ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Π’
Τρίτη 4 Φεβρουαρίου 2014
ΘΕΜΑΤΑ
Α. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
1. Άδεια απουσίας των Βουλευτών κ. Ε. Καρανάσιο, Θ.
Μπακογιάννη και Α. Κοντό, σελ. 6749
2. Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 1ο Γενικό Λύκειο Αγρινίου και το 3ο Δηµοτικό
Λύκειο Κω, σελ. 6749, 6761
3. Επί προσωπικού θέµατος, σελ. 6754, 6755, 6761, 6762
4. Επί διαδικαστικού θέµατος, σελ. 6761, 6762, 6765, 6766,
6780, 6781, 6783, 6783, 6785, 6786, 6788, 6790, 6795, 6797,
6798,6800, 6803
5. Αναφορά στους σεισµούς στην Κεφαλλονιά και στη Λευκάδα, σελ. 6780, 6781, 6782, 6786, 6798
Β. ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
1. Κατάθεση αναφορών µε αριθµό από 2461 έως 2520,
σελ. 6735 - 6738
2. Απαντήσεις Υπουργών σε ερωτήσεις Βουλευτών, σελ.
6738 - 6746
3. Συζήτηση αναφορών και ερωτήσεων:
α) Προς τον Υπουργό Οικονοµικών:
i) σχετικά µε τη διασύνδεση των ταµειακών µηχανών µε το
taxis, σελ. 6747
ii) σχετικά µε την καθυστέρηση στη διασύνδεση όλων των
ταµειακών µηχανών µε τη Γενική Γραµµατεία Πληροφοριακών Συστηµάτων και την εφορία, σελ. 6747
ii) σχετικά µε τον φορολογικό έλεγχο χιλίων εξακοσίων
ογδόντα υποθέσεων αιφνίδιου πλουτισµού, σελ. 6749
β) Προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Πρόνοιας, σχετικά µε την πρόταση για τροποποίηση των διατάξεων του ν.3996/2011 για τη συνταξιοδότηση γονέων ανάπηρων τέκνων, σελ. 6750
Γ. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
1. Συζήτηση επί των άρθρων και των τροπολογιών του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής: "Ρύθµιση θεµάτων της ΑΔΜΗΕ Α.Ε.Ε",
σελ. 6753
2. Κατάθεση Εκθέσεων Διαρκών Επιτροπών:
Η Διαρκής Επιτροπή Εθνικής Άµυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων καταθέτει τις Εκθέσεις της στα σχέδια νόµων του
Υπουργείου Εξωτερικών:
α. «Κύρωση του Πρωτοκόλλου για τα Προνόµια και τις
Ασυλίες του Κέντρου Επιβολής Νόµου της Νοτιοανατολικής
Ευρώπης».
β. «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της
Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Οργάνωσης για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης για λογαριασµό της Εθνικής Παλαιστινιακής Αρχής», σελ. 6788
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΝΤΕΣ
ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ Ι. ,
σελ. 6788 - 6804
ΔΡΙΒΕΛΕΓΚΑΣ Ι. ,
σελ. 6759 - 6788
ΚΟΛΛΙΑ-ΤΣΑΡΟΥΧΑ Μ. , σελ. 6735 - 6759
ΟΜΙΛΗΤΕΣ
Α. Επί προσωπικού θέµατος:

ΔΡΙΒΕΛΕΓΚΑΣ Ι. ,
ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ Β. ,
ΚΟΛΛΙΑ-ΤΣΑΡΟΥΧΑ Μ. ,
ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Π. ,
ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ Κ. ,

σελ. 6762
σελ. 6762
σελ. 6755
σελ. 6761
σελ. 6754, 6755

Β. Επί διαδικαστικού θέµατος:
ΒΟΡΙΔΗΣ Μ. ,
σελ. 6785, 6803
ΒΟΥΤΣΗΣ Ν. ,
σελ. 6781, 6785, 6786
ΓΚΟΚΑΣ Χ. ,
σελ. 6803
ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ Ι. ,
σελ. 6790, 6797, 6798, 6800,
6803
ΔΡΙΒΕΛΕΓΚΑΣ Ι. ,
σελ. 6761, 6762, 6765, 6766,
6780, 6781, 6785, 6786,
6800
ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ Α. ,
σελ. 6780, 6781, 6788
ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ Β. ,
σελ. 6761, 6762
ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Ν. ,
σελ. 6798
ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Π. , σελ. 6761, 6785, 6786, 6797
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ Ζ. ,
σελ. 6766, 6780, 6798, 6800,
6803
ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ Π. ,
σελ. 6785, 6786
ΜΑΝΙΑΤΗΣ Ι. ,
σελ. 6783, 6800
ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥ Ε. ,
σελ. 6780
ΠΕΤΡΑΚΟΣ Α. ,
σελ. 6783, 6795, 6797, 6798,
6803
ΦΟΥΝΤΑ Ν. ,
σελ. 6798
Γ. Επί της αναφοράς στους σεισµούς στην Κεφαλλονιά
και στη Λευκάδα:
ΒΟΥΤΣΗΣ Ν. ,
σελ. 6781
ΔΡΙΒΕΛΕΓΚΑΣ Ι. ,
σελ. 6781, 6782
ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ Α. ,
σελ. 6781
ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Ν. ,
σελ. 6798
ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Π. , σελ. 6782, 6786
ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥ Ε. ,
σελ. 6780
ΧΑΤΖΗΛΑΜΠΡΟΥ Β. ,
σελ. 6786
Δ. Επί των αναφορών και ερωτήσεων:
ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ Α. ,
σελ. 6750, 6751
ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ Β. ,
σελ. 6751
ΚΟΛΛΙΑ-ΤΣΑΡΟΥΧΑ Μ. , σελ. 6748, 6749
ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ Γ. ,
σελ. 6747, 6748, 6749, 6750
ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ Ν. ,
σελ. 6747, 6748
ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ Μ. ,
σελ. 6749, 6750
ΨΥΧΑΡΗΣ Α. ,
σελ. 6747, 6748
Ε. Επί του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής:
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Ε. ,
σελ. 6756
ΒΑΛΑΒΑΝΗ Ό. ,
σελ. 6763, 6764
ΒΑΡΕΜΕΝΟΣ Γ. ,
σελ. 6756
ΒΟΡΙΔΗΣ Μ. ,
σελ. 6794, 6795
ΒΟΥΤΣΗΣ Ν. ,
σελ. 6793, 6794
ΒΡΟΥΤΣΗΣ Ι. ,
σελ. 6758
ΓΕΛΑΛΗΣ Δ. ,
σελ. 6782
ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ Φ. ,
σελ. 6790, 6792

ΓΚΟΚΑΣ Χ. ,
σελ. 6801
ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗΣ Κ. ,
σελ. 6764, 6765
ΔΙΑΚΑΚΗ Μ. ,
σελ. 6761
ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Ε. , σελ. 6753
ΔΡΙΤΣΑΣ Θ. ,
σελ. 6766, 6767
ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ Β. ,
σελ. 6759
ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Ν. ,
σελ. 6798
ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ Η. ,
σελ. 6753
ΚΑΤΣΩΤΗΣ Χ. ,
σελ. 6801, 6802, 6803
ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Π. , σελ. 6795
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ Ζ. ,
σελ. 6787, 6788, 6797, 6802,
6803
ΜΑΝΙΑΤΗΣ Ι. ,
σελ. 6767, 6782, 6800
ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α. ,
σελ. 6755
ΜΟΥΤΣΙΝΑΣ Π. ,
σελ. 6798
ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥ Ε. ,
σελ. 6780, 6781
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Α. ,
σελ. 6788, 6789, 6790
ΠΕΤΡΑΚΟΣ Α. ,
σελ. 6795, 6800
ΣΤΡΑΤΟΥΛΗΣ Δ. ,
σελ. 6757, 6758
ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ Ν. ,
σελ. 6796, 6797
ΦΟΥΝΤΑ Ν. ,
σελ. 6801
ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ Δ. ,
σελ. 6764
ΧΑΤΖΗΛΑΜΠΡΟΥ Β. ,
σελ. 6786

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ
ΙΕ’ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΣΥΝΟΔΟΣ B’
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Π’
Τρίτη 4 Φεβρουαρίου 2014
Αθήνα, σήµερα στις 4 Φεβρουαρίου 2014, ηµέρα Τρίτη και
ώρα 18.02’ συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολοµέλεια για να συνεδριάσει υπό την
προεδρία της ΣΤ’ Αντιπροέδρου αυτής κ. ΜΑΡΙΑΣ ΚΟΛΛΙΑ-ΤΣΑΡΟΥΧΑ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση.
Παρακαλείται ο κύριος Γραµµατέας να ανακοινώσει τις αναφορές προς το Σώµα.
(Ανακοινώνονται προς το Σώµα από την κ. Μαρίνα Χρυσοβελώνη, Βουλευτή Νοµού Μαγνησίας, τα ακόλουθα:
Α. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΝΑΦΟΡΩΝ
Παιδείας και Θρησκευµάτων
2461) Η Βουλευτής Β’ Θεσσαλονίκης κ. ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΞΟΥΛΙΔΟΥ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Πανελλήνιος Σύλλογος
Αναπληρωτών Φιλολόγων αιτείται την πρόσληψη αναπληρωτών
εκπαιδευτικών για τη στελέχωση του θεσµού της Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης.
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας - Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίµων
2462) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ)
ΜΑΡΙΑΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται
στο ζήτηµα της εφαρµογής της πρότασης του ΟΟΣΑ για την
ανάµειξη ελαιολάδου µε σπορέλαια.
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας
2463) Ο Βουλευτής Καρδίτσης κ. ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Δήµαρχος Καρδίτσης επισηµαίνει τα δηµιουργηθέντα προβλήµατα στη λειτουργία των νοµικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου (ΝΙΠΔ) των ΟΤΑ λόγω του ν.
4225/2014.
Πολιτισµού και Αθλητισµού - Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων - Οικονοµικών
2464) Ο Βουλευτής Χανίων κ. ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΙΡΒΙΔΑΚΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Δήµαρχος Χανίων παραθέτει τις
προτάσεις του για την προστασία, συντήρηση και ανάδειξη του
φρουρίου Ιτζεδίν.
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας
2465) Ο Βουλευτής Μαγνησίας κ. ΠΑΡΙΣΗΣ (ΠΑΡΙΣ) ΜΟΥΤΣΙΝΑΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Εθνική Συνοµοσπονδία
Ατόµων µε Αναπηρία αιτείται την επιτάχυνση των διαδικασιών για

τον καθορισµό της επ’αορίστου ισχύος γνωµατεύσεων υπό ορισµένες προϋποθέσεις.
Παιδείας και Θρησκευµάτων
2466) Ο Βουλευτής Κορινθίας κ. ΧΡΙΣΤΟΣ ΔΗΜΑΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία η Αναπληρώτρια Προϊσταµένη Διευθύνσεως Δοικητικών Υποθέσεων Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, και το Δηµοτικό
Συµβούλιο Σικυωνίων διαµαρτύρονται για τις συνενώσεις των
σχολικών µονάδων της Αρχαίας Σικυώνας και Μουλκίου.
Οικονοµικών
2467) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ)
ΜΑΡΙΑΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Οµοσπονδία Επαγγγελµατιών, Βιοτεχνών και Εµπόρων του Νοµού Ηρακλείου παραθέτει τις απόψεις της σχετικά µε τη δυσχέρεια εκπλήρωσης της
υποχρέωσης των επαγγελµατοβιοτεχνών για την µηνιαία καταβολή καταστάσεων εσόδων-εξόδων.
Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη
2468) Ο Βουλευτής Λέσβου κ. ΠΑΥΛΟΣ ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία η Ένωση Αστυνοµικών Υπαλλήλων του
Νοµού Λέσβου αιτείται την άµεση ενίσχυση µε επιπρόσθετο
αστυνοµικό προσωπικό, λόγω των αυξηµένων αναγκών τις
οποίες έχει δηµιουργήσει η λειτουργία κέντρου φιλοξενίας µεταναστών στην περιοχή.
Οικονοµικών - Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης - Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων
2469) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ)
ΜΑΡΙΑΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται
στην δικαίωση των δηµοσίων υπαλλήλων που έχουν υποστεί περικοπές στο εφάπαξ τους τα τελευταία έτη, λόγω της εφαρµογής
του µνηµονίου.
Παιδείας και Θρησκευµάτων
2470) Ο Βουλευτής Τρικάλων κ. ΗΛΙΑΣ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Θεσσαλίας αιτείται την πρόσληψη έκτακτου εκπαιδευτικού προσωπικού για
την κάλυψη ελλείψεων και ιδίως για την οµαλή έναρξη του εαρινού εξαµήνου 2013-2014.
Παιδείας και Θρησκευµάτων - Οικονοµικών
2471) Ο Βουλευτής Β’ Αθηνών κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η κ. Ειρήνη Γεωργιάδου
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καταθέτει τη διαµαρτυρία της σχετικά µε την αδικαιολόγητη καθυστέρηση καταβολής του φοιτητικού-στεγαστικού επιδόµατος
του παιδιού της που φοιτά στο τµήµα Τεχνολόγων Γεωπόνων του
ΤΕΙ Ηπείρου.
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων
2472) Ο Βουλευτής Κορινθίας κ. ΧΡΙΣΤΟΣ ΔΗΜΑΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισµών Κιάτου αιτείται τη µη µεταβολή του καθεστώτος πληρωµής των παραγωγών προµηθευτών των σούπερ-µάρκετ και την εξίσωσή
τους µε το καθεστώς των εµπόρων.
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας - Οικονοµικών
2473) Ο Βουλευτής Τρικάλων κ. ΗΛΙΑΣ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο κ. Γκόγκος Γεώργιος αιτείται την
παροχή πληροφοριών αναφορικά µε συγκεκριµένες κατηγορίες
δανείων µη αγροτών, τα οποία βρίσκονται στην υπό ειδική εκκαθάριση Αγροτική Τράπεζα Ελλάδος (ΑΤΕ).
Παιδείας και Θρησκευµάτων
2474) Ο Βουλευτής Β’ Αθηνών κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Πανελλήνιος Σύλλογος Εκπαιδευτικών Κοµµωτικής Μονίµων Αναπληρωτών διαµαρτύρεται για
την απόλυση εκπαιδευτικών της ειδικότητας της κοµµωτικής και
παραθέτει τις σχετικές µε το ζήτηµα αυτό απόψεις του συλλόγου.
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας
2475) Οι Βουλευτές, Β’ Πειραιώς κ. ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ,
Β’ Αθηνών κ. ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ και Επικρατείας κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ κατέθεσαν αναφορά µε την οποία το Εργατικό
Κέντρο Σάµου, το Συνδικάτο Οικοδόµων Ικαρίας-Φούρνων, το
Σωµατείο Ξενοδοχοϋπαλλήλων-Επισιτισµού Ικαρίας-Φούρνων
και οι Λαϊκές Επιτροπές Ικαρίας καταθέτουν τη διαµαρτυρία τους
σχετικά µε την αναστολή λειτουργίας των παραρτηµάτων του ΙΚΑ
στην Ικαρία και στο Καρλόβασι Σάµου και την αντικατάστασή
τους από γραφεία κοινωνικής ασφάλισης.
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας
2476) Ο Βουλευτής Β’ Αθηνών κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥΛΗΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Οµοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδος και οι Πανελλήνιοι Σύλλογοι Συνταξιούχων επικουρικής ασφάλισης αιτούνται την επανεξέταση του
αναθεωρηµένου τύπου υπολογισµού των συντάξεων που οδηγεί
σε νέες µειώσεις.
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας - Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίµων
2477) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ)
ΜΑΡΙΑΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Οµοσπονδία Επαγγελµατιών και Βιοτεχνών Εµπόρων Νοµού Ξάνθης διατυπώνει ενστάσεις και ερωτήµατα αναφορικά µε την οριστική διακοπή της
λειτουργίας των µονάδων της Ελληνικής Βιοµηχανίας Ζάχαρης
στην περιοχή.
Οικονοµικών
2478) Ο Βουλευτής Πέλλης κ. ΙΟΡΔΑΝΗΣ (ΔΑΝΗΣ) ΤΖΑΜΤΖΗΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Οµοσπονδία Συλλόγων Παραγωγών Λαϊκών Αγορών Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας,
Θεσσαλίας και Θράκης διαµαρτύρονται για την περίπτωση που
εφαρµοστεί η τήρηση διπλών βιβλίων µε φορολόγηση 13% στο
χωράφι και 26% στη λαϊκή αγορά, χαρακτηρίζοντάς τους ως εµπόρους.
Υγείας
2479) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ)
ΜΑΡΙΑΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται
στα δηµιουργηθέντα προβλήµατα από την έλλειψη χώρου στους
νεκροθαλάµους στο Βενιζέλειο Νοσοκοµείο Ηρακλείου Κρήτης.
Εσωτερικών - Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

2480) Ο Βουλευτής Καρδίτσης κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Δήµαρχος Καρδίτσας και ο
Πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Καρδίτσας επισηµαίνουν τα
προβλήµατα που αντιµετωπίζει ο δήµος για τη συνέχιση της εύρυθµης λειτουργίας των νοµικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου
από την εφαρµογή του ν.4225/2014.
Εθνικής Άµυνας
2481) Ο Βουλευτής `Αρτης κ. ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΚΟΚΑΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία η Ένωση Στρατιωτικών της Περιφέρειας
Ηπείρου αναφέρεται σε σειρά εργασιακών ζητηµάτων, τα οποία
απασχολούν το στρατιωτικό προσωπικό της χώρας και προτείνει
µέτρα για την επίλυσή τους.
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων - Οικονοµικών
2482) Ο Βουλευτής Καρδίτσης κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Πανελλήνια Οµάδα Τευτλοπαραγωγών επισηµαίνει τα προβλήµατα που αντιµετωπίζει λόγω
της τιµολογιακής πολιτικής της Ελληνικής Βιοµηχανίας Ζάχαρης
(ΕΒΖΑΕ) για την καλλιεργητική περίοδο 2014.
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων
2483) Η Βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας κ. ΜΑΡΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο κ. Σταµούλης Γιώργος
αιτείται ενηµέρωσης από το αρµόδιο Υπουργείο για το ζήτηµα
της καταβολής µισθού και της απόδοσης ενσήµων λόγω προηγούµενης πρακτικής του άσκησης.
Παιδείας και Θρησκευµάτων
2484) Ο Βουλευτής Καρδίτσης κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Θεσσαλίας
αναφέρεται στα προβλήµατα που αντιµετωπίζει το ίδρυµα από
τη µη έγκριση των πιστώσεων για την πρόσληψη αναγκαίου εκτάκτου εκπαιδευτικού προσωπικού.
Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων - Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας
2485) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ)
ΜΑΡΙΑΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία o Δήµος Φαιστού του
Νοµού Ηρακλείου εκφράζει τη διαµαρτυρία του για την αναστολή λειτουργίας του καταστήµατος ΟΤΕ Μοιρών.
Οικονοµικών
2486) Οι Βουλευτές Ηρακλείου, κ. ΜΑΡΙΑ ΔΙΑΚΑΚΗ και κ. ΜΙΧΑΗΛ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ κατέθεσαν αναφορά µε την οποία η Οµοσπονδία Επαγγελµατιών, Βιοτεχνών και Εµπόρων του Νοµού
Ηρακλείου διατυπώνει ενστάσεις και παρατηρήσεις σχετικά µε
τα δηµιουργηθέντα προβλήµατα, λόγω της υποχρέωσης των
µελών της για µηνιαία υποβολή καταστάσεων εσόδων και εξόδων.
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας - Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίµων
2487) Η Βουλευτής Σερρών κ. ΜΑΡΙΑ ΚΟΛΛΙΑ - ΤΣΑΡΟΥΧΑ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Οµοσπονδία Σωµατείων Επαγγελµατιών Παραγωγών Πωλητών Λαϊκών Αγορών Μακεδονίας,
Θεσσαλίας, Θράκης παραθέτει τον προβληµατισµό της σχετικά
µε το νέο θεσµό των σούπερ µάρκετ αγροτικών προϊόντων και
αιτείται την παροχή ίσων διευκολύνσεων από την πολιτεία προς
αυτούς.
Εθνικής Άµυνας - Οικονοµικών
2488) Ο Βουλευτής Κορινθίας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΑΓΑΡΑΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Δήµαρχος Κορινθίων αιτείται την
παραχώρηση του στρατοπέδου του Έκτου Συντάγµατος Πεζικού
Κορινθίων και του αντιστοίχου πεδίου βολής στο Δήµο Κορίνθου.
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας - Διοικητικής
Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
2489) Ο Βουλευτής Ηλείας κ. ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΡΙΝΟΣ κατέθεσε
δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται στην ενδεχόµενη
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κατάργηση του Εθνικού Ινστιτούτου Εργασίας Ανθρωπίνου Δυναµικού και επισηµαίνει την χρησιµότητα του ινστιτούτου την παρούσα περίοδο.
Οικονοµικών
2490) Ο Βουλευτής Κορινθίας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΑΓΑΡΑΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Δήµαρχος Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης αιτείται την οικονοµική ενίσχυση των ελαιοπαραγωγών της
περιοχής, λόγω της φετινής ακαρπίας των ελαιοδέντρων.
Υγείας
2491) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ)
ΜΑΡΙΑΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται
σε ακυρώσεις προγραµµατισµένων χειρουργικών επεµβάσεων
στο ΠΑΓΝΗ λόγω έλλειψης αντιδραστηρίων.
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής
2492) Ο Βουλευτής Καρδίτσης κ. ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Δήµος Λίµνης Πλαστήρα διαµαρτύρεται για τις πιθανές πρωτοβουλίες ιδιωτικοποίησης του
Υ/Σ Πλαστήρα.
Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη
2493) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο κ. Γιοράν Χρήστος αιτείται την
παροχή διευκρινίσεων αναφορικά µε την τεχνολογική και νοµική
θωράκιση των πληροφοριακών δικτύων της χώρας.
Επικρατείας - Οικονοµικών
2494) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο κ. Ευστράτιος Στρατηγάκης επισηµαίνει την καταγγελία του εις βάρος της FBB Πρώτη
Επιχειρηµατική Τράπεζα Α.Ε..
Οικονοµικών - Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας
2495) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία το Σωµατείο Εργαζοµένων Εθνικού
Ινστιτούτου Εργασίας και Ανθρωπίνου Δυναµικού ανα- φέρεται
στην αδικαιολόγητη σύµφωνα µε το σωµατείο κατάργηση του
Εθνικού Ινστιτούτου Εργασίας και Ανθρωπίνου Δυναµικού.
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής - Οικονοµικών - Υγείας
2496) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Ανώτατη Συνοµοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδος διαµαρτύρεται για τη µη πρόβλεψη προσαύξησης λόγω τέκνων στην ειδική επιδότηση ρεύµατος σε περιπτώσεις αιθαλοµίχλης.
Υγείας - Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας
2497) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Ανώτατη Γενική Συνοµοσπονδία
Συνταξιούχων Ελλάδος αιτείται την εξεύρεση οριστικής λύσης
στο πρόβληµα κάλυψης της ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης
των µελών της.
Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων
2498) Η Βουλευτής Σερρών κ. ΜΑΡΙΑ ΚΟΛΛΙΑ - ΤΣΑΡΟΥΧΑ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Δήµαρχος Σερρών αιτείται την
κατασκευή κόµβου στην Εγνατία οδό, στο ύψος της υφιστάµενης
διασταύρωσης προς Βαµβακιά, Αναγέννηση για την εξυπηρέτηση των οικισµών του Δήµου Σερρών.
Οικονοµικών - Εθνικής Άµυνας
2499) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Πανελλήνια Οµοσπονδία Τεχνικών Κλάδων Εργαζοµένων Υπουργείου Εθνικής Άµυνας
διαµαρτύρεται για την έλλειψη πολιτικού προσωπικού στο
Υπουργείο Εθνικής Άµυνας.
Επικρατείας, στον Υφυπουργό στον Πρωθυπουργό για την Δη-
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µόσια Ραδιοτηλεόραση.
2500) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο κ. Χαραλαµπόπουλος Ελευθέριος αιτείται την παραίτηση του πρόεδρου της ΝΕΡΙΤ (Νέα
Ελληνική Ραδιοφωνία, Ίντερνετ και Τηλεόραση).
Επικρατείας - Οικονοµικών - Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής - Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας
2501) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία οι Πρωτοβάθµιοι Σύλλογοι του
Οµίλου ΔΕΗ διαµαρτύρονται για τη σχεδιαζόµενη πώληση του
Ανεξάρτητου Διαχειριστή Συστήµατος Μεταφοράς Ηλεκτρικής
Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ).
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας - Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής
2502) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία το Συνδικάτο των Εργαζοµένων
του Εθνικού Κέντρου Βιώσιµης Αειφόρας Ανάπτυξης (πρώην
ΙΓΜΕ) επισηµαίνει τις κατά τη γνώµη του ελλείψεις της έκθεσης
αξιολόγησης του οικείου φορέα από την Ένωση Ευρωπαϊκών Γεωλογικών Ινστιτούτων.
Οικονοµικών
2503) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο κ. Φλωράς Γιώργος διαµαρτύρεται για την επικέντρωσή του ΣΔΟΕ σε µικρές επιχειρήσεις υπό
εκκαθάριση και τις αβλεψίες που εφαρµόστηκαν σε συγκεκριµένη υπόθεση φοροδιαφυγής.
Οικονοµικών - Υγείας
2504) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Ένωση Καπνοπωλών, Ψιλικών
και Περιπτέρων Μακεδονίας µε έδρα τη Θεσσαλονίκη διαµαρτύρεται για την αύξηση κατά πέντε λεπτά στην τιµή των πακέτων
τσιγάρων και του χύµα καπνού.
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων - Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας - Οικονοµικών
2505) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται στις χρηµατικές οφειλές του Καζίνου Λουτρακίου προς το ελληνικό
δηµόσιο.
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας
2506) Η Βουλευτής Β’ Πειραιώς κ. ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ κατέθεσε αναφορά µε την οποία οι Πρόεδροι των Συνδέσµων Βιοτεχνικών και Βιοµηχανιών Έβρου, Ροδόπης, Ξάνθης, Ανατολικής
Μακεδονίας, Κιλκίς και Φλώρινας διαµαρτύρονται για τις καταστροφικές συνέπειες των κρατικών ενισχύσεων και το καθεστώς
οφειλής προς το δηµόσιο, στον τοµέα µεταποίησης των ακριτικών περιοχών.
Παιδείας και Θρησκευµάτων
2507) Ο Βουλευτής Τρικάλων κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΥΡΙΤΣΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Θεσσαλίας αιτείται την πρόσληψη έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού για
την κάλυψη κενών και για την οµαλή έναρξη του εαρινού εξαµήνου 2013-2014.
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίµων
2508) Ο Βουλευτής Χανίων κ. ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΙΡΒΙΔΑΚΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Πρόεδρος του Συνδέσµου Ελαιοκοµικών Δήµων Κρήτης αιτείται την επίλυση ορισµένων
θεµάτων αναφορικά µε τη διάθεση ελαιολάδου στις επιχειρήσεις
εστίασης και στη λιανική αγορά.
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας
2509) Ο Βουλευτής Έβρου κ. ΜΑΡΙΝΟΣ ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία οι Πρόεδροι της Οµοσπονδίας Επαγ-
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γελµατικών, Βιοτεχνικών και Εµπορικών Σωµατείων Έβρου και
του Εµπορικού Συλλόγου Αλεξανδρούπολης. καταθέτουν πρόταση για τη νοµοθέτηση της κεφαλαιοποίησης των οφειλών εµπόρων και ελεύθερων επαγγελµατιών προς τον ΟΑΕΕ.
Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων
2510) Ο Βουλευτής Δωδεκανήσου κ. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΑΚΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Δήµος Θάσου επισηµαίνει τα
προβλήµατα στην αεροπορική σύνδεση της Ρόδου, Καρπάθου,
Κάσου και της Σητείας κατά την θερινή περίοδο 2014 και προτείνει λύσεις.
Υγείας
2511) Οι Βουλευτές, Β’ Πειραιώς κ. ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ,
Νοµού Αττικής κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΟΚΑΣ και Λαρίσης κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ κατέθεσαν αναφορά µε την οποία ο Δήµαρχος
Μήλου διαµαρτύρεται για την υποστελέχωση του Κέντρου
Υγείας Μήλου και τις δυνητικές επιπτώσεις στην υγεία των κατοίκων του νησιού.
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας
2512) Οι Βουλευτές, Β’ Πειραιώς κ. ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ,
Β’ Αθηνών κ. ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ και Επικρατείας κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ κατέθεσαν αναφορά µε την οποία το Εργατικό
Κέντρο Σάµου διαµαρτύρεται για τη διακοπή της λειτουργίας των
υποκαταστηµάτων του ΙΚΑ σε Ικαρία και Καρλόβασι.
Υγείας
2513) Ο Βουλευτής Μαγνησίας κ. ΠΑΡΙΣΗΣ (ΠΑΡΙΣ) ΜΟΥΤΣΙΝΑΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Αντιδήµαρχος Βόλου διαµαρτύρεται για το πλαφόν στην ιδιωτική συνταγογράφηση των
ιατρών των ΚΑΠΗ και αιτείται την ακύρωσή του.
Οικονοµικών
2514) Ο Βουλευτής Β’ Αθηνών κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία φορείς του παραγωγικού δυναµικού της χώρας εκφράζουν τη διαµαρτυρία τους για τα εξοντωτικά πρόστιµα και τις ποινές στις φορολογικές παραβάσεις.
Παιδείας και Θρησκευµάτων
2515) Η Βουλευτής Β’ Θεσσαλονίκης κ. ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΞΟΥΛΙΔΟΥ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Πανελλήνιος Σύλλογος
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Αναπληρωτών Φιλολόγων επισηµαίνει σειρά ζητηµάτων που αφορούν το χώρο της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης.
Οικονοµικών
2516) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία οι εµπορικοί φορείς της Κρήτης
διαµαρτύρονται για τον καταιγισµό των φορολογικών νόµων, επισηµαίνοντας ζητήµατα που δυσχεραίνουν την εφαρµογή τους.
Οικονοµικών
2517) Ο Βουλευτής Μεσσηνίας κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία η κ. Γεσθηµανή Αϊβαζίδου αιτείται την επαναχορήγηση του επιδόµατος τέκνων σε επαναπατρισµένους Έλληνες.
Οικονοµικών - Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας
2518) Ο Βουλευτής Ευβοίας κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία το Επιµελητήριο Εύβοιας διαµαρτύρεται για την εφαρµογή του νέου φορολογικού καθεστώτος και αιτείται την ακύρωση των νέων ρυθµίσεων.
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας
2519) Οι Βουλευτές, Β’ Αθηνών κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΑΡΑΣ και Α’
Θεσσαλονίκης κ. ΓΑΒΡΙΗΛ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ κατέθεσαν αναφορά µε
την οποία η Ένωση Φοροτεχνικών Ελεύθερων Επαγγελµατιών
Νοµού Θεσσαλονίκης αιτούνται την τροποποίηση του άρθρου 54
του ν.4174/2013 µε ορθολογικότερα κριτήρια.
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας
2520) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Παγκρήτια Ένωση Συνταξιούχων ΔΕΗ αιτείται την παραχώρηση ενός γιατρού και ενός διοικητικού υπαλλήλου σε κάθε νοµό της Κρήτης από τον ΕΟΠΥΥ
για την εξυπηρέτηση των συνταξιούχων και των εργαζοµένων
της ΔΕΗ.
Β. ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΣΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ
1.Στην µε αριθµό 3426/04-11-2013 ερώτηση του Βουλευτή κ.
Λαγού Ιωάννη δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. 102809/20-12-2013 έγγραφο από τον Υφυπουργό Υγείας η ακόλουθη απάντηση:
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2. Στην µε αριθµό 4187/25-11-2013 ερώτηση του Βουλευτή κ.
Κεφαλογιάννη Εµµανουήλ δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. Β-2276/20-

«
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12-2013 έγγραφο από τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων η ακόλουθη απάντηση:
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3. Στην µε αριθµό 4344/28-11-2013 ερώτηση του Βουλευτή κ.
Οικονόµου Βασιλείου δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. 1046/20-12-2013
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έγγραφο από τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων
η ακόλουθη απάντηση:

«

»
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4. Στην µε αριθµό 4346/28-11-2013 ερώτηση της Βουλευτού
κ. Μακρή Θεοδώρου Ελένης δόθηκε µε το υπ’ αριθµ.
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2/108454/20-12-2013 έγγραφο από τον Αναπληρωτή Υπουργό
Οικονοµικών η ακόλουθη απάντηση:

«

»
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5. Στην µε αριθµό 4369/28-11-2013 ερώτηση του Βουλευτή κ.
Καραγιαννίδη Χρήστου δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. 2509/20-12-2013
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έγγραφο από τον Υπουργό Εσωτερικών η ακόλουθη απάντηση:

«

»
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6. Στην µε αριθµό 4738/10-12-2013 ερώτηση των Βουλευτών
κ.κ. Γιαννακάκη Μαρίας και Πανούση Ιωάννη δόθηκε µε το υπ’
αριθµ. 21/536/ΑΣ 60616/20-12-2013 έγγραφο από τον Αντιπρό-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

εδρο της Κυβέρνησης και Υπουργό Εξωτερικών η ακόλουθη
απάντηση:

«

»)
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόµαστε στη συζήτηση των
ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ
Θα συζητηθεί 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».
Με το ίδιο περιεχόµενο είναι και η πέµπτη υπ’ αριθµ. 4081/2111-2013 ερώτηση του Βουλευτή Αχαΐας της Δηµοκρατικής Αριστεράς κ. Νικόλαου Τσούκαλη προς τον Υπουργό Οικονοµικών,
σχετικά µε την καθυστέρηση στη διασύνδεση όλων των ταµειακών µηχανών µε τη Γενική Γραµµατεία Πληροφοριακών Συστηµάτων και την εφορία.
Οι δύο ερωτήσεις θα συζητηθούν ταυτόχρονα, χωρίς να θίγεται κανένα από τα δικαιώµατα των οµιλητών ως προς το χρόνο
οµιλίας τους, σύµφωνα µε την εφαρµογή της διάταξης της παραγράφου 4 του άρθρου 131 του Κανονισµού της Βουλής.
Κύριε Ψυχάρη, έχετε τον λόγο.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΨΥΧΑΡΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, το Υπουργείο Οικονοµικών έχει βρεθεί πολλές
φορές στο στόχαστρο της κριτικής, όχι µόνο από Βουλευτές της
Αντιπολίτευσης, αλλά και από κυβερνητικούς Βουλευτές ή Βουλευτές που υποστηρίζουν την Κυβέρνηση. Από το αποτέλεσµα
φαίνεται πως δεν είναι άδικη αυτή η κριτική. Εξαγγέλλετε µέτρα
-και ορισµένες φορές καλά µέτρα- τα οποία, όµως, δεν εφαρµόζετε.
Πριν από ένα χρόνο περίπου υπογράψατε µία απόφαση για να
ξεκινήσει η διασύνδεση των ταµειακών µηχανών µε το «TAXIS»,
ούτως ώστε το Υπουργείο σας ανά πάσα στιγµή να γνωρίζει κάθε
ταµειακή ροή που υπάρχει, συνεπώς και τα ποσά ΦΠΑ που πρέπει να αποδίδονται στο δηµόσιο. Τότε είπαµε όλοι µας ότι κάτι
γίνεται. Όµως, δεν έχει γίνει τίποτα. Για µία ακόµη φορά επανερχόµαστε στην ελληνική πραγµατικότητα, όπου ποτέ δεν γίνεται
τίποτα. Υπάρχουν εξαγγελίες χωρίς καµµία πράξη.
Δηλώσατε, µάλιστα, ότι θα προκύψουν ρυθµίσεις µέσα από µελέτη της διεθνούς πρακτικής και µε δεδοµένη την ελληνική εµπειρία σε επόµενο στάδιο. Τεχνικοί όροι χωρίς ουσία και ξύλινη
γλώσσα!
Δεν θέλω να λαϊκίσω, αλλά τέτοιου είδους κινήσεις, εξαγγελίες, χωρίς να λαµβάνονται τα µέτρα, προκαλούν το κοινό αίσθηµα και την κοινή λογική, τη στιγµή, µάλιστα, που είχαµε
υποσχεθεί -ως Νέα Δηµοκρατία τουλάχιστον- ότι θα πατάξουµε
τη φοροδιαφυγή. Δεν έχει γίνει, όµως, τίποτα απολύτως.
Θα ήθελα, λοιπόν, να µου πείτε για ποιο λόγο έχετε καθυστερήσει να εφαρµόσετε ένα µέτρο το οποίο είναι σωστό.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια- Τσαρουχά): Κι εµείς ευχαριστούµε, κύριε Ψυχάρη.
Κύριε Τσούκαλη, έχετε τον λόγο κι εσείς.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Εντελώς συµπληρωµατικά, κύριε Υπουργέ, θα επαναλάβω κι
εγώ ότι αυτή ήταν µια από τις βασικότερες εξαγγελίες και της
τρικοµµατικής Κυβέρνησης ως ένα µέτρο το οποίο θα πάτασσε
τη φοροδιαφυγή. Αυτό ήταν κάτι το οποίο είχαµε εξαγγείλει και
ήταν εξαγγελία και του Οικονοµικού Επιτελείου. Και φτάσαµε στο
σηµείο αυτήν τη στιγµή, ουσιαστικά, αυτό το µέτρο να έχει παραπεµφθεί στις καλένδες.
Επειδή, όµως, από την ερώτηση και τη δική µου και του συναδέλφου έχουν µεσολαβήσει κάποιες εξελίξεις και κάποιες δηλώσεις, θα ήθελα, σας παρακαλώ πολύ, πέραν της διατύπωσης του
συγκεκριµένου ερωτήµατος, να µας εξηγήσετε τα εξής απλά:
Ενώ σε ερώτηση προς εσάς είχατε απαντήσει το Νοέµβριο ότι
θα εφαρµοστεί σε απώτερο χρόνο το συγκεκριµένο µέτρο,
έχουµε στις 5 Νοεµβρίου 2013 ανακοίνωση του Γενικού Γραµµατέα Πληροφοριακών Συστηµάτων, ο οποίος επί λέξει αναφέρει:
«Η πρώτη φάση του συστήµατος περιλαµβάνει την υπηρεσία
υποδοχής των δεδοµένων των µηχανογραφικά εκδιδόµενων φορολογικών στοιχείων και θα ξεκινήσει στις 5 Νοεµβρίου 2013. Η
δεύτερη φάση του συστήµατος θα περιλαµβάνει εσωτερικές
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διεργασίες, επεξεργασία ελέγχων και διασταυρώσεων από τη Γενική Γραµµατεία Δηµοσίων Εσόδων. Η λειτουργία της δεύτερης
φάσης θα ξεκινήσει πιλοτικά κατά προσέγγιση σε τρεις εβδοµάδες από τις 5 Νοεµβρίου. Η, δε, τρίτη φάση βρίσκεται σε διαδικασία εγκατάστασης…» κ.λπ..
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κυρία Πρόεδρε.
Ο server για τη συγκεκριµένη λειτουργία είχε εγκατασταθεί
στο Υπουργείο. Κι ενώ µέχρι την περασµένη βδοµάδα λειτουργούσε, αυτήν τη στιγµή που σας µιλάω έχει πάψει να λειτουργεί.
Γνωρίζουµε, µάλιστα, ότι αυτός ο server είχε διατεθεί δωρεάν.
Δεν είχε, δηλαδή, δαπανήσει το δηµόσιο ούτε ένα ευρώ για το
συγκεκριµένο server.
Ενώ, λοιπόν, αυτήν τη στιγµή θα µπορούσαν να λειτουργούν
οι δύο φάσεις, δεν λειτουργεί καµµία.
Στις 14 Ιανουαρίου έχουµε την τελευταία ανακοίνωση του κ.
Θεοχάρη -τελειώνω µε αυτό, κυρία Πρόεδρε- όπου ουσιαστικά
χαρακτηρίζει το συγκεκριµένο έργο «φαραωνικών διαστάσεων»
και αναφέρει ότι έχει απορριφθεί από την τρόικα.
Τα ερωτήµατα είναι απλά. Διευκρινίστε αυτές τις συγκεκριµένες αναφορές, την αντιφατικότητα, γιατί πλέον είναι πάρα πολύ
επείγουσα η ανάγκη ούτως ώστε το συγκεκριµένο σύστηµα, επιτέλους, να εγκατασταθεί και να λειτουργήσει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια- Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε Τσούκαλη.
Στις δύο συναφείς ερωτήσεις θα απαντήσει ο Υφυπουργός Οικονοµικών κ. Γεώργιος Μαυραγάνης.
Έχετε τον λόγο, κύριε Υφυπουργέ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών):
Κυρία Πρόεδρε, κύριοι Βουλευτές, το ζητούµενο είναι να υπάρχει
διασταύρωση και να έχει τη δυνατότητα το Υπουργείο Οικονοµικών, µέσω των αρµόδιων υπηρεσιών του, να παρακολουθεί συναλλαγές και -όπως σωστά αναφέρθηκε- να επιβεβαιώνει τη
σωστή απόδοση του φόρου προστιθέµενης αξίας. Αυτό, λοιπόν,
που ενδιαφέρει το Υπουργείο είναι να λαµβάνει τα δεδοµένα.
Για να βάλουµε τα πράγµατα σε µια τάξη, αυτές οι αποφάσεις
που αναφέρατε, αφορούν τη δηµιουργία αρχείων οµοιόµορφης
γραµµογράφησης και τη δυνατότητα να αποστέλλονται τα δεδοµένα -αποδείξεις, τιµολόγια- στο συγκεντρωτή των δεδοµένων
του Υπουργείου Οικονοµικών.
Όντως υπήρξε δοκιµαστική, πιλοτική λειτουργία για να τεσταριστούν κάποια δεδοµένα, να τεσταριστεί το σύστηµα. Και όπως
έχει διευκρινίσει το Υπουργείο Οικονοµικών µε ανακοίνωσή του
στις 20 Δεκεµβρίου 2013, η αναβάθµιση των φορολογικών µηχανισµών -οι φορολογικές ταµειακές µηχανές και οι µηχανισµοί σήµανσης- διατηρείται και καθίσταται προαιρετική για τους
επιτηδευµατίες, χρήστες αυτών.
Αυτό τι σηµαίνει; Σηµαίνει ότι δίνουµε την ευχέρεια, εκτός από
τους µηχανισµούς αυτούς, µε οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο
µέσο και επιλογή συστήµατος να µπορεί να παρέχεται η ίδια πληροφορία στο Υπουργείο Οικονοµικών.
Επιπρόσθετα, µε βάση το πόρισµα της επιτροπής των ειδικών,
σε σχέση µε το Λογιστικό Δίκαιο και τη φορολογική απεικόνιση
των συναλλαγών, η περαιτέρω απλοποίηση του ΚΦΑΣ, µε έµφαση στη διευκόλυνση της επιχειρηµατικότητας, απαιτεί πρακτικές λύσεις.
Μαζί µε την αναµόρφωση του Λογιστικού Δικαίου στα πρότυπα
όσων ισχύουν στις περισσότερες χώρες, το νέο πλαίσιο θα συµβάλει στην περαιτέρω διευκόλυνση των επενδύσεων στην Ελλάδα, καθώς θα έχει εξοµοιωθεί το περιβάλλον καταγραφής
συναλλαγών µε όσα ισχύουν διεθνώς, µε αποτέλεσµα να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητά µας, θεραπεύοντας µία αδυναµία πολλών ετών, που ήταν η λεπτοµέρεια.
Στο πλαίσιο αυτό εξετάζεται κάτω από ποιές προϋποθέσεις
είναι δυνατή και περισσότερο αποτελεσµατική τόσο η αποστολή
των απαιτούµενων οικονοµικών φορολογικών δεδοµένων των
επιχειρήσεων προς το σύστηµα υποδοχής του Υπουργείου, όσο
και η διαχείριση και η επεξεργασία τους.
Παράλληλα, µελετώνται οι ρυθµίσεις οι οποίες, βασισµένες
στην ευρωπαϊκή πρακτική, θα οδηγήσουν σε ένα νέο φορολογικό
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περιβάλλον φιλικότερο για το χρήστη, µε παράλληλη παροχή κινήτρων για την αποστολή των πληροφοριών που χρειάζεται το
Υπουργείο.
Ωστόσο, για την ενδυνάµωση των διασταυρωτικών ελέγχων γιατί το ζητούµενο είναι ακριβώς να λαµβάνεται η πληροφορία,
αυτό µας ενδιαφέρει- µε στόχο, δηλαδή, τον αποτελεσµατικότερο έλεγχο εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων των
επιχειρήσεων και την πάταξη της φοροδιαφυγής, προστέθηκε µε
το ν. 4223/2013 η παράγραφος 3 στο άρθρο 14 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας µε την οποία ορίζεται η υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων.
Στη συνέχεια, µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Δηµοσίων
Εσόδων, ΠΟΛ 1022/24-1-2014, ορίστηκε σε βραχύχρονα διαστήµατα η διαδικασία αποστολής καταστάσεων φορολογικών στοιχείων πελατών και προµηθευτών για τα εκδοθέντα και ληφθέντα
φορολογικά στοιχεία αποκλειστικά µε τη χρήση ηλεκτρονικής µεθόδου επικοινωνίας µέσω διαδικτύου σε διαδικτυακό τόπο του
Υπουργείου.
Άρα, ξεκινάει πλέον η αποστολή αυτών των δεδοµένων ηλεκτρονικά, έτσι ώστε να έχουµε την εικόνα που χρειαζόµαστε για
να ελέγχουµε τις συναλλαγές και πιο πολύ το ΦΠΑ.
Μέσα από την καθιέρωση των ηλεκτρονικών εφαρµογών, παρέχεται η δυνατότητα στη φορολογική διοίκηση για άµεσες διασταυρώσεις και επιτάχυνση στην επιβολή φόρων, ενώ
παράλληλα όλες αυτές οι εφαρµογές συνιστούν και σηµαντική
διευκόλυνση, γιατί ακριβώς γίνονται µε ηλεκτρονικό τρόπο.
Τέλος, θα ήθελα να σηµειώσω ότι στη λιανική πώληση διατηρείται το σηµερινό σύστηµα ρυθµίσεων, οι φορολογικές ταµειακές µηχανές ή η σήµανση εκδιδόµενων αποδείξεων, καθώς µε
τις διατάξεις της παραγράφου 3, του άρθρου 14 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, όπως προστέθηκε µε το ν. 4223/2013
που προανέφερα, ορίζεται ρητά ότι για τις λιανικές συναλλαγές
η υποβολή των στοιχείων θα γίνεται συγκεντρωτικά.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε
κι εµείς.
Κύριε Ψυχάρη, µπορείτε να δευτερολογήσετε, αν το κρίνετε
σκόπιµο.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΨΥΧΑΡΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, µε όλο το σεβασµό, µπερδεύτηκα ακόµη παραπάνω. Και αν υπάρχουν ορισµένοι τηλεθεατές που βλέπουν τη
συνεδρίαση της Βουλής -και πάλι µε όλο το σεβασµό- θα πουν
ότι ήταν µία ξύλινη γλώσσα και πως δεν απαντήσατε στην ερώτηση για ποιο λόγο δεν έχει εφαρµοστεί.
Εν πάση περιπτώσει, ένα από τα καθήκοντα της Κυβέρνησης
είναι να καταπολεµήσει τη φοροδιαφυγή. Ένα καλό µέτρο είπαµε
να κάνουµε γι’ αυτό και δεν έχει γίνει. Και δεν είπατε πότε θα
εφαρµοστεί, τι θα γίνει. Και µε καλή θέληση να το δω, περιγράψατε διάφορες διατάξεις, διάφορες ιδέες, διάφορες σκέψεις,
αλλά επί της ουσίας µηδέν.
Και ήταν µια γραπτή ερώτηση, η οποία µετατράπηκε σε επίκαιρη, διότι απαντήσατε µεν στην ερώτηση, αλλά µε έναν τρόπο
µε τον οποίο ούτε εγώ ούτε οι συνεργάτες µου, που ζήτησα κάποια βοήθεια, την καταλάβαµε. Γραφειοκρατικά, µε ξύλινη
γλώσσα, χωρίς ουσία.
Αυτό που αναµένουν οι πολίτες της χώρας -τουλάχιστον οι τίµιοι πολίτες, που ενδεχοµένως είναι και η πλειοψηφία του κόσµου- είναι να σταµατήσει να υπάρχει φοροδιαφυγή.
Αυτό το µέτρο, λοιπόν, της διασύνδεσης ταµειακών µηχανών
µε το «TAXIS» είναι καλό µέτρο, το οποίο δεν εφαρµόζεται.
Θα παρακαλούσα πολύ να µου απαντήσετε πότε θα εφαρµοστεί αυτό το µέτρο –ηµεροµηνία- και αν δεν εφαρµοστεί, ποιος
θα είναι ο τρόπος µε τον οποίο θα καταπολεµηθεί, σε αυτό τουλάχιστον το επίπεδο, το πλαίσιο «φοροδιαφυγή».
Για να είµαι δίκαιος µε το Υπουργείο Οικονοµικών, υπάρχουν
δύο τοµείς: Ο ένας τοµέας αφορά συµµάζεµα εξόδων και οικονοµική διαχείριση του κράτους, όπου το Υπουργείο έχει πετύχει
και έχει πετύχει πολλά παραπάνω από οποιαδήποτε άλλη κυβέρνηση τα τελευταία σαράντα χρόνια. Στο άλλο, όµως, πεδίο της
φοροδιαφυγής έχει αποτύχει πλήρως, διότι η φοροδιαφυγή συνεχίζεται και καλπάζει ουσιαστικά και δεν έχει κάνει τίποτα το
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Υπουργείο Οικονοµικών να το αποτρέψει. Επειδή δέχοµαι την
καλή θέληση, την οποία µπορεί να έχετε εσείς ή το υπόλοιπο οικονοµικό επιτελείο, εάν οι υπάλληλοι, τα στελέχη που έχετε, δεν
µπορούν να κάνουν αυτήν τη δουλειά, πρέπει να τα αλλάξετε.
Πάντως, πρέπει να αντιµετωπίσετε τη φοροδιαφυγή και θέλω
να µου απαντήσετε καθαρά πότε θα εφαρµόσετε τη διασύνδεση
ταµειακών µηχανών µε «TAXIS» αλλιώς να πείτε ότι αποσύρεται.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε Ψυχάρη.
Κύριε Τσούκαλη, έχετε τον λόγο για να δευτερολογήσετε.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, θα προσπαθήσω
να είµαι και εγώ όσο το δυνατόν πιο απλός και συγκεκριµένος.
Κύριε Υπουργέ, πρώτον όλοι οι ειδικοί του χώρου λένε συγκεκριµένα ότι όσον αφορά αυτό το σύστηµα, το οποίο σηµειωτέον
εφαρµόζεται σχεδόν σε όλη την Ευρώπη, είχαµε σαφή πολιτική
εντολή και σχέδιο να το εγκαταστήσουµε και έξι µήνες αρκούσαν.
Δεύτερον, όσον αφορά τον server, που είχε εγκατασταθεί στη
Γενική Γραµµατεία Πληροφοριακών Συστηµάτων, η πρώτη φάση
και η δεύτερη φάση ήταν έτοιµες να λειτουργήσουν και αυτό το
οποίο αναφέρετε εσείς µε τις συγκεντρωτικές καταστάσεις, που
αναφερόταν και στον Κώδικα Απεικόνισης Στοιχείων, αφορούσε
την πρώτη φάση, η οποία υποτίθεται θα άρχιζε την εφαρµογή της
στις 5 Νοεµβρίου.
Δεν χρειάζεται να αναφέρουµε αυτήν τη στιγµή το τι ισχύει µε
την αποστολή των συγκεκριµένων καταστάσεων. Γνωρίζετε ότι
επικρατεί το απίστευτο αλαλούµ, µε αποτέλεσµα να έχουν ξεσηκωθεί όλοι οι φοροτεχνικοί.
Το ερώτηµα, λοιπόν, είναι πάρα, µα πάρα πολύ απλό: Γιατί ένα
σύστηµα, του οποίου η εγκατάσταση είναι ρουτίνα για τους ειδικούς και έχει προβλεφθεί την πρώτη φορά στον ν. 3842 2010, τη
δεύτερη φορά στον ν. 3943 2012, µέχρι αυτήν τη στιγµή δεν έχει
εγκατασταθεί;
Το δεύτερο που σας είχα ρωτήσει είναι το εξής: Αληθεύουν,
ισχύουν, έχουν βάση οι αναφορές του κ. Θεοχάρη στις 13-1-2014
-ένα µήνα πριν σχεδόν- ότι το έργο είναι φαραωνικών διαστάσεων
και χαρακτήρα και ότι λόγω αυτών των δεδοµένων έχει απορριφθεί από την τρόικα;
Θέλουµε σαφείς απαντήσεις. Ξέρετε ότι οι ερωτήσεις είναι
τόσο πιεστικές, γιατί υπάρχει ένα σχέδιο, µία εξαγγελία, την οποία
την είχαµε κάνει και την υπερασπιζόµαστε όλο το προηγούµενο
διάστηµα και ουσιαστικά θα αποτελέσει ένα θεσµό, µία διαδικασία
που θα απαλλάξει και φοροτεχνικούς και υπηρεσίες και το ίδιο το
δηµόσιο από µία διαδικασία η οποία είναι πολύ ψυχοφθόρα και
δεν αποφέρει και αποτελέσµατα.
Γι’ αυτό ακριβώς σας πιέζουµε, ούτως ώστε να έχουµε σαφείς
απαντήσεις στα παρακάτω ερωτήµατα: Τι φταίει που δεν έγινε;
Τόσο απλό! Γιατί καθυστέρησαν τέσσερις υπουργικές αποφάσεις
που προβλέπονταν από τον νόµο του 2012 και µάλιστα οι δύο εκδόθηκαν µε καθυστέρηση ενός χρόνου, ενώ οι άλλες δύο ακόµη
δεν έχουν εκδοθεί; Πού οφείλεται το ότι υπάρχει αυτή η απίστευτη καθυστέρηση; Σε τελευταία ανάλυση, ποιο είναι το ακριβές χρονοδιάγραµµα, ούτως ώστε κάποια στιγµή να σταµατήσει
ο Έλληνας πολίτης να κυνηγάει και να επιδιώκει τη λήψη απόδειξης και να µην έχουµε αυτά τα σούρτα-φέρτα µε τις οικονοµικές
υπηρεσίες;
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κύριε Μαυραγάνη, µπορείτε να απαντήσετε και βέβαια αν είστε εσείς υπεύθυνος ή ο κ. Θεοχάρης, για να αναλάβει ο καθένας τις ευθύνες
του.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Ο κ. Θεοχάρης δεν υπόκειται σε
έλεγχο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Δυστυχώς.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών): Σας
είπα ότι οι απαντήσεις που προσπαθώ να δώσω είναι πρακτικές
και είναι στην κατεύθυνση να λύνουν τα προβλήµατα.
Το πρόβληµα δεν είναι ποια στοιχεία υπάρχουν και πόσο αναλυτικά είναι αλλά να παίρνεις τα στοιχεία.
Αυτό το οποίο χρειάζεται αυτή τη στιγµή είναι να τροφοδοτείται το Υπουργείο Οικονοµικών µε τα στοιχεία.
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Άρα, µε βάση αυτές τις αλλαγές στη νοµοθεσία που σας ανέφερα, αλλά και µε αυτές τις αποφάσεις που υπάρχουν, ήδη τα δεδοµένα µπορούν να στέλνονται στο Υπουργείο Οικονοµικών και
να λαµβάνεται η πληροφόρηση, ώστε να ελέγχεται η υποχρέωση
απόδοσης του ΦΠΑ. Η µεταφορά «ανά πράξη», η «ανά συναλλαγή», αναφερθήκατε ότι υπάρχει και σε πολλές χώρες στον
κόσµο. Αυτό που είπατε δεν είναι ακριβές.
Αυτό το οποίο ζητάµε –και βέβαια γι’ αυτό κάναµε τη σχετική
δοκιµή- είναι να φτάσουµε στο ίδιο αποτέλεσµα µε τη µεταφορά
όλων των δεδοµένων στο Υπουργείο Οικονοµικών. Δεν έχει σηµασία εάν θα γίνεται πακέτο αυτή η µεταφορά ή ανά συναλλαγή. Επίσης, πρέπει να δίνεται το δικαίωµα επιλογής στο φορολογούµενο,
εάν θα το κάνει µε την ταµειακή του µηχανή και το µηχανισµό που
έχει βάλει ή εάν θα το κάνει µε τον ηλεκτρονικό του υπολογιστή,
µε οποιοδήποτε σύστηµα θέλει.
Αυτό, λοιπόν, είναι ένα βασικό σηµείο. Το δεύτερο, που σας
απάντησα, είναι τα δεδοµένα να στέλνονται. Άρα, για µας αυτό
που έχει πάρα πολύ µεγάλη σηµασία είναι να λαµβάνουµε τα δεδοµένα. Η µορφή που θα λαµβάνονται αυτά και πόσο θα γίνεται
ανάλυση είναι θέµα τεχνικό που το επεξεργάζονται οι υπηρεσίες
και αυτές είναι ικανοποιηµένες αυτή τη στιγµή µε την πορεία των
πραγµάτων, για να παίρνουν την πληροφόρηση που χρειάζονται,
για να επιβεβαιώνουν τις φορολογικές υποχρεώσεις των επιτηδευµατιών και ιδίως το φόρο προστιθέµενης αξίας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρούχα): Ό,τι καταλάβατε, καταλάβατε!
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, πενήντα µαθητές και µαθήτριες και τρεις εκπαιδευτικοί
από το 1ο Γενικό Λύκειο Αγρινίου.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Επίσης, οι Βουλευτές κ. Καρανάσιος, κ. Μπακογιάννης και κ.
Κοντός ζητούν άδεια ολιγοήµερης απουσίας στο εξωτερικό.
Η Βουλή εγκρίνει;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρούχα): Η Βουλή ενέκρινε τη ζητηθείσα άδεια.
Εισερχόµαστε τώρα στην τρίτη µε αριθµό 3937/19-11-2013 ερώτηση πρώτου κύκλου της Βουλευτού Μαγνησίας των Ανεξάρτητων
Ελλήνων κ. Μαρίνας Χρυσοβελώνη προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τον φορολογικό έλεγχο χιλίων εξακοσίων ογδόντα
υποθέσεων αιφνίδιου πλουτισµού.
Κυρία Χρυσοβελώνη, έχετε τον λόγο.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε Υφυπουργέ, το θέµα µε τη λίστα των σχεδόν χιλίων επτακοσίων υποθέσεων αιφνίδιου πλουτισµού το γνωρίζετε πάρα πολύ
καλά. Η λίστα µε τα ονόµατα, άλλωστε, έχει διαρρεύσει και στον
Τύπο.
Πρόκειται για µια συρραφή καταλόγων ανέλεγκτων φορολογικών υποθέσεων από όλη την Ελλάδα, την οποία µάλιστα ο δηµοσιογράφος κ. Βαξεβάνης αποκάλεσε «µικρές λίστες Λαγκάρντ»,
λόγω ακριβώς της απόκρυψης του οικονοµικού αντικειµένου τους.
Δεν πρόκειται να µπω σε ονοµατολογία, κύριε Υφυπουργέ, για
έναν βασικό λόγο. Ο λόγος είναι πως πρόκειται για µια ιστορία, η
οποία συνεχίζεται εδώ και σχεδόν τρία χρόνια, χωρίς ακόµα να
πλησιάζουµε στην ολοκλήρωση των ελέγχων.
Έτσι, όµως, όπως καταλαβαίνετε, διαιωνίζεται ο διασυρµός των
τιµίων φορολογουµένων που υπάρχουν στην παραπάνω λίστα,
αλλά βεβαίως αντίστοιχα και η ατιµωρησία των φοροφυγάδων,
που το Υπουργείο σας διαρκώς ξεχνά να ελέγξει.
Ποια είναι, όµως, η αιτία αυτής της δυστοκίας; Θα καταθέσω
για τα Πρακτικά µια υπουργική απόφαση, την οποία εσείς υπογράψατε τον Οκτώβριο του 2012, η οποία µετέφερε την ελεγκτική αρµοδιότητα στα διαπεριφερειακά ελεγκτικά κέντρα.
Έκτοτε, όπως γνωρίζετε, η ίδια αρµοδιότητα µεταφέρθηκε εκ
νέου σε µια άλλη υπηρεσία του Υπουργείου Οικονοµικών, συνεχίζοντας έτσι αυτό το αέναο παιχνίδι της ανακύκλωσης ευθυνών και
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της παρέλκυσης των υποθέσεων αιφνίδιου πλουτισµού.
Τίθενται εποµένως δύο σοβαρά ζητήµατα: Το ένα είναι ποια
ήταν µέχρι τώρα τα όποια έσοδα για το δηµόσιο ταµείο από
τυχόν ελέγχους αιφνίδιου πλουτισµού και το δεύτερο είναι πότε
επιτέλους θα ολοκληρωθούν οι χίλιοι εξακόσιοι έλεγχοι, έτσι
ώστε να σταµατήσει και ο διασυρµός όσων δεν φοροδιέφυγαν,
τους οποίους εσείς συνεχίζετε να διαποµπεύετε, διοχετεύοντας
τα ονόµατά τους κατά διαστήµατα στις εφηµερίδες.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε.
Στην ερώτηση θα απαντήσει ο Υφυπουργός Οικονοµικών κ. Γεώργιος Μαυραγάνης.
Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών):
Πρώτον, κυρία Πρόεδρε και κυρία Βουλευτά, δεν διαρρέουµε
εµείς ονόµατα, διότι δεν υπάρχει περίπτωση να έχουµε διαρρεύσει και να ζητάω εγώ τουλάχιστον δύο φορές από τον οικονοµικό
εισαγγελέα να ερευνηθεί η υπόθεση για την τήρηση του φορολογικού και προσωπικού απορρήτου.
Δεύτερον, κανένας δεν είναι φοροφυγάς επειδή αναφέρεται
κάπου. Αυτά τα πράγµατα πρέπει να τα ξεκαθαρίσουµε. Είµαστε
δικηγόροι και γνωρίζουµε ότι εφ’ όσον δεν έχουµε απόφαση οριστική για κάποια υπόθεση, δεν µπορεί κάποιος να θεωρείται φοροφυγάς.
Το τρίτο που θα ήθελα να σας διευκρινίσω είναι ότι όντως το
2011 συστάθηκαν σαράντα εννιά ειδικά συνεργεία ελέγχου χιλίων επτακοσίων πενήντα προσώπων µεγάλου πλούτου, των
οποίων η έδρα βρισκόταν σε διάφορα µέρη στην Ελλάδα, όπως
γνωρίζετε και εσείς.
Ο σκοπός της απόφασης για να µεταφερθούν σε ένα ελεγκτικό
κέντρο ήταν ακριβώς να επιταχυνθεί η διαδικασία, διότι µέχρι
τότε τι είχαµε; Διάσπαρτα συνεργεία, τα οποία δεν είχαν κέντρο
αναφοράς σε ένα συγκεκριµένο ελεγκτικό κέντρο, παρά µόνο
εποπτεύονταν από έναν προϊστάµενο και από µία υπηρεσία κατευθείαν στο Υπουργείο Οικονοµικών. Αλλά αυτό δεν συνάδει µε
οποιονδήποτε κανόνα ελεγκτικής που λέει ότι για να γίνονται οι
έλεγχοι, θα πρέπει να υπάρχει ελεγκτικό κέντρο, να συντονίζει ο
προϊστάµενος του ελεγκτικού κέντρου, να υπάρχει γνώση πού
είναι το κάθε συνεργείο, τι κάνει, πόσες υποθέσεις διεκπεραίωσε.
Γι’ αυτό, επειδή είχε αναφερθεί το θέµα και στο παρελθόν, το
Μάρτιο του 2013 είχε εκδοθεί και ανακοίνωση, όπου εξηγούσαµε
ότι ακριβώς επειδή τα αποτελέσµατα δεν έβγαιναν σε σύντοµο
χρονικό διάστηµα, γι’ αυτό µεταφέραµε σε ένα ελεγκτικό κέντρο
αυτήν την αρµοδιότητα.
Θα ήθελα, επίσης, να σας πω –επειδή ρωτήσατε- ότι βεβαίως
κάποια στιγµή έγινε και ένα εξειδικευµένο κέντρο ελέγχου, αλλά
οι ελεγκτές πήγαν εκεί, µεταφέρθηκαν, άρα δεν υπήρχε χρονοτριβή στον έλεγχο αυτών των υποθέσεων.
Θα ήθελα να σας πω –επειδή µε ρωτήσατε- ότι σύµφωνα µε
τα διαθέσιµα στοιχεία από τη Γενική Γραµµατεία Δηµοσίων Εσόδων για ελέγχους αυτοαπασχολουµένων ατόµων µεγάλου πλούτου, για το 2012 ολοκληρώθηκαν τετρακόσιοι ενενήντα πέντε
έλεγχοι, βεβαιώθηκαν 22.200.000 ευρώ, εισπράχθηκαν περίπου
17.400.000 ευρώ. Για το 2013 ολοκληρώθηκαν τετρακόσιοι είκοσι
οκτώ έλεγχοι, βεβαιώθηκαν 62.700.000 ευρώ, εισπράχθηκαν περίπου 11.400.000 ευρώ.
Θα αναφέρω και στη δευτερολογία µου –για να µην υπερβαίνω
το χρόνο- και δύο-τρία θέµατα που έχουν ακόµα ενδιαφέρον για
τις περιπτώσεις ελέγχου µεγάλου πλούτου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε Υπουργέ.
Κυρία Χρυσοβελώνη, έχετε τον λόγο για να δευτερολογήσετε.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Κύριε Υπουργέ, σας άκουσα µε
πάρα πολύ µεγάλη προσοχή, αλλά φοβάµαι ότι η απάντηση που
µου δώσατε στο συγκεκριµένο ερώτηµα το οποίο σας υπέβαλα
δεν θα έλεγα ότι ήταν πάρα πολύ διαφωτιστική. Μου θυµίζει λιγάκι τα έγγραφα που µου είχατε αποστείλει µέσω της Βουλής,
µε τα οποία µε παραπέµπατε σε κάποια site του Υπουργείου, λες
και θα µπορούσα εγώ, ανατρέχοντας σε αυτά τα συγκεκριµένα
site, να βρω απαντήσεις στα ερωτήµατα που σας είχα θέσει.
Εν πάση περιπτώσει, επειδή αναφερθήκατε σε κάποιες ενέρ-
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γειες που έκαναν οι υπηρεσίες σας, εγώ θα ήθελα να σας θυµίσω
σήµερα τις ενέργειες που δεν έχουν κάνει. Γι’ αυτό σας υπενθυµίζω ότι εγώ προς εσάς υπέβαλα ερωτήσεις στις 27-6-2013, στις
5-8-2013, στις 19-11-2013, οι οποίες είχαν άµεση σχέση µε το αντικείµενο της σηµερινής ερώτησης και απάντηση δεν έλαβα καµµία. Απλώς, στο τέλος µε παραπέµψατε σε έναν πίνακα στο
διαδίκτυο που έφερε τον τίτλο «Έλεγχοι αυτοαπασχολουµένων
ατόµων µεγάλου πλούτου».
Εκεί, όµως, τι διαπίστωσα; Ότι βρίσκονταν αθροισµένες υποθέσεις ελέγχων φυσικών προσώπων, χωρίς όµως να ξεχωρίζετε
την οµάδα του αιφνίδιου πλουτισµού, η οποία, όπως γνωρίζετε,
αποτελεί από µόνη της µία πολύ συγκεκριµένη κατηγορία. Ακόµα
και σήµερα δεν έχω πάρει, κύριε Υπουργέ, κάποια συγκεκριµένη
απάντηση στο ερώτηµα το οποίο σας είχα θέσει.
Θα ήθελα να υπενθυµίσω ότι η αρχική λίστα, για την οποία σήµερα συζητούµε, περιελάµβανε χίλιες επτακόσιες σαράντα επτά
υποθέσεις και ξεκίνησε να διερευνάται τον Απρίλιο του 2011. Με
πολύ απλά µαθηµατικά, λοιπόν, µε απλές, δηλαδή, µαθηµατικές
πράξεις, ένα είναι βέβαιον: Εάν συνεχίσει η έρευνα να πηγαίνει
µε τον ίδιο ρυθµό, θα χρειαστούν, κύριε Υφυπουργέ, εξήντα χρόνια για να ολοκληρώσετε και τους υπόλοιπους χίλιους εξακόσιους ελέγχους.
Θεωρώ ότι αυτό δεν αφορά απλώς τη δική σας υστεροφηµία,
αλλά θεωρώ ότι κατ’ αυτόν τον τρόπο σαφώς θίγονται τα συµφέροντα του δηµοσίου, αλλά και των όποιων φορολογουµένων.
Με το να διαλαµβάνονται και να περιλαµβάνονται τα ονόµατά
τους στη συγκεκριµένη λίστα, σαφώς και θίγονται, εφόσον δεν
έχουν υποπέσει σε αδικήµατα ή σε κάποιες παραβάσεις. Γι’ αυτό
θα ήθελα να έχω από τη δική σας πλευρά κάποια πιο συγκεκριµένη απάντηση, ένα πιο συγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα πότε επιτέλους θα περατωθεί αυτή η έρευνα για τη συγκεκριµένη λίστα
των συγκεκριµένων ατόµων.
Ευχαριστώ.
(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)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστώ και
εγώ.
Κύριε Υπουργέ, µπορείτε να απαντήσετε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών): Θα
ήθελα να υπενθυµίσω ότι στην πρωτολογία µου, επειδή καταλαβαίνω ότι µπορεί κάποιος µέσα από τη διαδικτυακή σελίδα του
Υπουργείου να µην µπορεί να καταλήξει σε συµπέρασµα –εγώ
το δέχοµαι, αλλά πάντως είναι η πρώτη φορά που υπάρχει διαφάνεια και βλέπει κάποιος τους ελέγχους και δεν κρύβεται τίποτα- σας είπα πόσοι έλεγχοι έγιναν το 2012, πόσοι έγιναν το
2013, περίπου πεντακόσιοι, τετρακόσιοι ενενήντα πέντε την
πρώτη και τετρακόσιοι είκοσι οκτώ τη δεύτερη χρονιά.
Άρα αυτό που κάναµε, να συγκεντρώσουµε σε ελεγκτικό κέντρο, επιτάχυνε τη διαδικασία αυτή. Έχουµε ένα πλέον αποτέλεσµα που, εάν αθροίσετε, θα φτάσουµε κοντά στους χίλιους και
µέσα στο 2014 ελπίζω ότι θα τελειώσουν και οι υπόλοιποι, ώστε
ακριβώς να τελειώνει αυτή η κληρονοµιά που είχαµε από την επιλογή να συσταθούν αυτά τα ειδικά συνεργεία, τα οποία στόχευσαν µε κάποιο τρόπο. Δυστυχώς, υπήρξε αυτή η εµφάνιση σε
δηµοσιεύµατα και σας είπα ότι έχω στείλει και στη δικαιοσύνη
όλη αυτήν την υπόθεση για τις διαρροές για να µπορέσουµε να
ξεκαθαρίσουµε αυτήν τη λίστα.
Συνεπώς, νοµίζω ότι δεν είναι σωστό να µου λέτε πως σήµερα
δεν σας έδωσα ακριβή στοιχεία σε σχέση µε αυτές τις υποθέσεις.
Θα ήθελα, επίσης, να σας πω ότι και το Υπουργείο Οικονοµικών µε όλες τις ενέργειες που έχει κάνει και τις νοµοθετικές παρεµβάσεις και µε το Μητρώο Τραπεζικών Λογαριασµών, που
µπαίνει σε εφαρµογή, προσπαθεί ακριβώς να επιταχύνει τις
όποιες διαδικασίες ελέγχου, ακριβώς για να ολοκληρώνονται οι
έλεγχοι, να καταλογίζονται όπου υπάρχουν οι παραβάσεις και
όπου δεν υπάρχουν, να κλείνουν οι υποθέσεις, χωρίς οι άνθρωποι να έχουν κανένα πρόβληµα.
Αυτό είναι το µέληµά µας και γι’ αυτό περάσαµε και τις διατάξεις. Σας ανέφερα τη θέσπιση του Μητρώου Τραπεζικών Λογα-
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ριασµών, για να µην περιµένει ένας ελεγκτής ένα αίτηµα, να περνούν οι µήνες, να καθυστερεί η υπόθεση και να µην βγαίνει κανένα συµπέρασµα. Αυτό το κάναµε και µπαίνει σε εφαρµογή και
αυτό το µέτρο. Αυτή όλη η διαδικασία που έχουµε επιλέξει µε νοµοθετικές παρεµβάσεις, αλλά και διοικητικές αλλαγές αποσκοπεί
στο να επιταχυνθούν οι έλεγχοι και να προχωρήσει ακριβώς η
καταπολέµηση της φοροδιαφυγής πιο αποτελεσµατικά.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Κυρία Πρόεδρε, µπορώ να έχω τον
λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Δεν µπορείτε,
κυρία Χρυσοβελώνη. Λυπάµαι.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Τελικά, κύριε Υπουργέ, τα άτοµα
τα οποία λέτε ότι ελέγχθηκαν περιλαµβάνονται στην οµάδα των
ατόµων στα οποία αποδίδεται αιφνίδιος πλουτισµός, δηλαδή
στην οµάδα που ανέφερα στην ερώτησή µου;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών):
Κυρία συνάδελφε, δείτε τα Πρακτικά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ο Υπουργός
σάς απάντησε, κυρία Χρυσοβελώνη.
Εισερχόµαστε τώρα στη συζήτηση της δεύτερης µε αριθµό
1358/12-11-2013 -τελευταίας για σήµερα- αναφοράς πρώτου κύκλου του πρώην Προέδρου της Βουλής και Βουλευτή Β’ Αθηνών
του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Απόστολου Κακλαµάνη προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Πρόνοιας, σχετικά µε την πρόταση για τροποποίηση των διατάξεων του ν.3996/2011 για τη συνταξιοδότηση γονέων ανάπηρων
τέκνων.
Κύριε Πρόεδρε, έχετε τον λόγο.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, πολλές φορές
µε ακούτε εδώ να επικρίνω τον τρόπο µε τον οποίο νοµοθετούµε.
Είναι πρόχειρος, προκαλεί σύγχυση και αδυναµία στους εφαρµοστές του δικαίου δικαστές και νοµικούς παραστάτες των πολιτών, επικαλύψεις, γραφειοκρατία και τα υποτιθέµενα προς
λύση προβλήµατα δεν αντιµετωπίζονται.
Η πολιτεία θα πρέπει να ανταποκρίνεται στις βασικές αρχές
και επιταγές του Συντάγµατος, όπως αυτές για την ισότητα των
δύο φύλων και για την προστασία των ατόµων µε αναπηρία.
Έχουµε ψηφίσει στη Βουλή αλλεπάλληλα νοµοθετήµατα, κάθε
φορά ρυθµίζοντας περιπτώσεις ανάλογα προφανώς µε την αντίληψη της εκάστοτε γραφειοκρατίας στο αντίστοιχο Υπουργείο,
των πιέσεων των ενδιαφεροµένων, της διαθέσεως του εκάστοτε
Υπουργού ή άλλου παράγοντα να χρησιµοποιεί τη δυνατότητα
που έχει –µέχρι και την πρόσβαση εδώ στο Κοινοβούλιο- για να
τακτοποιεί άτοµα ή οµάδες, ανάλογα µε το πώς αντιλαµβάνεται
το πρόβληµα ή την µικροκοµµατική τελικά αντίληψη που µπορεί
να τον διακατέχει.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Έχουµε αρχικώς τον ν.3332/2004. Ακολουθεί ο ν.3518/2006,
έπειτα ο ν.3653/2008 και ο τελευταίος –και προφανώς εγώ, παρά
την αρνητική απάντηση που έλαβα, πιστεύω ότι δεν είναι ο τελευταίος για το θέµα που θα εκθέσω νόµος- που είναι ο
ν.3996/2011. Το ζήτηµα όµως δεν έχει λυθεί στη βάση αυτών των
βασικών αρχών του Συντάγµατος που προανέφερα.
Περί τίνος πρόκειται; Υπάρχουν ανάπηροι που αδυνατούν από
µόνοι τους να κινηθούν, να αντιµετωπίσουν σοβαρά προβλήµατα
υγείας και αποκατάστασης της αναπηρίας τους. Πρόκειται για
ανάπηρους που οπωσδήποτε χρειάζονται την προστασία ενός
τουλάχιστον ατόµου, που ποιος άλλος µπορεί να είναι πρωτίστως
εκτός από τη µητέρα που τον έτεκε ή τον πατέρα που τον γέννησε ή έναν αδερφό;
Με βάση όλη αυτή τη νοµοθεσία που προανέφερα, αν θα είναι
η µητέρα, µπορεί να συναξιοδοτηθεί µετά από εικοσιπενταετία
ασφάλισης. Αν θα είναι ο πατέρας, θα πρέπει στην µητέρα να
συντρέχουν η όχι κάποιες προϋποθέσεις. Αν θα είναι ο αδερφός,
πρέπει οι άλλοι προφανώς να έχουν πάψει να ασκούν την επιµέλεια, την οποία έχουν οι γονείς εκ νόµου –αφού µε την ισότητα
των δύο φύλλων οι δύο γονείς την ασκούν γιατί έχουν τα ίδια δικαιώµατα και τις ίδιες υποχρεώσεις- και έτσι να µπορέσει να οριστεί ως δικαστικός παραστάτης ο αδερφός για να αντιµετωπιστεί
το πρόβληµα του αναπήρου.
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Αυτό που ζήτησα εγώ είναι το δικαίωµα πρόωρης συνταξιοδότησης να προβλέπεται είτε για τη µητέρα είτε για τον πατέρα,
ασχέτως αν, όπως ορίζει τώρα ο νόµος, η µητέρα µπορεί να παραιτηθεί από αυτό το δικαίωµα. Γιατί τελικά-και αυτό γίνεται δυστυχώς σε πολλές περιπτώσεις- διαλύεται η οικογένεια, για να
έχει την επιµέλεια του αναπήρου, ο πατέρας.
Αυτή η αναφορά που σας έστειλα αφορά για ένα ζευγάρι που
έχει τέσσερα παιδιά και το ένα εξ αυτών είναι ανάπηρο. Τι πρέπει
να κάνουν; Να κάνουν ένα εικονικό διαζύγιο επειδή η µητέρα εξ
άλλου λόγου είναι συνταξιούχος για να µπορέσει ο πατέρας να
συνταξιοδοτηθεί και να προστατεύσει τον ανάπηρο-ανήλικο που
κάνει συνεχώς ταξίδια- τέσσερα µε πέντε ταξίδια, κάθε χρόνο στο εξωτερικό για την αποκατάσταση της αναπηρίας;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ολοκληρώστε,
παρακαλώ.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Δεν καταλαβαίνω την άρνηση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε Πρόεδρε. Θα απαντήσει ο Υφυπουργός κ. Βασίλειος Κεγκέρογλου στην ερώτησή σας.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ (Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας): Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε Πρόεδρε, νοµίζω ότι πρέπει να γίνει µία αναφορά στο
γεγονός ότι τις τελευταίες δεκαετίες έχει γίνει µία σηµαντική
προσπάθεια, την οποία γνωρίζετε πάρα πολύ καλά γιατί έχετε
πρωταγωνιστήσει σε αυτή, ώστε να δηµιουργηθεί ένα πλέγµα
προστασίας και στήριξης των ατόµων µε αναπηρία, των ατόµων
που µέχρι µία συγκεκριµένη χρονική στιγµή ήταν στην αφάνεια,
στη γωνία, ήταν κρυµµένοι στις αποθήκες.
Αυτό το πλαίσιο προστασίας και στήριξης των ατόµων µε αναπηρία έχει στοιχεία και της στήριξής τους προκειµένου να µπορέσουν οι ίδιοι να εργαστούν και να αποδώσουν. Στις περιπτώσεις
όµως που αυτό είναι αδύνατο υπάρχει η πρόνοια για τη στήριξή
τους είτε µε συγκεκριµένες οικονοµικές ενισχύσεις είτε µε άλλα
προγράµµατα που υπάρχουν, όπως ακριβώς το συγκεκριµένο.
Νοµίζω ότι ο νοµοθέτης, από τότε που ξεκίνησε πριν από δέκα
και πλέον χρόνια, ήθελε να µην προσφύγει το συγκεκριµένο
άτοµο µε αναπηρία στην συµπαράσταση ενός ξένου, µε την έννοια δηλαδή ενός που είναι εκτός του οικογενειακού περιβάλλοντος, µε ένα επίδοµα συµπαράστασης από την πολιτεία, αλλά
να δώσει τη δυνατότητα στον γονέα να στηρίξει το ανάπηρο και
ανίκανο για εργασία παιδ,ί µε µία ευνοϊκότερη ρύθµιση, σε σχέση
µε το συνταξιοδοτικό του.
Έχετε απόλυτο δίκιο ότι έχει περάσει από τέσσερις-πέντε νόµους το ίδιο θέµα. Έχει υπάρξει διαφοροποίηση στα κριτήρια µε
τα οποία αυτό ξεκίνησε και κατέληξε µε τον ν.3996. Ξεκίνησε ως
δικαίωµα της µητέρας και µόνο για 80% αναπηρία και κατέληξε
µε τον ν.3996 να είναι δικαίωµα και των δύο γονέων.
Έχετε όµως απόλυτο δίκιο ότι µπαίνει ένα πλέγµα προϋποθέσεων για τον έτερο σύζυγο, αν πρόκειται για τη µητέρα που θα
ζητήσει σύνταξη για τον πατέρα ή όταν πρόκειται για τον πατέρα
που θα ζητήσει σύνταξη µε ευνοϊκούς όρους για τη µητέρα, που
µπορεί ακριβώς λόγω του ότι αυτή η ρύθµιση για µονογονεϊκές
οικογένειες δεν έχει κανέναν περιορισµό να οδηγήσει σε αυτό
το οποίο είπατε.
Πολλές φορές δηλαδή βλέπουµε και από τους µακροχρόνια
άνεργους και από άλλες κατηγορίες ότι ενώ προσπαθούµε µε
κάποια µέτρα να στηρίξουµε αυτές τις κατηγορίες, υπάρχει στην
πράξη καταστρατήγηση και να υπάρχει αυτή η προϋπόθεση φαινοµενικά, ενώ στην ουσία δεν υπάρχει.
Κατά την άποψή µου, θα πρέπει πραγµατικά, κάθε φορά που
δίνεται ένα κίνητρο και µία ευνοϊκή ρύθµιση για µία κατηγορία,
να βλέπουµε και τις συνέπειες και πού µπορεί να οδηγήσει ως
κίνητρο είτε στο να υπάρξει κατάχρηση είτε αντίθετα στο να
υπάρξει- όπως στη συγκεκριµένη περίπτωση- κάποια απόφαση
για διαζύγιο εκεί όπου δεν υπάρχει κανένα πρόβληµα στην οικογένεια.
Στη δευτεροµιλία θα σας πω δύο λόγια ακόµη ανάλογα και µε
αυτά που εσείς θα µου πείτε και θα ακούσω µε προσοχή.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Έχετε τον
λόγο, κύριε Πρόεδρε, για να δευτερολογήσετε.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Με πολλή κατανόηση θα έλεγα
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-και καταλαβαίνετε όλοι το λόγο- άκουσα τον κ. Κεγκέρογλου, ο
οποίος έχει την αρµοδιότητα για τα προνοιακά ζητήµατα.
Παρευρίσκεται εδώ –προφανώς ανέµενα ότι θα έρθετε εσείς,
κύριε Υπουργέ, να απαντήσετε- ο αρµόδιος Υπουργός, διότι εδώ
πρόκειται περί ασφαλιστικού ζητήµατος. Αφορά, δηλαδή, τη συνταξιοδότηση υπό προϋποθέσεις –εικοσιπενταετίας, όπως ορίζει
ο νόµος- προκειµένου να ασκηθεί πλήρως η επιµέλεια από έναν
εκ των δύο γονέων, όταν υπάρχει τέκνο µε αναπηρία πάνω από
67%.
Όλη αυτή η νοµοθεσία –δεν θα την επαναλάβω, κύριε Υπουργέ
και επειδή υπογράψατε την απάντηση που µου στείλατε, υποθέτω ότι τη διαβάσατε- είναι πέντε νοµοθετήµατα στη σειρά και
το πρόβληµα είναι άλυτο. Δεν θεωρώ ότι είµαι ο καλύτερος νοµοθέτης, αλλά ύστερα από τόσα χρόνια έχω κάποια σχετική δυνατότητα.
Σας απαντώ πολύ απλά, κύριε Κεγκέρογλου, για να δούµε επιτέλους πώς λύνεται ένα ζήτηµα –το ακούει και ο κύριος Βρούτσης ο Υπουργός και θα µπορούσε να απαντήσει τώρα.Εφ’ όσον
υπάρχει ανάπηρος ανήλικος µε αναπηρία άνω του 67% -αυτά
προβλέπονται- οποιοσδήποτε από τους γονείς, αυτοί θα επιλέξουν ποιος είναι ο καταλληλότερος, µπορεί να συνταξιοδοτηθεί
εφ’ όσον έχει αυτές τις προϋποθέσεις που λέει ο νόµος, δηλαδή
την εικοσιπενταετία τουλάχιστον. Μπορεί να είναι και αδελφός,
εφ’ όσον δεν έχει άλλος γονιός ή άλλος αδελφός ζητήσει και
ασκήσει αυτό το δικαίωµα για την προστασία του αναπήρου. ανηλίκου.
Κυρία Πρόεδρε, παρακολουθήσατε, υποθέτω, όσα είπα στην
αρχή. Αυτό δεν είναι απλό και κατανοητό; Ο νόµος γίνεται γι’
αυτό που ορίζει το Σύνταγµα: «να προστατεύονται οι ανάπηροι».
Επίσης, ορίζει ότι τα δύο φύλα είναι ίσα στην επιµέλεια, στα δικαιώµατα και στις υποχρεώσεις απέναντι στα παιδιά τους.
Ο νόµος πρέπει να µιλήσει απλά. Όλα αυτά τα νοµοθετήµατα,
κύριε Υπουργέ, πετάξτε τα! Δεν χρειάζονται! Αυτές οι τρεις σειρές πρέπει να υπάρχουν: Σε περίπτωση ανηλίκου αναπήρου µε
αναπηρία άνω του 67%, οιοσδήποτε των γονέων –ή αυτών ελλειπόντων ή ανικάνων- οποιοσδήποτε αδελφός, προφανώς σε ηλικία άνω των δεκαοκτώ ετών- µπορεί να έχει την επιµέλειά του,
συνταξιοδοτούµενος αν συντρέχει εικοσιπενταετία ασφάλισής
του.
Δεν καταλαβαίνω, λοιπόν την άρνηση. Ξέρετε ότι µέσω του
διαδικτύου λαµβάνουµε στις ιστοσελίδες µας αναφορές και από
αγνώστους ανθρώπους. Σας έστειλα, λοιπόν, αυτήν την αναφορά, κατά την οποία υπάρχουν τέσσερα ανήλικα παιδιά και ένα
εξ αυτών είναι ανάπηρο. Έχει αυτή τη βαρύτατη αναπηρία, λόγω
της οποίας πηγαινοέρχεται στο εξωτερικό τέσσερις-πέντε φορές
το χρόνο. Έχουµε έναν κυκεώνα νοµοθετηµάτων. Ποιος ξέρει
πόσες ώρες δαπανούµε εδώ στην Ολοµέλεια της Βουλής ή στις
επιτροπές ή σε αλληλογραφία µεταξύ των Υπουργείων Εργασίας
και Οικονοµικών ή άλλων για να βρούµε τι θα κοστίσει; Για ποιο
λόγο, λοιπόν, να ταλαιπωρούµεθα τελικώς µε τη γραφειοκρατία
και να µη λύνουµε τα ζητήµατα;
Παρακαλώ, αν θέλετε, συγκρατείστε το αυτό. Διαγράψτε όλες
αυτές τις διατάξεις. Αυτές οι τρεις σειρές που σας λέω απαντούν
σε όλα αυτά τα ζητήµατα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε.
Ο κ. Κεγκέρογλου έχει τον λόγο για δευτερολογία, για να ολοκληρώσουµε την ερώτηση.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ (Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας): Θα είµαι πολύ σύντοµος, κυρία
Πρόεδρε.
Κυρία Πρόεδρε, ακριβώς όπως είπατε, υπάρχει το δικαίωµα
και για τα αδέλφια, εκτός από τους γονείς. Βεβαίως, αυτό ισχύει
στην περίπτωση που δεν υπάρχουν οι γονείς. Ακριβώς έτσι ισχύει
και δεν θα µπορούσε να ήταν διαφορετικά, παρά µόνο αν και
αυτοί είχαν ανικανότητα ή αναπηρία.
Θεωρώ ότι η πρότασή σας πρέπει να εξεταστεί, κυρίως λόγω
του γεγονότος ότι όπως είναι διατυπωµένα τα πράγµατα, εάν κάποιος αποφασίσει στα χαρτιά ή για οποιονδήποτε λόγο να λύσει
το γάµο, θα είναι δικαιούχος αυτόµατα. Άρα, πρέπει να εξεταστεί
ούτως ή άλλως.
Βεβαίως, ο Υπουργός σάς απάντησε γραπτά σε σχέση µε τη
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συγκεκριµένη πρόταση και την παρούσα στιγµή, όπως διατυπώνεται η πρόταση από την αναφορά. Όµως, το θέµα γενικότερα
και σε συνεννόηση που έχουµε µε τον Υπουργό, πρέπει να το
εξετάσουµε, διότι πραγµατικά δηµιουργεί παρενέργειες.
Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την πρόταση και για τις τοποθετήσεις σας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε
και εµείς, κύριε Κεγκέρογλου.
Η τέταρτη µε αριθµό 5071/21-12-2013 ερώτηση πρώτου κύκλου του Βουλευτή Β’ Θεσσαλονίκης του Λαϊκού Συνδέσµου –
Χρυσή Αυγή κ. Πολύβιου Ζησιµόπουλου προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, σχετικά µε τα προβλήµατα λειτουργίας της Λέσχης
Αξιωµατικών Ενόπλων Δυνάµεων (ΛΑΕΔ), δεν συζητείται µετά
από συνεννόηση του κυρίου Υπουργού µε τον κύριο Βουλευτή

