεπε να
είναι ανοιχτή η Βουλή -και κακώς την είχατε κλείσει το Σάββατοαλλά δεν δεχόσασταν να κατατεθεί η τροπολογία. Και µετά από
πίεση και τηλεφωνήµατα τη δέχτηκε ο Γενικός Γραµµατέας, µε
τη δέσµευση ότι θα κατατίθετο µε ηµεροµηνία του Σαββάτου,
δηλαδή 4-1-14. Και εµφανίσατε την τροπολογία ως εκπρόθεσµη,
µε ηµεροµηνία σηµερινή. Και ναι µεν γι’ αυτό το νοµοσχέδιο
πράγµατι και το Σάββατο να κατατίθετο θα ήταν εκπρόθεσµη,
όµως, για την Πέµπτη σαφέστατα δεν ήταν εκπρόθεσµη.
Άρα, λοιπόν, εδώ, µετά την κατακραυγή, µετά την πίεση της
κοινωνίας, αναγκάζεστε να υποχωρήσετε όπως θα υποχωρήσετε
και σε άλλα µέτρα. Διότι αυτά τα οποία έχετε πάρει και δεν βγαίνουν ως πρόγραµµα και είναι αντικοινωνικά και η ίδια η κοινωνία
πλέον αντιδρά.
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Και έχουµε και τον κ. Στουρνάρα, ο οποίος απαντώντας στο
ερωτηµατολόγιο της Επιτροπής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
που εξετάζει τη δράση της τρόικας, έρχεται και κάνει τις παραδοχές αυτές που έχουµε πει εδώ από αυτό το Βήµα δέκα φορές.
Πρώτον, ότι το µνηµόνιο µείωσε το ΑΕΠ τουλάχιστον κατά 25%,
ότι το 1/3 τουλάχιστον της κοινωνίας ζει κάτω από τα όρια της
φτώχειας, ότι το χρέος είναι πλέον στο 175% του ΑΕΠ, ότι έχει
αποτύχει η πολιτική της τρόικας και του µνηµονίου και η δική σας
και ότι µε ευθύνη της τρόικας φτάσαµε σε αυτά τα επίπεδα.
Μα, αφού παραδέχεται ο Υπουργός Οικονοµικών την ευθύνη
της τρόικας, γιατί δεν προχωρείτε στο βήµα που υποδείξαµε, την
απαίτηση αποζηµίωσης από την πλευρά της τρόικας και των δανειστών για την καταστροφή της ελληνικής οικονοµίας;
Και έρχεστε τώρα και µας λέτε άλλα λόγια να αγαπιόµαστε,
ότι δηλαδή θα κριθεί η βιωσιµότητα του χρέους πριν από τις ευρωεκλογές. Αυτό που έχουµε δει είναι ότι η EUROSTAT θα πιστοποιήσει εάν και εφόσον υπάρχει και ποιο είναι το ύψος του
πρωτογενούς πλεονάσµατος στα τέλη Απριλίου. Και στο EUROGROUP στις 5 Μαΐου, εκεί θα ληφθούν οι όποιες αποφάσεις,
οι οποίες από την πλευρά των δανειστών, σε σχέση µε το κούρεµα, σε σχέση µε την περαιτέρω µείωση των επιτοκίων του δευτέρου πακέτου, δηλαδή των επιτοκίων EFSF έχουν ήδη αποκλειστεί και υπάρχουν συγκεκριµένες δηλώσεις. Και θα δούµε τι
και πώς θα γίνει η υποτιθέµενη µείωση του χρέους προεκλογικά,
παρ’ ότι αυτά τα οποία έχουν λεχθεί από τους ίδιους στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ότι θα πάει η υπόθεση αυτή τον Οκτώβρη.
Αλλά, ας το ξεκαθαρίσουµε: µνηµόνια θα συνεχίσουν να υπάρχουν, διότι διαρκές µνηµόνιο έχει ήδη θεσµοθετηθεί στο πλαίσιο
της ευρωπαϊκής οικονοµικής διακυβέρνησης και χώρες οι οποίες
δεν έχουν εξοφλήσει τουλάχιστον το 75% των χρεών τους θα
είναι σε αυξηµένη επιτήρηση µε µνηµόνια για όλο αυτό το χρονικό διάστηµα. Πέραν τούτου –επειδή λέτε ότι δεν θα υπάρχει
µνηµόνιο– αν δεν υπάρχει µνηµόνιο, γιατί ετοιµάζεστε να φέρετε
νέο µεσοπρόθεσµο 2014-2017; Λοιπόν, αφήστε τα αυτά. Δεν
πρόκειται να ισχύσουν και να περάσουν οι αντιλήψεις σας, οι
οποίες είναι εντελώς λάθος.
Πέραν τούτου, µια µικρή παρατήρηση: Και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο φυσικά πολύ αργά θυµήθηκε την καταστροφή που
έκανε η τρόικα στην Ελλάδα. Από αυτό εδώ το Βήµα σάς είχαµε
πει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι µια Ευρωπαϊκή Ένωση των δανειστών, όπου τα όργανά της, κυρίως η Ευρωπαϊκή Κεντρική
Τράπεζα και η Κοµισιόν, έχουν µετατραπεί σε «Φιλιππινέζες» των
δανειστών και αυτό που κάνουν είναι να αποµυζούν τον ελληνικό
λαό. Αυτά τα επιχειρήµατα, τις παρατηρήσεις, δεν τις γνώριζε το
περίφηµο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και θυµήθηκε τώρα, προεκλογικά, µε επικεφαλής πολιτικές οµάδες που στήριξαν τα µνηµόνια,
δηλαδή και το Λαϊκό Κόµµα και τους Σοσιαλιστές, να έρθει να
κάνει παρατήρηση σε τι; Προσέξτε! Στο ότι δεν υπήρχε διαφάνεια για την καταστροφή της Ελλάδας και όχι στο ότι η πολιτική
ήταν λανθασµένη.
Εµείς από την πλευρά µας έχουµε βάλλει τα ζητήµατα αυτά.
Και παρ’ ότι αναβλήθηκε η έλευση των ελεγκτών, σας γνωστοποιούµε ότι θα ενηµερώσουµε και εµείς από την πλευρά µας το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ιδίως την Ευρωπαϊκή Οµάδα των Αντιφεντεραλιστών, την επόµενη εβδοµάδα, που θα µεταβώ στο
Στρασβούργο για ενηµέρωση και ανάλυση στο θέµα αυτό. Επίσης το θέµα αυτό το έχουµε βάλλει και στο Συµβούλιο της Ευρώπης και ήδη στην κοινοβουλευτική συνέλευση που θα
συνεδριάσει στις 26 Ιανουαρίου υπάρχει έκθεση και τροπολογία
δικιά µας για τον έλεγχο από την πλευρά του Συµβουλίου της
Ευρώπης στην Κοµισιόν για το ρόλο που έπαιξε στην Ελλάδα.
Αυτά, λοιπόν, είναι τα θέµατα τα οποία είναι σηµαντικότατα και
όσο και αν προσπαθείτε να τα ανατρέψετε, δεν µπορείτε να το
πετύχετε.
