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Αθήνα, σήµερα στις 28 Ιανουαρίου 2014, ηµέρα Τρίτη και ώρα
18.11’ συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολοµέλεια για να συνεδριάσει υπό την προεδρία
του Β’ Αντιπροέδρου αυτής κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΛΑΝΤΖΗ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση.
Εισερχόµαστε στη συζήτηση των
ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ
Θα συζητηθεί η δεύτερη µε αριθµό 3089/380/24-10-2013 ερώτηση και αίτηση κατάθεσης εγγράφων του Βουλευτή B’ Αθηνών
του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Δηµητρίου Στρατούλη προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Πρόνοιας, σχετικά µε τους επιστρατευµένους εργαζόµενους
στην «ΣΤΑΣΥ Α.Ε.».
Κύριε συνάδελφε, έχετε τον λόγο.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥΛΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, είναι γνωστό ότι στις 24 Ιανουαρίου του 2013
κατά τη γνώµη τη δική µου αλλά και του ΣΥΡΙΖΑ και των συνδικάτων της ΣΤΑΣΥ, των σταθερών συγκοινωνιών, µία αποφράδα
µέρα για τη δηµοκρατία και για τα συνδικαλιστικά και εργατικά
δικαιώµατα στη χώρα µας- µε δύο αποφάσεις, αφ’ ενός µεν του
Πρωθυπουργού και αφ’ ετέρου δε του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, κηρύχτηκε πολιτική επιστράτευση των
απεργών των Σταθερών Συγκοινωνιών (ΣΤΑΣΥ), µε αφορµή την
πολυήµερη απεργία που είχαν οι εργαζόµενοι του µετρό, τις
απεργίες αλληλεγγύης-στήριξης αλλά και τις απεργίες για τα
δικά τους ζητήµατα, αυτά που είχαν οι εργαζόµενοι και στο τραµ
και στον ΗΣΑΠ, δηλαδή συνολικά οι εργαζόµενοι των Σταθερών
Συγκοινωνιών.
Έχουµε πει, κύριε Υπουργέ, µε κάθε τρόπο, πολιτικό, νοµικό,
συνδικαλιστικό, ανθρώπινο, ότι είναι πάρα πολύ αντισυνταγµατικές, πάρα πολύ αντιδηµοκρατικές αυτές οι αποφάσεις. Στηρίζονται σε µία διεύρυνση των µοναδικών δυνατοτήτων και εξαιρέσεων που δίνει το Σύνταγµά µας στο άρθρο 22 παράγραφος 4,
για να υπάρχει επίταξη εργασίας, για να υπάρχει αναγκαστική
εργασία, για να παραβιάζεται η ελευθερία της εργασίας.
Το Σύνταγµα προβλέπει επίταξη µόνο σε περίπτωση θεοµηνίας
και σε περίπτωση κινδύνου της δηµόσιας υγείας. Εδώ, κύριε
Υπουργέ, µε τις αποφάσεις του Πρωθυπουργού και των αρµόδιων
Υπουργών διευρύνθηκαν οι λόγοι για τους οποίους µπορεί να γίνει
πολιτική επιστράτευση της εργασίας και συγκεκριµένα απεργών
και σε λόγους που έχουν να κάνουν µε τη δηµόσια τάξη, που δεν
προβλέπεται καθόλου µέσα στο Σύνταγµα της χώρας µας.

Έχουµε καταθέσει, κύριε Υπουργέ, στις 17 Μαΐου του 2013,
πρόταση νόµου του ΣΥΡΙΖΑ για την κατάργηση της δυνατότητας
της εκάστοτε κυβέρνησης να κηρύσσει πολιτική επιστράτευση
απεργών και για την παντελή απαγόρευση κάθε κυβέρνησης να
προβαίνει σε παραβίαση αυτού του συνταγµατικού και
δηµοκρατικού δικαιώµατος των εργαζοµένων. Δεν έχει έρθει για
συζήτηση στην Ολοµέλεια της Βουλής ακόµα, κύριε Πρόεδρε,
παρ’ ότι έχουν περάσει από τότε οκτώ και πλέον µήνες.
Δεύτερον, έχουµε καταθέσει, ως ΣΥΡΙΖΑ, εκτός από την
πρόταση νόµου, επίκαιρη επερώτηση στη Βουλή στις 15
Οκτωβρίου του 2013. Έχουν περάσει από τότε τέσσερις µήνες
και πάνω, κύριε Πρόεδρε, και δεν έχει έρθει για συζήτηση στη
Βουλή. Αυτή η επίκαιρη επερώτηση του ΣΥΡΙΖΑ ζητά να αρθεί το
καθεστώς πολιτικής επιστράτευσης.
Βεβαίως τα σωµατεία των εργαζοµένων της ΣΤΑΣΥ έχουν
κάνει και αίτηση ακύρωσης στο Συµβούλιο της Επικρατείας, η
οποία έχει συζητηθεί και αναµένεται η σχετική απόφαση. Έχουν
στείλει µάλιστα και επιστολή στις 17 Οκτωβρίου του 2013, πριν
από τέσσερις µήνες, στον Πρωθυπουργό της χώρας, µε την
οποία ζητούν να αρθεί το απαράδεκτο και αντιδηµοκρατικό
καθεστώς της πολιτικής επιστράτευσης που αφορά τους ίδιους.
Απάντηση, όµως, µέχρι σήµερα δεν έχουν πάρει.
Πρώτο ερώτηµα είναι: Η πολιτική επιστράτευση που κηρύχθηκε τον τελευταίο χρόνο για τους ναυτεργάτες µε απόφαση
Πρωθυπουργού έχει ανακληθεί, έχει αρθεί. Η προληπτική πολιτική επιστράτευση –απαράδεκτο ιστορικά και δηµοκρατικά- για
τους καθηγητές δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης µε απόφαση
Πρωθυπουργού και αρµόδιου Υπουργού έχει αρθεί. Η πολιτική
επιστράτευση των εργαζοµένων στην τοπική αυτοδιοίκηση µε
απόφαση του Πρωθυπουργού και του αρµόδιου Υπουργού έχει
αρθεί.
Δώδεκα µήνες µετά, η πολιτική επιστράτευση, κύριε Πρόεδρε
και κύριε Υπουργέ, των εργαζοµένων στις σταθερές συγκοινωνίες γιατί ακόµα δεν έχει αρθεί; Γιατί ακόµα είναι στο γύψο; Πόσα
δικαιώµατα συνδικαλιστικά, εργασιακά, ασφαλιστικά επιδιώκει
να τους αφαιρέσει η Κυβέρνηση και τους κρατάει ακόµα στον
γύψο, για να µην µπορούν να αντιδράσουν σε αυτά;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Το δεύτερο ερώτηµα, κύριε Υπουργέ, είναι το εξής: Έχουν κυκλοφορήσει διάφορα έγγραφα του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθµισης, του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων -διάφορων Υπουργείων µεταξύ τους- µε τα οποία γίνεται
κουβέντα για νέο κύµα διαθεσιµοτήτων-απολύσεων στον χώρο
των σταθερών συγκοινωνιών αλλά και των οδικών συγκοινωνιών.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ολοκληρώστε, κύριε
συνάδελφε.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥΛΗΣ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Είναι δυνατόν, κύριε Υπουργέ, µετά από τόσο κόσµο που
έφυγε το 2010 και το 2011, δήθεν για την εξυγίανση των αστικών
συγκοινωνιών, µετά τις τροµακτικές ελλείψεις προσωπικού που
υπάρχουν, που διατέθηκαν δεκάδες εκατοµµύρια ευρώ και το
2013 για υπερωρίες, αντί να επανέλθουν οι µεταταγµένοι, οι αποχωρήσαντες και να προσληφθεί νέο προσωπικό, να φύγουν κι
άλλοι; Θα διαλύσουµε, δηλαδή, το συγκοινωνιακό έργο; Θα στείλουµε στη δυστυχία, στη φτώχεια και στην εξαθλίωση κι άλλους
εργαζόµενους των αστικών συγκοινωνιών; Θα δηµιουργήσουµε
ακόµα µεγαλύτερα προβλήµατα στο κοινωνικό σύνολο, µε αραίωση των δροµολογίων και χειροτέρευση του συγκοινωνιακού
έργου; Είναι δυνατόν να συµβαίνουν αυτά, κύριε Υπουργέ;
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Τον λόγο έχει ο
Υπουργός κ. Κεγκέρογλου.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ (Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας): Κύριε Πρόεδρε, µήπως κάνετε
λάθος; Σ’ εµένα πρέπει να δώσετε τον λόγο; Το περιεχόµενο της
ερώτησης, όπως αναπτύχθηκε από τον κύριο συνάδελφο, τον κ.
Στρατούλη, αφορά το Προεδρείο και πρέπει να δώσετε απαντήσεις. Επί δύο λεπτά ο κύριος συνάδελφος µιλούσε για το ότι δεν
έχετε φέρει την πρόταση νόµου και την επερώτηση για να συζητηθεί στη Βουλή. Εγώ θα απαντήσω;
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥΛΗΣ: Κύριε Υπουργέ, για να τα φέρει
το Προεδρείο πρέπει να συναινέσει ο Υπουργός Εργασίας.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ (Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας): Κύριε συνάδελφε, εγώ δεν σας
διέκοψα.
Μιλήσατε για αποφάσεις του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης. Κι έρχεστε στον Υπουργό Εργασίας να κάνετε
ερώτηση για το Προεδρείο. Αυτά είναι πρωτότυπα πράγµατα.
Πραγµατικά, έχετε µια ωραία ερώτηση, γραπτή βέβαια, επί της
οποίας δεν αναφερθήκατε καθόλου.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥΛΗΣ: Στην πρώτη παράγραφο για την
πολιτική επιστράτευση είναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κύριε Στρατούλη, σας
παρακαλώ, µη διακόπτετε.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ (Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας): Εάν θέλετε να συζητήσουµε
το θέµα της πολιτικής επιστράτευσης, πραγµατικά θα ήταν ευκαιρία να έρθει στη Βουλή το θέµα αυτό.
Εγώ θα πρότεινα -και πριν από αυτό- να συζητηθεί σε µια διακοµµατική επιτροπή ή σε αρµόδια Διαρκή Επιτροπή της Βουλής,
για να δούµε στις µέρες µας το πλαίσιο µε το οποίο θα µπορεί
να υπάρχει, όταν πρόκειται για δηµόσιο συµφέρον, για κίνδυνο
για τη ζωή των ανθρώπων ή οτιδήποτε άλλο, τέτοιου είδους παρέµβαση στο πλαίσιο του Συντάγµατος. Συµφωνώ, δηλαδή, µε
την ανάγκη να ξαναδούµε διατάξεις. Αυτό όµως δεν είναι το αντικείµενο σήµερα της συζήτησης και δεν είναι και δική µου αρµοδιότητα να σας απαντήσω γι’ αυτό. Κατ’ αρχήν, όµως λέω
«ναι» σε αυτή τη συζήτηση.
Όσον αφορά το δεύτερο θέµα, το οποίο θέτετε σε σχέση µε
το Υπουργείο Υποδοµών, ασφαλώς θα πρέπει να κληθεί το
Υπουργείο Υποδοµών και το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθµισης, εάν υπάρχει τέτοιο ζήτηµα, να τοποθετηθεί, γιατί είναι
αποκλειστικά θέµα αρµοδιότητας των δύο Υπουργείων. Από ό,τι
γνωρίζω δεν έχει τεθεί τέτοιο θέµα. Δεν υπάρχει στον ορίζοντα
τέτοιο θέµα. Σε αντίθετη κατεύθυνση κινούνται τα Υπουργεία.
Και µε την αφορµή της ερώτησης, την οποία θα αναπτύξετε
στη δευτερολογία σας, θα απαντήσω στη δευτερολογία µου για
τα θέµατα αυτά.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Τον λόγο έχει ο κ.
Στρατούλης.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥΛΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κοιτάξτε να δείτε, κύριε Υπουργέ, επειδή µας ακούν και Βουλευτές και είναι και ο Πρόεδρος εδώ της Βουλής µε πολλή εµπειρία, ας µη στρεψοδικούµε τώρα. Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ότι, όταν κατατίθενται προτάσεις νόµου στη Βουλή από τα κόµµατα της Αντιπολίτευσης, το πότε θα τις φέρει το Προεδρείο της
Βουλής για συζήτηση έχει να κάνει µε τις συνεννοήσεις που κάνει
το Προεδρείο της Βουλής µε τον αρµόδιο Υπουργό και το αρµόδιο Υπουργείο και µε το αν είναι έτοιµος ο Υπουργός και το
Υπουργείο ή όχι.
Εποµένως η µία ευθύνη είναι του Προεδρείου, που δεν έχει
φέρει ακόµη την πρόταση νόµου για άρση του καθεστώτος πολιτικής επιστράτευσης στις σταθερές συγκοινωνίες, αλλά να καταργηθεί και σαν θεσµός. Και το ίδιο ισχύει και για την
επερώτηση του ΣΥΡΙΖΑ. Η µισή ευθύνη είναι του Προεδρείου και
η άλλη µισή του Υπουργείου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Όχι, δεν είναι καθόλου ευθύνη του Προεδρείου. Το είπατε σωστά. Συγγνώµη που
σας διακόπτω, εγώ δεν συνηθίζω να το κάνω, αλλά, όπως είπατε
σωστά, µετά από είκοσι χρόνια µάθαµε, δεν ήρθαµε από παρθενογένεση. Ο κ. Λαφαζάνης και ο κ. Βούτσης που συµµετέχουν
στη Διάσκεψη των Προέδρων θέτουν το θέµα ή οποιοσδήποτε
µπορεί να το θέσει και το αποδέχεται ή όχι η Κυβέρνηση. Εµείς
δεν έχουµε κανένα λόγο να παρέµβουµε.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥΛΗΣ: Γνωρίζω πάρα πολύ καλά γιατί
ρώτησα, κύριε Πρόεδρε, και έχουν γίνει και οι συνεννοήσεις και
γνωρίζω πολύ καλά ότι ο κ. Λαφαζάνης και ο κ. Βούτσης το έχουν
θέσει από τις 25 Οκτώβρη 2013 στη Διάσκεψη των Προέδρων και
εφόσον ακόµα δεν έχει έρθει να συζητηθεί, τι να κάνω εγώ; Σήµερα εκ µέρους του Προεδρείου της Βουλής εσείς αναλαµβάνετε την πολιτική ευθύνη που δεν ήρθε. Αλλά να µη µείνουµε στα
διαδικαστικά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Καλό είναι, όµως, να
µπούµε και στην ερώτηση.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥΛΗΣ: Κύριε Υπουργέ, κύριε Κεγκέρογλου, η πρώτη παράγραφος της ερώτησης αφορά το καθεστώς
της πολιτικής επιστράτευσης και εποµένως είναι ένα πολιτικό ζήτηµα. Χαίροµαι που είπατε σαν Υφυπουργός Εργασίας ότι είναι
ένα ζήτηµα το οποίο πρέπει να ανοίξει για συζήτηση, αλλά
ωστόσο, επειδή είστε Υφυπουργός Εργασίας και ο κ. Βρούτσης,
Υπουργός Εργασίας, από τη στιγµή που έναν χρόνο µετά είναι η
µόνη εκκρεµότητα που παραµένει από τις απεργίες που κηρύχθηκαν σε πολιτική επιστράτευση, νοµίζω ότι και το Υπουργείο Εργασίας πρέπει να έχει µία σαφή θέση – πρόταση προς την
Κυβέρνηση.
Τρίτον, ενόχληση έχει γίνει και όχι µόνο από τον ΣΥΡΙΖΑ. Σας
είπα ότι τα Σωµατεία Σταθερών Συγκοινωνιών έχουν στείλει επιστολή στον Πρωθυπουργό της χώρας, από τον οποίο ζητούν να
αρθεί το καθεστώς της πολιτικής επιστράτευσης. Αυτό όσον
αφορά αυτό το ζήτηµα. Είναι µία µαύρη σελίδα στην ιστορία της
χώρας και θεωρούµε -και παρακαλώ, στη δευτερολογία σας
θέλω τη θέση σας- ότι το Υπουργείο Εργασίας πρέπει να πάρει
θέση και να παρέµβει, καθόσον του αναλογεί, ώστε να αρθεί
αυτό το απαράδεκτο καθεστώς για τους εργαζόµενους στις σταθερές συγκοινωνίες. Είναι οι µόνοι εργαζόµενοι στη χώρα που
είναι ντυµένοι κυριολεκτικά στο χακί. Το ανέχεστε αυτό; Το δέχεστε σαν Υπουργείο Εργασίας;
Έρχοµαι στο δεύτερο ερώτηµα, που είναι και ο βασικός κορµός της ερώτησής µας. Κύριε Υπουργέ, έγγραφα για διαθεσιµότητες εργαζοµένων του ΣΤΑΣΥ και ΟΣΥ έχει στείλει ο κ.
Μητσοτάκης, ο Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθµισης. Έγγραφα, επίσης, έχουν σταλεί και µιλούν ότι από εξακόσιους µέχρι
χίλιους διακόσιους υπαλλήλους από τους οργανισµούς που εποπτεύει το Υπουργείο Μεταφορών και Συγκοινωνιών, µεταξύ των
οποίων κατονοµάζονται και οι σταθερές συγκοινωνίες και οι οδικές συγκοινωνίες, θα µπορούσε να είναι πλεονάζον προσωπικό
και να µπει σε διαθεσιµότητα και σε απολύσεις.
Εµείς χαιρόµαστε να µην υπάρχει θέµα. Αν το επιβεβαιώσετε
και στη δευτερολογία σας, το κρατάµε ως πολιτική δέσµευση,
ότι δεν υπάρχει θέµα διαθεσιµοτήτων στις αστικές συγκοινωνίες.
Αλλά ανησυχούµε και θέλουµε σαφείς και ρητές δεσµεύσεις ότι
δεν θα υπάρξει νέο κύµα διαθεσιµοτήτων και απολύσεων, γιατί
σας είπα ότι είναι καταστροφικό για τους ίδιους τους εργαζόµενους που θα απολυθούν, καταστροφικό για τις οδικές και τις σταθερές συγκοινωνίες, καταστροφικό και για την ίδια την κοινωνία.
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(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τέλος, κύριε Πρόεδρε, κοιτάξτε να δείτε, σας είπα γιατί παραµένει το καθεστώς πολιτικής επιστράτευσης. Πρώτον, έχει έρθει
στους εργαζόµενους σχέδιο συλλογικής σύµβασης εργασίας να
υπογράψουν στις σταθερές συγκοινωνίες µε το οποίο ουσιαστικά ζητούν µε την υπογραφή τους να επικυρωθεί η δραµατική
µείωση των µισθών που είχαν, λόγω κατάργησης της συλλογικής
τους σύµβασης και ένταξής τους στο ενιαίο µισθολόγιο των δηµοσίων υπαλλήλων, από 35% έως 38%.
Δεύτερον, έχει αποφασίσει το διοικητικό συµβούλιο των σταθερών συγκοινωνιών, όλο αυτό το διάστηµα που οι εργαζόµενοι
είναι σε πολιτική επιστράτευση και δεν µπορούν να απεργήσουν,
ένα σχέδιο κανονισµού εργασίας, το οποίο έχει πάει για δηµοσίευση στο ΦΕΚ, στο οποίο ενισχύεται το διευθυντικό δικαίωµα
µέσα στην επιχείρηση και αφαιρούνται όλες οι δυνατότητες συµµετοχής και ελέγχου του συνδικάτου των εργαζοµένων στα κέντρα λήψης των αποφάσεων για προσλήψεις, για πειθαρχικά, για
την υπηρεσιακή τους διαδροµή, κ.λπ..
Τρίτον, έχει εγκριθεί ένα οργανόγραµµα, µε τους εργαζόµενους των ΣΤΑΣΥ σε πολιτική επιστράτευση, να µην µπορούν να
αντιδράσουν, µε το οποίο οργανόγραµµα πραγµατικά επιβεβαιώνεται, αναγεννάται και εγκαθιδρύεται και πάλι ένας µηχανισµός
πελατειακών σχέσεων στον καθορισµό των υπαλλήλων των σταθερών συγκοινωνιών οι οποίοι αναλαµβάνουν θέση ευθύνης.
Για όλους αυτούς τους λόγους ζητάµε να σταµατήσουν οι αντεργατικές συµπεριφορές σε βάρος των εργαζοµένων. ια όλους
αυτούς τους λόγους, για να µπορούν και οι ίδιοι να αντισταθούν,
να αντιδρούν, να ελέγχουν τη διοίκηση των σταθερών συγκοινωνιών, ζητάµε να αρθεί το καθεστώς της πολιτικής επιστράτευσης.
Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Και εµείς ευχαριστούµε, κύριε συνάδελφε.
Θέλω, επειδή είµαστε όλοι εδώ, να σας πω ότι θα είµαι ο τελευταίος που θα διακόψω και δεν θα αφήσω να ολοκληρώσει τη
σκέψη του κάποιος συνάδελφος, όταν τοποθετείται. Αλλά, παρακαλώ, αυτό να το αξιοποιείτε και να το χρησιµοποιείτε ορθώς.
Ούτε παραίνεση είναι ούτε δικαίωµα συµβουλής έχω, αλλά καταλαβαίνετε γιατί το λέω.
Κύριε Υπουργέ, συγγνώµη, έχετε τον λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΑΘΑΣ: Και εσείς κάνατε διακοπή δύο λεπτά!
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ (Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας): Κύριε συνάδελφε, µε αφορµή
µια ερώτηση µπορούµε βεβαίως να διευρύνουµε τη θεµατολογία
και να θέτουµε και άλλα θέµατα. Αλλά, όταν ο πυρήνας της ερώτησης αφορά άλλο Υπουργείο, τότε πρέπει να αποταθούµε σε
αυτό το Υπουργείο. Με αυτόν τον τρόπο, σας επιστρέφω το θέµα
της στρεψοδικίας. Εγώ ποτέ, σε αυτήν την Αίθουσα τουλάχιστον,
δεν έχω προσφύγει σε αυτήν τη µέθοδο.
Δηλαδή, εσείς εδώ απευθύνεστε στο Υπουργείο Εργασίας και
στο Υπουργείο Ανάπτυξης. Στο θέµα της επιστράτευσης, αρµόδιο είναι το Υπουργείο Υποδοµών. Σας το λέω µε την έννοια ότι
αυτό το Υπουργείο µόνο θα µπορεί να σας απαντήσει γι’ αυτό το
θέµα.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥΛΗΣ: Με συγχωρείτε για τη διακοπή,
κύριε Πρόεδρε. Όπως ξέρετε, η ερώτησή µου –και το βλέπετεαπευθύνεται στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Δικτύων, Υποδοµών και
Μεταφορών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Εφόσον σας το επιτρέπει ο κύριος Πρόεδρος δι’ υµών, σηκωθείτε, όµως.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ (Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας): Όχι, στις 24 Οκτωβρίου του
2013 δεν υπάρχει Υπουργείο Ανάπτυξης και Μεταφορών.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥΛΗΣ: Απευθύνθηκα στο Υπουργείο
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ (Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας): Το αρµόδιο Υπουργείο, λοιπόν,
είναι το Υποδοµών, στο οποίο δεν απευθυνθήκατε. Αυτό σάς
λέω. Άρα δεν κάνω εγώ στρεψοδικία. Εσείς απευθυνθήκατε
αλλού.
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Όµως, τοποθετήθηκα για το θέµα, ότι χρήζει όχι µόνο για το
συγκεκριµένο ζήτηµα, που έχει περάσει τόσος καιρός, να δούµε
το θέµα της άρσης της επιστράτευσης, αλλά και γενικότερα του
θεσµικού πλαισίου, που έχει να κάνει µε την εξυπηρέτηση του
δηµοσίου συµφέροντος. Δεν µου αρέσει ο όρος «επιστράτευση»
και δεν υφίσταται πλέον αυτός ο όρος. Έτσι, λοιπόν, γι’ αυτό το
θέµα είµαι ξεκάθαρος.
Από εκεί και πέρα, υπάρχουν θέµατα, για τα οποία επικοινώνησα µε το Υπουργείο Υποδοµών, που άπτονται του προσωπικού.
Ενώ έχουν υπάρξει αποχωρήσεις, υπάρχει ταυτόχρονα η ανάγκη
για πρόσληψη προσωπικού και κάλυψη των αναγκών και αυτό
φαίνεται και από τις υπερωρίες που πληρώνει η «ΣΤΑΣΥ Α.Ε.».
Τι σηµαίνει αυτό, λοιπόν; Ότι µε την προκήρυξη, η οποία ετοιµάζεται και θα γίνει µέσω ΑΣΕΠ, έχει αποφασιστεί να υπάρχει
µοριοδότηση γι’ αυτούς οι οποίοι είναι εκπαιδευµένοι για τέσσερις έως έντεκα µήνες. Είναι ένας σηµαντικός αριθµός του προσωπικού, που είναι εκτός εργασίας σήµερα. Αυτό γίνεται, αφ’
ενός µεν για να µην υπάρξει αδικία γι’ αυτούς τους ανθρώπους
και το σηµαντικό και για την εταιρεία, για να µην προβεί σε νέα
δαπάνη, προκειµένου να εκπαιδευτούν άλλοι άνθρωποι.
Άρα, λοιπόν, ο συνδυασµός της προκήρυξης µέσω ΑΣΕΠ και
της µοριοδότησης των ανθρώπων που έχουν εργασθεί και εκπαιδευτεί –επιπλέον αυτοί που έχουν εκπαιδευτεί για ένα σηµαντικό
διάστηµα- θα είναι µια λύση, η οποία µπορεί να περπατήσει. Αυτή
η κατεύθυνση έχει δοθεί από τον Πρωθυπουργό. Αυτό λέει χαρακτηριστικά η ενηµερωτική επιστολή του Υπουργείου Υποδοµών προς εµένα για την αντιµετώπιση του συγκεκριµένου
θέµατος.
Για το θέµα της αξιολόγησης του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθµισης κ.λπ., δεν µπορώ να σας απαντήσω, γιατί δεν ετίθετο στην ερώτηση, προκειµένου να έχω κάνει κάποιες επαφές
και να έχω πάρει ενηµερωτικά σηµειώµατα από τα αντίστοιχα
Υπουργεία. Όµως, σας λέω προφορικά αυτό που γνωρίζω από
συζητήσεις σε κυβερνητικό επίπεδο. Δεν υπάρχει θέµα κάλυψης
αναγκών, τουλάχιστον στον άµεσο ορίζοντα. Δεν ξέρω αν αυτό
γίνει του χρόνου ή το καλοκαίρι ή δεν ξέρω πότε. Αλλά, όταν γίνεται συζήτηση για την κάλυψη αναγκών, αυτό µπορεί να αφορά
µόνο ίσως κάποιες ειδικότητες που µπορεί να µην έχουν σχέση
µε τις ανάγκες των υπηρεσιών. Το ποιες µπορεί να είναι αυτές
δεν το γνωρίζω. Αυτά όλα είναι υποθετικά.
Άρα, λοιπόν, στο συγκεκριµένο θέµα κάνω µόνο µια ενηµέρωση προσωπική, από ό,τι γνωρίζω, χωρίς αυτό να δεσµεύει κανέναν.
Πολύ ευχαρίστως, όµως, να υπάρξει αντίστοιχη διαδικασία. Αν
δεν κάνετε απευθείας ερώτηση στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθµισης ή στο Υπουργείο Υποδοµών, ευχαρίστως να απαντήσω πάλι εγώ για λογαριασµό τρίτων.
Ξέρετε, κύριε Πρόεδρε, επειδή γίνεται προσπάθεια να είµαστε
παρόντες στη Βουλή, µπορεί γι’ αυτό να γίνονται όλες οι ερωτήσεις προς εµάς.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Είστε από αυτούς που
είναι παρόντες.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥΛΗΣ: Να φροντίσει ο Πρόεδρος να έρχονται και οι άλλοι Υπουργοί.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Προσπαθώ, κύριε
Στρατούλη.
Συνεχίζουµε µε την πέµπτη υπ’ αριθµόν 2233/1-10-2013 ερώτηση πρώτου κύκλου του Βουλευτή Α’ Θεσσαλονίκης του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Θεοδόση Κωνσταντινίδη προς
τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας,
σχετικά µε τις απολύσεις εργαζοµένων από την «COCA-COLA
3E» στο νοµό Θεσσαλονίκης.
Κύριε συνάδελφε, έχετε τον λόγο.
ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Γνωρίζουµε, κύριε Κεγκέρογλου, ότι την προηγούµενη Πέµπτη
απαντήσατε σε ανάλογη ερώτηση, χωρίς κατά τη γνώµη µας να
αναλάβετε καµµία ουσιαστική δέσµευση απέναντι στα σοβαρά
προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι εργαζόµενοι στην «COCACOLA 3E» στη Θεσσαλονίκη και στον Βόλο. Αυτά τα προβλήµατα
τους ανάγκασαν σε µία πολυήµερη απεργία, σε έναν ανυποχώ-
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ρητο αγώνα.
Μπορούµε να καταλήξουµε στο συµπέρασµα ότι το αντεργατικό οπλοστάσιο που έκτισαν διαχρονικά οι προηγούµενες κυβερνήσεις και διατηρεί και ενισχύει η σηµερινή συγκυβέρνηση
της Νέας Δηµοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ δίνει, από ό,τι φαίνεται,
απεριόριστες δυνατότητες στην εργοδοσία και στη συγκεκριµένη περίπτωση σε έναν από τους µεγαλύτερους εµφιαλωτές
της «COCA-COLA» παγκοσµίως. Της δίνει τη δυνατότητα να πετάει στον δρόµο εργαζόµενους, να συρρικνώνει τµήµατα, να
κλείνει εργοστάσια και ταυτόχρονα να επιδιώκει να διαλυθεί κάθε
συνδικαλιστική οργάνωση στα εργοστάσιά της, µε απώτερο
στόχο -και µοναδικό, θα έλεγα- να γίνει περισσότερο ανταγωνιστική, να γίνει ακόµα περισσότερο κερδοφόρα, γιατί είναι κερδοφόρα η συγκεκριµένη εταιρεία.
Κύριε Υπουργέ, αυτήν την ώρα στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται σε
εξέλιξη συγκέντρωση αλληλεγγύης στους απεργούς της «COCACOLA 3Ε», που µπήκαν ήδη στον πέµπτο µήνα της απεργίας
τους. Σας καλούµε µε σαφή τρόπο να δεσµευθείτε ότι θα πάρετε
άµεσα µέτρα για να µη χαθεί καµµία θέση εργασίας, για να διασφαλιστούν τα εργασιακά δικαιώµατα των εργαζοµένων στην
«COCA-COLA 3E» και να σταµατήσει η ανεξέλεγκτη δράση της
πολυεθνικής σε βάρος των εργαζοµένων του οµίλου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ορίστε, κύριε
Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ (Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε συνάδελφε, αντίθετα µε ό,τι λέτε εσείς, που επαναλαµβάνετε τα γραφόµενα της εφηµερίδας «ΑΥΓΗ» την προηγούµενη
εβδοµάδα, η θέση της Κυβέρνησης είναι σαφέστατη.
Στις δικές µου τοποθετήσεις για έλλειψη διαβούλευσης και παραβίαση του προεδρικού διατάγµατος που αφορά όχι απλώς την
ενηµέρωση, αλλά την προσπάθεια που πρέπει να καταβάλλεται
κάθε φορά που υπάρχουν ζητήµατα για συνεννόηση ανάµεσα
στην εργοδοσία και τους εργαζόµενους -και διαµαρτυρήθηκε η
εργοδοσία και η διοίκηση της συγκεκριµένης εταιρείας- ήρθε η
απάντηση από τα δικαστήρια ότι έγινε διαβούλευση.
Στις δικές µου τοποθετήσεις ότι καµµία εταιρεία που καταναλώνει τα προϊόντα της σε έναν τόπο, έχει εργαζόµενους από έναν
τόπο και έχει τη µονάδα παραγωγής σε έναν τόπο δεν δικαιούται
να µεταφέρει την παραγωγή σε άλλη χώρα και να πουλάει τα
προϊόντα της στον κοινωνικό χώρο στον οποίο έδρασε και από
τον οποίο απέκτησε και την κερδοφορία που λέτε, δεν βλέπω σοβαρές κινήσεις και από τα Μέσα και από άλλους παράγοντες οι
οποίοι µπορούσαν να κάνουν σοβαρές κινήσεις για το ποια πρέπει να είναι η αντιµετώπιση της τοπικής κοινωνίας απέναντι σε
συγκεκριµένες πρακτικές διοικήσεων εταιρειών.
Μάλιστα, προκάλεσα την προηγούµενη Πέµπτη και, αντί να
υπάρξει θετική αντιµετώπιση και κίνηση πάνω σε µία τέτοια
γραµµή πλεύσης, υπήρξαν τα γνωστά σχόλια, τα οποία και εσείς
επαναλαµβάνετε. Δεν χρειαζόταν να τα επαναλάβετε. Τα διάβασα στην «ΑΥΓΗ».
Το ζήτηµα είναι εκεί όπου πραγµατικά υπάρχει µία δυναµική –
και στη συγκεκριµένη περίπτωση υπάρχει- να στρέφεται εκεί
όπου πρέπει και εκεί όπου πονάει και όχι να οδηγείται για λόγους
πολιτικής εκµετάλλευσης ή για οποιονδήποτε άλλον λόγο –δεν
γνωρίζω- προς λανθασµένη κατεύθυνση.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Παρακαλώ τον συνάδελφο κ. Κωνσταντινίδη να πάρει τον λόγο.
ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ: Δεν ξέρω γιατί αυτός ο
τόνος και αυτό το ύφος. Εάν εσείς διδάσκεστε από την «ΑΥΓΗ»,
εµείς δεν διδασκόµαστε από την «ΑΥΓΗ». Διδασκόµαστε από τα
προβλήµατα των εργαζοµένων, κύριε Κεγκέρογλου.
Κύριε Υπουργέ, σε συνθήκες, λοιπόν, άγριας επίθεσης της εργοδοσίας, µε δικαστήρια, µε διώξεις εργαζοµένων, µε εκβιασµούς, µε εργοδοτική βαρβαρότητα, δεν µας αρκούν και δεν
αρκούν συνολικά στους εργαζόµενους και την εργατική τάξη τα
ευχολόγια, γιατί περί ευχολογίων µιλήσατε. Δεν είναι σωστό το
Υπουργείο προστασίας, υποτίθεται, της εργασίας να πετάει το
µπαλάκι στις τοπικές κοινωνίες να αντιδράσουν. Εδώ είµαστε για
να µας πείτε εσείς τι µέτρα θα πάρετε και εσείς τι θα κάνετε και

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

όχι τι θα κάνει ο καταναλωτής της «COCA COLA» στη Θεσσαλονίκη, στον Βόλο ή στην επικράτεια. Αυτό είναι δικαίωµα του κάθε
καταναλωτή και δεν θα του υπαγορεύσουµε εµείς πώς θα συµπεριφερθεί.
Καταλαβαίνουµε, λοιπόν, ότι πολιτική βούληση να συγκρουστείτε µε την πολυεθνική και µε την εργοδοσία, µε την επιχειρηµατική βαρβαρότητα δεν έχετε και δεν θα µπορούσατε να έχετε,
κύριε Κεγκέρογλου, διότι αν είχατε αυτήν τη βούληση δεν ξέρω
εάν θα ήσασταν Υπουργός σε αυτήν την Κυβέρνηση και δεν ξέρω
εάν θα υπηρετούσατε αυτήν την πολιτική που έχει αναγάγει το
κέρδος σε ιερό κανόνα. Δεν είναι έτσι τα πράγµατα.
Μιλάµε για µία κερδοφορία της συγκεκριµένης επιχείρησης η
οποία διά πυρός και σιδήρου θέλει να σταµατήσει κάθε φωνή
που αντιστέκεται µέσα στον συγκεκριµένο χώρο εργασίας. Εάν
δεν το κατανοείτε αυτό, δεν µπορούµε να βρούµε άλλον τρόπο
για να σας το δώσουµε να το αντιληφθείτε.
Ελάτε να πάµε στη συγκέντρωση στη Θεσσαλονίκη, να δείτε
τι λένε οι εργαζόµενοι και τα δεκάδες σωµατεία που συµπαραστέκονται. Έχει ξεσπάσει, εάν το αντιληφθήκατε, σοβαρό κύµα
συµπαράστασης από όλα τα ταξικά σωµατεία κάτω από τη σκέπη
της Παγκόσµιας Συνδικαλιστικής Οµοσπονδίας. Δεν σας ενδιαφέρουν όλα αυτά; Υπάρχει διεθνής συµπαράσταση στον αγώνα
των εργαζοµένων της «COCA - COLA», γιατί η «COCA - COLA»
καταπατά δικαιώµατα όχι µόνο στην Ελλάδα, αλλά σε όλον τον
κόσµο.
Απαντήστε, λοιπόν, επί της ουσίας ποια είναι η πολιτική βούληση του Υπουργείου σας.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ο Υπουργός κ. Κεγκέρογλου έχει τον λόγο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ (Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας): Όταν ξεκινάτε την τοποθέτησή
σας, κύριε συνάδελφε, µε την πεποίθηση ότι η βούληση είναι
αυτή, συγκεκριµένη, όπως την εκφράσατε, τότε πώς ξαναρωτάτε
ποια είναι;
ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ: Διαψεύστε µε, λοιπόν! Αναλάβετε πρωτοβουλία.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ (Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας): Και µόνο ο τρόπος µε τον
οποίο τοποθετηθήκατε δείχνει ότι δεν έχετε, κατά την άποψή
µου, τη βούληση να στηρίξετε έναν αγώνα που θα πονέσει την
κάθε διοίκηση που προβαίνει σε αυτές τις πρακτικές.
Εγώ από την πλευρά µου τοποθετούµαι και τοποθετήθηκα ευθέως και στην τριµερή και στη Βουλή, όταν έκανε την ερώτηση
ο συνάδελφος του ΣΥΡΙΖΑ, και σήµερα.
Θεωρώ ότι όχι µόνο δεν έγιναν και δεν τηρήθηκαν οι απαραίτητες διαδικασίες της συνεννόησης, αλλά προβαίνει σε ενέργειες, οι οποίες έρχονται σε αντίθεση και µε πνεύµα και µε τη
βούληση της τοπικής κοινωνίας.
Πέρα από αυτό, υπάρχει η νοµοθεσία, υπάρχουν οι νόµοι µε
βάση τους οποίους το ΣΕΠΕ έχει προβεί σε όλες τις ενέργειες
που αφορούν τις παραβιάσεις και τα καταγγελλόµενα από τους
εργαζοµένους.
Σαφώς υπάρχουν και οι δικαστικές αποφάσεις, όµως αυτές δεν
είναι µονόπλευρες. Αναφέρθηκα σε µία συγκεκριµένη. Υπάρχουν
και δικαστικές αποφάσεις οι οποίες σε πάρα πολλές περιπτώσεις
δικαιώνουν τους εργαζόµενους. Σε ορισµένες περιπτώσεις δικαιώνουν τους εργοδότες, τις επιχειρήσεις.
Εµείς αυτό που λέµε είναι ότι υπάρχει ένα θεσµικό πλαίσιο,
αποφασίζει η δικαιοσύνη, η τελική απόφαση είναι σεβαστή, αλλά
πέρα από αυτό υπάρχει η άποψή µας για το τι προηγήθηκε. Η
απόφαση σαφώς είναι σεβαστή. Δεν νοµίζω από κανέναν να µην
είναι, είτε έτσι είτε αλλιώς, άσχετα, δηλαδή, αν συµφωνούµε ή
διαφωνούµε.
Στο συγκεκριµένο θέµα έχουµε πει την άποψή µας και κατά τη
διαδικασία της τριµερούς και εδώ µέσα στη Βουλή. Αυτό όµως
δεν σηµαίνει κάποια απόφαση και διοικητική πράξη που να µπορεί να αλλάξει είτε τα επιχειρηµατικά σχέδια είτε τις αποφάσεις,
οι οποίες ανατρέπονται µέσα από συγκεκριµένες δικαστικές αποφάσεις και µόνο.
Βεβαίως, πρόστιµα και άλλες ποινές οι οποίες έχουν να κάνουν
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µε συγκεκριµένες παρεµβάσεις τα εξαντλεί όλα αυτά το ΣΕΠΕ.
Όλα αυτά γίνονται. Αυτό είναι το συγκεκριµένο θεσµικό πλαίσιο
και µε αυτό το θεσµικό πλαίσιο προχωρούν οι υπηρεσίες.
Η πολιτική ηγεσία όµως έχει συγκεκριµένη άποψη και θα µου
επιτρέψετε να επιµείνω σε αυτήν. Δεν δικαιούται κανένας που
ζητά χρήµα, που ζητά αποδοχή από µία κοινωνία, όταν πρόκειται
για τους εργαζόµενους και την παραγωγή, να φτύνει αυτήν την
κοινωνία και να στρέφεται σε χαµηλότερου, λιγότερου, κόστους
προορισµούς.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Εµείς ευχαριστούµε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θέλω την προσοχή σας και την
κατανόησή σας για ένα θέµα που έχει προκύψει, αλλά νοµίζω ότι
θα το λύσουµε µε κοινή συνεννόηση άµεσα.
Έχουµε τις εξής δύο ερωτήσεις συναδέλφων από τον Βόλο
που αναφέρονται στο ίδιο θέµα και αφορούν το Γηροκοµείο
Βόλου, η µία όµως είναι προς τον Υπουργό Εργασίας και άλλη
προς τον Υπουργό Υγείας.
Η έκτη µε αριθµό 5073/21-12-2013 ερώτηση πρώτου κύκλου
του Βουλευτή Μαγνησίας των Ανεξαρτήτων Δηµοκρατικών Βουλευτών κ. Παρίση Μουτσινά προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε το Γηροκοµείο
Βόλου και η τρίτη µε αριθµό 1736/5-12-2013 αναφορά πρώτου
κύκλου της Βουλευτού Μαγνησίας των Ανεξαρτήτων Ελλήνων
κ. Μαρίνας Χρυσοβελώνη προς τον Υπουργό Υγείας, σχετικά µε
τα προβλήµατα στο Γηροκοµείο Βόλου.
Προτείνω, δίχως να στερηθεί τον χρόνο ο κάθε συνάδελφος,
να συζητηθούν ταυτόχρονα, δηλαδή να ξεκινήσουµε –για να µπορούµε να τον αποδεσµεύσουµε- µε την ερώτηση του κ. Μουτσινά
προς τον Υπουργό κ. Κεγκέρογλου και αµέσως µετά µε της συναδέλφου κ. Χρυσοβελώνη ταυτόχρονα προς την Υφυπουργό κ.
Μακρή.
Συµφωνεί το Σώµα;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Το Σώµα συνεφώνησε.
Ο συνάδελφος κ. Μουτσινάς έχει τον λόγο.
ΠΑΡΙΣΗΣ ΜΟΥΤΣΙΝΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, πρόκειται για ένα πάρα πολύ σοβαρό θέµα,
που απασχολεί ολόκληρη την κοινωνία του Βόλου εδώ και πολλά
χρόνια, για τρία-τέσσερα χρόνια, κυρίως από την κρίση και µετά.
Τα προβλήµατα στη λειτουργία του γηροκοµείου έχουν πολλαπλασιαστεί κι έχουν φέρει το ίδρυµα σε οριακό σηµείο επιβίωσης και ύπαρξης. Η διοίκηση έχει ήδη παραιτηθεί. Υπάρχει µία
προσωρινή διοίκηση που δεν έχει αναλάβει και µάλλον, αν δεν
λυθεί το θέµα αυτό, θα οδηγηθεί σε αναστολή λειτουργίας του
γηροκοµείου.
Αυτό θα είναι πρόβληµα για την τοπική κοινωνία και για τους
γέροντες που σήµερα φιλοξενεί, οι οποίοι βέβαια είναι µειωµένοι
σε σχέση µε αυτούς που ήταν πριν από δύο χρόνια, όταν κατατέθηκαν οι πρώτες ερωτήσεις εδώ στο Υπουργείο Εργασίας και
το Υπουργείο Υγείας και αφορούσαν ακριβώς τα προβλήµατα
του γηροκοµείου.
Έχει φτάσει το γηροκοµείο στο σηµείο να µην µπορεί να ικανοποιήσει τις ανάγκες σίτισης και ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης των φιλοξενουµένων ούτε καν να φέρει σε πέρας τους
µισθούς των εργαζοµένων.
Σήµερα εργάζονται περίπου πενήντα δύο άτοµα –ήταν παλαιότερα αυτά τα στοιχεία που έχουµε εδώ- και περίπου εβδοµήντα
πέντε µε ογδόντα γέροντες φιλοξενούνται. Μερικοί έχουν αποσυρθεί ή τους έχουν πάρει στα σπίτια, για να έχουν και τις συντάξεις, γιατί η κρίση έχει φέρει και άλλα ήθη και έθιµα στις
ελληνικές οικογένειες.
Οφείλεται περίπου 1,5 εκατοµµύριο ευρώ, κύριε Υπουργέ, πιο
συγκεκριµένα 750.000 ευρώ στο ΙΚΑ, 450.000 ευρώ στους εργαζόµενους και 300.000 ευρώ περίπου σε προµηθευτές και τρίτους.
Αυτή η κατάσταση, λοιπόν, πρέπει να αρθεί.
Προχθές έγινε µία σύσκεψη στον Βόλο από όλους τους φορείς, τον Δήµο, την Περιφέρεια, τους Βουλευτές, την Εκκλησία
και άλλους κοινωνικούς φορείς, µε στόχο να στηρίξουν τη συνεχιζόµενη λειτουργία του γηροκοµείου, γιατί θεωρούµε τελικά

6341

όλοι µας ότι πρέπει πάση θυσία να στηριχθεί.
Θεωρούµε ότι αυτή η κατάσταση δεν είναι κεραυνός εν αιθρία,
αλλά είναι αποτέλεσµα µιας συνεχιζόµενης πολιτικής της κρίσης,
η οποία έφερε και την κοινωνική πολιτική στα έσχατα σηµεία της,
κύριε Υπουργέ. Καταλαβαίνετε πολύ καλά ότι δεν ασκείται κοινωνική πολιτική από την Κυβέρνηση σήµερα, εν ονόµατι της εξυπηρέτησης των δανειστών και των κυρίαρχων οικονοµικών
συµφερόντων στην Ευρώπη.
Πρέπει να δούµε, πραγµατικά, µέσα σ’ αυτό το πλαίσιο, αν
µπορούµε να αντλήσουµε κονδύλια. Τώρα ακούστηκε γι’ αυτά τα
13 εκατοµµύρια ευρώ. Όµως, πού να πρωτοδοθούν αυτά τα 13
εκατοµµύρια ευρώ και ποιες τρύπες να «βουλώσουν»;
Θεωρώ, τελικά, ότι πρέπει να το δείτε το θέµα, γιατί σ’ αυτήν
την κατάσταση δεν είναι µόνο το Γηροκοµείο του Βόλου, αλλά
όλα τα γηροκοµεία. Πρέπει να δείτε το θέµα αυτών των ευαγών
ιδρυµάτων, που στεγάζουν τα όνειρα, τις ελπίδες και την επιβίωση αυτών των γερόντων. Πραγµατικά, θα ήθελα να ακούσω
τη γνώµη σας για το πώς σκέφτεστε να αντιµετωπίσετε το θέµα
αυτό και αν έχετε κάτι στον νου σας, για να µπορώ να πω κι εγώ
στο δεύτερο µέρος της κουβέντας µας κάποιες προτάσεις που
έχω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Παρακαλώ τη συνάδελφο Βουλευτή Μαγνησίας των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Μαρίνα Χρυσοβελώνη να λάβει τον λόγο.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υφυπουργέ, χαίροµαι που είστε εδώ, για να συζητήσουµε το µεγάλο πρόβληµα του Γηροκοµείου Βόλου εξαιτίας της
µη πληρωµής νοσηλίων του 2014 από την πλευρά του ΕΟΠΥΥ.
Γνωρίζετε το θέµα άριστα. Άλλωστε, το συζητήσαµε και µαζί µε
τους ανθρώπους του ιδρύµατος και µε εκπροσώπους φορέων σε
σύσκεψη που πραγµατοποιήθηκε ειδικά γι’ αυτό τον σκοπό στον
Βόλο, στην οποία συµµετείχατε κι εσείς.
Όµως, σήµερα είναι ευκαιρία να ακουστούν θεσµικά και δεσµευτικά µέσα στη Βουλή οι δικές σας προτάσεις, γιατί αυτές
δεν θα έχουν απλά τη βαρύτητα του λόγου της Υφυπουργού
Υγείας, αλλά θα είναι διπλά σηµαντικές, γιατί θα αποτελούν δηµόσια δέσµευση δική σας ως Βουλευτή Μαγνησίας και στελέχους της Νέας Δηµοκρατίας, δηλαδή του κόµµατος εκείνου που
από τον Ιούνιο του 2012 έχει και τους τρεις στόχους του Υπουργείου Υγείας.
Δεν θα αναφερθώ σε όσα δεν έγιναν τον πρώτο χρόνο της διακυβέρνησης της Νέας Δηµοκρατίας από το Υπουργείο Υγείας.
Θα πω µόνο ότι οι αναφορές και οι επίκαιρες ερωτήσεις που κατέθεσα στη Βουλή σχετικά µε το Γηροκοµείο Βόλου, όπως είναι
αυτή τον Αύγουστο του 2012, έµειναν αναπάντητες από τον τότε
αρµόδιο Υπουργό Υγείας και στέλεχος της Νέας Δηµοκρατίας.
Θα καταθέσω στη συνέχεια στα Πρακτικά τα σχετικά έγγραφα.
Όµως, θα σταθώ σε όσα έγιναν από τις 25 Ιουνίου 2013 µέχρι
σήµερα, δηλαδή κατά τη θητεία τη δική σας και του κ. Γεωργιάδη
στο Υπουργείο.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Για να υπογραµµίσω πολιτικά τη σηµασία που έχει το γηροκοµείο για ολόκληρη τη Μαγνησία, κατέθεσα µε τον ερχοµό της
νέας ηγεσίας του Υπουργείου σας µία ακόµα σχετική αναφορά,
την ηµέρα µάλιστα που είχατε αναλάβει τα καθήκοντά σας, στις
26-6-2013. Η ελπίδα µου ήταν πως µε σας στο Υπουργείο Υγείας
θα άλλαζαν κάπως τα πράγµατα για τη Μαγνησία. Αντ’ αυτού,
έλαβα µία απάντηση από τον Υπουργό κ. Γεωργιάδη, που δήλωνε
περιέργως αναρµόδιος.
Επανήλθα µε επίκαιρη ερώτηση τον Ιούλιο του 2013, που δεν
απαντήθηκε, και τον περασµένο Σεπτέµβριο µε νέα αναφορά µου
για τις καθυστερήσεις στις πληρωµές του ΕΟΠΥΥ, οπότε πήρα
τελικά µία απάντηση από τον κ. Μπέζα, που µε πληροφόρησε ότι
υπάρχει οκτάµηνη υστέρηση στην πληρωµή των νοσηλίων του
γηροκοµείου από τον ΕΟΠΥΥ.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Κύριε Πρόεδρε, θα µου αφαιρέσετε χρόνο από τη δευτερολογία µου.
Είναι ακριβώς αυτή η καθυστέρηση που στερεί κατά µέσο όρο
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τη ρευστότητα –µιλάµε για πάνω από 50.000 ευρώ το εξάµηνοαπό το ίδρυµα. Είναι, δηλαδή, ουσιαστικά οι φόροι ενός έτους,
τους οποίους δεν µπόρεσε να πληρώσει το ίδρυµα και γι’ αυτό
δεν κατέστη εφικτό να πάρει φορολογική ενηµερότητα. Αυτό το
λέω γιατί το καινοφανές επιχείρηµα του ΕΟΠΥΥ -πως δεν αποπληρώνει το ίδρυµα, γιατί εκείνο δεν έχει πληρώσει πρώτα τις
υποχρεώσεις του στο Δηµόσιο- είναι ουσιαστικά αβάσιµο. Πρόκειται για ένα κυκλικό πρόβληµα, το οποίο δηµιουργεί ο ίδιος ο
ΕΟΠΥΥ µε τις τεράστιες καθυστερήσεις του, απλώς για να έρθει
µετά να το χρησιµοποιήσει σαν δικαιολογία για να συνεχίσει να
µην πληρώνει.
Γι’ αυτό, λοιπόν, κυρία Υφυπουργέ, επειδή ο ΕΟΠΥΥ ανήκει
στο Υπουργείο σας, σας ρωτώ τι θα πράξετε, για να σπάσετε
αυτόν τον φαύλο κύκλο ο οποίος πνίγει το Γηροκοµείο Βόλου.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ο Υπουργός κ. Κεγκέρογλου έχει τον λόγο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ (Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας) : Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρία και κύριε συνάδελφε, ερωτάτε για το ίδιο θέµα. Ασφαλώς, το πρώτο και µεγάλο πρόβληµα στο συγκεκριµένο ίδρυµα,
το οποίο παρουσιάζεται και σε πολλά άλλα φιλανθρωπικά ιδρύµατα που στηρίζονται σε σωµατεία και οι διοικήσεις τους προκύπτουν από σωµατεία, είναι η αποτελεσµατική διοίκηση. Αυτό είναι
πάρα πολύ σηµαντικό, γιατί σε περιόδους που υπήρχαν πολλές
δωρεές ή έχουµε κληροδοτήµατα τα οποία προσφέρουν σηµαντικά έσοδα ή υπάρχει σηµαντική χρηµατοδότηση, είχαν επαναπαυθεί οι διοικήσεις, ενώ στη συνέχεια, όταν θα έπρεπε να
κανονικοποιήσουν τη λειτουργία τους και να νοικοκυρέψουν τα
πράγµατα, βρέθηκαν µπροστά σε αδιέξοδο.
Μια παρατήρηση έχω να κάνω για τη συγκεκριµένη διοίκηση,
η οποία παραιτήθηκε, δηλαδή, παραιτήθηκαν οι άνθρωποι που
µετείχαν στο διοικητικό συµβούλιο. Βέβαια, από την αναφορά
την οποία κατέθεσε η κ. Χρυσοβελώνη διαπιστώνω ότι δεν είχαν
ούτε καν προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για να απαλλαγούν
από το ΕΕΤΗΔΕ, όπου προβλεπόταν απαλλαγή µε µια απλή διαδικασία. Δεν είχαν προχωρήσει ούτε στη διαδικασία απαλλαγής
από το ΕΕΤΗΔΕ! Πρέπει να το δουν έστω και τώρα οι εργαζόµενοι, γιατί αυτό είναι ένα σηµαντικό κόστος, ενώ απαλλάσσονται,
όπως απαλλάσσονται αυτά τα ιδρύµατα και από τον ΕΝΦΙΑ, από
τον νέο φόρο για τα ακίνητα. Η περιφέρεια, που είναι αρµόδια
για τον ορισµό διοίκησης, κατόπιν προτάσεων του µητροπολίτη
-εφόσον δεν υπάρχουν προτάσεις από το σωµατείο- είναι στη
φάση διορισµού και τυπικά της διοίκησης.
Θεωρώ ότι, εάν οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν τοποθετηθεί, µαζί
µε την τοπική κοινωνία, οργανώσουν τη λειτουργία τους, µπορεί
να υπάρξει αποτέλεσµα. Αυτό γιατί; Θα σας πει η συνάδελφος
κυρία Υφυπουργός για το θέµα που έχει να κάνει µε τον ΕΟΠΥΥ.
Δεν γνωρίζω τα θέµατα σχετικά µε τα νοσήλια και όλα αυτά τα
οποία έχει ως δικαίωµα το γηροκοµείο από τον ΕΟΠΥΥ. Όµως,
υπάρχουν πηγές χρηµατοδότησης, οι οποίες, αν δεν κινηθεί η διοίκηση, χάνονται. Παραδείγµατος χάριν, το 2012 χρηµατοδοτήσαµε το συγκεκριµένο γηροκοµείο µε 61.000 ευρώ περίπου µέσω
της περιφέρειας. Το 2013, ενώ είχε µπει πάλι στους δικαιούχους,
δεν κατάφερε να πάρει τα χρήµατα, λόγω προβλήµατος στη διοίκηση. Δεν υπεβλήθησαν τα απαραίτητα δικαιολογητικά και έτσι
δεν συµπεριελήφθη στην τελική εκταµίευση.
Θεωρώ, δηλαδή, ότι, ναι, µεν, µε αυτά τα οποία έχουν να κάνουν µε τα νοσήλια και αυτά τα οποία έχουν να κάνουν µε την
ενίσχυση που µπορούµε να δώσουµε εµείς από την πλευρά του
Υπουργείου Εργασίας, µπορεί να γίνει ένα σηµαντικό βήµα για
να συνεχίσει τη λειτουργία του το ίδρυµα. Πρέπει να ξεκαθαρίσουµε, όµως, ότι δεν υπάρχει καµµία νοµική δέσµευση πέρα από
τα νοσήλια του ΕΟΠΥΥ, τα δικαιούµενα, για οποιαδήποτε άλλη
κρατική χρηµατοδότηση. Αυτή είναι επικουρική γι’ αυτά τα οποία
λείπουν, που σηµαίνει ότι έχει µια τεράστια ευθύνη το σωµατείο
και η διοίκηση να κινηθεί σε συγκεκριµένη κατεύθυνση.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Παρακαλώ την Υφυπουργό Υγείας κ. Μακρή να πάρει τον λόγο για να απαντήσει
στους συµπατριώτες της Βουλευτές.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΖΕΤΤΑ ΜΑΚΡΗ (Υφυπουργός Υγείας): Σας ευχαριστώ πάρα
πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Η κατάσταση είναι όπως ακριβώς την περιγράψατε, κυρία και
κύριε συνάδελφε. Δυστυχώς, όµως, οι δικές µου πληροφορίες
είναι ακόµα πιο δραµατικές από αυτές που έχει και ο συνάδελφος Υφυπουργός, αλλά δεν αφορούν βεβαίως τη δική του αρµοδιότητα.
Θέλω να σας πω πως η προσωρινή διοίκηση, που δεν συγκροτήθηκε σε σώµα, σχεδόν δεν υπάρχει. Οι πληροφορίες µου είναι
ότι τρία εκ των πέντε µελών έχουν ήδη παραιτηθεί.
Σε ό,τι αφορά τα στοιχεία και τις πληροφορίες που είπατε,
κύριε Μουτσινά, πράγµατι το ίδρυµα απασχολεί πενήντα δύο εργαζόµενους, φιλοξενεί ογδόντα γέροντες, σαράντα πέντε σε πτέρυγες αυτοεξυπηρετούµενων, τριάντα πέντε στη µονάδα χρονίως
πασχόντων. Είπατε πριν ότι το πρόβληµα δηµιουργήθηκε λόγω
της οικονοµικής κρίσης.
Το πρόβληµα, δυστυχώς, προϋπήρχε, απλώς όπως είπε και ο
κ. Κεγκέρογλου, επειδή ήταν εποχές ευφορίας και υπήρχαν και
οι δωρεές, υπήρχαν και οι χρηµατοδοτήσεις, δεν φαινόταν. Το
Γηροκοµείο του Βόλου κάθε µέρα «µπαίνει µέσα» 1.000 ευρώ.
Κάθε µέρα! Δηλαδή, 360.000 ευρώ ετησίως. Αυτό αποδεικνύεται
από τους ισολογισµούς των τελευταίων ετών του ιδρύµατος, αν
τους διαβάσει κανείς και ο τρόπος µε τον οποίο µπορούσαν και
αντεπεξέρχονταν στις υποχρεώσεις ήταν πουλώντας τα ακίνητα.
Χαρακτηριστική περίπτωση ήταν το 2011, που πωλήθηκε ακίνητο
αξίας 900.000 ευρώ.
Τα χρέη στο γηροκοµείο αναλυτικά είναι: 770.000 ευρώ στο
ΙΚΑ, 449.659 ευρώ στο προσωπικό -είναι σχεδόν έναν χρόνο
απλήρωτο- 212.000 ευρώ σε τράπεζες, 78.000 ευρώ σε φόρους,
73.600 ευρώ σε προµηθευτές, δηλαδή συνολικά οφείλει περισσότερο από 1,5 εκατοµµύριο ευρώ.
Σ’ ό,τι αφορά τον ΕΟΠΥΥ, που είναι στον τοµέα ευθύνης µας,
ο κ. Κοντός µε τον οποίο ήρθα σε συνεννόηση -και αυτό κατατέθηκε στη συνάντηση που είχαµε το Σάββατο- δεσµεύεται απολύτως να εξοφλήσει και τα υπόλοιπα ποσά µε τον ρυθµό µε τον
οποίο εξοφλεί ο ΕΟΠΥΥ. Μάλιστα, είπε χαρακτηριστικά ότι µπορεί και χέρι-χέρι να τα πηγαίνει στο ΙΚΑ στο οποίο οφείλει να πληρώνει το γηροκοµείο.
Όπως είχα δεσµευτεί στη συνάντηση του Σαββάτου, κανόνισα
µια συνάντηση µε τον κ. Σπυρόπουλο, η οποία θα πραγµατοποιηθεί αύριο στις 10 η ώρα στο γραφείο του. Δεν γνωρίζω ποιοι θα
έρθουν από τον Βόλο, αν θα έρθει µόνον η περιφέρεια ή εκπρόσωποι του µητροπολίτη.
Η πίεση προς τον κ. Σπυρόπουλο θα είναι να γίνει η ρύθµιση
σε όσο το δυνατόν µεγαλύτερες δόσεις και, αν συναινέσει κι εκείνος, ενδεχοµένως να γίνει και µια νοµοθετική ρύθµιση -αυτό καταλαβαίνετε ότι εκφεύγει των δικών µου αρµοδιοτήτων- που
µπορεί να γίνεται σε εξαιρετικές περιπτώσεις, για άλλες επιχειρήσεις.
Αυτά ήθελα να πω σε αδρές γραµµές, που είναι δυσάρεστα.
Θα επανέλθω ενδεχοµένως, αν χρειαστεί, στη δευτερολογία µου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Τον λόγο έχει ο συνάδελφος κ. Μουτσινάς.
ΠΑΡΙΣΗΣ ΜΟΥΤΣΙΝΑΣ: Άκουσα µε προσοχή τους δύο Υπουργούς.
Κύριε Κεγκέρογλου, είπατε σωστά ότι µπορεί να υπήρχε και
διαχειριστική αστοχία όλα αυτά τα χρόνια, τα καλά χρόνια, όταν
έβγαιναν τα οικονοµικά και ήµασταν όλοι ικανοποιηµένοι, όταν
δεν υπήρχε επαρκής έλεγχος σε όλα αυτά τα ιδρύµατα, κι όχι
µόνο εκεί, αλλά και γενικά δεν υπήρχε οικονοµικός έλεγχος. Όλα
αυτά τα πληρώνουµε σήµερα.
Ωστόσο, σήµερα είπατε κάτι σωστό, ότι δεν φρόντισαν να
απαλλαγούν από το ΕΕΤΗΔΕ. Εγώ δεν τα γνώριζα αυτά. Ωστόσο,
θα σας πω ότι υπάρχει µια φορολογική αφαίµαξη στα ιδρύµατα
αυτά, δυστυχώς, µια ανάλγητη πολιτική, την οποία θέλω να
δούµε πάλι από την αρχή.
Δεν µπορεί να φορολογούνται τα µισθώµατα κατά 20% στα γηροκοµεία, στα ιδρύµατα αυτά. Υπάρχει συµπληρωµατικός φόρος
σε οικοδοµές και γαίες 3% και αυτοί έχουν τέτοιες περιουσίες,
προκαταβολή φόρου για έναν χρόνο, κάθε χρόνο, δηλαδή.
Έχουν φόρο επί των δωρεών και των κληρονοµιών κατά 0,5%.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΕ’ - 28 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014

Έχουν επίσης φόρο µεγάλης ακίνητης περιουσίας.
Επιπλέον, δε, καταργήθηκαν συµβατικές κλίνες για τους απόρους, κύριε Κεγκέρογλου, γιατί διατίθεται ένα ποσόν δωρεάν.
Δεν ξέρω αν υπονοείτε αυτό το ποσό, τα 61 χιλιάρικα που είπατε.
Όσον αφορά αυτό, ειλικρινά, αν έχουν ευθύνη αυτοί που το απώλεσαν, πρέπει να απολογηθούν. Ωστόσο, πρέπει να πούµε ότι
υπάρχει και µια µείωση των νοσηλίων από τον ΕΟΠΥΥ από τα 40
ευρώ στα 34,60 ευρώ. Υπάρχει και σηµαντική καθυστέρηση,
όπως αναφέρθηκε. Νοµίζω ότι θα ικανοποιηθεί αυτό το αίτηµα,
γιατί είχα και µια απάντηση από το Υπουργείο Οικονοµικών ότι
αυτά τα λεφτά έχουν δοθεί στον ΕΟΠΠΥ. Οπότε πρέπει να αποδοθούν κάποια στιγµή αυτά, τουλάχιστον να κινηθεί αυτή η διαδικασία προς το ΙΚΑ και να βρεθεί τρόπος να πληρωθούν και οι
εργαζόµενοι µε ένα ποσό.
Υπάρχει, επίσης, µία σηµαντική µείωση των δωρεών κι αδυναµία καταβολής των ενοικίων που δηµιουργούν πολλά προβλήµατα, όπως καταλαβαίνετε. Το ένα φέρνει το άλλο και υπάρχει
και πρόβληµα εκποίησης περιουσίας, γιατί κι αυτό γινόταν.
Όµως, κυρία Υφυπουργέ, θέλω να δώσετε βάση σε κάτι σηµαντικό. Η αδυναµία του ΕΟΠΥΥ να ανταποκριθεί γρήγορα στην
αποπληρωµή των οφειλοµένων του οδηγεί στο να αξιοποιεί τη
διαδικασία του rebate clawback και να αφαιρεί περίπου το 25%
από τα οφειλόµενα. Δηλαδή, µπορεί να χάσει και 100.000 ευρώ
το ίδρυµα από τη διαδικασία του rebate clawback, αφού κάνει
µια αναδροµή και αφαιρεί. Αυτή η διαδικασία, λοιπόν, δεν πρέπει
να γίνει για τα ιδρύµατα αυτά. Δεν ξέρω αν γίνει για κλινικάρχες
και άλλους, αλλά για τα ιδρύµατα δεν πρέπει να γίνει σε καµµία
περίπτωση.
Κλείνοντας, εκείνο που ήθελα να πω είναι ότι υπάρχει αδυναµία να συγκροτηθεί σήµερα η διοίκηση, όπως είπε πολύ καλά η
κυρία Υφυπουργός. Πρέπει να δώσουµε τη δυνατότητα σε ανθρώπους -και υπάρχουν επιφανείς άνθρωποι- που θέλουν πραγµατικά να βοηθήσουν και να τους βοηθήσουµε, να τους
απαλλάξουµε από τις ευθύνες για ένα εξάµηνο. Μέχρι που να
γίνει ο διαχειριστικός έλεγχος και να εκπονηθεί µια µελέτη βιωσιµότητας του ιδρύµατος, να είναι απαλλαγµένοι. Διότι µε το που
θα αναλάβει ένας επιχειρηµατίας την προεδρία του ιδρύµατος ή
οποιοδήποτε άλλο µέλος του συµβουλίου, αµέσως ενέχεται και
διώκεται από τον νόµο για µη πληρωµή εργαζοµένων και µη πληρωµή του ΙΚΑ. Αυτό είναι πολύ σηµαντικό. Άρα χρειάζεται µια νοµοθετική πρωτοβουλία στο πλαίσιο αυτό, για να µπορέσουµε
πραγµατικά να βοηθήσουµε τους ανθρώπους αυτούς να αναλάβουν, να έχουν εµπιστοσύνη απέναντι στο κράτος και να µην υποστούν συνέπειες που δεν τους αναλογούν. Αυτά ήθελα να πω.
Επιπλέον, ήθελα να πω ότι τελικά, κύριε Κεγκέρογλου, πρέπει
να διεκδικήσουµε µια ενίσχυση της κοινωνικής πολιτικής τώρα,
που τουλάχιστον έχουµε κατ’ επίφαση ένα πρωτογενές πλεόνασµα. Δεν µπορεί τελικά να έχουν δοθεί 250 δισεκατοµµύρια ευρώ
στις τράπεζες σαν ανακεφαλαιοποίηση, σε εγγυήσεις και σε
ζεστό χρήµα και να µην έχει αποδοθεί τίποτα στην πραγµατική
οικονοµία και στην κοινωνική πολιτική, παρά ελάχιστα.
Σήµερα, λοιπόν, σε αυτήν τη µεγάλη κρίση, χρειάζεται ένα σηµαντικό ποσόν, για να µην έχουµε περισσότερα κοινωνικά θύµατα,
γέροντες και νέους ανθρώπους. Γιατί έχουµε διπλό πρόβληµα.
Έχουµε µεγάλη ανεργία στους νέους, αλλά έχουµε και αυτό το
πρόβληµα που αντιµετωπίζουν τα περήφανα γηρατειά.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ολοκληρώστε παρακαλώ.
ΠΑΡΙΣΗΣ ΜΟΥΤΣΙΝΑΣ: Κλείνω, κύριε Πρόεδρε, και ευχαριστώ
για την ανοχή σας.
Πρέπει, λοιπόν, να τα διεκδικήσετε εσείς -δεν είναι η τρόικα
που θα κάνει κουµάντο στη χώρα µας, εµείς ξέρουµε πολύ καλά
τα προβλήµατά µας- και να τα διεκδικήσουµε και από τον κ.
Στουρνάρα πειστικά και τεκµηριωµένα. Αυτός ο τόπος έχει
ανάγκη να στηρίξουµε αυτές τις κοινωνικές οµάδες.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Η συνάδελφος κ. Χρυσοβελώνη έχει τον λόγο.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.