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

και διαγράφεται.
Η έκτη µε αριθµό 4775/11-12-2013 ερώτηση πρώτου κύκλου
του Βουλευτή Αχαΐας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ.
Νικολάου Καραθανασόπουλου προς τον Υπουργό Υγείας, σχετικά µε την κατάργηση του Περιφερειακού Νοσοκοµείου «Νοσηµάτων Θώρακα» της Πάτρας, δεν συζητείται λόγω κωλύµατος
του κυρίου Υπουργού και διαγράφεται.
Τέλος, η πρώτη µε αριθµό 4418/29-11-2013 ερώτηση δεύτερου κύκλου του Βουλευτή Ιωαννίνων της Νέας Δηµοκρατίας κ.
Σταύρου Καλογιάννη προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων, σχετικά µε το πρόγραµµα διατήρησης αυτοχθόνων σπάνιων φυλών αγροτικών ζώων, δεν συζητείται επίσης
λόγω κωλύµατος του κυρίου Υπουργού και διαγράφεται.
Ολοκληρώθηκε η συζήτηση των αναφορών και ερωτήσεων.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Εισερχόµαστε
στην ηµερήσια διάταξη της
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Συνέχιση της συζήτησης επί των άρθρων και των τροπολογιών
του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιµατικής Αλλαγής: «Ρύθµιση θεµάτων της ΑΔΜΗΕ Α.Ε.».
Στην προηγούµενη συνεδρίαση ολοκληρώθηκε η συζήτηση επί
της αρχής του νοµοσχεδίου. Στη συνέχεια, εισήλθαµε στον κατάλογο των εισηγητών και ειδικών αγορητών στην κατ’ άρθρον
συζήτηση. Στη σηµερινή συνεδρίαση θα ολοκληρωθεί η συζήτηση επί των άρθρων και των τροπολογιών.
Πριν εισέλθουµε στον κατάλογο των εγγεγραµµένων οµιλητών, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω να κάνω µία ανακοίνωση
προς το Σώµα. Από την Κοινοβουλευτική Οµάδα των Ανεξαρτήτων Ελλήνων γίνεται µία αλλαγή στον ειδικό αγορητή. Ορίζεται
ο κ. Κωνσταντίνος Γιοβανόπουλος.
Τον λόγο έχει ο κ. Ευάγγελος Διαµαντόπουλος.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ πολύ, κυρία
Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, συζητάµε απόψε
το ξεπούληµα ουσιαστικά του ΑΔΜΗΕ, δηλαδή, των δικτύων της
ΔΕΗ, της ραχοκοκαλιάς η οποία κατάφερε να αναστηλώσει τη
χώρα µας, σε αντίθεση µε όλα αυτά που υποσχέθηκε ο Πρωθυπουργός της χώρας στο Ζάππειο 1, το οποίο µπορεί να χαρακτηριστεί µε ευκολία ως µνηµείο πολιτικής εξαπάτησης, αντίστοιχο
µε το «λεφτά υπάρχουν» του Γιώργου Παπανδρέου.
Όµως, ας ξεκινήσουµε λίγο παλαιότερα, το 1950, να δούµε
πώς ιδρύθηκε η ΔΕΗ, ποιους σκοπούς εξυπηρετούσε, για να
φθάσουµε και να κρίνουµε τη δική σας πράξη της συγκυβέρνησης, να αποφασίσει αυτή τη στιγµή την εκχώρηση των δικτύων
µεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας.
Το 1950 λειτουργούσαν ιδιωτικές εταιρείες που παρείχαν πανάκριβο ρεύµα µόνο στις αστικές περιοχές και αυτό διότι έτσι
αποκόµιζαν κέρδος. Πάρθηκε, λοιπόν, η απόφαση, αυτά τα ιδιωτικά ρετάλια να κρατικοποιηθούν, ούτως ώστε να προχωρήσει
στην ανάπτυξη και ανασυγκρότησή του το ελληνικό κράτος.
Ποια, όµως, είναι η εξέλιξη από εκείνη την εποχή του κεφαλαίου; Διότι έρχεστε και µας λέτε πως, ξεπουλώντας τον ΑΔΜΗΕ,
θα αντλήσετε τα απαραίτητα κεφάλαια-επενδύσεις, ούτως ώστε
να αναπτυχθεί περαιτέρω το δίκτυο είτε να συντηρηθεί ανάλογα.
Αυτό που συµβαίνει σίγουρα είναι πως έχει γίνει πιο επιθετικό
το κεφάλαιο, πιο επιθετικός ο καπιταλισµός. Προσπαθεί και κερδίζει, χωρίς να επενδύει. Έχουµε την ανάπτυξη του «νεκρού» κεφαλαίου. Διαλύει τις εργασιακές σχέσεις, διαλύει το φυσικό
πλούτο και κάνει το κεφάλαιο χρυσό στην Ελβετία ή λεφτά αφορολόγητα σε κάποιο φορολογικό παράδεισο.
Βάσει αυτών των συνθηκών, βάσει αυτού που γίνεται και είναι
κοινώς αντιληπτό από όλους µας, επ’ ουδενί δεν πρόκειται να
έρθει κάποιος για να επενδύσει στη χώρα µας στα δίκτυα.
Τρανό παράδειγµα είναι ο ΟΤΕ, που µεθοδικά και µε τον ίδιο
τρόπο ξεπουλήθηκε και έχει παραµείνει µια ισχνή µειοψηφία του
10% -5% στο κράτος και 5% στο ΙΚΑ- το οποίο ίσως ξεπουληθεί
γιατί έγινε µία σχετική επίσκεψη του επικεφαλής της
«DEUTSCHE TELECOM» στο Πρωθυπουργό.
Τι έγινε, λοιπόν, στον ΟΤΕ όλα αυτά τα χρόνια; Αναπτύχθηκε
ένα δίκτυο µε τον ιδρώτα και το αίµα πολλές φορές του ελληνικού λαού, για να µπορέσει και αυτό το δίκτυο τηλεπικοινωνιών
να βοηθήσει στην ανασυγκρότηση της χώρας.
Και φτάνουµε στο σηµείο που το επόµενο έργο στις τηλεπικοινωνίες, το οποίο φιλοδοξεί και θα προσπαθήσει να φέρει την ευρυζωνικότητα και σε σηµεία τα οποία δεν είναι εµπορικά, δηλαδή
τις αγροτικές περιοχές, να δηµιουργείται µε κεφάλαια δηµόσια.
Το rural broadband θα κατασκευαστεί µε δηµόσιο χρήµα από
ιδιωτικές εταιρείες για δεκαεπτά χρόνια, οι οποίες θα το υπενοικιάζουν σε παρόχους τηλεπικοινωνιών.
Άρα, είναι ξεκάθαρο, κατά την άποψή µας, πως καµµία ανάπτυξη δεν προσπαθείτε να επιτύχετε και στο δίκτυο των τηλεπικοινωνιών.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, προέρχοµαι από την Περιφέρεια
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της Δυτικής Μακεδονίας, µια περιφέρεια που έχει πληρώσει δυσανάλογα σε περιβαλλοντικό κόστος το χτίσιµο της ΔΕΗ και του
ΑΔΜΗΕ ως επακόλουθο. Είναι µια περιφέρεια µε την υψηλότερη
ανεργία νέων σε όλη την Ευρώπη. Είναι µία περιφέρεια, η οποία
δοκιµάζεται από σκληρές συνθήκες το χειµώνα.
Αυτό που έχετε καταφέρει εν έτει 2014, όταν ο πολιτισµός νεκρώνει µε το που πέφτει ο διακόπτης, είναι να υπάρχουν νοικοκυριά, ακόµη και σε αυτήν την ακριτική περιοχή της Ελλάδος,
χωρίς ηλεκτρικό ρεύµα και µέσω της αύξησης του φόρου πετρελαίου να µην µπορούν να ζεσταθούν, που είχαν αποκούµπι το
ηλεκτρικό ρεύµα, το οποίο έχει φτάσει σε µία αύξηση 110% από
τότε που αποφασίσατε να τριχοτοµήσετε τη ΔΕΗ.
Τα επακόλουθα της ιδιωτικοποίησης είναι ξεκάθαρα, κυρίες
και κύριοι. Δεν µπορείτε να κρύβεστε πίσω από το δάκτυλό σας.
Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει καταθέσει για πολλοστή φορά τροπολογία, µε
την οποία λύνει το πρόβληµα θέρµανσης µέσω του πετρελαίου.
Συγκεκριµένα, καταργείται ο φόρος, επανέρχεται στις πρότερες
τιµές, και µε ειδικούς όρους µπορεί να διανέµεται σε όλες τις
φτωχές οικογένειες, µε αποτέλεσµα να προµηθεύονται όλοι τους
ενέργεια, για να µπορούν να ζεσταθούν.
Προχωράµε και σε ένα βήµα παραπάνω. Έχουµε καταθέσει
πρόταση, η οποία έχει κοστολογηθεί, είναι τεκµηριωµένη και δεν
θα αφήσει κανένα, µα κανένα σπίτι δίχως ρεύµα.
Εµείς καλούµε τον ελληνικό λαό σε αντίσταση. Τον καλούµε
να προσπαθήσει αυτήν τη στιγµή να αντισταθεί, διότι το επακόλουθο όλου αυτού του ξεπουλήµατος θα είναι επερχόµενα black
out, τα οποία έχουν συµβεί οπουδήποτε έχει ξεπουληθεί το δίκτυο και όχι µόνο, αλλά και όπου έχουν ξεπουληθεί οι εταιρείες
που παρείχαν ηλεκτρική ενέργεια στους πολίτες, διότι το δηµόσιο το αντιµετωπίζει ως κοινό αγαθό, ενώ ο ιδιώτης ως κέρδος.
Καλούµε, λοιπόν, όλο τον ελληνικό λαό να αντισταθεί και να
φέρει σε εσάς το blackout που σας αρµόζει στις επόµενες εκλογές του Μαΐου.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε
και εµείς.
Ο κ. Ηλίας Κασιδιάρης έχει τον λόγο.
ΗΛΙΑΣ ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ: Εµείς θα χαρακτηρίσουµε εθνικό έγκληµα την παρούσα διαδικασία. Το ξεπούληµα εδώ είναι πολύ
συγκεκριµένο. Μιλάνε οι αριθµοί, µιλάνε τα στοιχεία. Μιλάµε για
ένα ποσό των 300 εκατοµµυρίων ευρώ, στην περίπτωση που το
πραγµατικό κόστος, µε πολύ µετριοπαθείς υπολογισµούς, θα
έπρεπε να ξεπερνάει το 1 δισεκατοµµύριο.
Βεβαίως, δεν είναι αυτή η µοναδική περίπτωση ξεπουλήµατος.
Έχει συνηθίσει η συγκυβέρνηση του µνηµονίου, η χούντα του
µνηµονίου, τον ελληνικό λαό στο ξεπούληµα της εθνικής µας περιουσίας.
Στην Ευρώπη, ως γνωστόν, παρά τις ανοησίες που αναγράφονται στην αιτιολογική έκθεση του νοµοσχεδίου, η µεταφορά
της ενέργειας είναι κρατική, είναι εθνική.
Και είναι εθνική, γιατί σε αυτόν το νευραλγικό τοµέα δεν πρέπει να εµπλέκεται κανείς ο οποίος θα µπορέσει να δηµιουργήσει
πρόβληµα στα συµφέροντα κάθε κράτους και κάθε λαού. Στην
ουσία, µιλάµε για ζήτηµα εθνικής κυριαρχίας.
Η Χρυσή Αυγή προτείνει και απαιτεί 100% εθνικό έλεγχο στη
µεταφορά ενέργειας, διότι η εµπειρία µας έχει αποδείξει πως
όπου εµπλέκονται «νταβατζήδες» δεν οδηγούν σε καλό. Διότι και
στην προκειµένη περίπτωση το 66%, όσον αφορά τη µεταφορά
της ενέργειας µέσω της ΔΕΗ, θα πάει σε «νταβατζήδες», θα πάει
σε ιδιώτες, οι οποίοι το µόνο που κοιτούν είναι το προσωπικό
τους κέρδος, η προσωπική τους ανέλιξη και οδηγούν στην καταστροφή τον ελληνικό λαό.
Ένας «νταβατζής», λοιπόν, θα ελέγχει και την ενέργεια στην
Ελλάδα. Σε απλή µετάφραση, ένας «νταβατζής» θα κινεί τα
πάντα. Θα εξαρτάται ο Έλληνας, η θέρµανση κάθε ελληνικής οικίας, η κίνηση της ελληνικής βιοµηχανίας, από έναν ιδιώτη. Και ,
ως «παράπλευρη απώλεια» θα είναι η σε πολύ σύντοµο χρόνο
επιβάρυνση του εξαθλιωµένου ελληνικού λαού, ενώ θα υπάρξουν
νέες αυξήσεις και νέα µεγάλα προβλήµατα.
Επιµένουµε, λοιπόν, και λέµε κάθετα «όχι» στο παρόν νοµο-
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σχέδιο. Επιµένουµε στο να παραµείνει υπό κρατικό έλεγχο η
ενέργεια και η µεταφορά της και η παραγωγή της, διότι µιλάµε
για έναν νευραλγικό τοµέα για την επιβίωσή µας ως έθνος.
Και θα γενικεύσω κάνοντας λόγο πλέον για την άρνησή µας
στο ξεπούληµα της εθνικής περιουσίας. Η παρούσα Κυβέρνηση
είναι κυβέρνηση εκποίησης των πάντων. Όλες οι συµβάσεις που
συνυπογράψατε µέχρι σήµερα στο πλαίσιο του µνηµονίου είναι
συµβάσεις ζηµιογόνες. Χαρίζονται τα πάντα σε εγχώριους νταβατζήδες και στον ξένο παράγοντα, σε ξένους τοκογλύφους.
Θέλετε να µιλήσουµε για τον ΟΠΑΠ; Θέλετε να µιλήσουµε για
τα λαχεία; Για µία ακόµα νευραλγικότερη εταιρεία, που έχει να
κάνει µε το φυσικό αέριο, για τη ΔΕΠΑ και τον ΔΕΣΦΑ; Για τα πετρέλαια του Πρίνου και τις αλχηµείες που έγιναν µε την «ΚΑΒΑΛΑ
OIL»; Μιλάµε για τον ορυκτό πλούτο της Ελλάδας, µιλάµε για τον
εθνικό πλούτο που ανήκει στον ελληνικό λαό, ο οποίος µε αδιαφανείς διαδικασίες έχει εκχωρηθεί.
Επίσης, θα αναφερθώ στα είκοσι οκτώ ακίνητα του δηµοσίου,
για τα οποία το κράτος είναι αναγκασµένο πλέον να πληρώνει
και ενοίκιο, αφού τα ξεπούλησε, χωρίς να αποκοµίσει κανένα ουσιαστικό όφελος.
Ακόµα, θα µιλήσω για τον «ΑΣΤΕΡΑ» της Βουλιαγµένης και για
τις µισές µαρίνες του ελληνικού κράτους, πλείστες εκ των
οποίων έχουν πάει πλέον στα χέρια Τούρκων, κάτι που συνιστά
εθνική προδοσία. Όλα ξεπουλιούνται, όλα χαρίζονται τζάµπα σε
ξένους και ντόπιους κεφαλαιοκράτες, ενώ για τον Έλληνα σηµειώνονται µόνο απώλειες.
Βέβαια, παράλληλα µε όλα αυτά η κλασική συνταγή του µνηµονίου οδηγεί στη συρρίκνωση της εθνικής µας οικονοµίας.
Όλες αυτές οι δήθεν επενδύσεις δεν οδήγησαν σε καµµία ανάπτυξη. Δεν οδήγησαν σε απολύτως τίποτα. Ειδικά υπό τις παρούσες συνθήκες, ακόµα και ένας πρωτοετής οικονοµολόγος
φοιτητής γνωρίζει ότι είναι απαράδεκτο, είναι ανήθικο να ξεπουλάς, γιατί είναι αδύνατον να πετύχεις τις συνθήκες εκείνες οι
οποίες θα ωφελήσουν το εθνικό συµφέρον. Βέβαια, µε αυτά και
µε αυτά οδηγούµαστε στη διάλυση της παραγωγής µας, στην
καταβαράθρωση του βιοτικού επιπέδου του ελληνικού λαού και
στη συρρίκνωση της οικονοµίας µας.
Λέµε, λοιπόν, κάθετα «ΟΧΙ» στο ξεπούληµα που επιχειρείται µε
το παρόν νοµοσχέδιο. Επειδή, όµως, µιλάµε για τον νευραλγικό
τοµέα της ενέργειας, ο οποίος, αν υπήρχε πραγµατική εθνική
ηγεσία στην Ελλάδα, θα µπορούσε να οδηγήσει τη χώρα µας σε
αληθινή ανάπτυξη, θα µπορούσε σε βάθος χρόνου η εκµετάλλευση του ενεργειακού πλούτου που υπάρχει σε αυτήν τη χώρα
να µετατρέψει την Ελλάδα σε κυρίαρχη δύναµη, σε κεντρική δύναµη στην Ανατολική Μεσόγειο, θα κάνω κάποιες επισηµάνσεις
αναφορικά µε την ενέργεια και αναφορικά µε την πρόταση της
Χρυσής Αυγής, που έχει να κάνει µε τη γεωστρατηγική στροφή
που πρέπει να κάνει σήµερα η Ελλάς.
Επιµένουµε πως απαιτείται άµεση αναστροφή του γεωπολιτικού µας προσανατολισµού. Όλα έχουν αποδείξει ότι οι παρούσες συµµαχίες, που, είτε υπάρχουν είτε δροµολογούνται, µε τις
Ηνωµένες Πολιτείες ή µε το Ισραήλ στον τοµέα του φυσικού αερίου δεν έχουν να προσφέρουν απολύτως τίποτα στην πατρίδα
µας.
Αντιθέτως µία άµεση γεωστρατηγική στροφή προς τη Ρωσία,
η οποία θα ξεκινήσει µέσω µίας εµπορικής συµφωνίας και θα εξελιχθεί σε ενεργειακή συµφωνία, θα δροµολογήσει ασφαλώς εξελίξεις και στον τοµέα της εθνικής άµυνας και ασφάλειας και στην
προάσπιση των κυριαρχικών δικαιωµάτων της Ελλάδας, που σχετίζονται µε την ανακήρυξη της ελληνικής αποκλειστικής οικονοµικής ζώνης και τη νόµιµη, µε βάση το Διεθνές Δίκαιο, επέκταση
των χωρικών µας υδάτων στα δώδεκα ναυτικά µίλια. Αυτό θα έχει
ως αποτέλεσµα να γίνει το Αιγαίο µια κλειστή ελληνική θάλασσα
και να µπορέσουµε επιτέλους να παράγουµε πετρέλαιο, να µπορέσουµε να παράγουµε φυσικό αέριο, τα κοιτάσµατα του οποίου
εντός της αποκλειστικής οικονοµικής ζώνης µας είναι χρυσοφόρα. Για να γίνει κάτι τέτοιο η πρόταση της Χρυσής Αυγής είναι
η άµεση γεωστρατηγική στροφή προς τη Ρωσία.
Μία εµπορική και αµυντική συµφωνία µε τη Ρωσία θα απαλλάξει τη χώρα από τον θανάσιµο «εναγκαλισµό» των Ηνωµένων Πολιτειών και των συµµάχων τους. Δυστυχώς, σήµερα οι σύµµαχοι
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οι οποίοι διαθέτουµε το µόνο το οποίο κοιτούν είναι πως θα εξαγοράσουν δωρεάν, πώς θα πάρουν «τζάµπα» τον εθνικό πλούτο
της χώρας και τίποτα πέραν αυτού.
Εδώ, αξίζει εντός της Βουλής των Ελλήνων, να αναφέρω και
µία φράση που είπε ο Πρόεδρος Πούτιν αναφορικά µε τα γεγονότα της Ουκρανίας, ότι «στην περίπτωση που η Ευρωπαϊκή
Ένωση εµπλέκεται στα ζητήµατα της Ουκρανίας, δεν θα ήταν
απίθανο να εµπλακεί ο ρωσικός παράγοντας στην Ελλάδα και
την Κύπρο».
Αυτή η φράση από µόνη της περιγράφει τις πιθανές ανακατατάξεις οι οποίες µπορεί να προκύψουν στον χώρο της Ανατολικής Μεσογείου όπου ασφαλώς απαιτείται µία ελληνική
πραγµατικά εθνική ηγεσία για να αρπάξει τις νέες ευκαιρίες και
να οδηγήσει την Ελλάδα προς την εθνική ανεξαρτησία, διότι σήµερα δυστυχώς δεν είµαστε κράτος εθνικά ανεξάρτητο, είµαστε
κράτος-προτεκτοράτο ξένων δυνάµεων.
Επειδή είναι εδώ ο Υπουργός Παπαγεωργίου, θα χρησιµοποιήσω το ένα λεπτό που µου έχει αποµείνει για να κάνω µία αναφορά στην ποινική δικογραφία, η οποία έχει έρθει στη Βουλή των
Ελλήνων και αφορά στο σκάνδαλο του ζεολίθου, ένα σκάνδαλο
40 εκατοµµυρίων ευρώ. Συγκεκριµένα, εισαγγελείς διαφθοράς
διαβίβασαν στη Βουλή την εν λόγω ποινική δικογραφία και ο
Υπουργός βεβαίως είναι εδώ. Ο Υπουργός είναι εδώ και δεν πρόκειται να πάει ποτέ σε κάποιο ανακριτικό γραφείο. Υπάρχουν ενδείξεις εµπλοκής πολιτικών προσώπων σε αυτό το σκάνδαλο, το
οποίο δεν είναι µείζον, µιλάµε για 40 εκατοµµύρια, ενώ το σκάνδαλο του Βενιζέλου µε τα υποβρύχια που γέρνουν είναι τεράστιο,
αλλά εκεί δεν γίνεται τίποτα, γιατί ο Σαµαράς καλύπτει το Βενιζέλο. Καλύπτει αυτούς, οι οποίοι κατέκλεψαν το ελληνικό δηµόσιο.
Στην παρούσα περίπτωση, πάντως, δεν είναι µόνο ο Υπουργός
Παπαγεωργίου. Όπως βλέπω εµπλέκονται και άλλα πολιτικά
πρόσωπα, όπως ο Βουλευτής Μουσουρούλης, οι Βουλευτές Καλαφάτης και Νεράντζης, υψηλόβαθµα στελέχη της Νέας Δηµοκρατίας. Στην προκείµενη περίπτωση, όµως, δεν φαίνεται κανείς
να πηγαίνει σε ανακριτικά γραφεία. Ενδεχοµένως να γίνει κάποια
άρση ασυλίας. Δεν βλέπουµε πιθανό να στήνεται κάλπη, διότι
απαιτούνται –λέει- τριάντα Βουλευτές. Από τη µία, υπάρχουν εγκλήµατα, από την άλλη, ο κατάπτυστος νόµος περί ευθύνης
Υπουργών απαιτεί τριάντα Βουλευτές για να στηθεί κάλπη και
εκατόν πενήντα έναν Βουλευτές µετά για να ξεκινήσει η προανακριτική επιτροπή, η οποία, ως συνήθως, κουκουλώνει κάθε είδους κακουργήµατα.
Από την άλλη πλευρά, βεβαίως, στην περίπτωση της Χρυσής
Αυγής, δεν είµαστε όλοι εδώ παρόντες. Υπάρχουν έξι κενά
έδρανα και εκεί βεβαίως δεν υπήρξε κανένας θεσµός για να προστατεύσει τα πολιτικά µας δικαιώµατα. Ούτε άρση ασυλίας δεν
έγινε ούτε ένταλµα έρευνας δεν έγινε για να µπουν στα σπίτια
µας. Αυτό είναι το αίσχος της κλεπτοκρατίας.
Φτιάξατε και ειδική πτέρυγα στις φυλακές Κορυδαλλού, µε µοναδικό σκοπό να περιορίσετε τη ραγδαία άνοδο του εθνικιστικού
κινήµατος. Το µόνο που κατάφερε η χούντα του µνηµονίου είναι
να συσπειρώσει ακόµα περισσότερο το εθνικιστικό κίνηµα. Στην
ουσία, έχετε καταλάβει πολύ καλά ότι δουλεύετε για εµάς, γιατί
ακόµα και αυτή η ειδική πτέρυγα πολύ σύντοµα θα χρησιµοποιηθεί για να φυλακιστούν όλοι αυτοί οι κλέφτες πολιτικοί της νέας
πασοκορατίας, όλα αυτά τα λαµόγια που διέσυραν την Ελλάδα
και εξαθλίωσαν τον ελληνικό λαό.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, µπορώ
να έχω τον λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ναι, κύριε Μουσουρούλη, ακούστηκε το όνοµά σας.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κυρία
Πρόεδρε.
Αναφορικά µε την υπόθεση της εταιρείας που κατά το παρελθόν είχε ζητήσει την εκµετάλλευση ενός χώρου στον Έβρο για
εξόρυξη ζεολίθου, η αίτηση της εν λόγω εταιρείας αφορούσε
απευθείας ανάθεση της εκµετάλλευσης του εν λόγω χώρου. Η
υπόθεση αφορά το τότε Υπουργείο Ανάπτυξης και νυν ΥΠΕΚΑ.
Οι αιτήσεις της εταιρείας αυτής απερρίφθησαν από όλους τους
διατελέσαντες Υφυπουργούς εκείνη την εποχή, από τον κ. Νε-
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ράντζη, αργότερα από τον κ. Μπούγα, τον κ. Καλαφάτη, τον κ.
Μανιάτη ως Υφυπουργό, τον κ. Παπαγεωργίου και βεβαίως από
την Υπουργό κ. Μπιρµπίλη.
Επί των ηµερών µου –διετέλεσα, όπως γνωρίζετε, Γενικός
Γραµµατέας στο Υπουργείο Ανάπτυξης την περίοδο 2007 έως
2009-, αφού βεβαιωθήκαµε ως Υπουργείο –εγώ δεν είχα υπογραφή ούτε αρµοδιότητα για το θέµα αυτό- ότι στην περιοχή
εκείνη είχαν προηγηθεί έρευνες συγχρηµατοδοτούµενες από το
Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης, για να διερευνηθεί κατά πόσον
υπάρχει κοίτασµα ή όχι, η νοµοθεσία επιβάλλει δηµόσιο ανοικτό
διαγωνισµό και όχι απευθείας ανάθεση σε ιδιώτη.
Η επιβεβαίωση ήρθε και από το Νοµικό Συµβούλιο τους Κράτους, σε ερώτηµα που υπέβαλε η υπηρεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης το 2007. Το ίδιο ακριβώς ερώτηµα υπεβλήθη και το 2011,
αν µπορεί, δηλαδή, το δηµόσιο να προχωρήσει σε απευθείας
ανάθεση σε ιδιώτη και όχι σε διαγωνισµό και η υπόθεση, εξ όσων
γνωρίζω, έχει λήξει εκεί.
Σήµερα για το θέµα αυτό εξέδωσα και δελτίο Τύπου.
Σας ευχαριστώ.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ: Είχε ενδιαφέρον το εκεί κοίτασµα;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ: Βεβαίως, αλλά όχι µε
απευθείας ανάθεση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Δεν κατάλαβα.
Την απευθείας ανάθεση ποιος την πρότεινε;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ: Η ίδια η εταιρεία ζητούσε να της ανατεθεί απευθείας το κοίτασµα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Μάλιστα, κατάλαβα.
Ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει ο κ. Μητρόπουλος.
ΑΛΕΞΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, η
ιδιωτικοποίηση του ΑΔΜΗΕ είναι προαπαιτούµενο για την ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ σύµφωνα µε το δεύτερο µνηµόνιο, δηλαδή
κατά τον ν. 4046.
Καταθέτω για τα Πρακτικά τη σελίδα 811 του µνηµονίου, όπου
υπάρχει η πρώτη φάση-ιδιωτικοποίηση του ΑΔΜΗΕ και η δεύτερη φάση-ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Αλεξιος Μητρόπουλος καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Η διαδικασία, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι σχεδιασµένη,
είναι συµφωνηµένη κυρίως από τη µνηµονιακή κυβέρνηση Παπαδήµου η οποία ψήφισε το εµπλουτισµένο µνηµόνιο της πλήρους
ετερονοµίας, της παραχώρησης της εθνικής µας κυριαρχίας και
της συρρίκνωσης ή αλλοτρίωσης κάθε διαχρονικού δηµιουργήµατος της πατρίδας µας, από την κυβέρνηση που ψήφισε τη χορήγηση των γνωµοδοτήσεων του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους
στους δανειστές, µε συνέπεια να καθίσταται αδύνατη σήµερα –αν
δεν ανακληθούν- η όποια διαπραγµάτευση για το ύψος του χρέους και για τους όρους των δανειακών συµβάσεων, από την κυβέρνηση η οποία νοµικά κατέστησε δυσεπίλυτο το ελληνικό
ζήτηµα.
Όπως εξηγήσαµε και στην επί της αρχής συζήτηση, η διαδικασία η σηµερινή είναι εκτός Συντάγµατος, διότι σύµφωνα µε το
άρθρο 106 παράγραφος 1 τέτοιες θεµελιώδεις υποδοµές –και
σας το διαβάζω- «ανήκουν στον λαό και υπόκεινται στον πλήρη
έλεγχο του κράτους».
Όµως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η εκποίηση του ΑΔΜΗΕ
µε διαδικασίες ρευστοποίησης είναι και εκτός των ευρωενωσιακών υποχρεώσεων της πατρίδας σύµφωνα µε την οδηγία
2009/72, όπως παρατηρεί και η Επιστηµονική Επιτροπή της Βουλής, αφού κατ’ αυτήν δεν επιβάλλεται στις εθνικές κυβερνήσεις
ιδιοκτησιακός διαχωρισµός, εφόσον στις 3-9-2009 το σύστηµα
µεταφοράς ανήκε εξ ολοκλήρου σε καθεστώς ολοκληρωµένης
επιχείρησης, όπως εν προκειµένω η «ΔΕΗ Α.Ε.».
Καταθέτω και τη γνωµοδότηση της Επιστηµονικής Επιτροπής,
για να λάβουν γνώση οι συνάδελφοι που τυχόν δεν την ανέγνωσαν.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Αλέξιος Μητρόπουλος καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρί-
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σκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σύµφωνα µε το Ευρωπαϊκό Δίκαιο –δεσµευτικό για την πατρίδα- αλλά κυρίως, όπως είχαµε
υποχρέωση, σύµφωνα µε το κοινωνικό και το εθνικό µας συµφέρον µπορούσαµε να κρατήσουµε το σηµερινό καθεστώς δηµοσίου ελέγχου επί των δικτύων, όπως οι περισσότερες χώρες,
όπως επίσης αναφέρεται στην έκθεση της Επιστηµονικής Επιτροπής την οποία µόλις κατέθεσα.
Η διαδικασία εξάλλου είναι και ευθέως αντισυνταγµατική,
όπως παρατηρεί πάλι η Επιστηµονική Επιτροπή της Βουλής, ως
προς το άρθρο 5 παράγραφος 1, αφού µε κοινή υπουργική απόφαση γενική και αόριστη –διαβάζω- «παρέχεται στους Υπουργούς Οικονοµικών και Περιβάλλοντος το δικαίωµα να καθορίζουν
τις λεπτοµέρειες, τους όρους και την εν γένει διαδικασία υλοποίησης οιουδήποτε από τα παραπάνω θέµατα».
Όπως έχει ειπωθεί µυριάδες φορές, η νοµοθετική εξουσιοδότηση, για να είναι συνταγµατικώς επιτρεπτή, πρέπει να είναι ειδική και ορισµένη, δηλαδή να περιλαµβάνει συγκεκριµένο αριθµό
θεµάτων, τα οποία πρέπει ή µπορούν να ρυθµιστούν και φυσικά
όταν υπάρχουν επαρκή κριτήρια, γενικές αρχές και κατευθύνσεις
στη σχετική εξουσιοδοτική διάταξη κατά την πάγια –µέχρι σήµερα- νοµολογία του Συµβουλίου Επικρατείας.
Η αντισυνταγµατικότητα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επιτείνεται καθόσον χωρίς εξουσιοδότηση προωθείται η συνολική ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ, ενώ το νοµοσχέδιο δεν αναφέρεται σε
αυτήν.
Συγκεκριµένα, στο άρθρο 5 ορίζεται επίσης ότι µε κοινή
υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Περιβάλλοντος καθορίζονται οι λεπτοµέρειες, οι όροι και η εν γένει διαδικασία καθώς και η δυνατότητα να τροποποιείται το σχέδιο
αναδιάρθρωσης και αποκρατικοποίησης της ΔΕΗ.
Ως εκ τούτου, η επιδίωξη ήταν και παραµένει η παράδοση του
υψίστης εθνικής και κοινωνικής σηµασίας δηµοσίου αγαθού της
ηλεκτρικής ενέργειας στους ιδιώτες. Έτσι, εκτός συνταγµατικού
πλαισίου, εκτός των κοινοτικών µας υποχρεώσεων, εκτός εθνικού, κοινωνικού και δηµοσίου συµφέροντος, εναντίον των οραµάτων και των σχεδιασµών τόσων και τόσων κορυφαίων
πολιτικών απ’ όλους τους πολιτικούς χώρους από τη δεκαετία
του 1950 µέχρι σήµερα, η σηµερινή µνηµονιακή συγκυβέρνηση
σκορπίζει τα δίκτυα και κατ’ επέκταση τον ορυκτό µας πλούτο,
την «ατµοµηχανή» της ενέργειας και της οικονοµίας στους αγοραίους ιδιωτικούς ανέµους.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, η ιδιωτικοποίηση του ΑΔΜΗΕ και
της ΔΕΗ είναι υπαρκτό, εθνικό ατόπηµα. Είναι επίθεση κατά του
λαού και του έθνους µας. Κανένας πρόσκαιρος νοµοθέτης, κυρίως ο εκτός λαϊκής νοµιµοποίησης σηµερινός µνηµονιακός νοµοθέτης, δεν έχει το δικαίωµα να πράξει κατά του λαού µας αυτό
το ανοσιούργηµα. Βουλευτές, εργαζόµενοι, συνδικαλιστές, διανοούµενοι, όλοι οι Έλληνες και οι Ελληνίδες, ακόµα και ο Σύνδεσµος Επιχειρηµατιών και Βιοµηχάνων, που επιπόλαια χαιρετίζουν
τις ιδιωτικοποιήσεις, οφείλουν να αποτρέψουν έστω και την τελευταία στιγµή αυτό το αδιανόητο ξεπούληµα, το οποίο, δεµένη
χειροπόδαρα από την τριαρχία των δανειστών, επιχειρεί η σηµερινή Κυβέρνηση.
Η παραµονή της ΔΕΗ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, υπό δηµόσιο και κοινωνικό έλεγχο δεν είναι µόνο προς το συµφέρον του
λαού µας. Δεν εξυπηρετεί µόνο τα ταξικά συµφέροντα της πλειοψηφίας του περήφανου λαού µας. Είναι όρος ύπαρξης ακόµα
και για την άρχουσα τάξη αυτού του τόπου, αν είχε συνείδηση
του ρόλου της και σχέδιο οικονοµικής ανόρθωσης µετά την καταστροφή που προκάλεσε στην πατρίδα µας.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κυρία Πρόεδρε.
Ας θυµηθούµε το αναγκαστικό διάβηµα αλλαγής έδρας του
µεγαλύτερου και συνθετότερου ελληνικού βιοµηχανικού οµίλου,
της «ΒΙΟΧΑΛΚΟ», που πλην των χρηµατοδοτικών δυσκολιών υποστήριζε πρόσφατα ότι έχει να αντιµετωπίσει και το αυξηµένο κόστος ενέργειας.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, η καταψήφιση αυτού του νοµο-
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σχεδίου απορρέει από το δηµόσιο, εθνικό, διαταξικό, πατριωτικό
συµφέρον όλων. Πρέπει, λοιπόν, να καταψηφιστεί από όλους
µας.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε Μητρόπουλε.
Ο κ. Γεώργιος Βαρεµένος έχει τον λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΡΕΜΕΝΟΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριοι Βουλευτές, η κρίση που βιώνει τα τέσσερα τελευταία
χρόνια η χώρα µας δεν έχει αφήσει τίποτα ανέγγιχτο. Τίποτα δεν
έχει αφήσει έξω από τη µέγγενη των περικοπών και των καταργήσεων, ούτε και τα Ελληνικά Αµυντικά Συστήµατα. Αναφέροµαι
στη σχετική τροπολογία που επισυνάπτεται στο νοµοσχέδιο. Κανείς από το Υπουργείο Άµυνας δεν βρίσκεται εδώ για να ακούσει
κάτι.
Υπάρχει και το εξής παράδοξο: Το Υπουργείο Άµυνας προσποιείται σε πολλές περιπτώσεις το αναρµόδιο για τα Ελληνικά
Αµυντικά Συστήµατα. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό. Δηλαδή, όσα γαλόνια και να πήρε ο κ. Στουρνάρας στην εποχή του µνηµονίου
δεν νοµίζω πως αρκούν για να αποφασίσει εν λευκώ και για τα
Ελληνικά Αµυντικά Συστήµατα. Και, εν πάση περιπτώσει, ο
Υπουργός Εθνικής Άµυνας δε θα αποφύγει εν τέλει να πάρει καθαρή θέση γι’ αυτό το θέµα.
Τον περασµένο Σεπτέµβριο ήµουν σε µια σύνοδο στο Βίλνιους
για την αµυντική πολιτική. Εκεί εξηγούσαν και διάφορα µεγαλεπήβολα σχέδια για την ανάπτυξη των εθνικών πολεµικών, αµυντικών βιοµηχανιών και πως αυτή η ανάπτυξη πρέπει να γίνει µε
συνέργειες µε τον ιδιωτικό τοµέα κ.λπ.. Υπέβαλα το ερώτηµα:
«Εδώ συζητάτε για ανάπτυξη των αµυντικών βιοµηχανιών και σε
εµάς στέλνετε ντιρεκτίβα µέσω της Τρόικας για την κατάργησή
τους;». Ουδεµία απάντηση.
Η αλήθεια είναι ότι τα Ελληνικά Αµυντικά Συστήµατα έχουν
µπει σε µία ιδιότυπη ρουλέτα εδώ και καιρό. Πού θα καθίσει η
µπίλια ή πού έκατσε; Αν έκατσε πουθενά.
Η πείρα µας λέει ότι τελικά µπορεί αυτές οι δολιχοδροµίες να
υπηρετούν ανοµολόγητους σκοπούς.
Κατ’ αρχάς, µε την τροπολογία αυτή γίνεται γνωστό ότι τα Ελληνικά Αµυντικά Συστήµατα εντάσσονται ρητά στις εταιρείες του
ν. 3429/2005. Είναι ένας νόµος ο οποίος ρυθµίζει τα των καταργήσεων-συγχωνεύσεων εταιρειών και ο νόµος αυτός αποτέλεσε
το νοµικό όχηµα για το µαύρο στην ΕΡΤ. Τώρα τίθεται το εξής
ερώτηµα: Υπάρχουν κάποιοι στην Κυβέρνηση, η οποίοι ερωτοτροπούν µε µία ανάλογη λύση, οι οποίοι θα επιθυµούσαν, δηλαδή, ένα ανάλογο µαύρο και για τα ΕΑΣ; Αυτό είναι το ερώτηµα.
Διασπώνται, λέει, τα ΕΑΣ σε δύο εταιρείες: Η µία εταιρεία θα
παράγει πολεµικό υλικό και το τι ακριβώς θα παράγει η άλλη
εταιρεία δεν αναφέρεται στην τροπολογία. Το ερώτηµα, λοιπόν,
είναι το εξής: Η διάσπαση αυτή µπορεί να γίνει χωρίς να υπονοµευθούν οι παραγωγικές δυνατότητες των Ελληνικών Αµυντικών
Συστηµάτων ή δεν ενδιαφέρει κανέναν αυτό; Θα απαντήσει κανείς σε αυτό το ερώτηµα;
Η εταιρεία -λέει- παραγωγής πολεµικού υλικού θα επιδοτείται
από το κράτος -έτσι προβλέπεται από την τροπολογία- και εδώ
τίθεται το εξής ερώτηµα: Δηλαδή, οι επιδοτήσεις είναι καταραµένες, όταν πρόκειται να δοµήσουµε µία επιχειρηµατολογία για
να «πνίξουµε» τον ΣΥΡΙΖΑ; Όταν όµως περιλαµβάνονται σε κυβερνητικές τροπολογίες, είναι ευλογηµένες -για να θυµηθώ και
την τελευταία συζήτηση για το Θεό και πόσο ευσεβής είναι η
συγκυβέρνηση.
Σήµερα τα ΕΑΣ µπορούν να προβούν σε εξαγωγές, ωστόσο µε
την τροπολογία εντάσσονται στο άρθρο 346 της Συνθήκης της
Λισαβόνας. Τίθεται το ερώτηµα τώρα: Εντασσόµενες σε αυτό το
πλαίσιο, ενισχύονται ή υπονοµεύονται οι εξαγωγικές τους δυνατότητες;
Μέχρι σήµερα η «ΕΑΣ Α.Β.Ε.Ε.» δεν εξάγει πολεµικό υλικό
στην Ευρωπαϊκή Ένωση και από το υπόλοιπο, το µη στρατιωτικό
υλικό, οι εξαγωγές που κατευθύνονται εκεί είναι περίπου στο
10%. Η Κυβέρνηση, όµως, λέει ότι θέλει την ενίσχυση της εξαγωγικής δραστηριότητας κι εδώ, λοιπόν, τίθεται το ερώτηµα: Με
ποιον τρόπο µπορεί να γίνει αυτό;