Στο νοµοσχέδιο, για πολλά σηµεία του οποίου θα αναφερθώ
στα συγκεκριµένα άρθρα αύριο, να κάνω τις εξής παρατηρήσεις:
Πρώτον, είναι δεδοµένο ότι το σηµαντικότατο θέµα σε σχέση µε
τις πτήσεις και βεβαίως µε τα αεροδρόµια είναι αυτό που ονοµάζεται slots, δηλαδή τα δικαιώµατα στάθµευσης. Και τα δικαιώµατα στάθµευσης θα ξέρετε ότι διατηρούνται µε βάση τη
λειτουργία των εταιρειών. Τεράστια δικαιώµατα slots είχε η
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Ολυµπιακή σε όλο τον κόσµο. Και µε την κατάργησή της και τη
διάλυσή της αυτά τα δικαιώµατα χάθηκαν.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Δεύτερον, τα αεροδρόµια τα περιφερειακά είναι δεδοµένο ότι
τα έχετε στοχεύσει µέσω του ΤΑΙΠΕΔ να πάνε για παραχώρηση,
να πάνε για ξεπούληµα.
Εκεί σας θέσαµε δύο ζητήµατα: Πρώτον, ότι ακόµη και µέσα
στη δικιά σας λογική, την οποία εµείς αρνούµεθα, δεν έχετε
βάλει καν ρήτρα εθνικής ασφάλειας. Κινδυνεύει µεγάλο µέρος
περιφερειακών αεροδροµίων να τουρκοποιηθεί, να αγοραστεί
δηλαδή από επιχειρήσεις τουρκικών συµφερόντων πέραν του ότι
φυσικά αυτοί που θα αγοράσουν ή θα πάρουν την εκµετάλλευση
των περιφερειακών αεροδροµίων έχουν κάθε λόγο να υποβαθµίσουν τη λειτουργία τους για να δουλέψουν µεγαλύτερα αεροδρόµια, όπως είναι της Κωνσταντινούπολης ή άλλα που θέλουν
πλέον ποιοι; Οι αεροπορικές εταιρείες. Το βασικό παιχνίδι έχει
µεταφερθεί εκεί, µέσω της λειτουργίας των αεροδροµίων να
δουλέψουν µε συγκεκριµένο τρόπο οι αεροπορικές εταιρείες.
Εδώ υπάρχουν σηµαντικά ζητήµατα και για τη λειτουργία του
«ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ», το οποίο επί της ουσίας ξεπουλήσατε στους Γερµανούς και για το ρόλο που παίζει το αεροδρόµιο
της Κωνσταντινούπολης σε µια οικονοµία τουρκική που είναι
φούσκα και σύντοµα θα σκάσει και θα το δείτε και φυσικά για
ποιο ρόλο πρέπει να παίξουν οι ελληνικές αεροπορικές εταιρείες.
Διότι µας λέγατε ότι µε την απελευθέρωση θα έχουµε φθηνά
ναύλα και αν πάτε τώρα, κύριε Υπουργέ, να µετακινηθείτε από
την Αθήνα στο Ηράκλειο και αντίστροφα, ενώ πριν λίγο καιρό
είχε πάνω από δέκα ή και δώδεκα πτήσεις, τώρα έχει τις µισές
και τα εισιτήρια έχουν πάει στα ύψη, όπως έχουν πάει στα ύψη
και τα εισιτήρια βεβαίως της ακτοπλοΐας και είναι εγκλωβισµένος
ο κόσµος στο νησί και δεν έχει τη δυνατότητα να µετακινηθεί
φθηνά όχι µόνο από την Κρήτη προς την Αθήνα, αλλά και από τις
άλλες περιοχές.
Αυτό είναι ένα θέµα το οποίο πρέπει να το δείτε, αλλά εφόσον
έχει δηµιουργηθεί µια τεράστια µονοπωλιακή επιχείρηση, όπως
είναι η «AEGEAN» που απορρόφησε την Ολυµπιακή, δεν υπάρχει
πλέον εσωτερικός ανταγωνισµός. Άρα η απελευθέρωση αυτή
που θέλατε και η ιδιωτικοποίηση της Ολυµπιακής δεν οδήγησε
στη µείωση της τιµής των εισιτηρίων αλλά στη δηµιουργία ενός
τεράστιου µονοπωλίου, το οποίο πλέον εκµεταλλεύεται όλη τη
διακίνηση.
Το επόµενο θέµα -και τελειώνω, κυρία Πρόεδρε, τα υπόλοιπα
θα τα πούµε αύριο- έχει σχέση µε το άρθρο 19, που αφορά στο
λαθρεµπόριο των καυσίµων. Να υπενθυµίσω σε όλους σε αυτήν
την Αίθουσα ότι όταν ήρθε πράγµατι µια τροπολογία του Υπουργού Οικονοµικών που είχε δύο πλευρές, αφορούσε συγκεκριµένη
τράπεζα και δεύτερον αφορούσε ρύθµιση ενδοοµιλικών συναλλαγών εταιρειών πετρελαιοειδών, είχαµε αντιδράσει οι Ανεξάρτητοι Έλληνες και άλλοι της Αντιπολίτευσης και το πήρε πίσω ο
Υπουργός.
Θεωρούµε ότι µε το άρθρο 19 δεν αντιµετωπίζεται η ουσία που
είναι το τεράστιο λαθρεµπόριο καυσίµων που σύµφωνα µε έρευνες και µελέτες κοστολογείται στα 17 δισεκατοµµύρια ευρώ.
Εκεί, λοιπόν, είναι τα ποσά τα οποία πρέπει να αναζητηθούν και
να πληρωθούν και όχι φυσικά να επιτίθεστε στους αγρότες που
τους υποχρεώνετε πλέον να βάλουν και βιβλία εσόδων - εξόδων
και στις υπόλοιπες κοινωνικές τάξεις. Εκεί, λοιπόν, πρέπει να πάρετε µέτρα για το ναυτιλιακό πετρέλαιο, για τις εταιρείες πετρελαιοειδών, για τον έλεγχο στα διυλιστήρια, για τον έλεγχο
βυτιοφόρων τα οποία µπαίνουν µε παράνοµα καύσιµα από τη
Βουλγαρία και από άλλες περιοχές και εκεί, λοιπόν, να δοθεί η
µεγάλη µάχη, αλλά βεβαίως δεν τη δίνετε.
Τελευταίο σηµείο το άρθρο 22 και τα υπόλοιπα θα τα πούµε
αύριο κατά τη συζήτηση των άρθρων. Συνεχίζετε την ίδια τακτική.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Πόσα τελευταία έχετε;
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Είναι τελευταίο του τελευταίου εδαφίου. Ήδη, όµως, είµαι σε λιγότερο χρόνο από ό,τι
έχετε µιλήσει οι υπόλοιποι συνάδελφοι. Τελειώνω.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΣΣΗΣ: Έχει την ανοχή του Προεδρείου.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Αφού το λέτε
και εσείς τι να πει το Προεδρείο; Ολοκληρώστε, κύριε Μαριά.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Ολοκληρώνω.