6343

Και από τους δύο Υπουργούς και κυρίως στην αρχή από τον
κ. Κεγκέρογλου, ο οποίος αναφέρθηκε στα περί ευθύνης και παραλείψεων των προηγούµενων διοικήσεων, άκουσα και κατανοώ
ως ένα σηµείο τα επιχειρήµατα περί γραφειοκρατίας, αλλά αυτό
το οποίο µετράει στην προκειµένη περίπτωση είναι το αποτέλεσµα, καθώς η Κυβέρνηση διά των αρµοδίων Υπουργών και Υφυπουργών πρέπει να δίνει λύσεις στα προβλήµατα.
Το αποτέλεσµα της σηµερινής κατάστασης -το γνωρίζει πάρα
πολύ καλά η κυρία Υφυπουργός- είναι πως, στην προκειµένη περίπτωση, ταλαιπωρούνται όχι µόνον εκείνοι οι οποίοι φιλοξενούνται, αλλά σαφώς και οι απλήρωτοι εργαζόµενοι, οι οποίοι αυτήν
τη στιγµή εργάζονται και απασχολούνται επί µήνες ολόκληρους
χωρίς να πληρώνονται. Βεβαίως αυτό το οποίο είναι ο άµεσος κίνδυνος είναι ότι το ίδρυµα κινδυνεύει να κλείσει, εάν δεν υπάρξει
µια αντιµετώπιση σε όλα αυτά τα οποία εκθέσαµε προηγουµένως.
Γι’ αυτό, λοιπόν, πρέπει να έχουµε τελικά µια απάντηση, γιατί
θεωρώ ότι αυτό είναι που ενδιαφέρει στην προκειµένη περίπτωση τους πολίτες της Μαγνησίας. Δεν τους ενδιαφέρει τι
έγινε, δεν τους ενδιαφέρει ποια είναι τα αίτια. Αυτό που τους ενδιαφέρει είναι να υπάρχει απάντηση και λύση, γιατί οι συµπολίτες
µας µας έστειλαν στη Βουλή ως εκπροσώπους τους από τη Μαγνησία. Αυτό το οποίο ζητούν εν προκειµένω είναι να βρεθούν
λύσεις, τις οποίες λύσεις θα πρέπει να τις δώσουν τα αρµόδια
Υπουργεία, λύσεις οι οποίες να είναι βιώσιµες και οριστικές.
Το πρόβληµα µε τα χρέη του ΕΟΠΥΥ είναι πραγµατικό και είναι
ένα πρόβληµα πάρα πολύ σοβαρό. Όπως είναι γνωστό, η σοβαρότερη πηγή εσόδων του ιδρύµατος -και αυτό το γνωρίζει η
κυρία Υφυπουργός- είναι τα νοσήλια από τη µονάδα χρονίως πασχόντων. Αυτά τα χρήµατα σήµερα είτε δεν καταβάλλονται καθόλου -όπως είπα και προηγουµένως- είτε κάποια από αυτά
θυµήθηκε να τα καταβάλει ο ΕΟΠΥΥ µετά από µεγάλο χρονικό
διάστηµα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Εποµένως το πρόβληµα στο οποίο πρέπει το αρµόδιο Υπουργείο να δώσει απάντηση είναι η οµολογουµένως αποπνικτική στέρηση ρευστότητας από το ίδρυµα, για την οποία είναι γεγονός
-πώς να το κάνουµε- ότι ευθύνεται ο ΕΟΠΥΥ. Αυτό το πρόβληµα
θα συνεχίσει να υφίσταται, ό,τι και να λέµε για άλλα Υπουργεία,
ό,τι και να λέµε για τις ευθύνες προηγούµενων διοικήσεων και
για, ενδεχοµένως, περίπλοκες και γραφειοκρατικές διαδικασίες.
Θεωρώ, λοιπόν, ότι πάνω απ’ όλα είναι θέµα προτεραιοτήτων
και, βεβαίως, χαίροµαι που η κυρία Υφυπουργός ήδη έχει επιληφθεί του θέµατος. Θα χαρώ πολύ να µας πείτε, κυρία Υφυπουργέ, ότι πραγµατικά το θέµα του Γηροκοµείου Βόλου
αποτελεί µια από τις πρωταρχικές προτεραιότητες του Υπουργείου Υγείας.
(Στο σηµείο αυτό η Βουλευτής κ. Μαρίνα Χρυσοβελώνη καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία
βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Τον λόγο έχει ο Υφυπουργός κ. Κεγκέρογλου.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ (Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Νοµίζω ότι θα πρέπει µε τον τρόπο µας και τη συζήτηση που
κάνουµε εδώ, λέγοντας τα πράγµατα µε το όνοµά τους, να δίνουµε µια κατεύθυνση στους ανθρώπους που έχουν ευθύνη για
τα τοπικά πράγµατα ή πρέπει να έχουν ευθύνη για τα τοπικά
πράγµατα ή, ακόµα και αν δεν έχουν ευθύνη, να αναλαµβάνουν
πρωτοβουλίες, να λειτουργούν µε τέτοιον τρόπο, ώστε να µην
πολλαπλασιάζονται τα προβλήµατα, αλλά να αντιµετωπίζονται.
Δεν είναι θέµα της Κυβέρνησης το ότι δεν προέβη η διοίκηση
σε µια απαραίτητη ενέργεια για να απαλλαγεί από τον συγκεκριµένο φόρο. Είναι παράλειψη της συγκεκριµένης διοίκησης ή της
συγκεκριµένης διεύθυνσης. Δεν γνωρίζω. Δεν είναι ευθύνη της
Κυβέρνησης το ότι δεν έγινε αίτηση από το ίδρυµα για να ενταχθεί στο πρόγραµµα για την ενίσχυσή του λόγω περίθαλψης απόρων ηλικιωµένων ατόµων. Χρηµατοδοτούνται από τον κρατικό
προϋπολογισµό. Υπήρχαν τα χρήµατα…
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ΠΑΡΙΣΗΣ ΜΟΥΤΣΙΝΑΣ: …(Δεν ακούστηκε)
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Το Υπουργείο Υγείας...
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ (Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας): Κάνετε λάθος. Δεν είναι αρµοδιότητα του Υπουργείου Υγείας. Είναι αρµοδιότητα του
Υπουργείου Εργασίας. Δεν υπάρχει αίτηση. Το Γηροκοµείο
Βόλου δεν έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον για τη συµµετοχή στο
πρόγραµµα αυτό.
Το 2012, όπως σας είπα,…
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Υπάρχει η άποψη ότι έχει ανασταλεί αυτή η διαδικασία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κυρία Χρυσοβελώνη,
παίζετε και εντός έδρας. Έχετε Υπουργό από τον νοµό σας.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Να ρωτάµε και να απαντάει…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Για να απαντάει ο
Υπουργός, θα πει ότι δεν ξέρει; Δεν έχει κανέναν λόγο ο Υπουργός να πει κάτι που δεν είναι σύµφωνο.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Μια διευκρίνιση θέλω, κύριε Πρόεδρε.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ (Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας): Θα σας δώσω και το έγγραφο
της υπηρεσίας. Μην αγχώνεστε.
Προχωρώ παρακάτω. Ακόµη και αυτό να µην υφίστατο, υπάρχει η κρατική χρηµατοδότηση, η οποία είναι δυο λογιών: µία
µέσω των περιφερειών και µία απευθείας.
Μέσω της περιφέρειας, λοιπόν, ενώ ήταν να πάρει χρήµατα,
δεν υπέβαλαν τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Το 2012 πώς πήραν
61,5 και τώρα δεν απορροφήθηκαν; Εγώ για δυο-τρεις περιφέρειες έχω υπόλοιπα και θα τα επιστρέψω. Μάλλον ήδη επιστράφηκαν. Δεν χρειαζόταν να τα επιστρέψω εγώ. Ελπίζω να µας
επαναχορηγηθούν, για να µπορέσουµε να ενισχύσουµε.
Υπάρχει και η απευθείας ενίσχυση. Όµως, αυτά, όπως σας
είπα, είναι συµπληρωµατικά. Η πρώτη πηγή είναι απ’ αυτούς που
έχουν και δέχονται τις υπηρεσίες του γηροκοµείου, δηλαδή από
τους ίδιους τους ωφελούµενους. Αυτή είναι η πρώτη πηγή, δηλαδή αν έχουµε οικονοµικά καλά στεκούµενους ηλικιωµένους,
που µπορούν να τα πληρώσουν αυτά.
Η δεύτερη πηγή είναι, φυσικά, εξωτερική. Έχει να κάνει µε όλα
όσα είπατε και είπαµε για δωρεές και πιθανόν εκµετάλλευση διαφόρων πηγών και ακινήτων. Είναι η ενίσχυση µέσω περιφέρειας
–το ξαναλέω αυτό- ή η ενίσχυση απευθείας από το Υπουργείο.
Βεβαίως, η βασική είναι του ΕΟΠΥΥ, η οποία έχει, όπως ακούσαµε από την Υπουργό, δροµολογηθεί και ελπίζω να πετύχει και
η προσπάθειά της να υπάρξει συνολικός συµψηφισµός και όχι
τµηµατική καταβολή. Είπε ότι θα επισκεφθεί αύριο τον Διοικητή
του ΙΚΑ, µε τον οποίο θα επικοινωνήσω και εγώ σε αυτήν την κατεύθυνση.
Όµως, ακόµη και αυτά να επιτευχθούν, εάν δεν πειστούν κάποιοι άνθρωποι να αναλάβουν τη διοίκηση και να τους συµπαρασταθούµε, αν βρουν τον µπελά τους για άλλων αστοχίες,
διαχειριστικές ανωµαλίες και οτιδήποτε άλλο…
ΠΑΡΙΣΗΣ ΜΟΥΤΣΙΝΑΣ: Ο νόµος να αλλάξει.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ (Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας): Δεν ξέρω αν είναι ο νόµος. Το
πρόβληµα είναι να συµπαρασταθούµε στους ανθρώπους και, αν
τους συµπαρασταθούµε και δεν λέµε γενικά και αόριστα «φταίει
η Κυβέρνηση», πιστεύω ότι θα δοθούν λύσεις και θα πρέπει να
στηριχθεί. Διότι από το 1894 –αν θυµάµαι καλά- είδα ότι παίζει
ένα σηµαντικό ρόλο το Γηροκοµείο Βόλου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κοιτάξτε, δεν παίζει
αυτό ρόλο…
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ (Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας): Χρονολογείται από το 1894,
κύριε Πρόεδρε! Είναι ένα ιστορικό γηροκοµείο. Θα πρέπει να
έχει τη στήριξη όλων των παραγόντων και, βεβαίως, της υπεύθυνης πολιτείας.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Η υπεύθυνη Υπουργός Υγείας και Βουλευτής Μαγνησίας κ. Μακρή έχει τον λόγο.
ΖΕΤΤΑ ΜΑΚΡΗ (Υφυπουργός Υγείας): Ευχαριστώ πολύ,
κύριε Πρόεδρε.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Πράγµατι, έτσι είναι. Είναι ιστορικό το γηροκοµείο και η φροντίδα και το ενδιαφέρον όλων µας είναι δεδοµένα. Και εγώ δεν
σας κρύβω ότι πριν αναλάβω αυτήν τη θέση είχα την εντύπωση
ότι οι οφειλές και τα προβλήµατα στο γηροκοµείο πήγαζαν από
τα χρέη που είχε ο ΕΟΠΥΥ προς το γηροκοµείο. Στην πραγµατικότητα, όµως, ακόµη και αν καταβληθούν όλα τα χρέη -είτε µε
τον τρόπο που ο συνάδελφος κ. Κεγκέρογλου υπέδειξε και θα
προσπαθήσουµε αύριο να ρυθµιστεί είτε µε τµηµατική καταβολήπαραµένει το χρέος του ενός εκατοµµυρίου ευρώ, το οποίο δεν
οφείλεται σε αδράνεια της πολιτείας. Παραµένει επίσης το µεγάλο πρόβληµα των 90 χιλιάδων ευρώ µηνιαίως, ως εσόδων, και
των 120 χιλιάδων ευρώ, που είναι τα έξοδα. Από αυτές τις 90 χιλιάδες ευρώ, οι 80 χιλιάδες είναι η µισθοδοσία και οι ασφαλιστικές εισφορές των εργαζοµένων.
Επιβάρυνση, κύριε Μουτσινά, πράγµατι υπήρξε τα τελευταία
χρόνια λόγω της κρίσης, για λόγους που αναφέραµε και δεν
χρειάζεται να επαναλάβω. Όµως, τα προβλήµατα τότε έγιναν φανερά και ενδεχοµένως πιο έντονα. Προϋπήρχαν, για τους λόγους
που µόλις σας είπα. Ξόδευαν περισσότερα απ’ ό,τι εσόδευαν.
Τώρα απλώς φάνηκε η «γύµνια». Αν ήταν ή όχι χρηστή η διαχείριση, δεν µπορώ να το κρίνω. Όµως, διερευνάται τώρα από τη
δικαιοσύνη.
Ο λόγος που παραιτήθηκαν τα µέλη αυτά είναι γιατί εκκλήθηκαν κι αυτά από τον πταισµατοδίκη και επειδή είναι επιχειρηµατίες -εµείς τουλάχιστον γνωρίζουµε- δεν θέλησαν να αναλάβουν
αυτόν τον κίνδυνο.
Τέθηκε στην τελευταία ενηµέρωση που είχαµε σχετικά µε το
γηροκοµείο από τον Δήµαρχο Βόλου το θέµα για το αν η Βουλή
µπορεί να νοµοθετήσει και να υπάρχει µία εκ των προτέρων
απαλλαγή αυτής και άλλης ανάλογης διοίκησης από τις ευθύνες
που τυχόν έχει. Εάν η Βουλή συµφωνήσει και έρθει µία τέτοια
διακοµµατική σύµφωνη τροπολογία ή ρύθµιση, δεν θα έχει αντίρρηση η Κυβέρνηση. Αντιλαµβάνεστε, όµως, ότι πρέπει να είναι
πολύ προσεκτικά διατυπωµένη και να έχει πολύ συγκεκριµένες
πρόνοιες. Διότι και η εποχή στην οποία ζούµε και το αντικείµενο
µε το οποίο ασχολούνται αυτοί οι άνθρωποι -οι οποίοι είναι και
ευαίσθητοι, γέροντες, που έχουν ανάγκη, άνθρωποι που δεν µπορούν να διεκδικήσουν τα δικαιώµατά τους και θέλουν να τους
προστατέψουµε κι όχι εκείνοι να υπερασπιστούν τον εαυτό τους,
δεν µπορούν άλλωστε- δεν επιτρέπει να δηµιουργείται την υπόνοια στους Έλληνες πολίτες ότι υπάρχει περίπτωση, έστω και
περιορισµένη, να δηµιουργηθεί περιθώριο να βουτήξει κανείς το
δάκτυλο στο µέλι και πως η Βουλή το επιτρέπει.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κι εµείς ευχαριστούµε, κυρία Υπουργέ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία, αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση
της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για
την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, τριάντα επτά µαθητές και µαθήτριες και τέσσερις εκπαιδευτικοί - συνοδοί τους από το 11ο Γυµνάσιο
Ιωαννίνων.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Συνεχίζουµε µε την πρώτη υπ’ αριθµόν 2592/11-10-2013 ερώτηση δεύτερου κύκλου του Βουλευτή Α’ Αθηνών της Νέας Δηµοκρατίας κ. Νικήτα Κακλαµάνη προς τον Υπουργό Υγείας, σχετικά
µε τη νέα προγραµµατική σύµβαση µεταξύ Υπουργείου Υγείας
και Δήµου Αθηναίων.
Τον λόγο έχει ο κ. Κακλαµάνης.
ΝΙΚΗΤΑΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρία Υφυπουργέ, στις 13-07-2011, ο τότε Υπουργός Υγείας
κ. Λοβέρδος µαζί µε τον Δήµαρχο Αθηναίων κ. Καµίνη, στο Ζάππειο, µε τυµπανοκρουσίες, κανάλια και ραδιόφωνα, παρουσίασαν
προγραµµατική σύµβαση µεταξύ του Υπουργείου Υγείας και του
Δήµου της Αθήνας, όπου έλεγε µέσα ότι ούτε λίγο ούτε πολύ καταργείται το Υπουργείο Υγείας και αναλαµβάνει την περίθαλψη
των Αθηναίων η σύµβαση αυτή.
Έναν χρόνο µετά, στις 3-08-2012, αφού έκανα εγώ έλεγχο

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΕ’ - 28 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014

στον Δήµο της Αθήνας και αντιλήφθηκα ότι δεν είχε υλοποιηθεί
ούτε το γράµµα άλφα από αυτήν την προγραµµατική σύµβαση,
κατέθεσα ερώτηση στον τότε Υπουργό Υγείας κ. Λυκουρέντζο
και του ζητούσα να µε ενηµερώσει για την πορεία της σύµβασης,
γιατί υπήρχαν και χρήµατα που θα έπρεπε να ξοδευτούν. Ο κ.
Λυκουρέντζος µού απήντησε ότι αυτή η προγραµµατική σύµβαση Λοβέρδου - Καµίνη δεν είχε καν ξεκινήσει να υλοποιείται.
Τον Ιούνιο του 2013 υπογράφεται καινούργια προγραµµατική
σύµβαση, χωρίς να έχει ξεκινήσει η προηγούµενη, µεταξύ του κ.
Λυκουρέντζου, του κ. Παπαγεωργόπουλου -ως Προέδρου του
ΕΟΠΥΥ- και της 1ης Υγειονοµικής Περιφέρειας.
Εγώ τώρα σας ερωτώ: Αφού δεν είχε ξεκινήσει η πρώτη, ποιος
ο λόγος να υπογραφεί τρίτη; Τον λόγο του κ. Καµίνη τον καταλαβαίνω. Ήθελε να δηµιουργήσει εντυπώσεις, γιατί τρία χρόνια
µετά την εκλογή του και στον τοµέα της κοινωνικής πολιτικής
έργον µηδέν. Το Υπουργείο Υγείας τι ρόλο παίζει σε αυτήν την
ιστορία;
Θέλω, λοιπόν, να µου απαντήσετε στα εξής;
Γιατί προχωρήσατε στην υπογραφή νέας προγραµµατικής
σύµβασης, αφού δεν είχε ξεκινήσει η προηγούµενη;
Ποιο είναι το κόστος σε χρήµα και ανθρώπους και ποιο το χρονοδιάγραµµα;
Από πού προέρχονται οι πόροι;
Και επειδή µέσα στην τελευταία προγραµµατική σύµβαση -βέβαια δεν είχε προκύψει η απεργία του ΕΟΠΥΥ- έλεγε ότι ο
ΕΟΠΥΥ θα δώσει γιατρούς για να στελεχωθούν τα δηµοτικά ιατρεία, θα ήθελα να µου πείτε πού θα βρείτε τους γιατρούς του
ΕΟΠΥΥ, τους οποίους θα στείλετε στα δηµοτικά ιατρεία, ποιος
θα τους πληρώνει και αν ο δήµος σάς έδωσε στοιχεία για το
πόσοι επισκέφθηκαν τα δηµοτικά ιατρεία κατά το 2011 και το
2012.
Εγώ έχω να σας δώσω στοιχεία επί των ηµερών µου: Εβδοµήντα τρεις χιλιάδες κάθε χρόνο, δηµότες Αθηναίοι, µετανάστες,
νόµιµοι και µη. Και το 2011 και το 2012.
Θα ήθελα, λοιπόν, να µου απαντήσετε σε αυτά τα ερωτήµατα
και να µου πείτε πού βρίσκεται η τελευταία σύµβαση Λυκουρέντζου, Καµίνη, Παπαγεωργόπουλου και 1ης Υγειονοµικής Περιφέρειας.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ευχαριστούµε.
Κυρία Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΖΕΤΤΑ ΜΑΚΡΗ (Υφυπουργός Υγείας): Ευχαριστώ.
Πολύ φοβούµαι, κύριε συνάδελφε, ότι η απάντησή µου δεν θα
σας ικανοποιήσει απολύτως, γιατί τα στοιχεία που έχω δεν απαντούν σε όλες τις ερωτήσεις σας.
Σε ό,τι αφορά την πρώτη ερώτησή σας, «γιατί προχώρησε η
προηγούµενη ηγεσία στην υπογραφή νέας σύµβασης αντί να
υλοποιήσει την προηγούµενη;», η εξήγηση που µου εδόθη -η
οποία θέλω να πω ότι έχει βάση- είναι ότι στις προηγούµενες
συµβάσεις υπήρχε ένα ευρύτερο αντικείµενο. Υπήρχαν και κάποιες συµβάσεις –ενδεχοµένως εσείς θα το ξέρετε καλύτερα
από µένα- που περιελάµβαναν το ποσό των δέκα εκατοµµυρίων
ευρώ, το οποίο αντιλαµβάνεστε ότι τώρα είναι αδύνατον να βρεθεί και να εκταµιευθεί. Στις προηγούµενες συµβάσεις εµπλέκετο
και το ΚΕΕΛΠΝΟ, εµπλέκετο και ο ΟΚΑΝΑ, υπήρχαν και η πορνεία και το AIDS. Κρίθηκε ότι αυτό το ευρύ αντικείµενο δεν µπορεί να εξυπηρετηθεί.
Άρα υπεγράφη αυτή η καινούργια σύµβαση µεταξύ ΕΟΠΥΥ και
του Δηµάρχου Αθηναίων, η οποία αφορά σε καθηµερινή διαχείριση, για την οποία δεν δαπανώνται χρήµατα.
Όπως γνωρίζετε, υπάρχει θέµα µε τα δηµοτικά ιατρεία. Έχουν
ανάγκη υποστήριξης από τις υπηρεσίες του ΕΟΠΥΥ. Και τώρα,
όπου υπάρχει υπηρεσία του ΕΟΠΥΥ, αντίστοιχα υπάρχει µία αµφίδροµη ενηµέρωση και υποστήριξη.
Σε ό,τι αφορά το δεύτερο ερώτηµά σας, για το χρονοδιάγραµµα, δυστυχώς οι αρµόδιες υπηρεσίες δεν είναι σε θέση να
µου δώσουν απάντηση.
Για το ερώτηµα «από πού προέρχονται οι πόροι;», δεν υπάρχει
απάντηση, δεδοµένου ότι δεν υπάρχει σύµβαση η οποία να έχει
οικονοµικό αντικείµενο. Βεβαίως, δεν περισσεύουν οι ιατροί του
ΕΟΠΥΥ, πολύ περισσότερο τώρα.
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Σ’ ό,τι αφορά την υλοποίηση, θα συµφωνήσω µε τον υπαινιγµό
σας ή τη σαφέστατη διατύπωσή σας, ότι βράδυνε. Επίσης,
υπήρχε και η κινητικότητα που κατά την εκτίµησή µου αποτελεί
µία επαρκή δικαιολογία για τη µερική υλοποίηση.
Άλλα περισσότερα στοιχεία απ’ αυτά που ζητάτε και ειδικά για
την προσέλευση στα δηµοτικά ιατρεία, δυστυχώς δεν έχουµε
στον φάκελο που µου παρέδωσαν οι υπηρεσίες.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ο κ. Κακλαµάνης έχει
τον λόγο.
ΝΙΚΗΤΑΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Κυρία Υφυπουργέ, κατ’ αρχάς σας
ευχαριστώ γιατί ήσασταν ειλικρινής. Στην ουσία καταλάβατε τι
µου είπατε.
ΖΕΤΤΑ ΜΑΚΡΗ (Υφυπουργός Υγείας): Πολύ καλά.
ΝΙΚΗΤΑΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Είπατε ότι και η τρίτη κατά σειρά
προγραµµατική σύµβαση είναι «στον αέρα», ότι δεν υπάρχει τίποτα.
Έχετε αναλάβει να κάνετε «σπονσοράρισµα» του κ. Καµίνη ως
Υπουργείο Υγείας; Θέλω να το καταλάβω, διότι αυτό µού δώσατε
να εννοήσω και είναι όπως το είπατε. Η µόνη µάλλον ουσιαστική
απάντηση ήταν η πρώτη. Πράγµατι άλλαξαν τα οικονοµικά δεδοµένα. Τα εκατοµµύρια ευρώ που ανέφεραν µε τυµπανοκρουσίες
δεν µπορούσαν να υπάρξουν, διότι, απ’ ό,τι κατάλαβα, ούτε η
άλλη σύµβαση έχει ξεκινήσει. Απ’ ό,τι καταλαβαίνω, δεν πρόκειται να ξεκινήσει, γιατί, όπως ξέρετε, δύο µήνες πριν από τις εκλογές τα µολύβια «κάθονται κάτω» µε βάση τον «Καλλικράτη» και
κανένας δήµαρχος δεν µπορεί να κάνει τίποτα. Εάν δεν έχει ξεκινήσει, µε συγχωρείτε, γιατί δεν καταγγέλλετε τη σύµβαση; Ο
δήµαρχος ακόµα την επικαλείται συνεχώς, δηλαδή επικαλείται
κάτι το οποίο δεν υπάρχει. Θα µου πείτε, «είναι το πρώτο το
οποίο επικαλείται και δεν υπάρχει»;
Μιας και σας έχω απέναντι και είχατε πάρει την πρωτοβουλία,
αν και είναι άσχετο µε την ερώτηση, πείτε µου το εξής: Αυτή η
ιστορία µε την περίφηµη ΜΚΟ «Κλίµακα», πού βρίσκεται; Στείλατε το θέµα στον εισαγγελέα µε τις καταγγελίες που είχαν γίνει
και που δυστυχώς είναι αληθείς; Δεν άκουσα καµµία αντίκρουση,
ούτε καν από τη ΜΚΟ. Αυτό το είπα παρεµπιπτόντως. Αν θέλετε
µου απαντάτε σ’ αυτό, γιατί δεν περιλαµβάνεται στην ερώτηση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κυρία Υπουργέ, έχετε
τον λόγο.
ΖΕΤΤΑ ΜΑΚΡΗ (Υφυπουργός Υγείας): Κύριε Υπουργέ, κατ’
αρχάς θέλω να σας πω ότι, όταν έρχοµαι εδώ, έρχοµαι για να
απαντήσω ειλικρινά. Δεν έρχοµαι για να εξωραΐσω.
ΝΙΚΗΤΑΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Δεν το κάνουν όλοι αυτό.
ΖΕΤΤΑ ΜΑΚΡΗ (Υφυπουργός Υγείας): Έχω την αίσθηση ότι
όλοι οι συνάδελφοι, όταν έρχονται εδώ, µε οποιαδήποτε ιδιότητα,
έρχονται για να απαντήσουν ειλικρινά. Και θα ξέρετε ότι δεν είναι
πρακτική του Υπουργείου µας να αποφεύγουµε να απαντάµε.
Προσπαθούµε πάντα να ενηµερώνουµε τους συναδέλφους και ειδικά συναδέλφους σαν κι εσάς, που χειρίστηκαν σε υψηλότερο
βαθµό απ’ ό,τι εγώ τις τύχες αυτού του Υπουργείου.
Δεν είπα ότι είναι στον αέρα η σύµβαση. Θα συµφωνήσω µαζί
σας ότι δεν ολοκληρώθηκε και δεν υλοποιήθηκε, αλλά κι εσείς
θα συµφωνήσετε µαζί µου ότι την ίδια τύχη είχαν και οι προηγούµενες. Σε καµµία περίπτωση το Υπουργείο µας δεν αναλαµβάνει
να «σπονσοράρει», να προωθήσει, να βοηθήσει οιονδήποτε και
µε οποιαδήποτε ιδιότητα. Σ’ αυτή τη φάση της κινητικότητας, σ’
αυτήν τη φάση όπου υπάρχει κόσµος που καταφεύγει στα δηµοτικά ιατρεία, είναι χρήσιµη αυτή η συµφωνία. Όχι στο εύρος που
θα έπρεπε; Θα συµφωνήσω. Όχι στο βαθµό που επιβάλλεται; Και
σ’ αυτό θα συµφωνήσω. Όµως, η απάντησή µου δεν ήταν τόσο
απόλυτη και αυστηρή όσο εσείς την ερµηνεύσατε.
Σε ό,τι αφορά τους πόρους, θεωρώ ότι το γεγονός πως κερδίσαµε αυτά τα χρήµατα τα οποία δεν µπορούσαµε να βρούµε,
είναι ένα όφελος.
Όσο για την ερώτησή σας για την «Κλίµακα», βεβαίως και θα
γίνει δικαστικός έλεγχος. Νοµίζω ότι έχετε καταλάβει ότι δεν
υπάρχουν θέµατα στα οποία εµείς αποφεύγουµε τη δικαστική
διερεύνηση.
ΝΙΚΗΤΑΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Όχι. Ρωτώ αν ξεκίνησε.
ΖΕΤΤΑ ΜΑΚΡΗ (Υφυπουργός Υγείας): Αύριο θα είµαι σε θέση
να σας πω επακριβώς και το πότε.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο Βουλευτής Β’ Αθηνών κ. Γρηγόριος Ψαριανός ζητεί
άδεια ολιγοήµερης απουσίας στο εξωτερικό από 28 Ιανουαρίου
2014 έως και 30 Ιανουαρίου 2014. Η Βουλή εγκρίνει;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Η Βουλή ενέκρινε τη
ζητηθείσα άδεια.
Συνεχίζουµε µε την δεύτερη υπ’ αριθµόν 4433/535/2-12-2013
ερώτηση δευτέρου κύκλου του Βουλευτή Αρκαδίας του ΣΥΡΙΖΑ
κ. Ζαχαριά Κωνσταντίνου προς τον Υπουργό Υγείας, σχετικά µε
τη διαχείριση του ιατροτεχνικού εξοπλισµού στο Γενικό Παναρκαδικό Νοσοκοµείο Τρίπολης.
Ο κύριος συνάδελφος έχει τον λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κυρία Υπουργέ, η ερώτηση
αφορά την προµήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισµού ύψους 3
εκατοµµυρίων ευρώ από το Γενικό Παναρκαδικό Νοσοκοµείο
Τρίπολης το 2009. Ο εξοπλισµός παρελήφθη µετά από διαδικασίες από τη διοίκηση του νοσοκοµείου και βρίσκεται στα υπόγεια
τέσσερα χρόνια τώρα αναξιοποίητος. Είναι σίγουρο ότι η διαχείριση αυτή ήταν σκανδαλώδης όσον αφορά τις διαδικασίες προµήθειας της σύµβασης και βέβαια της παραµονής και των
ενεργειών που έγιναν µετά την έλευση αυτού του εξοπλισµού.
Θέλω να σας πω ότι αφορά µηχανήµατα ιδιαίτερα µεγάλης
αξίας. Είναι φανερό µιας και µιλάµε για 3 εκατοµµύρια ευρώ.
Αφορούν τµήµατα του νοσοκοµείου όπως το Χειρουργικό, το
Αναισθησιολογικό, το Ορθοπεδικό και κυρίως τη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, µε Ορθοπεδική, Ουρολογική και Χειρουργική
Τράπεζα, Στήλες Αερίων Χειρουργού και Αναισθησιολόγου, Ακτινοσκοπικό Σύστηµα, Βρογχοσκοπικό πλήρες Σύστηµα, Αρθροσκοπικό και Λαπαροσκοπικό Πύργο και άλλα µηχανήµατα, τα
οποία θα συνέβαλλαν ουσιαστικά στην αντιµετώπιση επιτόπου,
µε εγγύτητα, όπως πρέπει, των ασθενειών των πολιτών του
νοµού, της περιφέρειας, καθότι το νοσοκοµείο της Τρίπολης κατέχει κεντρικά γεωγραφική θέση στην Περιφέρεια Πελοποννήσου.
Υπάρχει µια σηµαντική λεπτοµέρεια. Η διαχειριστική αρχή της
Περιφέρειας Πελοποννήσου είχε διαφωνήσει και είχε ενηµερώσει έγκαιρα την αναθέτουσα αρχή, δηλαδή, τη διοίκηση του Παναρκαδικού Νοσοκοµείου, ότι ο διαγωνισµός κρίνεται µη
σύννοµος και έτσι δεν πρέπει να υπογραφεί η σύµβαση. Η σύµβαση υπεγράφη, τα µηχανήµατα -όπως είπα- ήρθαν στο νοσοκοµείο. Παραµένουν, όµως, τέσσερα χρόνια αναξιοποίητα στα
υπόγεια του νοσοκοµείου και υπάρχουν σοβαρά προβλήµατα.
Το Υπουργείο Δικαιοσύνης απάντησε ότι από τον Σεπτέµβρη
έχει προχωρήσει το θέµα µε έλεγχο και έχουν ανατεθεί σε πταισµατοδίκη δύο δικογραφίες για διερεύνηση των ποινικών ευθυνών.
Το Υπουργείο Υγείας πρέπει να µας πει τι γίνεται µ’ αυτόν τον
ιατρικό εξοπλισµό και ποια είναι η πορεία του από εδώ και πέρα.
Θα αξιοποιηθεί ο εξοπλισµός ή αυτό είναι αδύνατον λόγω της
άκυρης διαδικασίας του διαγωνισµού;
Ποια είναι η οικονοµική ζηµιά που έχει υποστεί το Παναρκαδικό Νοσοκοµείο;
Ποια είναι η ζηµιά που υπέστησαν χιλιάδες ασθενείς που νοσηλεύονται αυτά τα χρόνια και αναγκάζονται να πάνε έξω από
την περιοχή τους σε δηµόσιους ή ιδιωτικούς φορείς για να αντιµετωπίσουν τα προβλήµατα υγείας τους;
Τι θα γίνει µε τα απαραίτητα αυτά ιατρικά µηχανήµατα των
οποίων στερούνται οι ασθενείς της ευρύτερης περιοχής;
Υπάρχει µια πρόβλεψη να ενταχθούν στο ΕΣΠΑ και να προχωρήσει η προµήθειά τους ή θα παραµείνουµε χωρίς την απαραίτητη αυτή βοήθεια από τα µηχανήµατα;
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κυρία Υπουργέ, έχετε
τον λόγο.
ΖΕΤΤΑ ΜΑΚΡΗ (Υφυπουργός Υγείας): Πράγµατι τα περιστατικά είναι όπως τα αναφέρατε. Η απάντηση που έχω από την 6η
ΥΠΕ είναι ότι τα κιβώτια µε τον εξοπλισµό είναι στις αποθήκες
του νοσοκοµείου. Είναι σφραγισµένα, κλειδωµένα και «σε φυσιολογικές συνθήκες αποθήκευσης», όπως ακριβώς το αναφέρει.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Νοµίζω ότι σωστά ερµηνεύω ότι εννοεί ότι δεν υπάρχει κίνδυνος
για τα µηχανήµατα αυτά. Έτσι, λοιπόν, η εκτίµηση της ΥΠΕ είναι
ότι ο εξοπλισµός δεν έχει υποστεί βλάβη, άρα, δεν θεωρείται
απαξιωµένος.
Νοµίζω ότι δεν είναι σκόπιµο να αναφέρω ποια µηχανήµατα
είναι. Είναι στη διάθεσή σας, όµως, γιατί ζητήσατε και κατάθεση
εγγράφων. Τα έχω µαζί µου.
Η 6η ΥΠΕ µε διαβεβαιώνει µε έγγραφό της ότι δεν υπάρχει µαταίωση χειρουργείων µέχρι τώρα ούτε µαταίωση νοσηλείας
ασθενούς εξαιτίας της µη χρήσης αυτών των µηχανηµάτων. Άρα,
θεωρεί ότι δεν υπάρχει αποτίµηση της οικονοµικής ζηµιάς για το
νοσοκοµείο, γιατί σε πρώτο επίπεδο θεωρεί ότι δεν υπάρχει τέτοια οικονοµική ζηµιά.
Έχει γίνει έλεγχος µε βάση τις καταγγελίες αυτές, µετά από
εντολή του Γενικού Επιθεωρητή του ΣΕΥΠ, του κ. Σαµπατακάκη.
Ο έλεγχος αυτός είχε ως αποτέλεσµα να συνταχθεί η σχετική έκθεση. Από το πόρισµα διαπιστώνεται ότι δεν κηρύχθηκε η κείµενη
νοµοθεσία σε ό,τι αφορά τις διαγωνιστικές διαδικασίες προµήθειας αυτού του ιατρικοτεχνολογικού εξοπλισµού και η έκθεση
αυτή έχει παραπεµφθεί στην αρµόδια Εισαγγελία Πρωτοδικών
Τρίπολης.
Επειδή, λοιπόν, το θέµα είναι στη δικαιοσύνη, στις ερωτήσεις
σας που αναφέρονται και σε µας αλλά και στον Υπουργό Δικαιοσύνης, αν είναι, δηλαδή, νόµιµη η προµήθεια και ποιοι φορείς εµπλέκονται, αντιλαµβάνεστε ότι δεν µπορώ να απαντήσω. Θα
απαντήσει η δικαιοσύνη.
Δεν ξέρω τι µε ρωτάτε όταν λέτε, «σε ποιες διαδικασίες προτιθέµεθα να παρέµβουµε και να προβούµε σε περαιτέρω έλεγχο
ώστε να κριθούν οι υπεύθυνοι». Ίσως µπορέσετε να µου διευκρινίσετε στη δευτερολογία σας. Νοµίζω ότι το Υπουργείο, που είχε
τη δυνατότητα, το παρέπεµψε στο ΣΕΥΠ. Εν συνεχεία πήγε στη
δικαιοσύνη.
Σας ενηµερώνω, επίσης, ότι η διοίκηση του Νοσοκοµείου της
Τρίπολης έχει φροντίσει µε άλλο διαγωνισµό να εξοπλιστεί το νοσοκοµείο µε εξοπλισµό υψηλής τεχνολογίας, όπως είναι ο µαγνητικός τοµογράφος, ψηφιακός µαστογράφος, τροχήλατο
ακτινολογικό µηχάνηµα, µηχανήµατα τεχνητού νεφρού.
Τέλος, είναι στη διάθεσή σας -όπως είπα και πριν- τόσο η έκθεση του ΣΕΥΠ όσο και τα υπόλοιπα έγγραφα που ζητήσατε µε
την ερώτησή σας.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Παρακαλώ, κύριε συνάδελφε, έχετε τον λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ: Κυρία Υπουργέ, σίγουρα τα µηχανήµατα –το γνωρίζουµε όλοι- είναι στο υπόγειο του Παναρκαδικού Νοσοκοµείου Τρίπολης. Ο Ιατρικός Σύλλογος Αρκαδίας
αναφέρει ότι σαπίζουν. Αν δεν σαπίζουν, τουλάχιστον, απαρχαιώνονται. Και είναι γνωστό ότι ο κύκλος των µηχανηµάτων υψηλής
τεχνολογίας πραγµατικά στην πρώτη πενταετία αντέχει. Από κει
και πέρα, απαξιώνεται σιγά-σιγά και στη δεκαετία πρέπει να αποσυρθεί. Ήδη έχουν περάσει τέσσερα χρόνια και θα είναι πάρα
πολύ δύσκολο να χρησιµοποιηθούν. Κυρίως, όµως, θα ήθελα να
ήξερα την τύχη τους σε σχέση µε τα αιτήµατα των προµηθευτών.
Οι προµηθευτές, που τα έχουν παραδώσει, σίγουρα έχουν
απαιτήσεις. Και οι απαιτήσεις αυτές είναι φανερό ότι βαρύνουν
τη διοίκηση του Παναρκαδικού Νοσοκοµείου, αν όχι ως πρόσωπα, τουλάχιστον ως φορέα διαχείρισης του νοσοκοµείου της
Τρίπολης.
Από κει και πέρα, σίγουρα τις αντίστοιχες υπηρεσίες τις έχουν
στερηθεί όχι µόνο οι Αρκάδες αλλά και ευρύτερα η διοικητική
και γεωγραφική περιοχή της Πελοποννήσου. Τα µηχανήµατα που
τώρα έχουν ενταχθεί στο ΕΣΠΑ είναι γύρω στο 40% της αξίας
των προηγούµενων, διαφορετικής µονάδας και διαφορετικού
επιπέδου. Διότι, πραγµατικά, ένα νοσοκοµείο είναι ένας ζωντανός οργανισµός, έχει ανάγκη και προγραµµατίζει.
Τα προηγούµενα, λοιπόν, όπως για παράδειγµα το Βρογχοσκοπικό Σύστηµα, δεν υπάρχει στο νοσοκοµείο και ούτε µπόρεσε
να ενταχθεί στο σύστηµα ΕΣΠΑ της τρέχουσας διαχειριστικής
περιόδου. Άρα, χάνεται κάθε ευκαιρία. Κι επειδή η επόµενη προγραµµατική σύµβαση δεν προβλέπει ενίσχυση της δευτεροβάθµιας περίθαλψης, χάνεται οριστικά από τον ορίζοντα µία
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δυνατότητα ιατροτεχνολογικού εξοπλισµού σε ένα σύγχρονο νοσοκοµείο.
Θα ήθελα να πω ότι τότε, η διοίκηση, δεν είχε ζητήσει ούτε καν
τεχνικές προδιαγραφές. Κι εκεί πραγµατικά διαπίστωσε την παρανοµία και τη µη σύννοµη κατάσταση η διαχειριστική αρχή.
Από την άλλη, ο τότε διοικητής είναι σήµερα δήµαρχος Μεγάρων και συνεχίζει -φαντάζοµαι- τα έργα του.
Νοµίζω ότι πρέπει και το Υπουργείο Υγείας -πέρα από τις ενέργειες της δικαιοσύνης- να ενεργήσει και πειθαρχικά, διότι υπάρχουν, πραγµατικά, πειθαρχικές παραβάσεις σε όλη αυτήν τη
διαδροµή της σύνταξης των προδιαγραφών, της κατακύρωσης
της σύµβασης στους αναδόχους, της παραµονής επί τετραετίας
στα υπόγεια του νοσοκοµείου κι εντέλει να ξετυλιχθεί και να τελειώσει αυτή η ιστορία που στο τέλος θα αναγκαστεί να την πληρώσει το Παναρκαδικό Νοσοκοµείο Τρίπολης. Από ποια, όµως,
και εις βάρος ποιων προγραµµάτων; Πάντως όχι της υγείας των
ασθενών.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κυρία Υπουργέ, έχετε
τον λόγο.
ΖΕΤΤΑ ΜΑΚΡΗ (Υφυπουργός Υγείας): Κύριε συνάδελφε, δεν
διαφωνώ καθόλου µε τις παρατηρήσεις σας. Πράγµατι, τα µηχανήµατα αυτά -όχι µόνο στη συγκεκριµένη περίπτωση, αλλά και
γενικά- δεν τα προµηθεύεται κανείς για να είναι σε αποθήκες ή
σε υπόγεια, έστω κι αν φυλάσσονται καλά. Είναι για να χρησιµοποιούνται και αυτό είναι προς όφελος της υγείας των πολιτών.
Καταλαβαίνω την ευαισθησία σας για το θέµα, ξέρω ότι έχετε
και πλήρη γνώση, γιατί κατάγεστε από την περιοχή και λόγω της
επιστηµονικής σας ιδιότητας. Σας λέω, λοιπόν, ότι αν παρεξηγήθηκε ο ήπιος τόνος µου στην απάντηση, δεν προτίθεται το
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Υπουργείο την υπόθεση να τη συγκαλύψει ή να µην αποδώσει
ευθύνες. Απλώς, ό,τι είναι στη δικαιοσύνη, δεν επιτρέπει τη δική
µας παρέµβαση.
Σε ό,τι αφορά τυχόν πειθαρχικό έλεγχο, δεν είναι βέβαιο ότι
µπορούµε να ελέγξουµε πειθαρχικά τους πάντες ή τον πρώην διοικητή, που τώρα είναι δήµαρχος. Δεν νοµίζω. Εκφεύγει των
δικών µας αρµοδιοτήτων.
Σε κάθε περίπτωση, επειδή η ερώτηση δεν είχε τόσο το νόηµα
της ενηµέρωσης – το θέµα το κατέχετε – αλλά είχε περισσότερο
το νόηµα του ελέγχου και της πίεσης µε τη σωστή και τη δηµιουργική έννοια του κοινοβουλευτικού ελέγχου και της κοινοβουλευτικής πίεσης προς το Υπουργείο, για να µην αµελήσει το θέµα
και τυχόν διαδικασίες που χρειάζονται επίσπευση, σας βεβαιώ
ότι θα το κάνουµε.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Ευχαριστούµε πολύ.
Η πρώτη µε αριθµό 4547/4-12-2013 ερώτηση πρώτου κύκλου
του Βουλευτή Α’ Αθηνών της Νέας Δηµοκρατίας κ. Ανδρέα Ψυχάρη προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τη διασύνδεση
των ταµειακών µηχανών µε το taxis, δεν θα συζητηθεί λόγω κωλύµατος Υπουργού και διαγράφεται.
Η τέταρτη µε αριθµό 4907/16-12-2013 ερώτηση πρώτου κύκλου του Βουλευτή Νοµού Αττικής της Δηµοκρατικής Αριστεράς
κ. Βασιλείου Οικονόµου προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την έγκριση χρηµατοδοτούµενων προγραµµάτων από ευρωπαϊκούς πόρους, δεν θα συζητηθεί λόγω
κωλύµατος Υπουργού και διαγράφεται.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ολοκληρώθηκε η συζήτηση των
αναφορών και ερωτήσεων.
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόµαστε στην ηµερήσια διάταξης της
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Μόνη συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου
του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιµατικής Αλλαγής «Ρύθµιση θεµάτων της ΑΔΜΗΕ Α.Ε.».
Η Διάσκεψη των Προέδρων αποφάσισε στη συνεδρίασή της,
στις 23-1-2014, η συζήτηση του νοµοσχεδίου να ολοκληρωθεί σε
δύο συνεδριάσεις. Στη σηµερινή συζήτηση θα συζητηθεί το νοµοσχέδιο επί της αρχής και στην αυριανή θα συζητηθεί το νοµοσχέδιο επί των άρθρων και των τροπολογιών.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Εκτός και αν…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Μας έχουν σταλεί επιστολές. Ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του ΣΥΡΙΖΑ
κ. Τσίπρα µάς ενηµερώνει ότι ως Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο
ορίζει τον Βουλευτή κ. Νίκο Βούτση.
Ο Γραµµατέας της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Γιοβανόπουλος ορίζει ως ειδικό αγορητή την
Βουλευτή κ. Ραχήλ Μακρή και ως Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο
τον ίδιο.
Ο Γραµµατέας της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Χρυσής
Αυγής κ. Ζησιµόπουλος ορίζει ως ειδικό αγορητή τον Βουλευτή
Β’ Αθηνών Ηλία Παναγιώταρο και ως Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο τον Βουλευτή Μεσσηνίας κ. Δηµήτριο Κουκούτση.
Ο Πρόεδρος της Δηµοκρατικής Αριστεράς κ. Κουβέλης ορίζει
ως ειδικό αγορητή τον Βουλευτή Ευβοίας κ. Δηµήτριο Αναγνωστάκη.
Ο Γραµµατέας της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξαρτήτων Δηµοκρατικών Βουλευτών κ. Βουδούρης ορίζει τον Βουλευτή Φθιώτιδας κ. Νικόλαο Σταυρογιάννη ως ειδικό αγορητή και
ως Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο τον Βουλευτή Μαγνησίας κ.
Μουτσινά.
Και τέλος, ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Θανάσης Παφίλης ορίζει ως ειδικό
αγορητή τον Βουλευτή κ. Χρήστο Κατσώτη.
Τον λόγο έχει ο εισηγητής της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κωνσταντίνος Μουσουρούλης, Βουλευτής Χίου.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε
Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όλοι οι διεθνείς οργανισµοί προβλέπουν ότι µέχρι το 2035 η Ευρωπαϊκή Ένωση θα αντιµετωπίσει
τεράστιο πρόβληµα εξάρτησης από εισαγόµενες πηγές ενέργειας. Ειδικά για τη χώρα µας προβλέπουν ότι η εξάρτηση αυτή
από το 69% το 2010, θα φτάσει στο 80%. Τι σηµαίνει αυτό; Σηµαίνει ότι χρειάζονται σηµαντικές επενδύσεις σε ένα πανευρωπαϊκό δίκτυο µεταφοράς ενέργειας και βεβαίως επενδύσεις
αναβάθµισης, εκσυγχρονισµού του ενεργειακού µίγµατος κάθε
χώρας και της Ευρώπης στο σύνολό της.
Για να το πετύχει αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση, τα είκοσι οκτώ
κράτη-µέλη – τότε δεν ήταν η Κροατία κράτος-µέλος – θέσπισαν
σταδιακά, το 1996, το 2003 και το 2009, τρία νοµοθετικά πακέτα
µέσα από τα οποία αποφασίστηκαν κοινοί κανόνες για να δηµιουργηθεί µια µεγάλη, ενιαία και ανοιχτή ενεργειακή αγορά.
Η προσαρµογή αυτή δεν ήταν εύκολη για κανένα κράτοςµέλος. Αρκεί να πω –και αυτό σηµειώστε το, παρακαλώ– ότι για
την ενσωµάτωση δύο οδηγιών, των δύο πρώτων πακέτων, η
χώρα µας χρειάστηκε να νοµοθετήσει επτά πλαίσια, επτά νόµους
και αµέτρητες διατάξεις, συχνά επικαλυπτόµενες και αντικρουόµενες.
Αυτό οδήγησε στη διατήρηση µέχρι και σήµερα της µονοπωλιακής δοµής της αγοράς. Ποιος ήταν ο λόγος; Θεωρήθηκε τότε
ως ο µόνος τρόπος που µπορεί να λειτουργήσει ως ασπίδα στο
ενδεχόµενο αύξησης των τιµών ενέργειας. Αποδείχθηκε στην
πράξη ότι αυτή η ασπίδα δεν λειτούργησε. Η άνοδος των τιµών
των καυσίµων και η κρίση -δηλαδή σε αυτήν την περίπτωση η έλλειψη ρευστότητας και η εκτίναξη του κόστους των υπηρεσιών
κοινής ωφέλειας- δεν σχολιάστηκε από κανέναν.
Η ουσία, όµως, δεν είναι αυτή, αλλά η ίδια η αγορά. Το άνοιγµα
της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, κύριοι συνάδελφοι, έχει συν-