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Υπάρχει το εξοπλιστικό πρόγραµµα των ελληνικών Ενόπλων
Δυνάµεων 2013-2016, που είναι στο ύψος των 2,7 δισεκατοµµυρίων ευρώ. Από αυτά, τα 300-350 εκατοµµύρια ευρώ αφορούν
παραγγελίες πυροµαχικών και οπλικών συστηµάτων των Ενόπλων Δυνάµεων. Αυτά τα λεφτά –τα 300 µε 350 εκατοµµύρια
ευρώ- είτε κρατήσετε ανοιχτά τα ΕΑΣ είτε τα κλείσετε, θα δοθούν
και τίθεται το ερώτηµα: Μήπως έπρεπε να κατευθυνθούν στην
αύξηση του ελληνικού εθνικού εισοδήµατος;
Εν πάση περιπτώσει, υπάρχει κάποιος που µπορεί να µας
απαντήσει σε αυτά τα ερωτήµατα;
Επίσης, λέτε -τάχα µου- ότι αυτό που σας ωθεί σε τέτοιου είδους λύσεις είναι η ανυπαρξία προτάσεων. Δηλαδή, ό,τι κάνετε
τα τελευταία τέσσερα χρόνια, το κάνετε επειδή δεν είχατε άλλη
πρόταση. Τις προτάσεις που έχουµε υποβάλει τις έχετε ακούσει;
Για παράδειγµα, η αξία των ακινήτων των ΕΑΣ, εκεί όπου δεν
υπάρχει βιοµηχανική δραστηριότητα. Το 2010 την αποτιµήσατε
σε 50 εκατοµµύρια ευρώ, ενώ στα αρχεία της εταιρείας εµφανίζεται η αξία αυτή να είναι στα 330 εκατοµµύρια. Όχι «βάλτε τώρα
που γυρίζει» και για την ακίνητη περιουσία των ΕΑΣ.
Εµείς λέµε ότι αυτή η ακίνητη περιουσία µπορεί να αξιοποιηθεί
µε ένα αξιόπιστο επενδυτικό σχέδιο, το οποίο δεν θα επιβαρύνει
τον κρατικό προϋπολογισµό, όπως τον επιβαρύνουν οι συνέπειες
της λύσης που προτείνει η συγκεκριµένη τροπολογία.
Εν πάση περιπτώσει, ούτε για τους εργαζόµενους αναφέρετε
τίποτα ούτε για τη δηµιουργία θέσεων εργασίας. Και επειδή
τώρα τελευταία γίνεται µεγάλη χρήση της ρήσης «κατ’ εντολήν
Σαµαρά», η κατάργηση θέσεων εργασίας γίνεται κατ’ εντολήν
Σαµαρά, όπως και τόσα άλλα έγιναν τα τελευταία τέσσερα χρόνια -για να σας υπενθυµίσω και αυτήν την έκφραση- κατ’ εντολήν
Σαµαρά.
Με βάση αυτήν την επιχειρηµατολογία που ανέπτυξα, η δικιά
µας η θέση είναι ότι πρέπει να αποσύρετε την τροπολογία, να
φέρετε ένα νοµοσχέδιο το οποίο θα εξεταστεί και θα µελετηθεί
στην επιτροπή, να ακούσετε τις προτάσεις. Ειδάλλως, ό,τι ψηφίζετε εδώ εµείς θα κάνουµε το παν για να µην προλάβετε να το
υλοποιήσετε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια - Τσαρουχά): Ευχαριστούµε, κύριε συνάδελφε.
Τον λόγο έχει ο κ. Ευάγγελος Αποστόλου.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ: Αγαπητοί συνάδελφοι, το γνωρίζετε -γιατί αποτελεί πλέον κοινή αντίληψη- ότι το ξεπούληµα του
ΑΔΜΗΕ είναι ενταγµένο στη στρατηγική διάλυσης ολόκληρης
της ΔΕΗ προς όφελος συγκεκριµένων συµφερόντων, τα οποία,
ιδιαίτερα την τελευταία δεκαετία, έχουν διεισδύσει και κερδοσκοπούν στον τοµέα της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, στο
πλαίσιο βεβαίως της απελευθέρωσης της αγοράς.
Κύριε Υπουργέ, η κοινωνία του Αλιβερίου είναι ανάστατη
αυτήν την περίοδο µε τη σχεδιαζόµενη ένταξη της νέας µονάδας
φυσικού αερίου στο Αλιβέρι, η οποία έχει ενταχθεί πρώτη στο
σύστηµα και βλέπουν στο χρονοδιάγραµµά σας να την οδηγείτε
στη µικρή ΔΕΗ, δηλαδή στο ξεπούληµα. Το να βγαίνουν Βουλευτές της συγκυβέρνησης και να διασκεδάζουν τις εντυπώσεις δεν
απαντά στην τοπική κοινωνία. Οφείλετε σήµερα να διαψεύσετε
τη σχετική πληροφόρηση.
Βέβαια, αγαπητοί συνάδελφοι, ο τρόπος µε τον οποίο εφαρµόστηκε στη χώρα µας µε τη συγκεκριµένη δοµή της παραγωγικής της δραστηριότητας και της οικονοµίας -µιλάω για την
απελευθέρωση της ηλεκτρικής ενέργειας- σε συνδυασµό µε τη
διαπλοκή οδήγησε σε ασύστολη κερδοσκοπία σε βάρος της ΔΕΗ
και των καταναλωτών, λαϊκών στρωµάτων και επιχειρήσεων. Όλοι
έχουν οδηγηθεί σήµερα σε αδιέξοδο, εξαιτίας της ασφυκτικής
πίεσης που αισθάνονται από τις τιµές κατανάλωσης του ηλεκτρικού ρεύµατος.
Ζήσαµε µια περίοδο αύξησης της ζήτησης, ιδιαίτερα µέχρι το
2009, όπου µέσα σε αυτήν τη ζήτηση έγινε πραγµατικά ένας
χορός δισεκατοµµυρίων σε όφελος συγκεκριµένων συµφερόντων. Είχατε δηµιουργήσει µε την απελευθέρωση ένα κατάλληλο
σκηνικό για να λειτουργήσουν τα συγκεκριµένα συµφέροντα.
Έτσι, λοιπόν, βρεθήκαµε, πρώτον, µε αδιαφανείς διαδικασίες η
ΔΕΗ να εµποδίζεται να κατασκευάσει δικές της µονάδες ή και να

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Π’ - 4 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014