Το θέµα αφορά το άρθρο αυτό που έχει σχέση µε τα διόδια.
Σε µια περιοχή όπως είναι η Εγνατία και στις καθέτους πλέον,
δηλαδή Σιάτιστα - Κρυσταλλοπηγή, Σέρρες - Προµαχώνα και Χαλάστρα - Μεθοριακός Σταθµός Ευζώνων θα µπουν διόδια. Θα
µπουν διόδια σε µια οδό που έχει φτιαχτεί µε χρήµατα είτε της
Ευρωπαϊκής Ένωσης επί της ουσίας των Ελλήνων φορολογουµένων και των υπολοίπων της Ευρωπαϊκής Ένωσης πολιτών και
εθνικούς πόρους. Θα βάλετε εδώ διόδια, διότι πρέπει το ΤΑΙΠΕΔ
να εισπράττει τα διόδια αυτά. Ξέρετε πολύ καλά ότι κάθε ποσό
που εισπράττει το ΤΑΙΠΕΔ πηγαίνει στην εξόφληση του δηµοσίου
χρέος, δηλαδή άλλη µια φορά στην υπηρεσία των δανειστών. Καταψηφίζουµε, λοιπόν, επί της αρχής το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο.
Σας ζητούµε να ψηφίσετε την τροπολογία µας που καταργεί
την υποχρέωση καταβολής 25 ευρώ για εισαγωγή στα νοσοκοµεία και ένα ευρώ για κάθε συνταγή που εκτελούν οι φαρµακοποιοί.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΣΣΗΣ: Καταργήθηκαν τα 25 ευρώ.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Αύριο να την ψηφίσετε,
αφήστε τα υπόλοιπα.
Τελείωσε η ιστορία. Τα παραµύθια τελείωσαν.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε Μαριά. Αύριο θα µιλήσετε ξανά.
Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδος κ. Νικόλαος Καραθανασόπουλος έχει τον λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Βεβαίως, η Κυβέρνηση στο πλαίσιο του παιχνιδιού των εντυπώσεων, προσπαθεί να παρουσιάσει ως µεγάλη επιτυχία τη διαπραγµάτευση που έγινε ανάµεσα στους συνεταίρους για την
κατάργηση των 25 ευρώ. Ουσιαστικά δηλαδή, προσπαθεί να χρυσώσει το χάπι, µεταφέροντας βεβαίως το βάρος των 25 ευρώ
που θα εισέπραττε και των συνολικών εσόδων σ’ αυτούς οι οποίοι
καπνίζουν, στους καπνιστές. Όµως και ταυτόχρονα, µέσα από
αυτήν τη συµφωνία, η οποία επιτεύχθηκε ανάµεσα στα κόµµατα
της συγκυβέρνησης, δροµολογούνται οι εξελίξεις για την κλιµάκωση της αντιλαϊκής επίθεσης, οι οποίες θα καθορίσουν και τις
προτεραιότητες της Ελληνικής Προεδρίας στην Ευρωπαϊκή
Ένωση και ταυτόχρονα το νέο µεσοπρόθεσµο σχέδιο 2014-2017.
Σ’ αυτό το πλαίσιο αυτά τα οποία συζητούνται, αυτά τα οποία
ετοιµάζονται για το επόµενο χρονικό διάστηµα, είναι νέα µέτρα,
όπως η απελευθέρωση των οµαδικών απολύσεων, οι διαθεσιµότητες και οι απολύσεις στο δηµόσιο τοµέα περαιτέρω, η µείωση
των εργοδοτικών εισφορών στα ασφαλιστικά ταµεία και άλλα τέτοιου είδους µέτρα.
Άρα, λοιπόν, από αυτήν την άποψη, η όποια προσπάθεια να
χρυσωθεί το χάπι δεν πρόκειται και δεν πρέπει να έχει κανένα
απολύτως αποτέλεσµα απέναντι στην προσπάθεια να εγκλωβίσει
τη λαϊκή δυσαρέσκεια.
Το λέµε αυτό, γιατί ακριβώς αντίστοιχη προσπάθεια γίνεται σε
σχέση µε την επίσκεψη ή όχι της Επιτροπής Ελέγχου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Έβαλαν το λύκο δηλαδή να φυλάει τα πρόβατα. Δηλαδή η Επιτροπή Οικονοµικών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συνολικά, το οποίο ψήφισε το σύνολο των αντιλαϊκών µέτρων και των στρατηγικών επιλογών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα ελέγξει δήθεν την τρόικα για
το αν είχε αστοχίες ή όχι στην πολιτική της, θα ελέγξει δήθεν την
τρόικα αν στο πλαίσιο της επίσκεψής της στις χώρες αυτές ήταν
υπό δηµοκρατικό έλεγχο και λογοδοσία. Δηλαδή, ποιος θα ελέγξει ποιον; Αυτοί οι οποίοι ουσιαστικά έχουν ψηφίσει το σύνολο
των αντιλαϊκών µέτρων και των στρατηγικών επιλογών.
Από αυτήν την άποψη, εµείς λέµε καθαρά, πως όποια προσπάθεια κι αν γίνει, δεν µπορεί να εξωραϊστεί η Ευρωπαϊκή Ένωση.
Είναι η σφηκοφωλιά, λυκοσυµµαχία των µονοπωλιακών οµίλων.
Δεν µπορεί να αλλάξει. Θα αλλάξει και θα γίνεται όλο και πιο έντονα αντιδραστική σε βάρος των λαών. Βεβαίως ούτε το ίδιο το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, που αποτελεί θεσµό αυτής της λυκοσυµµαχίας, µπορεί να έχει δηµοκρατική νοµιµοφάνεια. Διότι απο-
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τελεί ακριβώς το εργαλείο υλοποίησης αυτών των αντιλαϊκών µέτρων.
Από αυτήν την άποψη, η ελπίδα για τους λαούς δεν είναι οι
διάφορες επιτροπές ελέγχου που θα εξετάσουν την πορεία και
την πολιτική της τρόικας από µεριάς Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ελπίδα για τους λαούς είναι η σύγκρουση µε την αντιλαϊκή πολιτική
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συνολικά την ανατροπή της εξουσίας των µονοπωλίων και η πάλη για την αποδέσµευση. Αυτό
µπορεί να αποτελέσει την ελπίδα για τους λαούς. Από αυτήν την
άποψη δεν είναι τυχαίο και δεν είναι αποσπασµένο και γι’ αυτόν
ακριβώς το λόγο είναι και καταδικαστέα η απόφαση της Κυβέρνησης να απαγορεύσει τις διαδηλώσεις που είχαν εξαγγελθεί σε
σχέση µε τις αυριανές επετειακές εκδηλώσεις για την ανάληψη,
την Προεδρία.