δεθεί µε την ανάπτυξη των δικτύων, µε τη βελτίωση της παραγωγικότητας των µονάδων, µε τη µείωση των τιµών, µακροπρόθεσµα έστω, αλλά και µε την υπεύθυνη ενεργειακή συµπεριφορά
των καταναλωτών. Τι σηµαίνει υπεύθυνη ενεργειακή συµπεριφορά; Σηµαίνει ότι ο καταναλωτής αλλά και οι επιχειρήσεις παίρνουν ένα µήνυµα ότι υπάρχει κρίση στην ενεργειακή αγορά και
ανάλογα προσαρµόζουν τη συµπεριφορά τους.
Ο δρόµος αυτός, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν είναι φιλελεύθερος. Ο δρόµος αυτός είναι δυτικός, είναι ευρωπαϊκός και
είναι και υποχρεωτικός λόγω της συµµετοχής µας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα σταθώ σε αυτό που συζητάµε σήµερα. Η τρίτη
οδηγία, που είναι και η τελευταία, υποχρεώνει καθετοποιηµένες
εταιρείες, όπως η ΔΕΗ, να διαχωρίσουν µε ουσιαστικό τρόπο τις
δραστηριότητές τους, δηλαδή την παραγωγή, την προµήθεια και
τη µεταφορά.
Η οδηγία έδινε τρεις, όπως ξέρουµε όλοι, εναλλακτικές λύσεις.
Αυτές άφηναν τα κράτη-µέλη ελεύθερα να επιλέξουν ανάλογα
µε το είδος της απελευθέρωσης που επιθυµούν, το είδος του διαχωρισµού δηλαδή που επιθυµούν.
Η πρώτη επιλογή ήταν ο πλήρης ιδιοκτησιακός διαχωρισµός –
εκτός από νοµικός και λειτουργικός- του διαχειριστή του δικτύου
µεταφοράς από τη µητρική εταιρεία, δηλαδή του ΑΔΜΗΕ, του
Ανεξάρτητου Διαχειριστή της Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, από τη ΔΕΗ. Αυτό επέλεξαν τα περισσότερα κράτη-µέλη
στον Βορά, αλλά και στον Νότο. Και επειδή κάναµε µεγάλη συζήτηση στην επιτροπή, θα καταθέσω επικαιροποιηµένο πίνακα
του Οκτωβρίου 2013, ο οποίος δείχνει ότι το µοντέλο αυτό επέλεξαν είκοσι επτά εταιρείες, όχι κράτη, γιατί σε κάθε κράτος
υπάρχουν πολλές εταιρείες.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Κωνσταντίνος Μουσουρούλης, καταθέτει για τα Πρακτικά τον προαναφερθέντα πίνακα, ο
οποίος βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Η δεύτερη επιλογή ήταν η ενοικίαση του δικτύου από τη ΔΕΗ
σε µια άλλη εταιρεία που να το διαχειρίζεται µε τρόπο ανεξάρτητο. Αυτήν την επιλογή την απέρριψαν όλα σχεδόν τα κράτηµέλη επειδή δηµιουργούσε µια πολύπλοκη σχέση µεταξύ του
ιδιοκτήτη του δικτύου και του διαχειριστή. Στον πίνακα που κατέθεσα, δύο µόνο εταιρείες έχουν επιλέξει αυτό το µοντέλο.
Τρίτη επιλογή ήταν η απόσχιση των κλάδων µεταφοράς και
διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας από τη µητρική εταιρεία. Αυτό
επιλέξαµε εµείς, ενσωµατώνοντας την οδηγία µε τον ν.
4001/2011. Σε εφαρµογή της τρίτης επιλογής δηµιουργήθηκαν
πέντε εταιρείες σε τέσσερα κράτη-µέλη, φαίνεται και αυτό στον
πίνακα, στην Ελλάδα, τη Γαλλία, την Αυστρία και τη Γερµανία µε
δύο εταιρείες. Σε εφαρµογή, λοιπόν, του νόµου στην Ελλάδα
ιδρύθηκε ο ΑΔΜΗΕ και ο ΔΕΔΔΗΕ. Οι δύο αυτές εταιρείες εντάχθηκαν στον όµιλο της ΔΕΗ ως θυγατρικές 100%. Ο ΑΔΜΗΕ
απέκτησε την ιδιοκτησία των δικτύων µεταφοράς υψηλής τάσης
και την αρµοδιότητα να τα λειτουργεί, να τα συντηρεί και να τα
αναπτύσσει.
Η επιλογή αυτή, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, υιοθετήθηκε
από το Συµβούλιο Υπουργών Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2008 σε συνέχεια πρότασης και διαπραγµάτευσης, αλλά
και συµµαχιών που είχε κάνει η κυβέρνηση Κώστα Καραµανλή
εκείνη την εποχή. Θεωρήθηκε τότε ότι ήταν ένα ιδανικό µοντέλο.
Ποιο συµπέρασµα βγαίνει µέχρι εδώ; Ότι πλήρως καθετοποιηµένες εταιρείες δεν είναι πλέον αποδεκτές στην ευρωπαϊκή έννοµη
τάξη.
Θα ήθελα, λοιπόν, από το ΣΥΡΙΖΑ ρητά και κατηγορηµατικά µε
µια δηµόσια δήλωση να µας πει εάν αυτά που ακούσαµε στην
επιτροπή από τον αγαπητό εισηγητή κ. Πετράκο, αλλά και από
άλλους συναδέλφους, όπως ο κ. Στρατούλης, ότι δηλαδή τάσσονται υπέρ µιας ενιαίας δηµόσιας και πλήρως καθετοποιηµένης
ΔΕΗ, αν αποτελεί θέση του ΣΥΡΙΖΑ; Γιατί αν αποτελεί θέση του
κόµµατος, αυτό σηµαίνει απόρριψη του ενεργειακού πακέτου,
τόσο απλά. Δεν µιλάµε ακόµα για ιδιωτικοποίηση, θα φτάσω και
εκεί. Σηµαίνει, δηλαδή, απόρριψη της Ευρώπης, όχι της Ευρωζώνης. Θα ήθελα να µην το ξεχάσετε και να µου απαντήσετε.
Θέλω να δείξετε επιτέλους µία στοιχειώδη επαφή µε τις ευρωπαϊκές σας υποχρεώσεις. Μην τα αφήνετε όλα στον κ. Τσίπρα.
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Κάτι ακόµα. Έστω ότι είναι αυτή η θέση σας. Συµβαδίζετε πλήρως µε το ΚΚΕ; Η ελεύθερη οικονοµία δεν ήταν επιλογή ούτε του
Μάαστριχτ, δεν ήταν επιλογή ούτε της Συνθήκης της Ρώµης,
ήταν επιλογή της χώρας µας από το τέλος του Β’ Παγκοσµίου
Πολέµου, όταν αποφασίσαµε –η πλειοψηφία τότε- ότι δεν θέλουµε να είµαστε µε την πλευρά των κλειστών οικονοµιών και του
ολοκληρωτισµού. Στην ελεύθερη οικονοµία, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ανταγωνίζεται µέχρι και η Κίνα. Οι περισσότεροι από
εσάς, είστε ακόµα στην Οκτωβριανή Επανάσταση. Ο κόσµος,
όµως, προχώρησε.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Σε ποια οικονοµία είσαστε; Στην
δεκαετία του ’60;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ: Ακόµα κι αν η κατεύθυνση που παίρνει δεν σας εξυπηρετεί, ο στόχος όλων µας είναι
να τη βελτιώσουµε, δεν είναι να την απορρίψουµε.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Στην δεκαετία του ’70 είσαστε;
Σε ποια οικονοµία είσαστε;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να τη βελτιώσουµε µε τις συνθήκες του σήµερα κι όχι µε
τις συνθήκες του 1917.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Ποιο ’17; Τη δεκαετία του ’60,
του ’70, του ’80 η Ελλάδα τι ήταν εκεί;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ: Ακούστε αυτό που σας
λέω. Αν εσείς είστε υπέρ –οι δύο συνάδελφοι- µίας ενιαίας δηµόσιας και πλήρως καθετοποιηµένης ΔΕΗ, εξηγήστε µου γιατί ο
Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, κ. Τσίπρας, όταν µίλησε στους βιοµηχάνους –έχω εδώ την οµιλία του- είπε επί λέξει: «Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ
και πλήρης ιδιωτικοποίηση της ενέργειας και της διαχείρισης των
ενεργειακών πόρων της πατρίδας µας είναι έννοιες ασυµβίβαστες». Το καταθέτω στα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Κωνσταντίνος Μουσουρούλης καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το
οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Τι θα πει «πλήρης» ιδιωτικοποίηση; Υπάρχει και µερική ιδιωτικοποίηση; Αν υπάρχει και την αποδέχεστε, πείτε µας τι ακριβώς
εννοείτε. Ποια από αυτά που έχουν γίνει µέχρι τώρα δέχεστε και
ποια απορρίπτετε; Έχει σηµασία αυτό. Διαφορετικά ή εσείς αδειάζετε τον κ. Τσίπρα ή εκείνος αδειάζει εσάς.
Θέλω ακόµα να ρωτήσω να µας πει τι εννοούσε ο κύριος συνάδελφος -θα µου το απαντήσει ο εισηγητής στη δευτερολογία
του- µεταφράζοντας τον κ. Τσίπρα, ότι, δηλαδή, ο Πρόεδρος του
ΣΥΡΙΖΑ, όταν µίλησε στους βιοµηχάνους, εννοούσε ότι δεν θα
γίνουν αποδεκτές -είναι ενδιαφέρον, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι- οι µνηµονιακές ιδιωτικοποιήσεις που προχωρούν περαιτέρω
την ιδιωτικοποίηση της ενέργειας. Δεν είναι το ίδιο πράγµα.
Θα πω κάτι ακόµα, το οποίο και αυτό έχει την σηµασία του. Σε
κάθε οµιλία του ο κ. Τσίπρας απευθύνεται ή επικαλείται την υγιή
επιχειρηµατικότητα.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Καλά, οπαδός του κ. Τσίπρα
είστε;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ: Θα ήθελα παρακαλώ, για
τη συνέχεια της συζήτησης να µας δοθεί ένας ορισµός του τι σηµαίνει «υγιής επιχειρηµατικότητα». Εγώ δεν το έχω καταλάβει.
Όλοι οι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ, µιλώντας στην επιτροπή, προειδοποίησαν τους υποψήφιους επενδυτές –όπως τους αποκάλεσαν «κερδοσκόπους»- ότι θα χάσουν και τα ψίχουλα που θα
βάλουν. Είστε βέβαιοι, δηλαδή, ότι οι εταιρείες που θα κατέβουν
στο διαγωνισµό, δεν θα είναι υγιείς επιχειρήσεις;
Σε σχέση µε το νοµοσχέδιο που συζητάµε σήµερα. Κυρίες και
κύριοι συνάδελφοι, η Κυβέρνηση εισηγείται τη µετάβαση στην
πρώτη επιλογή, δηλαδή στον πλήρη ιδιοκτησιακό διαχωρισµό σε
συνδυασµό µε ιδιωτικοποίηση του ΑΔΜΗΕ.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Το έχω πει επανειληµµένα, κύριε συνάδελφε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ: Καταλαβαίνω.
Σήµερα θα ακούσετε µόνο επιχειρήµατα, όχι συνθήµατα.
Η Κυβέρνηση εισηγείται τη µετάβαση στην πρώτη επιλογή, δηλαδή στον πλήρη ιδιοκτησιακό διαχωρισµό, σε συνδυασµό µε
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ιδιωτικοποίηση του ΑΔΜΗΕ. Το 66% του µετοχικού κεφαλαίου
θα µεταβιβαστεί σε στρατηγικό επενδυτή που θα επιλεγεί από τη
ΔΕΗ κατόπιν διαγωνισµού που θα κάνει η ΔΕΗ και το έσοδο θα
το εισπράξει η ΔΕΗ, όχι η µαύρη τρύπα, όπως ακούστηκε, του
κρατικού προϋπολογισµού.
Το υπόλοιπο 34% θα αποκτηθεί απευθείας από το δηµόσιο,
χωρίς να επιβαρυνθεί ο φορολογούµενος ή ο καταναλωτής αφού
θα αποσβεστεί µακροπρόθεσµα από τη διεύρυνση του υφιστάµενου λιγνιτικού τέλους, έτσι ώστε να µην υπάρξει καµµία απολύτως επιβάρυνση. Μας ρωτήσατε -και πολύ σωστά- γιατί
αλλάξαµε επιλογή.
Απαντώ. Πρώτον, την εποχή που συζητείτο η οδηγία και ο οµιλών είχε την ευθύνη της διαπραγµάτευσης, ήταν σε εξέλιξη µία
προσπάθεια αναδιοργάνωσης της ΔΕΗ. Θεωρήσαµε τότε πως
µέχρι να ολοκληρωθεί η αναδιοργάνωση αυτή, δεν θα ήταν
σωστό να αποκόψουµε απότοµα το µονοπωλιακό τµήµα από το
ανταγωνιστικό.
Τελικά, τι έγινε; Ανακόπηκε απότοµα η αναδιοργάνωση της
ΔΕΗ. Από ποιους; Από το δίδυµο Ρίζου-Φωτόπουλου. Ο ένας εξ
αυτών υπήρξε στέλεχος σας που διαγράψατε το 2011 και ο
άλλος είναι συνοδοιπόρος σας. Αυτό έγινε. Όποιος έχει αµφιβολία γι’ αυτά που συνέβησαν εκείνη την περίοδο, αρκεί να µπει
στο διαδίκτυο και να δει τα βίντεο. Είναι όλα εκεί. Θα καταλάβει,
δηλαδή, τι θα πει συνδικαλιστικός ακτιβισµός, τι θα πει συνδικαλιστικό ήθος και πρακτική.
Δεύτερον, κάναµε αυτή την επιλογή γιατί η Οδηγία δεν απαγόρευε, αν σε αρχική φάση επιλέξεις το µοντέλο της ΑΔΜΗΕ που
επιλέξαµε εµείς, αργότερα να περάσεις στον πλήρη διαχωρισµό.
Έξι χρόνια µετά τη διαπραγµάτευση αυτή και δύο χρόνια µετά
την ψήφιση του ν. 4001/2011, όχι εµείς αλλά όλα τα κράτη-µέλη
-και είδατε πόσα κράτη-µέλη έχουν κάνει αυτήν την επιλογή- διέγνωσαν επιβεβαιώνοντας αυτό που έλεγε από την αρχή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ότι αυτή η λύση είναι γραφειοκρατική και
κοστοβόρα, δηµιουργεί πολλά προβλήµατα συνεννόησης και
πάνω απ’ όλα δεν εξασφαλίζει -και αυτό πρέπει να το κρατήσετετον έλεγχο του δικτύου σε περίπτωση πλήρους ιδιωτικοποίησης
της µητρικής εταιρείας. Δεκτό το επιχείρηµα;
Επίσης, χώρες του πρώην ανατολικού µπλοκ, µέχρι και η Βουλγαρία, έχουν προχωρήσει σε αυτό το µοντέλο. Μάλιστα πρόσφατα, αν θυµάµαι καλά, η Βουλγαρία επέβαλε και πρόστιµο για
κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης από τη δική της κρατική εταιρεία.
Εσείς όµως, κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, το βιολί σας. Μας είπατε ότι η
αλλαγή µοντέλου επιβλήθηκε από το µνηµόνιο. Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, λάθος! Παραπέµπω όλους τους νηφάλιους συναδέλφους στην οµιλία που είχε κάνει ο κ. Καλαφάτης, σηµερινός
Υφυπουργός, εισηγητής τότε της Νέας Δηµοκρατίας στον ν.
4001/2011, όπου έλεγε καθαρά και ξάστερα ότι η Νέα Δηµοκρατία επιθυµεί το µοντέλο του πλήρους ιδιοκτησιακού διαχωρισµού
µε µερική ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ, δηλαδή αυτό που κάνουµε
τώρα. Κρατήστε, λοιπόν, σηµείωση και µην επανέλθετε ή σβήστε
τα από τις οµιλίες σας οι επόµενοι.
Επίσης, θέλω να πω κάτι εξίσου σηµαντικό. Αναζητώντας, συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ, ένα βολικό παράδειγµα από το εξωτερικό,
µας είπατε ότι τα δίκτυα σε ορισµένα κράτη-µέλη ανήκουν σε
100% κρατικές εταιρείες. Συµφωνώ απολύτως. Τι δεν µας είπατε
όµως; Ότι αυτές επ’ ουδενί συνδέονται µε παραγωγούς ή µε
προµηθευτές και όπου συνδέονται, η µετοχική συµµετοχή τους
είναι από µηδέν κόµµα κάτι τοις εκατό έως 20%, για να το ξεκαθαρίσουµε.
Τέλος, µας ρωτήσατε γιατί τροποποιούµε την πράξη υπουργικού συµβουλίου του Ιουλίου 2001, σχετικά µε την αναδιάρθρωση
και αποκρατικοποίηση της ΔΕΗ. Σας απαντώ ευθέως. Διότι η
πράξη προέβλεπε το 51% και τώρα πάµε στο 66%. Οι σύµβουλοι
της ΔΕΗ, εισηγήθηκαν ότι είναι πιο συµφέρον για την εταιρεία,
τα χρήµατα θα είναι περισσότερα και η εταιρεία θα µπορέσει
πολύ εύκολα να ανακεφαλαιοποιηθεί. Η µία φάση εξασφαλίζει
καλύτερη απόδοση.
Θέλω επίσης να απευθυνθώ και στη ΔΗΜΑΡ, γιατί πολλές
φορές ειπώθηκε ότι η λύση αυτή αποφασίστηκε αφού έφυγε η
ΔΗΜΑΡ από την Κυβέρνηση. Καταθέτω στα Πρακτικά απόσπα-
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σµα ανακοίνωσης του κυβερνητικού εκπροσώπου κ. Κεδίκογλου
στις 15 Μαϊου 2013, στο οποίο περιγράφει ακριβώς αυτό που συζητάµε σήµερα, µε τη διαφορά ότι δεν πάµε σε µια φάση, αλλά
σε δύο φάσεις.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Κωνσταντίνος Μουσουρούλης καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το
οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πιστεύω ότι το νοµοσχέδιο ωφελεί την εθνική οικονοµία, τον καταναλωτή και την ίδια τη ΔΕΗ.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κ. Βουλευτή)
Κύριε Πρόεδρε, ζητώ την ανοχή σας για ένα λεπτό.
Πρώτον, η οικονοµία θα ωφεληθεί διπλά, αφού ανοίγει ο δρόµος για επενδύσεις, που είναι ο υπ’ αριθµόν ένα στόχος της
χώρας, και µάλιστα για επείγουσες επενδύσεις σε δίκτυα, για να
εξισορροπήσουµε -είναι απόλυτη ανάγκη- την µεγάλη αύξηση
της διείσδυσης των ΑΠΕ. Χωρίς δίκτυα δεν θα µπορέσουµε να
αναπτύξουµε τις ΑΠΕ ή να κρατήσουµε αυτές που έχουµε.
Επιπλέον, ανοίγει ο δρόµος για επενδύσεις στην παραγωγή
ενέργειας. Το ενεργειακό µας µίγµα είναι ακριβό. Θα εξηγήσω
άλλη στιγµή τους λόγους.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ, οι στρεβλώσεις δεν
είναι δήθεν, όπως λέτε. Είναι ουσιαστικές και οδήγησαν στο να
διατηρηθεί η δοµή της αγοράς σε τελείως µονοπωλιακή κατάσταση είκοσι χρόνια από την απελευθέρωση.
Επίσης, το νοµοσχέδιο µας δίνει τη δυνατότητα να πετύχουµε
έναν ακόµα στόχο της χώρας: Εξαγωγές. Μην το βλέπετε κοντόφθαλµα, ότι λόγω της κρίσης δεν πρόκειται να συνεχιστεί η ζήτηση που έχουµε. Σήµερα έχουµε υπερπληθώρα ισχύος, όµως
αργότερα -και πρέπει να κοιτάµε µακροπρόθεσµα, γιατί η δουλειά µας είναι να κοιτάµε µακριά και όχι κοντά- θα αυξηθεί η ζήτηση ενέργειας.
Δεύτερον, ο καταναλωτής θα ωφεληθεί διπλά, γιατί όχι µόνο
θα καλυφθεί -και είµαι βέβαιος γι’ αυτό- αδιαλείπτως σε όλη τη
χώρα και στα νησιά, αλλά και γιατί η αγορά θα λειτουργήσει καλύτερα, αφού ένας πραγµατικά ανεξάρτητος διαχειριστής θα
είναι και αποτελεσµατικός και θα αποτελέσει έναυσµα για τον
εξορθολογισµό του µίγµατος. Η λέξη κλειδί είναι εµπιστοσύνη!
Τρίτον, η ΔΕΗ θα ωφεληθεί διπλά, γιατί σε συνδυασµό µε την
ιδιωτικοποίησή της –όπως είπα και πριν- και την οικονοµική της
θέση θα βελτιώσει, αλλά και θα αυξήσει την αποδοτικότητά της
λόγω ακριβώς του υγιούς ανταγωνισµού που θα αναπτυχθεί.
Ένα ανταγωνισµός που δεν αναπτύχθηκε ποτέ και όποτε αναπτύχθηκε δεν ήταν υγιής. Ασφαλώς και αυτά δεν αρκούν για να
υπερψηφίσετε το νοµοσχέδιο.
Άκουσα τα συνθήµατα του ΣΥΡΙΖΑ στην επιτροπή, «ξεπουλάµε, λεηλατούµε, χαρίζουµε, το δηµόσιο θα βάλει στο κεφάλι
του νταβατζή, απαξιώνει τη ΔΕΗ, παραδίδει ένα δηµόσιο αγαθό»,
ακούστε, κύριε Βορίδη, «σε ιδιώτη, αδηφάγο, τυχάρπαστο, τυχοδιώκτη, εκβιαστή και εκχωρούµε την εθνική κυριαρχία». Έτσι
ειπώθηκαν στη επιτροπή! Αυτήν την εικόνα έχετε για τους επενδυτές.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Παρακαλώ, ησυχία!
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ: Απαντώ πολύ σύντοµα,
κύριε Πρόεδρε, µε επιχειρήµατα.
Είπατε ότι θα αλλοιωθεί ο χαρακτήρας του ΑΔΜΗΕ. Δεν θα αλλοιωθεί γιατί -είτε ιδιώτης είτε δηµόσιο- ο χαρακτήρας του καλύπτεται και προστατεύεται από την ίδια την οδηγία. Δεν θα
χαθεί ο έλεγχος στα δίκτυα διότι η καταστατική µειοψηφία επιτρέπει να γίνει έλεγχος στρατηγικών αποφάσεων.
Δεν θα υποτιµηθεί η αξία του ΑΔΜΗΕ, διότι τα περιουσιακά
του στοιχεία θα αποτιµηθούν µε βάση την αρχική αποτίµηση που
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είχε γίνει όταν αποφασίστηκε η απόσχιση των δύο κλάδων.
Έχετε κάποιο στοιχείο να αµφισβητείτε. Την αποτίµηση που έγινε
τότε; Και ρωτώ. Αν έχετε, γιατί δεν ξεσηκώσατε τον κόσµο όταν
ψηφίστηκε ο ν. 4001/2011; Γιατί, τότε δεν τέθηκαν τα ερωτήµατα
εάν είναι σωστή ή λάθος η αποτίµηση;
Λέτε, επίσης ότι οι επενδυτές δεν θα κάνουν επενδύσεις. Δεν
έχετε διαβάσει την οδηγία. Η οδηγία είναι υποχρεωτική, ο διαχειριστής προτείνει και δεσµεύεται. Εάν δεν τις κάνει, χάνει την
άδεια! Εγώ το εµπόδιο ξέρετε πού το βλέπω; Στους δήµους. Οι
δήµοι όλα αυτά τα χρόνια, είτε είναι δηµόσιο είτε είναι ιδιώτης ο
διαχειριστής, µπλοκάρουν τα έργα. Δείτε τα ΚΥΤ παντού σε όλη
την Ελλάδα και τις γραµµές µεταφοράς.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Λέτε ότι ο επενδυτής έχει εξασφαλισµένη χρηµατοδότηση.
Πού είδατε την εξασφαλισµένη χρηµατοδότηση; Την προέγκριση
της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Παρακαλώ, ολοκληρώστε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ: Και κάτι ακόµα για το
ΕΣΠΑ. Είπατε ότι ήµουν υπεύθυνος για το ΕΣΠΑ. Αναγνωρίζετε
ότι κάτι παραπάνω ξέρω. Εγώ τι βλέπω; Ότι τα έργα θ ενταχθούν
µε την επιλεξιµότητα που θα ορίζουν τα προγράµµατα. Δεν θα
µπουν όλα στο ΕΣΠΑ.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κλείνω, κύριε Πρόεδρε.
Και στο τέλος - τέλος ο επενδυτής θα τα υλοποιήσει –είναι
γνωστό και επιβεβαιωµένο- καλύτερα, οικονοµικότερα, και ταχύτερα.
Κάτι ακόµα και τελευταίο. Το ΕΣΠΑ θα εξοικονοµήσει και πόρους, διότι ο χώρος που θα καταλάβουν τα έργα ΑΔΜΗΕ, θα
είναι µικρότερος και έτσι θα µπορούµε να διοχετεύσουµε πόρους
στην περιφέρεια ή όπου αλλού νοµίζουµε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η επιχειρηµατολογία είναι πολύ
µεγάλη, το θέµα είναι πολύ µεγάλο, να καταλάβουµε όµως τι θα
πει στρέβλωση του ανταγωνισµού, τι θα πει οχύρωση πίσω από
ιδεοληψίες. Σε όλες τις άλλες χώρες του κόσµου η ελεύθερη οικονοµία έχει αποδείξει ότι έχει φέρει επενδύσεις επ’ ωφελεία της
κοινωνίας.
Όλη αυτή η συζήτηση δείχνει κάτι το οποίο πιστεύω απόλυτα.
Εάν υπήρχε ΣΥΡΙΖΑ στο τέλος του 19ου αιώνα, δεν θα ψήφιζε τη
Βιοµηχανική Επανάσταση.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Το λόγο έχει ο Υπουργός κ. Μανιάτης.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ (Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιµατικής Αλλαγής): Κύριε Πρόεδρε, τρεις νοµοτεχνικές
βελτιώσεις.
Στην τροπολογία µε γενικό αριθµό 1111 και ειδικό 141 η παράγραφος 5 της τροπολογίας διαγράφεται. Είναι το θέµα µε το
ασφαλιστικό. Έχουν υπάρξει παρερµηνείες. Άρα, δεν υπάρχει
λόγος να υπάρχει.
Η παράγραφος 3 του άρθρου 1 αναδιατυπώνεται έτσι ώστε
στην πραγµατικότητα για οποιαδήποτε µεταβολή ακόµα και όταν
υπάρξει αύξηση µετοχικού κεφαλαίου του ΑΔΜΗΕ, το ελληνικό
δηµόσιο να παίρνει κάθε πρόνοια έτσι ώστε διαρκώς το ποσοστό
του να είναι τουλάχιστον 34%, ακόµη –επαναλαµβάνω- και όταν
υπάρξει αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου.
Υπάρχει επίσης ακόµη µία διατύπωση που αφορά την κατάτµηση και τα «τυφλά» οικόπεδα του ΑΔΜΗΕ.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής, κ. Ιωάννης Μανιάτης, καταθέτει για τα Πρακτικά τις προαναφερθείσες νοµοτεχνικές βελτιώσεις οι οποίες
έχουν ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Καλαντζής): Παρακαλώ να διανεµηθούν στους κυρίους και στις κυρίες συναδέλφους.
Τον λόγο έχει ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ κ. Αθανάσιος Πετράκος.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κύριοι Υπουργοί, καλούµε για
µια ακόµη φορά την Κυβέρνηση να αποσύρει τώρα το νοµοσχέδιο για την εκποίηση του ΑΔΜΗΕ για το ξεπούληµα των δικτύων
ηλεκτρικής ενέργειας. Το νοµοσχέδιο αυτό δεν έχει την υποστήριξη όχι µόνο κανενός κόµµατος της Αντιπολίτευσης, όχι µόνο
κανενός εργαζόµενου της ΔΕΗ και του ΑΔΜΗΕ, αλλά ούτε και
κανενός κοινωνικού φορέα όπως φάνηκε και στην επιτροπή, πλην
του ΣΕΒ.
Εάν παρ’ όλα αυτά η Κυβέρνηση επιµείνει στη συζήτησή του
και στην ψήφισή του, η ευθύνη θα βρίσκεται προσωπικά σε κάθε
Βουλευτή να αποτρέψει µε την ψήφο του το ξεπούληµα της
στρατηγικότερης υποδοµής της χώρας. Δεν έχει κανένα δικαίωµα η Κυβέρνηση να ιδιωτικοποιήσει περαιτέρω τη ΔΕΗ, η
οποία είναι η σηµαντικότερη δηµόσια επιχείρηση του τόπου, η
οποία έχει φτιαχτεί µε το υστέρηµα, τον ιδρώτα αλλά και το αίµα
των εργαζοµένων και του ελληνικού λαού. Δεν έχει κανένα δικαίωµα να εκχωρήσει στους ιδιώτες τον ΑΔΜΗΕ, τη βασικότερη
στρατηγική εθνική υποδοµή της χώρας, δηλαδή το φυσικό µονοπώλιο του δικτύου µεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας που συνδέεται µε ένα από τα σηµαντικότερα δηµόσια αγαθά, δηλαδή το
ηλεκτρικό ρεύµα.
Το παρόν νοµοσχέδιο προβλέπει το ξεπούληµα του 66% της
εταιρείας σε επενδυτή και το υπόλοιπο 34% να περάσει στο ελληνικό δηµόσιο. Δεν έχει αυτό το δικαίωµα για δέκα λόγους.
Πρώτον, διότι η εκποίηση των δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας
σηµαίνει εκχώρηση εθνικής κυριαρχίας. Ο ΑΔΜΗΕ είναι στρατηγική υποδοµή που σχετίζεται άµεσα µε την εθνική άµυνα και
ασφάλεια της χώρας. Απ’ το Εθνικό Κέντρο Ελέγχου Ενέργειας,
που λειτουργεί ο ΑΔΜΗΕ, ελέγχεται και διασφαλίζεται η ηλεκτροδότηση όλων των τηλεπικοινωνιακών συστηµάτων εντοπισµού των Ενόπλων Δυνάµεων και η λειτουργία εξειδικευµένων
οπλικών συστηµάτων.
Συνεπώς η εκµίσθωση του ΑΔΜΗΕ σε ιδιώτες συνιστά οµηρία
της χώρας σε όλα τα επίπεδα. Η καταψήφιση, λοιπόν, του συγκεκριµένου νοµοσχεδίου από τους Βουλευτές συνιστά και πατριωτική πράξη. Είναι χαρακτηριστικό ότι ακόµα και στην κοιτίδα
του καπιταλισµού, στις ΗΠΑ, ο αντίστοιχος ΑΔΜΗΕ ανήκει στην
Οµοσπονδιακή Κυβέρνηση και πιο συγκεκριµένα στο Υπουργείο
Άµυνας.
Δεύτερον, η εκποίηση των δικτύων µεταφοράς ηλεκτρικής
ενέργειας είναι εκτός των προγραµµατικών δεσµεύσεων, όσα και
να προσπαθούν να πουν τώρα οι κυβερνητικοί Βουλευτές και ο
εισηγητής της Νέας Δηµοκρατίας, της Κυβέρνησης και του ίδιου
του Πρωθυπουργού, ο οποίος είχε πει ότι τα δίκτυα δεν πωλούνται.
Τρίτον, ο ΑΔΜΗΕ είναι η ραχοκοκαλιά της ΔΕΗ και της µεταφοράς του ηλεκτρικού ρεύµατος της Ελλάδας που το 2012 κατ’
επιταγή της Ευρωπαϊκής Ένωσης έγινε 100% θυγατρική εταιρεία
της ΔΕΗ. Αποτελεί µια τεράστια δηµόσια περιουσία η οποία, µε
τους µετριότερους υπολογισµούς, αποτιµάται στα 8 δισεκατοµµύρια χωρίς να αποτιµάται σε αυτό το ποσό το κεφαλαιοποιηµένο κόστος των µελετών όλης αυτής της υποδοµής, η οποία
έχει γίνει µέσα από το υψηλής και µοναδικής εµπειρίας και γνώσης άριστο επιστηµονικό προσωπικό. Αποτελείται από έντεκα χιλιάδες χιλιόµετρα εναερίων γραµµών υψηλής τάσης, υπογείων
και υποβρυχίων καλωδίων των 150KV και 400KV, από διακόσιους
είκοσι ένα υποσταθµούς και κέντρα υψηλής τάσης, από τα τρία
Εθνικά Κέντρα Ελέγχου Ενέργειας, τα οποία µε αδιάλειπτη και
εικοσιτετράωρη παρουσία του έµπειρου προσωπικού διασφαλίζουν την αξιόπιστη και ασφαλή µεταφορά της ηλεκτρικής ενέργειας.
Συνεπώς είναι θεµέλιο για την παραγωγική και οικονοµική ανάπτυξη της χώρας, εξασφαλίζει τον απρόσκοπτο εφοδιασµό κάθε
οικονοµικής δραστηριότητας µε ηλεκτρικό ρεύµα και επιδρά
στην τελική τιµή κάθε προϊόντος και υπηρεσίας. Άρα, είναι στρατηγική εθνική υποδοµή και θεµέλιο, εκτός από την παραγωγική
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ανάπτυξη, για δηµοκρατία, άµυνα και ανεξαρτησία της χώρας.
Είναι χαρακτηριστικό ότι και οι δύο χούντες της επταετίας
πρώτα κατέλαβαν το τότε Εθνικό Κέντρο Ελέγχου Ενέργειας,
στο Ρουφ, και µετά τη Βουλή. Το ΝΑΤΟ, στη Γιουγκοσλαβία,
πρώτα βοµβάρδισε το αντίστοιχο Κέντρο Ελέγχου Ενέργειας και
µετά τους άλλους στρατηγικούς στόχους της τότε Γιουγκοσλαβίας.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Ε’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΙΒΕΛΕΓΚΑΣ)
Τέταρτον, η Κυβέρνηση προχωρά στην εκποίηση του ΑΔΜΗΕ
σαν πιλότο για το ξεπούληµα της ΔΕΗ και το έχει διατυπώσει µε
την απαράδεκτη πράξη του υπουργικού συµβουλίου της 24 Ιουλίου. Η ιδιωτικοποίηση, λοιπόν, της ΔΕΗ επιταχύνεται µε το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο για να δοθεί από το υπόλοιπο 51% στους
ιδιώτες. Με την πραξικοπηµατική πράξη του υπουργικού συµβουλίου της 24 Ιουλίου αποφάσισε η Κυβέρνηση το χρονοδιάγραµµα του ξεπουλήµατος της ΔΕΗ και της ολοκληρωτικής της
παράδοσης, αλλά και του Ανεξάρτητου Διαχειριστή Μεταφοράς
Ηλεκτρικής Ενέργειας, δηλαδή του ΑΔΜΗΕ, στα µεγάλα ιδιωτικά
συµφέροντα.
Αυτές τις µέρες εφαρµόζεται το πρώτο σκέλος της πράξης
του υπουργικού συµβουλίου, εκτός εάν η θέληση των Βουλευτών
και της Βουλής είναι διαφορετική, κάτι που ελπίζουµε. Αµέσως
µετά η Κυβέρνηση θα φέρει νέο νοµοσχέδιο για τη διάσπαση της
ΔΕΗ σε µικρή και καλή, που θα έχει το 30% και θα δοθεί στους
ιδιώτες, και τη µεγάλη στην οποία θα µείνουν οι παλιές µονάδες
και τέλος την πώληση, µέσω του ΤΑΙΠΕΔ, του 17% της εναποµείνασας ΔΕΗ.
Το σχέδιό σας περιλαµβάνει την πώληση λιγνιτικών υδροηλεκτρικών µονάδων και µονάδων φυσικού αερίου που σήµερα λειτουργεί η ΔΕΗ καθώς και την πρόσβαση της νέας ιδιωτικής
εταιρείας σε αποθέµατα και ορυχεία λιγνίτη.
Πέµπτος λόγος. Καµµία λογική και καµµία πολιτική θεωρία δεν
µπορούν να τεκµηριώσουν γιατί ένα τόσο στρατηγικό και σηµαντικό δηµόσιο µονοπώλιο πρέπει να γίνει ιδιωτικό µονοπώλιο ή να
ελέγχεται από δηµόσια επιχείρηση ξένης χώρας. Μόνο φανατικοί
νεοφιλελεύθεροι µπορούν να ισχυριστούν κάτι τέτοιο.
Έκτος λόγος. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, καµµία κοινοτική
οδηγία δεν επιβάλλει τον πλήρη ιδιοκτησιακό διαχωρισµό των
συστηµάτων και κυρίως την ιδιωτικοποίηση. Αυτή είναι επιλογή
της Κυβέρνησης και µάλιστα, όπως προείπα, κατά παράβαση των
προγραµµατικών της δεσµεύσεων. Φυσικά, είναι µε την πίεση της
τρόικας, αλλά προφανώς η Κυβέρνηση γίνεται βασιλικότερη και
της τρόικας.
Αυτό που επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι οι διαχειριστές των δικτύων να είναι πιστοποιηµένοι για την ανεξαρτησία
των παρεχοµένων υπηρεσιών στις αντίστοιχες ρυθµιστικές αρχές
ενέργειας και στην Επιτροπή Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο ΑΔΜΗΕ, όµως, έχει πιστοποιηθεί για την οικονοµική και
τη διοικητική του ανεξαρτησία, όπως και για τη διαφάνεια της
λειτουργίας του και από τη ΡΑΕ και έχει λάβει θετική γνωµοδότηση για τα παραπάνω από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ενέργειας
στις 5 Οκτωβρίου 2012. Εποµένως, µε βάση τα παραπάνω η
χώρα µας εναρµονίστηκε µε τις κοινοτικές οδηγίες και καµµία
ανάγκη δεν προκύπτει για την ιδιωτικοποίηση του ΑΔΜΗΕ.
Από τις είκοσι επτά χώρες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην
πλειοψηφία των χωρών οι διαχειριστές των συστηµάτων µεταφοράς είναι κρατικές εταιρείες. Σε ποιες χώρες εκποιήθηκαν τα δίκτυα; Στο Νότο, εκεί που κηδεµονεύουν οι αντίστοιχες τρόικες
και τα µνηµόνια. Όµως, ακόµα και εκεί οι αντίστοιχες κυβερνήσεις φαίνεται να αντιλαµβάνονται τους τεράστιους κινδύνους
που συνεπάγεται η ιδιωτικοποίηση των δικτύων, δηλαδή µίας τέτοιας στρατηγικής υποδοµής. Στην Ιρλανδία η κυβέρνηση ακύρωσε την πώλησή τους, παρά και ενάντια στις µνηµονιακές
υποχρεώσεις. Το πορτογαλικό δηµόσιο εκποίησε το 2011 µειοψηφικό πακέτο, µόνο 40% στο πλαίσιο των δεσµεύσεων που
του επέβαλε το εκεί µνηµόνιο.
Έβδοµος λόγος. Η ιδιωτικοποίηση της ενέργειας τα τελευταία
δεκατρία χρόνια έχει καταρρίψει πλήρως το µύθο ότι η ιδιωτικοποίηση, η «απελευθέρωση» της ενέργειας θα ωφελούσε τους καταναλωτές. Τα στοιχεία είναι αµείλικτα. Τώρα, τι θα γίνει
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µακροπρόθεσµα; Μακροπρόθεσµα θα είµαστε όλοι νεκροί, όπως
είπε και κάποιος. Τα τελευταία, όµως, δέκα χρόνια που ιδιωτικοποιήθηκε η ενέργεια, η τιµή του ηλεκτρικού ρεύµατος έχει αυξηθεί 98% και τα τελευταία τέσσερα µνηµονιακά χρόνια οι αυξήσεις
των τιµών του ηλεκτρικού ρεύµατος οικιακής κατανάλωσης φτάνουν µεσοσταθµικά στο 52%. Τριακόσιες πενήντα χιλιάδες νοικοκυριά είναι χωρίς ρεύµα και ένα εκατοµµύριο εξακόσιες είκοσι
χιλιάδες νοικοκυριά αντιµετωπίζουν δυσχέρεια στις πληρωµές
ακόµη και µε διακανονισµούς.
Οι αγρότες, οι µικροεπιχειρηµατίες και η βαριά βιοµηχανία, η
χαλυβουργία της χώρας στενάζουν από το υψηλό ενεργειακό κόστος. Όσο η ΔΕΗ ήταν ενιαία και καθετοποιηµένη η τιµή της κιλοβατώρας διαµορφωνόταν µε βάση το κόστος παραγωγής και
ένα εύλογο κέρδος 4% έως 6%. Με τη διάσπαση σε τρεις εταιρείες, προστέθηκαν στην τιµή της κιλοβατώρας τρία εύλογα
κέρδη, ώστε καθεµιά από τις θυγατρικές να χρηµατοδοτεί τη λειτουργία και τις επενδύσεις της και πάνω απ’ όλα, βέβαια, την
προίκα της προς τους υποψηφίους αγοραστές.
Έτσι, για τον ΑΔΜΗΕ το εύλογο κέρδος που εµφανίζεται στο
λογαριασµό του ρεύµατος ως χρέωση συστήµατος έχει καθοριστεί στο 8%. Εν όψει της εκποίησης του ΑΔΜΗΕ λαµβάνεται πρόνοια, ώστε τα κέρδη του ιδιώτη να είναι αυξηµένα. Γι’ αυτό η ΡΑΕ,
όπως έχουµε δει από τις προτάσεις που έχει δώσει στη δηµοσιότητα, προκρίνει την αύξηση του επιτοκίου απόδοσης από το 8%
στο 11% ή στο 13%. Το 8% µεταφράζεται σήµερα σε 325 εκατοµµύρια ευρώ για το 2012. Με την προωθούµενη ιδιωτικοποίηση,
δηλαδή, οι Έλληνες πολίτες θα επιβαρυνθούν επιπλέον 150 εκατοµµύρια ευρώ το χρόνο. Πλέον θα αδυνατούν να πληρώσουν
ακόµη και αυτοί που µέχρι σήµερα πληρώνουν το ρεύµα τους.
Όγδοος λόγος. Ο ΑΔΜΗΕ δεν επιβαρύνει το δηµόσιο, αλλά
ανακτά πλήρως τα έξοδα λειτουργίας και των επενδύσεών του,
όπως προείπαµε, απευθείας από τους καταναλωτές µέσω του
λογαριασµού του ρεύµατος. Έτσι, επηρεάζει άµεσα, τόσο την
κοινωνική ευηµερία της χώρας όσο και την τιµή του παραγόµενου οικιακού, αγροτικού και βιοµηχανικού προϊόντος.
Σε µία χώρα που βουλιάζει στην ύφεση για πέµπτη συνεχή
χρονιά, η ιδιωτικοποίηση του ΑΔΜΗΕ και της ΔΕΗ εξασφαλίζει
µόνο ότι η οικονοµία και ο πληθυσµός της χώρας δεν θα ανακάµψουν ποτέ. Το ρεύµα είναι βασική κοινωνική ανάγκη και δεν µπορεί να καλυφθεί παρά µόνο αν η ηλεκτρική ενέργεια αποτελεί
καθολικό, δηµόσιο αγαθό. Η µεταφορά της ηλεκτρικής ενέργειας, δηλαδή το έργο του ΑΔΜΗΕ, δεν µπορεί παρά να αποτελεί
καθολική και αποκλειστικά δηµόσια υπηρεσία.
Ένατος λόγος. Το βασικό επιχείρηµα της Κυβέρνησης είναι ότι
δεν υπάρχει πρόβληµα για το ξεπούληµα του ΑΔΜΗΕ, που πωλείται δηλαδή το 66%, αφού το κράτος διατηρεί την καταστατική
µειοψηφία του 34%. Πρώτον, σύµφωνα µε την πράξη του υπουργικού συµβουλίου όλη η διαδικασία εκποίησης του ΑΔΜΗΕ όπως
και της µικρής ΔΕΗ και της εναποµείνασας ΔΕΗ θα γίνει µε τη
συνεργασία και την επίβλεψη του ΤΑΙΠΕΔ. Ερωτούµε λοιπόν και
οφείλετε να απαντήσετε. Θα οδεύσει το ΤΑΙΠΕΔ, το 34% της
στρατηγικότερης υποδοµής της χώρας, για να πωληθεί και αυτό
µε τη σειρά του, όπως έγινε πέρυσι µε τα ΕΛΠΕ; Η Κυβέρνηση
οφείλει να απαντήσει µε σαφήνεια.
Δεύτερον, αντίστοιχες διαβεβαιώσεις και συµφωνίες µετόχων
έγιναν και το 2008, µε τον ΟΤΕ. Κι εκεί το δηµόσιο θα κρατούσε
το 34% της καταστατικής µειοψηφίας. Από το 2011, όµως, το ποσοστό του δηµοσίου στον ΟΤΕ είναι µόλις 5% και ο εκπρόσωπος
της γερµανικής εταιρείας δήλωσε ότι έχουν τη συµφωνία των µετόχων, η οποία τους δίνει τη δυνατότητα κάποια στιγµή στο µέλλον να αγοράσουν κι άλλο ποσοστό ακόµα από το ελληνικό
δηµόσιο. Ο ν. 2190 περί ανωνύµων εταιρειών, που επικαλείται η
Κυβέρνηση, ίσχυε και τότε. Δεν διασφάλισε όµως τη συµµετοχή
του δηµοσίου µε την καταστατική µειοψηφία.
Τρίτον, το 66% θα παραχωρηθεί σε έναν ιδιώτη, δεν θα παραχωρηθεί µε δηµόσια εγγραφή και εποµένως η µειοψηφία του
34%, όπως φαίνεται και από την Έκθεση της Επιστηµονικής Επιτροπής της Βουλής, µπορεί να έχει έλεγχο σε πολύ λίγα πράγµατα. Το 66% αποφασίζει τα πάντα, δηλαδή ο ιδιώτης, έστω κι
αν το 34% το έχει το κράτος. Δεν θα µπορεί το ελληνικό δηµόσιο
να απαγορεύσει σε αυτόν που θα έχει το 66% να κάνει µια αύ-
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ξηση του µετοχικού κεφαλαίου και το δηµόσιο να πέσει κάτω από
το 34%, ό,τι και να λέει ο κ. Μανιάτης σήµερα. Είναι διαφορετικό
πράγµα το µοντέλο της Ιταλίας, όπου υπάρχουν ενάµισι εκατοµµύριο µικροµέτοχοι, οι οποίοι έχουν ελάχιστο ποσοστό ο καθένας, δηλαδή ουσιαστικά είναι µια εταιρεία λαϊκής βάσης.
Την απαράδεκτη, βέβαια, «ντροπολογία», είπε ο κ. Μανιάτης
ότι την αποσύρει αυτήν τη στιγµή. Την αποσύρει για να µην ξανάρθει ποτέ, την αποσύρει προσωρινά ή επειδή υπήρχε πρόβληµα να µην συγκεντρώσει εκατόν πενήντα Βουλευτές το
νοµοσχέδιο αυτό και θα τη φέρει άλλη φορά; Αυτό δεν µας το
έχει ξεκαθαρίσει, γιατί ήταν ντροπή αυτή η τροπολογία η οποία
είχε κατατεθεί και είχε κατατεθεί για να στείλει µήνυµα στους
επίδοξους αγοραστές ότι ο δρόµος είναι ελεύθερος. Η περιουσία όµως των εργαζοµένων είναι ενσωµατωµένη στη ΔΕΗ και
στον ΑΔΜΗΕ.
Γι’ αυτό λοιπόν, ανεξάρτητα από την απόσυρσή της, εµείς θέλουµε να στείλουµε το αντίθετο µήνυµα, και σήµερα κι όποτε
είναι έτοιµοι να την ξαναφέρουν, ότι η επόµενη Βουλή -αν τολµήσουν- θα την ακυρώσει αυτήν τη διάταξη, οπότε κανένας υποψήφιος µνηστήρας να µην κοιµάται ήσυχος.
Κυρίες και κύριοι της Κυβέρνησης, εκτός από το ότι δεν έχετε
κανένα δικαίωµα να ξεπουλήσετε τη στρατηγικότερη υποδοµή
της χώρας, τη ΔΕΗ και τα δίκτυά της, δεν έχετε και κανένα επιχείρηµα. Δεν έχετε κανένα δικαίωµα και για έναν επιπλέον και
πολύ ουσιαστικό πολιτικό λόγο. Είσαστε µία Κυβέρνηση υπό κατάρρευση, δεν έχετε σήµερα επί της ουσίας ούτε καν κοινοβουλευτική πλειοψηφία και συνεπώς δεν έχετε δικαίωµα να
δεσµεύσετε τη χώρα και τον λαό και να δυσκολέψετε την επόµενη Κυβέρνηση της Αριστεράς, την Κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Έχουµε κοινοβουλευτική πλειοψηφία.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ: Να κάνουµε εκλογές αύριο το πρωί,
να δούµε αν έχετε κοινοβουλευτική πλειοψηφία.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω σε ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
Δεν έχετε κανένα δικαίωµα ό,τι χτίστηκε µε το αίµα και τον
ιδρώτα του λαού σε εξήντα χρόνια να το ξεπουλάτε µε δύο συνεδριάσεις της Ολοµέλειας.
Είµαστε, λοιπόν, απολύτως σαφείς και προς εσάς και προς
τους υποψήφιους κερδοσκόπους και προς τα «παπαγαλάκια»
των καναλιών που σήµερα το βράδυ ανησύχησαν ορισµένοι από
αυτούς κατ’ επιταγήν των αφεντικών τους.
Λέµε µε απόλυτη σαφήνεια σε αυτούς που θα σπεύσουν να
αγοράσουν τον ΑΔΜΗΕ ότι δεν πρόκειται να βγάλουν κέρδος
από το ξεπούληµα του ΑΔΜΗΕ και της ΔΕΗ. Αντίθετα, θα χάσουν
τα λίγα ψίχουλα που θα βάλουν. Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ δεσµεύεται να
ακυρώσει όλες αυτές τις ιδιωτικοποιήσεις και πρώτα απ’ όλα την
ιδιωτικοποίηση του ΑΔΜΗΕ και της ΔΕΗ. Γιατί η ενέργεια είναι
δηµόσιο κοινωνικό αγαθό και ανήκει στον ελληνικό λαό, όπως και
η παιδεία, η υγεία, η κατοικία και το νερό. Δεν πρόκειται να αναγνωρίσουµε τετελεσµένα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αν η Κυβέρνηση δεν αποσύρει
το νοµοσχέδιο, έχει ο κάθε Βουλευτής ιστορική ευθύνη για τη
θέση που θα πάρει και µε την προσωπική του ψήφο στην ονοµαστική ψηφοφορία που θα καταθέσουµε επί της αρχής. Γιατί αν
επιµένετε σε αυτές τις απαράδεκτες ιδιωτικοποιήσεις, το µόνο
που µπορώ να σας πω είναι ότι γίνεται πολύ επίκαιρο το ποίηµα
του µεγάλου νοµπελίστα Πορτογάλου λογοτέχνη Ζοζέ Σαραµάγκου που λέει: «Αν ιδιωτικοποιηθούν τα πάντα, αν ιδιωτικοποιηθεί
η θάλασσα και ο ουρανός, αν ιδιωτικοποιηθεί το νερό και ο
αέρας, τότε σαν κορωνίδα όλων των ιδιωτικοποιήσεων, ιδιωτικοποιήστε και τα κράτη. Δώστε επιτέλους την εκµετάλλευση και
σας των ιδίων στις εταιρείες του ιδιωτικού τοµέα µε διεθνή διαγωνισµό. Γιατί εκεί, κατά τη γνώµη σας, βρίσκεται η σωτηρία του
κόσµου. Και µια και µπήκατε» –λέει ο Ζοζέ Σαραµάγκου- «στον
κόπο να ιδιωτικοποιήσετε όλα αυτά, στο φινάλε µήπως πρέπει
να ιδιωτικοποιήσετε και τη µάνα σας θα µας πείτε;».
Όσον αφορά τα «παπαγαλάκια» των καναλιών, όπως προείπα,
που ανησυχούν ότι διώχνουµε τους επενδυτές, απαντάµε: Ναι,
διώχνουµε αυτούς που θέλουν να µπουν στο σπίτι µας. Αυτοί και
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τα αφεντικά τους, σ’ αυτούς που µπαίνουν στο σπίτι τους, τους
λένε «καλωσορίσατε», για να τους το πάρουν µπιρ παρά; Εµείς
τους διώχνουµε και ο ελληνικός λαός αύριο το πρωί θα σας διώξει και εσάς!
Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Τον λόγο έχει ο ειδικός αγορητής του ΠΑΣΟΚ, κ. Χρήστος Γκόκας, για δεκαπέντε
λεπτά.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΚΟΚΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κύριοι Υπουργοί, ο ενεργειακός
τοµέας για τη χώρα µας, ιδιαίτερα όσον αφορά την παραγωγή
και µεταφορά της ηλεκτρικής ενέργειας έχει πολλές παραµέτρους, ενώ το τοπίο είναι πιο σύνθετο σε σχέση µε το παρελθόν,
µε τη συµµετοχή και ιδιωτών παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας,
µε ηλεκτροπαραγωγή από ανανεώσιµες πηγές ενέργειας ή µε
χρήση φυσικού αερίου, µε συµπαραγωγή και µε τη δηµιουργία
νέων φορέων και οργανισµών.
Για τη δηµιουργία ενός πλαισίου απελευθέρωσης και οργάνωσης της αγοράς ενέργειας, τη δηµιουργία µιας ενιαίας εσωτερικής αγοράς που θα βασίζεται πάνω σε ένα ευρωπαϊκό, ασφαλές
και συνεκτικό δίκτυο, από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν
εκδοθεί σχετικές ευρωπαϊκές οδηγίες, όπως η οδηγία 2009/72
και η οδηγία 2009/73 που εντάσσονται στο ενιαίο ρυθµιστικό
πλαίσιο της τρίτης ενεργειακής δέσµης.
Παράλληλα, υπάρχουν εθνικές νοµοθετικές πρωτοβουλίες σε
συµµόρφωση µε τις αντίστοιχες κοινοτικές οδηγίες, αλλά και
αποφάσεις ή δεσµεύσεις που υπαγορεύτηκαν από την οικονοµική συγκυρία ή από αλλαγές που κρίθηκαν αναγκαίες.
Όλα αυτά έχουν προηγηθεί της νοµοθετικής πρωτοβουλίας
που σήµερα συζητάµε για τη ρύθµιση θεµάτων που αφορούν τον
Ανεξάρτητο Διαχειριστή του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς
Ηλεκτρικής Ενέργειας, την εταιρεία «ΑΔΜΗΕ Α.Ε.», µε βασικούς
στόχους τον ιδιοκτησιακό διαχωρισµό της από τη ΔΕΗ για να
υπάρχει ανεξαρτησία από µία επιχείρηση που έχει ενεργειακές
δραστηριότητες και το µεγαλύτερο ποσοστό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, αλλά και την πώληση του 66% των µετοχών
σε ιδιώτη επενδυτή, παράλληλα µε την απόκτηση του υπολοίπου
34% από το ελληνικό δηµόσιο.
Η πρώτη νοµοθετική πρωτοβουλία για την απελευθέρωση της
αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας στη χώρα µας έγινε το 1999 µε το
ν. 2773, από την οποία δηµιουργήθηκε η ΡΑΕ και ο ΔΕΣΜΗΕ.
Έχει ψηφιστεί ο ν. 3985/2011, που προβλέπει την πώληση του
17% από το ποσοστό του 51% που κατέχει το ελληνικό δηµόσιο
ως κύριος µέτοχος της ΔΕΗ.
Στη συνέχεια, έχουµε το ν. 4001/2011 µε τον οποίο συστάθηκαν ο ΑΔΜΗΕ και ο ΔΕΔΔΗΕ, δηλαδή εταιρείες για τους κλάδους
µεταφοράς και διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας αντίστοιχα, που
εντάχθηκαν στον όµιλο εταιρειών της ΔΕΗ ως θυγατρικές της µε
ποσοστό 100% σε αυτές.
Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η υλοποίηση των προβλέψεων του ν. 3985/2011 οδηγεί το ποσοστό του ελληνικού δηµοσίου στη ΔΕΗ και τις θυγατρικές της στο 34%.
Τέλος, υπάρχει η υπ’ αριθµόν 15 του Ιουλίου του 2013 πράξη
υπουργικού συµβουλίου, η οποία αποτελεί συνέχεια του επικαιροποιηµένου προγράµµατος του Μαΐου του 2013, που προβλέπει
τον ιδιοκτησιακό διαχωρισµό του ΑΔΜΗΕ από τη ΔΕΗ.
Ο συνολικός προγραµµατισµός για τον ΑΔΜΗΕ και τη ΔΕΗ
ανακοινώθηκε επίσηµα, όπως ανέφερε και ο εισηγητής του κόµµατος της Νέας Δηµοκρατίας, µε ανακοίνωση του εκπροσώπου
της τρικοµµατικής τότε Κυβέρνησης, ως συνέχεια των προηγουµένων ρυθµίσεων.
Όλα αυτά, όπως συζητήθηκαν στις συνεδριάσεις της επιτροπής, ξεκαθάρισαν αρκετά το τοπίο και τα δεδοµένα, πριν φτάσουµε στη σηµερινή νοµοθετική ρύθµιση. Η πράξη υπουργικού
συµβουλίου του Ιουλίου του 2013 προβλέπει την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου υπέρ επενδυτή, τη συµµετοχή του ελληνικού
δηµοσίου µε ποσοστό που εξασφαλίζει καταστατική µειοψηφία
και απόκτηση ποσοστού 49% σε πρώτη φάση, που φτάνει το 51%
σε δεύτερη φάση, από τον επενδυτή, µε αγορά στη δεύτερη
φάση επιπλέον ποσοστού από τη ΔΕΗ.
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Έτσι, λοιπόν, ήταν λογικός ο προβληµατισµός που αναπτύχθηκε, αλλά και µια σειρά από ερωτήµατα που µπήκαν και από την
πλευρά µας για την όλη διαδικασία, τους στόχους, τον τρόπο
που προχωράµε, τις διασφαλίσεις που υπάρχουν για τα θέµατα
δηµόσιας ασφάλειας και δηµόσιου συµφέροντος, αφού είναι δεδοµένη και αναµφισβήτητη η εθνική και στρατηγική σηµασία του
τοµέα της ηλεκτρικής ενέργειας για τη χώρα µας.
Ο ΑΔΜΗΕ είναι µια ανεξάρτητη λειτουργικά και διοικητικά εταιρεία για την ικανοποίηση της ανάγκης του καθορισµού ρυθµίσεων σχετικά µε το διαχωρισµό των δραστηριοτήτων µεταφοράς
και διανοµής από τις δραστηριότητες της παραγωγής και προµήθειας στον τοµέα της ηλεκτρικής ενέργειας. Λειτουργεί υπό
τον έλεγχο της ΡΑΕ, ενώ το τρίτο ενεργειακό πακέτο που προανέφερα επιβάλλει όλοι οι διαχειριστές µεταφοράς ηλεκτρικής
ενέργειας να υπόκεινται στους ίδιους κανόνες και ελέγχους υπό
αντίστοιχη ευρωπαϊκή αρχή.
Ο διαχειριστής µεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας πρέπει να
διασφαλίζει τον εφοδιασµό της χώρας µε τρόπο επαρκή,
ασφαλή, αξιόπιστο και οικονοµικά αποδοτικό. Έχει την πλήρη κυριότητα του συστήµατος, δηλαδή γραµµές µεταφοράς υπερυψηλής και υψηλής τάσης, κέντρα διανοµής ή µετατροπής τάσης
και υποσταθµούς και λειτουργεί υπό τον έλεγχο του προβλεποµένου εποπτικού συµβουλίου.
Έχει επιλεγεί το µοντέλο ITO, δηλαδή θυγατρική εταιρεία καθετοποιηµένης επιχείρησης ηλεκτρισµού. Στις ευρωπαϊκές
χώρες το ιδιοκτησιακό καθεστώς των διαχειριστών των συστηµάτων µεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας ποικίλλει, µε πλήρη
έλεγχο του δηµοσίου σε ορισµένες χώρες, µεικτά σχήµατα µε
πλειοψηφίες ιδιωτών ή δηµοσίου σε κάποιες άλλες ή απόλυτο
έλεγχο από τον ιδιωτικό τοµέα, όπως είναι στη Μεγάλη Βρετανία,
µε κυρίαρχο το µοντέλο OU, δηλαδή πλήρως ανεξάρτητη εταιρεία που έχει τα πάγια του συστήµατος.
Γενικά, ισχύει ο στόχος για την ενοποίηση των εθνικών αγορών
ενέργειας µέχρι το 2014 και παράλληλα προβλέπεται η ενίσχυση
του ανταγωνισµού και της ασφάλειας εφοδιασµού, µε ανταγωνιστικές τιµές ενέργειας, περισσότερες επιλογές και ευνοϊκότερο
κλίµα για επενδύσεις, κίνητρα και έρευνα για την ανάπτυξη νέων
τεχνολογιών, την ανάπτυξη και επέκταση των υποδοµών και για
την υψηλότερη ποιότητα παρεχοµένων υπηρεσιών προς τους καταναλωτές.
Στην Ελλάδα υπάρχει το δεκαετές πρόγραµµα επενδύσεων
ύψους 2,5 δισεκατοµµυρίων περίπου που δεσµεύει τον ΑΔΜΗΕ.
Παράλληλα, έχουµε το υψηλό κόστος ενέργειας για τον καταναλωτή και την ανταγωνιστικότητα της οικονοµίας, που επιβαρύνει
την παραγωγή και την βιοµηχανία.
Το δε πρόγραµµα των επενδύσεων περιλαµβάνει σηµαντικότατες δράσεις που αφορούν τη διασύνδεση µε τα νησιά, ξεκινώντας από την Κρήτη και τις Κυκλάδες, µε προγραµµατισµό για
δακτυλίους σε όλο το Αιγαίο, βορειοανατολικό και Δωδεκάνησα.
Τα οφέλη θα είναι πολλαπλά. Οικονοµικά, από τη µη επιβάρυνση µε ένα περίπου δισεκατοµµύριο ευρώ το χρόνο σε σχέση
µε τη σηµερινή κατάσταση αλλά και περιβαλλοντικά. Για αυτό
πρέπει να διασφαλιστούν οι δυνατότητες της ΔΕΗ και του
ΑΔΜΗΕ για τις απαραίτητες επενδύσεις τόσο στα δίκτυα όσο και
στην παραγωγή και διανοµή της ενέργειας, µε αποκατάσταση
των όποιων στρεβλώσεων υπάρχουν και µε την καλύτερη δυνατή
αξιοποίηση των κεφαλαίων που πρέπει να προκύψουν.
Είναι ανάγκη, επίσης, να προστατευτούν οι καταναλωτές αλλά
και η απρόσκοπτη και αποτελεσµατική λειτουργία του συστήµατος µεταφοράς χωρίς µεροληψίες προς τις ανταγωνίστριες εταιρείες, παραγωγούς ή προµηθευτές. Γιατί πρέπει πράγµατι να
δηµιουργούνται προϋποθέσεις βελτίωσης του επιχειρηµατικού
και επενδυτικού κλίµατος, µε την εποπτεία βέβαια των αντίστοιχων εποπτικών αρχών, ώστε να προκύπτει κοινωνικό όφελος και
ενίσχυση της εθνικής οικονοµίας. Με αυτήν τη λογική πρέπει να
προσεγγίσουµε και το ζήτηµα που συζητάµε και πάντα µε δικλίδες ασφαλείας για το δηµόσιο έλεγχο και το δηµόσιο συµφέρον.
Εποµένως, ο ρόλος της ΡΑΕ είναι σηµαντικός για τη λειτουργία και την ετοιµότητα του συστήµατος, τις χρεώσεις, τα προγράµµατα επέκτασης και αναβάθµισης, και οι προβληµατισµοί
είναι εύλογοι. Είναι λογικό να αναπτυχθεί µία αµφισβήτηση έως
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έναν βαθµό, µία καχυποψία, αφού µέχρι σήµερα δεν υπήρξαν
σχεδόν ποτέ ξεκάθαρα µηνύµατα προς την κοινωνία από παρόµοιες παρεµβάσεις στη δοµή µιας τέτοιας αγοράς για διάφορους
λόγους.
Από εκεί απορρέουν και οι προτάσεις που έχουµε κάνει για το
διαχωρισµό του ΑΔΜΗΕ από τη ΔΕΗ, προκειµένου αυτές να περιληφθούν είτε στο παρόν σχέδιο νόµου είτε να ληφθούν υπ’
όψιν από το Υπουργείο στο συνολικότερο σχεδιασµό που πρέπει
να ακολουθήσει για την απελευθέρωση της αγοράς της ηλεκτρικής ενέργειας στη χώρα µας.
Και αυτό είναι τελείως διαφορετικό από όσες υπερβολές ακούστηκαν αυτές τις µέρες για τις εξελίξεις στο χώρο της ενέργειας.
Γιατί το θέµα πρέπει να το δούµε συνολικά σε σχέση µε κανονισµούς, υποχρεώσεις, οικονοµικές δυνατότητες όλων των εµπλεκοµένων, είτε είναι το κράτος, είτε είναι η ΔΕΗ, είτε είναι ο
ΑΔΜΗΕ, ο σηµερινός ή ο αυριανός. Πρέπει να αντιµετωπίσουµε
το θέµα µε κατάθεση ολοκληρωµένων προτάσεων και όχι αποσπασµατικών προσεγγίσεων µε διάφορες κορώνες.
Εµείς, ως ΠΑΣΟΚ, πιστεύουµε και αγωνιζόµαστε για την
άσκηση µιας διαφορετικής πολιτικής που δεν επιτρέπει ούτε την
χωρίς έλεγχο εξέλιξη των πραγµάτων αλλά ούτε και την απραξία,
πολύ δε περισσότερο όταν συνοδεύεται από ανυπόστατες κινδυνολογίες. Στηρίζουµε, λοιπόν, τη διαδικασία αυτή υπό όρους.
Για τον όλο σχεδιασµό και την προοπτική του όλου εγχειρήµατος είχαµε διατυπώσει ερωτήµατα και προτάσεις. Τα βασικά
ζητήµατα είναι δύο. Το πρώτο είναι αν πρέπει να γίνει ο ιδιοκτησιακός διαχωρισµός. Το δεύτερο είναι η µορφή του νέου φορέα.
Ο ιδιοκτησιακός διαχωρισµός είναι επιλογή στις περισσότερες
ευρωπαϊκές χώρες πλην τριών-τεσσάρων -Ελλάδα, Βουλγαρία,
Γαλλία, Ελβετία- µε τη λογική ότι δηµιουργεί τις προϋποθέσεις
ισότιµης πρόσβασης στο σύστηµα µεταφοράς όλων των παραγωγών και προµηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας.
Έχουν προκύψει τα εξής ερωτήµατα: Γιατί τροποποιείται η
πράξη του υπουργικού συµβουλίου σε σχέση µε τα ποσοστά και
τον τρόπο απόκτησής τους από τον επενδυτή; Τι δεν προβλέφθηκε ή τι άλλαξε; Αυτό που άλλαξε ποιον ωφελεί; Είναι υπέρ
του ιδιώτη ή εξυπηρετεί καλύτερα τον σχεδιασµό και τους στόχους της διαδικασίας αυτής;
Μας απασχόλησαν, επίσης, και άλλα ζητήµατα όπως του ελέγχου ενός συστήµατος υπό ιδιωτικό καθεστώς που από τη φύση
του έχει µονοπωλιακή µορφή. Τα ζητήµατα αυτά είναι τα εξής:
Η διασφάλιση σταθερής και συνεχούς παροχής ηλεκτρικής ενέργειας στο σύστηµα και τους καταναλωτές. Ο έλεγχος του ορισµού των τελών διέλευσης. Ο τρόπος δέσµευσης και ελέγχου
του επενδυτή για την υλοποίηση του προγράµµατος επενδύσεων
για συντήρηση, ανάπτυξη και την αξιοπιστία του συστήµατος
αλλά και την υλοποίηση του προγράµµατος των ηλεκτρικών διασυνδέσεων, όπως παραδείγµατος χάριν –το ανέφερα- προς Κυκλάδες, Κρήτη, αλλά και η ενίσχυση της διασύνδεσης µε άλλες
χώρες. Επίσης, το εάν η διάθεση του τιµήµατος που θα εισπράξει
η ΔΕΗ θα είναι αποκλειστικά για επενδύσεις ή όχι. Είναι γνωστό
ότι τόσο στα δίκτυα όσο και στις παραγωγικές µονάδες είτε για
συντήρηση είτε για εκσυγχρονισµό δεν έχουν γίνει πολλά πράγµατα τα τελευταία χρόνια. Είναι γνωστά και τα οικονοµικά προβλήµατα της ΔΕΗ µε ανείσπρακτες οφειλές που ανέρχονται
περίπου στο ενάµισι δισεκατοµµύριο ευρώ.
Άλλο θέµα είναι, επίσης, η διαφάνεια στη χρήση του συστήµατος από όλους τους παραγωγούς ή προµηθευτές ηλεκτρικής
ενέργειας και οπωσδήποτε η συζήτηση για τους εργαζόµενους
σήµερα στον ΑΔΜΗΕ.
Πρέπει λοιπόν να υπάρξουν αντίστοιχες καθαρές δεσµεύσεις,
απαντήσεις και διασφαλίσεις για όλα τα παραπάνω. Και αυτή η
συζήτηση άρχισε στην επιτροπή και συνεχίζεται.
Στο δεύτερο ερώτηµα: ποιος θα µπορούσε να είναι ο φορέας;
Θα µπορούσε να είναι το δηµόσιο, ιδιώτης επενδυτής ή θα µπορούσαµε να έχουµε µεικτό σχήµα και πώς θα µπορούσε να είναι
αυτό;
Γνωρίζουµε τις δυνατότητες που έχει το δηµόσιο σε αυτήν τη
συγκυρία. Το δηµόσιο περιορίζεται σε ένα ποσοστό, ισχυρό
όµως, ως προς την καταστατική µειοψηφία που, σε συνδυασµό
µε τον έλεγχο της ΡΑΕ, καλείται να ανταποκριθεί στη διασφάλιση