εκσυγχρονίσει τις υπάρχουσες και δεύτερον, µε διάφορες νοµοθετικές ρυθµίσεις αλλάξατε και αυτό το πλαίσιο και τελικά απελευθερώθηκε πλήρως η αγορά και οδηγήθηκε ουσιαστικά στην
υπηρέτηση συγκεκριµένων συµφερόντων.
Σε ποια κατάσταση, αγαπητοί συνάδελφοι, βρισκόµαστε σήµερα; Η παραγωγική δυνατότητα των συµβατικών µονάδων, πλην
ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, ΔΕΗ και ιδιωτών, πλησιάζει σήµερα τις 14.000 MW, ενώ η µέση ζήτηση το ξέρετε ότι δεν ξεπερνά τις 6.000 MW και στην περίοδο αιχµής τις 9.000 MW,
κυρίως λόγω της ύφεσης και της µείωσης της κατανάλωσης.
Αν σε αυτά προσθέσετε και την ισχύ που έχουµε από τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, που ξεπερνάει τις 2.300 MW και άλλα
1.500 MW που προέρχονται από φωτοβολταϊκά, αντιλαµβάνεστε
σε ποια κατάσταση βρισκόµαστε. Έτσι, λοιπόν, έχουµε µια προσφορά ισχύος υπερδιπλάσια της ζήτησης.
Καταλαβαίνετε ότι αυτό σηµαίνει υπολειτουργία των µονάδων
παραγωγής.
Με διάφορες µεθοδεύσεις ουσιαστικά τι κάνατε; Οδηγήσατε
στη µείωση της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από εγχώριες
δυνατότητες, όπως ο λιγνίτης και το νερό. Τι υπηρετείται µε αυτά
που κάνατε; Υπηρετούνται συγκεκριµένα συµφέροντα και κυρίως
µε συµβάσεις που οδηγούν σε τιµές που εξοντώνουν πραγµατικά
την κατανάλωση. Υπολογίζεται -και το ξέρετε- ότι οι ιδιώτες ωφελούνται µε πάνω από 350 εκατοµµύρια τον χρόνο, χωρίς να εισφέρουν στο σύστηµα ούτε µια KWh.
Έχουµε ένα µείγµα καυσίµου στη χώρα µας σε συνδυασµό µε
την ακριβή τιµή φυσικού αερίου. Και εκεί, λοιπόν, φανήκατε ανίκανοι στις σχετικές διαπραγµατεύσεις, δηλαδή στο να διασφαλίσετε µια τιµή ανάλογη τουλάχιστον µε αυτήν που έχουν οι
υπόλοιπες χώρες. Έτσι, λοιπόν, έχουµε εκτινάξει στα ύψη το κόστος παραγωγής της ηλεκτρικής ενέργειας.
Έρχοµαι τώρα στα δίκτυα µεταφοράς, δηλαδή στο θέµα που
συζητάµε σήµερα, είτε αφορούν την υψηλή τάση είτε αφορούν
τη διανοµή, µέσης και χαµηλής τάσης. Σήµερα, λοιπόν, σε συνθήκες ανταγωνισµού το σηµαντικότερο περιουσιακό στοιχείο
που έχει η ΔΕΗ για να µπορέσει να ανταποκριθεί στον ανταγωνισµό εσείς το οδηγείτε και αυτό στα µονοπώλια.
Κύριε Υπουργέ, τα δίκτυα αυτά αποτελούν εθνική υποδοµή
µείζονος σηµασίας, λαµβάνοντας υπ’ όψιν τη σηµασία της ηλεκτρικής ενέργειας στην οικονοµία και στη ζωή µας γενικότερα.
Ειδικότερα, τα δίκτυα µεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, που
περιλαµβάνουν εντεκάµισι χιλιάδες χιλιόµετρα γραµµών υψηλής
τάσης και εκατοντάδες υποσταθµούς, αποτελούν ένα πάγιο περιουσιακό στοιχείο, του οποίου η αξία αντικατάστασης ξεπερνά
τα 4 µε 5 δισεκατοµµύρια ευρώ.
Όπως καταλαβαίνετε, η πώλησή του συνεπάγεται απώλεια
εθνικής υποδοµής ανυπολόγιστης αξίας και θα αποφέρει µηδαµινά έσοδα στον κρατικό προϋπολογισµό, αµελητέα ουσιαστικά
στην προοπτική υπηρέτησης του δηµοσίου χρέους, που ουσιαστικά αυτό αποτελεί για εσάς θέσφατο.
Επίσης, η πώλησή του δεν υπαγορεύεται από µια αναγκαιότητα βελτίωσης της λειτουργίας της αγοράς. Σήµερα, ο ΑΔΜΗΕ,
αν και 100% θυγατρική της ΔΕΗ, είναι διοικητικά και λειτουργικά
ανεξάρτητος από τη ΔΕΗ, ελεγχόµενος απόλυτα από τη ΡΑΕ και
την Κυβέρνηση, ώστε να µην υπάρχει το παραµικρό περιθώριο
διακριτικής µεταχείρισης σε βάρος των ιδιωτών παραγωγών.
Δεν νοµίζουµε ότι µπορεί να υποστηριχθεί σοβαρά η άποψη
που εκφράζετε, ότι ο ιδιώτης ιδιοκτήτης θα χρεώνει τους παραγωγούς µε τέλη χαµηλότερα από τον σηµερινό ΑΔΜΗΕ, το κόστος λειτουργίας του οποίου πρέπει ουσιαστικά να ελέγχεται
από τη ΡΑΕ.
Τέλος, όσον αφορά τις µελλοντικές επενδύσεις, παραδείγµατος χάριν τις διασυνδέσεις, αυτές µπορούν να υλοποιηθούν κάλλιστα, όπως έχει γίνει σήµερα, από τις πηγές χρηµατοδότησης
του ΑΔΜΗΕ.
Γι’ αυτό, κύριοι Υπουργοί, θεωρούµε ότι η πώληση του ΑΔΜΗΕ
αφαιρεί και το τελευταίο «φύλλο συκής» από την Κυβέρνηση. Εντελώς απροσχηµάτιστα εξυπηρετείτε συγκεκριµένα συµφέροντα, τα οποία ουσιαστικά τα αναδεικνύετε σε ατζέντη σας.
Επιτέλους, αφήστε και κάτι στο δηµόσιο, για να µπορέσει να
ασκήσει την εθνική πολιτική, σε έναν χώρο που είναι ζωτικής ση-
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µασίας για τη χώρα µας.
Σας ρώτησα και προχθές -και το επαναλαµβάνω και σήµερασχετικά µε τη διάσπαση των Ελληνικών Αµυντικών Συστηµάτων.
Έχουµε στην Περιφέρεια Κύµης µια µονάδα, την «Ηλεκτροµηχανική Κύµης». Αυτοί οι άνθρωποι είναι πάνω από έναν χρόνο απλήρωτοι -έχουν γίνει σχετικές συναντήσεις µαζί σας, αλλά τα
µεταφέρετε όλα στο µέλλον- και βρίσκονται αυτήν την ώρα στον
δρόµο, γιατί δεν τους έχει διασφαλιστεί ούτε η απασχόληση
ούτε, βεβαίως, κάτι που να τους δείχνει ότι επιτέλους µπορούν
να µείνουν στις ρίζες τους.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κι εµείς ευχαριστούµε, κύριε Αποστόλου.
Ο κ. Δηµήτριος Στρατούλης έχει τον λόγο.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥΛΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
Κατ’ αρχάς, να τοποθετηθώ επί της τροπολογίας που έχει καταθέσει ο Υπουργός Εργασίας για τέσσερα ασφαλιστικά ζητήµατα, µε τα εδάφια 1,2,3,4, γιατί το εδάφιο 5 για τη ΔΕΗ έχει
φύγει. Καλώς έφυγε, γιατί καθιστούσε όλη την τροπολογία
«ντροπολογία». Το γεγονός, όµως, ότι δεν ήρθε θετική ρύθµιση
είναι πρόβληµα, το οποίο θα αναφέρω παρακάτω.
Κύριε Υπουργέ, είναι θετικό ότι µε το εδάφιο 1 δίνετε τη δυνατότητα να παίρνουν το ΕΚΑΣ τα άτοµα µε αναπηρία πάνω από
80%, εφόσον είναι κάτω των εξήντα πέντε ετών. Θα το στηρίξουµε αυτό, παρ’ ότι η άποψή µας ήταν -και είναι- πως θα έπρεπε
να επεκταθεί αυτό το δικαίωµα -να µην κόβεται, δηλαδή, το
ΕΚΑΣ- στα άτοµα µε αναπηρία πάνω από 67%. Διότι, όπως γνωρίζετε, κύριε Υπουργέ, υπάρχει πάρα πολύς κόσµος µε ποσοστό
αναπηρίας 67% έως 80% και, αν παραµείνει ο αποκλεισµός τους
από τη χορήγηση του ΕΚΑΣ και εφόσον έχουν αυτά τα κριτήρια
να παίρνουν το ΕΚΑΣ -είναι φτωχοί, πάµπτωχοι- δηµιουργείται
µεγάλο κοινωνικό και ανθρωπιστικό πρόβληµα σε αυτούς.
Εποµένως η άποψή µας είναι ότι έπρεπε να µπει στην τροπολογία πως δικαιούνται το ΕΚΑΣ, ακόµα κι αν είναι κάτω από
εξήντα πέντε ετών, όλα τα άτοµα µε αναπηρία, εφόσον έχουν
πάρει πιστοποίηση αναπηρίας από 67% και άνω.
Επίσης, κύριε Υπουργέ, παρ’ ότι, όπως είπα, στηρίζουµε αυτήν
την παράγραφο της τροπολογίας, θεωρούµε -και είναι δέσµευσή
µας ότι αυτό θέλουµε να το ανατρέψουµε- ότι αυτό που έγινε τον
Νοέµβρη του 2012, να µπει ηλικιακό κριτήριο για το αν θα παίρνουν ΕΚΑΣ ή όχι οι συνταξιούχοι, είναι λάθος. Δηλαδή, όσοι είναι
κάτω από εξήντα πέντε χρόνων δεν παίρνουν ΕΚΑΣ και παίρνουν
ΕΚΑΣ µόνο όσοι είναι πάνω από εξήντα πέντε χρόνων. Είναι κριτήριο που δηµιούργησε µεγάλα προβλήµατα -κοινωνικά και οικονοµικά- σε οικογένειες συνταξιούχων, γιατί δεκαοκτώ χρόνια
που δινόταν το ΕΚΑΣ, κύριε Υπουργέ, δινόταν µε εισοδηµατικό
κριτήριο. Η λογική του ΕΚΑΣ είναι να στηριχθούν οι χαµηλοσυνταξιούχοι που δεν µπορούν να τα βγάλουν πέρα.
Εποµένως αυθαίρετα έχει µπει από τον Νοέµβρη του 2012
αυτό το ηλικιακό κριτήριο. Πρέπει να το καταργήσετε. Τέτοιο ηλικιακό κριτήριο -και είναι βασική µας δέσµευση- δεν πρέπει να
υπάρχει.
Στο εδάφιο 2, κύριε Υπουργέ, παρατείνεται έως 28-2-2014 η
χορήγηση επιδοµάτων προνοιακών, αναπηρίας κ.λπ., σε όσους
περιµένουν να πάρουν το ποσοστό αναπηρίας από το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας, το ΚΕΠΑ, και χωρίς δική τους ευθύνη τα
ΚΕΠΑ καθυστερούν επί µήνες να εξετάσουν την περίπτωσή τους
και να βγάλουν απόφαση. Είναι σωστό και θα ψηφίσουµε και το
εδάφιο 2 της τροπολογίας.
Ωστόσο, για να ήταν ολοκληρωµένο, κύριε Υπουργέ -το είχατε
κάνει µέχρι 28 Φεβρουαρίου και για τους συνταξιούχους, το
οποίο και αυτό είναι σωστό- δεν φτάνει µέχρι 28-2-2014 να παίρνουν τα προνοιακά τους επιδόµατα και τις συντάξεις τους εάν
έχουν καθυστερήσει, χωρίς υπαιτιότητά τους, τα ΚΕΠΑ να πιστοποιήσουν την αναπηρία τους. Εµείς έχουµε προτείνει τροπολογία. Επιµένουµε, κύριε Υπουργέ -και πρέπει κι εσείς κάποια
στιγµή να το ξαναδείτε- να δοθεί καθαρή λύση. Δηλαδή, θα πρέπει όσα άτοµα µε αναπηρία, χωρίς δική τους ευθύνη, περιµένουν
τέσσερις, έξι, οκτώ, δέκα, δεκατέσσερις, δεκαέξι µήνες στις
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ουρές των ΚΕΠΑ για να κριθεί η αναπηρία τους και για να µπορέσουν να πάρουν σύνταξη ή προνοιακό επίδοµα και µέχρι να
βγει και απόφαση για τη συνταξιοδότησή τους ή το επίδοµα αναπηρίας τους και τη σύνταξή τους να παίρνουν και το προνοιακό
τους επίδοµα να παίρνουν και ιατροφαρµακευτική περίθαλψη να
έχουν.
Γιατί, κύριε Υπουργέ, ποιοι έχουν πιο µεγάλη ανάγκη, σε τέτοιες εποχές κρίσης και λιτότητας, από υγειονοµική περίθαλψη
απ’ όσο έχουν τα άτοµα µε αναπηρία, τα οποία για µήνες ολόκληρους, µέχρι να βγει αυτή η απόφαση, αποκλείονται;
Εποµένως ψηφίζουµε «ΝΑΙ», γιατί βελτιώνει την κατάσταση,
αλλά πρέπει να δοθούν ριζικές λύσεις.
Με το εδάφιο 3, κύριε Υπουργέ, δηµιουργείται στην ΗΔΙΚΑ το
Εθνικό Μητρώο Ασφαλιστικής Ικανότητας του συνόλου των
ασφαλισµένων της χώρας. Σωστό είναι αυτό. Το στηρίζουµε.
Θα θέλαµε να µας ενηµερώσετε εάν τα επιµέρους ταµεία
έχουν τη δυνατότητα να βάλουν µέσα σε αυτό το σύστηµα τα
ασφαλιστικά στοιχεία, γιατί γνωρίζουµε ότι υπάρχουν µεγάλα
προβλήµατα στο ΙΚΑ.
Πριν από το 2002 έχει αποσπασµατικά στοιχεία, µόνο για
αριθµό ενσήµων και όχι για αποδοχές, που είναι πολυτιµότατες,
απαραίτητες, για να µπορέσει να βγει τι σύνταξη θα πάρουν.
Μέχρι τώρα τέτοιες δυνατότητες δεν υπάρχουν. Και δεν θα θέλαµε -όχι από σας, αλλά από την ΗΔΙΚΑ ή από όποιον άλλον ή
και µε ευθύνη πολιτική δική σας- να έρθουν µε το µαχαίρι στον
λαιµό και να λένε ότι, επειδή αυτά δεν υπάρχουν, να γίνουν απευθείας αναθέσεις σε εθνικούς προµηθευτές κ.λπ..
Εν πάση περιπτώσει, στηρίζουµε και το εδάφιο 3, µε αυτήν την
επιφύλαξη.
Σηµείο τέταρτο και τελευταίο, κύριε Υπουργέ, είναι για τους
εργαζόµενους της πρώην Αγροτικής, οι οποίοι στις 27 Ιουλίου
του 2012 εργάζονταν στην Αγροτική, όταν αυτή διαλύθηκε και η
Κυβέρνησή σας την ενέταξε αυθαίρετα σε άλλη τράπεζα. Σε αυτούς, εφόσον δεν βγήκαν σε σύνταξη και συνεχίζουν να εργάζονται, η τροπολογία σας δίνει τη δυνατότητα, εφόσον έχουν
εργαστεί πεντακόσιες µέρες επιπλέον -πεντακόσια ένσηµα µέσα
στην Αγροτική- αυτές τις πεντακόσιες µέρες να θεωρούνται
ασφαλισµένοι σαν να ήταν στο παλιό Ταµείο της Αγροτικής.
Σωστό. Είναι µια ανακούφιση.
Όµως, κύριε Υπουργέ, δεν λύνει οριστικά το πρόβληµα, διότι
κάποιοι άνθρωποι, πριν συµπληρώσουν αυτά τα πεντακόσια ένσηµα, θα αναγκαστούν να φύγουν από την Αγροτική, για να προλάβουν να συνταξιοδοτηθούν µε όρους του Ταµείου της
Αγροτικής Τράπεζας. Αυτό το θέλει πάρα πολύ ο κ. Σάλλας και
η Πειραιώς, για να ξεµπερδέψουν µε έναν τέτοιο κόσµο.
Δεύτερον, κάποιοι άλλοι θα αναγκαστούν, για να µπορέσουν
και αυτοί να φύγουν πριν συµπληρώσουν τα πεντακόσια ένσηµα
µέσα στην Τράπεζα Πειραιώς, στην καινούργια τράπεζα, να πάνε
να εξαγοράσουν ένσηµα και θα έχουν µια πολύ µεγάλη οικονοµική δαπάνη.
Σας είπα, το ψηφίζουµε, γιατί είναι ανακούφιση. Αλλά για να
λυθεί οριστικά το πρόβληµα, κύριε Υπουργέ, θα έπρεπε να
υπήρχε µια διάταξη, η οποία θα έλεγε ότι µετά την ένταξη της
Αγροτικής Τράπεζας στην Τράπεζα Πειραιώς, εφόσον συνεχίζουν εργαζόµενοι της πρώην Αγροτικής να εργάζονται στην Τράπεζα Πειραιώς µετά από αυτό το διάστηµα και έχουν
συµπληρώσει τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης που προέβλεπε το Ταµείο της Αγροτικής, να συνεχίσουν να ασφαλίζονται
µε τις προϋποθέσεις, τους όρους και το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης που προβλέπονταν από το Ταµείο της Αγροτικής Τράπεζας. Αυτή είναι µια σωστή, µια έντιµη, µια καθαρή λύση και θα
εξυπηρετούσε όλους τους εργαζόµενους.
Τελειώνοντας, κυρία Πρόεδρε, εξακολουθώ να επιµένω -και
επιµένουµε και ως ΣΥΡΙΖΑ- να καλούµε τους Βουλευτές της Συµπολίτευσης να µην ψηφίσουν αυτό το νοµοσχέδιο. Δίνει θανάσιµο χτύπηµα, όπως έχουµε πει, στην εθνική κυριαρχία, στην
εθνική ανεξαρτησία και εθνική ασφάλεια, γιατί δίνονται τα δίκτυα,
που είναι ουσιαστικά οι αρτηρίες και φλέβες της οικονοµίας και
της κοινωνίας µας.
Έχουµε πει να µην το ψηφίσετε, γιατί είναι ένα θανάσιµο
πλήγµα στην οικονοµία της χώρας, διότι δίνει τη δυνατότητα να
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εκχωρηθεί µια επιχείρηση που διαχειρίζεται τα δίκτυα µεταφοράς, τα οποία έχουν πολύ µεγάλη σηµασία για την ανάπτυξη και
την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας. Έχουµε πει να µην
το ψηφίσετε, γιατί είναι ένα οικονοµικό έγκληµα, γιατί µπιρ παρά
θα πουληθεί αυτή η επιχείρηση σε ιδιώτες επενδυτές.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κυρία Πρόεδρε, σε δευτερόλεπτα.
Έχουµε πει να µην το ψηφίσετε, γιατί δίνει θανάσιµο πλήγµα
στην κοινωνία, γιατί τα κέρδη που είχε µέχρι τώρα ο ΑΔΜΗΕ θα
τα έχει ιδιώτης επενδυτής και, αντί να πηγαίνουν στη ΔΕΗ, θα
πηγαίνουν σε αυτόν και έτσι ωθείτε τη ΔΕΗ να κάνει νέες αυξήσεις τιµολογίων.
Είχαµε πει ότι είναι ένα θανάσιµο πλήγµα στους εργαζόµενους
και γιατί διαβούλευση δεν έγινε και γιατί οι θέσεις εργασίας τους
δεν διασφαλίζονται από το παλιό νοµοσχέδιο και γιατί οι συλλογικές τους συµβάσεις τους και τα εργασιακά τους δικαιώµατα
δεν διασφαλίζονται και κυρίως γιατί δεν διασφαλίζονται τα ασφαλιστικά τους δικαιώµατα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε Στρατούλη.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥΛΗΣ: Για όλους αυτούς τους λόγους
ζητάµε να µην το ψηφίσετε. Έτσι κι αλλιώς η κυβέρνηση της Αριστεράς θα το ακυρώσει. Όµως, µην το ψηφίζετε. Είναι ντροπή,
είναι καταστροφή για τον λαό και τη χώρα.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Έχει ζητήσει
τον λόγο ο Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.
Κύριε Βρούτση, έχετε τον λόγο. Πόση ώρα θέλετε; Έξι λεπτά
σάς αρκούν;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας): Επτά, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσάρουχα): Εντάξει, έξι
λεπτά, µε ανοχή.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ (Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας): Θα είµαι πολύ σύντοµος.
Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πριν µιλήσω για
την τροπολογία την οποία κατέθεσε το Υπουργείο Εργασίας,
θέλω να καλωσορίσω και να κρίνω ως ιδιαίτερα θετικές τις βουλευτικές τροπολογίες που αφορούν τη ΔΕΗ, και συγκεκριµένα
τις µε αριθµό 1140/149 και 1141/150 και κάνω έκκληση προς τον
επισπεύδοντα Υπουργό να τις κάνει αποδεκτές.
Για την τροπολογία µε τις τέσσερις παρεµβάσεις που κατέθεσε το Υπουργείο Εργασίας: Καλωσορίζω την τοποθέτηση του
συναδέλφου εκ µέρους της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης που τις
ψηφίζει, έστω και µε επιφύλαξη.
Πρόκειται για τέσσερις παρεµβάσεις οι οποίες είναι δίκαιες,
εξορθολογίζουν ζητήµατα τα οποία ήθελαν εξορθολογισµό. Συγκεκριµένα αφορά το ΕΚΑΣ για τα άτοµα µε ποσοστό αναπηρίας
από 80% και πάνω. Τροποποιούµε, ουσιαστικά, τον ν. 4093, αποδεικνύοντας και στην πράξη κάτι ιδιαίτερα σηµαντικό, πως, όταν
και εφόσον έχουµε τη δυνατότητα, παρεµβαίνουµε και σε νόµους
οι οποίοι -είναι γνωστός ο χαρακτηρισµός τους- χαρακτηρίζονται
ως νόµοι που δεν αλλάζουν. Τελικά, όµως, αλλάζουν, τη στιγµή
που υπάρχει η δυνατότητα. Με αυτήν τη διάταξη δίνεται η δυνατότητα πλέον να παίρνουν ΕΚΑΣ και άτοµα µε ποσοστό αναπηρίας 80% και πάνω.
Δίνουµε λύση προσωρινή -επαναλαµβάνω, προσωρινή, και θα
εξηγήσω γιατί- στα θέµατα που αφορούν τα προνοιακά επιδόµατα των ατόµων τα οποία επιθυµούν να περάσουν τα ΚΕΠΑ και
δυστυχώς, λόγω των απεργιακών κινητοποιήσεων, έχουµε εµπλοκή στα ΚΕΠΑ, οπότε αναγκαζόµαστε να κάνουµε αυτήν την
παρέµβαση. Η προθεσµία είναι µέχρι 30 Απριλίου. Εννοείται ότι
θα υπάρξει συµπληρωµατική παρέµβαση, ώστε να το κάνουµε
και για τις συντάξεις στον νόµο που περάσαµε τον Δεκέµβριο για
την ίδια ηµεροµηνία.
Θέλω, όµως, να πω δύο πράγµατα, τα οποία θεωρώ πολύ σηµαντικά. Θα τα επαναλάβω µάλλον. Τα ΚΕΠΑ είναι ένας πετυχηµένος θεσµός. Τα κληρονόµησα ως Υπουργός. Μάλιστα, στις
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προγραµµατικές δηλώσεις της Κυβέρνησης είχα πει ότι το µειονέκτηµα των ΚΕΠΑ, το οποίο στην αρχή ήταν το πρόβληµα των
µεγάλων σειρών που είχαν δηµιουργηθεί, των αιτηµάτων που δεν
µπορούσαν να λυθούν, θα κάνουµε ό,τι είναι δυνατόν για να το
λύσουµε.
Θέλω, λοιπόν, να σας ενηµερώσω ότι στις αρχές Δεκεµβρίου
και πριν ξεκινήσουν οι κινητοποιήσεις των γιατρών, ουσιαστικά
στα ΚΕΠΑ είχε λυθεί το ζήτηµα. Ένα πρόβληµα το οποίο διαιωνιζόταν για µήνες και χρόνια -από τη δηµιουργία τους- ένα πρόβληµα το οποίο το γνώριζαν όλοι οι Βουλευτές, γιατί ήταν ένα
πραγµατικό πρόβληµα, βασανιστικό για τους πολίτες, η πολύµηνη αναµονή για να περάσουν από τα ΚΕΠΑ είχε αντιµετωπιστεί. Το είχαµε αντιµετωπίσει και µε την καλύτερη οργάνωση και
µε την αύξηση του αριθµού των γιατρών. Ουσιαστικά το πρόβληµα είχε λυθεί.
Δυστυχώς, µετά τις κινητοποιήσεις δηµιουργήθηκε το ζήτηµα
το οποίο τώρα το βρίσκουµε µπροστά µας. Γι’ αυτό αναγκαζόµαστε να κάνουµε αυτήν την παρέµβαση µέχρι τις 30 Απριλίου.
Από εκεί και πέρα, στις επόµενες µέρες το Υπουργείο Εργασίας θα καταθέσει σχέδιο νόµου, µέσα από το οποίο θα δίνεται
οριστική λύση στο πρόβληµα των ΚΕΠΑ. Οριστική λύση!
Επιπλέον, φέρνουµε τη διάταξη η οποία αφορά την Αγροτική
Τράπεζα και τους υπαλλήλους της Αγροτικής Τράπεζας. Εγώ
άκουσα πριν από λίγο τον συνάδελφο του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος µίλησε πολύ απλόχερα -και το κάνετε πολλοί συνάδελφοι- δείχνοντας την ευαισθησία. Επαναλαµβάνω, όµως, ότι το προνόµιο της
ευαισθησίας δεν µπορεί να αισθάνεται ότι το έχει κάποιος µόνος
του. Όλοι µας είµαστε ευαίσθητοι, όλοι θέλουµε να βοηθήσουµε
εισοδηµατικά την κοινωνία και τους πολίτες.
Πολύ απλά θα επαναλάβω κάτι που έγινε και την περασµένη
Παρασκευή στη συζήτηση που κάναµε µε τον ΣΥΡΙΖΑ για το θέµα
της ανεργίας. Και αυτό πρέπει να το απαντήσετε. Δεν απαντήθηκε την Παρασκευή. Κοστολόγησα τις παρεµβάσεις σας. Η παρέµβασή σας στο µισθολογικό κόστος των επιχειρήσεων είναι
2,1 δισεκατοµµύρια ευρώ. Ουσιαστικά πρόκειται για ένα οικονοµικό σοκ, που οδηγεί σε άµεσες απολύσεις πάνω από εκατό χιλιάδες εργαζόµενους. Δεν απαντήσατε πώς θα το αντιµετωπίσετε αυτό.
Δεύτερον, οι παρεµβάσεις σας στα ζητήµατα επιδοµάτων
ανεργίας, που την Παρασκευή πήρα στα χέρια µου ως νέα πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ, κοστολογούνται στα 7 δισεκατοµµύρια ευρώ.
Οι παρεµβάσεις σας για το ασφαλιστικό είναι άλλα 5 δισεκατοµµύρια ευρώ. Σύνολο κρατικής δαπάνης 12 δισεκατοµµύρια ευρώ.
Πείτε µου, πού θα βρείτε αυτά τα 12 δισεκατοµµύρια ευρώ.
Διότι, καλό είναι να µοιράζουµε απλόχερα σαν τους Άη Βασίληδες όλο τον χρόνο υποσχέσεις, ότι θα δώσουµε επιδόµατα, θα
δώσουµε χρήµατα στον ελληνικό λαό, αλλά το ερώτηµα είναι πού
θα τα βρείτε.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υπουργού)
Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα τρία λεπτά ακόµα, γιατί είναι πολύ
σηµαντικό.
Κλείνω µε την τελευταία παρέµβαση του Υπουργείου Εργασίας, η οποία ουσιαστικά είναι το επιστέγασµα όλων των µεταρρυθµίσεων που συντελούνται στο Υπουργείο Εργασίας τους
τελευταίους δεκαοκτώ µήνες.
Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά -διότι έχετε και αξιόλογους επιστήµονες στον χώρο του ΣΥΡΙΖΑ- την παρέµβασή µας στο θέµα του
συνταξιοδοτικού πλαισίου. Χαρτογραφήσαµε το συνταξιοδοτικό
σύστηµα µε τον «Ήλιο» και την «Αριάδνη», φέραµε την «ΕΡΓΑΝΗ», δηµιουργήσαµε την «ΕΣΤΙΑ». Και τώρα έρχεται το επιστέγασµα όλων των µεταρρυθµίσεων. Η µεταρρύθµιση αυτή
ονοµάζεται «ΑΤΛΑΣ».
Με τη συγκεκριµένη µεταρρύθµιση, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, λύνουµε ένα πρόβληµα που διαιωνίζεται δεκαετίες στην πατρίδα µας, το πρόβληµα του χρόνου παροχής των συντάξεων.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Ε’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΙΒΕΛΕΓΚΑΣ)
Με όλες τις παρεµβάσεις που κάναµε όλο το προηγούµενο
διάστηµα, µε την ταυτοποίηση του ΑΜΚΑ και του ΑΦΜ των συνταξιούχων, µε την ενσωµάτωση στην αναλυτική περιοδική δή-
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λωση του ΙΚΑ όλων των ταµείων -γνωρίζετε τι υπήρχε πριν από
αυτές τις παρεµβάσεις-, δίνεται η δυνατότητα από την 1η Ιανουαρίου του 2014, δηλαδή από τώρα, να κάνουµε την ψηφιακή καταγραφή όλων των Ελλήνων εργαζοµένων στην πατρίδα µας.
Αυτό γίνεται ήδη.
Τι σηµαίνει αυτό; Σηµαίνει -ακούσατε και τις εξαγγελίες του
Πρωθυπουργού από το Υπουργείο Εργασίας- ότι τον Απρίλιο και
τον Μάιο του 2014, δηλαδή συγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα -θα
γίνει ειδική εξαγγελία και από το Υπουργείο, υπό την έννοια ότι
θα δώσουµε αναλυτικά στοιχεία για το «ΑΤΛΑ»- καταργούνται τα
βιβλιάρια ασθενείας µε τη µορφή που τα γνωρίζουµε, σταµατάνε
οι βασανιστικές ουρές και η ταλαιπωρία όλων των Ελλήνων πολιτών για πάντα. Αυτό σηµαίνει ανθρωποώρες κερδισµένες σε
επιχειρήσεις, σε πολίτες στις υπηρεσίες του δηµοσίου.
Επίσης, στα µέσα Οκτωβρίου - Νοεµβρίου του 2014 όλοι οι εργαζόµενοι που έχουν µπει στην παραγωγική διαδικασία από την
1-1-1994 και εφεξής, θα έχουν τη χαρά να δουν στο προσωπικό
τους κοµπιούτερ το ασφαλιστικό τους βιογραφικό. Ουσιαστικά
γίνεται ψηφιοποίηση, για πρώτη φορά, του ασφαλιστικού βίου
όλων των Ελλήνων.
Η ολοκλήρωση του έργου θα γίνει, περίπου, στα µέσα του
2015.
Τι σηµαίνει αυτό; Σηµαίνει πολύ απλά ότι η σύνταξη θα είναι
θέµα πλέον µίας ώρας. Και δεν πρόκειται για µια εξαγγελία, γνωστή, όπως γινόταν κατά καιρούς. Γνωρίζετε ότι είµαι ένας άνθρωπος ο οποίος όταν λέω κάτι, δεν το εξαγγέλλω για να ξεκινήσει
να γίνεται, αλλά ήδη γίνεται. Ήδη τον µήνα Δεκέµβρη ψηφιοποιήθηκαν όλα τα έµµεσα ασφαλισµένα µέλη των Ελλήνων πολιτών.
Η παρουσία του αριθµού των εµµέσων ασφαλισµένων µελών των
Ελλήνων πολιτών µας θα παρουσιαστεί µε το «ΑΤΛΑ» επίσηµα
από το Υπουργείο Εργασίας.
Ουσιαστικά το ασφαλιστικό σύστηµα της χώρας µας περνάει
σε µια νέα εποχή. Θα είµαστε εδώ -και πιστεύω όλοι υγιείς- να
δούµε αυτήν τη µεγάλη µεταρρύθµιση να πιάνει τόπο και να
εφαρµόζεται.
Γνωρίζετε όλοι πάρα πολύ καλά -για να δώσω και µια απάντηση στον συνάδελφο που ρώτησε περί προµηθειών και χρηµάτων που θα δαπανηθούν- ότι γίνεται µε µηδέν δαπάνες του
δηµοσίου. Γίνεται µε το φιλότιµο των υπαλλήλων, όπως έγιναν
και οι προηγούµενες µεταρρυθµίσεις στο Υπουργείο Εργασίας,
µε την εργασία, µε πολιτική βούληση και µε όραµα. Διότι πραγµατικά αποδεικνύεται ότι πολλά πράγµατα στην Ελλάδα θα µπορούσαν να έχουν γίνει νωρίτερα. Απλά έλειπε αυτό που λέω εγώ
µεράκι, όραµα και θέληση.
Η µεταρρύθµιση του «ΑΤΛΑΣ» είναι µία από τις µεγαλύτερες
µεταρρυθµίσεις. Όλη η Βουλή θα έχει πολύ σύντοµα αυτά τα
στοιχεία αναλυτικά. Και πιστεύω ότι όλοι µαζί θα είµαστε εδώ να
χαρούµε τη µεγάλη αυτήν αλλαγή του ασφαλιστικού συστήµατος.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Και εµείς ευχαριστούµε τον κύριο Υπουργό.
Τον λόγο έχει ζητήσει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος των
Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Βασίλειος Καπερνάρος.
Κύριε συνάδελφε, έχετε τον λόγο για οκτώ λεπτά.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Ευχαριστώ.
Κύριε Υπουργέ, εµείς δεν θα ψηφίσουµε αυτήν την τροπολογία στην οποία αναφερθήκατε σε καµµία περίπτωση, διότι είµαστε αρνητικοί ούτως ή άλλως. Η βασική αιτία είναι ότι δεν σας
έχουµε εµπιστοσύνη.
Δεν σας έχουµε εµπιστοσύνη –και το λέω, απευθυνόµενος και
προς τον κ. Βορίδη και προς τους δύο Υπουργούς που έχουν
σχέση µε τον ΑΔΜΗΕ, διαβάζοντάς σας από τη σηµερινή «ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ»-, διότι πλούσιες ευρωπαϊκές χώρες, όπως η Γερµανία και η Δανία, αλλά και χειµαζόµενες από την κρίση, όπως η
Ιρλανδία, η Ισπανία και η Ιταλία, πήραν δεκάδες εκατοµµύρια από
το Ευρωπαϊκό Ταµείο Προσαρµογής στην παγκοσµιοποίηση για
την οικονοµική ενίσχυση απολυµένων, ενώ η Ελλάδα, που οι κυβερνήσεις της υπέβαλαν µόνο µία αίτηση σε επτά χρόνια, έλαβε
µόλις 2,9 εκατοµµύρια ευρώ. Η Ελλάδα έλαβε 2,9 εκατοµµύρια
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ευρώ, διότι οι Υπουργοί της υπέβαλαν µία αίτηση στην τελευταία
επταετία!
Έχω ένα απλό ερώτηµα, µη ρητορικό. Υπάρχει αυτοέλεγχος;
Υπάρχει αυτοκριτική; Υπάρχει µία θέση συνέπειας; Υπάρχει αυτοσεβασµός; Τι περιµένουµε, δηλαδή, από τους Ευρωπαίους, να
έρθουν να µας πουν «ελάτε, πάρτε λεφτά, πάρτε να λύσετε τα
προβλήµατά σας, πάρτε να λύσετε την ανεργία σας, πάρτε να
διώξετε τη θλίψη από τα πρόσωπα των κατοίκων της Κοζάνης,
της Πτολεµαΐδας, της Φλώρινας», τους οποίους είδα προχθές,
το Σαββατοκύριακο; Ποιους περιµένουµε, δηλαδή, όταν εµείς οι
ίδιοι δηλώνουµε πασιφανέστατα ανικανότητα ή αδιαφορία ή παράλειψη ή κακουργίες που συντείνουν σε αυτήν τη σηµερινή κατάντια;
Η Ελλάδα πήρε 2,9 εκατοµµύρια ευρώ, διότι υπέβαλε µόνο µία
αίτηση και δεκάδες εκατοµµύρια ευρώ πήραν άλλες χώρες,
όπως η Γερµανία και η Δανία. Γι’ αυτό δεν σας έχουµε εµπιστοσύνη, διότι είστε ανίκανοι και, το σπουδαιότερο, διότι λέτε ψέµατα.
Περιµένουµε οι Ανεξάρτητοι Έλληνες µε αγωνία, σε σχέση µε
τις θέσεις που προβάλαµε προχθές, να απαντηθεί ένα άλλο βαθύ
ερώτηµα, το οποίο βεβαίως είναι και θέµα υπαρξιακό. Κύριοι,
γιατί πουλάτε τον ΑΔΜΗΕ; Και, αν τον πουλάτε, γιατί µέχρι σήµερα δεν φέρατε στη Βουλή των Ελλήνων έστω ένα ποσό που
εσείς πιθανολογείτε, µε δική σας επιχειρηµατολογία, ότι µπορεί
να αγγίξει το ποσό το οποίο έχει στοιχίσει στον ελληνικό λαό;
Δεν το ψηφίζουµε αυτό, κύριοι Υπουργοί, διότι, εκτός από τα
ψέµατα, έρχεστε εδώ να υφαρπάξετε την ψήφο µας. Είναι κάτι
που δεν ξέρω αν το έχουν προσέξει οι συνάδελφοι. Στο άρθρο 5
λέτε ότι µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως µπορούν να καθορίζονται
οι λεπτοµέρειες, οι όροι και η εν γένει διαδικασία υλοποίησης
οποιουδήποτε εκ των ανωτέρω θεµάτων, καθώς και να τροποποιείται το σχέδιο αναδιάρθρωσης και αποκρατικοποίησης της
«ΔΕΗ Α.Ε.». Δηλαδή, µε δική µας ψήφο θα πάρετε δικαιώµατα
εσείς, κύριε Υπουργέ. Με αυτό, δηλαδή, το νοµοσχέδιο προκαλείτε εµάς να ψηφίσουµε αυτό, για να µπορείτε εσείς µακριά από
εµάς και έξω από εµάς εδώ να παίρνετε όποιες αποφάσεις θέλετε. Είναι δυνατόν να βρεθεί Βουλευτής να ψηφίσει αυτό το νοµοσχέδιο; Δι’ ηµών, δηλαδή, αποκαθαίρεστε να κάνετε εσείς ό,τι
θέλετε. Σας εξουσιοδοτούµε, δηλαδή, να κάνετε εσείς ό,τι σας
πουν βεβαίως -όχι ό,τι θέλετε, αποσύρω το «ό,τι θέλετε»- ό,τι σας
επιβάλλουν.
Υπάρχει ένα άλλο ερώτηµα, το οποίο επίσης είναι ρητορικό,
διότι θα αποφύγετε να απαντήσετε. Έτσι κάνετε συνήθως. Στο
άρθρο 2 παράγραφος 3, πώς διασφαλίζετε το γεγονός ότι αυτά
τα στοιχεία και οι πληροφορίες δεν θα µεταβιβαστούν σε µυστικές υπηρεσίες της χώρας του επενδυτή; Σας υποχρεώνουν από
πριν να δώσετε κάθε πληροφόρηση όσον αφορά σπουδαία, κρίσιµα και χρήσιµα ζητήµατα για τη χώρα µας, όπως εθνικά, πληροφορίες για τη ΔΕΗ. Ποιες είναι οι ασφαλιστικές δικλίδες σε
περίπτωση που αυτές οι πληροφορίες έχουν να κάνουν µε τη διανοµή ενέργειας σε στρατόπεδα, λιµεναρχεία, δίκτυα ενέργειας
στο Αιγαίο ή στον Έβρο και η εταιρεία-επενδυτής είναι τουρκική;
Πώς θα εξασφαλίσουµε τα στοιχεία αυτά; Έχετε δικλίδες; Θα
έρθει µία εταιρεία, θα πάρει όλα τα µυστικά, θα πάρει όλα όσα ζητάτε. Συνεχίζω από το νοµοσχέδιο: Οι υποψήφιοι επενδυτές που
θα προεπιλεγούν και οι πάσης φύσεως εξουσιοδοτηµένοι εκπρόσωποί τους, που λαµβάνουν γνώση των περιουσιακών στοιχείων,
της οικονοµικής κατάστασης, των κερδών, των ζηµιών και των
προοπτικών της «ΑΔΜΗΕ Α.Ε.» υποχρεούνται να χρησιµοποιούν
αυτές τις πληροφορίες αποκλειστικά και µόνο για τη διαµόρφωση
της επενδυτικής τους απόφασης. Και αν δεν τη διαµορφώσουν,
έχουν τα στοιχεία που τους δώσαµε εµείς, έχουν τα πάντα. Τέτοια
προστασία κάνετε στον ελληνικό λαό, τέτοιους επιλέξαµε για να
προστατεύσουν τα συµφέροντα του ελληνικού λαού.
Τελειώνοντας, έχω πάλι αυτήν τη µεταφυσική, όχι αγωνία, απορία: Πώς είναι δυνατόν να λέτε στο Ζάππειο 2 και Ζάππειο 3, διά
του Προέδρου σας, ότι «η ΔΕΗ -ας το καταλάβουµε- δεν είναι
πια ένα µόνο πράγµα, αλλά πρέπει να εξεταστεί ως σύνολο διαφορετικών εταιρικών κλάδων; Τα δίκτυα διανοµής και µεταφο-
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ράς, για παράδειγµα, πρέπει να παραµείνουν υπό εθνικό
έλεγχο.»; Αυτό το έχει πει ο κ. Σαµαράς στις 11 Μαΐου του 2011.
Πώς είναι δυνατόν σήµερα να πουλάτε τον ΑΔΜΗΕ; Ο κ. Σαµαράς ξαναείπε στις 22 Απριλίου του 2012 στο Ζάππειο 3: «Δεν
µπορούµε να σκοτώνουµε για ένα κοµµάτι ψωµί µονάδες της
ΔΕΗ, επιλεγµένες µάλιστα µε κοµµατικά ή µε µικροκοµµατικά
κριτήρια.».
Πώς πουλάτε, λοιπόν, τον ΑΔΜΗΕ; Εδώ είναι πια ζήτηµα εθνικού συµφέροντος. Το είπα και πέρυσι από τον χώρο αυτόν και
το επαναλαµβάνω και σήµερα, δηλαδή 22 Απριλίου του 2012 επικύρωσε το προηγούµενο που σας διάβασα, αυτό που είχε πει
στο Ζάππειο 2 στις 11 Μαΐου του 2011. «Η ιδιωτικοποίηση ιδιαίτερα της ενέργειας απαιτεί στρατηγικό σχεδιασµό που θα υπάρξει άµεσα. Χωρίς σχεδιασµό ό,τι τώρα δίνουµε, αύριο θα το
µετανιώνουµε και θα το πληρώνουµε πολλαπλάσια.». Αφού είναι
έτσι, γιατί το πουλάτε;
Τρίτον, εσείς, όπως διάβασα προχθές, είπατε ότι από την ενέργεια αυτή δεν προκύπτει πουθενά ότι τα δίκτυα δεν παραµένουν
υπό κρατικό έλεγχο. Απαντήσατε σε επίκαιρη ερώτηση της Βουλευτού µας κ. Μακρή. «Ο ΑΔΜΗΕ», είπατε, «όπως προκύπτει
σαφώς από την ευρωπαϊκή οδηγία, δεν µπορεί να είναι θυγατρική
της ΔΕΗ κατά 100%. Ο διαχωρισµός αυτός περιλαµβάνεται και
στον συνολικό σχεδιασµό αναδιάρθρωσης της ΔΕΗ, εν όψει και
της αποκρατικοποίησής της», της ΔΕΗ, δηλαδή. «Από την ενέργεια αυτή δεν προκύπτει πουθενά ότι τα δίκτυα δεν παραµένουν
υπό κρατικό έλεγχο.».
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω σε ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
Στις 18 Οκτωβρίου του 2012, ο οµιλών υπέβαλε προς εσάς µία
ερώτηση, προς τον κύριο Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιµατικής Αλλαγής: «Σύµφωνα µε το δηµοσίευµα της εφηµερίδας «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ», στις 16 Οκτωβρίου 2012, προτάθηκε
από την τρόικα η πώληση του Ανεξάρτητου Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ). Με βάση τα στοιχεία
που παρουσιάζονται στο ρεπορτάζ, ο ΑΔΜΗΕ είναι εξαιρετικά
κερδοφόρος.
Η πρόταση της τρόικας αφορά στη µεταφορά του πλειοψηφικού πακέτου του ΑΔΜΗΕ στο Ταµείο Ιδιωτικοποιήσεων (ΤΑΙΠΕΔ),
µε σκοπό την εκµετάλλευσή του από ιδιώτες. Σύµφωνα µε το
άρθρο της εφηµερίδας ο ανεξάρτητος φορέας ΑΔΜΗΕ προς το
παρόν υπάγεται εξ ολοκλήρου στη ΔΕΗ. Μεγάλο ενδιαφέρον για
την εκµετάλλευση του κερδοφόρου ΑΔΜΗΕ έχουν παρουσιάσει
Έλληνες και ξένοι επενδυτές.
Επειδή, την ίδια στιγµή που δήθεν γίνεται προσπάθεια από την
Κυβέρνηση για τη δηµιουργία πρωτογενούς πλεονάσµατος, είναι
τουλάχιστον οξύµωρο να αποκρατικοποιούνται επικερδείς οργανισµοί, ερωτάσθε: Για ποιον λόγο γίνεται προσπάθεια από την
τρόικα να µεταφερθεί το πλειοψηφικό πακέτο ενός απολύτως
κερδοφόρου φορέα στον ΤΑΙΠΕΔ, ενώ µπορεί να τον εκµεταλλευτεί προς όφελός του το ελληνικό δηµόσιο;».
Και απαντάτε: «Σε ό,τι αφορά το ειδικό ερώτηµα για το µελλοντικό ιδιοκτησιακό καθεστώς του ΑΔΜΗΕ, το µόνο που προβλέπεται είναι ο ιδιοκτησιακός διαχωρισµός των δικτύων από τη
ΔΕΗ, να παύσει δηλαδή ο ΑΔΜΗΕ να είναι 100% θυγατρική εταιρεία της ΔΕΗ. Ο διαχωρισµός αυτός περιλαµβάνεται στον συνολικό σχεδιασµό για την αναδιοργάνωση της ΔΕΗ. Ο
Υφυπουργός, Α. Παπαγεωργίου». Δηλαδή πάλι εσείς, δεύτερη
διαβεβαίωση, καµµία κουβέντα για την πώληση του ΑΔΜΗΕ, καµµία κουβέντα για τη µεταβίβαση.
Σήµερα έχετε την παρρησία, την ειλικρίνεια, την πολιτική
τόλµη και το θάρρος να πείτε στη Βουλή των Ελλήνων γιατί έχετε
αλλάξει εκατόν ογδόντα µοίρες; Μπορείτε να µας πείτε για ποιον
λόγο και πώς φτάσατε σήµερα να πουλάτε τον ΑΔΜΗΕ µετά από
αυτά που έχετε πει; Τι έχει γίνει; Θεωρείτε ότι είστε υποχρεωµένος ή όχι να λέτε την αλήθεια, τουλάχιστον ενώπιον των συναδέλφων σας στη Βουλή των Ελλήνων;
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα των ΑΝΕΛ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Και εµείς ευχαριστούµε.
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ΠΑΡΙΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, µπορώ να έχω
τον λόγο για ένα λεπτό;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κύριε Κουκουλόπουλε, περιµένετε ένα λεπτό να κάνω µια ανακοίνωση.
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, δέκα µαθητές και µαθήτριες, δύο εκπαιδευτικοί
-συνοδοί τους και δέκα γονείς από το 3ο Δηµοτικό Σχολείο Κω.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Τον λόγο έχει ζητήσει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του
ΠΑΣΟΚ κ. Κουκουλόπουλος.
Κύριε Κουκουλόπουλε, έχετε τον λόγο.
ΠΑΡΙΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Μόνο για ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
Επειδή έγινε µια αναφορά από τον προηγηθέντα συνάδελφο,
τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο των Ανεξαρτήτων Ελλήνων, ο
οποίος ονόµασε συλλήβδην…
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, επί προσωπικού
είναι;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Να ξέρετε ότι θα σας
αφαιρεθεί ο χρόνος.
ΠΑΡΙΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Είπατε µία ανακρίβεια…
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Δεν έχω αντίρρηση, αλλά σε
εµάς...
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Σας παρακαλώ,
κύριε Καπερνάρο. Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος, όπως ξέρετε, µπορεί να ζητήσει τον λόγο όποτε θέλει.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Συµφωνούµε, αλλά να εξηγεί για
ποιον λόγο τον ζητάει. Αυτό λέω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Δεν κατάλαβα, το ζητάει όπως έχει δικαίωµα. Τι είναι αυτά που λέτε; Εσείς εξηγείτε
γιατί ζητήσατε τον λόγο; Τον ζητήσατε γιατί το δικαιούσθε. Και
µάλιστα είµαι πολύ προσεκτικός και είπα στον κ. Κουκουλόπουλο
ότι, αν είναι σύντοµη η παρέµβασή του, θα αφαιρεθεί από τον
λόγο του.
Ορίστε, συνεχίστε, κύριε Κουκουλόπουλε.
Κύριε Καπερνάρο, έχετε –δεν ξέρω- µια νευρικότητα, όταν µιλάει κάποιος.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Εγώ; Μήπως δεν έχετε αντίληψη
του τι γίνεται µε αυτό που λέτε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Γιατί παρεµβήκατε
τώρα;
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Γιατί έκρινα ότι έπρεπε να παρέµβω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Πώς; Έτσι αυθαίρετα, χωρίς να ζητήσετε τον λόγο από το Προεδρείο; Τι το περάσατε εδώ; Για ποιον λόγο;
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Και σας έχω χαρακτηρίσει και
άδικο γιατί κάνετε επιλογές.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Εγώ;
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Εσείς. Πρώτη φορά είναι;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Αυτά που λέτε τώρα
τα έχετε σκεφθεί; Έχει δικαίωµα ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος να πάρει τον λόγο όποτε θέλει, ναι ή όχι;
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Απλά λέω για ποιον λόγο αναφέρθηκε σε εµάς.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Εντάξει, ας µη συνεχίσουµε, γιατί δεν µπορείτε να δικαιολογήσετε τα αδικαιολόγητα.
Ορίστε, κύριε Κουκουλόπουλε, συνεχίστε.
ΠΑΡΙΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Το δηµοσίευµα, κύριε Πρόεδρε,
της εφηµερίδας «ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ» σήµερα µας απασχόλησε
όλους. Όλοι φροντίσαµε να ενηµερωθούµε από το αρµόδιο
Υπουργείο Εργασίας που έχει εκδώσει και ανακοίνωση. Αυτά που
είπε ο κ. Καπερνάρος δεν έχουν καµµία σχέση µε την πραγµατικότητα.
Υπήρχε ένας µηχανισµός από την Ευρωπαϊκή Ένωση που επικαλούνταν την παγκοσµιοποίηση και έβαζε διάφορα κριτήρια,
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όπως απολύσεις πάνω από πεντακόσιους εργαζόµενους σε πολύ
µεγάλες επιχειρήσεις.
Η Ελλάδα από καιρό είχε προσφύγει. Άλλαξε ο συγκεκριµένος
κανονισµός. Είχε πάρει µια αποζηµίωση επί Υπουργίας της κ. Κατσέλη και τον Γενάρη, τον προηγούµενο µήνα, επειδή άλλαξε ο
κανονισµός από την 1-1-2014, ζήτησε αποζηµίωση 11.000.000
ευρώ από το συγκεκριµένο ταµείο για τους απολυµένους της
βιοµηχανίας «ΚΑΤΣΕΛΗ», γιατί άλλαξε ο κανονισµός. Άρα τα περί
ανικανότητος και όλα αυτά είναι στο µυαλό του κ. Καπερνάρου.
Νοµίζω ότι, αντί για εκτόνωση, το Βήµα της Βουλής είναι καλύτερο για την ενηµέρωση πρώτα απ’ όλα των Ελλήνων πολιτών
που µας ακούνε.
Ευχαριστώ.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Ωραία, δώστε µου τώρα τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Τον λόγο έχει η κ.
Διακάκη.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Ζητώ τον λόγο επί προσωπικού!
ΠΑΡΙΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Ποιο είναι το προσωπικό;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Θα τοποθετηθείτε
µετά, κύριε Καπερνάρο.
Κυρία Διακάκη, έχετε τον λόγο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Όχι, τώρα θέλω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κύριε Καπερνάρο,
έχω ανακοινώσει στο Σώµα ποιος Βουλευτής έχει τον λόγο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Μα θέλω τον λόγο επί προσωπικού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Τι σηµασία έχει αν
τον θέλετε εσείς; Το Προεδρείο έχει καλέσει στο Βήµα την κ.
Διακάκη.
Κυρία Διακάκη, έχετε τον λόγο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Είδατε, λοιπόν, που είστε άδικος
και λειτουργείτε κατ’ επιλογήν;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Θα µιλήσετε µετά.
Αφήστε το τι είµαι. Δεν έχετε τον λόγο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Δεν πειράζει. Αποκαλύπτεται στο
Κοινοβούλιο ποιος είστε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ποιος είµαι εγώ; Θα
κρίνετε εσείς εµένα;
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Πολλαπλώς!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ξέρετε πόσα χρόνια
έχω σε αυτό το Κοινοβούλιο; Με έχει κρίνει ο λαός!
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Πολλαπλώς θα σας κρίνω!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ακούτε τι σας λέω;
Εµένα µε κρίνει ο λαός χρόνια ολόκληρα και δεν περιµένω κρίση
από εσάς! Ορίστε µας!
Κυρία Διακάκη, έχετε τον λόγο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Πολλαπλώς σας κρίνω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Καλά, εντάξει.
Από εσάς δεν περιµένω κρίση.
Κυρία Διακάκη, έχετε τον λόγο.
ΜΑΡΙΑ ΔΙΑΚΑΚΗ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Πρόεδρος της Βουλής που λέει
«καλά, εντάξει» είναι «συνυφασµένος» µε την ποιότητά του!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Σας είπα ότι δεν
περιµένω από εσάς την κρίση. Συνεννοηθήκαµε;
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Ήθελα να διαβάσω από την εφηµερίδα ποιος τα είπε και πότε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Το Προεδρείο
λειτουργεί βάσει του Κανονισµού και όταν δίνει ο Πρόεδρος τον
λόγο σε Βουλευτή, προηγείται ο Βουλευτής.
Κυρία Διακάκη, έχετε τον λόγο.
ΜΑΡΙΑ ΔΙΑΚΑΚΗ: Ας πάµε στο θέµα µας, λοιπόν.
Έχουµε σήµερα µπροστά µας ένα νοµοσχέδιο που βγάζει στο
σφυρί ένα ακόµα κοµµάτι της δηµόσιας περιουσίας -και ίσως
αυτό το κοµµάτι να είναι και το σηµαντικότερο- τον Ανεξάρτητο
Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας στη χώρα µας.
Πρόκειται για µία επιχείρηση στρατηγικής σηµασίας για την
Ελλάδα, αφού από αυτήν εξαρτάται και η εθνική άµυνα και η
εθνική ασφάλεια.
Είπαµε πολλά αυτές τις µέρες για το ποιος είναι, πόσο
σηµαντικός είναι και τι κάνει ο ΑΔΜΗΕ. Οι Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ
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µε επιχειρήµατα και ατράνταχτα στοιχεία απέδειξαν γιατί δεν
πρέπει να φύγει από τον έλεγχο του δηµοσίου. Δεν ξέρω πόσο
προβληµατιστήκατε µε όλα όσα σας είπαµε. Αλλά αν το κάνατε,
οφείλετε να συµφωνήσετε µαζί µας και να κάνετε επιτέλους την
υπέρβαση λέγοντας όχι σε µία ακόµα εγκληµατική ενέργεια,
έστω και τώρα.
Ξέρετε, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, υπάρχουν µερικά
πράγµατα που δεν µπαίνουν για κανένα λόγο σε διαπραγµάτευση. Η υγεία, η παιδεία, η ενέργεια, το νερό είναι κοινωνικά
αγαθά και δεν µπορούν να γίνονται εµπόρευµα στα χέρια του
κάθε ιδιώτη που στοχεύει στο κέρδος.
Το ξεπούληµα της χώρας και της δηµόσιας περιουσίας δεν θα
φέρει ούτε ανάπτυξη ούτε ανάκαµψη. Είναι σαν να δίνει κάποιος
ένα λάθος φάρµακο σε κάποιον ασθενή και να αποβαίνει αυτό
µοιραίο για τη ζωή του. Δεν µπορεί να περιµένει κανείς ανάπτυξη,
διαµελίζοντας το πιο σηµαντικό κοµµάτι της περιουσίας του, που
του εξασφαλίζει την άµυνα και την ασφάλειά του, τη στιγµή
µάλιστα που αυτό είναι αυτοχρηµατοδοτούµενο και δεν επιβαρύνει καθόλου τον προϋπολογισµό.
Ξέρετε, παρ’ όλες τις προσπάθειες που κάνετε να µας πείσετε
για το αντίθετο, ότι µε το ξεπούληµα του ΑΔΜΗΕ σε ιδιώτες η
επέκταση, η συντήρηση και η ενίσχυση του δικτύου θα είναι
πάντα πληµµελείς, γιατί οι ιδιώτες δεν ενδιαφέρονται για την
καλή ή ασφαλή και αξιόπιστη λειτουργία του, παρά µόνον για το
δικό τους κέρδος.
Το ξεπούληµα αυτό προαναγγέλλει ούτε λίγο ούτε πολύ και
το ξεπούληµα της υπόλοιπης ΔΕΗ, αφού ο ΑΔΜΗΕ είναι 100%
δικό της κοµµάτι. Οι εργαζόµενοι θα υπολογίζονται σαν κόστος
που πρέπει να ελαχιστοποιηθεί και όχι ως άνθρωποι. Στο πλαίσιο
της εφαρµογής των µνηµονίων καταλύεται κάθε συλλογική
σύµβαση εργασίας.
Εντέλει, µε την κίνηση αυτή υπονοµεύεται η εθνική µας
κυριαρχία. Ο ελληνικός λαός, εκτός από την αφαίµαξη που
υφίσταται µε τις πολιτικές σας, κινδυνεύει να χάσει και τις
δηµόσιες υποδοµές, που είναι δική του περιουσία, γιατί την
απέκτησε µε θυσίες.
Η ηλεκτρική ενέργεια δεν είναι ένα οποιοδήποτε προϊόν. Είναι
κοινωνικό αγαθό απαραίτητο για την ανθρώπινη διαβίωση και
µόνον η ΔΕΗ, ως δηµόσια επιχείρηση, µπορεί να εγγυηθεί την
παροχή του σε κάθε πολίτη.
Και επειδή σας αρέσει πάντα να ψάχνετε πρότυπα από άλλες
χώρες για να τα εφαρµόζετε στη δική µας, σας λέµε ότι σε όποια
χώρα και αν επιβλήθηκε η ιδιωτικοποίηση της ενέργειας, τα
αποτελέσµατα ήταν πάντα καταστροφικά για την κοινωνία.
Έχουµε µαζικές απολύσεις, κατακόρυφη αύξηση τιµολογίων,
συνεχή υποβάθµιση των υπηρεσιών, καταστροφή των δικτύων
µε ανυπολόγιστες ανθρώπινες και υλικές απώλειες.
Ένας από τους βασικούς πυλώνες και µία βασική προϋπόθεση
για την ανάπτυξη µαζί µε τις µεταφορές, τις επικοινωνίες και τις
τράπεζες είναι και ο έλεγχος της ενέργειας. Δεν µπορεί κανείς
να ξεπουλάει τον ΑΔΜΗΕ για να βγει η χώρα από την κρίση παρά
µόνο προσχηµατικά.
Το κοινωνικό σύνολο έχει ανάγκη από µία σύγχρονη και 100%
δηµόσια και ενιαία επιχείρηση ανασυγκροτηµένη που θα λειτουργεί µε αναπτυξιακά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά κριτήρια.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές της συγκυβέρνησης, σε κανενός
το όνοµα δεν δικαιούστε να εκποιείτε τη χώρα και να καταδικάζετε τους Έλληνες. Αυτό το νοµοσχέδιο είναι ένα ακόµα έγκληµα
που συντελείται εις βάρος της πατρίδας µας. Το νοµοσχέδιο
αυτό προδιαγράφει ένα µέλλον υπόδουλων πολιτών στην εξουσία του κάθε ιδιώτη επενδυτή, που έχοντας το 66% του ΑΔΜΗΕ
θα παραµείνει ανεξέλεγκτος µε καταστροφικές συνέπειες για τη
χώρα.
Η κηδεµονία των πλουτοπαραγωγικών πηγών της χώρας µας
από δήθεν επενδυτές σηµαίνει απλά ένα καθεστώς υποτέλειας
και τη δηµιουργία µιας αποικίας χρέους, κληρονοµιά στις επόµενες γενιές µε τη δική σας σφραγίδα.
Εγώ όµως είµαι αισιόδοξη για ένα πράγµα. Όλο αυτό το πανηγύρι των ιδιωτικοποιήσεων που στήσατε στις πλάτες του ελληνικού λαού, πολύ σύντοµα θα λάβει τέλος από µία κυβέρνηση
που θα έχει σαν στόχο το συµφέρον της χώρας και των πολιτών
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της και όχι την ικανοποίηση των συµφερόντων των δανειστών.
Αυτή η κυβέρνηση είναι η κυβέρνηση της Αριστεράς, η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, θέλω τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ορίστε. Τι θέλετε;
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Θέλω τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Για ποιο λόγο; Τι θέλετε;
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Είµαι Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος και ως…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Δεν κατάλαβα. Πείτε
µου. Εξηγήστε µου.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Επειδή είµαι Κοινοβουλευτικός
Εκπρόσωπος και για ζήτηµα προσωπικό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κύριε Καπερνάρο…
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Είπε ο κ. Κουκουλόπουλος…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Μισό λεπτό, κύριε
Καπερνάρο!
Για να πάρετε τον λόγο επί προσωπικού πρέπει πρώτα να ζητήσετε την άδεια για να εκθέσετε ποιος είναι ο λόγος του προσωπικού.
Έχετε, λοιπόν, τον λόγο για ένα λεπτό να µας πείτε ποιος είναι
ο λόγος του προσωπικού.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Είπε ότι τα εννέα εκατοµµύρια
είναι στη φαντασία µου και ότι χρησιµοποιώ το Βήµα για εκτόνωση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Αυτό είναι προσωπικό;
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Βεβαίως, το θεωρώ προσωπικό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Εσείς κάνατε αναφορά…
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Εκτός αν αντί για Πρόεδρος είστε
δικαστής.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Μα, δεν σας αφαιρεί
κανείς τον λόγο. Θα µε ακούσετε και λίγο; Μισό λεπτό.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Το θέµα είναι ότι ακούµε συνέχεια
εσάς και δεν ακούν εµένα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Σας λέω, λοιπόν,
κύριε Καπερνάρο, ότι εσείς κάνατε προσωπικές αναφορές στον
κ. Βορίδη επί πολιτικού περιεχοµένου. Το προσωπικό είναι…
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Δεν ζήτησε τον λόγο ο κ. Βορίδης. Εσείς θα κρίνετε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Το προσωπικό το κρίνει το Προεδρείο. Προσωπικό είναι όταν προσβάλλεται…
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Το Προεδρείο είναι ενιαίο. Επειδή
αναφέρθηκε ένας Βουλευτής της Χρυσής Αυγής στο επώνυµο
του κ. Μουσουρούλη προηγουµένως για µια υπόθεση, ζήτησε ο
κ. Μουσουρούλης τον λόγο και η κυρία συνάδελφός σας του
έδωσε τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Εν πάση περιπτώσει,
για να µην έχετε…
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Εσείς είστε δύστοκος.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Για να µην έχετε, λοιπόν, κανένα λόγο να λέτε ότι το Προεδρείο σάς αφαιρεί τον
λόγο, θα σας τον δώσω.
Να ξέρετε όµως ότι ο Κανονισµός –που τον έχετε διαβάσειλέει ότι δίνεται ο λόγος για προσωπικό θέµα, όταν υπάρχει λόγος
προσβολής αξιοπρέπειας, τιµής κ.λπ..
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Θεώρησα ότι είναι προσβλητικό,
λοιπόν.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Αφού το θεωρήσατε
έτσι, έχετε τον λόγο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ: Επειδή αυτά που είπα δεν είναι
στη φαντασία µου και για να διαψεύσω τον κ. Κουκουλόπουλο,
διότι σε αυτού τη φαντασία είναι, επικαλούµαι τον αρµόδιο κοινοτικό Επίτροπο Λάζλο Άντορ, ο οποίος απήντησε τα στοιχεία
αυτά σε ερώτηση του κ. Χουντή. Να λέµε ονοµατεπώνυµα.
Τι είπε, λοιπόν, ο Επίτροπος κ. Άντορ; Για να δούµε ποιος εκτονώνεται και ποιος έχει στη φαντασία του αυτά.
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«Διατέθηκαν από το ταµείο 471,2 εκατοµµύρια ευρώ για την
ενίσχυση εκατόν δύο χιλιάδων τετρακοσίων έντεκα απολυµένων
στην Ευρώπη. Από αυτά η Δανία πήρε 63,7 εκατοµµύρια ευρώ.
Η Ιρλανδία πήρε 63,3 εκατοµµύρια ευρώ. Η Ιταλία πήρε 60,6 εκατοµµύρια ευρώ. Η Ισπανία 57,1 εκατοµµύρια ευρώ και η Γερµανία
περίπου 45 εκατοµµύρια ευρώ, ενώ η Ελλάδα πήρε 2,9 εκατοµµύρια ευρώ».
Το λέω αυτό για να ακουστεί ποιοι είναι όχι για εκτόνωση και
προϊόν ποιανού φαντασίας είναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Αναλύσατε, λοιπόν,
το προσωπικό.
Κυρία Βαλαβάνη, έχετε τον λόγο για οκτώ λεπτά.
ΟΛΓΑ-ΝΑΝΤΙΑ ΒΑΛΑΒΑΝΗ: Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, το
Νοέµβριο του 2013 έλεγα στην Ολοµέλεια ότι αυτό που διαδραµατίζεται τα τελευταία χρόνια -µε αποκορύφωµα τον ενάµιση
χρόνο της συγκυβέρνησης, µε την ελληνική αµυντική βιοµηχανία
είναι το «µαρτύριο της κινέζικης σταγόνας»- µε πρωταγωνιστή το
Υπουργείο Οικονοµικών. Και είχα φέρει σαν παράδειγµα αυτό
που µας είχε πει ο προηγούµενος διευθύνων σύµβουλων των
ΕΑΣ σε συνάντηση µαζί του την άνοιξη του 2013, ότι είχε ξοδέψει
µάταια ατέλειωτες ώρες περιµένοντας στον προθάλαµο του
Υπουργού Οικονοµικών «σαν ζητιάνος» -η έκφραση ήταν δική
του- εκλιπαρώντας για την έκδοση προσωρινής ασφαλιστικής και
φορολογικής ενηµερότητας, προκειµένου να συνεχίσει η εταιρεία την παραγωγή και να υλοποιήσει συµβόλαια χωρίς να πληρώνει συνέχεια ρήτρες, που εκπίπτουν υπέρ του ελληνικού
δηµοσίου, και να µπορεί να πληρώνει εργαζόµενους και προµηθευτές.
Σήµερα επικαλείσθε πόσο ζηµιογόνα για το ελληνικό δηµόσιο
στάθηκαν τα τελευταία χρόνια τα ΕΑΣ. Αλλά τι περιµένατε, όταν
µε ευθύνη των συγκυβερνήσεων δεν τους επιτρέπατε να λειτουργούν στοιχειωδώς ως επιχείρηση για να µπορούν να εκτελούν τα
συµβόλαια και τις υποχρεώσεις τους; Καλούµασταν τότε να επικυρώσουµε την πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου, που θα τους
έδινε παράταση φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας
µέχρι 31 Ιανουαρίου 2014 για να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες
είσπραξης οφειλών από το ελληνικό δηµόσιο, προκειµένου να
πληρωθούν -και πάλι «έναντι» σε σχέση µε τα πολύµηνα χρωστούµενα- οι εργαζόµενοι.
Είχα επισηµάνει, επίσης, τότε ότι η ουσία της υπόθεσης, δηλαδή η αµυντική θωράκιση της χώρας, η παραγωγική της ανασυγκρότηση και ο δηµόσιος χαρακτήρας των αµυντικών
βιοµηχανιών, το µέλλον των ΕΑΣ και η προφανής απόφαση της
Κυβέρνησης για έλλειψη οποιουδήποτε µέλλοντος για την ΕΛΒΟ
καθώς απουσίαζε πανηγυρικά η οποιαδήποτε αναφορά σε αντίστοιχες δικές της ανάγκες από την πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου-, καθώς και το νοµοσχέδιο «παίζονταν» κεκλεισµένων των
θυρών µεταξύ τρόικας και µιας Κυβέρνησης µε την πλάτη στον
τοίχο και υπό τη δαµόκλειο σπάθη των δανειστών: «Συρρικνώστε
τα ή κλείστε τα». Είχαµε τότε υπερψηφίσει την πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου, παρά το γεγονός ότι δεν ήταν παρά «ασπιρίνη».
Σήµερα καλούµαστε να αποφασίσουµε συνολικότερα για την
τύχη των ΕΑΣ µε τροπολογία σε «άσχετο» νοµοσχέδιο, αυτό για
το ξεπούληµα του ΑΔΜΗΕ, για τον οποίο ΑΔΜΗΕ µίλησα την
προηγούµενη εβδοµάδα στη συζήτηση επί της αρχής. Λες και
πρόκειται αυτή η ιστορία µε τα ΕΑΣ να είναι κάποια λεπτοµέρεια.
Κατά την άποψη της συγκυβέρνησης, η αµυντική βιοµηχανία δεν
αξίζει ούτε µία συζήτηση δύο ηµερών µε κανονικές κοινοβουλευτικές διαδικασίες.
Και τί καλούµαστε να επικυρώσουµε µε αυτήν την τροπολογία;
Τη διάσπαση των ΕΑΣ σε στρατιωτικό σκέλος, που σύµφωνα µε
το άρθρο 346 της Συνθήκης της Λισαβόνας αποτελεί δηµόσια
περιουσία του δηµοσίου, κυρίως για τις εσωτερικές αµυντικές
ανάγκες. Και στο πολιτικό σκέλος της παραγωγής των ΕΑΣ, που
συγκροτεί ξεχωριστή εταιρεία και τίθεται υπό καθεστώς εκκαθάρισης τύπου bad bank, προκειµένου η τρόικα να µην διεκδικήσει
την επιστροφή 2 δισεκατοµµυρίων ευρώ κρατικών επιχορηγήσεων στο ελληνικό δηµόσιο από µία εταιρεία, που ουσιαστικά
βρισκόταν σε επιβληθείσα αναστολή λειτουργίας. Όλα αυτά µε
τη βούλα της απόφασης της τρόικας στις 16 Δεκεµβρίου, που
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επικυρώθηκε στο Eurogroup της εποµένης, σύµφωνα µε την αιτιολογική έκθεση ως «πληρωτέο προαπαιτούµενο για την εκταµίευση δόσης στην Ελλάδα».
Τι συµφωνήσατε, όµως, ακριβώς µε την τρόικα; Αυτό δεν θα
το µάθουµε ή όχι τουλάχιστον από την παρούσα τροπολογία.
Πώς θα χωριστεί η παρούσα εταιρεία σε στρατιωτική και πολιτική
ή σε «good company» και «bad company»; Άγνωστο. Σε ποια από
τις δύο εταιρείες θα µεταφερθεί κάθε συγκεκριµένο εργοστάσιο
των µέχρι σήµερα ενιαίων ΕΑΣ; Στο στρατιωτικό σκέλος ή στο
υπό εκκαθάριση θα πάει το Λαύριο, δηλαδή η παλιά ΠΥΡΚΑΛ, ο
Υµηττός, η Ελευσίνα, το Αίγιο και οι δύο θυγατρικές στην Κύµη
και στη Θεσπρωτία;
Τι θα γίνει µε τους εναποµείναντες εργαζόµενους; Θα διασωθούν οι θέσεις εργασίας όλων; Ή κλείνοντας όσα εργοστάσια
κλείνουν -αυτά που δεν µας λέτε ποια είναι-, θα βρεθούν στον
δρόµο οι εργαζόµενοί τους; Ούτε γι’ αυτό µας ενηµερώνετε καν.
Όλα θα αποφασιστούν στην πορεία µε κοινές υπουργικές αποφάσεις των δύο Υπουργείων, Οικονοµικών και Άµυνας. Έχουµε
µία υποψία ότι για τους επόµενους µήνες θα «κρατάτε στο σκοτάδι» και το σύνολο των εργαζοµένων, τουλάχιστον µέχρι να τελειώσει ο δεύτερος γύρος των εκλογών τον Μάιο.
Επιπλέον, υποψιαζόµαστε ότι δεν είναι τυχαίο ότι δεν αναφέρεται πουθενά ο ένας και µοναδικός χρόνος-περιθώριο που, σύµφωνα µε δικές σας «διαρροές» στον Τύπο, σας έδωσε η τρόικα
για να δοκιµάσετε να «γυρίσετε» σε οικονοµικά επικερδή την
εταιρεία παραγωγής στρατιωτικού υλικού. Ούτε το ότι η συγκεκριµένη εταιρεία υπάγεται σε ένα νοµοθετικό πλαίσιο, που σας
δίνει την δυνατότητα ανά πάσα στιγµή να την περάσετε κι αυτή
σε καθεστώς εκκαθάρισης.
Δεν µας εξηγείτε, βεβαίως, πουθενά αν σκοπεύετε να περάσετε τελικά στο ΤΑΙΠΕΔ, όπως είχε προαναγγελθεί ήδη από το
2010, τα παραλιµάνια οικόπεδα όλων σχεδόν των εργοστασίων,
που πρόκειται να κλείσετε, µε «κορωνίδα» το εκπληκτικό οικόπεδο στον Υµηττό, που «βλέπει πιάτο» όλη την Αθήνα µέχρι τη
θάλασσα.
Δεν µας εξηγείτε, επίσης, γιατί κανονίζετε µε αυτήν την τροπολογία η καινούργια λειτουργούσα εταιρεία να µην µπορεί να
εισπράξει σεντς απ’ ό,τι της οφείλει το δηµόσιο, αλλά µόνο να
τα συµψηφίζει µε ό,τι αυτή χρωστάει. Ιδιαιτέρα παίρνοντας υπ’
όψιν ότι η ίδια χρωστάει στο δηµόσιο ρήτρες λόγω συµβολαίων
που δεν εκπληρώθηκαν, επειδή στην πραγµατικότητα το δηµόσιο
δεν της επέτρεπε να λειτουργήσει. Και ότι το ελληνικό δηµόσιο,
που βρίσκεται σε βαθιά κρίση και υπό µνηµονιακό καθεστώς,
αλλά δεν τολµά να απαιτήσει διαγραφή του µεγαλύτερου µέρους
του δηµόσιου χρέους των 321 δισεκατοµµυρίων ευρώ, πέρσι το
καλοκαίρι εµφανίστηκε ιδιαίτερα «γαλαντόµο» -µε προτροπή των
Αµερικανών- απέναντι στο Ιράκ, του οποίου διέγραψε κάτι παραπάνω από το µισό από το χρέος που όφειλε στα ΕΑΣ, ύψους 267
εκατοµµυρίων δολαρίων, και ρύθµισε να αποπληρωθούν τα υπόλοιπα 126 εκατοµµύρια άτοκα σε σαράντα τέσσερις εξάµηνες
δόσεις -ξεκινώντας από την 1η Μαρτίου του 2019. Μάλιστα, κανονίσατε να µην αποπληρώνονται αυτά στα ΕΑΣ -προφανώς,
ποιος ξέρει αν θα υπάρχουν ΕΑΣ µέχρι τότε, βέβαια;- αλλά κατευθείαν στο ελληνικό δηµόσιο.
Δεν µας ενηµερώσατε, επίσης, αν έχετε σχέδιο για την αµυντική βιοµηχανία και business plan για τα ΕΑΣ-στρατιωτικό σκέλος
και, βέβαια, τι σκοπεύετε να κάνετε µε τις εξαγωγές στρατιωτικού υλικού, καθώς είναι αδύνατον µια στρατιωτική βιοµηχανία να
σταθεί στα πόδια της στηριγµένη αποκλειστικά στην εθνική
αγορά.
Η αλήθεια είναι ότι δεν έχετε σχέδιο για τα αµυντικά συστήµατα, ούτε για την ελληνική αµυντική βιοµηχανία γενικότερα. Αν
τα προηγούµενα χρόνια την αφήσατε να ρηµάξει, σήµερα οι πιεστικές εξελίξεις µπροστά µας έχουν να κάνουν µε ό,τι συµπεριλαµβάνουν τα σχέδια για την προϊούσα στρατιωτικοποίηση της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Είναι τυχαίο ότι το ελληνικό Κοινοβούλιο δεν ενηµερώθηκε για
το τι ακριβώς αποφασίστηκε τελικά για την ελληνική αµυντική
βιοµηχανία στη Σύνοδο Κορυφής του Δεκεµβρίου µε θέµα την
απαράδεκτη έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τις στρατιωτικές δοµές της Ευρωπαϊκής Ένωσης;
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Αναφέρει χαρακτηριστικά η έκθεση στο σηµείο 7: «παροτρύνονται τα κράτη-µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η Επιτροπή
να λάβουν τα απαραίτητα µέτρα, ώστε να διευκολύνουν την αναδιάρθρωση και ενοποίηση των δυναµικοτήτων της αµυντικής βιοµηχανίας, προκειµένου να µειωθούν οι υφιστάµενες πλεονασµατικές δυναµικότητες που δεν είναι βιώσιµες».
Η έκθεση, που σοκάρει, καθώς το ύφος της είναι σαν να έχει
γραφτεί από στρατιωτικο-βιοµηχανικό σύµπλεγµα µιας υπερδύναµης µε στρατηγικές βλέψεις επέµβασης σε οποιαδήποτε περιοχή του κόσµου, κριτικάρει τα κράτη-µέλη επειδή µείωσαν σε
συνθήκες κρίσης τις στρατιωτικές δαπάνες τους και επειδή δαπανούν µέρος τους σε αγορές εκτός Ευρώπης. Ζητά να προχωρήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση στην κατεύθυνση της αµυντικής
ολοκλήρωσης και επιτάσσει τη δηµιουργία κοινής αγοράς στρατιωτικών βιοµηχανιών µε αναδιάρθρωση και κλείσιµο του πλεονάζοντος παραγωγικού δυναµικού -δηλαδή πρακτικά κλείσιµο
των δικών µας ΕΛΒΟ και ΕΑΣ- ώστε οι στρατιωτικές δαπάνες να
ξοδεύονται µε αγορές από τις µεγάλες ιδιωτικές και κρατικές
στρατιωτικές βιοµηχανίες των µεγάλων χωρών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Με την τροπολογία µάς ζητάτε «λευκή επιταγή» για τα ΕΑΣ και
την ελληνική αµυντική βιοµηχανία σε µία τέτοια κατεύθυνση. Τέτοια «λευκή επιταγή» δεν µπορούµε να σας δώσουµε.
O ΣΥΡΙΖΑ κάνει σαφές ότι δεν θα συναινέσει στο κλείσιµο των
ΕΑΣ, ούτε σε µια «αναδιάρθρωση»-δήθεν συµβιβασµό µε την
τρόικα, που θα συρρικνώνει τα αµυντικά συστήµατα, θα κλείνει
εργοστάσια και θα απολύει εργαζοµένους, ως αποτέλεσµα επιτυχηµένης δήθεν σκληρής διαπραγµάτευσης.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ολοκληρώστε, κυρία
συνάδελφε.
ΟΛΓΑ-ΝΑΝΤΙΑ ΒΑΛΑΒΑΝΗ: Πάγια άποψη του ΣΥΡΙΖΑ -και
κλείνω µε αυτό, κύριε Πρόεδρε- είναι ότι οι κρατικές αµυντικές
βιοµηχανίες είναι βιώσιµες και µόνο η διατήρησή τους υπό δηµόσιο έλεγχο εξυπηρετεί το δηµόσιο συµφέρον, εγγυάται την
εφοδιαστική επάρκεια των Ενόπλων Δυνάµεων και διασφαλίζει
τα εργασιακά δικαιώµατα των εργαζοµένων.
Σας καλούµε να αποσύρετε την τροπολογία για τα ΕΑΣ και να
φέρετε το θέµα για να το συζητήσουµε εδώ κανονικά, στο πλαίσιο ενός κανονικού νοµοσχεδίου.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Τον λόγο έχει η συνάδελφος, κ. Χαραλαµπίδου, για οκτώ λεπτά.
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, όταν µια κυβέρνηση αντιµετωπίζει τις υποδοµές που παράγουν και παρέχουν τα στοιχειώδη κοινωνικά αγαθά µιας χώρας σαν στοκ εµπορευµάτων, που το
δίνουν για ξεπούληµα κάτω από το κόστος, τότε αυτή η κυβέρνηση παύει να είναι εκφραστής της θέλησης του λαού, γίνεται
λογιστής και µάνατζερ των ντόπιων και ξένων συµφερόντων µιας
µικρής οικονοµικής ελίτ.
Εποµένως, και τα δηµόσια και κοινωνικά αγαθά αυτά γίνονται
εµπορεύµατα και η πρόσβαση όλων των πολιτών σε αυτά που
είναι αναγκαία για την επιβίωση, ακολουθεί τους νόµους της
ζούγκλας.
Στις συνθήκες της άγριας φτωχοποίησης του ελληνικού λαού
και εξόντωσης της εργατικής τάξης που έχουν φέρει οι πολιτικές
των µνηµονιακών κυβερνήσεων, η έλλειψη ηλεκτρικού ρεύµατος
δεν είναι αόρατος κίνδυνος, κύριε Υπουργέ. Είναι µια πραγµατικότητα που αφορά ήδη όλη τη χώρα.
Τα στοιχεία είναι τραγικά. Αναφέρθηκαν και στη συνεδρίαση της
προηγούµενης εβδοµάδας. Πάνω από πεντακόσιες χιλιάδες νοικοκυριά είναι ήδη χωρίς ηλεκτρικό ρεύµα. Άλλο ένα εκατοµµύριο
εξακόσιες χιλιάδες νοικοκυριά δυσκολεύονται να πληρώσουν τους
λογαριασµούς του ρεύµατος. Τριάντα χιλιάδες διακοπές ηλεκτροδότησης γίνονται κάθε µήνα. Το µέγεθος δε της δυσβάσταχτης
επιβάρυνσης φαίνεται από τους ανεξόφλητους λογαριασµούς της
ΔΕΗ από νοικοκυριά, αλλά και από επιχειρήσεις, οι οποίοι πλέον
φτάνουν παραπάνω από 1 τρισεκατοµµύριο ευρώ.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Με τα δεδοµένα, λοιπόν αυτά στην κοινωνία, µε αυτήν την καταστροφή, αυτό που θα όφειλε να κάνει µία κυβέρνηση όχι φιλολαϊκή, αλλά µε ελάχιστη κοινωνική ευαισθησία µπροστά στην
εξαθλίωση του ελληνικού λαού, είναι να πάρει άµεσα µέτρα, για
να µην µείνει κανένα ελληνικό νοικοκυριό χωρίς ρεύµα.
Το κοινωνικό οικιακό τιµολόγιο, πέρα από το γεγονός ότι καθυστέρησε πάρα πολύ να εφαρµοστεί, σήµερα είναι εντελώς
ανεπαρκές για να καλύψει τα εκατοντάδες χιλιάδες σπίτια που
δεν µπορούν να πληρώσουν ούτε καν τους µειωµένους λογαριασµούς.
Η Κοινοβουλευτική Οµάδα του ΣΥΡΙΖΑ πήρε την πρωτοβουλία
να καταθέσει µία τροπολογία στο σηµερινό νοµοσχέδιο, έτσι
ώστε να εξασφαλιστεί η αναγκαία ελάχιστη παροχή ηλεκτρικού
ρεύµατος στα πιο αδύναµα κοινωνικά στρώµατα της ελληνικής
κοινωνίας.
Ταυτόχρονα, προτείνουµε τη χρηµατοδότηση της παροχής
αυτής από την κατάργηση χαριστικών ρυθµίσεων στους ιδιώτες
µεγαλοπαραγωγούς της ενέργειας. Έτσι, αντί για το χαµηλότερο
κατά 42% ειδικό τιµολόγιο της ΔΕΗ για τις ευάλωτες οµάδες,
στην τροπολογία µας προβλέπεται η παροχή δωρεάν ηλεκτρικού
ρεύµατος µέχρι χίλιες διακόσιες κιλοβατόρες ανά τετράµηνο για
τα νοικοκυριά αυτά και από κει και πάνω η εφαρµογή του ισχύοντος κοινωνικού τιµολογίου µέχρι τις δύο χιλιάδες κιλοβατόρες.
Την ίδια στιγµή προβλέπεται από την τροπολογία µας ότι όλοι
οι ανεξόφλητοι λογαριασµοί των νοικοκυριών αυτόµατα ρυθµίζονται σε είκοσι τέσσερις άτοκες δόσεις.
Επιπλέον, για όσες περιπτώσεις υπάρχει αποδεδειγµένη αδυναµία πληρωµής ακόµα και αυτών των δόσεων δίνεται η δυνατότητα να εντάσσονται αναδροµικά στο παραπάνω πρόγραµµα
δωρεάν παροχής.
Με την τροπολογία µας προτείνουµε να καταργηθούν οι διατάξεις περί µηχανισµού ανάκλησης µεταβλητού κόστους και
αποδεικτικών διαθεσιµότητας ισχύος.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, αυτή η διάταξη που προτείνουµε
µε τη συγκεκριµένη τροπολογία δεν είναι παρά το αυτονόητο
µιας στοιχειώδους ανθρωπιστικής ευαισθησίας απέναντι στις συνέπειες της κρίσης πάνω στα πιο αδύναµα στρώµατα της χώρας
και στις πολιτικές που εντείνουν αυτές τις συνέπειες. Με αυτήν
την έννοια, σας καλούµε να την υπερψηφίσετε.
Τέλος, κύριε Υπουργέ, την προηγούµενη βδοµάδα µαζί µε άλλους Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ πήγαµε στο συλλαλητήριο που οργάνωσαν οι εργαζόµενοι της ΔΕΗ έξω από τη Βουλή, για να µην
ξεπουληθεί ο ΑΔΜΗΕ. Εκεί ήταν δύο, τρία πούλµαν από τη Θεσσαλονίκη, εργαζόµενοι της ΔΕΗ στη Θεσσαλονίκη. Ένας εργαζόµενος µού είπε να µεταφέρω σε εσάς –και θέλω να το κάνω
γιατί το έχω υποσχεθεί- µία ρήση του παππού του: «Οι νοικοκυραίοι δεν πουλάνε, αγοράζουν και δυστυχώς αποδεικνύεται ότι
δεν είστε και νοικοκυραίοι».
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Και εµείς ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει ο κ. Δερµιτζάκης.
Κύριε συνάδελφε, έχετε τον λόγο για οκτώ λεπτά.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, επιτρέψτε
µου µία πολύ σύντοµη αναφορά γιατί έρχοµαι από µία αγροτική
περιοχή και αυτήν την ώρα ο αγροτικός κόσµος είναι ανάστατος,
βρίσκεται σε αγωνιστικές κινητοποιήσεις, αφού δέχεται µία πρωτοφανή και βάρβαρη φορολογική επιδροµή, η οποία ξεκίνησε µε
το φόρο στα αγροτεµάχια και συνεχίζεται και τώρα αµείλικτη µε
το νέο τρόπο φορολόγησης που πλήττει κυρίως τους µικροµεσαίους αγρότες και θα αποτελέσει ταφόπλακα και τροχοπέδη
στην αγροτική παραγωγή.
Σε λίγο οι αγρότες θα αποτελούν είδος προς εξαφάνιση ως
αποτέλεσµα, βεβαίως, της γενικότερης πολιτικής σας. Ποιος θα
παράγει, αλήθεια, σε αυτήν τη χώρα;
Κύριοι της Κυβέρνησης, οδηγείτε την πατρίδα µας σε πλήρη
εξάρτηση. Οφείλετε άµεσα να αναστείλετε την εφαρµογή αυτής
της βάρβαρης φορολόγησης και να συζητήσετε µε τους αγρότες
µας ώστε να βρεθούν δίκαιες λύσεις.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, τον τελευταίο καιρό η δικοµµα-
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τική Κυβέρνηση βρίσκεται σε πλήρη πανικό, ταραχή και σύγχυση.
Βιάζονται, βλέποντας πως οι µέρες τους τελειώνουν. Είναι χαρακτηριστικό ότι τόσο ο εισηγητής όσο και οι οµιλητές εκ µέρους
της Κυβέρνησης –οι ελάχιστοι, βέβαια, που µίλησαν- προσπάθησαν ως µάγοι επί σκηνής να µετατρέψουν το άσπρο σε µαύρο,
ακολουθώντας πιστά το παράδειγµα του Πρωθυπουργού που
ζώντας στη δική του ωραιοποιηµένη, πλασµατική πραγµατικότητα µιλά για ανάκαµψη, ανάπτυξη, πρωτογενές πλεόνασµα, την
ώρα που ο λαός µας βυθίζεται ολοένα και περισσότερο στην ανέχεια και σε βαθιά πρωτοφανή ανθρωπιστική κρίση σε περίοδο ειρήνης.
Στην προσπάθειά τους µάλιστα αυτή ξέθαψαν µια απαρχαιωµένη, παρωχηµένη επιχειρηµατολογία. Θυµήθηκαν µέχρι και το
1917 και θεώρησαν µάλιστα ότι αν ο ΣΥΡΙΖΑ υπήρχε τότε, δεν θα
συµµετείχε στη βιοµηχανική επανάσταση.
Κύριοι της Κυβέρνησης, έχετε απόλυτη ευθύνη για τη διάλυση
των πάντων εξαιτίας των πολιτικών που ακολουθείτε, εξαιτίας
της πλήρους υποταγής, των ανακολουθιών, της βαρβαρότητας
των νοµοσχεδίων που ψηφίζετε.
Ο ΣΥΡΙΖΑ αγωνίζεται µαζί µε το λαό να αποτρέψει την καταστροφή, να διατηρήσει ζωντανή την ελπίδα, γιατί είναι κρίµα
αυτή η χώρα µε τις δυνατότητες και τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα που έχει να κατρακυλάει στο έρεβος και να αποτελεί εύκολη λεία στις αρπακτικές διαθέσεις των δανειστών και των
«γερακιών» που περικύκλωσαν την πατρίδα µας.
Η λέξη «επενδυτής» που χρησιµοποιείται κατά κόρον από την
Κυβέρνηση και τα στελέχη της έχει χάσει τελείως το νόηµά της.
Με βάση την κυβερνητική λογική, «επενδυτής» δεν ονοµάζεται
πλέον αυτός που δηµιουργεί µία νέα επιχείρηση, µία καινοτόµο
δράση και µία δραστηριότητα που θα δηµιουργήσει νέες θέσεις
εργασίας και θα βοηθήσει στην ανάκαµψη της οικονοµίας. «Επενδυτής» σύµφωνα µε την Κυβέρνηση είναι τα «γεράκια» που βρήκαν ευκαιρία και ήρθαν να αρπάξουν τα φιλέτα και τις υγιείς
επιχειρήσεις που φτιάχτηκαν από τον ιδρώτα και το υστέρηµα
του ελληνικού λαού.
Είναι χαρακτηριστική η περίπτωση του ΑΔΜΗΕ, µίας κερδοφόρας, υγιέστατης δηµόσιας επιχείρησης που αποτελεί τη ραχοκοκαλιά της ηλεκτρικής βιοµηχανίας της χώρας, καθώς
συνδέει τις µονάδες ηλεκτροπαραγωγής µε τους ηλεκτρικούς
σταθµούς διανοµής και τους τελικούς καταναλωτές.
Ακούσαµε τα αβάσιµα και αστήρικτα επιχειρήµατα της Κυβέρνησης, ανάµεσα στα άλλα, ότι θα υπάρχουν έσοδα για το δηµόσιο, ότι θα µειωθεί η τιµή του ηλεκτρικού ρεύµατος και ότι θα
αυξηθούν οι θέσεις εργασίας.
Όλα αυτά τα επιχειρήµατα, καθώς και ο ισχυρισµός ότι αποτελεί µνηµονιακή υποχρέωση και συµµόρφωση σε ευρωπαϊκές
οδηγίες κατέρρευσαν όχι µόνο µετά τις τοποθετήσεις των συναδέλφων αγορητών του ΣΥΡΙΖΑ και του εισηγητή µας, του Θανάση Πετράκου, αλλά και από τις θέσεις και τις τοποθετήσεις
του συνόλου των σωµατείων και των µαζικών και κοινωνικών φορέων. Δεν είναι τυχαίο ότι µόνο ο ΣΕΒ επικροτεί την απόφαση
της Κυβέρνησης.
Εκείνο που εντυπωσιάζει και πρέπει να γίνει αντιληπτό από
όλους είναι ότι αυτή η ιδιωτικοποίηση, που γίνεται κατά παράβαση των προγραµµατικών δεσµεύσεων της Κυβέρνησης και
εποµένως δεν έχει τη νοµιµοποίηση και την έγκριση του ελληνικού λαού, δεν επιβάλλεται από καµµία κοινοτική οδηγία. Υπάρχει
βεβαίως η πίεση της τρόικας. Αυτό, όµως, δεν σηµαίνει ότι σε
κάθε επιταγή τους πρέπει να σπεύδει η Κυβέρνηση µε απόλυτη
προθυµία να ικανοποιήσει τα πάντα, γενόµενη βασιλικότερη και
από τους τροϊκανούς.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιβάλλει πιστοποίηση στους διαχειριστές των δικτύων. Ο ΑΔΜΗΕ έχει όντως πιστοποιηθεί για την
οικονοµική και διοικητική ανεξαρτησία του, για τη διαφάνεια στη
λειτουργία του και από τη ΡΑΕ και έχει λάβει θετική γνωµοδότηση από την Επιτροπή Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Στη συντριπτική πλειοψηφία των είκοσι επτά κρατών-µελών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης οι διαχειριστές των συστηµάτων µεταφοράς είναι κρατικές εταιρείες. Μοναχά στις χώρες του Νότου,
όπου υπάρχει κηδεµονία της τρόικας, έχουν προχωρήσει σε κάποιες µορφές ιδιωτικοποιήσεων σε µειοψηφικά πακέτα, όπως
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στην Πορτογαλία. Τα αποτελέσµατα, όµως, σε αυτές τις περιπτώσεις δεν είχαν καµµία θετική συνέπεια για τους καταναλωτές.
Κυρίες και κύριοι της Κυβέρνησης, το ηλεκτρικό ρεύµα είναι
δηµόσιο αγαθό, όπως είναι τα κοινωνικά αγαθά της υγείας και
της παιδείας. Δεν έχετε το δικαίωµα να το εκποιείτε. Στα χωριά
της Ελλάδας, στα αποµακρυσµένα και ορεινά µέρη δεν θα είχαν
ηλεκτρικό ρεύµα εάν η ΔΕΗ ήταν ιδιωτική ούτε θα µπορούσαµε
σε αντίστοιχη περίπτωση να εφαρµόζουµε κοινωνικά τιµολόγια,
για ανέργους και οικονοµικά εξαθλιωµένους συνανθρώπους µας,
τους οποίους εσείς έχετε οδηγήσει σε αυτήν την τραγική θέση.
Όµως ας δούµε τι είναι ο ΑΔΜΗΕ, ποια είναι τα οικονοµικά του
στοιχεία και γιατί πρέπει να πουληθεί. Σύµφωνα λοιπόν µε τα
στοιχεία αυτά, ο ετήσιος κύκλος εργασιών το 2012 ανήλθε σε
1,94 δισεκατοµµύρια ευρώ. Τον ίδιο χρόνο οι επενδύσεις προσέφεραν στην εθνική οικονοµία 114,1 εκατοµµύρια ευρώ, µε καθαρά κέρδη 25 εκατοµµύρια. Η εµπορική αξία των παγίων του
και του εξοπλισµού του εκτιµάται, µε µετριοπαθείς υπολογισµούς, γύρω στα 8 δισεκατοµµύρια ευρώ. Όλα αυτά θα πωληθούν µόλις 400 µε 450 εκατοµµύρια ευρώ. Η πορεία είναι
γνωστή: απαξίωση και παράδοση σε ιδιωτικά συµφέροντα έναντι
πινακίου φακής.
Το έργο αυτό το έχουµε ξαναδεί τα τελευταία χρόνια αρκετές
φορές. Δεν ξεχνούµε την Αγροτική Τράπεζα, το Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο, τον ΟΠΑΠ κ.ά.. Δίδονται 450 εκατοµµύρια ευρώ για
έντεκα χιλιάδες χιλιόµετρα δικτύων υψηλής τάσης, που συνδέουν την ηπειρωτική Ελλάδα από τη Θράκη έως την Πελοπόννησο, καθώς και τη χώρα µας µε τις γειτονικές χώρες, µε
διακόσιους σαράντα υποσταθµούς και εµπειρότατο προσωπικό.
Δεν πουλάτε απλώς. Ξεπουλάτε την περιουσία του ελληνικού
λαού!
Στη συγκεκριµένη περίπτωση η ενέργεια έπρεπε να µπαίνει σε
µία άλλη διάσταση. Ο ΑΔΜΗΕ είναι άρρηκτα δεµένος µε την
εθνική άµυνα και την ασφάλεια της χώρας. Αποτελεί βάση για
την οικονοµική, παραγωγική ανάπτυξη. Ο ΣΥΡΙΖΑ, σύντοµα θα
είναι Κυβέρνηση και θεωρούµε ότι κάθε προσπάθεια που θα ξεκινήσει για την παραγωγική ανασυγκρότηση και αναγέννηση της
πατρίδας µας είναι συνδεδεµένη µε την παραγωγή και τη µεταφορά και το κόστος του ηλεκτρικού ρεύµατος. Η παραχώρηση
του ΑΔΜΗΕ και της ΔΕΗ σε ιδιωτικά συµφέροντα θα επιφέρει
επιβάρυνση σε καταναλωτές, σε επιχειρήσεις, στον αγροτικό
τοµέα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Θα είµαι απόλυτα σαφής αυτήν την κρίσιµη ώρα. Δεν αναγνωρίζουµε τετελεσµένα που βλάπτουν τα συµφέροντα του λαού
µας και αποτελούν εµπόδια και τροχοπέδη στην προοπτική και
στην ελπίδα. Μαζί µε τα µνηµόνια και τις πολιτικές σας που οδήγησαν το λαό µας στην απόλυτη καταστροφή, αυτές οι συµφωνίες και οι παραχωρήσεις υποτέλειας θα ακυρωθούν.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Θέλετε περισσότερο
χρόνο;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗΣ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ζητήστε το, κύριε
συνάδελφε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗΣ: Γιατί σε µία κοινωνία που
θέλει να διατηρεί ζωντανή την ελπίδα, που θέλει να κρατά ζωντανή την προοπτική, την αισιοδοξία και τη συνοχή της, τα δηµόσια αγαθά πρέπει να διαφυλαχθούν ως κόρη οφθαλµού. Δεν
αποτελούν πεδίο για να αυξήσουν τα κέρδη τους οι πολυεθνικές
και το µεγάλο κεφάλαιο.
Εδώ, κύριοι συνάδελφοι, πρέπει να κυριαρχούν οι ανθρώπινες
ανάγκες και οι αξίες της ζωής. Το φως, το ηλεκτρικό ρεύµα είναι
δηµόσιο αγαθό για όλους και όχι µόνο για τους λίγους.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κύριε συνάδελφε, το
Προεδρείο δεν αρνείται να δώσει παραπάνω χρόνο, αρκεί να το
ζητήσετε.
Κύριε Δρίτσα, εσείς τα ξέρετε αυτά. Δεν έχετε ανάγκη αυτών
των υπενθυµίσεων. Ξέρετε ότι ζητάτε περισσότερο χρόνο από
το Προεδρείο.
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ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, µπορείτε και οίκοθεν να τον δίνετε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Και οίκοθεν µπορώ,
αλλά εκ του Κανονισµού καλό είναι να τον ζητάµε.
Κύριε Δρίτσα, έχετε τον λόγο για οκτώ λεπτά.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ που µου
δίνετε το λόγο.
Βέβαια, σήµερα υπάρχει µία ιδιαιτερότητα. Η συζήτηση επί
των άρθρων ενός τόσο σηµαντικού νοµοσχεδίου κίνησε το ενδιαφέρον δεκατεσσάρων Βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, ενός Βουλευτή
από άλλο κόµµα και εδώ τελεία. Δεν υπάρχει κανένας Βουλευτής
από τα κόµµατα της Πλειοψηφίας –τυχαίο;- πολύ περισσότερο
µάλιστα που µια τόσο καίριας σηµασίας αλλαγή στις συνθήκες
εκµετάλλευσης των δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας, µε την εκποίηση της ΑΔΜΗΕ, αιτιολογείται στην αιτιολογική έκθεση, κύριε
Υπουργέ, µε δεκαέξι σειρές, χωρίς τεκµηρίωση, χωρίς απάντηση,
χωρίς τίποτα.
Αυτό, κύριε Πρόεδρε, για την κοινοβουλευτική πρακτική είναι
η επιτοµή της απαξίωσης, της υπεκφυγής και του κυνισµού. Αν
είναι δυνατόν, δεκαέξι σειρές µιας γενικόλογης περιγραφής και
ενός αβάσιµου ισχυρισµού χωρίς τεκµηρίωση, να αποτελούν την
αιτιολογική βάση για µία τόσο σηµαντική αλλαγή που έχει να
κάνει µε τον τοµέα της ενέργειας και την ηλεκτροδότηση νοικοκυριών και επιχειρήσεων, αλλά και την παραγωγική βάση της
χώρας!
Δεν θα µείνω περισσότερο στα θέµατα του νοµοσχεδίου γιατί,
στα λίγα λεπτά που έχω, θέλω να ασχοληθώ µε την τροπολογία
που καταθέτει η Κυβέρνηση σχετικά µε τα Ελληνικά Αµυντικά Συστήµατα. Ήδη συνάδελφοι, όπως ο Γιώργος Βαρεµένος και η
Νάντια Βαλαβάνη, αναφέρθηκαν µε επάρκεια σε αυτό.
Θέλω όµως να επιµείνω. Θα το κάνουν και άλλοι συνάδελφοι
στη συνέχεια, γιατί για εµάς η απαξίωση στην πραγµατικότητα,
το κλείσιµο –γιατί περί αυτού πρόκειται- και η ιδιωτικοποίηση τελικά της αµυντικής βιοµηχανίας της χώρας είναι κορυφαίο ζήτηµα.
Θα επιµείνω και εγώ και θα επαναλάβω ότι µε αυτή την τροπολογία, µε γενικό αριθµό 1106 και ειδικό 139, η Κυβέρνηση ζητά
από την ελληνική Βουλή µια λευκή επιταγή –περί αυτού πρόκειται- ώστε να ρυθµίσει από εκεί και πέρα όλα τα κρίσιµα ζητήµατα
εν αγνοία της Βουλής.
Είναι χαρακτηριστικό ότι στην αιτιολογική έκθεση αναφέρεται
κάποιο σχέδιο το οποίο εγκρίθηκε στις 17 Δεκεµβρίου από το Eurogroup, αλλά η Κυβέρνηση αυτό το σχέδιο που εγκρίθηκε ούτε
το παρουσιάζει ούτε το συζητά στη Βουλή.
Εµείς ζητάµε, έστω και την τελευταία στιγµή, να κατατεθεί
αυτό το σχέδιο, όπως και κάθε άλλη συµφωνία που έχει υπάρξει
για τη συνολική ρύθµιση της τύχης των Ελληνικών Αµυντικών Συστηµάτων. Τότε θα µπορούσε να φωτιστεί ακριβέστερα το περιεχόµενο και η στόχευση αυτής της τροπολογίας.
Θα κάνω µία παρένθεση εδώ. Δεν είναι τυχαίο ότι την ίδια ακριβώς µεθοδολογία η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δηµοκρατίας ακολούθησε και στην περίπτωση της ΕΛΒΟ, την οποία
έσπευσαν βεβιασµένα να θέσουν σε εκκαθάριση χωρίς να παρουσιάσουν ποτέ στη Βουλή τους σχεδιασµούς τους για τη συγκεκριµένη εταιρεία.
Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ζητήσει από το Υπουργείο Εθνικής Άµυνας να
ενηµερώσει τη Βουλή για την ΕΛΒΟ, για την εταιρεία δηλαδή που
συναρµολόγησε τα άρµατα Leopard II –περί αυτού πρόκειται- και
η Κυβέρνηση εκώφευσε.
Το Υπουργείο Οικονοµικών ενώπιον του Εφετείου Θεσσαλονίκης ισχυρίστηκε ότι η εταιρεία δεν είναι βιώσιµη, χρησιµοποιώντας ως υπόθεση εργασίας τη µηδενική κρατική και ιδιωτική
χρηµατοδότηση της εταιρείας, λες και υπάρχει εταιρεία που να
µπορεί να κριθεί βιώσιµη αν της στερείς τη χρηµατοδότηση.
Έχουµε ζητήσει να κατατεθούν µε επίσηµη αίτηση κατάθεσης
εγγράφων όλα τα στοιχεία και η υπόθεση αυτή να διερευνηθεί
σε βάθος.
Κεντρική ιδέα της τακτικής των µνηµονιακών κυβερνήσεων
όλων των τελευταίων ετών είναι οι αποφάσεις να λαµβάνονται
µακριά από τη Βουλή, µακριά από τους εργαζόµενους, αλλά
χέρι-χέρι µε τους πιστωτές. Και για την ΕΛΒΟ λοιπόν ζητάµε,
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όπως και για τα Ελληνικά Αµυντικά Συστήµατα, να έρθει στη
Βουλή στις αρµόδιες επιτροπές όλο το υλικό, όλα τα δεδοµένα
και να γίνει η συζήτηση.
Με την τροπολογία αυτή τα Ελληνικά Αµυντικά Συστήµατα διασπώνται σε δύο εταιρείες –το είπαν και οι προηγούµενοι συνάδελφοι- εκ των οποίων η µία θα έχει αντικείµενο την παραγωγή
και εµπορία όπλων, πυροµαχικών και πολεµικού υλικού, κατά την
έννοια του άρθρου 346 της Συνθήκης της Λισαβόνας που κατοχυρώνει την κρατική αµυντική βιοµηχανία, ενώ η άλλη εταιρεία
είναι άγνωστο τι αντικείµενο θα έχει και αυτό είναι ένα τεράστιο
κενό. Τι θα ψηφίσει η ελληνική Βουλή µε αυτήν την τροπολογία;
Τα στοιχεία του ενεργητικού και παθητικού των Ελληνικών
Αµυντικών Συστηµάτων µεταβιβάζονται στις δύο νέες εταιρείες.
Πουθενά όµως δεν καθορίζεται σε ποια από τις δύο εταιρείες
ποια στοιχεία µεταβιβάζονται. Ποια θα µεταβιβαστούν στη µία
και πώς µπορεί να βεβαιώσει η Κυβέρνηση τη Βουλή ότι δεν δηµιουργεί στην πραγµατικότητα εταιρείες «σκελετούς», µε προσχεδιασµένο στόχο να τεθούν σε εκκαθάριση, όπως η ΕΛΒΟ, στο
τέλος του χρόνου;
Μήπως έχουµε µία τροπολογία που απλά κερδίζει χρόνο για
τους απώτερους κυβερνητικούς και τροϊκανούς σχεδιασµούς;
Είναι περισσότερο από βέβαιο ότι κάτι τέτοιο συµβαίνει.
Από την άλλη, δεν υπάρχει καµµία απολύτως πρόβλεψη για τη
διατήρηση θέσεων εργασίας, την εξόφληση οφειλοµένων µισθών, την καταβολή των οφειλοµένων εφάπαξ και την εξόφληση
του ασφαλιστηρίου της Εθνικής Ασφαλιστικής.
Η παράλειψη αυτή έχει ως αποτέλεσµα κανένας από τους εργαζόµενους να µην µπορεί να είναι σίγουρος για τη θέση του και
κανείς να µην µπορεί να είναι βέβαιος ότι οι εργασιακές του απαιτήσεις δεν θα µεταφερθούν σε µία δεύτερη κακή εταιρεία, από
την οποία δεν πρόκειται να ικανοποιηθεί ποτέ.
Σας καταθέτω στα Πρακτικά την αίτηση ασφαλιστικών µέτρων
της Ηλεκτροµηχανικής Κύµης, γιατί πρέπει να αναδειχθούν και
τα επιµέρους ζητήµατα όλων των εταιρειών των ΕΑΣ και κυρίως
γιατί η απλή ανάγνωσή της αρκεί για να διαπιστώσει ο καθένας
πόσο κινδυνεύουν τα δικαιώµατα των εργαζοµένων.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Θεόδωρος Δρίτσας καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Μαζί µε αυτό θέτω και το ζήτηµα της βιωσιµότητας της Μεταλλουργικής της Ηπείρου που ανήκει επίσης στις εξειδικευµένες βιοµηχανικές µονάδες µε παραγωγικές δυνατότητες, τις
οποίες δεν υπάρχει κανένας λόγος να τις στερηθεί η παραγωγική
βάση της χώρας.
Τέλος, σύµφωνα µε την έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του
Κράτους, η κυβερνητική λύση δι’ αυτής της τροπολογίας επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισµό µε τουλάχιστον 35 εκατοµµύρια ευρώ, τα οποία οφείλονται κυρίως στις προβλεπόµενες
κρατικές επιχορηγήσεις.
Δηλαδή, µετά την εφαρµογή της λύσης το κόστος για τον προϋπολογισµό είναι όσο ήταν και σήµερα. Αυτό, όµως, δεν είναι το
µοναδικό δηµοσιονοµικό κόστος της λύσης, της τροπολογίας
αυτής, γιατί η τροπολογία επιτρέπει στο ελληνικό δηµόσιο να κεφαλαιοποιεί µέσω της αύξησης µετοχικού κεφαλαίου τα ποσά
που του οφείλουν τα ΕΑΣ για όλο αυτό το διάστηµα.
Εποµένως, για το χρονικό διάστηµα 2001-2010 που εφαρµόστηκε η µεθοδολογία της αύξησης συµµετοχής του ελληνικού
δηµοσίου στο µετοχικό κεφάλαιο και κόστισε στον Έλληνα φορολογούµενο 365 εκατοµµύρια ευρώ, βλέπουµε αυτή η παλιοµοδίτικη τακτική να επανέρχεται από το «παράθυρο». Τι θα γίνει
µε τις σωρευµένες ζηµιές του οµίλου; Μπορεί να µην απαντηθεί
αυτό; Μπορεί να απαντηθεί σήµερα, σε µία Βουλή που δεν παρακολουθεί καν;
Η τροπολογία δεν εγγυάται ότι οι ζηµιές αυτές δεν θα παραµείνουν στη διασπώµενη εταιρεία και ότι δι’ αυτής τελικά θα περάσουν στον κρατικό προϋπολογισµό. Η «λευκή επιταγή» που
ζητά η Κυβέρνηση δεν έχει αντίκρισµα. Μαρτυρά την πλήρη έλλειψη στρατηγικού σχεδιασµού και είναι επιζήµια για τους εργαζόµενους και το δηµόσιο συµφέρον. Πρέπει να αποσυρθεί όχι
µόνο γιατί το ζητά ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά γιατί αυτά είναι πολύ σοβαρά
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πράγµατα για να αντιµετωπίζονται µε τη διαδικασία του fast track.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Φέρτε τη συµφωνία µε την τρόικα, φέρτε τις συµφωνίες που
έχουν εγκριθεί και από το Eurogroup και ελάτε να δούµε και να
συζητήσει η ελληνική Βουλή εναλλακτικές λύσεις για βιώσιµες
εταιρείες, όπως µπορούν να είναι και να γίνουν και τα ΕΑΣ και η
ΕΛΒΟ.
Κύριε Πρόεδρε, έχω ήδη υπερβεί το χρόνο, αλλά υπάρχει άλλη
µία τροπολογία Βουλευτών, εκπρόθεσµη, για τα Ναυπηγεία Σκαραµαγκά. Εµείς θέλουµε να την ψηφίσουµε. Τι συµβαίνει εδώ; Τα
Ναυπηγεία Σκαραµαγκά, έχοντας εξαθλιωθεί, γεννούν χρέη του
ιδιώτη επιχειρηµατία, του κ. Σάφα, προς συναλλασσόµενες µε
αυτά εταιρείες, προµηθευτές και άλλους, οι οποίοι καταφεύγουν
στα δικαστήρια και σωρεία αποφάσεων εκδίδονται αυτή την περίοδο κατάσχεσης περιουσιακών στοιχείων των ναυπηγείων, γερανών και άλλων σηµαντικών υποδοµών.
Οι εργαζόµενοι βάζουν τα στήθη τους µπροστά και δεν επιτρέπουν σε αυτούς που έρχονται να εκτελέσουν αυτές τις αποφάσεις να το κάνουν. Έρχεται αυτή η εκπρόθεσµη τροπολογία
Βουλευτών του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δηµοκρατίας να βάλει
τέρµα σ’ αυτές τις κατασχέσεις µέχρι να παραληφθούν τα υποβρύχια του Πολεµικού Ναυτικού. Είναι µία ρύθµιση για να ρυθµιστεί η αθλιότητα. Όµως, εν πάση περιπτώσει, πράγµατι, αυτά τα
περιουσιακά στοιχεία -που δεν ανήκουν στον κ. Σάφα στην πραγµατικότητα, αλλά ανήκουν στον ελληνικό λαό- πρέπει να τα υπερασπιστούµε. Θα την ψηφίσουµε, αν την κάνει δεκτή ο Υπουργός
-δεν έχει ακόµα αναφερθεί- αυτή η τροπολογία, αλλά καταλαβαίνετε την παράνοια.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει επανειληµµένα το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ολοκληρώστε, κύριε
συνάδελφε, σας παρακαλώ.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Τελειώνω µε αυτό, κύριε Πρόεδρε.
Απέρριψε η Βουλή την πρόταση Εξεταστικής Επιτροπής του
ΣΥΡΙΖΑ, υποσχέθηκε η Κυβέρνηση ότι εντός ολίγου θα έρθει η
λύση για τα ναυπηγεία και έρχεται αυτή η τροπολογία για να περισώσει οτιδήποτε αν σώζεται από την εκποίηση των περιουσιακών στοιχείων των ναυπηγείων. Αίσχος! Αίσχος και θλίψη!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κύριε συνάδελφε,
σας παρακαλώ! Έχετε υπερβεί κατά πολύ τον χρόνο.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Επιτέλους, η Κυβέρνηση αυτή δεν µπορεί να παίζει µε την παραγωγική βάση της χώρας σε τόσο κρίσι-
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µους τοµείς.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Τον λόγο έχει ζητήσει ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής κ. Μανιάτης.
Έχετε τον λόγο, κύριε Υπουργέ, για οχτώ λεπτά, µε τη γνωστή
ανοχή και εσείς.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ (Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιµατικής Αλλαγής): Κύριε Πρόεδρε, απλώς θέλω να ενηµερώσω το Σώµα ότι θα καταθέσω µία νοµοτεχνική βελτίωση για
την παράγραφο 1 του άρθρου 5 του νοµοσχεδίου, που διευκρινίζει απολύτως ότι µόνο οι λεπτοµέρειες του σχεδίου ιδιωτικοποίησης ορίζονται µε κοινή υπουργική απόφαση.
Επίσης, θέλω να ενηµερώσω το Σώµα ότι γίνονται δεκτές οι
ακόλουθες τροπολογίες: Η µε γενικό αριθµό κατάθεσης 1103 και
ειδικό 137, η µε γενικό αριθµό κατάθεσης 1104 και ειδικό 138, η
µε γενικό αριθµό κατάθεσης 1117 και ειδικό 143 -αφορά τα Ναυπηγεία Σκαραµαγκά, που µόλις ο συνάδελφος κ. Δρίτσας προανέφερε και γίνεται αποδεκτή- η µε γενικό αριθµό κατάθεσης
1119 και ειδικό 144, η µε γενικό αριθµό κατάθεσης 1141 και ειδικό 150, η µε γενικό αριθµό κατάθεσης 1140 και ειδικό 149, η
µε γενικό αριθµό κατάθεσης 1123 και ειδικό 148 και η µε γενικό
αριθµό κατάθεσης 1113 και ειδικό 142. Θα τις καταθέσω για τα
Πρακτικά.
Θα ήθελα να προσθέσω ότι η µε γενικό αριθµό κατάθεσης
1140 και ειδικό αριθµό 149 γίνεται δεκτή µε µία νοµοτεχνική βελτίωση, την οποία επίσης καταθέτουµε, για να είναι σαφή ορισµένα πράγµατα.
Επίσης, η µε γενικό αριθµό κατάθεσης 1141 και ειδικό αριθµό
150, επειδή υπάρχει ένα λάθος εκτύπωσης –αναφέρει, δηλαδή,
αντί για το 2013, το έτος 1993- γίνεται και αυτή αποδεκτή µε τη
συγκεκριµένη βελτίωση που καταθέτουµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Να κατατεθούν και
να διανεµηθούν για τα Πρακτικά, κύριε Υπουργέ.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ (Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιµατικής Αλλαγής): Βεβαίως, κύριε Πρόεδρε. Τα καταθέτω
για τα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής κ. Ιωάννης Μανιάτης καταθέτει για τα Πρακτικά τις βουλευτικές τροπολογίες τις οποίες κάνει αποδεκτές,
καθώς και τις προαναφερθείσες νοµοτεχνικές βελτιώσεις, οι
οποίες έχουν ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ευχαριστούµε, κύριε
Υπουργέ.
Τον λόγο έχει η κ. Ουζουνίδου για οκτώ λεπτά.
ΕΥΓΕΝΙΑ ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επιτρέψτε µου, προτού αναφερθώ στο επίµαχο ζήτηµα του ΑΔΜΗΕ, να σταθώ στους σεισµούς της Κεφαλονιάς και στον αγώνα ζωής που δίνουν οι
κάτοικοί της.
Θεωρώ υποχρέωσή µου να αναφερθώ στη συµµετοχή από την
πρώτη στιγµή της Βουλευτού Κεφαλονιάς του ΣΥΡΙΖΑ Αφροδίτης Θεοπεφτάτου σε όλες τις διαβουλεύσεις της κεντρικής, περιφερειακής, τοπικής διοίκησης και του συντονιστικού οργάνου.
Η ίδια, µε την ιδιότητα τόσο της Βουλευτού, όσο και της µηχανικού, στέκεται στο πλευρό και τις ανάγκες των δοκιµαζόµενων πολιτών, συµµετέχοντας ακόµα και σε αυτοψίες οικηµάτων. Γι’
αυτόν το λόγο, η συντρόφισσα Αφροδίτη Θεοπεφτάτου παραµένει στο νησί και δεν βρίσκεται σήµερα εδώ.
Βέβαια, αυτό δεν αφορά καθόλου τα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης, γιατί ούτε σε µία εκποµπή, ούτε σε ένα ρεπορτάζ δεν αναφέρθηκαν στην προσφορά της Βουλευτού του ΣΥΡΙΖΑ
Αφροδίτης Θεοπεφτάτου.
Για τη Βουλευτή µας, όπως και για όλο τον ΣΥΡΙΖΑ, αυτοί οι
σεισµοί ανέδειξαν –δυστυχώς, µε τραγικό τρόπο- την ανάγκη
ύπαρξης ενός αποτελεσµατικού κεντρικού κρατικού µηχανισµού
πρόληψης και αντιµετώπισης φυσικών καταστροφών. Τέτοιου είδους φυσικές καταστροφές αντιµετωπίζονται µε ισχυρή και
σωστά στελεχωµένη Δηµόσια Διοίκηση.
Στο όνοµα της δηµοσιονοµικής προσαρµογής, κύριοι της Κυβέρνησης, διαλύετε τις πλέον απαραίτητες για το κοινωνικό σύνολο δηµόσιες υπηρεσίες. Τέτοια απόφασή σας ήταν η προ
τριµήνου υποβάθµιση της Κεντρικής Υπηρεσίας Αποκατάστασης
Σεισµοπλήκτων µε τη διαδικασία της µεταφοράς αρµοδιοτήτων
των ΤΑΣ και των ΥΑΣΒΕ…
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, για τους σεισµόπληκτους είναι η συζήτηση;
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Γιατί διακόπτετε τη Βουλευτή;
ΕΥΓΕΝΙΑ ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥ: …στις αντίστοιχες αποδυναµωµένες
αποκεντρωµένες διοικήσεις, θέτοντας σε διαθεσιµότητα το έµπειρο προσωπικό.
Είναι θετική η απόφαση παύσης της διαθεσιµότητας του προσωπικού των ΤΑΣ Πύργου και Πάτρας ως πρώτο βήµα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ναι, αλλά θα σας
έλεγα να µιλήσετε επί του νοµοσχεδίου, κυρία συνάδελφε. Έχετε
τη δυνατότητα να κάνετε ερώτηση γι’ αυτό το θέµα. Μιλήστε επί
του νοµοσχεδίου, κυρία Ουζουνίδου. Είπατε αυτό που ήταν να
πείτε…
ΕΥΓΕΝΙΑ ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε. Ήθελα να
κάνω µία αναφορά σ’ αυτό που είναι πάρα πολύ σοβαρό και µου
επιτρέπεται στα οκτώ λεπτά που έχω να µπορώ να πω αυτό που
νοµίζω εγώ…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Όχι. Επί του νοµοσχεδίου…
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Ο σεισµός δεν ενδιαφέρει το
ΠΑΣΟΚ, κύριε Πρόεδρε;
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΕΛΑΛΗΣ: Τι πράγµατα είναι αυτά, κύριε Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Όλη τη Βουλή ενδιαφέρει, κυρία Κωνσταντοπούλου.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Εγώ το λέω, γιατί το έθεσε ο κ.
Κακλαµάνης.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ένα λόγο ιδιαίτερο
έχει ο κ. Κακλαµάνης, γιατί είναι από εκεί. Όλη τη Βουλή, όµως,
µας ενδιαφέρει. Απλώς, κυρία Κωνσταντοπούλου, µπορεί ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος να πει αυτό που θέλει και, δεύτερον, εγώ είµαι λάτρης της πιστής εφαρµογής του Κανονισµού.
Γι’ αυτό και παρεξηγούµαι. Αυτό ισχύει για όλους.
Συνεχίστε, κυρία Ουζουνίδου. Αν θέλετε, το καταλαβαίνετε.
ΕΥΓΕΝΙΑ ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥ: Κυρίες και κύριοι της Κυβέρνησης,
αναµένουµε την επίλυση µιας σειράς ζωτικών προβληµάτων που
αντιµετωπίζουν οι κάτοικοι. Πρώτον, για θέµατα που καλύπτουν
άµεσες ανάγκες, όπως σίτιση, στέγαση, ύδρευση, αποχέτευση,