Με ποια δικαιολογία; Ότι έρχονται σε αντίθεση µε το χαρακτήρα των εκδηλώσεων. Δηλαδή κάποιος διαδηλώνει, ακριβώς
για να δείξει την αντίθεσή του. Αν συµφωνούσε µε το χαρακτήρα
των εκδηλώσεων, τότε θα συµµετείχε στις φιέστες, σε αυτά τα
πανηγυράκια. Απ’ αυτήν την άποψη, οι όποιες διαδηλώσεις γίνονται το επόµενο χρονικό διάστηµα και θα οργανωθούν το επόµενο διάστηµα, είναι γιατί ακριβώς ο λαός αντιδρά και θέλει να
εκφράσει την αντίδρασή του µε το σύνολο της πολιτικής και όχι
επειδή ακριβώς συµφωνεί µε αυτήν τη βάρβαρη αντιλαϊκή πολιτική.
Έρχοµαι τώρα σε ορισµένες παρατηρήσεις, σε κάποιες πρώτες απόψεις συνολικότερα σε σχέση µε το νοµοσχέδιο που συζητάµε. Εµείς δεν θα δούµε αποσπασµένα την Εθνική Αρχή
Συντονισµού Πτήσεων, τη συγκρότησή της και τις αρχές της. Δεν
είναι αποσπασµατικό µέτρο. Εντάσσεται στη γενικότερη πολιτική
της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις αεροµεταφορές, στη συνολικότερη φιλοσοφία της Ευρωπαϊκής Ένωσης γενικότερα για τις µεταφορές. Είναι απλό κοµµάτι αυτό; Είναι στρατηγικός τοµέας της
Ευρωπαϊκής Ένωσης η πολιτική των µεταφορών, γιατί ακριβώς
έρχεται και αποτελεί αποφασιστικό παράγοντα στη διαδικασία
ενοποίησης της ευρωενωσιακής αγοράς.
Άρα και τα δίκτυα και οι υποδοµές και οι µεταφορές συνολικότερα αποτελούν βασικό, συστατικό στοιχείο στην πολιτική ενοποίησης της ευρωενωσιακής αγοράς και όχι µόνο στο εσωτερικό
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά ταυτόχρονα και στις σχέσεις που
έχει µε τρίτες χώρες. Γι’ αυτό ακριβώς και η εξωτερική πολιτική
για τις αεροµεταφορές αποτελεί ένα πολύ σηµαντικό τµήµα της
όλης διαδικασίας και δεν είναι τυχαίο στο πλαίσιο αυτό ότι ένα
πολύ σηµαντικό τµήµα των κοινοτικών προϋπολογισµών πηγαίνει
στη διαµόρφωση ενιαίων διευρωπαϊκών δικτύων µεταφορών.
Έτσι, λοιπόν, η συνολική λογική και πολιτική της Ευρωπαϊκής
Ένωσης για τις µεταφορές έχει ένα στόχο, να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα στο πλαίσιο της πολιτικής της απελευθέρωσης
της αγοράς των µεταφορών. Από αυτήν την άποψη µια τέτοια
πολιτική δεν ξεκίνησε τώρα τα τελευταία χρόνια λόγω της τρόικας και των µνηµονίων, µε την ιδιωτικοποίηση για παράδειγµα
των αεροδροµίων. Αυτή η πολιτική έχει ξεκινήσει αµέσως µετά
τη Συνθήκη του Μάαστριχτ και µετά από µια σειρά από πακέτα
που αφορούσαν και τις οδικές µεταφορές, τις σιδηροδροµικές,
τις αεροµεταφορές και τις θαλάσσιες µεταφορές.
Και έχει συγκεκριµένους στόχους. Μέσα από αυτήν την πολιτική της απελευθέρωσης των αεροµεταφορών δεν καταργήθηκε
και η κρατική µονοπωλιακή εκµετάλλευση των εσωτερικών αερογραµµών σε όλα τα κράτη-µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
όχι µόνο στη χώρα µας; Μέσα από αυτήν την πολιτική δεν επεβλήθη και η κατάργηση και η απαγόρευση των κρατικών επιδοτήσεων στους εθνικούς κρατικούς αεροµεταφορείς που υπήρχαν
πριν και που τώρα βεβαίως δεν υπάρχουν; Μέσα από αυτήν τη
διαδικασία και την πολιτική δεν προχώρησαν στην ιδιωτικοποίηση
των οργανισµών διαχείρισης των αεροδροµίων -το «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» από την πρώτη στιγµή που δηµιουργήθηκε,
από τη στιγµή της παραχώρησης, της µελέτης και κατασκευής
αποτελούσε ένα ιδιωτικό αεροδρόµιο και δεν είναι το µοναδικό
σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης- και βεβαίως, στην απελευθέρωση των υπηρεσιών επίγειας εξυπηρέτησης και τεχνικής συντήρησης;
Τα αποτελέσµατα, βεβαίως, τα βιώνουµε, όχι µόνο στην Ελ-
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λάδα. Το µονοπώλιο το οποίο δηµιουργήθηκε της «AEGEAN»
είναι κεραυνός εν αιθρία; Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης πόσες
εταιρείες ουσιαστικά ελέγχουν τις αεροµεταφορές; Επιβεβαιώθηκε αυτό που έλεγε η Λογιόλα Ντε Παλάθιο, η Επίτροπος τότε
Μεταφορών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ότι θα µείνουν δυόµισι,
το πολύ τρεις µεγάλοι αεροµεταφορείς. Τόσοι δεν έχουν µείνει
σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης; Και τρεις µεγάλοι όµιλοι ελέγχουν την παγκόσµια αγορά σε επίπεδο αεροµεταφορών. Οι υπόλοιποι είναι συνδεδεµένες επιχειρήσεις κάτω από αυτούς τους
µεγάλους µονοπωλιακούς οµίλους.
Άρα, λοιπόν, η πολιτική απελευθέρωσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης οδήγησε στη συγκέντρωση και στην ακόµα περαιτέρω µονοπώληση του τοµέα των αεροµεταφορών σε εθνοκρατικό, σε
ευρωπαϊκό αλλά και σε διεθνές, παγκόσµιο επίπεδο. Διευκόλυνε
αυτή τη διαδικασία.
Άρα, λοιπόν, αυτό το περί υγιούς ή µη υγιούς ανταγωνισµού
είναι ένα ανύπαρκτο ζήτηµα. Ο καπιταλιστικός ανταγωνισµός και
η απελευθέρωση πάντοτε οδηγούν στη συγκέντρωση και τη µονοπώληση της αγοράς. Αυτά ακριβώς τα αποτελέσµατα είναι
αυτά τα οποία βιώνουµε και στη χώρα µας. Μέσα, λοιπόν, από
αυτήν τη διαδικασία της ευρωπαϊκής πολιτικής που εξυπηρετούσε τις ανάγκες των επιχειρηµατικών, των µονοπωλιακών οµίλων, έχουµε επιδείνωση της θέσης των εργαζοµένων στις αεροµεταφορές µέσα από απολύσεις, µέσα από ανατροπές στις εργασιακές σχέσεις και πολύ µεγαλύτερες δυσχέρειες στο να µπορέσουν τα λαϊκά στρώµατα και η λαϊκή οικογένεια να ικανοποιήσουν τις ανάγκες τους για φθηνές και ασφαλείς µεταφορές.
