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Υπουργείου Εξωτερικών:
α. «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ανατολικής Δηµοκρατίας της Ουρουγουάης για οικονοµική συνεργασία»,
β. «Κύρωση του Μνηµονίου Συνεννόησης µεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Εξωτερικών της Αραβικής Δηµοκρατία της Αιγύπτου για
συνεργασία σε θέµατα Ευρωπαϊκής Ένωσης»,
γ. «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της
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Ένωσης, συνελθόντων στο πλαίσιο του Συµβουλίου, για τη χρηµατοδότηση της βοήθειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, βάσει του
πολυετούς δηµοσιονοµικού πλαισίου, για την περίοδο 2014 έως
2020, δυνάµει της Συµφωνίας εταιρικής σχέσης ΑΚΕ-Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και για τη χορήγηση χρηµατοδοτικής ενίσχυσης στις υπερπόντιες χώρες και εδάφη για τις οποίες ισχύει
το τέταρτο µέρος της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Δευτέρου Πρακτικού Διόρθωσης µε το
επισυναπτόµενο σ’ αυτό Πρωτόκολλο Διόρθωσης, ως Παράρτηµα», σελ. 971
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Αθήνα, σήµερα στις 8 Ιουλίου 2014, ηµέρα Τρίτη και ώρα
18.04’ συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου το Τµήµα Διακοπής Εργασιών της Βουλής (Α’ σύνθεση) για
να συνεδριάσει υπό την προεδρία του Γ’ Αντιπροέδρου αυτής κ.
ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση.
(ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ: Σύµφωνα µε την από 8-7-2014
εξουσιοδότηση του Τµήµατος επικυρώθηκαν µε ευθύνη του Προεδρείου τα Πρακτικά της ΙΓ’ συνεδριάσεώς του, της Τρίτης 8 Ιουλίου 2014 (πρωί) σε ό,τι αφορά στην ψήφιση στο σύνολο του
σχεδίου νόµου: «Ρυθµίσεις Ποινικού και Σωφρονιστικού Δικαίου
και άλλες διατάξεις»)
Παρακαλείται η κυρία Γραµµατέας να ανακοινώσει τις αναφορές προς το Τµήµα.
(Ανακοινώνονται προς το Τµήµα από την κ. Νίκη Φούντα, Βουλευτή Αιτωλοακαρνανίας, τα ακόλουθα:
Α. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΝΑΦΟΡΩΝ
Εθνικής Άµυνας
431) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Ένωση Στρατιωτικών της Περιφέρειας Αττικής επισηµαίνει την αναγκαιότητα ενηµέρωσης
όλων των παραθεριστικών κέντρων για την ελεύθερη είσοδο των
εν ενεργεία στελεχών και των προστατευοµένων µελών τους.
Παιδείας και Θρησκευµάτων
432) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Σύλλογος Αναπληρωτών-Νηπιαγωγών Δασκάλων µε Μεταπτυχιακές-Διδακτορικές Σπουδές στην
Ειδική Αγωγή Ψυχολογία εκφράζει τη διαµαρτυρία του και θεωρεί ότι το νέο σχέδιο νόµου καταστρατηγεί τα δικαιώµατα των
παιδαγωγών που στελέχωναν και στελεχώνουν την Ειδική Αγωγή,
καθώς υποβιβάζει τα αυξηµένα προσόντα και την πολύχρονη
επαγγελµατική τους εµπειρία.
Ναυτιλίας και Αιγαίου
433) Ο Βουλευτής Κυκλάδων κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΥΡΜΑΛΕΝΙΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Εµποροεπαγγελµατικός Σύλλογος Πάρου - Αντιπάρου εκφράζει την ανησυχία του µετά τη
δηµοσίευση του προεδρικού διατάγµατος υπ’ αριθµ. 81/29-52014, όπου επίκειται το κλείσιµο του λιµενικού σταθµού Αντιπάρου, πηγή ζωτικής σηµασίας για το νησί.
Εσωτερικών

434) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας σύµφωνα µε το οποίο ανεστάλη
η πρόταση της Δηµοτικής Αρχής για την ανάθεση των έργων καθαριότητας σε ιδιωτικά συνεργεία.
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων
435) Ο Βουλευτής Κυκλάδων κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΥΡΜΑΛΕΝΙΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Δικηγορικός Σύλλογος Νάξου
διαµαρτύρεται µε αποχή των Δικηγόρων του Δικηγορικού Συλλόγου Νάξου για την άµεση πλήρωση των κενών οργανικών θέσεων δικαστικών υπαλλήλων στο Πρωτοδικείο της Νάξου.
Οικονοµικών
436) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αφορά το εξώδικο των
λιµενικών προς τους αρµόδιους υπουργούς Οικονοµικών Γκίκα
Χαρδούβελη και Ναυτιλίας Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη.
Εσωτερικών
437) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας σύµφωνα µε το οποίο τα ψηφοδέλτια, οι φάκελοι κ.λπ., που δεν χρησιµοποιήθηκαν και πετάχτηκαν από όλα τα εκλογικά τµήµατα της χώρας σε κάδους απορριµµάτων, παρότι η Γενική Γραµµατεία Διαχείρισης Αποβλήτων
ζήτησε από περιφέρειες και δήµους την ενηµέρωση όλων, ώστε
το εκλογικό υλικό να οδηγηθεί στους ειδικούς κάδους ανακύκλωσης.
Επικρατείας, Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, Εξωτερικών, στον Υφυπουργό στον Πρωθυπουργό για την ΔΡΤ.
438) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αφορά τις γερµανικές
µυστικές υπηρεσίες που παρακολουθούν τις διαδικτυακές σχέσεις των Ελλήνων, τα τηλέφωνα, τα e-in τα κινητά.
Εσωτερικών, Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης
439) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αφορά την αξιολόγηση
των υπαλλήλων του δήµου.
Υγείας
440) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας σύµφωνα µε το οποίο ο πληθυσµός αντιµετωπίζει έντονο πρόβληµα µε την υγεία λόγω των
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σοβαρών ελλείψεων σε υλικά, φάρµακα και προσωπικό, ενώ οι
νοσοκοµειακοί γιατροί της Αχαΐας κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου και αντιδρούν στα µέτρα που λαµβάνει η Κυβέρνηση.
Υγείας, Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
441) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται στο τρόπο
αξιολόγησης του προσωπικού των νοσοκοµείων της περιοχής.
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας
442) Ο Βουλευτής Δράµας κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία αιτείται την άµεση νοµοθετική ρύθµιση διατάξεων του άρθρου 40 του ν. 4264/15-5-2014, καθώς οι
αγρότες παραγωγοί στερούνται πλέον το δικαίωµα να πωλούν οι
ίδιοι τα προϊόντα τους.
Τουρισµού, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας,
Οικονοµικών
443) Ο Βουλευτής Β’ Αθηνών κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία το Σωµατείο Εργαζοµένων «Καζίνο Αιγαίου» καλεί τους αρµοδίους φορείς να αναζητήσουν την
βέλτιστη λύση για την αδυναµία εκπλήρωσης των οικονοµικών
υποχρεώσεων της «ΚΑΖΊΝΟ ΑΙΓΑΊΟΥ Α.Ε.», η οποία θα πρέπει
να συνοδεύεται από σχέδιο µη διακοπής της λειτουργίας του Καζίνο της Σύρου.
Οικονοµικών
444) Οι Βουλευτές, Β’ Αθηνών κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΑΡΑΣ και Α’
Θεσσαλονίκης κ. ΓΑΒΡΙΗΛ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ κατέθεσαν αναφορά µε
την οποία ο κ. Στυλιανός Δανδουλάκης καταγγέλλει την αυθαίρετη διακοπή σύνταξης του από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, λόγω µη αποδοχής ΑΜΚΑ για λόγους θρησκευτικής συνείδησης, όπως ο ίδιος ισχυρίζεται.
Επικρατείας, Οικονοµικών
445) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται στο δίληµµα που θέτουν στην Κυβέρνηση οι Βρυξέλλες, για το αν θα γίνουν απολύσεις ή περικοπές µισθών.
Ναυτιλίας και Αιγαίου, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής
446) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αφορά τις καταγγελίες
ψαράδων από το Διακοπτό για παράνοµη αλιεία σε αβαθή σηµεία
της περιοχής.
Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων
447) Ο Βουλευτής Λαρίσης κ. ΘΩΜΑΣ ΨΥΡΡΑΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Οµοσπονδία Φορτηγών Αυτοκινητιστών Ελλάδος αιτείται την χορήγηση αδειών διέλευσης τρίτων χωρών
από την ΟΦΑΕ, που καθιερώνεται µε όλο το νοµοθετικό πλαίσιο
των διεθνών οδικών µεταφορών και εφαρµόζεται στις περισσότερες χώρες της ΕΕ.
Παιδείας και Θρησκευµάτων
448) Η Βουλευτής Α’ Πειραιώς κ. ΜΑΡΙΑ ΡΕΠΟΥΣΗ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία ο Σύλλογος Αναπληρωτών-Νηπιαγωγών
Δασκάλων µε Μεταπτυχιακές-Διδακτορικές Σπουδές στην Ειδική
Αγωγή-Σχολική Ψυχολογία εκφράζει τη διαµαρτυρία του και θεωρεί ότι το νέο σχέδιο νόµου καταστρατηγεί τα δικαιώµατα των
παιδαγωγών που στελέχωναν και στελεχώνουν την Ειδική Αγωγή,
καθώς υποβιβάζει τα αυξηµένα προσόντα και την πολύχρονη
επαγγελµατική τους εµπειρία.
Υγείας
449) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται στη καταγγελία του Σωµατείου Εργαζοµένων «Ιπποκράτης», όπου νεκρός
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παρέµενε επί ώρες στη Νεφρολογική Κλινική γιατί δεν υπήρχε
οδηγός να τον µεταφέρει στο νοσοκοµείο.
Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη
450) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αφορά τις ελλείψεις
που έχει προκαλέσει η κρίση στο Πυροσβεστικό Σώµα.
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας
451) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεµόνων
Παιδιών Χρηζόντων Μέριµνας Πατρών αιτείται την άµεση χρηµατοδότηση των προνοιακών ιδρυµάτων της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδος για την εύρυθµη λειτουργία και βιωσιµότητα του ευαίσθητου αυτού τοµέα.
Οικονοµικών
452) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας σύµφωνα µε το οποίο ο Εµπορικός Σύλλογος της Αχαϊκής, αιτείται την άµεση κατεδάφιση του
κτηρίου επί της οδού Ασηµάκη Φωτήλα που απειλεί τους πολίτες.
Οικονοµικών, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας
453) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας σύµφωνα µε το οποίο υπάρχει
το καζίνο και τα πρακτορεία ΟΠΑΠ διεκδικούν έντονα τους «καπνιστές» για την ανάπτυξη των επιχειρήσεών τους.
Οικονοµικών
454) Ο Βουλευτής Ευβοίας κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία το Σωµατείο Εργαζοµένων Ηλεκτροµηχανικής Κύµης εκφράζει τη διαµαρτυρία του για την απόσπαση εργαζοµένου από την Ηλεκτροµηχανική Κύµης προς το
Υπουργείο Οικονοµικών χωρίς τις νόµιµες διαδικασίες.
Παιδείας και Θρησκευµάτων, Διοικητικής Μεταρρύθµισης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
455) Ο Βουλευτής Χανίων κ. ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΙΡΒΙΔΑΚΗΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα
Κρήτης επισηµαίνει το σοβαρό πρόβληµα που έχει δηµιουργηθεί
στο ΤΕΙ Κρήτης µε τη δραµατική µείωση του αριθµού των διοικητικών υπαλλήλων µε αποτέλεσµα τη µη επαρκή λειτουργία των
διοικητικών υπηρεσιών του.
Υγείας
456) Η Βουλευτής Φθιώτιδας κ. ΕΛΕΝΗ ΜΑΚΡΗ-ΘΕΟΔΩΡΟΥ
κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Διευθυντής της Πνευµονολογικής Κλινικής του Γενικού Νοσοκοµείου Λαµίας επισηµαίνει την
έλλειψη ειδικευοµένων Ιατρών, µε κίνδυνο να µην µπορούν να
αντιµετωπισθούν περιστατικά που χρήζουν ιδιαιτέρων γνώσεων.
Υγείας
457) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο κ. Λάζαρος Χαλδούπης εκφράζει τη διαµαρτυρία του και εξηγεί τους λόγους που θα επιφέρει
προβλήµατα στον κλάδο των Εργαστηριακών Ιατρών η εφαρµογή του Νόµου περί «klaw back».
Εσωτερικών
458) Ο Βουλευτής Λέσβου κ. ΠΑΥΛΟΣ ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία ο Δήµαρχος Νήσου Λέσβου αιτείται την
αύξηση της επιχορήγησης του Δήµου Λέσβου από το πράσινο
ταµείο για την επισκευή και συντήρηση των παιδικών χαρών.
Υγείας
459) Οι Βουλευτές, Β’ Αθηνών κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΑΡΑΣ και Α’
Θεσσαλονίκης κ. ΓΑΒΡΙΗΛ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ κατέθεσαν αναφορά µε
την οποία ο κ. Στυλιανός Δανδουλάκης αιτείται η απόδοση λύσεων σε παροχές υπηρεσιών υγείας και περίθαλψης συµπολιτών
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µας, οι οποίοι υπήρξαν συνεπέστατοι στις ασφαλιστικές τους εισφορές, αλλά για θρησκευτικούς λόγους δεν έλαβαν ΑΜΚΑ.

Παιδείας και Θρησκευµάτων
466) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο κ. Πέτρος Γρηγοράκης εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για τη µη προσµέτρηση της προϋπηρεσίας αναπληρωτών εκπαιδευτικών µετά τις 30-06-2010 στους
ενιαίους πίνακες αναπληρωτών σύµφωνα µε το άρθρο 9, παρ.2,
του νόµου 3848/10(ΦΕΚ 71 Α/19/05/2010).

Υγείας
460) Ο Βουλευτής Σερρών κ. ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΒΛΑΧΒΕΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία Ιατροί του Ουρολογικού Τµήµατος
του Γενικού Νοσοκοµείου Σερρών επισηµαίνουν την υποστελέχωση του συγκεκριµένου τµήµατος, µε αποτέλεσµα τα σοβαρά
προβλήµατα στην παροχή υπηρεσιών υγείας προς τους πολίτες.
Υγείας
461) Ο Βουλευτής Βοιωτίας κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΑΘΑΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία ο Δήµαρχος Λειβαδιάς του Νοµού Βοιωτίας αιτείται την άµεση επιστροφή των αποσπασµένων-µετακινούµενων υπαλλήλων του Νοσοκοµείου Λιβαδειάς για την πλήρη
στελέχωσή του.
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Οικονοµικών
462) Η Βουλευτής Κοζάνης κ. ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο κ. Αντώνιος Κωσετσίδης εκφράζει τη διαµαρτυρία του για τη µη λήψη επιδόµατος τέκνων από τον ΟΓΑ,
παρότι λόγω των φορολογικών δηλώσεων των ετών 2013, 2014
δικαιούται να το λαµβάνει.
Εθνικής Άµυνας
463) Η Βουλευτής Κοζάνης κ. ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο κ. Κυριάκος Κοτζαχρήστος αιτείται την παραµονή του στον τόπο καταγωγής του, που υπάρχουν κενές
θέσεις, καθώς είναι παραµεθόριος περιοχή, για οικογενειακούς,
οικονοµικούς και υπηρεσιακούς λόγους.
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας
464) Ο Βουλευτής Δράµας κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία αιτείται τη λήψη άµεσης νοµοθετικής
πρωτοβουλίας προκειµένου να εξαιρεθεί συγκεκριµένη κατηγορία συµπολιτών µας µικροεπαγγελµατιών, πρώην ασφαλισµένων
του ΟΓΑ, από την υποχρεωτική ασφάλιση στον ΟΑΕΕ.
Παιδείας και Θρησκευµάτων
465) Η Βουλευτής Σερρών κ. ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία η Δευτεροβάθµια Εκπαίδευση ΠΕ Νοµού
Σερρών αιτείται µε υπόµνηµα της την ίδρυση ΙΕΚ Ειδικής Αγωγής στις Σέρρες.

Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
467) Οι Βουλευτές Ηρακλείου κ. ΜΑΡΙΑ ΔΙΑΚΑΚΗ και κ. ΜΙΧΑΗΛ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ κατέθεσαν αναφορά µε την οποία το Δηµοτικό Συµβούλιο του Δήµου Φαιστού εκφράζει την αντίθεσή του
στη νέα µέθοδο αξιολόγησης του ν. 4250/2014 και αιτείται την
άµεση κατάργησή του, ενώ δεσµεύεται να µην εκδώσει απόφαση
επιµερισµού ποσοστών, προϋπόθεση έναρξης των διαδικασιών
για την εφαρµογή του νόµου περί συγκριτικής αξιολόγησης.
Οικονοµικών, Υγείας
468) Η Βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης κ. ΧΡΥΣΟΥΛΑ - ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΤΑΓΑΝΑ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο Διευθυντής της Α’
Προπαιδευτικής Παθολογικής Κλινικής του Νοσοκοµείου ΑΧΕΠΑ
αιτείται σε τροποποίηση της φορολόγησης της Ειδικής Αµοιβής
που λαµβάνουν οι Πανεπιστηµιακοί Ιατροί, οι οποίοι παρέχουν
τις υπηρεσίες τους σε νοσοκοµεία του ΕΣΥ ή των ΑΕΙ.
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας
469) Οι Βουλευτές Ηρακλείου κ. ΜΙΧΑΗΛ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ και κ.
ΜΑΡΙΑ ΔΙΑΚΑΚΗ κατέθεσαν αναφορά µε την οποία οι φορείς
που συµµετέχουν και συµπαραστέκονται στον αγώνα ενάντια στο
κλείσιµο του υποκαταστήµατος ΙΚΑ Μοιρών αιτούνται τη πλήρη
λειτουργία του υποκαταστήµατος του ΙΚΑ Μοιρών, διότι η κατάργησή του θα καταδικάσει τη Μεσαρά σε εγκατάλειψη και µαρασµό.
Υγείας, Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη
470) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αφορά υγειονοµικές
παραβάσεις στο κέντρο της Πάτρας.
Β. ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΣΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ
1. Στην µε αριθµό 5086/23-12-2013 ερώτηση του Βουλευτή κ.
Αυγενάκη Ελευθερίου δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. 729/23-05-2014
έγγραφο από τον Υπουργό Υγείας η ακόλουθη απάντηση:
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2. Στην µε αριθµό 6068/07-02-2014 ερώτηση του Βουλευτή κ.
Κατσαφάδου Κωνσταντίνου δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. 13546/23-

05-2014 έγγραφο από τον Υπουργό Υγείας η ακόλουθη απάντηση:

«

»
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3. Στην µε αριθµό 6110/10-02-2014 ερώτηση του Βουλευτή κ.
Κακλαµάνη Νικήτα δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. 13575/23-05-2014 έγ-

«

γραφο από τον Υπουργό Υγείας η ακόλουθη απάντηση:
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4. Στην µε αριθµό 6286/14-02-2014 ερώτηση του Βουλευτή κ.
Γερµενή Γεωργίου δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. 16664/23-05-2014 έγ-

«

γραφο από τον Υπουργό Υγείας η ακόλουθη απάντηση:
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5. Στην µε αριθµό 6288/14-02-2014 ερώτηση της Βουλευτού
κ. Σκόνδρα Ασηµίνας δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. 16667/23-05-2014

«

έγγραφο από τον Υπουργό Υγείας η ακόλουθη απάντηση:
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6. Στην µε αριθµό 6320/14-02-2014 ερώτηση του Βουλευτή κ.
Παναγιώταρου Ηλία δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. 16679/23-05-2014

έγγραφο από τον Υπουργό Υγείας η ακόλουθη απάντηση:
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7. Στην µε αριθµό 6805/07-03-2014 ερώτηση της Βουλευτού
κ. Γιαταγάνα Χρυσούλας - Μαρίας δόθηκε µε το υπ’ αριθµ.

22122/23-05-2014 έγγραφο από τον Υπουργό Υγείας η ακόλουθη
απάντηση:

«

»
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8. Στην µε αριθµό 7904/29-04-2014 ερώτηση των Βουλευτών
κυρίων Ντόλιου Γεωργίου, Κουτσούκου Γιάννη, Γκόκα Χρήστου,
Σαχινίδη Φιλίππου, Σαλτούρου Δηµητρίου, Σηφουνάκη Νικολάου,
Μωραΐτη Αθανασίου (Θάνου), Κασσή Μιχαήλ και Κρεµαστινού

«

Δηµητρίου δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. ΤΚΕ/Φ.2/12885/23-05-2014
έγγραφο από τον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης η ακόλουθη απάντηση:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόµαστε στη συζήτηση των

ανάπτυξη της ποιότητας στο πλαίσιο ενός εθνικού παραγωγικού
µοντέλου, προς όφελος των µικροµεσαίων επιχειρήσεων και παραγωγών και όχι των πολυεθνικών όπως ισχύει σήµερα. Η θέση
µας αυτή απαιτεί αναγκαίες µεταρρυθµίσεις σε αναπτυξιακή κατεύθυνση και όχι µνηµονιακά σχήµατα.
Αυτό σηµαίνει ότι µας ενδιαφέρει η λειτουργία και η προοπτική
του «ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ», γιατί είµαστε ως κόµµα υπέρ της ανάπτυξης από το κράτος δοµών έρευνας, εκπαίδευσης και ποιότητας και είµαστε αντίθετοι στην εκχώρηση αρµοδιοτήτων σε
ιδιώτες.
Ακούγεται, λοιπόν, κύριε Υπουργέ -και θα ήθελα να µου απαντήσετε σε αυτό- ότι στα σχέδια της τρόικας περιλαµβάνονται απολύσεις και από αυτόν τον φορέα, από το Υπουργείο Γεωργίας.
Ακούγεται, επίσης, ότι αντικείµενα των ελέγχων της ποιότητας
του «ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ» θα εκχωρηθούν σε ιδιώτες. Ακούγεται
ακόµη ότι οι γεωργικές σχολές κινδυνεύουν µε κλείσιµο την επόµενη χρονιά αν δεν δοθεί παράταση στην λειτουργία των ΕΠΑΣ.
Πιο συγκεκριµένα θέλω να αναφέρω για το κοµµάτι που αφορά την επίκαιρη ερώτηση που σας έχω κάνει το εξής. Όσον αφορά τον ερευνητικό τοµέα ξέρουµε ότι σήµερα υπολειτουργούν
οι ερευνητικοί σταθµοί. Υπάρχουν µόνο ενενήντα τρεις ερευνητές. Δεν υπάρχουν εγκεκριµένα οργανογράµµατα, δεν υπάρχει
ξεκάθαρο νοµικό πλαίσιο λειτουργίας, µε αποτέλεσµα να µην
ασκούνται δραστηριότητες στοχευµένης έρευνας και να µην
ακολουθείται το θεσµικό πλαίσιο έρευνας και τεχνολογίας της
Γενικής Γραµµατείας Έρευνας και Τεχνολογίας.
Το ενδιαφέρον του κράτους θα φαινόταν εάν τοποθετούσατε
σταθερά διοικητικά συµβούλια, εάν η λειτουργία του οργανισµού
στηριζόταν σε έναν ολοκληρωµένο επιχειρησιακό σχεδιασµό που
θα υποστηριζόταν από έναν καινούργιο νόµο κι εάν οι προσλήψεις των ερευνητών γίνονταν µε διαφάνεια σε συγκεκριµένες
ερευνητικές δοµές και µε ένα συγκεκριµένο σχέδιο δράσης για
την έρευνα.
Κύριε Υπουργέ, είναι ευκαιρία σήµερα µε αφορµή αυτήν την
ερώτηση να σας πω για κάποια προβλήµατα που αφορούν στην
ποιότητα των ελέγχων των αγροτικών προϊόντων. Και εδώ πρέπει
να δούµε ότι χρειάζεται να διευρυνθούν και να στηριχθούν οι διαδικασίες ελέγχου τόσο σε ανθρώπινο δυναµικό όσο και σε πόρους. Οι παράνοµες ελληνοποιήσεις κοστίζουν πολύ στην εθνική
µας οικονοµία και ιδιαίτερα στον Έλληνα κτηνοτρόφο και στον
αγρότη και είναι σε βάρος του καταναλωτή. Αυτό είναι γνωστό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Στη δευτερολογία σας θα πείτε τα υπόλοιπα.
ΑΓΝΗ ΚΑΛΟΓΕΡΗ: Μάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κύριε Υπουργέ,
έχετε τον λόγο για τρία λεπτά.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΣΜΑΝΗΣ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρία συνάδελφε, ειλικρινά χαίροµαι καθώς, παρότι δεν έχω
συµπληρώσει τριάντα µέρες από την ανάληψη της ηγεσίας του
Υπουργείου, µου θέτετε µε την επίκαιρη ερώτησή σας ένα πάρα
πολύ σηµαντικό θέµα αναφορικά µε τη λειτουργία του Οργανισµού ΕΛΓΟ «ΔΗΜΗΤΡΑ», ο οποίος πιστεύω και εσείς θα συµφωνείτε ότι καλείται να επιτελέσει έναν σηµαντικό ρόλο στο νέο
σκηνικό µέσα στο οποίο πορεύεται η ελληνική γεωργία.
Είναι σε όλους γνωστό ότι ο ΕΛΓΟ «ΔΗΜΗΤΡΑ» προέκυψε από
τη συγχώνευση τεσσάρων οργανισµών που ήταν υπό την εποπτεία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, δηλαδή του ΕΘΙΑΓΕ, του «ΔΗΜΗΤΡΑ», του ΕΛΟΓΑΚ και του
ΟΠΕΓΕΠ. Είναι µια συγχώνευση που δεν πρέπει να ξεχνάµε ότι
ήταν µια δέσµευση από πλευράς της χώρας µας και η οποία
έγινε µε κοινή υπουργική απόφαση πριν από τρία χρόνια περίπου. Άρα, µιλάµε για έναν ουσιαστικά νεοσύστατο οργανισµό
που όπως και καθετί το καινούργιο ενδεχοµένως να έχει κάποιες
αδυναµίες. Μια απ’ αυτές σίγουρα είναι η προσωρινή διοίκηση,
η οποία όµως δεν συµφωνώ ότι στερείται νοµιµότητας, αλλά παραµένει προσωρινή γιατί, όπως πρέπει να γνωρίζετε, δεν κατέστη
δυνατή η ψήφιση του ειδικού νοµοσχεδίου για τον ΕΛΓΟ «ΔΗΜΗΤΡΑ» αφού το 2012 αποσύρθηκε από την Ολοµέλεια από τον
τότε Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων.
Μετά απ’ αυτό έγινε µια προσπάθεια από τον τέως Υπουργό

ΕΠΙΚΑΙΡΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ
Η πρώτη µε αριθµό 44/3-7-2014 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Ιωαννίνων της Νέας Δηµοκρατίας κ. Σταύρου Καλογιάννη
προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τη διόρθωση των
τιµών ζώνης σε περιοχές του Νοµού Ιωαννίνων και τη µείωση της
φορολογίας, δεν θα συζητηθεί λόγω κωλύµατος του κυρίου
Υπουργού και διαγράφεται.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον
λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ορίστε, κύριε
Καλογιάννη, έχετε τον λόγο.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Επιτρέψτε µου να κάνω µία πολύ µικρή αναφορά. Πρόκειται
για ένα θέµα το οποίο αφορά το σύνολο σχεδόν της χώρας.
Αφορά τις υψηλές αντικειµενικές αξίες σ’ όλη τη χώρα. Είναι µια
ερώτηση την οποία πρωτοκατέθεσα στη Βουλή πριν από έξι
µήνες. Ο τότε Υπουργός δεν απάντησε. Επανήλθα µε επίκαιρη
ερώτηση τον Απρίλιο. Δεν προσήλθε ο Υπουργός δηλώνοντας
κώλυµα. Επανήλθα για τρίτη φορά στις 3 Ιουνίου. Όχι µόνο δεν
ήλθε ο Υπουργός, αλλά συνέβη και το πρωτοφανές: Δεν άνοιξε
η Ολοµέλεια της Βουλής! Δεν ανακοινώθηκαν καν οι επίκαιρες
ερωτήσεις που είχε προγραµµατιστεί να συζητηθούν.
Έρχοµαι για τέταρτη φορά και καταθέτω ως επίκαιρη ερώτηση
την ίδια την αρχική ερώτηση, µε αφορµή έναν οικισµό στα Ιωάννινα στον οποίον υπάρχει κατάφωρη αδικία, τον οικισµό Αµφιθέας, ο οποίος έχει χαρακτηριστεί ως παραδοσιακός. Επέκτεινα
το αντικείµενο της επίκαιρης ερώτησης ακριβώς για να συζητήσουµε για όλες τις περιοχές της χώρας. Ο κύριος Υπουργός δήλωσε κώλυµα καθώς χθες συνεδρίαζε στις Βρυξέλλες το Eurogroup. Αντιλαµβάνοµαι πλήρως τις υποχρεώσεις του κυρίου
Υπουργού, όµως το Υπουργείο όφειλε να έχει µεριµνήσει να έλθει ο αρµόδιος Υφυπουργός για να συζητήσουµε το θέµα.
Δεν περιµένω µόνο εγώ, κύριε Πρόεδρε, εδώ και έξι ολόκληρους µήνες να πάρω µία απάντηση. Περιµένουν χιλιάδες συµπολίτες µας, πόσω µάλλον που τις επόµενες µέρες επίκειται, από
το Υπουργείο Οικονοµικών, η εκκαθάριση του Ενιαίου Φόρου
Ιδιοκτησίας Ακινήτων.
Παρακαλώ πολύ το Υπουργείο να απαντήσει υπεύθυνα σ’ αυτό
το θέµα και παρακαλώ πολύ, κύριε Πρόεδρε, και για τις δικές
σας ενέργειες.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κύριε συνάδελφε, έχετε δίκιο. Είναι όπως τα είπατε. Μάλιστα, µε δεδοµένο
ότι στο Β’ Τµήµα δεν συζητούνται επίκαιρες ερωτήσεις, αντιλαµβάνεστε ότι η συζήτηση πάει για το Σεπτέµβριο και εφόσον θελήσει να έλθει κάποιος από το Υπουργείο Οικονοµικών, θα γίνει
η συζήτηση.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Πρέπει να έλθει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Θα συζητηθεί
τώρα η δεύτερη µε αριθµό 42/3-7-2014 επίκαιρη ερώτηση της
Βουλευτού Σάµου του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς
κ. Αγνής Καλογερή προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίµων, σχετικά µε τη λειτουργία της Διοίκησης του Οργανισµού «Ελληνικός Γεωργικός Οργανισµός–ΔΗΜΗΤΡΑ».
Στην επίκαιρη αυτή ερώτηση θα απαντήσει ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων κ. Γεώργιος Καρασµάνης.
Κυρία συνάδελφε έχετε τον λόγο για δύο λεπτά για να αναπτύξετε την επίκαιρη ερώτηση.
ΑΓΝΗ ΚΑΛΟΓΕΡΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Είναι γνωστό, κύριε Υπουργέ, ότι για εµάς στο ΣΥΡΙΖΑ η υπόθεση του αγροτικού τοµέα, η υπόθεση της λειτουργίας του
Υπουργείου Γεωργίας είναι κάτι που µας αφορά ιδιαίτερα, που
µας ενδιαφέρει και κάτι το οποίο θέλουµε να προχωρήσει. Είναι
σηµαντικό και πάρα πολύ µεγάλο κοµµάτι της παραγωγικής ζωής
του τόπου µας.
Μας ενδιαφέρει, λοιπόν, ένας αγροτικός τοµέας ο οποίος να
στηρίζεται στην έρευνα, στην καινοτοµία, στην εκπαίδευση, στην
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να καταρτιστεί ένα νέο νοµοσχέδιο, όπως µε έχει πληροφορήσει
η διοίκηση του οργανισµού. Δυστυχώς δεν καρποφόρησε, δεν
τελεσφόρησε.
Πάντως όλο αυτό το διάστηµα λειτουργίας του νεοσύστατου
οργανισµού έγιναν σηµαντικές προσπάθειες για την µε ενιαίο
τρόπο οργάνωση των υπηρεσιακών µονάδων των τεσσάρων φορέων που συγχωνεύθηκαν µε έµφαση στην έγκριση - διαχείριση
όλων των δαπανών σε περιφερειακό επίπεδο, κάτι που γίνεται
ήδη. Επίσης, έχουν συσταθεί πέντε περιφερειακές διευθύνσεις.
Όλες αυτές οι διαδικασίες ολοκληρώνονται σε επίπεδο περιφέρειας µε τις περιφερειακές υπηρεσίες συνδεδεµένες ηλεκτρονικά µε την κεντρική διοίκηση.
Παράλληλα, όπως µε ενηµέρωσε η διοίκηση του οργανισµού,
έγινε ευρεία, πολύµηνη διαβούλευση και µε τους δύο συλλόγους
των εργαζοµένων του οργανισµού όπως επίσης και µε τους διευθυντές των ινστιτούτων, για την κατάρτιση ενός σχεδίου οργανογράµµατος λειτουργίας του ΕΛΓΟ «ΔΗΜΗΤΡΑ», µε στόχο
την αντιµετώπιση των σηµερινών πραγµατικών αναγκών των
αγροτών σε αγροτική έρευνα, επαγγελµατική εκπαίδευση και κατάρτιση, την οργανωτική ενίσχυση του ελεγκτικού µηχανισµού
στο γάλα και στο κρέας, τις εταιρείες διαπίστευσης αγροτικών
προϊόντων και βέβαια την ουσιαστικότερη συµµετοχή και συµβολή του υπηρετούντος στελεχιακού δυναµικού του οργανισµού
µας.
Η τελική µορφή του οργανογράµµατος δεν έτυχε της πλήρους
συµφωνίας και από την πλευρά των δύο συλλόγων. Παρ’ όλα
αυτά το διοικητικό συµβούλιο το έχει κάνει αποδεκτό οµόφωνα.
Ήδη το επεξεργάζονται οι νοµικοί του Υπουργείου και πολύ σύντοµα θα έχει και τη δική µου υπογραφή.
Θα επανέλθω όµως για να σας απαντήσω στα υπόλοιπα ερωτήµατα αναλυτικά στη δευτερολογία µου, κύριε Πρόεδρε.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κυρία συνάδελφε, έχετε τον λόγο για τρία λεπτά.
ΑΓΝΗ ΚΑΛΟΓΕΡΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Καταλαβαίνω, κύριε Υπουργέ, ότι και εσείς είστε νέος στο
Υπουργείο και τώρα έχετε αναλάβει τα καθήκοντά σας. Σας εύχοµαι κάθε επιτυχία. Καταλαβαίνετε βέβαια ότι το κράτος έχει
συνέχεια. Προφανώς δεν είναι κάτι που απευθύνεται προσωπικά
σε εσάς.
Πραγµατικά σήµερα το οργανόγραµµα για τον ΕΛΓΟ «ΔΗΜΗΤΡΑ» απαιτεί έναν καινούργιο νόµο για να µπορέσει να ισχύσει,
για να µπορέσει να έχει τη δέουσα, την πρέπουσα νοµιµότητα,
την ηθική νοµιµοποίηση να φτιάξει ένα επιχειρησιακό σχέδιο, να
φτιάξει τα καινούργια προγράµµατα και για την έρευνα και για
την ποιότητα και για όλες τις λειτουργίες του ΕΛΓΟ «ΔΗΜΗΤΡΑ».
Ξέρουµε ότι από τον Νοέµβριο 2012 υπάρχει και από την προηγούµενη ηγεσία του Υπουργείου ένα σχέδιο το οποίο περιµέναµε εδώ και πάρα πολύ καιρό να βγει σε διαβούλευση, να βγει
σε συζήτηση, να γίνει αντικείµενο κουβέντας ανάµεσα σε όλους
τους εµπλεκόµενους φορείς και την κοινωνία, για να µπορέσει
πραγµατικά να προχωρήσει. Αυτή είναι η αγωνία µας και αυτός
είναι ο λόγος που κάνουµε την ερώτηση και ερχόµαστε σήµερα
να το συζητήσουµε.
Πιστεύουµε, λοιπόν, ότι µε ένα καινούργιο νόµο µπορεί να έχει
την ηθική νοµιµοποίηση και το Διοικητικό Συµβούλιο και όποιες
αλλαγές γίνουν.
Δεν δεσµευτήκατε για κάποια συγκεκριµένα πράγµατα. Ξέρουµε ότι επίκεινται κάποιες προσλήψεις στον ΕΛΓΟ-«ΔΗΜΗΤΡΑ» στο ερευνητικό του κοµµάτι. Πιστεύουµε, λοιπόν, ότι αυτές
οι προσλήψεις -και όχι µόνο αυτές, αλλά και πολύ περισσότερες
που µπορεί να χρειαστούν- θα πρέπει να ενταχθούν σε ένα συγκεκριµένο στρατηγικό σχέδιο. Αν δεν υπάρχει αυτό, δεν µπορούµε να ξέρουµε αν χρειαζόµαστε δέκα ή έντεκα ή δεκαπέντε
ή πενήντα ερευνητικούς σταθµούς. Δεν ξέρουµε σε ποια κατεύθυνση πρέπει να αναπτυχθούν αυτοί. Θέλουµε, δηλαδή, να αναπτύξουµε τι; Το λάδι; Το κρασί; Όλα αυτά τα πράγµατα θα πρέπει
να δεθούν µε την έρευνα, όπως επίσης και µε όλη την υπόλοιπη
λειτουργία του ΕΛΓΟ-«ΔΗΜΗΤΡΑ».
Άφησα από την πρωτολογία µου ένα µικρό κοµµάτι που δεν
αφορά το θέµα της έρευνας, αλλά κάποιο άλλο κοµµάτι της λει-
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τουργίας του ΕΛΓΟ-«ΔΗΜΗΤΡΑ» και για το οποίο θα σας παρακαλούσα πολύ -αν µπορείτε- να µας δώσετε κάποια απάντηση.
Αυτό έχει να κάνει µε τα εκπαιδευτικά προγράµµατα των νέων
αγροτών τα οποία έχουν ολοκληρωθεί σε όλη την Ελλάδα. Αφορούν οκτώ χιλιάδες ανθρώπους των οποίων το πρόγραµµα εκπαίδευσης έχει τελειώσει, αλλά ακόµα δεν έχουν πάρει τα
χρήµατα από την επιδότηση των νέων αγροτών. Θα θέλαµε να
δούµε πού βρίσκεται αυτή η ιστορία και γιατί έχει αργήσει.
Επίσης, σε ό,τι αφορά την εκπαίδευση, που είναι κι αυτό ένα
κοµµάτι του ΕΛΓΟ-«ΔΗΜΗΤΡΑ», υπάρχει ένα θέµα µε τη λειτουργία των Επαγγελµατικών Σχολών ΕΠΑΣ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, σχολές µε πολύ παλιά λειτουργία, µε πολύ µεγάλη προσφορά στις τοπικές κοινωνίες και σε όλη την εκπαίδευση στα θέµατα της αγροτικής µας παραγωγής, οι οποίες κινδυνεύουν να κλείσουν. Θα ήθελα και σε αυτό µια απάντηση αν
είναι εύκολο.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κύριε Υπουργέ,
έχετε τον λόγο για τρία λεπτά.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΣΜΑΝΗΣ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρία συνάδελφε, έχετε θέσει τόσα πολλά ερωτήµατα που θα
πρέπει κανονικά να κάνουµε άλλες τέσσερις επίκαιρες ερωτήσεις
για να µπορέσω να σας απαντήσω.
ΑΓΝΗ ΚΑΛΟΓΕΡΗ: Είναι πολλά τα προβλήµατα, κύριε
Υπουργέ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΣΜΑΝΗΣ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Εγώ, όµως, θα περιοριστώ σε αυτά ακριβώς που
έχετε καταθέσει και βάσει του Κανονισµού είµαι υποχρεωµένος
να απαντήσω.
Όπως σας ανέφερα και στην πρωτολογία µου, θα αναληφθεί
προσπάθεια από πλευράς µου για τη λειτουργία του ΕΛΓΟ-«ΔΗΜΗΤΡΑ» µε ένα οργανόγραµµα που θα ανταποκρίνεται τόσο στις
ανάγκες του οργανισµού όσο και στις ανάγκες αυτών για τους
οποίους έχει συσταθεί ο οργανισµός, δηλαδή για τους αγρότες.
Επίσης, θα προχωρήσουµε άµεσα στην πρόσληψη των εκατό
νέων ερευνητών οι οποίοι θα στελεχώσουν τα νέα ινστιτούτα,
αφού πολύ σύντοµα, πιστεύω, θα αρθούν όλοι οι λόγοι για τους
οποίους εκκρεµεί η προκήρυξη των θέσεων.
Να είστε βέβαιοι ότι και το πρόγραµµα αυτό, το «ΑΓΡΟΕΤΑΚ»,
το οποίο είναι στη δικαιοδοσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και του Υπουργού Εργασίας, θα υλοποιηθεί και µέσω
αυτού θα προσληφθούν µε δεκαπεντάµηνη σύµβαση οι εκατόν
πενήντα µεταδιδακτορικοί. Αυτό ακριβώς που ρωτάτε.
Κλείνοντας κι ευχαριστώντας σας πάλι για την ευκαιρία που
µου δώσατε να αναπτύξω στη Βουλή τις θέσεις µας για το ΕΛΓΟ«ΔΗΜΗΤΡΑ», οφείλω να σας πω ότι η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου αντιλαµβάνεται την ύπαρξη και λειτουργία του εν λόγω
οργανισµού ως ένα βασικό εργαλείο για την προσαρµογή των
Ελλήνων αγροτών στο νέο περιβάλλον µέσα στο οποίο καλούνται
από του χρόνου να δραστηριοποιηθούν για την εφαρµογή της
νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, τη νέα ΚΑΠ.
Για τον λόγο αυτό σας διαβεβαιώνω ότι όπου υπάρχουν αδυναµίες και προβλήµατα, θα καταβληθεί προσπάθεια να αντιµετωπιστούν, ενώ οι όποιες κινήσεις γίνουν -και θα γίνουν- στο
αµέσως προσεχές διάστηµα θα είναι µελετηµένες, νηφάλιες και
πάντα προϊόν ενός ευρέως, ειλικρινούς, οργανωµένου διαλόγου
µε όλους τους εκπροσώπους του οργανισµού.
Θεωρώ πως όλοι µας µέσα σε αυτήν την Αίθουσα ενδιαφερόµαστε ειλικρινά για το παρόν και το µέλλον του αγροτικού τοµέα
και πως κάθε πτυχή του και κάθε υποστηρικτικός µηχανισµός όπως για τον ΕΛΓΟ «ΔΗΜΗΤΡΑ» που συζητάµε σήµερα- πρέπει
να είναι αντικείµενο του πραγµατικού ενδιαφέροντός µας.
Σας ευχαριστώ, κυρία συνάδελφε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε,
κύριε Υπουργέ.
Η τρίτη µε αριθµό 39/3-7-2014 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Χίου του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Κωνσταντίνου
Τριαντάφυλλου προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τη
φορολόγηση των πολυεθνικών εταιρειών που δραστηριοποιούνται στο χώρο του διαδικτύου στη χώρα µας δεν θα συζητηθεί
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λόγω κωλύµατος του κυρίου Υπουργού και διαγράφεται.
Επίσης, η τέταρτη µε αριθµό 45/3-7-2014 επίκαιρη ερώτηση
του Βουλευτή Έβρου των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Μαρίνου Ουζουνίδη προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την µεταβίβαση του δηµοτικού κάµπινγκ Αλεξανδρούπολης στο ΤΑΙΠΕΔ
δεν θα συζητηθεί λόγω κωλύµατος του κυρίου Υπουργού και διαγράφεται.
Εισερχόµαστε τώρα στη συζήτηση της πέµπτης µε αριθµό
41/3-7-2014 επίκαιρης ερώτησης του Βουλευτή Α’ Αθηνών της
Δηµοκρατικής Αριστεράς κ. Ιωάννη Πανούση προς τον Υπουργό
Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την αντιµετώπιση των
προβληµάτων στο χώρο της Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης.
Στον κύριο συνάδελφο θα απαντήσει ο Υπουργός Παιδείας και
Θρησκευµάτων κ. Ανδρέας Λοβέρδος.
Κύριε Πανούση, έχετε τον λόγο για δύο λεπτά για να αναπτύξετε την επίκαιρη ερώτηση.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΟΥΣΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, είναι πολλά και σοβαρά τα προβλήµατα που
ταλανίζουν το χώρο της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης. Πολλά είναι
άλυτα και δηµιουργούν αναστατώσεις.
Θα µιλήσω για το σοβαρότερο πρόβληµα που έχει να κάνει µε
τους διοικητικούς υπαλλήλους και το οποίο έχει αρνητικές συνέπειες στον τρόπο λειτουργίας των τµηµάτων και των σχολών,
στην ανασφάλεια εκατοντάδων διοικητικών υπαλλήλων.
Τι να πρωτοπεί κανείς για τους χειρισµούς του προκατόχου
σας; Ας έρθουµε, όµως, στα τελευταία, δηλαδή την οκτάµηνη
παράταση που έχει δοθεί στη διαθεσιµότητα των υπαλλήλων.
Πότε, επιτέλους, θα µπορούν αυτοί οι πίνακες να ολοκληρωθούν, να έχουν ακριβή στοιχεία και να ξέρουµε ποιος είναι ποιος
και τι; Αυτήν τη στιγµή στους πίνακες υπάρχουν πολλά λάθη.
Είναι διαπιστωµένο ότι µέσα σε αυτούς περιλαµβάνονται ακόµα
και άτοµα που έχουν συνταξιοδοτηθεί. Πότε θα λήξει αυτή η εκκρεµότητα που κοντεύει να κλείσει ένα χρόνο;
Σύµφωνα µε την εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθµισης όλοι οι σε διαθεσιµότητα υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ
έχουν δικαίωµα να δηλώσουν όποια θέση επιθυµούν, δηλαδή και
όλες τις θέσεις των ΔΕ, ευρισκόµενοι θεωρητικά σε πλεονεκτικότερη θέση έναντι των ΔΕ. Αυτό σηµαίνει ότι λογικά και πρακτικά η κατηγορία των ΔΕ, ακόµα και των ΥΕ υπαλλήλων σε διαθεσιµότητα, αποκλείεται από τη συγκεκριµένη ρύθµιση, γιατί οι
θέσεις τους θα καλυφθούν από τους ΠΕ.
Ποια είναι ακριβώς η λογική και δικαιολογητική βάση της εν
λόγω ρύθµισης που παρέχει το δικαίωµα στους ΠΕ υπαλλήλους
να υποβάλλουν προτιµήσεις για τις κατώτερες θέσεις ΔΕ; Τι προβλέπεται να κάνει το Υπουργείο Παιδείας τώρα που τα στοιχεία
έχουν σταλεί στο ΑΣΕΠ;
Σε ό,τι αφορά στον έλεγχο της µετατροπής των συµβάσεων
σε αορίστου χρόνου πότε θα ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία;
Κυρίως, πώς θα γίνει; Θα γίνει µέσω ελέγχου των ενσήµων του
ΙΚΑ που θα αποδεικνύουν τόσο τον πραγµατικό χρόνο όσο και
το νοµότυπο της µετατροπής των συµβάσεων; Αν όχι έτσι, πώς
θα γίνει; Ποια είναι η δική σας θέση πάνω στο θέµα αυτό;
Αν προκύψει µεγάλος αριθµός µη νοµίµως µετατρεπουσών
συµβάσεων αορίστου χρόνου, σε ποιες ενέργειες θα προχωρήσει το Υπουργείο για την κάλυψη των θέσεων αυτών; Για ποιο
λόγο δεν ολοκληρώνεται πρώτα αυτή η διαδικασία της νοµιµότητας και στη συνέχεια να προχωρήσει το Υπουργείο σε κινητικότητα;
Κύριε Υπουργέ, πρώτα το νόµιµο και µετά το σκόπιµο, πρώτα
το νόµιµο και µετά το προαπαιτούµενο.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κύριε Υπουργέ,
έχετε τον λόγο για τρία λεπτά.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων): Κατ’ αρχάς, κύριε Πρόεδρε, θέλω να υπογραµµίσω µια νοµίζω- κοινοβουλευτικά άψογη στάση από την πλευρά του
Υπουργείου Παιδείας, διότι µέχρι στιγµής δεν υπάρχει επίκαιρη
ερώτηση, την οποία να µην απαντήσαµε είτε εγώ προσωπικά είτε
οι δύο Υφυπουργοί.
Είχαµε πει -προέδρευε ο κ. Δραγασάκης εκείνη την ηµέραπως αυτό θα το τηρήσουµε ευλαβικά µέχρι το τέλος. Γι’ αυτό

κάθε συνάδελφος που θα απευθύνεται σε εµάς, ερωτώντας δύσκολα ή εύκολα πράγµατα, θα έχει εδώ παρόντες Υπουργό και
Υφυπουργούς για να παίρνει απαντήσεις στο µέτρο των δυνάµεών µας και των στοιχείων που διαθέτουµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Το Προεδρείο
εύχεται να σας µιµηθούν οι πάντες.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων): Είναι τρεις εβδοµάδες που το τηρούµε αυτό και νοµίζω ότι
είναι µια σωστή κοινοβουλευτική πρακτική. Άλλωστε -είστε παλαιός κοινοβουλευτικός- θυµάστε τι τραβούσαν οι Υπουργοί παλαιών κυβερνήσεων και των δύο κοµµάτων όταν παλιότεροι συνάδελφοι, πρεσβύτεροι συνάδελφοι έκαναν ερωτήσεις και υπήρχε Υφυπουργός εδώ για να απαντήσει. Και σε αυτήν την περίπτωση η κριτική ήταν αµείλικτη. Τα πράγµατα άλλαξαν και έγιναν
πολύ χειρότερα. Θεωρώ, όµως, ότι ήρθε η ώρα -τουλάχιστον από
την πλευρά µας- να δείξουµε ένα σεβασµό στο Κοινοβούλιο.
Είναι το ελάχιστο που µπορούµε να κάνουµε.
Πάµε τώρα στην ουσία:
Κύριε συνάδελφε, διάβασα την ερώτησή σας αρκετές φορές.
Θέλω να σας πω ότι καταλαβαίνω πως µε ένα - δύο ειδικά ερωτήµατα θέτετε το συνολικό ερώτηµα που αφορά τα πανεπιστήµιά
µας.
Προκαταβολικά θέλω να πω στην Αίθουσα ότι παραδέχοµαι όπως και κάθε λογικός άνθρωπος- ότι τα πανεπιστήµιά µας, γενικά τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα της χώρας στην τριτοβάθµια εκπαίδευση, έχουν πράγµατι προβλήµατα, αλλά όχι αυτά
τα οποία ο συρµός θέλει να έχει.
Η δική µου εκτίµηση, βασισµένη σε στοιχεία, κύριε Πρόεδρε,
είναι ότι πρέπει να αρχίσουµε όλοι µας να µιλάµε για τα πανεπιστήµια -στο µέτρο που τα στοιχεία µας το επιτρέπουν- καλά και
να µην κρύβουµε την αλήθεια.
Από τις πιο έγκυρες διεθνείς κατατάξεις των πανεπιστηµίων
µας δεν προκύπτουν απογοητευτικά συµπεράσµατα. Περιορίζοµαι να πω, γιατί διαθέτω όλες τις αξιολογήσεις που έγιναν στα
ελληνικά πανεπιστήµια, ότι το Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, από το οποίο έχω και εγώ το πτυχίο µου, µεταξύ είκοσι χιλιάδων αξιολογούµενων ιδρυµάτων κατατάσσεται στα
πρώτα διακόσια, ενώ το Μετσόβιο Πολυτεχνείο είναι ενδέκατο
στην Ευρώπη σε ό,τι αφορά την έρευνα και εκατοστό δέκατο τέταρτο σε ό,τι αφορά όλα τα πολυτεχνεία του κόσµου. Χρειάζεται
στήριξη των πανεπιστηµίων.
Ας συνδέσουµε τώρα µια γενική τοποθέτηση µε αυτά που ρωτάει ο συνάδελφος.
Ρωτάτε κατ’ αρχάς, κύριε Πανούση, για το θέµα των διαθεσιµοτήτων, ένα θέµα ως προς το οποίο νοµίζω ότι κινηθήκαµε ως
πολιτική ηγεσία του Υπουργείου µε τρόπο αξιόπιστο. Δηλαδή, τι
είπαµε; Είπαµε σε ό,τι αφορά την διαθεσιµότητα και κινητικότητα
και την διαθεσιµότητα και τις απολύσεις, ότι θα πρέπει, για να
προκύψει αριθµός, να έχει προηγηθεί αξιολόγηση.
Η αξιολόγηση των πανεπιστηµίων και των ΤΕΙ έχει γίνει ήδη,
έχει τελειώσει από το Φεβρουάριο. Αυτό θέλω να το ξέρετε.
Έχουν αξιολογηθεί τα ιδρύµατα και έχουν συµπεράνει οι αξιολογητές αυτά που έχουν συµπεράνει. Δηλαδή, µια παλιά άρνηση,
που κρατούσε δεκαετίες και εν πάση περιπτώσει την έχουµε
ζήσει στη Βουλή, έχει ξεπεραστεί.
Πάµε τώρα να δούµε αν υπάρχει ανάγκη απολύσεων στο πανεπιστήµιο. Εγώ δεν έκρυψα -το είπα και στην πρώτη επίκαιρη
ερώτηση που απάντησα για το θέµα- ότι αν η αξιολόγηση δείχνει
ότι υπάρχει µικρότερη ανάγκη από τις θέσεις, θα απολυθούν. Αν,
όµως, υπάρχει το αντίθετο, τότε νοµίζω ότι θα πρέπει να σεβαστούµε την αξιολόγηση.
Πρόκειται για µια αξιολόγηση που δεν θα την κάνουµε ούτε µε
το µάτι, κύριε συνάδελφε, ούτε µόνοι σας ως Υπουργεία, οπότε
το ένα θα φέρει το ένα και το άλλο θα φέρει το άλλο. Πρέπει να
προσφύγουµε, µέσω της τεχνικής βοήθειας του ΕΣΠΑ, σε αξιολογητή.
Θεωρήθηκε αυτό και στην Αίθουσα αυτή -υπάρχουν τα Πρακτικά της Βουλής- ότι είναι µια αναβολή της επίλυσης του θέµατος, µια παρελκυστική τακτική που «πετάει την µπάλα στην κερκίδα», για να εκφραστώ µε την ορολογία των ηµερών. Πριν, όµως, από περίπου τέσσερις ηµέρες -την περασµένη Παρασκευή
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εν πάση περιπτώσει- έληξε η διαδικασία της αναζήτησης αξιολογητή, υπάρχει αξιολογητής και ξεκίνησε την αξιολόγηση. Για να
την κάνει µέχρι πότε, κυρίες και κύριοι Βουλευτές; Σε ό,τι αφορά
τα οργανογράµµατα των οκτώ ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων που έχουν διαθεσίµους, µέχρι τις 4 Αυγούστου και σε ό,τι αφορά το Μετσόβιο Πολυτεχνείο, που ήταν σε κρίση και σε κατάληψη µέχρι πριν από λίγες ηµέρες, µέχρι το τέλος της τρέχουσας
εβδοµάδας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κύριε Υπουργέ,
παρακαλώ τα υπόλοιπα στη δευτερολογία σας.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων): Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε.
Άρα, αγαπητέ συνάδελφε, και µε τους δείκτες των διεθνών οργανισµών και των σηµαντικότερων πανεπιστηµίων του δυτικού
ηµισφαιρίου του πλανήτη διεξάγεται αυτήν τη στιγµή η αξιολόγηση. Και στις προϋποθέσεις της διεξαγωγής της είναι και η συνάντηση του αξιολογητή µε τις διοικήσεις των πανεπιστηµίων,
αλλά και τους φορείς.
Άρα, είναι µια πλήρης διαδικασία, η οποία θα καταλήξει σε ένα
συµπέρασµα, από το οποίο θα προκύψουν τελικά οι στάσεις της
ελληνικής Κυβέρνησης κατά την απόφαση του Πρωθυπουργού
και του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Σας ευχαριστούµε, κύριε Υπουργέ.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων): Αντιλαµβάνεστε λοιπόν -και αυτή είναι η τελευταία µου
φράση- πως σε ό,τι αφορά ένα µεγάλο µέρος της παρέµβασή
σας µε επίκαιρη ερώτηση, η απάντηση είναι σαφής και συγκεκριµένη.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κύριε Πανούση,
έχετε τον λόγο για τρία λεπτά.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΟΥΣΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, επειδή είστε πανεπιστηµιακός, θέλω να επωφεληθώ για να συζητήσουµε στη δευτερολογία κάποιες σκέψεις
για την ανώτατη παιδεία και όχι για την τριτοβάθµια εκπαίδευση.
Κύριε Υπουργέ, το πανεπιστήµιο δεν είναι πλέον ούτε το καταφύγιο των σοφών ούτε το εργαστήρι των ερευνητών ούτε η
θεσµική εγγύηση για ένα προσδοκώµενο επάγγελµα.
Επίσης, τα πανεπιστήµια δεν έχουνε αναλάβει το ρόλο της κατασκευής ηθικής και πολιτικής συνείδησης ή την προώθηση της
πάλης των ιδεών. Τα πανεπιστήµια φαίνεται να µην µπορούν
πλέον να συµβάλουν στην αυτοανάπτυξη της κοινωνίας και της
κουλτούρας της και έχουν κουραστεί να θεωρούνται ως οι κρίσιµοι συντελεστές της υλοποίησης του δηµοκρατικού ιδεώδους.
Επειδή το ήθος και το είδος της παιδείας -αυτήν την αίσθηση
που µου αρέσει να χαρακτηρίζω «άρωµα παιδείας»- δεν φαίνεται
να είναι έννοιες συµβατές µε την αγοραία παγκοσµιοποίηση και
την τεχνολογική απορρόφηση των παιδευτικών διαδικασιών, όλο
το βάρος της πολιτείας και το ενδιαφέρον, δυστυχώς, της κοινωνίας πέφτει στο νοµοθετητέον περί παιδείας, δηλαδή στα εκπαιδευτικά συστήµατα, δηλαδή στην κατανοµή των εξουσιών µας
στα πανεπιστήµια. Ακόµα, όµως, και σε αυτήν την περίπτωση θα
έπρεπε να έχουµε ένα εθνικό σχέδιο παιδείας, µε βασικές αρχές
και σταθερούς άξονες δράσης.
Το πανεπιστήµιο, κύριε Υπουργέ, καλείται να διαχειριστεί κοινωνικές ανισότητες, αναπαραστάσεις, διαψεύσεις. Και αγωνίες
και το πράττει µε τον χειρότερο δυνατό τρόπο: Με την επιτρεπτικότητα και την ανοµία. Πολλοί έχουν εκ του πονηρού εκλάβει
την πανεπιστηµιακή αυτοδιοίκηση ως κράτος εν κράτει, ως χώρο
µη ελέγχου και τους εαυτούς τους ως καλυπτόµενους από µία
ιδιότυπη ασυλία για ό,τι κάνουν και για ό,τι δεν κάνουν.
Όµως, και πολλοί Υπουργοί Παιδείας, τουλάχιστον της Μεταπολίτευσης -οι οποίοι και αυτοί πρέπει να αξιολογηθούν, κύριε
Υπουργέ, για το τι έχουν κάνει και όχι να αξιολογούν µόνο τους
άλλους- θέλουν να πρυτανεύουν στην ουσία των πανεπιστηµίων,
παρ’ όλο που είναι αυτοδιοικούµενα.
Άρα, κύριε Υπουργέ, θα έλεγα ότι από την έλλειψη καθαριότητας -αυτό το πεζό, καθηµερινό πρόβληµα- µέχρι την αναβίωση
της βίας που βλέπουµε, το δηµόσιο πανεπιστήµιο συνεχίζει να
µην βρίσκει βηµατισµό, φυσιογνωµία, ρόλο και δυστυχώς και
ακαδηµαϊκό πρόσωπο. Και νοµίζω ότι έτσι ένας Υπουργός Παι-
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δείας πρέπει να βλέπει τα πράγµατα, να βλέπει δηλαδή το σύνολο και να καταθέσει το εθνικό σχέδιο στην Εθνική Αντιπροσωπεία για το ποια παιδεία θα έχουµε το 2020, όχι ποια διαχειριζόµαστε µε τον τρόπο που το κάνουµε το 2014.
Καλό θα ήταν, λοιπόν, κύριε Υπουργέ, η πολιτεία να ορίσει το
2015 ως έτος πανεπιστηµιακής αναβάθµισης.
Και θα ήταν χρήσιµο, κύριε Πρόεδρε, να έχουµε µία συζήτηση
εκτός ηµερήσιας διάταξης των Αρχηγών των κοµµάτων, να µας
πούνε πώς βλέπουν την παιδεία στο επίπεδο των ονείρων και όχι
στο επίπεδο των αναγκών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε,
κύριε συνάδελφε.
Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο για τρία λεπτά.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων): Κύριε συνάδελφε, αρθρώνετε λόγο για την παιδεία και όχι
απλά για την εκπαίδευση. Και σ’ αυτόν τον δρόµο που παρωθείτε
τη συζήτηση, πολύ εύκολα θα µπούµε. Έχω την απόλυτη διάθεση να προσαρµοστώ -στο βαθµό βέβαια που οι περιστάσεις το
επιτρέπουν- σε αυτού του είδους την σκέψη για την παιδεία. Όχι,
όµως, µόνο την σκέψη, αλλά και τη δράση. Θα πάρουµε πρωτοβουλίες.
Χθες, επ’ ευκαιρία µιας τροπολογίας που καταθέσαµε, είπαµε
ότι θα ζητήσουµε για την επόµενη εβδοµάδα τη σύγκληση της
Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων, την οποία θα καταστήσουµε κοινωνό κάθε είδους προβλήµατος που αφορά την παιδεία αυτή καθ’ εαυτή, αλλά και τα καθηµερινά θέµατα της εκπαίδευσης. Μάλιστα, έχουµε πει ότι δεν έχουµε καµµία µαταιοδοξία
να συνδέσουµε το όνοµά µας µε αλλαγές που θα µας αφήσουν
στην ιστορία κλπ..
Η δική µας παρέµβαση θα είναι, όπου χρειάζεται, διορθωτική,
διότι έχουµε µπροστά µας το ορόσηµο της εκλογής του Προέδρου της Δηµοκρατίας και άρα, οφείλουµε να σεβόµαστε το
χρόνο. Διότι άλλους σχεδιασµούς κάνεις αν έχεις µπροστά σου
δύο χρόνια και άλλους σχεδιασµούς κάνεις αν οφείλεις να σκεφτείς ότι µπορεί και να έχεις κάτι λιγότερο. Εµείς πιστεύουµε ότι
η διαδροµή µας θα είναι µέχρι το 2016. Πρέπει, όµως, να έχουµε
και εκείνη τη σύνεση, ούτως ώστε πολιτικές που έχουν αναπτυχθεί, να µην τις ανατρέπουµε, αλλά µε βάση τα προβλήµατα που
αναδεικνύει η πράξη, να κάνουµε διορθωτικές παρεµβάσεις.
Τι να κάνουµε, όµως, κύριε συνάδελφε, που η πραγµατικότητα
σε πιέζει να διαχειριστείς πράγµατα και καταστάσεις; Αναφερθήκατε στα σκουπίδια, ένα πρόβληµα που η γραφειοκρατία γέννησε και η αρρυθµία του πανεπιστηµίου. Έχω ενηµέρωση. Αν
πάµε στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων την επόµενη εβδοµάδα, θα σας πω.
Τι να κάνουµε που ψηφίστηκε στις 14 Μαΐου του 2014, κυρίες
και κύριοι Βουλευτές, µία ρύθµιση περί µετεγγραφών που απελευθέρωσε τις µετεγγραφές απολύτως; Η Εθνική Αντιπροσωπεία
το έχει ψηφίσει αυτό, µάλιστα µε πολύ µεγάλη πλειοψηφία και
απελευθερώθηκαν οι µετεγγραφές.
Τι να κάνουµε που δεν είναι δυνατόν -ήθελα να το πω εχθές
αυτό, κύριε Πρόεδρε, αλλά ήταν πολύ έντονες οι καταστάσεις
και δεν υπήρχε η δυνατότητα- στις 14 Μαΐου η Βουλή να ψηφίζει
κάτι και εµείς να ερχόµαστε µετεκλογικά και να το αλλάζουµε;
Υπάρχει πρόβληµα που θα αντιµετωπίσουµε ενδεχοµένως -ας
κρατήσω µία επιφύλαξη, γιατί εντός των ηµερών θα έχουµε την
εικόνα- να αποψιλωθούν περιφερειακά πανεπιστήµια και να συγκεντρωθεί ο φοιτητικός µας πληθυσµός στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, είτε πρόκειται για πανεπιστήµια είτε πρόκειται για τα
ΤΕΙ.
Καταλαβαίνουµε, συµµεριζόµαστε και µετέχουµε στην ανάγκη
κάθε ελληνικής οικογένειας. Και εφόσον είναι αυτό το εξεταστικό
µας σύστηµα, καταλαβαίνουµε ότι πολλές φορές οι οικογένειες
δεν µπορούν να σπουδάσουν όχι δύο παιδιά ή τρία σε άλλες πόλεις, αλλά ούτε καν ένα.
Άρα, πρέπει να παρέµβουµε. Πρέπει όµως και όλοι µαζί να
δούµε µέχρι ποια όρια είναι η παρέµβασή µας.
Χθες έκανα µία αναφορά σε ορισµένες σκέψεις που έχουν
πάρει τη µορφή τροπολογίας από συναδέλφους, που θα τις
δούµε στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων.
Σήµερα –γιατί δεν το είχα υπ’ όψιν µου χθες- θέλω να κάνω µια
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αναφορά σε µια ακόµα παρέµβαση αρκετών συναδέλφων, µε επικεφαλής τον κ. Τζαµτζή, που και αυτή θα τη δούµε.
Ωστόσο, µας αναγκάζει η πραγµατικότητα, κύριε Πανούση, να
διαχειριστούµε πράγµατα και καταστάσεις εδώ και τώρα και να
δώσουµε τις καλύτερες δυνατές λύσεις. Θεωρώ πως εάν καταφέρουµε να έχουµε µία µορφή συναίνεσης για όλα αυτά θα είναι
ακόµα καλύτερο.
Γι’ αυτό –και µε αυτό τελειώνω, κύριε Πρόεδρε- σκέφτοµαι
στην πρώτη νοµοθετική παρέµβαση που θα κάνουµε µέσα στο
καλοκαίρι -που απ’ ό,τι φαίνεται θα αφορά την οργάνωση των
θρησκευτικών κοινοτήτων, γιατί έληξε µε επιτυχία ο διάλογος µε
όλους και ήταν θετικός- να έχουµε και µία διάταξη, η οποία θα
δίνει θεσµική µορφή σε µία σύνοδο του νυν µε τους πρώην
Υπουργούς Παιδείας. Δηλαδή, αυτό θα είναι µια µορφή εξασφάλισης της συνέχειας των ασκουµένων πολιτικών.
Το κάναµε ατύπως στο Υπουργείο Υγείας και πήγε καλά. Πιστεύω ότι έχουµε µια ευκαιρία να το κάνουµε εδώ θεσµοποιώντας το.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε,
κύριε Υπουργέ.
Εισερχόµαστε στην έκτη µε αριθµό 43/3-7-2014 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Νοµού Αττικής του Κοµµουνιστικού Κόµµατος κ. Ιωάννη Γκιόκα προς τον Υπουργό Υγείας, σχετικά µε την
αντιµετώπιση των προβληµάτων στο ΚΕΘΕΑ.
Στην ερώτηση του συναδέλφου θα απαντήσει η Υφυπουργός,
κυρία Αικατερίνη Παπακώστα-Σιδηροπούλου.
Κύριε συνάδελφε, έχετε τον λόγο για τρία λεπτά για να αναπτύξετε την επίκαιρη ερώτηση.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΟΚΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρία Υφυπουργέ, η ερώτηση του ΚΚΕ αφορά ένα πολύ κρίσιµο ζήτηµα. Αφορά την ανάγκη να συνεχίσει να προσφέρει µε
όρους στον τοµέα της απεξάρτησης από τα ναρκωτικά το
ΚΕΘΕΑ καθώς και άλλες δοµές «στεγνών» προγραµµάτων που
υπάρχουν, των οποίων οι υπηρεσίες είναι πολύτιµες και είναι
γνωστές όχι µόνο στη χώρα µας αλλά και εκτός των συνόρων
µας.
Υπάρχει το εξής χαρακτηριστικό. Υπάρχουν αιτήµατα ανθρώπων από άλλες χώρες να έρθουν για θεραπεία στις δοµές του
ΚΕΘΕΑ.
Αυτήν τη στιγµή το ΚΕΘΕΑ διαθέτει πάνω από εκατό µονάδες,
σε είκοσι τρείς πόλεις και σε δεκαοκτώ σωφρονιστικά καταστήµατα. Το 2013 πάνω από δεκατρεισήµισι χιλιάδες χρήστες και οι
οικογένειές τους έλαβαν θεραπευτικές υπηρεσίες από το ΚΕΘΕΑ.
Επίσης, πάνω από δέκα χιλιάδες άτοµα, µαθητές, γονείς, εκπαιδευτικοί, συµµετείχαν σε παρεµβάσεις πρόληψης του ΚΕΘΕΑ.
Και όλα αυτά το ΚΕΘΕΑ προσπαθεί να τα καλύψει µε ένα δίκτυο µόνο τετρακοσίων ογδόντα εργαζοµένων -τετρακόσιοι είκοσι έξι είναι όσοι έχουν σχέση πλήρους απασχόλησης και
πενήντα τέσσερις µερικής απασχόλησης- και βέβαια µε εθελοντές. Δεν µπορεί, όµως, αυτό το έργο να καλυφθεί µέσω εθελοντών, οι οποίοι είναι για ένα διάστηµα και µετά βρίσκουν κάπου
αλλού δουλειά και φεύγουν.
Η χρηµατοδότηση, η κρατική επιχορήγηση είναι κουτσουρεµένη, 18 εκατοµµύρια ευρώ έναντι 23 εκατοµµυρίων ευρώ που
είναι ο προϋπολογισµός του ΚΕΘΕΑ.
Και όλα αυτά σε µια περίοδο, σε µια συγκυρία, που εξαιτίας
των προβληµάτων της κρίσης, της φτώχειας, της ανέχειας δηµιουργούνται σοβαρά προβλήµατα και οξύνεται µε τραγικές συνέπειες, ιδιαίτερα για τη νεολαία, το πρόβληµα των ναρκωτικών. Το
ΚΕΘΕΑ έχει να κάνει πρόσληψη εδώ και επτά χρόνια.
Άρα, το ερώτηµα που τίθεται προς το Υπουργείο Υγείας είναι
το αν θα προχωρήσει η Κυβέρνηση στην πρόσληψη προσωπικού
για τις αναγκαίες δοµές πρόληψης, θεραπείας και επανένταξης
και αν θα δοθούν τα απαραίτητα κονδύλια για αυτό το σκοπό.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κυρία Υφυπουργέ, έχετε τον λόγο για τρία λεπτά.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ-ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ (Υφυπουργός
Υγείας): Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Θέλω να πω, ευχαριστώντας τον αγαπητό συνάδελφο για την