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ιατροφαρµακευτική περίθαλψη. Δεύτερον, αναµένουµε µέτρα
ανακούφισης των οικονοµικών βαρών των κατοίκων. Τρίτον, αναµένουµε οργάνωση σχεδίου για την αποκατάσταση των ζηµιών
των κατοικιών, δηµοσίων κτηρίων και κοινωφελών υποδοµών.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όσον αφορά το νοµοσχέδιο για
τον ΑΔΜΗΕ οι κυβερνητικοί παράγοντες υποστηρίζουν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ φοβίζει µε τη στάση του τους υποψήφιους επενδυτές. Θα
ήθελα εξαρχής να τονίσω ότι όσοι φοβούνται ότι η κυβέρνηση
της Αριστεράς θα ξαναποκτήσει προς όφελος της χώρας και των
πολιτών τη συγκεκριµένη εταιρεία, καλώς πράττουν.
Τόνισα και στη συζήτηση επί της αρχής ότι η πώληση των δικτύων µεταφοράς δεν είναι µία συνηθισµένη ιδιωτικοποίηση. Ο
ΑΔΜΗΕ ελέγχει την πρόσβαση στο ηλεκτρικό δίκτυο µεταφοράς,
ρυθµίζει το ποιος και πώς παράγει, ποιος και πώς καταναλώνει
ηλεκτρική ενέργεια. Χωρίς πρόσβαση στο δίκτυο είναι αδύνατη
οποιαδήποτε σοβαρή επένδυση στη χώρα.
Αυτός που ελέγχει τον ΑΔΜΗΕ κρατά και τα κλειδιά της βιοµηχανίας και όλων των παραγωγικών κλάδων της ελληνικής οικονοµίας. Ο ΑΔΜΗΕ διαχειρίζεται το σύνολο σχεδόν της
χονδρεµπορικής αγοράς ηλεκτρισµού της ΔΕΗ και των ιδιωτών
επενδυτών.
Μας είπαν οι Βουλευτές της συγκυβέρνησης ότι ο Πρωθυπουργός όταν έκανε στο Ζάππειο 1 και 2 τη ρητή δήλωση «δεν
πωλούνται τα δίκτυα µεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας», αγνοούσε την ευρωπαϊκή συµφωνία για την απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Δεν ντρεπόµαστε! Τι λαϊκισµός είναι
αυτός! Ο µέλλων τότε πρωθυπουργός της χώρας υποσχόταν και
υφάρπαξε την ψήφο του ελληνικού λαού, αγνοώντας αυτήν τη
συµφωνία;
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν νοείται κυρίαρχη χώρα χωρίς
έλεγχο των φυσικών µονοπωλίων. Και φυσικό µονοπώλιο αποτελεί
το δίκτυο µεταφοράς και δεν αφήνει πολλά περιθώρια για υγιή ανταγωνισµό ή επενδυτικές ευκαιρίες. Γι’ αυτόν τον λόγο οι αντίστοιχες εταιρείες στη συντριπτική πλειοψηφία των χωρών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι υπό δηµόσιο έλεγχο, µε εξαίρεση τις
υπό επιτήρηση χώρες του ευρωπαϊκού Νότου και µάλιστα σε
χώρες που η αγορά ενέργειας είναι πλήρως απελευθερωµένη.
Γιατί πάντα, κύριοι, επιλέγετε και υιοθετείτε το πλέον ακραίο
και αποτυχηµένο νεοφιλελεύθερο παράδειγµα παγκόσµιας πρακτικής; Γιατί επιδεικτικά αγνοείτε ευρωπαϊκή εµπειρία οµοϊδεατών σας που δεν προχωρούν σε τέτοιες ενάντια στην κοινωνία
επιλογές;
Μας είπατε ακόµη ότι ως ΣΥΡΙΖΑ θέλουµε την παλιά ΔΕΗ.
Εµείς, κύριοι, για να µην έχετε αµφιβολίες, θέλουµε δηµόσια
ΔΕΗ, επ’ ουδενί το πελατειακό και απαξιωµένο σύστηµα που
εσείς δηµιουργήσατε. Ξεκαθαρίζουµε ότι θέλουµε το σύστηµα
µεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας να είναι στα χέρια του δηµοσίου. Καθαρά πράγµατα!
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Σε πόσο χρόνο, κύριοι, θα φέρετε το νοµοσχέδιο για το 30%
της µητρικής ΔΕΗ, για τη µικρή ΔΕΗ; Γιατί θα το φέρετε και µάλιστα άµεσα. Εδώ από ό,τι φαίνεται θα γίνει και άλλο πλιάτσικο
της δηµόσιας περιουσίας, του ορυκτού πλούτου της χώρας µας
τώρα πια. Και φυσικά θα δώσετε στον στρατηγικό επενδυτή τις
νέες µονάδες, καθαρές και ξάστερες. Άλλωστε γιατί να ενδιαφερθείτε για τους πολίτες και ειδικά για τους κατοίκους ενεργειακών κέντρων της χώρας; Αυτό είδαµε µέχρι σήµερα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Κυρίες και κύριοι, θέλουµε τη χώρα οπλισµένη, µε την έναρξη
του τρίτου ενεργειακού πακέτου το 2015 που θα διαµορφωθεί ο
ενιαίος τρόπος λειτουργίας των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας
στις χώρες-µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Είναι πολλά τα λεφτά, κύριοι, στο ευρωπαϊκό χρηµατιστήριο
ενέργειας και αυτά τα λεφτά προορίζονται στον ιδιωτικοποιηµένο
ΑΔΜΗΕ. Αποκρύπτετε από τον ελληνικό λαό ότι το ευρωπαϊκό
ενιαίο µοντέλο αγοράς, πέρα από την απώλεια κάθε έννοιας εθνικής κυριαρχίας που συνεπάγεται, θα οδηγήσει στη σταδιακή
σύγκλιση των τιµών ηλεκτρισµού και βεβαίως στην αύξηση του
κόστους ηλεκτρικού ρεύµατος.
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Σε ό,τι αφορά το αστείο επιχείρηµα ότι ξεπουλάτε τον ΑΔΜΗΕ
για να γίνουν οι αναγκαίες επενδύσεις στα δίκτυα, σηµειώνουµε
ότι ίσα-ίσα που επιβαρύνονται οι καταναλωτές περαιτέρω.
Με την εκχώρηση του δικτύου µεταφοράς ενέργειας ο όποιος
επενδυτής θα έχει έναν και µοναδικό στόχο, τη µεγιστοποίηση,
σαφώς, του κέρδους του. Οι όποιες επενδύσεις προτίθεται να
κάνει όχι µόνο είναι αµφίβολες, αλλά θα πρέπει να είναι και µε
κάθε τρόπο εγγυηµένες, αν όχι συγχρηµατοδοτούµενες από το
δηµόσιο, όπως έγινε, κυρίες και κύριοι, µε τα οδικά δίκτυα. Και
αν ο ιδιώτης αγοράζει τώρα κοψοχρονιά, θα βάλει 3 δισεκατοµµύρια που, όπως υποστηρίζει ο Υφυπουργός ΠΕΚΑ, απαιτούνται
για επενδύσεις;
Το ξεπούληµα της εταιρείας θα έχει καταστροφικά αποτελέσµατα για χιλιάδες εργαζόµενους και µάλιστα σε µία περιοχή,
όπως είναι αυτή της δυτικής Μακεδονίας, όπου η ανεργία έχει
χτυπήσει «κόκκινο». Αντιλαµβάνεσθε τις επιπτώσεις που θα
υπάρχουν σε µία περιοχή, όπως είναι αυτή της δυτικής Μακεδονίας, η οποία έχει το υψηλότερο ποσοστό ανεργίας στη χώρα.
Κυρίες και κύριοι, το ελληνικό σύστηµα µεταφοράς µπορεί και
πρέπει να αναπτυχθεί, λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, µε σωστό προγραµµατισµό
και µε την ορθή διαχείριση των διαθέσιµων πόρων, µε έναν δηµόσιο ΑΔΜΗΕ που έχει ήδη εξασφαλίσει επενδυτικούς πόρους.
Και αφού, λοιπόν, ο ιδιώτης θα µπορεί να κάνει επενδύσεις, όπως
υποστηρίζετε, γιατί άραγε να µην µπορεί να κάνει το δηµόσιο,
όπως ήδη πράττει;
Η Κυβέρνηση προσπαθεί να µας καθησυχάσει, επειδή λέει ότι
θα ελέγχει τα πάντα από τη ΡΑΕ, από την ανεξέλεγκτη από το
Κοινοβούλιο και τον ελληνικό λαό ΡΑΕ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ολοκληρώστε, κυρία
συνάδελφε, σας παρακαλώ.
ΕΥΓΕΝΙΑ ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥ: Αυτή είναι η ΡΑΕ, η αµαρτωλή ΡΑΕ,
η οποία µέχρι τώρα έχει λειτουργήσει ως λόµπι εξυπηρέτησης
ιδιωτικών συµφερόντων.
Τονίζουµε µε τον πιο κατηγορηµατικό τρόπο ότι δεν πρόκειται
να αναγνωρίσουµε τετελεσµένα. Ο ΑΔΜΗΕ είναι και θα είναι
100% δηµόσια επιχείρηση. Η ενέργεια είναι δηµόσιο αγαθό. Δεν
είναι προϊόν, δεν ξεπουλιέται, δεν µεταβιβάζεται.
Ευχαριστούµε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Τον λόγο έχει ο κ. Γελαλής για οκτώ λεπτά και να ετοιµάζεται ο κ. Χατζηλάµπρου.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον
λόγο για ένα λεπτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ορίστε, κύριε Πρόεδρε, έχετε τον λόγο για ένα λεπτό.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, ήθελα τον
λόγο διότι βέβαια για την ώρα δεν έχουµε προπηλακισµούς µε
χειροδικίες µέσα σε αυτήν την Αίθουσα, αλλά έχουµε φραστικούς προπηλακισµούς. Τους ακούσατε.
Θέλω να σας πω, κύριε Πρόεδρε, ότι το θέµα κάθε οµάδας του
ελληνικού πληθυσµού, όπως είναι τώρα το θέµα των σεισµοπλήκτων της Κεφαλληνίας –µάλιστα, δυστυχώς, σήµερα σείστηκε και
η ιδιαίτερη πατρίδα µου, η Λευκάδα, και ξέρουµε ότι όλα αυτά
τα νησιά είναι σεισµόπληκτα και σεισµοπαθής η περιοχή- απασχολεί όλα τα κόµµατα του Κοινοβουλίου.
Εποµένως, κύριε Πρόεδρε, όπως σωστά είπατε, το θέµα των
σεισµοπλήκτων µας ενδιαφέρει όλους. Θεωρώ, λοιπόν, ότι δεν
µπορεί ο οποιοσδήποτε να κάνει χρήση τώρα του Βήµατος γι’
αυτό το θέµα, τη στιγµή που το συζητούµενο θέµα είναι άλλο.
Βέβαια, η κυρία συνάδελφος είναι νέα συνάδελφος και εγώ
την κατανοώ απολύτως. Μάλιστα, θα ήθελα να πω ότι ήταν
σωστά όλα όσα είπε η κυρία. Όµως, θα περίµενα ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του κόµµατός της να σκεφθεί ότι σε αυτές
τις περιπτώσεις -για να µη δίνεται η εντύπωση ότι ένα µέρος του
Κοινοβουλίου δεν αισθάνεται αλληλέγγυο µε κόσµο που υποφέρει αυτήν τη στιγµή- δεν πρέπει να χρησιµοποιούµε το Βήµα για
ένα θέµα, ενώ το συζητούµενο είναι άλλο. Έτσι κάνουν τα κόµµατα όταν αισθάνονται ότι στο Κοινοβούλιο δεν λειτουργούν µε
δικούς τους κανόνες, αγνοώντας τα άλλα κόµµατα.
Όσον αφορά, λοιπόν, τους σεισµόπληκτους της Κεφαλλονιάς,
είµαι βέβαιος ότι ακόµα και οι απόντες εκπρόσωποι των άλλων
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κοµµάτων -και όχι µόνο τώρα του ΠΑΣΟΚ, εκ µέρους του οποίου
µιλώ- συµπαραστέκονται και ζητούν προφανώς από την Κυβέρνηση να κάνει ό,τι µπορεί καλύτερο και πέρα από αυτά τα µέτρα
που έχει λάβει.
Όµως, κύριε Πρόεδρε, όσον αφορά τον Κανονισµό, θα πρέπει
κάποτε αυτοί που δεν τον σέβονται, να καλούνται από το Προεδρείο να τον σεβαστούν, αντί το Προεδρείο να ανοίγει διάλογο
µαζί τους γιατί ίσως νοµίζουν ότι έτσι µπορούν να δηµιουργούν,
αν θέλετε, και «παραπολιτικά» του Τύπου.
Τίποτε άλλο, κύριε Πρόεδρε.
Σας ευχαριστώ.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κύριε Πρόεδρε,
όπως βλέπετε έχω γίνει κακός, γιατί, όπως είπα, είµαι φανατικός
λάτρης της τήρησης του Κανονισµού. Διότι ο Κανονισµός δεν
είναι τύπος αλλά ουσία, όπως λέτε και εσείς, κύριε Πρόεδρε. Και
όσον αφορά αυτό που είπατε, υπενθύµισα στην κυρία συνάδελφο τον Κανονισµό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Έληξε το θέµα για µένα, κύριε
Πρόεδρε. Εγώ µίλησα µε αφορµή τον προπηλακισµό µου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Είπα, επίσης, ότι οι
Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι έχουν τη δυνατότητα να αναφερθούν. Όµως, να µην το κάνουµε θέµα και διαχωριστούµε όλοι,
κύριε Βούτση. Είπαµε πως όλη η Βουλή συµπαραστέκεται και
ζητά το καλύτερο δυνατόν από την Κυβέρνηση για τους σεισµόπληκτους όλων των περιοχών, της Κεφαλλονιάς ιδιαίτερα, καθώς
και της Ζακύνθου και οποιασδήποτε άλλης περιοχής.
ΠΑΡΙΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Και της Λευκάδας.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ: Μπορώ να έχω τον λόγο, κύριε Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Έχετε να προσθέσετε κάτι άλλο;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ: Ναι, κύριε Πρόεδρε, έχω να προσθέσω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ορίστε, κύριε Βούτση, έχετε τον λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ: Να προσθέσω το εξής: Οι σεισµοί στην
Κεφαλλονιά έχουν ξεκινήσει εδώ και δέκα µέρες. Παρακολουθούµε όλοι µε αγωνία. Και νοµίζω ότι η κυρία συνάδελφος έθεσε
πολύ σωστά το ζήτηµα, χωρίς καµµία δηκτική, καταγγελτική ή
οποιαδήποτε άλλη διάθεση και σε σχέση µε παρελθόντα γεγονότα ή µε αµέλειες κυβερνητικές. Και πιστεύω ότι όλοι οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι, όλων των κοµµάτων, που έρχονται, θα
θέλουν –και είµαι σίγουρος πως θα θέλουν- να κάνουν µία αναφορά επ’ αυτού του ζητήµατος. Δηλαδή, δεν ετέθησαν ούτε για
λόγους εντυπωσιασµού ούτε για λόγους οποιουδήποτε µικροκοµµατικού συµφέροντος.
Γνωρίζετε ότι µία Βουλευτής υπάρχει εκεί, η οποία -και γι’
αυτόν ακριβώς τον λόγο επί δέκα µέρες δεν είναι παρούσα εδώδίνει τον αγώνα της, µαζί µε όλες τις αρχές εκεί, επιτόπου. Και
είναι του κόµµατός µας. Δεν είναι δυνατόν να αποστερείται σε
µία Βουλευτή το δικαίωµα της αναφοράς σε αυτό το µείζον γεγονός το οποίο συµβαίνει σήµερα στη χώρα µας. Δεν κατάλαβα
πραγµατικά…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κύριε Κοινοβουλευτικέ, υπάρχει διαδικασία. Κι εσείς ξέρετε τον Κανονισµό. Όταν
παίρνουµε τον λόγο για το νοµοσχέδιο, επί του νοµοσχεδίου
εσείς οι κοινοβουλευτικοί έχετε τη δυνατότητα να βάλετε και τα
επίκαιρα θέµατα. Να µη δώσουµε παραπάνω έκταση.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ: Να µη δώσουµε παραπάνω έκταση,
αλλά θέλω να σας πω ότι…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Εγώ σας είπα -και το
ξέρετε- ότι καλό θα είναι όλες οι Κοινοβουλευτικές Οµάδες, ιδιαίτερα στους νέους Βουλευτές, να συστήσουν να εφαρµόζουν
τον Κανονισµό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ: Ναι, µε συγχωρείτε όµως…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Και, προηγουµένως,
πριν από εσάς, είδατε ότι είχα µία «φραστική», όπως είπε και ο
κύριος Πρόεδρος, αντιπαράθεση µε τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο των Ανεξαρτήτων Ελλήνων για τη µη τήρηση του Κανονισµού.
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ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ: Η οποία, όµως, δεν είχε βάση, διότι η
κ. Ουζουνίδου είναι υπεύθυνη του τοµέα αυτού στον ΣΥΡΙΖΑ, έχει
άποψη, είχε πληροφόρηση και µε έναν σωστό τρόπο, καθώς είναι
δηµόσια η συζήτησή µας, έθεσε ένα θέµα. Για να µη σας πω ότι
αρκετοί που θα βλέπουν τη σηµερινή συζήτηση, θα λένε ενδεχοµένως: «Καλά, δεν βλέπουν και αυτό το θέµα; Δεν τίθεται µε έναν
τρόπο;» Είµαι σίγουρος ότι στη συζήτηση, η οποία θα επακολουθήσει, θα τοποθετηθούµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ακριβώς. Αυτό είπα.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ: Το ότι έδωσε το έναυσµα η κ. Ουζουνίδου, δεν είναι κακό. Θα αναφερθώ αργότερα. Διότι επ’ αυτού
του ζητήµατος, δυστυχώς, έγιναν ολισθήµατα από Βουλευτές
προ ηµερών, όχι εντός της Αιθούσης, αλλά στα κανάλια, όπως
λέει και ο κύριος Πρόεδρος και υπήρξε εκµετάλλευση και σύγκρουση µε το κόµµα µας που ήταν εντελώς ανοίκεια. Θα αναφερθώ, όµως, όταν έρθει η σειρά µου και ονοµαστικά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ναι, αλλά το έχετε
ήδη κάνει. Ας συνεχίσουµε.
ΠΑΡΙΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, µπορώ να έχω
τον λόγο παρακαλώ;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κύριε Κουκουλόπουλε, θέλετε τον λόγο;
ΠΑΡΙΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, θέλω τον λόγο
για λιγότερο από ένα λεπτό, απλώς για να πω ότι επειδή η χώρα
µας, η πατρίδα µας, έχει το θλιβερό -πώς να το πω;- το δυσάρεστο προνόµιο να έχει τεράστια εµπειρία σε σεισµούς, έχει διαµορφώσει τα προηγούµενα χρόνια και ένα υπερσύγχρονο
πλαίσιο. Έχουν ζητήσει όλες οι πτέρυγες της Βουλής να εφαρµοστεί άµεσα και έχει µία σειρά.
Προφανώς δεν υπάρχουν διαφορετικές ευαισθησίες. Ας µείνουµε στο να δηλώσουµε όλοι µαζί ότι είµαστε ενωµένοι και σε
αυτά που είπε ο Πρόεδρος, ο κ. Κακλαµάνης, κι εσείς αµέσως
µετά επαναλάβατε. Νοµίζω ότι όλα τα άλλα περιττεύουν. Ένα
µήνυµα ηρεµίας, ψυχραιµίας και απόλυτης συµπαράστασης από
όλους µας προς τον δοκιµαζόµενο λαό της Επτανήσου και ιδιαίτερα της Κεφαλλονιάς και της Λευκάδας.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ευχαριστούµε.
Να συνεχίσουµε, λοιπόν. Κρατάω εγώ την οµοθυµία όλων των
κοµµάτων σε αυτό το θέµα, του σκληρά δοκιµαζόµενου λαού της
Κεφαλλονιάς και των Ιόνιων Νησιών.
Τον λόγο έχει ο κ. Γελαλής για οκτώ λεπτά.
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΕΛΑΛΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, µε το σχέδιο νόµου, το οποίο καταθέτετε, κάνετε ακόµα ένα βήµα για την εκποίηση της ελληνικής περιουσίας.
Οι συνέπειες από την εκποίηση αυτή, δεν θα φανούν µόνο σε
εµάς αλλά και στις επόµενες γενιές.
Σε δύο σηµεία θα αναφερθώ σήµερα, τα οποία ανατρέπουν
τους ισχυρισµούς σας περί της ορθής ιδιωτικοποίησης του
ΑΔΜΗΕ.
Το πρώτο έχει να κάνει µε την υποχρεωτική εφαρµογή της κοινοτικής οδηγίας που ισχυρίζεται η Κυβέρνηση ότι εφαρµόζει. Σε
κανένα σηµείο των συµπληρωµατικών εγγράφων του σχεδίου
νόµου δεν αναφέρεται τέτοια υποχρέωση. Θα σας διαβάσω τι
λέει: Σηµειώνεται ότι η οδηγία 2009 δεν επιβάλει στις εθνικές κυβερνήσεις τον ιδιοκτησιακό διαχωρισµό το κράτος -µέλος δύναται να υιοθετήσει. Αυτά, βέβαια, τα αναφέρει το τµήµα
νοµοτεχνικής επεξεργασίας της Βουλής. Δεν τα αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ.
Εποµένως, αφού δεν υποχρεούστε από καµµία οδηγία να ξεπουλήσετε τα δίκτυα διανοµής της χώρας µας, πρέπει να µας
εξηγήσετε γιατί το κάνετε. Το επιχείρηµα, δηλαδή, καταρρίπτεται
όσον αφορά την εναρµόνιση µε οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Πρέπει να απαντηθεί, κύριε Υπουργέ, ποια είναι τα συµφέροντα τα οποία κρύβονται πίσω από την ιδιωτικοποίηση αυτή.
Ποιοι ιδιώτες είναι αυτοί οι οποίοι πιέζουν για την ιδιωτικοποίηση;
Και, µάλιστα, όχι µόνο πιέζουν, αλλά προετοιµάζετε ένα ξεπούληµα σε εξευτελιστικές τιµές.
Η ΔΕΗ µιλάει για µια περιουσία 8 δισεκατοµµυρίων ευρώ, ο
σύµβουλός σας µιλάει για µια περιουσία αξίας 1,5 δισεκατοµµυ-
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ρίου ευρώ και εσείς θα την πουλήσετε για 300 µε 400 εκατοµµύρια ευρώ. Μιλάµε για µία επιχείρηση η οποία είναι τεράστιας
στρατηγικής σηµασίας για τη χώρα µας και πρέπει να παραµείνει
σε δηµόσιο έλεγχο.
Αυτό, συµβαίνει και σε άλλες χώρες της Ευρώπης. Σχεδόν
όλες οι χώρες της Ευρώπης αν κάτι ιδιωτικοποιούν, δεν είναι τα
δίκτυα, είναι η παραγωγή ή οτιδήποτε άλλο. Να αναφέρω χώρες
που έχουν στην κατοχή τους τα δίκτυα; Η Δανία, η Σουηδία, η
Νορβηγία, η Φινλανδία, η Πολωνία, η Τσεχία. Ακόµα και η Γαλλία
και η Γερµανία έχουν -άµεσα ή έµµεσα- τον έλεγχο από το δηµόσιο.
Εµείς διαφωνούµε κάθετα µε την ιδιωτικοποίηση κάθε εταιρείας ενεργειακής µορφής. Είναι ένα κοινωνικό αγαθό. Είναι
στρατηγικής σηµασίας. Ανήκουν στον ελληνικό λαό.
Το δεύτερο επιχείρηµα, σχετικά µε την καταστατική µειοψηφία, είναι επίσης έωλο. Με το 34% θα ελέγχετε την επιχείρηση
και θα παίρνετε εσείς τις αποφάσεις τις οποίες χρειάζεται ο
ΑΔΜΗΕ. Αυτό λέτε. Ξέρετε γιατί το κάνετε, κύριε Υπουργέ; Γιατί
δεν αντέχετε τις αντιδράσεις των ίδιων των Βουλευτών σας, οι
οποίοι είναι αυτοί που θα πάνε στην επαρχία, στις επιχειρήσεις,
στα υποκαταστήµατα της ΔΕΗ και θα έχουν µπροστά τους την
αντίδραση όλου του ελληνικού λαού.
Εγώ θα ρωτήσω: Ποιος ήταν διαχρονικά ο έλεγχος προηγούµενων κυβερνήσεων σε επιχειρήσεις του δηµοσίου, που κατείχαν
το µειοψηφικό πακέτο; Καµµία µειοψηφία ποτέ δεν µπόρεσε να
µπλοκάρει µε παρέµβασή της, αποφάσεις της πλειοψηφίας. Αν
θέλετε να συζητήσουµε για τα δικαιώµατα του ν. 2190, να τα συζητήσουµε. Νοµίζω, όµως, ότι αυτά έχουν λυθεί προ πολλού.
Το πιο σοβαρό, το οποίο σε καµµία περίπτωση το δηµόσιο δεν
µπορεί να το εµποδίσει, είναι η αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου.
Είναι δεδοµένο ότι οι επιχειρήσεις συχνά - πυκνά προβαίνουν σε
αύξηση µετοχικού κεφαλαίου.
Τι θα κάνουµε, κύριε Υπουργέ, αύριο - µεθαύριο; Θα τσοντάρει
το ελληνικό δηµόσιο και άλλα χρήµατα σε µελλοντική αύξηση κεφαλαίου;
Δηλαδή, θα χρηµατοδοτήσουµε ξανά έµµεσα τον ιδιώτη επιχειρηµατία ο οποίος θα έρθει; Αν δεν το κάνουµε, αυτόµατα το
ποσοστό από το 34% µπορεί πολύ εύκολα να γίνει 20%, 10% ή
ακόµα και πολύ µικρότερο.
Θα αναφέρω δύο παραδείγµατα από την πραγµατική ζωή που
δείχνουν το µέλλον του ΑΔΜΗΕ.
Το ένα είναι το παράδειγµα του ΟΤΕ, που µε την πώλησή του
η παρέµβαση του κράτους µηδενίστηκε εντελώς. Τα ίδια επιχειρήµατα χρησιµοποιούσε τότε η Κυβέρνηση και για τον ΟΤΕ. Η
νέα ιδιοκτησία τον οδήγησε από το µεγαλύτερο πάροχο που
ήταν στις τηλεπικοινωνίες στην Νοτιανατολική Ευρώπη, σε µια
περιορισµένη επιχείρηση στη χώρα µας. Ξεπουλήθηκαν όλες οι
θυγατρικές εταιρείες. Τα περιουσιακά στοιχεία αυτά, δεν µπορούν να επανέλθουν.
Δεύτερο παράδειγµα: ΕΛΠΕ. Το δηµόσιο κατέχει το 35,5%. Ο
Όµιλος Λάτση κατέχει το 41%. Αλήθεια, ποιος διοικεί τα ΕΛΠΕ;
Το ελληνικό δηµόσιο µήπως;
Αυτό το µέλλον σχεδιάζετε για τον ΑΔΜΗΕ; Αυτό τον έλεγχο
θα ασκεί το ελληνικό κράτος στα δίκτυα διανοµής;
Θέλω να µιλήσω για δύο τροπολογίες, οι οποίες κατατέθηκαν
-αν δεν κάνω λάθος είναι η 1101 και η 1102- για µείωση της τιµής
του πετρελαίου θέρµανσης και την έκτακτη παροχή δωρεάν ρεύµατος.
Το µέτρο της εξίσωσης της αύξησης στην τιµή του πετρελαίου
θέρµανσης που ψήφισε η Κυβέρνησή σας, απέτυχε σε όλα τα
σηµεία. Απέτυχε η πολιτική πάταξης του λαθρεµπορίου. Έχουν
περάσει µήνες από την ψήφιση και ακόµα δεν έχει εφαρµοστεί
το σύστηµα εισροών-εκροών στα πρατήρια. Για τα διυλιστήρια
και τις εγκαταστάσεις εκκρεµούν ακόµα υπουργικές αποφάσεις.
Δεν έχετε λάβει κανένα µέτρο για την πάταξη του λαθρεµπορίου
στο ναυτιλιακό και στα καύσιµα εξαγωγών.
Απέτυχε στον τοµέα των εσόδων. Η κατανάλωση έπεσε σε τέτοιο σηµείο που τα έσοδα µειώθηκαν κατά 500 εκατοµµύρια.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Μισό λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
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Ανυπολόγιστη η ζηµία για τις ανθρώπινες ζωές που χάθηκαν
προσπαθώντας να ζεσταθούν. Ανυπολόγιστη και η ταλαιπωρία
των πολιτών που ξεπαγιάζουν καθηµερινά. Ανυπολόγιστη η ζηµία
στο περιβάλλον από τη µόλυνση και τη λαθροϋλοτοµία. Ανυπολόγιστες οι µακροχρόνιες βλάβες στην υγεία των πολιτών από
τα µικροσωµατίδια.
Θα ήταν, λοιπόν, κύριε Υπουργέ, µια πράξη γενναιότητας και
ευαισθησίας αυτές τις δυο τροπολογίες να τις κάνετε αποδεκτές.
Δεν άκουσα πριν ότι είναι µέσα. Σας καλώ έστω και τώρα να το
κάνετε.
Θα πρέπει, λοιπόν, άµεσα να υπάρξει µείωση του ειδικού
φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο θέρµανσης έστω και για
τους λίγους µήνες που αποµένουν γι’ αυτό το χρονικό διάστηµα,
αν και κανονικά θα έπρεπε να είχε ξεκινήσει από την έναρξη της
χειµερινής περιόδου.
Επίσης, θα πρέπει η ΔΕΗ να αποκαταστήσει άµεσα την παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος στους δικαιούχους του κοινωνικού
οικιακού τιµολογίου και να τους χορηγηθούν ανά οικογένεια δωρεάν 1200 KWh το τετράµηνο.
Είναι εγκληµατική η πώληση του ΑΔΜΗΕ. Είναι καταστροφή
και για την ελληνική οικονοµία και για την ανάπτυξη της χώρας
µας και για τα νοικοκυριά τα οποία θα δουν τα οικιακά τιµολόγια
να εκτινάσσονται.
Θέλω, να απευθυνθώ στους συναδέλφους της Συµπολίτευσης,
οι οποίοι θα πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες τους.
Να πω, κύριε Υπουργέ, και κάτι άλλο; Απ’ ό,τι είδα σήµερα ο
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κατάλογος είχε δεκαπέντε οµιλητές. Δεν ήταν κανένας από τη
Νέα Δηµοκρατία ή από το ΠΑΣΟΚ. Αυτή τη στήριξη θέλουν, κύριε
Υπουργέ. Αυτό θέλουν. Τίποτε άλλο.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ (Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιµατικής Αλλαγής): Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Για οµιλία ή για παρέµβαση, κύριε Υπουργέ;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ (Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιµατικής Αλλαγής): Να καταθέσω µια νοµοτεχνική βελτίωση θέλω, κύριε Πρόεδρε.
Στη µε γενικό αριθµό κατάθεσης 1140 και ειδικό 149 νοµοτεχνική βελτίωση προσθέτουµε µια ακόµα φράση. Αυτό που είναι
να περάσει από την αρµόδια επιτροπή να γίνεται «εντός αποκλειστικής προθεσµίας τριάντα ηµερών». Παρακαλώ να αντικατασταθεί η προηγούµενη µε αυτό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ: Γιατί δεν το κάνετε στην Ολοµέλεια;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ (Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιµατικής Αλλαγής): Διότι έτσι προβλέπει ο νόµος. Στην αρµόδια Επιτροπή Παραγωγής και Εµπορίου. Η αρµόδια επιτροπή
είναι που γνωµοδοτεί.
Παρακαλώ, να κατατεθεί.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής κ. Ιωάννης Μανιάτης καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο έχει ως εξής:
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