Όπως ισχύει, λοιπόν, για τις θαλάσσιες µεταφορές, τις οδικές
ή τις σιδηροδροµικές, αντίστοιχη είναι η εικόνα και για τις αεροµεταφορές. Και βεβαίως η διαπάλη η οποία γίνεται για το τι συµφέροντα θα εξυπηρετήσει η Εθνική Αρχή Συντονισµού των
Πτήσεων, είτε από τη σύνδεσή της είτε από το πώς θα καταχωρήσει τα slot, έχει να κάνει ακριβώς µε την εξυπηρέτηση των συµφερόντων των µεγάλων οµίλων, των µεγάλων αεροµεταφορέων.
Γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο το ζήτηµα δεν είναι αν αυτός ο φορέας θα είναι ανεξάρτητη αρχή ή αν θα είναι µια αρχή του στενού
ή ευρύτερου δηµόσιου τοµέα που θα καθορίζει και θα συντονίζει
τις πτήσεις. Το ζήτηµα είναι τι σκοπό και τι συµφέροντα θα εξυπηρετούν, ποια πολιτική θα υλοποιούν. Από τη στιγµή που αυτή
η πολιτική είναι σε βάρος της ικανοποίησης των λαϊκών αναγκών,
δεν µπορεί και µια τέτοιου είδους αρχή να αντιστρέψει τους κανόνες και τους όρους που διαµορφώνονται στο επίπεδο των αεροµεταφορέων και τους οποίους τους καθορίζουν οι µεγάλοι
αεροµεταφορείς.
Τέλος –για να είµαι στο χρόνο µου- είναι και η συζήτηση η
οποία ανοίχθηκε για τα άρθρα, που αφορούν το Τεχνικό Επιµελητήριο και τα οποία αποκρύπτουν την ουσία. Βασικά, την ουσία
την ανέδειξε ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, αν
θέλουµε δηλαδή ή όχι την πιστοποίηση. Εµείς λέµε όχι. Αυτό
είναι το ζήτηµα. Δεν είναι ποιος θα κάνει την πιστοποίηση, αλλά
αν χρειάζεται η πιστοποίηση των επαγγελµατικών δικαιωµάτων.
Εµείς λέµε όχι, δεν χρειάζεται η πιστοποίηση των επαγγελµατικών δικαιωµάτων γιατί αποτελεί αντιδραστική εξέλιξη των
πραγµάτων, γιατί υποβαθµίζει τα πτυχία, τα διπλώµατα των ΤΕΙ,
υποβαθµίζει τις τεχνικές σχολές. Η αποσύνδεση πτυχίου από το
επαγγελµατικό δικαίωµα είναι αυτό στο οποίο στέκεται η ίδια η
πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα θέµατα της παιδείας.
Αυτό είναι το ζήτηµα, όχι ποιος θα κάνει την πιστοποίηση, αν θα
την κάνει το ΤΕΕ, αν θα την κάνει η ΕΕΤΕΜ, αν θα την κάνουν κάποιες άλλες Οµοσπονδίες ή αν θα την κάνει το κράτος.
Εµείς λέµε καµµία απολύτως πιστοποίηση, από τη στιγµή που
ο άλλος έχει τα απαραίτητα προσόντα. Και τα απαραίτητα προσόντα τα καθορίζει το επίπεδο σπουδών του, είτε είναι πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης είτε είναι τεχνικής εκπαίδευσης, για τους
συγκεκριµένους κλάδους και κατηγορίες και δεν χρειάζεται ένας
τρίτος.
Αντίθετα, η απελευθέρωση των επαγγελµάτων, η αποσύνδεση
του πτυχίου από το επάγγελµα και ταυτόχρονα η διαδικασία της
πιστοποίησης, είναι αυτό το οποίο δηµιουργεί κατάργηση των
επαγγελµατικών δικαιωµάτων στην πράξη, για τη συντριπτική
πλειοψηφία των εργαζόµενων, είτε είναι µηχανικοί διπλωµατού-
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χοι-πτυχιούχοι είτε είναι της τεχνικής εκπαίδευσης, την κατάργηση στο σύνολο των επαγγελµατικών δικαιωµάτων και τη συγκέντρωση σε µία ελάχιστη ελίτ. Αυτό, λοιπόν, είναι το ζητούµενο
και στο οποίο εµείς εκφράζουµε την αντίθεσή µας και όχι ποιος
θα είναι αυτός ο φορέας που θα πιστοποιεί τα συγκεκριµένα
επαγγέλµατα.
Ένα δεύτερο ζήτηµα που αφορά πάλι τις διατάξεις για το ΤΕΕ
είναι το εξής: Δηλαδή σήµερα µε το συγκεκριµένο καθορισµό
των τιµολογίων έχει αποτραπεί το καρτέλ στα δοµικά υλικά; Δεν
υπάρχει σήµερα καρτέλ στα δοµικά υλικά; Γιατί υπάρχει το καρτέλ στα δοµικά υλικά; Γιατί οι δηµόσιες υπηρεσίες δεν µπορούν
να κάνουν το συγκεκριµένο έλεγχο; Όχι. Υπάρχει, γιατί υπάρχουν
δύο συγκεκριµένοι µονοπωλιακοί όµιλοι που καθορίζουν τις τιµές
στα δοµικά υλικά.
Είτε, λοιπόν, κάνει το ΤΕΕ την τιµολογιακή πολιτική, τον προσδιορισµό των τιµολογίων, είτε τον κάνει µια δηµόσια υπηρεσία,
θα αµφισβητηθεί ο ρόλος των συγκεκριµένων µονοπωλιακών οµίλων και τα συµφέροντά τους; Όχι. Δεν θα αµφισβητηθεί ο ρόλος
και τα συµφέροντα των µονοπωλιακών οµίλων. Το ότι γίνονται
ακριβά έργα, θα γίνονται επειδή θα παίξει ένα ρόλο και το ΤΕΕ ή
είναι η ίδια η φύση των δηµόσιων έργων, ιδιαίτερα στον καπιταλισµό, τα οποία τα µετατρέπουν και τα οποία καθορίζουν την επιβάρυνση ως στοιχείο και ως βασική παράµετρο το καπιταλιστικό
κέρδος; Αυτό είναι το ζητούµενο.
Εµείς, λοιπόν, λέµε ότι η υπόθεση της ανεργίας των µηχανικών, η υπόθεση των µηχανικών οι οποίοι δουλεύουν από το πρωί
µέχρι το βράδυ µε δελτίο παροχής υπηρεσιών, µε τα λεγόµενα
«µπλοκάκια», δεν έχει να κάνει µε το ποιος θα τους δίνει την πιστοποίηση των δικαιωµάτων τους.
Έχει να κάνει µε ένα σύστηµα καπιταλιστικό, βαθιά εκµεταλλευτικό και µε την κυριαρχία των µονοπωλιακών οµίλων στον κατασκευαστικό τοµέα. Ξεκίνησε αυτή η διαδικασία πριν από την
καπιταλιστική κρίση, γιγαντώνεται και µεγεθύνεται και µε την καπιταλιστική κρίση.