επίκαιρη ερώτηση και το περιεχόµενό της όσον αφορά στο
ΚΕΘΕΑ, ότι µέχρι τώρα και µετά την σύνθεση της νέας Κυβέρνησης, το Υπουργείο Υγείας παρίσταται ανελλιπώς στις συνεδριάσεις της Εθνικής µας Αντιπροσωπείας, προκειµένου να απαντά στα ερωτήµατα και στις επίκαιρες ερωτήσεις, δηλαδή στη
διαδικασία άσκησης κοινοβουλευτικού ελέγχου των συναδέλφων, διότι αυτό συνιστά η κοινοβουλευτική δεοντολογία, µε απόλυτο σεβασµό σε αυτήν και αυτό θα τηρηθεί µε θρησκευτική
ευλάβεια.
Θέλω, λοιπόν, να πω ότι ήδη από την πρώτη στιγµή που αναλάβαµε την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου, αυτό εν τοις πράγµασι έχει αποδειχθεί.
Όσον αφορά το ερώτηµα, κύριε συνάδελφε, πρέπει να σας
πω, πλειοδοτώντας σε αυτά τα οποία λέτε ότι πράγµατι το
ΚΕΘΕΑ είναι ένα εξαιρετικό εργαλείο όσον αφορά τη θεραπεία
εξαρτηµένων ατόµων. Αυτό είναι το πρώτο στοιχείο.
Το δεύτερο στοιχείο που θέλω να σας πω είναι ότι είναι φανερό ότι οι µεταβαλλόµενες κοινωνικές και οικονοµικές συνθήκες
–και αυτό είναι µία πραγµατικότητα- των τελευταίων ετών µας
κάνουν -εννοώ την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας- να
δούµε πως είναι αναγκαίος ο επανασχεδιασµός της πολιτικής
αναφορικά µε τους εργαζόµενους-στελέχη –γιατί εµείς θεωρούµε τους εργαζόµενους ως στελέχη- των φορέων απεξάρτησης, µε προτεραιότητα -θα σας έλεγα- την ενίσχυση της ανατροφοδότησης της εκπαίδευσής τους, µε προτεραιότητα την πρόσληψη προσωπικού σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, που υπαγορεύονται εξάλλου τις περισσότερες φορές από τις νέες
κοινωνικές και οικονοµικές συνθήκες, µε την αναθεώρηση του
συστήµατος εναλλαγής στις θέσεις εργασίας, ώστε πολύ απλά
να µην «καίγονται» -επιτρέψτε µου την έκφραση- άνθρωποι πάρα
πολύ ικανοί, µε έµφαση στους εργαζόµενους οι οποίοι υπηρετούν για πολλά χρόνια σε θέσεις υψηλής ψυχικής επιβάρυνσης.
Είµαι, λοιπόν, σε θέση να σας πω, όσον αφορά στο θέµα των
προσλήψεων, ότι την 1-7-2014 υπέγραψε η πολιτική ηγεσία του
Υπουργείου Υγείας σχετικό αίτηµα προς το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθµισης, αλλά και το Υπουργείο Οικονοµικών, προκειµένου να εγκριθεί η πλήρωση εκατόν πενήντα θέσεων –είναι
στοχευµένες- διαφόρων κλάδων και ειδικοτήτων µονίµου προσωπικού για τη στελέχωση των µονάδων ψυχικής υγείας αρµοδιότητάς µας, διακόσιες θέσεις διαφόρων κλάδων και ειδικοτήτων κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ οι οποίες και θα καθοριστούν µε απόφαση του Υπουργού Υγείας, εκτιµώντας τις ανάγκες των φορέων.
Βεβαίως, σε σχέση µε το ΚΕΘΕΑ πρέπει να σας πω ότι βρίσκεται αυτή τη στιγµή στο στάδιο των υπογραφών σχετικό αίτηµα
προς τα Υπουργεία Οικονοµικών και Διοικητικής Μεταρρύθµισης
για την έγκριση παράτασης πρόσληψης σαράντα δύο ατόµων
θεραπευτικού προσωπικού µε σύµβαση ορισµένου χρόνου, διάρκειας ενός έτους, ώστε να ολοκληρωθεί το έργο ίδρυσης και λειτουργίας του δικτύου πολυδυνάµων ψυχοδιαγνωστικών κέντρων
στα δύο µεγάλα αστικά κέντρα.
Όσον αφορά, κύριε Πρόεδρε, στον προϋπολογισµό, έχω να
απαντήσω στον αγαπητό συνάδελφο τον κ. Γκιόκα, ότι ήδη εισηγούµεθα την επιχορήγηση του ΚΕΘΕΑ µε το ποσό των 20.600.000
ευρώ για το οικονοµικό έτος 2015, για το οποίο, αν θέλετε, στη
δευτερολογία µου µπορώ να σας κάνω την ανάλυση.
Το δε εναποµείναν ποσό των 2.250.000 ευρώ πρέπει να σας
πω ότι προβλέπουµε να καλυφθεί, πρώτον, από το Πρόγραµµα
Δηµοσίων Επενδύσεων µε 550.000 ευρώ, δεύτερη πηγή άντλησης εσόδων θα είναι από τα ίδια τα έσοδα από επιχειρηµατική
δραστηριότητα του ΚΕΘΕΑ και τρίτη πηγή άντλησης εσόδων,
ύψους 500.000 ευρώ, θα είναι από τις χορηγίες-δωρεές.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κύριε συνάδελφε, έχετε τον λόγο για τρία λεπτά.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΟΚΑΣ: Κυρία Υπουργέ, θα σας παρακαλούσα
όσο µπορείτε στη δευτερολογία σας να γίνετε πιο συγκεκριµένη
στο εξής. Είπατε για εκατόν πενήντα έως διακόσιες προσλήψεις
στις µονάδες ψυχικής υγείας. Οι µονάδες ψυχικής υγείας δεν
είναι µόνο το ΚΕΘΕΑ, υπάρχουν πολλές. Θα προσληφθεί προσωπικό στο ΚΕΘΕΑ; Γιατί αυτά που είπατε για σαράντα δύο
άτοµα για ένα χρόνο µε µερική απασχόληση ή κάτι άλλο που εί-
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πατε, το οποίο πρέπει να εξηγήσετε, για εναλλαγή των θέσεων
εργασίας, κατά τη γνώµη µας δεν λύνει το πρόβληµα.
Εδώ, κυρία Υπουργέ, χρειάζεται µόνιµο προσωπικό. Το συγκεκριµένο έργο που επιτελεί το προσωπικό του ΚΕΘΕΑ είναι και
απαιτητικό και δεν µπορεί να καλυφθεί µε προσωπικό που εναλλάσσεται.
Επίσης, υπάρχει και το εξής. Το προσωπικό µειώνεται τα τελευταία χρόνια λόγω συνταξιοδότησης, αλλά και εξαιτίας του γεγονότος ότι επειδή ακριβώς το έργο είναι δύσκολο και απαιτητικό, προσωπικό φεύγει για να αναζητήσει αλλού δουλειά. Άρα,
λοιπόν, εδώ πρέπει να υπάρχει δέσµευση από την πλευρά του
Υπουργείου, της Κυβέρνησης, ότι θα προσληφθεί µόνιµο προσωπικό για τη στελέχωση των αναγκών του ΚΕΘΕΑ.
Και βέβαια, το ερώτηµα που πρέπει να απαντηθεί από τη σηµερινή ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, είναι, αν θα στηριχθεί ή
όχι το θεραπευτικό έργο, το πολύτιµο θεραπευτικό µοντέλο του
ΚΕΘΕΑ και των άλλων στεγνών προγραµµάτων που όλα αυτά τα
χρόνια έχουν συµβάλλει στο να βγαίνουν καθαροί άνθρωποι, να
βγαίνουν απεξαρτηµένοι, να επανεντάσσονται στην κοινωνία, να
µπορούν να σταθούν στα πόδια τους.
Εµείς λέµε ότι πρέπει να στηριχθούν αυτές οι δοµές, όµως,
στήριξη σηµαίνει προσωπικό, σηµαίνει χρηµατοδότηση, σηµαίνει
σχεδιασµό σε όλο το πλέγµα, πρόληψη, απεξάρτηση, κοινωνική
επανένταξη. Και το πρόβληµα, κυρία Υπουργέ, είναι ότι η απάντηση που έχουν δώσει διαχρονικά οι κυβερνήσεις σε αυτό το
ερώτηµα, είναι συρρίκνωση αυτών των προγραµµάτων, είναι
υποχρηµατοδότηση και την ίδια στιγµή γενίκευση και επέκταση
των προγραµµάτων υποκατάστασης, δηλαδή των προγραµµάτων δια βίου συντήρησης εξαρτηµένων ανθρώπων και άνοιγµα
του δρόµου στην ιδιωτικοποίηση.
Η αρχή έγινε -και επ’ ευκαιρίας, αν µπορείτε να µου απαντήσετε και σ’ αυτό- µε το ν. 4139. Μετά το ν. 4139, τον Κώδικα για
τα ναρκωτικά, που προβλέφθηκε για πρώτη φορά η δυνατότητα
από ιδιώτες να ανοίγουν τέτοια κέντρα, έχουν ξεφυτρώσει σαν
τα µανιτάρια οι διαφηµίσεις για κέντρα δήθεν θεραπευτικά που
διαφηµίζονται και µάλιστα µε το αζηµίωτο. Και σύµφωνα µε το
νόµο, το Υπουργείο Υγείας έχει την ευθύνη για τον έλεγχο, την
εποπτεία και την αδειοδότηση τέτοιων κέντρων. Υπάρχει εποµένως το ερώτηµα –και αν µπορείτε να το απαντήσετε- το Υπουργείο Υγείας έχει γνώση για όλα αυτά τα ιδιωτικά κέντρα που
ξεφυτρώνουν σαν τα µανιτάρια και παίζουν µε τον πόνο αυτών
των ανθρώπων;
Άρα, λοιπόν, αυτό είναι κατά τη γνώµη µας το ζήτηµα. Βεβαίως, σαν Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας δεν έχουµε αυταπάτη
ότι µπορεί η τοξικοµανία ως φαινόµενο να αντιµετωπιστεί στο
πλαίσιο αυτού του συστήµατος, αλλά το µεµονωµένο άτοµο µπορεί να θεραπευτεί, µπορεί να νικήσει την εξάρτηση εάν υπάρχουν
οι κατάλληλες υποδοµές και αυτές εµείς θα συνεχίσουµε να διεκδικούµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Η κ. Παπακώστα έχει τον λόγο για τρία λεπτά.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ-ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ (Υφυπουργός
Υγείας): Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Σε ό,τι αφορά, αγαπητέ συνάδελφε, για τη χρηµατοδότηση
του ΚΕΘΕΑ, θα σας έλεγα ξεκινώντας απ’ αυτό, ότι το ΚΕΘΕΑ
δεν έχει κάνει αίτηµα για τη χορήγηση. Ένα το κρατούµενο.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ)

Το δεύτερο που θέλω να σας πω είναι το εξής: Σας είπα και
στην πρωτολογία µου ότι ήδη εισηγούµεθα την επιχορήγηση του
ΚΕΘΕΑ µε το ποσό των 20.600.000 ευρώ. Αυτό εξειδικεύεται ως
εξής: Είναι 18,5 εκατοµµύρια ευρώ για την υφιστάµενη λειτουργία του ΚΕΘΕΑ και 2.100.000 για τη συνεισφορά του στο εθνικό
σχέδιο δράσης για την αντιµετώπιση των ναρκωτικών 2014-2016
που εκπονήθηκε από την Επιτροπή Σχεδιασµού και Συντονισµού
για την αντιµετώπιση των ναρκωτικών στην οποία προεδρεύει ο
εθνικός συντονιστής.
Όσον αφορά το εναποµείναν ποσό που σας είχα αναφέρει
στην πρωτολογία µου των 2.250.000 ευρώ, πρέπει να σας πω ότι
το προβλεπόµενο συνολικό ποσό των δαπανών για την υφιστάµενη λειτουργία του ΚΕΘΕΑ για το οικονοµικό έτος 2015 ανέρχεται στα 20.850.000 ευρώ µε το ποσό των 18,5 εκατοµµυρίων
ευρώ να καλύπτεται, κατά πάσα πιθανότατα από τον τακτικό προϋπολογισµό του Υπουργείου Υγείας του 2015, όπως αυτός προέκυπτε να διαµορφωθεί.
Επίσης, προβλέπεται να καλυφθεί το ΚΕΘΕΑ, πρώτον, από το
Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων µε 550.000 ευρώ, δεύτερον,
από τα έσοδα από επιχειρηµατική δραστηριότητα του εν λόγω
φορέα, ύψους 1.200.000 ευρώ και τρίτον, από τις χορηγίες-δωρεές, ύψους 500.000 ευρώ. Επαναλαµβάνω ότι ο φορέας, το
ΚΕΘΕΑ, δεν έχει κάνει αίτηµα για συµπληρωµατική επιχορήγηση.
Τώρα, όσον αφορά στο εάν θέλουµε να υπάρχει το ΚΕΘΕΑ ή
όχι, η απάντηση είναι, ασφαλώς και το ενισχύουµε και το κινητροδοτούµε και γι’ αυτό τον λόγο ίσως δεν µε ακούσατε, όσον
αφορά τις προσλήψεις, σας είπα ότι πέραν των άλλων, δηλαδή
πέρα των σαράντα δύο που σας είπα ότι παρατείνεται, για να
µπορέσει να διευκολυνθεί η λειτουργία του, µίλησα και για διακόσιες θέσεις διαφόρων κλάδων και ειδικοτήτων κατηγορίας ΠΕ
ή ΤΕ, οι οποίες θα καθοριστούν µε απόφαση της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Υγείας, εκτιµώντας τις ανάγκες των φορέων.
Εκεί, λοιπόν, θα εκτιµήσουµε τις ανάγκες και θα δούµε που
πρέπει αυτούς να τους κατατάξουµε ώστε να έχουµε αποτελεσµατικές υπηρεσίες υψηλής ποιότητας οι οποίες να παρέχονται
στους πολίτες και να τείνουν στο να φέρουν ένα θετικό αποτέλεσµα στην θεραπεία εξαρτηµένων ατόµων.
Όσον αφορά για τα ιδιωτικά κέντρα στα οποία αναφερθήκατε,
δεν έχω εικόνα. Όµως, επιτρέψτε µου να σας πω ότι θα τα δω
και ευχαρίστως να σας ενηµερώσω.
Τέλος, κύριε Πρόεδρε, και αφού σας ευχαριστήσω, θέλω να
πω ότι το Υπουργείο Υγείας ειδικότερα σε αυτό το ευαίσθητο
θέµα της θεραπείας εξαρτηµένων ατόµων δίνει πολύ µεγάλη έµφαση προτεραιοποιώντας τις ανάγκες για θεραπεία ενισχύοντας
και σε προσωπικό και σε πόρους το ΚΕΘΕΑ προκειµένου να κάνει
αποτελεσµατικά αυτήν την πάρα πολύ σηµαντική δουλειά η
οποία ορθώς είπατε και επισηµάνατε στην πρωτολογία σας ότι
τυγχάνει της αποδοχής όχι µόνο εντός της χώρας, αλλά και
εκτός αυτής.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Σας ευχαριστούµε, κυρία Υπουργέ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στο σηµείο αυτό ολοκληρώθηκε
η συζήτηση των επίκαιρων ερωτήσεων.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόµεθα στην ηµερήσια διάταξη της

κύψουν για όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη από την επιχειρούµενη
µεταρρύθµιση. Ονοµάζουµε ενδιαφερόµενα µέρη –και το προσδιορίζω- τους καταναλωτές της ηλεκτρικής ενέργειας, δηλαδή
όλους τους πολίτες αυτής της χώρας καθώς και τους επαγγελµατίες και τα νοµικά πρόσωπα και τους επιχειρηµατίες, τους εργαζόµενους στη ΔΕΗ, αλλά και γενικότερα όλους τους εργαζόµενους στον κλάδο της ενέργειας, όπως επίσης την τοπική κοινωνία, αλλά και το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας, καθώς µια
τέτοια µεταρρύθµιση σε έναν από τους µεγαλύτερους κλάδους
της οικονοµικής δραστηριότητας στη χώρα είναι λογικό και επόµενο να επηρεάζει το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας, αλλά και
της ελληνικής οικονοµίας.
Τέταρτο και τελευταίο, αλλά επίσης βασικό ερώτηµα: Διασφαλίζεται η διαφάνεια σε όλα τα στάδια της διαδικασίας που προτείνεται από το παρόν σχέδιο νόµου, ώστε να αποκλειστούν
ακόµα και τα ελάχιστα ψήγµατα υπόνοιας των πλέον δύσπιστων
και κακόπιστων για τυχόν υποκρυπτόµενες σκοπιµότητες;
Το παρόν, λοιπόν, νοµοσχέδιο, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
περιγράφει την απόσχιση ενός κοµµατιού της ΔΕΗ και τη δηµιουργία της µικρής ΔΕΗ -έτσι όπως έχει επικρατήσει να ονοµάζεται- η οποία θα έχει τα παραγωγικά, αλλά και τα εµπορικά χαρακτηριστικά της µητρικής εταιρείας, απλά σε µέγεθος περίπου
στο 1/3 της ΔΕΗ. Αυτό σηµαίνει ότι ο νέος κλάδος θα αποσχιστεί
και θα µετατραπεί σε µια νέα εταιρεία που στη συνέχεια θα πουληθεί σε διεθνή διαγωνιστική διαδικασία.
Η νέα εταιρεία θα έχει τα εξής χαρακτηριστικά: Πρώτον, θα
περιλαµβάνει περίπου το 30% της εγκατεστηµένης ισχύος της
ΔΕΗ και µε αναλογία στις επιµέρους παραγωγικές πηγές. Δηλαδή, η µικρή ΔΕΗ θα περιλαµβάνει το 30% της εγκατεστηµένης
ισχύος προερχόµενης από υδροηλεκτρικά εργοστάσια, το 30%
προερχόµενη από λιγνίτη και περίπου το 30% προερχόµενη από
καύση φυσικού αερίου. Άρα, γίνεται ένας αναλογικός και δίκαιος
διαχωρισµός σε ό,τι αφορά την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.
Μάλιστα, ο νέος κλάδος που θα αποσχιστεί για να προκύψει
µια νέα αυτόνοµη εταιρεία, η οποία κατ’ αρχάς, θα έχει µόνο ένα
µέτοχο, τη ΔΕΗ που θα κατέχει το 100% των µετοχών, θα αναλάβει και τον αντίστοιχο δανεισµό, αλλά και εν γένει τις ανάλογες
οικονοµικές υποχρεώσεις που βαρύνουν τα διαχωριζόµενα εργοστάσια και τις δραστηριότητες, καθώς και το αντίστοιχο προσωπικό και παραγωγικό, αλλά και διοικητικό, έτσι ώστε να µην
προκύψει καµµία απόλυση κανενός εργαζοµένου από τον διαχωρισµό.
Επίσης, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σε επίπεδο πελατειακής
βάσης ΔΕΗ θα γίνει ένας αναλογικός και δίκαιος διαχωρισµός
στο 1/3 περίπου του πελατολογίου της ΔΕΗ, όλων των κατηγοριών κατανάλωσης και όλων των χαρακτηριστικών. Άρα, σε επίπεδο πελατείας η µικρή ΔΕΗ θα πάρει το 30% των µεγάλων, το
30% των µεσαίων και το 30% των µικρών πελατών. Θα πάρει το
30% των καλοπληρωτών, αλλά θα πάρει και το 30% των κακοπληρωτών ή αλλιώς επισφαλών πελατών.
Οπότε καταλαβαίνετε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι είναι
απολύτως αναληθές το επιχείρηµα, το οποίο ακούγεται µέρες
τώρα από Βουλευτές της Αντιπολίτευσης ότι µε το παρόν νοµοσχέδιο επιδιώκεται ένας διαχωρισµός σε καλή και σε κακή ΔΕΗ.
Συµπερασµατικά, µε το παρόν νοµοσχέδιο δηµιουργείται µια
µικρή ΔΕΗ στο µέγεθος περίπου του 30% της σηµερινής ΔΕΗ,
µε αντίστοιχο µείγµα παραγωγικής διαδικασίας προερχόµενο
από λιγνίτη, φυσικό αέριο και υδροηλεκτρισµό, µε µεγάλους και
µικρούς καταναλωτές, µε αξιόπιστους, αλλά και επισφαλείς πελάτες, πάντα στην αναλογία του 30%, έτσι ώστε να έχει την κρίσιµη µάζα αυτή η νέα εταιρεία σε ό,τι αφορά και την παραγωγή,
αλλά και την πελατειακή βάση, ώστε να ανταγωνιστεί µε δίκαιους
όρους τη ΔΕΗ, πάντα κάτω από τους αυστηρούς κανόνες του
υγιούς και ανόθευτου ανταγωνισµού, έτσι όπως αυτός διασφαλίζεται µε την ελληνική νοµοθεσία, αλλά και σύµφωνα πάντα µε
το ρυθµιστικό έλεγχο της ΡΑΕ.
Έχοντας λοιπόν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, διασφαλίσει
δίκαιες συνθήκες ανταγωνισµού, το επόµενο ερώτηµα που καλούµαστε ως Κυβέρνηση να απαντήσουµε είναι αν αυτός ο ανταγωνισµός, πράγµατι, θα οδηγήσει σε ανταγωνιστικότερες και
σε δικαιότερες τιµές για τους Έλληνες πολίτες.

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Μόνη συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου
του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιµατικής Αλλαγής: «Δηµιουργία νέας καθετοποιηµένης
εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας».
Η Διάσκεψη των Προέδρων αποφάσισε στη συνεδρίαση στις
3-7-2014 η συζήτηση του νοµοσχεδίου να γίνει σε δύο συνεδριάσεις. Στη σηµερινή συνεδρίαση θα συζητηθεί το νοµοσχέδιο επί
της αρχής και στην αυριανή συνεδρίαση θα συζητηθούν τα
άρθρα και οι τροπολογίες του νοµοσχεδίου ως µια ενότητα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Τµήµα ότι η Διαρκής Επιτροπή Εθνικής Άµυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων καταθέτει τις εκθέσεις της στα σχέδια νόµου του
Υπουργείου Εξωτερικών:
1. «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ανατολικής Δηµοκρατίας της Ουρουγουάης για οικονοµική συνεργασία».
2. «Κύρωση του Μνηµονίου Συνεννόησης µεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργείου Εξωτερικών της Αραβικής Δηµοκρατίας της Αιγύπτου για
συνεργασία σε θέµατα Ευρωπαϊκής Ένωσης».
3. «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της
Νοτίου Αφρικής περί Οικονοµικής Συνεργασίας».
4. «Κύρωση της Εσωτερικής Συµφωνίας µεταξύ των Αντιπροσώπων των Κυβερνήσεων των κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, συνελθόντων στο πλαίσιο του Συµβουλίου, για τη χρηµατοδότηση της βοήθειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, βάσει του
πολυετούς δηµοσιονοµικού πλαισίου, για την περίοδο 2014 έως
2020, δυνάµει της Συµφωνίας εταιρικής σχέσης ΑΚΕ-Ευρωπαϊκή
Ένωση, καθώς και για τη χορήγηση χρηµατοδοτικής ενίσχυσης
στις υπερπόντιες χώρες και εδάφη για τις οποίες ισχύει το τέταρτο µέρος της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και του Δευτέρου Πρακτικού Διόρθωσης µε το επισυναπτόµενο σ’ αυτό Πρωτόκολλο Διόρθωσης, ως Παράρτηµα».
Τον λόγο έχει ο εισηγητής της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κωνσταντίνος Σκρέκας.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το σχέδιο νόµου που εισάγεται
σήµερα προς συζήτηση έχει τίτλο «Δηµιουργία νέας καθετοποιηµένης εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας». Είναι ένα νοµοσχέδιο,
κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, που επιχειρεί να µεταβάλει και να
µεταρρυθµίσει τον ενεργειακό χάρτη της χώρας µας καθώς και
το περιβάλλον προµήθειας της ηλεκτρικής ενέργειας προς τους
τελικούς καταναλωτές.
Ο πρωταρχικός στόχος της επιχειρούµενης µεταρρύθµισης
είναι η επίτευξη δικαιότερων και ανταγωνιστικότερων τιµών ενέργειας για τους καταναλωτές, καθώς επίσης και η προσέλκυση
νέων επενδύσεων αλλά και νέων επενδυτών µε συνεπαγόµενα
πολλαπλά οφέλη για τα ενδιαφερόµενα µέρη, αλλά και την ελληνική κοινωνία.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
Θα ήθελα την προσοχή σας, κύριοι συνάδελφοι.
Είναι βέβαια εύλογο όταν αποφασίζεται µιας τέτοιας µεγάλης
κλίµακας µεταρρύθµιση να προκύπτουν κάποια ερωτήµατα για
το αν πράγµατι θα επιτευχθούν καλύτερες και ανταγωνιστικότερες υπηρεσίες στον πολίτη µέσω της αλλαγής που επιχειρείται.
Τα ερωτήµατα, λοιπόν, που καλούµαστε σήµερα να απαντήσουµε πειστικά ως κυβέρνηση είναι τα εξής: το πρώτο ερώτηµα
είναι αν ενισχύεται ο υγιής και πραγµατικός ανταγωνισµός σε
επίπεδο παραγωγής και προµήθειας ηλεκτρικής ενέργειας στην
Ελλάδα του 2014 µε το παρόν νοµοσχέδιο.
Το δεύτερο ερώτηµα είναι το εξής: βοηθά ο ανταγωνισµός και
η δηµιουργία κινήτρων µεταξύ των συναγωνιζοµένων για προσφορά καλύτερων υπηρεσιών προς τους καταναλωτές;
Το τρίτο ερώτηµα –και το βασικό- σχετίζεται µε το ποια είναι
τα εκτιµώµενα οφέλη και οι ευεργετικές συνέπειες που θα προ-
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Παραθέτω, λοιπόν, κύριοι συνάδελφοι, την εξέλιξη των τιµών
παραγωγής και προµήθειας ηλεκτρικής ενέργειας στις υπόλοιπες Ευρωπαϊκές χώρες τα τελευταία τέσσερα χρόνια.
Οι τιµές που αναφέρω είναι καθαρές, δηλαδή είναι τιµές ενέργειας, αξίας κιλοβατώρας χωρίς να συµπεριλαµβάνονται οι υπηρεσίες κοινής ωφέλειας και χωρίς να περιλαµβάνονται τα δηµοτικά τέλη και άλλοι φόροι, καθώς και τα τέλη διασύνδεσης και
αφορούν µέσο νοικοκυριό που καταναλώνει από 2.500 έως 5.000
kwh σε ετήσια βάση.
Ακούστε, κύριοι συνάδελφοι. Η καθαρή τιµή ενός µέσου νοικοκυριού στη Γερµανία που καταναλώνει από 2.500 έως 5.000
kwh το χρόνο το 2010 ήταν 8,7 λεπτά του ευρώ και το 2013 έπεσε
στα 8,6 λεπτά του ευρώ, περίπου µία πτώση της τάξης του 1%.
Επίσης, η τιµή της κιλοβατώρας, της καθαρής ενέργειας, απαλλαγµένη από τέλη και από φόρους στην Ισπανία ήταν 7,8 λεπτά
το 2013 και έπεσε από τα 8,3 λεπτά που ήταν το 2010, µία πτώση
της τάξης 5,8%. Στην Πορτογαλία η πτώση από 8,7 λεπτά το
2009 ήταν στα 7,3 λεπτά το 2013, δηλαδή µία πτώση 13,6%.
Τι συνέβη στην Ελλάδα το αντίστοιχο διάστηµα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, που υπάρχει και λειτουργεί µία δηµόσια επιχείρηση ηλεκτρισµού κάτω από κρατική διαχείριση; Η κιλοβατώρα
που το 2009 κόστιζε 6,8 λεπτά, το 2013 την πλήρωσε το µέσο ελληνικό νοικοκυριό το 2013 9,3 λεπτά. Αυξήθηκε κατά 36%, αντίθετα µε ό,τι συνέβη στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες. Και
δεν είναι µόνο ότι πληρώνουµε σε απόλυτους αριθµούς, το ελληνικό νοικοκυριό και όχι µόνο, και οι επαγγελµατίες, την καθαρή
αξία της κιλοβατώρας σύµφωνα µε τα στοιχεία της EUROSTAT
πιο ακριβά. Είναι ότι ενώ η εξελικτική τάση των τιµών, η εξέλιξη
των τιµών στις δεκαοκτώ από τις είκοσι οκτώ χώρες της Ευρώπης, όπου λειτουργεί ο ελεύθερος και ανόθευτος ανταγωνισµός,
ήταν πτωτική, στην Ελλάδα η αντίστοιχη τάση ήταν αυξητική
κατά 40% περίπου.
Αυξήθηκαν οι τιµές, κύριοι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ. Και η αυξητική αυτή τάση προδικάζει πως αν δεν κάνουµε τίποτα, αν η
Κυβέρνηση δεν πράξει τίποτα και παραµείνει σε αδράνεια και
αφήσει κάποιους άλλους στο απώτερο µέλλον να βγάλουν το
φίδι από την τρύπα, όταν µάλλον η κατάσταση θα έχει φτάσει
στο απροχώρητο, τότε οι τιµές θα είναι ακόµη ακριβότερες.
Με το παρόν νοµοσχέδιο, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, διασφαλίζεται ότι δεν θα γίνει καµµία πώληση από τον πιθανό µελλοντικό επενδυτή για την επόµενη πενταετία, ενώ για το αντίστοιχο διάστηµα εξασφαλίζονται και τα εργασιακά δικαιώµατα,
αλλά και οι ασφαλιστικές υποχρεώσεις του εργοδότη προς τους
εργαζοµένους.
Επίσης, οι τοπικές κοινωνίες θα συνεχίσουν να έχουν ακριβώς
τα ίδια ευεργετήµατα που ισχύουν και σήµερα. Δεν έχει να φοβάται τίποτα η δυτική Μακεδονία, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι.
Δεν έχουν να φοβούνται τίποτε οι τοπικές κοινωνίες από την επιχειρούµενη µεταρρύθµιση, το αντίθετο.
Σε ό,τι αφορά τους υδάτινους πόρους, για τους οποίους επίσης έχουν ακουστεί άπειρες ανακρίβειες στις τηλεοράσεις τις
τελευταίες ηµέρες, είναι απολύτως ξεκάθαρο ότι όπου λειτουργούν υδροηλεκτρικά εργοστάσια πρώτα από όλα καλύπτονται οι
ανάγκες για ύδρευση των πόλεων και των νοικοκυριών, στη συνέχεια η άρδευση των χωραφιών και στο τέλος, αν περισσεύει
νερό, αυτό θα προωθείται για ηλεκτροπαραγωγή.
Επίσης, η ΔΕΗ µε τα νέα κεφάλαια που θα εισρεύσουν από την
πώληση της µικρής ΔΕΗ θα καταφέρει να αναδιαρθρώσει µε καλύτερους όρους το δανειακό της χαρτοφυλάκιο, το οποίο επιπλέον θα είναι και µειωµένο, αφού µέρος των δανείων θα
περάσει στη νέα εταιρεία, στη µικρή ΔΕΗ. Με αυτόν τον τρόπο
θα αποκτήσει την απαραίτητη ρευστότητα ώστε να προχωρήσει
σε εκσυγχρονισµό της παραγωγής της, άρα να ρίξει το κόστος
παραγωγής και άρα να βελτιώσει το περιθώριο κέρδους, που
αυτό θα της δώσει τη δυνατότητα να έχει ανταγωνιστικότερες
τιµές προς τους καταναλωτές και τους πολίτες.
Σε ό,τι αφορά τα κοινωνικά τιµολόγια, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ακούστε. Δεν πρόκειται να αλλάξει κάτι. Θα συνεχίσουν
να στηρίζονται και θα συνεχίσουν να στηρίζονται από το κράτος
και από όλους τους πολίτες, όπως συµβαίνει ακόµη και σήµερα,
χωρίς καµµία µεταβολή ή εξαίρεση. Και θα στηρίζονται από
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όλους τους πολίτες και όχι από τη ΔΕΗ, όπως ανακριβέστατα λέγεται από πολλούς συναδέλφους της Αντιπολίτευσης τις τελευταίες µέρες.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, θα ήθελα να σηµειώσω –και παρακαλώ πολύ να µε προσέξετε, κύριε Υπουργέότι αυτή η σηµαντική προσπάθεια για αλλαγή των κατεστηµένων
καταστάσεων, οι οποίες είναι ουσιαστικά αµετάβλητες για δεκαετίες, θα πρέπει να συνοδευθεί από έναν κρυστάλλινο, διαφανή,
διεθνή διαγωνισµό πώλησης των µετοχών της µικρής ΔΕΗ, µε ξεκάθαρους όρους και κανόνες, για να µην αφήσει καµµία σκιά και
κανέναν ενδοιασµό σε κανέναν και παράλληλα να αποφέρει το
καλύτερο δυνατό τίµηµα για τη ΔΕΗ.
Με όλα τα παραπάνω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, προσπάθησα πραγµατικά µε ειλικρίνεια να σας αποδείξω ότι η επιχειρούµενη µεταρρύθµιση έχει µόνο οφέλη να δώσει στην κοινωνία,
χωρίς αρνητικές συνέπειες για καµµία από τις ενδιαφερόµενες
κοινωνικές οµάδες, όπως είναι οι εργαζόµενοι, οι τοπικές κοινωνίες, αλλά και όλοι οι καταναλωτές και οι πολίτες αυτής της χώρας.
Στην Κυβέρνηση, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πιστεύουµε το
αυτονόητο. Πιστεύουµε ότι η ιδιωτική πρωτοβουλία, ότι η κοινωνική οικονοµία της αγοράς, ότι ο υγιής και ανόθευτος ανταγωνισµός, πάντα κάτω από τους αυστηρούς κανόνες και το ρυθµιστικό έλεγχο του κράτους, µπορούν να διασφαλίσουν βιώσιµη
και µακροχρόνια ευηµερία για κάθε Έλληνα και κάθε Ελληνίδα.
Αντίθετα –κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ακούστε µε- ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και κάποια κόµµατα της Αντιπολίτευσης, κατά την
προσφιλή τους µέθοδο, χρησιµοποιούν ελλείψει δικών τους επιχειρηµάτων προσβλητικούς και πέρα από κάθε όριο πολιτικού
πολιτισµού απαράδεκτους χαρακτηρισµούς, πολλές φορές, προσπαθώντας να ακυρώσουν οποιαδήποτε µεταρρυθµιστική προσπάθεια που θα έχει σαν αποτέλεσµα την πρόοδο και την ανάπτυξη.
Κατηγορούν, για παράδειγµα, την Κυβέρνηση ότι είναι δήθεν
υπέρµαχος συµφερόντων και ότι παραδίδει δηµόσια περιουσία
στα ιδιωτικά µονοπώλια. Ξεπουλάει, υποτίθεται, δηµόσια περιουσία, µε αντισυνταγµατικό τρόπο και όλα αυτά θα έχουν δήθεν καταστροφικές συνέπειες για το λαό.
Και σας ρωτάω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι: Τα ίδια δεν λέγατε και στην περίπτωση του ΟΤΕ; Τα ίδια δεν λέγατε και στην
περίπτωση του λιµανιού του Πειραιά;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΙΠΙΛΗ: Ακριβώς!
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ: Ποιες είναι οι καταστροφικές συνέπειες για τους πολίτες από την ιδιωτικοποίηση του ΟΤΕ και τη
δηµιουργία ανταγωνισµού στο χώρο των τηλεπικοινωνιών; Πείτε
µου, κύριοι συνάδελφοι, του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν έπεσαν οι τιµές των λογαριασµών; Δεν βελτιώθηκαν οι υπηρεσίες; Δεν πολλαπλασιάστηκαν οι επενδύσεις στις τηλεπικοινωνίες, σε σχέση µε την
περίοδο που είχαµε δηµόσιο µονοπώλιο στο χώρο των τηλεπικοινωνιών;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΑΘΑΣ: Τον ΟΣΕ, ποιος τον πήρε;
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ πολύ!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Παρακαλώ,
ηρεµία.
Συνεχίστε, κύριε Σκρέκα, αλλά να συντοµεύετε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ: Για να ολοκληρώσω –και συντοµεύω, κύριε Πρόεδρε- µε το λιµάνι, τι έγινε άραγε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι; Τι κακό έγινε µε την ιδιωτικοποίηση του λιµανιού του Πειραιά; Είναι κακό το ότι από δέκατο τρίτο λιµάνι
στην Ευρώπη, κάτω από κρατικό και δηµόσιο έλεγχο και κάτω
από κρατική διαχείριση, έγινε µόλις σε τέσσερα χρόνια το τρίτο
λιµάνι της Ευρώπης; Το ότι από επτακόσιες χιλιάδες κοντέινερ
που εκτελωνίζονταν τον χρόνο, εκτελωνίζονται αυτήν τη στιγµή
τέσσερα εκατοµµύρια κοντέινερ; Τι άλλαξε; Τι άλλαξε; Τι κακό
έγινε για τους πολίτες και τη χώρα; Είναι κακό που όλο και περισσότερες εταιρείες από τον κόσµο, εξαιτίας του ανοίγµατος
αυτού του λιµανιού, σκέπτονται να µεταφέρουν στην Ελλάδα
δραστηριότητες και άρα να βοηθήσουν στην ανάπτυξη και άρα
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να βοηθήσουν στη δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας; Ποιος
είναι ο υπέρµαχος των συµφερόντων που λυµαίνονται τη ΔΕΗ,
κυρίες και κύριοι Βουλευτές;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συντοµεύετε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ: Ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
Ποιος είναι υπέρµαχος συµφερόντων; Αυτός που θέλει µε έναν
διεθνή και κρυστάλλινο διαγωνισµό να επιτρέψει να εισέλθει στην
Ελλάδα ένας επενδυτής που θα καταβάλει το µεγαλύτερο δυνατό αντίτιµο και να δηµιουργήσει έτσι συνθήκες ανταγωνισµού
ή αυτός που θέλει να διατηρήσει την υφιστάµενη κατάσταση
όπως είναι και να συντηρήσει τις κατεστηµένες καταστάσεις που
ντόπια µικρά και µεγάλα συµφέροντα εκµεταλλεύονται, όπως
λέτε, κυρίες και κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ; Ποιος επιδιώκει το νέο και
ποιος προστατεύει το παλιό; Ποιος θέλει το νέο και ποιος το
σάπιο;
Είναι, λοιπόν, προσχηµατικά και έωλα τα επιχειρήµατά σας,
κυρίες και κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ενδιαφέρεστε για το λαό και
τη χώρα, αλλά για να προστατεύσετε τη δήθεν εκλογική σας πελατεία.
Μάχεστε υπέρ του παλιού και του σάπιου και επιδιώκετε να
εµποδίσετε κάθε προσπάθεια προόδου και ανάπτυξης αυτής της
χώρας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συντοµεύετε,
παρακαλώ!
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ: Αλλά δεν θα σας αφήσουµε να
κρατήσετε την Ελλάδα πίσω στο παρελθόν. Ο τόπος και ο λαός
έχει πληρώσει και πληρώνει την αδράνεια και την ατολµία από
το φόβο του πολιτικού κόστους.
Σας καλώ, λοιπόν, να δείτε µε καθαρό µάτι και δίκαιο τρόπο
το προτεινόµενο νοµοσχέδιο. Να κάνετε την υπέρβασή σας, να
ξεπεράσετε τις ιδεοληψίες σας και να στηρίξετε το παρόν νοµοσχέδιο. Γιατί βαθιά µέσα σας ξέρετε ότι αυτός είναι ο δρόµος
της προόδου και της ευηµερίας, αυτόν που όλες οι προηγµένες
δυτικοευρωπαϊκές χώρες έχουν ακολουθήσει χρόνια τώρα, ενώ
εµείς στην Ελλάδα του 2014, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ακόµα προσπαθούµε να τον βρούµε.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, από την Κοινοβουλευτική Οµάδα του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος λάβαµε επιστολή µε την οποία µας
γνωρίζεται ότι στο σηµερινό νοµοσχέδιο ειδικός αγορητής ορίζεται ο Βουλευτής κ. Δηµήτριος Σαλτούρος.
Από την Κοινοβουλευτική Οµάδα των Ανεξάρτητων Ελλήνων
λάβαµε επιστολή, µε την οποία µας γνωρίζεται ότι ειδική αγορήτρια ορίζεται η κ. Ραχήλ Μακρή και Κοινοβουλευτική Εκπρόσωπος η Βουλευτής κ. Μαρίνα Χρυσοβελώνη.
Από την Κοινοβουλευτική Οµάδα της Χρυσής Αυγής λάβαµε
επιστολή, µε την οποία µας γνωρίζεται ότι ειδικός αγορητής ορίζεται ο Βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης κ. Αντώνης Γρέγος και Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος ο Βουλευτής Νοµού Αττικής κ.
Ηλίας Κασιδιάρης.
Από την Κοινοβουλευτική Οµάδα της Δηµοκρατικής Αριστεράς
λάβαµε επιστολή, µε την οποία µας γνωρίζεται ότι ειδική αγορήτρια ορίζεται η κ. Νίκη Φούντα και Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος ο Βουλευτής Λαρίσης κ. Θωµάς Ψύρρας.
Από την Κοινοβουλευτική Οµάδα των Ανεξάρτητων Δηµοκρατικών Βουλευτών λάβαµε επιστολή, µε την οποία µας γνωρίζεται
ότι Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος ορίζεται ο Βουλευτής Σερρών κ. Μάρκος Μπόλαρης και ειδικός αγορητής ο Βουλευτής
Φθιώτιδας κ. Νικόλαος Σταυρογιάννης.
Από την Κοινοβουλευτική Οµάδα του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας λάβαµε επιστολή, µε την οποία µας γνωρίζεται ότι
ειδικός αγορητής ορίζεται ο Βουλευτής κ. Νικόλαος Καραθανασόπουλος.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, ο κύριος Υπουργός έχει να µας καταθέσει νοµοτεχνικές βελτιώσεις;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Μισό λεπτό!
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Γιατί τον βλέπω ότι γελάει!

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ (Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιµατικής Αλλαγής): Κύριε συνάδελφε, θα µας υπαγορεύσετε και πώς θα συµπεριφερόµαστε; Δεν κατάλαβα!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Μισό λεπτό, µην
βιάζεστε. Δεν απαγορεύεται το χαµόγελο, κύριε Λαφαζάνη!
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ (Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιµατικής Αλλαγής): Δεν γέλασα καθόλου ειρωνικά, κύριε
Λαφαζάνη. Θα κάνουµε τον χειρισµό όπως αρµόζει στα κοινοβουλευτικά ήθη.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Τουρίστας είστε! Τέσσερις επιτροπές έχουµε κάνει. Έχετε πει ότι θα φέρετε βελτιώσεις και
τροποποιήσεις. Τίποτα δεν έχετε φέρει!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ποιος πήρε τον
λόγο;
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
Τι είναι αυτά; Ξεκινήσαµε όµορφα και ξαφνικά…
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Αφήστε τα «όµορφα»!
Να φέρετε τις βελτιώσεις, κύριε Υπουργέ! Αν δεν υπάρχουν,
να µας το πείτε!
(Θόρυβος-Διαµαρτυρίες από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Παρακαλώ πάρα πολύ, κύριε Λαφαζάνη!
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: Εσείς θα πείτε στον Υπουργό
τι θα κάνει;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Είχε πει ότι θα φέρει νοµοτεχνικές βελτιώσεις! Τις είχε ανακοινώσει στο ΠΑΣΟΚ. Πού είναι
αυτές οι βελτιώσεις;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κύριε Λαφαζάνη, καλά δεν ξεκινήσαµε; Ήρεµα και όµορφα. Πρέπει σώνει και
καλά να γίνει καυγάς πάλι; Δεν υπάρχει λόγος!
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Έχουµε κάνει τέσσερις επιτροπές. Τις έχει ανακοινώσει! Δεν περνάει έτσι!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Σας παρακαλώ!
Όταν ο Υπουργός θέλει να κάνει την οποιαδήποτε παρέµβαση,
έχει το δικαίωµα να το κάνει από τον Κανονισµό της Βουλής.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Επί της αρχής µιλάµε εξάλλου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Τον λόγο έχει ο
κ. Πετράκος, εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Κύριε Πρόεδρε, ζητάω τον λόγο
για ένα διαδικαστικό θέµα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Έδωσα τον
λόγο στον κ. Πετράκο. Μετά θα ζητήσετε τον λόγο.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ: Τώρα µιλάνε οι εισηγητές. Είναι
ήδη στο Βήµα οµιλητής.
(Θόρυβος-Διαµαρτυρίες από την πτέρυγα των ΑΝΕΛ)
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Και τι είναι αυτό τώρα, πραξικόπηµα;
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Τα ίδια γίνονται από το πρωί!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Έχω δώσει τον
λόγο στον εισηγητή του ΣΥΡΙΖΑ τον κ. Πετράκο. Δεν πρόκειται
να πάρει κανείς τον λόγο.
Ορίστε κύριε Πετράκο, ξεκινήστε.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ: Κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, η Κυβέρνηση µε το παρόν νοµοσχέδιο γυρίζει τη
χώρα εξήντα τέσσερα χρόνια πίσω, πριν τις 10 Αυγούστου του
1950 που ιδρύθηκε η Δηµόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισµού, και το
ειρωνικό της υπόθεσης είναι ότι Πρωθυπουργός τότε ήταν ο µετέπειτα ιδρυτής της Νέας Δηµοκρατίας, ο Κωνσταντίνος Καραµανλής. Τη ΔΕΗ τώρα η Νέα Δηµοκρατία εκποιεί, διαλύει, διασπά
και καταστρέφει.
Πριν τις 10 Αυγούστου του 1950 στην Ελλάδα υπήρχαν τετρακόσιες τριάντα επτά ιδιωτικές εταιρείες παραγωγής και διανοµής
ηλεκτρικού ρεύµατος, δηλαδή µια πλήρως απελευθερωµένη και
ανταγωνιστική αγορά.
Τι δεν υπήρχε; Ηλεκτρισµός. Ο εξηλεκτρισµός επιτεύχθηκε
µόνο µε τη δηµιουργία της Δηµόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισµού,
η οποία έκανε τεράστιες επενδύσεις και αξιοποίησε τα νερά και
το εθνικό καύσιµο προς το δηµόσιο συµφέρον, για να παραχθεί
φθηνό ρεύµα και κατασκεύασε, επίσης, το εθνικό σύστηµα µεταφοράς για να µπορέσει να φθάσει το ηλεκτρικό ρεύµα και στο
τελευταίο χωριό.
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Με το παρόν νοµοσχέδιο για τη δηµιουργία της νέας καθετοποιηµένης εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας η συγκυβέρνηση κατ’
απαίτηση των δανειστών και των ιδιωτικών µονοπωλίων που δραστηριοποιούνται στο χώρο της ενέργειας προχωρά στην απόσχιση από τη ΔΕΗ του 30% του παραγωγικού δυναµικού των
εργαζοµένων, αλλά και δύο εκατοµµυρίων πελατών µε το ζόρι θέλοντας και µη- µε σκοπό στη συνέχεια το ξεπούληµα της νέας
αυτής καθετοποιηµένης εταιρείας στα ιδιωτικά µονοπώλια.
Το συγκεκριµένο σχέδιο νόµου έρχεται τρίτο στη σειρά µετά
το νόµο για την ιδιωτικοποίηση των ηλεκτρικών δικτύων µεταφοράς και την υπαγωγή του 17% της αποµένουσας ΔΕΗ στο ΤΑΙΠΕΔ, µε σκοπό να ξεπουληθεί και να παραχωρηθεί το µάνατζµεντ
στα ιδιωτικά µονοπώλια που θα πάρουν το 17%.
Με τις τρεις αυτές ενιαίες πράξεις υλοποιείτε πλήρως την καταστροφική πράξη 15/24-7-2013.
Συνεπώς η ιδιωτικοποίηση αφορά το σύνολο της ΔΕΗ και όχι
ένα µέρος της, όπως σκόπιµα ισχυρίζεται η συγκυβέρνηση.
Το νοµοσχέδιο για τη λεγόµενη µικρή ΔΕΗ σηµαίνει απλώς το
τέλος της ΔΕΗ. Έτσι ολοκληρώνεται η πλήρης ιδιωτικοποίηση
του τοµέα της ηλεκτρικής ενέργειας που είχε ξεκινήσει το 1999.
Είναι σαφές ότι το νοµοσχέδιο αυτό είναι οπισθοδροµικό, καταστροφικό, αντιαναπτυξιακό και αντιλαϊκό. Πάνω από όλα διαλύει και εκποιεί αντί πινακίου φακής τη µεγαλύτερη και πιο
σηµαντική δηµόσια επιχείρηση της χώρας, η οποία έχει συµβάλει
τα µέγιστα στην οικονοµική πρόοδο της πατρίδας, στερεί από τη
χώρα µας το βασικότερο αναπτυξιακό εργαλείο της και εποµένως, στερεί το δικαίωµα του λαού για ανάπτυξη και ευηµερία.
Οι επιπτώσεις του θα είναι ανυπολόγιστες για τους καταναλωτές, αφού θα αυξηθεί πολύ η τιµή του ηλεκτρικού ρεύµατος και
θα τεθεί σε κίνδυνο η ενεργειακή ασφάλεια της χώρας.
Για όλους αυτούς τους λόγους διαφωνεί το σύνολο του ελληνικού λαού, όπως αποδείχθηκε στην αρµόδια επιτροπή από τις
τοποθετήσεις της αυτοδιοίκησης, αλλά και όλων των φορέων
που εκφράζουν όλες τις κοινωνικές τάξεις και στρώµατα του ελληνικού λαού πλην του ΣΕΒ.
Άρα, δεν έχετε καµµία λαϊκή νοµιµοποίηση και καµµία νοµιµοποίηση να προχωρήσετε στο µέγα αυτό κοινωνικό και οικονοµικό
έγκληµα. Σας καλούµε να αποσύρετε έστω και τώρα το καταστροφικό νοµοσχέδιο. Προειδοποιούµε και εσάς, αλλά και τους
υποψήφιους κερδοσκόπους που θα ορµήσουν να ξεκοκαλίσουν
τη ΔΕΗ και τον ΑΔΜΗΕ ότι δεν πρόκειται να βγάλουν κέρδος, αντίθετα θα χάσουν τα ψίχουλα που θα βάλουν, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ δεσµεύεται να ακυρώσει αυτές τις ιδιωτικοποιήσεις και τη συγκεκριµένη, διότι η ενέργεια είναι δηµόσιο και κοινωνικό αγαθό και
ανήκει στον ελληνικό λαό. Κάθε πράξη εκχώρησης της δηµόσιας
περιουσίας θα ακυρωθεί.
Καλούµε τη µειοψηφική συγκυβέρνηση να εισακούσει το παλλαϊκό αίτηµα φορέων, οργανώσεων, δήµων, περιφερειών, απλών
πολιτών, ολόκληρου του ελληνικού λαού και να προχωρήσει
άµεσα στη διενέργεια δηµοψηφίσµατος, ώστε να ακούσει µε τον
πιο καθαρό τρόπο ένα εκκωφαντικό «όχι» στα ύπουλα σχέδιά της
για το ενεργειακό µέλλον της χώρας.
Τονίζω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν αναγνωρίζει καµµία από τις τρεις πράξεις του Υπουργικού Συµβουλίου της 24ης Ιουλίου, δηλαδή ούτε
την ιδιωτικοποίηση του ΑΔΜΗΕ ούτε την εκχώρηση στο ΤΑΙΠΕΔ
του 17% των µετοχών της ΔΕΗ ούτε τη δηµιουργία και ιδιωτικοποίηση της λεγόµενης µικρής ΔΕΗ. Οι τρεις αυτές αποφάσεις
της πράξης του Υπουργικού Συµβουλίου θα ακυρωθούν, θα καταργηθούν. Τα κερδοσκοπικά αρπακτικά κεφάλαια ας το καταλάβουν ότι χτίζουν στην άµµο. Δεν πρόκειται να αποκτήσουν
κανένα κοµµάτι της ΔΕΗ.
Δεσµευόµαστε ότι ένα από τα πρώτα µέτρα της κυβέρνησης
του ΣΥΡΙΖΑ θα είναι η επαναφορά της ΔΕΗ υπό δηµόσια ιδιοκτησία ως ενιαία επιχείρηση του ελληνικού λαού. Καλούµε τον ελληνικό λαό σε ξεσηκωµό, προκειµένου να προστατεύσει ο ίδιος
το ενεργειακό, οικονοµικό και αναπτυξιακό µέλλον της χώρας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πριν αποδείξω όλους τους χαρακτηρισµούς που είπα και απαντήσω σε όλους τους νεοφιλελεύθερους δογµατισµούς που έχει αναπτύξει ο αρµόδιος Υπουργός, αλλά και οι εισηγητές της Νέας Δηµοκρατίας και του
ΠΑΣΟΚ, είµαι υποχρεωµένος να θέσω δύο µείζονα ζητήµατα.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ)