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του δηµόσιου ελέγχου των δικτύων µεταφοράς που αποτελεί την
προγραµµατική και πολιτική δέσµευση της Κυβέρνησης. Πρέπει
η πρόβλεψη αυτή να είναι και να παραµένει ισχυρή.
Η ΔΕΗ θα πρέπει να έχει συγκεκριµένο όφελος για τις επενδυτικές της ανάγκες. Η επιλογή του συγκεκριµένου σχήµατος
και της πώλησης του 66% των µετοχών σε ιδιώτη πρέπει να γίνει
µε αυστηρούς όρους για τον δηµόσιο έλεγχο και το δηµόσιο
συµφέρον, αλλά και ως προς τη χρηµατοοικονοµική επάρκεια
του επενδυτή.
Πρέπει να αποφύγουµε την επιβάρυνση για τον Έλληνα φορολογούµενο, αλλά και την επιβάρυνση του χρήστη καταναλωτή,
ώστε να έχει νόηµα στην πράξη και να υπάρξει αποτέλεσµα στη
στήριξη της ανασυγκρότησης της χώρας µέσα από ιδιωτικές
επενδύσεις. Διότι το ευρύτερο δηµόσιο και κοινωνικό συµφέρον
µάς ευαισθητοποιεί όλους και επιβάλλει να υπάρξουν οι όροι που
το διασφαλίζουν.
Καλούµαστε να βρούµε τον καλύτερο δυνατό τρόπο, ώστε και
στις υποχρεώσεις και στις δεσµεύσεις µας να ανταποκριθούµε,
αλλά και να προστατεύσουµε το δηµόσιο συµφέρον.
Ο ιδιαίτερης στρατηγικής και εθνικής σηµασίας τοµέας τής
ενέργειας απαιτεί αντίστοιχο αυστηρό ελεγχόµενο πλαίσιο λειτουργίας, σε συνδυασµό µε τη δυνατότητα ανάδειξης της χώρας
µας ως ενεργειακού κόµβου που καλύπτει και τους υπόλοιπους
ενεργειακούς τοµείς και δίκτυα για την ενεργειακή επάρκεια,
αλλά και για την άντληση πόρων για τη χώρα µας.
Στη βάση των παραπάνω προβληµατισµών και ερωτηµάτων
έχουµε καταθέσει από την πλευρά µας σειρά προτάσεων στις
συζητήσεις στην επιτροπή που θα πρέπει, είτε στο παρόν σχέδιο
νόµου είτε σε επόµενες φάσεις, να συµπεριληφθούν σε αντίστοιχες διατάξεις. Επιγραµµατικά θα τις αναφέρω, αφού για ορισµένες θα αναφερθούµε αναλυτικότερα στη συζήτηση επί των
άρθρων.
Ζητάµε τη θέσπιση διαδικασίας ενηµέρωσης της Βουλής ανάλογης µε αυτή που προβλέπεται για τις περιπτώσεις αξιοποίησης
από το ΤΑΙΠΕΔ περιουσίας του δηµοσίου, όπως αναφέρεται στο
ν. 4092/2012, όπου εµείς τότε ως ΠΑΣΟΚ είχαµε την πρωτοβουλία, για όλη την πορεία υλοποίησης των προβλέψεων του νοµοσχεδίου µε τροπολογία που καταθέτουµε.
Ζητάµε τη διασφάλιση, µε απόλυτο τρόπο, του ελέγχου της
καταστατικής µειοψηφίας του δηµοσίου στον ΑΔΜΗΕ µε ιδιαίτερη αναφορά για κάθε πιθανή ενέργεια από τον ιδιώτη επενδυτή, όπως, παραδείγµατος χάριν, την αύξηση του µετοχικού
κεφαλαίου. Με ικανοποίηση ακούσαµε τον κύριο Υπουργό να το
υιοθετεί µε τη νοµοτεχνική βελτίωση.
Ζητάµε ο επενδυτής να µην είναι ο ίδιος παραγωγός. Ζητάµε
τη διασφάλιση υλοποίησης του συνολικού επενδυτικού σχεδίου
αρχίζοντας, όπως είπα, από τις Κυκλάδες και την Κρήτη.
Επίσης, ζητάµε τα έσοδα της ΔΕΗ να διατεθούν για επενδύσεις και να µην καλύψουν άλλες ανάγκες.
Ζητάµε να γίνει υποβολή ολοκληρωµένου οργανογράµµατος
µε πλήρη αξιοποίηση του υφιστάµενου ιδιαίτερα καταρτισµένου
προσωπικού του ΑΔΜΗΕ.
Ζητάµε να µην υπάρχουν νέες επιβαρύνσεις των χρηστών για
τις ανάγκες των επενδύσεων.
Ακόµη, ζητάµε να διατηρηθεί το ποσοστό απόδοσης κεφαλαίων στα σηµερινά ποσοστά και να υπάρξει πρόβλεψη ρήτρας
σταθερής και συνεχούς παροχής ηλεκτρικής ενέργειας από το
σύστηµα, διαφανής και ισότιµη χρήση του συστήµατος µεταφοράς από όλους τους παραγωγούς και προµηθευτές και ενίσχυση
και αναβάθµιση της ΡΑΕ για να µπορεί να ανταποκριθεί στις αρµοδιότητές της αποτελεσµατικά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ολοκληρώστε, κύριε
συνάδελφε.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΚΟΚΑΣ: Ζητάµε τη διασφάλιση µε συγκεκριµένη
διατύπωση, αντίστοιχη του ν. 4001/2011, για τα εργασιακά και
ασφαλιστικά δικαιώµατα των εργαζοµένων, για να µην υπάρχει
ανασφάλεια ή αδικία µε βάση πρόταση-τροπολογία που επίσης
καταθέτουµε.
Όσον αφορά την υπουργική τροπολογία και την παράγραφο
5 που αφορά το ασφαλιστικό ζήτηµα των εργαζοµένων στη ΔΕΗ
-άρα και των σηµερινών θυγατρικών της- είχαµε απαιτήσει την
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απόσυρσή της. Ακούσαµε πριν από λίγο µε ικανοποίηση την ανακοίνωση από τον κύριο Υπουργό ότι αποσύρεται αυτή η παράγραφος. Αυτή η εξέλιξη είναι απόλυτα θετική. Η τροπολογία αυτή
θέτει ένα συνολικό ζήτηµα του ασφαλιστικού για τη ΔΕΗ. Δεν
µπορεί να συζητηθεί στο πλαίσιο αυτού του νοµοθετήµατος.
Είναι θετική η απόσυρση. Ας µη βλέπουµε παντού και πάντα
«φαντάσµατα».
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κλείνοντας θέλω να πω ότι µετά
από πολλή συζήτηση στην επιτροπή έχουµε ψηφίσει θετικά επί
της αρχής του νοµοσχεδίου, όπως και ξαναψηφίζουµε. Από τη
συζήτηση στην Ολοµέλεια περιµένουµε την αποδοχή των προτάσεών µας, µε την επιφύλαξη των οποίων -µαζί και µε τις παρατηρήσεις µας- ψηφίσαµε θετικά και επί των άρθρων στην
επιτροπή. Ελπίζουµε αυτό να ολοκληρωθεί µε το κλείσιµο της
συζήτησης στην Ολοµέλεια. Πρέπει να δείξουµε ότι µπορούµε
µε σύνεση και µε όρους διαφάνειας να προχωρήσουµε και να ανταποκριθούµε στις ανάγκες της εποχής τόσο για την πραγµατική
οικονοµία όσο και για µια κοινωνία αλληλεγγύης.
Επιχειρούµε µια πολύ σοβαρή, στρατηγικού χαρακτήρα, προσαρµογή µε την οποία πρέπει να λυθούν και όχι να δηµιουργηθούν προβλήµατα. Με τη συγκεκριµένη διαδικασία ιδιοκτησιακού
διαχωρισµού του ΑΔΜΗΕ πρέπει, τουλάχιστον, να διασφαλιστεί
ότι η προώθηση τέτοιων µέτρων δεν θα ακυρώσει την ανάγκη
εξυγίανσης και ανάπτυξης της οικονοµίας µας και θα αποδείξει
αν µπορούµε να επιβάλλουµε το αναγκαίο ρυθµιστικό πλαίσιο
για παρόµοιες αλλαγές.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κι εµείς ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει η ειδική αγορήτρια των Ανεξαρτήτων Ελλήνων
κ. Ραχήλ Μακρή για δεκαπέντε λεπτά.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Σήµερα η Κυβέρνηση µε το παρόν νοµοσχέδιο έρχεται να επικυρώσει µία ακόµη πράξη του εθνικού εγκλήµατος που ονοµάζεται «εκποίηση της χώρας και παραχώρηση της εθνικής
ενεργειακής κυριαρχίας της». Με το συγκεκριµένο νοµοθέτηµα
δίνονται τα ενεργειακά κλειδιά της Ελλάδας σε υποτιθέµενους
επενδυτές χωρίς καµµία διασφάλιση των εθνικών συµφερόντων
και της ασφάλειας της πατρίδος µας.
Κύριε Υπουργέ, αυτό που µας ζητάτε σήµερα δεν είναι να ψηφίσουµε ένα νοµοσχέδιο. Είναι ένα δωράκι και µάλιστα δωράκι
οκτώ δισεκατοµµυρίων ευρώ. Οκτώ δισεκατοµµύρια ευρώ είναι
η πραγµατική αξία του Ανεξάρτητου Διαχειριστή Μεταφοράς
Ηλεκτρικής Ενέργειας. Εάν αύριο χρειαστεί να ξαναφτιάξουµε
τα δίκτυα της χώρας από την αρχή, οι Έλληνες πολίτες θα πρέπει να πληρώσουν οκτώ δισεκατοµµύρια ευρώ, καθώς τόση είναι
η εµπορική αξία των παγίων και της πληθώρας του πανάκριβου
εξοπλισµού τα οποία σήµερα ξεπουλάτε.
Για να στηθεί αυτό το δίκτυο υπήρξαν άνθρωποι που έδωσαν
ακόµη και τη ζωή τους. Αυτό το γνωρίζουν καλύτερα από όλους
οι κάτοικοι του Νοµού Κοζάνης και της ευρύτερης περιοχής της
δυτικής Μακεδονίας, όπου παράγεται περίπου το 70% της συνολικής ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας που στη συνέχεια µεταφέρεται στα µεγάλα κέντρα κατανάλωσης της κεντρικής, αλλά
και της νότιας Ελλάδας, όπου καταναλώνεται περίπου το 65%
της ηλεκτρικής ενέργειας.
Είµαι ιδιαίτερα περήφανη για την καταγωγή µου από την ενεργειακή καρδιά της Ελλάδος, την Πτολεµαΐδα. Είµαι ιδιαίτερα περήφανη γιατί εκπροσωπώ στο ελληνικό Κοινοβούλιο τους
πολίτες του Νοµού Κοζάνης. Οι άνθρωποι της δυτικής Μακεδονίας καθηµερινά αγωνίζονται, µε κίνδυνο της ζωής τους, για την
ηλεκτροδότηση της χώρας. Τις τελευταίες δεκαετίες εκατοντάδες εργαζόµενοι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι τόσοι κινδύνευσαν σοβαρά και τραυµατίστηκαν σε λιγνιτωρυχεία και ΑΗΣ
προκειµένου να παραχθεί ηλεκτρική ενέργεια για όλους τους Έλληνες.
Το 1950 µε το ν. 1948 ιδρύθηκε η ΔΕΗ. Στο ΦΕΚ 169 υπογραµµίστηκε ότι η εταιρεία θα δρούσε προς χάρη του δηµοσίου συµφέροντος τόσο µε τα υδροηλεκτρικά αλλά και τα ατµοηλεκτρικά
εργοστάσιά της όσο και µε το δίκτυο µεταφοράς της ηλεκτρικής
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ενέργειας και διάθεσης αυτής.
Το δηµόσιο αυτό συµφέρον το έχουν πληρώσει οι κάτοικοι της
δυτικής Μακεδονίας µε τη ζωή τους. Συγκεκριµένα, επτά στους
δέκα θανάτους στην ευρύτερη περιοχή της Πτοµελαΐδος οφείλονται σήµερα σε καρκίνο ή σε θροµβοεµβολική νόσο και µόλις
τρεις στους δέκα αποδίδονται σε άλλες αιτίες. Τα κρούσµατα
καρκίνου είναι κατά 16% περισσότερα σε σχέση µε το 1950. Ο
αριθµός αυξάνεται κάθε δεκαετία µε ρυθµούς γεωµετρικής προόδου. Σήµερα τα κρούσµατα καρκίνου φτάνουν στο 30,5%. Επιπλέον, µειώνεται ο µέσος όρος ηλικίας στην περιοχή. Η
µεγαλύτερη αύξηση των κρουσµάτων καρκίνου παρατηρείται
στην ηλικιακή οµάδα σαράντα πέντε έως εξήντα πέντε ετών.
Για εξήντα χρόνια ο ελληνικός λαός πληρώνει την περιουσία
που σκοπεύει να αφήσει κληρονοµιά στα παιδιά του. Αυτή την
περιουσία ξεπουλάτε εσείς σήµερα έναντι πινακίου φακής.
Το σχέδιό σας, βέβαια, είναι καταφανέστατο. Με την πρώτη
παράγραφο του πρώτου άρθρου του νοµοσχεδίου παρέχετε το
66% του ΑΔΜΗΕ σε ιδιώτες. Με την τέταρτη παράγραφο του
ίδιου άρθρου ρυθµίζετε ότι το τίµηµα της πώλησης θα το καθορίσει ο ίδιος ο ιδιώτης. Προβλέπεται, δηλαδή, ότι ο ιδιώτης, όχι
µόνο θα δώσει προσφορά για τα πόσα θέλει να πληρώσει ο ίδιος,
αλλά θα καθορίσει πόσα θα πληρώσει το ελληνικό δηµόσιο στη
ΔΕΗ προκειµένου να αποκτήσει το υπόλοιπο 34%.
Πόσα πιστεύετε ότι θα εισπράξετε για το 66% του ΑΔΜΗΕ;
Όσα πουλήσατε και τη ΔΕΣΦΑ, δηλαδή 300 µε 400 εκατοµµύρια
ευρώ; Τα υπόλοιπα 7.700.000.000 σε ποιον ακριβώς θέλετε να
τα χαρίσετε; Πολύ γενναιόδωροι δεν είστε µε τα λεφτά των Ελλήνων πολιτών;
Για να καταλάβουν όλοι οι Έλληνες το µέγεθος του δώρου,
αρκεί να αναφέρουµε ενδεικτικά ότι µόνο από το φόρο φυσικών
προσώπων υπολογίζεται να εισπράξετε 6,3 δισεκατοµµύρια
ευρώ! Τι σηµαίνει αυτό; Ότι χαρίζετε περισσότερα χρήµατα στον
αγοραστή του ΑΔΜΗΕ από ό,τι συγκεντρώνουν οι φόροι όλων
των φυσικών προσώπων της χώρας!
Για να γίνει ακόµη πιο ξεκάθαρο πόσο βαθιά βάζετε το χέρι
στην τσέπη του κάθε Έλληνα και της κάθε Ελληνίδας, ας ρίξουµε
µια µατιά στα οικονοµικά στοιχεία της εταιρείας: Ο ΑΔΜΗΕ έχει
κύκλο εργασιών σχεδόν 2 δισεκατοµµύρια ευρώ και κέρδη προ
τόκων, φόρων και αποσβέσεων 114,1 εκατοµµύρια ευρώ για το
2012. Για το 2013 από τον προϋπολογισµό του προβλέπονται
σταθερά έσοδα 260 µε 300 εκατοµµύρια ευρώ από τη διαχείριση
του δικτύου και ετήσια κέρδη 116 εκατοµµύρια ευρώ.
Από πού προέρχονται τα έσοδα αυτά; Από τον Έλληνα καταναλωτή φυσικά. Τα έσοδα του ΑΔΜΗΕ ως ιδιοκτήτη, αλλά και λειτουργού του Συστήµατος Μεταφοράς, προέρχονται σχεδόν
αποκλειστικά από τον µηχανισµό χρέωσης χρήσης του συστήµατος, σύµφωνα µε το οποίο το κόστος του συστήµατος επιµερίζεται κατά 100% στο σύνολο των πελατών, δηλαδή, στους
λογαριασµούς των καταναλωτών.
Έτσι, λοιπόν, όταν αύριο ο τυχοδιώκτης που εσείς ονοµάζετε
«στρατηγικό επενδυτή» σας εκβιάζει ότι θα κατεβάσει τους διακόπτες για να αυξήσει τα έσοδά του από το ποσοστό του 8% που
είναι σήµερα σε 11%, τι ακριβώς θα κάνετε; Θα πανικοβληθείτε
και προκειµένου να τον ικανοποιήσετε, θα αρχίσετε να διαρρέετε
σενάρια τρόµου, ότι θα µας εγκαταλείψουν οι επενδυτές. Με
αυτόν τον τρόπο θα προχωρήσετε σε αύξηση των αποδοχών του
διαχειριστή της υψηλής τάσης.
Τη µεθοδολογία σας πια τη γνωρίζουµε πολύ καλά. Σε όλα τα
ζητήµατα βάζετε µπροστά διλήµµατα τροµοκρατώντας τον
κόσµο ότι θα έρθουν τα χειρότερα. Όµως, ο κόσµος κατάλαβε
ότι τα χειρότερα έχουν έρθει και ότι το χειρότερο είστε εσείς!
Επειδή, όµως, γνωρίζετε ότι θα φύγετε και µάλιστα όχι υπό τις
καλύτερες συνθήκες, θέλετε µε το ζόρι να δεσµεύσετε τη δηµόσια περιουσία για τις επόµενες δεκαετίες.
Όπως αναφέρθηκε στη σχετική συνεδρίαση της αρµόδιας επιτροπής από το Σύλλογο Διπλωµατούχων Μηχανικών, το κόστος
επένδυσης ανάπτυξης του συστήµατος µόνο για το έτος 2012
ανήλθε σε 253 εκατοµµύρια ευρώ. Αλήθεια, περιµένετε από έναν
ιδιώτη να διαθέσει έστω και τα µισά από αυτά τα χρήµατα, όταν
το κόστος αυτό σχεδόν ισούται µε το τίµηµα που θα καταβάλει
για να εξαγοράσει τον ΑΔΜΗΕ;
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Η διεθνής εµπειρία στις ιδιωτικοποιήσεις των δικτύων δεν σας
δικαιώνει. Στην Ιρλανδία όταν επιχειρήθηκε να γίνει κάτι ανάλογο,
η κοινωνική αντίδραση απέτρεψε την εθνική µειοδοσία. Δεν είναι
τυχαίο ότι στην Ευρώπη των είκοσι επτά ελάχιστες είναι οι χώρες
που έχουν παραδώσει τα εθνικά δίκτυα µεταφοράς ενέργειάς
τους σε ιδιώτες.
Ακόµα και η Γερµανία, την οποία επικαλείστε ως παράδειγµα,
έχει παραχωρήσει το µεγαλύτερο µέρος τους σε δηµόσιους φορείς, προφανώς γιατί είναι οι πλέον κατάλληλοι για τη διαχείριση
τόσο ευαίσθητων και σύνθετων υποδοµών. Στο Αµβούργο, µάλιστα, οι πολίτες ζήτησαν µε δηµοψήφισµα την επανάκτηση των
δικτύων από το δηµόσιο και το πέτυχαν.
Η διεθνής εµπειρία αποδεικνύει ότι σε όσες χώρες ιδιωτικοποιήθηκε το δίκτυο, οι κυβερνήσεις φροντίζουν τώρα να το επανακρατικοποιήσουν, καθώς οι ιδιώτες αποδεικνύονται ανίκανοι
να το συντηρήσουν αλλά και να το διαχειριστούν.
Μας κάνει εντύπωση η εµµονή σας σε έναν σχεδιασµό ιδιωτικοποίησης, που όλες οι χώρες τον εγκαταλείπουν ως αποτυχηµένο. Η εµµονή σας, βέβαια, αυτή δεν είναι τυχαία. Έχετε
σταµατήσει να ενεργείτε ως Υπουργοί και αποτελείτε τα εκτελεστικά όργανα της τρόικας. Έχετε αναγάγει τις µνηµονιακές υποχρεώσεις σε θεσµικά θέσφατα και αγωνιάτε για τα καλά λόγια
των εκπροσώπων -τοκογλύφων.
Μέσω του κοινοβουλευτικού ελέγχου έχω αποκαλύψει ότι η
πώληση πρώτα του ΑΔΜΗΕ και στη συνέχεια ολόκληρης της
ΔΕΗ αποτελούν µνηµονιακές δεσµεύσεις της συγκυβέρνησής
σας.
Αναλυτικότερα, στις 30 Οκτωβρίου του 2012 κατέθεσα την υπ’
αριθµόν πρωτοκόλλου 535 επίκαιρη ερώτηση, όπου σας ρωτούσα αν υπάρχει σχέδιο για την πώληση του ΑΔΜΗΕ. Ο Υφυπουργός Ενέργειας επί λέξει είχε αναφέρει: «Όσον αφορά τον
ΑΔΜΗΕ -ο οποίος είναι σηµαντικός όπως είπατε- ο ίδιος ο Πρωθυπουργός έχει υπογραµµίσει στις προγραµµατικές του δηλώσεις ότι τα δίκτυα θα παραµείνουν υπό κρατικό έλεγχο.
Το µόνο που προβλέπεται είναι ο ιδιοκτησιακός διαχωρισµός
των δικτύων από τη ΔΕΗ».
Σήµερα, βέβαια, ήρθατε εδώ και ψελλίζετε ότι µε την πώληση
του 66% του ΑΔΜΗΕ δεν πουλιέται το δίκτυο. Τι θα αγοράσει,
λοιπόν, ο ιδιώτης; Τον αέρα;
Προσπαθείτε να µας πείσετε ότι κρατάτε τη µειοψηφία και ότι
θα κάνετε κουµάντο στην πλειοψηφία. Ποιος σας έβαλε να λέτε
αυτά τα πράγµατα;
Σοβαρευτείτε, επιτέλους, γιατί η διακυβέρνηση της χώρας δεν
γίνεται µε επικοινωνιολόγους. Όσα δάνεια και να δώσετε στα εκδοτικά συγκροτήµατα για να αποτελούν το φερέφωνο της πολιτικής σας και να εξαπολύουν λάσπη για το αν ξέρουν να
διαβάζουν οι πολιτικοί σας επικριτές ή όχι, δεν πρόκειται να παραπλανήσετε τον ελληνικό λαό άλλο πια. Δεν µπορείτε να πείσετε τους πολίτες ότι η πώληση του ΑΔΜΗΕ δεν τους αφορά,
γιατί είναι αυτοί που πληρώνουν τα δικά σας δώρα.
Όσο για εµάς και να διαβάζουµε ξέρουµε και τους πληρωµένους κοντυλοφόρους αναγνωρίζουµε και τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού και των Υπουργών του θυµόµαστε που εξασφάλιζαν
τα δίκτυα σε δηµόσιο έλεγχο. Οι κωλοτούµπες χρειάζονται πολύ
επικοινωνιακή γλίντζα για να καλυφθούν. Όµως αυτή η γλίντζα
δεν µας ακουµπά. Είµαστε οι πρώτοι οι οποίοι σας αποκαλύψαµε
για τη χαριστική και διαδικαστικά ύποπτη σύµβαση παραχώρησης του λιγνιτωρυχείου της Βεύης.
Οι Ανεξάρτητοι Έλληνες και η οµιλούσα ως τοµεάρχης ενέργειας του κινήµατος όχι µόνο ανακαλύπτουµε τις προθέσεις σας
αλλά οδηγούµε τις υποθέσεις στη δικαιοσύνη για να διερευνηθούν.
Η πώληση του ΑΔΜΗΕ θα ανοίξει τον δρόµο για τη σαλαµοποίηση και την εκποίηση της ΔΕΗ.
Πιο συγκεκριµένα, εντός του 2014 θα διασπάσετε τη ΔΕΗ σε
µικρή και µεγάλη, αποκρατικοποιώντας την πρώτη έως το 2015
και ξεπουλώντας τη δεύτερη µέχρι το 2016.
Σε ποια εταιρεία θα περάσουν τα υδροηλεκτρικά, τα ατµοηλεκτρικά και τα λιγνιτωρυχεία; Μήπως αποσκοπείτε να συγκεντρώσετε τα λεγόµενα «φιλέτα», δηλαδή τα εργοστάσια της νέας
τεχνολογίας και τα υδροηλεκτρικά τα οποία διαχειρίζονται εκτός
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από την ενέργεια και τους πολύτιµους υδατικούς πόρους ολόκληρων περιοχών; Τελικά, ο σκοπός σας είναι µαζί µε την ενέργεια να ξεπουλήσετε και τη διαχείριση των υδάτων; Προφανώς,
ναι.
Ας µην ξεχνάµε ότι από όπου πέρασε το Διεθνές Νοµισµατικό
Ταµείο ακολούθησε την ίδια πολιτική εκποίησης της δηµόσιας
περιουσίας, συγκέντρωσης του πλούτου στα χέρια λίγων και εξαθλίωση των πολλών, αναγκάζοντάς τους να πληρώσουν ακόµα
και τον αέρα που αναπνέουν.
Αυτοί είναι οι συνεργάτες σας. Σε αυτούς µας παρέδωσε ο κ.
Παπανδρέου, το έργο του οποίου συνεχίζετε εσείς ως πειθήνια
όργανα σε µία αδιέξοδη και ανερµάτιστη πολιτική κοινωνικής και
οικονοµικής αποτυχίας.
Όταν τα πουλήσετε όλα, ποιος ιδιώτης θα ενδιαφερθεί για τις
αποµακρυσµένες ακριτικές περιοχές της χώρας, για την ασφάλεια των εργαζοµένων, για την ορθή συντήρηση των δικτύων; Κανένας. Το µόνο που θα τον ενδιαφέρει θα είναι η µεγιστοποίηση
του κέρδους του.
Το ίδιο συµβαίνει και µε τους περισσότερους εργολάβους που
προσλαµβάνει η ΔΕΗ, οι οποίοι για να πληρώσουν τους εργαζόµενους χρειάστηκε να καταθέσουµε µηνυτήρια αναφορά στον
Άρειο Πάγο, όπως στην περίπτωση των απλήρωτων εργαζοµένων στον ΑΗΣ της Πτολεµαΐδας.
Οι Ανεξάρτητοι Έλληνες θα ανατρέψουµε οποιαδήποτε πώληση βλάπτει το συµφέρον των πολιτών. Μη βιαστείτε να αναµασήσετε την καραµέλα ότι εναντιωνόµαστε στην ανάπτυξη. Στο
ξεπούληµα εναντιωνόµαστε και σας το έχουµε αποδείξει.
Δυστυχώς για εσάς, κανένας δεν µπορεί να σας ακολουθήσει
στη λογική του αδιανόητου, στην πολιτική που βαφτίζει ιδιωτικοποίηση τα δωράκια και κατηγορεί για αρνητή της ανάπτυξης
όποιον δεν συναινεί σε αυτά.
Μόνιµο επιχείρηµά σας στις συνεδριάσεις της αρµόδιας επιτροπής ήταν ότι µε την ιδιωτικοποίηση εξυγιαίνετε τη ΔΕΗ και
τον ΑΔΜΗΕ από τις πρακτικές των συνδικαλιστών. Σε ποιο κόµµα
ανήκουν αυτοί οι συνδικαλιστές; Μήπως στο κόµµα του ΠΑΣΟΚ
και της Νέας Δηµοκρατίας, στα κόµµατα δηλαδή που ξεπουλούν
σήµερα τον διαχειριστή του δικτύου της ηλεκτρικής ενέργειας;
Το τι έκαναν οι συγκεκριµένοι κύριοι, θα το βρει η δικαιοσύνη.
Ακόµα, όµως κι αν κριθεί ότι έχουν προβεί σε αδικήµατα, είναι
αυτός λόγος για να έρχεστε εδώ και να πουλάτε την περιουσία
του ελληνικού λαού;
Άλλωστε, ας µη λησµονούµε ότι οι ηγεσίες των κοµµάτων σας,
της Νέας Δηµοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, τα δύο τελευταία χρόνια
έχουν φροντίσει να περάσουν νύχτα τροπολογίες και νοµοθετικές παρεµβάσεις για να άρουν και τα τελευταία εµπόδια εκχώρησης της περιουσίας του ελληνικού λαού στο ιδιωτικό
κεφάλαιο. Πολύ περίεργη αίσθηση έχετε τελικά για το τι σηµαίνει
εξυγίανση.
Από την ίδια διαστροφική αντίληψη για την πραγµατικότητα
διακατέχεστε όταν λέτε ότι η πώληση του ΑΔΜΗΕ θα ωφελήσει
τον ανταγωνισµό και ότι αποτελεί απαίτηση της αγοράς. Για ποια
ακριβώς αγορά µας µιλάτε; Σας θυµίζουµε ότι στη συνεδρίαση
ακρόασης των εξωκοινοβουλευτικών φορέων ακούσαµε τον εκπρόσωπο των ηλεκτροπαραγωγών να αναφέρει αυτολεξεί στην
τοποθέτησή του: «Άρα, ό,τι και να πούµε, είναι καλύτερος ένας
ΑΔΜΗΕ δηµόσιου ελέγχου που θα κάνει κάποιες επενδύσεις,
από έναν ιδιώτη που δεν θα κάνει απολύτως τίποτα».
Δεν υπάρχει καµµία απαίτηση της αγοράς. Απαιτήσεις της
τρόικας υλοποιείτε και χατίρια εργολάβων, καναλαρχών, που θέλουν να αγοράσουν τον ΑΔΜΗΕ. Μπορεί στα χαρτιά να προσυπογράφετε το ξεπούληµα, αλλά να είστε σίγουροι ότι µόνο εκεί
θα µείνει, γιατί ό,τι χτίστηκε µε αίµα, ό,τι χτίστηκε µε πόνο, το
παραδίδετε µε µία υπογραφή ανθρώπων που δεν σέβονται την
πατρίδα τους και το µέλλον των παιδιών τους.
Σας προειδοποιούµε, λοιπόν, ότι η ψήφιση του νοµοσχεδίου
θα αποτελέσει αρχή πολλών κακών για τη χώρα. Εκτός από τη
ζηµιά που θα πάθουµε από την απώλεια των δικτύων, θα ξεκινήσει ένας φαύλος κύκλος αποκρατικοποιήσεων ζωτικών δοµών
της χώρας.
Σας πονά η αλήθεια. Σας καίνε οι ερωτήσεις. Ένα είναι σίγουρο: θα συνεχίσουµε να υπερασπιζόµαστε το συµφέρον του
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ελληνικού λαού, ακόµη και όταν οι «παπαγάλοι» σας προσπαθούν
να λασπολογήσουν για να δείξουν την αφοσίωσή τους στους
κοµµατικούς δανειοδότες τους.
Αποτελεί, δε, βέβαιο γεγονός ότι ούτε στο δώρηµα του
ΑΔΜΗΕ θα συναινέσουµε, ούτε στο κοµµάτιασµα της ΔΕΗ, ούτε
θα επιτρέψουµε να παραµείνουν σε ιδιωτικά χέρια τα δίκτυα,
όταν ο τόπος απαλλαγεί από εσάς που προβαίνετε σε τέτοιες
πράξεις εθνικής µειοδοσίας.
Είναι επιβεβληµένο η Κυβέρνηση αυτή να πέσει αµέσως, γιατί
είναι επικίνδυνη. Κύριοι, είστε επικίνδυνοι για τη δηµοκρατία!
Είστε επικίνδυνοι για την εθνική ανεξαρτησία!
Εµείς δεν θα γίνουµε συνυπεύθυνοι στις δολοπλοκίες και τις
υπόγειες συµφωνίες σας. Έχουµε την ηθική υποχρέωση να διαφυλάξουµε τα συµφέροντα του έθνους και το πράττουµε σε
αυτήν την κρίσιµη στιγµή. Ό,τι και να αποφασίσετε, έχουµε το
υπέρτατο καθήκον να παραδώσουµε στις επόµενες γενιές των
Ελλήνων τον κόπο, τον ιδρώτα και το αίµα των προγόνων µας.
Και να είστε σίγουροι ότι αυτό θα πράξουµε!
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα των ΑΝΕΛ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Εµείς ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει ο ειδικός αγορητής του Λαϊκού Συνδέσµου Χρυσή Αυγή κ. Ηλίας Παναγιώταρος για δεκαπέντε λεπτά.
ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Είδα πριν τον κ. Τζαµτζή και θυµήθηκα τα «γαλλικά» που είχε
ανταλλάξει µε κάποια συνάδελφό του εντός της Αίθουσας του
Κοινοβουλίου όταν τις είχε πει ότι «θα µας µπιπ τα µπιπ» και δεν
είχε επιβληθεί κάποιο πρόστιµο. Είδα και τον κ. Κουτσογιαννόπουλο έξω και θυµήθηκα που είχε πει «θα σας µπιπ», αναφερόµενος σε κάποιους άλλους Βουλευτές. Για να µην πάµε στα
προχθεσινά, όταν ο κ. Ντινόπουλος µιλούσε για την άρση ασυλίας του και πέραν του γελοίου του πράγµατος υπήρξαν κάποιες
προστριβές µε κάποιους Βουλευτές και πετάχτηκε ένας Βουλευτής της Νέας Δηµοκρατίας και απευθυνόµενος σε έναν άλλο
Βουλευτή τού είπε «είσαι µπιπ». Και πολλά άλλα. Αν ψάξουµε τα
ηχητικά ντοκουµέντα, θα βρούµε πάρα πολλά λαβράκια σχετικά
µε το πρόστιµο που δεν ξέρουµε αν επεβλήθη στην κ. Ζαρούλια.
Καλούµαστε σήµερα να «διαξιφιστούµε». Το θέτω εντός εισαγωγικών, διότι είναι προειληµµένη η απόφαση της ιδιωτικοποίησης του 66% του ΑΔΜΗΕ.
Τι είναι ο ΑΔΜΗΕ; Είναι µία θυγατρική της ΔΕΗ που συστήθηκε
το 2012 βάσει του ν. 4011/2011, ο οποίος αναφέρεται σε απελευθέρωση των αγορών προκειµένου να συµµορφωθούµε µε την ευρωπαϊκή οδηγία 72/2009 που προβλέπει τον πλήρη διαχωρισµό
από τη «ΔΕΗ Α.Ε»., αλλά όχι και την υποχρεωτική ιδιωτικοποίηση
του ΑΔΜΗΕ.
Ο ΑΔΜΗΕ είναι η ραχοκοκαλιά της ηλεκτρικής βιοµηχανίας
της χώρας, καθώς συνδέει τις µονάδες ηλεκτροπαραγωγής µε
τους σταθµούς διανοµής, τον τελικό καταναλωτή και τους
υδροηλεκτρικούς σταθµούς. Ταυτόχρονα, διαχειρίζεται το σύνολο σχεδόν των µηχανισµών χονδρεµπορικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας ενώ είναι υπεύθυνος για τη διενέργεια του
διασυνοριακού εµπορίου.
Τι είναι, τελικά, το σύστηµα µεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας;
Είναι έντεκα χιλιάδες χιλιόµετρα εναέριων γραµµών υψηλής τάσης
και υπόγειων και υποβρύχιων καλωδίων υψηλής τάσης 150.000 και
400.000 Volt που διασυνδέουν όλη την ηπειρωτική Ελλάδα µε τα
νησιά. Επίσης, είναι διακόσιοι είκοσι ένας υποσταθµοί και κέντρα
υψηλής τάσης, τα Εθνικά Κέντρα Ελέγχου Ενέργειας στον Άγιο
Στέφανο, στη Θεσσαλονίκη και στην Πτολεµαΐδα.
Με απλά λόγια είναι η ραχοκοκαλιά της ΔΕΗ και του ηλεκτρικού συστήµατος της πατρίδος µας. Είναι µία βασική στρατηγική
εθνική υποδοµή, θεµέλιο για την εθνική άµυνα και την ασφάλεια
της πατρίδος µας. Είναι µία εθνική στρατηγική υποδοµή για την
οικονοµική και παραγωγική ανάπτυξή της. Είναι µία εθνική στρατηγική υποδοµή χτισµένη εδώ και εξήντα χρόνια από τον ελληνικό λαό που µε πάρα πολύ κόπο και πάρα πολλά χρήµατα
έφτιαξε αυτό το µνηµειώδες έργο προκειµένου να διασφαλίζει
την ηλεκτροδότησή του, όρος για την κοινωνική ευηµερία του
και τη συµµετοχή του στα αγαθά του σύγχρονου πολιτισµού, που
όπως βλέπουµε, µε όλα όσα συµβαίνουν γύρω από τη ΔΕΗ τα
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τελευταία χρόνια, τα χρόνια του µνηµονίου, παλεύετε µε κάθε
µέσο να τους τα στερήσετε.
Τα οικονοµικά µεγέθη του ΑΔΜΗΕ: Είναι µία πλήρως ανεξάρτητη και αυτοχρηµατοδοτούµενη εταιρεία. Δεν επιδοτείται ούτε
από τη ΔΕΗ ούτε από το ελληνικό δηµόσιο και η λειτουργία του
δεν επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισµό. Η εµπορική δε αξία
των παγίων του και της πληθώρας του πανάκριβου εξοπλισµού
του εκτιµάται σε τρέχουσες τιµές σε περισσότερα από 8 δισεκατοµµύρια ευρώ.
Αυτή την εθνική υποδοµή, περιουσία του ελληνικού λαού, επιδιώκετε να την εκποιήσετε για ένα τίµηµα γύρω στα 400 µε 500
εκατοµµύρια ευρώ. Ό,τι έγινε πριν από λίγους µήνες και µε τη
ΔΕΣΦΑ.
Το τίµηµα είναι κυριολεκτικά ψίχουλα, όχι µόνο επειδή ο
ΑΔΜΗΕ δαπανά κάθε χρόνο περί τα 100 εκατοµµύρια σε επενδύσεις επέκτασης και συντήρησης του δικτύου του, αλλά κι
επειδή ο µελλοντικός ιδιοκτήτης θα αποκτήσει σταθερά έσοδα
260 µε 300 εκατοµµύρια ευρώ από τη διαχείριση του δικτύου και
ετήσια κέρδη 116 εκατοµµύρια ευρώ: Προϋπολογισµός ΑΔΜΗΕ
από τα κέρδη του 2013.
Η πώληση του ΑΔΜΗΕ θα στερήσει την εθνική οικονοµία από
µία σταθερή και σηµαντικού µεγέθους δηµόσια επένδυση και το
ελληνικό δηµόσιο από ένα σταθερό και σίγουρα έσοδο.
Άρα ο νέος ιδιοκτήτης του ΑΔΜΗΕ θα έχει εξασφαλισµένο ένα
εγγυηµένο και διόλου ευκαταφρόνητο κέρδος, χωρίς κανένα
επενδυτικό ρίσκο, το οποίο θα εισπράττει από τα ελληνικά νοικοκυριά, από όσα θα έχουν αποµείνει να έχουν τη δυνατότητα
να πληρώνουν το ηλεκτρικό ρεύµα.
Οι καταναλωτές, η βιοµηχανία και η χώρα ολόκληρη θα βρίσκονται ουσιαστικά σε οµηρία από τα συµφέροντα του νέου ιδιοκτήτη που θα κατέχει και θα εκµεταλλεύεται το µονοπώλιο των
δικτύων µεταφοράς, τη στρατηγικότερη εθνική υποδοµή µας.
Σε ό,τι αφορά την ευρωπαϊκή πραγµατικότητα και µάλιστα σε
αγορές πλήρως απελευθερωµένες: Στις σκανδιναβικές χώρες τα
δίκτυα ανήκουν σε ανεξάρτητες, αλλά 100% κρατικές επιχειρήσεις, των οποίων οι µετοχές ανήκουν είτε στο Υπουργείο Οικονοµικών είτε στα δηµόσια ασφαλιστικά ταµεία.
Τα δίκτυα µεταφοράς είναι κρατικά στις περισσότερες πρώην
ανατολικοευρωπαϊκές χώρες µε ή χωρίς συνταγµατική κατοχύρωση. Σε χώρες όπως η Γαλλία, αλλά και στους δύο µεγαλύτερους διαχειριστές του γερµανικού συστήµατος τα δίκτυα
ανήκουν σε επιχειρήσεις που είναι θυγατρικές καθετοποιηµένων
εταιρειών και οι οποίες τελούν υπό άµεσο κρατικό έλεγχο σε ποσοστό άνω του 90%.
Σε ποιες χώρες εκποιούνται τα δίκτυα; Σε όσες κηδεµονεύονται από δανειστές και από µνηµόνια. Αλλά ακόµη κι εκεί οι αντίστοιχες Κυβερνήσεις φαίνεται να αντιλαµβάνονται στοιχειωδώς
τους τεράστιους κινδύνους που συνεπάγεται η ιδιωτικοποίηση
τέτοιων στρατηγικών υποδοµών κι εταιρειών.
Στην Ιρλανδία η Κυβέρνηση ακύρωσε την πώλησή τους παρά
και ενάντια στις µνηµονιακές υποχρεώσεις της. Η Πορτογαλία
εκποίησε µειοψηφικό πακέτο 40% στο πλαίσιο των δεσµεύσεων
που επέβαλε το εκεί µνηµόνιο. Στην Ισπανία και την Ιταλία τα δίκτυα έχουν πωληθεί µε αύξηση µετοχικού κεφαλαίου σε ποσοστό
60% και 80% αντίστοιχα. Εντούτοις το δηµόσιο κατέχει µειοψηφικά πακέτα µε πολύ αυξηµένα καταστατικά δικαιώµατα, που δυστυχώς όµως σε αυτές τις περιπτώσεις, όπως και στην
περίπτωση της Ελλάδος, θα το πληρώσουν πολύ ακριβά λίαν
συντόµως.
Η πώληση του ΑΔΜΗΕ δεν γίνεται για να υπάρξουν επενδύσεις. Τα χρήµατα που θα εισπράξει η ΔΕΗ θα τα πληρώνει ο ελληνικός λαός µια ζωή µε επιτόκιο 11% µε 13% στις αποδόσεις
κεφαλαίου.
Σε σχέση µε το επιχείρηµα ότι πωλείται ο ΑΔΜΗΕ για να χρηµατοδοτηθούν επενδύσεις: Και στη διετία της κρίσης 2011-2012
ο ΑΔΜΗΕ έκανε επενδύσεις ύψους 253 εκατοµµυρίων ευρώ και
µάλιστα από ελληνικές επιχειρήσεις.
Το ελληνικό σύστηµα µεταφοράς δεν αντιµετωπίζει σήµερα
προβλήµατα. Υπάρχουν πέντε διεθνείς διασυνδέσεις µε χώρες
µε φθηνό ενεργειακό µείγµα ηλεκτροπαραγωγής και η οικονοµική ύφεση έχει περιορίσει τη ζήτηση και σχεδόν εξαφανίσει τις
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αιχµές φορτίου. Δεν υπάρχει κίνδυνος µπλακ-άουτ.
Υπάρχουν µελέτες στον ΑΔΜΗΕ για κάλυψη των αναγκών διασύνδεσης Κρήτης και των Κυκλάδων µε µικρότερα κόστη, 500 µε
600 εκατοµµύρια ευρώ και µάλιστα από ελληνικές εταιρείες,
αλλά απ’ ό,τι φαίνεται για το Υπουργείο, τη ΡΑΕ και τους διάφορους συµβούλους το κέρδος είναι στα φαραωνικά έργα. Όσο µεγαλύτερο το έργο τόσο µεγαλύτερο το κέρδος.
Αντίθετα, το δεκαετές πρόγραµµα έχει δώσει µε εντολή της
ΡΑΕ προτεραιότητα στη διασύνδεση της Κρήτης από την Αττική
κι όχι από την Πελοπόννησο, που είναι πιο κοντά, η οποία παρουσιάζει και µία σειρά από τεχνικές δυσκολίες και αφορά αποκλειστικά σε εισαγόµενη τεχνολογία, η οποία δεν έχει ωριµάσει, ενώ
το κόστος θα ξεπεράσει το 1δισεκατοµµύριο ευρώ.
Στην πραγµατικότητα η διασύνδεση της Κρήτης αφορά το ενδεχόµενο κατασκευής από ιδιωτικούς επιχειρηµατικούς οµίλους
άνω των 2.000 MW αιολικών. Σε κάθε περίπτωση το κόστος για
την υλοποίηση των διασυνδέσεων έχει προϋπολογιστεί από τον
ΑΔΜΗΕ σε 1,4 δισεκατοµµύρια ευρώ.
Ο επενδυτής που θα αγοράσει τον ΑΔΜΗΕ κοψοχρονιά για
400 µε 500 εκατοµµύρια ευρώ υπάρχει ποτέ περίπτωση να βάλει
1,4-1,5 δισεκατοµµύρια ευρώ για να κατασκευάσει τις διασυνδέσεις; Προφανέστατα και όχι. Δεν υπάρχει τέτοιου µεγέθους επένδυση η οποία να µπορεί να καλυφθεί από κάποιον ιδιώτη.
Υπάρχει και το πιο ευφάνταστο σενάριο: Ο επενδυτής του
ΑΔΜΗΕ θα προχωρήσει σε σύµπραξη δηµόσιου-ιδιωτικού τοµέα
και θα αναλάβει την εκτέλεση των έργων, όπως κάνει ο Μπόµπολας στην εθνική οδό Αθηνών-Πατρών και αλλού.
Όσο για το τι έλεγχο θα ασκεί το δηµόσιο, θα διατηρήσει την
καταστατική µειοψηφία και, συνεπώς, τον έλεγχο του ΑΔΜΗΕ.
Είναι προφανές ότι ο κύριος που θα πάρει το 66% της εταιρείας
θα έχει και επί της ουσίας τον απόλυτο έλεγχο αυτής. Θα αποφασίζει πού θα επενδύσει, ξέροντας βεβαίως ότι και άχρηστη να
είναι η επένδυση πάλι θα πάρει λεφτά πίσω από τους Έλληνες
καταναλωτές.
Σίγουρα οµιλούµε για την προπαρασκευή ενός ακόµα εγκλήµατος εις βάρος της πατρίδος µας, των υποδοµών της, που πλήρωσε µε πολύ κόπο και θυσίες ο ελληνικός λαός για δεκαετίες
τώρα και µάλιστα όλα αυτά θα γίνουν µε συνοπτικότατες διαδικασίες.
Για να είστε σίγουροι ότι όλα όσα κάνετε θα πάνε σύµφωνα µε
το εθνοκτόνο πλάνο σας, έχετε εξασφαλίσει και τα «µαξιλάρια»
σας, όπως λέτε. Εξευτελίσατε το Σύνταγµα των Ελλήνων και
τους νόµους του κράτους. Νοµοθετείτε όχι µε τριακόσιους, αλλά
µε διακόσιους ενενήντα τέσσερις Βουλευτές και ενδεχοµένως
και λιγότερους. Τροµοκρατείτε όποιον θεωρείτε ότι σας αντιπολιτεύεται, όπως καναλάρχες τους οποίους ξέρατε αν είναι διαφθαρµένοι ή όχι πολλά χρόνια τώρα, αλλά µε το που
λοξοδρόµησαν προς κάποιο άλλο κόµµα της Αντιπολίτευσης,
τους κλείσατε µέσα, όπως έγινε µε την περίπτωση του «ALPHA».
Ξέρατε όλοι πολύ καλά τι κουµάσι είναι ο Κοντοµηνάς.
Αλήθεια, για τα θαλασσοδάνεια, γι’ αυτά τα επισφαλέστατα
δάνεια που έχει πάρει το ΠΑΣΟΚ, που υπερβαίνουν τα 125 εκατοµµύρια ευρώ και δεν πρόκειται να αποπληρωθούν ποτέ ή αυτά
της Νέας Δηµοκρατίας, υπάρχει περίπτωση να πάει κάποιος στη
φυλακή; Όχι, βέβαια. Εδώ αρχίσατε να τροµοκρατείτε τόσο εξόφθαλµα τους δικούς σας ανθρώπους, όπως τον κ. Γιακουµάτο,
για 24.000 ευρώ. Δεν ξέρουµε εάν και πόσο έφταιγε ή δεν
έφταιγε…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Συγγνώµη, κύριε Παναγιώταρε.
ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ: Παρακαλώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Το άρθρο 66 του Κανονισµού της Βουλής, που λέει να µιλάµε εντός του θέµατος, το
ξέρετε;
ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ: Εντός του θέµατος µιλάµε. Είναι
απόλυτα συνδεδεµένα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ε, όχι, νοµίζω ότι δεν
είναι συνδεδεµένα…
ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ: Είναι απόλυτα συνδεδεµένα τα δύο
θέµατα…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Σήµερα έχουµε ένα
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συγκεκριµένο νοµοσχέδιο.
ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ: …διότι ο κ. Γιακουµάτος και οι διάφοροι κύριοι Γιακουµάτοι, που θέλουν να το παίξουν αντάρτες ή
ενδεχοµένως και να γίνουν αντάρτες, όταν βλέπουν να µπαίνουν
τα µέλη της οικογενείας τους έστω και για µια µέρα στη φυλακή,
σίγουρα θα το ξανασκεφθούν. Διότι έχετε το µαχαίρι, έχετε και
το πεπόνι.
Εξάλλου, χειραγωγείτε τη δικαιοσύνη τόσο απροκάλυπτα! Το
παραδέχθηκε και ο Υπουργός κ. Αθανασίου προχθές σε µια επίκαιρη ερώτηση του κ. Κασιδιάρη, ότι ο ίδιος πήρε τηλέφωνο την
προϊσταµένη και ρωτούσε πώς πάει µια δικαστική υπόθεση. Απίστευτα πράγµατα! Ο ίδιος παραδέχθηκε και κάτι άλλο, εκτός από
την παρέµβασή του προς την προϊσταµένη του Πρωτοδικείου
Αθηνών…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Σας παρακαλώ! Μη
δηµιουργείτε κάθε φορά…
ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ: Δεν δηµιουργώ κανένα πρόβληµα!
Μιλώ πολύ καλά…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Δηµιουργείτε κάθε
φορά…
ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ: Εσείς το δηµιουργείτε το πρόβληµα!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ξέρετε, αυτή η παράσταση πλέον…
ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ: Εντάξει, θα µας κρίνει ο ελληνικός
λαός όλους!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Σας παρακαλώ!
ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ: Παραδέχθηκε και κάτι άλλο για δεύτερη φορά, ότι παρακολουθούνται τα τηλέφωνα της Χρυσής
Αυγής.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Σας παρακαλώ! Δεν
θέλω να κάνω χρήση του άρθρου. Σας το υπενθυµίζω για δεύτερη φορά!
ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ: Γιατί δεν µε αφήνετε να µιλήσω;
Είναι απολύτως συνδεδεµένα το ένα µε το άλλο…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Όχι, να µιλήσετε
εντός του θέµατος. Δεν µιλάµε εδώ για το θέµα του κ. Γιακουµάτου.
ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ: …όταν µπορείτε να ψηφίζετε εδώ νοµοσχέδια µε εκατόν σαράντα οκτώ Βουλευτές, µε τη µειοψηφία.
Στη Βουλή των τριακοσίων να ψηφίζουν εκατόν σαράντα οκτώ
ό,τι θέλουν! Σας ενοχλεί; Αυτό σας ενοχλεί; Να µην ακούγεται;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κύριε Παναγιώταρε,
σας παρακαλώ για τελευταία φορά!
ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ: Και εγώ σας παρακαλώ να µε αφήσετε να τελειώσω την οµιλία µου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Μη µε αναγκάσετε
να κάνω χρήση του Κανονισµού.
ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ: Ποιος Κανονισµός; Τι λέει ο Κανονισµός πια; Ότι δεν µπορούµε να µιλάµε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Να τον διαβάσετε.
ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ: Επιτρέψτε µου να τελειώσω, κύριε
Πρόεδρε.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Το άρθρο 66 παράγραφος 8 έως 10 λέει συγκεκριµένα ότι µιλάµε εντός θέµατος.
ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ: Είµαι εντός του θέµατος. Πιο εντός
δεν γίνεται! Και θα µε αφήσετε να τελειώσω!
Όµως, ως προς αυτό που είπε και ο κ. Αθανασίου στη δεύτερη
παραδοχή, ότι παρακολουθούνται όλα τα τηλέφωνα της Χρυσής
Αυγής, εδώ παρακολουθούσαν τα τηλέφωνα του κ. Καραµανλή
και ολόκληρης της κυβέρνησης τότε, µε την ιστορία της «VODAFONE» και υπήρχε και νεκρός και δεν έγινε τίποτα τελικά, στους
Βουλευτές και στα στελέχη της Χρυσής Αυγής θα κάνετε πίσω;
Δυστυχώς µιλάµε για ένα παραδικαστικό, παρακρατικό κύκλωµα, το οποίο λυµαίνεται τη χώρα στην κυριολεξία.
Η δικαιοσύνη υποτίθεται ότι είναι τυφλή και κρατά ένα ξίφος
και µία ζυγαριά. Όταν της πάρετε το ξίφος και µείνει µόνο η ζυγαριά, αυτή η δικαιοσύνη µάλλον θα µοιάζει µε µπακάλη.
Όσο για την αντιµνηµονιακή Αριστερά, έβαλε την εµπάθειά της
για τη Χρυσή Αυγή πολύ πάνω από τις ψεύτικες αντιµνηµονιακές
κορώνες και συνέδραµε τα µέγιστα στο να έχει αυτή η εθνοκτό-
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νος Συγκυβέρνηση της συµφοράς τη δυνατότητα να περνά νοµοσχέδια µε εκατόν σαράντα οκτώ Βουλευτές από τους εκατόν
πενήντα τρεις. Κι άλλοι να φύγουν, λόγω του ότι η Βουλή δεν
έχει τριακόσιους Βουλευτές και έχει διακόσιους ενενήντα τέσσερις, πρέπει να καταλάβετε ότι θα µπορούν να περνούν αυτά τα
αίσχη µε εκατόν σαράντα οκτώ Βουλευτές.
Όσο για την αντιµνηµονιακή σας πάλη, επιβεβαιωθήκατε πλήρως µε τα «πόθεν έσχες» κάποιων Βουλευτών σας που έχουν τεράστια ποσά και µάλιστα επενδεδυµένα σε εταιρείες που
λυµαίνονται την πατρίδα, ενώ εσείς από την άλλη τους κατηγορείτε συνεχώς. Αποδείχθηκε ότι η αντιµνηµονιακή σας µάχη είναι
ψεύτικη, διότι παραδεχθήκατε ότι επί της ουσίας δεν υπάρχει
επαχθές χρέος, είναι ένα 5%. Έχετε µαζέψει όλο το παλαιό και
διεφθαρµένο ΠΑΣΟΚ –από συµβούλους του Τσοχατζόπουλου,
από στελέχη, κ.λπ.- και πιστεύετε ότι έτσι θα αλλάξετε τη χώρα;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Αυτά είναι εντός θέµατος, κύριε Παναγιώταρε; Είναι εντός του νοµοσχεδίου;
ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ: Απολύτως.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Αναλογιστείτε. Βάλτε
την κοινή λογική. Αποφασίστε µόνος σας.
ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ: Εξάλλου, έχετε βρει µάλλον τη
χρυσή φόρµουλα για να κυβερνήσει και ο ΣΥΡΙΖΑ και να παραµείνει και η Νέα Δηµοκρατία στην κυβέρνηση ή συγκυβέρνηση.
Τώρα, θα είναι µετεκλογική ή θα είναι µετά τις Ευρωεκλογές,
αυτό είναι ένα θέµα που θα το δει ολόκληρος ο ελληνικός λαός.
Όλοι πια λένε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα συγκυβερνήσει µε τη Νέα Δηµοκρατία.
Κρίµα για τους ψηφοφόρους της Νέας Δηµοκρατίας που προεκλογικά ψήφισαν τη Νέα Δηµοκρατία και βλέπουν να κυβερνά
το ΠΑΣΟΚ! Ενδεχοµένως κάποιοι απ’ αυτούς –λίγοι- να ξαναψηφίσουν και να βρουν τη Νέα Δηµοκρατία να συγκυβερνά µε τον
ΣΥΡΙΖΑ.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνοντας, θα ήθελα να πω σε όλους τους Έλληνες πολίτες ότι το Σάββατο 1η Φεβρουαρίου, στις 19.00’ το απόγευµα,
στο µνηµείο των Ιµίων στην πλατεία Ρηγίλλης, η Χρυσή Αυγή θα
κάνει µία πολύ µεγάλη, µία τεράστια εκδήλωση προς τιµή των
ηρώων που πέθαναν, που δολοφονήθηκαν εκείνη την αποφράδα
ηµέρα του 1996, όταν εδώ ο κ. Σηµίτης έλεγε «ευχαριστούµε
τους Αµερικανούς» και κάποιοι σκληροί πατριώτες της Νέας Δηµοκρατίας τους έβριζαν τότε µε λόγια απίστευτα. Εδώ έγιναν απίστευτα πράγµατα, αλλά τώρα συγκυβερνάτε και είναι όλα µια
χαρά.
Σε όποιον δεν αρέσει αυτή η εκδήλωση της Χρυσής Αυγής,
µπορεί να πάει την άλλη µέρα, την Κυριακή 2 Φεβρουαρίου, σε
µία εκδήλωση που κάνει το ΚΚΕ για τη νίκη του Κόκκινου Στρατού στο Στάλινγκραντ και να καταθέσει ένα στεφάνι στο µνηµείο
του Σοβιετικού Στρατιώτη στην Καλλιθέα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Έχετε ολοκληρώσει,
κύριε συνάδελφε.
ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ: Αυτά για να δείτε την κοροϊδία που
επικρατεί στην πατρίδα µας.
Δεν πρέπει να ξεχνά κανείς απ’ όσους βρώµικα πολεµούν τη
Χρυσή Αυγή ότι έχει ο καιρός γυρίσµατα, όπως λέει ο θυµόσοφος λαός µας. Μάλιστα, όπως λένε και πάρα πολλοί Έλληνες πολίτες –που ενδεχοµένως απ’ ό,τι δείχνουν τα πράγµατα είναι
πάρα πολλοί- στην κάλπη θα τα πούµε.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Τον λόγο έχει ο ειδικός αγορητής της Δηµοκρατικής Αριστεράς κ. Αναγνωστάκης
για δεκαπέντε λεπτά.
Είµαι βέβαιος, κύριε συνάδελφε, ότι εσείς θα είστε εντός θέµατος.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θα κάνω τα πάντα για να µη σας διαψεύσω.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, η Δηµοκρατική Αριστερά σπεύδει
να δηλώσει ότι θα καταψηφίσει αυτό το νοµοσχέδιο, γιατί η πώληση της «ΑΔΜΗΕ Α.Ε.» καθώς και του «Ελληνικού Συστήµατος
Μεταφοράς» είναι µία πρόταση εσφαλµένη. Δεν βασίζεται σε κανένα ορθολογικό επιχείρηµα. Δεν τεκµηριώνεται από τη διεθνή
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πραγµατικότητα και για εµάς, κύριε Υφυπουργέ, θα έχει ίσως και
βλαπτικά αποτελέσµατα για το σύνολο της ελληνικής βιοµηχανίας ηλεκτροπαραγωγής, αλλά και συνολικότερα για την ελληνική οικονοµία.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η πώληση του ΑΔΜΗΕ δεν
βοηθά, κατά τη γνώµη της Δηµοκρατικής Αριστεράς, στην ανταγωνιστικότητα της οικονοµίας ούτε θα διευκολύνει την εισαγωγή
κεφαλαίων στο χώρο της ενέργειας.
Η χρηµατοδότηση έτσι και αλλιώς µεγάλων έργων τόσο στις
Κυκλάδες όσο και στην Κρήτη από κοινοτικά κονδύλια, ΕΣΠΑ δηλαδή, αλλά και από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων σε ένα
πολύ µεγάλο βαθµό ήδη έχει εξασφαλιστεί.
Επιπλέον, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, η πώληση του ΑΔΜΗΕ
περιορίζει σε έναν πολύ µεγάλο βαθµό την εθνική κυριαρχία και
µάλλον γίνεται και επικίνδυνη για την εθνική ασφάλεια της
χώρας.
Κύριε Υφυπουργέ, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, η ειδική αγορήτρια της Δηµοκρατικής Αριστεράς, η συνάδελφος κ. Φούντα,
βρίσκεται σε αποστολή δίπλα στην κοινωνία της Κεφαλλονιάς
που δοκιµάστηκε από τον εγκέλαδο. Γι’ αυτό έγινε και η αντικατάσταση σήµερα στη θέση της κ. Φούντα.
Θέλω, όµως, να τονίσω ότι η Δηµοκρατική Αριστερά στο σύνολό της, η Κοινοβουλευτική Οµάδα αλλά και το κόµµα, παρακολούθησε µε ιδιαίτερο ενδιαφέρον τη διεξαγωγή της συζήτηση
στις συνεδριάσεις της επιτροπής. Οι εκπρόσωποί µας τόσο η κ.
Ξηροτύρη όσο και η κ. Φούντα υπεραµύνθηκαν µίας βασικής
αρχής που για εµάς ήταν -αν θέλετε- και η απόλυτη διαφωνία
όταν στη µετά αποχώρηση περίοδο της ΔΗΜΑΡ από την Κυβέρνηση και σε διάστηµα πολύ λίγων ηµερών απεµπολήθηκε, κύριε
Υφυπουργέ, η δέσµευση και η δική σας αλλά και του ΠΑΣΟΚ ότι
θα παραµείνει στον κρατικό έλεγχο το δίκτυο µεταφορών. Δυστυχώς, πριν αλέκτορα φωνήσαι… και µόλις η Δηµοκρατική Αριστερά για δικούς της πολιτικούς λόγους και για άλλου είδους
διαφωνίες έφυγε από τη δικοµµατική κυβέρνηση, είχαµε οβιδιακή µεταµόρφωση και διαφορετική πολιτική αντίληψη για τα
δίκτυα.
Έγινε, κύριε Υφυπουργέ και κυρίες και κύριοι Βουλευτές, µια
εκτενέστατη συζήτηση στην αρµόδια επιτροπή, αναφορικά δε µε
την αναγκαιότητα ή µη -ή καλύτερα την ορθότητα ή µη- της ιδιωτικοποίησης στρατηγικών υποδοµών της χώρας.
Αυτό που εµείς κρατήσαµε, ως Δηµοκρατική Αριστερά, από τη
συζήτηση αυτή είναι η έλλειψη, η ένδεια θα έλεγα καλύτερα, επιχειρηµάτων από την πλευρά της κυβερνητικής πλειοψηφίας.
Διότι δεν πείσατε ποιοι είναι οι σοβαροί, οι ουσιαστικοί λόγοι που
κρίνετε εσείς ως βάση για να προβείτε στην πώληση του 66%
του µετοχικού κεφαλαίου της ΑΔΜΗΕ και να µετατραπεί στην
ουσία ένα κρατικό µονοπώλιο σε ιδιωτικό.
Και δεν είναι µόνο αυτό. Μιλάµε κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
για µια εταιρεία άµεσα συνυφασµένη µε την ασφάλεια του εφοδιασµού και επιφορτισµένη µε τη λειτουργία, τη συντήρηση και
την ανάπτυξη του ελληνικού συστήµατος µεταφοράς ηλεκτρικής
ενέργειας.
Το είπαν οι δύο συνάδελφοι στην επιτροπή, επαναλαµβάνω σήµερα και εγώ από τούτο εδώ το Βήµα ότι το εν λόγω σχέδιο
νόµου ήρθε προς συζήτηση όχι τεκµηριωµένα, αλλά µε µια χαρακτηριστική απουσία υποστηρικτικών επιχειρηµάτων.
Κύριε Πρόεδρέ, αν υπάρχει δυνατότητα για λίγη ησυχία, θα
σας παρακαλούσα θερµά, διότι δυσκολεύοµαι να αγορεύσω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κύριοι συνάδελφοι,
σας παρακαλώ να κάνετε ησυχία.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Σας ευχαριστώ πολύ.
Επίσης, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, το συγκεκριµένο σχέδιο
νόµου διέπεται και από µία χαρακτηριστική προχειρότητα πλέον
της Κυβέρνησης, η οποία ακόµα και στην εξαιρετικά κρίσιµη διαδικασία της παραχώρησης δικτύων φαίνεται να ακολουθεί την
πεπατηµένη της προχειρότητας και της έλλειψης σοβαρής προσέγγισης.
Η διαφωνία µας, η διαφωνία της Δηµοκρατικής Αριστεράς για
την πώληση µετοχικού κεφαλαίου κατά 66% του ΑΔΜΗΕ είναι κάθετη. Εκκινούµε από τη θέση -στην οποία και επιµένουµε βέβαιαότι η κυριότητα των δικτύων θα πρέπει να παραµείνει στο ελλη-
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νικό δηµόσιο. Αυτό σηµαίνει, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, ότι το
51% του ΑΔΜΗΕ θα έπρεπε να παραµείνει υπό δηµόσιο έλεγχο.
Πρέπει να παρατηρηθεί ότι το παρόν σχέδιο νόµου έρχεται να
τροποποιήσει σε ορισµένα –είναι αλήθεια!- σηµεία την πράξη του
υπηρεσιακού συµβουλίου του περασµένου καλοκαιριού. Σύµφωνα δε µε τις νέες διατάξεις, η διαδικασία του πλήρους ιδιοκτησιακού διαχωρισµού του ΑΔΜΗΕ από τη µητρική ΔΕΗ γίνεται
µε την πώληση και µεταβίβαση σε µία φάση –ενώ είχαµε δέσµευση για δύο φάσεις- πλέον του 66% του µετοχικού κεφαλαίου
της εταιρείας σε έναν επενδυτή.
Η συγκεκριµένη πράξη υπηρεσιακού συµβουλίου του καλοκαιριού που µας πέρασε έκανε κάποιες ορισµένες βραχυχρόνιες
προβλέψεις για τον ιδιοκτησιακό διαχωρισµό της επιχείρησης,
που όµως πάρα πολύ σύντοµα µε το παρόν νοµοσχέδιο ανατρέπονται ολοσχερώς και ξαφνικά. Δεν νοµίζω φυσικά να άλλαξε
τόσο πολύ και τόσο δραµατικά από τον Αύγουστο µέχρι τον Δεκέµβρη η πραγµατικότητα της οικονοµικής και επενδυτικής συγκυρίας. Συνεπώς δεν µπορεί παρά να προκαλεί εντύπωση το
γεγονός ότι τα σενάρια για το πώς θα είναι αποδοτικότερη η διαδικασία της ιδιωτικοποίησης σε µία ή σε δύο φάσεις, όπως είπα
προηγούµενα, µε ή χωρίς αύξηση µετοχικού κεφαλαίου, εξετάστηκαν από τους συµβούλους της ΔΕΗ, σύµφωνα πάντα µε τα
λεγόµενα του κυρίου Υφυπουργού µετά την έκδοση της ΠΥΣ, της
πράξης υπηρεσιακού συµβουλίου.
Εδώ κάποιος λέει ψεµατάκια. Θα καταθέσω για τα Πρακτικά,
κύριε Υφυπουργέ, ένα έγγραφο του Σωµατείου «ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ»
προς τον κ. Ζερβό, που λέει τα εξής. «Κύριε Πρόεδρε, η αφορµή
σύνταξης και αποστολής της εν λόγω επιστολής προέκυψε κυρίως µετά τη χθεσινή τοποθέτηση στην αρµόδια επιτροπή της
Βουλής του Υφυπουργού Περιβάλλοντος κ. Ασηµάκη Παπαγεωργίου, όπου µεταξύ άλλων ο Υφυπουργός ανέφερε ότι ήταν οι
σύµβουλοι της ΔΕΗ αυτοί που θεώρησαν ως ενδεδειγµένη την
ολοκλήρωση του ιδιοκτησιακού διαχωρισµού σε µία φάση, ενώ
αρχικά ήταν να γίνει σε δύο στάδια».
«Κύριε Πρόεδρε –λέει το συγκεκριµένο σωµατείο- ο «ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ», ως γνωστόν, είναι επιχειρησιακό σωµατείο της «ΔΕΗ Α.Ε.»
και άρα νοµιµοποιείται να εκδώσει αυτήν την επιστολή, γιατί οι
εργαζόµενοι στο σύνολο του Οµίλου –άρα και στη «ΔΕΗ Α.Ε.»έχουν εµπράγµατα δικαιώµατα στην περιουσία και του ΑΔΜΗΕ».
Και λέει -ή για να το πω λίγο πιο κοµψά- υπονοεί ότι δεν έγινε
καµµία τέτοιου είδους διαδικασία. Οι σύµβουλοι, δηλαδή, δεν εισηγήθηκαν κάτι τέτοιο.
Βέβαια, θα καταθέσω στα Πρακτικά την επιστολή, στην οποία
θα ήθελα να της ρίξετε µία µατιά. Και αν έχετε την καλοσύνη και
τη δυνατότητα, θα ήθελα να µου απαντήσετε στην τοποθέτησή
σας.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Δηµήτριος Αναγνωστάκης
καταθέτει για τα Πρακτικά την προαναφερθείσα επιστολή, η
οποία βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Βεβαίως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν είναι µόνο αυτό
το µελανό σηµείο. Ένα πολύ σοβαρό κενό είναι η απουσία µιας
σοβαρής τεχνοοικονοµικής µελέτης αναφορικά µε την επίδραση
της ιδιωτικοποίησης όχι µόνο στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας,
αλλά και στη βιωσιµότητα της ΔΕΗ και βεβαίως συνολικά στην
επιδιωκόµενη ανάπτυξη της χώρας.
Και αν όλο αυτό που ανέφερα και προσπάθησα να περιγράψω
δεν αποδεικνύει την προχειρότητα της νοµοθέτησης, η οποία γίνεται χωρίς σχεδιασµό και χωρίς πραγµατικά να ξέρουµε τι επιδιώκουµε, τι µπορεί να λειτουργήσει και τι όχι, τότε τι είναι
προχειρότητα;
Και µάλιστα, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, τη στιγµή που µιλάµε για στρατηγικής σηµασίας πεδία, όπως είναι αυτά τα δίκτυα
ηλεκτροδότησης της χώρας µας.
Κατά τη γνώµη της Δηµοκρατικής Αριστεράς υπάρχει ακόµη
ένα βασικό προβληµατικό σηµείο, όσο θα έλεγα και έωλο επιχείρηµα, που επικαλέστηκε το ΥΠΕΚΑ, το Υπουργείο και βέβαια δεν
έχει, κατά τη γνώµη µας, στέρεη βάση. Λένε οι κυβερνητικές
φωνές: «Η επιλογή της ιδιωτικοποίησης έγινε στη βάση της
oδηγίας 72/2009». Όµως, έχει αποδειχθεί –και είναι γνωστό τοις
πάσι- ότι η oδηγία αυτή ήδη έχει εφαρµοστεί, απλώς γίνεται µια