Άρα, λοιπόν, η διέξοδος δεν είναι ποιον θα επιλέξουµε να
εφαρµόσει καλύτερα τις αντιλαϊκές πολιτικές της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και να ικανοποιήσει τα συµφέροντα των µεγάλων κατασκευαστικών οµίλων, αν θα είναι το αστικό κράτος µέσα από τη
Δηµόσια Διοίκησή του ή αν θα είναι από τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου που αποτελούν συµβούλους του αστικού κράτους και τα οποία εφαρµόζουν ακριβώς αυτήν την πολιτική και
δεν αµφισβητούν την ουσία αυτών των µέτρων και των ρυθµίσεων όπως είναι το ΤΕΕ για παράδειγµα.
Από αυτήν την άποψη, λοιπόν, καταψηφίζουµε επί της αρχής
συνολικά το νοµοσχέδιο και για τα υπόλοιπα άρθρα θα τοποθετηθούµε και στην αυριανή συνεδρίαση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε συνάδελφε.
Τον λόγο έχει ο Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων
κ. Μιχάλης Χρυσοχοΐδης για οκτώ λεπτά.
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ (Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων): Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πριν µπω στην ουσία των διατάξεων του νοµοσχεδίου θα ήθελα να αναφερθώ και εγώ σε δύο
θέµατα που βρίσκονται αυτήν την ώρα στην επικαιρότητα. Το ένα
αφορά τα 25 ευρώ για την είσοδο στα νοσοκοµεία. Θα ήθελα να
πω στους συναδέλφους που έθιξαν το θέµα ότι αποτελεί αρετή
στην πολιτική η δυνατότητά µας να εξετάζουµε, να επανεξετάζουµε και να αξιολογούµε τις αποφάσεις τις οποίες λαµβάνουµε
και να βελτιώνουµε την πολιτική µας κάθε µέρα όλο και περισσότερο.
Κατ’ αυτήν την έννοια αυτό που έγινε είναι απολύτως θετικό.
Ικανοποιεί το αίσθηµα των πολιτών και ικανοποιεί –νοµίζω- µια
ιδιαίτερα ευαίσθητη πλευρά της πολιτικής που είναι η δηµόσια
υγεία, η υγεία των Ελλήνων πολιτών σε µια εξαιρετικά δύσκολη
στιγµή. Υπό αυτό το πρίσµα αντιµετωπίζω –εγώ τουλάχιστοναυτό το ζήτηµα.
Το δεύτερο ζήτηµα που θέλω να θέσω είναι αυτό το οποίο έθεσαν ορισµένοι συνάδελφοι µε διάφορους τρόπους. Θέλω να το
προσεγγίσω µε έναν διαφορετικό τρόπο το ζήτηµα της τροµοκρατίας, τη δραπέτευση κάποιου ισοβίτη, ο οποίος είχε άδεια και
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δεν παρουσιάστηκε. Θέλω, όµως, να προσεγγίσω όλο το ζήτηµα
αυτό µε µία, θα έλεγα, αναστοχαστική διάθεση.
Πριν από δύο µήνες περίπου σκοτώθηκε από έναν µαχαιροβγάλτη ένα νέο παιδί, ο Παύλος Φύσσας. Και µετά, πριν από περίπου ένα µήνα, δολοφονήθηκαν δύο νέα παιδιά από κάποιους
που ανέλαβαν και την ευθύνη. Ήταν δυο δολοφόνοι, οι οποίοι
σκότωσαν δύο παιδιά.
Έχουν περάσει από τότε –επαναλαµβάνω- δύο µήνες και ένας
µήνας αντίστοιχα και στη µεν περίπτωση του Παύλου Φύσσα
υπήρξαν πάρα πολύ µεγάλες κινητοποιήσεις, διαµαρτυρίες. Βλέπουµε, όµως, µε πάρα πολύ λύπη ότι σιγά-σιγά σβήνει το γεγονός, η µνήµη του ανθρώπου αυτού µέσα στην κοινωνία. Για δε
τα δύο παιδιά υπήρχε µια αναφορά η οποία κατά τη γνώµη µου
είναι πάρα πολύ προσβλητική. Υπήρχε µια αναφορά σε όλα τα
µέσα ενηµέρωσης ότι είχαµε τη δολοφονία δύο χρυσαυγιτών και
όχι δύο νέων παιδιών. Αυτό είναι ντροπή και προσβολή στη
µνήµη των παιδιών. Και υπάρχουν κάποιες οικογένειες πίσω που
υποφέρουν. Και ξέρετε ποια είναι η δική µου στάση απέναντι στη
Χρυσή Αυγή, για να είµαστε καθαροί σε αυτό.
Και θέλω να το συνδέσω µε αυτό που συνέβαινε στο παρελθόν, γιατί φοβούµαι ότι επαναλαµβάνουµε σαν ελληνική κοινωνία
τα ίδια λάθη. Τα θύµατα της «17 Νοέµβρη» ζούσαν µέσα στη
σιωπή και την ντροπή, διότι ουσιαστικά ντρέπονταν να δηλώσουν
το πένθος τους και να αναδείξουν τον πόνο τους ως οικογένειες
εξαιτίας του κλίµατος που κυριαρχούσε για πολλά χρόνια. Το ίδιο
και οι αρχές δεν έκαναν µια συστηµατική προσπάθεια για τη διερεύνηση και τελικά την εξάλειψη του φαινοµένου.
Ήµασταν θύµατα µιας θεωρίας συνοµωσίας. Κυριαρχούσαν
διάφορες θεωρίες. Τις ξέρετε, δεν χρειάζεται να τις επαναλάβω.
Το κρίσιµο, όµως, είναι το εξής: Όπως τότε έτσι και σήµερα
οδηγούµαστε και πάλι στη λήθη. Αυτό δεν είναι καλό, δεν είναι
θετικό για την κοινωνία µας και τη χώρα. Πρέπει να αναδείξουµε
τη µνήµη αυτών των αδικοχαµένων ανθρώπων που δολοφονούνται από πράξεις βίας. Πρέπει να αναδείξουµε και να ζητήσουµε
την καταδίκη µε ρητό και κατηγορηµατικό τρόπο κάθε φορά που
εµφανίζονται τέτοια ζητήµατα, για να είµαστε πραγµατικά µια
κοινωνία και µια χώρα η οποία σέβεται, στην πράξη, την ανθρώπινη ζωή. Αυτό ήθελα να πω µόνο.
Όσο γι’ αυτό καθ’ αυτό το ζήτηµα, είναι προφανές ότι είδα τις
ανακοινώσεις του Υπουργού Δικαιοσύνης. Πρέπει να σας πω ότι
δεν τον ζηλεύω διότι ο άνθρωπος καλείται ως πολιτικός, ως
Υπουργός να διαχειριστεί µια εφιαλτική κατάσταση που συνδέεται µε το σωφρονιστικό σύστηµα στη χώρα. Οι ανακοινώσεις του
είναι προς τη σωστή και θετική κατεύθυνση. Εύχοµαι πολύ γρήγορα να γίνουν πραγµατικότητα.