Πρώτον, η Κυβέρνηση και ο αρµόδιος Υπουργός είναι έκθετοι,
διότι συζητείται το νοµοσχέδιο στη Βουλή και δεν έχουν κατατεθεί ακόµη οι τροπολογίες στις οποίες αναφέρθηκε ο ίδιος ο
Υπουργός ότι είναι έτοιµες από την πρώτη συνεδρίαση της επιτροπής. Επιβεβαιώνεται για µία ακόµη φορά ότι η Κυβέρνηση
έχει απαξιώσει πλήρως το Κοινοβούλιο. Δεν µπορεί να ξεκινήσει
η συζήτηση χωρίς να έχουν κατατεθεί οι προαποφασισµένες τροπολογίες επί των άρθρων του νοµοσχεδίου.
Δεύτερον, καταγγέλλουµε την Κυβέρνηση για την κατά 100%
παράνοµη και αντισυνταγµατική επιστράτευση των εργαζοµένων
της ΔΕΗ, αλλά και για τις αδικαιολόγητες διακοπές ρεύµατος,
µε σκοπό να δηµιουργήσει κλίµα στην κοινή γνώµη, αλλά και να
παραπλανήσει τη δικαιοσύνη, ώστε να βγάλει παράνοµη και καταχρηστική την απεργία.
Οι διακοπές ρεύµατος που έγιναν κατ’ εντολήν της Κυβέρνησης ήταν εντελώς αδικαιολόγητες, γιατί η διαθέσιµη ισχύς του
συστήµατος των θερµικών µονάδων ήταν 6.600 MW. Μαζί µε
1.400 MW εισαγωγές, έφταναν στις 8.000 MW. Το φορτίο που
χρειαζόταν η χώρα την ώρα που υπογράφηκε το διάταγµα της
επιστράτευσης, στην ώρα αιχµής, ήταν 6.850 MW και η πρόβλεψη του διαχειριστή για τη Δευτέρα, στο µέγιστο φορτίο, ήταν
7.250 MW. Άρα, υπήρχε επιπλέον επάρκεια στο σύστηµα της
τάξης του 25%.
Συνεπώς, η Κυβέρνηση µε δική της αποκλειστική ευθύνη έθεσε
η ίδια τις ευπαθείς οµάδες του πληθυσµού σε κίνδυνο για την
υγεία τους, µόνο και µόνο για να δηµιουργήσει τέτοιο κλίµα ώστε
να περάσει η επιστράτευση.
Ζητάµε και σήµερα –το ζητήσαµε και χθες και δεν τις κατέθεσε
ακόµα ο Υπουργός- να δοθούν τώρα στη Βουλή οι επίσηµες καταγραφές του ΑΔΜΗΕ από τις οποίες προέκυψε η ανάγκη διακοπών. Ζητάµε επίσης να δοθούν στοιχεία για το αν υπήρξαν
ανεξέλεγκτες εισαγωγές πέραν των 1.400 MW που είχε ζητήσει
ο ίδιος ο ΑΔΜΗΕ.
Κυρίες και κύριοι, η Κυβέρνηση ψεύδεται για ακόµη µία φορά.
Οι διακοπές ήταν αναιτιολόγητες, η επιστράτευση 100% αυθαίρετη, αυταρχική, πραξικοπηµατική, αντισυνταγµατική και συνεπώς παράνοµη, αφού δεν υπάρχει καµµία αιτιολογία.
Γι’ αυτούς τους λόγους ζητούµε να αρθεί εδώ και τώρα η επιστράτευση των εργαζοµένων στη ΔΕΗ, στον ΑΔΜΗΕ και στον
ΔΕΔΔΗΕ και να απαντήσει η Κυβέρνηση άµεσα, τώρα για την επιστράτευση. Δεν έχει κανένα δικαίωµα να καταπατά τα εργασιακά
δικαιώµατα και να ντύνει όλους τους κλάδους των εργαζοµένων
στο χακί.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Κυβέρνηση διαλύει, διασπά,
ιδιωτικοποιεί τη ΔΕΗ, µια εταιρεία που ο ετήσιος κύκλος εργασιών της κινείται κατά µέσο όρο στα 6.000.000.000. Βγάζει στο
σφυρί το 30%, µε αντίτιµο µόλις τον τζίρο του πρώτου τριµήνου
του 2014 και µετά λένε ο εισηγητής και ο Υπουργός ότι δεν ξεπουλά. Ξεπουλά!
Δεύτερον, παραδίδει στα ιδιωτικά συµφέροντα µεγάλο µέρος
σηµαντικότατων υποδοµών ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας.
Βάζει πωλητήριο σε δέκα µονάδες παραγωγής ηλεκτρικού ρεύµατος και σε µεγάλο µέρος κοιτασµάτων λιγνίτη που αντιστοιχούν σε 450 εκατοµµύρια τόνους. Περιµένουµε ακόµη να πείτε
στον ελληνικό λαό πόση είναι η πραγµατική αξία των λιγνιτικών
κοιτασµάτων.
Επίσης, παραδίδει το πιο προσοδοφόρο κοµµάτι της ΔΕΗ µε
εξασφαλισµένο πελατολόγιο, που αντιστοιχεί στο 30% της ηλεκτρικής ενέργειας. Ναι, αυτό αποτελεί πολιτικό, οικονοµικό, κοινωνικό και αναπτυξιακό έγκληµα!
Καλούµε εσάς τους Βουλευτές της Συµπολίτευσης να µην συναινέσετε µε την ψήφο σας σε αυτό το έγκληµα. Επικαλείστε το
επιχείρηµα ότι η διάσπαση της ΔΕΗ θα ανοίξει την αγορά ηλεκτρικού ρεύµατος, θα αυξήσει τον ανταγωνισµό και θα ρίξει τις
τιµές προς όφελος του καταναλωτή.
Αυτό είναι ένα τεράστιο ψέµα, διότι πρώτον, η ιδιωτικοποίηση
έχει γίνει και η αγορά είναι ανοιχτή από το ’99 σε όποιον επενδυτή ήθελε να επενδύσει. Ήδη το 49% της ΔΕΗ είναι στους ιδιώτες και το 46,5% της εγκατεστηµένης ισχύος πάλι στους ιδιώτες.
Η ιδιωτικοποίηση όµως αυτή, σε συνδυασµό µε την τεράστια
σπατάλη κεφαλαίων για παραγωγή ενέργειας, απόρροια της λε-
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γόµενης απελευθέρωσης –για να µην ενοχοποιούνται και οι λέξεις οι οποίες έχουν µία ουσία- και κυρίως του νεοφιλελευθερισµού έχει οδηγήσει σε αυξήσεις την περίοδο 2001-2013 της τάξης του 103% για τα νοικοκυριά και 76,5% για τις επιχειρήσεις.
Δεύτερον, έχουν ήδη δοθεί άδειες από τη ΡΑΕ για ιδιωτικούς
θερµοηλεκτρικούς σταθµούς παραγωγής µε καύσιµο λιγνίτη από
το 2003, αλλά επενδύσεις δεν έγιναν ούτε σε λιγνιτικές ούτε σε
υδροηλεκτρικές µονάδες. Τώρα βέβαια θέλουν να πάρουν τις µονάδες που έχει πληρώσει ακριβά ο ελληνικός λαός αλλά και τους
πελάτες, προς δόξαν της ελευθερίας της επιλογής του ατόµου.
Επένδυσαν όµως οι ιδιώτες σε µονάδες φυσικού αερίου και
ΒΑΠΕ, µε δηµόσιο χρήµα, παίρνοντας τεράστιες επιδοτήσεις.
Μόνο τα τελευταία χρόνια οι µονάδες φυσικού αερίου πήραν 1,2
δισεκατοµµύριο επιδοτήσεις για να είναι απλά στην εφεδρεία.
Τρίτον, για να µειωθούν οι τιµές και για να µην λέµε δογµατισµούς, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πρέπει να µειωθεί το κόστος παραγωγής του ρεύµατος. Όµως το κόστος ηλεκτρικής
ενέργειας εξαρτάται από το κόστος εργασίας, που συµµετέχει
ελάχιστα, το κόστος καυσίµου και το κόστος του κεφαλαίου.
Το κόστος της εργασίας, όπως είπα, συµµετέχει ελάχιστα. Με
δεδοµένο ότι το κόστος καυσίµου θα είναι το ίδιο και στη µία και
στην άλλη εταιρεία, αποµένει το κόστος του κεφαλαίου, που προφανώς είναι µεγαλύτερο στους ιδιώτες, γιατί θέλουν να αποσβέσουν τα χρήµατά τους σε πολύ µικρότερο χρόνο, σε δέκα χρόνια
και όχι σε είκοσι πέντε, όπως είναι η πολιτική της Δηµόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισµού. Άρα, θα προκύψει εξ αυτού αύξηση της
τιµής του ρεύµατος.
Τέταρτον, µε τη διάσπαση της ΔΕΗ χάνονται οικονοµίες κλίµακος. Συνεπώς, αυξάνεται το κόστος λειτουργίας επενδύσεων,
αλλά και δανεισµού. Υπάρχει ήδη αρνητική εµπειρία από τον διαχωρισµό της ΔΕΗ σε ΔΕΗ- Παραγωγή, στον ΑΔΜΗΕ και στον
ΔΕΔΔΗΕ.
Πέµπτον, η εκποίηση των καλύτερων κοιτασµάτων από θερµιδική δύναµη µέσω της µικρής ΔΕΗ θα µειώσει δραστικά και την
απόδοση και την παραγωγή των παλαιότερης κατασκευής λιγνιτικών µονάδων που αποµένουν στη λεγόµενη µεγάλη ΔΕΗ, που
θα γίνει συν τω χρόνω «µικρή».
Έκτον, η µνηµονιακή υποχρέωση για αναγκαστική δηµιουργία
ανταγωνιστών στη λιανική –µοντέλο ΝΟΜΕ- στους οποίους θα
πρέπει να παραχωρείται, σε τιµή κάτω του πραγµατικού κόστους,
το 30% της λιγνιτικής και υδροηλεκτρικής παραγωγής είναι επιπλέον παράγοντας αύξησης των τιµών, διότι όσο θα συρρικνώνεται το µερίδιο λιγνιτικής παραγωγής που θα διατίθεται στα
νοικοκυριά τόσο θα καλούνται οι οικιακοί καταναλωτές να χρυσοπληρώνουν την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από το
ακριβό εισαγόµενο φυσικό αέριο.
Εδώ θέλω να ρωτήσω και να απαντήσει ο Υπουργός: Θα µετέχει η µικρή ΔΕΗ στα ΝΟΜΕ;
Έβδοµον, εκποιώντας της λιγνιτικές µονάδες καθώς και τα
υδροηλεκτρικά δίκτυα, θα δώσετε δικαίωµα στους ιδιώτες να αυξάνουν την οριακή τιµή του συστήµατος, άρα και την τιµή του
ηλεκτρισµού. Ο ιδιώτης που θα έχει τη µικρή ΔΕΗ θα αυξάνει την
τιµή στη χοντρική, άρα και στη λιανική, βάζοντας στο µείγµα
ενέργειας τα εργοστάσια φυσικού αερίου και θέτοντας εκτός λειτουργίας για συγκεκριµένα διαστήµατα τα λιγνιτικά και υδροηλεκτρικά που παράγουν πιο φθηνή ενέργεια.
Μην επικαλείστε εδώ, βέβαια, ότι ο ιδιοκτήτης της µικρής ΔΕΗ
έχει, βρε παιδί µου, ένα εργοστάσιο φυσικού αερίου, γιατί αυτοί
που σας υπαγόρευσαν τη διάσπαση της ΔΕΗ είναι οι γνωστοί
ιδιώτες παραγωγοί ρεύµατος από φυσικό αέριο τους οποίους
επιδοτείτε αδρά τα τελευταία δέκα χρόνια. Μάλιστα, σας ευχαρίστησαν για την ανταπόκριση που δείξατε στο πρόσφατο συνέδριο του ENERGY FORUM που έγινε, γιατί εντός ενός χρόνου
ανταποκριθήκατε στα αιτήµατά τους.
Όγδοον, η ιδιωτικοποίηση που έγινε στην Ελλάδα στα πετρελαιοειδή, στον άλλο τοµέα της ενέργειας, απέδειξε ότι η ύπαρξη
δύο ιδιωτικοποιηµένων εταιρειών όχι µόνο δεν συνέβαλε στη µείωση των τιµών, αλλά αντίθετα οι τιµές αυξήθηκαν, παρότι ο κ.
Λάτσης -και είναι γνωστό το σκάνδαλο- πήρε σχεδόν τζάµπα τα
ΕΛΠΕ. Άρα, τελικά η διάσπαση της ΔΕΗ και η πλήρης ιδιωτικοποίηση θα αυξήσει πάρα πολύ την τιµή του ηλεκτρικού ρεύµα-

τος.
Μας λέτε ότι η αποκρατικοποίηση του ΟΤΕ δεν το επιβεβαιώνει
αυτό. Προσέφερε µεγαλύτερο ανταγωνισµό. Σας απαντάµε ότι
συγκρίνετε ανόµοια πράγµατα, διότι παραλείπετε να αναφέρετε
ότι η αιτία της µείωσης των τιµών ήταν η παγκόσµια τεχνολογική
ωρίµανση που συντελέστηκε τα τελευταία χρόνια και η οποία
υλοποιήθηκε επί δηµόσιου ΟΤΕ. Αναλογικά, είναι ό,τι έγινε στη
γεωργία, όταν πέρασε η γεωργία, από το βόδι και το άροτρο, στο
τρακτέρ. Αυτή είναι η αιτία για τις πτώσεις των τιµών στις τηλεπικοινωνίες.
Οπότε, αν θέλετε να συγκρίνετε κάτι, συγκρίνετέ το µε τις
τιµές στην κινητή τηλεφωνία, πριν και αφότου µπήκε στην αγορά
των κινητών ο κρατικός ΟΤΕ µε την «COSMOTE». Η είσοδος της
θυγατρικής µιας κρατικής εταιρείας ήταν που έριξε τις τιµές και
βελτίωσε τις υπηρεσίες.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τέλος, στον ΟΤΕ δεν αυξήθηκαν οι θέσεις εργασίας. Αντιθέτως, µειώθηκαν.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συντοµεύετε,
κύριε συνάδελφε.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ: Να ολοκληρώσω, κύριε Πρόεδρε.
Το θέµα είναι µεγάλο και δεν είναι δυνατόν να µη δίνεται η δυνατότητα στον εισηγητή να ολοκληρώσει.
Αυξήθηκαν, όµως, οι ενοικιαζόµενοι εργαζόµενοι του ΟΤΕ από
τις θυγατρικές του ΟΤΕ και τον ιδιωτικοποιηµένο ΟΤΕ, µε αµοιβές που δεν ξεπερνούν τα 400 ευρώ το µήνα. Δεν µας λέτε σε
ποια θέση είµαστε σήµερα στην Ευρώπη ως προς το κόστος των
τηλεπικοινωνιών, αλλά και των παροχών ίντερνετ. Λέτε, επίσης,
για την Ευρώπη και ιδιαίτερα στην Ιταλία, για την οποία επιδεικνύει ο κύριος Υπουργός µεγάλο έρωτα -δεν ξέρω γιατί και αν
σχετίζεται µε τίποτα ιστορίες µε τον ΑΔΜΗΕ- ότι έχουµε µείωση
της τιµής του ρεύµατος τα τελευταία χρόνια.
Σας απαντάµε: Και εδώ λέτε ψέµατα. Και το αποδεικνύουµε
και το καταθέτουµε στα Πρακτικά, γιατί µάλλον ο εισηγητής της
Νέας Δηµοκρατίας δεν θέλει να διαβάσει.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Αθανάσιος Πετράκος καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Υπάρχουν τρεις παράγοντες του ρεύµατος: Το κόστος παραγωγής, οι φόροι και το κόστος των δικτύων. Επειδή το κόστος
των δικτύων σε άλλες χώρες ήταν σταθερό, θα διαπιστώσετε –
µπορούν να το δουν οι συνάδελφοι- ότι το κόστος παραγωγής
έχει αυξηθεί σε όλη την Ευρώπη, ως αποτέλεσµα της περίφηµης
«απελευθέρωσης της αγοράς ενέργειας».
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ένα προϊόν, όπως είναι το
ρεύµα, που είναι τόσο αναγκαίο για τη ζωή των ανθρώπων, αν
γίνει αντικείµενο ανταγωνισµού κερδοσκοπικών συµφερόντων,
σύµφωνα µε τη διεθνή εµπειρία, παραδείγµατος χάρη, της Βουλγαρίας, της Σλοβακίας και άλλων χωρών, θα επέλθει τεράστια
αύξηση της τιµής του, µε συνέπεια την επονοµαζόµενη «ενεργειακή φτώχεια». Τέτοια είναι η περίπτωση της Μεγάλης Βρετανίας,
όπου το ρεύµα είναι σχεδόν είδος πολυτελείας.
Οι οπαδοί του νεοφιλελευθερισµού, αυτοί που έφεραν τη
χώρα σε αυτό το κατάντηµα, υποστηρίζουν ότι µε τον ελεύθερο
ανταγωνισµό το ρεύµα θα γίνει φθηνότερο. Δεν έχουν, όπως είπα
πριν, κανένα παράδειγµα να µας φέρουν από την Ευρώπη.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει επανειληµµένα το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Παρακαλώ, συντοµεύετε.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ: Μας είπε ο κύριος Υπουργός στην
επιτροπή για την «ENEL». Δεν µας είπε, όµως, ότι αυξήθηκαν οι
τιµές του ρεύµατος και εκεί.
Κύριε Υπουργέ, όταν µιλήσατε για την «ENEL», είπατε ότι αναπτύχθηκε και πήρε και άλλες εταιρείες. Εδώ δεν είστε για να υπερασπίζεστε τους µετόχους της ΔΕΗ. Είστε για να υπερασπίζεστε
και οφείλετε να υπερασπίζεστε το δικαίωµα του ελληνικού λαού
να έχει φθηνό ρεύµα. Δεν είδα σε κανένα σηµείο του παραδείγµατος της «ENEL», που κατέθεσα, πτώση τιµών. Αντίθετα, τα τέσ-
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σερα τελευταία χρόνια, δηλαδή 2008-2012, έχουµε µεγάλη αύξηση και τα τρία απ’ αυτά πολύ µεγάλη αύξηση και στην «ENEL».
Δεν είναι δυνατόν το ηλεκτρικό ρεύµα να είναι αντικείµενο
πλουτισµού και ανταγωνισµού µε κριτήρια αγοράς.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Πείτε µας πώς θα διασφαλίσετε ότι δεν θα γίνει και εδώ Βουλγαρία, όπου η αποικιοκρατικού τύπου ιδιωτικοποίηση οδήγησε
στην ενεργειακή κατάτµηση της χώρας…
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να ολοκληρώσω την εισήγησή µου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ολοκληρώστε,
κύριε συνάδελφε.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ: Θα ολοκληρώσω, κύριε Πρόεδρε.
Τι να κάνουµε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Μα, εδώ έχετε
πάρει ήδη έξι λεπτά επιπλέον.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ: Εδώ πουλάτε τη χώρα και µας λέτε
τώρα να σταµατήσουµε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Έχετε και δευτερολογία. Είναι και εγγεγραµµένοι τόσοι συνάδελφοι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ: Εδώ πουλάτε τη χώρα!
ΗΛΙΑΣ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ: Να την αγοράσετε εσείς!
(Θόρυβος-Διαµαρτυρίες από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ: Δεν µας λέτε, λοιπόν, πώς δεν θα
γίνουν τα ίδια που έγιναν στη Βουλγαρία µε τις τρεις γεωγραφικές ζώνες, γιατί αυτό που κάνετε και εδώ, που δηµιουργείτε δηλαδή ειδική οικονοµική ζώνη στη Βόρεια Ελλάδα, είναι παρόµοιο
παράδειγµα. Η µόνη διαφορά είναι ότι εδώ έχουµε δύο ζώνες και
εκεί είχαµε τρεις. Αυτή είναι η διαφορά σας.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Όµως, σας είπε ο κ. Μυτιληναίος προχθές ότι πρέπει να κάνετε
τρεις ζώνες. Αν ήσασταν εδώ και του χρόνου –δεν θα είστε εδώθα φέρνατε κι άλλο τέτοιο νοµοσχέδιο να φτιάξετε τρεις ζώνες.
Μας λέτε ότι το ξεπούληµα της ΔΕΗ είναι επένδυση και ότι επιπλέον γίνεται για να µειωθεί ο δανεισµός της ΔΕΗ. Σας απαντάµε
ότι κι αυτό είναι ψέµα. Ανάπτυξη δεν είναι η αλλαγή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος, το να αγοράζει δηλαδή κάποιος επιχείρηση.
Αυτό λέγεται «αντικατάσταση κεφαλαίου». Αντίθετα, ενώ τα
κέρδη τα έπαιρνε το κράτος και τα χρησιµοποιούσε –έστω θεωρητικά- για την ανάπτυξη της χώρας µέσω των δηµόσιων επενδύσεων, τώρα τα παίρνει ο µεγαλοεπενδυτής. Τώρα τα παίρνει
ο µεγαλοεπενδυτής!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κύριε συνάδελφε, σας παρακαλώ να ολοκληρώσετε. Έχετε και τη δευτερολογία σας, όπου µπορείτε να συµπληρώσετε.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, µε εµποδίζετε να
ολοκληρώσω την εισήγησή µου.
(Θόρυβος-Διαµαρτυρίες από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Μα, τι εννοείτε
ότι σας εµποδίζω, κύριε συνάδελφε; Σας παρακαλώ πολύ.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Η εισήγηση είναι για δεκαπέντε
λεπτά.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ: Η ΔΕΗ µέχρι τώρα συνέβαλε στην
ανάπτυξη της χώρας µε επενδύσεις παγίων που έκαναν απόσβεση είκοσι πέντε χρόνια και έτσι βοήθησε να αναπτυχθεί η Ελλάδα. Επένδυσε, µάλιστα και τα τελευταία τέσσερα χρόνια 4
δισεκατοµµύρια ευρώ. Αυτά είναι επενδύσεις. Μας είπε ο κύριος
Υπουργός ότι δεν θα πάνε στο ΤΑΙΠΕΔ, αλλά στη ΔΕΗ, για να
κάνει τη νέα της επένδυση.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Αλήθεια, ποιος οικονοµικός εγκέφαλος είναι αυτός που πουλά
2.768 MW, για να φτιάξει µία επένδυση 660 MW;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Επιτέλους,
κύριε συνάδελφε, σεβαστείτε τους συναδέλφους σας. Σας παρακαλώ. Είναι εγγεγραµµένοι τόσοι πολλοί και πρέπει να τελειώσουν οι οµιλίες απόψε. Πώς θα τελειώσουν, αν ο καθένας παίρ-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ)

νει διπλάσιο χρόνο;
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ: Να τελειώσουµε µεθαύριο αυτό το
θέµα.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Είναι εισηγητής, κύριε Πρόεδρε.
(Θόρυβος-Διαµαρτυρίες από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Δικαιούται δεκαπέντε λεπτά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ο καθένας δικαιούται µετά απ’ αυτό να πάρει διπλάσιο χρόνο. Μη µε αναγκάσετε να κλείσω το µικρόφωνο. Σας παρακαλώ πάρα πολύ.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ: Θα προχωρήσω. Θα αφήσω ορισµένα θέµατα για τη δευτερολογία µου και θα ολοκληρώσω.
Ο κ. Μανιάτης προσπάθησε να απαντήσει ότι η δηµιουργία της
νέας εταιρείας και η πώλησή της δεν αποτελεί ξεπούληµα. Εµείς
λέµε ότι αποτελεί ξεπούληµα, πρώτον γιατί µε το συγκεκριµένο
νοµοσχέδιο χαρίζει η Κυβέρνηση στους ιδιώτες δηµόσια περιουσία ανυπολόγιστης αξίας, χωρίς να έχει κανένα δικαίωµα, ξεπουλώντας τον εθνικό πλούτο…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Σας παρακαλώ
πολύ, κύριε Πετράκο. Μη µε αναγκάσετε να κλείσω το µικρόφωνο. Έχετε και τη δευτερολογία σας.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ: Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε.
Ξεπουλά τον εθνικό πλούτο και τη δηµόσια περιουσία, χωρίς
µάλιστα να έχει την έγκριση του ελληνικού λαού, αλλά και χωρίς
την έγκριση αυτών που σας ψήφισαν, γιατί στα προεκλογικά σας
προγράµµατα δεν είχατε κάτι τέτοιο.
Δεύτερον, ισχυρίζεστε ότι δεν είναι ξεπούληµα, γιατί θα την
πουλήσετε στη λογιστική αξία …
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κύριε Πετράκο,
σας παρακαλώ. Αν δεν τελειώσετε σε ένα λεπτό, θα σας αφαιρέσω τον λόγο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ: Θα ολοκληρώσω σε ένα λεπτό.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Εντάξει, κύριε Πρόεδρε! Εντάξει!
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Θα τον δείρετε κιόλας!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Σας παρακαλώ
πολύ.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Κάντε λίγη υποµονή, κύριε Πρόεδρε. Επιχειρήµατα καταθέτει.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ: Σας ενοχλούν αυτά που λέµε, γιατί
και µε τη δική σας λογική –µε την οποία δεν συµφωνούµε- είναι
ξεπούληµα, γιατί µας λέτε ότι προσδιορίζετε τη λογιστική αξία.
Από πότε µάθατε ότι µία εταιρεία, όταν πωλείται, πωλείται µε τη
λογιστική της αξία και όχι µε την αξία αντικατάστασης κεφαλαίου; Μιλάµε για τη δική σας λογική. Εµείς δεν συµφωνούµε σε
κάτι τέτοιο. Όσα χρήµατα και να είχαµε, για µας η ΔΕΗ πρέπει
να είναι ενιαία και 100% δηµόσια. Για µας δεν πωλείται.
Όµως, επειδή µας λέτε ότι δεν είναι ξεπούληµα, σας απαντούµε ότι και µε τη δική σας λογική είναι ξεπούληµα. Η σωστή
µέθοδος προσδιορισµού είναι η αξία αντικατάστασης.
(Θόρυβος-Διαµαρτυρίες από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κύριε συνάδελφε, έχετε ολοκληρώσει. Θα τα πείτε στη δευτερολογία σας.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ: Ενοχλούνται, κύριε Πρόεδρε.
Σας λέω, λοιπόν –και κλείνω, αφού επιµένετε- αυτό που είπα
και στην αρχή. Ό,τι και να κάνετε, δεν πρόκειται να υλοποιήσετε
τα καταστροφικά σας σχέδια, γιατί δεσµευόµαστε ότι ένα από
τα πρώτα µέτρα της Κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ θα είναι η επαναφορά της ΔΕΗ…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Το είπατε αυτό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ: …υπό δηµόσια ιδιοκτησία ως ενιαία
επιχείρηση του ελληνικού λαού.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε
πολύ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον
λόγο επί προσωπικού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κύριοι συνάδελφοι, είναι εγγεγραµµένοι περίπου σαράντα Βουλευτές για να µιλήσουν.
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ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον
λόγο επί προσωπικού…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κύριε Σκρέκα,
ένα λεπτό θα σας δώσω τον λόγο.
Είναι εγγεγραµµένοι περίπου σαράντα Βουλευτές να µιλήσουν. Εάν ο καθένας αυθαίρετα παίρνει το διπλάσιο χρόνο από
αυτόν που προβλέπεται από τον Κανονισµό, µε συγχωρείτε πάρα
πολύ, αλλά αυτό δεν είναι συµπεριφορά σύµφωνη µε αυτή που
πρέπει να έχουµε εδώ µέσα.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Θα µας κλείνετε το µικρόφωνο.
Μην ανησυχείτε, έχετε τη λύση εσείς!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Δεν έχει κανείς
υποχρέωση να ανέχεται τον άλλο, ο οποίος θέλει να πλατειάζει.
Πώς να το κάνουµε;
Έχει ζητήσει προηγουµένως, πριν από όλους, τον λόγο η κυρία Χρυσοβελώνη ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, εγώ πότε θα
πάρω τον λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Μετά θα σας
δώσω τον λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, ζητώ τον λόγο
επί προσωπικού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Θα σας δώσω
τον λόγο.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Τώρα αναγνωρίζετε το προσωπικό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κυρία Χρυσοβελώνη, για ποιο θέµα ζητήσατε τον λόγο;
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Δύο πράγµατα έχω να παρατηρήσω, κύριε Πρόεδρε.
Πρώτον, θεωρώ ότι µη νοµίµως εισάγεται το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο στο Τµήµα και οφείλετε να το αποσύρετε. Επίσης, για
τον πρόσθετον λόγο ότι παρατηρώ πως στη θέση του συνυπογράφοντος Υπουργού Οικονοµικών εξακολουθεί αυτή τη στιγµή
να υπάρχει η υπογραφή του κ. Στουρνάρα και όχι του κ. Χαρδούβελη.
Δεύτερον, να αιτηθούµε κι εµείς από την πλευρά των Ανεξάρτητων Ελλήνων, οι όποιες βελτιώσεις, οι όποιες προσθήκες, οι
όποιες παρατηρήσεις να γίνουν από την πλευρά των κυρίων
Υπουργών εγκαίρως, για να µην παρατηρηθεί η τραγελαφική και
η κατάπτυστη κατάσταση που παρατηρήθηκε το πρωί.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε.
Όσον αφορά τα της διαδικασίας, θα πρέπει να ξέρετε ότι θα
πρέπει να γίνει εγγράφως η οποία πρόταση, υπογεγραµµένη από
δύο συναδέλφους.
Σχετικά µε το δεύτερο, θα δούµε τι θα πει ο κύριος Υπουργός.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κύριε Σκρέκα,
εξηγήστε µας γιατί ζητάτε τον λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ: Θα σας το εξηγήσω, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Γιατί θέλετε τον
λόγο;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ: Επειδή ο προηγούµενος εισηγητής κακόπιστα αµφισβήτησε τα δεδοµένα, τα οποία κατέθεσα
στην εισήγησή µου, θέλω να αναφερθώ επί του θέµατος. Σας παρακαλώ πολύ.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Είναι προσωπικό αυτό;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ένα λεπτό.
Ακούστε.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Πολύ αντικειµενικός είστε!
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ: Βέβαια και είναι προσωπικό. Αναφέρθηκε στη δική µου εισήγηση.
Κύριε Πρόεδρε, δώστε µου ένα λεπτό, σας παρακαλώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Σας παρακαλώ.
Δεν βλέπω να…
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ: Ανέφερε ότι είναι ψευδή τα στοιχεία. Παρακαλώ πολύ, για να απαντήσω, δώστε µου ένα λεπτό.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Ανοίγετε το µικρόφωνο, έτσι;
Πολύ αµερόληπτος είστε!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κύριε συνάδελφε, ακούστε. Αυτό είναι αντιπαράθεση…

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ ένα
λεπτό, για να απαντήσω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Όχι, δεν θα
απαντήσετε. Εάν είναι προσωπικό, θα µου αναπτύξετε…
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ: Είναι προσωπικό και παρακαλώ
πολύ να µου δώσετε ένα λεπτό για να απαντήσω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κύριε Σκρέκα,
το ότι υπάρχει µία αντιπαράθεση εδώ πέρα µέσα…
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ: Σας παρακαλώ. Θα είχα ολοκληρώσει, σας λέω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ακούστε µε. Δηµιουργείται ένα κακό προηγούµενο…
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, σας παρακαλώ
πολύ. Ένα λεπτό δώστε µου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Μισό λεπτό. Να
δω το προσωπικό ποιο είναι.
ΖΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Με ανοιχτό µικρόφωνο πάντως,
έτσι;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ: Δεν µπορώ να απαντήσω απέναντι σε µία κακόπιστη κατηγορία του προηγούµενη οµιλητή για
τα στοιχεία τα οποία έθεσα;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Να δούµε ποιο
είναι το προσωπικό.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ: Συγγνώµη;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Το προσωπικό
ποιο είναι;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ: Λοιπόν, ακούστε, ποιο είναι το
προσωπικό: Όταν σε κατηγορεί κάποιος ότι ψεύδεσαι, δεν είναι
προσωπικό;
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Με ανοιχτό µικρόφωνο πάντως,
κύριε Μαρκογιαννάκη!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Όχι δεν είναι
προσωπικό.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ: Τι είναι δηλαδή; Τι πρέπει να
κάνει δηλαδή κάποιος;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Όταν αλλοιώνει
το περιεχόµενο…
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ: Ακούστε, κύριε Πρόεδρε, ένα
λεπτό σας παρακαλώ πολύ. Ένα λεπτό. Τα στοιχεία τα οποία ανέφερα, κύριε Πρόεδρε, και τα οποία αναφέρθηκαν και στην εισήγησή µου στην επιτροπή, αλλά δυστυχώς δεν έκανε τον κόπο
ο κύριος συνάδελφος να ανατρέξει στην ιστοσελίδα της EUROSTAT, της Στατιστικής Υπηρεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για
να διαπιστώσει ότι τα στοιχεία τα οποία είναι σωστά…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Τελειώσαµε.
Δεν υπάρχει προσωπικό. Δεν υπάρχει κανένα προσωπικό.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Ωραία διεύθυνση της διαδικασίας!
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ: …και αληθέστατα. Συγκεκριµένα…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Δεν υπάρχει κανένα προσωπικό!
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ: Κύριε Πρόεδρε…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Όχι, «κύριε
Πρόεδρε».
Κύριε συνάδελφε, δεν υπάρχει προσωπικό.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ: Σας παρακαλώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Μα, δεν υπάρχει. Πώς να το κάνουµε; Τέλος.
Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ: Σας παρακαλώ πολύ. Θα ολοκληρώσω, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κύριε Υπουργέ,
έχετε τον λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ: Αφήνετε κατηγορίες…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Δεν υπάρχει
προσωπικό!
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ: Αφήνετε να πλανώνται στην Αίθουσα κατηγορίες ανυπόστατες, κακόπιστες και συκοφαντικές!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κύριε Υπουργέ…
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ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, σας παρακαλώ
πολύ, τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Σας παρακαλώ
πάρα πολύ!
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ: Συγγνώµη, κύριε Πρόεδρε, να πω
κάτι; Σε περιπτώσεις Βουλευτών της Αντιπολίτευσης, µε ευχέρεια δίνετε τον λόγο. Όταν πρόκειται κάποιος Βουλευτής της
Συµπολίτευσης να υποστηρίξει τα λεγόµενά του, δεν έχει ποτέ
το χρόνο. Τι συµπεριφορά είναι αυτή;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κύριε συνάδελφε, σας παρακαλώ πάρα πολύ! Είστε καινούργιος συνάδελφος και θα πρέπει να ακούτε τους παλαιότερους. Δεν υπάρχει
προσωπικό. Το καταλαβαίνετε;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ: Τι να καταλάβω, κύριε Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κύριε Υπουργέ,
έχετε τον λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ: Σας παρακαλώ, κύριε Πρόεδρε.
Για τους άλλους πάντα είµαστε σωστοί. Για τους δικούς µας
ποτέ…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κύριε συνάδελφε, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Δεν µπορείτε να καταλάβετε
ότι προσωπικό υπάρχει, πρώτον όταν έχουµε υβριστική συµπεριφορά…
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ: Λέει ο άλλος ότι είµαστε ψεύτες
και δεν θα πάρουµε τον λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Σας παρακαλώ!
Προσωπικό υπάρχει σε δύο περιπτώσεις: Όταν έχουµε υβριστική συµπεριφορά από συνάδελφο σε συνάδελφο και δεύτερον
όταν αλλοιώνεται το περιεχόµενο των όσων ελέχθησαν. Η αντιπαράθεση επιχειρηµάτων ή η κριτική ότι δεν είναι αλήθεια αυτά
που λέµε, δεν είναι προσωπικό.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ: Αλλοιώθηκε, κύριε Πρόεδρε. Αλλοιώθηκε το περιεχόµενο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κύριε συνάδελφε, σας παρακαλώ.
Κύριοι συνάδελφοι, θα παρακαλέσω να βοηθήσουµε όλοι,
ώστε να έχουµε µία οµαλή διεξαγωγή της συζήτησης.
Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ)

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ (Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιµατικής Αλλαγής): Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, Τετάρτη, Πέµπτη και Παρασκευή είχαµε συζήτηση
στην επιτροπή κατ’ αρχήν, στη συνέχεια µε τους φορείς και στη
συνέχεια την κατ’ άρθρον συζήτηση. Από το ξεκίνηµα της συζήτησης δεσµεύτηκα ότι µε απόλυτο σεβασµό στην κοινοβουλευτική δεοντολογία θα ακούσουµε τις εισηγήσεις όλων των εισηγητών, θα ακούσουµε τις προτάσεις όλων των φορέων και όσες
από αυτές τις προτάσεις µπορούν να γίνουν αποδεκτές, πράγµατι θα γίνουν αποδεκτές.
Μάλιστα, τη δεύτερη ηµέρα, κατά την ακρόαση των φορέων,
διένειµα στους συναδέλφους - µέλη της Επιτροπής Παραγωγής
και Εµπορίου ένα προσχέδιο των ρυθµίσεων που µπορούσαν να
προκύψουν και θα µπορούσαν να γίνουν αποδεκτές από το
Υπουργείο µε βάση τις εισηγήσεις µόνο των εισηγητών των κοµµάτων. Στη συνέχεια, ακούγοντας και τους φορείς, αλλά και την
κατ’ άρθρον συζήτηση, αυτός ο προβληµατισµός εµπλουτίστηκε
και στη συνέχεια αυτά πήραν συγκεκριµένη νοµοτεχνική µορφή.
Εγώ, λοιπόν, σήµερα, για διευκόλυνση των συναδέλφων,
επειδή το ζήτησαν, θα καταθέσω µία οµάδα τριών ρυθµίσεων, οι
οποίες -το τονίζω από την αρχή- δεν έχουν τη νοµότυπη µορφή,
δεν έχουν τις υπογραφές των Υπουργών για έναν πάρα πολύ
απλό, πρακτικό λόγο. Ο Υπουργός Οικονοµικών, ο κ. Χαρδούβελης, επιστρέφει τώρα από το Eurogroup και ο συναρµόδιος
Υπουργός Εσωτερικών, ο κ. Ντινόπουλος, θα επιστρέψει σε περίπου δύο ώρες από την Ιταλία.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Εδώ ήταν ο κ. Ντινόπουλος.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κυρία Μακρή!
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Εδώ ήταν ο κ. Ντινόπουλος!
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ (Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιµατικής Αλλαγής): Τα κείµενα, πάντως, για τη διευκόλυνση των συναδέλφων, είναι αυτά τα οποία θα καταθέσω τώρα
και τα οποία παρακαλώ να µοιραστούν στους συναδέλφους. Τα
καταθέτω για τα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής κ. Ιωάννης Μανιάτης καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα τα οποία έχουν ως εξής:
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ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Στο Περιστέρι ήταν.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Είναι στην Ιταλία.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Ψεύδεστε! Το ξέρω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κυρία Μακρή!
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Σας παρακαλώ πολύ!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κυρία Μακρή,
δε µου λέτε, σας παρακαλώ, πού βρίσκεστε; Πώς διακόπτετε τον
Υπουργό και τον βρίζετε;
Παρακαλώ να φωτοτυπηθούν και να διανεµηθούν στους συναδέλφους.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Δεν µπορεί να λέει ό,τι θέλει. Δεν
ξέρω εγώ και ξέρεις εσύ;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Τον λόγο έχει ο
κ. Σαλτούρος, ειδικός αγορητής του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού
Κινήµατος.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Με συγχωρείτε, ο κ. Χαρδούβελης δεν θα υπογράψει;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Έδωσα τον
λόγο στον κ. Σαλτούρο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Ούτε ο κύριος Υπουργός έχει
υπογράψει αυτές τις διορθώσεις.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Έχω δώσει τον
λόγο στον κ. Σαλτούρο.
Κύριε Σαλτούρο, έχετε τον λόγο για δεκαπέντε λεπτά.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΑΛΤΟΥΡΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όπως είπα και ενώπιον της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εµπορίου, το σχέδιο νόµου µε
τίτλο: «Δηµιουργία νέας καθετοποιηµένης εταιρείας ηλεκτρικής
ενέργειας» σηµατοδοτεί την αρχή µίας σηµαντικής τοµής, όχι
µόνο στο χώρο της παραγωγής και διάθεσης ηλεκτρικής ενέργειας, αλλά σε ολόκληρη την ελληνική κοινωνία.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Παρακαλώ, επειδή έχει ανέβει στο Βήµα ο ειδικός αγορητής του ΠΑΣΟΚ να
σταµατήσουν οι κουβέντες για να τον ακούµε. Σεβασµός στον
οµιλητή! Ο σεβασµός προς τον οµιλητή είναι σεβασµός προς τον
ίδιο τον εαυτό µας. Παρακαλώ!
Ορίστε, κύριε Σαλτούρο, συνεχίστε.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΑΛΤΟΥΡΟΣ: Και αυτό, λοιπόν, όχι µόνο γιατί
την αφορά εν δυνάµει στο σύνολό της, αλλά κυρίως γιατί συνοδεύεται από την ελπίδα διαµόρφωσης ενός νέου, αποδοτικότερου, αποτελεσµατικότερου και πιο ωφέλιµου για τους πολλούς
µοντέλο ανάπτυξης.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µη µας πει κανείς ότι ακούει για
πρώτη φορά την έννοια της αποκρατικοποίησης. Οι δυνατότερες
οικονοµίες του κόσµου την έχουν χρησιµοποιήσει. Και η χώρα
µας επίσης. Πολύ χαρακτηριστικό είναι το παράδειγµα του ΟΤΕ.
Και τότε ακουγόταν ακριβώς ο ίδιος αντιπολιτευτικός λόγος περί
ιδιαίτερου και ευαίσθητου τοµέα της ελληνικής οικονοµίας και
κοινωνίας, περί ανάγκης προστασίας της εθνικής ασφάλειας,
περί υποτιθέµενης αύξησης των τιµών στις υπηρεσίες και άλλα
παρόµοια.
Πόσο παρωχηµένα µοιάζουν σήµερα αυτά τα επιχειρήµατα;
Πόσο εύκολα, από την άλλη µεριά, χρησιµοποιούµε όλοι τις προσφορές και αντιπροσφορές των ανταγωνιζόµενων εταιρειών για
να µιλάµε, να γράφουµε και να σερφάρουµε φθηνότερα;
Τώρα, βέβαια, ορισµένοι έχουν ανακαλύψει ότι η αγορά των
τηλεπικοινωνιών δεν έχει καµµία σχέση µε αυτή της ενέργειας,
ότι δεν µπορούν να γίνουν συγκρίσεις κ.ο.κ.. Και γιατί να τους πιστέψουµε; Ποιο είναι το προηγούµενο που επικαλούνται; Γιατί
να µη δούµε το προηγούµενο; Γιατί να µην πειστούµε ακόµη και
από το διεθνές προηγούµενο όσον αφορά αυτήν καθεαυτή την
αγορά της ενέργειας; Στο κάτω-κάτω τι προσέφερε η Αντιπολίτευση µέχρι σήµερα στο διάλογο αυτό, ώστε να µας πείσει, πέρα
από τις γνωστές κραυγές, τις εµπρηστικές δηλώσεις, τις αήθεις
συχνά κατηγορίες;
Δεν θέλω να επικεντρώσω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σε
αντιπολιτευτικές κραυγές. Δεν θέλω να υποβαθµίσω τη συζήτηση. Δεν θέλω να δώσω τροφή στη λογική της πόλωσης και του
διχασµού. Είναι µία λογική, την οποία η ελληνική κοινωνία έχει
αποδοκιµάσει επανειληµµένα.

Το γιατί κάποιοι εξακολουθούν να την υιοθετούν, δεν αφορά
τον ελληνικό λαό. Αφορά µόνο τους ίδιους και τους ευκαιριακούς
συµµάχους τους. Ωστόσο, δεν µπορώ να µην αναφέρω ότι για
µια ακόµη φορά γινόµαστε µάρτυρες ενός πλειοδοτικού διαγωνισµού µισαλλοδοξίας, απειλών και ιαβερισµού.
Εγώ, κυρίες και κύριοι, τιµώ όλους τους συναδέλφους. Τους
τιµώ για τον απλό και πανίσχυρο λόγο ότι αποτελούν εκπροσώπους του ελληνικού λαού. Τον δε ελληνικό λαό δεν τον τιµώ και
τον σέβοµαι απλά. Τον υπηρετώ στο σύνολό του ανεξαιρέτως,
ανεξάρτητα από το τι ψηφίζει. Εσείς άραγε τι κάνετε;
Η αξιότιµη ειδική αγορήτρια των Ανεξάρτητων Ελλήνων ενώπιον της επιτροπής αποκάλυψε «τον ηθικό, πολιτικό και ανθρωπιστικό ξεπεσµό µας». Επί λέξει.
Ο ειδικός αγορητής της Χρυσής Αυγής δήλωσε, επίσης, επί
λέξει: «Όπως και να ‘χει, όποιοι ψηφίσουν αυτό το νοµοσχέδιο
θα πρέπει να λογοδοτήσουν.»
Ο έµπειρος συνάδελφος του ΣΥΡΙΖΑ, κ. Λαφαζάνης, ως ο ανά
πάσα στιγµή αυθεντικός εκφραστής της λαϊκής βούλησης και
µελλοντικός τιµωρός της αντίθετης µε αυτόν πολιτικής άποψης,
δήλωσε, επίσης, επί λέξει: «Είστε µια Κυβέρνηση µειοψηφίας.
Μην επιµένετε σε ένα έγκληµα, το οποίο δεν θα µείνει ατιµώρητο.
Τα εγκλήµατα πολιτικού χαρακτήρα, που επιχειρείτε µε τις οποιεσδήποτε πολιτικές διαστάσεις τους, θα τιµωρηθούν.»
Και ερωτώ ευθέως: Οι υπόλοιποι συνάδελφοι της αντιπολίτευσης τους επικροτείτε; Επικροτείτε αυτόν τον εκφασισµό του κοινοβουλευτισµού και γενικότερα του πολιτικού διαλόγου; Επικροτείτε τις ύβρεις και τις απειλές κατά των εκπροσώπων του
ελληνικού λαού στον ύψιστο δηµοκρατικό θεσµό της χώρας; Επικροτείτε αυτήν την επαναλαµβανόµενη πρωτοφανή κοινοβουλευτική εκτροπή;
Ορισµένοι φθάνουν στο σηµείο να καλούν εµάς τους Βουλευτές, έναν προς έναν, να κάνουµε πίσω, να υποκύψουµε στη ρητορική της ρωµαϊκής αρένας, να βρεθούµε ξαφνικά στην Αντιπολίτευση. Από πού άραγε αντλείτε αυτό το δικαίωµα; Από πού
αντλείτε το δικαίωµα να ζητάτε τη νόθευση της βούλησης του
ελληνικού λαού;
Ο µόνος αρµόδιος να µας στείλει στην Αντιπολίτευση είναι ο
ελληνικός λαός. Αυτός ο λαός που δεν σας έδωσε την εξουσία…
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Δεν σας έστειλε στην Κυβέρνηση!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κυρία Κωνσταντοπούλου, µη διακόπτετε παρακαλώ!
Κύριε συνάδελφε, συνεχίστε και µην απαντάτε!
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΑΛΤΟΥΡΟΣ: Αυτός ο λαός δεν σας έδωσε την
εξουσία, παρά τους λαγούς µε πετραχήλια που του τάξατε!
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η µικρή ΔΕΗ δεν είναι ούτε καπρίτσιο ούτε εµµονή ούτε έγκληµα ούτε εχθρική κίνηση απέναντι
σε οποιονδήποτε. Η µικρή ΔΕΗ είναι αποτέλεσµα συγκεκριµένης
πολιτικής χάραξης. Είναι αποτέλεσµα µιας οικονοµικής προσέγγισης, που έχει σκοπό την ανάπτυξη και το κοινωνικό όφελος.
Αποτελεί την αναγκαία, όπως αποδεικνύεται, ώθηση, ώστε να λειτουργήσει στη χώρα ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον στην αγορά
ενέργειας, ένα περιβάλλον που δεν λειτουργεί, λόγω ακριβώς
της µονοπωλιακής και βαρέως δεσπόζουσας θέσης της ΔΕΗ.
Είναι µια επιλογή που έχει ως στόχο την κάθετη αύξηση της ανάπτυξης ενός τεράστιου κλάδου και της προσέλκυσης σοβαρών
επενδύσεων, ανάπτυξη που θα δηµιουργήσει πλούτο, θέσεις εργασίας και κρατικά έσοδα. Ανάπτυξη που βάσιµα πιστεύουµε ότι
θα οδηγήσει –µεσοπρόθεσµα, µάλιστα- σε πτώση των τιµών του
ηλεκτρικού ρεύµατος.
Όπως είναι φυσικό, κάθε τοµή, κάθε µεγάλη αλλαγή δηµιουργεί και αντιδράσεις και κυρίως όταν συγκρούεται µε νοοτροπίες
παγιωµένες, εδώ και πολλές δεκαετίες. Η σηµερινή κατάσταση,
όµως, απαιτεί αποφασιστικά βήµατα.
Φαντάζοµαι ότι σε όλους είναι ξεκάθαρο το οικονοµικό σύστηµα της χώρας. Ανεξάρτητα από τα οράµατα του καθενός από
εµάς, δεν µπορούµε να υποκρινόµαστε. Αυτό είναι το σύστηµα.
Πολλοί από εµάς θέλουµε να το αλλάξουµε, να το µετασχηµατίσουµε ίσως, σίγουρα να το βελτιώσουµε. Κανείς όµως –και είµαι
σίγουρος όταν λέω «κανείς»- δεν θέλει να το καταστρέψει, πολύ
περισσότερο όταν η καταστροφή αυτή θα γίνει µόνο εντός της
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Ελλάδος. Είµαι σίγουρος ότι ούτε το Κοµµουνιστικό Κόµµα επιθυµεί κάτι τέτοιο. Κάτι τέτοιο θα έφερνε την υπόθεση της επανάστασης πολύ πίσω. Έτσι πιστεύω εγώ τουλάχιστον. Αυτό, όµως, που θα έφερνε σίγουρα µπροστά µας θα ήταν η καταστροφή της οικονοµίας µας και η καταστροφή της χώρας.
Είναι λοιπόν, σαφές ότι το σύστηµα σήµερα για να αντέξει, και
µαζί του να αντέξει και το βιοτικό επίπεδο του λαού µας, χρειάζεται τις αποκρατικοποιήσεις, τις υπολογισµένες και σωστές
αποκρατικοποιήσεις, όπως τη δεκαετία του ’80 χρειαζόταν περισσότερο κράτος πανευρωπαϊκά και το ΠΑΣΟΚ τότε έφερε το
περισσότερο κράτος στην Ελλάδα. Αυτό απαιτούσαν οι συνθήκες.
Σήµερα, ευτυχώς ή δυστυχώς, οι απαιτήσεις είναι διαφορετικές. Αυτό το ξέρετε πολύ καλά, συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ, τουλάχιστον το ξέρετε οι οικονοµολόγοι του ΣΥΡΙΖΑ. Και θα κάνατε και
εσείς το ίδιο: Θα ψάχνατε τότε δρόµους για να παντρέψετε τη
ρητορική σας µε τις πράξεις σας. Γι’ αυτό και είµαι σίγουρος ότι
προτιµάτε να είστε στην Αντιπολίτευση. Γι’ αυτό άλλωστε και ο
λαός επέλεξε να είστε Αντιπολίτευση κι όχι κυβέρνηση. Γιατί ο
λαός αντιλαµβάνεται την ιστορική συγκυρία και τις ιστορικές
αναγκαιότητες.
Αυτοί, βέβαια, που δεν τις αντιλαµβάνονται ή δεν θέλουν ή δεν
νοιάζονται να τις αντιληφθούν, είναι ορισµένοι εργαζόµενοι της
ΔΕΗ και σίγουρα κάποιοι συνδικαλιστές της. Δεν τους κακίζω γι’
αυτό. Είναι αναµενόµενο, φυσιολογικό και εύκολο να προτάσσουν το βραχυπρόθεσµο υποτιθέµενο συµφέρον τους, ως µία
προνοµιούχος τάξη εργαζοµένων, παρά το µακροπρόθεσµο συµφέρον των ιδίων, των παιδιών τους και των εγγονών τους. Ωστόσο είναι λάθος και είναι λάθος, όχι µόνο προς τους υπόλοιπους
συµπατριώτες τους, τους υπόλοιπους συµπολίτες τους, αλλά και
απέναντι στους ίδιους τους εαυτούς τους. Σε κάθε περίπτωση
βέβαια, το νοµοσχέδιο λαµβάνει ειδική µέριµνα και ως προς αυτούς. Γιατί όντως, πρέπει να προστατευτεί και το άµεσο συµφέρον τους. Αυτό είναι το σωστό και αυτό θα γίνει.
Κάποιοι βέβαια, είναι πιθανόν να χάσουν ορισµένα προνόµια,
τα οποία δεν θα τα ξαναβρούν. Είναι καιρός να γίνει και αυτό.
Γιατί αν πραγµατικά πιστεύουν ότι η ΔΕΗ είναι περιουσία του ελληνικού λαού, τότε θα πρέπει να είναι οι πρώτοι, οι οποίοι δεν θα
θέλουν να ζουν εις βάρος του ελληνικού λαού και να καρπώνονται οφέλη από τη ΔΕΗ, µόνο για τον εαυτό τους. Έτσι µόνο θα
αποδείκνυαν τις αγνές προθέσεις τους. Αλλιώς, γίνεται σαφές
ότι θεωρούν τη ΔΕΗ τσιφλίκι τους. Ότι επειδή, δηλαδή, κάποιος
από το επί πολλά χρόνια πολιτικό κατεστηµένο τους διόρισε στη
ΔΕΗ, απέκτησαν και το δικαίωµα να έχουν απαιτήσεις ιδιοκτησιακής φύσης, έγιναν οι ίδιοι το κατεστηµένο της ΔΕΗ. Αυτή η
νοοτροπία πρέπει να σπάσει και θα σπάσει.
Και ναι, είναι αλήθεια, ότι επί πολλά χρόνια αυτό το κατεστηµένο προέρχονταν από το ΠΑΣΟΚ και τη Νέα Δηµοκρατία. Η
πλειοψηφία του, όµως, σήµερα εκφράζεται µέσα από την Αντιπολίτευση και δη το ΣΥΡΙΖΑ.
Όµως -και το δηλώνω ξεκάθαρα- εγώ προσωπικά ο Βουλευτής
Ξάνθης και µαζί µου µια γενιά νέων σκεπτόµενων και κοπιαζόντων ανθρώπων ούτε ανήκα ούτε υπηρέτησα ούτε έλαβα ποτέ το
παραµικρό από αυτό το κατεστηµένο. Σταµατήστε, λοιπόν, τις
κραυγές. Σταµατήστε τη σπίλωση. Φέρτε σε αντιπαράθεση επιχειρηµάτων την πολιτική σας πρόταση. Είµαι σίγουρος ότι θα
έχει σαν στόχο το καλό της ελληνικής κοινωνίας.
Και ένα ακόµη «διαφωνώ» θα είναι, γιατί τη θεωρώ λανθασµένη, όχι γιατί τη θεωρώ κακόβουλη και θα υιοθετήσω κάθε
στοιχείο της το οποίο θα πιστεύω ότι είναι επωφελές για τη
χώρα. Έτσι αντιλαµβάνοµαι την πολιτική και έτσι θέλω να υπηρετώ τον τόπο µου. Το αν θα κάθοµαι στα έδρανα της Πλειοψηφίας, της Αντιπολίτευσης ή στο σπίτι µου θα το αποφασίσει
σύµφωνα µε το Σύνταγµα και τους νόµους της συντεταγµένης
πολιτείας µας ο ελληνικός λαός και κανένας άλλος.
Αυτή είναι η πολιτική που µπορεί να έχει και έχει απτά αποτελέσµατα, µε συγκεκριµένο όφελος για την κοινωνία. Με έναν τέτοιο διάλογο, έχουµε ήδη επιτύχει πολύ συγκεκριµένες και
ουσιαστικές βελτιώσεις στο νοµοσχέδιο.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Α’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΡΑΓΑΚΗΣ)

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ)