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

πολιτική επιλογή να εγκαταλειφθεί το µοντέλο διαχωρισµού που
επιλέχθηκε πριν από τρία χρόνια…
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ: Πριν από έξι χρόνια.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: … δηλαδή το πρότυπο «ΙΤΟ»
υπέρ µιας άλλης µορφής, του πλήρους ιδιοκτησιακού διαχωρισµού που επίσης, βεβαίως, προβλεπόταν ως δυνητική επιλογή
στην εν λόγω oδηγία. «ΙΤΟ» -νοµίζω ότι όλοι το ξέρετε- είναι ο
Ανεξάρτητος Μεταφορέας Ενέργειας.
Στο ίδιο πλαίσιο, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, ένα ακόµη επιχείρηµα ήταν ότι ο ιδιοκτησιακός διαχωρισµός της «ΑΔΜΗΕ Α.Ε.»
από τη «ΔΕΗ Α.Ε.» κρίνεται αναγκαίος για τη δηµιουργία ανοιχτής αγοράς στον τοµέα της ενέργειας. Όµως, εν προκειµένω,
τα περί ανταγωνισµού δεν µπορεί κανείς να τα επικαλεστεί, γιατί
δεν είναι δυνατόν από τη φύση του δικτύου να λειτουργήσουν
ανταγωνιστικά σχήµατα. Στην πράξη δηλαδή είναι αυτό που είπα
προηγουµένως: Έχουµε τη µετατροπή ενός κρατικού µονοπωλίου σε ιδιωτικό µε εγγυηµένο µάλιστα και σταθερό κέρδος που
το πληρώνουν δυστυχώς, για άλλη µια φορά, οι Έλληνες πολίτες
ως καταναλωτές.
Άλλωστε, ιδιοκτησιακός διαχωρισµός δεν σηµαίνει ιδιωτικοποίηση για τη συντριπτική πλειονότητα των ευρωπαϊκών χωρών. Στις
σκανδιναβικές χώρες τα δίκτυα ανήκουν σε ανεξάρτητες κρατικές επιχειρήσεις. Το ίδιο και στη Γαλλία και στις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης. Το ίδιο ισχύει και για κάποιες από τις
γερµανικές εταιρείες. Η Ιρλανδία, από την πλευρά της, δεν προχώρησε στην πώληση των δικτύων.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Για µας, για τη Δηµοκρατική Αριστερά –δεν θα κουραστώ να
το λέω- δεν υπάρχει καµµία εµµονή. Δεν έχουµε κάποια αγκύλωση. Δεν είµαστε σε µια αντίληψη ιδεοληψίας. Δεν θα είχαµε
αντίρρηση να πούµε και «ναι» σε µια ιδιωτικοποίηση, σε µια αποκρατικοποίηση, µε πέντε όµως βασικές προϋποθέσεις:
Πρώτον, να παρέχονται εγγυήσεις διαφάνειας.
Δεύτερον, να είναι συνδεδεµένες µε την ανάπτυξη και όχι µόνο
µε εισπρακτικούς στόχους.
Τρίτον, να διατηρεί τον δηµόσιο το στρατηγικό του ρόλο και
έλεγχο για τις ΔΕΚΟ που διαχειρίζονται φυσικούς πόρους και δηµόσια αγαθά.
Τέταρτον, να δηµιουργηθεί επιτέλους το θεσµικό πλαίσιο για
τις ρυθµιστικές αρχές ανάπτυξης των ΔΕΚΟ.
Και, πέµπτον, και το κρισιµότερο, το σπουδαιότερο, να διατηρηθεί η κυριότητα του κράτους στα δίκτυα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κύριε Πρόεδρε, έχω για µισό λεπτό την ανοχή σας;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Μάλιστα.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Συνεπώς η αποκρατικοποίηση, η ιδιωτικοποίηση, δεν είναι αυτοσκοπός ούτε –επαναλαµβάνω- επιτρέπεται να είναι µια ιδεολογική ή ιδεοληπτική επιλογή.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν θα µακρηγορήσω. Θα
ήθελα, όµως, να καταστήσω όσο µπορώ πιο διακριτό τον ρόλο
που έπαιξε η Δηµοκρατική Αριστερά στον ελάχιστο χρόνο που
συµµετείχε σε µια τρικοµµατική Κυβέρνηση παίρνοντας ένα τεράστιο και δυσανάλογο φορτίο ευθύνης –δυσανάλογο µε βάση
την πολιτική της δύναµη- για να υπηρετήσει αυτό που µε συνέπεια και σήµερα υπηρετεί, το δηµόσιο συµφέρον.
Πιστοί, λοιπόν, συνεπείς σε αυτό το σχέδιο, δηλαδή στο να
υπηρετήσουµε το δηµόσιο συµφέρον, καταψηφίζουµε αυτό το
νοµοσχέδιο.
Ευχαριστώ για την ανοχή, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της ΔΗΜΑΡ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ευχαριστούµε τον κ.
Αναγνωστάκη.
Τον λόγο έχει ο ειδικός αγορητής του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Χρήστος Κατσώτης για δεκαπέντε λεπτά.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Το σχέδιο νόµου µε τίτλο «Ρύθµιση θεµάτων της ΑΔΜΗΕ Α.Ε.»
αποτελεί κοµµάτι της µακρόχρονης σχεδιασµένης πολιτικής, που
απελευθερώνει πλήρως την αγορά της ηλεκτρικής ενέργειας.
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Υλοποιεί την οδηγία 2009/72/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Ένωσης για
την απελευθέρωσή της.
Αφετηρία, όπως είναι γνωστό, ήταν το 1992 η Συνθήκη του Μάαστριχτ, που υπέγραψαν όλες οι τότε πολιτικές δυνάµεις -το
ΠΑΣΟΚ, η Νέα Δηµοκρατία και ο τότε Συνασπισµός- εκτός του
ΚΚΕ. Αυτή καθιέρωνε την ελευθερία κίνησης κεφαλαίων, εµπορευµάτων, υπηρεσιών και εργατικού δυναµικού. Ο στόχος είναι
και συνεχίζει, βέβαια, να είναι η εξασφάλιση νέων πεδίων κερδοφορίας για τους µονοπωλιακούς οµίλους και στον κλάδο της
ενέργειας. Τα επιχειρήµατα που χρησιµοποιήθηκαν και χρησιµοποιούνται, ότι η απελευθέρωση θα είναι επωφελής για τον
λαό, αποδείχθηκαν λόγια του αέρα. Οι συνέπειες των µέχρι τώρα
ρυθµίσεων που ιδιωτικοποίησαν τη ΔΕΗ είναι µεγάλες για τα
λαϊκά στρώµατα της πατρίδας µας.
Τι είχαµε όλη αυτήν την περίοδο κατά την οποία οι κυβερνήσεις τόσο του ΠΑΣΟΚ όσο και της Νέας Δηµοκρατίας προσάρµοσαν το νοµοθετικό πλαίσιο σε αυτό της απελευθέρωσης;
Είχαµε αύξηση των τιµολογίων της ΔΕΗ κατά 50% την τελευταία
πενταετία. Ραγδαία µείωση των θέσεων εργασίας. Επέκταση του
δουλεµπορίου και των ελαστικών σχέσεων εργασίας στους χώρους της ΔΕΗ και των θυγατρικών της. Οι εργαζόµενοι, οι λαϊκές
οικογένειες έφθασαν να µην µπορούν να πληρώσουν τα τιµολόγια της ΔΕΗ. Χιλιάδες –άλλοι λένε τριακόσιες, άλλοι τετρακόσιες χιλιάδες- είναι στο σκοτάδι. Η ενέργεια µετατράπηκε σε
ακριβοπληρωµένο εµπόρευµα.
Στην πορεία ιδιωτικοποίησης της ΔΕΗ δηµιουργήθηκαν οι θυγατρικές της, ώστε να σπάσει το έργο και να διευκολυνθεί η είσοδος των ιδιωτών στα κερδοφόρα τµήµατα της παραγωγής και
διανοµής ενέργειας. Η ΑΔΜΗΕ από την ίδρυσή της µε 100% στη
ΔΕΗ. είχε την ευθύνη για τη διατήρηση, τη λειτουργία, τη συντήρηση και την ανάπτυξη του ελληνικού συστήµατος µεταφοράς
ηλεκτρικής ενέργειας, ώστε να διασφαλίζεται ο εφοδιασµός της
χώρας µε ηλεκτρική ενέργεια µε τρόπο ασφαλή, αποδοτικό και
αξιόπιστο, όπως σηµειώνει η ίδια η εταιρεία.
Με αυτό το νοµοσχέδιο γίνεται ένα ακόµη βήµα στην πλήρη
ιδιωτικοποίηση της ενέργειας. Προωθείται τώρα ο ιδιοκτησιακός
διαχωρισµός της ΑΔΜΗΕ από τη ΔΕΗ. και είναι το επόµενο βήµα
µετά τη δηµιουργία των θυγατρικών στη µεταφορά και στη διανοµή.
Οι εξελίξεις είχαν προαναγγελθεί εδώ και καιρό και, βέβαια,
συνδέονται άµεσα µε τη συνεκµετάλλευση του λιγνίτη, την ολοκλήρωση της ενιαίας εσωτερικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας
στην Ευρώπη, αλλά και µε τις σηµαντικές διεργασίες στη Νοτιανατολική Μεσόγειο, που περιλαµβάνουν και την ηλεκτροπαραγωγή, όπως οι συνδυαζόµενες ηλεκτρικές διασυνδέσεις Ισραήλ
– Κύπρου – Ελλάδας, η υπερανάπτυξη των ανανεώσιµων πηγών
ενέργειας σε όλο το νησιωτικό σύµπλεγµα της Ελλάδας, την
Κρήτη, τη Στερεά, την Πελοπόννησο. Αποτελούν, βέβαια, ταυτόχρονα µνηµονιακές δεσµεύσεις, µέρος της συνολικής πολιτικής
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και ουσιαστικό τµήµα της κυβερνητικής πολιτικής των αναδιαρθρώσεων, της ιδιωτικοποίησης,
όπως λένε.
Η Κοµισιόν στην έκθεσή της για την ενεργειακή εξάρτηση των
κρατών – µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ζητούσε πώληση περιουσιακών στοιχείων της ΔΕΗ, πώληση λιγνιτωρυχείων, χαιρέτιζε, βέβαια, την απόφαση για την ιδιωτικοποίηση του 17% και
ζητούσε διεύρυνση του ποσοστού.
Πρώτο βήµα, λοιπόν, η ιδιωτικοποίηση της ΑΔΜΗΕ. Δεύτερο
βήµα η δηµιουργία µιας ενιαίας καθετοποιηµένης εταιρείας ηλεκτρισµού, στην οποία θα δοθεί το 30% του παραγωγικού δυναµικού της ΔΕΗ. Αυτή η νέα εταιρεία θα δοθεί σε ιδιώτες και θα
έχει µονάδες λιγνίτη 1400 MW, υδροηλεκτρικές 500 MW και φυσικού αερίου. Θα απορροφήσει ανάλογο ποσοστό από τη Γενική
Διεύθυνση Εταιρείας της ΔΕΗ. Επίσης, θα έχει πρόσβαση στα
αποθέµατα λιγνίτη σε αναλογικά ισότιµη βάση µε τη ΔΕΗ, ενώ
θα αποσπάσει και ορυχεία που σήµερα λειτουργεί η ΔΕΗ.
Οι ιδιώτες θα πάρουν µία έτοιµη εταιρεία και στηριγµένη
στους νόµους που φτιάχνονται ειδικά γι’ αυτούς, θα συγκεντρώσουν τα κέρδη. Έτσι δεν είναι, κύριε Μουσουρούλη;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ: Έτσι είναι, µπράβο,
όπως τα λέτε!
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ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Έχετε βάλει το σχέδιο και το προωθείτε.
Το τρίτο βήµα είναι η εκχώρηση του 17% σε στρατηγικό επενδυτή. Έτσι θα βρεθεί το 66% της ΔΕΗ να ανήκει σε ιδιωτικά κεφάλαια, όσα δηλαδή και της ΑΔΜΗΕ που σήµερα συζητούµε.
Η τοποθέτηση του ΣΥΡΙΖΑ ότι η κατεύθυνση της Ευρωπαϊκής
Ένωσης –της oδηγίας 72/2009- δεν είναι η ιδιωτικοποίηση αλλά
η δηµιουργία δήθεν θυγατρικής, όπως είναι τώρα, 100% της
ΔΕΗ, έρχεται να καλύψει τον αντιλαϊκό, τον φιλοµονοπωλιακό χαρακτήρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έρχεται να καλλιεργήσει αυταπάτες ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση µπορεί να παίρνει και
φιλολαϊκές αποφάσεις, ότι µπορεί να έχει και φιλολαϊκή πολιτική.
Δεν εξανθρωπίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι ένωση των µονοπωλιακών και επιχειρηµατικών οµίλων. Γι’ αυτούς αποφασίζει
και αυτά τα συµφέροντα υπηρετεί. Δεν επενδύει για τις λαϊκές
ανάγκες.
Δεν υπάρχει υγιής επιχειρηµατικότητα, όπως λέει ο ΣΥΡΙΖΑ. Η
επιχειρηµατικότητα έχει τα ίδια χαρακτηριστικά: Δρα παρασιτικά
σε βάρος των εργαζοµένων και καρπώνεται τον πλούτο που παράγουν. Η απελευθέρωση της εργατικής τάξης θα έρθει µε την
κατάργηση της ιδιοκτησίας στα µέσα παραγωγής.
Με το νοµοσχέδιο προβλέπεται η εξαγορά του 66% της
ΑΔΜΗΕ από στρατηγικό επενδυτή, µε το δηµόσιο να διατηρεί τη
συµµετοχή του ως µειοψηφία, αποκτώντας το υπόλοιπο 34% των
µετοχών. Το δηµόσιο θα αποκτήσει το παραπάνω ποσοστό όχι
καταβάλλοντας κάποιο τίµηµα σε µετρητά, αλλά µέσω συµψηφισµού οφειλών της ΔΕΗ προς αυτό από φόρους, τέλη για τη
χρήση λιγνίτη, σύµφωνα µε τον Μεταλλευτικό Κώδικα, ή άλλες
απαιτήσεις του δηµοσίου προς την εταιρεία.
Ακόµα, ορίζεται ότι η πώληση της ΑΔΜΗΕ θα ολοκληρωθεί
κατά το δεύτερο εξάµηνο του 2014, ενώ το τίµηµα για το 34%
των µετοχών που θα αγοράσει το ελληνικό δηµόσιο θα προσδιοριστεί µε βάση την τελική προσφορά του ιδιώτη επενδυτή.
Ο όποιος έλεγχος που θα ασκεί το δηµόσιο ως καταστατική
µειοψηφία, θα ασκείται από δηµόσιο φορέα που δεν θα δραστηριοποιείται στην παραγωγή ή προµήθεια ηλεκτρικής ενέργειας
ή φυσικού αερίου.
Ισχυρίζεστε ότι το ευρωπαϊκό πλαίσιο παρέχει διασφαλίσεις.
Ναι, παρέχει διασφαλίσεις για την κερδοφορία των µονοπωλιακών οµίλων κι όχι για το λαό. Ο λαός, ένα µεγάλο ποσοστό του,
το 2014 ζει στο σκοτάδι. Το νοµοσχέδιο αυτό που φέρνετε σήµερα θα έχει σαν αποτέλεσµα περισσότερο σκοτάδι για περισσότερο κόσµο. Θα είναι περισσότεροι αυτοί που θα αγκοµαχούν
να πληρώσουν τους λογαριασµούς. Οι επιπτώσεις στη φτωχή και
µεσαία αγροτιά θα είναι επίσης µεγάλες.
Είναι βέβαιες οι ανατροπές, οι εισοδηµατικές, οι εργασιακές,
οι ασφαλιστικές για τους εργαζόµενους της ΑΔΜΗΕ και της ΔΕΗ,
όπως αποκαλύφθηκε και µε την πρόταση που ήρθε εδώ για το
ασφαλιστικό της ΔΕΗ, που βέβαια την αποσύρατε σήµερα, αλλά
αυτή θα επανέλθει το επόµενο διάστηµα για τη λύση του ασφαλιστικού που θέλετε βέβαια να κάνετε µε τους εργαζόµενους της
ΔΕΗ.
Ο στόχος της Κυβέρνησης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι
η εξασφάλιση ακόµη φθηνότερης ενέργειας στους ευρωπαϊκούς
µονοπωλιακούς οµίλους, προκειµένου να αντεπεξέλθουν στον
ανταγωνισµό που έχουν µε άλλα µονοπώλια. Αυτό θα έχει σαν
αποτέλεσµα µεγαλύτερη ενεργειακή φτώχεια για την εργατική
τάξη και τα άλλα λαϊκά στρώµατα αλλά και κινδύνους από την
εµπλοκή της χώρας µας σε ιµπεριαλιστικούς ανταγωνισµούς
στην περιοχή για τον έλεγχο των ενεργειακών διαδρόµων.
Κανένα εναλλακτικό µοντέλο απελευθέρωσης, καµµιά αλλαγή
στη µετοχική σύνθεση δεν µπορεί να αναιρέσει µέσα στο πλαίσιο
της απελευθερωµένης αγοράς τη λειτουργία κάθε ενεργειακού
οµίλου µε γνώµονα το ποσοστό κέρδους του σε βάρος των λαϊκών αναγκών. Ο καπιταλιστικός δρόµος ανάπτυξης δεν µπορεί
να εξασφαλίσει τη λαϊκή ευηµερία. Υπάρχει κι άλλος δρόµος ανάπτυξης που µπορεί να εξασφαλίσει αυτήν την ευηµερία. Για να
υπηρετήσει ο ενεργειακός σχεδιασµός τη λαϊκή ευηµερία, πρέπει
να απαλλαγεί από τους νόµους της αγοράς, τους νόµους του καπιταλιστικού κέρδους.
Αυτό το πολιτικό πρόβληµα δεν µπορεί να λυθεί ριζικά χωρίς
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γραµµή σύγκρουσης και ρήξης µε το καθεστώς ιδιοκτησίας των
µονοπωλίων στον τοµέα της ενέργειας και συνολικά στην οικονοµία, χωρίς ανατροπή στο χαρακτήρα της ίδιας της εξουσίας.
Η ουσιαστική λύση προϋποθέτει την κοινωνικοποίηση των συγκεντρωµένων µέσων παραγωγής, τον κεντρικό σχεδιασµό και τον
εργατικό έλεγχο. Μέσα σε αυτό το ιδιοκτησιακό και πολιτικό καθεστώς, όπου οι εγχώριες ενεργειακές πηγές, οι πρώτες ύλες,
τα µέσα παραγωγής, µεταφοράς και διανοµής της ενέργειας θα
αποτελούν κοινωνική κρατική ιδιοκτησία, ο ενεργειακός σχεδιασµός θα µπορεί να αναπτύξει την παραγωγή και να ικανοποιήσει
συνδυασµένα το σύνολο των λαϊκών αναγκών. Μόνο ένας ενιαίος
κρατικός φορέας ενέργειας στο πλαίσιο µίας άλλης εξουσίας,
που δεν θα υπηρετεί την κερδοφορία του κεφαλαίου, µόνο αυτή
η λαϊκή εξουσία µπορεί να αντιµετωπίσει τα προβλήµατα της παραγωγής ενέργειας µε σεβασµό στον άνθρωπο και το περιβάλλον, χωρίς εξαρτήσεις από το εγχώριο και πολυεθνικό κεφάλαιο
και τις µεγάλες ιµπεριαλιστικές δυνάµεις.
Σε αυτές τις συνθήκες η ηλεκτρική ενέργεια θα τεθεί στην υπηρεσία των λαϊκών συµφερόντων. Ο ενεργειακός βέβαια σχεδιασµός θα εξασφαλίσει τη µείωση του βαθµού ενεργειακής
εξάρτησης της χώρας, αξιοποιώντας όλες τις διαθέσιµες µορφές
ενέργειας της χώρας, την επαρκή λαϊκή κατανάλωση, η οποία θα
κατοχυρώνει στην πράξη το ενεργειακό προϊόν σαν κοινωνικό
αγαθό, τη διασφάλιση της υποδοµής για την κάλυψη των αναγκών της ειδικά σχεδιασµένης βιοµηχανίας, τη σχεδιασµένη ανάπτυξη συγκεκριµένων περιοχών και κλάδων, την ασφάλεια των
εργαζοµένων του κλάδου αλλά βέβαια και των οικιστικών ζωνών
και γενικότερα την ισόρροπη παρέµβαση του ανθρώπου στο περιβάλλον.
Μόνο ο νέος τρόπος παραγωγής, ο κεντρικός σχεδιασµός της
εργατικής εξουσίας µπορεί να αξιοποιήσει µεγάλες δυνατότητες
του σηµερινού επιπέδου ανάπτυξης των παραγωγικών δυνάµεων
προς όφελος των κοινωνικών αναγκών. Υπάρχουν οι δυνατότητες στον βαθµό που η εργατική τάξη και τα λαϊκά στρώµατα το
πάρουν απόφαση να επιβάλουν τη µόνη λύση προς όφελος των
εργαζοµένων και της χώρας.
Η δραστική συρρίκνωση των Ελληνικών Αµυντικών Συστηµάτων, που προβλέπεται µε την τροπολογία που κατατέθηκε σε
αυτό το σχέδιο νόµου, είναι κι αυτή στις κατευθύνσεις που εκφράζουν την ανάγκη των µονοπωλιακών οµίλων της Ευρωπαϊκής
Ένωσης για µεγαλύτερες αγορές και για επιτάχυνση της συγκέντρωσης, στο πλαίσιο της ενιαίας αµυντικής βιοµηχανίας που
προωθείται. Πρόκειται για αποφάσεις που υπηρετούν τους ευρωπαϊκούς µονοπωλιακούς οµίλους που δραστηριοποιούνται
στην παραγωγή οπλικών συστηµάτων συνολικά.
Απέναντι στον πραγµατικό αντίπαλο, στα µονοπώλια και στην
Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται ο δρόµος των εργαζοµένων, του
λαού, σε συµπόρευση µε το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδος.
Καταψηφίζουµε βέβαια το νοµοσχέδιο. Έχουµε καταθέσει,
κύριε Υπουργέ, τροπολογία στο σχέδιο νόµου, για την κατάργηση του ΦΠΑ και του ενιαίου φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο θέρµανσης και στο φυσικό αέριο για οικιακή χρήση. Αύριο
βέβαια θα πούµε περισσότερα. Θα θέλαµε όµως να ξέρουµε τη
θέση σας, αν την κάνετε δεκτή ή όχι.
Τέλος, κύριε Πρόεδρε, επειδή αναφέρθηκε εδώ η εκδήλωση
για το Στάλινγκραντ, ναι, εµείς λέµε ότι η συντριβή του ναζισµού,
του φασισµού, έγινε από τον Κόκκινο Στρατό. Η µάχη του Στάλινγκραντ καθόρισε τη νίκη ενάντια στο φασισµό, στον ναζισµό.
Καλούµε την εργατική τάξη να τιµήσει αυτήν την επέτειο, να διδαχθεί από την Ιστορία, να ορθώσει ταξικό τείχος σε αυτό το
«µαντρόσκυλο» του καπιταλισµού, του φασισµού, που εκφραστής τους είναι η Χρυσή Αυγή.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Σας ευχαριστούµε,
κύριε Κατσώτη.
Τον λόγο έχει ο ειδικός αγορητής των Ανεξαρτήτων Δηµοκρατικών Βουλευτών κ. Νικόλαος Σταυρογιάννης για δεκαπέντε
λεπτά.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επιτρέψτε µου περισσότερο για
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να ακούει η Κυβέρνηση να επαναλάβω τους σκοπούς της ύπαρξης του ΑΔΜΗΕ, που είναι να διαχειρίζεται, να συντηρεί, να επεκτείνει, να ενισχύει το Εθνικό Σύστηµα Μεταφοράς Ηλεκτρικής
Ενέργειας, ώστε να διασφαλίζεται ο εφοδιασµός της χώρας µε
ηλεκτρική ενέργεια, µε τρόπο ασφαλή, αποδοτικό και αξιόπιστο.
Όλα αυτά, βέβαια, οφείλει να τα κάνει µε τη βέλτιστη αξιοποίηση
των διαθέσιµων πόρων, µε γνώµονα την ανάπτυξη της χώρας
προς το δηµόσιο όφελος, ώστε να είναι παράγοντας ανάπτυξης
µε οικονοµικούς, κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς όρους.
Άρα ο ΑΔΜΗΕ είναι µία επιχείρηση στρατηγικής σηµασίας, το
δίκτυο υποδοµών µε την πιο στρατηγική σηµασία. Είναι µία κορυφαία εταιρεία, 100% θυγατρική του οµίλου της ΔΕΗ, που συστάθηκε µε το ν. 4001/2011 για την απελευθέρωση των αγορών,
σε συµµόρφωση µε την ευρωπαϊκή oδηγία του 2009 που επέβαλε
το νοµικό και λειτουργικό διαχωρισµό των µονοπωλιακών δραστηριοτήτων µεταφοράς και διανοµής καθετοποιηµένων επιχειρήσεων ηλεκτρικής ενέργειας όπως ήταν και είναι η ΔΕΗ. Ο
ΑΔΜΗΕ έχει πιστοποιηθεί για την οικονοµική και διοικητική του
ανεξαρτησία και τη διαφάνεια της λειτουργίας του από τη Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας και έχει λάβει θετική γνωµοδότηση για
τα παραπάνω από την Επιτροπή Ενέργειας της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Ουσιαστικά, λοιπόν, έχουµε συµµόρφωση µε την ευρωπαϊκή oδηγία που κάποιοι την µπερδεύουν και την αναφέρουν ως
µνηµονιακή µας υποχρέωση.
Στην Ελλάδα, λόγω της «καθετοποιηµένης» ΔΕΗ επιλέχθηκε
σωστά το συµβατό ως προς την κοινοτική oδηγία σύστηµα ΙΤΟ.
Ο ΑΔΜΗΕ έχει ως περιουσιακά στοιχεία όλα τα πάγια του δικτύου και ανεξάρτητους ελεγκτικούς µηχανισµούς. Αντίστοιχη
περίπτωση µε τη δική µας είναι η γαλλική «RTM» που είναι θυγατρική της «καθετοποιηµένης» «EDF».
Αξίζει να σηµειωθεί και να επαναλάβω κι εγώ ότι οι ισχυρισµοί
από την πλευρά της Κυβέρνησης δεν λαµβάνουν υπ’ όψιν αυτό
που ισχύει για τη συντριπτική πλειοψηφία των δικτύων µεταφοράς
σ’ όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν αναφέροµαι µόνο στις
πρώην Ανατολικές Χώρες αλλά στη Γαλλία, στη Δανία, στη Φινλανδία, στην Αυστρία, στη Σουηδία και στην Ολλανδία. Ακόµα και
η Γερµανία, η οποία δεν αντιµετωπίζει κανένα πρόβληµα εθνικής
ασφάλειας, επέλεξε να πουλήσει τους δύο διαχειριστές σε κρατικές εταιρείες γειτονικών χωρών, ίσως επειδή γνωρίζει πόσο επικίνδυνο και ανεξέλεγκτο είναι το να ανήκει το σύστηµα µεταφοράς
ενέργειας σε ιδιωτικά και πιθανώς ξένα συµφέροντα. Το επιχείρηµα που ακούστηκε από την πλευρά της Κυβέρνησης ότι η είσοδος στρατηγικού επενδυτή που θα αναλάβει την εισροή
κεφαλαίων για την κάλυψη των αναγκαίων επενδύσεων πολλών
εκατοντάδων εκατοµµυρίων ή και δισεκατοµµυρίων σε ορίζοντα
δεκαετίας γιατί διαφορετικά θα έπρεπε να επιµεριστούν και πάλι
στους φορολογούµενους πολίτες, είναι τελείως αναληθές και παραπλανητικό. Είναι κυριολεκτικά έωλο. Θα σας θυµίσω εδώ τι συνέβη µε τις συµβάσεις παραχώρησης και µε τους αυτοκινητόδροµους.
Έτσι κι αλλιώς το κόστος που καταβάλλει ο ΑΔΜΗΕ για την
υλοποίηση των επενδύσεών του ανακτάται αποκλειστικά µέσω
του µηχανισµού χρέωσης χρήσης του συστήµατος ο οποίος διέπεται από τις διατάξεις του Κώδικα Διαχείρισης του Συστήµατος
Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας. Σύµφωνα µ’ αυτόν τον µηχανισµό, το κόστος του συστήµατος επιµερίζεται κατά 100% στο
σύνολο των πελατών, δηλαδή στους λογαριασµούς των καταναλωτών και συγκεκριµένα στις ρυθµιζόµενες χρεώσεις µε την ένδειξη «Ελληνικό Σύστηµα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας».
Κατά συνέπεια το κόστος των επενδύσεων που θα υλοποιήσει
ο ΑΔΜΗΕ θα επιµεριστεί ούτως ή άλλως στους καταναλωτές,
ανεξάρτητα από το εάν το παρόν ιδιοκτησιακό καθεστώς είναι
το ίδιο ή εισέλθει στρατηγικός επενδυτής.
Ο ΑΔΜΗΕ είναι µία πλήρως ανεξάρτητη και αυτοχρηµατοδοτούµενη εταιρεία. Δεν έχει κανενός είδους οικονοµική εξάρτηση
ούτε από τη ΔΕΗ ούτε από το ελληνικό δηµόσιο και η λειτουργία
του δεν επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισµό. Όλοι ξέρουµε
τι επικρατεί σε οικονοµικό επίπεδο και για τον δανεισµό ακόµα
και µεγάλων επιχειρήσεων, όµως είναι προφανές ότι στην άντληση των απαιτούµενων κεφαλαίων για την υλοποίηση του δεκαετούς επενδυτικού σχεδίου, µία θυγατρική µιας µεγάλης
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δηµόσιας επιχείρησης ηλεκτρισµού είναι πιο εύκολο να αντλήσει
από την αγορά επενδυτικά κεφάλαια.
Για του λόγου το αληθές, στα τέσσερα χρόνια της κρίσης η
ΔΕΗ από το 2010 µέχρι το 2012 επένδυσε 2,95 δισεκατοµµύρια
ευρώ και ο ΑΔΜΗΕ 253 εκατοµµύρια.
Πρόκειται για πραγµατικές επενδύσεις. Είναι οι µόνες που εξακολουθούν να εισρέουν και να τονώνουν την εγχώρια αγορά
ακριβώς γιατί προέρχονται από δηµόσιες επιχειρήσεις. Παράδειγµα αξιόπιστο αυτόνοµης χρηµατοδότησης µεγάλου έργου
είναι ότι ο ΑΔΜΗΕ µε τη σηµερινή του νοµική µορφή –υπό σχεδόν απόλυτο κρατικό έλεγχο- έχει βρει τα αναγκαία κεφάλαια και
είναι στη διαδικασία κατοχύρωσης του διαγωνισµού διασύνδεσης των Κυκλάδων. Είναι από τα σοβαρότερα έργα του δεκαετούς προγράµµατος.
Παρ’ όλα αυτά προβλέπεται κι από την κοινοτική oδηγία και
από τον ιδρυτικό νόµο του ΑΔΜΗΕ η δυνατότητα ιδιωτικής συµµετοχής στην υλοποίησή του µε ταυτόχρονη αντίστοιχη παρουσία στο µετοχικό του κεφάλαιο, στη δυσµενέστερη περίπτωση,
αδυναµίας δηλαδή άντλησης κεφαλαίων από τον ΑΔΜΗΕ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε το παρόν νοµοσχέδιο η Δηµόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισµού θα χάσει ένα τεράστιας αξίας περιουσιακό στοιχείο έναντι, όπως συνηθίζεται, ενός πολύ µικρού
τιµήµατος -εξάλλου είναι γνωστές οι αποτιµήσεις από το παρελθόν της «GOLDMAN SACHS»- και για το άλλο τµήµα δίνεται η
δυνατότητα στον εκάστοτε Υπουργό να προσθέτει φόρους ή να
αυξάνει τους ήδη υπάρχοντες για να καλύψει µ’ αυτόν τον τρόπο
την υποχρέωση του δηµοσίου απέναντι σε µια Δηµόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισµού. Αυτό κι αν δεν είναι ξεπούληµα, χάρισµα αφ’
ενός και αφ’ ετέρου αναγκαστικός µαρασµός του οµίλου της
ΔΕΗ ώστε να συρρικνωθεί κι αυτός υπέρ των ιδιωτικών συµφερόντων.
Όσον αφορά στην κρατική συµµετοχή µε το ποσοστό της καταστατικής µειοψηφίας, νοµίζω πως όλοι αντιλαµβανόµαστε πως
όταν κάποιος κατέχει το 66% έχει ουσιαστικά τον απόλυτο
έλεγχο µιας εταιρείας. Είναι επικίνδυνο το στρατηγικό αυτό
τµήµα για τη χώρα να το κατέχει και να το διαχειρίζεται ιδιώτης.
Να αναφερθώ εδώ στο χαρακτηριστικό παράδειγµα του µπλακ
άουτ του 2006 στη Δυτική Ευρώπη και πώς τότε οι εταιρείες για
να διασφαλίσουν τα µονοπωλιακά τους κέρδη δεν επένδυαν σε
έργα, δεν αναβάθµιζαν και δεν συντηρούσαν τα υπάρχοντα δίκτυα. Αντίθετα έδιναν προτεραιότητα στη σύνδεση των ΑΠΕ σε
βαθµό πολύ µεγαλύτερο απ’ αυτόν που επέτρεπε η ασφάλεια
του δικτύου.
Τα οικονοµικά στοιχεία του ΑΔΜΗΕ πείθουν και τους πλέον δύσπιστους ότι αυτή την εθνική υποδοµή, περιουσία του ελληνικού
λαού, προσπαθείτε να την εκποιήσετε κυριολεκτικά έναντι πινακίου φακής. Δανειστές, δήθεν ανεξάρτητες αρχές και οι διάφοροι
οίκοι συµβάλλουν. Και εσείς, η Κυβέρνηση, όµως κάνετε το παν
για να απαξιώσετε τον ΑΔΜΗΕ και να τον παραδώσετε σε ιδιωτικά συµφέροντα µε τετρακόσια ή και λιγότερα εκατοµµύρια
ευρώ.
Και τι θα παραδώσετε; Θα παραδώσετε έντεκα χιλίαδες χιλιόµετρα εναέριων γραµµών υψηλής τάσης, υπόγειων και υπέργειων καλωδίων, διακόσιους είκοσι έναν υποσταθµούς και κέντρα
υψηλής τάσης µε εγκατεστηµένο υψηλής τεχνολογίας εξοπλισµό
ισχύος και συστήµατα προστασίας ελέγχου, τηλεποπτείας, τηλεµετάδοσης που διασφαλίζουν την αξιόπιστη και ασφαλή διακίνηση ηλεκτρικής ενέργειας σε υψηλή τάση και τρία εθνικά
κέντρα ελέγχου. Θα στερήσετε συγχρόνως την εθνική οικονοµία
από µια σταθερή και σηµαντικού µεγέθους δηµόσια επένδυση
και το ελληνικό δηµόσιο από ένα σταθερό και σίγουρο έσοδο κατοχυρώνοντας θεσµικά εγγυηµένο κέρδος, αφού αυτό προβλέπεται στον Κώδικα Διαχείρισης Συστήµατος που καθορίζεται από
τη ΡΑΕ.
Θα δώσετε σε έναν ιδιώτη εξασφαλισµένο, εγγυηµένο κέρδος
χωρίς κανένα επενδυτικό ρίσκο, το οποίο βέβαια θα εισπράττεται
από τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. Τα όσα έχουν ακουστεί
για το δήθεν όφελος του καταναλωτή βασίζονται στην πιθανότητα άντλησης κεφαλαίων µε χαµηλότερο κόστος από τον ιδιώτη
επενδυτή. Αλήθεια, πιστεύει κανείς ότι αυτός είναι λόγος για να
ιδιωτικοποιηθεί το πιο στρατηγικό δίκτυο της χώρας;
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Όσον αφορά στη ΡΑΕ και τον εποπτικό της έλεγχο καλύτερα
να µη µιλήσουµε. Το παρελθόν της τα λέει και τα δείχνει όλα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η ιδιωτικοποίηση του ΑΔΜΗΕ
είναι πολιτική απόφαση που δεν σχετίζεται ούτε µε την κακή του
λειτουργία ούτε και µε διακρίσεις σε βάρος υποτιθέµενων παικτών στην αγορά της ενέργειας. Η οδηγία δεν επιβάλλει τον ιδιοκτησιακό διαχωρισµό µε τη µορφή της ανεξάρτητης εταιρείας.
Πολύ δε περισσότερο δεν επιβάλλει η εταιρεία αυτή να µην είναι
στον έλεγχο του κράτους.
Οι ισχυρισµοί ότι δήθεν η ιδιωτικοποίηση του ΑΔΜΗΕ γίνεται
σε εφαρµογή της oδηγίας είναι εσφαλµένοι, αυθαίρετοι και παραπλανητικοί.
Οι δαπάνες του ΑΔΜΗΕ καλύπτονται αποκλειστικά –επαναλαµβάνω- από τους καταναλωτές, χωρίς την παραµικρή συµµετοχή
του δηµοσίου. Δεν υπάρχει κανένα όφελος ούτε για το δηµόσιο
ούτε για τον καταναλωτή από την πώληση του ΑΔΜΗΕ. Δεν θα
επιφέρει καµµία απολύτως ελάφρυνση στον κρατικό προϋπολογισµό. Η δε ιδιωτικοποίησή του θα αφήσει έκθετη όλη την αγορά
ηλεκτρικής ενέργειας για τους λόγους που όλοι αντιλαµβανόµαστε.
Το υφιστάµενο νοµικό πλαίσιο δεν εµποδίζει σε καµµία περίπτωση τη συµµετοχή ιδιωτικών κεφαλαίων στην ανάπτυξη του
συστήµατος µεταφοράς. Παρ’ όλα αυτά και παρ’ όλη την κρίση
ο ΑΔΜΗΕ συνεχίζει να επενδύει εκατοµµύρια στην ανάπτυξη του
συστήµατος, ενώ σχεδιάζει και την υλοποίηση των µεγάλων
έργων.
Πολλά από αυτά τα προγράµµατα είναι κοινού ενδιαφέροντος
και συγχρηµατοδοτούνται και από το ΕΣΠΑ και από ευρωπαϊκούς
πόρους. Ποιος και πώς µπορεί να εγγυηθεί ότι ο ιδιώτης επενδυτής θα υλοποιήσει προγράµµατα επενδύσεων εάν δεν έχει
εξασφαλισµένη αγορά, κέρδος και γρήγορη απόσβεση; Από τη
φύση και τη λειτουργία τους, τα συστήµατα µεταφοράς είναι περίπλοκα και κοστοβόρα. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο
παραµένουν υπό κρατικό έλεγχο και σε πιο µεγάλες κι ανταγωνιστικές οικονοµίες απ’ ό,τι η δική µας. Είναι, όµως, στρατηγικής
σηµασίας και ταυτίζονται µε την εθνική κυριαρχία της κάθε
χώρας. Σε µας δε που αντιµετωπίζουµε και προβλήµατα εθνικής
ασφάλειας, αυτό είναι ακόµη πιο επιτακτικό.
Η ύπαρξη του θεσµικά κατοχυρωµένου εγγυηµένου κέρδους
αντίκειται, κύριε Υπουργέ, σε κάθε έννοια ελεύθερης και χωρίς
στρεβλώσεις οικονοµίας στην οποία υποτίθεται ότι αποσκοπεί η
ιδιωτικοποίηση εταιρειών όπως ο ΑΔΜΗΕ.
Είχα ζητήσει και στην επιτροπή από τον Υφυπουργό να µου
εξηγήσει να µάθω κι εγώ πού ακούστηκε να αντικαθιστούµε ένα
κρατικό µονοπώλιο µε ένα ιδιωτικό, εξασφαλίζοντας συγχρόνως
βέβαια κέρδη χωρίς κανένα ρίσκο στον ιδιώτη επενδυτή.
Η ιδιωτικοποίηση, λοιπόν, του ΑΔΜΗΕ δεν βασίζεται σε κανένα
ορθολογικό ή άλλο επιχείρηµα. Είναι µία καταστροφική πολιτική
απόφαση, αποτέλεσµα των αδιεξόδων της ασκούµενης πολιτικής
και της οµηρίας στην οποία βρίσκεται εξαιτίας της υλοποίησης
των µνηµονιακών σας επιλογών.
Τώρα, όσον αφορά τα υπόλοιπα, είναι γνωστό ότι η Ελλάδα
βρίσκεται στην άκρη της βαλκανικής χερσονήσου. Οι διασυνδέσεις µε τις µεγάλες αγορές της Ευρώπης δεν υπάρχουν, άρα τι
θα κάνουµε; Πού θα απευθυνθούµε; Πού θα πουλήσουµε, µάλιστα, όταν µε ευθύνη της ΡΑΕ και των ασκούµενων πολιτικών
έχουµε υπερεπάρκεια εγκαταστηµένης ισχύος και η κατανάλωση
είναι γνωστό για πολλούς λόγους ότι έχει βρει ταβάνι;
Η Ελλάδα, λοιπόν, βρίσκεται αντιµέτωπη µε µία πρωτοφανή οικονοµική κρίση. Η αποπληρωµή των λογαριασµών του ηλεκτρικού είναι δυσβάσταχτη για τη συντριπτική πλειοψηφία του λαού
µας. Το κόστος της ενέργειας για τη βιοµηχανία έχει γίνει απαγορευτικό για την ανάπτυξή της.
Τα αίτια αυτού θα έπρεπε να αναζητηθούν αλλού, κύριε
Υπουργέ, όπως στην αποτυχία του ενεργειακού σχεδιασµού και
τη χρήση λανθασµένου ενεργειακού µείγµατος, στην αλόγιστη
είσοδο των ΑΠΕ που δεν έλαβε υπ’ όψιν ούτε τις πραγµατικές
ανάγκες αλλά κυρίως στήριξε συµφέροντα.
Έρχοµαι, τώρα, εδώ σε µία σειρά από πολιτικές αποφάσεις
της ΡΑΕ που δηµιούργησαν περαιτέρω στρεβλώσεις στην αγορά
και µπορούν να χαρακτηριστούν ως πρωτότυπες παγκοσµίως. Οι
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παραπάνω αποφάσεις και µηχανισµοί έχουν καταγγελθεί ακόµη
κι από την Επιτροπή Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως έµµεσες κρατικές επιχορηγήσεις ιδιωτικών συµφερόντων.
Από τα παραπάνω, λοιπόν, είναι δύσκολο να ισχυριστεί κάποιος ότι υπάρχει ενδιαφέρον για το ελληνικό σύστηµα µεταφοράς. Είναι αστείος –και τελειώνω, κύριε Πρόεδρε- ο ισχυρισµός
ότι µε κατάλληλο θεσµικό πλαίσιο θα τηρηθούν τα προγράµµατα
ανάπτυξης του συστήµατος. Η προηγούµενη εµπειρία δείχνει ότι
παρά τη δεσπόζουσα θέση της ΔΕΗ και ΡΑΕ, όχι µόνο δεν ασκήθηκε κάποιος ουσιαστικός έλεγχος, αλλά αφέθηκαν να λειτουργήσουν οι «τυφλοί» νόµοι της αγοράς και να φέρουν το παρόν
αδιέξοδο. Η ιδιωτικοποίηση του ΑΔΜΗΕ και της ΔΕΗ θα σηµάνει
την πλήρη απώλεια ελέγχου στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας
από το ελληνικό κράτος.
Θέλω στο σηµείο αυτό να σας θυµίσω ότι ο σηµερινός πρόεδρος του Eurogroup ο κ. Ντάισελµπλουµ, ως Υπουργός Οικονοµικών της Ολλανδίας έκανε ανάκληση της µερικής
ιδιωτικοποίησης της ΤenneΤ, του ολλανδικού ΑΔΜΗΕ δηλαδή,
επειδή αυτό δεν εξυπηρετούσε την ανάπτυξη της χώρας.
Εσείς µε τι θα βοηθήσετε την ανάπτυξη της χώρας; Γιατί τα
υπόλοιπα, τα µεγάλα, φαραωνικά έργα και τη διασύνδεση Ισραήλ-Κύπρος-Ελλάδα νοµίζω ότι κανείς δεν τα πιστεύει και κανείς δεν πιστεύει ότι, ακόµη κι αν γίνουν, εσείς θα µπορέσετε να
διασφαλίσετε στο πλαίσιο τέτοιων συνεργασιών την εθνική
ασφάλεια και τη συµµετοχή της Ελλάδας σε αυτό.
Η πώληση του ΑΔΜΗΕ – καταλήγω – δεν βοηθάει σε καµµιά
περίπτωση ούτε την ανταγωνιστικότητα της οικονοµίας ούτε θα
διευκολύνει την εισαγωγή κεφαλαίων στο χώρο της ενέργειας.
Η δε εκτέλεση µεγάλων έργων – και επανέρχοµαι σε αυτό – από
κονδύλια του ΕΣΠΑ και από τις τράπεζες, όπως είναι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, έχει σε µεγάλο βαθµό εξασφαλιστεί. Άρα, γιατί ιδιωτικοποιείτε τον ΑΔΜΗΕ και περιορίζετε έτσι
και την εθνική κυριαρχία και δηµιουργούνται κίνδυνοι και για την
εθνική ασφάλεια;
Νοµίζω ότι σε αυτά πρέπει να απαντήσετε. Δεν υπάρχει, όµως,
απάντηση και δεν νοµίζω ότι θα την δώσετε και σήµερα. Γι’ αυτό
και καταψηφίζουµε το παρόν νοµοσχέδιο.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κι εµείς ευχαριστούµε τον κ. Σταυρογιάννη.
Έχουµε ολοκληρώσει µε τους ειδικούς αγορητές. Θέλω να
πληροφορήσω το Σώµα ότι τα µεσάνυχτα θα λήξουµε τη συνεδρίαση και, όπως έχουµε συνεννοηθεί µε τα κόµµατα, θα µιλήσουν τώρα οι Βουλευτές και αύριο θα µιλήσει ο Υπουργός και
θα ακολουθήσουν οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι.
Κύριε Ιωαννίδη, έχετε τον λόγο για επτά λεπτά.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Είναι γεγονός ότι η συµµετοχή µας στην Ευρωπαϊκή Ένωση
επιβάλλει τη λεγόµενη συµµόρφωση της ελληνικής νοµοθεσίας
ή την ενσωµάτωση σε αυτήν µιας σειράς οδηγιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ώστε σε όλες τις χώρες µέλη να επικρατούν
κοινοί κανόνες. Αυτό είναι και το αντικείµενο του συζητούµενου
σχεδίου νόµου, µε το οποίο, βάσει της οδηγίας 2009/72 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ρυθµίζονται θέµατα του Ανεξάρτητου
Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, του «ΑΔΜΗΕ
Α.Ε.», και κυρίως ο αναγκαίος διαχωρισµός του από τη ΔΕΗ και
στη συνέχεια η διάθεσή του σε στρατηγικό επενδυτή, ώστε να
δηµιουργηθεί ανοιχτή αγορά στον τοµέα της ηλεκτρικής ενέργειας.
Και όταν λέω «αναγκαίος», εννοώ ότι είναι λογικό να αποτελούν διαφορετικές οντότητες η εκµετάλλευση των δικτύων και η
διαδικασία παραγωγής και προµήθειας, για λόγους διεύρυνσης
του υγιούς ανταγωνισµού, µε ό,τι θετικό αυτό συνεπάγεται για
τον καταναλωτή. Δηλαδή: να µην αυξηθούν οι τιµές της ηλεκτρικής ενέργειας και να απεξαρτηθούµε επιτέλους από τις εισαγωγές ακριβών καυσίµων για την παραγωγή ηλεκτρισµού.
Εµείς πιστεύουµε στις µορφές της ελεύθερης οικονοµίας,
όπως η απελευθερωµένη αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, φυσικά
πάντα σε σαφείς κανόνες προστασίας του κοινωνικού συνόλου.
Στη φάση που βρισκόµαστε σήµερα, δηλαδή, της ανάσχεσης της
ύφεσης, είναι πολύτιµη κάθε επένδυση που θα γίνει σύµφωνα µε
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τους παραπάνω κανόνες.
Εποµένως, είναι πραγµατικά όχι καλή η προειδοποίηση που
ακούστηκε στην αρµόδια επιτροπή από την Αξιωµατική Αντιπολίτευση, ότι δηλαδή θα ακυρωθεί οποιοσδήποτε σχετικός διαγωνισµός, στερώντας από τον ελληνικό λαό πολύτιµες επενδύσεις.
Θα το καταλάβαινα απόλυτα να απαιτούσαν υψηλότερο τίµηµα,
µεγαλύτερη ασφάλεια. Να απειλούνται, όµως, διεθνείς υποψήφιοι επενδυτές σίγουρα δεν αποτελεί σωστή στάση ενός φορέα
που ισχυρίζεται ότι µπορεί να διαχειριστεί τα συµφέροντα της
χώρας.
Όλοι γνωρίζουµε το πώς λειτούργησαν οι δηµόσιοι οργανισµοί
τα τελευταία σαράντα χρόνια. Όµως υπάρχουν παραδείγµατα,
όπως ο ΟΠΑΠ παλαιότερα, που σε σηµαντικό βαθµό λειτούργησε επί δεκαετίες για το καλό του ελληνικού αθλητισµού και πολιτισµού. Το ίδιο πιθανόν να συνέβη και στον όµιλο της ΔΕΗ και
κανένας δεν αµφισβητεί τα επιτεύγµατά της.
Όµως οι καιροί αλλάζουν, όπως µπορεί να αλλάζουν και οι µέθοδοι µεγιστοποίησης του οφέλους για όλους. Πρέπει, λοιπόν,
να είµαστε ευέλικτοι, αν επιθυµούµε να καταλάβουµε κάποια
θέση στην ενεργειακή σκακιέρα. Άλλωστε, εκ των πραγµάτων
εδώ και δεκαετίες δεν αποτελούµε κλειστή αγορά ούτε είµαστε
αποκοµµένοι από τα άλλα ευρωπαϊκά και τοπικά δίκτυα, αλλά
αποτελούµε µέρος αυτών και εποµένως πρέπει να λειτουργούµε
µε κοινούς κανόνες.
Αναφέρθηκε στην επιτροπή ότι η «ΑΔΜΗΕ Α.Ε.», η θυγατρική
της ΔΕΗ, έχει στην ιδιοκτησία της έντεκα χιλιάδες χιλιόµετρα
εναέριων, υπόγειων και υποβρύχιων καλωδίων µεταφοράς της
ηλεκτρικής ενέργειας, διακοσίους είκοσι έναν εξοπλισµένους
υποσταθµούς και κέντρα υψηλής τάσης, καθώς και τρία εθνικά
κέντρα ελέγχου ενέργειας.
Κάποιοι, µάλιστα, αποτιµούν αυτήν την περιουσία σε αρκετά
δισεκατοµµύρια ευρώ. Έσπευσαν να υιοθετήσουν την αποτίµηση
που έκανε η «GOLDMAN SACHS» για δικούς της πελάτες. Δεν
µπορούµε, φυσικά, άκριτα να υιοθετήσουµε παρόµοιες εκτιµήσεις, το σίγουρο είναι πως πρόκειται για τεράστια περιουσία.
Θα ήθελα να ρωτήσω αν το δηµόσιο ως µέτοχος έχει ζητήσει
κάποια σχετική αποτίµηση από ανεξάρτητους διεθνείς οίκους.
Είναι, βέβαια, ιδιαίτερα θετικό ότι το ελληνικό δηµόσιο θα διατηρήσει στη νέα εταιρεία την καταστατική πλειοψηφία του 34%,
όπως προβλέπεται στο πρώτο άρθρο. Επειδή, όµως, δεν πρόκειται για µια απλή ανώνυµη εταιρεία και για να αποφεύγονται αυθαιρεσίες της πλειοψηφίας και να υπάρχει θεσµικός και
ουσιαστικός έλεγχός της στη λήψη κρίσιµων στρατηγικών αποφάσεων, πρέπει µε κάποια νοµική ρύθµιση να ενισχυθεί περαιτέρω αυτός ο θεσµικός ρόλος του 34%.
Χαίροµαι, κύριε Υπουργέ, που καταθέσατε βελτιωτική πρόταση σε αυτήν την κατεύθυνση.
Να σας πω κάτι το οποίο είναι από το δικό µου περιβάλλον.
Την εποχή που ήταν ο Τζότνταν και ο Πάιπεν στους Chicago
Bulls, που πήραν όλα τα δαχτυλίδια, είχαν την πλειοψηφία της
µειοψηφίας. Το 16% έκανε κουµάντο.
Αυτό θα πρέπει να το εξασφαλίσουµε, γιατί πράγµατι είναι ένα
στρατηγικό όπλο, το οποίο πρέπει να το ελέγχει η πολιτεία. Σε
αυτό ό,τι και να ζητούν έχουν δίκιο, διότι πράγµατι πρέπει να εξασφαλίσουµε να µην κάνει ποτέ η πλειοψηφία ό,τι θέλει.
Και για αυτό που είπαν οι συνάδελφοι, που µίλησαν, για την
προβλεπόµενη στο άρθρο 3 δυνατότητα κατάτµησης ακινήτων
και τη σύσταση δουλείας διόδου, θα ήθελα να µάθω εάν έχει
γίνει σχετικός υπολογισµός για το ύψος των ενδεχόµενων αποζηµιώσεων καθώς και από ποιον θα καταβληθούν.
Κύριε συνάδελφε, εκτιµώ ότι ο προτεινόµενος διαχωρισµός
του ΑΔΜΗΕ είναι ένα σηµαντικό βήµα απελευθέρωσης της αγοράς ενέργειας στη χώρα µας, ενισχύει την ανταγωνιστικότητα
της οικονοµίας και αδιαµφισβήτητα θα προσελκύσει κεφάλαια
από επενδυτές στο χώρο της ενέργειας σε βάθος χρόνου.
Ο συνάδελφος που µίλησε εκ µέρους των Ανεξάρτητων Βουλευτών είπε, µάλιστα, ότι οι Γερµανοί το έδωσαν και µετά όταν
είδαν ότι δεν βολεύει, το πήραν πίσω.
Γι’ αυτό χρειάζεται πάντα η πολιτεία να ελέγχει όλα αυτά τα
στρατηγικά όπλα.
Αποτελεί, λοιπόν, µια µεταρρύθµιση που θα συµβάλει στο λι-