Δεν θα µείνω σχεδόν καθόλου στο ζήτηµα των άρθρων που
αφορούν το Τεχνικό Επιµελητήριο. Απλά θέλω να πω ότι δεν
ετέθη ζήτηµα αντισυνταγµατικότητας από την Επιστηµονική Επιτροπή της Βουλής. Επίσης, είναι σαφές πλέον ότι οι διατάξεις
αφορούν µη κερδοσκοπικούς οργανισµούς και νοµικά πρόσωπα
και όχι κάποιες κερδοφόρες ανώνυµες εταιρείες, όπως ήταν οι
προηγούµενες διατάξεις.
Θέλω, επίσης, να πω, για µια ακόµη φορά, ότι εγώ τουλάχιστον
αντιλαµβάνοµαι την πολιτική και βρίσκοµαι εδώ, σε αυτό το Βήµα
και σε αυτήν τη θέση, για να υπηρετώ το δηµόσιο συµφέρον, όχι
για να υπηρετώ και να χαϊδεύω τα αυτιά κάποιων οι οποίοι είναι
εδώ απ’ έξω και πιέζουν εσάς για να µην κάνουµε καλά τη δουλειά µας εδώ µέσα. Αυτό δεν µπορώ να το κάνω.
Γι’ αυτό απάντησα ότι δεν πρόκειται να πάρω πίσω αυτές τις
διατάξεις. Τι θεωρώ αναγκαίες, σαν ένα βήµα µπροστά, για να
επιλύσουµε τα µεγάλα ζητήµατα που απασχολούν τον τεχνικό
κόσµο της χώρας. Δεν είναι πανάκεια. Συµφωνώ µε τον κ. Παπαδηµούλη.
Να βάλετε ονοµαστική ψηφοφορία. Είναι χρήσιµο, να το κάνετε. Προσοχή, όµως, γίνεται µία προσπάθεια, ένα βήµα µπρος
για να κάνουµε το επόµενο.
Δέχτηκα κάποιες προτάσεις τώρα που λένε ότι η Ένωση των
Τεχνολόγων ζητάει να µπει στους φορείς αυτούς και να συµµετέχει. Ευχαρίστως, µε µια προϋπόθεση όµως, ότι αυτό δεν θα
αποτελεί πρόσχηµα για να µη γίνει τίποτα. Άρα, λοιπόν, δέχοµαι
να συµµετάσχουν οι φορείς αυτοί και όποιος άλλος φορέας θέλει
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µε την προϋπόθεση –επαναλαµβάνω- ότι θα είναι σαφές από τη
διάταξη ότι αν αυτοί δεν θέλουν ή αν θέλουν να µπλοκάρουν τη
δηµιουργία αυτών των θεσµών, είναι προφανές ότι οποιοσδήποτε άλλος θέλει, πρέπει να προχωρήσει.
Εγώ συµφωνώ πάντως να συµµετέχουν. Ζήτησα από τους συνεργάτες µου και τους συναδέλφους που το προτείνουν, που συνεργάζονται µε τις ενώσεις να προτείνουν άλλες λύσεις.
Επίσης, µε το Υπουργείο, µε τις υπηρεσίες µου έχουµε άριστες σχέσεις. Δεν αφαιρώ καµµιά αρµοδιότητα. Μιλάω και µε
τους διευθυντές, τους τµηµατάρχες, τους υπαλλήλους και δεν
υπάρχει κανένα ζήτηµα. Υπάρχουν κάποιοι επαγγελµατίες συνδικαλιστές, εδώ απ’ έξω, οι οποίοι µιλάνε εξ ονόµατος του εαυτού τους. Και τους είπα ότι θα τους καταγγείλω και το λέω και
σε εσάς τώρα. Θα προχωρήσω και σε άλλες καταγγελίες οι
οποίες έχουν να κάνουν µε το ρόλο κάποιων απ’ αυτούς.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υπουργού)
Κυρία Πρόεδρε, θα τελειώσω γρήγορα. Ζητώ την ανοχή σας
για ένα-δυο λεπτά.
Και όταν λέω «ρόλο», δεν εννοώ τίποτα ανήθικο. Εννοώ πολύ
απλά ότι δεν µπορούµε να συνεχίσουµε να εργαζόµαστε έτσι στο
δηµόσιο.
Για την Αρχή Συντονισµού Πτήσεων ετέθη το ζήτηµα γιατί την
αλλάζουµε και γιατί δεν αφήσαµε την παλιά. Διότι απλούστατα η
σύνθεση της παλαιάς δηµιουργούσε προβλήµατα, γιατί υπήρχε
σύγκρουση συµφερόντων. Επίσης, υπήρχε πολλές φορές µια
σύµπτωση συµφερόντων, δηµιουργούνταν πλειοψηφίες οι
οποίες υπονόµευαν ένα έργο το οποίο –πολύ σωστά είπε προηγουµένως ο κ. Βορίδης- είναι ένα εθνικό έργο.
Το πτητικό έργο της χώρας είναι ένα εθνικό έργο. Είναι περιουσία, είναι επένδυση. Σε µια χώρα τουριστική, όπως η Ελλάδα,
σε µια χώρα που θέλουµε να αυξήσουµε τις αναχωρήσεις το επόµενο χρονικό διάστηµα είναι προφανές ότι εµείς πρέπει να είµαστε ελκυστικοί.
Θέλω να σας πω ότι γίνεται µια εξαιρετική δουλειά στον τοµέα
της ρύθµισης της εναέριας κυκλοφορίας. Οι ελεγκτές της εναέριας κυκλοφορίας και η χρήση του ελληνικού ουρανού, του FIR
Αθηνών και των αεροδροµίων, γίνεται µε τον καλύτερο δυνατό
τρόπο και αυξάνουµε διαρκώς τα έσοδα. Μάλιστα, τις τελευταίες
ηµέρες µπαίνει και το Κόσοβο ως εναέριος χώρος, που σηµαίνει
ότι θα χρησιµοποιείται σαν συνέχεια του Κοσόβου, όπως αποφάσισε το Eurocontrol, ο ελληνικός εναέριος χώρος. Συνεπώς,
έχουµε µια θετική εξέλιξη.
Σε ό,τι αφορά το «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ», θέλω να σας
πω ότι το «ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» είναι ένα πολύ µεγάλο περιουσιακό στοιχείο και εννοώ το αεροδρόµιο «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ»…
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Καλά κάνετε και το διευκρινίζετε.
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ (Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων): Ναι, εννοούσα τον αερολιµένα Αθηνών «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ».
Λέω, λοιπόν, ότι είναι µια πολύ µεγάλη και σηµαντική επένδυση
για τη χώρα. Πριν από λίγο καιρό, όπως ξέρετε, οι Γερµανοί της
«HOCHTIEF» πούλησαν περίπου το 28%, το ποσοστό τους, σε
έναν πολύ σηµαντικό επενδυτικό φορέα, τον PSP, ένα επενδυτικό
fund του Καναδά, οι οποίοι έχουν σταθερές αποδόσεις της τάξεως του 8% µε 9% και είναι τύχη το γεγονός ότι αυτό το συγκεκριµένο επενδυτικό ταµείο µπήκε στο αεροδρόµιο «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ». Αυτό σηµαίνει εµπιστοσύνη.