Θα αναφερθώ αναλυτικά και στην κατ’ άρθρο συζήτηση και
πολύ συνοπτικά σήµερα. Είναι άλλο πράγµα, όµως, η βελτίωση,
είναι άλλο πράγµα η ανάδειξη λαθών και αδυναµιών, είναι άλλο
πράγµα η προσπάθεια κατοχύρωσης δίκαιων κεκτηµένων και εντελώς διαφορετική η στείρα ή και ζηµιογόνα για το κοινωνικό σύνολο εµµονή σε αναποτελεσµατικές δοµές.
Ας πούµε, λοιπόν, ορισµένα πράγµατα ξεκάθαρα. Η ανάπτυξη
υγιούς ανταγωνισµού στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, είναι
βέβαιο ότι θα είναι προς όφελος των καταναλωτών. Το παράδειγµα των τηλεπικοινωνιών και του ΟΤΕ είναι πρόσφορο για
συµπεράσµατα. Δείχνει ξεκάθαρα πως ο ανταγωνισµός µπορεί,
όχι µόνο να µειώσει τις τιµές και να βελτιώσει την ποιότητα των
παρεχόµενων υπηρεσιών, αλλά και να συνδράµει στην ανάπτυξη
και την απασχόληση και κατ’ επέκταση στην αύξηση των εσόδων
του κράτους.
Περαιτέρω, βάσει των προτάσεων του ΠΑΣΟΚ, που έγιναν
αποδεκτές από την Κυβέρνηση, τα χρήµατα από την ιδιωτικοποίηση της µικρής ΔΕΗ δεν θα πάνε στο ΤΑΙΠΕΔ και άρα στο χρέος,
αλλά θα διοχετευτούν στην ίδια τη ΔΕΗ. Διατηρείται το κοινωνικό
οικιακό τιµολόγιο. Η κοινωνική πολιτική δεν ασκείται από τη ΔΕΗ
ή άλλους συµµετέχοντες στην αγορά, αλλά από το κράτος ανεξαρτήτως προµηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας.
Η νέα εταιρία έχει ακριβώς τις ίδιες υποχρεώσεις µε αυτές που
εφαρµόζονται στη ΔΕΗ, όσον αφορά στα εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώµατα του προσωπικού που θα µεταφερθούν στη
µικρή ΔΕΗ. Εξακολουθούν να ισχύουν οι ίδιες συλλογικές συµβάσεις, ο ίδιος κανονισµός προσωπικού και υπάρχουν οι ίδιες
διασφαλίσεις για τα συνταξιοδοτικά δικαιώµατα.
Η νέα εταιρεία θα αναλάβει µε αναλογικό τρόπο µέρος των
υποχρεώσεων της ΔΕΗ, συµπεριλαµβανοµένων των δανείων της.
Το τίµηµα από την πώληση που θα προκύψει, µέσω διεθνούς διαγωνισµού, δεν θα πρέπει να δηµιουργεί ζηµία στη ΔΕΗ, δηλαδή,
δεν θα είναι κατώτερο της λογιστικής της αξίας.
Διασφαλίζονται πλήρως τα δικαιώµατα των τοπικών κοινωνιών,
των αγροτών για παράδειγµα, για να µπορούν να χρησιµοποιούν
προς άρδευση τους υδάτινους πόρους από τις υδροηλεκτρικές
µονάδες της ΔΕΗ, χωρίς να µπορεί κανείς ιδιώτης να πει όχι. Οι
όποιες υποχρεώσεις υπάρχουν για τη ΔΕΗ διατηρούνται και για
τη µικρή ΔΕΗ. Ο έλεγχος που ασκείται από το κράτος, παραδείγµατος χάριν από τη Ειδική Γραµµατεία Υδάτων και από τις οικείες
περιφέρειες, εξακολουθεί να ισχύει. Κανένα πρόβληµα δεν θα
δηµιουργηθεί, λοιπόν είτε µε την αγροτική δραστηριότητα είτε
µε την ύδρευση στις τοπικές κοινωνίες.
Ο επενδυτής αναλαµβάνει τις ίδιες ακριβώς υποχρεώσεις,
όπως η ΔΕΗ, έναντι των τοπικών κοινωνιών, στις οποίες βρίσκονται οι µονάδες παραγωγής. Για παράδειγµα, θα ισχύσουν οι ίδιοι
όροι και προϋποθέσεις για µετεγκαταστάσεις οικισµών, απαλλοτριώσεις ή ακόµη και για έργα κοινής ωφέλειας, που αυτήν τη
στιγµή έχει αναλάβει η ΔΕΗ.
Στο νοµοσχέδιο εισάγεται πρόβλεψη για προσλήψεις προσωπικού από τις τοπικές κοινωνίες µε συµβάσεις ορισµένου χρόνου.
Θα διατηρηθούν, δηλαδή, τα κριτήρια εντοπιότητας.
Κλείνοντας, κύριε Υπουργέ, θα ήθελα να θέσω υπόψη σας από
σήµερα ορισµένες παρατηρήσεις και προτάσεις επί του νοµοσχεδίου, ώστε να έχετε το χρόνο να τις επεξεργαστείτε και να
τις κάνετε δεκτές.
Πρώτον, πρέπει να λυθεί συνολικά το θέµα των απαλλοτριώσεων και να διασφαλιστεί η αποκατάσταση και η επιστροφή των
εδαφών στο κοινωνικό σύνολο µετά τη λήξη της εκµετάλλευσής
τους µε τους σηµερινούς όρους. Δεύτερον, η παραχώρηση άδειας για το Μελίτη II πρέπει να είναι πιο αναπτυξιακά δεσµευτική
για το νέο επενδυτή, να προσδιοριστούν, δηλαδή, µε ακρίβεια οι
υποχρεώσεις του, όσον αφορά στην αξιοποίηση και το χρονοδιάγραµµα αυτής. Τρίτον, η προκήρυξη του διαγωνισµού για τη
νέα εταιρεία να αποτελεί αντικείµενο ενηµέρωσης και συζήτησης
εντός της Βουλής. Τέταρτον, να διασφαλιστεί η συνέχεια µε τους
ίδιους επωφελείς για την κοινωνία όρους της υπάρχουσας και
σχεδιαζόµενης τηλεθέρµανσης και πέµπτον, να αποτυπωθεί
ρητά η υποχρέωση της νέας εταιρείας στην καταβολή του λιγνιτικού τέλους.
Κύριε Πρόεδρε, κύριοι συνάδελφοι, σας ευχαριστώ.
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(Χειροκροτήµατα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Σας ευχαριστούµε,
κύριε συνάδελφε.
Τον λόγο έχει η ειδική αγορήτρια των Ανεξάρτητων Ελλήνων,
κυρία Ραχήλ Μακρή.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Κύριε Σαλτούρο, ο Πρόεδρος της ΓΕΝΟΠΔΕΗ, αν δεν κάνω λάθος, δεν είναι γραµµατέας του συνδικαλιστικού του ΠΑΣΟΚ; Αλήθεια, ποιος τον διόρισε στη ΔΕΗ ΑΕ;
Μπορείτε να µας απαντήσετε;
Μόλις πριν από λίγη ώρα επέστρεψα από τη Δυτική Μακεδονία, την Κοζάνη, την Πτολεµαΐδα και την Ποντοκώµη, δηλαδή από
την ενεργειακή «καρδιά» της χώρας. Όλοι οι κάτοικοι της δυτικής
Μακεδονίας ψάχνουν απεγνωσµένα να βρουν τους Βουλευτές
τους για να ζητήσουν βέβαια τις παραιτήσεις τους. Ο νέος Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας µε ενηµέρωσε ότι έχει «οργώσει» την περιοχή και οι εκπρόσωποι της περιοχής µας είναι άφαντοι. Από την περιοχή είναι άφαντοι, από το Κοινοβούλιο είναι
άφαντοι και όλοι εµείς, πολίτες και εκπρόσωποί τους, αναρωτιόµαστε πού άραγε να έχουν κρυφτεί.
Βέβαια, θα πρέπει να οµολογήσουµε ότι έχετε αφήσει πίσω
άξιους εκπροσώπους της Κυβέρνησής σας, τους οποίους παρακολουθήσαµε στην Επιτροπή της Βουλής να υποστηρίζουν µε
θέρµη και ουρλιαχτά τα συµφέροντα των ιδιωτών, στα οποία θα
ξεπουλήσετε τη ΔΕΗ.
Αλήθεια, γιατί δεν πήγατε στη Δυτική Μακεδονία τόσες µέρες
για να ενηµερώσετε τους κατοίκους της περιοχής ότι όλα θα
είναι καλύτερα και ότι τίποτα δεν θα συµβεί; Καταθέσατε το νοµοσχέδιο το Μάρτιο και αφού το κρατούσατε στα συρτάρια, µεθοδεύσατε να το φέρετε στα Θερινά Τµήµατα της Βουλής ώστε
να συµπέσει µε το µεσοδιάστηµα εναλλαγής των εκλεγµένων τοπικών αυτοδιοικήσεων, προκειµένου να µειώσετε τις αντιδράσεις
για τη διάλυση της ΔΕΗ, που έρχονται από παντού, από την τοπική κοινωνία των ενεργειακών περιοχών της χώρας και από την
επιστηµονική κοινότητα που υπογραµµίζει ότι ο διαχωρισµός
ενός τµήµατος της Δηµόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισµού δεν είναι
εφικτός και λειτουργικός, χωρίς να καταρρεύσει ολόκληρο το
σύστηµα.
Βέβαια, δεν περιµένουµε από τους Βουλευτές σας να γνωρίζουν τι θα πει σύστηµα και πώς ακριβώς λειτουργεί, µέσα από
την ιστορική γνώση που αποδεικνύει ότι η ιδιωτικοποίηση παραγωγικών επιχειρήσεων, όχι µόνο δεν βελτίωσε τον ανταγωνισµό,
αλλά τερµάτισε τη λειτουργία των επιχειρήσεων, πάντα εις βάρος του δηµοσίου. Επιστρατεύσατε τους εργαζόµενους, ενώ οι
συνδικαλιστές των κοµµάτων σας επιδίδονται σε «µακροβούτια»
και θεατρινίστικες παραστάσεις στα ΜΜΕ. Οι τελικοί καταναλωτές, µελετώντας τα πραγµατικά στοιχεία από τη διεθνή εµπειρία,
καταλαβαίνουν ότι η τιµή του ρεύµατος που πληρώνουν θα αυξηθεί.
Διαλύετε τη Δηµόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισµού και θέλετε να
πουλήσετε το 30%, χωρίς να έχετε παρουσιάσει µία επιστηµονική
µελέτη αποτίµησης της περιουσίας που εκποιείτε. Σας το είπαµε
και στην επιτροπή. Υφίστανται οι λιγνιτικοί χάρτες του ΙΓΜΕ, οι
οποίοι παρουσιάζουν τα κοιτάσµατα λιγνίτη. Σύµφωνα µ’ αυτά,
τα βεβαιωµένα γεωλογικά κοιτάσµατα λιγνίτη, είναι 6,7 δισεκατοµµύρια ευρώ, από τα οποία 3,3 δισεκατοµµύρια είναι εκµεταλλεύσιµα για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.
Επειδή το ΙΓΜΕ παρουσίασε µε στοιχεία την ανικανότητά σας
και το ξεπούληµα του ορυκτού πλούτου σε όλα τα επίπεδα, το
κλείσατε γιατί φοβάστε να υπάρχουν επιστηµονικοί φορείς στη
χώρα, που να αποδεικνύουν τα ψέµατά σας.
Επισηµαίνουµε ότι υπάρχουν πολλές µελέτες εκτίµησης των
λιγνιτικών αποθεµάτων. Σας καταθέτουµε µία από τις πιο έγκυρες, όπως πιστεύουµε, όχι για τίποτε άλλο, παρά για να κατανοήσει ο ελληνικός λαός το µέγεθος της περιουσίας την οποία
ξεπουλάτε.
(Στο σηµείο αυτό η Βουλευτής κ. Ραχήλ Μακρή καταθέτει για
τα Πρακτικά την προαναφερθείσα µελέτη, η οποία βρίσκεται στο
Αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής).
Δεν θα είχε, βέβαια, νόηµα η τελική αποτίµηση του ορυκτού
πλούτου του λιγνίτη, γιατί δεν θα χρειαζόταν να αλλάξει ιδιο-

κτήτη ο ορυκτός πλούτος της χώρας, προκειµένου να αξιοποιηθεί. Δεν έχει κανένα απολύτως νόηµα, γιατί πάρα πολύ απλά
µπορείτε να πουλήσετε το λιγνίτη στους ιδιώτες. Δεν χρειάζεται
να πουλήσετε ολόκληρα ορυχεία, τα οποία δεν µπορούν µε κανέναν τρόπο να ανακατασκευαστούν. Δεν υπάρχει ούτε λόγος
ούτε δικαιολογία.
Πουλάτε ακόµα τα υδροηλεκτρικά εργοστάσια, δίνοντας αναπόφευκτα τη διαχείριση των υδάτων των ταµιευτήρων τους στο
νέο αγοραστή. Εµµέσως πλην σαφώς, δηλαδή, πουλάτε το νερό
που ξεδιψά τις πόλεις και ποτίζει µεγάλες γεωργικές εκτάσεις.
Για ποιον ακριβώς λόγο; Για το δηµόσιο συµφέρον; Όχι βέβαια.
Παρά τον ισχυρισµό σας ότι τίποτε δεν θα αλλάξει, δεν µπορείτε να διασφαλίσετε την αλήθεια των λόγων σας, για έναν
πάρα πολύ απλό λόγο: Επειδή λέτε ψέµατα.
Ο ιδιώτης δεν θα ασκήσει κοινωνική πολιτική. Θα κόψει την παροχή ρεύµατος και νερού στην οικογένεια που αντιµετωπίζει οικονοµικά προβλήµατα, από την ανθρωπιστική κρίση που εσείς
δηµιουργήσατε. Ο ιδιώτης νοιάζεται για ένα πράγµα και µόνο:
Για την απόσβεση των φραγκοδίφραγκων που σας έδωσε και τη
δηµιουργία κέρδους.
Χωρίς να έχετε αποτιµήσει τον ορυκτό πλούτο, τα υδροηλεκτρικά εργοστάσια -συµπεριλαµβανοµένων των νερών που κατέχουν- και τα ατµοηλεκτρικά εργοστάσια, τα βγάζετε όλα στο
σφυρί για 1 µε 2 δισεκατοµµύρια ευρώ.
Περιουσία εκατοντάδων δισεκατοµµυρίων πωλείται στο 1%
της αξίας της, χωρίς να υπάρχει λόγος άλλος από τον παράνοµο
πλουτισµό ορισµένων Ελλήνων και ξένων «µεγαλοκαρχαριών» εις
βάρος των υπόλοιπων πολιτών αυτής της χώρας.
Αυτά, µόνο µια κυβέρνηση προτεκτοράτου θα µπορούσε να τα
υλοποιήσει. Μια κυβέρνηση, δηλαδή, ακριβώς όπως η δική σας
που διαλύει τη δηµόσια επιχείρηση ηλεκτρισµού, γιατί της το επιβάλλει το µνηµόνιο. Μια συγκυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας
και του ΠΑΣΟΚ, όπου η Νέα Δηµοκρατία αναλαµβάνει να υπερασπιστεί την πώληση µε ανυπόστατα επιχειρήµατα περί ανταγωνισµού και πτώσης των τιµών και το ΠΑΣΟΚ ως αυτόκλητος υπερασπιστής της κοινοβουλευτικής αβρότητας δεν µπορεί απλά να
ακούει για ξεπουλήµατα. Νέες «Μαρίες Αντουανέτες» στο Ελληνικό Κοινοβούλιο.
Δεν µπορούσε, όµως, να ακούσει για επιστρατεύσεις για τις
οποίες βέβαια, κατέθετε προτάσεις νόµου για την κατάργησή
τους. Τώρα υποστηρίζει, όχι µόνο την επιστράτευση των εργαζοµένων, αλλά ολόκληρων ατµοηλεκτρικών σταθµών και υδροηλεκτρικών σταθµών.
Καταθέτουµε, βέβαια, την πρόταση νόµου στην αιτιολογική έκθεση της οποίας αναφέρεται ότι θωρακίζεται το δικαίωµα στην
απεργία και διαµορφώνονται οι νοµοθετικές προϋποθέσεις ορθής ερµηνείας και εφαρµογής του άρθρου 22 του Συντάγµατος.
Αλήθεια; Υπογραφές: Ευάγγελος Βενιζέλος! Θεόδωρος Πάγκαλος! Χριστοφιλοπούλου! Ο κ. Χρυσοχοΐδης! Σοβαρά;
Δηλαδή, τώρα εσείς δεν θωρακίζετε το δικαίωµα στην απεργία; Το παραβιάζετε τώρα ή παραβιάζετε και το άρθρο 22 του
Συντάγµατος; Τι ακριβώς συµβαίνει; Πότε είχατε δίκιο; Όταν καταθέτατε την πρόταση νόµου για την κατάργηση µιας «χουντικής», όπως λέγατε, διάταξης ή τώρα που επιτάσσετε ολόκληρα
εργοστάσια µαζί µε τους εργαζοµένους τους;
Καταθέτουµε, λοιπόν, την πρόταση νόµου.
(Στο σηµείο αυτό η Βουλευτής κ. Ραχήλ Μακρή καταθέτει για
τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο
αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Ή µήπως θέλετε να παγιδεύσετε το νέο Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, που αντιστέκεται, µαζί µε τους πολίτες στην πώληση της ΔΕΗ για να συλληφθεί και να µην µπορεί να ορκιστεί;
Δώσατε βέβαια και αυξήσεις πριν λίγες µέρες. Δύο χρόνια
τώρα αύξηση δεν είδαµε. Είδαµε, όµως, στους ανώτατους δικαστικούς. Εύγε! Η στόχευσή σας στο κράτος δικαίου είναι πασιφανής. Όλα αυτά συνθέτουν την πολιτική σας ανακολουθία.
Ο Σαµαράς στις 11 Φεβρουαρίου του 2011 αποκαλεί την επιστράτευση «χουντική µέθοδο» σε επίκαιρη επερώτηση στη Βουλή. Προτού καταθέσω τα αποσπάσµατα των σχετικών Πρακτικών, διαβάζω κοµµάτια από ό,τι έλεγε ο κύριος Σαµαράς τότε:
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«Έρχεστε σήµερα και καταφεύγετε σε πρωτοφανείς µεθόδους
τροµοκράτησης και καταστολής», αναφερόµενος στο ΠΑΣΟΚ.
Συνεχίζω σε άλλα σηµεία: «Τα έχετε χάσει εντελώς. Έχετε «χάσει
τη µπάλα». Μόνοι σας πυροδοτείτε τα χειρότερα». Σε άλλο σηµείο: «Αντιµετωπίζετε τις κοινωνικές αντιδράσεις µε εφαρµογή
χουντικών µεθόδων, πυροδοτείτε την κοινωνική έκρηξη.
Δεν είστε µόνο λαϊκιστές, γίνεστε και επικίνδυνοι. Σας είχαµε
προειδοποιήσει ότι το µνηµόνιο ήταν ολέθριο σφάλµα: Πρώτον,
γιατί δεν έβγαιναν τα νούµερα. Τώρα επιβεβαιωθήκαµε. Το ακούµε πια και από τους δικούς σας Βουλευτές µέσα στη Βουλή. Μας
επιβεβαίωσαν και ξένοι οικονοµολόγοι που βγαίνει ο ένας µετά
τον άλλον και λένε ακριβώς αυτό: Ότι το µνηµόνιο δεν βγαίνει.
Μας το επιβεβαίωσαν και οι δανειστές µας, που συζητούν τρόπους να χαλαρώσουν τους όρους αποπληρωµής. Γιατί, όπως
τους υπογράψατε πέρυσι, δεν βγαίνουν». Τάδε έφη ο κ. Αντώνης
Σαµαράς, επίσηµα Πρακτικά Βουλής, σε επίκαιρη επερώτηση.
(Στο σηµείο αυτό η Βουλευτής κ. Ραχήλ Μακρή καταθέτει για
τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο
αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Ο Βενιζέλος και ο Χρυσοχοΐδης καταθέτουν στις 14 Απριλίου,
λοιπόν, του 2006 την πρόταση νόµου που σας ανέφερα προηγουµένως, για την κατάργησή της. Και σήµερα, εσείς έχετε επιστρατεύσει κάθε εργαζόµενο, ο οποίος αντιδρά.
Συγχαρητήρια για τη µνήµη σας. Συγχαρητήρια για την ιστορική σας συνέπεια!
Πέρα όµως από την πολιτική ανακολουθία εµφανίζετε και λογική ανακολουθία. Ψηφίσατε το νοµοσχέδιο για την πώληση του
ΑΔΜΗΕ, δηλαδή των δικτύων µεταφοράς υψηλής τάσης, για το
οποίο ο Πρωθυπουργός σας έλεγε για ακόµη µια φορά ψέµατα
απ’ αυτό το Βήµα στις προγραµµατικές δηλώσεις τον Ιούλιο του
2012, επιτρέποντας έτσι στον αγοραστή να ανεβάσει το τέλος
µεταφοράς ρεύµατος από 8% σε απεριόριστο ποσοστό.
Πουλάτε τα εργοστάσια-φιλέτα, που ούτως ή άλλως λειτουργούν µε χαµηλό κόστος, στο οποίο ο ιδιώτης θα προσθέσει το
κέρδος και ισχυρίζεστε ότι θα µειωθεί το τιµολόγιο. Μήπως το
πουλάτε στο Χουντίνι και δεν το ξέρουµε; Όπου ιδιωτικοποιήθηκε
η Δηµόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισµού, οι τιµές που πληρώνει ο καταναλωτής αυξήθηκαν σύµφωνα µε τα επίσηµα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυξήθηκαν σε επίπεδα ως και 89%, καθώς
τα στοιχεία που παρουσιάζετε εδώ είναι ψευδή, γιατί κανέναν δεν
ενδιαφέρει η καθαρή τιµή της κιλοβατώρας. Το κόστος του διακόπτη σκεφτόµαστε. Και το κόστος αυτό εκτινάσσεται προς τα
πάνω, ιδίως όταν έχεις πουλήσει τα δίκτυα µεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, που πρέπει να προσθέσεις σε αυτό το κόστος.
Κόψτε επιτέλους τα ψέµατα. Οι Έλληνες πολίτες δεν είναι ηλίθιοι
να τους δουλεύετε.
Η αγορά ενέργειας στην Ελλάδα έχει απελευθερωθεί. Ιδιώτες
έχουν κατασκευάσει εργοστάσια µε φυσικό αέριο. Αλλά, επειδή
δεν θέλησαν να επενδύσουν και πολλά, έχουν και πανάκριβη
τιµή. Ιδιώτες κατασκευάζουν ΑΠΕ, τις οποίες επιχορηγήσατε
πριν από λίγες µέρες µε 100 εκατοµµύρια ευρώ για να δηµιουργήσετε έξι θέσεις εργασίας.
Ισχυρίζεστε ότι οι ιδιώτες θα µειώσουν τη διαφθορά του δηµοσίου, που τα κόµµατά σας δηµιούργησαν και δεν ήθελαν να
καταπολεµήσουν. Ποιοι ιδιώτες θα µειώσουν τη διαφθορά; Αυτοί
του αιολικού πάρκου της Ρόδου που δηµοσιεύµατα αναφέρουν
καραµπινάτη κακοδιαχείριση; Τα λεφτά που έφαγε η «ENERGON», η εκλεκτή της κ. Μέρκελ και οι υπεργολάβοι ή το σκάνδαλο της «ENERGA POWER» και της «HELLAS POWER»;
Αν δεν απαντήσετε, λοιπόν, ουσιαστικά, θα προσκοµίσω αύριο
δηµοσιευµένα στοιχεία, που θα καταδεικνύουν µε τι είδους ιδιώτες συνεργαζόσασταν και πού ακριβώς θέλετε να χαρίσετε τη
Δηµόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισµού. Θα αποκαλύψουµε όλη τη µεθόδευση απαξίωσης της Δηµόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισµού
από τις κυβερνήσεις σας και την καταλήστευσή της από τους
ιδιώτες, στους οποίους αναθέτατε.
Καταθέσατε ένα νοµοσχέδιο που δεν κάνει λόγο για σοβαρότατα θέµατα, όπως είναι οι µετεγκαταστάσεις των χωριών, που
ζουν µε τις δονήσεις των ορυχείων, µε την αγωνία των ρωγµών
στα σπίτια τους. Οικισµοί ολόκληροι πρέπει να µετεγκαταστα-
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θούν και εσείς αδιαφορείτε. Αδιαφορείτε για τους ανθρώπους,
οι πρόγονοι των οποίων, κυνηγηµένοι από την αγριότητα των
Τούρκων εγκαταστάθηκαν σε µια περιοχή της Ελλάδας, πρόκοψαν και αναπτύχθηκαν. Σχεδόν έναν αιώνα µετά οι απόγονοί τους
φεύγουν κυνηγηµένοι από µια πολιτεία, που αδιαφορεί για τα
χωριά που χρειάζονται µετεγκατάσταση και συγκεντρώνει την
προσοχή της στο πως θα πουλήσει.
Αντί να ασχολείστε, λοιπόν, µε την κοροϊδία των πολιτών, θα
µπορούσατε να είχατε ήδη φτιάξει ένα θεσµικό πλαίσιο για τις
µετεγκαταστάσεις. Δεν το φτιάξατε όµως. Ένα θεσµικό πλαίσιο
που δεν υπάρχει, γιατί θέλατε όλα αυτά τα χρόνια να κρατάτε
τους πολίτες σε εκλογική οµηρία. Μας λέτε ότι ενδιαφέρεστε για
το περιβάλλον, αλλά δεν µας λέτε τίποτα για την αποκατάσταση
των εδαφών από τα παλιά ορυχεία. Τίποτα δεν προβλέπεται στο
συγκεκριµένο νοµοσχέδιο. Κοροϊδεύετε τους κατοίκους λέγοντάς τους ότι τους έχετε εξασφαλίσει, αλλά δεν το έχετε πράξει.
Οι κάτοικοι, λοιπόν, των δεκατριών χωριών της Δυτικής Μακεδονίας σάς ζητούν µέσω εµού να απαντήσετε σε ποιο ακριβώς
άρθρο το προβλέπετε. Οι κάτοικοι της Ποντοκώµης µου ζήτησαν
χθες να σας ρωτήσω τι θα γίνει µε τη µετεγκατάσταση του χωριού τους και πότε ακριβώς θα ολοκληρωθεί, γιατί δεν µπορούν
να ζουν πλέον δίπλα στο λιγνίτη και να πεθαίνουν τα παιδιά τους.
Ποιος είναι αυτός, βέβαια, που θα αναλάβει το κόστος των 500
εκατοµµυρίων ευρώ; Ο ιδιώτης ή η ΔΕΗ; Εκτός αν αποδέχεστε
ότι τους κοροϊδεύετε, καθώς τους αφαιρείτε µε το άρθρο 10 τη
δυνατότητα να προσφύγουν σε δικαστική προστασία.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Κύριε Πρόεδρε, ένα λεπτό χρειάζοµαι και ολοκληρώνω.
Κατανοείτε, βέβαια, ότι αυτό προσκρούει στο άρθρο 20, παράγραφος 1 του Συντάγµατος, αν βέβαια σας ενδιαφέρει η συνταγµατικότητα των νοµοθετηµάτων σας.
Θέλετε να πουλήσετε τη µικρή ΔΕΗ για ένα µε δύο δισεκατοµµύρια ευρώ, ενώ ένα δισεκατοµµύριο είναι τα χρέη του δηµοσίου
και των µεγάλων πελατών.
Καταθέτουµε το από 6-2-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Πωλήσεων και µεγάλων πελατών της ΔΕΗ.
(Στο σηµείο αυτό η Βουλευτής κ. Ραχήλ Μακρή καταθέτει για
τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο
αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Όταν θα έρθει, λοιπόν, ο ιδιώτης, θα κάνει τα στραβά µάτια,
όπως κάνετε εδώ και χρόνια, επειδή είστε οι πολιτικοί προϊστάµενοι της ΔΕΗ; Όχι, βέβαια. Όπως δεν κάνουν τα στραβά µάτια
οι ιδιώτες από τους οποίους νοικιάζετε το κτήριο της Μεσογείων
του Υπουργείου σας κι αν αργήσετε µια µέρα, παίρνουν τηλέφωνα στο Υπουργείο και στην Οικονοµική Διεύθυνση και απειλούν µε εξώδικα µε ποινικές ρήτρες.
Από τα έγγραφα που σας καταθέσαµε, διαπιστώνουµε ότι τα
νοσοκοµεία χρωστούν 3,8 εκατοµµύρια ευρώ και εµείς ρωτάµε:
Όταν περάσει στον ιδιώτη η ΔΕΗ, θα κόβει το ρεύµα στα νοσοκοµεία; Οι ιδιώτες θα έχουν τη συµπεριφορά, βέβαια, του Μυτιληναίου –φανταζόµαστε εµείς- που αγόραζε από τη ΔΕΗ στη
µισή τιµή την κιλοβατώρα και την πουλούσε υπερδιπλάσια της
κανονικής τιµής.
Όλα αυτά αποδεικνύουν ένα πράγµα: ότι νοιαζόσαστε µόνο
για την εκποίηση στους τοκογλύφους, εσωτερικούς κι εξωτερικούς. Τους εργαζόµενους τους επιστρατεύετε, ενώ θα µπορούσατε να βάλετε τους ιδιώτες στο δίκτυο. Τους κατοίκους των
ενεργειακών δήµων τους αποκαλείτε «βατράχια», τους πολίτες
τους παραµυθιάζετε κι εµάς που αποκαλύπτουµε ποιοι πραγµατικά είστε µας συκοφαντείτε διά του Τύπου.
Για όλους αυτούς τους λόγους, σας λέµε να αποσύρετε το νοµοσχέδιο, γιατί εµείς θα το ακυρώσουµε στην πράξη, µε τρόπο,
βέβαια, τον οποίο θα σας αναλύσουµε αύριο.
Σας δηλώνουµε, λοιπόν, οι κάτοικοι της Δυτικής Μακεδονίας,
µαζί µε τον περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας ότι, αφού µελετήσουµε και υπολογίσουµε το εξωτερικό κόστος, θα προσφύγουµε στα Ευρωπαϊκά Δικαστήρια, θα κάνουµε µηνύσεις και στο
κράτος και στους ιδιώτες και θα ζητήσουµε τις αποζηµιώσεις:
αποζηµιώσεις για τις επιπτώσεις στο περιβάλλον, αποζηµιώσεις
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για τις επιπτώσεις στην υγεία, για τον τοπικό πόρο, για την αποκατάσταση των εδαφών µας, για τις µετεγκαταστάσεις.
Να είστε βέβαιοι ότι είµαστε ένας πολύ φιλόξενος κόσµος στη
Δυτική Μακεδονία, όµως δεν είµαστε καθόλου εύκολοι αντίπαλοι
και να είστε σίγουροι ότι θα µας βρείτε απέναντί σας.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Τραγάκης): Τον λόγο έχει ο ειδικός
αγορητής της Χρυσής Αυγής, ο κ. Γρέγος.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΡΕΓΟΣ: Χαρακτηριστικές ήταν οι επισηµάνσεις
του εκπροσώπου του 8% και πραγµατικά, όταν ακούµε τους οµιλητές του ΠΑΣΟΚ, σκεφτόµαστε ότι είναι αµετανόητοι κι έτσι θα
παραµείνουν, αµετανόητοι για λίγο βέβαια ακόµα.
Όσον αφορά το νοµοσχέδιο, θα θέλαµε να πούµε τα εξής,
κύριε Υπουργέ: Η µνηµονιακή Κυβέρνηση, υλοποιώντας τις εντολές της τρόικας –κι εδώ φαίνεται και γιατί υπάρχει το όνοµα
του Υπουργού του κ. Στουρνάρα, γιατί αυτός το είχε συντάξει
αυτό το νοµοσχέδιο µε την κατάλληλη βοήθεια- έχοντας αποφασίσει τις ιδιωτικοποιήσεις βασικών κρατικών υποδοµών, όπως τα
λιµάνια, τα εθνικά οδικά δίκτυα, το δίκτυο φυσικού αερίου –αµέσως µετά την πώληση του ΟΠΑΠ- της Αγροτικής Τράπεζας, το
κλείσιµο της ΕΡΤ, το κλείσιµο δεκάδων σχολείων και νοσοκοµείων, ακόµα και στρατιωτικών µονάδων, προχωρεί τώρα και
στην ιδιωτικοποίηση-εκποίηση της ΔΕΗ, που είναι η πλέον στρατηγικής σηµασίας επιχείρηση της χώρας.
Προωθείτε το ξεπούληµα της ΔΕΗ, αδιαφορώντας για τις επιπτώσεις αυτής της απόφασης. Ξεπουλάτε το ρεύµα, όταν είναι
γνωστό ότι στις περισσότερες χώρες τα δίκτυα µεταφοράς του
κοινωνικού αγαθού της ενέργειας είναι υπό δηµόσιο έλεγχο.
Ακόµα όµως και αν κάπου παρεµβαίνουν ιδιώτες και πάλι ο απόλυτος έλεγχος βρίσκεται στο κράτος.
Η Κυβέρνησή σας αντιδρά σπασµωδικά σε κάθε παράλογη και
ανεδαφική εντολή της τρόικας και υιοθετεί θέσεις που θα προκαλέσουν ανεπανόρθωτη ζηµιά στο δηµόσιο συµφέρον. Την ώρα
που η βιοµηχανική παραγωγή της χώρας µας, αλλά και συνολικά
η ελληνική οικονοµία βρίσκεται σε ύφεση και η ΔΕΗ ,έπρεπε να
λειτουργεί ως µοχλός παραγωγικής ανασυγκρότησης της οικονοµίας και ανάπτυξης της χώρας και προς όφελος του λαού µας,
η Κυβέρνηση προχωρά στη διάλυσή της.
Δεν σας ενδιαφέρει το ζήτηµα της εθνικής ασφάλειας, δεν σας
απασχολεί το θέµα ούτε της ενεργειακής ασφάλειας και πολύ
περισσότερο οτιδήποτε αφορά τον ελληνικό λαό.
Όλα αυτά επιβάλλουν τον έλεγχο της ενέργειας από το κράτος. Εσείς συγχέετε τα πράγµατα, γιατί είστε διαρκώς σε µια µόνιµη σύγχυση και δεν ξέρουµε εάν αυτό γίνεται επίτηδες. Άλλο
το να βάζεις ενδεχοµένως και ένα κοµµάτι ιδιωτικό στον ευρύτερο σχεδιασµό για την ενέργεια και άλλο να ξεπουλάς σε ιδιώτες την ενέργεια, γιατί πέρα από διάφορες ερµηνείες και προσεγγίσεις στην πράξη αυτό θα γίνει. Θα ξεπουλήσετε όσο-όσο,
θα αυξήσετε σε κατακόρυφο επίπεδο τους λογαριασµούς του
ρεύµατος, που είναι δηµόσιο αγαθό και θα εξοντώσετε τα ελληνικά νοικοκυριά.
Εντείνετε το διαµελισµό της Δηµόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισµού, έχει προηγηθεί ο νόµος για το ξεπούληµα των δικτύων µεταφοράς ηλεκτρισµού και η Κυβέρνηση µε τις ευλογίες της
τρόικας επιχειρεί πλέον µε συνοπτικές διαδικασίες το «άνοιγµα»
της αγοράς ηλεκτρισµού για την είσοδο ιδιωτών, παραχωρώντας
την υδροηλεκτρική ενέργεια και επιδιώκοντας παράλληλα να
αποκοµίσει έσοδα, κατώτερα σε κάθε περίπτωση της αξίας της
περιουσίας της ΔΕΗ.
Προβλέπεται η δηµιουργία νέας εταιρίας, η οποία θα είναι
100% θυγατρική της ΔΕΗ και στη συνέχεια θα πουληθεί µετά από
διεθνή διαγωνισµό. Θα εισφερθούν µονάδες ηλεκτροπαραγωγής
από λιγνίτη, φυσικό αέριο και υδροηλεκτρικά, που αντιστοιχούν
στο 30% του παραγωγικού δυναµικού της ΔΕΗ, καθώς και στο
30% των πελατών, χωρίς, όπως αναφέρεται στο νοµοσχέδιο, να
είναι απαραίτητη η συγκατάθεσή τους.
Θέλει, λοιπόν, η Κυβέρνηση να δηµιουργήσει αυτό που αποκαλείται η µικρή ΔΕΗ. Στη νέα εταιρία θα µεταφερθούν διάφορες
µονάδες, οι λιγνιτικές µονάδες: Αµύνταιο Ι και II, Μελίτη Ι και η
άδεια ηλεκτροπαραγωγής για τον σταθµό παραγωγής Μελίτη ΙΙ.

Επισηµαίνεται ότι η Μελίτη Ι είναι η πιο σύγχρονη λιγνιτική µονάδα της Ελλάδος διαθέτοντας το µεγαλύτερο βαθµό απόδοσης.
Επίσης, είναι η καθαρότερη από πλευράς ρύπων, µιας και διαθέτει σύστηµα αποθείωσης καυσαερίων και η επένδυση δεν έχει
αποπληρωθεί ακόµη.
Μελίτη ΙΙ: Παραχωρείται η άδεια κατασκευής µονάδος χωρίς
δέσµευση υλοποίησης κατασκευής.
Αµύνταιο Ι και ΙΙ: Οι συγκεκριµένες µονάδες είναι αυτές, που
τροφοδοτούν µε θερµική ενέργεια, την λεγόµενη τηλεθέρµανση,
τους οικισµούς Φιλώτα, Λεβαίας και Αµυνταίου. Δηλαδή, δεν εξασφαλίζεται η αδιάλειπτη παροχή τηλεθέρµανσης στους κατοίκους των περιοχών αυτών όπου επικρατούν ακραίες καιρικές
συνθήκες, ειδικά την περίοδο του χειµώνα.
Επίσης, παραχωρούνται τα δικαιώµατα της ΔΕΗ σε πέντε λιγνιτωρυχεία που απαιτούνται για τη λειτουργία των παραπάνω
µονάδων: τα λιγνιτωρυχεία Αµυνταίου και Κλειδιού στα οποία
υπάρχει ήδη εξορυκτική δραστηριότητα από τη ΔΕΗ, καθώς και
τα µη διανοιχθέντα ακόµη λιγνιτικά πεδία Κοµνηνά, Μελίτη και
Βεύη, τα οποία έχουν παραχωρηθεί για µελλοντική εκµετάλλευση.
Όσον αφορά τα ορυχεία που εισφέρονται, αυτά δεν είναι περιουσιακό στοιχείο της ΔΕΗ, αλλά έχει παραχωρηθεί η εκµετάλλευσή τους σε αυτή, που είναι δηµόσια επιχείρηση προς όφελος
της κοινωνίας και µε βάση τον ιδρυτικό της νόµο, ο οποίος ισχύει
και σήµερα.
Υδροηλεκτρικές Μονάδες: Παραχωρούνται υδροηλεκτρικές
µονάδες Πλατανόβρυση, Μονάδα Θησαυρού, Άγρας, Εδεσσαίος, Πουρνάρι Ι και ΙΙ.
Παραχωρούνται φράγµατα, των οποίων οι ταµιευτήρες περιέχουν νερό, το δηµόσιο αγαθό. Επίσης, εξυπηρετούν, εκτός από
παραγωγή ηλεκτρικού ρεύµατος, άρδευση αγροτικών εκτάσεων
και ύδρευση οικισµών.
Επιπλέον, η µεγάλη επέµβαση στην τοπική χλωρίδα και πανίδα
έγινε για εξυπηρέτηση δηµοσίου συµφέροντος και όχι για κερδοφορία ιδιωτικών επιχειρήσεων.
Παραχωρείται, επίσης η µονάδα φυσικού αερίου Κοµοτηνής.
Εδώ µιλάµε για µια µεγάλη επένδυση στην ευαίσθητη περιοχή
της Θράκης. Σηµειώστε ότι η νέα εταιρεία θα µετατραπεί νοµικά
σε θυγατρική της ΔΕΗ µε απόφαση της γενικής συνέλευσης των
µετόχων. Το σύνολο των δικαιωµάτων και υποχρεώσεων που είχε
η ΔΕΗ, σε σχέση µε τα περιουσιακά στοιχεία που εισφέρονται,
περιέρχονται αυτόµατα στη νέα εταιρεία. Στη συνέχεια, θα διαβιβαστεί το σύνολο των µετοχών της σε ενδιαφερόµενα για την
απόκτησή τους πρόσωπα, τα οποία θα αναδειχθούν στο πλαίσιο
ανοικτού, διεθνούς, πλειοδοτικού διαγωνισµού.
Όπως και µε τα περιουσιακά στοιχεία, η νέα εταιρεία υποκαθίσταται αυτοδικαίως στις έννοµες σχέσεις της ΔΕΗ µε τους εργαζόµενους, που περιλαµβάνονται στον εισφερόµενο κλάδο, µε
εξαίρεση όσους συνταξιοδοτηθούν κατά το µεσοδιάστηµα µεταξύ κατάρτισης σχεδίου σύµβασης απόσχισης και ολοκλήρωσης αυτής.
Η διαδικασία και οι λεπτοµέρειες για τη µεταφορά του προσωπικού θα καθοριστούν µε απόφαση του διοικητικού συµβουλίου
της ΔΕΗ κατά παρέκκλιση κάθε αντίθετης γενικής ή ειδικής ρύθµισης νόµου, κανονισµού, διαιτητικής απόφασης, διοικητικής
πράξης, συλλογικής ή ατοµικής σύµβασης εργασίας. Με αυτό το
σκεπτικό, ο καθένας µπορεί να λάβει την όποια απόφαση, αυθαιρετώντας εις βάρος του προσωπικού.
Αξίζει να σηµειωθεί ότι οι συµβάσεις προµήθειας ηλεκτρικής
ενέργειας, καθώς επίσης οι συµβάσεις προµήθειας ηλεκτρικής
ενέργειας της ΔΕΗ ΑΕ µε πελάτες των νήσων της ελληνικής επικράτειας, των οποίων το δίκτυο διανοµής ηλεκτρονικής ενέργειας δεν συνδέεται µε το σύστηµα ή το δίκτυο διανοµής της
ηπειρωτικής χώρας, δεν περιλαµβάνονται στον εισφερόµενο
κλάδο.
Επίσης, δεν έχει ξεκαθαριστεί αν θα επιµεριστεί στη νέα εταιρεία αναλογικό µέρος του υπέρογκου δανεισµού της ΔΕΗ, των
ληξιπρόθεσµων οφειλών, του χαρτοφυλακίου «καλών» και «κακών» πελατών, η εφαρµογή αγροτικού και κοινωνικού τιµολογίου,
ενώ δεν προβλέπονται ζητήµατα όπως αποκατάσταση εδαφών,
εδάφη από εξάντληση εκµετάλλευσης ορυχείων, τοπικοί πόροι
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ανάπτυξης, τηλεθέρµανση, µετεγκαταστάσεις οικισµών, αξιοποίηση και χρήση υδάτινων πόρων, κ.λπ..
Τι θα γίνει µε τη λεγόµενη «ασφαλιστική περιουσία» των εργαζοµένων; Εδώ µιλάµε για 12 δισεκατοµµύρια ευρώ. Στη Βόρεια
Ελλάδα και τη Δυτική Μακεδονία υπάρχει πολύ µεγάλο µέρος
του ορυκτού πλούτου της χώρας και εκεί γίνονται οι περισσότερες πωλήσεις και παραχωρήσεις.
Στις υδροηλεκτρικές µονάδες που παραχωρούνται στη νέα
εταιρεία παραχωρείται το πλέον σύγχρονο υδροηλεκτρικό και
αρδευτικό φράγµα του Νέστου, το οποίο, όχι µόνο είναι κρίσιµο
για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, αλλά και για την άρδευση όλης της περιοχής της Ανατολικής Μακεδονίας και τµήµατος της Θράκης.
Νερό, γη και ορυκτός πλούτος αποτελούν δηµόσια αγαθά και
δεν υπόκεινται σε καµµιά λογιστική αξιολόγηση. Αποτελούν ανεκτίµητη αξία για τη χώρα και για τις µελλοντικές γενιές. Μιλάτε
για απελευθέρωση ενέργειας. Το είδαµε και αυτό στην πράξη.
Την είδαµε µε την «ENERGA» και την «HELLAS POWER».
Υλοποιώντας την κάθε εντολή της τρόικας και εξυπηρετώντας
ξένα συµφέροντα, ξεπουλάτε το ρεύµα και υποθηκεύετε την
ενεργειακή ασφάλεια των Ελλήνων, αλλά και την εθνική µας
ασφάλεια. Αγωνίζεστε µε κάθε µέσο για την άµεση επιβολή των
ανθελληνικών µνηµονιακών µέτρων και µην µπορώντας να αντιδράσετε αλλιώς, προχωράτε και σε επιστράτευση εργαζοµένων,
καταργώντας στην ουσία και το δικαίωµα της απεργίας πάρα
πολύ δηµοκρατικά.
Ο Λαϊκός Σύνδεσµος-Χρυσή Αυγή λέει «όχι» στο ξεπούληµα
της ΔΕΗ και της ελληνικής ενέργειας. Όλοι οι φορείς, οι κάτοικοι
της περιοχής της Δυτικής Μακεδονίας και όλοι οι εργαζόµενοι
έχουν δηλώσει ότι είναι εναντίον. Το ίδιο διαπιστώσαµε και εµείς
και στις κατ’ ιδίαν επαφές που είχαµε µαζί τους.
Η ΔΕΗ πρέπει να παραµείνει σε χέρια ελληνικά, χωρίς την εµπλοκή του ξένου παράγοντα και της διεθνούς τοκογλυφίας στην
υπόθεση της ελληνικής ενέργειας, κάτι που εγκυµονεί τεράστιους κινδύνους για την εθνική µας ανεξαρτησία.
Ο Λαϊκός Σύνδεσµος-Χρυσή Αυγή, τηρώντας το Σύνταγµα και
τον Κανονισµό της Βουλής, εφόσον το προδοτικό αυτό νοµοσχέδιο ψηφιστεί, θα καταθέσει πρόταση για δηµοψήφισµα όπως ορίζει το άρθρο 44 του Συντάγµατος, µε στόχο την εθνικοποίηση
των ενεργειακών πηγών της χώρας, καθώς και των εταιρειών που
εµπλέκονται στην εκµετάλλευσή τους.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Τον λόγο έχει η συνάδελφος, ειδική αγορήτρια της Δηµοκρατικής Αριστεράς, κ. Νίκη
Φούντα.
ΝΙΚΗ ΦΟΥΝΤΑ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κύριοι συνάδελφοι, δυστυχώς η συζήτηση που
έγινε στην Επιτροπή Παραγωγής και Εµπορίου για το σπάσιµο
της ΔΕΗ σε δύο εταιρείες θα λέγαµε ότι ήταν εµφανώς φτωχή
από πλευράς επιχειρηµάτων εκ µέρους του αρµόδιου Υπουργείου. Πολύ φτωχή! Τα επιχειρήµατα που παρουσιάστηκαν εκ µέρους της Κυβέρνησης γι’ αυτή την πολύ κρίσιµη για την εθνική
οικονοµία, αλλά και την κοινωνία κυρίως, επιλογή δεν ήταν καθόλου πειστικά.
Όταν το σύνολο των φορέων -το σύνολο!- αλλά και των κοµµάτων της Αντιπολίτευσης διαφωνεί τόσο έντονα µε µια τόσο
κοµβική επιλογή για το ενεργειακό µέλλον της χώρας, όταν διατυπώνεται σειρά ερωτηµάτων, στα οποία ο αρµόδιος Υπουργός
δεν απαντά, τότε υπάρχει τεράστιο πρόβληµα και θεσµικό πρόβληµα.
Προσωπικά, έθεσα και στις τέσσερις Επιτροπές Παραγωγής
και Εµπορίου σηµαντικά, νοµίζω, ερωτήµατα, για τα οποία δεν
πήρα καµµία, µα καµµία, απάντηση. Εξηγούµαι.
Πρώτο ερώτηµα. Πού είναι η αποτίµηση, κύριοι της Κυβέρνησης, της περιουσίας της ΔΕΗ; Πώς πουλάτε το 30% κάποιας
εταιρείας, που δεν έχετε αποτιµήσει; Πόσο υπεύθυνο είναι αυτό
εκ µέρους σας για µια εταιρεία στρατηγικού χαρακτήρα για τη
χώρα; Έτσι διασφαλίζεται η ενεργειακή προοπτική και ασφάλεια
της Ελλάδας;
Δεύτερο ερώτηµα: Πώς προκύπτει, από πού, ότι ο νέος επενδυτής θα λειτουργήσει ανταγωνιστικά και όχι απορροφητικά για
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την τωρινή ΔΕΗ αν δεν διασφαλιστεί ο ειδικός χαρακτήρας της;
Ανέφερα και στην επιτροπή το πολύ κατατοπιστικό παράδειγµα
της απορρόφησης της Ολυµπιακής από την «AEGEAN».
Τρίτο ερώτηµα. Γι’ αυτό και αν δεν πήρα απάντηση: Γιατί 30%;
Από πού προκύπτει αυτό το ποσοστό; Κανείς δεν µου απάντησε.
Το Υπουργείο σφύριξε αδιάφορα και ο Πρόεδρος της ΔΕΗ µε
παρέπεµψε πάλι στο Υπουργείο. Δεδοµένου δε ότι το 17% της
τωρινής ΔΕΗ έχει παραχωρηθεί στο ΤΑΙΠΕΔ, τα πράγµατα γίνονται πολύ επικίνδυνα για τη χώρα, κύριε Υπουργέ.
Τέταρτο ερώτηµα: Πού είναι το δεκαετές πλάνο για την ενεργειακή πολιτική, που µας έχετε υποσχεθεί ότι θα κατατεθεί από
το Γενάρη; Έπειτα από πιέσεις, ερωτήσεις και αιτήσεις στην Επιτροπή Παραγωγής και Εµπορίου ενάµισι έτους, πού είναι; Άρα,
µε ποιο σχέδιο δράσης πορευόµαστε; Γιατί τόση αποσπασµατικότητα και προχειρότητα; Γιατί τόση ανοργανωσιά; Αντί για
απαντήσεις ο κύριος Υπουργός στην επιτροπή µας είπε κάποια
πράγµατα για το πρόγραµµα «Εξοικονοµώ κατ’ Οίκον» για την
εξοικονόµηση ενέργειας κλπ., προγράµµατα πολύ σηµαντικά για
τη χώρα και τους πολίτες, αλλά επ’ ουδενί στρατηγικού ενεργειακού χαρακτήρα.
Επόµενα ερωτήµατα: Πώς µπορείς να διαχωρίσεις ένα πελατολόγιο κατά το δοκούν απέναντι στο κοινοτικό δίκαιο, χωρίς να
ρωτήσεις τους πολίτες; Πού ξανακούστηκε κάτι τέτοιο; Και τι είδους ανταγωνισµός είναι αυτός; Πώς νοείται;
Έπειτα, οι δανειακές συµβάσεις της ΔΕΗ ύψους 4,85 δισεκατοµµυρίων, σύµφωνα µε επίσηµα στοιχεία, τα δάνεια, δηλαδή τα
χρέη που θα πάρει ο επενδυτής θα είναι ύψους 1,7 δισ. ή θα του
χαριστούν; Φανταζόµαστε το δεύτερο.
Άλλο θέµα είναι οι επενδύσεις. Η ΔΕΗ έχει κάνει ένα σωρό
επενδύσεις. Αυτές οι επενδύσεις, πώς θα διαχωριστούν, πού θα
πάνε;
Τέλος, είναι κι οι µεγαλοοφειλέτες. Ζητήσαµε φυσικά, από την
πρώτη συνεδρίαση της επιτροπής πίνακα µε τους µεγαλοοφειλέτες της ΔΕΗ και φυσικά, δεν πήραµε ποτέ αυτόν τον πίνακα
παρ’ ότι ψιλοδεσµεύθηκε ο Πρόεδρος ότι θα µας έλθει πριν να
έλθει το νοµοσχέδιο στην Ολοµέλεια. Εµείς αν δεν τον πάρουµε
αυτόν τον πίνακα µέχρι αύριο, κύριε Υπουργέ, θα καταθέσουµε
ερώτηση ως Δηµοκρατική Αριστερά και αναµένουµε να µας δώσετε τα στοιχεία. Αλλιώς φαντάζοµαι ότι θα έχουµε το δικαίωµα
να είµαστε και εµείς παντελώς κακοπροαίρετοι.
Για τα επιµέρους ζητήµατα τύπου «πώς θα διασφαλιστεί η άρδευση και η ύδρευση σε επιµέρους περιοχές, δεδοµένου ότι
πλέον θα έχουµε να κάνουµε µε ιδιώτη και όχι µε το ίδιο το κράτος;» φυσικά δεν πήραµε καµµία απάντηση πέραν του ότι µας
είπε ο Υπουργός ότι θα επιµεληθεί γι’ αυτό η Ειδική Γραµµατεία
Υδάτων. Φαίνεται ότι δεν γνωρίζετε πώς λειτουργούν οι ΤΟΕΒ,
οι ΓΟΕΒ σ’ αυτήν τη χώρα. Εδώ µε µια κρατική ΔΕΗ δεν µπορούµε να τα φέρουµε βόλτα. Ελπίζουµε να διαψευστούµε και σε
αυτό.
Υπάρχουν, λοιπόν, όλα αυτά τα αναπάντητα ερωτήµατα. Και
ρωτάω: Γιατί συνεχίζετε, κύριοι του Υπουργείου, να µη δίνετε
απαντήσεις σε αυτά στους πολίτες, όχι σε εµάς; Και το δικό µου
ερώτηµα πλέον προς τους πολίτες είναι: Θα συνεχίσετε εσείς να
εµπιστεύεστε µια τέτοια Κυβέρνηση;
Εµείς ζητήσαµε την απόσυρση αυτού του νοµοσχεδίου, όχι
µόνο επειδή δεν έχει την υπογραφή του τωρινού Υπουργού Οικονοµικών και έχει, όπως αναδείχθηκε πολλάκις, την υπογραφή
του κ. Στουρνάρα έπειτα από τόσους µήνες, αλλά και γιατί θεωρούµε ότι είναι βαθιά επιζήµιο για τη χώρα. Υποστηρίζουµε ότι
είναι απολύτως κοµβικής σηµασίας για το συµφέρον της χώρας
η λειτουργία µιας σύγχρονης και ανταγωνιστικής ΔΕΗ. Αν η σηµερινή, δε, συζήτηση ήταν για το πώς θα επιτευχθεί αυτό καταπολεµώντας τα κακώς κείµενα της τωρινής ΔΕΗ -που σε αντίθεση µε τα περισσότερα κόµµατα της Αντιπολίτευσης που καταψηφίζουν αυτό το νοµοσχέδιο εµείς προσπαθήσαµε να τα αναδείξουµε και να πούµε ότι αυτά είναι το ζητούµενο αρχικά και
έπειτα να δούµε κατά πόσο µπορούµε να προχωρήσουµε σε µια
αποκρατικοποίηση- µια τέτοια συζήτηση εµείς θεωρούµε ότι θα
ήταν πολύ επωφελής για τη χώρα. Δυστυχώς, όµως, πάλι επιλέξατε τον εύκολο δρόµο. Αποποιήθηκε το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δηµοκρατία το λαµπρό ελληνικό παρελθόν, το δικό τους δηλαδή
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παρελθόν, και προχωρήσανε στην αποκρατικοποίηση του 30%
της ΔΕΗ χωρίς απαντήσεις στα ερωτήµατα, χωρίς στοιχεία,
χωρίς τίποτα.
Ποια είναι, λοιπόν, η αβάσιµη –για εµάς- επιχειρηµατολογία
της Κυβέρνησης; Ξεκινάµε µε την απελευθέρωση της αγοράς. Η
απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας, δηλαδή η λειτουργία των
επιχειρήσεων παραγωγής ή εισαγωγής ηλεκτρικής ενέργειας,
έχει φυσικά εισαχθεί στη χώρα πολλά χρόνια πριν.
Μάλιστα, το 2011 το µερίδιο της ΔΕΗ στη λιανική είχε υποχωρήσει σηµαντικά µε τη δραστηριοποίηση τότε των εταιρειών «ENERGA», «HELLAS POWER», «REVMAENA» κ.λπ., οι οποίες φυσικά δεν άντεξαν στον ανταγωνισµό. «Δεν άντεξαν εξαιτίας των
στρεβλώσεων» –θα πούνε κάποιοι. Δεν είναι γενικώς στρεβλώσεις, είναι στρεβλώσεις της δηµόσιας διοίκησης και πολιτικών
επιλογών.
Μήπως, όµως, η εµπειρία µε τους ιδιώτες προµηθευτές -που
ελάχιστα έχει συζητηθεί κοινοβουλευτικά και θα το αναδείξω και
αυτό µετά- έχει υποτιµηθεί ως σκάνδαλο και γενικά αποδεικνύει,
όχι τις στρεβλώσεις στον ανταγωνισµό, αλλά το πόσο «αεριτζήδες» είναι κάποιοι επίδοξοι επενδυτές;
Οι παραπάνω εταιρείες έκλεισαν, αφήνοντας φέσια στους διαχειριστές αγοράς και απλήρωτο µεγάλο µέρος του ΕΕΤΗΔΕ, των
χαρατσιών και των δηµοτικών τελών, που είχαν εισπράξει µεν
από τους πολίτες, τους πελάτες τους δηλαδή, αλλά δεν απέδωσαν ποτέ στο δηµόσιο και στους ΟΤΑ αντίστοιχα.
Πέρα από τη ζηµιά την οποία έχει υποστεί το κράτος, αν δεν
υπήρχε η ΔΕΗ να εγγυάται την ασφάλεια των καταναλωτών, τι
ακριβώς θα συζητούσαµε ως άνοιγµα του ανταγωνισµού και για
ποια ιδιωτική πρωτοβουλία θα λέγαµε σήµερα;
Εδώ θέλω να αναφερθώ και στην ακρόαση των φορέων. Ειπώθηκε επίσηµα από τη ΡΑΕ ότι την έχουµε καλέσει να έρθει στην
Επιτροπή Παραγωγής και Εµπορίου να αναφερθεί στο συγκεκριµένο θέµα, που κόστισε πάνω από 300 εκατοµµύρια ευρώ για το
δηµόσιο συµφέρον, 330 εκατοµµύρια ευρώ που έφυγαν από την
τσέπη του Έλληνα πολίτη µέσω των τιµολογίων της ΔΕΗ, και ειπώθηκε ότι όλες αυτές οι αιτήσεις που είχαµε κάνει ως Βουλευτές δεν έφτασαν ποτέ στη ΡΑΕ.
Εδώ έχει να απολογηθεί το Υπουργείο και θέλουµε, τουλάχιστον σήµερα, µια απάντηση.
Είπαµε, όµως, ότι η Ελλάδα νοσεί στο δηµόσιο τοµέα, αλλά τα
κόµµατα που συγκυβερνούν ζουν µε στερεότυπα. Αν, όµως, για
πολλούς –µέσα σε αυτούς είµαι κι εγώ- ο βαθύς κρατισµός είναι
ανάθεµα, καλό θα ήταν να αναλογιστούν και το πόσο και τι τελικά
προσφέρει η κρατικοδίαιτη και κακή, κάκιστη επιχειρηµατικότητα.
Το σπάσιµο και η ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ δεν είναι καθόλου
προφανές, λοιπόν, πως θα οδηγήσει σε χαµηλότερες τιµές ρεύµατος. Επί της ουσίας, επιδιώκεται να δηµιουργηθεί µια ανοιχτή
αγορά, µέσω ενός παντελώς παράδοξου τρόπου, της ρυθµισµένης νοµικά δηµιουργίας ενός ολιγοπωλίου, καθώς οι δύο εταιρείες θα µοιράζονται πλέον το πελατολόγιο της ΔΕΗ.
Ταυτόχρονα, βέβαια ο κύριος Υπουργός µιλούσε για πολλούς
παίχτες. Ποιοι θα είναι οι πολλοί παίχτες; Οι εξής δύο; Αυτοί που
δηµιουργήθηκαν από τον εξής έναν;
Η τιµολογιακή πολιτική σε ένα ολιγοπώλιο να ενηµερώσουµε
ότι διαµορφώνεται ακριβώς µε τον ίδιο τρόπο που λειτουργεί σε
ένα µονοπώλιο, όταν δεν καθορίσουµε τους όρους. Αυτό σηµαίνει
ότι οι πελάτες δεν µπορούν να επωφεληθούν από τον ανταγωνισµό. Η νέα εταιρεία θα είναι ανταγωνιστική προς τη ΔΕΗ και είναι
πιθανό, λοιπόν, όχι µόνο να µη λειτουργήσει ανταγωνιστικά, αλλά
να υποκαταστήσει τη δυναµικότητα της σηµερινής Δηµόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισµού. Και φυσικά µιλήσαµε για το παράδειγµα
της απορρόφησης της Ολυµπιακής από την «AEGEAN».
Επικαλέστηκε, επίσης, ο κύριος Υπουργός, ως προς την ιδιωτικοποίηση, την περίπτωση της ιταλικής «ENEL». Είπαµε και στην
επιτροπή ότι αυτό δεν µπορεί να έρθει επ’ ουδενί ως παράδειγµα. Από το 1999 η «ENEL» χωρίστηκε σε τρεις θυγατρικές,
τις οποίες έστησε στρατηγικά, τους έδωσε εξειδικευµένο στρατηγικό χαρακτήρα, πριν πουλήσει το ένα από τα τρία µερίδιά της,
φυσικά κρατώντας το φυσικό αέριο γι’ αυτήν, µε το οποίο λειτουργεί το σύνολο των νοικοκυριών. Γιατί στην Ιταλία, σε αντί-