«

»)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Π’ - 4 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Κύριε Υπουργέ, µε συγχωρείτε.
Τι είναι αυτά που κάνετε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Έχει τον λόγο µετά
ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος, κύριε Πετράκο, και εσείς στη
δευτερολογία σας.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Αυτά τα λένε στην αρχή της συζήτησης, κύριε Υπουργέ, για να µπορέσουν να συζητηθούν.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ (Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιµατικής Αλλαγής): Η τροπολογία έχει γίνει αποδεκτή...
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Γιατί την έκαναν;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, µπορώ να έχω τον
λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ορίστε, κύριε Βούτση.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Κύριε Υπουργέ…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κύριε Λαφαζάνη,
έχω δώσει τον λόγο.
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Κύριε Λαφαζάνη, µιλάτε δύο συνάδελφοι ταυτόχρονα.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ: Κύριε Υπουργέ, πώς θα γίνει δυνατόν
να µπουν στη βάσανο την ελάχιστη της συζήτησης και µάλιστα
και της διευκρίνισής τους κάθε µία από αυτές τις τροπολογίες,
µου λέτε; Εντάξει, προηγούµενως εξηγέρθησαν εδώ οι κύριοι συνάδελφοι γιατί έγινε αναφορά στους σεισµόπληκτους. Τώρα,
αυτά εδώ µπορεί να κρύβουν µέσα τους σεισµούς άλλου τύπου
-και δεν θα έχει γίνει για πρώτη φορά στη Βουλή- µε πρόθεση ή
χωρίς πρόθεση.
Ποια είναι η δυνατότητα η δική µας -και όλων- πάνω στις συγκεκριµένες τροπολογίες να γίνει µία ουσιαστική κουβέντα; Παραδείγµατος χάριν, η τροπολογία που φέρνει ο κ. Βορίδης -ως
παράδειγµα το λέω- µαζί µε τον κ. Μπούρα, όπου απ’ ό,τι κατάλαβα –το ψυχανεµίζοµαι, διότι αναφέρεται κάπου σε λατρευτικούς χώρους όπου βάζει κάποιους περιορισµούς κ.λπ.- σε ποιο
πράγµα αναφέρεται, σε ποιο νοµοσχέδιο αναφέρεται, τι βελτιώνει, τι χαλάει, τι προσδιορίζει; Πείτε µου. Με συγχωρείτε για την
έκφραση -και το βάζω σε πολλά εισαγωγικά- «γουρούνι στο
σακί». Καταλάβατε;
Μας φέρνετε σε δύσκολη θέση, τη στιγµή που το ίδιο το Προεδρείο και η Διάσκεψη των Προέδρων επανειληµµένα έχουν πει
ότι δεν είναι δυνατόν να διεξάγεται έτσι η συζήτηση, είτε µε τροπολογίες δεκαπεντασέλιδες -που είναι δύο και τριών Υπουργείων
και µεταξύ τους εντελώς διαφορετικού τύπου προσεγγίσεις για
ζητήµατα- που είναι απαγορευτικές για να ψηφίσει κανείς υπέρ,
κατά ή οτιδήποτε, άσχετες µε συζητούµενα νοµοσχέδια, είτε µε
αυτόν τον τρόπο, µέσω δηλαδή τροπολογιών Βουλευτών, πάνω
σε ζητήµατα τα οποία θέλουν αποκρυπτογράφηση από κάποιους
ειδικούς, όταν έχει τελειώσει ή τελειώνει η συζήτηση. Είναι θέµα
αυτό, κύριε Υπουργέ. Πρέπει να το δείτε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Έχετε απόλυτο δίκιο
και έχει τεθεί επανειληµµένα στο Προεδρείο.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Όχι, δεν έχει δίκιο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ: Κύριε Βορίδη, µε συγχωρείτε.
Όταν λες 17/1, 19/1 κ.λπ., ότι έχουν υποβάλει, έπρεπε εγκαίρως ή µε οποιονδήποτε τρόπο και µε έναν τρόπο αναλυτικό να
τεθούν στη συζήτηση επί της ουσίας και από την αρχή. Να µας
πουν πώς τις κάνουν αποδεκτές κ.λπ..
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Με συγχωρείτε,
κύριε Βορίδη, εγώ δεν µπήκα επί της ουσίας.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Ούτε εγώ µπαίνω επί της ουσίας. Επί
της διαδικασίας µιλάω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Λέω, λοιπόν, επί της
διαδικασίας, ότι σε αυτό υπάρχει πρόβληµα.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ: Γιατί, λοιπόν, στην επιτροπή και όχι
στην Ολοµέλεια;
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Επί της διαδικασίας µιλάω κι εγώ.
Μπορώ να πω κάτι; Μου επιτρέπετε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Σας παρακαλώ.
Από πλευράς Προεδρείου αυτό το ζήτηµα έχει τεθεί επανειληµµένα. Τροπολογίες οι οποίες είναι τόσες πολλές, τελευταίας
στιγµής κ.λπ., δηµιουργούν πρόβληµα. Αυτό πρέπει να το παραδεχτείτε κι εσείς.
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ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Δεν το παραδέχοµαι. Μου επιτρέπετε, κύριε Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ορίστε, κύριε Βορίδη, έχετε τον λόγο.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Κατ’ αρχάς το ζήτηµα το οποίο ανέκυψε τώρα είναι γιατί κατατίθεται µία νοµοτεχνική βελτίωση. Δεν
τίθεται ζήτηµα καµµίας τροπολογίας.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Όχι, δεν µιλάµε γι’ αυτό τώρα.
Για τις οκτώ τροπολογίες µιλάµε.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ: Τώρα µας µοιράστηκαν, κύριε Βορίδη.
Τις ακούσαµε προηγουµένως…
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Μου επιτρέπετε να πω;
Προβλέπεται, κύριε Πρόεδρε -γι’ αυτό λέω ότι δεν είναι σωστή
η παρατήρηση που κάνει ο κ. Βούτσης- από τον Κανονισµό ότι
πρέπει τρεις ηµέρες πλήρεις προ της συζητήσεως να έχουν κατατεθεί όλες οι τροπολογίες, άλλως είναι εκπρόθεσµες. Γιατί
προβλέπεται αυτό;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, µπορώ να έχω
τον λόγο;
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Επιτρέψτε µου, κύριε Λαφαζάνη.
Προβλέπεται, διότι αποτελεί υποχρέωση όλων των Βουλευτών
να είναι ενηµερωµένοι για τις τροπολογίες αυτές. Γι’ αυτό κι έχει
νόηµα η προκατάθεση.
Εποµένως, από τη στιγµή που έχει διατηρηθεί αυτή η προδικασία, δεν µπορεί κάποιος να πει, «εγώ δεν γνωρίζω».
Τώρα, όσον αφορά το τι θα αποδεχθεί ο κύριος Υπουργός και
το τι δεν θα αποδεχθεί, θα ήθελα να πω το εξής: Ούτε έχει προθεσµία αποδοχής ο κύριος Υπουργός -ο κύριος Υπουργός και η
Κυβέρνηση µπορεί να αποδεχθεί µέχρι και την τελευταία στιγµή
τροπολογία…
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Όχι.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Βεβαίως. Μέχρι και τη λήξη της συζητήσεως µπορεί να αποδεχθεί τροπολογία.
Η υποχρέωση του Σώµατος είναι να είναι ενηµερωµένο για
όλες τις τροπολογίες και να µην αιφνιδιάζεται. Το ότι µπορεί να
θέσουν οι συνάδελφοι -κι αυτό το σέβοµαι και το δέχοµαι- το ζήτηµα ότι ορισµένες φορές ο όγκος των τροπολογιών είναι πολύ
µεγάλος και διαφορετικός και αφορά πολλά και διαφορετικά ζητήµατα, αυτό πράγµατι είναι ακριβές.
Εκεί τι πρέπει να ελέγχεται, κύριε Πρόεδρε; Πρέπει να ελέγχεται η ενότητα των τροπολογιών µε το αντικείµενο του νοµοσχεδίου και συγκεκριµένα µε τα θέµατα του Υπουργείου. Δεν
µπορεί, δηλαδή, µία τροπολογία που αφορά για παράδειγµα το
Υπουργείο Οικονοµικών να την κάνει δεκτή ο Υπουργός Περιβάλλοντος. Αυτό βεβαίως.
Αλλά κατά τα λοιπά, δεν υπάρχει κάτι διαδικαστικό…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κύριε Βορίδη, εγώ
δεν είπα κάτι τέτοιο, αν θα υπάρχει και τέτοιο θέµα. Διότι κατατίθενται τροπολογίες άσχετες µε το νοµοσχέδιο. Και αυτό δηµιουργεί θέµα. Το έχουµε βάλει –και το ξέρετε καλά– και στη
Διάσκεψη των Προέδρων και κάνουµε σύσταση –σύσταση, όχι
επιβολή– στην Κυβέρνηση, για να διευκολύνει το Σώµα.
Λοιπόν, συνεχίζουµε.
ΠΑΡΙΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κύριε Κουκουλόπουλε, επί του ζητήµατος αυτού;
ΠΑΡΙΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι, κύριε Πρόεδρε, γιατί τιµώ
και εκτιµώ τον κ. Βούτση και το γνωρίζει πολύ καλά, αλλά νοµίζω
ότι ήταν ατυχής η παρέµβαση περί τροπολογιών. Τα καλύψατε
απόλυτα. Ό,τι είπατε, µε βρίσκει σύµφωνο κι εµένα και κάθε λογικό Βουλευτή, νοµίζω, εδώ µέσα. Αλλά η συγκεκριµένη τροπολογία, για την οποία έγινε όλος αυτός ο διάλογος,
αναπτύχθηκε…
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Μα, δεν είναι µία, είναι οκτώ.
Είναι οκτώ τροπολογίες.
ΠΑΡΙΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Μισό λεπτό, κύριε Λαφαζάνη.
Είναι τροπολογία ουσίας, όπως είπαµε ήδη στην προηγούµενη
συζήτηση και θα το εκθέσουµε αναλυτικά στη συνέχεια. Και έχει
αναπτυχθεί το πρώτον από τον εισηγητή µας κ. Γκόκα, από την
πρώτη κιόλας ανάγνωση στην επιτροπή.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Για τους ναούς λέτε;
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ΠΑΡΙΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Είναι κατατεθειµένη και είναι
τροπολογία ουσίας, η οποία καθιστά το συζητούµενο νοµοσχέδιο
όχι νοµοσχέδιο πώλησης, αλλά νοµοσχέδιο επενδυτικού προγράµµατος. Περισσότερα στην τοποθέτησή µας. Δεν πρέπει, λοιπόν, να εγείρονται θέµατα διαδικαστικά για µια τροπολογία
ουσίας…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Λοιπόν, ας µην το συνεχίσουµε. Έχετε τον λόγο, παρακαλώ…
ΠΑΡΙΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: … που την επανέφερε επακριβώς ο κύριος Υπουργός και έκανε µάλιστα και µια θεµιτή διόρθωση…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ωραία. Και µάλιστα
έκανε και τη διευκρίνιση ότι έτσι επιβάλλει και ο νόµος.
Λοιπόν, κύριε Χατζηλάµπρου, έχετε τον λόγο για οκτώ λεπτά.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Μπορώ να πω µια κουβέντα,
κύριε Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Όχι, κύριε Λαφαζάνη. Το ξέρετε. Ως Βουλευτής, µετά τις τοποθετήσεις των
Υπουργών…
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ: Μα, τι σχέση έχει µε το νοµοσχέδιο,
κύριε Πρόεδρε; Μετακλητοί υπάλληλοι, δικηγόροι…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κύριε Βούτση, θα
έχετε τον λόγο µετά. Απαντάω στον κ. Λαφαζάνη, που ξέρει
καλά.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ: … ό,τι βρέθηκε απ’ έξω δηλαδή…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κύριε Βούτση, ακούστε λίγο: Έχετε τη δυνατότητα να τα πείτε µετά.
Σας έχω δώσει τον λόγο, κύριε Χατζηλάµπρου.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΑΤΖΗΛΑΜΠΡΟΥ: Κύριοι συνάδελφοι, το Κοινοβούλιο είναι κατ’ εξοχήν χώρος αξιολόγησης πολιτικών και γεγονότων, τα οποία µπορεί να γίνονται επίκαιρα και αυτή τη στιγµή.
Κάναµε ένα σχόλιο για την Κεφαλλονιά, όχι για να δείξουµε ότι
είµαστε πιο ευαίσθητοι από σας, αλλά για να αξιολογήσουµε πολιτικές. Όγδοη µέρα των σεισµών επανατοποθετούνται οι εκατόν
πενήντα δύο µηχανικοί, που τους είχατε βγάλει σε διαθεσιµότητα
από το Ταµείο Αποκατάστασης Σεισµοπλήκτων. Αυτό θελήσαµε
να αξιολογήσουµε.
Θελήσαµε, δηλαδή, να σας πούµε ότι όταν έγιναν οι σεισµοί
στα Γρεβενά, από την Πάτρα και αλλού πήγαν εκεί. Όταν έγιναν
στην Αµφίκλεια, πήγαν πενήντα µηχανικοί την ίδια µέρα.
Και κάνατε µια µεταρρύθµιση, τάχατες για καλύτερο κράτος.
Και για να µεταφερθούν µηχανικοί, αφού είναι σε διαθεσιµότητα
κιόλας –αλλά και να ήταν τοποθετηµένοι– θα πρέπει να στέλνει
το ΥΠΕΧΩΔΕ υπογραφή, το Υπουργείο Εσωτερικών υπογραφή
και να εγκρίνει κι ο διορισµένος περιφερειάρχης. Δεν ξέρω αν
καταλαβαίνετε τι έχετε κάνει µε τη λεγόµενη µεταρρύθµιση στην
περίπτωση των ΤΑΣ και ΤΑΠ…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Γιατί επαναφέρετε
το θέµα, το οποίο έχουµε λήξει, κύριε Χατζηλάµπρου;
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΑΤΖΗΛΑΜΠΡΟΥ: Όχι, δεν το έχουµε λήξει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Το λήξαµε εδώ.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΑΤΖΗΛΑΜΠΡΟΥ: Το λήξατε εσείς –συγγνώµη
για ένα λεπτό– λέγοντας «Οµόθυµα η Βουλή συµπαραστέκεται».
Το καταλαβαίνω αυτό. Στην αξιολόγηση των πολιτικών που ακολουθήθηκαν –όγδοη µέρα να µην έχουν πάει εκεί µηχανικοί– δεν
το έχουµε λήξει. Τελεία. Τώρα το λήγω κι εγώ. Ακούστηκε αυτό
που ήθελα να ακουστεί. Αυτή είναι η αξιολόγηση πολιτικών, που
υποτίθεται θα έκαναν πιο γρήγορο, πιο ευέλικτο το κράτος. Υποτίθεται ότι γι’ αυτά κάνετε πολλές, πολλές θυσίες όλοι σας, ψηφίζοντας µνηµόνια και άλλα, task force, εκείνα, τα άλλα κ.λπ..
Έρχοµαι στο θέµα για το οποίο ήθελα να µιλήσω. Αφορά την
τροπολογία…
ΠΑΡΙΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Και για το σεισµό το µνηµόνιο
φταίει τώρα, κύριε συνάδελφε; Τι είναι αυτά;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Μη διακόπτετε, κύριε
Κουκουλόπουλε.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΑΤΖΗΛΑΜΠΡΟΥ: Οι απαραίτητες διαθεσιµότητες και κινητικότητες…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κι εσείς µην απαντάτε. Μην απαντάτε.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΑΤΖΗΛΑΜΠΡΟΥ: … αυτό σας τις επέβαλε.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κύριε Χατζηλάµπρου, µην απαντάτε. Συνεχίστε.
ΠΑΡΙΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Εκατόν πενήντα ένας µηχανικοί
είναι…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κύριε Κουκουλόπουλε, έχετε τη δυνατότητα στην τοποθέτησή σας.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΑΤΖΗΛΑΜΠΡΟΥ: Αυτό λέµε. Ήταν το ΤΑΣ Πατρών και το ΤΑΠ Πύργου, το οποίο ήταν σε διαθεσιµότητα. Πώς
να σας το πω; Κάνετε ότι δεν ξέρετε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Δεν κάνουµε διαλογική συζήτηση εδώ.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΑΤΖΗΛΑΜΠΡΟΥ: Δεν κάνουµε διαλογική συζήτηση. Σηµειώνουµε γεγονότα τα οποία είναι σοβαρά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Συνεχίστε, όµως.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΑΤΖΗΛΑΜΠΡΟΥ: Συνεχίζω.
Έρχοµαι στην τροπολογία του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας
όσον αφορά την Αµυντική Βιοµηχανία. Σκέφτοµαι ότι δεν έχουµε
άλλη τόσο µεγάλη βιοµηχανική µονάδα των επτά εργοστασίων,
των χιλίων τόσων εργαζοµένων και τόσο συνδεδεµένη µε εθνικές
ανάγκες και σκοπούς όσο είναι τα ΕΑΣ και το Υπουργείο Άµυνας
δεν φέρνει έναν νόµο τον οποίο να συζητήσουµε, να επεξεργαστούµε, να έρθουν σχέδια, το περνάει µε τροπολογία.
Η σκέψη είναι η υποβάθµιση αυτού που έχετε στα χέρια σας,
που δεν είναι τίποτα. Το είπαν κάµποσοι συνάδελφοι ότι ζητάτε
από εµάς λευκή επιταγή για να προχωρήσετε. Δεν έχετε σχέδιο
βιωσιµότητας, πραγµατικής και παραγωγικής ανασυγκρότησης.
Αυτή είναι η σκέψη. Είναι απλή, καθαρή.
Όλο το καλοκαίρι πέρσι οι χίλιοι εργαζόµενοι των ΕΑΣ πήγαιναν για να πάρουν µια φορολογική ενηµερότητα, να πάρουν κάτι
έναντι. Δεχόντουσαν κριτική ότι αν δεν έχουµε οριστικό σχέδιο
βιωσιµότητας που να µας εξασφαλίζει χ, ψ, ω -λέγονταν πολλάδεν πρόκειται να πάρετε φορολογική ενηµερότητα. Τώρα φτάνουµε στην αναδιάρθρωση των ΕΑΣ µε ένα σχέδιο που λέει ότι
θα κρατήσουµε κάποια από τα εργοστάσια, θα κρατήσουµε κάποιους από τους εργαζόµενους. Και ενώ έχουν ενταχθεί στο εδάφιο 14β, υπάρχει εδώ µια µικρή νοµοθετική πρωτοβουλία που
βάζετε ακόµα κάτι, που µόνο το 14α θα το άφηνε, που λέει να
φτάσουν και µέχρι τη λύση των εταιρειών αυτών που διαχωρίζονται. Γιατί; Δηλαδή, θα τις διαχωρίσετε, θα τις αναδιαρθρώσετε και στο τέλος τι θα έχουµε;
Όταν σας είπαµε ότι αυτή είναι συνταγή κλεισίµατος της Αµυντικής Βιοµηχανίας, να που εδώ σπρώχνετε τα πράγµατα µε αυτόν
τον τρόπο. Ξαναλέω, όµως, ότι δεν θέλατε να γίνει πραγµατική
συζήτηση. Δεν έχετε φέρει ένα σχέδιο βιωσιµότητας, ένα σχέδιο
που να στηρίζεται σε αυτό που παραγωγικά έχουν εγκατεστηµένο µέσα τα εργοστάσια και αυτό που οι διοικήσεις και οι τεχνικοί θα µπορούσαν να χαρακτηρίσουν µε βάση τις ανάγκες των
Ενόπλων Δυνάµεων βασικό στο να µπορέσουν να έχουν όπλα και
πυροµαχικά.
Και λέω ότι αυτό θα ήταν ένα βασικό θέµα ενός ξεχωριστού
νοµοθετήµατος, έτσι που να µπορεί να υπάρξει επεξεργασία στις
επιτροπές, να έρθουν να µιλήσουν ειδικοί που δουλεύουν µέσα.
Αν ρωτήσω το Υπουργείο αν έχει επισκεφτεί τα εργοστάσια να
ξέρει ακριβώς τις δυνατότητές τους, η απάντηση είναι πως όχι,
µε κάποιους τεχνικούς δουλεύει, πήγαινε – έλα µε εκθέσεις. Δεν
έχει πάει να δει µε τα µάτια του τι εξαιρετικά πράγµατα µπορούν
να γίνουν εκεί πέρα.
Σε µια περίοδο που η ανεργία σωρεύεται και είναι ο µεγάλος
βραχνάς για την κοινωνία, κάθε θέση εργασίας που θα περιοριζόταν θα έπρεπε να της δίναµε µεγάλη σηµασία και όχι έτσι.
Επτά εργοστάσια, αφήνουµε απ’ έξω τις θυγατρικές, σπάµε τα
άλλα δύο, κλείνουµε ορισµένα εργοστάσια, κάποιοι σε ειδικό
πρόγραµµα, ακόµα και αυτά όµως που είναι οι σκέψεις που
έχουµε ακούσει κατά καιρούς δεν τα βλέπουµε να κατοχυρώνονται πουθενά, ούτε τα δεδουλευµένα ούτε οι ασφαλιστικές εισφορές ούτε το ιδιαίτερο ασφαλιστήριο που έχουν.
Και το ερώτηµα είναι: Θα µπορέσουν να δουλέψουν παραγωγικά, αν αρχίσουν να φεύγουν εργαζόµενοι από µέσα µε ιδιαίτερες τεχνικές γνώσεις; Είναι ζήτηµα αν µπορεί να µπει γραµµή
παραγωγής αν διώξεις εργαζόµενους, γιατί έφευγαν όλα αυτά
τα χρόνια µε συντάξεις. Το µεγάλο κεφάλαιο αυτών των εται-
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ρειών είναι οι τεχνικοί της, είναι η εµπειρία που έχουν άνθρωποι
για να φτιάχνουν τα ογδοντάρια, να φτιάχνουν τα Minimi, να κάνουν συντήρηση σε Patriot, πολλές δουλειές χρήσιµες.
Έρχεται ένα σχέδιο που λέει ότι µπορεί να δουλέψει παραγωγικά. Ένα σχέδιο που ξέραµε ότι µιλούσε για προσλήψεις για να
µπορέσει να υπάρξει γραµµή παραγωγής, να βγάλει κάποιες από
τις παραγγελίες. Εσείς λέτε ότι µπορείτε και µε πολύ λιγότερο
προσωπικό. Φέρτε το αυτό το σχέδιο.
Τι θέλετε να σας πει η Βουλή; Καλώς διασπάτε τις εταιρείες;
Καλώς προχωράτε κάπου που προσθέτετε και ότι µπορεί να
υπάρξει και λύση των εταιρειών; Δεν µας υποψιάζει αυτό το
πράγµα; Γιατί να υπάρξει σε αυτό;
Όταν έγινε ο διαχωρισµός και είπατε ότι η ΕΛΒΟ θα πάει µε
το 14α, εννοώντας σε λειτουργική εκκαθάριση, θεωρούσατε ότι
θα κρατήσετε τα άλλα σε µια ορισµένη αναδιάρθρωση. Και λέω
ότι έχει εξαιρετικούς όρους για να υπάρξει παραγωγική αναδιάρθρωση στις Αµυντικές Βιοµηχανίες εξασφαλισµένες από µια
άποψη χρηµατοδοτήσεις, γιατί υπάρχει εξοπλιστικό πρόγραµµα.
Ήταν είκοσι επτά για τα τρέχοντα χρόνια, δηλαδή για τα έτη
2013, 2014, 2015, 2016. Ένα 10% να υπάρχει από αυτά στις δικές
µας βιοµηχανίες…
Μιλάτε για συντήρηση των Stayer. Προχθές το ψηφίζαµε στην
Επιτροπή Εξοπλιστικών Προγραµµάτων. Μόνο η «ΕΛΒΟ» µπορεί
να τα κάνει αυτά. Δεν αφορά την «ΕΛΒΟ» το συγκεκριµένο αντικείµενο, αλλά το λέω σαν δυνατότητα. Επίσης, οι απλήρωτοι εργαζόµενοι της Κύµης δεν έχουν πάρει καθόλου χρήµατα.
Δεν βλέπουµε από εδώ ότι προκύπτει παραγωγική ανασυγκρότηση στα ΕΑΣ. Βλέπουµε ότι τα οδηγείτε στην έξοδο και στην
απαξίωση.
Έχουµε προβάλει κατά καιρούς θέσεις, οι οποίες µπορούν, σε
συνεργασία µε τα σωµατεία που έχουν εµπειρία και τις διοικήσεις
που πέρασαν από εκεί και οι οποίες έχουν αφήσει διάφορα χαρτιά, να εξασφαλίσουν παραγγελίες έτσι που να δουλέψουν.
Άχρηστα είναι τα γιλέκα, τα κράνη, ο ιµατισµός;
Αυτά τα λέω, γιατί είναι όλα αυτά χρήσιµα και θα έπρεπε να
σκεφτόµαστε εκατό φορές τη µία θέση εργασίας που καταργούµε. Θα χρειαστούν πολλαπλάσια χρήµατα για να ξαναδηµιουργήσεις µια θέση εργασίας.
Σε κάθε περίπτωση λέµε ότι το σωστότερο θα ήταν να αποσύρετε την τροπολογία και να συζητηθεί µε σωστό τρόπο. Αµέσως
µετά σας λέµε ότι δεν την ψηφίζουµε βεβαίως, γιατί δεν µπορούµε να σας δώσουµε ένα χαρτί που να οδηγήσει στο κλείσιµο
τα ΕΑΣ. Θα αγωνιστούµε µαζί µε τους εργαζόµενούς τους, για
να κρατηθούν τα ΕΑΣ. Μέρα-µέρα θα κρατηθούν.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Θα ολοκληρώσουµε
µε την κ. Κωνσταντοπούλου.
Κυρία συνάδελφε, έχετε τον λόγο για οκτώ λεπτά.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κάποιοι εδώ µέσα κάνουν ότι δεν καταλαβαίνουν. Οκτώ είναι
οι βουλευτικές τροπολογίες, εκ των οποίων οι περισσότερες εκπρόθεσµες, τις οποίες έκανε δεκτές ο Υπουργός λίγη ώρα πριν
εκπνεύσει η δεύτερη ηµέρα συζήτησης του σχεδίου νόµου για
τον ΑΔΜΗΕ.
Ξεχνάει µήπως ο κ. Βορίδης ότι µε αυτήν την τακτική και τεχνική εισήχθη η διαβόητη «τροπολογία Πάχτα»; Ξεχνάει µήπως
ο κ. Βορίδης ότι µε αυτήν την τεχνική και τακτική ψηφίσατε, κύριοι της Νέας Δηµοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, τροπολογία την
οποία υπέγραφαν τρεις Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας, µε
την οποία παρείχατε ασυλία και ατιµωρησία στα τραπεζικά στελέχη που δανειοδότησαν τον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα; Τα ξεχνάτε αυτά;
Με αυτήν ακριβώς την τακτική αποδέχθηκε ο κ. Χατζηδάκης
τελευταία στιγµή δέκα τροπολογίες. Του ζητήθηκε να τις εξηγήσει, αναφέρθηκε στις τρεις, είπε ότι για τις υπόλοιπες θα µιλήσει
ο κ. Μηταράκης. Ο κ. Μηταράκης αναφέρθηκε στις υπόλοιπες
έξι και έτσι η δέκατη τροπολογία, αυτή µε την οποία υποθάλψατε
και τακτοποιήσατε τους υµετέρους τραπεζικούς υπαλλήλους,
πέρασε και εν συνέχεια οι Βουλευτές σας προφασίζονταν ότι δεν
κατάλαβαν τι ψήφισαν.
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Εποµένως, σε αυτήν εδώ τη Βουλή είναι άκρως υποκριτικό ο
πρώην Πρόεδρός της, ο κ. Κακλαµάνης, να ενοχλείται επειδή η
συνάδελφος Ευγενία Ουζουνίδου, αρµόδια επί θεµάτων υποδοµών για την Κοινοβουλευτική Οµάδα του ΣΥΡΙΖΑ, αναφέρθηκε
στους σεισµούς της Κεφαλλονιάς, αλλά και στον αγώνα που δίνει
η Βουλευτής Κεφαλλονιάς Αφροδίτη Θεοπεφτάτου. Δεν ενοχλείται, όµως, που ο ίδιος καταθέτει σε αυτό το νοµοσχέδιο τροπολογία για τα κοιµητήρια και γίνεται δεκτή.
Επίσης, εσείς, κύριε Βορίδη, καταθέτετε, ως σχετική φαντάζοµαι, τροπολογία για τους τόπους λατρείας. Είναι πολύ σχετικοί
οι τόποι λατρείας και τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου και ιδιωτικού
δικαίου µε την ιδιωτικοποίηση του ΑΔΜΗΕ!
Επειδή, λοιπόν, αυτά υποκρύπτουν τακτικές που θάλπουν και
υποθάλπουν τη διαφθορά και τη διαπλοκή και επειδή από χθες
δηµοσιεύθηκε και η έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατά της
διαφθοράς, όπου γίνεται ιδιαίτερη µνεία σε θέµατα σύγκρουσης
συµφερόντων στην ανάληψη δηµοσίων έργων και δηµοσίων αναθέσεων και ιδιαίτερη, επίσης, µνεία στην αναποτελεσµατικότητα
του κρατικού µηχανισµού ως προς την πάταξη της διαφθοράς,
θα πρέπει όλοι να είµαστε προσεκτικοί.
Θα πρέπει να είναι προσεκτική και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, που
την ίδια ώρα συνοµιλεί µε εσάς που έχετε αφήσει τη διαφθορά
να οργιάζει και διαπλέκεστε µε συµφέροντα, αλλά θα πρέπει να
είναι προσεκτικό και το Προεδρείο, διότι τέτοιες τροπολογίες θα
πρέπει να αναπέµπονται από το ίδιο το Προεδρείο. Δεν γίνονται
συστάσεις στην Κυβέρνηση.
Έρχοµαι τώρα στο θέµα του νοµοσχεδίου και αισθάνοµαι την
ανάγκη να αναφερθώ στο γεγονός ότι το ηλεκτρικό ρεύµα είναι
αγαθό πρώτης ανάγκης, από αυτά που είναι υποχρεωµένο το
κάθε κράτος να εξασφαλίζει στους πολίτες του. Εσείς, η συγκυβέρνησή σας, υπό τις διάφορες µορφές της, µετέτρεψε τη ΔΕΗ
σε εισπρακτικό εργαλείο κατά των πολιτών και κατά των φτωχών.
Τη χρησιµοποιήσατε για την είσπραξη του χαρατσιού -εµπνεύσεως Βενιζέλου- αλλά και πάσης φύσεως άλλων χαρατσιών που
εν συνεχεία σκαρφιστήκατε.
Και ήταν «σκαµπίλι» για εσάς οι δικαστικές αποφάσεις που
έκριναν αντισυνταγµατική τη χρησιµοποίηση του εκβιασµού
µέσω ΔΕΗ και αντισυνταγµατικό το κόψιµο του ρεύµατος, τη διακοπή της παροχής ηλεκτρικού ρεύµατος, όταν δεν καταβάλλονταν τα διάφορα χαράτσια.
Δεν σας συγκλόνισαν οι θάνατοι των φοιτητών στη Λάρισα σπουδαστών είκοσι και είκοσι ενός ετών- που προσπαθούσαν να
θερµανθούν. Δεν σας συγκλόνισαν οι επιστηµονικές φωνές που
µιλούν για την αιθαλοµίχλη, από την οποία απειλείται η δηµόσια
υγεία. Δεν σας συγκλόνισε καν -αλλά λίγο σας ταρακούνησε- ο
θάνατος της µικρής Σάρας, δεκατριών ετών, η οποία ζούσε
χωρίς ρεύµα επί µήνες.
Και τότε ανακαλύψατε, ως Κυβέρνηση, τα αποτελέσµατα της
πολιτικής σας, ότι εκατοντάδες χιλιάδες σπίτια, εκατοντάδες χιλιάδες οικογένειες ζουν χωρίς ρεύµα επί µήνες ή επί χρόνια.
Και σήµερα φέρνετε ένα νοµοσχέδιο µε το οποίο επιδιώκετε
την ιδιωτικοποίηση του ΑΔΜΗΕ. Και επειδή µίλησα για αδιαφάνεια και για τον τρόπο νοµοθέτησης, θα ήθελα να αφιερώσω
αυτήν µου την αναφορά στον Πρόεδρο της Δηµοκρατίας, τον κ.
Κάρολο Παπούλια, ο οποίος στις 31 Δεκεµβρίου του 2011 και
ώρα 21:36’:47’’, δηλαδή παραµονές Πρωτοχρονιάς, δύο ώρες
πριν αλλάξει ο χρόνος, επί κυβέρνησης Παπαδήµου –κύριε Βορίδη, σας βλέπω να παραξενεύεστε, αλλά υπογράψατε τη γνωµοδότηση του Υπουργικού Συµβουλίου- υπέγραψε πράξη
νοµοθετικού περιεχοµένου αρκετών σελίδων, η οποία είχε αυτήν
εδώ τη σειρούλα. Αυτήν εδώ τη σειρούλα υπέγραψε, στο πλαίσιο
της «κατεπείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης», που έπρεπε να
λυθεί δύο ώρες πριν αλλάξει ο χρόνος και περάσουµε από το
2011 στο 2012. Αυτή η σειρούλα έλεγε: «Τα άρθρα 67 παράγραφος 4 και 97 παράγραφος 5 του ν. 4001/2011, όπως ισχύουν, καταργούνται».
Τι καταργήθηκε δηλαδή; Καταργήθηκε η παράγραφος του ν.
4001/2011 που έλεγε: «Η «ΑΔΜΗΕ Α.Ε.» τελεί πάντοτε υπό τον
άµεσο ή έµµεσο έλεγχο του δηµοσίου. Οποιαδήποτε µεταβίβαση
µετοχών, η οποία επάγεται τη µεταβολή στο δηµόσιο έλεγχο της
«ΑΔΜΗΕ Α.Ε.», συντελείται µόνο εφόσον διασφαλίζεται ότι η δι-
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οίκηση της εταιρείας ασκείται κατά πλειοψηφία από µέλη που
διορίζονται από το δηµόσιο ή και ότι η λήψη µείζονος σηµασίας
αποφάσεων, που ανάγονται στη διαχείριση του ΕΣΜΗΕ, γίνεται
µόνο µε τη σύµφωνη γνώµη του δηµοσίου».
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Δ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ)
Τι συνέτρεξε δύο ώρες πριν αλλάξει η χρονιά από το ‘11 στο
‘12 και υπεγράφη πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου για να στρωθεί ο δρόµος εν κρυπτώ για να φέρετε εσείς δυόµισι, τρία χρόνια
αργότερα αυτήν την πρόταση νόµου;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Θα χρειαστώ, κύριε Πρόεδρε, λίγο ακόµη χρόνο εν όψει και
των τροπολογιών στις οποίες αναφέρθηκα. Ευχαριστώ πολύ.
Με αυτή την πρόταση νόµου επιδιώκετε, λοιπόν, την ιδιωτικοποίηση του ΑΔΜΗΕ, αλλά και τη νοµιµοποίηση πράξεων που επίσης εν κρυτπώ και πέραν πάση νόµιµης και διαφανούς
διαδικασίας έχετε φέρει.
Τι τροποποιείτε µε το άρθρο 1; Μία πράξη υπουργικού συµβουλίου. Είναι αρκετών σελίδων και έχει ηµεροµηνία 24 Ιουλίου
2013.
Συνεδριάσατε, κύριοι Υπουργοί, στις 24 Ιουλίου 2013 και βγάλατε πράξη η οποία –παρακαλώ πολύ!- περιέχει και γραφήµατα
και σχεδιαγράµµατα; Τα κάνατε εσείς, κύριε Μανιάτη, αυτά εδώ
τα σχεδιαγράµµατα στις 24 Ιουλίου; Κυρία Γεννηµατά, κύριε Παπαγεωργίου, αυτά τα φτιάχνατε στις 24 Ιουλίου;
Διότι, δεν υπάρχει συνεδρίαση του Υπουργικού Συµβουλίου
στις 24 Ιουλίου 2013. Έξι Υπουργικά Συµβούλια έχετε κάνει από
την αρχή της θητείας της Κυβέρνησης Σαµαρά υπό τις διάφορες
εκδοχές της και σε κανένα δεν ασχοληθήκατε ούτε ήταν στην
ηµερήσια διάταξη το ζήτηµα του ΑΔΜΗΕ.
Ποιος, λοιπόν, νοµοθετεί ή παράγει πράξεις υπουργικού συµβουλίου µε αυτόν τον τρόπο; Και πώς τις υπογράφετε έτσι; Και
τι θα πει µεθαύριο ο κ. Σαµαράς, που βλέπω ότι διοργανώνει και
οµιλεί και εκείνος και ο κ. Βενιζέλος σε εκδήλωση «Τολµήστε για
τη δηµοκρατία» υπό την αιγίδα της Ελληνικής Προεδρίας, όπου
η δηµοκρατία περιλαµβάνει την ανακύκλωση του κατεστηµένου
και του έκπτωτου πολιτικού προσωπικού, αλλά και οικονοµικού
προσωπικού και καθηγητικού κατεστηµένου; Δεν περιέχει πουθενά την Αξιωµατική Αντιπολίτευση, σαν να µην υπάρχει στη
χώρα.
Και βέβαια δεύτερο οµιλητή, ποιον έχει; Τον κ. Τάκη Αθανασόπουλο, οµότιµο καθηγητή στο Πανεπιστήµιο Πειραιώς, πρώην Διοικητή της ΔΕΗ…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Παρακαλώ, ολοκληρώνετε.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: …αυτόν που είχατε εµπιστευθεί
ως Διοικητή της ΔΕΗ, αλλά και Πρόεδρο του ΤΑΙΠΕΔ για να θυµόµαστε και να ξέρουµε ποιοι δηµιούργησαν το παλιό και ποιοι
εκπροσωπούν το παλιό, το σάπιο και το απερχόµενο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ολοκληρώνετε,
όµως, γιατί είµαστε εκτός χρόνου.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Δύο
λεπτά θα χρειαστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Όχι δύο λεπτά, από
εδώ και ύστερα.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Επιτρέψτε µου, θα είµαι πολύ
σύντοµη. Με µία φράση θα αναφερθώ σε κάθε άρθρο.
Δεύτερο άρθρο, λοιπόν. Φέρνετε τη νοµιµοποίηση της κοινοποίησης σε υποψήφιους επενδυτές ακόµη και εµπιστευτικών
πληροφοριών του ΑΔΜΗΕ. Είναι καρµπόν η τροπολογία, την
οποία δύο φορές αποσύρατε εν σχέση µε το ΤΑΙΠΕΔ και τελικώς
καταφέρατε να την περάσετε 12 Μαρτίου του 2013, Τσικνοπέµπτη.
Το άρθρο 3 και το άρθρο 4 τα συµπτύσσω. Εισάγετε παρεκκλίσεις από την οικοδοµική νοµοθεσία αλλά και εξαιρέσεις από
την καταβολή οφειλοµένων εισφορών και φόρων στη µεταγραφή
στα υποθηκοφυλακεία. Απαλλάσσετε, δηλαδή, από την υποχρέωση καταβολής των φόρων τους λεγοµένους κατ’ εσάς επενδυτές.
Κλείνω µε δύο φράσεις. Η πρώτη είναι ότι ακόµα περιµένουµε
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στην Επιτροπή Θεσµών και Διαφάνειας της Βουλής τη ΡΑΕ, που
ο Πρόεδρός της είχε κώλυµα πριν από δύο εβδοµάδες.
Η δεύτερη –και σας παρακαλώ να µε προσέξετε- είναι ότι είστε
µία Κυβέρνηση σε αποδροµή µε διαρκώς µειούµενη κοινωνική
αποδοχή, είστε µειοψηφία στην κοινωνία και γι’ αυτόν τον λόγο
δεν σας επιτρέπεται να υποθηκεύετε το µέλλον των επόµενων
γενεών, αλλά δεν σας επιτρέπεται επίσης να προκαταλαµβάνετε
και τις πράξεις και τις ενέργειες της επόµενης κυβέρνησης, που
θα είναι κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και όλα τα δηµόσια αγαθά και
δίκτυα που εσείς ξεπουλάτε, θα τα ανακτήσει.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούµε και
εµείς.
Έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι η Διαρκής Επιτροπή Εθνικής Άµυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων καταθέτει τις
εκθέσεις της στα σχέδια νόµου του Υπουργείου Εξωτερικών:
1. «Κύρωση του Πρωτοκόλλου για τα Προνόµια και τις Ασυλίες
του Κέντρου Επιβολής Νόµου της Νοτιοανατολικής Ευρώπης».
2. «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Οργάνωσης για την Απελευθέρωση
της Παλαιστίνης για λογαριασµό της Εθνικής Παλαιστινιακής
Αρχής».
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, ζητώ τον λόγο
για πολύ λίγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Τον λόγο έχει ο κ.
Κακλαµάνης.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θέλω να διευκρινίσω ότι κατέθεσα µια τροπολογία –ευχαριστώ
τον Υπουργό για την αποδοχή της- αρµοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος. Ο δε Υπουργός Περιβάλλοντος την απεδέχθη λόγω αρµοδιότητάς του. Αυτά επειδή εγώ, όπως ξέρετε,
είµαι εδώ µέχρι να κλείσει η συνεδρίαση. Δεν τρέχω στα κανάλια
και έτσι είµαι εδώ και τα ακούω όλα, και τα καλά και τα κακά που
µε αφορούν και απαντώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Τον λόγο έχει, ακριβώς, ο κ. Παπαγεωργίου, Υφυπουργός Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, για οκτώ λεπτά, οπότε
µπορεί να αναφερθεί στο θέµα που θέσατε.
ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ (Υφυπουργός Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): Όχι οκτώ λεπτά, κύριε Πρόεδρε. Δεν έχω µιλήσει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Τελούµε όλοι υπό
τους κανονισµούς. Οι αρµόδιοι µάς ενηµερώνουν σχετικώς. Είναι
οκτώ λεπτά και µπορείτε να έχετε µια µικρή ανοχή.
ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ (Υφυπουργός Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): Ευχαριστώ πολύ, κύριε
Πρόεδρε.
Σκοπός της σηµερινής τοποθέτησης είναι να δώσουµε µία ξεκάθαρη εικόνα σε σχέση µε τη θέση που έχει αυτή η συγκεκριµένη νοµοθετική πρωτοβουλία στη συνολική µεταρρυθµιστική
προσπάθεια που γίνεται για την εξυγίανση και τον εκσυγχρονισµό της αγοράς ηλεκτρισµού.
Ακούστηκαν πάρα πολλά αυτές τις τελευταίες συνεδριάσεις,
έντονες και υψηλές αντιπολιτευτικές κορώνες. Θα επικεντρωθώ
σε κάποιες που έχουν ουσιαστική σηµασία και θα πρέπει να
απαντηθούν, όπως χαρακτηριστικά «Διώχνουµε αυτούς που θέλουν να µπουν στο σπίτι µας», φράση από τα Πρακτικά της Ολοµέλειας. Ουσιαστικά ποιον διώχνουµε; Διώχνουµε αυτόν ο
οποίος θα επενδύσει και θα δεσµευτεί στην υλοποίηση ενός
επενδυτικού σχεδίου 3 δισεκατοµµυρίων ευρώ, ώστε το δίκτυο
υψηλής τάσης της χώρας να επεκταθεί στα νησιά και να άρει την
ενεργειακή τους αποµόνωση, µε ουσιαστικές και µόνιµες ωφέλειες για το σύνολο των Ελλήνων καταναλωτών που σήµερα επιβαρύνονται µε ένα κόστος πάνω από 1 δισεκατοµµύριο το χρόνο;
Είναι επενδυτής ο οποίος θα ενισχύσει τις ηλεκτρικές διασυνδέσεις µε τις γειτονικές χώρες, δηλαδή Βουλγαρία και Ιταλία ώστε
να ενισχυθεί η ενεργειακή ασφάλεια, οι εµπορικές δυνατότητες
των εγχώριων παραγωγών ενέργειας και ταυτόχρονα να υλοποιήσουµε τον ρόλο µας ως ενεργειακού κόµβου;
Στην οµιλία αρκετών επισηµάνθηκε ότι υπάρχει υπερεπάρκεια
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εγκατεστηµένης ενεργειακής ισχύος. Αυτό που δεν είπατε, όµως,
που είναι και το µείζον στην υπόθεση, είναι ότι η παραγόµενη
ενέργεια θα πρέπει και να µεταφέρεται, ώστε να απορροφάται
και να αξιοποιείται, αλλιώς αυτό δεν έχει νόηµα. Η Ελλάδα είναι
κράτος-µέλος και ανήκει στην ελεύθερη οικονοµία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όπως όλα τα ευρωπαϊκά κράτη οφείλει να σέβεται και να προστατεύει τις ξένες επενδύσεις που απορρέουν από
τις διεθνείς υποχρεώσεις, την ευρωπαϊκή και την εθνική της νοµοθεσία. Το υπενθυµίζω αυτό για τις «φιλοευρωπαϊκές» δυνάµεις.
Ειδικά ο εισηγητής της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης ανέφερε
ότι θα ακυρώσει µε νόµο την ιδιωτικοποίηση, µε ένα άρθρο, και
πως οι επενδυτές θα χάσουν τα ψίχουλα που θα βάλουν.
Εγώ, σας πιστεύω ότι το εννοείτε αυτό, αλλά δεν ξέρω ο ελληνικός λαός.
Όσον αφορά την ευρωπαϊκή νοµοθεσία που επικαλείστε κατά
το δοκούν, αλά καρτ, όποτε αυτό σας συµφέρει, διαβάζω πάλι
από τα Πρακτικά: «Η προσπάθειά µας είναι να µείνει η ΔΕΗ καθετοποιηµένη, ενιαία, δηµόσια, αλλά και το δίκτυο πλήρως στο
δηµόσιο έλεγχο και στη δηµόσια ιδιοκτησία και αυτό έχει θετικό
πρόσηµο».
Όλα αυτά περί ενιαίας, καθετοποιηµένης ΔΕΗ µάς θέτουν κατευθείαν, απευθείας, µε κάθε τρόπο εκτός κανόνων λειτουργίας
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό είναι δεδοµένο. Μήπως υπάρχει
σύγχυση ή είναι ηθεληµένη σύγχυση; Τι ακριβώς επικρατεί σε
αυτήν την περίπτωση;
Έρχοµαι στο επιχείρηµα το οποίο αφορά τον ιδιοκτησιακό διαχωρισµό, το οποίο ειπώθηκε ότι εµείς ισχυριστήκαµε ότι επιβάλλεται από την ευρωπαϊκή οδηγία 72/2009.
Είναι σαφές τι γράφει η αιτιολογική έκθεση. Ο αποτελεσµατικός διαχωρισµός των δικτύων από τις δραστηριότητες παραγωγής και προµήθειας υπαγορεύεται από την οδηγία. Ο
αποτελεσµατικός, όχι ο ιδιοκτησιακός διαχωρισµός. Προχωρούµε ουσιαστικά σε στρατηγικές επιλογές µε βάση το σχεδιασµό που εµείς καταρτίζουµε, µε πρώτο και µόνο κριτήριο το
συµφέρον του Έλληνα καταναλωτή.
Επικαλεστήκατε την ενσωµάτωση της οδηγίας. Δεν έγινε,
όµως, καµµία µνεία σε καµµία περίπτωση για το σύνολο των υπολοίπων κωδίκων και κανόνων που διέπουν τη νοµοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση µε τους διαχειριστές των δικτύων
υψηλής τάσης, οι οποίοι έχουν ενσωµατωθεί στην ελληνική νοµοθεσία.
Πέραν αυτού, τι άλλο ακούσαµε; Ότι ο ιδιώτης θα ελέγχει και
θα χειραγωγεί τον τοµέα της ηλεκτρικής ενέργειας, ότι θα επηρεάσει τα τιµολόγια λιανικής, ότι θα κατεβάζει τους διακόπτες
όποτε εκείνος νοµίζει. Είναι προφανές, θέλω να πιστεύω ότι οφείλεται σε άγνοια, γιατί αυτό που γνωρίζω και γνωρίζουµε όλοι
είναι ότι η Ελλάδα έχει πλήρως ενσωµατώσει τους κώδικες και
την ευρωπαϊκή νοµοθεσία, η οποία αποτελεί την απόλυτη θωράκιση σε µια απολύτως ρυθµιζόµενη αγορά. Όπως και να θέλουµε
να το µεταφράσουµε, είναι ξεκάθαρο, απόλυτο και δεν έχει καµµία αµφισβήτηση.
Θα πω κάποια πράγµατα τα οποία είχα πει στην επιτροπή. Η
ασφάλεια, η αξιοπιστία του συστήµατος και η διαφάνεια διασφαλίζονται απόλυτα µέσα από τον Κώδικα Διαχείρισης του Εθνικού
Συστήµατος Μεταφοράς, ο οποίος εγκρίνεται από τη ΡΑΕ και τον
Ευρωπαίο Ρυθµιστή. Η χρήση και η χρηστή διαχείριση του συστήµατος ελέγχεται, εν τοις πράγµασι, από τη ΡΑΕ. Εάν δεν τηρηθούν τα προβλεπόµενα στον Κώδικα, προβλέπεται έκπτωση
από την άδεια, άρση της πιστοποίησης του διαχειριστή που δίνεται από τη ΡΑΕ και τον Ευρωπαίο Ρυθµιστή και ακολούθως,
διορισµός τρίτου ως ανεξαρτήτου διαχειριστή. Καταθέτω στα
Πρακτικά το άρθρο 111 του ν.4001, το οποίο είναι ξεκάθαρο
πάνω σε αυτά τα οποία σας είπα.
(Στο σηµείο αυτό ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιµατικής Αλλαγής κ. Ασηµάκης Παπαγεωργίου καταθέτει
για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται
στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Ειπώθηκε επανειληµµένως εντελώς παραπλανητικά ότι το 8%
της απόδοσης των επενδεδυµένων κεφαλαίων –γιατί αυτό είναι
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το ποσοστό- θα πάει στο 13% σε όλα τα ευρωπαϊκά κράτη. Να
το κάνουµε ξεκάθαρο. Οι µηχανισµοί χρέωσης χρήσης του συστήµατος είναι αντικείµενο των κωδίκων και των αποφάσεων της
ΡΑΕ και ποτέ του εκάστοτε διαχειριστή. Ό,τι και αν γίνει, όποιος
και αν είναι ο επενδυτής, τα έσοδα του ΑΔΜΗΕ στην προκειµένη
περίπτωση είναι ρυθµιζόµενα. Η ανεξάρτητη ρυθµιστική αρχή η
οποία ελέγχεται από τον Ευρωπαίο ρυθµιστή και ελέγχεται και
διορίζεται από το ελληνικό Κοινοβούλιο έχει την αποκλειστική ευθύνη εποπτείας, έγκρισης ή µη των επενδυτικών σχεδίων, του
ποσοστού κέρδους και των χρεώσεων του δικτύου µεταφοράς.
Το ύψος της απόδοσης που αποφασίζεται από τη ΡΑΕ και
αφορά το κόστος της χρηµατοοικονοµικής απόδοσης των επενδεδυµένων κεφαλαίων ορίζεται, εφόσον τα έργα υλοποιηθούν
και ξεκινήσει η λειτουργία τους. Με λίγα λόγια, δεν πληρώνουµε
προκαταβολικά, εάν το έργο δεν έχει υλοποιηθεί. Παραδείγµατος χάριν, η διασύνδεση Κυκλάδων ή Κρήτης, όταν υλοποιηθεί
και ξεκινήσει η λειτουργία του έργου, τότε θα εφαρµoστεί το ποσοστό.
Όσον αφορά την καταστατική µειοψηφία, νοµίζω ότι πλέον
είναι περιττό να συµπληρώσω αυτά που ήδη έχω πει και το τι διασφαλίζει το 34%. Δεν είναι απλώς το τι λέω εγώ, το λέει ο νόµος
περί ανωνύµων εταιριών, ο ν.2190. Είναι ξεκάθαρος. Ακολουθεί
όλους τους κανόνες και σε αυτήν την περίπτωση είναι απόλυτα
σαφής.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υφυπουργού)
Θα µου δώσετε λίγο χρόνο ακόµη, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Συνεχίστε για δύο
λεπτά.
ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ (Υφυπουργός Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): Όσον αφορά ως προς τον
έλεγχο του δηµοσίου, έγινε µεγάλη προσπάθεια να εµφανιστεί
ότι ο Πρωθυπουργός είπε άλλα, όπως ότι και εγώ εδήλωσα άλλα
στην επιτροπή. Ειπώθηκε και είναι στα Πρακτικά τα οποία έχω,
ότι είναι κρατικός έλεγχος κ.λπ..
Θα καταθέσω στα Πρακτικά τι έχω απαντήσει, εγώ προσωπικά,
και είναι αυτό ακριβώς που είχε πει ο Πρωθυπουργός, ότι τα δίκτυα θα παραµείνουν υπό δηµόσιο έλεγχο. Αυτό είχα απαντήσει
και στη Βουλή, αυτό είχε πει κι ο Πρωθυπουργός στις προγραµµατικές δηλώσεις κι είναι ξεκάθαρο -το επαναλαµβάνω και σήµερα- ότι τα δίκτυα παραµένουν υπό έλεγχο δηµοσίου. Και ο
έλεγχος δηµοσίου είναι ακόµη µεγαλύτερος, γιατί αυτήν τη
στιγµή είναι ακριβώς το δηµόσιο και δεν είναι µια ανώνυµη εταιρεία εισηγµένη στο Χρηµατιστήριο.
(Στο σηµείο αυτό ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιµατικής Αλλαγής κ. Ασηµάκης Παπαγεωργίου καταθέτει
για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται
στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Από εκεί και πέρα, το 34% ακούστηκε ότι θα περάσει στο ΤΑΙΠΕΔ. Οι συµβάσεις θα υλοποιηθούν από το ΤΑΙΠΕΔ. Ουδεµία
σχέση µε την πραγµατικότητα. Ο διεθνής διαγωνισµός και όλη η
διαδικασία της αποκρατικοποίησης θα υλοποιηθεί από τη ΔΕΗ
και οι συµβάσεις, τα πάντα, θα υλοποιηθούν από τη ΔΕΗ.
Όσον αφορά την αποτίµηση του ΑΔΜΗΕ, ακούστηκαν 8 δισεκατοµµύρια, 80 δισεκατοµµύρια και άλλα. Η αποτίµηση θα γίνει
σήµερα από τους οικονοµικούς συµβούλους της ΔΕΗ. Ούτε πριν
από δύο χρόνια ούτε τι λέει κάποιος τρίτος οίκος έξω στην Ευρώπη ή στην Αµερική. Η ΔΕΗ θα ακολουθήσει την πάγια διαδικασία που ισχύει γι’ αυτές τις διεθνείς διαδικασίες.
Έγινε µεγάλη κουβέντα για το θέµα της κοινωνικής πολιτικής,
ότι όλες οι κοινωνικού χαρακτήρα πολιτικές δεν θα γίνουν, διότι
περνούν µέσα από τη ΔΕΗ. Αυτό δεν είναι πραγµατικότητα. Η
κοινωνική πολιτική αποφασίζεται από την πολιτεία και την Κυβέρνηση, ακόµη και µε το σηµερινό καθεστώς, το οποίο βασίζεται
στην ευρωπαϊκή οδηγία, θεσµοθετείται από την πολιτεία, επιβάλλεται και υλοποιείται από όλους τους προµηθευτές ηλεκτρικής
ενέργειας ανεξαιρέτως είτε ιδιώτες είτε έχει κάποια σχέση το
κράτος. Είναι ξεκάθαρο αυτό.
Θα πρέπει επίσης να πούµε για το µονοπώλιο του ΑΔΜΗΕ. Θα
µπορούσε να ήταν κι άλλες εταιρείες, σε άλλες χώρες υπάρχουν
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κι άλλες εταιρείες µεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Δεν αλλάζουν σε τίποτα όλοι οι κανόνες στους οποίους αναφέρθηκα ούτε
ως προς τη χρέωση, το παραµικρό. Είναι σαφέστατη και ξεκάθαρη η οδηγία.
Διατυπώθηκε, επίσης εντονότατα, και σήµερα και όχι µόνο στις
προηγούµενες συνεδριάσεις, η απορία, σε ποιες χώρες εκποιήθηκαν τα δίκτυα; Εκποιήθηκαν στον Νότο, εκεί που κηδεµονεύουν οι αντίστοιχες τρόικες και τα µνηµόνια. Η ισπανική REE,
ο πρώτος διαχειριστής δικτύων υψηλής τάσης που αποκρατικοποιήθηκε, αποκρατικοποιήθηκε το 1999 και από ό,τι γνωρίζω δεν
υπήρχε µνηµόνιο στην Ισπανία ή οποιαδήποτε τρόικα το 1999.
Στην Ιταλία, που θεωρείται παγκοσµίως µία από τις πιο επιτυχηµένες αποκρατικοποιήσεις στον τοµέα της ενέργειας, η αποκρατικοποίηση έγινε το 2004 από τη σοσιαλιστική κυβέρνηση του
D’ Alema. Ούτε στην Ιταλία υπήρχε µνηµόνιο το 2004.
Επίσης, η Ιρλανδία αναφέρθηκε επανειληµµένα και το αναφέρω ακριβώς όπως ήταν στα Πρακτικά: Στην Ιρλανδία, η κυβέρνηση ακύρωσε την πώληση των δικτύων, παρά και ενάντια στις
µνηµονιακές της υποχρεώσεις. Η πραγµατικότητα όµως είναι εντελώς διαφορετική. Δεν υπήρξε ποτέ πλάνο και διαδικασία αποκρατικοποίησης του δικτύου µεταφοράς ηλεκτρισµού στην
Ιρλανδία. Ο σχετικός σχεδιασµός δεν πήρε ποτέ επίσηµη µορφή,
γιατί διαπιστώθηκαν ασυµβατότητες στον σχεδιασµό σε σχέση
µε τις αρµοδιότητες του διαχειριστή, που στην περίπτωση της
Ιρλανδίας δεν ήταν ιδιοκτήτης των παγίων. Η Ιρλανδία απέσυρε
το συγκεκριµένο πλάνο, δεν απέσυρε την ιδιωτικοποίηση. Μάλιστα, προς επίρρωση αυτού, ιδιωτικοποίησε τα πάγια που διέθετε
στη Μεγάλη Βρετανία.
Για τη Γερµανία ειπώθηκε ότι µε δηµοψήφισµα στο Αµβούργο
και στο Βερολίνο, υπήρξε εναντίωση σε όλα αυτά που έχουµε
συζητήσει. Πράγµατι έγινε δηµοψήφισµα στο Αµβούργο και στο
Βερολίνο. Στο µεν Αµβούργο το δηµοψήφισµα είχε θετική έκβαση, στο Βερολίνο είχε αρνητική. Μόνο που ξεχάσατε να πείτε
ότι δεν αφορούσε τα δίκτυα µεταφοράς υψηλής τάσης, αφορούσε τα δίκτυα διανοµής µέσης και χαµηλής τάσης, δηλαδή τα
δίκτυα εντός των πόλεων, τα δίκτυα του ΔΕΔΔΗΕ στην Ελλάδα,
που δεν έχουν καµµία σχέση µε αυτό που συζητάµε.
Τρεις από τους τέσσερις διαχειριστές στη Γερµανία –που ειπώθηκε αρκετές φορές- έχουν ιδιωτικοποιηθεί. Ακούστηκε και το
καταπληκτικό και το άκουσα µε µεγάλη εντύπωση την προηγούµενη φορά. Πραγµατικά µου έκανε τροµερή εντύπωση –και θα
το πω επί λέξει, γιατί µου έκανε φοβερή εντύπωση- και είναι χαρακτηριστικό ότι ακόµη και στην κοιτίδα του καπιταλισµού, στις
Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής, ο αντίστοιχος ΑΔΜΗΕ ανήκει
στην οµοσπονδιακή κυβέρνηση και πιο συγκεκριµένα στο Υπουργείο Άµυνας. Ασύλληπτο! Στην πραγµατικότητα, υπάρχουν δέκα
διαπολιτειακοί διαχειριστές των δικτύων υψηλής τάσης, που δεν
ανήκουν ούτε στην οµοσπονδιακή κυβέρνηση πολλώ δε µάλλον
στο Υπουργείο Άµυνας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Κύριε Υπουργέ,
ήθελα να σας παρακαλέσω να ολοκληρώσετε, αν έχετε την καλοσύνη.
ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ (Υφυπουργός Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα την ανοχή σας για δύο λεπτά.
Τα δίκτυα υψηλής και υπερυψηλής τάσης στις Ηνωµένες Πολιτείες, λειτουργούν υπό µοντέλα διοίκησης που έχει ο ανεξάρτητος διαχειριστής ενέργειας της Αµερικής, η ανάλογη ΡΑΕ, η
οποία καθορίζει τα πράγµατα.
Το βέβαιον και ξεκάθαρο είναι ότι σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται εταιρεία παραγωγής «τύπου ΔΕΗ» να έχει οποιαδήποτε
σχέση, έστω και µια µετοχή, σε διαχειριστή δικτύων.
Να µην πω καν για τις χώρες, οι οποίες αναφέρθηκαν πολλές
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φορές, όπως ότι στις σκανδιναβικές χώρες είναι όλα κρατικά, τα
πάντα. Στη Σουηδία, υπάρχουν τέσσερις ιδιωτικές εταιρείες παραγωγής και εκατόν τριάντα τέσσερις προµηθευτές ηλεκτρικής
ενέργειας. Στη Φινλανδία, υπάρχουν τέσσερις εταιρείες παραγωγής και εβδοµήντα δύο προµηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας.
Τέλος στην Ολλανδία, υπάρχουν πέντε εταιρείες παραγωγής και
τριάντα έξι προµηθευτές. Προφανώς, δεν ισχύει το µονοπώλιο.
Όσον αφορά –και κλείνω, κύριε Πρόεδρε- τα γενικότερης
ενεργειακής πολιτικής που ακούστηκαν και σήµερα, έχουµε ήδη
ανακοινώσει από πέρυσι το µεταβατικό ρυθµιστικό πλαίσιο µε
στόχο το 2015 να µπούµε ακριβώς στο ευρωπαϊκό µοντέλο, το
λεγόµενο target model. Μέσα στα πλαίσια αυτά –επειδή το
άκουσα και προ ολίγης ώρας- ήδη από πέρυσι έχει καταργηθεί
το µπόνους 10% του µηχανισµού ανάκτησης µεταβλητού κόστους. Έχει καταργηθεί. Μην το συζητάµε ξανά. Την 1η Ιανουαρίου 2014 καταργήθηκε και το 30%, ο κανόνας του 30%. Μην το
ξανασυζητάµε. Στο τέλος αυτού του εξαµήνου έχει ανακοινωθεί
και επίσηµα –το έχω πει επανειληµµένως στη Βουλή- καταργείται
ο ίδιος ο µηχανισµός ανάκτησης του µεταβλητού κόστους.
Το φθινόπωρο –και είναι επίσηµο και έχει ανακοινωθεί από την
Κυβέρνηση και από µένα προσωπικά και στην επιτροπή- ξεκινά
το νέο µοντέλο χονδρεµπορικής αγοράς, το λεγόµενο NOME.
Ταυτόχρονα, καταργούνται τα ΑΔΙ, τα αποδεικτικά διαθεσιµότητας ισχύος. Αλλάζει όλο το σύστηµα. Μη συζητάµε πράγµατα
που ήδη προγραµµατίσαµε, ήδη εφαρµόζουµε και ήδη προχωρούµε σε αυτά.
Είναι ξεκάθαρο ότι µιλούµε για στρατηγικές επιλογές, οι
οποίες οδηγούν σε έναν τέλειο σχεδιασµό για την αγορά ενέργειας µέσα στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό ουσιαστικά είναι ένα όραµα, που έπρεπε εδώ και δεκαετίες να έχουµε
κάνει τα βήµατα. Τα κάναµε, αυτή η Κυβέρνηση τα κάνει µέσα
σε ενάµιση χρόνο. Έχουν συγκεκριµένη µορφή, συγκεκριµένη
κατεύθυνση, είναι συγκεκριµένος ο στρατηγικός σχεδιασµός και
αυτό θα βοηθήσει και θα αποτελέσει λυδία λίθο για την αναβάθµιση του ενεργειακού τοµέα που προϋποθέτει επενδύσεις µακροπρόθεσµες, δηλαδή ενεργειακές επενδύσεις, σταθερότητα
και ασφάλεια.
Αυτήν την ασφάλεια για το µέλλον –γιατί η ενέργεια είναι µόνο
µε µακροπρόθεσµες επενδύσεις και χρειάζεται την ασφάλεια- είµαστε σε θέση να προσφέρουµε σε όλους τους παραγωγούς
ενέργειας, από τον πιο µικρό παραγωγό ΑΠΕ, µέχρι το µεγαλύτερο παραγωγό ενέργειας που είναι η ίδια η ΔΕΗ.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστώ και εγώ.
Υπήρξε ανοχή, διότι αντιλήφθηκα ότι ο Υπουργός δεν ήξερε
ίσως τον Κανονισµό. Ενηµερώνω ότι από δω και πέρα στη συζήτηση κατ’ άρθρον, ο χρόνος οµιλίας και των Υπουργών και των
Κοινοβουλευτικών Εκπροσώπων και όλων είναι οκτώ λεπτά.
Τον λόγο έχει η Αναπληρώτρια Υπουργός Εθνικής Άµυνας κ.
Γεννηµατά.
ΦΩTEINΗ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ (Αναπληρώτρια Υπουργός Εθνικής
Άµυνας): Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κατ’ αρχάς θα ήθελα να καταθέσω µία νοµοτεχνική βελτίωση,
µε την οποία επαναδιατυπώνουµε την παράγραφο 6 του άρθρου
2 της τροπολογίας, χωρίς να αλλάζουµε το νόηµα και το περιεχόµενο της διάταξης. Απλώς διευκρινίζουµε καλύτερα το τι θέλουµε ακριβώς να πούµε.
Την καταθέτω τώρα στα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό η Αναπληρώτρια Υπουργός Εθνικής Άµυνας
κ. Φωτεινή Γεννηµατά καταθέτει για τα Πρακτικά την προαναφερθείσα νοµοτεχνική βελτίωση, η οποία έχει ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Παρακαλώ να διανεµηθεί στους κυρίους συναδέλφους.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ (Αναπληρώτρια Υπουργός Εθνικής
Άµυνας): Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, θα ήθελα ξεκινώντας την
παρέµβασή µου να πω για άλλη µία φορά ότι το ζήτηµα της εταιρείας των Ελληνικών Αµυντικών Συστηµάτων απέδειξε ότι ακόµα
και µέσα σε αυτές τις τόσο δύσκολες συνθήκες υπάρχουν περιθώρια για διαφορετικές πολιτικές, για πολιτικές που εξασφαλίζουν µία δεύτερη ευκαιρία σε εταιρείες του δηµοσίου, σε
εργαζόµενους και τελικά στην ίδια τη χώρα και τους πολίτες της.
Αυτό είναι εξαιρετικά σηµαντικό, γιατί επιτεύχθηκε σε µία υπόθεση που πάρα πολλοί θεωρούσαν ότι ήταν εξαρχής καταδικασµένη. Με σκληρή διαπραγµάτευση και επιµονή καταλήξαµε σε
αυτήν τη συµφωνία. Τα ΕΑΣ δεν κλείνουν, δεν µπαίνουν σε εκκαθάριση, δεν προχωρούν σε απολύσεις και διατηρούν τον εξαγωγικό τους χαρακτήρα. Προχωράµε σε αναδιάρθρωση µε την
εταιρεία σε λειτουργία.
Αυτό είναι κάτι που επαναλάµβανα ακούραστα από αυτό το
Βήµα σε όλες τις ερωτήσεις που µου έγιναν στη Βουλή από την
πρώτη στιγµή που ανέλαβα τα καθήκοντά µου. Και χαίροµαι
πάρα πολύ που καταφέραµε να το πετύχουµε.
Βεβαίως, έχουµε µπροστά µας ένα πολύ δύσκολο στόχο και
πρέπει να προσπαθήσουµε µαζί µε τους εργαζόµενους και τη διοίκηση της εταιρείας για να πετύχουµε µέχρι το τέλος την προσπάθειά µας. Η συµφωνία που πετύχαµε, εξασφαλίζει την
προστασία πάρα πολλών θέσεων εργασίας και ένα πρόγραµµα
εθελούσιας εξόδου για όσους τελικά αποχωρήσουν.
Όπως όλοι γνωρίζετε, για τα θέµατα αυτά έχουµε συζητήσει
επί επτά ώρες στην Ολοµέλεια της Βουλής και άλλες τόσες στην
αρµόδια επιτροπή. Πραγµατικά πιστεύω ότι δεν µπορούµε να κάνουµε δεκτές τις ενστάσεις. Δεν θεωρώ ότι πρέπει να µην ψηφιστεί σήµερα η τροπολογία αυτή. Δεν υπάρχει κανένα περιθώριο
για καθυστερήσεις. Η εταιρεία πρέπει να µπει αµέσως σε τροχιά
εξυγίανσης, γιατί τα χρονοδιαγράµµατα που έχουν τεθεί, όπως
γνωρίζετε, είναι πραγµατικά ασφυκτικά.
Η οικονοµική κατάσταση της εταιρείας –το γνωρίζετε όλοι- καθιστούσε αδύνατη την πρόσβασή της στο τραπεζικό σύστηµα για
χρηµατοδότηση, ενώ οι κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαγορεύουν ρητά την κρατική ενίσχυση. Για αυτό είναι τόσο σηµαντική αυτή η συµφωνία. Γιατί εξασφαλίζει βιωσιµότητα, θέσεις
εργασίας και κυρίως τα συµφέροντα των Ενόπλων Δυνάµεων και
της εθνικής αµυντικής πολιτικής.
Παρ’ όλα αυτά ο ΣΥΡΙΖΑ µε ανακοινώσεις του, πριν και µετά
από τη συµφωνία, προσπάθησε να δυναµιτίσει το κλίµα και την
ίδια τη συµφωνία. Πριν ακόµα ανακοινωθεί το αποτέλεσµα της
συνάντησης µε την τρόικα, έσπευσαν από το ΣΥΡΙΖΑ να βγάλουν
ανακοίνωση που µιλούσε για ξεπούληµα της εταιρείας. Δύο
µέρες δε µετά µας µίλησαν για µαγική εικόνα.
Σήµερα, επίσης, άκουσα πολύ διαφορετικά πράγµατα. Άλλος
οµιλητής µας είπε ότι δεν εξασφαλίζεται η χρηµατοδότηση της
εταιρείας και µας ρώτησε γιατί δεν φαίνεται ότι την επιχορηγούµε. Άλλος είπε: «Γιατί την επιχορηγείτε; Γιατί επιβαρύνετε τον
Έλληνα πολίτη και δεν πουλάτε τα ακίνητα;». Αυτό δεν είναι ξεπούληµα. Και ακούστηκε και το καταπληκτικό ότι δεν έχουµε σχέδιο βιωσιµότητας!
Ευτυχώς που έχει κλείσει η συµφωνία. Ευτυχώς που έχουµε
προχωρήσει στη συµφωνία µε την τρόικα και µπορούµε να εξασφαλίσουµε την εταιρεία αυτή, γιατί αυτά που ακούγονται είναι
ανήκουστα! Δεν θα ήµασταν εδώ να συζητάµε αν δεν υπήρχε
πρόγραµµα βιωσιµότητας, το οποίο έκαναν φύλλο και φτερό
όλοι επί έξι µήνες και µε το οποίο πείσαµε ότι, πράγµατι, µπορεί
η εταιρεία αυτή να έχει προοπτική.
Ποια είναι, λοιπόν, αυτή η µαγική εικόνα που περιγράφετε; Η
συµφωνία που επιτεύχθηκε, ανταποκρίνεται στις ανάγκες της
εθνικής αµυντικής πολιτικής, εγγυάται την ασφάλεια του εφοδιασµού των Ενόπλων Δυνάµεων, διατηρώντας την τεχνογνωσία
που έχει συσσωρευτεί στην εν λόγω εταιρεία, γιατί έχει πάρα
πολύ σηµαντικές πιστοποιήσεις από το ΝΑΤΟ.
Η λύση που δόθηκε είναι συµβατή µε τους κανόνες του ανταγωνισµού κι απαντά στην ανάγκη διαρθρωτικών αλλαγών. Άρα,
βοηθάµε στο να κλείσει ο φάκελος του ελέγχου από τη Γενική