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΕ’ - 28 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014

γότερο, αλλά καλύτερο κράτος και στην επίτευξη µεγαλύτερου
οφέλους για το κοινωνικό σύνολο και στην οικοδόµηση εµπιστοσύνης για τη χώρα µας σε διεθνές επίπεδο.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Πρέπει, όµως, οπωσδήποτε να δεσµεύσουµε τον οποιοδήποτε
νέο ιδιοκτήτη µε την παροχή εκ µέρους των συγκεκριµένων οικονοµικών εγγυήσεων, να προβεί σε σηµαντικές επενδύσεις αναβάθµισης και επέκτασης του εθνικού δικτύου µεταφοράς, έργα
επείγοντα όπως είναι οι δύο γραµµές από τη Μεγαλόπολη και τα
δίκτυα προς την Κρήτη και τις Κυκλάδες. Ας µην ξεχνούµε τι
έχουµε πάθει στη Σαντορίνη.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει η ΣΤ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΜΑΡΙΑ ΚΟΛΛΙΑ – ΤΣΑΡΟΥΧΑ)
Επιπρόσθετα, θα πρέπει να διατηρηθεί -και είναι πολύ σοβαρό
αυτό, κύριε Υπουργέ- το υφιστάµενο σήµερα προσωπικό, µε τα
ασφαλιστικά δικαιώµατά του, δεδοµένου ότι µε τις παρούσες
συνθήκες σε διαφορετική περίπτωση θα ήταν σχεδόν αδύνατον
να αναπληρωθούν θέσεις εργασίας.
Επαναλαµβάνω τη βελτιωτική πρόταση ενίσχυσης του θεσµικού ρόλου του 34%, ώστε να µην κινδυνεύει ο έλεγχος της πολιτείας, δηλαδή ο δηµόσιος έλεγχος.
Με δύο λόγια, το παρόν σχέδιο νόµου, εφόσον καλυφθούν και
αυτά, θα έχει σίγουρα θετικά αποτελέσµατα. Γι’ αυτόν τον λόγο
προτίθεµαι να το υποστηρίξω, να το υπερψηφίσω.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια - Τσαρουχά): Ευχαριστούµε και εµείς, κύριε Ιωαννίδη.
Τον λόγο έχει η κ. Σοφία Σακοράφα.
ΣΟΦΙΑ ΣΑΚΟΡΑΦΑ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πριν από τρία χρόνια, όταν µιλούσατε για θυσίες του λαού προκειµένου να έρθουν κάποια
στιγµή επενδύσεις και ανάπτυξη στη χώρα, είχα περιγράψει ακριβώς το τοπίο που θα διαµορφωνόταν. Η Ελλάδα µετατρέπεται
σε νεοαποικία και ο λαός µας σε λεηλατηµένο ιθαγενή. Του
λόγου το αληθές το επιβεβαιώνει το βιβλίο Ιστορίας της Γ’ Γυµνασίου.
Προσέξτε τι λέει: «Οι µέθοδοι αποικιοκρατικής πολιτικής ήταν
δύο: Η κατάκτηση εδαφών και η καθυπόταξη των κατοίκων τους,
πρακτική που εφαρµόστηκε στις περισσότερες περιπτώσεις,
αλλά και η οικονοµική διείσδυση σε ανεξάρτητα κράτη και η µετατροπή τους σε ηµιαποικίες, τακτική που εφαρµόστηκε όπου
ήταν αδύνατη για λόγους διεθνών ισορροπιών, η κατάκτηση. Οι
αποικίες σφραγίστηκαν από την αποικιοκρατία. Ο πλούτος τους
λεηλατήθηκε. Οι λαοί τους αντιµετωπίστηκαν σαν να ήταν κατώτεροι και µετατράπηκαν, σχεδόν, σε δούλους. Οι πολιτισµοί τους
υποτιµήθηκαν».
Ακόµα, λοιπόν, κι ένας δεκαπεντάχρονος µαθητής κατανοεί ότι
οι διαδικασίες που εφαρµόζονται στην πατρίδα και το λαό µας,
οι συµβουλές που ξεστόµισε µε απύθµενο θράσος η γνωστή κ.
Ξαφά στην τηλεόραση χθες, «Πουλήστε αεροδρόµια, λιµάνια,
ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, ΟΣΕ», στην ουσία περιγράφουν τη µετατροπή της
πατρίδας µας σε νεοαποικία.
Για όποιον έχει αµφιβολία, συνεχίζει ο ορισµός της αποικιοκρατίας. Η µητρόπολη είναι αυτή που ασκεί άµεσα κυριαρχικά
δικαιώµατα στις αποικίες και καθορίζει την κοινωνική δοµή, τη
διακυβέρνηση και τις οικονοµικές λειτουργίες. Δεν υπάρχει ίχνος
υπερβολής στο ότι πράγµατι η µητρόπολη καθόρισε τη διάρρηξη
τη κοινωνικού µας ιστού επί τέσσερα χρόνια και οδήγησε στην
εξόντωση το λαό µας. Η µητρόπολη καθόρισε, µε αντιδηµοκρατικές εκτροπές, µε την άσκηση ωµής τροµοκρατίας, το συσχετισµό διακυβέρνησης της πατρίδας µας. Η µητρόπολη καθόρισε
και καθορίζει και µε προσβλητικές, µάλιστα, διαδικασίες του
τύπου, «Ξέχνα το Γιάννη», την οικονοµική πολιτική της Κυβέρνησης.
Ο τίτλος, λοιπόν, του νοµοσχεδίου δεν είναι «Ρύθµιση θεµάτων
της ΑΔΜΗΕ Α.Ε.». Ο πραγµατικός τίτλος είναι: «Ρυθµίσεις για να
σφετεριστούν αποικιοκράτες, αυστηρά και µόνο, τις υποδοµές,
τις πλουτοπαραγωγικές πηγές και τις στρατηγικές δραστηριότη-
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τες της Ελλάδας, µε στόχο, εκτός από το οικονοµικό όφελος, τον
πολιτικό, οικονοµικό, νοµοθετικό έλεγχο και την εκµετάλλευση
των πλουτοπαραγωγικών πηγών αλλά και των ίδιων των πολιτών
της χώρας».
Πιο ξεκάθαρος για το θέµα, χωρίς προσχήµατα βεβαίως, είναι
ο Πρόεδρος των Γερµανών εξαγωγέων Άντον Μπέρνερ, ο οποίος
δήλωσε για την Ελλάδα: «Ευτυχώς έχει περιορισθεί η εθνική της
κυριαρχία και έχουν αναλάβει οι βόρειοι».
Αυτό που δεν µας λένε, όµως, τα βιβλία της Ιστορίας και κανείς
άλλος βέβαια από αυτό το µεταµορφωµένο σινάφι των αποικιοκρατών, είναι το πώς ονοµάζεται αυτός που παραλαµβάνει ένα
κυρίαρχο κράτος και το µετατρέπει σε αποικία. Το συµπέρασµα
είναι εύκολο ακόµα και για ένα δεκαπεντάχρονο µαθητή.
Αυτό που λείπει ακόµα, αλλά δεν θα το παραλείψω, είναι η κατάληξη και η τύχη αυτών των κυβερνήσεων και των αποικιοκρατών όταν ο κυρίαρχος λαός αναλαµβάνει την εξουσία.
Από την ευθύνη που µου δηµιουργούν οι αρχές και οι αξίες
της Αριστεράς, οι προγραµµατικές δεσµεύσεις του κόµµατός
µου, από την πολιτική ευθύνη που µου δηµιουργεί τούτο το
Βήµα, λέω ανοιχτά και ξεκάθαρα: Οι νεοαποικιοκράτες θα επιστρέψουν στην πατρίδα τους και οι εγχώριες µαριονέτες τους
θα πληρώσουν το τίµηµα της υποταγής τους. Κι ο χρόνος δεν
είναι µακρινός.
Αυτό, ευτυχώς, το γνωρίζει καλά και το εγχώριο πολιτικό κατεστηµένο, αλλά κυρίως το γνωρίζουν οι αποικιοκράτες, τους
οποίους η Κυβέρνηση απλώς αποκαλεί «επενδυτές».
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, χαρακτήρισα το ξεπούληµα των
δικτύων και των γραµµών µεταφοράς και την προετοιµασία της
Κυβέρνησης να εκποιήσει µεγάλο µέρος της ΔΕΗ «νεοαποικιακό
σχέδιο». Το τεκµηριώνω:
Ο ΑΔΜΗΕ είναι η ραχοκοκαλιά της ΔΕΗ. Αποτελεί µία στρατηγική, εθνική υποδοµή. Αποτελεί βάση για την άµυνα και την
ασφάλεια. Αποτελεί το εργαλείο για την οικονοµική και παραγωγική ανασυγκρότηση και την ανάπτυξη. Γι’ αυτούς ακριβώς τους
λόγους στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης τα δίκτυα ανήκουν σε ανεξάρτητες, αλλά 100% κρατικές, επιχειρήσεις και οι
µετοχές τους ανήκουν είτε στο Υπουργείο Οικονοµικών είτε στα
ασφαλιστικά ταµεία, ενώ σε αρκετές χώρες η κρατική ιδιοκτησία
των δικτύων είναι συνταγµατικά κατοχυρωµένη. Το έγκληµα της
πώλησής µας αποστερεί ένα κοµβικό εργαλείο για την εθνική µας
ασφάλεια και για την έξοδο από το φαύλο κύκλο της κρίσης.
Αυτό ακριβώς τεκµηριώνω.
Τι είναι µία χώρα χωρίς εθνική άµυνα και ασφάλεια; Τι είναι µία
χώρα χωρίς να µπορεί ο λαός της να αξιοποιεί τα εργαλεία της
προκειµένου να επιβιώσει; Τι είναι µία χώρα που ξεπουλά τα δίκτυα και στερείται ένα σταθερό και σίγουρο έσοδο για να το µεταβιβάσει σε αυτούς που κερδοσκοπούν στην πλάτη του λαού
µας; Τι είναι µία χώρα που παραδίδει τα κλειδιά της; Τι είναι µία
αποβιοµηχανοποιηµένη και σε κρίση χώρα, όταν εκποιεί και παραδίδει προς λεηλασία τη µεγαλύτερη κερδοφόρα βιοµηχανική
επιχείρησή της; Νεοαποικία, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι! Και
προχωρώ:
Τι είναι µία Κυβέρνηση µίας χώρας που στις παρούσες συνθήκες και σε κάθε συνθήκη βέβαια, προχωρά σε επιλογές που θα
αυξήσουν κατά 100% το ρεύµα στα νοικοκυριά, που θα αυξήσουν το ενεργειακό κόστος στις µικροµεσαίες επιχειρήσεις;
Τι είναι η κυβέρνηση µιας χώρας, που καταστρέφει τις προϋποθέσεις για την αξιόπιστη, ασφαλή και απρόσκοπτη µεταφορά
της ηλεκτρικής ενέργειας από τον τόπο παραγωγής της στις βιοµηχανίες, στις πόλεις και στα χωριά, όπου καταναλώνεται;
Είναι εντολοδόχος των αποικιοκρατών. Αυτό είστε και αυτό καταντήσατε το λαό µας και την πατρίδα µας!
Υπάρχει, όµως, ένα «αλλά», κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της
Κυβέρνησης. Υπάρχει ένα πλειοψηφικό ρεύµα ανατροπής, το
οποίο δεσµεύεται µόνο έναντι του ελληνικού λαού και δεν δεσµεύεται από καµµία άλλη υπογραφή προς τοκογλύφους και αρπακτικά. Από αυτές τις υπογραφές δεσµεύονται ο κ. Σαµαράς, ο
κ. Βενιζέλος και όλοι οι πρόθυµοι Υπουργοί.
Μην αναλωθείτε, κύριοι της συγκυβέρνησης, σε φτηνά λόγια,
όπως το συνηθίζετε. Μην αναλωθείτε σε φτηνές στρεβλώσεις,
ότι δήθεν ο ΣΥΡΙΖΑ διώκει τους επενδυτές. Σας το λέµε ξεκά-
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θαρα για να το ακούσετε εσείς, αλλά και οι εντολείς σας: Όσοι
τρέξουν για να αρπάξουν τα κλειδιά της Ελλάδας και του λαού
µας, όσοι τρέξουν για να κερδοσκοπήσουν για άλλη µία φορά,
υπονοµεύοντας την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας και καταστρέφοντας τη δυνατότητα επιβίωσης του λαού µας, δεν θα προλάβουν. Θα βρεθούν αντιµέτωποι µε έναν λαό και την κυβέρνησή
του, που θα αγωνιστεί για την ανεξαρτησία, την κυριαρχία και
την κοινωνική του ανασυγκρότηση, που θα αποτινάξει κηδεµόνες, επόπτες και αποικιοκράτες. Θα βρεθούν αντιµέτωποι µε ένα
σχέδιο αναπτυξιακό και επενδυτικό, µε πυρήνα το δηµόσιο
τοµέα, αλλά και µε ευρωπαϊκούς πόρους, µε ένα σχέδιο για παραγωγικές επενδύσεις. Θα βρεθούν αντιµέτωποι µε την αδιαπραγµάτευτη θέση µας ότι τα δηµόσια αγαθά, που εξασφαλίζουν
την επιβίωση του λαού µας, παραµένουν πάντα σε δηµόσιο και
κοινωνικό έλεγχο.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Κυρία Πρόεδρε, ελάχιστα µόνο δευτερόλεπτα. Ευχαριστώ.
Η ενέργεια είναι από τα κυρίαρχα δηµόσια αγαθά. Πλιατσικολόγοι, κερδοσκόποι και νεοαποικιοκράτες σε λίγους µήνες δεν
θα χωρούν στην πατρίδα µας. Αυτό δεν είναι κατάθεση της
απλής πολιτικής µας πρόθεσης, απλή διατύπωση ενός εναλλακτικού προγράµµατος. Είναι απειλή κατά του εχθρού του λαού
µας.
Πέρασαν τέσσερα χρόνια µε απειλές, εκφοβισµούς, προσβολές, καταρράκωση της αξιοπρέπειάς µας, κατατροµοκράτηση
του λαού µας. Πέρασαν πολλά χρόνια στενής διαπλοκής του παρασιτικού κεφαλαίου, ντόπιου και ξένου, µε τις αιχµάλωτες πολιτικές ηγεσίες της µίζας, των κατ’ όνοµα δηµόσιων έργων, των
υποχείριων της «SIEMENS», των ευτελών δώρων βιτρίνας και των
άλλων, µεγάλης αξίας, που δεν µάθαµε ποτέ, µε ανταλλαγή το
δρόµο προς την ατιµωρησία του κάθε κ. Χριστοφοράκου.
Πέρασαν πολλά χρόνια µε πολλές λίστες Λαγκάρντ κλειδωµένες στα συρτάρια της πολιτικής ηγεσίας της χώρας µας. Πέρασαν
πολλά χρόνια ασύδοτων καναλαρχών, µε τις µεγαλοκατασκευαστικές, αδιαφανείς και κερδοσκοπικές, δραστηριότητές τους. Πέρασαν πολλά χρόνια απαξίωσης και ξεπουλήµατος του πλούτου
της χώρας µας από τα ναυπηγεία και τα λιµάνια µέχρι τη ΔΕΗ και
τον ΟΠΑΠ.
Φτάνει πια! Τώρα ήρθε η ώρα να τους απειλήσει ο ελληνικός
λαός.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ολοκληρώστε,
παρακαλώ.
ΣΟΦΙΑ ΣΑΚΟΡΑΦΑ: Ξέρετε κάτι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι; Η απειλή των λαών έχει τρία χαρακτηριστικά: Πρώτον, δεν
αναγνωρίζει άλλοθι. Δεύτερον, αποκαθιστά το δίκαιο. Τρίτον, για
τους δύο παραπάνω λόγους, η απειλή είναι το δικαίωµα της νόµιµης άµυνας του λαού µας, είναι ο δρόµος για την κοινωνική και
πολιτική χειραφέτησή του και τελικά για τη δηµοκρατία.
Αυτή είναι η τεράστια ποιοτική διαφορά. Όταν απειλείτε εσείς,
κερδίζουν τα αρπακτικά. Όταν απειλεί ο λαός, κερδίζει πάντα η
δηµοκρατία.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κυρία συνάδελφε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, θα
ήθελα τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κύριε Μουσουρούλη, φαντάζοµαι ότι δεν υπάρχει προσωπικό ζήτηµα. Έχετε
τον λόγο για ένα λεπτό.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, θέλω να
υποβάλλω τρία ερωτήµατα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Όχι τρία. Ένα.
Δεν έχετε τον λόγο. Δεν είναι προσωπικό ζήτηµα, κύριε Μουσουρούλη.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, ακούστηκαν βαρύτατες εκφράσεις.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Θα ακουστούν
κι άλλα στην Αίθουσα, κύριε Μουσουρούλη.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ: Αφήστε µε να µιλήσω για
πέντε δευτερόλεπτα.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κύριε Μουσουρούλη, σας παρακαλώ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ: Σας παρακαλώ, κυρία
Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Εγώ σας παρακαλώ. Δεν έχουµε ακόµα τη δυνατότητα δευτερολογίας. Τώρα
ξεκίνησαν οι συνάδελφοι να µιλάνε.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
Θα ακουστούν. Εδώ είναι Κοινοβούλιο και ο καθένας τοποθετείται όπως κρίνει. Μετά θα µπούµε σε άλλες συζητήσεις.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ: Κάποιος…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κύριε Μουσουρούλη, θα εκτραχυνθεί η συζήτηση και θα χάσουµε χρόνο, ενώ
ξεκινάµε καλά. Ο καθένας θα πει την άποψή του.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ: Για πέντε δευτερόλεπτα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια – Τσαρουχά): Αν µιλήσετε
εσείς τώρα, θα έχουµε απάντηση µετά.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: … (δεν ακούστηκε).
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κύριε Διαµαντόπουλε, σας παρακαλώ.
Ορίστε, κύριε Μουσουρούλη.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, µου δώσατε τον λόγο και θέλω να ρωτήσω.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Κυρία Πρόεδρε…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κύριε Διαµαντόπουλε, είστε Εισηγητής; Θα µιλήσετε στη σειρά σας.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ: Αγαπητέ συνάδελφε,
είµαι Εισηγητής…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κύριε Μουσουρούλη, σας παρακαλώ να απευθύνεστε στο Προεδρείο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, όταν οι
επενδύσεις είναι δεσµευτικές, όταν οι χρεώσεις είναι ρυθµιζόµενες και όταν η απόδοση είναι σταθερή, µπορεί να µου εξηγήσει
κανείς τη διαφορά ενός ιδιωτικού από ένα δηµόσιο µονοπώλιο;
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κύριε Πετράκο,
θέλετε να απαντήσετε τώρα; Καλύτερα να µιλήσετε αργότερα.
Τον λόγο έχει ο κ. Παναγιώτης Ρήγας.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΗΓΑΣ: Κύριε Μουσουρούλη, νόµιζα ότι άλλο
θα πείτε. Νόµιζα ότι θα πείτε άλλα πράγµατα.
Ακούστε, κυρία Σακοράφα. Θα µπορούσατε βεβαίως να πείτε
ό,τι είπατε υπερασπίζοντας τις απόψεις του κόµµατός σας. Οι
απειλές σας όµως δεν περνάνε. Και τα χρόνια που αναφέρατε
ως χρόνια της µίζας, ήσαστε µέσα στο ΠΑΣΟΚ! Το κόµµα της
µίζας υπηρετούσατε, κυρία Σακοράφα!
ΣΟΦΙΑ ΣΑΚΟΡΑΦΑ: …(Δεν ακούστηκε)
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΗΓΑΣ: Αφήστε τα αυτά. Εκ των υστέρων µπορείτε να κάνετε πολλοί τους ήρωες. Στο ΠΑΣΟΚ ήσαστε, αυτό
σας ανέδειξε, αυτό υπηρετήσατε. Αφήστε, λοιπόν, τις απειλές
για την αποικιοκρατία!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
Είναι ντροπή σας να απειλείτε τους συναδέλφους σας. Δεν
σας φοβόµαστε!
ΣΟΦΙΑ ΣΑΚΟΡΑΦΑ: …(Δεν ακούστηκε)
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΗΓΑΣ: Κρατικοδίαιτη ήσαστε στο ΠΑΣΟΚ! Να
αφήσετε τις απειλές.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κύριε Ρήγα,
σας παρακαλώ κατεβάστε τους τόνους. Πιο ήρεµα, κύριε Ρήγα,
παρακαλώ.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΗΓΑΣ: Δεν σας φοβόµαστε. Αφήστε τους
ηρωισµούς. Σας ξέρουµε καλά, σας ξέρουµε καλά!
Επί της ουσίας, λοιπόν. Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, η
ιδιωτικοποίηση του ΑΔΜΗΕ µε την παρακράτηση του ποσοστού
34% στην καταστατική µειοψηφία διασφαλίζει απόλυτα την παρουσία του δηµοσίου. Η λειτουργία της ΡΑΕ ρυθµίζει απόλυτα
τη λειτουργία του συστήµατος. Η προκήρυξη για την ιδιωτικοποίηση του ΑΔΜΗΕ µας κατοχυρώνει ώστε τις επενδύσεις για τις
οποίες θα δεσµευτεί ο όποιος ιδιώτης πάρει τον ΑΔΜΗΕ, να τις
πραγµατοποιήσει.
Προέρχοµαι από µία περιοχή η οποία δεινοπαθεί, γιατί επί χρόνια ολόκληρα δεν υπάρχει εθνικό δίκτυο διασύνδεσης των νη-
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σιών για τη µεταφορά ρεύµατος υψηλής τάσης. Αποτέλεσµα;
Υπάρχει ανεπάρκεια στον εφοδιασµό µε ηλεκτρικό ρεύµα, υπάρχει πρόβληµα για την ένταξη των ΑΠΕ στο δίκτυο γιατί κινδυνεύει
η ευστάθεια του δικτύου, υπάρχει πρόβληµα για την τουριστική
ανάπτυξη της περιοχής µου.
Χρόνια ολόκληρα για να γίνει η διασύνδεση της Κρήτης, χρόνια ολόκληρα για να µπορέσουµε να λειτουργούµε όπως επιβάλλεται σε ένα σύγχρονο κράτος µε επάρκεια ρεύµατος για τις
επενδύσεις.
Ποιος θα τα κάνει αυτά; Με τι χρήµα θα γίνουν οι επενδύσεις
από το δηµόσιο; Γιατί δεν έγιναν µέχρι σήµερα; Διότι το κράτος
µας έχει ανεπάρκεια πόρων αυτήν τη στιγµή να πραγµατοποιήσει
αυτά τα µεγάλα έργα. Και ειδικότερα σε περίοδο κρίσης αυτά τα
έργα δεν πρόκειται να γίνουν.
Εποµένως, η ιδιωτικοποίηση του ΑΔΜΗΕ µε τη σαφέστατη δέσµευση από πλευράς του ιδιώτη ότι τα έργα στα οποία θα δεσµευθεί θα γίνουν, αλλιώς του αφαιρείται η άδεια, δηµιουργεί
την ελπίδα ότι έστω και καθυστερηµένα θα µπορέσουµε να πραγµατοποιήσουµε ορισµένα έργα υποδοµής τα οποία σήµερα το
δηµόσιο αδυνατεί να κατασκευάσει.
Γι’ αυτό, λοιπόν, η συζήτηση που γίνεται εδώ, για το θέµα του
ΑΔΜΗΕ, είναι συζήτηση που σε άλλες χώρες -µα σε όλες τις
χώρες!-είναι παρωχηµένη. Αυτά τα βαρύγδουπα περί αποικιοκρατίας σε µία χώρα η οποία ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση,
αυτή η συνωµοσιολογία, ηχούν τουλάχιστον αστεία, εάν δεν ήταν
τραγικά, γιατί λέγονται από ανθρώπους οι οποίοι επιδιώκουν να
κυβερνήσουν.
Δεν λένε, όµως, τα ίδια παντού. Απειλούν τους επενδυτές. Θα
περιµένουµε να τους επιλέξετε, να έρθουν οι επενδυτές του ΣΥΡΙΖΑ γιατί οι υπόλοιποι δεν είναι καλοί κατά τον ισχυρισµό σας.
Θα τους διώξετε! Θα βάλετε εσείς τον Διοικητή της Τράπεζας
της Ελλάδος, και, θα επιλέξετε εσείς τους επενδυτές που θα έρθουν στην χώρα.
Επιπροσθέτως θα έλεγα, λοιπόν, ότι η σοβαρότητα δεν βλάπτει. Να σταθµίσετε την κρισιµότητα της κατάστασης, να αντιληφθείτε ότι δεν πρόκειται για κανένα ρεύµα που σας σπρώχνει
στην εξουσία, αλλά για ένα 20% που σας δίνουν οι δηµοσκοπήσεις, άντε 25%. Δεν υπάρχει µεγάλο λαϊκό ρεύµα. Δεν σας σπρώχνει τίποτα, κανένα κύµα στην εξουσία. Ένας νέος
δικοµµατισµός σε πολύ χαµηλά ποσοστά φτιάχνεται. Εποµένως,
θα έλεγα ας είµαστε λίγο πιο προσεκτικοί και ας είµαστε λίγο πιο
νηφάλιοι όταν προσεγγίζουµε τόσο σοβαρά ζητήµατα.
Και ας είµαστε και ειλικρινείς διότι αυτά που λένε διάφοροι εισηγητές του ΣΥΡΙΖΑ εδώ δεν τα λέει ο κ. Τσίπρας στο Βιοµηχανικό Επιµελητήριο, στο Ελληνοαµερικάνικο Επιµελητήριο, ήταν
παντού, εκεί. Σε αυτούς τους «κοµπιναδόρους» επενδυτές πήγε
µίλησε, σε αυτούς τους «αιµατορουφήχτρες» του ελληνικού
λαού, και µίλησε µε πολύ µεγάλη κοµψότητα. Τους είπε: «Ένα
µορατόριουµ για την αποπληρωµή του χρέους, δώστε µας το περιθώριο να ανασάνουµε». Δεν ήταν τόσο επιθετικός, δεν τους
είπε θα σας πετάξουµε έξω, δεν τους απείλησε. Εδώ κάνουµε
τους µάγκες, τους απειλούµε διότι ακούει ο κόσµος. Ο κόσµος
τον οποίο συνεχίζουµε να τον τροφοδοτούµε µε ψέµατα, µε µύθους. Λοιπόν, αυτοί οι µύθοι είναι καλοί για να ακούγονται, πιθανόν, σε µια κοινωνία η οποία πράγµατι υποφέρει, πράγµατι
αγανακτεί, αλλά δεν προσφέρουν τίποτα σε µια εθνική προσπάθεια η οποία είναι σε εξέλιξη.
Μέσα σε αυτήν την εθνική προσπάθεια εντάσσεται και η αξιοποίηση πλουτοπαραγωγικών πόρων της χώρας που δεν µπορούν
µε διαφορετικό τρόπο να έχουν πολλαπλασιαστικά αποτελέσµατα, όσον αφορά την αξιοποίησή τους.
Έτσι, λοιπόν, και ο ΑΔΜΗΕ παραχωρείται σε ιδιώτη, σε ένα ποσοστό τέτοιο ώστε αυτό που αποµένει στο κράτος να του διασφαλίζει –επαναλαµβάνω και πάλι- τον έλεγχο. Η λειτουργία της
ΡΑΕ µας διασφαλίζει επίσης σε άλλα θέµατα. Επίσης µέσα στο
νόµο προβλέπονται εγγυήσεις και διασφαλίσεις και για τους εργαζόµενους. Προβλέπονται, λοιπόν, αυστηρότατες εγγυήσεις
έτσι ώστε ο ΑΔΜΗΕ ιδιωτικοποιούµενος να προσφέρει στην ελληνική οικονοµία. Μια ελληνική οικονοµία η οποία δεν έχει πόρους να δανειστεί, το τραπεζικό σύστηµα δεν λειτουργεί, το
κράτος δεν έχει δικούς του πόρους.
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Εσείς όµως κάθε νοµοσχέδιο έχετε ένα µόνο σύνθηµα «Πάρτε
το πίσω». Δεν ακούµε τίποτα άλλο. Δεν έχουµε ακούσει τίποτα
άλλο όσο καιρό είσαστε αντιπολίτευση και σήµερα εν δυνάµει
κυβέρνηση. Λέτε «Πάρτε πίσω τα νοµοσχέδια». Πολύ ωραία. Δεν
προσφέρετε τίποτα στο δηµόσιο διάλογο, το παραµικρό. Μονίµως αρνείστε. Με αυτήν, λοιπόν, τη λογική δεν πρόκειται να πείσετε κανέναν.
Εµείς θα προχωρήσουµε. Αυτή η Κυβέρνηση έχει την εµπιστοσύνη του Κοινοβουλίου και θα προχωρήσει για να ολοκληρώσει
το έργο της. Και όταν γίνουν οι εκλογές, αν ο ελληνικός λαός
σας επιλέξει, τότε θα βρεθείτε και εσείς αντιµέτωποι µε τα προβλήµατα που έχει η ελληνική οικονοµία. Και βεβαίως, όχι µόνο
δεν θα µπορέσετε να τα επιλύσετε, αλλά αλίµονο στη χώρα.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε
και εµείς.
Τον λόγο έχει ο κ. Χρυσοβαλάντης Αλεξόπουλος.
ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Διάβασα προηγουµένως σε ένα έγκυρο site ότι η διεθνής κοινότητα απειλείται, λέει, από τα µαγνητικά κύµατα του ήλιου και
ότι πρόκειται να γίνει αναστροφή των πόλων. Να τους ενηµερώσουµε ότι εδώ στην Ελλάδα, δεν χρειάζεται να φοβόµαστε κάτι
τέτοιο. Έχουµε την Κυβέρνηση Σαµαρά, δεν θα προλάβουµε να
το δούµε. Θα γίνει πολύ πιο γρήγορα η καταστροφή, τουλάχιστον εδώ.
Θα ήθελα να µιλήσω λίγο για το ηλεκτρικό ρεύµα. Άκουσα τον
κύριο εισηγητή της Νέας Δηµοκρατίας τον κ. Μουσουρούλη, που
µας ανέφερε ότι θα πρέπει, λέει, να δοθεί το δίκτυο της ΔΕΗ σε
στρατηγικό επενδυτή διότι οι ανάγκες της χώρας χρειάζονται περισσότερο ρεύµα. Δεν άκουσα ούτε από την πτέρυγα της Αριστεράς -κανένας δεν µίλησε- για την πυρηνική ενέργεια. Κανένας
δεν το έχει αναφέρει. Με δυο µικρούς υποσταθµούς πυρηνικής
ενέργειας η Ελλάδα θα ήταν αυτήν τη στιγµή πλήρης σε ηλεκτρικό ρεύµα και δεν θα είχε τέτοιο πρόβληµα.
Θα ήθελα να αναφέρω κάτι στον κύριο Υπουργό και τους συνεργάτες του, διότι έχω δουλέψει και σε εργολάβο της ΔΕΗ σαν
εργάτης και έχω γνωρίσει πόσο στοιχίζουν αυτά τα υλικά.
Ας πάρει µαζί του τους συνεργάτες του, να πάνε από υποσταθµό σε υποσταθµό να ρωτήσουν εκεί τους εργαζοµένους
πόσο στοιχίζουν αυτά τα χιλιάδες µέτρα καλώδιο, οι µονωτήρες
-ένα απλό υλικό- πόσο στοιχίζει ένας µονωτήρας, ο χαλκός, οι
γειώσεις κ.λπ., να µιλήσουν µε εναερίτες, οι οποίοι αναγκάζονται
σε άσχηµες καιρικές συνθήκες, όταν πέφτει το δίκτυο, να ανεβαίνουν σε ψηλούς πυλώνες για να αποκαταστήσουν το δίκτυο.
Να µας πουν επίσης, ο κύριος Υπουργός και οι υφιστάµενοί του,
τι αξίζει αυτό. Πάντως, σίγουρα δεν αξίζει 300-400 εκατοµµύρια
που θέλει η Κυβέρνηση να ξεπουληθεί, αξίζει πολύ περισσότερο.
Μιλήσαµε για στρατηγικούς επενδυτές εδώ µέσα και ακούστηκαν πάρα πολλά. Ποιους στρατηγικούς επενδυτές; Κάποιους σαν
αυτούς που πήραν αρκετά εκατοµµύρια ευρώ, γύρω στα 700-800,
από το Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο ή σαν τους κυρίους που είχαν
τις εταιρείες «ENERGA» και «HELLAS POWER», που χρέωσαν στο
ελληνικό δηµόσιο και στους Έλληνες φορολογούµενους πολίτες
300 εκατοµµύρια ευρώ; Σε τέτοιους στρατηγικούς επενδυτές
χρειάζεται να δώσουµε το δίκτυο; Ποιος θα τα αξιολογήσει όλα
αυτά;
Η Χρυσή Αυγή θα καταψηφίσει και το παρόν νοµοσχέδιο και
οποιοδήποτε άλλο νοµοσχέδιο έρχεται µε τέτοιες ανθελληνικές
ιδέες.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε συνάδελφε.
Τον λόγο έχει η κ. Ασηµίνα Ξηροτύρη-Αικατερινάρη.
ΑΣΗΜΙΝΑ ΞΗΡΟΤΥΡΗ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗ: Ευχαριστώ, κυρία
Πρόεδρε.
Κύριοι συνάδελφοι, συζητάµε σήµερα µία σοβαρή επιλογή της
Κυβέρνησης, κατά τη δική µας άποψη όµως αδικαιολόγητη και
λανθασµένη επιλογή.
Το νοµοσχέδιο προβλέπει λοιπόν τον ιδιοκτησιακό διαχωρισµό
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του Ανεξάρτητου Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής
Ενέργειας, του ΑΔΜΗΕ, από τη ΔΕΗ, την πώληση από τη ΔΕΗ
του 66% του µετοχικού κεφαλαίου του ΑΔΜΗΕ -µέχρι τώρα 100%
θυγατρικής εταιρείας της ΔΕΗ- σε ιδιώτη επενδυτή και την
απόκτηση από το ελληνικό δηµόσιο ποσοστού 34%, ώστε
σύµφωνα µε την ελληνική νοµοθεσία περί συµµετοχής του
δηµοσίου σε ανώνυµες εταιρείες να παρέχει την καταστατική
µειοψηφία. Για το ποσοστό του 34% το δηµόσιο δεν θα
καταβάλει χρήµατα, αλλά θα συµψηφιστούν τα όσα οφείλει η
ΔΕΗ από φόρους, τέλη για τη χρήση λιγνίτη ή άλλες απαιτήσεις
του δηµοσίου προς την εταιρεία.
Σύµφωνα λοιπόν µε την αιτιολογική έκθεση, µε το νοµοσχέδιο
εφαρµόζονται συγκεκριµένες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
η οδηγία 2009/72 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου της 13ης Ιουλίου σχετικά µε τους κοινούς κανόνες
για την εσωτερική αγορά ενέργειας και η κατάργηση της οδηγίας
2003/54. Κατά την αιτιολογική έκθεση λοιπόν, εν’ όψει της
δηµιουργίας ανοιχτής αγοράς στον τοµέα της ενέργειας εντός
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κρίνεται αναγκαίος ο ιδιοκτησιακός
διαχωρισµός του ΑΔΜΗΕ από τη ΔΕΗ. Ο αποτελεσµατικός
διαχωρισµός των δικτύων από τις δραστηριότητες παραγωγής
και προµήθειας υπαγορεύεται από την οδηγία και στοχεύει στην
εξασφάλιση ελεύθερης πρόσβασης στο δίκτυο, προϋπόθεση
απαραίτητη για την απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας.
Κύριε Υπουργέ, ακόµα κι αν είναι έτσι τα πράγµατα, κανείς
όµως δεν υπαγορεύει η ιδιωτικοποίηση του ΑΔΜΗΕ να φτάσει
σε αυτό το υψηλό ποσοστό και το δηµόσιο να απολέσει την
πλειοψηφία και το βασικότερο, η χώρα να απολέσει τον δηµόσιο
έλεγχο στα δίκτυα µεταφοράς, τα οποία είναι µείζονος
στρατηγικής σηµασίας και ταυτίζονται µε την εθνική κυριαρχία.
Πραγµατικά, δεν το δικαιολογήσατε αυτό το θέµα. Γιατί;
Υποχρεώνεστε από τις οδηγίες στο διαχωρισµό, αλλά κανείς
δεν σας υποχρεώνει –πράγµατι- το δηµόσιο να χάσει τον έλεγχο
στα δίκτυα µεταφοράς, δηλαδή να απολέσει αυτό το αρχικό ποσοστό της πλειοψηφίας και να κρατήσει µόνο το 34% και εδώ να
βρισκόµαστε µε νοµοτεχνικές βελτιώσεις, µε διασφαλίσεις, µε το
ένα, µε το άλλο, ότι αυτό το 34% θα διασφαλίσει και το δεκαετές
πρόγραµµα, θα διασφαλίζει και το ένα, θα διασφαλίζει και το
άλλο και σχεδόν θα διασφαλίζει αυτά τα οποία είχε µέχρι τώρα
το δηµόσιο έχοντας βέβαια το πλειοψηφικό πακέτο.
Δε νοµίζω ότι αυτή δεν είναι µία σωστή επιλογή και ένα σωστό
νοµοθέτηµα. Δεν µπορεί να διασφαλίσει -και δεν µπορείτε να διασφαλίσετε- µε το 34% της µειοψηφίας όλα αυτά τα οποία προσπαθείτε και µε τις νοµοτεχνικές βελτιώσεις να µας πείτε ότι θα
καταστεί δυνατόν να διασφαλισθούν.. Νόµο κάνετε, δεν υπάρχει
συνταγµατική επιταγή αυτήν τη στιγµή.
Ας δούµε τι γίνεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στις χώρες της
Ευρωζώνης κυρίως. Αυτά, βέβαια, τα αναφέρει λεπτοµερέστατα
και η έκθεση της Επιστηµονικής Επιτροπής της Βουλής, η οποία
λίγο-πολύ λέει αυτό, ότι ο διαχωρισµός ναι µεν να γίνει, αλλά από
εκεί και πέρα δεν επιβάλλονται όλα τα άλλα και η απώλεια του
δηµοσίου ελέγχου
Τι γίνεται, λοιπόν; Σε είκοσι δύο χώρες για τις οποίες έχουµε
στοιχεία, οι δεκαεπτά έχουν υπό δηµόσιο έλεγχο τα δίκτυα µεταφοράς. Στην Ολλανδία, στις Σκανδιναβικές χώρες, Δανία,
Σουηδία, Νορβηγία, Φινλανδία, τα δίκτυα υπάγονται σε 100%
κρατικές επιχειρήσεις. Επίσης, στις περισσότερες χώρες της
Ανατολικής Ευρώπης, Πολωνία, Τσεχία, Ρουµανία, Σλοβενία,
Σλοβακία, Ουγγαρία, τα δίκτυα τελούν υπό κρατικό έλεγχο. Επίσης, στην Κεντρική Ευρώπη Γαλλία, Αυστρία, Ελβετία, Βέλγιο και
άλλες χώρες, τα δίκτυα ανήκουν στο κράτος. Η Πορτογαλία, η
Ισπανία και η Ιταλία υποχρεώθηκαν τα τελευταία χρόνια να ιδιωτικοποιήσουν εν µέρει ή εν όλω τη µεταφορά ρεύµατος σε στρατηγικό επενδυτή κ.λπ.. Το ίδιο υποχρεώθηκε και η Ιρλανδία µε το
µνηµόνιο κ.ο.κ. Όµως, η Κυβέρνησή της Ιρλανδίας ακύρωσε
αυτήν την ιδιωτικοποίηση.
Ιδιωτικά δίκτυα έχει και η Μεγάλη Βρετανία, αλλά πριν ένα
µήνα υπήρχε ένα δηµοσίευµα σε κυριακάτικη εφηµερίδα ότι η
Βρετανία έχει µεγάλο προβληµατισµό και εξετάζει να ακυρώσει
την ιδιωτικοποίηση των δικτύων ενέργειας.
Εποµένως, εµείς γιατί προχωράµε σε αυτό το θέµα, όταν από
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την άλλη πλευρά, είχαµε συµφωνήσει σε αυτό; Νοµίζω σε αυτό
το ζήτηµα ότι τα δίκτυα της χώρας θα παραµείνουν υπό δηµόσιο
έλεγχο. Αυτό το περιείχαν και οι προγραµµατικές δηλώσεις της
Κυβέρνησης και βέβαια µε σαφήνεια, µε µεγάλη σαφήνεια διατυπωνόταν και στην προγραµµατική συµφωνία της τρικοµµατικής Κυβέρνησης.
Θα την καταθέσω στα Πρακτικά τη συµφωνία αυτή, η οποία
µεταξύ των άλλων αναφέρει: Διατήρηση της κυριότητας του κράτους στα δίκτυα και αξιοποίηση του θεσµού των συµβάσεων παραχώρησης για βασικές υποδοµές. Θα σας πω παρακάτω πώς
θα κάνετε τις βασικές υποδοµές που χρειάζεστε. Την καταθέτω,
λοιπόν, για τα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό η Βουλευτής κ. Ασηµίνα Ξηροτύρη- Αικατερινάρη καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο,
το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της
Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Εδώ ελέχθησαν κάποιες ανακρίβειες. Ο κ. Μουσουρούλης µας
κατέθεσε ότι η δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου έγινε το
Μάιο για την ιδιωτικοποίηση του ΑΔΜΗΕ και την περαιτέρω ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ κ.ο.κ. Βεβαίως, έγινε το Μάιο, όταν ήµασταν
στην τρικοµµατική Κυβέρνηση.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Σε ένα λεπτό ολοκληρώνω, κυρία Πρόεδρε.
Τότε τα µαζέψαµε άρον-άρον και ήρθαµε να ζητήσουµε κι
έγινε σύσκεψη στο Υπουργείο και να σας ζητήσουµε τον λόγο
γιατί παραβιάζετε αυτήν την τρικοµµατική συµφωνία την οποία
είχαµε, ότι δηλαδή δεν πρέπει να πουλήσετε τα δίκτυα. Σε αυτή
τη σύσκεψη ήρθε αιφνιδιασµένο και το ΠΑΣΟΚ, το οποίο και αυτό
διαφωνούσε µε αυτήν την πώληση.
Βέβαια, αυτή τελικά η συµφωνία οριστικοποιήθηκε µε το
Υπουργικό Συµβούλιο της 24ης Ιουλίου. Επανειληµµένα ο Πρόεδρος της Δηµοκρατικής Αριστεράς, ο Φώτης Κουβέλης, επαναλάµβανε εκτός από το θέµα της ΕΡΤ και πολλά άλλα ζητήµατα
για την αποχώρησή µας και επισήµανε ότι η ιδιωτικοποίηση των
δικτύων ήταν µια ακόµη ουσιαστική παραβίαση της συµφωνίας
της τρικοµµατικής Κυβέρνησης.
Θεωρώ, λοιπόν, ότι ο ΑΔΜΗΕ µε τα στοιχεία τα οποία έχει σήµερα, µε τον προγραµµατισµό τον οποίο έχει σήµερα, µπορεί να
υλοποιήσει τα απαιτούµενα έργα. Και µιλήσατε και εσείς στην
επιτροπή, κύριε Παπαγεωργίου, για τον προγραµµατισµό του
ΑΔΜΗΕ για τα έργα, τα οποία έχει να κάνει και τη διασύνδεση µε
την Κρήτη, και µε τις Κυκλάδες. Και µάλιστα θέσατε και το χρονοδιάγραµµα αυτών των έργων.
Δεν υπάρχουν τα χρήµατα για να µπορέσει να τα κάνει; Έχει
εξασφαλίσει τα περισσότερα. Υπάρχουν. Υπάρχουν αυτά που είχαµε στη συµφωνία. Υπάρχουν οι συµβάσεις παραχώρησης για
να γίνουν αυτά. Και εσείς περιµένετε ότι ο ιδιώτης που θα έρθει,
θα τα κάνει όλα αυτά ή ότι θα τον υποχρεώσετε να τα κάνει µέσα
από τις συµβάσεις που θα κάνει το ΤΑΙΠΕΔ;
Έχετε δει τις συµβάσεις που κάνει το ΤΑΙΠΕΔ; Είδα εγώ τη
σύµβαση που έχει κάνει το ΤΑΙΠΕΔ µε την ΕΥΑΘ. Σε τίποτα δεν
υποχρεώνει τον ιδιώτη ούτε καν να φτιάξει το δίκτυο της ύδρευσης κ.λπ..Είναι εντελώς ασαφείς οι συµβάσεις και οι διαγωνισµοί
που κάνει το ΤΑΙΠΕΔ.
Εµείς θα είµαστε εδώ και θα ζητήσουµε τις συµβάσεις αυτές.
Γιατί εµείς σας λέµε να µην προχωρήσετε στην ιδιωτικοποίηση
του ΑΔΜΗΕ. Θα είµαστε εδώ, όµως, και θα κοιτάξουµε αυτές τις
συµβάσεις.
Δεν νοµίζω ότι θα γίνουν τέτοιες συµβάσεις που θα υποχρεώνετε, δηλαδή, τον ιδιώτη επενδυτή κάθε χρόνο να σας δίνει δεκαετές πρόγραµµα και να αναλάβει και όλες αυτές τις
επενδύσεις. Τα βλέπω πάρα πολύ δύσκολα τα πράγµατα. Τζάµπα
ο κόπος και τελικά τζάµπα δίνουµε, πραγµατικά, στοιχεία της
ασφάλειας της χώρας και της εθνικής κυριαρχίας στους ιδιώτες,
όταν οι περισσότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν το
έχουν κάνει αυτό και κρατούν τα δίκτυά τους υπό δηµόσιο
έλεγχο.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της ΔΗΜΑΡ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει ο κ. Ευάγγελος Αποστόλου.
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ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ: Κύριε Υπουργέ, έχετε αντιληφθεί
ότι η νοµοθετική σας πρωτοβουλία δεν αποτελεί ένα απλό ξεπούληµα αλλά αγγίζει τα όρια τόσο της λεηλασίας της δηµόσιας
περιουσίας όσο και της εκµετάλλευσης της ελληνικής κοινωνίας;
Είναι πολλά και απλά τα ερωτήµατα που έχω να σας θέσω.
Πρώτον, είναι δυνατόν η ΔΕΗ, δηλαδή το δηµόσιο, να πουλάει
το 66% των δικτύων διανοµής ηλεκτρικού ρεύµατος και την ίδια
στιγµή να αποτελεί το µεγαλύτερο αγοραστή της χρήσης τους;
Δεύτερον, είναι δυνατόν σε µια περίοδο που η ΔΕΗ, δηλαδή
το δηµόσιο, θέλει να εκτελεί κοινωνικό έργο, να παραδίδει µονοπωλιακά σε ιδιώτη τη βασικότερη υποδοµή του χώρου; Φανταστείτε τώρα εσείς µία ιδιωτική εταιρεία να ασκεί κοινωνικό έργο,
ιδιαίτερα σε µία περίοδο που έχει µεγάλη ανάγκη η ελληνική κοινωνία. Αυτό υπάρχει στη δική σας φαντασία.
Τρίτον, από πού προκύπτει αλήθεια η παραδοχή σας στην αιτιολογική έκθεση του νοµοσχεδίου ότι η ελεύθερη πρόσβαση
στα δίκτυα αποτελεί προϋπόθεση για την απελευθέρωση της
ενεργειακής αγοράς;
Δεν υπάρχει τέτοια δέσµευση. Εσείς, οι προκάτοχοί σας, µε
πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου στο τέλος του 2011 καταργήσατε τη διασφάλιση της πλειοψηφικής συµµετοχής -κυριολεκτώτου δηµοσίου στο δίκτυο διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας, Όπως
ειπώθηκε και προηγουµένως, σε πάρα πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδιαίτερα της Ευρωζώνης τα δίκτυα βρίσκονται υπό τον άµεσο έλεγχο του κράτους. Άρα δεν υπάρχει τέτοια
δέσµευση.
Για εµάς -και βεβαίως αυτό είναι κάτι που αποδεικνύεται από
τα πράγµατα- η ΑΔΜΗΕ είναι µία ανεξάρτητη και αυτοχρηµατοδοτούµενη εταιρεία που δεν επιβαρύνει ούτε τη ΔΕΗ ούτε τον
κρατικό προϋπολογισµό. Άρα αποτελεί µία κερδοφόρα δραστηριότητα για το δηµόσιο.
Ταυτόχρονα, βεβαίως, αποτελεί και τη ραχοκοκαλιά του ηλεκτρικού συστήµατος της χώρας µας. Εσείς έχετε βάλλει ένα
στόχο, χρονοδιάγραµµα, την ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ. Ξεκινάτε
µε την ιδιωτικοποίηση του ΑΔΜΗΕ –επαναλαµβάνω- του χρυσοφόρου κοµµατιού της ΔΕΗ. Στο βάθος, βεβαίως, του ορίζοντά
σας είναι να δηµιουργήσετε µια µικρή, καλή ΔΕΗ που θα είναι
βιώσιµη και ανταγωνιστική κι αν τελειώσει κι αυτή θα την ξεπουλήσετε.
Άρα, λοιπόν, είναι προφανές ότι µε την ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών ο απόλυτος έλεγχος του φυσικού µονοπωλίου,
τα δίκτυα, αλλά και το αγαθό της ηλεκτρικής ενέργειας θα περάσει στα ιδιωτικά συµφέροντα. Το πιθανότερο, βεβαίως, είναι
ο έλεγχος να περάσει σε µεγάλους ευρωπαϊκούς οµίλους, αφαιρώντας ουσιαστικά από την ελληνική Κυβέρνηση κάθε δυνατότητα σχεδιασµού και καθιστώντας τους καταναλωτές δέσµιους
σε συνθήκες απελευθέρωσης. Αντιλαµβανόµαστε τι σηµαίνει
αυτό.
Αντί πραγµατικά να ασχοληθείτε µε τα βασικά προβλήµατα,
τις επιπτώσεις ουσιαστικά που υπάρχουν αυτήν την ώρα µε όλα
όσα συµβαίνουν στην αγορά της ηλεκτρικής ενέργειας –δεν θα
µπω σε λεπτοµέρειες πληρωµών, οφειλών, διαχείρισης του
ΛΑΓΗΕ- επιδίδεστε σε πλήρη απαξίωση του ρόλου του δηµόσιου
τοµέα και της λειτουργίας του σε εθνικής σηµασίας δραστηριότητες, όπως είναι η παραγωγή και η διανοµή της ηλεκτρικής
ενέργειας.
Τι συµβαίνει, αγαπητοί συνάδελφοι, στην αγορά σήµερα του
ηλεκτρισµού, στο διασυνδεδεµένο σύστηµα; Για τις ανάγκες σήµερα σε περίοδο αιχµής έχουµε εγκατεστηµένη ισχύ δεκαέξι χιλιάδες MW και σήµερα οι ανάγκες δεν ξεπερνούν τα οκτώ
χιλιάδες MW. Αντιλαµβάνεστε ότι ακόµη κι αν υπολογίσουµε και
τις διεθνείς διασυνδέσεις που υπάρχουν στο σύστηµα, όλο αυτό
δεν µας καθιστά την ανάγκη ιδιαίτερα αύξησης της παραγωγής
του ηλεκτρικού ρεύµατος ως επιδίωξη.
Άρα, λοιπόν, θα πρέπει να δούµε ότι σε τέτοιες συνθήκες δεν
υπάρχουν δυνατότητες απορρόφησης του ηλεκτρικού ρεύµατος.
Αν υπήρχαν πάρα πολλές εταιρείες θα είχαν ξηλώσει τις µονάδες
τους και θα είχαν πάει κάπου αλλού, θα είχαµε δηλαδή µια µεταπώληση ουσιαστικά των συγκεκριµένων δραστηριοτήτων.
Στη χώρα µας, παρότι υπάρχουν όλα αυτά τα διαφορετικά
προβλήµατα, η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας και η Κυβέρνηση επι-
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βάλλουν χρεώσεις στην αγορά που όχι µόνο υποσκάπτουν κάθε
προσπάθεια για βελτίωση της ανταγωνιστικότητας στην οικονοµία, αλλά και αναγκάζουν την ελληνική κοινωνία να αγοράζει
ακριβό ηλεκτρικό ρεύµα.
Είναι η παραγωγή αυτής της ηλεκτρικής ενέργειας που έχει
οδηγήσει τη ΔΕΗ µέχρι το σηµείο να πληρώνει κάθε χρόνο σε
κατόχους ηλεκτροπαραγωγικών µονάδων περισσότερα από 300
εκατοµµύρια ευρώ, ακόµη κι όταν δεν παράγουν ούτε µια Kwh.
Επίσης, είναι άδικο πραγµατικά να έχει τη δυνατότητα η χώρα
µας να παράγει φθηνό ηλεκτρικό ρεύµα, αξιοποιώντας όλα τα
τοπικά πλεονεκτήµατα, τις τοπικές ιδιαιτερότητες και να βρισκόµαστε σε µια διαδικασία να οδηγείται η παραγωγή ηλεκτρικού
ρεύµατος σε τέτοιες τιµές, σε τέτοιο κόστος που –όπως είπα και
προηγούµενα- καταλήγει στον ελληνικό λαό.
Ταυτόχρονα, βεβαίως, εσείς υποχρεώνετε τη ΔΕΗ να αποσύρει τις παλιές αποσβεσµένες µονάδες, όπου εκεί δεν θα είχαµε
το αντίστοιχο κόστος στην παραγωγή του ηλεκτρικού ρεύµατος.
Πλέον απελευθερώνετε την αγορά, πράγµα που σηµαίνει ότι ξεπουλάτε όσο γίνεται γρηγορότερα το δηµόσιο χώρο, φτάνοντας,
µάλιστα µέχρι το σηµείο –ιδιαίτερα για την περίπτωση του
ΑΔΜΗΕ- να προωθείτε τη συγκεκριµένη ρύθµιση ερήµην των εργαζοµένων, όταν ξέρετε ότι η εργασιακή τους σχέση είναι συνδεδεµένη µε την ασφαλιστική τους εισφορά, η οποία έχει
ενσωµατωθεί στην περιουσία της ΔΕΗ.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Θέλω ένα λεπτό µόνο, κυρία Πρόεδρε, να σταθώ σε µια τροπολογία που έχει κατατεθεί κι αφορά τα Ελληνικά Αµυντικά Συστήµατα. Εισάγετε κι εδώ µια παραδοξότητα. Διασπάτε τα
Ελληνικά Αµυντικά Συστήµατα σε δύο εταιρείες, µη κατονοµάζοντας τα περιουσιακά στοιχεία που θα µεταβιβαστούν σε κάθε
µια από αυτές.
Πώς θα γίνει αυτή η διάσπαση όταν η λειτουργία πολλών δραστηριοτήτων είναι αλληλοσυµπληρούµενη; Πώς θα διασπάσετε,
για παράδειγµα, το εργοστάσιο της ηλεκτροµηχανικής Κύµης;
Για τους εργαζόµενους βεβαίως της Κύµης υπάρχει και ένα άλλο
ζήτηµα που ιδιαίτερα αφορά τις καταβολές δεδουλευµένων. Το
ξέρετε ότι έχουν καταφύγει σε ασφαλιστικά µέτρα ζητώντας όχι
µόνο τα δεδουλευµένα τους, αλλά ακόµη και την απαγόρευση
αλλαγής της νοµικής µορφής της εταιρείας. Μήπως τους οδηγείτε κι αυτούς εκβιαστικά σε µία εθελοντική αποχώρηση; Δεν
προβλέπεται καµµία διασφάλιση ούτε για τις θέσεις εργασίας
τους ούτε για την απασχόλησή τους.
Ολοκληρώνοντας, θέλω να σας πω ότι τόσο το συγκεκριµένο
νοµοσχέδιο που συζητάµε όσο και η τροπολογία που αφορά τα
Ελληνικά Αµυντικά Συστήµατα είναι εθνικής σηµασίας τα ζητήµατα που επιχειρεί να αντιµετωπίσει. Και επιτέλους σταµατήστε
αυτήν την εκποίηση δηµοσίων αγαθών εθνικής σηµασίας. Φτάνει
πια το ξεπούληµα!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε Αποστόλου.
Τον λόγο έχει ο κ. Μιχαήλ Αρβανίτης.
ΜΙΧΑΗΛ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ-ΑΒΡΑΜΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Δεν είναι η πρώτη φορά βεβαίως σε αυτήν την κατακερµατισµένη Βουλή όπου γίνεται παίγνιο εν ου παικτοίς, δεν παράγεται
ουσία κοινοβουλευτικό έργο, απλώς γίνεται όλη αυτή η διαδικασία προκειµένου διά της πλειοψηφίας την οποία διαθέτει η εντολοδόχος Κυβέρνησις να περάσουν ορισµένα νοµοσχέδια. Γίνεται
συζήτησις και ψήφισις επί διαφόρων νοµοσχεδίων µε διακόσιους
ενενήντα τέσσερις Βουλευτές.
Ήθελα να το πω κι έχει µεγάλη σηµασία κανείς από τους Βουλευτές της Μείζονος και της Ελάσσονος Αντιπολιτεύσεως, που
ανά πάσα στιγµή αν διαπιστωθεί µία µικρή παράβασις του Κανονισµού ωρύονται, κανείς, µα κανείς απολύτως δεν αντέδρασε
έστω κι αν εκτρέφει τα αισθήµατα τα οποία εκτρέφει κατά της
Χρυσής Αυγής, για το ότι υπάρχουν Υπουργοί –τρεις τον αριθµόπου δεν δέχονται καν τον κοινοβουλευτικό έλεγχο, επειδή µόνοι
τους έχουν κάνει αυθαιρέτως αναθεώρηση του Συντάγµατος και
του Κανονισµού της Βουλής. Κανείς, λοιπόν, δεν είχε την ευαι-
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σθησία να αντιδράσει.
Κατά τη διάρκεια της Μεταπολιτεύσεως έγιναν πολλά εγκλήµατα µε πράξεις και παραλείψεις κατά του λαού και του έθνους.
Τώρα συντελείται ένα από τα µέγιστα εγκλήµατα! Αυτό το απόκτηµα του λαού που λέγεται Δηµόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισµού
παραχωρείται, όπως σταδιακώς θα παραχωρηθεί όλος ο εθνικός
µας πλούτος, εάν τυχόν δεν αντιδράσει ο λαός και κάποιοι εξ
υµών, οι οποίοι -και δεν έχω βεβαίως την παραµικράν επιφύλαξηόντως έχετε πατριωτικά αισθήµατα και ελπίζω ότι την τελευταία
στιγµή θα αντιδράσετε.
Τοιουτοτρόπως, ξέρετε ότι µετατρέπεται αυτή η διαδικασία
µέσα στο Κοινοβούλιο σε µία απλώς φαρσοκωµωδία και τίποτε
άλλο. Στο τέλος θα περάσει το ξεπούληµα, όπως θα περάσουν
και άλλα ξεπουλήµατα κι εµείς απλώς θα καθόµαστε εδώ, όπως
οι προλαλήσαντες αντέδρασαν και είπαν πράγµατα σωστά
όντως, αλλά τι πρόκειται να γίνει; Το γνωρίζουµε τι πρόκειται να
γίνει.
Εµείς θα καταψηφίσουµε βεβαίως και θα περιοριστώ µόνο στη
νοµική κριτική επί ενός άρθρου, του άρθρου 5 παράγραφος 1,
όπου στην αιτιολογική έκθεση επί του νοµοσχεδίου παρέχεται
εξουσιοδότηση στους αναφεροµένους Υπουργούς Οικονοµικών
και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, µεταξύ
άλλων να καθορίζουν µε κοινές κυβερνητικές αποφάσεις «τις λεπτοµέρειες, τους όρους -επί λέξει- και την εν γένει διαδικασία
υλοποίησης οιουδήποτε εκ των ανωτέρω θεµάτων». Αυτή η διατύπωση είναι αντισυνταγµατική διότι είναι γενική και αόριστη.
Πρέπει οπωσδήποτε να αποσυρθεί ή να τροποποιηθεί κατά
τρόπον ώστε να καταστεί σαφής, ειδική και ορισµένη. Η εξουσιοδότηση είναι ειδική, όπως λέει το Νοµικό Συµβούλιο όταν περιλαµβάνει συγκεκριµένο αριθµό θεµάτων, τα οποία πρέπει ή
µπορούν να ρυθµιστούν µε τις κανονιστικές πράξεις που θα εκδοθούν. Είναι δε ορισµένη, όταν υπάρχουν επαρκή κριτήρια, γενικές αρχές ή κατευθύνσεις που καθορίζουν τα πλαίσια της
ρύθµισης των θεµάτων, τα οποία αφορά. Επαναλαµβάνω ότι είναι
αντισυνταγµατική η διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 5
και ας το προσέξει ο αρµόδιος Υπουργός.
Η κυριότερη ενεργειακή πηγή της πατρίδος µας, του λαού
µας, αυτό το απόκτηµα εκποιείται και παραχωρείται σε ιδιώτες,
όπως θα παραχωρηθούν και πολλά άλλα ακόµη. Ήδη βέβαια
πολλές αξίες ηθικής φύσεως, όπως η εθνική και η ατοµική µας
αξιοπρέπεια έχουν παραχωρηθεί, γιατί αποτελούν πλέον αξίες
οι οποίες δεν µετρούν. Μετρούν τα χρήµατα και οι αριθµοί που
µας επιβάλλουν οι εντολοδόχοι αυτής της Κυβερνήσεως. Παραχωρείται, λοιπόν, η ηλεκτρική ενέργεια σε ιδιώτες, οι οποίοι θα
µπορούν να την µεταφέρουν όπου αυτοί επιθυµούν και όπου
τους κατευθύνει η κερδοσκοπική τους πολιτική. Το ελληνικό δηµόσιο διατηρεί το 34% των µετοχών και το υπόλοιπο 66% πάει
σε επενδυτή.
Θα µου επιτρέψετε να µεταπηδήσω στο άρθρο 1 και να πω το
εξής: Μου έκανε εντύπωση αυτή η οξύµωρη διατύπωση που
υπάρχει στην περίπτωση β’ «της απόκτησης από το ελληνικό δηµόσιο του λοιπού ποσοστού 34% που θα εξασφαλίζει σε αυτό
καταστατική µειοψηφία σύµφωνα µε την ελληνική νοµοθεσία
περί ανωνύµων εταιρειών». Αναφέρεται ότι θα εξασφαλίζει µειονοψηφία –σχήµα οξύµωρο, για γέλια είναι ή για κλάµατα;- ενώ
στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες που έχουν παραχωρήσει σε ιδιώτες, το δηµόσιο έχει την πλειονοψηφία, εκτός από την Ισπανία
και την Πορτογαλία, εάν δεν απατώµαι, όπου είναι γνωστό ότι και
αυτές ακολουθούν τα «προοδευτικά» βήµατα της υφέσεως που
ακολουθεί η δική µας Κυβέρνηση.
Δεν είναι η πρώτη φορά που προσβάλλεται το πολίτευµα. Θα
µου πείτε ότι είµαι εκτός θέµατος, αν και δεν έχει ειπωθεί ακόµη.
Δεν είµαι εκτός θέµατος, κύριοι Βουλευτές, κυρία Πρόεδρε. Δεν
είναι η πρώτη φορά που προσβάλλεται το πολίτευµα και παραβιάζεται το Σύνταγµα. Πρωθυπουργοί και Υπουργοί τα τελευταία
χρόνια σφετερίζονται την ιδιότητά τους, αλλοιώνουν και καθιστούν ανενεργό το πολίτευµα και περιφρονούν τη λαϊκή κυριαρχία. Πού είναι το δηµοψήφισµα; Επί ποίου καίριου εθνικού
θέµατος αποτόλµησαν δηµοψήφισµα και µετά επικαλούνται δηµοκρατικό πολίτευµα;
Δεν αναφέροµαι, βεβαίως, στην καταπάτηση των ανθρωπίνων