θεση µε την Ελλάδα, υπάρχει ενεργειακή πολιτική και υπάρχει
και στρατηγικός ενεργειακός σχεδιασµός.
Αντίθετα, η ΔΕΗ, βέβαια, ελάχιστα επεδίωξε τον εκσυγχρονισµό της, φυσικά µε τεράστια ευθύνη του Υπουργείου.
Ένα µείζον ζήτηµα που εγείρεται συνολικά αφορά την πιστοληπτική ικανότητα της ΔΕΗ και της νέας µικρής ΔEΗ. Είναι λογικό οι νέες επιχειρήσεις, ως µικρότερες, να µην έχουν την ίδια
πιστοληπτική ικανότητα. Εύλογα, λοιπόν, µπορεί να αναρωτηθεί
κανείς, αναφορικά µε το εύρος των µελλοντικών επενδύσεων,
πόσω µάλλον όταν οι επενδύσεις στην ενέργεια είναι πάρα πολύ
υψηλού κόστους.
Τελευταία, άλλωστε, η πιστοληπτική ικανότητα της ΔΕΗ έχει
αναβαθµιστεί και έχει πετύχει δανειακή σύµβαση 2,2 δισεκατοµµυρίων και χρηµατοδότηση από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και πολύ καλές σχέσεις µε τις ελληνικές τράπεζες.
Ρωτήσαµε και πριν στα κεντρικά ερωτήµατα: Όλα αυτά θα χαριστούν; Γιατί δεν µας λέει κανείς τι θα γίνει µε όλες αυτές τις συµβάσεις;
Μαζί µε τα παραπάνω υπάρχει µια σειρά από θετικά σχόλια,
σχετικά µε τη λειτουργία της ΔΕΗ τα τελευταία τρία χρόνια –το
επισηµαίνω- µε πολύ σηµαντική µείωση κατά 35% των λειτουργικών εξόδων της, κυρίως όσον αφορά τη µισθοδοσία.
Η επέκταση των δραστηριοτήτων της ΔΕΗ φαίνεται να είναι
πολύπλευρη. Προσφάτως, έγινε γνωστό ότι προωθούνταν αλλαγές στο καταστατικό της ΔΕΗ, µε στόχο την προµήθεια και πώληση ενεργειακών προϊόντων και υπηρεσιών, πέραν της ηλεκτρικής ενέργειας. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται, άλλωστε, και η
απόφασή της για σύσταση θυγατρικής εταιρείας στην Τουρκία
και γενικότερα για την είσοδό της σε αγορές που παρουσιάζουν
έλλειµµα, λόγω αύξησης των ενεργειακών αναγκών.
Υπάρχει, λοιπόν, το θέµα των εξωστρεφών επενδυτικών δραστηριοτήτων, όπως είπαµε. Τι θα γίνει µε αυτό; Τι θα γίνει µε
επενδύσεις δισεκατοµµυρίων ευρώ; Θα χαριστούν κατά 30% στη
µικρή ΔΕH.;
Από εκεί και πέρα, αυτό δεν σηµαίνει ότι δεν µπορεί να γίνει
κριτική στη ΔΕΗ για πληθώρα επιλογών της από τη σκοπιά ακριβώς της αναγκαιότητας ύπαρξης µια σύγχρονης ανταγωνιστικής
ΔΕΗ υπό δηµόσιο έλεγχο.
Έχουµε µιλήσει –και δυστυχώς δεν υπάρχει άλλος χρόνος- για
τις είκοσι αυξήσεις, που δυστυχώς επέτρεψε και η ΔΕΗ να γίνουν
από το 2007. Μέσα σε επτά έτη έγιναν είκοσι αυξήσεις στα τιµολόγια της ΔΕΗ. Τίθεται, ακόµη, το θέµα των στρεβλώσεων λόγω
ρυθµίσεων υπέρ µεγάλων ιδιωτικών µονάδων παραγωγής, που
έτυχαν προνοµιακής µεταχείρισης εις βάρος της ΔΕΗ, η µη σταδιακή απεξάρτηση από το λιγνίτη, η σειρά µη συµβατών µε το
ευρωπαϊκό θεσµικό δίκαιο επενδύσεων που επιχείρησε να κάνει
η ΔΕΗ. Δεν είναι λίγες οι «καµπάνες» πολλών εκατοµµυρίων, που
και αυτές µεταφέρονται στα τιµολόγια και στον Έλληνα πολίτη,
τις οποίες έχουµε πληρώσει για τις εκποµπές ρύπων και για όλες
τις άλλες αβλεψίες και κακώς εννοούµενη ενεργειακή πολιτική
από το Υπουργείο. Ο ρόλος της ΔΕΗ, λοιπόν, για τις ανανεώσιµες θα έπρεπε να είναι σηµαντικός.
Είναι προβληµατικό, µεταξύ άλλων, ότι µια ιδιωτικοποίηση της
ΔΕΗ θα σηµαίνει ότι η ανάπτυξη των ΑΠΕ δεν µπορεί να αποτελέσει αντικείµενο κρατικού οικονοµικού σχεδιασµού. Βέβαια, έως
τώρα η «πράσινη ανάπτυξη» πήγε –µετά συγχωρήσεως- κατά διαόλου, οπότε δεν µπορούµε να πείσουµε τους πολίτες πλέον ότι
εκεί είναι η προοπτική της χώρας, εκεί πρέπει να επενδύσουµε,
εκεί πρέπει να έχουµε στραµµένο το βλέµµα µας.
Αυτή η εµµονή σε ένα ξεπερασµένο ενεργειακό πρότυπο το
καλοκαίρι που µας πέρασε οδήγησε και στην έκρηξη του σταθµού της ΔΕΗ στη Σαντορίνη. Έχουµε πολλάκις απευθύνει το
ερώτηµα: Τι θα γινόταν, αν τα χρήµατα που δίνονται για το µαζούτ, για το πετρέλαιο, που ήταν ένα δισεκατοµµύριο το 2012,
είχαν επενδυθεί στη διασύνδεση των νησιών; Όµως, αυτό δεν
έγινε. Εµείς επιλέξαµε να συνεχίσουµε σ’ αυτήν τη πεπατηµένη,
τον πεπαλαιωµένο τρόπο, χωρίς φυσικά να κάνουµε εκσυγχρονισµό της ΔΕΗ. Υπάρχουν, λοιπόν, τεράστιες πολιτικές ευθύνες.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Ολοκληρώνω σε δύο λεπτά, κύριε Πρόεδρε.
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Επεδίωξε ο κ. Ζερβός να δώσει κάποιες εξηγήσεις για τον
τρόπο που έγινε η επιλογή των προσφερόµενων µονάδων και λοιπών στοιχείων στη µικρή ΔΕΗ. Παραµένει ο προβληµατισµός
αναφορικά µε το κατά πόσο θα γίνει θελκτικότερη –έτσι λέει η
αιτιολογική έκθεση- η νέα εταιρεία, εάν φορτωθεί η ΔΕΗ µε µη
κερδοφόρες και προβληµατικές επιλογές. Γιατί, κύριοι της Κυβέρνησης, κάτι τέτοιο µαθητικά δεν βγαίνει, πόσω µάλλον όταν
η συγκυβέρνηση µιλά για τη δική της «κακή ΔΕΗ» όλων αυτών
των χρόνων, που τώρα πρέπει ουσιαστικά να πουλήσει, για να
µπορέσει να εκσυγχρονιστεί.
Ολοκληρώνω, ελλείψει χρόνου, µε µια σειρά ερωτηµάτων: Τι
θα γίνει µε τις ενεργοβόρες βιοµηχανίες και τα προνοµιακά τιµολόγια που απολαµβάνουν; Τι θα γίνει µε τα τέλη που πληρώνει η
ΔΕΗ σε ιδιώτες, ιδιοκτήτες µονάδων φυσικού αερίου; Καµµία
κουβέντα.
Τι θα γίνει µε τις ληξιπρόθεσµες οφειλές του δηµοσίου προς
τη ΔΕΗ; Τίποτα. Πώς θα εξασφαλιστεί ότι τα χρήµατα που θα
λάβει η ΔΕΗ θα µεταφερθούν στην ενίσχυση αποκλειστικά του
επενδυτικού της προγράµµατος; Αυτά δεν είναι λεπτοµέρειες
που θα µπουν στη σύµβαση. Αυτά είναι ζητούµενα και όροι που
πρέπει να υπάρχουν εδώ. Πώς θα προστατεύονται οι ευάλωτοι
καταναλωτές; Θα προβλέπεται για όλους τους προµηθευτές η
υποχρέωση παροχής υπηρεσιών κοινής ωφέλειας; Θα υπάρχει
πρόνοια ότι ο καταναλωτής θα έχει αδιάλειπτη προµήθεια ηλεκτρικής ενέργειας; Τι γίνεται µε τις οικολογικές αποκαταστάσεις
που εκκρεµούν στις τόσο ευάλωτες περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας;
Διαβάζοντας κανείς το νοµοσχέδιο, λοιπόν, µπορεί να θεωρεί
ότι όλα τα παραπάνω είναι υπό συζήτηση και υπό αίρεση. Οι
υποχρεώσεις για τη µικρή ΔΕΗ δεν ορίζονται ρητώς και αναλυτικά, σχεδόν καµία. Θα πρέπει εν προκειµένω, να διασφαλίσουµε
το χαρακτήρα των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας ως δραστηριοτήτων παροχής υπηρεσιών εµπορικού χαρακτήρα ή όχι, οι οποίες
ωστόσο θα πρέπει να είναι παροχές ειδικής αξίας για την κοινωνία και γι’ αυτή τη χώρα και θα πρέπει να έχουµε κατά νου –το
είπα και στην επιτροπή- και την πρόσφατη απόφαση του Συµβουλίου της Επικρατείας για την ΕΥΔΑΠ που αποφαίνεται -και θέλω
να το ακούσετε και πάλι αυτό, κύριοι του Υπουργείου και κύριοι
Βουλευτές-…
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει επανειληµµένα το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Και µε αυτό ολοκληρώνετε, κυρία συνάδελφε.
ΝΙΚΗ ΦΟΥΝΤΑ: Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε.
Αποφαίνεται, λοιπόν, ότι «η δε κατ’ ουσίαν µετατροπή της δηµόσιας επιχειρήσεως σε ιδιωτική, που λειτουργεί µε γνώµονα το
κέρδος, καθιστά αβέβαιη τη συνέχεια της εκ µέρους της παροχής υπηρεσιών προσιτών, κοινής ωφέλειας και δη υψηλής ποιότητας. Αβεβαιότητα ως προς τη συνέχεια παροχής προσιτών
υπηρεσιών κοινής ωφέλειας δεν συγχωρείται από το άρθρο 5
του Συντάγµατος». Δεν συγχωρείται. Κι εσείς, κύριοι του Υπουργείου, θα είστε ασυγχώρητοι από τη στιγµή που θα επιτρέψετε
επικίνδυνα ασαφείς συνθήκες διαχείρισης της ενέργειας της
χώρας να καθοριστούν µε αυτό το νοµοσχέδιο.
Λέµε όχι στους λογιστικούς ακτιβισµούς, ναι στις προϋποθέσεις ανάπτυξης µιας υγιούς ΔΕΗ.
Καταψηφίζουµε, λοιπόν, αυτό το νοµοσχέδιο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Τον λόγο έχει ο ειδικός
αγορητής του ΚΚΕ κ. Νικόλαος Καραθανασόπουλος.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Βεβαίως, πρέπει να κατακάτσει ο κουρνιαχτός µιας άσφαιρης
και άγονης αντιπαράθεσης, η οποία προσπαθεί να συγκαλύψει
την πραγµατική αιτία του προβλήµατος, αλλά και τη στρατηγική
σύγκλιση ανάµεσα στην Κυβέρνηση και στα λεγόµενα «αντιµνηµονιακά κόµµατα». Να µη βλέπουµε απλά και µόνο το δέντρο, το
οποίο σχετίζεται µε το σηµερινό νοµοσχέδιο για τη µικρή ΔΕΗ,
αλλά να δούµε το συνολικότερο δάσος. Και απ’ αυτήν την άποψη
το βασικό ερώτηµα το οποίο πρέπει να τεθεί, κατά τη γνώµη µας,
στη συζήτηση και το οποίο ως ΚΚΕ το θέτουµε είναι αν ο σηµερινός ενεργειακός σχεδιασµός έχει γίνει µε τέτοιον τρόπο, ώστε
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να υπηρετεί τις λαϊκές ανάγκες, τη λαϊκή ευηµερία ή όχι.
Έχει κανείς αυταπάτες ότι αυτό είναι το κριτήριο και το κίνητρο του σηµερινού ενεργειακού σχεδιασµού; Εµείς λέµε όχι. Και
ο σηµερινός ενεργειακός σχεδιασµός υποτάσσεται στις ανάγκες
των επιχειρηµατικών οµίλων και άλλωστε δεν µπορεί να αποσπαστεί από τους σιδερένιους νόµους της καπιταλιστικής αγοράς,
από τους νόµους του καπιταλιστικού κέρδους. Απ’ αυτήν την
άποψη, σήµερα το ρεύµα δεν είναι κοινωνικό αγαθό, δεν αποτελεί κοινωνικό αγαθό. Σήµερα το ρεύµα είναι εµπόρευµα. Γιατί αν
ήταν το ρεύµα κοινωνικό αγαθό, θα έπρεπε να το απολαµβάνει
ο καθένας ανάλογα µε τις ανάγκες του. Έχουµε τέτοια εικόνα
σήµερα; Όχι. Αυτό που έχουµε είναι εµπόρευµα. Το ρεύµα δηλαδή παρέχεται στον καθένα, ανάλογα µε την οικονοµική του δυνατότητα και όσα λαϊκά νοικοκυριά δεν έχουν να πληρώσουν,
βρίσκονται σε συνθήκες ενεργειακής φτώχειας.
Άρα είναι ψευδεπίγραφη η αντιπαράθεση που γίνεται σήµερα
ανάµεσα στην Κυβέρνηση και την Αντιπολίτευση, ότι µε το σηµερινό νοµοσχέδιο καταργείται ο κοινωνικός, δηµόσιος χαρακτήρας του ηλεκτρικού ρεύµατος ως δηµόσιου και κοινωνικού αγαθού, από τη στιγµή που είναι στις σηµερινές συνθήκες εµπόρευµα.
Από αυτήν την άποψη, ο όποιος ενεργειακός σχεδιασµός στηρίζεται στην ανάγκη θωράκισης της καπιταλιστικής κερδοφορίας
που ακριβώς σε αυτόν τον βωµό του καπιταλιστικού κέρδους θυσιάζονται η ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών και η λαϊκή ευηµερία.
Αυτό κατά τη γνώµη του ΚΚΕ –και βεβαίως κανείς δεν µπορεί
να το αµφισβητήσει- αποτελεί και την αιτία της µεγάλης αντίφασης. Ποια είναι αυτή η µεγάλη αντίφαση η οποία είναι παρούσα;
Είναι η αντίφαση ανάµεσα στον πολύ µεγάλο πλούτο ενεργειακών πηγών που υπάρχουν στην Ελλάδα, είτε αυτές είναι ορυκτές πηγές είτε είναι ανανεώσιµες πηγές, των οποίων η αξιοποίηση θα µπορούσε να προσφέρει πλούσια ενέργεια –και µάλιστα και να είναι και εξαγώγιµο προϊόν- και στις συνθήκες της
ενεργειακής φτώχειας στην οποία βρίσκονται εκατοντάδες χιλιάδες λαϊκά νοικοκυριά. Βεβαίως, είναι συνθήκες φτώχειας, οι
οποίες επιδεινώθηκαν από την καπιταλιστική κρίση.
Δεν είναι, όµως, µόνο η καπιταλιστική κρίση ο υπεύθυνος των
συνθηκών αυτών. Αν ήταν απλά και µόνο αυτό τότε σε συνθήκες
ανάκαµψης της καπιταλιστικής οικονοµίας θα είχε ξεπεραστεί
αυτό το εµπόδιο. Κατά τη γνώµη µας είναι κάτι πολύ πιο βαθύ,
πολύ πιο ουσιαστικό: Είναι ο ίδιος καπιταλιστικός τρόπος παραγωγής που οργανώνεται µε κίνητρο το κέρδος.
Γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο -επειδή οργανώνεται µε κίνητρο
το κέρδος- δεν είναι τυχαία µία σειρά ζητηµάτων τα οποία είναι
υπαρκτά και τα οποία είναι αναπάντητα για όλους αυτούς οι
οποίοι υπερασπίζονται αυτόν τον τρόπο ανάπτυξης της οικονοµίας και της κοινωνίας.
Για παράδειγµα: Πώς µπορεί αλλιώς να εξηγηθεί ότι σήµερα
υποκαθίστανται οι εγχώριες πηγές ενέργειας µε εισαγόµενες
πηγές, όπως για παράδειγµα, το φυσικό αέριο; Είναι πολύ πιο
αποδοτικό για τον ιδιώτη επιχειρηµατία, είναι πολύ πιο κερδοφόρο, γιατί έχει πολύ πιο µικρή διάρκεια απόσβεσης της όποιας
επένδυσης έχει κάνει.
Από αυτήν την άποψη, σήµερα έχουµε να αντιµετωπίσουµε τα
εξής: Όχι µόνο επιδεινώνεται αυτή η κατάσταση, λόγω ακριβώς
της επιλογής της απελευθέρωσης της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας -η οποία αποτελεί ένα εργαλείο ακριβώς για να θωρακίσει
τα συµφέροντα των επιχειρηµατικών οµίλων, ένα εργαλείο το
οποίο δεν επιλέγεται αυθαίρετα είτε από την εκάστοτε Κυβέρνηση είτε συνολικά από την Ευρωπαϊκή Ένωση από τη στιγµή
που αποτελεί επίσηµη πολιτική της ίδιας της Ευρωπαϊκής Ένωσης-, αλλά επιλέγεται ανάλογα µε τις ανάγκες του κεφαλαίου.
Έτσι, στην άµεση κρατική παρέµβαση που υπήρχε τις προηγούµενες δεκαετίες στον τοµέα της ηλεκτρικής ενέργειας ήταν
αναγκαία επιλογή του αστικού κράτους σε συνθήκες χαµηλής
συσσώρευσης των κεφαλαίων να προχωρήσει στον εξηλεκτρισµό της ελληνικής οικονοµίας, για να µπορέσει να υπάρξει η καπιταλιστική παραγωγική ανασυγκρότηση στη χώρα µας, επειδή
ακριβώς οι ιδιώτες επιχειρηµατίες δεν µπορούσαν να αναλάβουν
αυτό το τεράστιο κόστος του εξηλεκτρισµού. Γι’ αυτόν ακριβώς
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τον λόγο υπήρχε η άµεση κρατική παρέµβαση από τα µέσα της
δεκαετίας του ’50 και µετά.
Αυτό στις σηµερινές συνθήκες έχει αλλάξει. Έχει αλλάξει ακριβώς γιατί υπάρχει µία υπερσυσσώρευση κεφαλαίων, µε αποτέλεσµα να χρειάζεται αυτά να βρουν διέξοδο, να επενδύσουν σε
νέους τοµείς της οικονοµίας.
Έτσι, λοιπόν, µειώνεται η άµεση κρατική παρέµβαση και έχουµε στη θέση της µία έµµεση κρατική παρέµβαση, η οποία µε κάθε
τρόπο διασφαλίζει και θωρακίζει τις ανάγκες και τα συµφέροντα
των επιχειρηµατικών οµίλων.
Ως απόρροια αυτής της απελευθέρωσης της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας είναι οι ιδιωτικοποιήσεις των κρατικών µονοπωλίων τα προηγούµενα χρόνια, ιδιωτικοποιήσεις οι οποίες στη
χώρα µας ξεκίνησαν από τα τέλη της δεκαετίας του ’90. Ταυτόχρονα, εκτός από τις ιδιωτικοποιήσεις είναι και τα τεράστια κίνητρα τα οποία παρέχει το κράτος στους επιχειρηµατικούς οµίλους που εντάσσονται στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, όπως
οι επιδοτήσεις.
Προχθές, συζητήσαµε ένα νοµοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης για έξι µεγάλα αιολικά πάρκα και την τεράστια επιδότηση
την οποία έλαβαν, είτε µε την µορφή των άµεσων επενδύσεων
και επιδοτήσεων είτε µε τη µορφή των φορολογικών κινήτρων.
Δεύτερον, έχει να κάνει µε την υποχρεωτική απορρόφηση του
συνόλου της παραγωγής που παράγουν οι ιδιώτες επιχειρηµατίες.
Tέλος, έχει να κάνει µε τη διασφάλιση εγγυηµένων υψηλών
τιµών για την απορρόφηση της ιδιωτικής παραγωγής, εγγυηµένες υψηλές τιµές που καλούνται να τις πληρώσουν τα λαϊκά νοικοκυριά µε την καθηµερινή αύξηση των τιµολογίων.
Τέταρτο σηµείο είναι ότι το νοµοσχέδιο αποτελεί κρίκο στην
περαιτέρω απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας.
Δεν είναι µία αυθαίρετη επιλογή της Κυβέρνησης, ούτε πολύ περισσότερο -όπως ισχυρίστηκαν ορισµένοι από τους εισηγητέςγίνεται κατ’ εντολή και κατ’ επιταγή των δανειστών και των τροϊκανών. Αντίθετα, εντάσσεται στην τρίτη ενεργειακή δέσµη της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία ισχύει για αυτό το διάστηµα και
αποτελεί συνολικότερο κρίκο.
Μέσα από αυτήν τη διαδικασία, µέσα από την τρίτη ενεργειακή
δέσµη, είχαµε την ψήφιση του ν. 4001/2011 για την επίσπευση
της απελευθέρωσης της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία
εστίαζε στον ιδιοκτησιακό διαχωρισµό των δραστηριοτήτων µεταφοράς από τις δραστηριότητες παραγωγής και προµήθειας.
Βρισκόµαστε µπροστά σε συγκεκριµένες αποφάσεις της
Ευρωπαϊκής Ένωσης για την πλήρη ενιαιοποίηση της ενεργειακής αγοράς ως το 2014, µε την επισήµανση της ίδιας της
Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι οι τιµές ενέργειας πρέπει να αντανακλούν καλύτερα το κόστος των νέων επενδύσεων, δηλαδή να αυξηθούν.
Έχουµε το νέο µοντέλο ευρωπαϊκής αγοράς, που θα εφαρµοστεί µέχρι το 2015, το οποίο θέτει ως στόχο τη σύζευξη σε
ενιαίες τιµές ηλεκτρικού ρεύµατος για όλη την Ευρωπαϊκή
Ένωση, τη δηµιουργία χρηµατιστηρίων ενέργειας και τα διµερή
συµβόλαια µέσω των χρηµατιστηρίων.
Απ’ αυτήν την άποψη, σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται αφ’ ενός
µεν η ιδιωτικοποίηση του ΑΔΜΗΕ που βρίσκεται σε διαδικασία,
η διαµόρφωση της µικρής ΔΕΗ, για να ιδιωτικοποιηθεί, και
ταυτόχρονα η ιδιωτικοποίηση περαιτέρω του 17% της εναποµείνασας ΔΕΗ, η οποία έχει παραχωρηθεί στο ΤΑΙΠΕΔ.
Οι κυβερνητικοί ισχυρισµοί, λοιπόν, είναι ψευδεπίγραφοι, για
να δικαιολογήσουν τη συγκεκριµένη επιλογή. Το λέµε αυτό γιατί
η πραγµατικότητα είναι εντελώς διαφορετική. Άλλωστε, τα ίδια
επιχειρήµατα που χρησιµοποιεί η σηµερινή συγκυβέρνηση -ότι
θα βελτιωθούν οι συνθήκες και θα υπάρξει ικανοποίηση των
λαϊκών αναγκών, ότι θα µειωθούν, δηλαδή, τα τιµολόγια του
ηλεκτρικού ρεύµατος, ότι θα βελτιωθεί η θέση των εργαζοµένωντα είχαµε ακούσει και πριν από δεκαπέντε χρόνια, όταν ξεκινούσε
η απελευθέρωση της αγοράς.
Με αυτόν τον τρόπο η ΔΕΗ, όντως, ιδιωτικοποιήθηκε. Λειτουργεί µε ιδιωτικοοικονοµικά κριτήρια. Είναι εισηγµένη στο Χρηµατιστήριο Αθηνών. Το 49% του µετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ ανήκει σε ιδιώτες, ενώ το µερίδιο των ιδιωτών παραγωγών είναι στο

45% του συνολικού επιπέδου παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας
στον τόπο µας.
Αποτέλεσµα των δεκαπέντε χρόνων που προηγήθηκαν ποιο
είναι; Είναι ο διπλασιασµός των τιµολογίων των λαϊκών νοικοκυριών. Βέβαια, σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης ακολούθησαν
αντίστοιχη πορεία, µε µέσες αυξήσεις πάνω από 70%. Οι δε
εργαζόµενοι είδαν τη θέση τους να χειροτερεύει. Από τριάντα
πέντε χιλιάδες εργαζόµενους που είχε η ΔΕΗ, σήµερα έχει
δεκαοκτώ χιλιάδες. Γενικεύονται οι ανατροπές στις εργασιακές
σχέσεις µε τους συµβασιούχους ή µε τους εργολαβικούς εργαζόµενους στα ορυχεία και αλλού.
Από αυτήν την άποψη, είναι φανερό ότι είναι έωλα τα επιχειρήµατα της Κυβέρνησης, γιατί η περαιτέρω απελευθέρωση και
η ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ όχι µόνο δεν θα βελτιώσει τις συνθήκες τις οποίες βιώνουν σήµερα τα λαϊκά νοικοκυριά, αλλά θα τις
επιδεινώσει, όπως θα επιδεινώσει ακόµη περισσότερο τη θέση
των εργαζόµενων στον τοµέα της ηλεκτρικής ενέργειας.
Γι’ αυτό αποτελεί µάχη οπισθοφυλακής η µάχη την οποία
δίνουν σήµερα τα λεγόµενα αντιµνηµονιακά κόµµατα αλλά και
µια σειρά φορείς.
Το όχι αυτών των φορέων που ακούστηκε στην Επιτροπή, είναι
ένα όχι το οποίο δεν αντανακλά σήµερα τις λαϊκές ανάγκες, γιατί
ακριβώς όχι µόνο δεν αµφισβητούν την απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, όχι µόνο δεν αµφισβητούν τη συµµετοχή των ιδιωτών –ακόµη και η ίδια η ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ- στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, αλλά καλλιεργούν αυταπάτες ότι
µέσα από τις σηµερινές συνθήκες της απελευθερωµένης αγοράς
µπορούν να ικανοποιηθούν οι λαϊκές ανάγκες.
Γιατί η Κυβέρνηση προχώρησε στη συγκεκριµένη ρύθµιση;
Γιατί ήθελε να συµβιβάσει τους οξύτατους ανταγωνισµούς για
το ποια επιχειρηµατικά συµφέροντα, ποια επιχειρηµατικά κέντρα
θα ελέγξουν συνολικά τη ΔΕΗ. Είναι ένας ανταγωνισµός που εκφράστηκε κυρίως ανάµεσα σε αµερικάνικους και γερµανικούς
οµίλους. Αυτήν τη διαπάλη των συµφερόντων προσπάθησε η Κυβέρνηση να τη συγκεράσει και για αυτόν ακριβώς τον λόγο προχώρησε σε αυτόν τον διαχωρισµό.
Από αυτήν την άποψη, µέσα από αυτήν τη διαδικασία εκφράζεται η τεράστια διαπάλη συµφερόντων για το αν θα παραµείνει
ή όχι κυρίαρχος ο ρόλος της ΔΕΗ στην παραγωγή ηλεκτρικής
ενέργειας, για το αν θα παραµείνουν σε θέση ισχύος οι σηµερινοί
παίχτες, οι οποίοι έχουν ενταχθεί στην παραγωγή ηλεκτρικής
ενέργειας -οι σηµερινοί επιχειρηµατικοί όµιλοι- ή αν θα ενταχθούν και νέοι ανταγωνιστές, οι οποίοι θα αλλάξουν τα µερίδια
της αγοράς και άρα τα µερίδια της κερδοφορίας.
Από αυτήν την άποψη, εµείς λέµε καθαρά ότι αποτελεί ηττοπάθεια η λογική του µικρότερου κακού και η αναφορά ότι µέσα
στις σηµερινές συνθήκες απελευθέρωσης της αγοράς µπορούν
να αντιµετωπιστούν τα λαϊκά προβλήµατα.
Εµείς, λοιπόν, θεωρούµε ότι µε τις πολιτικές επιλογές τις
οποίες κάνει η Αξιωµατική Αντιπολίτευση, ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν κάνει τίποτε άλλο από το να καλλιεργεί αυταπάτες στον κόσµο αλλά και
υποταγή του εργατικού λαϊκού κινήµατος σε απλά και µόνο κυβερνητικές επιλογές εναλλαγής σε επίπεδο αστικής διαχείρισης
της εξουσίας.
Εµείς, βεβαίως, ως ΚΚΕ δεν υπερασπιζόµαστε ούτε το χθες
αλλά ούτε και το σήµερα στον τοµέα της ηλεκτρικής ενέργειας
και διαφωνούµε µε αυτό το οποίο προσπαθεί να διαµορφώσει η
Κυβέρνηση αύριο, γιατί θα είναι πολύ χειρότερο.
Για εµάς η διέξοδος από αυτήν την κατάσταση δεν µπορεί να
είναι άλλη παρά η δηµιουργία ενός ενεργειακού σχεδιασµού που
θα υποτάσσεται όχι στους κανόνες της καπιταλιστικής αγοράς,
αλλά στην ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών.
Η µόνη, λοιπόν, λύση προϋποθέτει την κατάργηση των καπιταλιστικών σχέσεων παραγωγής, την κοινωνικοποίηση της γης
και των µέσων παραγωγής, προϋποθέτει τη δηµιουργία ενός
αποκλειστικά ενιαίου φορέα ενέργειας ως µηχανισµού της εργατικής εξουσίας. Μέσα σε αυτό το καθεστώς µπορεί να εξασφαλίζεται η συνδυασµένη ικανοποίηση του συνόλου των λαϊκών
αναγκών, δηλαδή, η µείωση του βαθµού ενεργειακής εξάρτησης
της χώρας, η εξασφάλιση επαρκούς λαϊκής κατανάλωσης, η
οποία θα κατοχυρώνει στην πράξη το ενεργειακό προϊόν ως κοι-

996

νωνικό αγαθό, η διασφάλιση της υποδοµής για την κάλυψη των
αναγκών της σχεδιασµένης βιοµηχανίας, τη σχεδιασµένη ανάπτυξη συγκεκριµένων περιοχών και κλάδων, την ασφάλεια των
εργαζόµενων του κλάδου αλλά και των οικιστικών ζωνών και γενικότερα την ισόρροπη παρέµβαση του ανθρώπου στο περιβάλλον του.
Αυτοί ακριβώς οι στόχοι πάλης απαντούν στις σηµερινές ανάγκες. Είναι στόχοι πάλης που βρίσκουν τον πραγµατικό εχθρό σήµερα του λαού. Απέναντι σε αυτόν τον πραγµατικό εχθρό πρέπει
να ορθωθεί ένα γερό, ρωµαλέο εργατικό κίνηµα, που θα αντιπαλεύει όχι απλά τα εκτελεστικά του όργανα, αλλά τον πραγµατικό
αντίπαλο. Μέσα από αυτές τις λογικές διαµορφώνονται οι προϋποθέσεις -καθώς και από αυτούς τους στόχους πάλης- της αναγκαίας λαϊκής συµµαχίας, η οποία θα διαµορφώσει ένα τέτοιο
κίνηµα, που θα αξιοποιεί κάθε µορφή πάλης µε εναλλαγές στις
µορφές όσο πιο οξυµµένες.
Βεβαίως, σε αυτό το παλλαϊκό µέτωπο µπορούν -και πρέπεινα συντρίβονται οι κυβερνητικές επιλογές του νόµου και της
τάξης, δηλαδή της επιστράτευσης των εργαζόµενων στον τοµέα
και της ηλεκτρικής ενέργειας ως µια ακόµη αλυσίδα στον κρίκο
της υποταγής του λαϊκού κινήµατος και της καθυπόταξής του.
Από αυτήν την άποψη, λοιπόν, είναι φανερό, κύριε Πρόεδρε,
ότι το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας διαφωνεί και µε το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο, όπως είναι ενταγµένο στη συνολική πολιτική
της απελευθέρωσης της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και των
ιδιωτικοποιήσεων.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ευχαριστούµε, κύριε
συνάδελφε.
Τον λόγο έχει ο ειδικός αγορητής των Ανεξάρτητων Δηµοκρατικών Βουλευτών κ. Νικόλαος Σταυρογιάννης.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συζητούµε στο
Τµήµα το νοµοσχέδιο, αφού από τη συζήτηση που έγινε στις επιτροπές δεν υπήρξε από την πλευρά της πολιτικής ηγεσίας του
Υπουργείου κανένα ουσιαστικό επιχείρηµα γι’ αυτό που φέρνει
το νοµοσχέδιο.
Θα πρέπει να ξεκινήσω λέγοντας πως καµµιά χώρα και καµµιά
κυβέρνηση δεν είναι υποχρεωµένη, από κανόνες που υπάρχουν
δήθεν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να πουλήσει πολύτιµα για όλους
τους πολίτες της αγαθά, κοινωνικά, δηµόσια και εθνικά αγαθά.
Το λέω αυτό γιατί περίσσεψε η προσπάθεια κάποιων, που προσβάλλουν τη νοηµοσύνη των πολιτών, να µας πείσουν γι’ αυτό,
ισχυριζόµενοι ότι η ενεργειακή ανεξαρτησία της χώρας -ισότιµο,
θεωρητικά, µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης- τόσο σε επάρκεια
όσο και σε κόστος, είναι δευτερευούσης σηµασίας ζήτηµα και
σε όλες τις άλλες χώρες, που δεν έχουν τις δικές µας ιδιαιτερότητες ούτε τα δικά µας προβλήµατα, είναι κοινωνικό, είναι δηµόσιο αγαθό και βασικός κρίκος στην οικονοµική και βιοµηχανική
ανάπτυξη, στην παραγωγική ανασυγκρότηση, δηλαδή, που είναι
και ζητούµενο από δω και πέρα και το οποίο ελέγχουν και διαχειρίζονται κρατικές εταιρείες.
Η απόφαση για τον κατακερµατισµό της ΔΕΗ, η οποία συνέβαλε καθοριστικά τις τελευταίες δεκαετίες στην ανάπτυξη της
οικονοµίας και στον εκσυγχρονισµό του ελληνικού κράτους, σηµατοδοτεί την έλλειψη εθνικής ενεργειακής στρατηγικής και την
επιβολή, µε ευθύνη των πολιτικών ηγεσιών, των ιδιωτικών συµφερόντων πάνω στο δηµόσιο συµφέρον.
Είναι ολοφάνερο ότι η δηµιουργία και µετέπειτα πώληση της
µικρής ΔΕΗ θα επηρεάσει τη διάθεση των κοινωνικών αγαθών
και θα στερήσει από την οικονοµία έναν από τους βασικότερους
µοχλούς ανάπτυξης, την ηλεκτρική ενέργεια, που είναι µαζί µε
τα τραπεζικά κεφάλαια οι σηµαντικότεροι παράγοντες ανάπτυξης µιας οικονοµίας και µιας χώρας.
Όσοι υποστηρίζουν, µάλιστα, ότι η κατάτµηση και η ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ θα δηµιουργήσει ή -κατ’ άλλους- θα αυξήσει τον
ανταγωνισµό -αλήθεια ποιον ανταγωνισµό και ποια είναι τα αποτελέσµατά του;- και θα πέσουν οι τιµές, λένε απίστευτα ψέµατα.
Διότι η εµπειρία αποδεικνύει ότι η ιδιωτικοποίηση ποτέ και πουθενά δεν συνοδεύτηκε µε µείωση τιµών, αλλά ακριβώς το αντίθετο. Μόνον ο καλός νοούµενος ανταγωνισµός ανάµεσα σε µια
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δηµόσια επιχείρηση κοινής ωφέλειας και σε επενδυτές, πραγµατικούς επιχειρηµατίες, που µπαίνουν, όµως, στην αγορά αναλαµβάνοντας και το ρίσκο, µπορεί να το προσφέρει αυτό.
Ανέφερα, µάλιστα, στην επιτροπή, όπως ο Πρόεδρος της ΔΕΗ
κ. Ζερβός έχει παραδεχθεί σε απάντησή του προς συνάδελφο
Βουλευτή, ότι οι µειώσεις τιµών έπειτα από ιδιωτικοποίηση εταιρειών παραγωγής ηλεκτρικού ρεύµατος άλλων χωρών είναι ένα
φαινόµενο που δεν το έχουµε δει σε καµµιά χώρα. Το βλέπουµε
εν µέρει -συνέχισε ο Πρόεδρος της ΔΕΗ- αυτήν τη στιγµή στη
Μεγάλη Βρετανία, δηλαδή τις τιµές να πηγαίνουν προς τα κάτω,
αφού ανέβηκαν αρκετά τα προηγούµενα χρόνια. Σε όλες τις
άλλες χώρες µε απελευθέρωση έχουµε αύξηση τιµολογίων.
Άρα αναµένεται αύξηση τιµολογίων και στη χώρα µας µέσα
από αυτήν τη διαδικασία.
Ρώτησα τον Υπουργό στην επιτροπή, όπου αναφέρθηκε σε
µειώσεις τιµολογίων µεσοσταθµικά τα τελευταία χρόνια µε βάση
τα στοιχεία της EUROSTAT -αν ενθυµούµαι καλά, 10% µείωση
στους βιοµηχανικούς καταναλωτές και 4% µείωση στα οικιακά
τιµολόγια- ποια είναι η αλήθεια και δεν απάντησε.
Απευθύνθηκα στον παρευρισκόµενο και στην επιτροπή όπως
και στο Τµήµα σήµερα Πρόεδρο της ΔΕΗ, ο οποίος και το επιβεβαίωσε, λέγοντας πως είναι ακριβείς αυτές οι δηλώσεις που σας
µετέφερα και είναι έτσι. Αλλά, για του λόγου το αληθές, δεν
έχουµε παρά να δούµε τι συνέβη εκεί όπου η παραγωγή πέρασε
στους ιδιώτες. Οι τιµές ανέβηκαν, µε υψηλότερο ποσοστό στη
Νορβηγία, 89%, στην Τσεχία, 84%, στη Δανία, 64%, στην Ολλανδία, 49% και στη Φινλανδία και την Πολωνία, όπου ήταν µικρότερες οι αυξήσεις, 36% και 33% αντίστοιχα.
Αλλά βέβαια και εδώ στη χώρα µας, όπου έχουµε την απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας από το 1999, τα πράγµατα δεν
πήγαν καθόλου καλύτερα. Θα σας έλεγα ότι είναι στο ίδιο επίπεδο και χειρότερα.
Ένα µέλος του Διοικητικού Συµβουλίου της Ένωσης Βιοµηχανικών Καταναλωτών Ενέργειας, σε άρθρο του σε µια εφηµερίδα
πριν από λίγο καιρό έγραψε ότι η είσοδος ιδιωτών στην παραγωγή µε τον τρόπο που γίνεται, αντί να φέρει ανταγωνισµό, αύξησε το κόστος για τον καταναλωτή.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι γνωστή η τακτική να µη
λέγεται η αλήθεια ή µε µισές αλήθειες και µισά ψέµατα να προσπαθούµε να κρύψουµε την ουσία του προβλήµατος. Να κρύψουν δηλαδή ότι µετά από συνεχείς µεγάλες αυξήσεις που
έγιναν σε όλες τις χώρες όπου ιδιωτικοποιήθηκε η παραγωγή
ενέργειας και η εµπορία, µόνο το τελευταίο χρονικό διάστηµα
έχουµε πολύ µικρές µειώσεις µετά από πολύ µεγάλες αυξήσεις.
Το µείζον θέµα της αύξησης των τιµών του ηλεκτρικού ρεύµατος, λόγω της ιδιωτικοποίησης, βεβαίως δεν είναι µόνο ελληνικό
φαινόµενο. Επανέρχοµαι στη Μεγάλη Βρετανία, στην οποία περίπου για µια δεκαπενταετία είχαµε µεγάλες αυξήσεις των τιµών
και η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας αναγνώρισε και επισήµως ότι
το µοντέλο της ιδιωτικοποιηµένης αγοράς και όχι του ανταγωνισµού ανάµεσα σε δηµόσιες επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας και
ιδιώτες επενδυτές –εάν πραγµατικά είναι τέτοιοι και όχι κερδοσκόποι- δεν είναι αποτελεσµατικό και σε κάθε περίπτωση την
πληρώνουν οι καταναλωτές.
Από την απελευθερωµένη αγορά ενέργειας στην πατρίδα µας,
από το 1999, που κατάργησε το µονοπώλιο στη ΔΕΗ και έδωσε
τη δυνατότητα σε ιδιώτες επενδυτές επιχειρηµατίες-κρατικοδίαιτους -γιατί δυστυχώς αυτό είναι και η ελληνική παραδοξότητανα παραγάγουν ηλεκτρική ενέργεια από φυσικό αέριο, από ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, ακόµα και από λιγνίτη τα τελευταία
χρόνια, είναι γνωστό ποιο ήταν το αποτέλεσµα.
Σήµερα είναι χαρακτηριστικό –αν και αποκρύπτεται- ότι το 46%
περίπου της συνολικής εγκατεστηµένης ισχύος προέρχεται από
τον ιδιωτικό τοµέα, αφού στο διασυνδεδεµένο σύστηµα έχει εγκατεστηµένη ισχύ 7.531 MW και συγκεκριµένα 4.485 MW από
ανανεώσιµες πηγές ενέργειας και 3.047 MW από φυσικό αέριο.
Αντίστοιχα, στη ΔΕΗ αντιστοιχεί το 53,5% της εγκατεστηµένης
ισχύος µε 4.032 MW από λιγνιτικές µονάδες, 3.017 MW από
υδροηλεκτρικά εργοστάσια και 1.347 MW από φυσικό αέριο.
Άρα είχαµε και έχουµε απελευθέρωση στον τοµέα παραγωγής
ηλεκτρικής ενέργειας αλλά και προµήθειας ηλεκτρικού ρεύµα-
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τος, σύµφωνα µε τα στοιχεία που µας έχει δώσει η Ρυθµιστική
Αρχή Ενέργειας. Έχουµε και έξι σύγχρονες ηλεκτροπαραγωγικές µονάδες φυσικού αερίου, που έχουν ενταχθεί στο σύστηµα
και µπορούν να το τροφοδοτήσουν µε ηλεκτρικό ρεύµα, οι
οποίες ανήκουν στον ιδιωτικό τοµέα και έχουν κοστίσει πολύ µεγάλες επιδοτήσεις, στήριξη δηλαδή από τον κρατικό προϋπολογισµό.
Ανάλογο αριθµό εταιρειών έχουµε και όσον αφορά την προµήθεια του ηλεκτρικού ρεύµατος.
Από την αρχή της απελευθέρωσης της αγοράς τα µεγάλα επιχειρηµατικά συµφέροντα, που µέχρι τότε ειδικεύονταν κυρίως
στον κατασκευαστικό χώρο, πήραν θέση υπέρ της απελευθέρωσης της αγοράς του ηλεκτρικού ρεύµατος.
Μάλιστα, προκειµένου να αφεθεί χώρος για ιδιώτες επενδυτές, απαγορεύθηκε στη ΔΕΗ να κατασκευάσει νέα εργοστάσια
ή όσες µονάδες αδειοδοτήθηκαν ήταν κυρίως για να αντικατασταθούν παλιές.
Η απελευθέρωση της αγοράς δηµιούργησε περίεργες συσπειρώσεις και παράλογες απαιτήσεις, που αντιστρατεύονταν στις
αρχές και του ανταγωνισµού και της ελεύθερης αγοράς. Έτσι,
µε συνεχείς τροποποιήσεις των κανονισµών πέτυχαν το επενδυτικό τους ρίσκο να καλυφθεί απόλυτα από πάγιες χρεώσεις των
καταναλωτών και πέτυχαν την απόλυτη προστασία τους από τον
υποτιθέµενο ανταγωνισµό, εξασφαλίζοντας σίγουρη κερδοφορία.
Οι παραλογισµοί αυτών των ρυθµίσεων παρέµειναν και επιτάθηκαν µέσα στην οικονοµική κρίση, αφού έτσι και αλλιώς µε πολλαπλάσια εγκατεστηµένη ισχύ καλύπτεται µικρότερη ζήτηση.
Η κρίση οδήγησε σε νέα προκλητικά αιτήµατα εκ µέρους των
επιχειρηµατιών, τα οποία δυστυχώς υιοθετούσε η ΡΑΕ και αποδεχόταν η Κυβέρνηση.
Οι υπερασπιστές των θετικών της απελευθέρωσης της ηλεκτρικής ενέργειας, που υπερασπίζονται µε πάθος τις δήθεν διαρθρωτικές αλλαγές -και πολλοί τις παρουσιάζουν σήµερα ως αποτέλεσµα ευρωπαϊκών oδηγιών- προσπαθούν να κρύψουν την
αλήθεια και εµπαίζουν στην ουσία την κοινωνία, αφού αυτές
αφαιρούν εισόδηµα από τα νοικοκυριά και ανταγωνιστικότητα
από την ελληνική οικονοµία. Συγχρόνως –και επαναλαµβάνω ότι
εδώ είναι η ελληνική πρωτοτυπία- προστατεύουν από τον ανταγωνισµό ιδιωτικές εταιρείες.
Σε πραγµατικές συνθήκες ανταγωνισµού πολλές από αυτές τις
εταιρείες θα είχαν πέσει έξω. Στη χώρα µας, όµως, µε αποφάσεις
της ΡΑΕ και κυβερνητικές µεθοδεύσεις επεβλήθησαν χρεώσεις
στην αγορά, δηλαδή σε όλους τους καταναλωτές, χρεώσεις που
υποσκάπτουν κάθε προσπάθεια για βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, προκειµένου να καταστούν βιώσιµες και να έχουν εξασφαλισµένη κερδοφορία αυτές οι µονάδες.
Ταυτόχρονα, υποχρέωναν τη ΔΕΗ να παροπλίσει παλιές µονάδες που αποτελούσαν κοινωνικό κεφάλαιο, ακυρώνοντας στην
πράξη κάθε ανταγωνισµό στην κατ’ ευφηµισµόn απελευθερωµένη αγορά.
Άρα, λοιπόν, µε το παρόν νοµοσχέδιο έχουµε την ολοκλήρωση
µιας επιλογής ολέθριας, εγκληµατικής, σε βάρος του δηµόσιου
συµφέροντος και των καταναλωτών µε πρώτη πράξη την ιδιωτικοποίηση του ΑΔΜΗΕ -που ήδη τρέχει- την πώληση τώρα της µικρής ΔΕΗ, που δηµιουργείται µε το νοµοσχέδιο και τη
µεταβίβαση του 17% των µετοχών της ΔΕΗ στο ΤΑΙΠΕΔ.
Οι ισχυρισµοί της Κυβέρνησης ότι ο διαχωρισµός και η ιδιωτικοποίηση της µικρής ΔΕΗ δεν συνιστούν µνηµονιακή µας δέσµευση, αλλά υποχρέωση έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν
στέκουν, αφού όλοι γνωρίζουµε πως είναι προαπαιτούµενο -ανήκει στα δώδεκα προαπαιτούµενα για την εκταµίευση των δόσεωνκαι βέβαια δεν µπορεί κανείς να µιλάει για µονοπωλιακές καταστάσεις σε µια αγορά που έχει απελευθερωθεί από το 1999.
Αυτό που γίνεται έχει ως στόχο να δοθούν λιγνιτικές µονάδες
και υδροηλεκτρικά εργοστάσια έτοιµα, χωρίς οι ιδιώτες επιχειρηµατίες να επενδύσουν από την αρχή και χωρίς να αναλάβουν
κανένα ρίσκο. Όµως, αυτό δεν λέγεται ούτε ελεύθερη αγορά
ούτε ανταγωνιστική αγορά. Λέγεται επιβολή και προστασία των
ιδιωτικών συµφερόντων πάνω στο δηµόσιο.
Άρα τα µεγάλα συµφέροντα που δραστηριοποιούνται εδώ και

χρόνια στον χώρο της ενέργειας επέβαλαν τη λύση της µικρής
ΔΕΗ. Δεν ήταν, λοιπόν, ούτε µονόδροµος ούτε επιβεβληµένη από
τις δεσµεύσεις που έχουµε στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό ήθελαν και το επέβαλαν τα συµφέροντα της ενέργειας, για να αποδυναµώσουν τον ως τώρα πανίσχυρο κρατικό
πυλώνα του τοµέα που ήταν η ΔΕΗ.
Εξάλλου -και δεν πρέπει αυτό να το χρησιµοποιούµε αλά καρτ
…
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
…µόνο οι µεγάλες καθετοποιηµένες επιχειρήσεις µπορούν να
δηµιουργήσουν οικονοµίες κλίµακας και να αντέξουν στον µεγάλο αυξανόµενο παγκόσµιο ανταγωνισµό. Υπήρχαν και άλλες
επιλογές.
Πέρα από τον στρατηγικό επενδυτή, που θα είχε και το µάνατζµεντ της εταιρείας, η ΡΑΕ –για να λέµε πέρα από τα λάθη, τις
παραλείψεις και τη σύµπλευση που έχει κάνει µε τα συµφέροντα,
µέχρι τώρα µε τις αποφάσεις της- είχε επεξεργαστεί ένα εναλλακτικό σχέδιο για να σπάσει το µονοπώλιο της ΔΕΗ σε λιγνίτες
και υδροηλεκτρικά εργοστάσια, αφού οι δήθεν επενδυτές- επιχειρηµατίες αρνούνταν να επενδύσουν στην παραγωγή ενέργειας, κυρίως από λιγνίτη.
Το πανίσχυρο, όµως, λόµπι της ενέργειας υπονόµευσε όλες
τις λύσεις, για να µπορέσουν να πάρουν αντί πινακίου φακής τις
παραγωγικές µονάδες της ΔΕΗ, διασφαλίζοντας σίγουρα κέρδη,
χωρίς ρίσκο.
Είναι γνωστά τα όσα αναφέρει στην επιστολή του προς τη ΡΑΕ
ο Πρόεδρος του Συνδέσµου Παραγωγών Ενέργειας και γνωστός
περισσότερο για τη δραστηριοποίησή του από το παρελθόν στον
χώρο των κατασκευών. Με αυτήν την άποψη, δυστυχώς, όλως
τυχαίως συντάχθηκε έµπρακτα, µε αυτό το νοµοθέτηµα για τη
δηµιουργία της µικρής ΔΕΗ και η Κυβέρνηση.
Για όλους τους λόγους που προανέφερα καταψηφίζουµε το
παρόν νοµοσχέδιο και προσπαθούµε µε κάθε πρόσφορο µέσο
να ενηµερώσουµε τους πολίτες, από τους οποίους –εφόσον ψηφιστεί το παρόν νοµοσχέδιο- θα ζητήσουµε να έχουν τον τελικό
λόγο.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα των Ανεξάρτητων Δηµοκρατικών Βουλευτών)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ευχαριστούµε, κύριε
συνάδελφε.
Εισερχόµαστε στον κατάλογο των οµιλητών.
Τον λόγο έχει ο συνάδελφος κ. Βλάχος.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συζητάµε ένα
σηµαντικό νοµοσχέδιο, που έχει να κάνει µε τη νέα καθετοποιηµένη εταιρεία παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.
Μιλάµε για την απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας, µια
αγορά που πράγµατι ήδη είναι απελευθερωµένη. Η παραγωγή
σε ποσοστό πάνω από 30% είναι στα χέρια ιδιωτών και η εµπορία
είναι µεν απελευθερωµένη, αλλά ένα µικρό ποσοστό είναι στα
χέρια ιδιωτών, µετά από τις εξελίξεις που είχαµε στις εταιρείες
«ENERGA» και «HELLAS POWER», τις οποίες ψάχνει σήµερα η
δικαιοσύνη.
Συνεχίζοντας βέβαια τον προβληµατισµό που καταθέσαµε και
στην Επιτροπή Παραγωγής και Εµπορίου, θέλουµε να εξηγηθεί
το πώς υπολογίζεται η δεσπόζουσα θέση της ΔΕΗ. Στην παραγωγή είναι πάνω από 30%. Υπάρχει υποχρέωση το ποσοστό στην
εµπορία να είναι πάνω από 30%, δηλαδή µικρότερο του 70%;
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Δ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ)
Πρέπει να µας εξηγήσετε -για να αποσαφηνίσουµε διάφορα
που ακούγονται- και το εξής: Υπάρχει δεσπόζουσα θέση της
ΔΕΗ; Όντως η θέση της στους λιγνίτες είναι δεσπόζουσα. Έχουµε υποχρέωση να µην υπάρχει δεσπόζουσα θέση µόνο σε µία
πηγή ενέργειας; Γιατί γενικά στην παραγωγή, όπως είπα, δεν
υπάρχει.
Σήµερα η ΔΕΗ φτιάχνει ένα πακέτο, όπως λέτε περίπου 30%,
από λιγνίτες, υδροηλεκτρική ενέργεια και φυσικό αέριο. Θέλουµε
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και πάλι να µας πείτε -λίγο πιο αναλυτικά από ό,τι στην επιτροπήγιατί στο πακέτο αυτό δεν συµπεριλαµβάνονται εργοστάσια πετρελαίου ή µαζούτ, δηλαδή τα γνωστά εργοστάσια που υπάρχουν στα νησιά;
Θέλω να µας απαντήσετε και στο εξής: Τα εργοστάσια που περιλαµβάνονται σε αυτό το πακέτο είναι, όπως ακούγεται, τα καλύτερα, τα πιο σύγχρονα, τα πιο νέα ή ο µέσος όρος –όπως είπε
χθες ο Πρόεδρος της ΔΕΗ- είναι από τα περιουσιακά στοιχεία,
από τα εργοστάσια που λειτουργούν σήµερα στη ΔΕΗ;
Τα ορυχεία που θα παραχωρηθούν θα έχουν τις ίδιες ακριβώς
συµβάσεις µε τις οποίες λειτουργούν και σήµερα µε τη ΔΕΗ,
κύριε Υπουργέ; Μας είπατε ότι θα διατηρηθεί το ανταποδοτικό
τέλος προς τις τοπικές κοινωνίες και αυτό είναι θετικό.
Μας είπατε επίσης ότι θα διατηρηθεί η εντοπιότητα στις προσλήψεις προσωπικού. Μας είπατε επίσης ότι η ύδρευση των πόλεων θα διατηρηθεί στο ίδιο καθεστώς, καθώς επίσης και η
άρδευση των αγρών µε τους ίδιους κανόνες, όπως λειτουργεί
σήµερα η ΔΕΗ, δίνοντας προτεραιότητα στην αγροτική παραγωγή.
Μας είπατε επίσης ότι τα εργατικά και ασφαλιστικά δικαιώµατα των εργαζοµένων θα διατηρηθούν. Επίσης, γίνεται ρητή
αναφορά στην προστασία των εργαζοµένων για πέντε χρόνια.
Θα έλεγα όµως µετά τα πέντε χρόνια ίσως πρέπει να υπάρξουν
µεταβατικές διατάξεις, για να ενισχύσουµε τους σηµερινούς εργαζοµένους µέχρι να βγουν στη σύνταξη, διότι δεν πρέπει να
βρεθούν µετά την πενταετία µπροστά σε εκπλήξεις και να περάσουν σε µία κρίσιµη ηλικία σε κατάσταση ανεργίας.
Θέλω επίσης να πω, µιας και µιλάµε για τους εργαζόµενους,
ότι από τη µετοχοποίηση της ΔΕΗ το 1999 αναγνωρίστηκε η ενσωµάτωση της περιουσίας των εργαζοµένων, αφού είχαν αυτασφάλιση και η ΔΕΗ εισέπραττε το 23% των εργαζοµένων συν το
37% του εργοδότη, δηλαδή 60%, το οποίο αποτέλεσε ίδιο κεφάλαιο για επενδύσεις.
Έτσι η ΔΕΗ ανέλαβε την υποχρέωση να καλύπτει τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις των εργαζοµένων και των συνταξιούχων. Αν
δεν µπορούσε η ΔΕΗ, η υποχρέωση αυτή µεταβιβαζόταν στο
κράτος. Αυτή η υποχρέωση, κύριε Υπουργέ, θα διατηρηθεί για
τους εργαζόµενους της νέας εταιρείας;
Επίσης, αυτή η συµφωνία νοµίζω ότι έχει φέρει τα δύο µέρη,
τη ΔΕΗ δηλαδή και τους εργαζόµενους, στη δικαιοσύνη. Αυτό
έγινε γιατί δεν εφαρµόστηκε από τη ΔΕΗ; Αν δεν εφαρµόστηκε
από τη ΔΕΗ, πώς θα την εφαρµόσει ο ιδιώτης; Πώς θα εγγυηθούµε στους εργαζόµενους αυτό το καθεστώς; Επί τη ευκαιρία,
να πούµε πότε πραγµατικά το κράτος έχει δώσει χρήµατα στη
ΔΕΗ; Έχω την εντύπωση ότι δεν έχει δώσει ποτέ.
Προσπαθώ κάποια πράγµατα που επισηµάνατε, κύριε Υπουργέ, να τα επαναλάβω για να ακουστούν και να πάρω θέση, κάποια
όµως ερωτήµατα να τεθούν για να απαντηθούν αύριο, για να
υπάρξει πλήρης αποσαφήνιση.
Είναι θετικό ότι την πώληση του 30% την κάνει η ίδια η ΔΕΗ.
Δεσµεύεται ότι τα έσοδα αυτά που θα προκύψουν από την πώληση του 30% θα πάνε για επενδύσεις και για εκσυγχρονισµό του
70% που θα αποµείνει; Εδώ πρέπει να υπάρξει ρητή δέσµευση.
Επίσης πώς θα γίνει εκτίµηση των περιουσιακών στοιχείων που
θα συµπεριληφθούν σε αυτό το πακέτο του 30%; Θα γίνει από
ανεξάρτητο οίκο; Μιλήσατε για λογιστική αξία. Δηλαδή θα υπολογιστούν αποσβέσεις; Δεν πρέπει να εκτιµηθεί η πραγµατική
αξία από έναν ανεξάρτητο, διεθνούς κύρους, εκτιµητή, για να
µην υπάρχει αµφισβήτηση και µιλάµε για «φιλέτα», για δισεκατοµµύρια επί δισεκατοµµυρίων που υπάρχουν ή δεν υπάρχουν;
Είπατε επίσης ότι θα διατηρηθεί το ίδιο καθεστώς των εκτάσεων που απαλλοτριώνονται, καθώς και των µετεγκαταστάσεων
των οικισµών. Αυτό πραγµατικά είναι θετικό, για να τελειώνει η
ανησυχία στους κατοίκους της περιοχής.
Είπατε ότι την κοινωνική πολιτική θα την κάνει το κράτος.
Μέχρι σήµερα ήταν υποχρέωση του έχοντος τη δεσπόζουσα
θέση. Το κράτος µέχρι σήµερα δεν νοµίζω ότι έχει δώσει χρήµατα στη ΔΕΗ για τα κοινωνικά τιµολόγια. Είναι έτσι; Αν είναι
έτσι, µετά τη λειτουργία της νέας εταιρείας, ο ιδιώτης θα απαιτήσει χρήµατα για τα κοινωνικά τιµολόγια και την κοινωνική πολιτική, κάτι που σήµερα δεν αποδίδεται.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ)

Θέλω επίσης να ρωτήσω πώς θα γίνει η επιλογή των εργαζοµένων που θα πάνε σε αυτήν τη νέα εταιρεία. Πώς θα γίνει επίσης
η επιλογή των καταναλωτών; Οι ενεργοβόροι πελάτες θα ληφθούν υπ’ όψιν στην κατανοµή; Ποια είναι τα κριτήρια που θα
γίνει αυτή η κατανοµή;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε.
Θα προχωρήσει η παραχώρηση του 17% σε στρατηγικό επενδυτή; Θα προχωρήσει δηλαδή η ΔΕΗ στον εκσυγχρονισµό, διότι
δεν πρέπει να αφεθεί σε άνισο ανταγωνισµό από τον ιδιώτη τον
επόµενο διάστηµα;
Θέλω, επίσης, να πω ότι η συµφωνία απόσχισης προβλέπεται
και θα έλθει στη Βουλή, στην Επιτροπή Παραγωγής και Εµπορίου, για ενηµέρωση και µέσα από την ενηµέρωση της επιτροπής
θα ενηµερωθούν η Βουλή και η ελληνική κοινωνία.
Θέλω πραγµατικά από τώρα να ζητήσουµε η συµφωνία αυτή
να έλθει έγκαιρα και αναλυτικά, ώστε να λάβουν γνώση όλοι οι
συνάδελφοι αλλά και η κοινωνία.
Σήµερα, κλείνοντας, θέλω να πω ότι δεν ψηφίζουµε την πώληση του 30% ή κάποιου συγκεκριµένου πακέτου. Σήµερα δίνουµε τη δυνατότητα στη ΔΕΗ να καταρτίσει ένα πακέτο περίπου
30% της περιουσίας της µε τα περιουσιακά στοιχεία που έχει
συµπεριλάβει και που προβλέπονται στον νόµο και θα περιµένουµε µε αγωνία τη δηµοσιοποίηση -κάτι που µπορεί να γίνει και
µετά από ένα και δύο χρόνια- τη δηµοσίευσή της καθώς και την
αντικειµενική και διαφανή κοστολόγηση του πακέτου, λαµβάνοντας υπ’ όψιν όλες τις δεσµεύσεις που είπατε, κύριε Υπουργέ, και
στην επιτροπή και που φαντάζοµαι ότι θα επαναλάβετε ή θα συµπληρώσετε αύριο. Βέβαια, οι δεσµεύσεις αυτές δεν πρέπει να
αφορούν µόνο το στάδιο που η νέα εταιρεία θα είναι θυγατρική.
Φαντάζοµαι ότι οι δεσµεύσεις αυτές θα έχουν αξία την επόµενη
ηµέρα, όταν αυτή η προσωρινά θυγατρική θα πωληθεί στον ιδιώτη. Επίσης, πρέπει να διευκρινιστεί αυτό που λέµε «θυγατρική ή
υφιστάµενη εταιρεία». Πώς ακριβώς το εννοείτε; Ποια εννοείτε
«υφιστάµενη»; Αυτό θα θέλαµε λίγο να εξηγηθεί.
Περιµένουµε, λοιπόν, να δούµε ποια θα είναι αυτή η συµφωνία
απόσχισης, τι θα περιλαµβάνει, πόσο θα κοστολογηθεί, ποια θα
είναι η διαδικασία και πραγµατικά ευχόµαστε την ώρα εκείνη που είπα ότι µπορεί να είναι µετά από ένα ή δύο χρόνια- η συµφωνία αυτή να περιλαµβάνει όσα συζητήσαµε σήµερα εδώ, να
υπάρχουν οι δεσµεύσεις και οι υποχρεώσεις…
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Παρακαλώ, ολοκληρώστε, κύριε συνάδελφε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ: …να εµφανιστούν περισσότεροι από
ένας -και δύο και τρεις και περισσότεροι- αγοραστές και πραγµατικά το τίµηµα εκκίνησης να εκτιναχθεί στα ύψη, αφού θα έχει
πολύ µεγάλο ενδιαφέρον η πραγµατική απελευθέρωση ενέργειας σε µια καθετοποιηµένη νέα εταιρεία.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούµε και
εµείς.
Ο κ. Τσακαλώτος έχει τον λόγο.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Πολλές φορές, όταν έχω αντιµετωπίσει νοµοσχέδιο της Κυβέρνησης ή πρόταση της Κυβέρνησης, αναρωτιέµαι σε ποιο ερώτηµα είναι απάντηση. Από την εισηγητική έκθεση καταλαβαίνω
ότι η ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ θα βοηθήσει να µειωθούν οι τιµές
και να αυξηθούν οι επενδύσεις. Ισχυρίζοµαι το αντίθετο, ότι ούτε
περισσότερο ανταγωνισµό θα έχουµε ούτε χαµηλότερες τιµές
θα έχουµε ούτε περισσότερες επενδύσεις.
Όµως, για να το εξηγήσουµε αυτό, πρέπει να πάµε σε βασικές
αρχές. Πρέπει να ρωτήσουµε τι είδους προϊόν είναι η ενέργεια
και το ηλεκτρικό ρεύµα, τι σχέση έχει µε την κοινωνία και τη διανοµή και την αναδιανοµή του εισοδήµατος, τι σχέση έχει µε το
περιβάλλον και τι σχέση έχει µε την ανάπτυξη. Μόνο σε τέτοια
βάση µπορούµε να δούµε πού είναι οι διαφορές µας και γιατί
αυτό το νοµοσχέδιο δεν απαντάει στα ερωτήµατα που τίθενται.
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Αρχίζω µε το προϊόν. Ο λόγος που δεν µπορεί να υπάρχει ανταγωνισµός στο ηλεκτρικό ρεύµα, στην ενέργεια, είναι ότι το ηλεκτρικό ρεύµα δεν είναι σαν τη ντοµάτα, δεν είναι σαν τα αυτοκίνητα, δεν είναι σαν τα µακαρόνια. Αν µειώσω την τιµή και είµαι
ο πιο φθηνός παραγωγός του ηλεκτρικού ρεύµατος, θεωρητικά
παίρνω όλη την αγορά. Μόνο και µόνο αυτό σηµαίνει ότι δεν µπορεί να υπάρχει πραγµατικός ανταγωνισµός. Δεν ισχύει σε άλλα
προϊόντα αυτό που µόλις σας είπα.
Άρα πώς το αντιµετωπίζουν οι ιδιωτικές επιχειρήσεις ρεύµατος
αυτό; Φτιάχνουν, όπως και στις τηλεπικοινωνίες, πακετάκια για
δήθεν ανταγωνισµό, πολύπλοκα πακετάκια που παίζουν συνήθως
µε τους όρους πίστωσης. Όλοι σας θα έχετε υποφέρει από εταιρείες κινητής τηλεφωνίας που σας λένε «εγώ έχω καλύτερο πακέτο, µε µεγαλύτερη πίστωση». Είναι δήθεν ανταγωνισµός και
είναι ένας ανταγωνισµός που δηµιουργεί πακέτα που οι πιο φτωχοί και οι πιο αδύναµοι ούτε µπορούν να τα κατανοήσουν ούτε
µπορούν να τα εκµεταλλευθούν.
Διότι αν έχεις µία µεγάλη επιχείρηση στην οποία έχεις λογιστές, µπορείς να καταλάβεις και να αξιολογήσεις αυτά τα διαφορετικά πακέτα. Αν δεν έχεις, δεν µπορείς. Γι’ αυτό και η ιδιωτικοποίηση στις τηλεπικοινωνίες και στο ρεύµα έχουν δηµιουργήσει µεγάλες ανισότητες.
Γι’ αυτό υπάρχει ένας όρος που εγώ ως φοιτητής της οικονοµίας ούτε τον ήξερα. Μιλώ για τον όρο «ενεργειακή φτώχεια».
Ξέρουµε ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση οι τιµές από το 2005 µέχρι
το 2011 έχουν αυξηθεί κατά 29%. Ξέρουµε ότι σε πολλές χώρες
το 20% των ανθρώπων είναι σε κατάσταση ενεργειακής φτώχειας, ενώ σε µερικές χώρες το 30% είτε δεν έχει πρόσβαση στη
θέρµανση είτε δεν έχει πρόσβαση στο να µπορεί να µαγειρέψει.
Γιατί µία χώρα σαν τη Βρετανία, όπου έχω ζήσει είκοσι οκτώ χρόνια, που δεν είναι πιο κρύα από τη Σουηδία, έχει περισσότερη
ενεργειακή φτώχεια; Γιατί στη Βρετανία πεθαίνουν περισσότεροι
µεγάλοι άνθρωποι κάθε χρόνο –κατά χιλιάδες- από το κρύο, ενώ
στη Σουηδία και τη Νορβηγία δεν πεθαίνουν;
Ο ένας λόγος είναι η ανισότητα και ο δεύτερος λόγος είναι ότι
είναι εξαιρετικά δύσκολο να ρυθµίσεις αυτήν την αγορά. Είναι
εξαιρετικά δύσκολο να επέµβεις στην τιµολογιακή πολιτική
αυτών των εταιρειών που παίρνουν µεγαλύτερο ποσοστό από
τους φτωχούς, από τους µικρούς καταναλωτές σε σύγκριση µε
τους µεγάλους καταναλωτές.
Άρα δεν έχουµε µόνο ενεργειακή φτώχεια, αλλά και ενεργειακή ανασφάλεια. Γιατί έχουµε ενεργειακή ανασφάλεια; Για να το
καταλάβετε αυτό, πρέπει να ξέρετε πώς δουλεύει η αγορά της
ενέργειας. Ποιο είναι το πιο καλό σενάριο για µία εταιρεία που
πουλά ηλεκτρικό ρεύµα; Ξέρετε ποιο είναι το καλύτερο; Το καλύτερο είναι να έχει ακριβώς όσο ρεύµα χρειάζονται οι καταναλωτές, δηλαδή να είναι στην τσίτα, γιατί έτσι µπορούν να το
εκµεταλλευτούν και να αυξήσουν τις τιµές.
Πολλές φορές, βέβαια, υπάρχει διαφθορά, όπως, για παράδειγµα, αυτό που µάθαµε για την Καλιφόρνια, όπου υπήρχαν
«µούφα» µονάδες που δεν δούλευαν, για να µπορούν µετά να
αυξήσουν τις τιµές. Όµως και χωρίς αυτήν τη διαφθορά της Καλιφόρνιας, έχουµε µάθει ότι οι µονάδες που παράγουν ιδιωτικά
την ενέργεια κάνουν αυτά τα παιχνίδια, γιατί έτσι στήνουν αυτές
τις αγορές.
Μάλιστα, οι ιδιωτικές εταιρείες δεν παίζουν µόνο µε τις αγορές. Έχουµε µάθει ότι παίζουν και µε τους θεσµούς. Πώς παίζουν µε τους θεσµούς; Πάρτε για παράδειγµα µία εταιρεία, όπως
είναι η γαλλική EDF. Αυτή πουλά τον εαυτό της διαφορετικά σε
κάθε χώρα. Στη Γαλλία είναι ο µεγάλος εθνικός πρωταθλητής
που υποστηρίζει το έθνος και το κράτος, ενώ όταν αγόρασε στη
Βρετανία, ήταν ο αντιπρόσωπος της παγκοσµιοποιηµένης, ελεύθερης και ανταγωνιστικής οικονοµίας. Πώς συµπεριφέρεται στη
Βρετανία και στη Γαλλία; Συµπεριφέρεται όπως οι επιχειρήσεις
που προσπαθούν να αποφύγουν τους φόρους και φοροδιαφεύγουν ή που προσπαθούν να εκµεταλλευτούν ρυθµιστικές αρχές
και νοµοθετικά πλαίσια.
Αυτό, λοιπόν, είναι αυτό που έχουµε µάθει τα τελευταία είκοσι
χρόνια, ότι δηλαδή δεν µπορείς να τις ρυθµίσεις αυτές τις αγορές. Αυτό που έγινε στις τράπεζες, θα το έχουµε και στην ενέργεια. Δεν µπορείτε να τις ρυθµίσετε, διότι ποτέ δεν θα αφήσετε