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Διεύθυνση Ανταγωνισµού µε το µικρότερο δυνατό κόστος για την
Ελλάδα και την εταιρεία. Εξασφαλίζεται η δυνατότητα στην εταιρεία να γίνει µεσοµακροπρόθεσµα βιώσιµη. Πως το κάνει αυτό;
Το κάνει, γιατί πολύ απλά εξασφαλίζει τη δυνατότητα εξαγωγών
στρατιωτικού υλικού από την εταιρεία, µε αποτέλεσµα µάλιστα
και τη βελτίωση του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών και τη συνεισφορά της, εποµένως, στην οικονοµική ανάπτυξη.
Είναι πάρα πολύ σηµαντικό το ότι πετύχαµε για µια εταιρεία
που είναι υπό τον έλεγχο της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισµού
για ένα δισεκατοµµύριο παράνοµες κρατικές ενισχύσεις, τη δυνατότητα να διατηρήσει τον εξαγωγικό της χαρακτήρα. Αυτό σηµαίνει ότι σχεδόν το µισό βάρος λειτουργίας της θα καλυφθεί
από τις εξαγωγές. Γι’ αυτό, δεν θα χρειαστεί από εδώ και στο
εξής να επιβαρυνθεί άλλο ο Έλληνας φορολογούµενος πολίτης.
Με τη συµφωνία αυτή, πετύχαµε και τη δυνατότητα επιχορήγησης της εταιρείας από το ελληνικό δηµόσιο για να ξεκινήσει
τη λειτουργία της, γι’ αυτήν την επανεκκίνηση για να καλύψει τα
χρέη που έχουν δηµιουργηθεί όλο το τελευταίο διάστηµα που
δεν µπορούσε να της δοθεί καµµία χρηµατοδότηση λόγω του
ελέγχου που της γινόταν.
Περίπου, λοιπόν, 50 εκατοµµύρια θα δοθούν στην εταιρεία το
επόµενο διάστηµα. Τα 10 από αυτά τα 50 εκατοµµύρια, είναι προκαταβολή που πρέπει να δοθεί αµέσως µόλις η τροπολογία αυτή
ψηφιστεί και πάρει ΦΕΚ. Οποιαδήποτε καθυστέρηση θα καθυστερήσει τη χρηµατοδότηση της εταιρείας.
Η άρνηση υποστήριξης αυτής της συµφωνίας, είναι απέναντι
στα συµφέροντα των εργαζοµένων, γιατί τα υπόλοιπα χρήµατα
είναι περίπου 25 εκατοµµύρια στη δεύτερη φάση µόλις θα ολοκληρωθεί η διάσπαση, 6,5 εκατοµµύρια για να χρηµατοδοτηθεί
το πρόγραµµα εθελουσίας εξόδου και περίπου 5,5 εκατοµµύρια,
σε περίπτωση που χρειαστούµε µέχρι το τέλος του χρόνου επιπλέον χρήµατα για να στηριχθεί η εταιρεία. Είναι φανερό ότι από
τα χρήµατα αυτά θα εξοφληθούν και οι οφειλές προς τους εργαζόµενους.
Βεβαίως, πετύχαµε τη διαγραφή του χρέους της εταιρείας, 1
δισεκατοµµυρίου προς το ελληνικό δηµόσιο χωρίς επιβάρυνση
του ελλείµµατος και του χρέους.
Αυτά είναι που αρνείστε να ψηφίσετε, κύριοι Βουλευτές του
ΣΥΡΙΖΑ. Νοµίζω ότι αυτό θα πρέπει να το πείτε στους εργαζόµενους, οι οποίοι τα κατανοούν, τα γνωρίζουν και είναι ενήµεροι
για το σχέδιο από την πρώτη στιγµή, πριν καν το σχέδιο παρουσιαστεί στην τρόικα. Για το λόγο αυτό, επειδή ξέρουν τι σηµαίνει
η συµφωνία αυτή για τους ίδιους, για την εταιρεία, για τις θέσεις
εργασίας έβγαλαν και ανακοινώσεις, µε τις οποίες συγχαίρουν
την Κυβέρνηση για την επιτυχία αυτή να κλειστεί η συµφωνία µε
αυτόν τον τρόπο, διότι ξέρουν πάρα πολύ καλά ότι αποφύγαµε
την εκκαθάριση της εταιρείας, η οποία θα είχε ως αποτέλεσµα
την απόλυση των εννιακοσίων είκοσι περίπου εργαζοµένων που
έχουν µείνει.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Αναπληρώτριας Υπουργού)
Θα χρειαστώ για ένα λεπτό, αν θέλετε, κύριε Πρόεδρε, την κατανόηση και την ανοχή σας, χωρίς να κουράσω το Σώµα.
Βεβαίως, πετύχαµε µε τη συµφωνία αυτή να ολοκληρωθούν οι
ανεκτέλεστες συµβάσεις του Ελληνικού Στρατού, που είναι ένα
πάρα πολύ σηµαντικό ζήτηµα για εµάς, για το Υπουργείο Εθνικής
Άµυνας κι όχι µόνο. Διότι αν δεν µπορούσαµε να παραλάβουµε
όλες αυτές τις προµήθειες πυροµαχικών, θα αναγκαζόµασταν να
απευθυνθούµε σε εταιρείες του εξωτερικού, θα αναγκαζόµασταν
να κάνουµε εισαγωγές µε µεγάλη καθυστέρηση για το στρατό
και µε οικονοµική επιβάρυνση στο ίδιο το ΑΕΠ της χώρας, εάν
όλα αυτά έπρεπε στο τέλος και στο µέλλον να γίνουν εισαγωγές.
Βεβαίως, δεν υπάρχει καµµία λευκή επιταγή. Όλα αυτά που
ακούστηκαν δεν µπορούν να σταθούν, διότι εµείς προσθέσαµε
νέο άρθρο, το 14γ, όπου αποτυπώνουµε ακριβώς µε κάθε λεπτοµέρεια, το τι θα γίνει και το πώς θα ολοκληρωθεί η διάσπαση,
ενώ θα µπορούσαµε απλώς να εξουσιοδοτούµε τον Υπουργό και
µε µια κοινή υπουργική απόφαση να τα ρυθµίσει όλα αυτά.
Εµείς ερχόµαστε στη Βουλή και λέµε βήµα-βήµα πώς θα γίνει
η διάσπαση. Τι προβλέπουµε; Ποια είναι αυτά στα οποία λέτε
«όχι»;
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Πρώτον, ο µετασχηµατισµός, απαιτεί απόφαση της γενικής συνέλευσης των µετόχων, µε σεβασµό δηλαδή στους ελάχιστους
µικροµετόχους της εταιρείας.
Δεύτερον, εισάγουµε ρυθµίσεις που διευκολύνουν τη διαδικασία της διάσπασης σε ό,τι αφορά µεταβιβάσεις περιουσιακών
στοιχείων στις υπό σύσταση εταιρείες που θα προκύψουν από
τη διάσπαση.
Τρίτον, παραχωρείται ασφαλιστική και φορολογική ενηµερότητα στην εταιρεία, µέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας διάσπασής της. Το αρνείστε αυτό. Αυτήν τη δυνατότητα στην
εταιρεία την αρνείστε, να µην έχει δηλαδή ασφαλιστική και φορολογική ενηµερότητα και να τρέχουν τα προβλήµατα και τα
βάρη!
Θεσπίζονται απαλλαγές φόρων και όρια αµοιβών κατά τη διαδικασία διάσπασης της εταιρείας, ώστε να υπάρξει η µικρότερη
δυνατή επιβάρυνση. Ούτε αυτό το θέλετε!
Κάθε θετική διάταξη που ίσχυε για τα ΕΑΣ, εξακολουθεί να
ισχύει και για τις νέες εταιρείες που θα προκύψουν από τη διάσπαση. Απλοποιούµε και επιταχύνουµε τις διαδικασίες επιχορήγησης, για να µην καθυστερήσουν τα χρήµατα να φτάσουν.
Θέλετε και να µην ψηφιστεί και να µην απλοποιηθούν οι διαδικασίες, δηλαδή να µην πάρουν ποτέ τα χρήµατα. Τελικά ο στόχος
σας µήπως είναι να καταρρεύσει εν τέλει η εταιρεία και να κλαίµε
πάνω από τα συντρίµµια;
Διευκρινίζεται δε ότι τα ΕΑΣ και η εταιρεία που θα προκύψει
από τη διάσπασή τους και θα ασχολείται µε τις στρατιωτικές
δραστηριότητες, υπάγεται στις εξαιρέσεις για την αδειοδότηση
των εγκαταστάσεών της. Είναι χρόνιο και πάγιο πρόβληµα των
ΕΑΣ, που λύνεται µέσα από αυτήν την τροπολογία.
Θεωρούµε ότι είναι µία τροπολογία-εργαλείο, για να µπορέσουµε να ξεκινήσουµε άµεσα να υλοποιούµε το σχέδιο εξυγίανσης. Είναι µία πολύ σηµαντική συµφωνία. Έχουµε εξασφαλίσει
ένα χρόνο, µέσα στον οποίο πρέπει να αποδείξουµε ότι όλα αυτά
που λέµε µπορούµε να τα πετύχουµε. Και για να πετύχουµε, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, αυτό που χρειάζεται και αυτό που περιµένει ο ελληνικός λαός που µας παρακολουθεί, είναι επιτέλους
να αφήσουµε στην άκρη αυτά που µας χωρίζουν για λόγους µικροκοµµατικού συµφέροντος και να ενώσουµε τις δυνάµεις µας,
για να σώσουµε εταιρείες σαν αυτήν, που έχουν εθνική σηµασία.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Προχωρούµε στους
Κοινοβουλευτικούς Εκπροσώπους.
Τον λόγο έχει ο κ. Νικόλαος Βούτσης για οκτώ λεπτά.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αυτές
τις ενδιαφέρουσες συζητήσεις που έγιναν και στις δύο συνεδριάσεις –στην οποία δεύτερη συνεδρίαση πέραν ενός Βουλευτή
άλλου κόµµατος και δεκαπέντε Βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, δεν
έστερξαν να πουν τις απόψεις τους άλλοι Βουλευτές, παρ’ όλα
αυτά ήταν εξαιρετικά ενδιαφέρουσες οι συζητήσεις- τα µπουκωµένα και αδηφάγα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης δεν τις παρουσίασαν ούτε για ένα λεπτό. Είναι τυχαίο άραγε αυτό;
Εγώ θέλω να είµαι ευθύς. Νοµίζω πως η διαπλοκή είναι δίπλα,
περιµένει, ενδεχοµένως υπεσχηµένα ή –εν πάση περιπτώσειείναι το έδαφος που στο νέο περιβάλλον και για τα επόµενα χρόνια, θα επεκτείνει την εδραίωσή της και η ντόπια και η διεθνής
διαπλοκή. Δεν είναι ότι δεν τους ενδιαφέρουν αυτά τα ζητήµατα
ή η συζήτηση που γίνεται. Αν είχε γίνει κανένα επεισόδιο εδώ –
που δεν έγινε- θα είχε προκαλέσει το ενδιαφέρον και θα είχε γίνει
δηµόσια συζήτηση ή αν κάτι δεν τους πήγαινε –γι’ αυτό λέω ότι
θέλω να είµαι ευθύς- από αυτά τα οποία συζητάµε και από αυτά
τα οποία έρχονται εδώ, επίσης θα είχαν δώσει το σήµα τους. Δεν
το έδωσαν.
Γνωρίζετε πως η ΡΑΕ, στην οποία τόσες φορές αναφερθήκατε
–και κατ’ αναλογία και στον Ευρωπαίο ρυθµιστή-, δεν έχει έρθει
ποτέ στην Επιτροπή Θεσµών και Διαφάνειας επί της παρούσας
Κυβέρνησης, επί δεκαοκτώ µήνες; Δεν το έχουµε δει, δεν έχει
γίνει συζήτηση. Ξέρετε πότε ήταν να έρθει, κύριε Παπαγεωργίου;
Ήταν να έρθει δύο µέρες πριν κάνουµε τη συζήτηση εδώ και µε
ενδιαφέρον είχαµε θέσει το ζήτηµα πριν γίνει η συζήτηση εδώ,
να γίνει στην επιτροπή.
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Αναβλήθηκε αναιτίως και µάλλον µαταιώθηκε κιόλας από την
πλευρά της και όχι από το προεδρείο της επιτροπής η παρουσία
τους και δεν ήλθαν.
Άρα, µε ποιό τρόπο, δηλαδή µε ποια φερεγγυότητα, κύριε
Πρόεδρε, εµφανίζεται αυτή η ανεξάρτητη αρχή, σαν ο «µπάστακας» ο δηµόσιος, σύµφωνα µε το δικό σας σχέδιο, αφού λέτε ότι
δεν θα είναι δηµόσιο αυτό το πράγµα, αλλά θα υπάρχει η αρχή
ρύθµισης παρουσίας, διαχείρισης επί των τιµών, επί των στρατηγικών σχεδίων, η διασφάλιση του 34% ότι θα παίζει αυτόν τον
ρόλο και δεν θα πάει στα αζήτητα; Από ποιον; Από ποια αρχή;
Πού είναι; Και ποιος είναι και ο απολογισµός της;
Ύστερα, για τις τροπολογίες για τις οποίες θα αναφερθεί και
πιο ιδιαίτερα ο εισηγητής µας, είναι φανερό επίσης ότι εδώ
ήρθαν φύρδην µίγδην διάφορα πράγµατα, κάποια από τα οποία
ελάχιστη σχέση έχουν και µε το Υπουργείο σας και µε τη συζήτηση.
Δεν θα παραλείψω να αναφερθώ στο επεισόδιο το οποίο έγινε
–επεισόδιο µε την έννοια της συζήτησης και της διακοπής- όσον
αφορά στο θέµα των σεισµών στην Κεφαλλονιά, µε τη διακοπή
της συναδέλφου µας που είναι υπεύθυνη του τµήµατος από την
πλευρά µας, της κ. Ουζουνίδου, κι ότι τάχα ήταν εκτός πλαισίου
συζήτησης. Είµαι υποχρεωµένος από το Βήµα αυτό να πω ότι
δεν δίνουµε εξετάσεις µόνο µέσα εδώ. Μάλιστα και οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι των κοµµάτων, δίνουµε εξετάσεις και µε τη
δηµόσια παρουσία µας. Δεν το λέω αυτό όπως το λέει ο κ. Κακλαµάνης «στα κανάλια, εκεί στα πρωινά που σας βλέπω». Καθένας όµως που βγαίνει σε δηµόσια έκθεση, δίνει εξετάσεις.
Δεν είναι σε γνώση σας ότι προ τετραηµέρου υπέστη το κόµµα
µας µία απολύτως ανοίκεια, απίστευτη επίθεση από την Κοινοβουλευτική Εκπρόσωπο της Νέας Δηµοκρατίας, για το θέµα των
σεισµών στην Κεφαλλονιά, απέναντι στον κ. Γαβριήλ Σακελλαρίδη, που είναι του κόµµατός µας, λέγοντας ότι δεν έχουµε βγάλει ούτε ανακοίνωση γι’ αυτό το θέµα κι ότι ασχολούµαστε και
τυρβάζουµε περί άλλα; Έθαψε και το Φαρµακονήσι και τους δώδεκα νεκρούς εκεί πέρα επί τη ευκαιρία. Όµως, αυτό ήταν παρεµπίπτον θέµα για την κ. Βούλτεψη. Είναι γνωστό ότι είναι
µονοεδρική περιφέρεια, η Βουλευτής είναι του κόµµατός µας, ο
περιφερειακός σύµβουλος είναι εκεί, καθώς και κλιµάκια, Βουλευτές, όπως και από τα άλλα κόµµατα, ο ίδιος ο Πρωθυπουργός
είχε πάει κι αύριο πηγαίνει κι ο Αλέξης ο Τσίπρας, καθώς σήµερα
το βράδυ γυρνάει από το Παρίσι. Προς τι, λοιπόν, αυτή η αντιπαλότητα και η επικοινωνιακή επίθεση η οποία έγινε;
Άρα, όλοι δίνουµε εξετάσεις. Δεν δίνουµε µόνο εδώ και δεν
χρειάζεται επ’ αυτών να υπάρχουν τέτοιου τύπου διακοπές σαν
αυτές που έγιναν προηγουµένως.
Όσον αφορά τα ΕΑΣ, κυρία Γεννηµατά, ένα πράγµα από αυτά
που είπαν και ο κ. Δρίτσας και η κυρία Νάντια Βαλαβάνη και ο κ.
Βασίλης Χατζηλάµπρου θα σας επαναφέρω µ’ αυτή µου την εισήγηση, µε αυτήν την κατάθεση. Κρατήστε το. Γιατί δεν έρχεται
και να κατατεθεί τώρα στη Βουλή το σχέδιο βιωσιµότητας και η
συµφωνία µε την τρόικα, έτσι ώστε να γίνει µία συζήτηση εφ’
όλης της ύλης για όλο το πλαίσιο το οποίο έχει συµφωνηθεί;
Διότι προκύπτουν και υπάρχουν πάρα πολλά ερωτήµατα, τα
οποία ετέθησαν από Βήµατος. Άλλα θεωρείτε ότι τα απαντήσατε
µε επάρκεια, άλλα δεν τα θίξατε καθόλου.
Εν πάση περιπτώσει, είναι δυνατόν η Βουλή σήµερα, όπως
λέτε, να ψηφίσει επί της τροπολογίας γρήγορα για να υπάρξει
χρηµατοδότηση κ.λπ., χωρίς να συζητηθεί αυτό το πλαίσιο;
Από εκεί και πέρα, υπάρχει µία πρακτική να βαφτίζουµε κυριολεκτικά το κρέας ψάρι. Περί αυτού πρόκειται! Δηλαδή, µιλάµε
για δίκτυα υπό δηµόσιο έλεγχο αλλά σε ιδιοκτησία ιδιωτών και
εταιρείες βιώσιµες. Μετά τη λατρεία του «ανταγωνιστικού», την
οποία περάσαµε και βιώσαµε στην πρώτη διετία-τριετία του µνηµονίου, τώρα ήλθαµε στα «βιώσιµα» και «µη βιώσιµα». Μόνο για
το χρέος δεν έχει αναφερθεί από εδώ πέρα επισήµως ότι δεν
είναι βιώσιµο, διότι τότε θα άνοιγε άλλη συζήτηση. Επ’ αυτού δεν
µιλάµε.
Μα, πώς κατέστησαν ενδεχοµένως αυτές οι εταιρείες ή καθίστανται ή ανοίγει ο δρόµος για να καταστούν κουφάρια κυριολεκτικά, έτσι ώστε να οδηγηθούν και να γίνουν τελικά έρµαιο
συµφερόντων ή να κλείσουν;
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(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κύριε Πρόεδρε, ζητώ µια µικρή ανοχή.
Η περίπτωση Σκαραµαγκά. Νάτο το παράδειγµα µπροστά µας.
Και ήρθε σήµερα αυτή η τροπολογία την οποία είπαµε ότι θα ψηφίσουµε, για να σταµατήσουν οι κατασχέσεις γερανών, σιδηροτροχιών κ.λπ., που προσπαθούν οι εργαζόµενοι εκεί να
σταµατήσουν. Αυτή η λογική είναι, η οποία οδηγεί σε αυτήν τη
δραµατική κατάσταση.
Γιατί όλα αυτά τα οποία είπατε, κύριε Υπουργέ, για τον ΑΔΜΗΕ
σε σχέση µε το µακροπρόθεσµο στρατηγικό σχεδιασµό που
θέλει µακροπρόθεσµες επενδύσεις, σταθερότητα, ασφάλεια
κ.λπ., δεν µπορούν να γίνουν µε κορµό το δηµόσιο και τις δηµόσιες επενδύσεις και το δηµόσιο συµφέρον; Και γιατί δεν µπορεί
να δουλεύει και να αναπτύσσεται η παραγωγική βάση της χώρας;
Στην περίπτωση των ΕΑΣ, ήδη διακινδυνεύουµε τη βιωσιµότητα κάποιων καθετοποιηµένων εταιρειών, οι οποίες είχαν σχέση
µε τη λειτουργία του. Το ίδιο θα γίνει -και το ίδιο γίνεται πάντοτεκαι για τα «ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑ» και για άλλες εταιρείες.
Γιατί αυτό πλέον το απαξιώνουµε σαν λογική και σαν µοντέλο,
από πού και ως πού, ενώ είναι και κερδοφόρες εταιρείες και µπορούν σε ένα πλαίσιο δηµοσίων επενδύσεων να είναι βασικοί µοχλοί της παραγωγικής ανασυγκρότησης της χώρας; Δεν έχουµε
καταλάβει ακόµα το πού βρίσκεται ή το πού θα βρεθεί η χώρα,
αν αφεθεί µάλιστα µε αυτές τις στρατηγικές να πάει µέχρι τέλους, σε σχέση µε τις υποδοµές, µε τις δυνατότητες επενδύσεων, µε το δηµόσιο χαρακτήρα που πρέπει να έχουν; Δεν το
έχουµε αντιληφθεί ακόµα;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Παρακαλώ, ολοκληρώστε, κύριε συνάδελφε.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Απλώς ασχολούµαστε µε το πώς θα δώσουµε τα «χρυσαφικά»,
τα «ασηµικά» και τις υποδοµές της χώρας!
Νοµίζω πως ήταν πάρα πολύ αποκαλυπτική η συζήτηση που
έγινε πάνω σε ζητήµατα πραγµατικά στρατηγικής και υποδοµών
της χώρας. Τα ερωτηµατικά και οι αµφισβητήσεις που τεκµηριωµένα τέθηκαν δεν έχουν απαντηθεί βάσιµα και πειστικά ή µάλλον
έχουν απαντηθεί µε µια εµµονή και µία ιδεοληψία νεο-νεοφιλελεύθερης και µετα-νεοφιλελεύθερης αντίληψης, η οποία σφραγίζει κάποιες επιλογές σε ευρωπαϊκή κλίµακα αλλά και στη χώρα
µας, η οποία αυτήν τη στιγµή βρίσκεται στο καθεστώς του εγχειριδίου πάνω στο οποίο δοκιµάζονται απίστευτες πολιτικές µε εθελοδουλία, εθελοτυφλία και πλήρη σύµπραξη πολιτικών και
κοινωνικών δυνάµεων και µερίδων του κεφαλαίου της χώρας
µας. Δεν είναι κάτι που επιβάλλεται απ’ έξω, από κάποιους αποικιοκράτες, όπως ακούγεται. Δεν είµαστε αυτής της αντίληψης
και το ξέρετε.
Θα πρέπει αυτή η πολιτική να ανατραπεί τάχιστα, έτσι ώστε να
υπάρχει τουλάχιστον το πεδίο για µια νέα παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας, για µια µη συρρίκνωση και ανάπτυξη της
παραγωγικής βάσης της χώρας. Αυτό µας ενδιέφερε να τονίσουµε τουλάχιστον στη γενική τοποθέτηση, σε επίπεδο Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου.
Νοµίζω πως όλες οι οµιλίες κατά θέµα ήταν απολύτως πειστικές και τεκµηριωµένες που αποδοµούν αυτήν την άκρως επικίνδυνη αντίληψη για τη χώρα µας.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Και εµείς ευχαριστούµε.
Ο κ. Βορίδης έχει τον λόγο.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στο πέρας της παρούσας συζητήσεως, νοµίζω ότι αξίζει να σηµειωθούν ορισµένα θέµατα.
Κατ’ αρχάς, ηγέρθησαν πάλι διάφορα διαδικαστικά ζητήµατα,
νοµίζω πια µόνο προς εντυπωσιασµό.
Για να τελειώνουµε µε τα θέµατα αυτά, οι εµπρόθεσµες τροπολογίες οφείλουν να αποτελούν κτήµα όλων των Βουλευτών και
πολλές φορές -πράγµατι εγώ το κατανοώ και το σέβοµαι, όπως και
το σύνολο της Αίθουσας- αυτό αποτελεί έναν πολύ µεγάλο όγκο
εργασίας. Όµως, αυτή είναι η συνθήκη µε την οποία δουλεύουµε.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Επίσης, αυτό µπορεί να ακούγεται ιδιαίτερα βαρύ για µικρότερες Κοινοβουλευτικές Οµάδες που δεν έχουν τη δυνατότητα
να αντεπεξέλθουν πολλές φορές –και αυτό είναι κατανοητό- στον
όγκο της εργασίας αλλά δεν µπορεί να ακούγεται ως επιχείρηµα
από µεγάλες Κοινοβουλευτικές Οµάδες, γιατί εκεί υπάρχει καταµερισµός αυτών των εργασιών και υπάρχουν και εξειδικεύσεις,
άρα δεν τίθεται θέµα.
Όσον αφορά το ζήτηµα της συνάφειας των τροπολογιών, που
τίθεται κάθε φορά, επίσης θα µου επιτρέψετε να πω ότι υπάρχει
νόµιµος τρόπος που προβλέπεται από τον Κανονισµό, ώστε να
εγερθούν αντιρρήσεις για το ζήτηµα αυτό. Κατ’ έθιµον το ελληνικό Κοινοβούλιο έχει αποφασίσει ότι η συνάφεια κρίνεται ως συνάφεια του αντικειµένου του Υπουργείου. Εποµένως, αυτή είναι
η θέση που παίρνει σταθερά η πλειοψηφία του Κοινοβουλίου, µε
τις εκάστοτε διαφορετικές του πλειοψηφίες εδώ και πολλά χρόνια. Άρα, νοµίζω ότι κάποιο ιδιαίτερο θέµα ως προς αυτά δεν
υπάρχει και κακώς τίθεται.
Πάµε, όµως, να δούµε ποιες είναι οι αµφισβητήσεις που υπήρξαν σε αυτό το δεύτερο ζήτηµα, στη δεύτερη συζήτηση ως προς
το θέµα του νοµοσχεδίου. Άκουσα τώρα µια αντίρρηση από τον
κ. Βούτση για το θέµα της ΡΑΕ, για το γιατί έρχεται ή δεν έρχεται
στην Επιτροπή Θεσµών και Διαφάνειας και τα λοιπά. Εν πάση περιπτώσει, φαντάζοµαι ότι στην Επιτροπή Θεσµών και Διαφάνειας
δεν εγκαλείτε κανέναν, ενδεχοµένως µπορείτε να εγκαλείτε τη
ρυθµιστική αρχή.
Άκουσα και µία επιφύλαξη ως προς το ζήτηµα της ρυθµιστικής
αρχής αυτής καθαυτής. Είναι αλήθεια ότι συζήτηση για τις ρυθµιστικές αρχές έχουµε κάνει πάρα πολλές φορές µέσα σε αυτήν
την Αίθουσα και επίσης αλήθεια είναι ότι έχουν ακουστεί διάφορες απόψεις, για το πώς µπορεί να οργανωθεί το σύστηµα αυτό.
Επίσης, θα πω ότι υπάρχουν και διαφορετικού τύπου εµπειρίες
πάνω στο θέµα αυτό. Υπάρχουν ρυθµιστικές αρχές που λειτουργούν καλύτερα, υπάρχουν ρυθµιστικές αρχές που δεν είναι τόσο
επαρκείς όσο κανείς θα ήθελε. Υπάρχουν ρυθµιστικές αρχές, για
τις οποίες ακούγονται πολλά παράπονα και υπάρχουν ρυθµιστικές αρχές οι οποίες ρυθµίζουν τις αγορές που πρέπει να ρυθµίσουν µε ικανό τρόπο.
Γιατί έχει επιλεγεί γενικώς το µοντέλο των ρυθµιστικών αρχών
και δεν βάζουµε κατ’ ευθείαν ρυθµιστή το κράτος; Η απάντηση
είναι πάρα πολύ απλή. Διότι θεωρείται ότι οι ρυθµιστικές αρχές
έχουν ένα τεκµήριο ουδετερότητας και δεν υφίστανται τις πολιτικές και άλλες πιέσεις –αυτό που εσείς ονοµάζετε διαπλοκή συγκεκριµένα- δεν υφίστανται τέτοιου είδους πιέσεις και µε αυτήν
την έννοια έχουν τη δυνατότητα να είναι αποτελεσµατικότεροι
ρυθµιστές.
Και σε αυτό µπορεί κανείς να έχει αντιρρήσεις. Όµως ούτως
ή άλλως, σε ένα περιβάλλον στο οποίο αναγνωρίζουµε την
ανάγκη ρυθµίσεως µιας αγοράς, κάποιος θα πρέπει να δει αν η
ρυθµιστική αρχή, που είναι το µοντέλο που έχει επιλεγεί για το
θέµα της ΡΑΕ -αλλά όχι µόνο, σε πολλές αγορές έχουµε επιλέξει
ρυθµιστικές αρχές- είναι επαρκής ή όχι.
Τώρα εδώ, από ό,τι καταλαβαίνω –αν καταλαβαίνω καλά- εσείς
εκτός από την αντίρρησή σας ως προς τον τρόπο µε τον οποίο
διαρθρώνεται η αγορά της ενέργειας ευρύτερα, έχετε τώρα αντίρρηση και ως προς το θέµα του ρυθµιστή. Δηλαδή, εκτός από
την καθετοποίηση –και τη δηµόσια, µάλιστα, καθετοποίηση- που
λέτε για την ενέργεια, που σηµαίνει ότι ένας είναι ο παραγωγός,
ένας είναι ο µεταφορέας, ένας είναι εκείνος που παρέχει υπηρεσίες, τώρα απ’ ό,τι καταλαβαίνω, βγάζετε από τη µέση και τη
ρυθµιστική αρχή για το θέµα της ρυθµίσεως της τιµής της ενέργειας αλλά και του ενεργειακού µείγµατος. Εποµένως, φαντάζοµαι ότι αυτό το παίρνει το κράτος. Άρα, υποθέτω ότι στο δικό
σας το µυαλό…
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ: Κάνατε µία καρικατούρα, πάνω στην
οποία θα µιλάτε από εδώ και πέρα.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Ακούστε. Εγώ ξέρετε ότι την προηγούµενη φορά σας έθεσα µία σειρά από ερωτήσεις και επιφυλαχθήκατε διαδοχικώς για απάντηση σε όλα τα ερωτήµατα.
Ρώτησα αν αποδέχεστε την πολλαπλότητα των µορφών παραγωγής και µου είπατε «θα δούµε». Ρώτησα εν συνεχεία αν αποδέχεστε την πολλαπλότητα, ότι πρέπει να είναι πολλοί οι
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παραγωγοί αυτών των διαφορετικών µορφών και µου είπατε «θα
δούµε». Ρώτησα εν συνεχεία -επειδή δεν µπορεί ο µεταφορέας
να είναι και παραγωγός, γιατί δηµιουργούνται εκεί συγκρούσεις
συµφερόντων και µπορεί να θίγει τα συµφέροντα στα πλαίσια
του ανταγωνισµού εκείνος που έχει ίδιο συµφέρον να ελέγχει τη
µεταφορά, αφού είναι και παραγωγός- αν αποδέχεστε την αρχή
του διαχωρισµού και µου είπατε «θα δούµε». Εν συνεχεία,
έφθασα στο ιδιοκτησιακό. Επιφυλαχθήκατε σε όλα, λέγοντας
απλώς αυτό στο οποίο αναφέρθηκαν και οι δύο κύριοι Υπουργοί
εδώ.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ: Αν µας αφήσει ο Πρόεδρος θα
απαντήσουµε.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Ε, βέβαια, θα απαντήσετε, αλίµονο.
Θυµίζω, όµως, την προηγούµενη συζήτησή µας. Φθάσαµε, λοιπόν, στο ιδιοκτησιακό, όπου αναφέραµε µία σειρά από στοιχεία,
όπου λέτε «µπορεί, όµως, να είναι σε τελευταία ανάλυση -και
είναι αυτό που συζητάµε εµείς- ο µεταφορέας δηµόσιος, να είναι
κρατικός». Φθάσαµε σε αυτό. Και η απάντηση εδώ είναι ότι πράγµατι θα µπορούσε να επιλεγεί αυτό το µοντέλο αλλά πάλι θα πρέπει να απαντήσετε αν αποδέχεστε τις προηγούµενες πτυχές και
αποδέχεστε και τη λογική τους. Γι’ αυτό λέω ότι όλο αυτό έχει
µία λογική συνέπεια και έχει και µία λογική που διαρθρώνεται.
Ποιο δηλαδή; Εµείς εδώ έχουµε στην πραγµατικότητα βάλει ενώ υποτίθεται ότι κάνουµε αυτόν το διαχωρισµό- µία εταιρεία η
οποία είναι παραγωγός, αυτή η ίδια η εταιρεία, η ΔΕΗ, να έχει
τον έλεγχο του ΑΔΜΗΕ, του µεταφορέα ρεύµατος. Εάν έχετε
δεχθεί ότι εδώ ενδέχεται να υπάρχει σύγκρουση συµφερόντων,
απλώς ο διαχωρισµός προφανώς δεν πρέπει να σας είναι αρκετός. Αν το έχετε αποδεχθεί ως λογική. Εάν δεν το έχετε αποδεχτεί, πάµε στην προηγούµενη λογική της µη αποδοχής του
διαχωρισµού.
Εµείς, λοιπόν, λέµε ότι κατά λογική ακολουθία, πρέπει προφανώς να αποσυνδέσεις αυτόν που είναι παραγωγός απ’ αυτόν ο
οποίος είναι µεταφορέας. Η αποσύνδεση δεν µπορεί να είναι
µόνο λειτουργική. Πρέπει να είναι πραγµατική, που σηµαίνει ότι
δεν µπορεί να κατέχει τη µεταφορά αυτός ο οποίος παράγει,
έστω και αν είναι διαχωρισµένα αυτά.
Λέτε τώρα εσείς –τι θα µπορούσατε να πείτε λέω- να µείνει η
ΔΕΗ ως παραγωγός αλλά να έρθει το ελληνικό δηµόσιο το οποίο
στην πραγµατικότητα να είναι αυτός που θα έχει τον ΑΔΜΗΕ.
Αυτό θα ήταν ένα εναλλακτικό µοντέλο. Και ερωτώ εγώ. Η ΔΕΗ
θα ήταν δηµόσια ή όχι; Διότι εάν η ΔΕΗ παρέµενε δηµόσια αλλά
είχατε το ελληνικό δηµόσιο στον ΑΔΜΗΕ, την ίδια σύγκρουση
συµφερόντων έχουµε. Επ’ αυτού, λοιπόν, πρέπει να τοποθετηθείτε, γιατί αυτό είναι µία ορισµένη λογική. Αυτό –ξαναλέω- δεν
έχει µέχρι στιγµής αντέξει σε κριτική.
Τώρα, όσον αφορά στα Αµυντικά Συστήµατα, ειλικρινά η θέση
σας είναι εξαιρετικά προβληµατική. Δεν καταλαβαίνω τι είναι
εκείνο που λέτε. Να αφήσουµε τα πράγµατα όπως είναι; Δηλαδή
να δηµιουργούνται αυτές οι ζηµίες που δηµιουργούνται; Να τις
πληρώνει ο φορολογούµενος; Αυτό λέτε στο φορολογούµενο
αυτήν τη στιγµή; Ότι πρέπει να πληρώνει κάθε χρόνο µε αυξήσεις κεφαλαίου; Και εν πάση περιπτώσει το λέτε αυτό στον φορολογούµενο. Τα νοµικά κωλύµατα που δηµιουργούνται γιατί
αυτά αποτελούν αθέµιτες κρατικές ενισχύσεις, πώς θα τα ξεπεράσετε; Ή και αυτό δεν σας απασχολεί; Το γεγονός ότι εξαιτίας
αυτών των κωλυµάτων αλλά και της οικονοµικής κατάστασης,
αυτό το πράγµα οδηγεί σε κατάρρευση, πώς θα το λύσουµε;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτού)
Σε τριάντα δευτερόλεπτα ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε.
Άκουσα την αντίρρηση του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου
του ΣΥΡΙΖΑ. Λέει ότι δεν ήρθε προς συζήτηση το σχέδιο της βιωσιµότητος. Εδώ τώρα πάλι πρέπει να κάνουµε ορισµένες βασικές
διακρίσεις. Βεβαίως και µπορείτε να ζητήσετε και στο πλαίσιο
του κοινοβουλευτικού ελέγχου αλλά και στο πλαίσιο της λειτουργίας της επιτροπής, να συζητήσουµε το σχέδιο βιωσιµότητος
αλλά υπό ποίαν έννοια;
Η Βουλή δεν νοµοθετεί το σχέδιο βιωσιµότητος. Το σχέδιο
βιωσιµότητος το εκπονεί η εταιρεία, το υποβάλλει, προκειµένου
ακριβώς να δούµε τη συγκεκριµένη περίπτωση. Το Κοινοβούλιο
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θα ασχολείται ενηµερωτικά βεβαίως µε το σχέδιο βιωσιµότητος
αλλά δεν είναι νόµος του κράτους το κάθε σχέδιο βιωσιµότητος
µιάς εταιρείας. Αλλιώς έχουµε µία βαθιά σύγχυση σε ό,τι αφορά
τις έννοιες της διοίκησης και της νοµοθεσίας. Άρα, βεβαίως να
ενηµερωθούµε για το σχέδιο βιωσιµότητος όταν θα υπάρξει και
να αποτελέσει αντικείµενο συζήτησης και ενηµέρωσης µέσα στο
ελληνικό Κοινοβούλιο αλλά δεν µπορεί να αποτελέσει αντικείµενο νοµοθεσίας.
Ολοκληρώνω λέγοντας ότι αυτό στο οποίο πρέπει κανείς να
µείνει, είναι ότι για µία ακόµη φορά αυτή η κριτική είτε υποκρύπτει µία αντίληψη ας το πω κολεκτιβιστική, µία αντίληψη κρατικιστική, µία αντίληψη η οποία έχει ξεπεραστεί από τα πράγµατα
και η οποία είναι βαθιά αντιευρωπαϊκή ή αλλιώς, εκείνο το οποίο
υποκρύπτει είναι ένας λαϊκισµός, ο οποίος δεν πατά στα πόδια
του και µε συγχωρείτε αλλά εν προκειµένω θεωρώ ότι δεν βρίσκει καθόλου αντιστοιχίσεις ούτε καν µέσα στην ελληνική κοινωνία.
Όσο για τα περί Κυβερνήσεως σε αποδοµή, ακούστε κάτι.
Αφήστε το. Το έχω πει πολλές φορές. Έρχονται εκλογές, έχουµε
πολλές δηµοσκοπήσεις µπροστά, έχουµε µεγάλη πορεία. Μη βιάζεστε! Θα σκοντάψετε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Τον λόγο έχει ο κ.
Πάρις Κουκουλόπουλος.
ΠΑΡΙΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι η δηµοκρατία είναι το πολυτιµότερο αγαθό,
το καλύτερο πολίτευµα εν πάση περιπτώσει, δεν νοµίζω ότι χρειάζεται να το επαναλάβουµε. Το αποδεχόµαστε όλοι σε αυτήν την
Αίθουσα. Βλέπω ότι απουσιάζουν κάποιοι που το αµφισβητούν,
οπότε δεν υπάρχει καµµία εξαίρεση.
Η ποικιλία των απόψεων είναι θεµέλιος λίθος της δηµοκρατίας.
Είναι το οξυγόνο της. Η δηµοκρατία, όµως, δεν επιβάλλει να
έχουµε διαφορετικές απόψεις και εκεί που δεν υπάρχουν. Πολύ
δε περισσότερο, κανένας δηµοκρατικός κανόνας δεν οδηγεί
στην υιοθέτηση, στην εκφορά µάλλον διαφορετικής άποψης για
λόγους µικρόψυχους ή µικροκοµµατικούς, αν δεν θέλουµε να
αναγνωρίσουµε κάτι. Και αναφέροµαι, βεβαίως, στα ΕΑΣ.
Επειδή ήµουν Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος όταν έγινε η
επτάωρη συζήτηση στην οποία αναφέρθηκε η κυρία Υπουργός,
θυµάµαι µία ηµέρα που όλες οι πτέρυγες είχαµε εκπέµψει ένα
µήνυµα. Είχαµε δώσει όλοι τη συµπαράστασή µας στην Κυβέρνηση και στην κυρία Υπουργό και µία συγκεκριµένη εντολή. Και
έρχεται σήµερα ένα συγκεκριµένο αποτέλεσµα σε εφαρµογή
αυτής της εντολής και πάµε σε ονοµαστική ψηφοφορία την Πέµπτη. Δεν µπορώ να το καταλάβω.
Άκουσα µία εικασία για το πού είναι το επιχειρησιακό, πέραν
όσων ειπώθηκαν νωρίτερα. Όλοι θέλουµε να δούµε το επιχειρησιακό. Γιατί, όµως, υπάρχει εκ προοιµίου αµφισβήτηση; Γιατί όλο
αυτό το πέπλο του µυστηρίου; Γιατί κάποιοι θέλουν να κρατήσουν για τον εαυτό τους ότι είναι οι διαπρύσιοι κήρυκες της διαφάνειας, οι τιµητές, οι κάτοχοι κάποιων µυστικών που
συγκροτούν και συνθέτουν αυτό που λέµε «διαφάνεια» στο δηµόσιο βίο, ενώ κάποιοι άλλοι δεν είναι; Δεν µπορώ να το καταλάβω.
Εν πάση περιπτώσει, κύριοι συνάδελφοι της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, εάν µιλάτε έτσι, θέλω να σας πω ότι τα πράγµατα
δεν είναι όπως τα λέτε. Περιορίζοµαι να θυµίσω ότι τα προηγούµενα χρόνια, µεταξύ των άλλων, δεν έχετε ψηφίσει την άρση του
τραπεζικού απορρήτου ούτε τη σύσταση της αρχής για το ξέπλυµα µαύρου χρήµατος, δηλαδή της συγκεκριµένης αρχής, που
οδηγεί τώρα σε αυτά τα θεαµατικά αποτελέσµατα. Δεν ψηφίσατε
καν την επιτάχυνση στην εκδίκαση υποθέσεων διαφθοράς που
αφορούν πολιτικά πρόσωπα. Όλο το θεσµικό πλαίσιο που είναι
σήµερα στην επικαιρότητα, το έχετε καταψηφίσει.
Δεν είστε, λοιπόν, οι προστάτες της διαφάνειας σε αυτήν τη
χώρα για να µιλάτε µε τέτοιον τρόπο, διατυπώνοντας παντού εικασίες και σπέρνοντας παντού αµφιβολίες για οτιδήποτε γίνεται
ή επιτυγχάνεται. Νοµίζω, ότι πρέπει να αλλάξετε ρότα. Πρέπει,
επιτέλους, να εκπέµψουµε κάποια ενιαία µηνύµατα από τη Βουλή
των Ελλήνων, τουλάχιστον εκεί που µας το επιτρέπουν οι εξελίξεις. Κάτι ανάλογο ισχύει και για τον ΑΔΜΗΕ.
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Εγώ δεν λέω ότι είµαστε υποχρεωµένοι όλοι να διατυπώνουµε
την ίδια γνώµη για τους δείκτες, την ενέργεια, κ.λπ.. Υπάρχει µία
ποικιλία απόψεων. Όχι, όµως, να µιλάµε για ξεπούληµα, όταν από
την αρχή το ζητούµενο ήταν -και το έθεσε ο εισηγητής µας κ.
Γκόκας από την πρώτη µέρα µε δύο συγκεκριµένες τροπολογίεςαυτή η διαδικασία διαχωρισµού των δικτύων από τον πάροχο,
που λέγεται ΔΕΗ -αυτό είναι που κάνουµε θεσµικά- να πάρει καθαρά επενδυτικό χαρακτήρα.
Καταθέσαµε δύο τροπολογίες και µόνο γι’ αυτές θέλω να µιλήσω σήµερα, για τίποτε άλλο.
Η µία τροπολογία, είναι αυτή για την οποία έκανε λόγο τελευταία ο κύριος Υπουργός. Με την τροπολογία αυτή, η Βουλή έχει
λόγο για το σχέδιο πώλησης, δηλαδή το σχέδιο διακήρυξης,.
Εκεί θα δούµε εάν, πραγµατικά, κατοχυρώνουµε το δηµόσιο συµφέρον και βάζουµε τις ρήτρες σ’ αυτόν που αγοράζει, για να αποδείξουµε ότι είναι επενδυτής και όχι αγοραστής κάποιων
δικτύων. Εκεί θα κατοχυρωθεί αυτός ο χαρακτήρας.
Η δεύτερη τροπολογία λέει ότι η ΔΕΗ δεν βάζει σε κάποια
µαύρη τρύπα τα λεφτά αλλά υποχρεωτικά τα βάζει σε επενδυτικό
της πρόγραµµα.
Αυτό είναι το ζητούµενο που δίνει την ποιοτική διαφορά, µετατοπίζει τον άξονα από µία συζήτηση περί πώλησης, ξεπουλήµατος ή εκποίησης στις επενδύσεις. Γιατί κατά τα άλλα, κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι –θα τα πω µε τίτλους, δεν θέλω να πω
πολλά, γιατί είπα αρκετά στην πρωτοµιλία µου- αν αυτό είναι κατοχυρωµένο και έχουµε λόγο ξανά ως Βουλή να µιλήσουµε στην
αρµόδια Επιτροπή Παραγωγής και Εµπορίου και να διατυπώσουµε ενστάσεις, εάν κάτι δεν µας ικανοποιεί, τότε αυτό είναι µια
διαφορετική συζήτηση.
Γιατί τότε ναι, όπως ήδη ειπώθηκε -το είχα πει και στη προχθεσινή µου οµιλία- ο διαχωρισµός των δικτύων από τους παρόχους γενικά, έχει διεθνώς ένα απολύτως θετικό πρόσηµο. Ένα
το κρατούµενο.
Δεύτερον, δεν πωλείται το 66%, γιατί το δηµόσιο κατέχει µε
έµµεσο τρόπο το 51% και κρατάει το 34%. Κρατάει τη λεγόµενη
«χρυσή µετοχή», όπως ορίζεται από τον ν. 2190 περί ανωνύµων
εταιρειών.
Τρίτον, κατοχυρώνουµε -και είπα πώς διπλοκλειδώνουµεεπενδύσεις που υπερβαίνουν τα 2 δισεκατοµµύρια ευρώ, ό,τι δηλαδή χρειάζεται η πατρίδα µας σήµερα.
Τέταρτον, οι επενδύσεις αυτές βοηθούν άµεσα το ισοζύγιο
τρεχουσών συναλλαγών -το δεύτερο κεντρικό πρόβληµα της
χώρας, δίπλα στο δηµοσιονοµικό της πρόβληµα- αφού οι µονάδες στα νησιά και την Κρήτη, επιβαρύνουν το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών µε ποσά που υπερβαίνουν κατά πολύ τα 600
εκατοµµύρια ευρώ. Μέχρι και 1 δισεκατοµµύριο ευρώ φτάνουν
κάποιες χρονιές τα ποσά που δαπανώνται σε εισαγόµενα καύσιµα για να ηλεκτροδοτηθούν οι Κυκλάδες και η Κρήτη και αυτό
παύει µε το συγκεκριµένο επενδυτικό πρόγραµµα.
Επόµενο σηµείο. Η χώρα έχει περιβαλλοντικές υποχρεώσεις.
Έχουµε θεαµατική βελτίωση από την ουσιαστική απόσυρση µονάδων που καίνε πετρέλαιο και µαζούτ παρακαλώ. Όχι απλά πετρέλαιο αλλά και µαζούτ!
Επόµενο σηµείο. Κάνουµε ένα αποφασιστικό βήµα στην ασφάλεια εφοδιασµού σε δύο σηµεία της χώρας, σε Κυκλάδες και
Κρήτη, που είναι οι ναυαρχίδες του ελληνικού τουρισµού. Ξεχνάµε την περιπέτεια της Σαντορίνης και πόσο κόστισε; Τελειώνει αυτή η ιστορία µε την ασφάλεια εφοδιασµού σε δύο
νευραλγικής σηµασίας σηµεία της χώρας για τον τουρισµό και
σε ό,τι ο τουρισµός εισφέρει σε αυτήν τη χώρα.
Πρακτικά, περνάµε σε ψυχρή εφεδρεία πετρελαϊκές µονάδες,
όπως είπα, 1000MW -970MW για την ακρίβεια- όταν το κεντρικό
ενεργειακό πρόβληµα της χώρας είναι η υπερεπάρκεια ισχύος.
Όχι απλά δεν κοστίζει αλλά κάνουµε και κάτι καλό. Βοηθάµε να
µπουν ευκολότερα υφιστάµενες µονάδες που σήµερα είναι πρακτικά έξω από τον ανταγωνισµό. Είναι µόνο καλό.
Τέλος η ΔΕΗ όπως εξήγησα αναλυτικά στην πρωτοµιλία µου,
έχει σοβαρή ανάγκη από ένα επενδυτικό πρόγραµµα για τον εκσυγχρονισµό και την αντικατάσταση µονάδων, ενδεχοµένως χαµηλότερης ισχύος οι οποίες, όµως, θα αξιοποιούν τον λιγνίτη µε
πολύ υψηλότερο βαθµό απόδοσης, κάτι που είναι εθνική µας
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υποχρέωση, είναι εθνική πολιτική.
Με την τροπολογία που έγινε αποδεκτή από τον κύριο
Υπουργό βοηθούµε αποφασιστικά τη ΔΕΗ -µε τα λεφτά που θα
εισπράξει από την πώληση του συγκεκριµένου της µεριδίου- να
εκπονήσει ένα σοβαρό επενδυτικό πρόγραµµα από το οποίο θα
είναι πολλαπλά ωφεληµένη και η ίδια ως επιχείρηση, πολύ δε περισσότερο το ενεργειακό ζήτηµα της χώρας και τελικά οι Έλληνες πολίτες.
Με αυτήν την οπτική ψηφίζουµε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
το νοµοσχέδιο, αν και βέβαια πάµε -δυστυχώς ή ευτυχώς- σε
ονοµαστική ψηφοφορία για τον ΑΔΜΗΕ. Εν πάση περιπτώσει,
δεν το κρίνω. Είναι δικαίωµα των συναδέλφων να ασκήσουν αυτό
το δικαίωµα. Δεν το κρίνω αυτό, προς Θεού! Θυµίζω, όµως, ότι
κάνουµε δεύτερη ονοµαστική ψηφοφορία.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούµε κι
εµείς.
Τον λόγο έχει ο κ. Τσούκαλης.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ήταν, πράγµατι, µία αποκαλυπτική συζήτηση προθέσεων τόσο της Κυβέρνησης όσο και της
Αντιπολίτευσης πάνω σε κρίσιµα ζητήµατα τα οποία, όπως είπα
στην προηγούµενη τοποθέτησή µου, άπτονται σοβαρών και κρίσιµων ιδεολογικοπολιτικών θεµάτων.
Επειδή διασταύρωσαν τα ξίφη τους τόσο η Κυβέρνηση, όσο
και η εν δυνάµει, σύµφωνα µε το Σύνταγµα κυβέρνηση που είναι
ο ΣΥΡΙΖΑ, θα ξεκινήσω από την πλέον χαρακτηριστική τροπολογία του συγκεκριµένου νοµοσχεδίου που αφορά τα Ελληνικά
Αµυντικά Συστήµατα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ως Δηµοκρατική Αριστερά, πριν
µπούµε στην Κυβέρνηση, εν όσω ήµαστε στην Κυβέρνηση και
µετά την αποχώρησή µας από την Κυβέρνηση λέγαµε ένα
πράγµα, ότι η συγκεκριµένη εταιρεία χρειάζεται εξυγίανση. Η
εταιρεία, όπως λειτουργούσε, δεν θα ήταν βιώσιµη κάτω ακόµα
και από οµαλές συνθήκες. Χρειαζόταν εξυγίανση. Είχαµε δηλώσει επιπλέον ότι η εξυγίανση πρέπει να γίνει εν λειτουργία και να
µην ακολουθήσουµε την τακτική της ΕΡΤ.
Επίσης, είχαµε δηλώσει ότι ήταν στη διαπραγµάτευση που
πρέπει να γίνει µε την τρόικα, η οποία πραγµατικά ήταν πάρα
πολύ σκληρή, θα έπρεπε να επικαλεσθούµε σθεναρά, µε επιµονή
το άρθρο 346 της Συνθήκης της Λισαβόνας, που ουσιαστικά κάµπτει τη γενική αρχή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων περί αθέµιτου
ανταγωνισµού.
Ερχόµαστε, λοιπόν, στη συγκεκριµένη τροπολογία.
Εµείς, κυρία Υπουργέ, θα στηρίξουµε την τροπολογία. Και θα
την στηρίξουµε, γιατί µαζί µε το σωµατείο εργαζοµένων, παρακολουθήσαµε από κοντά αυτήν τη διαπραγµάτευση, γνωρίζουµε
το σχέδιο εξυγίανσης, που αποτυπώνεται µε συγκεκριµένες διατάξεις και ρυθµίσεις µέσα στη συγκεκριµένη τροπολογία. Εµείς,
ως Δηµοκρατική Αριστερά, θέλουµε και αύριο να κοιτάµε στα
µάτια τους εργαζόµενους και να τους λέµε ότι δεν χάθηκε θέση
εργασίας. Θεωρούµε ειλικρινή αυτά τα οποία αναφέρετε και
στην τροπολογία και είπατε από αυτό το Βήµα, ότι δεν θα χαθεί
ούτε µία θέση εργασίας.
Δεύτερον, θέλουµε να συµµετάσχουµε στην ανακούφισή τους,
ότι θα πληρωθούν όλα τα δεδουλευµένα που είχαν µέχρι τώρα,
θέλουµε να έχουµε µία βιοµηχανία η οποία θα είναι εξαγωγική.
Το αν θα πετύχει η βιωσιµότητα σε σχέση µε την επιχειρηµατική
της δραστηριότητα, αυτό είναι ζητούµενο και κανένας δεν µπορεί
να το προβλέψει. Όµως διαµορφώνονται οι συνθήκες, προκειµένου να έχουµε αµυντική βιοµηχανία και να έχουµε αµυντική βιοµηχανία βιώσιµη και κυρίως, να µην απολυθεί ούτε ένας
εργαζόµενος.
Με αυτή, λοιπόν, τη λογική και συνεπείς στη θέση που είχαµε
για το συγκεκριµένο θέµα, στηρίζουµε την τροπολογία αυτή.
Όσον αφορά τη διαδικασία των τροπολογιών -άκουσα και τον
κ. Βορίδη- δεν ξέρω αν θα πρέπει να είµαστε για άλλη µια φορά
ικανοποιηµένοι µε τη διαδικασία που ακολουθήθηκε. Όταν γίνονται τροπολογίες Βουλευτών δεκτές, αυτό ως γενική αρχή είναι
καλό, γιατί η Κυβέρνηση ακούει. Βέβαια, όταν οι τροπολογίες
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που γίνονται δεκτές, είναι όλες τροπολογίες Βουλευτών της Συµπολίτευσης…
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Είναι ακόµα καλύτερο!
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Είναι ακόµα καλύτερο; Οι Βουλευτές της Συµπολίτευσης θα µπορούσαν να συµµετάσχουν στη διαµόρφωση, στη διατύπωση του νοµοσχεδίου και να µη χρειάζεται
να καταθέτουν τροπολογίες!
Δεν νοµίζω, όµως, ότι είναι ιδιαίτερα θετικό το ότι σε αυτήν την
οµάδα τροπολογιών, έγινε δεκτή και µία τροπολογία για µείωση
των µετακλητών κατά 20%. Όχι ότι είµαστε κατά αλλά έγινε σε
αυτό το νοµοσχέδιο και δεν περιµέναµε, ας πούµε, το επόµενο
νοµοσχέδιο του κ. Μητσοτάκη να υπάρξει αυτή η τροπολογία, να
γίνει η συζήτηση, να το δούµε ολοκληρωµένα.
Θέλω να πω ότι και το επικοινωνιακό πολλές φορές σε όλη
αυτήν τη διαδικασία και δυστυχώς, κύριε Βορίδη, το «κατόπιν
ενεργειών µου» -το οποίο ξέρετε πολύ καλά ότι αύριο θα κυριαρχήσει στα περιφερειακά µέσα ενηµέρωσης από κάποιους Βουλευτές- δεν προάγουν τον πολιτισµό µας στο Κοινοβούλιο και
µάλιστα, αυτήν την πολύ κρίσιµη περίοδο.
Όσον αφορά το νοµοσχέδιο, θα πω µε τίτλους, γιατί ο χρόνος
είναι πάρα πολύ περιορισµένος, τα εξής: Άκουσα µε πολύ µεγάλη προσοχή την οµιλία του κ. Παπαγεωργίου, ο οποίος ήταν
σήµερα ιδιαίτερα παραστατικός. Σας λέω, όµως, εκ των προτέρων ότι η όλη διαδικασία προώθησης αυτού του νοµοσχεδίου και
η επιχειρηµατολογία που χρησιµοποιήσατε, δυστυχώς, δεν
έδωσε το δικαίωµα στην Κυβέρνηση και σε κάποιους άλλους να
ξεκαθαρίσει η εν δυνάµει κυβέρνηση το πώς ακριβώς κατανοεί
τις αποκρατικοποιήσεις ή ιδιωτικοποιήσεις ή οτιδήποτε άλλο.
Ξέρετε για ποιο λόγο; Θα σας πω το λόγο. Προσπαθήσατε µε
πολύ διακριτικό αλλά ατελέσφορο τρόπο, να δικαιολογήσετε τη
µεταστροφή της πάγιας θέσης τόσο της Νέας Δηµοκρατίας, όσο
και του ΠΑΣΟΚ, όσον αφορά το συγκεκριµένο θέµα. Τοποθετήθηκα και στην προηγούµενη οµιλία µου. Πάγια θέση και της Νέας
Δηµοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, ήταν ότι τα δίκτυα ήταν υπό δηµόσιο έλεγχο. Όταν µιλάµε για δηµόσιο έλεγχο, δεν αναφερόµαστε
στην καταστατική µειοψηφία.
Οι τοποθετήσεις τόσο του κ. Χατζηδάκη, όσο και του κ. Καλαφάτη στη συζήτηση του προηγούµενου νόµου επί κυβερνήσεως
του ΠΑΣΟΚ και υπουργίας του κ. Παπακωνσταντίνου, ήταν σαφείς και θέλω να τις επαναλάβω. Ο κ. Χατζηδάκης έλεγε: «Πιστεύουµε ότι πρέπει να υπάρξει στρατηγικός επενδυτής στη
ΔΕΗ…» -κ.λπ.- «…δηλαδή, παραγωγή, ορυχεία και εµπορία. Τα
δίκτυα παραµένουν στο κράτος».
Όταν λέµε ότι παραµένουν στο κράτος, προφανώς δεν αναφερόµαστε σε καταστατική µειοψηφία.
Επίσης, συνεχίζει ο κ. Καλαφάτης και αναφέρεται στη θέση
της Νέας Δηµοκρατίας και του κ. Σαµαρά -την επαναλαµβάνεικαι λέει: «Θα αποκρατικοποιήσετε πρώτα τα δίκτυα που η θέση
της Νέας Δηµοκρατίας σ’ αυτό ξέρετε ότι είναι «όχι». Όταν µιλάµε για αποκρατικοποίηση είναι κατανοητό τι εννοούµε.»
Κάνατε και µία προσπάθεια να δικαιολογήσετε τη µεταστροφή
για ένα πλαίσιο απελευθέρωσης της ενέργειας, το οποίο γνωρίζουµε όλοι ότι προϋπήρχε της κρίσης. Δεν άλλαξε κάτι. Το µόνο
που άλλαξε, είναι ότι η χώρα βρίσκεται σε κρίση και υπό την κηδεµονία ενός χρηµατοδοτικού προγράµµατος ή του µνηµονίου.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Είπα και στην προηγούµενη οµιλία µου το εξής: Ας οµολογήσετε ότι κάτω από την πίεση του µνηµονίου οδηγηθήκαµε σε διαφορετική θέση απ’ αυτήν που είχαµε, γιατί πράγµατι το
ευρωπαϊκό πλαίσιο µιλά για αποτελεσµατικό φορέα διαχείρισης
του δικτύου και λέει ότι οποιαδήποτε επιλογή πρέπει να εξυπηρετεί την απελευθέρωση της ενέργειας. Όµως, τα επιχειρήµατά
σας δεν στέκουν µε το να αναφέρεστε αποκλειστικά και µόνο σε
τρεις χώρες, οι οποίες, µάλιστα, εκτός µνηµονίου ιδιωτικοποίησαν τα δίκτυα και να µην αναφέρεστε στο 85%-90% των υπολοίπων χωρών της Ευρώπης, που αν µη τι άλλο δεν είναι υπό
σοσιαλιστικό ή κοµµουνιστικό καθεστώς και που διατηρούν το
συγκεκριµένο καθεστώς, δηλαδή της διαχείρισης του δικτύου
αποκλειστικά από το κράτος.
Αναφέρατε τις Ηνωµένες Πολιτείες. Εκεί, ξέρετε ότι το οµο-
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σπονδιακό σύστηµα είναι ιδιόµορφο. Όµως, η υπερυψηλή τάση
γίνεται αντικείµενο διαχείρισης από ανεξάρτητη αρχή. Όµως,
αυτές οι ανεξάρτητες διαχειριστικές αρχές δεν είναι υπό ιδιωτικό
έλεγχο.
Μιλήσατε για «σπάσιµο» της παραγωγής και για το τι συµβαίνει
σε όλη την Ευρώπη. Μιλήσατε για πολλούς παρόχους. Έτσι είναι.
Όµως, δεν µιλάµε γι’ αυτό σήµερα. Μιλάµε για την ιδιοκτησία του
δικτύου. Γι’ αυτό µιλάµε. Το ερώτηµα που ανακύπτει εύλογα είναι
το εξής. Δίκτυο είναι και το σιδηροδροµικό. Θα ιδιωτικοποιηθεί
κι αυτό;
Θα µου επιτρέψετε να σας πω ότι δίκτυο είναι και τα λιµάνια.
Έχουµε ξεχάσει το θεσµό της παραχώρησης; Η συµφωνία που
είχαµε κάνει και ως τρικοµµατική, ήταν ότι αποδεχόµαστε την παραχώρηση. Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι άλλο είναι η πώληση,
άλλο η παραχώρηση. Η ερώτηση είναι απλή. Γιατί για το δίκτυο
της ΔΕΗ δεν επιλέγετε -λέω χάριν της συζήτησης, για να δούµε
πώς µπορούµε να συνεννοηθούµε- την παραχώρηση και επιλέγετε την πώληση;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Σας παρακαλώ να
ολοκληρώσετε.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Γιατί για παράδειγµα, υπάρχει µεταστροφή τώρα για τα λιµάνια και ενώ µιλούσαµε για παραχώρηση, τώρα συζητάµε για πώληση µετοχών, κύριε Υπουργέ; Μιλάµε για πώληση µετοχών των
λιµανιών και γνωρίζετε πάρα πολύ καλά τι σηµαίνει αυτό.
Θέλω να πω µε λίγα λόγια ότι πράγµατι βρισκόµαστε σε κρίση.
Πράγµατι η χώρα πρέπει να αλλάξει συµπεριφορά και νοοτροπία. Ο τρόπος σκέψης µας πρέπει να προσαρµοστεί στις νέες
συνθήκες.
Όµως, δεν νοµίζετε ότι πρέπει να βάλουµε -σαν χώρα, όχι σαν
κόµµα ο καθένας ξεχωριστά- µία κόκκινη γραµµή και να πούµε τι
είναι αυτό που µπορεί να µας διασφαλίσει καλύτερα µια προοπτική ανασυγκρότησης της χώρας, παρά να προσχωρούµε σε
θέσεις, απόψεις και θεσµούς τους οποίους προηγουµένως τους
ξορκίζαµε, χωρίς να τα οµολογούµε ως τέτοια αλλά να τα δικαιολογούµε κιόλας, λέγοντας «ναι, αυτό είναι το σωστό»;
Έχω την εντύπωση και ως Δηµοκρατική Αριστερά πιστεύουµε
ότι η χώρα βρίσκεται σε τέτοιο αδιέξοδο και δυστυχώς και η πολιτική αυτή που ακολουθείται είναι τόσο αδιέξοδη, που δυστυχώς
διολισθαίνουµε σε αποφάσεις για τις οποίες κάποια στιγµή θα
µετανοήσουµε που τις λάβαµε.
Τέλος, κύριε Πρόεδρε, δεν έχω χρόνο τώρα -θα το κάνω κάποια άλλη στιγµή- να αναγνώσω την απόφαση, την αξιολόγηση
την τελευταία του Ελεγκτικού Συνεδρίου σε σχέση µε τα είκοσι
οκτώ ακίνητα τα οποία παραχωρήθηκαν ή πωλήθηκαν στις θυγατρικές των τραπεζών…
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Επιχειρήθηκαν να πωληθούν.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Επιχειρηθήκαν και ήταν πολιτική
βούληση να πωληθούν. Εκεί, θα µου επιτρέψετε να σας πω, σηµεία της αξιολόγησης είναι καταπέλτης σε σχέση µε τη µεθόδευση…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Δυστυχώς είµαστε
και εκτός χρόνου και εκτός θέµατος. Περιµένει και ο κ. Καραθανασόπουλος.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ:…γιατί είπαµε ότι οτιδήποτε κάνουµε, να το κάνουµε τουλάχιστον µε διαφάνεια και αξιολόγηση.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούµε.
Κύριε Καραθανασόπουλε, έχετε τον λόγο.
Μετά είναι ο κ. Μουτσινάς και τελειώνουµε για απόψε.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, αγωνιωδώς περιµένει ο κ. Βορίδης να απαντήσουµε και εµείς.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Δεν υπάρχει χρόνος
για δευτερολογίες, παρά µόνο για τον κ. Μουσουρούλη που
βλέπω ότι λείπει. Οι υπόλοιποι, αν θέλετε, να διαβάσω τους χρόνους, όπως µου τους έδωσε η υπηρεσία. Εγώ δεν ήµουν εδώ.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Δεν έχει να κάνει µε τους χρόνους. Είναι δικαίωµα οι δευτερολογίες.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Να πούµε γι’ αυτές τις τροπολογίες.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Ναι, αλλά ο Υπουργός κατέθεσε
τροπολογίες εκ των υστέρων.
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ΝΙΚΗ ΦΟΥΝΤΑ: Κύριε Πρόεδρε, δεν µπορούµε να µιλήσουµε;
Δεν είναι σωστό αυτό που λέτε τώρα.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ: Τέσσερα λεπτά δικαιούµαστε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Κύριε Πετράκο, δεν
δικαιούστε.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ: Τέσσερα λεπτά δικαιούµαι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Δεν δικαιούστε. Θα
το δούµε µετά.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Να το δούµε µετά, εφόσον ολοκληρωθεί αυτός ο κύκλος. Δεν θα το συζητήσουµε τώρα
αυτό που λέτε. Μπορείτε να το συζητήσετε µετά, εφόσον ολοκληρωθεί ο κύκλος των πρωτολογιών.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Δεν συµψηφίζονται οι πρωτολογίες µε τις δευτερολογίες, κύριε Πρόεδρε. Η υπηρεσία οφείλει
να σας το πει αυτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Κυρία Κωνσταντοπούλου, έχει δίκιο ο κ. Καραθανασόπουλος. Τον διακόψαµε. Θα
το δούµε µετά. Αλλά δεν ήταν αυθαίρετη η παρατήρηση. Θα τα
δούµε µετά.
Κύριε Καραθανασόπουλε, έχετε τον λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Για την υπόθεση των σεισµών που έγινε µια σχετική συζήτηση
θα ήθελα να πω ότι «στο σπίτι του κρεµασµένου δεν µιλάνε για
σκοινί». Και ειδικά σ’ αυτό το ζήτηµα υπάρχουν διαχρονικές εγκληµατικές ευθύνες στις κυβερνήσεις, στους νοµάρχες και περιφερειάρχες σήµερα και στους δηµάρχους, υπό την υψηλή
εποπτεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, βεβαίως ο καθένας στον
βαθµό ευθύνης που του αναλογεί. Τις περισσότερες ευθύνες έχει
η Κυβέρνηση. Αυτό γιατί η υπόθεση της αντισεισµικής θωράκισης
έχει παραπεµφθεί στις ελληνικές καλένδες. Και γιατί παραπέµφθηκε στις ελληνικές καλένδες η υπόθεση της αντισεισµικής θωράκισης; Γιατί δεν ήταν στις προτεραιότητες των µονοπωλιακών
οµίλων και ιδιαίτερα του κατασκευαστικού τοµέα. Δεν το ήθελαν.
Και γι’ αυτόν ακριβώς αυτό το λόγο και αυτή η δαπάνη δεν ήταν
επιλέξιµη από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα προγράµµατά της.
Δεν εντάχθηκε στο Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων ποτέ των
αστικών κυβερνήσεων. Γιατί τι ήταν σε προτεραιότητα; Ακριβώς
πώς θα ικανοποιούνται αυτές οι ανάγκες και η υπόθεση της ανθρώπινης ζωής ας πάει περίπατο και ας µείνει σε δεύτερη µοίρα.
Έτσι, λοιπόν, πρέπει να το δούµε από αυτήν την άποψη, γιατί
κάποιοι εδώ πέρα δεν είµαστε όλοι από παρθενογένεση, έχουµε
µία ιστορική διαδροµή. Και κάποιοι πρέπει να αναστοχαστούν. Τι
έκανε για παράδειγµα ο υποψήφιος Περιφερειάρχης των Ιονίων
Νήσων της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης που οκτώ χρόνια ήταν
αντινοµάρχης της πιο σεισµογενούς περιοχής της Κεφαλλονιάς,
τα τέσσερα χρόνια µε ψηφοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ και τα άλλα χρόνια µε ανεξάρτητο ψηφοδέλτιο υποστηριζόµενο από τη Νέα Δηµοκρατία; Και ίσως και γι’ αυτό το λόγο, για λόγους δηλαδή
αυτοκριτικής, αισθάνονται κάποιοι την ανάγκη να δίνουν εύσηµα
στον εαυτό τους.
Μπαίνοντας στο νοµοσχέδιο, θα ήθελα να πω ότι εµείς, το
ΚΚΕ, δεν πρόκειται να κάνουµε κανέναν εξωραϊσµό της πολιτικής
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό το ξέρετε πάρα πολύ καλά και
είναι πολύ καθαρό. Και δεν θα το κάνουµε ούτε όπως το κάνει η
συγκυβέρνηση ανάγοντας σε πανάκεια την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης ούτε βεβαίως όπως κάνει και η Αξιωµατική Αντιπολίτευση, λέγοντας ότι για το έγκληµα που συζητάµε σήµερα
-και για τον ΑΔΜΗΕ και για τα Ελληνικά Αµυντικά Συστήµατα- δεν
έχει καµµία απολύτως ευθύνη η Ευρωπαϊκή Ένωση. Διότι την ευθύνη, λέει, την έχει η τρόικα και η Κυβέρνηση, λες και η τρόικα
δεν είναι Ευρωπαϊκή Ένωση, λες και δεν συµµετέχει στην τρόικα
η Ευρωπαϊκή Ένωση.
Και αυτό το λέµε γιατί η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει
ένα συγκεκριµένο στόχο. Αυτός ο συγκεκριµένος στόχος είναι η
ενιαία ευρωπαϊκή ενεργειακή αγορά και τα ενιαία δίκτυα που θα
στηρίζουν την ενιαία ευρωπαϊκή αγορά, για να ικανοποιήσει τις
ανάγκες των µεγάλων µονοπωλιακών πολυεθνικών οµίλων και όχι
τις λαϊκές ανάγκες. Και γι’ αυτό έχει επιλέξει όχι τώρα αλλά από
τις αρχές του 1990, από τη Συνθήκη του Μάαστριχτ και µετά, την
πολιτική απελευθέρωσης και της αγοράς της ηλεκτρικής ενέρ-
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γειας.
Στο σηµείο αυτό, θα ήθελα να σηµειώσω ότι δεν υπάρχει υγιεινή και ανθυγιεινή απελευθέρωση. Η απελευθέρωση είναι µία
στο καπιταλιστικό σύστηµα. Και αυτή είναι οι ιδιωτικοποιήσεις
των πηγών παραγωγής, είτε αυτές είναι ορυκτές είτε ανανεώσιµες πηγές. Επίσης οι ιδιωτικοποιήσεις των µονάδων παραγωγής.
Ήδη έχει ξεκινήσει η διαδικασία στη ΔΕΗ αλλά και στις ανανεώσιµες πηγές. Έχουν µπει ιδιώτες επιχειρηµατίες. Ακόµα, η ιδιωτικοποίηση της εµπορίας και βεβαίως και της διακίνησης και των
δικτύων του ελέγχου. Είναι όλο αυτό το πακέτο µέσα σ’ αυτό το
πλαίσιο της απελευθέρωσης, για να ενισχυθεί η δράση των επιχειρηµατικών οµίλων που θέλουν να επενδύσουν στον τοµέα της
ενέργειας, δεδοµένου ότι αποτελεί ένα πολύ κερδοφόρο πεδίο
και µάλιστα και µε καθορισµένες τις τιµές αγοράς της ηλεκτρικής
ενέργειας.
Βεβαίως ταυτόχρονα έχουµε και την επίθεση στα εργασιακά
δικαιώµατα και τα πανάκριβα τιµολόγια για το λαό. Και αυτό δεν
αφορά µόνο τον ελληνικό λαό, δεδοµένου ότι η ακρίβεια στα τιµολόγια είναι χαρακτηριστικό φαινόµενο σε όλη την Ευρωπαϊκή
Ένωση. Μάλιστα, ο προηγούµενος αρµόδιος Επίτροπος Ενέργειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση είχε δηλώσει: «Μα, δεν κάναµε την
απελευθέρωση για να έχουµε φθηνά τιµολόγια». Το είχε δηλώσει
ξεκάθαρα.
Έτσι, λοιπόν, σε συνθήκες κυριαρχίας των µονοπωλιακών οµίλων, το ρεύµα δεν µπορεί να είναι ποτέ κοινωνικό αγαθό. Αντίθετα, είναι ένα εµπόρευµα και µάλιστα ένα εµπόρευµα που
πληρώνει πανάκριβα ο ελληνικός λαός, για να έχουν φθηνό
ρεύµα οι κεφαλαιοκράτες και για να κερδίζουν οι επιχειρηµατικοί
όµιλοι που δραστηριοποιούνται στον τοµέα της ηλεκτρικής ενέργειας, της παραγωγής ενέργειας και της εµπορίας της.
Και πάντοτε ο ρόλος του αστικού κράτους ήταν να θωρακίσει
αυτές τις ανάγκες των µονοπωλιακών οµίλων. Μάλιστα, στο
βωµό της κερδοφορίας του κεφαλαίου, θυσιάζει την ικανοποίηση
των λαϊκών αναγκών.
Για ποιο δηµόσιο χαρακτήρα µιλάµε και µάλιστα της ΔΕΗ; Η
ΔΕΗ δεν έδινε το ρεύµα στην ΠΕΣΙΝΕ τζάµπα; Ποιος πλήρωνε
αυτή τη χασούρα; Τα λαϊκά τιµολόγια πλήρωναν αυτήν την χασούρα, η δηµόσια τότε ΔΕΗ. Έτσι, λοιπόν, για να είναι το ρεύµα
κοινωνικό αγαθό, πρέπει να κοινωνικοποιηθούν και τα ιδιωτικά
αλλά και τα κρατικά µονοπώλια σε συνθήκες καπιταλισµού. Διαφορετικά, δεν µπορεί να γίνει το ρεύµα κοινωνικό αγαθό.
Αντίστοιχη εικόνα έχουµε και µε τα Ελληνικά Αµυντικά Συστήµατα. Η τροπολογία που φέρνει η Κυβέρνηση οδηγεί στη συρρίκνωση. Έχει κανείς αµφιβολία γι’ αυτό το πράγµα; Θα συρρικνωθεί η παραγωγική δραστηριότητα; Βεβαίως και θα συρρικνωθεί η
παραγωγική δραστηριότητα! Αυτό θα έχει επίπτωση στο εργατικό
δυναµικό; Βεβαίως, µε απολύσεις και µε µείωση του προσωπικού.
Θα έχει επίπτωση στο να εξυπηρετηθούν συµφέροντα; Ναι, γιατί
τα κοµµάτια τα οποία θα µείνουν, για παράδειγµα, στον Υµηττό ή
στην Ελευσίνα, είναι φιλέτα για real estate και για επέκταση οποιασδήποτε άλλης επιχειρηµατικής δραστηριότητας.
Ταυτόχρονα, εδώ είναι ενταγµένοι, υποταγµένοι στην πολιτική
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τι λέει για την αµυντική βιοµηχανία η
πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η απόφαση του Δεκεµβρίου;
Μιλάει για ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Αµυντικής Βιοµηχανίας
µέσα από τη διασφάλιση οικονοµιών κλίµακας. Να επιταχυνθεί,
δηλαδή, η συγκέντρωση στον κλάδο και να υλοποιηθούν µε
αυτόν τον τρόπο οι σχετικές οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Άρα, δηλαδή, οι µεγάλες πολυεθνικές της αµυντικής βιοµηχανίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι αυτές που θα ισχυροποιήσουν ακόµα περισσότερο τις θέσεις της, µετατρέποντας τις
µικρότερες βιοµηχανίες σε κάθε άλλο κράτος-µέλος, είτε ως δορυφόρους τους είτε κλείνοντας αυτές τις βιοµηχανίες.
Αυτή θα είναι και η τύχη των Ελληνικών Αµυντικών Συστηµάτων
και αυτού του κλάδου, του σκέλους που θα µείνει µόνο και µόνο
για την αµυντική παραγωγή. Μάλιστα, θα επανεξεταστεί σε δεκαοκτώ µήνες το πως προχωράει, αν δηλαδή έχει ανταπόκριση,
ανταγωνιστικότητα -λες και θα καθοριστεί µε αυτόν τον τρόποκαι σε µία χώρα κράτος-µέλος του ΝΑΤΟ, που έχει σαφείς στρατιωτικούς προσανατολισµούς, µε τα ιµπεριαλιστικά σχέδια, σαφείς εξοπλιστικούς προσανατολισµούς και προτεραιότητα και
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όταν η Ελλάδα έχει τεράστιες αµυντικές δαπάνες -τουλάχιστον
τα προηγούµενα χρόνια αλλά και τώρα- και δεν µπορεί να συντηρήσει µία αµυντική βιοµηχανία που θα της διασφάλιζε τουλάχιστον µία σχετική αυτάρκεια. Γιατί όµως γίνεται αυτό; Γιατί
ισχύουν ακριβώς οι συνθήκες διευκόλυνσης της δράσης και των
συµφερόντων των µεγάλων µονοπωλιακών οµίλων και στον αµυντικό τοµέα και αυτή η λογική έχει να κάνει και µε τα ναυπηγεία.
Εµείς δεν θα την ψηφίσουµε την τροπολογία για τα ναυπηγεία,
διότι τα οδηγεί στην συρρίκνωση. Λέτε ότι «δεν θα αναστέλλεται
η επίσπευση και η συνέχιση κάθε µορφής αναγκαστικής εκτέλεσης, µόνο εφόσον επηρεάζουν την ναυπήγηση και συντήρηση
των υποβρυχίων». Για την υπόλοιπη δραστηριότητα, αν θα
έπρεπε να είχε; Εκεί, δηλαδή, να γίνει πλιάτσικο στα ναυπηγεία
σε όση δραστηριότητα και λειτουργία και µηχανήµατα δεν σχετίζονται µε την ναυπήγηση των υποβρυχίων και τη συντήρησή
τους; Συρρίκνωση λοιπόν και εκεί, υποβάθµιση του ρόλου τους.
Ποια ναυπηγοεπισκευαστική βιοµηχανία, ποια ναυπηγική βιοµηχανία θα γίνει στη χώρα, όταν υπάρχει σαφής εντολή και οδηγία
της Ευρωπαϊκής Ένωσης;
Από αυτήν την άποψη, τελειώνοντας, κύριε Πρόεδρε, ως Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδος δεν φιλοδοξούµε να εξωραΐσουµε
την Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν φιλοδοξούµε να αναδειχθούµε σε
Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως κάνει ο Αρχηγός της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης. Άλλωστε, συγκυβέρνηση και Αντιπολίτευση είναι εντός των τειχών ενός συστήµατος που γεννά
φτώχεια και εξαθλίωση για το λαό.
Εµείς σκοπεύουµε να γκρεµίσουµε τα τείχη που φυλακίζουν
την ανθρώπινη ζωή, τα όνειρα και την αξιοπρέπεια της νεολαίας
και των εργαζόµενων της χώρας µας. Πως θα γκρεµίσουµε αυτά
τα τείχη; Ανατρέποντας την εξουσία του κεφαλαίου, κοινωνικοποιώντας τα µονοπώλια –ιδιωτικά και κρατικά- αποδεσµευµένοι
από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το ΝΑΤΟ και το Διεθνές Νοµισµατικό
Ταµείο, ανατρέποντας συνολικά το κράτος των αστών.
Γι’ αυτό καλούµε τους εργαζόµενους, τους αυτοαπασχολούµενους και την φτωχή αγροτιά να µην συµβιβαστούν στα διάφορα «ψίχουλα» που πετάνε από το τραπέζι τους οι αστοί, να µην
επιτρέψουν να επιδεινωθεί η κατάσταση και να αποκρούσουν την
αντιλαϊκή επίθεση, ανοίγοντας το δρόµο για συνολικότερες ρήξεις και ανατροπές. Αυτή είναι η µοναδική ελπιδοφόρα και ρεαλιστική ταυτόχρονα διέξοδος για το λαό, µη παγιδευόµενη σε
ψευτοδιλήµµατα.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούµε και
εµείς.
Τον λόγο έχει ο κ. Μουτσινάς για οκτώ λεπτά.
ΠΑΡΙΣΗΣ ΜΟΥΤΣΙΝΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι Υπουργοί, συζητάµε δύο µέρες τώρα ένα ιδιαίτερα σηµαντικό νοµοσχέδιο µε πάρα πολλές παραµέτρους θα έλεγα και
εθνικής σηµασίας. Ο ΑΔΜΗΕ, ο Ανεξάρτητος Φορέας Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας αλλά και η ΕΑΣ, η Αµυντική µας Βιοµηχανία, καθώς και πολλές άλλες τροπολογίες -πάνω από δέκαπου ήρθαν και ψηφίζονται στην Ολοµέλεια της Βουλής, έχουν
ιδιαίτερη σηµασία, µεταξύ των οποίων και τα ναυπηγεία.
Καταλαβαίνετε τελικά ότι έτσι όπως γίνεται το κοινοβουλευτικό
έργο δεν µπορούµε να έχουµε µία πλήρη εικόνα εξαρχής και µία
σοβαρή ενηµέρωση στην επιτροπή ώστε να µπορούµε να τοποθετηθούµε επακριβώς σε αυτά τα θέµατα.
Αναφέροµαι και σε εσάς, κυρία Γεννηµατά, γιατί τη σοβαρή
αυτή παρέµβαση µε την τροπολογία -η οποία θα µπορούσε να
έρθει µε ένα νοµοσχέδιο και κατανοώ την ανάγκη να έρθει σύντοµα- θα µπορούσατε να την είχατε φέρει συντοµότερα στην επιτροπή, γιατί δεν είµαστε συνηθισµένοι σε τέτοια θέµατα, δεν
είµαστε ειδικοί και θα θέλαµε να έχουµε ένα διάλογο µαζί σας
στην επιτροπή, για να µπορούµε να διαλευκάνουµε θέµατα.
Θεωρώ ότι έγινε µία προσπάθεια. Θεωρώ ότι η εκκαθάριση εν
λειτουργία µε τη διατήρηση θέσεων εργασίας είναι σηµαντικές
παράµετροι που πρέπει πραγµατικά να τις αναφέρουµε αλλά
υπάρχουν και άλλα τα οποία είναι άλυτα µέσα µου και δεν µπορώ
να απαντήσω. Πραγµατικά θα ήθελα να είχαµε έναν τέτοιο διάλογο στην επιτροπή και πρέπει τα νοµοσχέδια αυτά να έρχονται
παρά την κρίση. Τουναντίον, επειδή έχουµε κρίση, πρέπει να ανα-
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βαθµίσουµε την κοινοβουλευτική λειτουργία, για να µπορούµε
πραγµατικά να συµβάλλουµε και να είµαστε σίγουροι ότι κάνουµε το καλύτερο, αφού πραγµατικά επιζητείτε και τη συνέργεια όλων.
Όσον αφορά τον ΑΔΜΗΕ, κύριε Υπουργέ, εγώ δεν έγινα σοφότερος -δεν είναι εδώ ο κ. Παπαγεωργίου αλλά είναι ο Υπουργός- ακούγοντας σήµερα τον Αναπληρωτή Υπουργό κ. Παπαγεωργίου για τον ΑΔΜΗΕ.
Εγώ επιµένω τελικά ότι ο ιδιοκτησιακός διαχωρισµός από τη
ΔΕΗ έγινε µε την τροπολογία 72/2009 και έχει πάρει πιστοποίηση
και από τη ΡΑΕ και από τον Ενεργειακό Οργανισµό της Ευρώπης.
Εποµένως, είχε τελειώσει αυτή η διαδικασία. Προς τι λοιπόν τέτοια πρεµούρα να ιδιωτικοποιήσουµε τα δίκτυα αυτά, δεδοµένου
ότι υπήρξε και δέσµευση και του κ. Σαµαρά προσωπικά από την
πλευρά της Νέας Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης ότι τελικά τα
δίκτυα παραµένουν στο δηµόσιο; Γιατί; Ψάχνω να βρω ένα επιχείρηµα και δεν βρίσκω. Άκουσα διάφορα αλλά όλα αυτά τα
οποία άκουσα και από τον κ. Κουκουλόπουλο αφορούσαν το δεκαετές επενδυτικό πρόγραµµα του ΑΔΜΗΕ, το οποίο εν πολλοίς
τηρείται όλα αυτά τα χρόνια. Αν δεν κάνω λάθος, όλα αυτά τα
χρόνια έχουν επενδυθεί πάνω από 3,2 δισεκατοµµύρια ευρώ από
τον ΑΔΜΗΕ και τη ΔΕΗ.
Σίγουρα υπάρχει πρόβληµα και από τη ΔΕΗ και τη λειτουργία
της και πρέπει όλα αυτά να διορθωθούν. Εδώ είναι το µεγάλο
στοίχηµα που πρέπει να κερδίσουµε, ότι το δηµόσιο δεν µπορεί
να αποποιείται όλων των ευθυνών. Δεν µπορεί να τα εκποιεί, δεν
µπορεί να τα δίνει όλα. Και τι ρόλο θα παίξει; Ποιος είναι ο στρατηγικός ρόλος, όταν δεν έχει την ενέργεια, κάποια δίκτυα µεταφοράς, επικοινωνίας κ.λπ. και εν πάση περιπτώσει έναν επιτελικό
ρόλο για να µπορεί να ρυθµίσει περαιτέρω την ανάπτυξη και την
περιφερειακή ανάπτυξη; Πώς µπορεί να λειτουργήσει ένα τέτοιο
δηµόσιο, όταν αποποιείται των πάντων;
Απ’ ό,τι άκουσα και από τον κύριο Υφυπουργό, λέτε πολύ εύκολα ότι τελικά έχουµε τη σιγουριά ότι ο επενδυτής που θα έρθει
θα ελέγχεται και για τις επενδύσεις και για το κοινωνικό τιµολόγιο
και για το αγροτικό τιµολόγιο –δεν το άκουσα αυτό, το λέω εγώ
τώρα- και θα µπορέσουµε να αντλήσουµε και ένα µεγάλο µέρος
των κεφαλαίων. Πώς; Με ποια αξία; Δεν µας το είπε. Αναφέρεται
µια αξία 8 δισεκατοµµυρίων ευρώ. Αυτό το είπαν και οι επιστήµονες της ΔΕΗ και δεν άκουσα κανέναν να διαφωνεί. Όµως,
υπάρχει µια χρηµατιστηριακή εκτίµηση 700 εκατοµµύρια ευρώ.
Εγώ φαντάζοµαι -επειδή έτσι γίνονται σήµερα τα πράγµατα, στη
χαµηλότερη τιµή γίνονται οι εκποιήσεις του δηµόσιου πλούτουθα γίνουν µε αυτήν την αξία. Άρα, πάµε για 350 εκατοµµύρια
ευρώ τιµή εκκίνησης. Έτσι νοµίζω εγώ. Αυτά ξέρω, αυτά µπορώ
να καταλάβω και αυτά µπορώ να πω. Κατά συνέπεια δεν έχουµε
και κάποιο συµφέρον.
Πίστη µου είναι ότι τα δίκτυα είναι δηµόσια και έτσι πρέπει να
διατηρηθούν. Ωστόσο αποκρατικοποιούνται, κύριε Υπουργέ.
Όπως και να το κάνουµε, οι λέξεις είναι συγκεκριµένες και δεν
µπορεί να παίζουµε. Αν παίρναµε 4 δισεκατοµµύρια ευρώ, θα
έλεγα ότι ήµασταν σε πολύ δύσκολη θέση να επιχειρήσουµε να
δικαιολογήσουµε τη θέση µας. Αλλά αν πρόκειται για ένα πολύ
χαµηλό ποσό, δεν καταλαβαίνω προς τι αυτή η εξέλιξη. Ειλικρινά
δεν το κατανοώ.
Αν η ΡΑΕ –η οποία δεν µας το απέδειξε- είναι αυτή η ανεξάρτητη αρχή που θα ελέγξει το στρατηγικό επενδυτή, «θα του βάλει
τα δύο πόδια στο ένα παπούτσι», θα ελέγξει τη διανοµή, τις επενδύσεις στα ακραία νησιά µας κ.λπ. που πραγµατικά πρέπει να τα
στηρίξουµε, τον τουρισµό µας και όλα αυτά και την επέκταση
προς τις βόρειες χώρες, προς την Ιταλία κ.λπ., αν ελέγξει και τα
κοινωνικά τιµολόγια, τότε γιατί να µην ελέγξει πάρα πολύ καλά
και να βάλει τη σειρά και στο δηµόσιο τοµέα, αφού υπάρχει τόσο
πολύ καλή ανεξάρτητη αρχή; Δεν το κατανοώ.
Θεωρώ ότι τελικά θα έπρεπε όλα αυτά να τα δούµε µε µεγαλύτερη σοβαρότητα, γιατί η χώρα περνάει µια ιδιαίτερη κρίση και
θεωρώ ότι εν ονόµατι της κρίσης τελικά εκποιούµε τη δηµόσια
περιουσία µε περισσή ευκολία, προσπαθώντας να προσαρµοστούµε στο διεθνές περιβάλλον.
Εγώ θα έλεγα ότι πρέπει να επουλώσουµε πολλές πληγές.
Πρέπει να σώσουµε πολλά νοσηρά φαινόµενα. Αυτό είναι υπο-