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

δικαιωµάτων, των συνταγµατικώς κατοχυρωµένων! Ποιος το
αποτόλµησε; Η ΔΕΗ τώρα δεν είναι ζήτηµα µείζον εθνικό, ώστε
να περάσει από δηµοψήφισµα και όχι από µια σίγουρη ψήφιση,
την οποία έχει εξασφαλίσει η τελούσα υπό εντολάς Κυβέρνηση,
η οποία έχει το θράσος να επαίρεται λέγοντας ότι έχουµε πρόοδο. Πρόοδο βεβαίως έχουµε στο χρέος µας, το οποίο ανεβαίνει.
Και όλα αυτά τα θεωρητικά πλεονάσµατα που µένουν πηγαίνουν
στις τσέπες των τοκογλύφων, οι οποίοι κατευθύνουν τα πάντα
εδώ στην Ελλάδα.
Δεν έχω να πω τίποτε άλλο, εµείς θα το καταψηφίσουµε.
Ευχαριστώ πολύ που µε ακούσατε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε Αρβανίτη.
Η κ. Ευγενία Ουζουνίδου έχει τον λόγο.
ΕΥΓΕΝΙΑ ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το παρόν νοµοσχέδιο γίνεται
υπό τη σκιά των κινητοποιήσεων όλων των εργαζοµένων του οµίλου της «ΔΕΗ ΑΕ».
Σήµερα στην Πτολεµαΐδα, στο ενεργειακό κέντρο της χώρας,
µε σοβαρή χιονόπτωση πραγµατοποιήθηκε µια µεγαλειώδης,
παλλαϊκή συγκέντρωση όλων των κοινωνικών και παραγωγικών
τάξεων της περιοχής, εργαζοµένων, εµπόρων, βιοτεχνών, πολιτών, µε ένα µοναδικό αίτηµα: όχι στην πώληση του ΑΔΜΗΕ.
Ξέρετε ότι στη δική µας περιοχή γνωρίζουν πολύ καλά τι είναι
δίκτυο µεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Συµµετείχαν µε την
ψυχή τους, µε το βιός τους στη δηµιουργία και στο κτίσιµο αυτού
του δικτύου µεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Έχει ιδιαίτερη
αξία και βαρύτητα η δική τους αντίδραση σε αυτό.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, την ώρα που ως Κυβέρνηση
διαρρηγνύετε τα ιµάτιά σας, όταν απευθύνεστε στον ελληνικό
λαό, ότι ενδιαφέρεστε για ένα νέο αναπτυξιακό µοντέλο που θα
βγάλει τη χώρα από την κρίση, εσείς επιλέγετε να βυθίζετε τη
χώρα στην κρίση, αποστερώντας την από τα βασικότερα εργαλεία άσκησης κοινωνικής αναπτυξιακής πολιτικής, γιατί ο έλεγχος της ενέργειας και ιδιαίτερα του συστήµατος µεταφοράς µαζί
µε τον χρηµατοπιστωτικό τοµέα αποτελούν τα δύο βασικά εργαλεία άσκησης εθνικής αναπτυξιακής πολιτικής µέσα στο παγκοσµιοποιηµένο περιβάλλον.
Ετοιµάζεστε, κύριοι, να χαρίσετε µία νευραλγική, στρατηγικής
σηµασίας για τη χώρα επιχείρηση, αυτή του ΑΔΜΗΕ, ένα φυσικό
µονοπώλιο που όποιος το κατέχει ελέγχει όλη τη χώρα. Αντιλαµβάνεστε, λοιπόν, ότι αν πέσει στα χέρια του ιδιώτη, ο ιδιώτης θα
µπορεί όχι µόνο να ελέγχει, αλλά να χειραγωγεί µια ολόκληρη
χώρα στον τοµέα της ηλεκτρικής ενέργειας.
Κύριοι της Κυβέρνησης, διακυβεύετε την εθνική ασφάλεια της
χώρας και ξεπουλάτε την περιουσία του ελληνικού λαού, η οποία
χρειάστηκε εξήντα και πλέον έτη για να χτιστεί. Δεν έχετε το δικαίωµα και τη νοµιµοποίηση να βλάψετε κατ’ αυτόν τον τρόπο
την πατρίδα µας.
Κυρίες και κύριοι της συγκυβέρνησης, η πώληση του ΑΔΜΗΕ
και του ελληνικού συστήµατος µεταφοράς δεν είναι απλή υπόθεση. Είναι µία απολύτως εσφαλµένη επιλογή. Δεν βασίζεται σε
κανένα ορθολογικό επιχείρηµα. Δεν τεκµηριώνεται από την ελληνική πραγµατικότητα και θα έχει βλαπτικά αποτελέσµατα στο
σύνολο της ελληνικής βιοµηχανίας ηλεκτροπαραγωγής, της ελληνικής οικονοµίας και συνολικότερα της κοινωνίας.
Σε ό,τι αφορά τους ισχυρισµούς σας ότι δήθεν η ιδιωτικοποίηση του ΑΔΜΗΕ γίνεται σε εφαρµογή της οδηγίας είναι εσφαλµένοι, αυθαίρετοι και παραπλανητικοί.
Συνοπτικά αναφέρω ότι η ευρωπαϊκή οδηγία 2972 ήταν αυτή
που δηµιούργησε τον ΑΔΜΗΕ, γιατί ακούσαµε κάτι άλλο από τον
κ. Μουσουρούλη και ήθελα να το πω αυτό.
Εδώ πρέπει να ξεκαθαρίσουµε ότι από αυτήν την ευρωπαϊκή
Οδηγία το κάθε κράτος-µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης µπορούσε να διαλέξει ένα από τα τρία ισοδύναµα µοντέλα, είτε το
µοντέλο ISO -που ήταν το καθεστώς του προηγούµενου ΔΕΣΜΗΕ- είτε το µοντέλο ITO –όπως είναι ο ΑΔΜΗΕ, ο ΛΑΓΗΕ σήµερα- είτε τέλος το µοντέλο της εντελώς ξεχωριστής εταιρείας.
Σε καµµία περίπτωση, όµως, η ευρωπαϊκή οδηγία δεν επέβαλε ή
δεν έβαζε όρους ότι αυτή η εταιρεία, ακόµα και η ανεξάρτητη,
πρέπει να είναι ιδιωτική. Και αυτό αποτυπώνεται σε µια σειρά άρ-
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θρων της οδηγίας αυτής.
Συµπερασµατικά, η ιδιωτικοποίηση του ΑΔΜΗΕ είναι µία πολιτική απόφαση και δεν σχετίζεται µε την ευρωπαϊκή οδηγία.
Ένα ακόµα σηµείο που θα ήθελα να επισηµάνω έχει να κάνει
µε την ευρωπαϊκή και τη διεθνή πραγµατικότητα.
Κύριοι της Κυβέρνησης, συνηθίζετε να µας αντιµετωπίζετε
εµάς και τον ελληνικό λαό ως ιθαγενείς, χαρίζοντάς µας καθρεφτάκια. Επικαλείστε συχνά τη διεθνή πραγµατικότητα για να επιχειρηµατολογήσετε. Εσείς, όµως, επιλέγετε την εφαρµογή της
πιο ακραίας νεοφιλελεύθερης πολιτικής, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα και µονοµερώς τα κέρδη του ιδιώτη ενάντια στο δηµόσιο
συµφέρον και το µέλλον αυτής της χώρας.
Με βάση τη δική σας αντίληψη παραβλέπετε -και αναρωτιόµαστε γιατί άραγε- ότι ακόµα και σε αγορές πλήρως απελευθερωµένες και πολύ πιο ανταγωνιστικές από την ελληνική έχουν
ιδιωτικοποιηθεί οι µονάδες παραγωγής, το σύστηµα διανοµής,
όµως το σύστηµα µεταφοράς παραµένει στον έλεγχο των εθνικών κρατών. Ακόµα και στις ΗΠΑ, την κοιτίδα του νεοφιλελευθερισµού, το δίκτυο το ελέγχει το Υπουργείο Άµυνας.
Χρειάζεται να προσθέσω τίποτα παραπάνω για τη στρατηγική
σηµασία του συστήµατος και το τι σηµαίνει το ξεπούληµα αυτό,
όταν είναι ξεκάθαρο ότι ο ΑΔΜΗΕ αποτελεί τη ραχοκοκαλιά της
ΔΕΗ και του ηλεκτρικού ρεύµατος του τόπου µας, αποτελεί
εθνική υποδοµή για την άµυνα και την ασφάλεια της χώρας µας,
αποτελεί την εγγύηση για κάθε παραγωγική διαδικασία που οδηγεί στην ανάπτυξη της οικονοµικής ζωής της πατρίδας µας;
Οι δαπάνες του ΑΔΜΗΕ καλύπτονται αποκλειστικά από τους
καταναλωτές, χωρίς την παραµικρή συµµετοχή του δηµοσίου.
Τα έσοδα του ΑΔΜΗΕ προέρχονται αποκλειστικά από τους καταναλωτές και µάλιστα µε µηχανισµούς που προβλέπονται από
την ευρωπαϊκή οδηγία. Ο ΑΔΜΗΕ δεν χρηµατοδοτείται από τον
κρατικό προϋπολογισµό ούτε επιβαρύνει το δηµόσιο χρέος.
Η πώληση του ΑΔΜΗΕ δεν θα επιφέρει καµµία απολύτως ελάφρυνση του κρατικού προϋπολογισµού, δεν θα βελτιώσει τη δηµοσιονοµική κατάσταση της χώρας, δεν θα ωφελήσει τους
καταναλωτές, νοικοκυριά και βιοµηχανία.
Σηµειώνω δε επιπλέον -αυτά αναφέρονται στο νοµοσχέδιο- ότι
το τίµηµα για την αγορά του 34% από το ελληνικό δηµόσιο δεν
θα καταβληθεί σε ρευστό. Θα γίνει συµψηφισµός µε το τέλος λιγνίτη, που οφείλει να καταβάλλει ο ΑΔΜΗΕ στο κράτος.
Κυρίες και κύριοι, είναι ίσως λιγότερο γνωστός ο ρόλος του
ΑΔΜΗΕ στη λειτουργία της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Αυτήν
τη στιγµή η ιδιωτικοποίηση του ΑΔΜΗΕ θα σηµαίνει τον κίνδυνο
κατάρρευσης τόσο της ΔΕΗ όσο και των ιδιωτικών επιχειρήσεων.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Ένα δευτερόλεπτο, κυρία Πρόεδρε.
Είναι τόσο οριακά τα πράγµατα στην αγορά, ώστε και ένας
από αυτούς τους µηχανισµούς, που έχουν στηθεί τεχνητά για να
δηµιουργήσουν τεχνητό ανταγωνισµό και για να µπορέσουν να
την κρατήσουν όρθια, αν φύγει από τη µέση, κινδυνεύει, όπως
προανέφερα, η αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.
Οι µηχανισµοί αυτοί επιβάλλουν τη διαρκή χρηµατοδότηση µε
διαρκή αναδανεισµό της δηµόσιας επιχείρησης, της ΔΕΗ, για να
µπορέσει η αγορά να σταθεί στα πόδια της. Και προφανώς ο
ιδιώτης αυτό το κόστος δεν θα θέλει να το καταβάλλει.
Κλείνοντας, επισηµαίνω ότι ανοίγετε την κερκόπορτα για την
περαιτέρω ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ, βαδίζοντας πολύ πιστά και
µεθοδευµένα στα συµφωνηµένα στο εθνικό πρόγραµµα µεταρρυθµίσεων. Όµως τι λαϊκισµός είναι αυτός! Βαφτίζετε µεταρρύθµιση και διαρθρωτική αλλαγή το ξεπούληµα της χώρας!
Επίσης, κύριοι της Κυβέρνησης, θα πουλήσετε και την περιουσία των εργαζοµένων της ΔΕΗ χωρίς να τους ρωτήσετε; Γνωρίζετε τη συµµετοχή των εργαζοµένων µέσω του ασφαλιστικού
τους ταµείου.
Για τον ΣΥΡΙΖΑ η ηλεκτρική ενέργεια είναι κοινωνικό αγαθό.
Δεν ήταν και δεν είναι εµπορεύσιµο προϊόν, για να υπάγεται
στους όρους και τους κανόνες της αγοράς. Για εµάς ο δηµόσιος
έλεγχος είναι απαραίτητος, καθώς ο κάθε ιδιώτης ενδιαφέρεται
µονάχα για γρήγορη και άµεση κερδοφορία.
Όταν τα στατιστικά στοιχεία της Κυβέρνησης µιλούν για τρία
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εκατοµµύρια τετρακόσιες χιλιάδες άτοµα σε κίνδυνο φτώχειας
ή κοινωνικού αποκλεισµού, δηλαδή το 1/3 του πληθυσµού, µε
στοιχεία του 2011, φαντάζεστε τι µέρος του πληθυσµού θα αδυνατεί να πληρώσει σε µία ιδιωτικοποιηµένη ΔΕΗ. Δεν συζητώ βεβαίως για τις επιπτώσεις που θα έχει όλο αυτό για την περιοχή
από την οποία προέρχοµαι, τη δυτική Μακεδονία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ολοκληρώστε,
παρακαλώ.
ΕΥΓΕΝΙΑ ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥ: Αυτά όµως θα τα αναπτύξω στη συζήτηση επί των άρθρων.
Θα ήθελα να πω ότι για τον ΣΥΡΙΖΑ είναι εθνική κληρονοµιά
και δεν είναι εµπορεύσιµο ούτε µεταβιβάσιµο προϊόν και ως εκ
τούτου, δεν µεταβιβάζεται.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ο κ. Γεώργιος
Κυρίτσης έχει τον λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΥΡΙΤΣΗΣ: Κύριε Υπουργέ, επειδή στάζει εκεί,
µήπως θα ιδιωτικοποιήσουµε τελικά και το Κοινοβούλιο, µπας και
δεν µπορέσει να το φτιάξει κάποιος;
Κύριοι συνάδελφοι, ας ξεκινήσουµε από µία γενική παραδοχή:
Η διατήρηση της δηµόσιας κυριότητας και του ελέγχου στα δίκτυα δεν είναι επιλογή ιδεοληπτική. Αποτελεί αυτόνοµη προϋπόθεση για µία χώρα που θέλει να προστατεύσει το δηµόσιο
συµφέρον.
Με το υπό συζήτηση νοµοσχέδιο η Κυβέρνηση επιλέγει πολύ
συνειδητά να προβεί στην πλήρη ιδιωτικοποίηση του ΑΔΜΗΕ,
µιας εταιρείας µε κορυφαία στρατηγική σηµασία για τη χώρα.
Δηλαδή η Κυβέρνηση προφανώς λόγω της αποτυχίας να πιάσει
τους στόχους που έχει θέσει από τις ιδιωτικοποιήσεις, επιλέγει
λύσεις µε καθαρά βραχυπρόθεσµο και εισπρακτικό χαρακτήρα
και µάλιστα επιλέγει να ντύσει την απόφασή της αυτή επικαλούµενη τις δεσµεύσεις της χώρας, τις ευρωπαϊκές οδηγίες και κάποια επιχειρήµατα που µάλλον µικρή σχέση έχουν µε την
πραγµατικότητα.
Την ίδια ώρα επιµένει να αγνοεί ότι στη µεγάλη πλειοψηφία των
χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο έλεγχος των δικτύων ανήκει
στο κράτος, όπως αγνοεί ότι οι ιδιωτικοποιήσεις των δικτύων επιχειρήθηκαν µόνο στις ευάλωτες χώρες του Νότου. Αγνοεί επίσης
ότι η κυβέρνηση της Ιρλανδίας, κύριε Υπουργέ, αρνήθηκε και ανέτρεψε την πώλησή τους.
Μπορεί όµως µία εταιρεία όπως ο ΑΔΜΗΕ να ιδιωτικοποιηθεί;
Ποιον ανταγωνισµό εξυπηρετεί; Το δίκτυο µεταφοράς δεν λειτουργεί µε βάση τους κανόνες του ελεύθερου ανταγωνισµού.
Εποµένως το επιχείρηµα της ανταγωνιστικότητας δεν ευσταθεί.
Η διατήρηση του στρατηγικού ελέγχου του ΑΔΜΗΕ από το ελληνικό δηµόσιο είναι επιβεβληµένη. Τα δίκτυα αποτελούν στρατηγική υποδοµή της χώρας κι εποµένως, δεν µπορεί να
αντιµετωπίζονται µε γνώµονα ένα κάποιο αόριστο και περιστασιακό δηµοσιονοµικό όφελος.
Επικαλείται όµως η Κυβέρνηση τη σχετική ευρωπαϊκή οδηγία
για τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής
ενέργειας, η οποία µας επιτρέπει είτε να προχωρήσουµε στο νοµικό και λειτουργικό διαχωρισµό του ΑΔΜΗΕ από τη µητρική ΔΕΗ
-κάτι που έπραξε η Ελλάδα πριν από δύο χρόνια- είτε να προχωρήσουµε σε ιδιοκτησιακό διαχωρισµό, δηλαδή, αυτό που επιλέγει
η Κυβέρνηση µε το υπό συζήτηση νοµοσχέδιο. Όµως πουθενά η
οδηγία, κύριε Υπουργέ, δεν επιβάλλει την ιδιωτικοποίηση των δικτύων. Αντιθέτως, στις περισσότερες από τις ευρωπαϊκές χώρες
όπου επελέγη ο ιδιοκτησιακός διαχωρισµός το κράτος διαθέτει
τον έλεγχο των δικτύων.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η διαφωνία µας µε την πώληση
του 60% του ΑΔΜΗΕ είναι δεδοµένη, γιατί προέχει η διατήρηση
του στρατηγικού ελέγχου της επιχείρησης, η οποία βέβαια σε
καµµία περίπτωση δεν διασφαλίζεται µε τη διατήρηση ενός µειοψηφικού πακέτου, όπως προβλέπει το νοµοσχέδιο.
Ένα άλλο ζήτηµα αφορά στην απουσία διασφαλίσεων που θα
έπρεπε να θέτει ως προϋπόθεση το ελληνικό δηµόσιο για την
αγορά ενός πακέτου µετοχών. Πουθενά, κύριε Υπουργέ, δεν
υπάρχουν προβλέψεις για αντισταθµιστικά οφέλη προς τις τοπικές κοινωνίες σε περιοχές όπου δηµιουργούνται ας πούµε έργα
µεταφοράς. Πουθενά δεν υπάρχουν προβλέψεις για έργα υπο-
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γειοποίησης, για υποσταθµούς κλειστού τύπου, για µείωση της
όχλησης από τους µετασχηµατιστές. Όπως επίσης, δεν υπάρχουν και διασφαλίσεις ότι ο ιδιώτης επενδυτής θα έχει την υποχρέωση να προχωρήσει σε επενδύσεις στα δίκτυα.
Ας δούµε όµως και µία άλλη παράµετρο, την παράµετρο της
ωφέλειας του συνόλου, για την οποία πουθενά δεν µιλά το νοµοσχέδιο. Θα έχει η ιδιωτικοποίηση την παραµικρή ωφέλεια για τους
καταναλωτές και τη βιοµηχανία; Θα έχει η ιδιωτικοποίηση κάποιο
όφελος στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας; Θα συµβάλει η πώληση του ΑΔΜΗΕ στην ανάπτυξη αυτής της χώρας;
Η συζήτηση µε τους αρµόδιους φορείς ήταν αποκαλυπτική.
Δεν έχει υπάρξει καµµία τεχνοοικονοµική µελέτη για όλα αυτά τα
σηµαντικά ζητήµατα. Αυτό όµως δεν καταδεικνύει µόνο την προχειρότητα της Κυβέρνησης και τον εγκλωβισµό της σε έναν δήθεν
µεταρρυθµιστικό οίστρο, µαρτυρά την ιδεοληπτική της εµµονή,
αλλά και την αδυναµία της να βάλει ένα φρένο στις απαιτήσεις
των δανειστών.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η χώρα πράγµατι διανύει µία κρίσιµη περίοδο, αλλά αυτό δεν σηµαίνει ότι µπορεί να αντιµετωπίζει
τις ιδιωτικοποιήσεις ως εισπρακτικό εργαλείο. Οι ιδιωτικοποιήσεις
δεν µπορούν να γίνονται πρόχειρα, εσπευσµένα, χωρίς σχέδιο και
στρατηγικά κριτήρια. Σε καµµία περίπτωση δεν µπορούµε να συζητάµε για ιδιωτικοποιήσεις επιχειρήσεων που διαχειρίζονται φυσικούς πόρους και δηµόσια αγαθά ή που έχουν στρατηγικό ρόλο.
Με δεδοµένο, µάλιστα, ότι το ζήτηµα της ενέργειας θα πρέπει
να τεθεί στην αιχµή του δόρατος στη χώρα µας, η παραχώρηση
του δηµοσίου ελέγχου και των δικτύων σε ιδιώτες είναι τουλάχιστον απαγορευτική.
Εποµένως, κύριε Υπουργέ, η Δηµοκρατική Αριστερά καταψηφίζει το παρόν νοµοσχέδιο.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της ΔΗΜΑΡ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε Κυρίτση.
Τον λόγο έχει ο κ. Δηµήτριος Κουκούτσης, Κοινοβουλευτικός
Εκπρόσωπος της Χρυσής Αυγής.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Θυµάστε όλοι τη διαφήµιση «είδες η ΔΕΗ;». Εµείς θυµόµαστε
άλλα πράγµατα, όπως «στης ΔΕΗ την ολόµαυρη ράχη», κ.λπ..
Γιατί το λέω αυτό; Τι έχει τραβήξει και αυτή η δύσµοιρη ΔΕΗ σ’
αυτόν τον τόπο! Τι φρούτα έβγαλε! Ξεχάσατε τους «Πιπεργιάδες»; Ξεχάσατε τους συνδικαλιστές µε τα µούσια που έκλειναν
τους διακόπτες; Προσλάµβαναν τρεις εναερίτες και πενήντα γραφιάδες! Έτσι την κατάντησαν τη ΔΕΗ, ηθεληµένα, όπως έκαναν
και σε όλα τα άλλα, σε όλους τους άλλους οργανισµούς.
Τώρα, έχουµε τους «Φωτοπουλαίους»! Απευθύνοµαι στους Νεοδηµοκράτες, αυτόν τον απλό κόσµο που ψηφίζει τη Νέα Δηµοκρατία –και που ίσως θέλει να ψηφίσει ακόµα και τώρα- και τους
λέω: «Γλυτώσατε από τους Πιπεργιάδες. Ο κ. Σαµαράς τους ξανάφερε στην πλάτη σας. Θα τους επωµιστείτε. Και όταν θα κυβερνούν σύντοµα αυτοί που θα ψηφίσετε ξανά, αν τους ψηφίσετε,
µαζί µε το ΣΥΡΙΖΑ θα έχετε στην πλάτη σας τους Φωτόπουλους».
Το ίδιο πράγµα θα γίνει. Μία ρόδα είναι η ζωή. Έτσι συµβαίνει σ’
αυτή τη χώρα.
Θα βγω εκτός θέµατος για δύο λεπτά και θα πω δύο περιστατικά που συνέβησαν τις τελευταίες ηµέρες. Η κ. Βαγενά µιλούσε
στην εκποµπή του κ. Πρετεντέρη και είπε «Αχ, τι µας περιµένει!
Να είστε σίγουρος, κύριε Δήµαρχε…» -είπε στον κ. Καµίνη- «…ότι
ο επόµενος δήµαρχος είναι ο Κασιδιάρης». Κάποιες κυρίες που
ήταν µέσα άρχισαν να φωνάζουν «oh, mon dieu, ce n’est pas possible!», «τι συµβαίνει;», «µα, είναι δυνατόν;», «µα, δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει κάτι τέτοιο». «Ναι, ναι, αυτό θα γίνει», είπε.
Το άλλο περιστατικό ήταν αυτό µε τον κ. Χρυσοχοΐδη. Πήγε σε
ένα µπλόκο αγροτών και είπε: «Αυτά που κάνετε είναι χρυσαυγίτικα». Ο δηµοκράτης! «Ναι, βρε…» -του λένε, γιατί ήταν από τον
κάµπο όλοι- «…Χρυσαυγίτες είµαστε όλοι».
Αυτό δεν έχει καταλάβει το σύστηµα. Έτσι δεν σταµατιέται η
Χρυσή Αυγή. Δεν πα’ να µας κλείσετε όλους φυλακή; Δεν πα’ να
κλείσετε το κόµµα; Είναι ο κόσµος. Δεν τον έχετε καταλάβει, δεξιοί και αριστεροί, δεν τον νιώθετε. Μας είπατε δολοφόνους, εγκληµατίες, ναζί, φασίστες. Και τι δεν µας είπατε! Κι ο κόσµος
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έρχεται ακόµα. Και αναρωτιέστε γιατί. Και λέει ο κ. Πρετεντέρης
«τι θα γίνει;». Αναρωτιέστε όλοι γιατί.
Ξέρετε γιατί; Πρέπει να τα πούµε τα πράγµατα µε το όνοµά
τους. Έχει µίσος ο κόσµος εναντίον σας. Έχει µίσος γι’ αυτό που
συµβαίνει αυτή τη στιγµή στη χώρα. Λέτε ότι εµείς είµαστε το
κόµµα του µίσους. Όχι, κυρίες και κύριοι, δεν είµαστε εµείς που
πρεσβεύουµε το µίσος. Ότι έχουµε µίσος, έχουµε. Έχουµε µίσος
απέναντι σ’ αυτούς που διαλύουν το λαό µας και τη χώρα µας,
που φτωχοποιούν το λαό µας. Ναι, γι’ αυτούς οµολογούµε ότι
έχουµε µίσος και θα έρθει η ώρα που θα πληρώσουν. Δεν απειλούµε κανέναν, αλλά δεν θα κλείσουµε και κανέναν φυλακή. Όχι,
όχι. Γιατί να πάει φυλακή; Αυτός που έκλεψε, θα φέρει πίσω τα
κλεµµένα και θα ζήσει µε µία σύνταξη του ΟΓΑ στην κοινωνία. Να
δούµε αν θα τα βγάλει πέρα!
Υπάρχουν πολλοί που θα φύγουν το ίδιο βράδυ µε το αεροπλάνο. Το ξέρουµε κι αυτό. Ο κ. Δένδιας θα πάει στην Αγγλία
στους Ρότσιλντ. Πού θα πάει; Κορόιδο είναι να κάτσει εδώ να υποφέρει µαζί µε το λαό; Διότι όταν θα παραλάβουµε εµείς τη διακυβέρνηση αυτής της χώρας, θα είναι στάχτες. Το έχει η µοίρα των
εθνικιστών, εµείς να φέρνουµε τη χώρα ψηλά από τις στάχτες και
να πληρώνουµε το τίµηµα. Οποιοδήποτε τίµηµα είναι να πληρώσουµε για την πατρίδα µας, να το πληρώσουµε. Δεν έχουµε κανένα πρόβληµα ούτε εµείς ούτε ο Αρχηγός µας ούτε οι
οικογένειές µας ούτε οι φαµίλιες µας! Κανένας!
Και να πούµε τώρα τι; Για τη ΔΕΗ; Για το ξεπούληµα; Ο ΟΠΑΠ,
η Αγροτική Τράπεζα, η ΕΡΤ, τα σχολεία, τα στρατόπεδα, όλα αυτά
που κλείνουν; Τώρα θα κλείσει, θα ξεπουληθεί και ο ΟΛΠ. Θα ξεπουληθούν και τα εθνικά δίκτυα του φυσικού αερίου. Και τι θα
γίνει; Θα αλλάξει κάτι σε αυτή τη χώρα; Όχι.
Εµείς έχουµε, όµως, υποχρέωση να πούµε στον ελληνικό λαό
ότι από εµάς θα περιµένει δύσκολα χρόνια. Τον καλούµε να έρθει
µαζί µας για ένα και µόνο λόγο: Να υποφέρουµε όλοι µαζί γι’ αυτή
τη χώρα, να σταµατήσει αυτό που συµβαίνει σήµερα, ένα πηγάδι
χωρίς πάτο και εκεί να ρίχνει ο Έλληνας τα χρήµατά του. Ποια
χρήµατά του δηλαδή; Τον καλούµε σε ταλαιπωρία. Τον καλούµε
να έρθει να σώσουµε επιτέλους αυτή τη χώρα. Γιατί η χώρα αυτή
τη στιγµή δεν υφίσταται. Και η ταλαιπωρία της ξεκινάει από αυτή
εδώ την Αίθουσα. Αυτή εδώ η Αίθουσα είναι! Πρέπει να τα ξέρει
ο λαός.
Ο κ. Μητσοτάκης δήλωσε: «Μα, πώς να ζήσω µε εννιά κατοστάρικα; Το οµολογώ, δεν µπορώ να ζήσω µε εννιά κατοστάρικα
το µήνα». Βεβαίως, κύριε, αφού χαλάτε εννιά κατοστάρικα την
ηµέρα, για εννιά κατοστάρικα το µήνα θα µιλήσουµε; Και, όµως,
σε αυτή τη χώρα υπάρχουν άνθρωποι που ζουν µε δύο κατοστάρικα το µήνα. Πένονται ή νοµίζουν ότι ζουν.
Κάποτε πρέπει να σταµατήσει αυτό το έργο. Τι κάνουµε τώρα,
αυτήν τη στιγµή εδώ; Το είπε και ο συναγωνιστής, ο κ. Αρβανίτης
πριν. Τι κάνουµε; Καθόµαστε εδώ για να κάνουµε µία κωµωδία.
Θα πούµε, θα πούµε, θα πούµε. Και τι θα γίνει; Αύριο το πρωί εκατόν πενήντα τρεις ορκισµένοι στο οκταχίλιαρο θα σηκώσουν το
χέρι και θα πουν «ναι».
Αυτό συµβαίνει σε αυτήν εδώ τη χώρα. Και αυτό είναι µεγάλη
πίκρα.
Κάποτε πρέπει να καταλάβουµε ότι εδώ, σε αυτή την Αίθουσα,
πρέπει να υπάρχουν και κοινές συνισταµένες πάνω από εµάς. Συνειδητοποιήστε το. Απευθύνοµαι και στην Αριστερά. Πάνω από
εµάς, πάνω από όλους µας, πάνω από την ίδια µας την ηθική υπόσταση, πάνω από την ίδια µας τη ζωή υπάρχει µόνο η Ελλάδα.
Μόνο η Ελλάδα! Χωρίς αυτή δεν υπάρχει τίποτα άλλο.
Ίσως ακούγονται µελοδραµατικά αυτά που σας λέω, αλλά είναι
λόγια καρδιάς. Δεν µπορώ να διαβάσω τίποτε από αυτά που έχω
στα χέρια µου. Δεν αξίζει τον κόπο. Τι να πω; Να πω για τη ΔΕΗ;
Εύχοµαι µόνο στον ελληνικό λαό το επόµενο διάστηµα να αντέξει τις αντάρες που έρχονται. Έρχονται µεγάλα προβλήµατα
σε αυτό τον τόπο. Και δεν θα λυθούν εδώ. Αυτά λύνονται σε άλλα
σαλόνια, µεγάλα.
Εµείς έχουµε υποχρέωση να πούµε την αλήθεια στον ελληνικό
λαό, να του δείξουµε το δρόµο της θυσίας, γιατί πλέον µόνο µε
µεγάλες θυσίες θα αναστηθεί αυτός ο τόπος.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε
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και εµείς.
Τον λόγο έχει ο κ. Απόστολος Αλεξόπουλος.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ: Κυρία Πρόεδρε, κύριε
Υπουργέ, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, αυτές τις ηµέρες γινόµαστε µάρτυρες µιας ακόµη εγκληµατικής ενέργειας της Κυβέρνησης µε την οποία επιδιώκεται η εκποίηση της ΔΕΗ ΑΕ σε
εκτέλεση µίας κατεξοχήν νεοφιλελεύθερης επιταγής της Ευρωπαϊκής Ένωσης που µε την οδηγία 72/2009 σκοπεύει στην εξασφάλιση ελεύθερης πρόσβασης στο δίκτυο µεταφοράς
ηλεκτρικής ενέργειας καθόσον αυτή, σύµφωνα µε τα λεγόµενά
της, αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την απελευθέρωση
της ενεργειακής αγοράς.
Μεθοδικά, λοιπόν, η Κυβέρνηση έχει δροµολογήσει από το
2011 τον κατακερµατισµό της ΔΕΗ, επιβάλλοντας µε το ν. 4001
τον αποτελεσµατικό διαχωρισµό των δικτύων µεταφοράς και διανοµής ενέργειας από τις δραστηριότητες παραγωγής και προµήθειας, δηµιουργώντας αρχικά την ΑΔΜΗΕ ΑΕ και φροντίζοντας
στη συνέχεια να απογυµνώσει το ελληνικό δηµόσιο από κάθε δυνατότητα αντίδρασης και αντίστασης σε αυτόν τον επιβαλλόµενο
διαχωρισµό.
Η ΑΔΜΗΕ Α.Ε. τελούσε κατ’ αρχάς υπό τον άµεσο ή έµµεσο
έλεγχο του δηµοσίου. Οποιαδήποτε, δε, µεταβίβαση µετοχών
που υπαγόταν, η µεταβολή, στο δηµόσιο έλεγχο τη ΑΔΜΗΕ ΑΕ,
συντελούνταν µόνο εφόσον διασφαλιζόταν ότι τη διοίκηση της
εταιρείας ασκούσαν κατά πλειοψηφία µέλη που διορίζονται από
το δηµόσιο ή και ότι η λήψη µείζονος σηµασίας αποφάσεων γίνονταν µόνο µε τη σύµφωνη γνώµη του δηµοσίου.
Όµως, µε την πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου της 31ης Δεκεµβρίου 2011 -παραµονή Πρωτοχρονιάς!- η οποία κυρώθηκε µε
το ν.4047/2012, η εν λόγω διασφάλιση του δηµοσίου καταργήθηκε. Επαναλαµβάνω: καταργήθηκε! Έτσι άνοιξε ο δρόµος για
την παράδοση της ΔΕΗ Α.Ε. σε ιδιωτικά συµφέροντα. Για να επιτευχθεί δε αυτό, θα έπρεπε να προχωρήσει η Κυβέρνηση στον
ιδιοκτησιακό διαχωρισµό της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. από τη ΔΕΗ Α.Ε.. Στο
σηµείο αυτό, θα ήθελα να υπενθυµίσω ότι ο ΑΔΜΗΕ είναι 100%
θυγατρική εταιρεία της ΔΕΗ.
Αυτός ο διαχωρισµός επιχειρείται σήµερα µε το συζητούµενο
νοµοσχέδιο σε εφαρµογή της 15ης πράξης του Υπουργικού Συµβουλίου στις 24-7-2013, παρά το γεγονός ότι η οδηγία 72/2009
δεν επιβάλλει στις εθνικές κυβερνήσεις τον ιδιοκτησιακό διαχωρισµό. Αυτό το επισηµαίνει και η έκθεση του Τµήµατος Νοµοτεχνικής Επεξεργασίας σχεδίων και προτάσεων νόµων της Βουλής.
Προχωράτε, κύριε Υπουργέ, σ’ αυτό το διαχωρισµό, χρησιµοποιώντας όµορφα, φιλολαϊκά λόγια και µια διαδικασία που µας
διαβεβαιώνατε ότι µε αυτήν διασφαλίζονται απολύτως τα συµφέροντα του δηµοσίου.
Παρά το γεγονός ότι όλοι γνωρίζουµε πως η ιδιωτικοποίηση
της ΔΕΗ και των δικτύων µεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας θα
οδηγήσει µε µαθηµατική ακρίβεια σε αύξηση της τιµής του ηλεκτρικού ρεύµατος, εσείς, κύριε Υπουργέ, στην εισαγωγή σας
στην προαναφερθείσα πράξη του Υπουργικού Συµβουλίου λέτε
ότι προβαίνετε σ’ αυτήν την ενέργεια για το συµφέρον των καταναλωτών, για την προστασία των ευπαθών κοινωνικών οµάδων
και την ελάφρυνση των φορολογούµενων. Τι υποκρισία!
Και όσον αφορά το πώς θα το πετύχετε αυτό, µας το αποκαλύπτετε στη συνέχεια. Λέτε ότι θα το κάνετε µεγιστοποιώντας τα
οφέλη για τους συµµετέχοντες στην αγορά και δίνοντας το 66%
των µετοχών εκδόσεως της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. σε ιδιώτες και το 34%
στο δηµόσιο. Ποιος µας διαβεβαιώνει ότι αυτό το ποσοστό θα
παραµείνει στο δηµόσιο; Ποιος µας διαβεβαιώνει ότι δεν θα περάσει στο ΤΑΙΠΕΔ και από εκεί στον ιδιώτη επενδυτή, κάτοχο
ήδη του 66%;
Στην αρχή της οµιλίας µου σας ανέφερα ότι µια πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου και ένας κυρωτικός της νόµος ήταν αρκετά για να καταργήσει η Κυβέρνηση τον άµεσο ή έµµεσο έλεγχο
του δηµοσίου επί του ΑΔΜΗΕ και να καταργήσει την αναγκαιότητα της ύπαρξης σύµφωνης γνώµης του δηµοσίου σε οποιαδήποτε µεταβολή των µετοχών του ΑΔΜΗΕ που θα συνεπαγόταν
τη µεταβολή στο δηµόσιο έλεγχο της εταιρείας.
Πώς να σας εµπιστευτούµε, λοιπόν; Ποιος µας διαβεβαιώνει
ότι η Κυβέρνησή σας δεν θα προχωρήσει στο άµεσο µέλλον σε
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ανάλογες ενέργειες, συνεπεία των οποίων θα απολέσει το δηµόσιο, έστω και αυτό το µικρό πλεονέκτηµα που του δίνει η κατοχή,
σύµφωνα µε το νόµο περί ανωνύµων εταιρειών, του µειοψηφικού
πακέτου των µετοχών; Μήπως η νοµοτεχνική βελτίωση που µας
φέρατε κρίνετε ότι είναι αρκετή για να µη µεταβιβαστεί το µερίδιο του δηµοσίου στο ΤΑΙΠΕΔ; Νοµίζω ότι αυτή είναι µια κίνηση
για να καταπραΰνετε και να κατευνάσετε κυρίως τους δικούς σας
Βουλευτές.
Και εδώ τίθεται ένα άλλο ερώτηµα που σχετίζεται µε το τίµηµα
και την αξία του 66%, αλλά και του 34% των µετοχών. Αλήθεια,
γιατί δεν έχετε προχωρήσει ακόµα στην εκτίµηση της αξίας των
περιουσιακών στοιχείων του ΑΔΜΗΕ; Πώς θα προχωρήσετε σε
προεπιλογή επενδυτών και πώς θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον οι
επενδυτές όταν δεν γνωρίζουν τι τίµηµα θα καταβάλουν για να
αποκτήσουν το 66% των µετοχών του ΑΔΜΗΕ; Ή µήπως συµφωνείτε µε την εκτίµηση της «GOLDMAN SACHS», που για µας, η
δική τους αποτίµηση των περιουσιακών στοιχείων του ΑΔΜΗΕ
είναι ο ορισµός του ξεπουλήµατος της δηµόσιας περιουσίας;
Αλήθεια, νοµίζετε ότι εξυπηρετούνται τα συµφέροντα του δηµοσίου όταν δέχεστε ότι το τίµηµα για την απόκτηση από το δηµόσιο του 34% των µετοχών του ΑΔΜΗΕ θα προσδιοριστεί µε
βάση την τελική προσφορά του επενδυτή που θα αποκτήσει το
66% των µετοχών του ΑΔΜΗΕ; Κι αν αυτό το τίµηµα είναι µικρό;
Τότε δεν θα είναι πολύ µικρότερη η τιµή διάθεσης του µεριδίου
του δηµοσίου όταν αυτό µεταβιβαστεί στο ΤΑΙΠΕΔ;
Και τι θα λέµε τότε εάν αγοραστής αυτού του µεριδίου συµβεί
να είναι ο κάτοχος του 66% των µετοχών του ΑΔΜΗΕ;
Κύριοι συνάδελφοι, όλοι γνωρίζουµε ότι έχει εγκριθεί το δεκαετές επενδυτικό πρόγραµµα του ΑΔΜΗΕ, στο οποίο κυρίαρχη
θέση κατέχει η διασύνδεση της Κρήτης και των Κυκλάδων µε την
ηπειρωτική Ελλάδα και ότι έχουν γίνει βήµατα για την εξασφάλιση της χρηµατοδότησης αυτού του προγράµµατος.
Ερωτώ: Το επενδυτικό αυτό πλάνο θα δοθεί ως προίκα στον
ιδιώτη επενδυτή; Θα δοθούν ως προίκα τα 253.000.000 ευρώ που
έχει επενδύσει την προηγούµενη διετία ο ΑΔΜΗΕ; Πώς θα συνεκτιµηθούν όλα αυτά στην αξία του ΑΔΜΗΕ; Ο µελλοντικός ιδιοκτήτης δεν θα πρέπει να καταθέσει το επενδυτικό του πλάνο,
αλλά και τον τρόπο χρηµατοδότησης του; Πού και πώς θα προβλέπονται όλα αυτά;
Είναι πολλά τα λεφτά και το παιχνίδι είναι πανευρωπαϊκό. Υπενθυµίζω µόνο ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση για τη δηµιουργία του πανευρωπαϊκού δικτύου µεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας
σκοπεύει να διαθέσει τα 75.000.000.000 από τα 250.000.000.000
που έχει προκρίνει για την ενέργεια στην Ευρώπη.
Κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, για εµάς, τον ΣΥΡΙΖΑ,
η ηλεκτρική ενέργεια είναι άλλο ένα κοινωνικό αγαθό, που µαζί
µε όλα τα άλλα κοινωνικά αγαθά θα το υπερασπιστούµε. Είναι
προφανές ότι δεν συµφωνούµε µε όσα διαπραγµατεύεστε στο
συζητούµενο νοµοσχέδιο και ως εκ τούτου, θα το καταψηφίσουµε.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Σας ευχαριστούµε, κύριε Αλεξόπουλε.
Τον λόγο έχει η κ. Χαρά Καφαντάρη.
ΧΑΡΟΥΛΑ ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ: Κυρία Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, η Ελλάδα είναι η χώρα που έχει συνολικά εγκαταλείψει όλες τις κλιµατικές πολιτικές κάτω από τις
συνέπειες της κρίσης και του οικονοµικού ελέγχου της τρόικας.
Είναι η χώρα που βρίσκεται στη χειρότερη θέση της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, πλην της Εσθονίας, όσον αφορά περιβαλλοντικούς δείκτες σύµφωνα µε το «The Climate Change Performance Index Results» του 2014.
Η χώρα µας ζει το µύθο της Κυβέρνησης σας µέσα από την
ευφορία της Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των αλλεπάλληλων προσπαθειών στήριξης ψευδεπίγραφων «success stories» που προωθεί η µνηµονιακή συγκυβέρνηση της Νέας
Δηµοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ. Αντί να µελετήσει και να προτείνει
ένα ολοκληρωµένο σχέδιο για τη συνολική αναβάθµιση των περιβαλλοντικών πολιτικών της Ελλάδας, τη διασφάλιση του βιοτικού επιπέδου του λαού, την αναγέννηση της βιοµηχανίας, την
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ανασυγκρότηση της παραγωγικής βάσης της χώρας, η Κυβέρνηση επιµένει στην αδιέξοδη και εν πολλοίς επικίνδυνη πολιτική
της.
Κύριοι της συγκυβέρνησης, παραµένετε όµηροι µνηµονιακών
πολιτικών και συνεχίζετε -αδίστακτα θα έλεγα- το ξεπούληµα της
δηµόσιας περιουσίας. Μετά την εκποίηση του ΟΠΑΠ, των είκοσι
οκτώ κτηρίων του δηµοσίου -βέβαια, εδώ έχουµε την αντίθετη
άποψη του Ελεγκτικού Συνεδρίου- την εκποίηση του «Αστέρα»
της Βουλιαγµένης, της ΔΕΣΦΑ και µε την επικείµενη ιδιωτικοποίηση της ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ, την οποία προτίθεστε να ξεπουλήσετε, ουσιαστικά προχωρείτε και στο ξεπούληµα της ΔΕΗ.
Ξεκινάτε από τον ΑΔΜΗΕ, η ιδιωτικοποίηση του οποίου δεν
είναι τυχαία. Ο ΑΔΜΗΕ ελέγχει την πρόσβαση στο ηλεκτρικό δίκτυο µεταφοράς, ελέγχει και ρυθµίζει το ποιος και πώς παράγει,
καθώς και πώς καταναλώνει ηλεκτρική ενέργεια. Ρυθµίζει τους
όρους παροχής ενέργειας στη βιοµηχανία και όλους τους παραγωγικούς κλάδους της χώρας µας. Ο ΑΔΜΗΕ διαχειρίζεται το
σύνολο σχεδόν της χονδρεµπορικής αγοράς ηλεκτρισµού της
ΔΕΗ και των ιδιωτών επενδυτών.
Το δίκτυο µεταφοράς αποτελεί ένα φυσικό µονοπώλιο και δεν
αφήνει πολλά περιθώρια για υγιή ανταγωνισµό ή επενδυτικές ευκαιρίες. Δεν νοείται κυρίαρχη χώρα χωρίς έλεγχο των φυσικών
µονοπωλίων.
Γι’ αυτό τον λόγο τα τιµολόγια του συστήµατος µεταφοράς
είναι ρυθµιζόµενα και ελεγχόµενα παγκόσµια. Γι’ αυτό το λόγο
οι αντίστοιχες εταιρείες, στη συντριπτική πλειονότητα των χωρών
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι κάτω από δηµόσιο έλεγχο και,
µάλιστα, σε χώρους που η αγορά ενέργειας είναι πλήρως απελευθερωµένη και χωρίς στρεβλώσεις.
Προωθείτε το ξεπούληµα των δικτύων διανοµής ηλεκτρικού
ρεύµατος. Προχωρείτε στην πώληση του 66% του , διατηρώντας
υπό κρατικό έλεγχο το 34%.
Εκτός από τις σηµερινές µητροπόλεις του νεοφιλελευθερισµού, τη Μεγάλη Βρετανία, τη Γερµανία και τις υπό επιτήρηση
χώρες του Νότου, ίσως η Ελλάδα να είναι η µοναδική χώρα στην
Ευρώπη χωρίς τον έλεγχο των δικτύων διανοµής.
Μεγάλη, δε, ειρωνεία είναι αυτό που γράφτηκε -σύµφωνα µε
διάφορα δηµοσιεύµατα- ότι µεγάλος ενδιαφερόµενος είναι και η
κρατική εταιρεία της Πολωνίας. Δεν µπορούµε να µην αναφέρουµε –και αυτό έχει πολύ µεγάλη σηµασία για εσάς, κύριοι της
συγκυβέρνησης- ότι µέχρι και ο επικεφαλής στο Eurogroup Ντάισελµπλουµ, Υπουργός Οικονοµικών της Ολλανδίας, όταν τον
Οκτώβρη του 2013 συζητήθηκε στη Βουλή της Ολλανδίας θέµα
ιδιωτικοποιήσεων δήλωσε: «Το δίκτυο µεταφοράς ενέργειας
εξαιρείται από το πρόγραµµα ιδιωτικοποιήσεων, διότι θεωρείται
στρατηγικής σηµασίας για την ανάπτυξη της χώρας.»
Στην Ελλάδα, όµως, τι γίνεται; Τι κάνετε εσείς ως Κυβέρνηση;
Το ξεπούληµα του ΑΔΜΗΕ, εκτός από καταστροφικές επιπτώσεις στα ασφαλιστικά δικαιώµατα των εργαζοµένων, υπονοµεύει
την εθνική κυριαρχία, την παραγωγική ανασυγκρότηση της
χώρας, την ίδια την ανάπτυξη, που ευαγγελίζεστε σαν Κυβέρνηση, και προοιωνίζει αυξήσεις στις τιµές ενέργειας, ιδιαίτερα
για τους οικιακούς καταναλωτές.
Ένα άλλο σοβαρό ζήτηµα: Τι θα γίνει µε τις αντίστοιχες εκτάσεις γης που διατρέχουν τα εντεκάµισι χιλιάδες χιλιόµετρα γραµµών µεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας σε όλη τη χώρα; Πρόκειται
για δηµόσια γη. Πρόκειται για δηµόσια περιουσία. Θα παραχωρηθεί και αυτή στους ιδιώτες; Αλλάζουν, δηλαδή, και τα χωροταξικά δεδοµένα της χώρας; Η ενεργειακή πολιτική της χώρας
θα εκπροσωπείται στην Ευρωπαϊκή Ένωση από ιδιώτες;
Τι έννοια έχει, λοιπόν, ο ενεργειακός σχεδιασµός της χώρας,
τον οποίο εσείς ως Κυβέρνηση διαφηµίζετε; Ποιος θα είναι ο
ρόλος του δηµοσίου; Η ενέργεια είναι φυσικό αγαθό, όπως και
το νερό, το οποίο επίσης στοχεύετε να ιδιωτικοποιήσετε.
Θέτετε ως προτεραιότητα τις επιλογές του σηµερινού διευθυντηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ολοκλήρωση της
αγοράς ενέργειας και µάλιστα, µέσα στο 2014, αλλά και την ενοποίηση των δικτύων φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας
της Ευρωπαϊκής Ένωσης µέσα στο 2015. Τραγικές οι συνέπειες
στην Ελλάδα απ’ αυτές τις επιλογές. Ξεπούληµα της εθνικής παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, τιµολογήσεις ενέργειας σύµ-
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φωνα µε επιταγές της τρόικα και των νεοφιλελεύθερων κύκλων
της Κοµισιόν.
Με άκρατο βερµπαλισµό καλλιεργείτε φρούδες ελπίδες, προσπαθώντας -επιτρέψτε µου να το πω- να ξεγελάσετε τους Ευρωπαίους για την αναγκαιότητα λήψης µέτρων στήριξης ευπαθών
οµάδων στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Πώς; Με τους Έλληνες
πολίτες να είναι πνιγµένοι στην αιθαλοµίχλη, που ουσιαστικά δηµιούργησαν οι άφρονες πολιτικές σας, οι πολιτικές της Κυβέρνησης για το πετρέλαιο θέρµανσης; Με τους Έλληνες πολίτες
να χρεώνονται µε τις υψηλότερες τιµές φυσικού αερίου στην Ευρώπη, πλην της Σουηδίας και της Φινλανδίας; Με τη συνεχή
υπερφορολόγηση και αύξηση των τελών που επιβαρύνουν τους
λογαριασµούς των πολιτών, όπως το ΕΤΜΕΑΡ, ή τέλος, µε την
επαναφορά του χαρατσιού για µια ανύπαρκτη δηµόσια τηλεόραση;
Με την πολιτική της Ελλάδας πλήρως υποταγµένη στους τροϊκανούς εκβιασµούς και στις µνηµονιακές υποχρεώσεις σχεδιάζετε, λοιπόν, το σπάσιµο της ΔΕΗ, ίσως ακόµη και τον ξαφνικό
θάνατο της επιχείρησης µέσα σε µια νύχτα και την παράδοσή
της κοµµάτι-κοµµάτι στις ορέξεις ντόπιων και ξένων επενδυτών.
Η καταστροφική πορεία που έχετε χαράξει, κύριοι της Κυβέρνησης, πρέπει να πάρει τέλος. Είναι καιρός να παραιτηθείτε. Να
ανοίξει ο δρόµος για µια άλλη κυβέρνηση, µια κυβέρνηση µε
κορµό το ΣΥΡΙΖΑ, που θα εφαρµόσει ριζοσπαστικές πολιτικές σε
όφελος των Ελλήνων, αλλά και όλων των Ευρωπαίων πολιτών,
πολιτικές που θα σηµαίνουν το τέλος της λιτότητας, θα έχουν ως
γνώµονα την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας, την ουσιαστική αναβάθµιση της ποιότητας ζωής, την περιβαλλοντική
προστασία και τον σεβασµό στον άνθρωπο και τις ανάγκες του.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια – Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύρια Καφαντάρη.
Τον λόγο έχει ο κ. Γεώργιος Πάντζας.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΤΖΑΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δηµοκρατίας, µετά από τόσα σκάνδαλα, επιεικώς µετά από τόσες ατασθαλίες που δηµιουργήσατε και µετά από µία εγκληµατική
πολιτική δεκαετιών που οδήγησε τη χώρα στην πτώχευση και
στην καταστροφή, έρχεστε σήµερα να δηµεύσετε τη δηµόσια περιουσία της χώρας, περιουσία που δηµιούργησε ο ελληνικός
λαός µε κόπο και ιδρώτα.
Έρχεστε σήµερα και εγκαινιάζετε το 2014, εκποιώντας τη βασικότερη στρατηγική εθνική υποδοµή της χώρας.
Εγκαινιάζεται το 2014, θέτοντας σε εφαρµογή το σχέδιο ξεπουλήµατος της ΔΕΗ. Ξεπουλάτε το δίκτυο µεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, προκαλώντας ανεπανόρθωτη ζηµιά στο δηµόσιο
συµφέρον και τις στρατηγικές υποδοµές, οι οποίες αποτελούν
θεµέλιο της εθνικής άµυνας και ασφάλειας, υποδοµές οι οποίες
αποτελούν πυλώνα για την οικονοµική και παραγωγική ανάπτυξη
της χώρας, υποδοµές οι οποίες εξασφαλίζουν την ηλεκτρική
ενέργεια του ελληνικού λαού σε όλη τη χώρα, την ώρα µάλιστα
που πάνω από τριακόσιες πενήντα χιλιάδες οικογένειες ζουν
χωρίς ρεύµα.
Αντί, λοιπόν, να απολογηθείτε και να µας πείτε ΠΑΣΟΚ και Νέα
Δηµοκρατία πώς καταφέρατε και φτάσατε τη χώρα στη χρεοκοπία, έρχεστε και µας λέτε µε θράσος ότι είναι αναγκαία η εκποίηση του δικτύου µεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Λυπάµαι που
θα σας το πω, αλλά είστε αντιπαραγωγικοί, αντικοινωνικοί, γεµάτοι µε εµπάθεια και εµµονή προς το δηµόσιο συµφέρον και τον
ελληνικό λαό. Είστε οι κύριοι εκφραστές του πλιάτσικου της δηµόσιας περιουσίας από την ιδιωτική κερδοσκοπία.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, µπαίνουµε στην τελική φάση της
πλήρους ιδιωτικοποίησης της ΔΕΗ και της ηλεκτρικής ενέργειας.
Μπαίνουµε στην τελευταία φάση ενός προσχεδιασµένου εγκλήµατος, µε το οποίο ο νέος ιδιοκτήτης θα πάρει τσάµπα περίπου
δώδεκα χιλιάδες χιλιόµετρα δικτύων µεταφοράς υψηλής τάσης
που έγιναν από το υστέρηµα του ελληνικού λαού. Και λέω «τελική
φάση» γιατί η περίπτωση της ΔΕΗ είναι ιδιαίτερη και χρειάστηκαν
µακροχρόνιες και µεθοδευµένες παρεµβάσεις, λόγω του µεγέθους της, ένα µέγεθος που αποτελείται από επτά εκατοµµύρια
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πελάτες και περίπου τέσσερα δισεκατοµµύρια ευρώ τζίρο ετησίως. Αυτός είναι ο λόγος που η τρόικα ψάχνει τρόπους να βάλει
στο χέρι την υποδοµή αυτή.
Αυτή είναι η πραγµατικότητα, κυρίες και κύριοι. Όλα τα άλλα,
σαν αυτά που περιγράφονται στην αιτιολογική έκθεση, ότι δηλαδή
ο διαχωρισµός αυτός είναι αναγκαίος προκειµένου να εξασφαλιστεί η ελεύθερη πρόσβαση στο δίκτυο, είναι προσχηµατικά.
Όπως προσχηµατικό είναι ότι µε τη διάσπαση αυτή θα µειωθούν οι τιµές. Γιατί, να σας θυµίσω ότι µε την απελευθέρωση
της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας που έγινε µε το ν. 2773/99,
αντί οι καταναλωτές να έχουν φτηνότερο ρεύµα και καλύτερες
υπηρεσίες, αποδείχτηκε ότι στην ουσία έγινε για να οικονοµήσουν αµύθητα ποσά και να βάλουν στο χέρι το δηµόσιο πλούτο
και τους καταναλωτές -ποιοι άλλοι;- οι βιοµήχανοι, οι οποίοι, ενώ
από την µία κατασκεύαζαν µονάδες δήθεν για να παράγουν
ρεύµα για τη δική τους χρήση, από την άλλη ανάγκασαν τη ΔΕΗ
να το αγοράζει έως και στην τριπλάσια τιµή απ’ ό,τι το πουλάει
σήµερα στους ίδιους.
Ο στόχος, λοιπόν, όπως και τότε, παραµένει ο ίδιος: Να γίνει
γιουρούσι από την ιδιωτική κερδοσκοπία σε όλες τις παραγωγικές υποδοµές της χώρας. Καµµία τιµή δεν πρόκειται να πέσει,
γιατί κανένας επιχειρηµατίας δεν θα βάλει πρώτο το δηµόσιο
συµφέρον από το ιδιωτικό, το συµφέρον το δικό του δηλαδή, το
οποίο δεν είναι άλλο από τη µεγιστοποίηση του κέρδους.
Αφήστε, λοιπόν, αυτήν την αντεθνική πολιτική, αφήστε ήσυχες
τις δηµόσιες υποδοµές της χώρας. Φτάνει πια µε τις πολιτικές
σας που κρύβουν σκοπιµότητες και προσχήµατα, που σκοπό
έχουν να διαλύσουν σταδιακά τον ανταποδοτικό χαρακτήρα του
κράτους: την υγεία, την παιδεία, το κοινωνικό κράτος. Όλα τα
πακετάρετε για να τα παραδώσετε στο κεφάλαιο. Στόχος σας
είναι να δηµιουργήσετε ένα κράτος ανταποδοτικό µόνο για τις
πολυεθνικές.
Γι’ αυτό, λοιπόν, σας λέω κι εγώ µε τη σειρά µου πως ό,τι και
να ψηφίσετε σήµερα και αύριο, ο ΣΥΡΙΖΑ θα το ακυρώσει. Δεν
θα αναγνωρίσουµε κανένα ξεπούληµα, καµµία εκποίηση εθνικών
στρατηγικών υποδοµών της χώρας.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, θεωρώ ότι είµαστε σε µία πολύ
κρίσιµη στιγµή, σε µια στιγµή που, αφού ΠΑΣΟΚ και Νέα Δηµοκρατία κατέστρεψαν τη χώρα, σήµερα διοργανώνουν το µεγάλο
πάρτι µε πακέτα-δωράκια εκατοµµυρίων ευρώ.
Τα διόδια, ο Αστέρας Βουλιαγµένης, το Ελληνικό, ο ΟΠΑΠ, οι
πλειστηριασµοί στα ακίνητα, η λίστα Λανγκάρντ, το κλείσιµο της
ΕΡΤ, η διαχείριση των απορριµµάτων, η ΔΕΗ, η ΕΥΔΑΠ και άλλα
πολλά είναι µέρος αυτού του «φαγοποτιού» που οργανώσατε.
Την ίδια ώρα που οι πολίτες και οι επιχειρήσεις στενάζουν από
τις µνηµονιακές σας πολιτικές, την ίδια ώρα που το κράτος έχει
αποδειχθεί ως ο µεγαλύτερος «µπαταχτσής» και χρωστάει εκατοµµύρια ευρώ σε υγιείς επιχειρήσεις. Την ίδια ώρα που κλείνετε
και παίρνετε σπίτια. Δεν έχετε αλλάξει ούτε στο ελάχιστο,
ΠΑΣΟΚ και Νέα Δηµοκρατία. Τα ίδια που κάνατε όλα αυτά τα
χρόνια, τα ίδια εξακολουθείτε να κάνετε και σήµερα.
Ο χρόνος σας, όµως, τελειώνει. Δεν θέλουµε άλλη σωτηρία
από εσάς. Βρείτε τρόπο να φύγετε από την διακυβέρνηση της
χώρας και αφήστε άλλους να σώσουν τον τόπο. Ο ΣΥΡΙΖΑ έρχεται, χωνέψτε το. Και χωνέψτε την επαναφορά των στρατηγικών
υποδοµών υπό δηµόσιο έλεγχο.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Σας ευχαριστούµε πολύ, κύριε Πάντζα.
Τον λόγο έχει η κ. Νίκη Φούντα.
ΝΙΚΗ ΦΟΥΝΤΑ: Καλησπέρα σε όλους.
Κυρία Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, κύριοι συνάδελφοι, «τα δίκτυα
δεν πωλούνται». Όχι, δεν είναι δική µου διακήρυξη, πρόκειται για
ρητή και επίσηµη διακήρυξη του Πρωθυπουργού κ. Σαµαρά, βασική προϋπόθεση της προγραµµατικής συµφωνίας της τότε τρικοµµατικής Κυβέρνησης, της Νέας Δηµοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ και
της ΔΗΜΑΡ. Μία προϋπόθεση, µια βασική συµφωνία, η οποία,
όπως φαίνεται, ξεχάστηκε λίγες µέρες µόλις µετά την αποχώρηση της Δηµοκρατικής Αριστεράς από το κυβερνητικό σχήµα
και οι δηλώσεις για τη διασφάλιση του δηµοσίου συµφέροντος
χάθηκαν κι αυτές µπροστά σε ιδεοληψίες και έλλειψη στρατηγι-
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κού σχεδιασµού µε γνώµονα, κατά τη γνώµη µας, τα συµφέροντα
των ιδιωτών και όχι αυτά των Ελλήνων πολιτών και καταναλωτών.
Τι έκανε, λοιπόν, την Κυβέρνηση να αλλάξει γνώµη µέσα σε λίγους µόλις µήνες;
Να µου επιτρέψετε, όµως, µία µικρή παρένθεση µιας και µιλάµε σε νοµοσχέδιο του ΥΠΕΚΑ, για να πω δύο-τρία πράγµατα
για τους πληγέντες της Κεφαλονιάς, καθώς επέστρεψα µόλις
πριν δύο-τρεις ώρες από εκεί. Πέρα από το υποχρεωτικό, κύριε
Υφυπουργέ, δελτίο τρωτότητας που υποτίθεται ότι θα έπρεπε να
έχει εκδοθεί από τον Οκτώβριο, υπάρχει και επικαιροποίηση του
Κανονισµού τρωτότητας των δηµοσίων κτηρίων, ο οποίος δεν έρχεται. Δεν έρχεται όλους αυτούς τους µήνες και ρωτάω γιατί.
Έχω ξαναρωτήσει και δεν έχω πάρει απάντηση.
Επίσης, ο κ. Καλαφάτης, Αναπληρωτής Υπουργός, έχει δεσµευτεί ότι από τον προηγούµενο Οκτώβριο θα έλθει στην Ολοµέλεια της Βουλής το νοµοσχέδιο για την ταυτότητα των
κτηρίων, που θα είναι µία µεγάλη µεταρρύθµιση για τα ελληνικά
πράγµατα και για το χώρο των ακινήτων. Πού είναι αυτές οι µεταρρυθµίσεις που θα µπορούσαν να είναι αποδεκτές από όλους;
Ο Κανονισµός αυτός, η ταυτότητα δηλαδή των κτηρίων, θα
αναφέρει πού, πότε και αν γίνεται έλεγχος. Για τα δηµόσια κτήρια αυτός ο Κανονισµός είναι απαραίτητη προϋπόθεση ύπαρξης.
Στην Ελλάδα δεν έχουµε ούτε αυτό. Και ρωτάω: Θα µπορέσουµε
επιτέλους να µιλήσουµε για αντισεισµικό έλεγχο και πρόληψη;
Θα µπορέσουµε να µιλήσουµε ποτέ για πρόληψη στην Ελλάδα;
Τα αποτελέσµατα τα βλέπουµε. Δυστυχώς, είµαστε µία χώρα η
οποία είναι σεισµογενής. Αυτό δεν µπορούµε να το αλλάξουµε,
αλλά µπορούµε να αλλάξουµε πολλά άλλα πράγµατα και άλλα
να τα δεχτούµε, αναλογιζόµενοι την κακή πλευρά της ελληνικής
πραγµατικότητας.
Δεν θα αποδεχτούµε, όµως, τίποτα που έχει να κάνει µε τα
σχολειά µας. Δεν θα αποδεχτούµε τίποτα που να αφορά τα δηµόσια κτήρια µαζικής συνάθροισης. Εκεί πρέπει να διασφαλίσουµε τουλάχιστον πέντε βασικούς όρους ύπαρξης των πολιτών
και διασφάλισής τους στο ότι κάνουµε ό,τι µπορούµε για να είναι
ασφαλείς εκεί. Θα ήθελα να πω ότι πραγµατικά δεν µπορώ να
βλέπω άλλο µία ελληνική πολιτεία, που µέρος της είµαι ως Βουλευτής, να δρα συνεχώς εκ των υστέρων.
Επίσης, δράττοµαι της ευκαιρίας να πω ότι στην πατρίδα µου,
στη Βόνιτσα, υπάρχει ένα πρώτο και δεύτερο δηµοτικό σχολείο
του οποίου ο δεύτερος όροφος έχει κηρυχθεί ακατάλληλος, ενώ
ο πρώτος έχει κηρυχθεί κατάλληλος για διδασκαλία. Όχι ως µηχανικός, αλλά ως πολίτης ερωτώ: Αυτό το πράγµα βασίζεται στην
κοινή λογική; Τι θα πούµε σ’ αυτά τα παιδιά, να πάνε στο σχολείο
ή να µην πάνε; Ποιος µπορεί να τους πει ότι είναι όλα εντάξει και
ότι τα παιδιά µπορούν αύριο το πρωί να πάνε στο σχολείο; Εγώ,
µαζί µε την υπόλοιπη Δηµοκρατική Αριστερά, θα επανέλθουµε
και µε κοινοβουλευτικές ερωτήσεις. Ποιος επιστήµονας αναλαµβάνει την ευθύνη; Ποια απόφαση µπορεί να εκδοθεί κάτω απ’ αυτούς τους όρους; Ποιος θα απολογηθεί κάποια στιγµή για όλες
αυτές τις αποφάσεις; Κανέναν δεν ξάφνιασαν τέτοιου είδους
αποφάσεις; Θα ζητήσουµε εξηγήσεις και ελπίζουµε κάποια
στιγµή, κάποια πράγµατα σ’ αυτή τη χώρα να προχωρήσουν.
Το νοµοσχέδιο που συζητάµε έφτασε στην Ολοµέλεια χωρίς
η κυβερνητική Πλειοψηφία να προβάλει έστω ένα πειστικό επιχείρηµα γιατί είναι ορθολογικό και συµφέρον για το κράτος και
το δηµόσιο συµφέρον το να πωληθεί το 66% του µετοχικού κεφαλαίου του ΑΔΜΗΕ. Η ΔΗΜΑΡ εξαρχής κατέθεσε την ισχυρή
διαφωνία της και θέση µας είναι ότι για την κυριότητα των δικτύων δεν συζητάµε τίποτα λιγότερο από το 51% του ΑΔΜΗΕ
υπό δηµόσιο έλεγχο.
Διαφωνούµε µε το νοµοσχέδιο γιατί είναι πρόχειρο. Αυτό ειπώθηκε σχεδόν απ’ όλους. Είναι πρόχειρο γιατί τροποποιεί µια
πολύ πρόσφατη πράξη Υπουργικού Συµβουλίου –ΠΥΣ εν συντοµία- που εκδόθηκε µόλις το καλοκαίρι, έτσι ώστε η πώληση και η
µεταβίβαση του 66% του µετοχικού κεφαλαίου να µη γίνει σε δύο
φάσεις, αλλά µεµιάς σε επενδυτή, όπως προέβλεπε και η ΠΥΣ.
Πουθενά όµως δεν εξηγείτε τι άλλαξε από το καλοκαίρι και ανατρέπονται αυτές οι προβλέψεις και το κυριότερο, γιατί οι σύµβουλοι της ΔΕΗ -που παρεµπιπτόντως δεν υπήρχαν πουθενά,
ούτε στην επιτροπή αλλά ούτε µε κάποιου άλλου είδους ενηµέ-
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ρωση για τους Βουλευτές- εξέτασαν τα σενάρια της ιδιωτικοποίησης µετά την έκδοση αυτής της πράξης Υπουργικού Συµβουλίου.
Κύριε Υφυπουργέ, δεν θα έπρεπε αυτή η απόφαση να βαραίνει
για το αν η ιδιωτικοποίηση θα γίνει σε µία ή δύο φάσεις;
Ακόµα µεγαλύτερη προχειρότητα δείχνει το γεγονός ότι οι
αποφάσεις αυτές ελήφθησαν χωρίς να βασίζονται σε κανενός είδους τεχνοοικονοµική µελέτη. Το νοµοσχέδιο έχει φτάσει πλέον
στην Ολοµέλεια και δεν µας έχει παρουσιαστεί καµµία µελέτη
που να δείχνει εµπεριστατωµένα ότι η απόφαση για ιδιωτικοποίηση -και µάλιστα διά µιας και µάλιστα του 66% του ΑΔΜΗΕ- είναι
ορθή επειδή θα έχει θετική επίδραση είτε στην αγορά ηλεκτρικής
ενέργειας είτε στη βιωσιµότητα της ΔΕΗ είτε επειδή θα έχει αναπτυξιακά οφέλη για τη χώρα ή επειδή ίσως θα έχει οφέλη για
τους καταναλωτές. Όχι µόνο τίποτε απ’ όλα αυτά δεν τεκµηριώνεται, αλλά το νοµοσχέδιο στην αιτιολογική έκθεση λέει ότι βασίζεται στη συγκεκριµένη οδηγία 72/2009, όµως αυτή η οδηγία
έχει ήδη ουσιαστικά λειτουργήσει. Είναι σε ισχύ και το ξέρετε.
Έχει εφαρµοστεί. Όταν εφαρµόστηκε, επιλέχθηκε το µοντέλο
διαχωρισµού στο µοντέλο ΙΤΟ, στο πρότυπο ΙΤΟ που προβλεπόταν ως δυνατή επιλογή από την οδηγία, οπότε ούτε κι αυτό το
επιχείρηµα µπορεί να σταθεί. Αύριο θα τα πούµε αυτά και στην
επί των άρθρων συζήτηση.
Το ερώτηµα για την πώληση του ΑΔΜΗΕ δεν είναι µόνο πολιτικό και οικονοµικό. Είναι και θεσµικό, ακόµα και συνταγµατικό.
Δεν µπορεί να είναι µοναδικό κριτήριο µιας ιδιωτικοποίησης το
άπαξ και πρόσκαιρο εισπρακτικό όφελος. Υπέρτατο κριτήριο
είναι το αν υπηρετεί το δηµόσιο συµφέρον και αυτό σηµαίνει
συγκεκριµένα αν διασφαλίζονται ποιοτικότερες υπηρεσίες για
τους πολίτες, αν διασφαλίζονται υποδοµές, αν διασφαλίζονται οι
θέσεις εργασίας και κυρίως αν δηµιουργούνται νέες θέσεις εργασίας σ’ αυτούς τους καιρούς της ανεργίας και αν διασφαλίζονται νέες οικονοµικά και περιβαλλοντικά βιώσιµες επενδύσεις.
Η δική µας θέση είναι ότι όλα αυτά τα κριτήρια πρέπει να σταθµίζονται, προτού προχωρήσει το κράτος σε οποιαδήποτε ιδιωτικοποίηση. Δεν είναι ιδεολογική θέση ότι οι δηµόσιες επιχειρήσεις
που διαχειρίζονται δηµόσια αγαθά στρατηγικής σηµασίαςs πρέπει να διατηρούνται υπό δηµόσιο έλεγχο.
Είναι όµως ιδεοληπτική µας θέση –και εδώ θα επιµείνουµε- ότι
µια ιδιωτικοποίηση δεν µπορεί να γίνεται χωρίς κριτήρια, χωρίς
οφέλη και µάλιστα χωρίς τεκµηρίωση.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κυρία Φούντα.
Ο κ. Αλέξιος Μητρόπουλος έχει τον λόγο.
ΑΛΕΞΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, η οδηγία 2009 όχι µόνο δεν σας υποχρέωσε
να ιδιωτικοποιήσετε τα δίκτυα, αλλά αντιθέτως σας επέβαλε να
τα κρατήσετε υπό δηµόσιο έλεγχο. Θα διαβάσω µια φράση και
παρακαλώ θα ήθελα και να µε διακόψετε. Διαβάζω: «Σηµειώνεται
ότι η Οδηγία 2009/72 δεν επιβάλει στις εθνικές κυβερνήσεις τον
ιδιοκτησιακό διαχωρισµό δια της δηµιουργίας πλήρως ανεξάρτητης εταιρείας για το διαχειριστή του συστήµατος µεταφοράς,
εφόσον στις 3-9-2009 το σύστηµα µεταφορά ανήκε σε καθεστώς
ολοκληρωµένης επιχείρησης, όπως εν προκειµένω η ΔΕΗ». Γι’
αυτό όσες επιχειρήσεις ήταν σε ολοκληρωµένα συστήµατα δηµοσίων επιχειρήσεων στην Ευρώπη, δηλαδή οι είκοσι από τις είκοσι οκτώ –µε την Κροατία έγιναν είκοσι οκτώ- έµειναν και
παραµένουν υπό δηµόσιο έλεγχο.
Ποιος το λέει αυτό; Το λέει η Επιστηµονική Επιτροπή της Βουλής που βγάζει αντισυνταγµατικό όλο το νοµοσχέδιο, και τα έξι
άρθρα. Το καταθέτω. Για πρώτη φορά γίνεται αυτό. Τα έξι άρθρα
του νοµοσχεδίου σας τα βγάζει η Επιστηµονική Επιτροπή αντισυνταγµατικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Αλέξιος Μητρόπουλος καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Δεν είχατε υποχρέωση, εφόσον στις 3-9-2009 υπήρχε ολοκληρωµένο σύστηµα, εν προκειµένω η ΔΕΗ. Έφυγαν οι δικοί σας,
έφυγαν και του ΠΑΣΟΚ, έφυγε και ο εισηγητής σας.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Το άρθρο 5 είναι το νοµοσχέδιο. Τα άλλα δεν έχουν σχέση.
Απορώ πώς κόµµατα δεν µπόρεσαν να εντοπίσουν αυτή τη νοµοθετική πανουργία που επιχειρείται µέσω του άρθρου 5. Διαβάζω: «Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής που δηµοσιεύεται στο ΦΕΚ µπορούν να καθορίζονται λεπτοµέρειες, οι όροι,
η εν γένει διαδικασία υλοποίησης και άλλες λεπτοµέρειες της
ιδιωτικοποίησης».
Προς τι η κατοχύρωση του 34%, όταν µε ΚΥΑ το καταργείτε
και το µικραίνετε; Πού είναι η διασφάλιση των εργασιακών και
ασφαλιστικών δικαιωµάτων; Εδώ υπάρχει µια ιστορία πέντε δεκαετιών, η ευρωπαϊκή ιδιοτυπία ένας µεγάλος εργοδότης, κρατική επιχείρηση να είναι ταυτόχρονα και ασφαλιστικός φορέας.
Η Prudential, µια σπουδαία, µεγάλη εταιρεία, λέει ότι στη ΔΕΗ
είναι 1 τρισεκατοµµύριο δραχµές και πλέον επενδεδυµένα κεφάλαια. Είναι προστατευµένα, όταν µια ΚΥΑ κατ’ εξουσιοδότηση
αυτού του αντισυνταγµατικού νόµου που λέει η επιτροπή σας θα
µπορεί να µειώνει από το 34% στο 30% και θα µπορεί να λέει
στους ιδιώτες: «Πάρτε το 66%, το 100% χωρίς το προσωπικό,
χωρίς τα διασφαλισµένα εργασιακά δικαιώµατα και χωρίς διασφαλισµένα τα ασφαλιστικά»;
Και το χειρότερο, η νοµοθετική πανουργία είναι ότι εσείς ιδιωτικοποιείτε την ΑΔΜΗΕ, αλλά γιατί µέσα από το άρθρο 5 ιδιωτικοποιείτε και τη ΔΕΗ; Προσέξτε τι σας διαβάζω τώρα. Διέλαθε
της προσοχής δυστυχώς όλου του Κοινοβουλίου. «Με κοινή
υπουργική απόφαση», αφού σας διάβασα ότι τροποποιούνται οι
όροι για την ΑΔΜΗΕ, επίσης «να τροποποιείται το σχέδιο αναδιάρθρωσης και αποκρατικοποίησης της Δ.Ε.Η. Α.Ε.». Γιατί αναφέρετε για την ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ στην ΚΥΑ; Δηλαδή, µια
ΚΥΑ θα τροποποιεί τα πάντα για την ΑΔΜΗΕ; «Να τροποποιεί»,
λέει, «τα πάντα για την αναδιάρθρωση και την αποκρατικοποίηση
της ΔΕΗ Α.Ε. που εγκρίθηκε µε την υπ’ αριθµόν 15 της 24-72013».
Συνεπώς, εσείς εδώ µεθοδεύετε, όχι µόνο την ιδιωτικοποίηση
του 66% του ΑΔΜΗΕ, αλλά θέλετε να αποσπάσετε από το Κοινοβούλιο µια ΚΥΑ για να µπορέσετε να χωρίσετε τη ΔΕΗ και να
την παραδώσετε στην ιδιωτική πρωτοβουλία.
Παρακαλώ, διαβάστε τι ακριβώς περιλαµβάνει και το άρθρο 5
τι σας καταλογίζει η Επιστηµονική Επιτροπή για την απόλυτη αντισυνταγµατικότητα, του ότι δηλαδή µε ΚΥΑ καθορίζετε τις λεπτοµέρειες για την ΑΔΜΗΕ, αλλά κυρίως παρεµβαίνετε στην
ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ. Αυτό θέλετε να κάνετε, όπως έγινε και
προχθές µε µία απόφαση του Ανωτάτου Συµβουλίου Εργασίας
όπου καταργήθηκαν τα όρια των οµαδικών απολύσεων. Θα µπορεί τώρα µία εταιρεία, η οποία είχε κώλυµα και απέλυε τριάντα
κατά µήνα, αν έχει τριακόσιους να τους απολύσει όλους σε ένα
µήνα!
Κυρίες και κύριοι, µε το σχέδιο νόµου για την ιδιωτικοποίηση
του ΑΔΜΗΕ και την εκχώρηση ποσοστού 66% στους ιδιώτες
προωθείται µε πρωτοφανή στα κοινοβουλευτικά χρονικά νοµοθετική πανουργία η ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ.
Συγκεκριµένα, όπως προβλέπεται στο άρθρο 5 του νοµοσχεδίου µε κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών
και Περιβάλλοντος –διαβάζω- «µπορεί να τροποποιείται το σχέδιο αναδιάρθρωσης και αποκρατικοποίησης της ΔΕΗ Α.Ε. που
εγκρίθηκε µε την υπ’ αριθµό 15/24-7 ΠΥΣ».
Έτσι, αν ψηφιστεί το συγκεκριµένο άρθρο 5, το οποίο η Επιστηµονική Επιτροπή της Βουλής στην έκθεσή της µε ηµεροµηνία
27-1-2014 κρίνει απολύτως αντισυνταγµατικό, η ιδιωτικοποίηση
θα γίνει µε µία απλή ΚΥΑ και µε παράκαµψη του Κοινοβουλίου.
Καλούµε την Κυβέρνηση να αποσύρει αµέσως το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο. Καλούµε τους Βουλευτές του ελληνικού Κοινοβουλίου να αρθούν στο ύψος των κρίσιµων περιστάσεων και
να αρνηθούν να παραδώσουν το κρίσιµο δηµόσιο αγαθό της ηλεκτρικής ενέργειας στους ιδιώτες.
Ο ΑΔΜΗΕ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι η ραχοκοκαλιά
της ηλεκτρικής βιοµηχανίας της χώρας, καθώς συνδέει τις µονάδες ηλεκτρικής παραγωγής µε τους σταθµούς διανοµής και
τον τελικό καταναλωτή. Η προωθούµενη διαδικασία γίνεται κατά
παράβαση του άρθρου 106 του Συντάγµατος.
Τώρα που µπαίνουµε στο βαθύ σκοτάδι του µνηµονίου, η Κυ-
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βέρνηση και η τρόικα σκορπάνε στους αγοραίους ανέµους και
στο νοµαδικό κεφάλαιο τα κύρια υπαρκτικά στοιχεία της πατρίδας, δηλαδή το διαχρονικό σκελετό σχηµατισµού κι αναπαραγωγής της οργανωµένης κοινωνίας µας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οι Έλληνες και οι Ελληνίδες,
όλος ο ελληνισµός, δεν θα επιτρέψουµε να γίνει η χώρα µας
χώρα-πωλητήριο, κράτος-παρίας. Θα αντισταθούµε στο τροϊκανό σχέδιο να γίνει η πατρίδα µας µία µεταµοντέρνα αποικία
χρέους, µία δευτερεύουσα συµπληρωµατική οικονοµία του κεφαλαίου και των κεντροευρωπαϊκών δυνάµεων, ένα απέραντο
διαλυτήριο του εθνικού κορµού και των συγκριτικών της πλεονεκτηµάτων.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε Μητρόπουλε.
Η κ. Δέσποινα Χαραλαµπίδου έχει τον λόγο.
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ: Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, η Δηµόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισµού διαχωρίστηκε το 2011 σε συµµόρφωση της ελληνικής νοµοθεσίας µε τις
οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ένα απορρυθµισµένο σύστηµα παραγωγής, διακίνησης κι εµπορίας της ηλεκτρικής ενέργειας µε σκοπό την περίφηµη απελευθέρωση της αγοράς
ενέργειας. Με λίγα λόγια δηλαδή, δροµολογήθηκε η µετατροπή
ενός φυσικού κρατικού µονοπωλίου σε ιδιωτικό µονοπώλιο, όπως
συνέβη σε όλες τις χώρες που πέρασαν από την αντίστοιχη διαδικασία αποκρατικοποίησης και µε συνέπεια τη σταδιακή απώλεια του κοινωνικού χαρακτήρα, του βασικού αγαθού της
ηλεκτρικής ενέργειας.
Το Φεβρουάριο του 2012 ο ΑΔΜΗΕ µετατράπηκε σε θυγατρική
της ΔΕΗ, ουσιαστικά δηλαδή, σε εθνικό σύστηµα που είναι το
Εθνικό Σύστηµα Μεταφοράς της Ηλεκτρικής Ενέργειας. Σήµερα,
µε το νοµοσχέδιο αυτό ολοκληρώνεται η πρώτη φάση της διαδικασίας αυτής, αφού ξεκινάει το µοίρασµα των κοµµατιών της
ΔΕΗ στο ιδιωτικό κεφάλαιο, αρχής γενοµένης από τα δίκτυα µεταφοράς.
Για να δούµε όµως ποιος θα ωφεληθεί από την πώληση του
πλειοψηφικού πακέτου των µετοχών του ΑΔΜΗΕ; Οι πολίτες;
Κατά τη γνώµη µας, όχι, γιατί οι πολίτες θα δουν τα τιµολόγια
του ρεύµατος να αυξάνονται κατακόρυφα, όπως έχει συµβεί παντού διεθνώς µε τις αντίστοιχες ιδιωτικοποιήσεις.
Θα αντιµετωπίσουν – το πιο πιθανό – χειρότερες υπηρεσίες.
Και δεν πρέπει σε καµµία περίπτωση να ξεχνάµε ότι έχουµε δει
παγκοσµίως παραδείγµατα από µαζικά black out µέχρι τη δηµιουργία τεχνητών ελλείψεων ρεύµατος σε χώρες που οι ιδιωτικές
εταιρείες έχουν αναλάβει τη διαχείριση της ενέργειας.
Θα ωφεληθούν οι εργαζόµενοι, οι χίλιοι πεντακόσιοι εργαζόµενοι του ΑΔΜΗΕ; Όχι, γιατί πουθενά δεν διασφαλίζεται η θέση
τους. Και βέβαια, δεν χρειάζεται να αναφέρουµε ξανά τι συµβαίνει µε το προσωπικό των επιχειρήσεων που ιδιωτικοποιούνται:
δραστική µείωση των θέσεων πλήρους απασχόλησης, µε χαρακτηριστικό το παράδειγµα του ΟΤΕ, µείωση στους µισθούς,
απορρύθµιση των εργασιακών σχέσεων, υπερβολική έως εξοντώσεως εντατικοποίηση, όπως στο λιµάνι του Πειραιά, συρρίκνωση των δηµοκρατικών δικαιωµάτων των εργαζόµενων και
πολύ περιορισµένος ο ρόλος των συνδικάτων.
Το δηµόσιο; Το δηµόσιο δεν θα κερδίσει τίποτε απολύτως από
το ξεπούληµα µιας κερδοφόρας επιχείρησης και µάλιστα, όπως
ανέφερε και ο εισηγητής µας, αλλά και οι προηγούµενοι Βουλευτές, στο µισό της πραγµατικής αξίας.
Ο µόνος που έχει συµφέροντα από την εκποίηση του ΑΔΜΗΕ
είναι οι ντόπιοι και ξένοι οικονοµικοί παράγοντες, που για άλλη
µια φορά µε την πολιτική που ακολουθείτε, θα βάλουν χέρι στη
δηµόσια περιουσία, που θα εξασφαλίσουν ένα εγγυηµένο κέρδος, χωρίς να χρειαστεί να κάνουν και πραγµατική επένδυση.
Αυτή η επιχείρηση, µε βάση τον προϋπολογισµό του 2013, είχε
116 εκατοµµύρια ευρώ ετήσια κέρδη.
Ως καταναλωτές ρεύµατος, η ελληνική κοινωνία, η βιοµηχανία,
η βιοµηχανική παραγωγή και η χώρα συνολικά, µε αυτό που πάτε
να κάνετε, θα εξαρτώνται πια από τις προθέσεις του ιδιωτικού
µονοπωλίου που θα ελέγχει το εθνικό σύστηµα µεταφοράς ενέρ-
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γειας.
Μας είπατε ότι αυτό δεν θα έχει καµµία συνέπεια για τα νοικοκυριά ως καταναλωτές ηλεκτρικού ρεύµατος ή και κάποιος είπε
ότι θα τους ωφελήσει κιόλας. Όµως, για να δούµε πώς ρυθµίζεται η τιµή του ρεύµατος για τα νοικοκυριά, δηλαδή για τα τιµολόγια χαµηλής τάσης, και τα έσοδα του ΑΔΜΗΕ. Καθορίζονται
από τη Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας. Αυτήν τη στιγµή, το επιτόκιο
απόδοσης, που είναι το κέρδος του ΑΔΜΗΕ, είναι στο 8%. Αυτό
όµως, όπως η ίδια η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας έχει τονίσει, θα
αυξηθεί στο 11%-13% και αυτό, για να προσελκύσετε τους υποψήφιους αγοραστές. Άρα, 125 µέχρι 200 εκατοµµύρια επιπλέον
θα υπάρχει χρέωση στον καταναλωτή, µε βάση τα περσινά
έσοδα.
Κυρίες και κύριοι, υπολογίζοντας ότι πάνω από πεντακόσιες
χιλιάδες νοικοκυριά είναι ήδη χωρίς ρεύµα, ότι άλλοι ένα εκατοµµύριο εξακόσιες χιλιάδες δυσκολεύονται να πληρώσουν το
ηλεκτρικό ρεύµα και κάνουν συνεχώς διακανονισµούς, ότι
τριάντα χιλιάδες διακοπές ηλεκτροδότησης γίνονται κάθε µήνα,
ότι οι ανεξόφλητοι λογαριασµοί στη ΔΕΗ πολλαπλασιάζονται συνεχώς, αντιλαµβάνεται κανείς –νοµίζω και ο πλέον κακόπιστος–
τι θα σηµάνει για τις λαϊκές οικογένειες ή ακόµα και για τις πολύ
µικρές επιχειρήσεις η παραµικρή αύξηση στα τιµολόγια.
Γι’ αυτό το λόγο άλλωστε η Κοινοβουλευτική Οµάδα του ΣΥΡΙΖΑ έχει καταθέσει και σχετική τροπολογία για την παροχή δωρεάν ρεύµατος στις πιο ευάλωτες οµάδες της κοινωνίας,
τροπολογία που είµαστε βέβαιοι ότι θα απορρίψετε για άλλη µια
φορά.
Κυρίες και κύριοι, συνολικά για τον τόπο και την κοινωνία οι
συνέπειες της ιδιωτικοποίησης του ΑΔΜΗΕ, που είναι προποµπός της πλήρους ιδιωτικοποίησης των υπόλοιπων κοµµατιών της
ΔΕΗ, των εργοστασίων, των ορυχείων, των δικτύων διανοµής, θα
είναι καταστροφικές.
Γιατί η ΔΕΗ αποτελεί βασική υποδοµή της παραγωγικής διαδικασίας και το πιο σηµαντικό στρατηγικό εργαλείο για την
άσκηση εθνικής ενεργειακής πολιτικής. Όλες οι βιοµηχανίες συνδέονται στην υψηλή τάση.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Τελειώνω, κυρία Πρόεδρε.
Ο έλεγχος της µεταφοράς ενέργειας έχει καίρια σηµασία για
τις όποιες δυνατότητες ανάπτυξης και παραγωγικής ανασυγκρότησης της χώρας. Ο ΑΔΜΗΕ, κυρίες και κύριοι, είναι περιουσία
του ελληνικού λαού. Η εµπορική του αξία µπορεί να αποτιµάται
στα 8 δισεκατοµµύρια ευρώ, η σηµασία των υποδοµών του,
όµως, για την ανάπτυξη και για την εξυπηρέτηση των λαϊκών
αναγκών είναι ανεκτίµητη. Εσείς επιδιώκετε να τον ξεπουλήσετε
µε 400 εκατοµµύρια, θαρρείς και είναι τα αµπελοχώραφα των
παππούδων σας. Το ξεπούληµά του για εµάς είναι από τα µεγαλύτερα κοινωνικά και εθνικά εγκλήµατα αυτής της Κυβέρνησης.
Γι’ αυτό το λόγο ο ΣΥΡΙΖΑ δεν αναγνωρίζει και δεν θα αναγνωρίσει ούτε στο µέλλον την εκποίηση του ΑΔΜΗΕ και καµµιάς
στρατηγικής βιοµηχανίας της χώρας. Αντίθετα, µε δηµόσια ιδιοκτησία και εργατικό και κοινωνικό έλεγχο όλων των στρατηγικών
υποδοµών της χώρας θα προχωρήσουµε σε ένα αναπτυξιακό
πρόγραµµα µε γνώµονα την εργασία, την παραγωγή, το κοινωνικό κράτος και τον κοινωνικό και οικολογικό µετασχηµατισµό
του τόπου µας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια - Τσαρουχά): Ευχαριστούµε, κυρία Χαραλαµπίδου.
Η κ. Ευσταθία Γεωργοπούλου έχει τον λόγο.
ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ-ΣΑΛΤΑΡΗ: Ευχαριστώ, κυρία
Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, η πώληση του ΑΔΜΗΕ σε συνδυασµό µε την πώληση-µεταβίβαση της ΔΕΣΦΑ, της εταιρείας
που διαχειρίζεται το δίκτυο φυσικού αερίου, στην εταιρεία
SOCAR» του Αζερµπαϊτζάν σηµαίνει την καθολική παραχώρηση
της εθνικής κυριαρχίας της χώρας και στο επίπεδο της ενεργειακής πολιτικής.
Η Κυβέρνηση επιλέγει πλέον και επίσηµα για την Ελλάδα το
ρόλο ενός φθηνού και ευέλικτου διαµετακοµιστικού κέντρου ιδιο-
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κτησίας ξένων πολυεθνικών και ντόπιων προθύµων επιχειρηµατιών για την αγορά φυσικού αερίου και τη µεταφορά ηλεκτρικής
ενέργειας της ευρύτερης περιοχής της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.
Μέσω της πώλησης του ΑΔΜΗΕ η Κυβέρνηση προωθεί την
πώληση της ΔΕΗ Α.Ε., η οποία παράγει σχεδόν το 50% της ηλεκτρικής παραγωγής από λιγνίτη, είναι δε ο δεύτερος µεγαλύτερος παραγωγός ηλεκτρικής ενέργειας από λιγνίτη στην
Ευρωπαϊκή Ένωση και προµηθεύει περίπου το 98% της καταναλισκόµενης ηλεκτρικής ενέργειας.
Ετοιµάζεστε, µε πρώτο βήµα την πώληση του ΑΔΜΗΕ, να ξεπουλήσετε συγκριτικά πλεονεκτήµατα της χώρας σε διεθνώς εµπορεύσιµα αγαθά στην ενέργεια, που ταυτόχρονα αποτελούν και
εγγυητή της ολοκλήρωσης της εσωτερικής αγοράς. Μόνο η υπό
δηµόσιο έλεγχο ΔΕΗ αποτελεί τον δυνητικό εγγυητή ότι θα παρέχεται ρεύµα ενέργειας σε προσιτή τιµή από το ένα άκρο της
χώρας µέχρι το άλλο είτε για καταναλωτικούς είτε για επενδυτικούς σκοπούς.
Αναρωτιέµαι, πράγµατι, εάν οι Βουλευτές της Συµπολίτευσης
έχουν συνειδητοποιήσει τι συµβαίνει και ειδικότερα οι νεώτεροι
συνάδελφοι. Εάν λέµε ότι οι νέες γενιές χωρίς να φταίνε σε τίποτα «θα πληρώσουν τα σπασµένα» των προηγούµενων, οι νέοι
συνάδελφοι ψηφίζοντας όλα αυτά θα έχουν διαπράξει συσσωρευµένα πολιτικά εγκλήµατα δεκαετιών, που θα κάνουν τα σκάνδαλα των υποβρυχίων, του χρηµατιστηρίου, των Ολυµπιακών
Αγώνων, των εξοπλισµών, των δοµηµένων οµολόγων, να ξεχαστούν.
Από τα έσοδα που θα προκύψουν από την πώληση των δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας µας το µεγαλύτερο
µέρος θα δοθεί ως µέρισµα στους µετόχους της ΔΕΗ. Στην
πραγµατικότητα, σηµαντικό µέρος των εσόδων θα δοθεί για την
µείωση του υφιστάµενου δανεισµού της ΔΕΗ. Άλλωστε, έτσι επιτάσσει η πρόσφατη αξιολόγηση της «STANDARD & POORS’S»,
όπου τονίζει ότι µέσω της πώλησης παγίων θα αναβαθµιστεί η
πιστοληπτική ικανότητα της ΔΕΗ Α.Ε.. Πουλάει η Κυβέρνηση, δηλαδή, µια κρατική υποδοµή, όπως ο ΑΔΜΗΕ, για να µειωθεί το
χρηµατοοικονοµικό κόστος της ΔΕΗ Α.Ε.. Δηλαδή, να µειωθεί το
ύψος των υφιστάµενων και µελλοντικών επιτοκίων δανεισµού
που θα καταβάλει η ΔΕΗ, την οποία αµέσως µετά σκοπεύετε να
την αποκρατικοποιήσετε. Άρα, χαµηλότερα επιτόκια για τους
ιδιώτες και ακριβό ρεύµα για το λαό.
Όπως γνωρίζουµε, ο ελληνικός λαός φορτώθηκε νέο χρέος
και µπήκε εγγυητής για να ανακεφαλαιοποιηθούν οι τράπεζες.
Εσείς χρησιµοποιείτε αυτήν την αιµατηρή ανακεφαλαιοποίηση,
ώστε να δανείζουν οι τράπεζες µε προνοµιακούς όρους πρώην
κρατικές εταιρείες, που του υφαρπάζετε και που πλέον θα ανήκουν στα διεθνή µονοπώλια και ολιγοπώλια.
Επίσης, ένα κοµµάτι από τα έσοδα είναι βέβαιο ότι θα το δώσετε για άµεσες επενδύσεις, όπως για παράδειγµα την Πτολεµαΐδα, ώστε να προσεγγίσετε µαζί µε τους αυτοκινητόδροµους
το 5% της αύξησης των επενδύσεων, που έχετε θέσει ως στόχο
του προϋπολογισµού του 2014 για τις συνολικές επενδύσεις. Θα
κάνετε στην πραγµατικότητα επενδύσεις, που µε το ξεπούληµα
της ΔΕΗ θα δωρίσετε και αυτές σε ιδιώτες.
Παραδίδετε σε ιδιωτικά συµφέροντα την τεχνική υποδοµή του
ΑΔΜΗΕ, µία σειρά σηµαντικότατων µελετών και διεθνών διασυνδέσεων. Παραχωρείτε πρόσφατα εγκεκριµένο από τη Ρυθµιστική
Αρχή Ενέργειας δεκαετές πρόγραµµα ανάπτυξης του συστήµατος µεταφοράς, στο οποίο περιλαµβάνονται δύο από τα πιο σηµαντικά από τα πάρα πολλά έργα ανάπτυξής του, τη διασύνδεση
των Κυκλάδων µε το ηπειρωτικό σύστηµα και τη διασύνδεση της
Κρήτης. Δηλαδή, δίνετε σε ιδιώτες τα οφέλη από µελετηµένες
επενδύσεις πολλών δισεκατοµµυρίων.
Προχωράτε στην πώληση του ΑΔΜΗΕ, που έχει προϋπολογίσει για το 2013 προ φόρων, της τάξης των 116,2 εκατοµµυρίων
ευρώ. Γνωρίζουµε ότι ο δυνητικός αγοραστής του 66% που θα
πουλήσει η ΔΕΗ, θα κληθεί να καταβάλει τίµηµα µόλις περί τα
400 εκατοµµύρια ευρώ. Πρακτικά, αυτό σηµαίνει το απόλυτο ξεπούληµα, καθώς ο ΑΔΜΗΕ επενδύει σε ετήσια βάση περί τα 100
εκατοµµύρια ευρώ για επέκταση και συντήρηση του δικτύου του,
ενώ ο µελλοντικός ιδιοκτήτης θα αποκτήσει σταθερά έσοδα 260
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µε 300 εκατοµµύρια ευρώ από τη διαχείριση του δικτύου και ετήσια κέρδη προ φόρων, όπως προανέφερα, της τάξεως των 116
εκατοµµυρίων ευρώ. Ξέρουµε ότι µετά ακολουθεί η επίσης διαχρονικά κερδοφόρα µικρή ΔΕΗ. Με ό,τι έσοδα µαζέψετε θα πάτε
σαν καλοί µαθητές στην κ. Μέρκελ να τα βάλετε στο Ταµείο Αποκρατικοποιήσεων και από εκεί απευθείας στους πιστωτές.
Όµως, πέραν της οικονοµικής διάστασης του ζητήµατος, πρέπει να επισηµανθεί ότι λόγω της γεωγραφικής θέσης της χώρας
µας στο νοτιανατολικό άκρο της Ευρώπης, η γεωπολιτική διάσταση είναι εξίσου σηµαντική. Μπλέκετε τη χώρα σε επικίνδυνους ανταγωνισµούς, που βάζουν σε κίνδυνο ακόµα και την ίδια
της την υπόσταση. Υποβαθµίζετε την όποια διαπραγµατευτική
της ισχύ στον υπό διαµόρφωση ενιαίο τρόπο λειτουργίας των
αγορών ηλεκτρικής ενέργειας στις χώρες-µέλη της Ευρωπαϊκή
Ένωσης, που περιγράφετε ως ενιαίο µοντέλο ευρωπαϊκής αγοράς ηλεκτρισµού και θα αρχίσει να εφαρµόζεται από την 1-12015. Σας θυµίζω ότι η πλειοψηφία των χωρών του ανεπτυγµένου
κόσµου ελέγχει τα εν λόγω δίκτυα είτε µέσω ανεξάρτητων αρχών
είτε µέσω αµιγώς δηµόσιων εταιρειών.
Από όλα τα παραπάνω, ο λαός µας πρέπει να συνειδητοποιήσει ότι δεν έχει να λαµβάνει τίποτα το ελληνικό δηµόσιο από
την ιδιωτικοποίηση του ΑΔΜΗΕ, ότι θα τεθεί σε κίνδυνο το δικαίωµα στην κατανάλωση του ρεύµατος, ότι θα απορρυθµιστούν
πλήρως οι εργασιακές σχέσεις στον κλάδο της ενέργειας και συνολικά, ότι θα καταστρατηγηθεί η εθνική κυριαρχία κι εποµένως
πρέπει να αγωνιστεί σήµερα µέχρι την τελική νίκη για την ανάσχεση της ιδιωτικοποίησης και την άµεση δηµοκρατική ανατροπή.
Τονίζουµε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν απειλεί κανέναν σοβαρό επενδυτή.
Άλλωστε, επένδυση είναι η δηµιουργία κεφαλαιουχικού εξοπλισµού και η αύξηση των αποθεµάτων και όχι η απόκτηση από τρίτους των ήδη υφιστάµενων υποδοµών εθνικής σηµασίας, δηλαδή
το ξεπούληµα και η απώλεια των εθνικών πόρων.
Τους θεσµικούς επενδυτές είτε ξένες κρατικές εταιρείες είτε
ιδιωτικών συµφερόντων και όχι τους κερδοσκόπους που έχουν
κατασπαράξει την εθνική αποταµίευση και τον παραγωγικό ιστό
της χώρας, τους αποµακρύνουν από την ελληνική οικονοµία τα
εξής επιτεύγµατα σας, τα δικά σας δηλαδή και των προηγούµενων νεοφιλελεύθερων κυβερνήσεων. Σας φέρνω τα εξής παραδείγµατα: η µη ολοκλήρωση, αλλά η αποδιάρθρωση της
εσωτερικής µας αγοράς, η τεράστια συρρίκνωση ιδιωτικής και
δηµόσιας κατανάλωσης, η µεγαλύτερη ανεργία στην Ευρωπαϊκή
Ένωση στο 28%, η οποία οδηγεί στην απαξίωση του ανθρώπινου
κεφαλαίου, η δυναµική λόγω ύφεσης και αποπληθωρισµού και
το ύψος του δηµοσίου χρέους κατά 75% ως προς το ΑΕΠ, η µοναδική σε ένταση και χρόνο στον ανεπτυγµένο κόσµο συνεχής
ύφεση από το 2008, σωρευτική στο 27%, η αδυναµία σταθερού
νοµοθετικού και κοινωνικού περιβάλλοντος, καθώς η χώρα τελεί
υπό τον έλεγχο της τρόικας, γεγονός που συνεπάγεται ασταθή
φορολογία, ανύπαρκτη επενδυτική νοµοθεσία και κοινωνική συνοχή, η αρνητική καθαρή εθνική αποταµίευση, η οποία όταν είναι
θετική είναι πυλώνας για τις µελλοντικές επενδύσεις, όπως και η
έκρηξη της αρνητικής καθαρής διεθνούς επενδυτικής θέσης της
χώρας µας.
Όλα τα παραπάνω δεν αποτελούν πεδία διαµόρφωσης περιθωρίων κερδών για επενδύσεις, αλλά ένα µείγµα κοινωνικής πολιτικής και οικονοµικής καταστροφής για τη χώρα µας, που κάνει
κάθε δυνητικό, δηµόσιο ή ιδιώτη, ηµεδαπό ή αλλοδαπό, σοβαρό
επενδυτή να προεξοφλεί τους κινδύνους και να µην σκέφτεται
καν να προσεγγίσει την ιδέα τοποθέτησης κεφαλαίων.
Γι’ αυτό στρέφεστε µονίµως στους γνωστούς σας φίλους
επενδυτές. Αυτή είναι η αλήθεια, κυρίες και κύριοι Βουλευτές.
Γι’ αυτό και θα υπερασπιστούµε µέχρι τέλους τη µη εκποίηση
ενός πυλώνα µε τεράστια συγκριτικά πλεονεκτήµατα και θεµέλιο
για την ανάπτυξη της χώρας απέναντι σ’ αυτούς τους σχεδιασµούς.
Θα ήθελα να τελειώσω λέγοντας ότι τα κόκκινα χαλιά που λέγεται ότι στρώνει ο κύριος Πρωθυπουργός για ξένες επενδύσεις
φέρουν βαριά την οσµή ενός ταξικού, αντιαναπτυξιακού πλεονάσµατος κοινωνικής λεηλασίας και δεν πρόκειται να φέρουν ευηµερία στον ελληνικό λαό.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΕ’ - 28 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014