µία εταιρεία ενέργειας να φαλιρίσει, γιατί είναι too big to fail.
Αυτό που ισχύει στις τράπεζες, το ίδιο ισχύει και για την ενέργεια. Άρα όλες τις ρυθµιστικές αρχές τις έχουν στο χέρι.
Τι θα κάνετε, όταν δεν θα επενδύσουν στα δίκτυα, όπως στη
Γαλλία και στη Βρετανία; Εκεί δεν επένδυσαν στα δίκτυα. Ήρθαν
µετά και στους σιδηρόδροµους στη Βρετανία και είπαν στους
φορολογούµενους «συγγνώµη, αλλά δεν είχαµε λεφτά να επενδύσουµε στα δίκτυα». Τώρα πρέπει να πληρώσει πάλι ο φορολογούµενος. Άρα δεν µιλάµε για ανταγωνισµό. Μιλάµε για µία κατάσταση µεταφοράς πόρων από τους φτωχούς προς τους πλούσιους.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Είναι τρελό να θεωρείτε ότι µπορούµε να έχουµε αγορά ενέργειας, χωρίς πολιτική. Ξέρουµε ότι ο λιγνίτης και ο άνθρακας
είναι πιο φθηνά, αλλά είναι και πιο βρόµικα. Άρα η κοινωνία πρέπει να συµβιβάσει τα πράγµατα, δηλαδή τις ανάγκες της παραγωγής µε τις ανάγκες του περιβάλλοντος. Ξέρουµε ότι το φυσικό
αέριο είναι πιο φθηνό, αλλά πρέπει να το αποθηκεύεις, αν δεν
θέλεις να βρεθείς προ απροόπτων. Βέβαια, κοστίζει να το αποθηκεύεις και οι ιδιωτικές εταιρείες δεν θέλουν να πληρώνουν
αυτήν την αποθήκευση.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ένα λεπτό θα ήθελα, κύριε Πρόεδρε.
Άρα υπάρχει πάντα πολιτική σ’ αυτό. Τι κάνετε, όµως, εσείς;
Αντί η δηµοκρατία να µπορεί να επηρεάσει την πολιτική στην
ενέργεια, αντί να µπορεί η πολιτική στην ενέργεια να επηρεαστεί
από τις ανάγκες της δηµοκρατίας, δηµιουργείτε µε την ιδιωτικοποίηση φίλτρα και εµπόδια από την πολυπλοκότητα, την εµπορική εµπιστευτικότητα και από τη γεωγραφική απόσταση των
πελατών µ’ αυτές τις εταιρείες, ενώ είναι αδύνατον να µπορούν
να επηρεαστούν.
Σας κάνω αυτήν την ερώτηση: Τι πουλάει ένα κράτος όταν
πουλάει το ρεύµα; Ξέρετε τι πουλάει; Πουλάει καταναλωτές, που
τους πάει πακέτο στην ιδιωτική εταιρεία. Τι ιδιωτικοποιεί ένα κράτος όταν ιδιωτικοποιεί; Ξέρετε τι ιδιωτικοποιεί; Ιδιωτικοποιεί τη
φορολογία. Γιατί πώς κάνουµε επενδύσεις; Το κράτος κάνει µε
φορολογία και γίνεται µια συζήτηση «να επενδύσουµε εδώ ή να
επενδύσουµε εκεί;», «να επενδύσουµε τόσο ή να επενδύσουµε
τόσο;».
Όµως, τώρα δεν γίνεται έτσι. Για τη φορολογία οι ιδιωτικές
εταιρείες είναι εκείνες που θα αποφασίσουν να αυξήσουν την
τιµή, να φορολογήσουν περισσότερο για να µπορούν να κάνουν
τις επενδύσεις τους. Δηλαδή επιστρέφουµε στον 18ο αιώνα, ούτε
καν στον 19ο αιώνα, όπου έχουµε φορολογία χωρίς αντιπροσώπευση. Θα µπορούν να µας φορολογούν, να αυξάνουν τις τιµές
οι ιδιωτικές εταιρείες, χωρίς εµείς να έχουµε κάποιον λόγο σε
αυτό που γίνεται.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα τελειώσω για να µη σας
πάρω χρόνο. Ακριβώς επειδή είναι αυτή η δηµοκρατία και είναι
τόσο σηµαντικό, πρέπει να φύγουµε από το είτε-είτε σας. Είτε
θα έχουµε το παλαιό κράτος και τις παλαιές δηµόσιες επιχειρήσεις, που είναι της διαφθοράς, του ρουσφετιού, είτε θα έχουµε
ένα µικρό κράτος και το δηµόσιο µακριά. Πρέπει να σκεφτούµε
και έχουµε σκεφτεί ένα καινούργιο µοντέλο, που αµφισβητεί και
τους στόχους και τα µέσα της ενεργειακής πολιτικής, γιατί εµείς
έχουµε µάθει από τον Μαρξ ότι µπορείς να παλέψεις στο παρόν
χωρίς να υποστηρίζεις το παρελθόν.
Γι’ αυτό αµφισβητούµε και τους στόχους όπου βάζουµε το περιβάλλον πρώτα, επειδή έχουµε µάθει ότι ο ιδιωτικός τοµέας
πάντα θα βγάζει περισσότερα λεφτά καταστρέφοντας το περιβάλλον, παρά να το σώζει. Γι’ αυτό βάζουµε µπροστά τον στόχο
της ανάπτυξης, όπου πρέπει να έχουµε αποδοτικότητα και διείσδυση των ΑΠΕ, επενδύσεις στα έξυπνα δίκτυα και τεχνολογίες
αποθήκευσης. Γι’ αυτό έχουµε και διαφορετικά µέσα.
Χρειαζόµαστε ένα εθνικό σχέδιο –και µε αυτό τελειώνω, κύριε
Πρόεδρε, και σας ευχαριστώ και για την ανοχή σας- που θα εµπλέξει το δυνατόν περισσότερα κοινωνικά υποκείµενα, όπου θα
υπάρχει συνάρθρωση όλων των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των οργανώσεων και συνδικάτων στον ενεργειακό τοµέα,
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των συνεταιρισµών καταναλωτών, των επιστηµόνων γι’ αυτήν τη
δηµόσια εθνική στρατηγική που είναι ανοικτή στην κοινωνία,
ξέρει ποια είναι τα προβλήµατα της κοινωνίας και δεν χρειάζεται
τα µη δηµοκρατικά-αντιδηµοκρατικά εµπόδια και φίλτρα που βάζετε µε αυτό το νοµοσχέδιο.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Σας ευχαριστούµε
και εµείς.
Τον λόγο τώρα έχει η κ. Ξηροτύρη, µετά η κ. Τζάκρη και µετά
ο κ. Κατσώτης.
Ορίστε, κυρία Ξηροτύρη.
ΑΣΗΜΙΝΑ ΞΗΡΟΤΥΡΗ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗ: Κύριε Υπουργέ και
κύριοι συνάδελφοι, ο τεµαχισµός της µεγαλύτερης δηµόσιας επιχείρησης της χώρας, της ΔΕΗ, η οποία παρέχει το πολύτιµο κοινωνικό αγαθό της ενέργειας, µε τη δηµιουργία της προς πώληση
µικρής ΔΕΗ που επιχειρείται µε το νοµοσχέδιο που συζητάµε σήµερα, δεν εξυπηρετεί το δηµόσιο συµφέρον, αφού πωλούνται
υποδοµές, κοιτάσµατα υδροηλεκτρικά ανεκτίµητης αξίας και
απόδοσης, ούτε εξυπηρετεί τον πραγµατικό ανταγωνισµό προς
όφελος των καταναλωτών, αφού σύµφωνα µε την υπάρχουσα
εµπειρία τα κοστολόγια του ρεύµατος πουθενά δεν µειώθηκαν
µε τέτοιες πρακτικές. Το κυριότερο είναι ότι θέτει σε τεράστιο
κίνδυνο τη βιωσιµότητα της ΔΕΗ η οποία είναι η µόνη που προστατεύει το δηµόσιο συµφέρον και τον καταναλωτή και µπορεί
να διασφαλίσει την επάρκεια του ενεργειακού εφοδιασµού.
Η Κυβέρνηση κατά τη συζήτηση στην επιτροπή δεν έχει παρουσιάσει κανένα ουσιαστικό επιχείρηµα για την πολύ κρίσιµη
για την εθνική οικονοµία και την κοινωνία επιλογή της ούτε απαντά σε βασικά ερωτήµατα και αιτιάσεις που θέτουν όχι µόνο τα
πολιτικά κόµµατα και οι φορείς -όλοι σχεδόν οι φορείς που κλήθηκαν στην επιτροπή- οι εργαζόµενοι και οι τοπικές κοινωνίες,
αλλά και οι πολλοί τεχνοκράτες του ενεργειακού τοµέα.
Παραβλέπει την πραγµατικότητα και τις αλλαγές που λαµβάνουν χώρα στην αναθεώρηση της µακροχρόνιας ενεργειακής
στρατηγικής στην Ευρώπη και κυρίως παραβλέπει τη δυσµενέστατη οικονοµική συγκυρία και τις ιδιαιτερότητες του ελληνικού
χώρου, όταν πουλά το 1/3 των υποδοµών, του παραγωγικού δυναµικού και της πελατειακής βάσης της ΔΕΗ.
Παραβλέπει τις µεγάλες ευπαθείς κοινωνικές οµάδες που χρήζουν ειδικής στήριξης την περίοδο της κρίσης, την αναγκαία υποστήριξη και τιµολογιακή πολιτική –τα ειδικά τιµολόγια- για τους
καταναλωτές των νησιών, τους αγρότες, τους πολύτεκνους. Τη
µεγάλη εξάρτηση της ηλεκτρικής ενέργειας από το εθνικό, αλλά
πολύτιµο συνάµα για την οικονοµία και την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασµού, κοίτασµα του λιγνίτη και την υποστήριξη
των τοπικών κοινωνιών από τις επιπτώσεις που δικαιούνται τα ανταποδοτικά οφέλη. Τα πολύτιµα υδροηλεκτρικά έργα –µαζί και
τις κοίτες και τις όχθες τους-, τα οποία είναι πολλαπλού σκοπού
και είναι απαραίτητο για λόγους δηµοσίου συµφέροντος, περιβαλλοντικής και βιώσιµης διαχείρισης των υδάτινων πόρων να
παραµείνουν υπό δηµόσιο έλεγχο.
Παραβλέπει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της χώρας: µικρός
πληθυσµός, πολλά νησιά, µικρό µέγεθος βιοµηχανικής δραστηριότητος που δεν επιτρέπουν τη σύγκριση µε τις µεγάλες «απελευθερωµένες» ενεργειακές αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Αν δούµε, λοιπόν, τα πράγµατα µε τη σειρά. Την τελευταία δεκαετία στην Ελλάδα έχουν συντελεστεί πολλές κρίσιµες εξελίξεις
στον τοµέα της ενέργειας, τις οποίες πρέπει να αναλύσουµε µε
λεπτοµέρεια, προκειµένου να αποφασίσουµε για το παρόν και το
µέλλον του ενεργειακού κλάδου, αφού µάλιστα µέχρι σήµερα τέτοιο σχέδιο και στρατηγική δεν υπάρχει. Το ζητούµενο είναι βιώσιµες και διαφορετικές πηγές ενέργειας, σε ανταγωνιστικό
κόστος, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα, την ασφάλεια του εφοδιασµού. Αυτό είναι και το επίκεντρο του διαλόγου στην Ευρώπη για
τη µεσοπρόθεσµη ενεργειακή στρατηγική, που θα στοχεύει σε
ανταγωνιστικό κόστος της ενέργειας για τη βιοµηχανία, αλλά και
σε προσιτό κόστος ενέργειας για τα νοικοκυριά και τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις.
Στην Ελλάδα, συνάδελφοι, αυτό είναι ακόµη πιο επίκαιρο και
σηµαντικό, καθώς λόγω της κρίσης είναι πολλά τα νοικοκυριά, οι
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µικροµεσαίες επιχειρήσεις αλλά και οι βιοµηχανίες που αντιµετωπίζουν δυσκολίες να πληρώσουν τους λογαριασµούς ρεύµατος, ειδικά όταν αυτοί είναι επιβαρυµένοι και µε αυξηµένα τέλη
και φόρους που επιβλήθηκαν στο πλαίσιο της βίαιης δηµοσιονοµικής προσαρµογής.
Κανείς δεν έχει απαντήσει µε επιχειρήµατα και εµπεριστατωµένη ανάλυση µε ποιον τρόπο ο τεµαχισµός της µεγαλύτερης
επιχείρησης κοινής ωφέλειας της χώρας και η πώληση της µικρής ΔΕΗ διασφαλίζει τους βασικούς άξονες µιας µεσοπρόθεσµης ενεργειακής στρατηγικής στην Ελλάδα, τα οποία είναι η
ασφάλεια του εφοδιασµού, το ανταγωνιστικό κέρδος, η προστασία των καταναλωτών και η περιβαλλοντική προστασία.
Τι έγινε από την πλευρά της παραγωγής; Η απελευθέρωση
έχει συντελεστεί σε ικανοποιητικό βαθµό νοµοθετικά από µια
σειρά νόµων, βάσει των οποίων οι ιδιώτες λειτουργούν σήµερα
επτά µονάδες φυσικού αερίου, χιλιάδες µικρές µονάδες ΑΠΕ,
ενώ διαθέτουν άδειες για µονάδες εκµετάλλευσης ορυχείου και
σταθµών παραγωγής που όµως δεν επενδύουν, περιµένοντας να
πάρουν κοψοχρονιά τις µονάδες της ΔΕΗ.
Άλλωστε, οι ήδη κατεστηµένες από τους ιδιώτες πηγές ενεργείας αντιπροσωπεύουν σήµερα σε επίπεδο παραγωγής πλέον
του 35% και µάλιστα µε πολύ υψηλότερο κόστος από το µέσο
κόστος παραγωγής της ΔΕΗ, ενώ κατά την περίοδο της κρίσης
οι µεγάλες µονάδες µέσω στρεβλώσεων έτυχαν προνοµιακής µεταχείρισης, ανάκτηση µεταβλητού κόστους, επιβαρύνοντας το
κόστος παραγωγής προς ζηµία της ΔΕΗ και των καταναλωτών.
Άραγε, πόση παραγωγή µε αυτό το µοντέλο θα εξυπηρετεί τον
στόχο της ασφάλειας του εφοδιασµού; Πώς είµαστε σίγουροι
ότι ο ιδιώτης επενδυτής θα προβεί σε νέες επενδύσεις υλοποιώντας, παραδείγµατος χάριν, την επένδυση της Μελίτης ΙΙ;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Δεν µπορώ να πιστεύω ότι ένας ιδιώτης θα δεσµευθεί προκαταβολικά σε µια τόσο µεγάλη επένδυση, που άλλωστε στο παρελθόν και µε καλύτερους καιρούς δεν προχώρησε.
Από την πλευρά της εµπορίας, η αγορά είναι απελευθερωµένη. Ξεκίνησε ο ανταγωνισµός κυρίως µε τις εταιρείες «ENERGA» και «HELLAS POWER» που πήραν σηµαντικά µερίδια της
αγοράς. Σήµερα πού είναι οι βασικοί µέτοχοι; Σήµερα είναι στο
εξωτερικό µαζί µε τους λογαριασµούς τους, µε πολύ σοβαρές
ποινικές κατηγορίες. Πώς έγινε αυτή η απελευθέρωση; Πόσα
λεφτά καταναλωτών σε περίοδο κρίσης χάθηκαν; Ποιος θα διασφαλίσει τέτοια φαινόµενα για να µην επαναληφθούν;
Από την άλλη πλευρά, για ποια άραγε απελευθέρωση της λιανικής αγοράς µιλάµε, όταν ένα µεγάλο µέρος των καταναλωτών
αδυνατεί σήµερα να πληρώσει τους λογαριασµούς;
Τα δηµοσιεύµατα κάνουν λόγο για συσσωρευµένο ληξιπρόθεσµο χρέος προς τη ΔΕΗ που ξεπερνά το 1,3 δισεκατοµµύριο. Θα
απελευθερωθεί και αυτό; Τι θα γίνουν τα χρέη;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Θα ήθελα και εγώ λίγα λεπτά ακόµη, κύριε Πρόεδρε.
Ποιος θα αναλάβει την προµήθεια της ηλεκτρικής ενέργειας
των ΔΕΚΟ, του δηµοσίου και της βιοµηχανίας; Ποιος θα διασφαλίσει τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις που στενάζουν µετά από έξι
χρόνια ύφεσης, περιµένοντας τα πρώτα σηµάδια ανάκαµψης; Ο
ιδιώτης θα προσφέρει δίχτυ προστασίας και ανταγωνιστικό κόστος σε όλους τους πολίτες, όταν είναι σήµερα πλέον του µισού
πληθυσµού της χώρας αντιµετωπίζει τεράστια προβλήµατα;
Γιατί η τρόικα, κύριοι συνάδελφοι, δεν πρότεινε τόσα χρόνια
κάποια άλλη ήπια απελευθέρωση; Μήπως γιατί βολεύτηκε µε τον
ρόλο της ΔΕΗ ως εισπρακτικού µηχανισµού, να συλλέγει το
τέλος ακινήτων, το χαράτσι και τώρα που το χαράτσι εισπράττεται από την Εφορία θυµήθηκε την απελευθέρωση, δηλαδή τη διάσπαση της δηµόσιας επιχείρησης;
Όσον αφορά τα τιµολόγια, ποιος άραγε πιστεύει ότι µε την πώληση της µικρής ΔΕΗ ως προς αυτό θα γίνουν ανταγωνιστικότερα; Ξεχνάµε ότι οι τελευταίες αυξήσεις των τιµολογίων της
ΔΕΗ δεν αφορούν τα κόστη της ΔΕΗ, αλλά αυξήσεις του τέλους
των ΑΠΕ, όπως και στρεβλώσεις της αγοράς, που αφορούν τις
ιδιωτικές µονάδες φυσικού αερίου; Παρά τις αυξήσεις, όµως, τα
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τιµολόγια ηλεκτρικής ενέργειας στη χώρα µας παραµένουν από
τα χαµηλότερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Έτσι, σύµφωνα µε τα στοιχεία της EUROSTAT το 2012 –και ας
τα ακούσει ο κύριος συνάδελφος που µιλάει συνέχεια- στην Ελλάδα τα τιµολόγια είναι κάτω του µέσου όρου των είκοσι εφτά
κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ αν συγκρίνει κανείς την
Ελλάδα µε χώρες όπως η Ιταλία και η Γερµανία, που συνεχώς τις
αναφέρετε ως τις χώρες της µεγάλης απελευθέρωσης, θα διαπιστώσει ότι το συνολικό κόστος των οικιακών τιµολογίων στην
Ελλάδα είναι 120 ευρώ ανά µεγαβατώρα, στη Γερµανία 260 ευρώ
ανά µεγαβατώρα και στην Ιταλία 200 ευρώ ανά µεγαβατώρα.
Ποιος, λοιπόν, µπορεί να πιστέψει ότι ένας ιδιώτης θα πληρώσει ενάµισι δισεκατοµµύριο για να αγοράσει τη µικρή ΔΕΗ -εάν
µπορεί ποτέ να αποτιµηθεί το 30% σε αυτό το κόστος- ότι θα
κάνει δισεκατοµµύρια επενδύσεις, θα αναλάβει τις οικονοµικές
και κοινωνικές δεσµεύσεις, που έχει µέχρι σήµερα η ΔΕΗ µε τις
τοπικές κοινωνίες και τις ευπαθείς οµάδες, θα αναλάβει πελάτες
που θα έχουν χρέη ή αδυνατούν να πληρώσουν και θα µπορέσει
να κάνει ανταγωνιστικότερα τα τιµολόγια; Τελικά τι θα κάνει
αυτός ο ιδιώτης; Θα βγάλει κέρδος ή θα αντικαταστήσει τη ΔΕΗ
στις κοινωνικές παροχές;
Είναι δυνατόν να συγκρίνεται το θέµα της ενέργειας µε τις τηλεπικοινωνίες; Θα χάσουµε δηλαδή και την τεχνική µας γνώση
πάνω σε αυτό; Στις τηλεπικοινωνίες δεν υπάρχει καύσιµο -όπως
στην ενέργεια, που η τιµή εξαρτάται από εξωγενείς παράγοντες,
όπως πετρέλαιο και φυσικό αέριο- ούτε υφίσταται η υποχρέωση
της εξασφάλισης της επάρκειας του εφοδιασµού.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει επαναληπτικά το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Παρακαλώ, τελειώνετε, κυρία Ξηροτύρη.
ΑΣΗΜΙΝΑ ΞΗΡΟΤΥΡΗ- ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗ: Τελειώνω, κύριε
Πρόεδρε.
Η ενέργεια απαιτεί µεγάλες επενδύσεις. Είναι πρωτίστως βιοµηχανική δραστηριότητα και αυτό δεν έχει καµµία σχέση µε τις
τηλεπικοινωνίες. Είναι το πρώτο πολύτιµο αγαθό της κοινωνίας
και της ανεπτυγµένης οικονοµίας που σέβεται τον εαυτό της.
Στις τηλεπικοινωνίες εάν δεν πληρώσεις, το κινητό σ’ το κόβουν.
Εάν δεν πληρώσεις το ρεύµα, θα γίνει το ίδιο; Και είναι το ίδιο;
Θα επιβιώσει έστω και µία µέρα η οικογένεια και η βιοµηχανία;
Ας το αναλογιστούµε, λοιπόν, πριν είναι αργά.
Τελειώνω όσον αφορά τη δηµόσια επιχείρηση…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Έχετε υπερβεί κατά
πολύ το χρόνο, κυρία Ξηροτύρη.
ΑΣΗΜΙΝΑ ΞΗΡΟΤΥΡΗ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗ: Ένα λεπτό, κύριε
Πρόεδρε.
Παρά τις δυσκολίες, αυτή η επιχείρηση αναβαθµίστηκε κατά
τρεις µονάδες, από την «STANDARD & POORS» έχει αποκτήσει
την εµπιστοσύνη των διεθνών αγορών και αυτήν τη στιγµή βάλλεται ακόµη και από επίσηµα χείλη. Φανταστείτε, λοιπόν, το κράτος που έχει το 51%, δηλαδή ο ελληνικός λαός έχει αυτό το
ποσοστό να µπορούσε να κατηγορήσει την «ENEL» στην Ιταλία
και την «ENTEL» στη Γερµανία µε τέτοιες κατηγορίες και µεγάλες
ανακρίβειες που έχει υποστεί η ΔΕΗ όλον αυτόν τον καιρό. Ανακρίβειες και λάθη για µία επιχείρηση που κατάφερε τελικά να
σταθεί στα πόδια της παρά τη µεγάλη κρίση, και είναι οξύµωρο
να αναγνωρίζεται από τις διεθνείς αγορές και να βάλλεται από
επίσηµα χείλη.
Γι’ αυτό εµείς καταψηφίζουµε το νοµοσχέδιο και θα ζητήσουµε
δηµοψήφισµα, για να αποφανθεί ο ελληνικός λαός.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της ΔΗΜΑΡ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Τον λόγο έχει η κ.
Τζάκρη. Ακολουθούν ο κ. Κατσώτης και ο κ. Νικήτας Κακλαµάνης.
ΘΕΟΔΩΡΑ ΤΖΑΚΡΗ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, όσο και αν θέλει κάποιος από
εµάς να κρατήσει ήπιους τόνους στη συζήτηση για το νοµοσχέδιο πώλησης της ΔΕΗ ή της µικρής ΔΕΗ, όπως θέλει να το ονοµάσει η Κυβέρνηση για να εξαπατά τον ελληνικό λαό µαζί µε το
µιντιακό σύστηµα της διαπλοκής, δεν µπορεί να το κάνει.
Η σκληρή πολιτική επίθεση ή το εµφυλιοπολεµικό κλίµα, όπως

θέλει να το ονοµάζει ο κύριος Υπουργός Περιβάλλοντος ζητώντας εµµέσως να πέσουν οι τόνοι όσο η Κυβέρνηση ξεπουλάει τη
χώρα µας, είναι µονόδροµος για όλους εµάς, ακόµα και για όσα
ζωντανά, πολιτικά, προοδευτικά κύτταρα έχουν παραµείνει στο
ΠΑΣΟΚ, που έχουν υποστεί ασφυξία υπό το κυριολεκτικό βάρος
της πολιτικής ηγεσίας του Προέδρου του, του κ. Βενιζέλου. Είναι
όλοι αυτοί οι Βουλευτές που κρύβονται επιµελώς, που έχουν εξαφανιστεί από τα πάνελ των τηλεοράσεων, που δεν έχουν εγγραφεί ούτε για να µιλήσουν στη σηµερινή συζήτηση επί της αρχής,
µε εξαίρεση βεβαίως τον γνωστό υµνητή του µνηµονίου και προσωπικά του κ. Βενιζέλου, τον κ. Ρήγα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε το γνωστό πάλι τρόπο του
τριγώνου της διαφθοράς που συνίσταται από την τρόικα, την Κυβέρνηση και ορισµένα εγχώρια και εξωχώρια ευρωπαϊκά συµφέροντα, έρχεται ένα ακόµη νοµοσχέδιο προς ψήφιση στη Βουλή
από την Κυβέρνηση της νύχτας και των Θερινών Τµηµάτων, το
οποίο ονοµάζετε για ακόµα µία φορά «προαπαιτούµενο». Όπως
είναι φυσικό για αυτήν εδώ την Κυβέρνηση, δεν έχει σε τίποτα
να κάνει µε την πραγµατική οικονοµία και την ελληνική κοινωνία.
Έχει, όµως, να κάνει µε την εξυπηρέτηση των συµφερόντων
και την αποµύζηση του τελευταίου µεγάλου φιλέτου της ελληνικής οικονοµίας. Είναι πλέον γνωστό, παρά τις προσπάθειες που
έχουν γίνει για να αποκρυβεί από τα συστηµικά µέσα ενηµέρωσης, ότι η Ελλάδα είναι µία από τις πλέον αποκρατικοποιηµένες
χώρες του ανεπτυγµένου κόσµου και δη της Ευρώπης. Ελάχιστα
περιουσιακά στοιχεία έχουν αποµείνει στο ελληνικό δηµόσιο
όσον αφορά τις υποδοµές και τις παραγωγικές βιοµηχανίες.
Το ίδιο γνωστό είναι πως όσοι έχουν ονοµαστεί «επενδυτές»
στη χώρα µας δεν είναι παρά πρόσκαιροι πειρατές του κέρδους
που λεηλατούν τις δηµόσιες επιχειρήσεις, που µε τόσο κόπο και
κόστος δηµιουργήθηκαν τις προηγούµενες δεκαετίες µε δαπάνες των Ελλήνων φορολογουµένων.
Χαρακτηριστικότερα παραδείγµατα όλων, όσον αφορά τη
συρρίκνωση αυτών των επιχειρήσεων, είναι ο ΟΤΕ, η Ολυµπιακή,
τα ναυπηγεία Σκαραµαγκά, οι τράπεζες αλλά και τόσες άλλες
επιχειρήσεις.
Η Κυβέρνηση µην έχοντας τι άλλο να αποκρατικοποιήσει και
να δώσει στους φίλους της επενδυτές για να τους ευχαριστήσει
για τη στήριξη που της παρέχουν, επέλεξε να ξεπουλήσει την τελευταία µεγάλη δηµόσια επιχείρηση, η οποία είναι και η πλέον
σηµαντική για την ανάπτυξη της χώρας, ειδικά σε αυτήν την περίοδο, που η ελληνική οικονοµία πλήττεται από την ύφεση και τα
ελληνικά νοικοκυριά δεν µπορούν να πληρώσουν ούτε για την
κάλυψη των βασικών αναγκών τους, όπως είναι η ηλεκτρική ενέργεια.
Η συνταγή, όµως, παραµένει η ίδια: Συστηµικές παρεµβάσεις
στα µέσα µαζικής ενηµέρωσης, κατασυκοφάντηση των εργαζοµένων, ένας καλοκάγαθος επενδυτής που θα αναπτύξει την επιχείρηση και το σκηνικό έχει στηθεί για τον κατακερµατισµό και
τη συρρίκνωση της εταιρείας µε την αύξηση των τιµολογίων και
βεβαίως τη σταδιακή καταλήστευση και τη διάλυσή της.
Θέλετε να δούµε τι έχει δείξει η εµπειρία από την ιδιωτικοποίηση της ενέργειας στις ευρωπαϊκές χώρες; Στο Βερολίνο και το
Αµβούργο η ιδιωτικοποίηση της ενέργειας επέφερε σε µια διετία
αύξηση 21% στην τιµή του ρεύµατος. Οι κάτοικοι στις πόλεις
αυτές συλλέγουν υπογραφές για δηµοψηφίσµατα ενάντια στην
ιδιωτικοποίηση.
Στη Βουλγαρία η ιδιωτικοποίηση είχε ως αποτέλεσµα την αύξηση της τιµής του ρεύµατος κατά 140%. Αυτός ήταν άλλωστε
και ο λόγος που πέρυσι ανατράπηκε η κυβέρνηση Μπορίσοφ από
τις λαϊκές κινητοποιήσεις, µε κύριο αίτηµα την επανακρατικοποίηση της ενέργειας.
Η ιδιωτικοποίηση στη Βρετανία οδήγησε τριάµισι εκατοµµύρια
νοικοκυριά σε ενεργειακή φτώχεια. Σύµφωνα µε την Παγκόσµια
Τράπεζα, οι εταιρείες κέρδισαν 9 έως 11 δισεκατοµµύρια ευρώ,
αλλά οι καταναλωτές έχασαν περί τα 5 δισεκατοµµύρια ευρώ. Η
τιµή του ρεύµατος αυξήθηκε από το 1997 έως το 2008 κατά 68%
και αυξάνεται κατά 8% κατά µέσο όρο ετησίως.
Έπειτα από είκοσι χρόνια ιδιωτικοποίησης ακόµα και η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας στη Βρετανία, η Ofgem, που ήταν ανέκαθεν ο πιο ένθερµος υποστηρικτής της ιδιωτικοποίησης, έφτασε
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να οµολογήσει πως το µοντέλο της ιδιωτικοποίησης στην αγορά
της ενέργειας δεν δουλεύει.
Όπως φαίνεται και από την εµπειρία της χώρας µας των τελευταίων ετών, µε τους παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας, το πιθανότερο είναι η όλη προσπάθεια να καταλήξει σε σταδιακή απαξίωση αυτών των παραγωγικών µονάδων και στην ανάγκη το ελληνικό δηµόσιο να επενδύσει εκ νέου, για να διατηρηθούν οι
βασικές ενεργειακές υποδοµές της χώρας.
Οι επιχειρούµενες παρεµβάσεις στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας φυσικά δεν έχουν ως στόχο ούτε τη µείωση του κόστους
της ενέργειας ούτε βέβαια και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας.
Βασικός στόχος είναι η εξυπηρέτηση ιδιωτικών συµφερόντων
που επιδιώκουν την καταλήστευση της περιουσίας του ελληνικού
λαού, για την οποία ο Έλληνας πολίτης φορολογείται επί δεκαετίες, για να έχει τη βασική υποδοµή για την πρόοδο και την ανάπτυξη της χώρας.
Γι’ αυτό και κανείς δεν έχει απαντήσει επί της ουσίας και µε
συγκριτικά στοιχεία σε βασικές ερωτήσεις, όπως: Ποιο θα είναι
το όφελος για τα νοικοκυριά, τις επιχειρήσεις και εν γένει την ελληνική οικονοµία από την πώληση του 30% της ΔΕΗ; Τι ποσοστό
δηµοσίου ελέγχου των επιχειρήσεων ενέργειας έχουν η Γερµανία και η Γαλλία; Ποιες θα είναι οι επιπτώσεις στον αγροτικό
τοµέα κατά τόπους περιοχών από την άποψη του κόστους άρδευσης, λόγω της πώλησης υδροηλεκτρικών εργοστασίων;
Ποιος φορέας θα έχει την ευθύνη διαχείρισης των υδάτων σε περιπτώσεις πληµµυρίδας;
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το επικείµενο ξεπούληµα της
σηµαντικότερης δηµόσιας βιοµηχανίας δεν αποτελεί απλώς και
µόνο µια ακόµη πράξη παράδοσης της χώρας στα εγχώρια και
τα ευρωπαϊκά µεγάλα συµφέροντα. Σηµατοδοτεί την οριστική
αδυναµία της Ελλάδας να ανασυγκροτηθεί κοινωνικά και οικονοµικά στο εγγύς µέλλον.
Οι Έλληνες φορολογούµενοι, οι καταναλωτές και η οικονοµία
της χώρας συνολικά θα πληρώσουν πολύ ακριβά το επιχειρούµενο ξεπούληµα σε όλα τα επίπεδα, µέσω των αυξηµένων τιµολογίων, µε τη σταδιακή απαξίωση των παραγωγικών µονάδων
λόγω των υποεπενδύσεων, τις οποίες θα κληθούν να πληρώσουν
ξανά οι πολίτες µετά την κατάρρευσή τους, πολύ σύντοµα. Η
αγροτική µας παραγωγή θα κινδυνεύσει από τη διαχείριση των
ιδιωτών επί των υδάτων, η οποία θα γίνεται πλέον µε ιδιωτικοοικονοµικούς όρους.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το νοµοσχέδιο που τίθεται προς
ψήφιση σήµερα δεν αφορά µόνο τη µικρή ΔΕΗ, όπως έχει ονοµαστεί για λόγους µάρκετινγκ. Αφορά όλη τη ΔΕΗ και µάλιστα
κάτι καλύτερο για τους δήθεν επενδυτές: το πιο αποδοτικό κοµµάτι της ΔΕΗ. Η Ελλάδα, επί της ουσίας, παραχωρεί αντί πινακίου φακής στους ξένους εποίκους όλα αυτά για τα οποία φορολογούνταν επί δεκαετίες. Όλα όσα πήρε από την Ευρωπαϊκή
Ένωση για να αναπτυχθεί και να γίνει µία κανονική ευρωπαϊκή
χώρα τα επιστρέφει στις µεγάλες ευρωπαϊκές βιοµηχανίες, κρατώντας µόνο το χρέος και τις υποχρεώσεις από την κοινή αγορά.
Επιπροσθέτως, το κράτος θα χάσει κάθε ουσιαστική δυνατότητα να ασκεί κοινωνική πολιτική στον τοµέα της ενέργειας και
θα κινδυνεύσουµε να γίνουµε µία κοινωνία µε τεράστιες αντιφάσεις και µεγάλα εσωτερικά προβλήµατα και κινδύνους.
Γι’ αυτό είναι επιτακτική ανάγκη να σταθούµε όλοι µας απέναντι σε αυτό το ξεπούληµα του εθνικού µας πλούτου και να ανατρέψουµε τα σχέδια της Κυβέρνησης. Οι προοδευτικές δυνάµεις
του τόπου να συµπαραταχθούν σύσσωµες σε αυτήν την προσπάθεια, που είναι πλέον εθνικός και όχι πολιτικός στόχος. Αυτή η
Κυβέρνηση πρέπει να ανατραπεί το συντοµότερο δυνατόν.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να µην αφήσουµε τον πολιτικό
πάτο της Κυβέρνησης να γίνει ο οικονοµικός τάφος της χώρας
µας, να µην αφήσουµε την Κυβέρνηση να εξαπατήσει για µια
ακόµη φορά τον ελληνικό λαό προεκλογικά.
Η χώρα βρίσκεται σε τροχιά σηµαντικών αλλαγών. Ας αποδείξουµε στα συµφέροντα που θέλουν να την κυβερνούν ότι δεν είµαστε υπό τον έλεγχό τους. Ας σταθούµε επιτέλους στο ύψος
των περιστάσεων. Η χώρα πρέπει να κρατήσει όλα τα όπλα της
για τη µελλοντική έξοδό της από την κρίση. Ας µην τα παραδώ-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ)

σουµε σήµερα όλα εδώ.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούµε, κυρία
Τζάκρη, και ιδιαίτερα για τη συνέπειά σας ως προς τον χρόνο.
Ο κ. Κατσώτης έχει τον λόγο και µετά ο κ. Κακλαµάνης.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
«Πλήρης απελευθέρωση της ηλεκτρικής ενέργειας.» Αυτή
είναι η απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτήν την απόφαση
υπηρετεί και αυτό το σχέδιο νόµου για τη µικρή ΔΕΗ, όπως κι οι
προηγούµενοι νόµοι από το 1990 και µετά.
Στα µέσα του ’90 η ΔΕΗ µε τον τότε νόµο που ψηφίστηκε µετοχοποιήθηκε, µε το 49% να ανήκει σε ιδιώτες. Από το ’90 µέχρι
τώρα οι µέτοχοι τσέπωσαν πολλά δισεκατοµµύρια ευρώ στην
πλάτη των εργαζοµένων, του λαού, µε τιµολόγια πανάκριβα. Έχουν αυξηθεί 100% από τότε µέχρι τώρα. Πριν από λίγους µήνες
µε άλλον νόµο προχώρησε ο διαχωρισµός των δικτύων από την
παραγωγή. Ιδρύθηκε ο ΑΔΜΗΕ και πωλείται το 66% σε ιδιώτες.
Ακόµα βέβαια ο διαγωνισµός δεν έχει προχωρήσει. Τώρα ιδιωτικοποιείται η µικρή ΔΕΗ µε το 30% της παραγωγικής βάσης της
ΔΕΗ, ακολουθεί το 17% της µεγάλης ΔΕΗ και έπεται συνέχεια
στην πορεία ιδιωτικοποίησης.
Ποιος θα ωφεληθεί από αυτό το νοµοσχέδιο; Θα ωφεληθούν
οι επιχειρηµατικοί όµιλοι που θα έχουν εξασφαλισµένη κερδοφορία, αφού χωρίς καµµιά επένδυση θα µπορούν να έχουν δύο
εκατοµµύρια πελάτες.
Θα ζηµιωθούν οι πελάτες, ο λαός, που θα πληρώσει πιο ακριβά
την τιµή της κιλοβατώρας.
Θα ζηµιωθούν οι εργαζόµενοι, γιατί το νοµοθετικό οπλοστάσιο
που έχετε δηµιουργήσει θα αξιοποιηθεί για να απαλλαγούν οι εργοδότες από εργαζόµενους µε απολύσεις -προχθές ακόµα θεσπίσατε τις οµαδικές απολύσεις,- για να αλλάξουν τις εργασιακές σχέσεις, καταργώντας την πλήρη και σταθερή δουλειά,
για να αυξήσουν τους εργαζόµενους µέσω εργολάβων, αφού
στοιχίζουν πιο φτηνά. Εξάλλου εσείς το έχετε δοκιµάσει στη ΔΕΗ
και ξέρετε πολύ καλά πως στοιχίζουν πιο φτηνά οι εργαζόµενοι
εργολάβων.
Θα ζηµιωθούν οι κάτοικοι των περιοχών, γιατί η ελεύθερη
αγορά δεν συνάδει µε περιορισµούς και άλλες παρεµβάσεις.
Θα ζηµιωθούν οι αγρότες, καθώς η άρδευση θα είναι απαγορευτική για τα χωράφια τους.
Οι επενδυτές στη µικρή ΔΕΗ θα τοποθετήσουν τα κεφάλαιά
τους µε έναν στόχο: να κερδίσουν όσο µπορούν περισσότερο.
Δεν θα βάλουν κεφάλαια για να µειώσουν την τιµή του ηλεκτρικού ρεύµατος ή για να βελτιώσουν τις συνθήκες δουλειάς και
αµοιβής των εργαζοµένων. Ο λαός δεν είναι κουτός, για να χάφτει αυτά τα επιχειρήµατα. Οι εργαζόµενοι έχουν πείρα από τη
δράση του κεφαλαίου, από την ιδιωτική πρωτοβουλία και πώς
αυτή δρα. Οι επιχειρηµατίες δεν κάνουν φιλανθρωπίες. Απαιτούν
όλο και µεγαλύτερο κέρδος µε την όλο και µεγαλύτερη, βέβαια,
εκµετάλλευση των εργαζοµένων και των φυσικών πόρων του περιβάλλοντος. Αυτή είναι η καπιταλιστική ανάπτυξη. Αυτή είναι η
απελευθέρωση. Τα µονοπώλια είναι απέναντι, όπως και η Ευρωπαϊκή Ένωση, που τα υπηρετεί.
Η απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας δεν είναι
προς το συµφέρον του λαού, των εργαζοµένων, όπως προσπαθεί
να πείσει η Κυβέρνηση. Είναι ψέµατα αυτά. Καλλιεργούνται ψεύτικες ελπίδες στον λαό, όταν λέτε ότι η απελευθέρωση θα φέρει
ανάπτυξη και νέες θέσεις εργασίας. Καµµία ανάπτυξη δεν γίνεται
µε το νοµοσχέδιο, αφού τα µονοπώλια θα έλθουν να αγοράσουν
έτοιµες υποδοµές, το 30% -όπως είπαµε- της παραγωγικής
βάσης της ΔΕΗ, των αντίστοιχων λιγνιτικών κοιτασµάτων και το
30% των πελατών της. Οι νέοι ιδιοκτήτες θα θέσουν τους δικούς
τους όρους για να αγοράσουν τη µικρή ΔΕΗ και θα εφαρµόσουν
όλο το οπλοστάσιο που έχετε δηµιουργήσει.
Ακούσαµε και σήµερα και στην επιτροπή τον ΣΥΡΙΖΑ να µιλά
για τη ΔΕΗ υπό δηµόσιο έλεγχο που µπορεί να διασφαλίσει µία
κυβέρνηση µε κορµό τον ΣΥΡΙΖΑ. Από την άλλη, όµως, είναι δύναµη που στρατηγικά συµφωνεί µε τις βασικές κατευθύνσεις της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο ΣΥΡΙΖΑ συµφωνεί µε τη λειτουργία της
απελευθερωµένης αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, όταν λέει ότι
στο πλάι της δηµόσιας ΔΕΗ µπορεί να λειτουργούν και ιδιώτες,
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αρκεί να είναι υγιείς επιχειρηµατίες.
Οι παρατάξεις της Νέας Δηµοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ, που συγκροτούν την πλειοψηφία της ΓΕΝΟΠ -που πολύς
λόγος έγινε και στην επιτροπή αλλά και εδώ-, στο όνοµα του ρεαλισµού και του ελεύθερου ανταγωνισµού και των άλλων αυταπατών που δηµιούργησαν όλα αυτά τα χρόνια, διαχωρίζοντας
την πορεία της ιδιωτικοποίησης από την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι συνυπεύθυνες. Έβαλαν πλάτη να προχωρήσει
η ιδιωτικοποίηση σε όλες τις φάσεις, µε κάποιες επιµέρους βέβαια διαφωνίες που είχαν.
Ο αγώνας των εργαζοµένων όµως στη ΔΕΗ, που αναπτύχθηκε
όλο το προηγούµενο διάστηµα και αντιµετωπίστηκε µε πολιτική
επιστράτευση, είναι δίκαιος. Είναι πέρα για πέρα δίκαιος. Βεβαίως, εδώ υπάρχει το εξής ζήτηµα. Η Κυβέρνηση καταργεί, µε
την επιστράτευση αλλά και µε όλη αυτήν την καταστολή και τον
αυταρχισµό που δείχνει σε κάθε αγώνα, τις ελάχιστες συνδικαλιστικές ελευθερίες των εργαζοµένων και του λαού. Ήδη υπάρχει συζήτηση για την αλλαγή του νόµου, όπου εκεί θα απαιτείται
το 50% των εργαζοµένων για τη σύµφωνη γνώµη για την απεργία. Δηλαδή απαιτείται το 50% των εργαζοµένων να συµφωνήσει
για την απεργία, ώστε αυτή να είναι νόµιµη, ενώ εδώ όταν η Κυβέρνηση βγαίνει από το 30% -40% του λαού, είναι νόµιµο; Έτσι
δεν είναι;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ: Σύµφωνα µε το Σύνταγµα και
τους νόµους.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Το Σύνταγµα, όµως, απαιτεί και το 50%
των εργαζοµένων προκειµένου για την απεργία.
Προσπαθείτε, λοιπόν, να καταργήσετε τις ελάχιστες ελευθερίες των εργαζοµένων και θέλετε άκρα του τάφου σιωπή. Έχει
δικαίωµα ο λαός να αγωνίζεται. Δεν µπορεί να απαιτείτε να ψηφίζει µόνο κάθε τέσσερα χρόνια. Ο λαός έχει δικαίωµα να στέκεται απέναντι στην κυβερνητική πολιτική.
Καταδικάζουµε, λοιπόν, αυτήν την επιστράτευση, την πρακτική
αυτής της Κυβέρνησης, που την τελευταία περίοδο συνήθης τακτική της είναι ο αυταρχισµός και η καταστολή. Να θυµίσουµε
τους ναυτεργάτες, το µετρό, τη χαλυβουργία, τους εκπαιδευτικούς και µία σειρά άλλους κλάδους, οι οποίοι αγωνίζονται για τις
συνθήκες δουλειάς και αµοιβής και η Κυβέρνηση τους αντιµετώπισε µε αυτόν τον τρόπο.
Εµείς λέµε ότι απέναντι από τους εργαζόµενους και τον λαό
βρίσκεται ο εχθρός τους, που είναι το κεφάλαιο και η πολιτική
του. Αυτός ο αγώνας πρέπει να κλιµακωθεί µε κάθε τρόπο, ώστε
ο λαός να αντιπαλέψει συνολικά το πλαίσιο της Ευρωπαϊκής
Ένωσης για την ηλεκτρική ενέργεια µε κατεύθυνση τον αποκλειστικά κρατικό ενιαίο φορέα ενέργειας, που σε καθεστώς λαϊκής
εξουσίας θα µπορεί να καλύψει συνδυασµένα όλες τις λαϊκές
ανάγκες. Πάνω σ’ αυτό ο εισηγητής του ΚΚΕ κ. Νίκος Καραθανασόπουλος είπε την πρότασή µας.
Ζητάµε να αποσυρθεί το νοµοσχέδιο, να καταργηθεί όλο το
νοµοθετικό πλαίσιο της απελευθέρωσης που οδήγησε σ’ αυτήν
την κατάσταση, να καταργηθεί η επιστράτευση των εργαζοµένων
της ΔΕΗ και του µετρό. Αύριο το απόγευµα υπάρχει συλλαλητήριο των εργαζοµένων της ΔΕΗ και πιστεύουµε ότι ο λαός θα εκφράσει την αλληλεγγύη του συµµετέχοντας σ’ αυτό το συλλαλητήριο αντίθεσης στο νοµοσχέδιο που έχετε φέρει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούµε τον κ.
Κατσώτη.
Τον λόγο έχει ο κ. Νικήτας Κακλαµάνης.
ΝΙΚΗΤΑΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα µπορούσα να µιλήσω µόνο
για τριάντα δευτερόλεπτα και να πω ότι προσυπογράφω όσα
άκουσα από το συνάδελφό µου κ. Βλάχο -ο οποίος παρά ταύτα
θα ψηφίσει το νοµοσχέδιο-, αλλά δεν το κάνω, διότι φοβάµαι µην
ξυπνήσουµε αύριο το πρωί και τον έχω πάρει «στον λαιµό µου»
και ακούσω ότι διεγράφη και ο Γιώργος Βλάχος. Είναι και φίλος
µου.
Θέλω να ξεκινήσω διαβάζοντάς σας µία παράγραφο από το
περιοδικό «ΕΠΙΚΑΙΡΑ», το οποίο στο κυρίως άρθρο του έχει ένα
αφιέρωµα για τη ΔΕΗ. Λέει λοιπόν: «Το 1889 το πρώτο κτήριο
που φωτίστηκε στην Αθήνα και κατ’ επέκταση στην Ελλάδα ήταν
τα βασιλικά ανάκτορα, δηλαδή η σηµερινή Βουλή. Ας ελπίσουµε