6800

χρέωση όλων µας. Πρέπει να αλλάξουµε περπατησιά. Αλλά αν
δεν στήσουµε ένα σοβαρό δηµόσιο τοµέα, το λέω και θα το ξαναλέω από αυτό το Βήµα εδώ, δεν πρόκειται ποτέ να οργανώσουµε την οικονοµία µας καλύτερα, δεν πρόκειται ποτέ και ο
ιδιωτικός τοµέας να είναι καλύτερος, δεν πρόκειται ποτέ και οι
πολίτες και οι φορείς και οι συνεταιρισµοί να γίνουν καλύτεροι.
Γιατί έτσι ξεκινάει η οικονοµία, από την κεφαλή, από την ηγεσία, από την εξουσία, πολιτική και διοικητική, από τη διαφάνεια,
τη λειτουργία, τη µη γραφειοκρατία και την ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Αυτά είναι που πρέπει να διεκδικήσουµε σήµερα και να
πούµε ότι µπορεί να παίξουµε σηµαντικό ρόλο.
Ήθελα να αναφερθώ και σε ένα άλλο θέµα, µια τροπολογία –
γιατί δεν έχω το χρόνο να αναφερθώ σε άλλες- που αφορά τους
πρώην υπαλλήλους της ΑΤΕ. Ο Υπουργός κ. Βρούτσης δεν είναι
τώρα εδώ και πιστεύω να διαβάσει την οµιλία µου, γιατί την τροπολογία την καταθέσαµε εµείς οι Ανεξάρτητοι Βουλευτές.
Υπάρχει µια σοβαρή αδικία που επιχειρείται σε βάρος των
πρώην υπαλλήλων της Αγροτικής Τράπεζας, στην Πειραιώς σήµερα, οι οποίοι διήνυσαν πεντακόσιες ηµέρες, ενάµιση χρόνο και
πλέον, στην τράπεζα Πειραιώς χωρίς να έχουν δικαιώµατα συνταξιοδότησης. Είναι χαµένα δικαιώµατα και πρέπει να τα ξαναπληρώσουν. Φέραµε την τροπολογία αυτή για να µπορέσουν
αυτοί που συµπλήρωσαν είκοσι πέντε χρόνια µέχρι τις 31 Δεκεµβρίου -και είναι αυτοί που προσλήφθηκαν πριν την 1-1-1993, χρονολογία που µπήκαν όλοι στο ΙΚΑ- να ασκήσουν τα δικαιώµατά
τους σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις του ταµείου
συνταξιούχων προσωπικού ΑΤΕ.
Είναι δίκαιο καθ’ όλα γιατί αυτοί οι υπάλληλοι έχουν πληρώσει
εισφορές σχεδόν διπλάσιες απ’ ό,τι του ΙΚΑ. Πλήρωναν εισφορές
µέχρι 36% συνολικά για το ταµείο αυτό. Ήταν εντελώς δίκαιη
ρύθµιση. Δεν δίνει φράγκο ο δηµόσιος προϋπολογισµός.
Κατά συνέπεια θεωρώ είναι µια µικρόψυχη λογική να εξαιρέσει
περίπου διακόσιους απ’ αυτούς, µεταξύ των οποίων υπολογίζω
ότι είναι περίπου εκατό γυναίκες, οι οποίες θα υποστούν µεγάλη
επιβάρυνση. Με το καθεστώς του ΙΚΑ θα αναγκαστούν να υπηρετήσουν περισσότερα χρόνια, ακόµα και δέκα, ή να πάνε µέχρι
την ηλικία των εξήντα δύο ετών. Θεωρώ ότι πρέπει να διορθωθεί
και να πάει στην αρχική τροπολογία, κύριε Υπουργέ, για να είµαστε πραγµατικά δίκαιοι απέναντι σε έναν κλάδο υπαλλήλων που
τιµωρήθηκε µε το ξεπούληµα της Αγροτικής Τράπεζας στην Πειραιώς.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούµε και
εµείς.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ (Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιµατικής Αλλαγής): Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα το λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Θέλετε να κάνετε παρέµβαση;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ (Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιµατικής Αλλαγής): Απλώς για λόγους τυπικούς, αντιλαµβάνοµαι ότι θα πρέπει να καταγραφεί στα Πρακτικά ότι στον
τίτλο του νοµοσχεδίου, δεδοµένου ότι έχουµε προσθέσει και
άλλες τροπολογίες, πρέπει να προστεθεί και η φράση «και άλλες
διατάξεις».
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ολοκληρώθηκε ο κατάλογος των οµιλητών. Να δούµε τι µπορούµε να κάνουµε τώρα.
Βλέπω ορισµένους από τους ειδικούς αγορητές. Αν δεν έχει
αντίρρηση το Σώµα να πάρουν τον λόγο για λίγο και να κλείσουµε τη συνεδρίαση.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: …(δεν ακούστηκε)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Κυρία Κωνσταντοπούλου, πρέπει να βρούµε µια φόρµουλα. Δεν είναι θέµα καλής
διάθεσης, πιστέψτε µε.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κατά τον Κανονισµό, ο πρωτολογήσας έχει δικαίωµα δευτερολογίας. Αυτή είναι η φόρµουλα
που νοµίζω ότι είναι ασφαλής για όλους.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Έχουν καλυφθεί οι
χρόνοι.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Δεν προβλέπεται συµψηφισµός.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Τώρα µου λέτε ότι
το Προεδρείο έδειξε ανοχή.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Με όλους το κάνατε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Μη χάσουµε περισσότερο χρόνο σ’ αυτό.
Θέλω πάντως να σας πω επί τη ευκαιρία, ανεξάρτητα ποιος
είναι πάνω στην Έδρα, να κατανοείτε ότι το Προεδρείο υπάρχει
εδώ για να διευθύνει τη δική σας συζήτηση. Δεν είναι θέµα ούτε
καπρίτσιου ούτε ιδιοτροπίας.
Σήµερα η συζήτηση είναι πολύ καλά οργανωµένη, πολύ ήπιοι
οι τόνοι και πολύ ουσιαστικός ο διάλογος. Άλλες φορές δεν συµβαίνει αυτό. Εποµένως, µ’ αυτήν την έννοια προσπαθώ να τηρούνται κάποια πράγµατα.
Τώρα είµαστε λίγοι και αν κάνετε και εσείς αυτήν την προσπάθεια που είπα, δηλαδή να τηρήσουµε ένα τρίλεπτο, θα µπορέσουµε να τελειώσουµε σύντοµα.
Ο κ. Πετράκος έχει τον λόγο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Να ξεκαθαρίσουµε για µια ακόµα φορά, κύριε Υπουργέ, ότι η
αλλαγή ιδιοκτησίας δεν συνιστά επένδυση. Αυτό, επιτρέψτε µου
να πω ότι είναι απλά µαθήµατα οικονοµίας. Η πώληση, δηλαδή,
µιας δηµόσιας επιχείρησης δεν συνιστά επένδυση. Άλλα πράγµατα είναι επενδύσεις.
Δεύτερον, τα δηµόσια αγαθά πρέπει να είναι υπό δηµόσιο
έλεγχο. Μετά το νερό, το δεύτερο κοινωνικό αγαθό είναι το ηλεκτρικό ρεύµα.
Άρα, όταν λέµε ότι δεν δικαιούσθε να πουλήσετε τα δίκτυα το
εννοούµε απολύτως. Και όταν λέµε ότι δεν έχετε δικαίωµα και
δεν πρόκειται να αναγνωρίσουµε την πώληση των δικτύων και
της ΔΕΗ, εννοούµε ότι θα επανέλθουν στο δηµόσιο.
Τρίτον, η Γαλλία είναι εκτός ευρωπαϊκού πλαισίου; Δεν το νοµίζω.
Τέταρτον, αυτός ο οποίος στις 18-10-2013 είπε: «η µεταφορά
ενέργειας αποτελεί στρατηγική ανάγκη για τη χώρα µου και η
πώλησή τους θα έπληττε το δηµόσιο συµφέρον», είναι εκτός ευρωπαϊκού πλαισίου;
Και για να µην σας κρατώ σε αγωνία, αυτό το είπε ο Πρόεδρος
του Eurogroup ως Υπουργός Οικονοµικών, βέβαια της Ολλανδίας. Γιατί ως Πρόεδρος του Eurogroup περιδιαβαίνει τις κατεχόµενες γι’ αυτόν χώρες και τους λέει ότι πρέπει να πουλήσουν
τις στρατηγικές τους υποδοµές.
Πέµπτον, το ότι θα αυξηθούν τα τιµολόγια και το ότι θα αλλάξει ο τρόπος τιµολόγησης, το ξέρετε πολύ καλύτερα από µένα,
κύριε Υπουργέ, διότι η περίφηµη ΡΑΕ -την οποία πάρα πολύ
εκτιµά ο κ. Βορίδης, παρ’ ότι αυτή δεν εκτιµά καθόλου το ελληνικό Κοινοβούλιο και το έχει γράψει στα παλαιότερα των υποδηµάτων της επί ένα χρόνο και δεν έρχεται καθόλου- έχει θέσει σε
δηµόσια διαβούλευση αλλαγή του τρόπου χρέωσης, όπου µεταξύ των άλλων -όπως σας είπα στην εισήγησή µου στην κατ’ άρθρον- τονίζει ότι «πρέπει να ληφθούν µέτρα προστασίας του
επενδυτή από κάθε επιχειρηµατικό ρίσκο, ιδιαίτερα από τον όγκο
της µεταφερόµενης ισχύος» και παρακάτω τονίζει ότι «θα πρέπει
να υπάρξει αλλαγή του τρόπου» –το αποδεχτήκατε κι εσείς αυτό
το ζήτηµα- και ότι «πρέπει να καθορίζονται σε σύγκριση µε το κόστος ευκαιρίας πλέον».
Το κυριότερο, όµως, κύριε Υπουργέ, και το ξέρετε πάρα πολύ
καλά κι εσείς και συνολικά η Κυβέρνηση, είναι ότι αυτήν τη
στιγµή µε όλα αυτά που λέτε, ουσιαστικά, εµπαίζετε το Κοινοβούλιο. Προχτές ο κ. Μαρκόπουλος και διάφοροι παράγοντες
της Νέας Δηµοκρατίας, έλεγαν στο Αλιβέρι ότι το γλιτώσαµε το
Αλιβέρι και εσείς ετοιµάζεστε να φέρετε τη µικρή ΔΕΗ. Απαντήστε µου. Κι όταν δώσετε το 30% στους ιδιώτες συν αυτά που
είναι από τα εργοστάσια φυσικού αερίου των ιδιωτών συν τις
ΑΠΕ, ξέρετε ότι δεν χρειάζεται άλλο ρεύµα η χώρα, η παλιά ΔΕΗ
θα τεθεί εκτός, τελειώνετε δηλαδή συνολικά το δηµόσιο στη
ΔΕΗ. Αυτή είναι όλη η ουσία του ζητήµατος, αυτός είναι ο προάγγελος για να τελειώσουµε µε τη ΔΕΗ.
Για να σεβαστώ τον Πρόεδρο, κλείνω λέγοντας το εξής: Τελικά, κύριε Υπουργέ, ιδιωτικοποιείτε πλήρως την ηλεκτρική ενέργεια και αυτό δεν πρόκειται να σας το επιτρέψουµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούµε τον κ.
Πετράκο που ήταν συνεπής στη συµφωνία µας.
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Παρακαλώ, κύριε Γκόκα, έχετε τον λόγο για τρία λεπτά.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΚΟΚΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η συζήτηση για το θέµα του
ΑΔΜΗΕ έδειξε τις δυνατότητες σύνθεσης, αλλά και ουσιαστικού
κι εποικοδοµητικού διαλόγου που έγινε στην επιτροπή και κατέληξε σε βελτιώσεις και πολύ θετικότερες διατάξεις σε σχέση µε
το αρχικό νοµοσχέδιο.
Έτσι, λοιπόν, διασφαλίζεται ο δηµόσιος έλεγχος και το δηµόσιο συµφέρον µέσα από την τήρηση της καταστατικής µειοψηφίας σε κάθε περίπτωση µε τη νοµοτεχνική βελτίωση που έγινε.
Με την αποδοχή της τροπολογίας 1140 διασφαλίζεται η διαφάνεια µε συζήτηση, ενηµέρωση και προτάσεις από την αρµόδια
επιτροπή της Βουλής, όπως προβλέπεται στον αντίστοιχο ν.
4092/2012. Υπήρξε η νοµοτεχνική βελτίωση για το άρθρο 5 που
αναφέρεται στα όρια και τις δυνατότητες που παρέχονται για τις
κοινές υπουργικές αποφάσεις σε σχέση µε την εξέλιξη των διαδικασιών για την αναδιάρθρωση της ΔΕΗ και την όλη εξέλιξη του
διαγωνισµού που θα έχουµε σε σχέση µε τον ΑΔΜΗΕ. Τέλος,
είναι πολύ σηµαντικό ότι έγινε αποδεκτή η πρότασή µας, η τροπολογία που καταθέσαµε, στο σκέλος που αφορά τα ασφαλιστικά κι εργασιακά δικαιώµατα των εργαζοµένων που διατηρούν
σε ισχύ τα όσα προβλέπονται στο ν. 4001/2011.
Έτσι, λοιπόν, µε όλες αυτές τις προτάσεις έχουµε ένα νοµοσχέδιο, το οποίο µπορεί να καλύψει το πλαίσιο των πολιτικών,
που κατά τη γνώµη µας θα πρέπει να καλύπτει τα ενεργειακά ζητήµατα, αλλά και γενικότερα ζητήµατα µε ιδιαίτερη στρατηγική
και εθνική σηµασία. Το πλαίσιο αυτό καθορίζεται από το δηµόσιο
έλεγχο στους τοµείς αυτούς, από επιλογές υπέρ του κοινωνικού
συνόλου και πόρους υπέρ της κοινωνικής αλληλεγγύης και συνοχής, την προσαρµογή σε κοινοτικές οδηγίες και κανονισµούς
και βεβαίως θα πρέπει να περιλαµβάνονται και οι ασφαλιστικές
διατάξεις, οι ρήτρες που επιβάλλονται για όλη αυτήν τη διαδικασία, για τον έλεγχο και για την επάρκεια των προδιαγραφών που
µπαίνουν και των όρων σε αντίστοιχες διαδικασίες.
Έτσι, θεωρώ ότι κλείνει µε ένα θετικό τρόπο η συζήτηση γι’
αυτό το νοµοσχέδιο και προχωράµε σε κάτι που είναι αναγκαίο,
που δίνει δυνατότητες και για το δηµόσιο και για τη ΔΕΗ και για
τις επενδυτικές πρωτοβουλίες και για τα επενδυτικά σχέδια, που
θα πρέπει να υλοποιηθούν τόσο ως υποχρέωση του ΑΔΜΗΕ όσο
και από τις ανάγκες που έχει η ίδια η ΔΕΗ.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούµε κι
εµείς.
Η κ. Φούντα έχει τον λόγο.
ΝΙΚΗ ΦΟΥΝΤΑ: Κύριε Πρόεδρε, δεν ξέρω πόσοι πείστηκαν γι’
αυτό το νοµοσχέδιο εκεί έξω, πάντως συνεχίζετε να πείθετε, απ’
ό,τι φαίνεται, τους Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας και του
ΠΑΣΟΚ για την αναγκαιότητα των επιχειρηµάτων σας, κάποια
επιχειρήµατα που προσωπικά εγώ και η Δηµοκρατική Αριστερά
θεωρούµε ότι είναι ανύπαρκτα.
Ανύπαρκτα είναι και τα επιχειρήµατα που καταθέσατε σήµερα,
πέραν εκείνων της επιτροπής. Επαναλαµβάνω, επισηµαίνοντας
τα πιο βασικά:
«Τα δίκτυα δεν πωλούνται». Με την αποχώρηση της ΔΗΜΑΡ
όλα αυτά ξεχάστηκαν. Η Π.Υ.Σ. του καλοκαιριού αναθεωρήθηκε
κι αυτή από κάποια άφαντη αντιπροσωπεία συµβούλων της ΔΕΗ.
Και η ΔΕΗ ήταν κι αυτή απούσα απ’ όλη αυτήν την επιτροπή και
όλη αυτή τη συζήτηση που κάναµε στη Βουλή. Και αποφασίστηκε
έτσι η εκποίηση του 66% του ΑΔΜΗΕ. Φαίνεται ίσως ότι η άποψη
αυτών των συµβούλων έχει µεγαλύτερη βαρύτητα από µια πράξη
υπουργικού συµβουλίου.
Η απώλεια της λήψης, του µπλοκαρίσµατος ουσιαστικά των
στρατηγικών αποφάσεων γνωρίζουµε ότι δεν εξασφαλίζεται µε
την καταστατική µειοψηφία του 34%. Άρα και αυτό το επιχείρηµα
πέφτει.
Η οδηγία που επικαλείστε ότι πάµε να τηρήσουµε, τηρείται
ήδη και το ξέρετε. Μάλιστα, σύµφωνα µε ν.4001/2011 προβλέπεται και δυσµενέστερη ακόµα περίπτωση, αδυναµίας άντλησης
κεφαλαίων του δηµοσίου µε δυνατότητα σύµπραξης µε την ιδιωτική ουσιαστικά πρωτοβουλία και ταυτόχρονη παρουσία στο µε-
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τοχικό κεφάλαιο. Άρα και το επιχείρηµα ότι πρέπει να δίνεις για
τη συντήρηση του δικτύου κάποια χρήµατα από τον κρατικό προϋπολογισµό, τα οποία αυτήν τη στιγµή δεν υπάρχουν, είναι ανύπαρκτο. Και γεγονός είναι ότι πολλά κεφάλαια έχουν έτσι κι
αλλιώς εξασφαλιστεί από κοινοτικά κονδύλια και προγράµµατα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Δεν έχει γίνει αποτίµηση της εταιρείας, το έχουµε πει χίλιες
φορές. Μιλήσατε και πάλι σήµερα για επενδυτικό πλάνο. Κι εγώ
σήµερα σας αντερωτώ: µια µικροεπιχείρηση πάει να πουληθεί
και γίνεται ολόκληρο project management, τα milestones, υπάρχουν τα risk factors και όλα τα άλλα τα οποία υπάρχουν στη δική
σας γλώσσα. Εδώ από ολόκληρη «ΔΕΗ Α.Ε.» πωλείται το 66% και
ήρθατε να µας πείτε ότι σήµερα θα γίνει η αποτίµηση της εταιρείας µε βάση αυτήν τη νοµοθεσία και τη διαγωνιστική διαδικασία που θα ακολουθήσει. Αυτό δεν είναι νοµοθετική διαδικασία
σοβαρού κράτους.
Μιλήσατε για τη ΡΑΕ. Εµείς θέλουµε ανεξάρτητες ρυθµιστικές
αρχές, η Δηµοκρατική Αριστερά θέλει. Κάνουν καλά τη δουλειά
τους, κύριε Υφυπουργέ, αυτές; Έχουν λειτουργήσει σωστά; Η
νέα Ρυθµιστική Αρχή Υδάτων που θα δηµιουργηθεί µέσα στο
ΥΠΕΚΑ γιατί θα γίνει µε την εποπτεία του Υπουργείου; Επειδή
πέτυχε η ΡΑΕ το σκοπό της;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει επανειληµµένα το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Να ολοκληρώσω λέγοντας ότι δεν είµαστε εµµονικοί µε το
κράτος. Έχουν γίνει πάρα πολύ µεγάλα λάθη στην κρατική µηχανή. Αυτό που χρειάζεται όµως είναι αλλαγή µε παραδοχή των
λαθών.
Έχετε τη δύναµη, λοιπόν, να αλλάξετε τα λάθη που εσείς δηµιουργήσατε χωρίς να διαλέξετε τον εύκολο δρόµο µιας αλλαγής που θα ρυθµίζει τις παθογένειες χωρίς να ρίχνει την µπάλα
στην εξέδρα, που όπου εξέδρα αυτήν τη στιγµή είναι η ιδιωτική
πρωτοβουλία;
Θα πω και κάτι ακόµα για να ολοκληρώσω. Μιλήσατε για
όραµα, ένα όραµα που επί ενάµιση χρόνο δεν το βλέπουµε. Ερχόµαστε εδώ και τακτοποιούµε διαδικασίες και νοµοθετικές ρυθµίσεις για το έλλειµµα του ΛΑΓΗΕ και άλλα πράγµατα. Αν όντως
υπάρχει αυτό το όραµα, εµείς θέλουµε να το δούµε.
Σας έχω πει χίλιες φορές για αυτήν την παρουσίαση της ενεργειακής πολιτικής. Υπάρχει -και θα το πω και θα το επαναλάβωδήλωσή σας και δέσµευσή σας ότι στο τέλος του 2013 θα µας
το είχατε παρουσιάσει. Αντ’ αυτού ήρθατε µε τίτλους προθέσεων
και σήµερα να µας λέτε πως τάχα σας πιέζουµε για ένα πλαίσιο
και για µια ουσιαστικά επενδυτική πραγµατικότητα, που δεν διασφαλίζετε ούτε τη σταθερότητά του ούτε ουσιαστικά ένα τρόπο
για να ξέρει κάποιος που πατάει και πού βρίσκεται. Αυτή είναι η
πραγµατικότητα. Αυτήν την πραγµατικότητα σας ζητάµε να ανατρέψετε, αλλά εσείς αρνείστε.
Παραπέµπετε στις καλένδες του 2015 όλες τις αποφάσεις και
σε ένα δεκαετές πρόγραµµα. Οφείλουµε να σας ενηµερώσουµε
ότι βρισκόµαστε στην Ελλάδα της κρίσης του 2013. Τα πάντα
έχουν ανατραπεί. Έχουν έρθει τα πάνω κάτω και εσείς µας λέτε
ότι δεν έχει ανάγκη επικαιροποίησης αυτό το πρόγραµµα. Δυστυχώς, διαφωνούµε.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούµε και
εµείς.
Τον λόγο έχει ο κ. Κατσώτης.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Έγινε αρκετή συζήτηση για το σχέδιο νόµου. Με την τοποθέτησή µας και επί της αρχής αλλά και επί των άρθρων αναδείξαµε
αυτήν την εγκληµατική απόφαση και πολιτική που ακολουθεί η
συγκυβέρνηση µε την παραχώρηση επιχειρήσεων στρατηγικής
σηµασίας στους επιχειρηµατικούς οµίλους.
Πιστεύουµε ότι οι συνέπειες για το λαό θα είναι ακόµα µεγαλύτερες. Θα φανούν σύντοµα και µε την αύξηση των τιµολογίων
της ΔΕΗ. Ήδη, η απελευθέρωση µέχρι τώρα είχε τα αποτελέσµατά της. Την τελευταία τριετία µόνο είχαµε 50% αύξηση στα
τιµολόγια της ΔΕΗ.
Βέβαια, οι συνέπειες και για τους εργαζόµενους στον ΑΔΜΗΕ
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θα είναι, επίσης, µεγάλες. Όσο και αν εδώ σήµερα λέµε ότι διασφαλίζονται τα εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώµατα, η υπουργική τροπολογία που φέρατε, ιδιαίτερα στο σηµείο 5, δείχνει τις
προθέσεις σας. Θέλω να πω ότι ήδη θέλετε να διαχωρίσετε το
ασφαλιστικό από ό,τι είχε µέχρι τώρα γίνει µε τους εργαζόµενους της ΔΕΗ. Αυτό προέβλεπε η υπουργική τροπολογία. Φέρατε, βέβαια, µια άλλη τροπολογία που λέτε ότι ισχύει ο ν.
4001/2011 -για το άρθρο 103 λέτε αλλά εµείς ξέρουµε ότι είναι
το άρθρο 102. Για δείτε το µήπως είναι το 102 και κάνετε λάθος
και φέρετε πάλι τροπολογία. Λέτε ότι µέσα από εκεί θα διασφαλιστούν τα ασφαλιστικά δικαιώµατα.
Εµείς απλά λέµε στους εργαζόµενους να ανησυχούν γιατί η
γραµµή σας, η κατεύθυνσή σας είναι το ασφαλιστικό να πάει
όπως πηγαίνει σε όλους τους εργαζόµενους, οι συντάξεις να
είναι στα τάρταρα.
Δεν µπορούσε να ήταν διαφορετική η πορεία και της ΔΕΗ,
γιατί ήδη έχετε δεσµεύσεις απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση,
έχετε δεσµεύσεις απέναντι στην απελευθέρωση της αγοράς
ενέργειας, όπως και των µεταφορών, των τηλεπικοινωνιών και
άλλων. Βέβαια, αυτή η πολιτική του Μάαστριχτ, της Λευκής Βίβλου, της ελεύθερης κίνησης των κεφαλαίων, όπως και στην αιτιολογική έκθεση λέτε ότι πρέπει να είναι ανοικτά τα σύνορα και
να µην υπάρχουν εµπόδια, υπηρετείται από όλες τις δυνάµεις
του ευρωµονόδροµου.
Όσον αφορά τις τροπολογίες, έχουµε αναφερθεί για τα ΕΑΣ
και για τις δύο υπουργικές τροπολογίες που σήµερα έκανε αποδεκτές ο Υπουργός. Δεν θέλω να φάω το χρόνο.
Σε σχέση µε τους µετακλητούς υπαλλήλους δεν έχουµε καµµία αντίρρηση να περάσει αυτή η τροπολογία.
Για την τροπολογία που αφορά τους ναούς κ.λπ., νοµίζουµε
ότι υπάρχει ήδη, εξαιρούνται οι ναοί. Εδώ µιλάµε για βοηθητικούς χώρους, για συµπληρωµατικούς χώρους. Δεν ξέρουµε ποια
είναι η ανάγκη να επεκταθεί αυτή η προστασία και σε άλλους χώρους πέρα από τους ναούς. Δεν µπορούµε, δηλαδή, να το καταλάβουµε.
Όσον αφορά τα Ναυπηγεία Σκαραµαγκά υπάρχει αυτή η
πλευρά που έβαλε ο σύντροφός µας, ο Νίκος, όταν µίλησε σχετικά µε ό,τι αφορά µόνο τα υποβρύχια.
Όµως, υπάρχει και η άλλη πλευρά. Οι εργαζόµενοι είναι απλήρωτοι για πολύ καιρό και µε αυτήν την τροπολογία, αν διεκδικήσουν, δεν θα µπορούν να παλέψουν για να πάρουν τους µισθούς
τους. Αυτό είναι ένα ζήτηµα που νοµίζω ότι είναι πολύ σηµαντικό.
Αν θέλετε πράγµατι να ενδιαφερθείτε για τους εργαζόµενους,
πρέπει να εξαιρέσετε τους εργαζόµενους από αυτή την ρύθµιση.
Επίσης, όσον αφορά το θέµα της παράτασης της θητείας των
µελών των ανεξάρτητων αρχών, πιστεύουµε ότι εδώ έχει καταντήσει περίγελος αυτή η ιστορία. Κάθε τόσο έρχεται για εξάµηνη
παράταση της θητείας τους.
Για τους ασφαλισµένους της ΔΕΗ, όπως είπα και προηγουµένως, λέτε ότι διασφαλίζονται τα εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώµατα. Μιλώ για την τροπολογία µε ειδικό αριθµό 149.
Βεβαίως, δεν µπορούµε να µην την ψηφίσουµε, αλλά θέλουµε να
πούµε στους εργαζόµενους της ΔΕΗ ότι δεν πρέπει να επαναπαυτούν, γιατί αυτή η τροπολογία γίνεται για να µπορέσει να περάσει µε λιγότερες αντιδράσεις το σχέδιο νόµου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ολοκληρώστε, παρακαλώ.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε.
Όσον αφορά το θέµα των βαρέων και ανθυγιεινών και τη ρύθµιση που προβλέπεται για το 1/30, θα ψηφίσουµε τη συγκεκριµένη τροπολογία, γιατί βελτιώνει κάπως την προηγούµενη
ρύθµιση που προέβλεπε το 1/35.
Σχετικά µε τη ρύθµιση σύµφωνα µε την οποία το Υπουργείο
Εθνικής Άµυνας θα έχει γνώση και θα πρέπει ο ΑΔΜΗΕ να δίνει
τις πληροφορίες, εµείς δεν έχουµε αντίρρηση. Είναι όµως λίγο
υποκριτικό και αντιφατικό το ότι ενώ από τη µία έχετε παραχωρήσει έτσι και αλλιώς τα κυριαρχικά δικαιώµατα στην Ευρωπαϊκή
Ένωση και στους µονοπωλιακούς οµίλους, εδώ επειδή τέθηκε
το ζήτηµα αυτό βάζετε µια τροπολογία, η οποία όµως δεν έχει
κανένα αντίκρισµα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Κύριε συνάδελφε,
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κάντε µια προσπάθεια να ολοκληρώσετε.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Θα ολοκληρώσω µε το θέµα των κοιµητηρίων, κύριε Πρόεδρε.
Σε σχέση µε τα κοιµητήρια, εµείς επειδή δεν γνωρίζουµε ποια
κοιµητήρια αφορά, ψηφίζουµε «ΠΑΡΩΝ» στη συγκεκριµένη τροπολογία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Τον λόγο έχει η κ.
Κωνσταντοπούλου για τρία λεπτά.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Είναι µια τεχνική αυτή, της εισαγωγής πολλαπλών άρθρων και
τροπολογιών, ούτως ώστε να είναι αδύνατο ακόµα και γι’ αυτόν
που θέλει και προσπαθεί, να τοποθετηθεί εφ’ όλης της ύλης και
έτσι περνούν διατάξεις χωρίς να έχει προλάβει ακόµα και εκείνος
που επιθυµεί να αντιλέξει, να το κάνει τεκµηριωµένα και εµπεριστατωµένα.
Είναι κρίµα, κύριε απουσιάζοντα Υπουργέ, που ενώ δεχθήκατε
οκτώ βουλευτικές τροπολογίες, δεν δέχεστε τις τροπολογίες του
ΣΥΡΙΖΑ που αφορούν αποκατάσταση κοινωνικών αδικιών και στήριξη των ευαίσθητων και ευπαθών κοινωνικών οµάδων και συγκεκριµένα την τροπολογία µας για την επαναφορά του ειδικού
φόρου κατανάλωσης πετρελαίου θέρµανσης στα επίπεδα του
Μαρτίου 2011 και την τροπολογία µας για παροχή δωρεάν ρεύµατος σε φτωχές και ευπαθείς οµάδες πληθυσµού.
Είναι κρίµα που πιο πολύ σας απασχολούν τα ζητήµατα συγκεκριµένων νοµικών προσώπων δηµοσίου και ιδιωτικού δικαίου
που αφορούν θρησκευτικούς σκοπούς ή τα κοιµητήρια. Πρέπει
να τιµούµε τους νεκρούς, ναι, αλλά ας φροντίζουµε λίγο και τους
ζωντανούς, τους οποίους εξωθούµε µέσω συνθηκών εξόντωσης
στα άκρα.
Κυρία Αναπληρώτρια Υπουργέ της Εθνικής Άµυνας, επίσης
απουσιάζουσα, δεν αντιλαµβάνοµαι γιατί µια υπουργική τροπολογία που αφορά τα Ελληνικά Αµυντικά Συστήµατα, η οποία φέρεται υπογραφόµενη από εσάς στις 17 Ιανουαρίου 2014 και
κατατεθείσα στις 22 Ιανουαρίου 2014, δηλαδή σε χρόνο κατά τον
οποίο υπήρχε άπλετη δυνατότητα κανονικής συζήτησης νοµοσχεδίου, έρχεται µε αυτόν τον τρόπο και µε επισηµειώσεις χειρόγραφες και µε τροπολογίες της τελευταίας στιγµής στο
νοµοσχέδιο για τον ΑΔΜΗΕ. Είναι προφανές ότι έτσι έρχεται για
να µην συζητηθεί.
Όσον αφορά τη ΡΑΕ, επρόκειτο να εµφανιστεί την Επιτροπή
Θεσµών και Διαφάνειας στις 14 Γενάρη 2014. Ήταν, µάλιστα, ο
λόγος για τον οποίο ο Πρόεδρος της Επιτροπής ο κ. Νεράντζης,
δεν δέχθηκε να συζητηθούν άλλα θέµατα που έθετε ο ΣΥΡΙΖΑ.
Τελικώς, δεν ήρθε ποτέ και δεν έχει έρθει µέχρι σήµερα. Είναι
ανεξάρτητη αρχή. Αλλά σε ποια απαξίωση τις έχετε περιαγάγει
τις ανεξάρτητες αρχές, που φέρνετε σήµερα για πολλοστή φορά
τροπολογία –και µάλιστα βάζετε Βουλευτές να την υπογράφουν
κι εσείς να την κάνετε δεκτή- παράτασης πολλοστής της θητείας
των µελών των ανεξάρτητων αρχών!
Εν σχέσει µε το κυρίως νοµοσχέδιο, για τα δύο άρθρα του, το
άρθρο 3 και το άρθρο 4, θα ήθελα να είχα ακούσει ποια ακίνητα,
ποια οικόπεδα θέλετε να κατατµηθούν, κατά παρέκκλιση των νοµοθετικών και των οικοδοµικών διατάξεων περί αρτιότητας και
οικοδοµησιµότητας γηπέδων, δηλαδή οικοπέδων, σε εκτός σχεδίου περιοχές; Γιατί αυτά είναι φωτογραφικές περιγραφές παράδοσης δηµόσιας γης.
Στο άρθρο 4 θα ήθελα να ξέρω γιατί την ώρα που γονατίζει ο
πολίτης για να πληρώσει κάθε συµβολαιογραφική µεταγραφή,
γι’ αυτούς που θα πάρουν «µπιρ παρά» τη δηµόσια γη λέτε ότι
απαλλάσσονται από τέλη και φόρους και ότι οι µεταγραφές
έχουν µόνο διαπιστωτικό χαρακτήρα, κατά παρέκκλιση κάθε κείµενης διάταξης; Γιατί; Γιατί θέλετε να ευνοήσετε το δηµόσιο ταµείο; Γι’ αυτό απεκδύεστε και την αξίωση για τους φόρους;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Παρακαλώ ολοκληρώστε.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, ολοκληρώνω καταθέτοντας στη Βουλή κάποια έγγραφα στα οποία αναφέρθηκα
και κάποια στα οποία δεν αναφέρθηκα.
Κατ’ αρχάς, καταθέτω το άρθρο που κυκλοφορεί ήδη το περιοδικό «UNFOLLOW»: «Ο Σαµαράς χαρίζει το κρατικό κερδοφόρο µονοπώλιο του ΑΔΜΗΕ στο 1/20 της αξίας του. Τα
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µαχαίρια ακονίζουν ντόπιοι καρχαρίες όπως ο Μυτιληναίος, ο Περιστέρης, ο Λάτσης, ο Μπόµπολας, αλλά και ξένες εταιρείες».
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Τώρα όµως ή κάναµε
µια συµφωνία και την τηρούµε ή δεν την τηρούµε.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Μόνο έγγραφα θα καταθέσω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Μα, κυρία Κωνσταντοπούλου, έχετε ήδη µιλήσει πέντε λεπτά, αντί για τρία.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Να µην τα καταθέσω; Έγγραφα
µόνο θα καταθέσω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Μα δεν είναι δικαιολογία αυτή. Έχει ολοκληρωθεί ο χρόνος σας.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, πείτε µου µε
ποια διαδικασία θα καταθέσω τα έγγραφα και θα καταγραφεί στα
Πρακτικά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Όχι, κυρία Κωνσταντοπούλου. Δεν θα απαντήσω στο ερώτηµά σας αυτό. Δεν θέλω
να συνεχίσουµε αυτήν τη συζήτηση. Δεν είναι καλό ούτε για
εσάς.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Ολοκληρώνω καταθέτοντας
αυτά τα έγγραφα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Αξιοποιήσατε το
χρόνο σας µε τον τρόπο που τον αξιοποιήσατε.
Παρακαλώ, ολοκληρώστε.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Καταθέτω, επίσης, την πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου της κυβέρνησης Παπαδήµου -πρώτοιπρώτοι υπογράφουν ο κ. Πάγκαλος, ο κ. Βενιζέλος και
ακολουθούν ο κ. Ρέππας, ο κ. Γιαννίτσης και άλλοι- στις 31 Δεκεµβρίου 2011, ώρα 21:36’.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Να κατατεθούν για
τα Πρακτικά ό,τι έγγραφα θέλετε. Δεν χρειάζεται να ανακοινωθούν στο Σώµα.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Τέλος, καταθέτω –και τα µνηµονεύω εντελώς συνοπτικά- τις δηλώσεις του κ. Σαµαρά στις 12
Μαΐου 2011 στο Ζάππειο 2 «Τα δίκτυα διανοµής και µεταφοράς
πρέπει να παραµείνουν υπό εθνικό έλεγχο», τις προγραµµατικές
δηλώσεις του κ. Σαµαρά στις 8 Ιουλίου 2012 «Τα δίκτυα θα µείνουν, ασφαλώς, υπό δηµόσιο έλεγχο», τις παρακλήσεις του κ.
Σαµαρά στον κ. Πούτιν να µειώσει την τιµή του φυσικού αερίου
και την αντιπρόταση του κ. Πούτιν να συνενωθεί η εκποίηση ΟΣΕ
και λιµανιών.
Τέλος –και ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε και σας ευχαριστώ
για την ανοχή σας- καταθέτω…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Να µη µε ευχαριστήσετε,. Είπαµε να είµαστε εγκρατείς στο χρόνο και έχετε φτάσει
τα επτά λεπτά.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Ολοκληρώνω, λοιπόν, καταθέτοντας τη δήλωση του κ. Σαµαρά στις 28-1-2014 «Να στρώσουµε
κόκκινο χαλί στις ξένες επενδύσεις».
Ευχαριστώ.
(Στο σηµείο αυτό η Βουλευτής κ. Ζωή Κωνσταντοπούλου καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία
βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κηρύσσεται περαιωµένη η συζήτηση επί των άρθρων
και των τροπολογιών του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής «Ρύθµιση θεµάτων της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και άλλες διατάξεις».
Επί των άρθρων 1, 2, 3, 4 και 5 του νοµοσχεδίου καθώς και επί
της µε γενικό αριθµό 1106 και ειδικό 139 υπουργικής τροπολογίας του νοµοσχεδίου έχει υποβληθεί αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας από Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ.
Επί των άρθρων του νοµοσχεδίου και επί της µε γενικό αριθµό
1106 και ειδικό 139 υπουργικής τροπολογίας έχει υποβληθεί αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας από Βουλευτές των Ανεξαρτήτων Ελλήνων.
Οι ονοµαστικές ψηφοφορίες θα διεξαχθούν την Πέµπτη 6-02
και ώρα 13.00’.
Εισερχόµεθα στην ψήφιση των τροπολογιών.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, συγγνώµη, επί
της διαδικασίας.
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Αφού όλα τα άρθρα είναι σε ονοµαστική ψηφοφορία, οι τροπολογίες πρέπει να ακολουθήσουν. Δεν µπορεί να προηγηθούν.
Οι τροπολογίες είναι επί ενός νοµοσχεδίου που αυτήν τη στιγµή
δεν έχει ψηφιστεί κανένα άρθρο του. Δεν µπορούµε να µπούµε
στην ψήφιση των τροπολογιών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ενηµερώνοµαι πως
ό,τι υπάρχει προς ψήφιση το ψηφίζουµε.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Μα, είναι τροπολογίες στο νοµοσχέδιο για το οποίο όλα τα άρθρα είναι υπό ονοµαστική ψηφοφορία. Δεν µπορεί να ψηφιστούν.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Όχι, βέβαια! Ψηφίζονται και γίνονται
άρθρα του νοµοσχεδίου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Μία-µία τροπολογία
θα διαβαστεί και αν υπάρχει θέµα, επανερχόµαστε, κυρία Κωνσταντοπούλου. Δεν µπορεί να διακόψω εγώ τη διαδικασία τώρα.
Δεν έχω τέτοια εισήγηση.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, µου δίνετε για
ένα λεπτό το λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ορίστε, κυρία Κωνσταντοπούλου, έχετε τον λόγο.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Η τροπολογία εισάγεται επί ψηφισθέντων άρθρων. Αυτήν τη στιγµή δεν έχει ψηφιστεί κανένα
άρθρο του νοµοσχεδίου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Δεν είµαι έτοιµος να
συζητήσω το θέµα στη βάση Κανονισµού. Δεν τον έχω µπροστά
µου.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Σύµφωνοι, ας διακόψουµε. Μην
ψηφίσουµε πράγµατα που…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ακούστε λίγο το
Προεδρείο.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Βεβαίως σας ακούω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Επειδή αυτό γίνεται
κατ’ έθιµον, όπως πληροφορούµαι, το Προεδρείο εισηγείται να
συνεχίσουµε τη διαδικασία και αν εκ των υστέρων διαπιστωθεί
ότι υπάρχει πρόβληµα το διορθώνουµε. Δεν διαπράττουµε κάποιο έγκληµα απόψε.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Μα, ψηφίζουµε, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ναι, αυτό θα κάνουµε. Αυτή είναι η πρόταση του Προεδρείου. Αυτή είναι η εισήγηση του Προεδρείου.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Γίνεται δεκτή, κύριε Πρόεδρε.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΚΟΚΑΣ: Γίνεται δεκτή, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Και λέω ότι επειδή
δεν είµαι έτοιµος και είναι 12.00’ τα µεσάνυχτα η ώρα και –ξέρετε- η Βουλή είναι και µία λειτουργία, υπάρχουν και άνθρωποι
που είναι συνέχεια εδώ. Παρακαλώ, δηλαδή!
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Οι καταψηφίζοντες είµαστε και
περισσότεροι, κανένα πρόβληµα!
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Μα, κύριε Πρόεδρε, οι τροπολογίες
που γίνονται δεκτές, ψηφίζονται και αριθµούνται ως άρθρα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ισχύει αυτό που είπα.
Αυτό που ισχύει κατ’ έθιµο τουλάχιστον είναι ό,τι αποµένει, ό,τι
δεν είναι σε ονοµαστική ψηφοφορία, να ψηφίζεται.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Όχι «κατ’ έθιµο», αλλά σύµφωνα µε
τον Κανονισµό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Επειδή εγώ δεν είµαι
αυτήν τη στιγµή έτοιµος να σας αναφέρω άρθρο, διάταξη κ.λπ.
συνεχίζουµε αυτή τη διαδικασία και αν εκ των υστέρων προκύψει
ότι υπάρχει θέµα προς διόρθωση, το διορθώνουµε.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, µου επιτρέπετε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ορίστε, κύριε Πετράκο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, επί της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 1140 και ειδικό 149 είµαστε θετικοί στο
πρώτο άρθρο. Είναι δυο ξεχωριστά πράγµατα και δεν πρέπει να
τεθεί µε αυτόν τον τρόπο σε ψηφοφορία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, ζητώ τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ορίστε, κύριε Κατσώτη, έχετε τον λόγο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Σε σχέση µε την τροπολογία µε γενικό
αριθµό 1111 και ειδικό 141, στην παράγραφο 1 που λέει για το
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80% εµείς έχουµε επιφύλαξη γιατί λέµε ότι πάνω από το 67%
πρέπει να δοθεί το ΕΚΑΣ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Όταν ψηφιστεί, θα
σηµειωθεί «κατά πλειοψηφία».
Εισερχόµαστε, λοιπόν, στην ψήφιση των τροπολογιών.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 1111 και ειδικό 141, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 1111 και ειδικό 141 έγινε δεκτή οµόφωνα
και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιο άρθρο.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 1103 και ειδικό 137;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 1103 και ειδικό137 έγινε δεκτή οµοφώνως
και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιο άρθρο.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 1104 και ειδικό 138;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΝΙΚΗ ΦΟΥΝΤΑ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 1104 και ειδικό 138 έγινε δεκτή κατά πλειοψηφία και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιο άρθρο.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 1113 και ειδικό 142;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ: Παρών.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 1113 και ειδικό 142 έγινε δεκτή κατά πλειοψηφία και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιο άρθρο.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 1117 και ειδικό 143;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Συνεπώς, η τροπολογία µε γενικό αριθµό 1117 και ειδικό 143 έγινε δεκτή κατά πλειοψηφία και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιο άρθρο.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 1119 και ειδικό 144;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ: Παρών.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 1119 και ειδικό 144 έγινε δεκτή κατά πλειοψηφία και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιο άρθρο.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 1123 και ειδικό 148;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ: Παρών.
ΝΙΚΗ ΦΟΥΝΤΑ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 1123 και ειδικό 148 έγινε δεκτή κατά πλειοψηφία και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιο άρθρο.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 1140 και ειδικό 149, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ: Παρών.
ΝΙΚΗ ΦΟΥΝΤΑ: Κατά πλειοψηφία.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 1140 και ειδικό 149 έγινε δεκτή, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό, κατά πλειοψηφία και
εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιο άρθρο.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 1141 και ειδικό 150, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 1141 και ειδικό 150 έγινε δεκτή, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό οµοφώνως και εντάσσεται
στο νοµοσχέδιο ως ίδιο άρθρο.
Κύριοι συνάδελφοι, έχουν διανεµηθεί τα Πρακτικά της Δευτέρας 16 Δεκεµβρίου 2013 και της Τρίτης 17 Δεκεµβρίου 2013 και
ερωτάται το Σώµα αν τα επικυρώνει.
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Συνεπώς τα Πρακτικά της Δευτέρας 16 Δεκεµβρίου 2013 και της Τρίτης 17 Δεκεµβρίου 2013 επικυρώθηκαν.
Κύριοι συνάδελφοι, δέχεστε στο σηµείο αυτό να λύσουµε τη
συνεδρίαση;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
Με τη συναίνεση του Σώµατος και ώρα 0.12’ λύεται η συνεδρίαση για σήµερα Τετάρτη 5 Φεβρουαρίου 2014 και ώρα 10.00’,
µε αντικείµενο εργασιών του Σώµατος: νοµοθετική εργασία, σύµφωνα µε την ηµερήσια διάταξη που έχει διανεµηθεί.

ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ
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