Και στο Λουξεµβούργο να πάτε -εκεί φαίνεται ότι θα µετακοµίσει το ΤΑΙΠΕΔ- και να πουλήσετε τα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας και όλες τις υποδοµές του λαού µας, θα αποτύχετε οικτρά,
γιατί οι αγώνες του λαού µας θα µπουν φραγµός στα σχέδιά σας.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κι εµείς ευχαριστούµε.
Ο κ. Ηλίας Βλαχογιάννης έχει τον λόγο και θα κλείσουµε µε
την κ. Βαµβακά.
Ορίστε, κύριε Βλαχογιάννη, έχετε τον λόγο.
ΗΛΙΑΣ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ακούγοντας
τους περισσότερους οµιλητές, κυρίως από το κόµµα της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, να διαγκωνίζονται σε έναν σοσιαλιστικό
οίστρο για το ποιος θα επανακρατικοποιήσει περισσότερους µελλοντικά στην Ελλάδα, αυτούς τους οργανισµούς και τις επιχειρήσεις. Αυτό κάτι µου θυµίζει από παλαιές δεκαετίες, οι οποίες
ευθύνονται για το ότι φτάσαµε εδώ σήµερα.
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ: Συνεταιράκια, όµως, είστε.
ΗΛΙΑΣ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ: Θέλω να υπενθυµίσω ότι παλαιότερα
στην Ελλάδα και ο ηλεκτρικός σιδηρόδροµος και η ΟΥΛΕΝ ήταν
ιδιωτικές επιχειρήσεις. Το ίδιο και τα αστικά λεωφορεία. Ήταν
κερδοφόρες επιχειρήσεις και δεν έβαζαν µέσα το κράτος. Όπως
είναι κερδοφόρες επιχειρήσεις τα αστικά ΚΤΕΛ των επαρχιών και
τα υπεραστικά ΚΤΕΛ, τα οποία λειτουργούν µε ένα υποδειγµατικό µοντέλο.
Εσείς τώρα ανακαλύπτετε αυτά τα οποία όλες οι χώρες τα
έχουν ξεχάσει και έρχεστε τώρα και µιλάτε πραγµατικά γι’ αυτά
τα οποία στις δεκαετίες του 1970 και του 1980 θα µπορούσε κανείς να πει ότι ήταν µοντέλα ανάπτυξης των χωρών την εποχή
εκείνη. Σήµερα όµως αυτά είναι τροχοπέδη για την ανάπτυξη.
Βλέπετε ότι µέχρι και η Κούβα ιδιωτικοποιεί επιχειρήσεις και
εσείς έρχεστε να εφαρµόσετε µοντέλα Βόρειας Κορέας. Έλεος!
Δεν θα το επιτρέψει αυτό ο ελληνικός λαός.
Θυµόµαστε τι είχε γίνει µε την «ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ». Έλεγαν: «Να
µην ιδιωτικοποιηθεί η «ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ»», «ξεπουλιέται το δηµόσιο
συµφέρον». Τελικά, τι ήταν αυτό το οποίο εθίγη µε την ιδιωτικοποίηση της «ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ»; Τα «πάρτι» των συντεχνιών! Η
«ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ» είχε µετατραπεί σε αερογραµµές που µετέφεραν
κυβερνητικούς αξιωµατούχους και τις κουστωδίες τους και κουστωδίες συντεχνιών. Αυτό θέλουµε; Τέτοιου είδους επιχειρήσεις
θέλουµε στη σηµερινή Ελλάδα; Αυτό έχει ανάγκη ο ελληνικός
λαός; Να πληρώνει από το υστέρηµά του ζηµιογόνες επιχειρήσεις;
Μας κατηγορείτε ότι ξεπουλάµε. Δεν είπατε µια φορά ότι πουλάµε. Γιατί είναι πάντα ξεπούληµα ό,τι πουλιέται και δεν είναι
πούληµα; Θέλατε µέχρι και ο ΟΠΑΠ να ανήκει στο κράτος. Δηλαδή, το κράτος να κάνει και τον τζογαδόρο. Έκανε όλα τα άλλα
που είναι στις στοιχειώδεις υποχρεώσεις του, τη δηµόσια υγεία,
την παιδεία, τη δηµόσια τάξη, την εθνική άµυνα, να το βάλουµε
να κάνει και τον τζογαδόρο! Αυτός είναι ο ρόλος του κράτους;
Αυτές τις συντεχνίες, αυτά τα συµφέροντα υποστηρίζετε να µείνουν κρατικά; Για ποιους να µείνουν κρατικά; Για τους ολίγους
και εκλεκτούς; Ή µήπως ήταν κτήµα του λαού ο ΟΠΑΠ ή η
«ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ», όταν ήταν κρατικά; Ή µήπως έκανε χρήση της
«ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ» ο κάτοικος των Τρικάλων, που δεν είδε ποτέ αεροπλάνο και πλήρωνε τα ελλείµµατα; Όπως µπορεί να πληρώνει
και τα ελλείµµατα αστικών συγκοινωνιών κάποιος που δεν έχει
κάνει ποτέ χρήση του αστικού λεωφορείου της πρωτεύουσας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η απελευθέρωση των δικτύων
είναι υποχρέωση που απορρέει από οδηγία της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, ώστε να αποκτήσουν πρόσβαση πιο πολλοί, να πάψει
η µονοπωλιακή κατάσταση. Αυτό είναι το ζητούµενο.
Έρχεται το κράτος και λέει «κρατάω το 34%».
Γιατί; Διότι, µε το 34% έχω καταστατική µειοψηφία, ώστε να
µπορώ να µπλοκάρω οποιαδήποτε απόφαση δεν συµφέρει το δηµόσιο. Με αυτό το 34% είµαι εκεί τηρητής των συµφερόντων του
δηµοσίου. Με σαφή ρύθµιση ο Υπουργός το κατέθεσε. Και λέει
ξεκάθαρα ότι το δηµόσιο θα εξακολουθεί να έχει πάντα το 34%
και έτσι µε τα 2/3 που απαιτούνται -βάσει του νόµου περί ανωνύ-
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µων εταιρειών- για να αλλάξουν αυτά τα οποία δεν πρέπει να αλλάξουν, δεν µπορούν να αλλάξουν.
Εποµένως, πώς είναι ξεπούληµα, επειδή τα δίκτυα θα πάει να
τα συντηρήσει κάποιος άλλος, να επενδύσει κάποιος άλλος;
Και εγώ είµαι βέβαιος ότι ο κύριος Υπουργός αύριο θα προβεί
ρητά στην υποχρέωση των επενδυτών να επενδύσουν στα δίκτυα, έτσι ώστε να υπάρχουν οφέλη και να έρθουν και νέες τεχνολογίες.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αναφερόµαστε σήµερα στη
ΔΕΗ, για την ανάγκη να έχουµε φθηνό ηλεκτρικό ρεύµα, φθηνή
ενέργεια για τη χώρα µας που είναι το ζητούµενο, γιατί οι επιχειρήσεις πληρώνουν ακριβή ενέργεια, γι’ αυτό και δεν µπορούν να
είναι ανταγωνιστικές, σε σχέση µε χώρες που έχουν πολύ φθηνότερη ενέργεια. Για να γίνει αυτό πρέπει να πέσουν όλα, πρέπει
να γίνει φθηνότερη η πρόσβαση, στα δίκτυα.
Έρχοµαι, όµως, κύριοι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ να αναφερθώ
–και το λέω σε εσάς γιατί πρωτίστως εσείς είστε απέναντι- στο
έργο της µερικής µεταφοράς νερού του Αχελώου, της εκτροπής
του Αχελώου που λέγαµε παλαιότερα. Τώρα έχει γίνει στην ουσία
έργο µερικής µεταφοράς νερού από τον άνω ρου του Αχελώου
προς τον Θεσσαλικό Κάµπο.
Μέσω αυτής της µεταφοράς δύο ηλεκτρικά εργοστάσια, στο
φράγµα της Μεσοχώρας και στο φράγµα της Συκιάς, που είναι
έτοιµα να λειτουργήσουν, θα παράγουν πράσινη ενέργεια. Αυτή
τη φθηνή ενέργεια την έχει τόση ανάγκη η χώρα µας και ο Θεσσαλικός Κάµπος δεν θα κινδυνεύσει από την ερηµοποίηση που
είναι µαθηµατικά βέβαιο ότι θα γίνει όσο δεν ενισχύεται το υδατικό ισοζύγιο από ένα ποτάµι που πηγάζει από τα θεσσαλικά
βουνά. Και ενώ έχουν επενδυθεί 450 εκατοµµύρια, κάποιες ορνιθολογικές εταιρείες και κάποιοι ορνιθολογούντες και οικολογούντες καταφέρνουν πάντα να ανατρέπουν όλες τις αποφάσεις
της ελληνικής διοίκησης και του ελληνικού κράτους.
Δεν άκουσα από το κόµµα της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης,
που υποτίθεται ότι θέλει να διαχειριστεί καλύτερα τα συµφέροντα του τόπου, να πει µία φορά ότι όχι, εδώ έχουν επενδυθεί
500 εκατοµµύρια, δεν µπορεί αυτά τα έργα, αυτά τα χρήµατα
του ελληνικού λαού, να τα αφήνουµε να καταστρέφονται από το
χρόνο. Πρέπει να τα αξιοποιήσουµε. Τουλάχιστον να διαχωρίσουµε το έργο της µεταφοράς νερού από τα υδροηλεκτρικά εργοστάσια.
Τολµήστε και εσείς, αλλάξτε τη θέση σας. Όλες οι άλλες δυνάµεις έχουν πάρει συγκεκριµένη θέση, τουλάχιστον για τη λειτουργία των υδροηλεκτρικών εργοστασίων που είναι έτοιµα. Εάν
συναινούσαν όλες οι πολιτικές δυνάµεις, τότε αυτά θα µπορούσαν να λειτουργήσουν σε σύντοµο χρονικό διάστηµα και θα είχαµε φθηνή πράσινη ενέργεια έτσι ώστε πραγµατικά το κράτος
να µπορέσει να βοηθήσει και τις επιχειρήσεις και να µειώσει το
ρεύµα για τους καταναλωτές. Όµως δεν το θέλετε. Αγκυλωµένοι
σε κάποιες παλιές αντιλήψεις, δυστυχώς για ακόµη µία φορά
λέτε «όχι», όπως λέγατε «όχι» σε όλες τις µεγάλες αλλαγές που
έχουν συµβεί σε αυτόν τον τόπο. Είστε, όπως πολύ εύστοχα σας
έχουν χαρακτηρίσει πολλοί, το τµήµα του ελληνικού λαού, του
ελληνικού έθνους, της πατρίδας µας, που πάντα έπεται. Σας
έχουν ξεπεράσει οι εξελίξεις, σας έχει ξεπεράσει η κοινωνία και
θα µείνετε µε τη γλυκιά προσµονή ότι κάποτε θα γίνετε κυβέρνηση. Όµως δεν θα σας δώσει ποτέ αυτή την ευκαιρία ο ελληνικός λαός.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε
και εµείς.
Τον λόγο έχει η κ. Ευγενία Βαµβακά.
ΕΥΓΕΝΙΑ (ΤΖΕΝΗ) ΒΑΜΒΑΚΑ: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κύριε Υπουργέ, ο ανεξάρτητος διαχειριστής µεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, κατά τα άλλα ΑΔΜΗΕ, είναι
100% θυγατρική εταιρεία του Οµίλου ΔΕΗ ΑΕ. Συστάθηκε τον
Φεβρουάριο του 2012 βάσει του ν. 4001/2011 για την απελευθέρωση των αγορών και σε συµµόρφωση µε την ευρωπαϊκή οδηγία
2009/72.
Ο ΑΔΜΗΕ είναι η ραχοκοκαλιά της ηλεκτρικής βιοµηχανίας
της χώρας, καθώς συνδέει τις µονάδες ηλεκτροπαραγωγής µε
τους υποσταθµούς διανοµής και τον τελικό καταναλωτή.
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Ο ΑΔΜΗΕ είναι µια πλήρως ανεξάρτητη και αυτοχρηµατοδοτούµενη εταιρεία, δεν επιδοτείται ούτε από τη ΔΕΗ ΑΕ ούτε από
το ελληνικό δηµόσιο και η λειτουργία του δεν επιβαρύνει τον
κρατικό προϋπολογισµό. Τα έσοδα του ΑΔΜΗΕ ως ιδιοκτήτη και
λειτουργού του συστήµατος µεταφοράς προέρχονται σχεδόν
αποκλειστικά από το µηχανισµό χρέωσης χρήσης του συστήµατος. Οι δαπάνες του ΑΔΜΗΕ καλύπτονται αποκλειστικά από τους
καταναλωτές.
Με απλά λόγια, ο ΑΔΜΗΕ είναι η ραχοκοκαλιά της ΔΕΗ και του
ηλεκτρικού συστήµατος της Ελλάδας, στρατηγική εθνική υποδοµή, θεµέλιο για την εθνική άµυνα και την ασφάλεια της πατρίδας µας, στρατηγική εθνική υποδοµή για την οικονοµική και
παραγωγική ανάπτυξή της -εξασφαλίζει τον απρόσκοπτο εφοδιασµό κάθε παραγωγικής δραστηριότητας µε ηλεκτρικό ρεύµα
και επιδρά στην τελική τιµή κάθε προϊόντος και υπηρεσίας- στρατηγική εθνική υποδοµή χτισµένη εξήντα χρόνια πριν, από τον ελληνικό λαό, για να διασφαλίζει την ηλεκτροδότησή του, όρος για
την κοινωνική του ευηµερία και τη συµµετοχή του στα αγαθά του
σύγχρονου πολιτισµού. Δεν πάµε πίσω. Αυτά πάνε µε το σύγχρονο πολιτισµό.
Σε ό,τι αφορά την ευρωπαϊκή πραγµατικότητα και µάλιστα σε
αγορές πλήρως απελευθερωµένες, ας πούµε στις σκανδιναβικές
χώρες, όπως Δανία, Σουηδία, Νορβηγία και Φινλανδία, τα δίκτυα
ανήκουν σε ανεξάρτητες αλλά 100% κρατικές επιχειρήσεις των
οποίων οι µετοχές ανήκουν είτε στο Υπουργείο Οικονοµικών είτε
στα δηµόσια ασφαλιστικά ταµεία. Η κρατική ιδιοκτησία των δικτύων µεταφοράς είναι συνταγµατικά κατοχυρωµένη. Τα δίκτυα
µεταφοράς είναι κρατικά στις περισσότερες ανατολικοευρωπαϊκές χώρες, όπως η Πολωνία, Τσεχία, Σλοβακία, Ουγγαρία, µε ή
χωρίς συνταγµατική κατοχύρωση. Διότι, όπως και να το κάνουµε,
η ηλεκτρική ενέργεια είναι εθνικό και κοινωνικό αγαθό.
Ποιος ωφελείται από την πώληση του ΑΔΜΗΕ; Από την ως
τώρα ανάλυση προκύπτει ξεκάθαρα ότι δεν υπάρχει κανένα όφελος ούτε για το δηµόσιο ούτε για τον καταναλωτή από την πώληση του ΑΔΜΗΕ. Η πώληση του ΑΔΜΗΕ δεν θα επιφέρει καµµία
απολύτως ελάφρυνση του κρατικού προϋπολογισµού. Η πώλησή
του θα έχει σαν µόνο αποτέλεσµα ακόµα µεγαλύτερη επιβάρυνση της δηµοσιονοµικής κατάστασης της χώρας. Θα στερήσει
την εθνική οικονοµία από µια σταθερή και σηµαντικού µεγέθους
δηµόσια επένδυση και το ελληνικό δηµόσιο από ένα σταθερό και
σίγουρο έσοδο. Στο µόνο που µπορεί να αποσκοπεί µια τέτοια
ενέργεια δεν είναι παρά στο να αποµακρύνει από τον υποψήφιο
αγοραστή τον κίνδυνο επισφαλειών που δηµιουργεί η χρεοκοπηµένη ελληνική αγορά ενέργειας, εξασφαλίζοντάς του ακόµα πιο
σίγουρη κερδοφορία, φορτώνοντας τα χρέη από τις επιδοτήσεις
των ιδιωτικών παραγωγών στο ελληνικό δηµόσιο.
Στην ίδια κατεύθυνση βρίσκονται και οι ενέργειες του ΥΠΕΚΑ
για την ένταξη σε ΣΔΙΤ και τη συγχρηµατοδότηση από το ΕΣΠΑ
των προβλεπόµενων υποθαλάσσιων διασυνδέσεων των Κυκλάδων και της Κρήτης µε το ηπειρωτικό σύστηµα. Αυτά τα έργα,
πραγµατικά στρατηγικής σηµασίας και εθνικής σπουδαιότητας,
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

αφού χρηµατοδοτηθούν από το δηµόσιο θα παραδοθούν στον
ιδιώτη, όπως ακριβώς έγινε µε τα εθνικά οδικά δίκτυα. Έτσι, αφενός ο Έλληνας φορολογούµενος θα απολαµβάνει συνεχή αύξηση διοδίων και στο ηλεκτρικό ρεύµα και αφετέρου η
δηµοσιονοµική κατάσταση της χώρας θα «ωφεληθεί» από την
επιβάρυνση µε νέα κόστη και χρέη υπέρ ιδιωτών επενδυτών.
Και όλα αυτά σε µια χώρα που η Κυβέρνησή σας σβήνει σε ένα
βράδυ την ΕΡΤ, που ένα mail της τρόικας σβήνει από τον χάρτη
τη «ΛΑΡΚΟ», τη µία από τις τέσσερις παγκόσµιες βιοµηχανίες
παραγωγής νικελίου, που κάποιοι βυθίζουν την κεντρική δεξαµενή των Ναυπηγείων Σκαραµαγκά για να τα οδηγήσουν σε οριστικό λουκέτο, που βγάζουν στο σφυρί όλο τον εθνικό της
πλούτο και τις δηµόσιες υποδοµές, που κλείνουν σχολεία, νοσοκοµεία κ.λπ., και µε ανεργία δύο εκατοµµύρια ανέργους, µε εκατοντάδες επιχειρήσεις να βάζουν καθηµερινά λουκέτο, µε
χιλιάδες απλήρωτους εργαζόµενους στον ιδιωτικό τοµέα και µε
χιλιάδες υπαλλήλους του δηµόσιου και ευρύτερου δηµόσιου
τοµέα σε εφεδρεία, διαθεσιµότητα, υποψηφιότητα για απόλυση.
Η υπεράσπιση των δηµόσιων υποδοµών και των δηµόσιων
αγαθών είναι καθήκον σήµερα, για να υπάρξει προοπτική, ανάπτυξη και µέλλον αύριο. Η Κυβέρνηση προχωράει στην εκποίηση
του ΑΔΜΗΕ σαν πιλότο για το ξεπούληµα της υπόλοιπης ΔΕΗ,
ορυχεία, εργοστάσια, δίκτυα διανοµής, όλα αυτά.
Ο ΣΥΡΙΖΑ όµως, που θα έρθει σύντοµα στα πράγµατα και να
είστε σίγουροι γι’ αυτό, δεσµεύεται να ακυρώσει όλες αυτές τις
ιδιωτικοποιήσεις, γιατί η ενέργεια είναι δηµόσιο κοινωνικό αγαθό
και ανήκει στον ελληνικό λαό και όχι σε κερδοσκοπικά συµφέροντα.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε
κι εµείς, κυρία συνάδελφε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στο σηµείο αυτό διακόπτεται η
συζήτηση επί της αρχής του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: «Ρύθµιση θεµάτων της ΑΔΜΗΕ Α.Ε.». Για την ψήφιση επί της αρχής του
νοµοσχεδίου έχει υποβληθεί αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας
από Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία θα διεξαχθεί αύριο Τετάρτη
29 Ιανουαρίου 2014 µετά την ολοκλήρωση της συζήτησης επί
της αρχής.
Κύριοι συνάδελφοι, δέχεστε στο σηµείο αυτό να λύσουµε τη
συνεδρίαση;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
Με τη συναίνεση του Σώµατος και ώρα 00.27’ λύεται η συνεδρίαση για σήµερα, Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2014 και ώρα 10.00’,
µε αντικείµενο εργασιών του Σώµατος: νοµοθετική εργασία συνέχιση της συζήτησης επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής «Ρύθµιση θεµάτων της
ΑΔΜΗΕ Α.Ε.», σύµφωνα µε την ηµερήσια διάταξη που έχει διανεµηθεί.
ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ
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