ότι δεν θα ξεκινήσει από εκεί µε την ψήφιση του σχεδίου νόµου
για τη µικρή ΔΕΗ το µεγάλο σκοτάδι.».
Κύριε Υπουργέ, ως Κυβέρνηση δεν έχετε δώσει πειστική απάντηση στο γιατί επιµείνατε να φέρετε το νοµοσχέδιο σε Θερινό
Τµήµα. Δεν υπήρχε κανένας απολύτως λόγος. Αυτό απεδείχθη
κατά τη διάρκεια της καλής συζήτησης που έγινε στην επιτροπή.
Δεν υπήρχε καµµία τέτοια βιασύνη και –πολύ περισσότερο- δέσµευση. Αντίθετα, υπάρχει απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου -την οποία ξέρετε- που λέει ότι δεν είναι µονοπώλιο η ΔΕΗ
στον λιγνίτη. Αποφάνθηκε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Με βάση
αυτήν την απόδειξη καταρρέει και όλο το σκεπτικό πάνω στο
οποίο «στήσατε» το νοµοσχέδιο. Υπάρχει έφεση της Κοµισιόν
στην απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, η οποία πρόκειται
να βγει -απ’ ό,τι λένε οι πληροφορίες- µετά από δύο ή τρεις
µήνες. Αν πιστεύετε ότι η Κυβέρνηση είχε βάση να κερδίσει αυτήν την έφεση µέσω της Κοµισιόν, είχατε κάθε λόγο να περιµένετε αυτούς τους τρεις µήνες για να έχει βγει και η απόφαση και
να είχατε εσείς ένα επιπλέον επιχείρηµα και όχι όσοι αντιδρούµε
στο συγκεκριµένο νοµοσχέδιο.
Κύριε Υπουργέ, είδα τις εφηµερίδες σήµερα. Εγώ, ξέρετε, δεν
υιοθετώ ούτε την καταστροφολογία της Αντιπολίτευσης ούτε
τους δοξαστικούς που άκουσα από την κυβερνητική πλευρά. Η
αλήθεια για την ιστορία της µικρής ΔΕΗ είναι κάπου στη µέση.
Σήµερα όλες οι εφηµερίδες τι γράφουν; Ότι όποιες αλλαγές θα
επιφέρετε, δεν θα είναι για τους λόγους που µας είπατε, δηλαδή
επειδή ακούσατε τους συναδέλφους εισηγητές της Συµπολίτευσης, της Αντιπολίτευσης, τους φορείς κλπ. Οι αλλαγές θα είναι
από τη συµφωνία όπου είχαν βάλει τη «σφραγίδα» ο κ. Σαµαράς
και ο κ. Βενιζέλος στις δύο συναντήσεις των εµπειρογνωµόνων
των δύο κοµµάτων που είχαν προηγηθεί. Συνεννοηθείτε ως Κυβέρνηση. Αν ισχύουν αυτά που λένε οι εφηµερίδες, δεν ισχύουν
αυτά που µας είπατε εσείς εδώ µέσα, δηλαδή ότι φέρατε σήµερα
τις τροποποιήσεις γιατί θέλατε να ακούσετε όλους εµάς και ό,τι
σωστό ακούσετε να το υιοθετήσετε. Σήµερα όλες οι εφηµερίδες
Συµπολίτευσης και Αντιπολίτευσης λένε αυτό το πράγµα. Εποµένως ας µην κοροϊδευόµαστε.
Ταυτόχρονα, καλώς ή κακώς –διότι εγώ µε άλλο σκεπτικό δεν
θα δώσω θετική ψήφο στο νοµοσχέδιο- σήµερα «ενταφιάζεται»
στην ουσία το π.δ. 3523/1956 που φέρει δύο υπογραφές από
κάτω, του Κωνσταντίνου Καραµανλή και του αείµνηστου Τάκου
Μακρή, για όσους τον ζήσαµε. Δεν ήµουν Βουλευτής τότε, αλλά
είχα τη χαρά να γνωρίσω τον άνθρωπο αυτόν. Καλό είναι όσοι
µιλούν για πεπαλαιωµένες θέσεις και αποφάσεις να διαβάσουν
και τα Πρακτικά των συζητήσεων στη Βουλή πριν βγει εκείνο το
προεδρικό διάταγµα, αλλά και το ίδιο το προεδρικό διάταγµα.
Παλιό µπορεί να είναι. Ανεπίκαιρο σίγουρα δεν είναι. Δυστυχώς
για τον τόπο µας, είναι τραγικά επίκαιρο. Δεν θα έπρεπε µετά
από πενήντα χρόνια να είναι επίκαιρο κάτι που είχε φτιαχτεί πενήντα χρόνια πριν. Δυστυχώς, είναι.
Ταυτόχρονα, παραδεχθήκατε κι εσείς -όλοι το λένε, εσείς εµµέσως- ότι αυτή η ιστορία για να προετοιµαστεί -πείτε ότι ψηφίζεται το νοµοσχέδιο αύριο- θέλει περίπου ενάµιση χρόνο, για να
βγει σε δηµοπρασία. Βάλτε τις ενστάσεις. Μιλάµε για τρία χρόνια
µετά. Ποια ήταν, λοιπόν, η βιασύνη; Μιλάµε για τρία χρόνια µετά,
καλώς εχόντων των πραγµάτων, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι.
Γιατί δεν είχατε προχωρήσει, αφού εσείς το είχατε ψηφίσει ως
κυβέρνηση; Πολλοί, δε, που υµνούν σήµερα, είχαν καταψηφίσει,
αν θυµάστε, τον νόµο του 2011, µε το 17% στο ΤΑΙΠΕΔ, µε στρατηγικό επενδυτή.
Σύµφωνα µε ανθρώπους -όχι συνδικαλιστές, στελέχη της ΔΕΗµε τους οποίους µίλησα, υπήρχαν στρατηγικοί επενδυτές. Ήταν
η ΔΕΗ της Γαλλίας και της Γερµανίας. Αυτοί είχαν ήδη κλείσει
συµφωνίες για τον λιγνίτη του Κοσόβου. Διότι η ιστορία του Κοσόβου δεν έγινε γι’ αυτά που µας σερβίρανε. Ήταν γιατί στο Κόσοβο υπάρχει το πλουσιότερο κοίτασµα στον κόσµο και σε ποσότητα και σε ποιότητα λιγνίτη. Αυτά που µας σέρβιρε η Ευρωπαϊκή Ένωση κ.λπ., ήταν άλλα λόγια να αγαπιόµαστε.
Θα είχε προχωρήσει, λοιπόν, η ιστορία, θα υπήρχε και ανταγωνισµός και δεν θα γινόταν καµµία από τις φασαρίες αυτές που
γίνονται σήµερα µε αυτό το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο.
Σας είχα ζητήσει µέχρι την Παρασκευή που πέρασε -δεν το κά-
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νατε, τουλάχιστον κάντε το µέχρι αύριο- να µας φέρετε τον κατάλογο των µεγαλο-οφειλετών ιδιωτών. Τέλος πάντων, να µάθουµε ποιοι είναι. Έχω και πληροφορίες ότι υπήρχαν και ρευµατοκλοπές. Όχι, βεβαίως, από εσάς, από εµένα και τον ψιλικατζή
στα Σεπόλια. Ισχύει αυτό; Πληροφόρηση είναι και ζητώ να µου
πείτε αν έχει φτάσει στα αυτιά σας και αν το έχετε ερευνήσει. Οι
ρευµατοκλοπές γίνονταν απ’ αυτούς που είναι ταυτόχρονα και
µεγαλοοφειλέτες ιδιώτες. Δεν το καταγγέλλω, το ερωτώ, γιατί
όταν δεν είµαι σίγουρος για κάτι δεν κάνω καταγγελίες.
Ταυτόχρονα, τι παρατηρήσαµε; Επειδή είναι ένα νοµοσχέδιο
που εκτιµάται ότι υπάρχει πολιτικό κόστος, παρατηρήσαµε µια
διελκυστίνδα ποιο κόµµα θα βγει πρώτο να πει ότι µε δική του
παρέµβαση έγιναν οι βελτιώσεις. Αυτό παρατηρήσαµε όλες
αυτές τις µέρες.
Όσον αφορά την τιµή του ρεύµατος. Φέρνετε ως παράδειγµα
ότι στη Μεγάλη Βρετανία η τιµή του ρεύµατος φθηναίνει. Ναι,
φθηναίνει, αφού πρώτα είχε ακριβύνει τρεις φορές. Τώρα φθηναίνει επί της κορυφής στην οποία είχε φτάσει µέσω της ακρίβειας. Εντάξει. Εκεί φθηναίνει.
Ταυτόχρονα, αυτοί οι υπερπατριώτες, που µερικοί διεκδικούν
να πάρουν τη µικρή ΔΕΗ, είναι αυτοί που, αν δεν κάνω λάθος,
αυτές τις δύο, τρεις µέρες, πούλησαν µε διπλάσια και τριπλάσια
τιµή το ρεύµα που παράγουν από τις ΑΠΕ. Παρά ταύτα, θέλουµε
να τους δώσουµε τη µικρή ΔΕΗ. Οι ίδιοι είναι. Και αυτοί. Μπορεί
να είναι και άλλοι.
Εδώ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να είµαστε ξεκάθαροι.
Παλιά στην Ελλάδα υπήρχαν οι µεγάλοι ευεργέτες -ο Μπενάκης,
ο Τοσίτσας, ο Ζάππας,- οι οποίοι είχαν κερδίσει τα λεφτά τους
µε δουλειές εκτός Ελλάδας. Πάρα ταύτα, έρχονταν και έφτιαχναν πράγµατα µέσα στην Ελλάδα, γιατί αγαπούσαν τον τόπο
τους. Τώρα ζούµε στην εποχή των κοτζαµπάσηδων. Είναι αυτοί
που βγάζουν τα λεφτά εντός Ελλάδος και δεν τους φτάνουν και
θέλουν να βγάλουν κι άλλα. Αυτή είναι η πραγµατικότητα. Διότι
µεγαλοαστοί υπήρχαν και τότε, µεγαλοαστοί υπάρχουν και τώρα.
Η διαφορά είναι αυτή που σας είπα, όµως.
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε. Το είχα πει, αλλά δεν το είχα διαβάσει. Ένα λεπτό θέλω να σας διαβάσω µια φράση.
«Η Νέα Δηµοκρατία πιστεύει ότι η ελεύθερη οικονοµία δεν
µπορεί να αποκλείσει τη διεύρυνση του οικονοµικού τοµέα, τον
οποίον ελέγχει το κράτος, όταν διακυβεύεται δηµόσιο αγαθό. Και
η ιδιωτική πρωτοβουλία δεν µπορεί να βρει τη δικαίωσή της
χωρίς παράλληλη συµµετοχή των ευρύτερων λαϊκών τάξεων
στην κατανοµή του εθνικού προϊόντος. Κάθε πολίτης αυτής της
χώρας πρέπει να γίνει εργάτης µαζί και νοµεύς της οικονοµικής
ευηµερίας και να αισθάνεται ήσυχος για το µέλλον του και το
µέλλον των παιδιών του.».
Αυτό είναι ένα κοµµάτι από την ιδρυτική διακήρυξη της Νέας
Δηµοκρατίας.
Τρία χρόνια αργότερα στη Χαλκιδική λέει ο ιδρυτής της παράταξης: «Η Νέα Δηµοκρατία απορρίπτει τη θεωρία του ταξικού
κόµµατος, που οδηγεί στην εθνική αποσύνθεση. Η Νέα Δηµοκρατία δεν εκπροσωπεί τα συµφέροντα ορισµένης κοινωνικής τάξεως. Εκπροσωπεί εκείνους που την ακολουθούν και προέρχονται από όλες τις τάξεις του ελληνικού λαού για το σύνολο του
οποίου και αγωνίζεται.».
Λίγο παρακάτω, στο ίδιο κοµµάτι περί ελεύθερης οικονοµίας
που ήταν η εισήγηση, λέει: «Πιστεύει, όµως, παράλληλα η Νέα
Δηµοκρατία ότι η οικονοµική ελευθερία δεν µπορεί να είναι απεριόριστη. Πρέπει να συνδυάζει το ατοµικό µε το κοινωνικό συµφέρον. Και αυτήν ακριβώς την εξισορρόπηση εκφράζει η οικονοµική της φιλοσοφία.».
Εγώ, κύριε Πρόεδρε και κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µένω
πιστός σε αυτές τις αρχές της παράταξης την οποία υπηρετώ
επί πενήντα χρόνια. Με αυτό το σκεπτικό εγώ δεν µπορώ να
δώσω θετική ψήφο σε αυτό το σχέδιο νόµου, που δεν έχει καµµία
απολύτως σχέση ούτε µε την ιδρυτική διακήρυξη, κοµµάτι της
οποίας σάς διάβασα, ούτε µε το ιδεολογικό καταστατικό, που,
αν δεν κάνω λάθος, εξακολουθεί τουλάχιστον και ισχύει στα χαρτιά στη Νέα Δηµοκρατία και κοµµάτια του οποίου σάς διάβασα.
Βέβαια, λείπουν τώρα οι συγκεκριµένοι, αλλά δεν πειράζει.
Καλό θα ήταν, όµως, να τα άκουγαν. Ακούστε τώρα σαράντα
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χρόνια πριν που κάνουµε αναλύσεις για το φαινόµενο, στο κοµµάτι της κοινωνικής δικαιοσύνης που συµπεριλαµβάνεται µέσα
στην ελεύθερη οικονοµία, τι έλεγε εκείνος ο άνθρωπος.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Παρακαλώ, ολοκληρώνετε, κύριε συνάδελφε, για να µην κατηγορηθεί το Προεδρείο
ότι παρασύρεται από την οµιλία σας.
ΝΙΚΗΤΑΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Κλείνω, κύριε Πρόεδρε.
«Όταν ένας λαός δεν µπορεί να επιτύχει την κοινωνική δικαιοσύνη στα πλαίσια της δηµοκρατίας, κλονίζεται η εµπιστοσύνη
του στην ιδέα της δηµοκρατίας και τότε κερδίζει έδαφος η προπαγάνδα των ολοκληρωτικών κινηµάτων που προσπαθούν να πείσουν τον λαό ότι αν αποδεχθεί να θυσιάσει τις ελευθερίες του,
θα τον οδηγήσουν σε κάποια Γη της Επαγγελίας».
Εδώ είναι η απάντηση. Και γι’ αυτόν ακόµη τον λόγο, εγώ θετική ψήφο, κύριε Υπουργέ, δεν µπορώ να δώσω στο νοµοσχέδιο.
Βεβαίως, δεν µπορώ να προσυπογράψω, παρ’ ότι µε πολύ διακριτικό κι ευγενικό τρόπο συνάδελφοι µου ζήτησαν, την πρόταση
για το δηµοψήφισµα. Δεν θα το έκανα. Σας το λέω στα ίσα, γιατί
εγώ προέρχοµαι από άλλη ιδεολογική πλευρά. Εγώ δεν είµαι
εναντίον των αποκρατικοποιήσεων. Είµαι εναντίον του συγκεκριµένου σχεδίου νόµου.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχετε ακούσει τι λέει ο κόσµος;
Τουλάχιστον συνεννοηθείτε η Αντιπολίτευση στο διά ταύτα. Ακούω ότι σήµερα κατετέθη και πέµπτη –λέει- πρόταση. Και µιλάω
γι’ αυτήν από την οµάδα των Ανεξαρτήτων.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Όχι, λάθος ακούσατε. Δεν πειράζει όµως.
ΝΙΚΗΤΑΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Ωραία, ας µείνουµε στις τέσσερις,
κύριε Λαφαζάνη.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Δύο είναι.
ΝΙΚΗΤΑΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Δεν ξέρω. Εγώ βλέπω τι γράφουνε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ωραία. Αυτό ας το
κλείσουµε, κύριε Κακλαµάνη, αν έχετε την καλοσύνη.
ΝΙΚΗΤΑΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Παρά ταύτα, είναι λάθος της Κυβέρνησης. Εγώ αν ήµουν στη θέση της, θα σας έβγαινα από αριστερά. Θα την άνοιγα τη Βουλή και θα έκανα κουβέντα, γιατί κι
εσείς ξέρετε ότι εκατόν ογδόντα δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχουν.
Θα σας έβγαινα, λοιπόν, από αριστερά και όχι να σας δίνω το δικαίωµα να λέτε «φοβούνται». Για ποιον λόγο; Αυτό, όµως, είναι
δικό σας θέµα, δεν είναι δικό µου θέµα.
Ευχαριστώ για την ανοχή σας, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστώ κι εγώ.
Διευκρινίζω ότι η Βουλή διά του Προέδρου της έχει αποφανθεί, έχει τοποθετηθεί. Αναµένουµε βεβαίως και πιο συγκεκριµένη
άποψη και από το Επιστηµονικό Συµβούλιο.
ΝΙΚΗΤΑΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Εγώ δεν µίλησα για τη Βουλή.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Δεν ακούσατε τον κ. Κακλαµάνη
που λέει για πέντε προτάσεις.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Το Προεδρείο ακούει
όλες τις οµιλίες. Απόψε έχουµε ενδιαφέρουσες οµιλίες και παρασύροµαι και δεν σας κόβω. Βλέπω τον χρόνο που πήγε στα
δώδεκα λεπτά. Ζητάω συγγνώµη από τους υπόλοιπους οµιλητές.
Τον λόγο έχει τώρα ο κ. Καραγιαννίδης.
Μετά τον λόγο θα πάρει ο κ. Λαφαζάνης για την πρωτολογία
του ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος.
Ορίστε, κύριε Καραγιαννίδη.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θα πάρω την αρχή του κ. Κακλαµάνη και θα πω ότι το σηµερινό νοµοσχέδιο είναι πρωτίστως ζήτηµα δηµοκρατίας. Είναι ζήτηµα πώς αντιλαµβάνεστε εσείς τη δηµοκρατία και µε ποιον
τρόπο προσπαθείτε να διοικήσετε αυτήν τη χώρα.
Στις 4 Ιουνίου κλείσατε τη Βουλή µε το επιχείρηµα ότι δεν
υπάρχουν πλέον άλλα προαπαιτούµενα και άρα η Βουλή δεν έχει
κανέναν ρόλο να λειτουργεί στην Ολοµέλειά της, οπότε πάµε στα
Θερινά Τµήµατα.
Στη δεύτερη εβδοµάδα ρίξατε ένα φορτηγό νοµοθετήµατα
µέσα στη Βουλή, κάποια κατεπείγοντα και κάποια σοβαρότατα,
όπως είναι η ΔΕΗ και ο αιγιαλός.
Επειδή, λοιπόν, στον τακτικισµό σας δεν χωράει η δηµοκρατία,
την κονταίνετε µέχρι εκεί που θα χωρέσει, για να έχετε κι ένα επιστέγασµα ότι νοµοθετείτε σύµφωνα µε τους νόµους. Αυτό, όµως,
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δεν µπορεί να παραβλεφθεί και περιµένουµε µια απάντηση για
ποιον λόγο αυτό το πράγµα δεν έρχεται στην Ολοµέλεια. Αν δώσετε µια καθαρή απάντηση, θα µπορέσουµε να κάνουµε και µια
περαιτέρω κουβέντα γι’ αυτό.
Δεύτερον, πολύς λόγος γίνεται για την απελευθέρωση. Μάλιστα, ο εισηγητής της Νέας Δηµοκρατίας, έχοντας υψηλό βαθµό
χιούµορ, µας είπε δύο - τρία παραδείγµατα µείωσης τιµών στην
Ευρώπη. Σας διαβάζω κάτι που το γράφουν «Τα ΝΕΑ», ούτε ο
«ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ», ούτε «Η ΑΥΓΗ»: «Η απελευθέρωση της αγοράς
ηλεκτρισµού στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έφερε τα πολυπόθητα
αποτελέσµατα της µείωσης των τιµών του ρεύµατος για τους καταναλωτές. Αντίθετα, σύµφωνα µε στοιχεία της Κοµισιόν, οδήγησε σε αυξήσεις τιµολογίων έως και 89%.».
Πάει, λοιπόν, ο µύθος του ανταγωνισµού που επιφέρει µείωση
στην τιµή.
Να σας πω µόνο ότι στη Σουηδία είχαµε 71% αύξηση, στην Ιρλανδία 84% αύξηση, στη Δανία 63% αύξηση, στη Φινλανδία 36%
αύξηση.
Αυτός είναι ο ανταγωνισµός που θα φέρει µείωση! Δεν µπορείτε να µου βρείτε ούτε µια χώρα που σε βάθος δεκαπενταετίας
δεν αύξησε την τιµή του ρεύµατος λόγω της απελευθέρωσης.
Τρίτο επιχείρηµα: Υπάρχει, λέει, ευρωπαϊκή οδηγία που µας
υποχρεώνει. Αµ, δε! Από το 1996 η Ελλάδα έχει υιοθετήσει τρεις
οδηγίες για την απελευθέρωση: Την 92/1996, την 77/2001 και την
72/2009. Αυτό είχε ως αποτέλεσµα να έχουν οι ιδιώτες περίπου
το 45% της παραγωγής ρεύµατος.
Πού είδατε στην ιστορία αυτή ότι δεν υπάρχει απελευθέρωση;
Πόση απελευθέρωση ακόµα να έχουµε;
Αυτή η απελευθέρωση έχει δηµιουργήσει και αυτήν τη στρέβλωση, γιατί οι αυξήσεις των τιµολογίων κατά 100% και πλέον
από το ’99 και µετά οφείλονται σε αυτήν την απελευθέρωση.
Διότι ο ιδιώτης µπαίνει σε αυτήν την ιστορία για το κέρδος, δεν
µπαίνει ούτε για να κάνει ανδραγαθήµατα ούτε για να ευεργετήσει τους πολίτες.
Τέταρτον, υπάρχει, λέει, λόγος να πουληθεί η µικρή ΔΕΗ, για
να κατασκευαστεί η λιγνιτική µονάδα της Πτολεµαΐδας 5. Θα δώσουµε, δηλαδή, µια µονάδα 2.700 MW για να κάνουµε µια µονάδα 660 MW. Το έχετε δει αυτό να το κάνει κανένας επιχειρηµατίας, να πουλάει το εργοστάσιό του για να χτίσει περίπτερο;
Πού ακριβώς είναι αυτός ο καπιταλισµός στο µυαλό σας που λειτουργεί έτσι;
Πείτε µας µε ποιο επιχείρηµα δίνετε την Πλατανόβρυση και
τον Θησαυρό, τα δύο υδροηλεκτρικά εργοστάσια, τα οποία σύµφωνα µε λογιστικές αποτιµήσεις του ελληνικού κράτους, όχι του
ΣΥΡΙΖΑ, κόστισαν 1,87 δισεκατοµµύριο; Από πού ακριβώς εσείς
θα πουλήσετε το 30% 1,2 δισεκατοµµύριο; Μόνο αυτά τα δύο εργοστάσια κόστισαν 1,87 δισεκατοµµύριο, χωρίς να βάζουµε την
αξία της γης. Και θα αποκοµίσουµε κέρδος. Και ακούσαµε τον
εισηγητή της Νέας Δηµοκρατίας να θριαµβολογεί για αυτό το
πράγµα, γι’ αυτό το µεγάλο επίτευγµα! Έτσι µπιρ παρά ξέρω και
εγώ να το κάνω. Δεν χρειάζεται να τελειώσω πανεπιστήµιο ούτε
να έχω κανένα διδακτορικό. Έναν άνθρωπο απλό να βάλετε µπορεί να το κάνει, να πουλήσει µπιρ παρά ολόκληρη τη ΔΕΗ.
Για το, δε, υδροηλεκτρικό εργοστάσιο θα πρέπει να πούµε το
εξής: Οι υδροηλεκτρικοί σταθµοί παραγωγής αποτελούν ένα
σχέδιο πολλαπλού σκοπού. Πρόκειται για πανάκριβες επενδύσεις στρατηγικής σηµασίας, που δεν αποσβένουν το κόστος
επένδυσης µέσω της ηλεκτροπαραγωγής. Εξ ου και οι ιδιώτες,
αυτοί οι θαυµάσιοι κύριοι, οι οποίοι θα µας σώσουν µε τις επενδύσεις τους, δεν επένδυσαν ποτέ σε υδροηλεκτρικά εργοστάσια.
Και, φυσικά, δεν θα επενδύσουν και σε λιγνιτικά εργοστάσια. Τι
έκαναν, όµως, αυτοί οι ιδιώτες; Θέλετε να σας θυµίσω;
Μυτιληναίος: Πήρε κρατική επιδότηση για την κατασκευή της
µονάδας «ALUMINIUM» ως αυτοπαραγωγός, µε το επιχείρηµα
ότι θα απάλλασσε τη ΔΕΗ από το κόστος της «ALUMINIUM» της
Ελλάδος. Μετά αποφάσισε ότι τον συµφέρει να συνεχίσει να αγοράζει από τη ΔΕΗ µε τιµές αποικιοκρατικής σύµβασης 42 ευρώ
το MW και να πουλάει στη ΔΕΗ µε 90 ευρώ το MW.
Ακούστε τι κάνετε, όχι εσείς τώρα, αλλά και όλες οι προηγούµενες κυβερνήσεις. Ο Μυτιληναίος αγοράζει µε 38 από τη ΔΕΗ
και δουλεύει το εργοστάσιό του και δεν σας πληρώνει, δεν σας

δίνει τα λεφτά. Και έχετε πάει στο δικαστήριο, κάνατε συµβιβασµό και δεν σας τα δίνει ξανά τα λεφτά και σας πουλάει ρεύµα
µε 90 ευρώ το MW.
Είναι µεγάλη εξυπνάδα αυτό, µεγάλη ικανότητα να λειτουργείτε έτσι. Πιο κραυγαλέα σχέση µε επιχειρήσεις και κεφάλαιο
δεν υπάρχει από αυτό. Σας το λένε και δεν απαντάτε κάτι σε
αυτό. Έχετε πάρει τα χρέη του Μυτιληναίου; Η ΔΕΗ έχει πληρωθεί τα 100 εκατοµµύρια που χρωστάει ο Μυτιληναίος;
Μπορείτε να το πείτε; Σας ρώτησε και ο κ. Κακλαµάνης. Θα
µας πείτε γι’ αυτούς που οφείλουν µεγάλα ποσά, όπως είναι τα
τηλεοπτικά κανάλια, όπως είναι η Νέα Δηµοκρατία και το κόµµα
σας, κύριε Μανιάτη; Τα έχετε πληρώσει τα χιλιάρικα που χρωστάτε στη ΔΕΗ; Διότι ένας απλός πολίτης αν χρωστάει 200 ευρώ,
πηγαίνουν και του κόβουν το ρεύµα. Εσείς τα έχετε πληρώσει
αυτά; Γιατί λέτε ότι και η ΔΕΗ χρωστάει;
Έκτο επιχείρηµα. Θα έρθουν, λέει, ιδιώτες να επενδύσουν. Οι
ιδιώτες το µόνο που επένδυσαν από το 1996 που απελευθερώθηκε η αγορά ήταν να κάνουν εφτά εργοστάσια φυσικού αερίου,
τα οποία τα κατασκεύασαν χωρίς να δώσουν ούτε 1 ευρώ. Ούτε
1 ευρώ δεν έδωσαν για τα εργοστάσια αυτά! Είναι όλα µε άµεσες
και έµµεσες κρατικές επιχορηγήσεις.
Τι κάνουν αυτά τα εργοστάσια; Κρατάνε -λέει- την ασφάλεια
του συστήµατος, για να δώσουν όταν χρειαστούµε ρεύµα. Πόσα
έχουν πάρει αυτά τα εργοστάσια σε αυτά τα χρόνια που λειτουργούν; Έχουν πάρει 1,2 δισεκατοµµύρια ευρώ, χωρίς να συνεισφέρουν στο σύστηµα ούτε ένα κιλοβάτ και αυτό εσείς το λέτε
«ιδιωτική πρωτοβουλία και επενδύσεις». Εµείς το λέµε Μπανανία
αυτό το πράγµα. Τέτοιο κοροϊδιλίκι δεν υπάρχει πουθενά.
Αυτό το κόστος του 1,2 δισεκατοµµυρίων ευρώ το µετακυλίετε
στους λογαριασµούς για να το πληρώνει ο κοσµάκης και έτσι αυξάνεται, λοιπόν, η κιλοβατώρα, που µας είπε ο κ. Σκρέκας ότι
έχουµε ακριβή κιλοβατώρα, γιατί η ΔΕΗ ήταν έτσι κι αλλιώς. Διότι
έχουµε αποφασίσει να «λαδώνουµε» και να πληρώνουµε τους
«επενδυτές» -σε εισαγωγικά- και να πληρώνει ο απλός κοσµάκης
αυτές τις επενδύσεις. Αυτή είναι η οικονοµία στην οποία εσείς
θέλετε να βαδίσετε.
Γιατί δεν µπήκαν στο σύστηµα τα εργοστάσια φυσικού αερίου
για να µην προκληθούν οι διακοπές; Θα µας απαντήσετε σε αυτό
το πράγµα; Για να φανούν κακούργοι οι εργαζόµενοι της ΔΕΗ
και να τους επιστρατεύσετε. Γι’ αυτόν τον λόγο δεν µπήκαν.
Τέλος, έχουµε την προπαγάνδα. Αφορά τα κανάλια. Δύο ηµέρες απεργία ήταν ένα µέτωπο που θύµιζε Βόρεια Κορέα. «Ο περιπτεράς που θα χάσει τα παγωτά του, γιατί για µία ώρα δεν θα
έχει ρεύµα». Για τον περιπτερά που θα χάσει τη δουλειά του γιατί
πουλάνε τα τσιγάρα και τα κοµµωτήρια µε νόµο που ψηφίσατε,
δεν λέτε. «Ο αγρότης που θα καταστραφεί, γιατί δεν θα µπορεί
να ποτίσει τα χωράφια του». Για το Νευροκόπι που ο ΕΛΓΑ τούς
έχει πάρει και τα σπίτια και δεν έχουν να φυτέψουν ούτε ένα
σπόρο δεν λέτε κάτι. Η διακοπή θα τους έκανε κακό. «Οι µικροεπιχειρηµατίες που θα καταστραφούν µε τη µία ώρα και θα στραφούν εναντίον της ΔΕΗ µε δικαστικές αγωγές». Σοβαρά; Και οι
εννιακόσιες χιλιάδες επιχειρήσεις που κλείσατε τι έγιναν; Τι θα
γίνει µε αυτές τις εννιακόσιες χιλιάδες επιχειρήσεις; Θα µιλήσετε
επί των συγκεκριµένων ζητηµάτων;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Κύριε συνάδελφε,
παρακαλώ ολοκληρώστε.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ: Όπως βλέπετε, η Νέα Δηµοκρατία δεν έχει νόηµα να παρίσταται. Οκτώ Βουλευτές δήλωσαν
µόνο ότι θέλουν να µιλήσουν. Εξ αυτών θα µιλήσουν µόνο οι
τρεις. Τόσο τους ενδιαφέρει! Αυτήν τη δηµοκρατία υπηρετούν.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Τον λόγο έχει ο κ.
Λαφαζάνης, Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Έχουµε µια κατάσταση στη
χώρα µας που µόνο δηµοκρατία δεν µπορεί να ονοµαστεί.
Βλέπω, όµως, ότι ο κ. Μανιάτης για άλλη µία φορά δραπέτευσε, ενώ έχει ανακοινωθεί ότι µιλάει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του κόµµατος της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης. Για
λόγους στοιχειώδους σεβασµού θα µπορούσε να κάτσει ένα δεκάλεπτο για να ακούσει και αυτήν την οµιλία. Όχι ότι είναι πιο σηµαντική από όλες τις υπόλοιπες -αλίµονο- αλλά λόγω του θεσµι-
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κού ρόλου και µόνο θα µπορούσε να καθυστερήσει µερικά λεπτά.
Μόνο δηµοκρατία δεν έχει η χώρα αυτή. Μόνο δηµοκρατία! Η
Βουλή έχει ακυρωθεί. Δεν λειτουργεί κατά το Σύνταγµα και τον
Κανονισµό, αλλά κατά την αυθαιρεσία της Κυβέρνησης, µε τη
συνευθύνη βεβαίως των κοµµάτων που συναπαρτίζουν αυτήν την
Κυβέρνηση. Έχουµε κατάργηση του δικαιώµατος στην απεργία,
γιατί δεν υπάρχει δικαίωµα στην απεργία.
Δεν είναι δυνατόν όταν απεργούν κλάδοι των εργαζοµένων και
θεωρεί η Κυβέρνηση ότι είναι ενοχλητικές οι απεργίες -ενοχλητικές πολιτικά βεβαίως- να καταφεύγει από τη µια στα δικαστήρια
και αν δεν φτάνουν τα δικαστήρια, να κάνει επιστράτευση. Αυτό
έκανε στους ναυτεργάτες. Αθλιότητα! Αυτό έκανε στο προσωπικό των µεταφορών, στάση.
Μετά πήγε στους εκπαιδευτικούς. Αναγκαστική εργασία στην
εκπαίδευση. Άκουσον, άκουσον! Και τώρα πάει στους εργαζόµενους στη ΔΕΗ. Ο κ. Μανιάτης που δραπέτευσε, εισηγήθηκε, όπως γράφει η υπουργική απόφαση, να γίνει επιστράτευση των
εργαζοµένων στη ΔΕΗ γιατί, λέει, υπήρξε κίνδυνος στη δηµόσια
τάξη. Πού τον είδε τον κίνδυνο στη δηµόσια τάξη; Του το είπα
και στην επιτροπή του κ. Μανιάτη, αλλά δεν απάντησε. Μόνο
αυτός είδε τον κίνδυνο στη δηµόσια τάξη στην Επικράτεια, ουδείς άλλος. Είδε, επίσης, κίνδυνο για τη δηµόσια υγεία. Πού τον
είδε τον κίνδυνο για τη δηµόσια υγεία; Επίσης, έλεγε και για παρατεταµένη ανωµαλία στην ηλεκτροδότηση της χώρας. Πού την
είδε την παρατεταµένη ανωµαλία; Ο κ. Μανιάτης τα έβγαλε και
τα εισηγήθηκε και ο Πρωθυπουργός που διαπίστωσε όλα αυτά
ότι είναι ακριβέστατα, έβγαλε και τον φετφά «επιστρατεύονται».
Έχετε επιστρατεύσει σχεδόν όλη την Ελλάδα. Με επιστράτευση δουλεύει η Ελλάδα, µε αναγκαστική εργασία. Είστε µία κυβέρνηση της αναγκαστικής εργασίας. Και ταυτόχρονα έχετε
καταργήσει και τις συλλογικές συµβάσεις, τις συλλογικές διαπραγµατεύσεις. Αυτό µόνο δηµοκρατία δεν λέγεται. Η χώρα
τελεί υπό αντιδηµοκρατική εκτροπή.
Και βεβαίως, εδώ γιατί πάτε να κάνετε αυτό και µάλιστα µέσα
στον Ιούλη, θυµίζοντας άλλα Ιουλιανά; Κάνετε ένα διπλό έγκληµα, ένα έγκληµα κατά της εργασίας και ένα πελώριο εθνικό,
οικονοµικό και κοινωνικό έγκληµα, τη διάλυση και την πώληση
της ΔΕΗ.
Τι κάνετε εδώ; Ποια είναι τα εγκλήµατα που κάνετε; Το σύστηµα µεταφοράς το παραχωρείτε µονοπωλιακά σε ιδιώτες, σε
ιδιωτικά συµφέροντα. Στήνετε ένα νέο µονοπώλιο στο σύστηµα
µεταφοράς. Δεν σας άρεσε η ΔΕΗ. Η ΔΕΗ ήταν η µεγάλη καταστροφή της χώρας. Το τι έχει ακούσει η ΔΕΗ –θα πω δυο λόγια
και ιστορικά- από τα χείλη σας δεν λέγεται. Τέτοια συκοφαντία
και τέτοια λάσπη! Και να σας πω, περίπου αποδίδετε διαχείριση
και της ΔΕΗ στον ΣΥΡΙΖΑ, λες και η Αριστερά επί δεκαετίες διαχειριζόταν τη ΔΕΗ. Εσείς ήσασταν ανεύθυνοι, αµέτοχοι. Δεν ξέρατε τι γινόταν στη ΔΕΗ. Και έρχεστε τώρα αυτήν τη ΔΕΗ, την
οποία διαχειρίζονταν αυτές οι κυβερνήσεις να τη ρίξετε στο πυρ
το εξώτερον, να την κατασυκοφαντήσετε –το τι της έχετε σούρει- προκειµένου να προχωρήσετε στην ιδιωτικοποίηση και
ακόµα χειρότερα στο ξεπούληµα.
Τον ΑΔΜΗΕ, το σύστηµα µεταφοράς, το παραχωρείτε στους
ιδιώτες. Κάνετε πώληση του 30% λέτε της ΔΕΗ. Πάει το 30%, πέταξε και αυτό. Το άλλο 70% που θα µείνει θα είναι µήπως δηµόσιο; Όχι βεβαίως. Τι θα κάνετε από το υπόλοιπο 70%; Θα εκχωρήσετε το 17% του 51% του 70% σε ιδιώτη και θα του δώσετε
και το µάνατζµεντ. Θα µείνει ένα 34% µειοψηφία ελέγχου του δηµοσίου µε τη διεύθυνση σε ιδιώτες και τον έλεγχο της επιχείρησης σε ιδιώτες. Πάει η ΔΕΗ. Πέταξε σε µια νύχτα µε αυτό το
νοµοσχέδιό σας! Τελείωσε πια, τελείωσε η δηµόσια παρέµβαση
στον χώρο της ηλεκτρικής ενέργειας. Μεγάλο έργο!
Γιατί το κάνετε αυτό; Δεν µας το εξηγήσατε. Γιατί δίνετε το
30%; Πρώτα απ’ όλα, πού το ανακαλύψατε το 30%; Ετέθη το
ερώτηµα, αλλά δεν µας έχετε δώσει καµµιά απάντηση.
Επικαλείστε την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Δεν λέω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει πολιτική ιδιωτικοποιήσεων. Βεβαίως και έχει. Θεσµικό ρόλο, όµως, να επιβάλει ιδιωτικοποίηση δεν έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση.
Και σας ρωτάω: Υπάρχει καµµιά ευρωπαϊκή οδηγία που λέει
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ότι θα πρέπει µια επιχείρηση ηλεκτρισµού που το δηµόσιο έχει
το 51% να πωλήσει το 30% της επιχείρησης και να δώσει το άλλο
17% και το µάνατζµεντ στους ιδιώτες; Υπάρχει καµµιά τέτοια ευρωπαϊκή οδηγία; Πείτε µου.
Δεν υπάρχει τέτοια ευρωπαϊκή οδηγία και πάρα πολλές χώρες
στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν δηµόσιες επιχειρήσεις µε δεσπόζουσα θέση και µέχρι και 100% δηµόσια συµµετοχή. Και δεν µιλάµε για καθυστερηµένες χώρες της περιφέρειας που τις έχουν
αποικία τώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, µιλάµε για τη Σουηδία,
για παράδειγµα. Άρα δεν υπάρχει ευρωπαϊκή οδηγία που να το
επιβάλλει.
Δεν έχει προχωρήσει η απελευθέρωση της αγοράς της ενέργειας και πρέπει να προχωρήσει; Πολύ προωθηµένα απελευθερωµένη είναι η αγορά της ενέργειας. Δεν το ξέρετε κι αυτό; Το
58% της παραγωγής ανήκει στη ΔΕΗ και το 42% ανήκει σε ιδιώτες. Πόσο πρέπει να πάρουν οι ιδιώτες για να θεωρήσετε δήθεν
«απελευθερωµένη» την αγορά. Το 80%; το 90%; Γιατί εκεί πάτε
τώρα. Και τότε θα είναι απελευθερωµένη η αγορά; Δηλαδή απελευθερωµένη είναι η εκχωρηµένη σε ιδιωτικά συµφέροντα
αγορά; Και η εκχωρηµένη αυτή αγορά πού οδηγεί;
Εντάξει, έχει κάνει αρκετές ατασθαλίες η ΔΕΗ, δε λέω, αλλά
σκάνδαλα τύπου «HELLAS POWER» και «ENERGA», που ζηµίωσαν µε εκατοντάδες εκατοµµύρια ευρώ, έγιναν επί απελευθερωµένης –υποτίθεται- ενεργειακής αγοράς. Άρα η αγορά είναι
απελευθερωµένη. Γιατί σπεύδετε σε πωλήσεις;
Μήπως είχε δεσπόζουσα θέση στο µονοπώλιο ή το µονοπώλια
ακόµα, του λιγνίτη, όπως λέτε; Ψέµατα. Δεν υπήρχε αυτό το
πράγµα. Συκοφαντίες. Πρώτα απ’ όλα υπήρχαν άδειες σε ιδιώτες
για να βγάλουν λιγνίτη. Δεν τις αξιοποίησαν τις άδεις. Δεν κάνανε
τις επενδύσεις. Υπάρχουν λιγνιτικά κοιτάσµατα άφθονα στην Ελλάδα, που µπορούν και να αγοραστούν και να διαµορφωθούν
ενεργειακές µονάδες στη βάση αυτών. Γιατί δεν πάνε να επενδύσουν; Γιατί δεν πήγαν να επενδύσουν;
Μη µου κουνάτε το κεφάλι έτσι, δήθεν ως ειδήµων. Τώρα αναλάβατε αυτήν την υπόθεση. Την ξέρουµε δεκαετίες. Αν θέλατε
να δώσετε λιγνιτικά κοιτάσµατα να έµπαιναν σε διαγωνισµό και
να παραχωρούνταν, να εκχωρούνταν. Και αν θέλει κανένας να
φτιάξει σύγχρονη λιγνιτική µονάδα, βεβαίως να τη φτιάξει και όχι
έτοιµη υπερσύγχρονη λιγνιτική µονάδα να τη δίνετε «φιλέτο»
στον ιδιώτη.
Αυτά είναι ξεπουλήµατα, είναι εγκλήµατα. Αυτά έχουν τεράστια επίπτωση και όχι µόνο πολιτική. Γιατί πρέπει να καταλάβετε
κάποτε ότι δεν υπάρχει ασυλία σε αυτήν τη χώρα, ό,τι θέλουµε
κάνουµε, αυθαιρετούµε σε βάρος της δηµόσιας περιουσίας, του
δηµόσιου πλούτου και επιστρέφουµε στην προ 1950 κατάσταση,
όπου ο ηλεκτρισµός ήταν είδος πολυτελείας. Εκεί θα το πάτε
τώρα. Είδος πολυτελείας θα είναι. Τεράστιες ζώνες θα υπάρχουν
χωρίς ηλεκτρική ενέργεια, νοικοκυριά, ακόµα και µικρές επιχειρήσεις θα δουλεύουν χωρίς ηλεκτρισµό, µε αυτά τα µέτρα που
παίρνετε και την κατεύθυνση που έχετε στο θέµα της ενέργειας.
Και ξέρετε ποιος έδωσε το µονοπώλιο στην παραγωγή, διανοµή και στη µεταφορά στη ΔΕΗ; Όχι η Αριστερά. Ο Κωνσταντίνος Καραµανλής εκχώρησε αυτό το µονοπώλιο το 1956. Και
χάρη σε αυτό το µονοπώλιο άρχισε να διαµορφώνεται µια διαφορετική ενεργειακή κατάσταση στην Ελλάδα. Καπιταλισµός
ήταν και τότε -δεν έγινε σοσιαλισµός- και µάλιστα σε µία περίοδο
όπου εµµένετω το αντικοµουνιστικό πνεύµα σε αυτήν τη χώρα.
Δεν υπήρχε, όµως, άλλος δρόµος για να σταθεί λίγο στα πόδια
της. Και πράγµατι η ΔΕΗ αυτή έστησε στα πόδια της την Ελλάδα.
Το δίληµµα, βεβαίως, δεν είναι η ΔΕΗ όπως ήταν ή το ξεπούληµα όπως κάνετε, αλλά υπάρχει και ένας άλλος δρόµος για την
ανασυγκρότηση του δηµοσίου, για να δουλέψει µε έναν άλλον
τρόπο και αποδοτικό και αξιοκρατικό και λιγότερο γραφειοκρατικό, µη διαπλεκόµενο µε ιδιωτικά συµφέροντα. Διότι εδώ µε
αυτό που κάνετε –ας µην κρυβόµαστε πίσω από το δάκτυλό µας
και να µην κάνετε όσοι θα το ψηφίσετε ότι δεν ξέρετε- υπάρχει
σχέδιο. Οι µονάδες φυσικού αερίου απαξιώθηκαν. Δεν έχουν
προοπτική. Αφού πήραν και «έφαγαν» το καταπέτασµα σε βάρος
της ΔΕΗ και του ελληνικού λαού µε επιδοτήσεις, εδώ τα πιστοποιητικά ισχύος και ο άλλος µηχανισµός που είχατε κατασκευάσει, όπου αργούσε, το εργοστάσιο δεν δούλευε και έπαιρνε από
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τον Έλληνα φορολογούµενο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ: Και η ΔΕΗ τα έπαιρνε αυτά.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Επιβαρύνετο η ΔΕΗ, δεν έπαιρνε
η ΔΕΗ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ: Τα αποδεικτικά διαθεσιµότητας
ισχύος κατά 60% τα έπαιρνε και η ΔΕΗ.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Επιβαρύνετο η ΔΕΗ, αν δείτε
µέσα από τα αποδεικτικά διαθεσιµότητας ισχύος τα νούµερα. Αν
δείτε το µηχανισµό ανάκτησης µεταβλητού κόστους, έπαιρνε ο
ιδιώτης, χωρίς να µπαίνει στο σύστηµα, τροφοδοτείτο και έβγαζε
δεκάδες εκατοµµύρια. Οι συνολικές επιδοτήσεις ξέρετε πού
ήταν. Έκανε επενδύσεις η ΔΕΗ, γιατί και οι επενδύσεις που έκαναν στο φυσικό αέριο µε τα λεφτά του δηµοσίου έγιναν, µε επιδότηση έγιναν. Δεν έβαλαν ούτε 1 ευρώ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ: Διά της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Και επιδοτήσεις στην επένδυση
και λεφτά για να µην προσφέρουν τίποτα και να τους δίνει η ΔΕΗ.
Η ΔΕΗ µέσα στα χρόνια της κρίσης, αυτή η καταραµένη ΔΕΗ,
έκανε επενδύσεις. Μέσα στα τέσσερα τελευταία χρόνια της κρίσης έκανε 4 δισεκατοµµύρια επενδύσεις. Πείτε µου ποια άλλη
επιχείρηση έκανε αυτού του είδους τις επενδύσεις, αυτό το µέγεθος των επενδύσεων. Ποιος έκανε επενδύσεις 4 δισεκατοµµυρίων µέσα στα χρόνια της κρίσης, τα τέσσερα τελευταία χρόνια;
Ή µήπως δεν είναι έτσι; Ή δεν υπάρχουν αυτές οι επενδύσεις;
Πείτε µου ποιος άλλος έκανε. Ο ιδιωτικοποιηµένος ΟΤΕ, που
τον θαυµάζετε, η «DEUTSCHE TELECOM»; Ξέρετε η «DEUTSCHE
TELECOM» πού ανήκει; Στο γερµανικό δηµόσιο. Και ξέρετε ποια
ήταν η πρώτη πράξη που έκανε το γερµανικό δηµόσιο; Ήταν να
αφαιρέσει από τον ΟΤΕ όλες τις θυγατρικές του στο εξωτερικό
και να τις µεταφέρει στη µητρική εταιρεία. Αυτό έκανε. Και το θεωρείτε θεάρεστο έργο;
Ο ΟΤΕ δεν κάνει επενδύσεις πλέον.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Παρακαλώ, ολοκληρώστε.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Δεν κάνει καινούργιες επενδύσεις και ο ΟΤΕ µειώνει την απασχόληση, διαλύει τις εργασιακές
σχέσεις. Και το θεωρείτε πρότυπο! Τέτοια νοοτροπία έχετε και
τέτοια αντίληψη σ’ αυτή τη χώρα, γι’ αυτό την καταντήσατε έτσι
και θέλετε να την πάτε ακόµα πιο κάτω.
Αυτές είναι οι πολιτικές σας. Λέτε ότι δίνετε το 30% της ΔΕΗ
σε ιδιώτες για πώληση. Γιατί είναι 30%; Από πού το βρήκατε το
30%; Εδώ δίνετε σε µονάδες εγκατεστηµένης ισχύος το 38% περίπου για λιγνιτικές µονάδες από τις υπάρχουσες στη χώρα. Το
41% περίπου είναι υδροηλεκτρικά, εγκαταστηµένη ισχύς και το
21% µόνο σε φυσικό αέριο. Δηλαδή, µείγµα καυσίµου κυρίως
υδροηλεκτρικό και δευτερευόντως λιγνιτικό, καθόλου πετρέλαιο
και ελάχιστο φυσικό αέριο. Και το λέτε αυτό 30%; Δεν είναι 30%.
Δίνετε ένα φιλέτο, προκειµένου να είναι ο πρωτοπόρος, ο οδηγός αύριο στην ηλεκτρική ενέργεια.
Βεβαίως, δεν ξέρουµε και πού θα πάνε αυτά. Γιατί εδώ το σχέδιο είναι σαφές. Μετά την απαξίωση των µονάδων του φυσικού
αερίου, τι έχει γίνει;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Παρακαλώ, ολοκληρώστε, κύριε Λαφαζάνη.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Τελειώνω µε αυτό.
Υπάρχει ένα διαπλεκόµενο σύστηµα, των γνωστών επενδυτών,
αετονύχηδων αυτής της χώρας, το οποίο πλέον δεν βλέπει προοπτική σε τέτοιου είδους επενδύσεις και θέλει να ξεκοκκαλίσει
την ίδια τη ΔΕΗ. Αυτοί οι διαπλεκόµενοι –τέσσερις-πέντε είναι
και ορισµένοι έχουν και γερή πρόσβαση στα µέσα µαζικής ενηµέρωσης που σας στηρίζουν- σε συνεργασία µε πολυεθνικές
εταιρείες θέλουν να φάνε το 30% της ΔΕΗ και να φάνε και το
άλλο 70% µέσω του 17% και του µάνατζµεντ.
Και δεν ξέρω αν είναι και τα ίδια συµφέροντα τα οποία θα πάρουν και τη µία εταιρεία και την άλλη και µη µου πείτε όχι, διότι
αυτό κάνατε στους αιθέρες. Όταν πουλήσατε την «Ολυµπιακή»,
αυτό κάνατε. Κάνατε µία εταιρεία και τερµάτισε ο ανταγωνισµός.

Και πού αποκλείεται αυτό, να περάσουν στα ίδια συµφέροντα και
οι δύο εταιρείες; Πού αποκλείεται; Και τι είναι αυτά τα αόριστα
που γράφετε µέσα για εταιρεία, η οποία θα υπάρχει –υποτίθεταικαι έχετε τη διατύπωση εδώ «υφιστάµενη εταιρεία»; Δηλαδή, όχι
η εταιρεία που θα διαµορφώσει τη ΔΕΗ, η υφιστάµενη. Ποια είναι
η υφιστάµενη εταιρεία; Και ποιος αποκλείει να υπάρχουν τα ίδια
εταιρικά συµφέροντα, τα οποία να παίξουν και στο 30% και στο
70%; Ποιος το αποκλείει; Διότι σε µονοπωλιακές καταστάσεις
έτσι κι αλλιώς πάµε, µπορεί να είναι ολιγοπωλιακές, µπορεί να
είναι και ένας, το µονοπώλιο.
Βεβαίως µε αυτά που λέτε ότι δήθεν διασφαλίζετε, µία λέξη
µόνο θα ήθελα να πω. Δεν διασφαλίζετε απολύτως τίποτα, διότι
το πρόβληµα δεν είναι τι θα γίνει µε την όποια εταιρεία αν είναι
υπαρκτή ή άλλη –δεν ξέρω- µε βάση το νοµοσχέδιο που θα µεταφερθούν τα στοιχεία, το θέµα είναι τι θα γίνει µε την πώληση,
διότι αυτά που λέτε ότι διασφαλίζετε αφορούν τη νέα υπό απόσυρση εταιρεία.
Τι θα γίνει, όµως, όταν η εταιρεία αυτή θα πωληθεί; Πού θα
πάει; Σε ποια συµφέροντα; Τι θα γίνει τότε; Πώς µπορεί να ελεγχθεί ένας ιδιώτης που θα κατέχει µία ιδιωτική εταιρεία, που θα
δουλεύει µε όρους και πλαίσιο ιδιωτικών εταιριών; Θα του πείτε
εσείς –που δεν προβλέπεται µε το νοµοσχέδιό σας- τι εργασιακές σχέσεις θα έχει;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει επανειληµµένα το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τίποτα δεν µπορείτε να κάνετε, καµµία πρόβλεψη. Αυτός θα
έχει το πάνω χέρι. Θα είναι πάνω και από τις κυβερνήσεις της Ελλάδας. Αυτοί θα διευθύνουν τη χώρα, όπως τη διευθύνουν τα σηµερινά λόµπι. Πιο ισχυρά και πιο εξαρτώµενα από ξένα συµφέροντα θα είναι τα λόµπι που θέλετε να κατασκευάσετε για να
οδηγούν την κούρσα σε αυτήν τη χώρα.
Δεν θα σας το επιτρέψουµε, όµως. Εµείς δεν αναγνωρίζουµε
τετελεσµένα. Θα ακυρώσουµε αυτού του είδους τα νοµοθετήµατα. Η ΔΕΗ θα ξαναέρθει στο δηµόσιο και βεβαίως θα διεκδικήσουµε δηµοψήφισµα, για να ακυρώσει ο δηµοκρατικός λαός
µε την ψήφο του δηµοκρατικά αυτό το τερατούργηµα που θέλετε
να ψηφίσετε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Τον λόγο έχει η κ.
Θεοπεφτάτου, στη συνέχεια η κ. Καφαντάρη και µετά ο κ. Διαµαντόπουλος.
ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΘΕΟΠΕΦΤΑΤΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Φαίνεται ότι αποτελεί πάγια τακτική της Κυβέρνησης να φέρνει
προς ψήφιση σηµαντικά νοµοσχέδια που επηρεάζουν την ποιότητα ζωής και τις προοπτικές της χώρας για γενιές και γενιές
µέσα στο καλοκαίρι µε το 1/3 των Βουλευτών να είναι παρόντες,
χωρίς ουσιαστική συζήτηση και διαβούλευση, µε κύριο στόχο την
απορρύθµιση των πάντων, όλα προς χάρη των επίδοξων επενδυτών. Μόνο που αυτές οι επενδύσεις βασίζονται αποκλειστικά
στην υφαρπαγή των δηµόσιων αγαθών και των δηµόσιων περιουσιακών στοιχείων και όχι σε νέες επενδύσεις που θα δηµιουργούσαν µία προστιθέµενη αξία για τη χώρα.
Με τη διαδικασία του κατεπείγοντος κατατέθηκε και ψηφίστηκε µέσα σε δύο µέρες το νοµοσχέδιο για τη χωροταξική και
πολεοδοµική µεταρρύθµιση. Το ίδιο διάστηµα έγινε η έγκριση
των επενδυτικών σχεδίων και µε τις ίδιες διαδικασίες εξπρές –
υποθέτω- θα συζητηθεί και το νοµοσχέδιο για του αιγιαλούς. Στόχος, λοιπόν, κοινός όλων αυτών είναι η εκποίηση της δηµόσιας
και ιδιωτικής γης και όλων όσων παράγουν εθνικό πλούτο.
Θα έλεγα, λοιπόν, ότι έχουµε ένα έλλειµµα δηµοκρατίας και
κοινοβουλευτικής λειτουργίας. Επιδεικνύει η Κυβέρνηση αυταρχισµό, όταν δεν ακούει την κοινωνία, ιδιαίτερα τη δυτική Μακεδονία, την Ήπειρο, την ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, όπου
σύσσωµοι οι φορείς είναι ενάντια σε αυτό που επιχειρείται σήµερα.
Στην ακρόαση των φορέων στην Επιτροπή Παραγωγής και Εµπορίου είχαν προσκληθεί δεκατρείς φορείς, εκ των οποίων οι έντεκα είπαν όχι, ήταν κάθετοι στην πώληση της ΔΕΗ. Δεν καταλαβαίνουµε γιατί γίνεται η διαβούλευση. Αυτός ο αυταρχισµός
στερεί από τους εργαζόµενους το δικαίωµα στην απεργία, το δικαίωµα να υπερασπιστούν όχι µόνο την εργασία τους, αλλά και

1008

τα δηµόσια αγαθά, καθώς τους επιτάσσει στέλνοντας φύλλα πορείας στους απεργούς. Μάλιστα, για να επιτευχθεί αυτό, έπρεπε
το Εθνικό Τυπογραφείο να δουλέψει Σαββατοκύριακο για τη δηµοσίευση του σχετικού προεδρικού διατάγµατος.
Το παρόν νοµοσχέδιο, όπως έχει ειπωθεί, συζητιέται στο θερινό Τµήµα µε την απουσία των Βουλευτών από τις περιοχές που
πλήττονται πιο πολύ, γιατί –να µη γελιόµαστε- όλη η χώρα πλήττεται από το διαµελισµό και το ξεπούληµα της ΔΕΗ.
Η Κυβέρνηση άλλες φορές αναφέρει ότι είναι µνηµονιακή
απαίτηση και άλλες φορές ότι είναι κανονιστική απαίτηση, ότι δηλαδή προκύπτει από τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
για να καµφθούν οι αντιδράσεις έξυπνα αναφέρεται σαν µικρή
ΔΕΗ, που όµως µόνο µικρή δεν είναι, αφού θα προικοδοτηθεί µε
τέσσερις λιγνιτικές µονάδες, έξι ορυχεία, πέντε µονάδες υδροηλεκτρικού δυναµικού και ένα φυσικού αερίου, µε πάνω από τρεις
χιλιάδες εργαζόµενους αλλά και το 1/3 της εµπορικής δραστηριότητας της σηµερινής ΔΕΗ, που ισοδυναµεί µε δύο εκατοµµύρια πελάτες περίπου ή 1,8 έως 2 δισεκατοµµύρια ευρώ τζίρο. Αν
αναλογιστούµε ότι το 17% της ΔΕΗ είναι στο ΤΑΙΠΕΔ προς πώληση, αυτό που θα ξεπουληθεί δεν θα είναι µία µικρή ΔΕΗ, αλλά
µία ίσης αξίας ίσως και µεγαλύτερης µε αυτήν που αποµένει.
Μας λέει η Κυβέρνηση για την ευρωπαϊκή εµπειρία στην παραγωγή και την διανοµή ηλεκτρικής ενέργειας, χωρίς όµως να
εισέρχεται σε λεπτοµέρειες για τις επιπτώσεις που αυτό είχε
στους οικιακούς και τους βιοµηχανικούς καταναλωτές ρεύµατος.
Συγκεκριµένα, στην αιτιολογική έκθεση γράφει ότι η εµπειρία σε
άλλες ευρωπαϊκές χώρες έχει δείξει ότι µε τη δηµιουργία ανταγωνιστικών επιχειρήσεων στη συγκεκριµένη αγορά επιτυγχάνονται πολλά οφέλη τόσο στον τοµέα των επενδύσεων και της
δηµιουργίας θέσεων εργασίας όσο και για τον ίδιο τον καταναλωτή.
Σχετικές µελέτες έχουν δείξει ότι η ιδιωτικοποίηση της ηλεκτρικής ενέργειας οδήγησε σε αύξηση της κερδοφορίας των
ιδιωτικών επιχειρήσεων αλλά και σε µεγέθυνση των ανισοτήτων,
µε επιβάρυνση των φτωχότερων νοικοκυριών, αποκλείοντας µάλιστα συγκεκριµένες πληθυσµιακές οµάδες από την πρόσβαση
σε ηλεκτρικό ρεύµα, αλλά και τι επίδραση είχε η απελευθέρωση
της ελληνικής αγοράς στον Έλληνα καταναλωτή.
Ξεκίνησε, λοιπόν, όπως είπαν και οι προηγούµενοι οµιλητές,
το 1999 η απελευθέρωση της αγοράς της ηλεκτρικής ενέργειας
και ουσιαστικά από τον Οκτώβριο του 2003 η ΔΕΗ έπαψε να είναι
100% δηµόσια, αφού εκποιήθηκε το 49% του µετοχικού της κεφαλαίου. Μέχρι σήµερα, µε αλλεπάλληλες σχετικές ενέργειες,
οι τιµές για τους καταναλωτές αυξάνονταν περίπου κατά 80%
την τελευταία δεκαετία. Ταυτόχρονα, έχουµε και δεκάδες χιλιάδες καταναλωτές µε κοµµένο ρεύµα στη χώρα µας.
Με βάση τα παραπάνω πού στηρίζεται αυτή η αισιοδοξία ότι η
πώληση της µικρής ΔΕΗ θα είναι προς όφελος του καταναλωτή,
µιας και θα οδηγήσει στη µείωση των τιµών; Μάλλον αυτοί οι
ισχυρισµοί είναι στάχτη στα µάτια του ελληνικού λαού που παρακολουθεί τέσσερα χρόνια τώρα την υποβάθµιση της ζωής του
και σε µία περαιτέρω υποβάθµιση θα συµβάλει και το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο.
Να πούµε ότι µέχρι σήµερα το περιθώριο κέρδους επί της παραγόµενης ηλεκτρικής ενέργειας στη χώρα µας ήταν 2%. Στις
ευρωπαϊκές χώρες είναι έως και 16%. Σε αυτό ακριβώς προσβλέπουν οι ιδιώτες επενδυτές, στην άµεση αύξηση της τιµής του
ρεύµατος και στην εξίσωση µε τα ευρωπαϊκά επίπεδα τιµών και
στη χώρα µας. Αυτό θα οδηγήσει σε µεγάλες αυξήσεις στην τιµή
του ηλεκτρικού ρεύµατος, όπως ακριβώς έγινε και σε όλες τις
χώρες, όπου η ενέργεια ιδιωτικοποιήθηκε.
Αναφέρθηκε και από τον κύριο Υπουργό ότι ο δανεισµός της
ΔΕΗ φτάνει τα 5 δισεκατοµµύρια ευρώ. Αναρωτιόµαστε γιατί το
χρέος αυτό δεν κατανέµεται αναλογικά ως βάρος –δηλαδή το
30%- στον επενδυτή αλλά υπάρχει µία στόχευση όπως έγινε και
µε την Αγροτική Τράπεζα, όπου οι καταθέσεις και τα κτήρια
πήγαν στον επενδυτή και τα δάνεια και οι ζηµιογόνες δραστηριότητες έµειναν στο δηµόσιο.
Επίσης, µε αυτό το χρέος και αφαιρώντας τις παραγωγικές
δοµές της ΔΕΗ, πώς θα µπορέσει να ανταποκριθεί; Αυτό θα γίνει
µόνο αυξάνοντας το ρεύµα, που σηµαίνει ότι δεν θα µπορέσει να

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ)

είναι ανταγωνιστική έναντι του επενδυτή.
Θα µου επιτρέψετε, κύριε Πρόεδρε, να πω και λίγα λόγια για
τους εργαζόµενους. Στη νέα εταιρεία θα µεταφερθούν περίπου
δύο χιλιάδες εξακόσιοι πενήντα εργαζόµενοι και σύµφωνα µε τις
κυβερνητικές διαβεβαιώσεις διασφαλίζονται πλήρως τα εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώµατά τους.
Είµαστε και σε αυτό επιφυλακτικοί, έχοντας ως παράδειγµα
την εκχωρηµένη σε ιδιωτικά συµφέροντα «ΟΠΑΠ Α.Ε.», η οποία
ανήγγειλε τη µαζική απόλυση εργαζοµένων, ξεκινώντας από όλους εκείνους που ασχολούνται στα υποστηρικτικά τµήµατα και
συνεχίζοντας µε υπαλλήλους των κεντρικών διευθύνσεων, καλώντας τους να αποδεχτούν την απόλυσή τους συναινετικά, υπό
τη µορφή εθελούσιας αποχώρησης έναντι αποζηµιώσεων, για
τον υπολογισµό των οποίων, µάλιστα, δεν λαµβάνεται υπ’ όψιν
ούτε καν ο συνολικός χρόνος υπηρεσίας.
Πέρα από αυτά, όµως, ξεχνάµε ότι η ΔΕΗ ήταν και παραµένει
συνδεδεµένη µε την ανάπτυξη της χώρας από το 1950 έως σήµερα. Και έτσι θα πρέπει να παραµείνει. Μόνο ο δηµόσιος χαρακτήρας της ΔΕΗ και του ορυκτού πλούτου δύναται να βοηθήσει
τη χώρα από το να αντιµετωπίσει την κρίση και να µπει σε τροχιά
ανάπτυξης και παραγωγικής ανασυγκρότησης.
Για να υπάρχει προοπτική στον τόπο αυτό, να αποσύρετε το
νοµοσχέδιο τώρα.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούµε κι
εµείς.
Τον λόγο έχει η κ. Καφαντάρη, θα ακολουθήσει ο κ. Διαµαντόπουλος και µετά ο κ. Ξανθός.
ΧΑΡΟΥΛΑ ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Ήθελα να ξεκινήσω την τοποθέτησή µου απευθυνόµενη στους
εκπροσώπους της συγκυβέρνησης της Νέας Δηµοκρατίας και
του ΠΑΣΟΚ, αλλά αυτή τη στιγµή τα έδρανα είναι εντελώς άδεια.
Σε ένα τόσο σοβαρό νοµοσχέδιο βλέπουµε ότι οι εκπρόσωποι
των κοµµάτων της συγκυβέρνησης δεν βρίσκονται µέσα στο
Κοινοβούλιο. Βέβαια, είναι εδώ ο αρµόδιος Υφυπουργός, ο οποίος θα ακούσει αυτά τα οποία θέλω να πω.
Πραγµατικά η συγκυβέρνηση βρίσκεται σε έναν πανικό. Βρίσκεται σε έναν πανικό, υποταγµένη στις εντολές της τρόικας.
Κλείνει τη Βουλή άρον άρον, γιατί δήθεν δεν υπάρχουν σοβαρά
νοµοσχέδια κι έρχεται ουσιαστικά µέσα από τη διαδικασία των
Θερινών Τµηµάτων να περάσει σηµαντικά νοµοσχέδια και διατάξεις.
Ένα από αυτά –πολύ σοβαρό- είναι το νοµοσχέδιο το οποίο
συζητάµε σήµερα, το νοµοσχέδιο για τη µικρή ΔΕΗ. Εγώ θα
έλεγα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι δεν είναι η µικρή ΔΕΗ.
Είναι νοµοσχέδιο για την καλή ΔΕΗ. Γιατί ό,τι πιο σύγχρονο
υπάρχει αυτή τη στιγµή στη ΔΕΗ –σύγχρονες µονάδες παραγωγής ενέργειας, ορυχεία, υδροηλεκτρικά διαχείρισης υδάτωνακόµη και ο υπερσύγχρονος σταθµός φυσικού αερίου στην
Κοµοτηνή ιδιωτικοποιείται.
Βέβαια για εµάς δεν είναι µόνον ιδιωτικοποίηση αυτό. Βασικά
είναι ένα ξεπούληµα. Μιλάτε, κύριοι της συγκυβέρνησης –κύριε
Υφυπουργέ, θα έλεγα- για νέους επενδυτές και νέες επενδύσεις,
µόνο που εσείς ξεπουλάτε υπάρχουσες µονάδες εν λειτουργία,
µε αποτέλεσµα τη µη δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας. Τι
επένδυση µπορεί να γίνει στα υδροηλεκτρικά που ξεπουλάτε;
Την ίδια στιγµή που τα υδατικά αποθέµατα της χώρας βρίσκονται
σε κίνδυνο από την κακή διαχείρισή τους αλλά βέβαια και από
την προελαύνουσα κλιµατική αλλαγή, εσείς έµµεσα αυτή τη
στιγµή, µέσω των υδροηλεκτρικών, ιδιωτικοποιείτε και το νερό.
Μιλάτε για απελευθέρωση της ενέργειας, µα ήδη υπάρχει εδώ
και τόσα χρόνια. Γιατί οι ιδιώτες επενδυτές στην ενέργεια που
τόσα χρόνια έχουν άδειες στα χέρια τους για επενδύσεις δεν
έχουν κάνει τίποτα. Περίµεναν φαίνεται αυτοί οι επενδυτές να
πάρουν τις µονάδες που διαθέτετε εσείς σήµερα κοψοχρονιά.
Μία άλλη παράµετρος που πρέπει να προσεχθεί είναι και το
ζήτηµα των δικαιωµάτων ρύπων. Έχοντας αποστερηθεί από τις
καλύτερες µονάδες η υπόλοιπη ΔΕΗ, που θα διαθέτει τις πλέον
ρυπογόνες πια µονάδες, θα αναγκαστεί να προµηθευτεί αναλογικά περισσότερα δικαιώµατα ρύπων µε αποτέλεσµα σηµαντική
επιβάρυνση του κόστους.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΙΔ’ - 8 ΙΟΥΛΙΟΥ 2014 (ΑΠΟΓΕΥΜΑ)

1009

Σας υπενθυµίζουµε ότι επί της πρόσφατης Προεδρίας της
χώρας µας στην Ευρωπαϊκή Ένωση το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
ενέκρινε νέες πολιτικές για τη µείωση των εκποµπών αερίων θερµοκηπίου σε ποσοστό 40% µέχρι το 2030, κυρίως από την παραγωγή ενέργειας.
Αυτό το γεγονός αναγκάζει την αναθεώρηση των ενεργειακών
σχεδιασµών, απαιτώντας σοβαρότερες µειώσεις στην καύση άνθρακα. Πώς, λοιπόν, θα υποχρεωθούν οι ιδιώτες –που σαφώς
επιθυµούν τη µεγιστοποίηση των κερδών τους- να µειώσουν τη
λιγνιτική παραγωγή;
Βέβαια, ούτε η στροφή στο φυσικό αέριο είναι η λύση, αφού
το φυσικό αέριο είναι κατά πολύ ακριβότερο και σαφώς αυξάνει
την ενεργειακή εξάρτηση της χώρας. Η δε Ευρωπαϊκή Επιτροπή
και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Περιβάλλοντος δεν θεωρούν σωστό
για τους λόγους αυτούς να αυξηθεί το ποσοστό του φυσικού αερίου στο ενεργειακό µείγµα.
Αλήθεια, κύριε Υπουργέ, τι γίνεται µε τη ΔΕΗ και τις ανανεώσιµες; Τελικά, οι ΑΠΕ, δηλαδή το µέλλον, έχουν αφεθεί αποκλειστικά στους ιδιώτες. Όλα αυτά που ανέφερα συνιστούν πραγµατικά αλλαγές στον τοµέα του ηλεκτρισµού της χώρας µας.
Πέραν των επιπτώσεων που είπα, τα σχέδιά σας συνεπάγονται
την ουσιαστική απόσυρση του δηµοσίου από αυτό τον καίριας
σηµασίας για την οικονοµία και την κοινωνία τοµέα και αποστερούν από την πολιτεία ένα πολύτιµο εργαλείο άσκησης κοινωνικής και αναπτυξιακής πολιτικής, όπως είναι ο όµιλος της ΔΕΗ.
Ας αναλογιστούµε, εν προκειµένω, ότι ο όµιλος ΔΕΗ είναι τεράστιο µέγεθος για την οικονοµία και την παραγωγική βάση της
χώρας. Είναι η µεγαλύτερη βιοµηχανία και, παρά τα προβλήµατα
που της έχουν δηµιουργήσει και τα πλήγµατα που της έχουν επιφέρει οι ασκηθείσες όλα τα τελευταία χρόνια πολιτικές σε όλα
τα επίπεδα δραστηριότητάς της, παραµένει ο µεγαλύτερος επενδυτικός φορέας, στήριγµα της παραγωγής και της εν γένει οικονοµικής δραστηριότητας.
Θεµελιώδης αιτιολογική βάση της οδηγίας της Ευρωπαϊκής
Ένωσης για την απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας είναι να
απολαµβάνουν όλοι οι Ευρωπαίοι πολίτες το αγαθό της ηλεκτρικής ενέργειας µε τη µέγιστη ποιότητα και το ελάχιστο κόστος.
Ωστόσο, η πραγµατικότητα, έπειτα από αυτά τα δεκαπέντε χρόνια, κάθε άλλο παρά δικαίωσε αυτές τις προσδοκίες.
Δεν έχει υπάρξει περίπτωση µείωσης των τιµών ούτε και στις
χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις οποίες οι συνθήκες είναι
οι πλέον ευνοϊκές για τη λειτουργία της αγοράς, όπως είναι οι
µεγάλες καταναλώσεις, η ύπαρξη πολλών διασυνδέσεων µε γειτονικές χώρες και συνεπώς πρόσβαση σε µεγάλα κέντρα και επιχειρήσεις παραγωγής και εµπορίας.
Λόγω των ιδιαιτεροτήτων του προϊόντος του ηλεκτρισµού,
όπως η αδυναµία αποθήκευσης, υψηλές διακυµάνσεις τιµών,
µικρή ελαστικότητα της ζήτησης δεν µπορεί να λειτουργήσει
αποτελεσµατικά ο ανταγωνισµός και είναι αναπόφευκτη η δηµιουργία ολιγοπωλιακών καταστάσεων.
Πράγµατι, στην Ευρωπαϊκή Ένωση επτά επιχειρήσεις ελέγχουν πάνω από τα 2/3 της ηλεκτρικής ενέργειας. Εσείς σαν Κυβέρνηση ξεκινήσατε από πέρυσι µε την ιδιωτικοποίηση του
ΑΔΜΗΕ, αλλά και τα δίκτυα, για τα οποία ο κ. Ντάισελµπλουµ, ο
Υπουργός Οικονοµικών στην Ολλανδία, όταν συζητιόταν το αντίστοιχο θέµα ιδιωτικοποιήσεων στο Κοινοβούλιο αυτής της
χώρας, ανέφερε: «Τα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας δεν τα πουλάµε ποτέ».
Στην Ελλάδα, όµως, τι γίνεται; Συνεχίζετε τώρα µετά τον
ΑΔΜΗΕ µε το νοµοσχέδιο αυτό -µε την πώληση της µικρής ΔΕΗκαι βέβαια µετά µε την ιδιωτικοποίηση και την παράδοση του
10% από το ΤΑΙΠΕΔ της υπόλοιπης ΔΕΗ που θα µείνει. Πού θα
σταµατήσετε τέλος πάντων; Έχετε βυθίσει τον ελληνικό λαό
στην ενεργειακή φτώχεια.
Κύριοι της συγκυβέρνησης, µε τις ιδεοληψίες και τα περί ιδιωτικοποιήσεων, δηλαδή ξεπουλήµατος, δεν διασφαλίζετε ούτε τα
συµφέροντα του δηµοσίου ούτε των καταναλωτών. Δυστυχώς,
το µόνο που ξέρετε να σχεδιάζετε, ακόµα και στο ψευδεπίγραφο
πρόγραµµα επανεκκίνησης της οικονοµίας, είναι επιδοτήσεις και
νέες επιδοτήσεις στους εργολάβους και ιδιώτες παραγωγούς
ενέργειας.