Σε ό,τι αφορά τα περιφερειακά αεροδρόµια, ας είµαστε ειλικρινείς και καθαροί. Η ιδιωτικοποίηση δηµιουργεί κίνητρα, για να
πυκνώσουν οι αφίξεις στα περιφερειακά αεροδρόµια, διότι είναι
κίνητρο για έσοδα. Συνεπώς το επόµενο χρονικό διάστηµα θα
υπάρχει πολύ περισσότερη κίνηση στα περιφερειακά αεροδρόµια της χώρας.
Τελειώνω µε το θέµα της Εγνατίας. Η Εγνατία είναι ένας οδικός άξονας περίπου εξακοσίων είκοσι χιλιοµέτρων και µαζί µε
τους κάθετους φτάνει στα οκτακόσια πενήντα χιλιόµετρα, που
κάποια στιγµή θα οδηγηθεί προς την ιδιωτικοποίηση. Το θέµα,
όµως, δεν είναι η ιδιωτικοποίηση. Το ζήτηµα είναι ότι αυτήν τη
στιγµή κυκλοφορούν χιλιάδες φορτηγά αυτοκίνητα τρίτων

5450

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

χωρών, Τουρκίας, Βουλγαρίας, Αλβανίας και δεν πληρώνει σχεδόν κανείς τίποτα.
Επειδή άκουσα πολλούς από εσάς που είπατε ότι αυτός ο
δρόµος έγινε µε λεφτά του ελληνικού δηµοσίου, θέλω να σας πω
ότι υπάρχουν ακόµη δάνεια -ο κ. Βορίδης διετέλεσε Υπουργός
Δηµοσίων Έργων και το γνωρίζει πολύ καλά- που αποδίδονται,
250 εκατοµµύρια τα οποία αποδίδονται από το ελληνικό δηµόσιο.
Δεν µπορεί ο χρήστης να µην πληρώνει. Αυτό δεν υπάρχει πουθενά, σε καµµία χώρα και νοµίζω ότι είναι κοινωνικά ορθό και δίκαιο, ο χρήστης να πληρώνει τη χρήση του δρόµου που κάνει.
Άρα, λοιπόν, αφορά όλους όσους χρησιµοποιούν το δρόµο.
Ποια είναι η καινοτοµία και ποιο είναι το στοιχείο που θα καθιστά δίκαια τα διόδια της Εγνατίας; Είναι το αναλογικό σύστηµα,
το οποίο µε υπουργική απόφαση και µε νόµο εγκαθίσταται, έτσι
ώστε οποιοσδήποτε –είτε το ίδιο το κράτος είτε ο ιδιώτης- θα
χρησιµοποιεί το σύστηµα των αναλογικών διοδίων, που σηµαίνει
ότι όσα χιλιόµετρα κάνεις, αυτά θα πληρώνεις.
Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε, και συγγνώµη για την υπέρβαση του χρόνου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστώ
πολύ, κύριε Υπουργέ.
Τον λόγο έχει η εισηγήτρια του ΣΥΡΙΖΑ κ. Αµµανατίδου.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Ευχαριστώ.
Δεν θέλω να πω κάτι για το νοµοσχέδιο. Ακούγοντας, όµως,
τον κύριο Υπουργό να µιλά για εγκλήµατα, για δολοφόνους,
θέλω να του πω ότι υπάρχουν αυτοί που οπλίζουν το χέρι τους
και υπάρχουν και κάποιοι άλλοι που είναι οι ηθικοί αυτουργοί και
είναι οι υπεύθυνοι γι’ αυτά τα εγκλήµατα.
Τουλάχιστον εσείς, κύριε Χρυσοχοΐδη, δεν µπορείτε να µιλάτε
µε µεγάλη άνεση, διότι θα πρέπει να σας θυµίσω κάποια γεγονότα. Ήσασταν Υπουργός Δηµόσιας Τάξης το Μάιο του 1997 και
επειδή είχατε την ιστορία του Σορίν Ματέι, όταν ξεκίνησε το λεωφορείο από το δικό µου το χωριό µε το φίλο µου, το Γιώργο
τον Κουλούρη, όταν µπήκε µέσα ο Αντόν Φλαµούρ, ανοίξατε τα
σύνορα γιατί δεν ξέρατε να διαχειριστείτε µια κατάσταση και είχαµε δυο νεκρούς. Ο ένας απ’ αυτούς ήταν ο Γιώργος Κουλούρης. Όταν µιλάτε, να σκέφτεστε και τους ηθικούς αυτουργούς,
να µην βάζετε µόνο αυτούς που σκοτώνουν.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Τον λόγο έχει
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ο κύριος Υπουργός, για να απαντήσει.
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ (Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων): Κυρία συνάδελφε, είστε εκτός θέµατος.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Καθόλου.
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ (Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων): Δεν θέλω τέτοια ώρα να σηκώσω τους τόνους. Δεν
υπήρχαν ηθικοί αυτουργοί στην περίοδο της ευηµερίας, που κάποιοι σκότωναν αξιωµατικούς της Αστυνοµίας, απλούς πολίτες,
δικαστές, πολιτικούς …
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Δεν µίλησα για τη «17
Νοέµβρη», για την κατάσταση που είµαστε σήµερα µίλησα.
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ (Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων): Συνεπώς, σας παρακαλώ πάρα πολύ να είστε πολύ
προσεκτική. Ας µην ανοίξουµε τέτοια κουβέντα, πραγµατικά δεν
το θέλω. Είµαι πάρα πολύ προσεκτικός και δεν αναφέροµαι ποτέ
σε αυτά τα θέµατα. Είδατε ότι δεν αναφέρθηκα στο αστυνοµικό
µέρος, αναφέρθηκα στο καθαρά κοινωνικό και είπα να αναστοχαστούµε όλοι µαζί, τίποτα άλλο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Θα έπρεπε
όµως, γιατί υπάρχουν και θύµατα αστυνοµικοί και πρέπει να τολµάµε να τα λέµε όλα, κύριε Υπουργέ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κηρύσσεται περαιωµένη η συζήτηση επί της αρχής του νοµοσχεδίου του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: «Εθνική Αρχή Συντονισµού
Πτήσεων και άλλες διατάξεις».
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το νοµοσχέδιο επί της αρχής;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΘΩΜΑΣ ΨΥΡΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Συνεπώς το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων:
«Εθνική Αρχή Συντονισµού Πτήσεων και άλλες διατάξεις» έγινε
δεκτό επί της αρχής κατά πλειοψηφία.
Με τη συναίνεση του Σώµατος και ώρα 23.51’ λύεται η συνεδρίαση για αύριο ηµέρα Τετάρτη 8 Ιανουαρίου 2014 και ώρα
10.00’, µε αντικείµενο εργασιών του Σώµατος: νοµοθετική εργασία, σύµφωνα µε την ηµερήσια διάταξη που έχει διανεµηθεί.
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