(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Θα χρειαστώ ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
Ξεπουλάτε τη δηµόσια περιουσία. Ξεπουλάτε τον ορυκτό
πλούτο της χώρας, όπως είναι οι λιγνίτες. Ακόµα, θέλετε να ξεπουλήσετε και τα όποια –το τονίζω αυτό- κοιτάσµατα υδρογονανθράκων της πατρίδας µας υπάρχουν, χωρίς ενηµέρωση του
ελληνικού Κοινοβουλίου και του ελληνικού λαού.
Έχουµε ζητήσει ως ΣΥΡΙΖΑ από τα τέλη Φλεβάρη ενηµέρωση
από τον αρµόδιο Υπουργό για τις έρευνες στην Επιτροπή Παραγωγής και Εµπορίου. Δεν έχει γίνει τίποτα. Προηγούνται οι εταιρείες. Δεν προηγείται το ελληνικό Κοινοβούλιο και ο ελληνικός
λαός. Και αυτήν τη στιγµή σαν πλασιέ γυρίζετε στην Ευρώπη και
πουλάτε δικαιώµατα, πουλάτε σεισµικά της PGS, χαράσσετε οικόπεδα. Όλα αυτά πλέον πρέπει να σταµατήσουν. Η διαφάνεια
και η ενηµέρωση του ελληνικού λαού είναι το πρώτο.
Από κει και πέρα, κύριοι της συγκυβέρνησης, ξεπουλάτε πραγµατικά την πατρίδα µας. Η πολιτική σας της εκποίησης είναι σε
αναντιστοιχία µε την κοινωνική βούληση. Το θέµα της εκποίησης
της ΔΕΗ είναι ένα µεγάλο εθνικό ζήτηµα. Δεν είναι ένα ζήτηµα
που αφορά µόνο συνδικαλιστές και εργαζόµενους, όπως θέλει η
Κυβέρνηση να το παρουσιάσει. Συσπειρώνονται αυτή τη στιγµή
εκτός από τους εργαζόµενους και το συνδικαλιστικό κίνηµα, κοινωνικοί φορείς, επαγγελµατικοί φορείς, τοπική αυτοδιοίκηση,
επιστηµονικοί φορείς και τόσοι άλλοι. Και όλα αυτά αποτελούν
την αρχή για τη δηµιουργία αυτού του παλλαϊκού µετώπου, το
οποίο σύντοµα θα σας ανατρέψει σαν Κυβέρνηση και θα ανατρέψει και την πολιτική σας.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Κι εµείς ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει τώρα ο κ. Διαµαντόπουλος.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε
Πρόεδρε.
Νοµίζω ότι η εικόνα του Α’ Θερινού Τµήµατος της Βουλής γι’
αυτό το νοµοσχέδιο αποτυπώνει ξεκάθαρα και το συσχετισµό
των κοµµάτων έξω στην κοινωνία. Ευτυχώς βρίσκεται εδώ ο εισηγητής της Νέας Δηµοκρατίας εκπροσωπώντας τα δύο «αποκόµµατα» της συγκυβέρνησης.
Σήµερα συζητάµε ουσιαστικά την εκποίηση της ΔΕΗ, ένα
ακόµη στάδιο, όχι το τελικό. Και λέω «όχι το τελικό» γιατί ακόµα
κι αν σας αφήσει ο λαός να συνεχίσετε µέχρι τέλους, δεν θα σας
αφήσουµε εµείς, µαζί µε το λαό, παλεύοντας για το κοινωνικό
αγαθό του ηλεκτρικού ρεύµατος. Τι γίνεται σήµερα; Ουσιαστικά
µε αυτό το νοµοσχέδιο σχηµατίζετε τη µικρή ΔΕΗ και την ξεπουλάτε, δηλαδή τις µονάδες Μελίτης Ι και ΙΙ, Αµυνταίου Ι και ΙΙ, Κοµοτηνής, Νέστου, Πουρνάρι Ι και ΙΙ, Έδεσσας, καθώς και τα ορυχεία Αµυνταίου, Κλειδιού, Λόφων Μελίτης, Κοµνηνών Ι και ΙΙ και
Βεύης. Εργαζόµενοι, τρεις χιλιάδες, καταναλωτές, δύο εκατοµµύρια.
Απόψε συζητάµε επί της αρχής. Ειπώθηκαν πάρα πολλά,
υπήρξαν και λεπτοµέρειες τις οποίες µπορούµε να τις χαρακτηρίσουµε και ανατριχιαστικές, που ειπώθηκαν από συντρόφισσες
και συντρόφους και πραγµατικά αποτυπώνουν την εικόνα. Εγώ,
όµως, θέλω να αντικρούσω τρία βασικά επιχειρήµατα που ειπώθηκαν και από τον εισηγητή της Νέας Δηµοκρατίας και γενικότερα είναι αυτή η παραφιλολογία που διαρρέεται µε non paper
στα συνεργαζόµενα κανάλια και τον Τύπο.
Ουσιαστικά λέτε πως θα έχουµε µειωµένη τιµή µε αυτή την
ενέργεια, θα υπάρξουν επενδύσεις και τρίτον, λέτε ότι υπόκειται
στην απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας σύµφωνα µε τα ευρωπαϊκά δεδοµένα.
Θα ξεκινήσω -διότι η ιστορία είναι πάντα διδακτική- µε την
ιστορία της ΔΕΗ. Η ΔΕΗ ουσιαστικά σχηµατίστηκε τη δεκαετία
του ’50, τότε που το ελληνικό κράτος αντιλήφθηκε πως ο εξηλεκτρισµός της χώρας, που θα είναι η ατµοµηχανή της παραγωγικής ανασυγκρότησης µετά το Β’ Παγκόσµιο Πόλεµο, µπορεί να
γίνει µόνο µε έναν δηµόσιο φορέα, µόνο µε δηµόσια δαπάνη.
Μόνο ο ελληνικός λαός µπορούσε να φορτωθεί στις πλάτες του
όλο αυτό το έργο. Με ιδρώτα και αίµα και των πολιτών που φο-
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ρολογούνταν αλλά και των εργαζοµένων χτίστηκε αυτός ο δηµόσιος πυλώνας.
Τετρακόσιες και πλέον εταιρείες, ρετάλια ιδιωτικά, ξένα και ελληνικά, εθνικοποιήθηκαν για να δηµιουργηθεί η ΔΕΗ. Όλα αυτά
τα ρετάλια παρείχαν ακριβό ρεύµα και µόνο σε λίγους, ουσιαστικά στα αστικά κέντρα. Και εφόσον εκείνη την εποχή, αναρωτιέµαι, που ο καπιταλισµός περνούσε τη φάση του κεϊνσιανισµού
και ουσιαστικά έλεγε ναι στις δηµόσιες δαπάνες, ναι στις δαπάνες, συµπιεζόταν από ένα ρωµαλέο εργατικό κίνηµα κι έλεγε ναι
και σε αυξήσεις µισθών που από τη µία τσέπη έβγαιναν κι από
την άλλη έµπαιναν µέσω του καταναλωτισµού, τι σας κάνει να πιστεύετε, σε αυτήν τη φάση που περνάµε, του σκληρότερου καπιταλισµού, του νεοφιλελευθερισµού, που το κεφάλαιο συσσωρεύεται ως νεκρό και δύο είναι η πηγές του, οι φυσικοί πόροι, ο
ορυκτός πλούτος και η συµπίεση των εισοδηµάτων των εργαζοµένων -από αυτά τα δύο πηγάζει- ότι θα έρθει κάποιος να επενδύσει και θα έχετε και µειωµένη τιµή;
Διότι, αυτό που γίνεται παγκοσµίως µε την έννοια της επένδυσης είναι ότι όπου βρει ευκαιρία το κεφάλαιο ως «κοράκι», ως
παλιός µαυραγορίτης, πηγαίνει και καταληστεύει. Σε αυτό περιµένουµε να µας απαντήσετε.
Το τρίτο επιχείρηµα είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση µας το επιβάλλει. Όχι, κυρίες και κύριοι της συγκυβέρνησης! Είπαµε ότι
ναι, είναι σκληρά νεοφιλελεύθερη αυτή η Ευρωπαϊκή Ένωση και
πρέπει να δοθεί µάχη από τους λαούς για να δηµιουργηθεί η Ευρώπη των λαών και αν δεν µπορέσει να αλλάξει, δεν έχει λόγο
ύπαρξης η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά αυτήν τη στιγµή δεν σας το
επιβάλλει. Υπάρχουν περίτρανα παραδείγµατα στην Ευρωπαϊκή
Ένωση -αναφέρθηκαν και από τον εισηγητή µας και από πολλούς
συντρόφους και συντρόφισσες, δεν θέλω να αναλώνοµαι σε
αυτά- που έχουν δηµόσιες εταιρείες. Άρα και αυτό το επιχείρηµα
καταρρίπτεται.
Ας πάµε στο σηµείο που µας λέτε πως υπάρχει αυτή η κρατική
ΔΕΗ, η οποία ουσιαστικά αυξάνει συνέχεια τις τιµές ενώ παντού
ο ανταγωνισµός τις µειώνει. Υπήρξε και αυτό το ειλικρινά συγκινητικό παράδειγµα από τον εισηγητή της Νέας Δηµοκρατίας που
µας ανέφερε ότι από το 2008 µέχρι τώρα στη Γερµανία υπήρξε
1% µείωση! Βέβαια, µπορεί να υπάρχουν και άλλοι αστάθµητοι
παράγοντες, ας παραδεχθούµε ότι υπάρχει έστω αυτό το 1% µείωση. Όµως, είναι κρατική η ΔΕΗ; Όχι φυσικά!
Όλες οι επιχειρήσεις, οι πυλώνες που ανασυγκρότησαν αυτήν
τη χώρα ξεκίνησαν τη δεκαετία του ’90 –προσπάθησε η Νέα Δηµοκρατία και δεν τα κατάφερε, το έκανε το ΠΑΣΟΚ- και µετοχοποιήθηκαν. Άρα έγιναν ιδιωτικές. Από τότε που τριχοτοµήθηκε η
ΔΕΗ και ιδιωτικοποιήθηκε, έχουµε αύξηση 100% στα τιµολόγια.
Άρα πάει και αυτός ο µύθος.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Γ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ)
Επίσης, αυτό που αναφέρεται συνήθως -και που επιµένουν να
το κάνουν οι εκπρόσωποι του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δηµοκρατίαςείναι το παράδειγµα µε τον ΟΤΕ. Αυτό είναι τραγικό. Ο ΟΤΕ ανήκει στη γερµανική «DEUTSCHE TELECOM». Επίσης, δεν γίνονται
προσλήψεις, µειώνεται το προσωπικό. Δεν έχουµε καµµία ανάπτυξη του δικτύου. Το δίκτυο είναι παλαιό, δεν ανανεώνεται και
τα αποτελέσµατα θα τα δούµε από δω και πέρα.
Τι γίνεται µε την απελευθέρωση της αγοράς της τηλεπικοινωνίας; Εργασιακά κάτεργα! Συγχωνεύονται οι ιδιωτικές εταιρείες,
κλείνουν, απολύουν κόσµο. Έχουν δηµιουργηθεί θέσεις εργασίας µόνο στα τηλεφωνικά κέντρα που ουσιαστικά τι γίνεται;
Παίρνουν 2 ευρώ την ώρα, µε συµβάσεις και µιας εβδοµάδας!
Αυτό ονειρεύεστε ότι θα επιφέρει η απελευθέρωση στον ενεργειακό τοµέα;
Όπως και να έχει, κυρίες και κύριοι της συγκυβέρνησης, όλα
αυτά εφαρµόζονται σε ένα συγκεκριµένο πεδίο. Και τα λιγνιτωρυχεία και οι µονάδες έχουν ένα συγκεκριµένο πεδίο και ένα κοµµάτι αυτού του πεδίου είναι η δυτική Μακεδονία -σε Φλώρινα,
Πτολεµαΐδα, Κοζάνη. Δεν είναι σε άλλο πλανήτη. Όµως εάν επισκεφθείτε αυτές τις περιοχές µοιάζουν σαν να είναι από άλλο
πλανήτη. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι εκεί βίωσαν στο πετσί τους,
στην υγεία τους, στην υποβάθµιση του περιβάλλοντός τους, την
ανάπτυξη της ΔΕΗ και µαζί µε αυτήν όλης της χώρας. Και αυτούς
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τους ανθρώπους τους ρίχνετε στο σκοτάδι. Αντί να υπάρξει µια
σύγχρονη ΔΕΗ, µια δηµόσια ΔΕΗ, η οποία θα αποκαταστήσει το
περιβάλλον, η οποία θα βρει καινούριες µορφές ενέργειας συµβατές µε το µικροκλίµα της Ελλάδας, µε τις δυνατότητες της
χώρας µας να παραγάγει καθαρότερη ενέργεια για να παραµείνει η ατµοµηχανή της ανάπτυξης της χώρας µας, τους πετάτε
στο κενό, στον Καιάδα. Γιατί, όπως είπα στην αρχή, ο ιδιώτης
παίρνει από τον εργάτη και από το φυσικό περιβάλλον.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει επανειληµµένα το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Αυτό θα συµβεί και είµαστε σίγουροι. Και να είναι σίγουροι
όλοι όσοι µας ακούν, να συστρατευτούν µε όλες τις δυνάµεις, µε
µπροστάρη το ΣΥΡΙΖΑ -και το συνδικαλιστικό κίνηµα πρέπει να
είναι αντίστοιχο των καταστάσεων που ζούµε- για να µπορέσουµε να ανατρέψουµε όλες αυτές τις πολιτικές και όλο αυτό το
ζοφερό µέλλον στο οποίο θέλετε να µας καταδικάσετε.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα να παρακαλέσω να τηρούµε τον χρόνο, γιατί είναι
πάρα πολλοί συνάδελφοι εγγεγραµµένοι και πρέπει να δοθεί η
δυνατότητα να µιλήσουν όλοι.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, µέχρι τι ώρα θα
πάµε σήµερα;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Μέχρι τις 24.00’.
Τον λόγο έχει ο κ. Ανδρέας Ξανθός.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Η ΔΕΗ ξέρουµε όλοι ότι παράγει, διαχειρίζεται ένα ζωτικής σηµασίας κοινωνικό αγαθό, αλλά και ένα αγαθό στρατηγικής σηµασίας για την οικονοµία, την παραγωγή, την ανάπτυξη και την
ποιότητα ζωής των ανθρώπων. Γι’ αυτό και κάθε σοβαρή χώρα
στην Ευρώπη φροντίζει να έχει υπό δηµόσιο έλεγχο τον ενεργειακό της πυρήνα.
Η παρέµβαση που γίνεται µε το υπό ψήφιση νοµοσχέδιο αφορά ακριβώς αυτόν το σκληρό πυρήνα της παραγωγής ενέργειας
της χώρας µας που εκποιείται µαζί µε τους ενεργειακούς πόρους, µε τα δίκτυα µεταφοράς και µε ένα µέρος της πελατειακής
βάσης της επιχείρησης.
Είναι προφανές ότι δεν πρόκειται ούτε για επένδυση ούτε για
εξυγίανση. Δεν ανοίγει η αγορά σε νέες µονάδες, δεν δηµιουργούνται νέες θέσεις εργασίας, δεν υπάρχει κανένα αναπτυξιακό
σχέδιο. Έχουµε να κάνουµε µε σκέτο προκλητικό και εγκληµατικό ξεπούληµα και µάλιστα µε εγγυηµένο κέρδος και χωρίς κανένα επιχειρηµατικό ρίσκο, αφού όλες οι υποδοµές –απαλλοτριώσεις γαιών, ορυχεία, φράγµατα και δίκτυα- έχουν γίνει µε ευθύνη και χρηµατοδότηση του κράτους.
Η ΔΕΗ δεν ήταν µια οποιαδήποτε ΔΕΚΟ. Ήταν µία επιχείρηση
κερδοφόρα -γιατί η ζήτηση ενέργειας είναι ανελαστική- την
οποία το δηµόσιο είχε προικοδοτήσει για να διασφαλίσει την παροχή ενός κοινωνικού αγαθού, όπως το ηλεκτρικό ρεύµα, εκεί
που η ιδιωτική πρωτοβουλία ή υστεροβουλία δεν έχει οικονοµικό
συµφέρον να επενδύσει.
Παρά τα αλλεπάλληλα κύµατα ιδιωτικοποίησης που έχει υποστεί η ΔΕΗ, παρά την είσοδό της στο Χρηµατιστήριο, παρά τον
αποκλεισµό της από τον χώρο των ΑΠΕ, παρά τις γνωστές στρεβλώσεις στην αγορά που την επιβάρυναν, παρά την κοµµατοκρατία και τη ρουσφετοκρατία δεκαετιών, παρά το ότι χρησιµοποιήθηκε ως εργαλείο είσπραξης δυσβάσταχτων χαρατσιών, αυξάνοντας τα χρέη των καταναλωτών, η ΔΕΗ παρέµεινε µια εταιρεία ανταγωνιστική στην απελευθερωµένη αγορά, που διατήρησε λόγω εµπειρίας και τεχνογνωσίας το στρατηγικό της πλεονέκτηµα.
Αυτό το πλεονέκτηµα είναι που η Κυβέρνηση πουλά ξεδιάντροπα σήµερα, υλοποιώντας µε τη µικρή ΔΕΗ το επόµενο βήµα
ιδιωτικοποίησης, την τελική δηλαδή απόσυρση του δηµοσίου,
την απαξίωση της µεγάλης ΔΕΗ και τη συνεπαγόµενη επιβάρυνση των χαµηλών καταναλώσεων και των νοικοκυριών.
Αναδιανοµή δηµόσιου πλούτου και ισχύος υπέρ της αγοράς
γίνεται. Το τίµηµα και για τους εργαζόµενους στη ΔΕΗ και για
τους πολίτες θα είναι πολύ ακριβό.
Ποια είναι τα κυρίαρχα επιχειρήµατα της Κυβέρνησης; Για να
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είµαστε ειλικρινείς, όχι και τίποτα πρωτότυπο. Είναι η απελευθέρωση της αγοράς που είναι ευρωπαϊκή υποχρέωση, ο κρατισµός
µε τον οποίο πρέπει να τελειώνουµε, οι συντεχνίες που εµποδίζουν τις µεταρρυθµίσεις και υπονοµεύουν την «εθνοσωτήρια»
προσπάθεια της Κυβέρνησης, ο ΣΥΡΙΖΑ που υποκινεί τις απεργίες, ο λαϊκισµός που απειλεί την ανάπτυξη της χώρας.
Να τελειώνουµε, λοιπόν, αλλά πρώτα από όλα µε την κοροϊδία.
Η απελευθέρωση έχει συντελεστεί εδώ και χρόνια, δεν έριξε τις
τιµές, δεν απέτρεψε τα οικονοµικά σκάνδαλα των ιδιωτών παρόχων ούτε, βεβαίως, την ενεργειακή φτώχεια. Η ΔΕΗ έχει πληρώσει το άνοιγµα της αγοράς πολύ ακριβά, δίνοντας πάνω από 300
εκατοµµύρια ευρώ τον χρόνο στους ιδιωτικούς οµίλους χωρίς να
παράγουν, απλώς και µόνο για να έχουν τις µονάδες τους standby.
Δεύτερον, δεν θέλετε να περιορίσετε το κράτος γενικά, αλλά
το κοινωνικό κράτος που το θεωρείτε δηµοσιονοµικό βαρίδι στη
φθηνή σε µισθούς, κοινωνικές παροχές, εργασιακή και περιβαλλοντική προστασία, ανάπτυξη που οραµατίζεστε. Θέλετε να εκµηδενίσετε ό,τι απέµεινε από το κράτος πρόνοιας και το κράτος
δικαίου, να αναιρέσετε κάθε έννοια δηµόσιου αγαθού και κοινωνικού δικαιώµατος.
Για το κράτος που παρέχει φορολογική ασυλία στους πλούσιους, για το κράτος των µηχανισµών καταστολής, των µέτρων
έκτακτης ανάγκης, των φυλακών υψίστης ασφαλείας κανείς από
τους όψιµους αντικρατιστές δεν µιλά. Άλλωστε, µια χαρά παρασιτούσαν σε αυτό το κράτος οι ίδιοι και τα κόµµατά τους την περίοδο του πελατειακού και φαύλου δικοµµατισµού.
Τρίτον, να τελειώνουµε, επίσης, µε τη θεωρία περί συντεχνιών
και διεφθαρµένων συνδικαλιστών που υπήρχαν, βεβαίως, αλλά
ήταν οργανικό στοιχείο του βαθέος κράτους των κοµµάτων εξουσίας, που προφανώς η Αριστερά δεν υπερασπίζεται.
Αυτό που επιµελώς αποκρύπτει η ρητορεία περί συντεχνιών
είναι ότι η πιο σκληρή συντεχνία στη χώρα είναι το σύστηµα
εξουσίας που εκπροσωπεί η συγκυβέρνηση, αυτό το υβρίδιο πελατειακού κρατισµού, κρατικοδίαιτων τραπεζιτών και εθνικών εργολάβων και απολύτως κρατικά προστατευµένων ιδιωτικών
µέσων ενηµέρωσης.
Πέραν, λοιπόν, του ιδιοκτησιακού καθεστώτος της ΔΕΗ, που
εµφανώς είναι ένα σοβαρό στρατηγικό, αναπτυξιακό, εθνικό και
πολιτικό ζήτηµα, ίσως το µείζον θέµα είναι η κυβερνητική λογική
του θατσερισµού, της απέχθειας προς το συνδικαλισµό και την
πολιτική, η λογική της κοινωνικής πειθάρχησης στη νεοφιλελεύθερη βαρβαρότητα.
Ακριβώς γι’ αυτό λοιπόν, η υπεράσπιση του δηµόσιου χαρακτήρα της ΔΕΗ και η αντίσταση στην αυταρχική εκτροπή της Κυβέρνησης είναι ζωτικής σηµασίας και για την παραγωγική ανασυγκρότηση της οικονοµίας και για τα κυριαρχικά δικαιώµατα
της χώρας σε ορυκτούς πόρους, υποδοµές και δίκτυα και για τη
δυνατότητα δηµοκρατικού ενεργειακού σχεδιασµού, µε βάση τις
αρχές της εξοικονόµησης ενέργειας και του κοινωνικού και οικολογικού µετασχηµατισµού του ενεργειακού µοντέλου. Πάνω
απ’ όλα, όµως, η ΔΕΗ είναι υπόθεση υπερίσχυσης των κοινωνικών αναγκών έναντι της αγοράς και του κέρδους, είναι δηλαδή
ζήτηµα δηµοκρατίας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Τον λόγο έχει η
κ. Ευγενία Ουζουνίδου.
ΕΥΓΕΝΙΑ ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα λίγο χρόνο παραπάνω.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εξήντα χρόνων προσπάθεια µε
το υστέρηµα του λαού, τον ιδρώτα, το αίµα και τη ζωή των εργαζοµένων της ΔΕΗ, την αντοχή και την απαντοχή της κοινωνίας
του τόπου µου και µε κάποιες πατριωτικές και σωστές –ναι, δεν
θα διστάσω να το πω- στρατηγικές αποφάσεις δικών σας πολιτικών προγόνων πραγµατοποιήθηκε ο εξηλεκτρισµός της χώρας
και ήλθε η ανάπτυξη.
Τώρα εσείς οι επίγονοι τη δίνετε βορά στους κρατικοδίαιτους
ντεµέκ επιχειρηµατίες, εδώδιµους και αποικιακούς. Μερικές
φορές σας κατηγορούν για θατσερικού τύπου νεοφιλελευθερισµό. Μη βαυκαλίζεσθε! Δεν πρόκειται για τέτοιον. Αυτό που γίνεται τώρα, η δήωση της χώρας και του δηµόσιου πλούτου, πε-

ρισσότερο µοιάζει µε τα πεπραγµένα του Γιέλτσιν. Ακόµα και
αυτός θα κοκκίνιζε µε τα καζάντια σας. Από αυτήν την άποψη
έχετε δίκιο όσοι φωνάζετε ότι η Ελλάδα είναι το τελευταίο σοβιέτ.
Κυρίες και κύριοι, ήλθαµε σήµερα να συζητήσουµε και να αποφασίσουµε –τρόπος του λέγειν!- τη µητέρα όλων των ιδιωτικοποιήσεων. Η απελευθέρωση της ενέργειας έχει συντελεστεί εδώ
και µια δεκαπενταετία. Η επιλογή ιδιωτικοποίησης του ΑΔΜΗΕ
και τώρα της διάλυσης της ΔΕΗ εντάσσεται στη στρατηγική διάλυσης και παράδοσης συνολικά της ΔΕΗ σε συγκεκριµένα συµφέροντα, τα οποία την τελευταία δεκαετία έχουν διεισδύσει και
κερδοσκοπούν στον τοµέα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας,
στο πλαίσιο της απελευθέρωσης της αγοράς.
Γιατί δεν προχώρησαν οι ιδιώτες σε επενδύσεις τόσα χρόνια;
Παραδείγµατος χάριν, γιατί η «ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ» που πήρε την άδεια
για λιγνιτική µονάδα 460 µεγαβάτ στο Αµύνταιο, µε εφοδιασµό
από το ορυχείο Βεύης, δεν προχώρησε ποτέ; Έγιναν αλλεπάλληλοι διαγωνισµοί και δεν κατακυρώθηκε ποτέ. Γιατί; Προφανώς
για να εντάξετε όλη την περιοχή στη λεγόµενη µικρή ΔΕΗ.
Επιχειρηµατολογείτε λέγοντας ότι η ΔΕΗ είναι µονοπώλιο και
κατέχει δεσπόζουσα θέση στη λιγνιτική παραγωγή και ότι αυτό
αντίκειται στη συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Την αιτίαση
της Κοµισιόν, καθώς και των ενεργειακών εταιρειών, για την παραβίαση από τη ΔΕΗ της συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
την εκχώρηση δικαιωµάτων λιγνίτη, έχει ήδη απορρίψει το Γενικό
Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, µε τις αποφάσεις Τ129/
2008 και Τ421/2009, ακριβώς µε το σκεπτικό ότι παραχωρήθηκαν για λόγους δηµοσίου συµφέροντος και ότι κανείς δεν εµπόδισε τους ιδιώτες να φτιάξουν λιγνιτικές µονάδες, αξιοποιώντας
τα µη παραχωρηµένα στη ΔΕΗ κοιτάσµατα.
Επιχειρηµατολογείτε ότι µε την ενέργειά σας αυτή στοχεύετε
σε υγιή ανταγωνισµό και σε τιµές φθηνότερες και δικαιότερες.
Ο υγιής ανταγωνισµός θέλει πολλούς παίκτες στην αγορά και όχι
ολιγοπώλια, όπως αυτά που εσείς τώρα δηµιουργείτε. Και µε
βάση τη δική σας λογική θα µείνουν δύο παίκτες.
Επιµένουµε ότι όσο δεν µειώνεται το κόστος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, δεν πρόκειται να µειωθούν οι τιµές, αφού ο
βασικός συντελεστής τιµών είναι το κόστος παραγωγής. Το σίγουρο είναι ότι θα αυξηθούν οι τιµές. Γιατί; Μα, γιατί τα κέρδη
µίας τέτοιας εταιρείας δεν προέρχονται από τη λιανική πώληση,
αλλά από τη χονδρική. Αυτήν την εταιρεία θα την ενδιαφέρει να
βάζει την οριακή τιµή συστήµατος, να πουλάει στο σύστηµα
ακριβά και µε το χαρτοφυλάκιο των µονάδων που τις ξεπουλάτε,
θα επηρεάζει την οριακή τιµή, για να είναι όσο το δυνατόν πιο
αυξηµένη και να έχει περισσότερα κέρδη. Αυτός είναι ο µηχανισµός της αγοράς.
Επιχειρηµατολογείτε πως αυτή η πώληση γίνεται για να ενισχυθεί η κεφαλαιακή επάρκεια της ΔΕΗ. Αλήθεια; Γνωρίζετε σήµερα κάποια εταιρεία που να µην χρωστάει; Ο δανεισµός δεν
είναι από µόνος του κακός. Σηµασία έχει να µπορεί µία ιδιωτική
ή δηµόσια εταιρεία να ανταπεξέλθει στα δάνειά της. Αλήθεια, οι
ιδιώτες που θα αγοράσουν τη νέα εταιρεία, θα είναι καθαροί από
δάνεια; Θα βάλετε τέτοιον όρο στον διαγωνισµό;
Υποστηρίζετε, κύριε Υπουργέ -αν και δεν είναι εδώ παρών- ότι
η απόσχιση της νέας καθετοποιηµένης εταιρείας δεν είναι ξεπούληµα. Στις αλλεπάλληλες ερωτήσεις µας εχθές για τη λογιστική
αξία των λιγνιτικών κοιτασµάτων δεν ανταποκριθήκατε. Απαντάµε εµείς για εσάς:
Πρώτον, σύµφωνα µε έγκυρες µελέτες των ειδικών της ΔΕΗ,
η αξία των λιγνιτικών κοιτασµάτων ως καυσίµων, τα οποία θα καταναλωθούν τα επόµενα τριάντα χρόνια, ξεπερνά τα 28 δισεκατοµµύρια ευρώ, για τα λιγνιτορυχεία των οποίων δίνουµε το 30%.
Βεβαίως, υπάρχουν κι άλλοι, όπως ο κ. Φώσκολος, ο οποίος λέει
ότι σήµερα η αξία αυτών των συγκεκριµένων λιγνιτορυχείων είναι
45 δισεκατοµµύρια.
Δεύτερον, είπατε ότι η πώληση θα γίνει µε βάση τη λογιστική
αξία της εταιρείας. Τι εννοείτε «λογιστική αξία»; Η αξία µίας εταιρείας αποτιµάται µε τη λογιστική της αξία, το λεγόµενο «book
value», την αναπόσβεστη αξία των παγίων της, την χρηµατιστηριακή αξία, που είναι εξαιρετικά υποτιµηµένη και την αξία αντικατάστασης, που στην συγκεκριµένη περίπτωση είναι ανυπολό-
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γιστη. Τι θα συµπεριλάβετε στη λογιστική της αξία;
Κυρίες και κύριοι, µιλάµε για ένα νοµοσχέδιο που οδηγεί σε
καταστροφικές επιπτώσεις την οικονοµική και κοινωνική ανάπτυξη της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, µιας περιοχής που
στα σπλάχνα της πάτησε η ανάπτυξη της χώρας και πλήρωσε
ακριβά το τίµηµα µε τις επιπτώσεις και στο περιβάλλον και στην
υγεία των κατοίκων της, που συνέδεσε την οικονοµική της ανάπτυξη µε τη δραστηριότητα αυτή.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Αυτή η περιοχή σήµερα έχει πάρει στις πλάτες της και στο
όνοµα όλου του ελληνικού λαού τον αγώνα.
Πρόκειται για ένα νοµοσχέδιο που δηµιουργεί σύγχρονους τσιφλικάδες στην περιοχή. Έχουν απαλλοτριωθεί ή είναι υπό απαλλοτρίωση πάνω από εκατό χιλιάδες στρέµµατα στην περιφερειακή ενότητα Φλώρινας. Δηµιουργείται ένα πολύγωνο που
φτάνει µέχρι και τη FYROM. Και όλα αυτά είναι ιδιοκτησία ενός
ιδιώτη στα σύνορα της χώρας, ο µισός Νοµός Φλώρινας.
Παραβλέπετε αιτήµατα δεκαετιών, όπως αυτό της επαναπόδοσης των εδαφών µετά την αποκατάστασή τους από την εκµετάλλευση στην τοπική κοινωνία. Να θυµίσω ότι από την ίδρυση
της ΔΕΗ και µέχρι το 2001 υπήρχε ο νόµος της επαναπόδοσης
των εδαφών στο δηµόσιο. Μετά τη µετοχοποίηση της ΔΕΗ, τα
εδάφη αυτά αποτελούν πάγια στοιχεία της.
Παράλληλα, µια σειρά συµβατικών και µη που έχει η ΔΕΗ προς
την τοπική κοινωνία, δεσµευτήκατε στην επιτροπή ότι θα τις αναλάβει ο ιδιώτης και ότι θα τις εντάξετε στις προδιαγραφές του
ανοιχτού διεθνούς διαγωνισµού. Γιατί δεν τις ρυθµίζετε σήµερα
σε αυτό το νόµο;
Πρόκειται για υποχρεώσεις που αφορούν στην αποκατάσταση
των εξαντληµένων ορυχείων -συµβατική υποχρέωση που θα
απαιτήσει γύρω στα 110 εκατοµµύρια ευρώ τα επόµενα σαράντα
χρόνια- τις µετεγκαταστάσεις των οικισµών που θα ξεπεράσουν
σε κόστος τα 500 εκατοµµύρια ευρώ, τη λειτουργία και διεύρυνση της τελεθέρµανσης των αστικών κέντρων, το κόστος απόσυρσης λιγνιτικών µονάδων στα 130 εκατοµµύρια ευρώ.
Δεν συµπεριλαµβάνω και άλλες άτυπες υποχρεώσεις που
µόνο η αξιοπιστία ενός δηµόσιου οργανισµού επιβάλλει και άρει
τις αντιδράσεις της κοινωνίας για τις δυσµενείς επιπτώσεις που
έχει η λιγνιτική αξιοποίηση. Τι θα γίνει µε αυτές τις υποχρεώσεις;
Μήπως θα συµπεριληφθούν οι υποχρεώσεις στο τίµηµα;
Ένα άλλο µέγα σκάνδαλο είναι αυτό µε τις απαλλοτριώσεις,
όπου µέχρι σήµερα πραγµατοποιούσε η ΔΕΗ, πλήρωνε η ΔΕΗ
και µε νόµο που φέρατε τώρα το ελληνικό δηµόσιο πλέον θα
πραγµατοποιεί. Άλλο ένα δώρο, δηλαδή, στον ιδιώτη επενδυτή.
Σε όλες τις αναπτυξιακές περιόδους η περιφέρειά µας, λόγω
του περιφερειακού ΑΕΠ, αυξηµένου εξαιτίας της δραστηριότητας της ΔΕΗ, λαµβάνει πάντοτε µειωµένους πόρους. Άρα η δυτική Μακεδονία, µία περιφέρεια όπου ξεπουλάτε τις βασικές
µονάδες λιγνιτικής δραστηριότητας, είχε και θα έχει µειωµένους
πόρους για την επόµενη επταετή περίοδο και ανεργία που καλπάζει και δη µακροχρόνια ανεργία, σύµφωνα µε τα στοιχεία του
ΟΑΕΔ.
Δυσοίωνο, κύριοι, το µέλλον, για να µην πω σκοτεινό!
Αναφορικά µε το προσωπικό: Απαξιώνεται σταθερά το ανθρώπινο, υψηλής εξειδίκευσης, επιστηµονικό και εργατοτεχνικό προσωπικό της ΔΕΗ.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Δύο δευτερόλεπτα και τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Τις επιτακτικές ανάγκες στελέχωσης καλύπτετε µε ανειδίκευτους συµβασιούχους. Γι’ αυτό και τον τελευταίο καιρό είχαµε
πολλά ατυχήµατα και µάλιστα, θανατηφόρα. Προσπαθείτε σήµερα να χρυσώσετε το χάπι, υποσχόµενοι ότι για πέντε έτη οι εργαζόµενοι που θα αναγκαστούν να πάνε στη νέα εταιρεία, θα
έχουν τα ίδια δικαιώµατα.
Λέτε ψέµατα, κύριοι. Δεν µπορείτε να το διασφαλίσετε. Ο ιδιώτης µπορεί ανά πάσα στιγµή να καταγγείλει αυτές τις συµβάσεις.
Δεν µπορείτε, επίσης, να διασφαλίσετε την πρόσληψη από τον
ιδιώτη µε το σύστηµα των ζωνών που έχουµε στην περιοχή µας.
Έχουµε ένα ιδιαίτερο καθεστώς σε σχέση µε τη ΔΕΗ, σε σχέση
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µε τις προσλήψεις. Δεν µπορείτε να το διασφαλίσετε αυτό.
Υιοθετείτε, κυρίες και κύριοι -για να τελειώσω- τη χείριστη επιλογή στο όνοµα του ανταγωνισµού της αγοράς ενέργειας.
Αφουγκραστείτε την κοινωνία. Πάψτε να αδιαφορείτε. Σύσσωµη
η δυτική Μακεδονία ζητά την απόσυρση του νοµοσχεδίου, έστω
και την ύστατη στιγµή. Αποσύρετέ το! Αυτό ζητάει η κοινωνία.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Τον λόγο έχει η
κ. Χαραλαµπίδου.
Θα παρακαλέσω να τηρείται ο χρόνος. Στην κ. Ουζουνίδου
επεδείχθη µια µεγαλύτερη ανοχή λόγω εντοπιότητας. Κατανοητό.
ΕΥΓΕΝΙΑ ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Για τους υπόλοιπους, όµως, το επτάλεπτο είναι επτάλεπτο.
Ορίστε, κ. Χαραλαµπίδου, έχετε τον λόγο.
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, δεν θα αναφερθώ µε λεπτοµέρεια στο νοµοσχέδιο που έρχεται σήµερα για
ψήφιση. Εξάλλου, νοµίζω ότι πολύ καλά το ανέλυσαν οι σύντροφοί µου, Βουλευτές και Βουλευτίνες από το ΣΥΡΙΖΑ. Το ξέρει κυρίως, όµως, όλος ο κόσµος.
Μην έχετε καµµία αυταπάτη, κύριοι της Κυβέρνησης. Όλος ο
ελληνικός λαός έχει καταλάβει τι πάτε να κάνετε. Έχει καταλάβει
η πλειοψηφία της ελληνικής κοινωνίας, ότι µε αυτό το νοµοσχέδιο ξεπουλάτε την ηλεκτρική ενέργεια της χώρας, ξεπουλάτε τον
ορυκτό πλούτο της χώρας, ξεπουλάτε κυριολεκτικά τα εργασιακά δικαιώµατα των εργαζοµένων, ξεπουλάτε τα δικαιώµατα
των καταναλωτών, κυρίως, όµως, υπονοµεύετε ένα από τα πιο
βασικά εργαλεία για την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας.
Το νοµοσχέδιό σας, που ουσιαστικά είναι η ιδιωτικοποίηση
όλης της ΔΕΗ, αποτελεί ένα καθοριστικό βήµα για την οριστική
διάλυση και την εξαφάνιση της πιο βασικής αναπτυξιακής υποδοµής της χώρας µας. Η στέρηση από µία χώρα του βασικότερου αναπτυξιακού εργαλείου της, της ηλεκτρικής ενέργειας,
σφραγίζει το τέλος κάθε δικαιώµατος του λαού µας για ανάπτυξη
και ευηµερία.
Με αυτό το νοµοσχέδιο φέρνετε το φετινό µνηµονιακό έγκληµα. Φέρνετε το µεγαλύτερο πολιτικό και οικονοµικό έγκληµα
απέναντι στην ελληνική κοινωνία, µετά το έγκληµα της µείωσης
του κατώτατου µισθού που επιβάλατε σε όλους τους εργαζόµενους στον ιδιωτικό τοµέα.
Όµως, αυτό στο οποίο θέλω εγώ να σταθώ πιο ειδικά είναι το
παιχνίδι που παίζετε πάνω στη ΔΕΗ, ουσιαστικά το παιχνίδι που
παίζετε πάνω στην κοινωνία µε αφορµή τη ΔΕΗ. Διότι, κύριοι της
Κυβέρνησης, παίζετε πολύ προσεκτικά σχεδιασµένο παιχνίδι µε
ένα απίστευτο θράσος πάνω στη δυστυχία της µεγάλης πλειοψηφίας της ελληνικής κοινωνίας.
Πρώτα απ’ όλα προπαγανδίζετε το σύνθηµα της απελευθέρωσης της αγοράς ενέργειας που θα φέρει, όπως λέτε, φθηνότερο
ρεύµα και «θα απελευθερώσει» τον καταναλωτή από το κακό
κρατικό µονοπώλιο, δίνοντάς του τη δυνατότητα να επιλέγει προµηθευτή.
Ποιοι το κάνετε αυτό; Το κάνετε εσείς, που έχετε ιδιωτικοποιήσει κατά 49% τη ΔΕΗ, ασκώντας σκληρές νεοφιλελεύθερες πολιτικές. Και όταν το κάνατε αυτό, οι αυξήσεις στην τιµή του
ρεύµατος από το 2004 και µετά ξεπέρασαν το 102% για τα νοικοκυριά και το 76% για τη βιοµηχανική κατανάλωση;
Μιλάτε για την περίφηµη «επιλογή προµηθευτή». Τι να πούµε;
Κατ’ αρχάς, την έχετε απαγορεύσει. Μεταβιβάζετε στο νέο ιδιωτικό µονοπώλιο δύο εκατοµµύρια καταναλωτές, στους οποίους
απαγορεύετε ρητά να αλλάξουν προµηθευτή. Η σύµφωνη γνώµη
τους δεν χρειάζεται και µάλλον ο ιδιώτης θα επιλέξει κιόλας τους
«καλύτερους πελάτες» που θα αγοράζουν το ρεύµα του.
Αγχώνεστε εσείς για το αν θα έρθουν επενδυτές να βάλουν τα
κεφάλαιά τους, για να γίνουν επιχειρήσεις, προκειµένου να µειωθεί η ανεργία. Ποιοι; Το κάνετε εσείς που ξεπουλάτε ολόκληρη
τη ΔΕΗ λιγότερο απ’ όσο αξίζει µία µονάδα της, µε διασφαλισµένα υπερκέρδη, µε έτοιµο κεφάλαιο, µε έτοιµες υποδοµές, µε
εργαζόµενους µε τεχνογνωσία ως δώρο, µε επενδύσεις και µε
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υποδοµές που στήθηκαν δεκαετίες τώρα µε τα χρήµατα των φορολογούµενων;
Κύριοι της Κυβέρνησης, πραγµατικός επενδυτής σ’ αυτήν τη
χώρα –και είναι χαρακτηριστικό το παράδειγµα της ΔΕΗ- υπήρξε
µόνο ο ελληνικός λαός. Αυτή η περιουσία που έχτισε, που είναι
παραδειγµατική σε ό,τι αφορά τη ΔΕΗ, δεν µπορεί παρά να είναι
αποκλειστικά δική του και να λειτουργεί για το δικό του όφελος.
Αγωνιάτε -δήθεν- υπέρ των συνταξιούχων, τους οποίους έχετε
καταδικάσει στη φτώχεια. Μιλάτε υπέρ των ιδιωτικών υπαλλήλων
που τους έχετε οδηγήσει στην ανεργία. Με αφορµή τη ΔΕΗ και
αυτό που έγινε όλο αυτό το διάστηµα, µιλάτε υπέρ των µικρών
επαγγελµατοβιοτεχνών, ενώ έχουν µπει στα µαγαζιά τους πάνω
από πεντακόσιες χιλιάδες λουκέτα. Έχετε ρίξει τόνους λάσπης
στους βολεµένους, στην αριστοκρατία, στα στελέχη και στα ρετιρέ του δηµοσίου.
Ποιοι το κάνετε αυτό; Το κάνετε εσείς, τα κόµµατα τα οποία
στηρίχθηκαν ακριβώς σε αυτό το καθεστώς;
Έρχεται, µάλιστα, αύριο ένα νοµοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας και έχει µέσα ένα άρθρο για τα αµυντικά συστήµατα.
Εκεί βλέπουµε ότι έχετε κάτι ειδικές κατηγορίες µε ειδικά µπόνους, για να βολέψετε πάλι τα δικά σας παιδιά, αυτά στα οποία
στηρίζεστε τόσα χρόνια.
Κόπτεστε ότι η απεργία της ΔΕΗ θα άφηνε τα νοικοκυριά
χωρίς ρεύµα. Και ποιοι το κάνετε αυτό; Το κάνετε εσείς που κόβετε το ρεύµα σε χίλια νοικοκυριά και επιχειρήσεις κάθε µέρα,
εσείς που έχετε δώσει εντολή στη ΔΕΗ να εισπράττει χαράτσια,
που έχετε οδηγήσει ανθρώπους το 2014 στα µαγκάλια και σε θανάτους από αυτά.
Τέλος, για άλλη µια φορά ντύσατε στο χακί εργαζόµενους που
παλεύουν εκ µέρους της πληττόµενης ελληνικής κοινωνίας που
αγωνίζονται να σώσουν τη δηµόσια περιουσία.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Καταργήσατε στην πράξη το πιο θεµελιώδες δηµοκρατικό δικαίωµα της εργατικής τάξης, το δικαίωµα στην απεργία. Έχετε
κάνει περισσότερες επιστρατεύσεις από όσες έχει κάνει οποιαδήποτε δικτατορία σε αυτήν τη χώρα, εσείς που ετοιµάζεστε να
υλοποιήσετε και να επαναφέρετε κάτι που είχαµε ξεχάσει ότι υπάρχει, τη σκοταδιστική ανταπεργία των εργοδοτών κατ’ επιταγήν της τρόικας.
Αυτά τα παιχνίδια παίζονται πάνω σε αυτήν τη χώρα. Παίζονται
αυτά τα παιχνίδια πάνω σε αυτά που έκτισε εδώ ο λαός αυτής
της χώρας. Αυτή είναι η στρατηγική σας. Είναι στρατηγική που
έχει το θράσος, αντίθετα µε τη λαϊκή βούληση, να παίζει µε το
µέλλον και τις προοπτικές αυτής της χώρας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Παρακαλώ, ολοκληρώστε.
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ: Δεν έχετε το δικαίωµα και την
πολιτική νοµιµοποίηση να σπάσετε την εταιρεία και να χαρίσετε
στο κεφάλαιο αυτήν τη δηµόσια περιουσία.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Τον λόγο έχει
η κ. Αγαθοπούλου.
Παρακαλώ πάρα πολύ να τηρείται ο χρόνος.
ΕΙΡΗΝΗ-ΕΛΕΝΗ ΑΓΑΘΟΠΟΥΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε και κύριοι
συνάδελφοι, προέρχοµαι από τον Νοµό Κιλκίς, στον οποίο σήµερα το ποσοστό των απλήρωτων λογαριασµών ρεύµατος αγγίζει το 50%, ένα από τα µεγαλύτερα ποσοστά στην Ελλάδα. Βέβαια, αυτό δεν είναι παράξενο, αν αναλογιστούµε ότι είναι και
ένας από τους φτωχότερους νοµούς στην Ελλάδα µε πολύ
υψηλά ποσοστά ανεργίας και µε µια αγροτιά που καθηµερινά δοκιµάζεται.
Όλοι γνωρίζουµε τις δυσκολίες που έχουν τα νοικοκυριά σήµερα να ανταπεξέλθουν στις οικονοµικές τους υποχρεώσεις, µία
από τις οποίες είναι και η ΔΕΗ για παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος.
Ξέρετε, το ηλεκτρικό ρεύµα δεν είναι µία πολυτέλεια. Είναι ένα
αναγκαίο αγαθό, στο οποίο όλοι, ανεξαιρέτως, έχουν δικαίωµα
πρόσβασης. Αυτό, τουλάχιστον, εξασφάλιζε µέχρι σήµερα ο δηµόσιος χαρακτήρας της ΔΕΗ.

Ήδη, όµως, µε τις σηµερινές συνθήκες, γινόµαστε µάρτυρες
απαράδεκτων φαινοµένων, τουλάχιστον στην περιοχή µου. Και
δεν νοµίζω να αποτελεί εξαίρεση. Βλέπουµε προϊσταµένους δηµοσίων υπηρεσιών να επιδεικνύουν εξαιρετική αναλγησία, προβαίνοντας σε διακοπές ρεύµατος χωρίς προειδοποιήσεις ακόµα
και σε νοικοκυριά µε ασθενείς που έχουν απόλυτη ανάγκη µηχανικής υποστήριξης. Παρατηρούµε εργαζόµενους να παρακάµπτουν την αλληλεγγύη προς τους συµπολίτες τους, υπό το φόβο
µίας τιµωρητικής απόλυσης. Πρόκειται για κανιβαλιστικές πρακτικές όπου ο εργαζόµενος, για να µη χάσει τη δουλειά του,
αναγκάζεται να γίνει αυτός ο οποίος θα κόψει το ρεύµα σε ανήµπορους συνανθρώπους του, συνταξιούχους, µικροεπαγγελµατίες την ώρα που κάποιοι άλλοι χαίρουν ασυλίας.
Και όλα αυτά ενώ η ΔΕΗ είναι ακόµα κατά το ήµισυ κρατική.
Φανταστείτε ποια θα είναι η αντιµετώπιση αυτού του 30% των
καταναλωτών που θα αναγκαστούν να περάσουν στην εξολοκλήρου µικρή ΔΕΗ που πάτε να δηµιουργήσετε.
Μας λέτε, κύριοι της Κυβέρνησης, ότι οι ευάλωτοι, φτωχοί καταναλωτές δεν θα θιγούν από την ιδιωτικοποίηση και ότι το κοινωνικό τιµολόγιο θα συνεχίσει να υπάρχει, ότι είναι µια κυβερνητική πολιτική αυτό και όχι µια επιχειρηµατική πολιτική. Η κυβερνητική σας πολιτική, όµως, έχει αυτήν τη στιγµή αφήσει τριακόσιες χιλιάδες οικογένειες χωρίς ηλεκτρικό ρεύµα.
Οι τριµερείς επιτροπές που συστήσατε τον προηγούµενο Νοέµβρη, δεν λειτουργούν. Σας φέρνω παράδειγµα από τον νοµό
µου και πάλι όπου η συγκεκριµένη επιτροπή δεν έχει συνεδριάσει
ποτέ. Η ύπαρξη αυτής της επιτροπής έχει γίνει άλλο ένα εργαλείο στα χέρια της τοπικής αυτοδιοίκησης για άσκησης µικροπολιτικής. Και αυτό το λέω µε πλήρη επίγνωση.
Πώς, λοιπόν, τη στιγµή που µια Κυβέρνηση αφήνει νοικοκυριά
χωρίς ρεύµα, αφήνει πολίτες σε κατάσταση ενεργειακής φτώχειας, µπορεί η κατάσταση να µην επιδεινωθεί όταν τον έλεγχο
θα έχει αναλάβει η ιδιωτική πρωτοβουλία; Από ποτέ στον καπιταλισµό η ιδιωτική πρωτοβουλία ενδιαφέρεται για το ευ ζην των
ανθρώπων περισσότερο από τη κερδοφορία της, µη διστάζοντας
να θυσιάσει ακόµα και ανθρώπινες ζωές προς όφελος των κερδών της; Η απάντηση είναι ποτέ.
Μας λέτε επίσης, ότι έχετε τη δηµοκρατική νοµιµοποίηση για
να προχωρήσετε σε ξεπούληµα της ΔΕΗ. Αυτό γιατί; Ποιον ρωτήσατε; Μήπως στις προεκλογικές σας δεσµεύσεις υπήρχε κάτι
τέτοιο βάσει του οποίου σας ψήφισε ο ελληνικός λαός; Κι αν είναι
έτσι τότε γιατί φοβάστε τόσο πολύ το δηµοψήφισµα; Θα έπρεπε
εσείς να το επιζητείτε και όχι να κρύβεστε πίσω από κοινοβουλευτικές πλειοψηφίες.
Στην επιτροπή πάντως που παρουσιάστηκαν όλοι οι εµπλεκόµενοι φορείς, µίλησαν όχι για νοµοτεχνικές βελτιώσεις αλλά για
πλήρη απόσυρση του νοµοσχεδίου. Σηµαντικότερο όµως, όλων
η συσπείρωση της κοινωνίας, των εργαζοµένων και των τοπικών
κοινωνιών της Κοζάνης, της Πτολεµαΐδας, του Αµύνταιου, της
Φλώρινας και της Μεγαλόπολης ενάντια στο ξεπούληµα της µικρής ΔΕΗ.
Αντίθετα, η δική σας απάντηση στην άρνηση του ξεπουλήµατος από την κοινωνία ήταν η επιστράτευση των εργαζοµένων.
Πόσες ακόµα επιστρατεύσεις έχετε σκοπό να κάνετε; Έχετε
κάνει τόσες όσες δεν έχουν γίνει τα τελευταία τριάντα πέντε χρόνια στη χώρα µέχρι την εποχή των µνηµονίων. Τόσος είναι ο αυταρχισµό σας και τόση η αγωνία σας για να παραµείνετε στην
εξουσία.
Εµείς από τη µεριά συντασσόµαστε µε τους εργαζόµενους
όταν ανακοινώνουν πως βρίσκονται σε κατάσταση επιστράτευσης επειδή αντιστάθηκαν στα σχέδια της µνηµονιακής Κυβέρνησης. Συντασσόµαστε µε αυτούς όταν λένε ότι ο αγώνας τους πήρε πολιτικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά. Και εκδώσατε κακήν
κακώς ένα ΦΕΚ το οποίο αναφέρει πως «η παρατεινόµενη απεργία των εργαζοµένων στις εταιρείες «ΔΕΗ Α.Ε.», «ΑΔΜΗΕ Α.Ε.»
και «ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.» ενέχει σοβαρούς κινδύνους για τη δηµόσια
τάξη και τη δηµόσια υγεία λόγω της παρατεινόµενης αδυναµίας
οµαλής ηλεκτροδότησης της χώρας και της εξ αυτής έκθεσης
των καταναλωτών και ιδίως των ευπαθών οµάδων του πληθυσµού, σε σοβαρούς κινδύνους υγείας». Αυτά είπατε.
Ο ισχυρισµός είναι ψευδής και ανυπόστατος. Σας έχουµε ήδη
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αντικρούσει. Έχουµε δηλώσει σε όλους τους τόνους ότι τίθεται
µείζον θέµα για τον κ. Μανιάτη ψευδούς βεβαίωσης, αλλά και
για τον κύριο Πρωθυπουργό. Απαιτούµε άµεσα άρση της αντισυνταγµατικής και παράνοµης επιστράτευσης των εργαζοµένων
στη «ΔΕΗ Α.Ε.», στον «ΑΔΜΗΕ Α.Ε.» και στον «ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.»,
γιατί είναι η Κυβέρνηση αυτή που κατ’ εξακολούθηση παρανοµεί
και κανείς άλλος. Γνωρίζετε ότι νοµοθετείτε ενάντια στη κοινωνική πλειοψηφία, γι’ αυτό και καταφεύγετε σε µεθοδεύσεις και
στον αυταρχισµό.
Μας λέει η κ. Βούλτεψη, η εκπρόσωπος της Κυβέρνησης: «Στη
δηµοκρατία οι νόµοι και οι δικαστικές αποφάσεις πρέπει να τυγχάνουν το σεβασµό όλων και το δηµόσιο συµφέρον προέχει».
Την ίδια στιγµή η Κυβέρνηση αρνείται να εφαρµόσει την απόφαση του δικαστηρίου για τις καθαρίστριες. Φαίνεται πως για την
Κυβέρνηση δηµοκρατία σηµαίνει επιλεκτικός σεβασµός των αποφάσεων των δικαστηρίων κατά το δοκούν.
Εµείς, ως ΣΥΡΙΖΑ καλούµε τον ελληνικό λαό να κάνει υπόθεση
του το θέµα του ξεπουλήµατος της Δηµόσιας Επιχείρησης Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας, να αντισταθεί γιατί ο κατήφορος αυτός δεν έχει τέλος. Μετά τη ΔΕΗ έρχονται οι αιγιαλοί,
µετά έρχεται κάτι άλλο και µετά έρχεται κάτι άλλο.
Είναι υπόθεση όλων µας εντός και εκτός Κοινοβουλίου να το
σταµατήσουµε.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Τον λόγο έχει η
κ. Γιαννακάκη, µετά θα µιλήσει και ο κ. Παυλόπουλος και εν συνεχεία θα διακόψουµε για αύριο.
Ορίστε, κυρία Γιαννακάκη, έχετε τον λόγο.
ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, κύριε Υπουργέ, κατ’ αρχάς µπροστά µας έχουµε ένα νοµοθέτηµα και από κει θα ξεκινήσω, το
οποίο είναι γεµάτο νοµοτεχνικές ατέλειες. Και θα φέρω µόνο ένα
παράδειγµα στο άρθρο 7. Η έκθεση είναι της Επιστηµονικής Επιτροπής της Βουλής.
Επί του άρθρου 7, λοιπόν, διαβάζω: «Η προτεινόµενη παράγραφος χρήζει συµπλήρωσης ως προς το µητρώο στο οποίο θα
γίνει η καταχώρηση της Σύµβασης Απόσχισης της εγκριτικής
απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Αγωνιστικότητας και
της εγκριτικής του σχεδίου της Σύµβασης Απόσχισης της απόφασης της γενικής συνέλευσης των µετόχων της «ΔΕΗ Α.Ε.».»
Αναρωτιέµαι, λοιπόν, τι περιέχει –τα τρία βασικά δεν τα περιέχει- το εν θέµατι άρθρο.
Η Δηµοκρατική Αριστερά –νοµίζω ότι όλοι θα συµφωνήσουµε
σε αυτήν την Αίθουσα- για το µόνο που δεν µπορεί να κατηγορηθεί είναι για κρατισµό. Εάν ο στόχος σας ήταν η δηµιουργία
µιας σύγχρονης και ανταγωνιστικής ΔΕΗ, αιχµή του δόρατος της
Ελλάδας στην προσπάθειά της για έξοδο από την κρίση, το δεκαετές πλάνο ενεργειακής στρατηγικής πολιτικής που µας έχετε
υποσχεθεί ότι θα το φέρνατε από το Γενάρη, τότε θα µας βρίσκατε στο πλάι σας, µε τις θέσεις µας και µε τις προτάσεις µας.
Αντ’ αυτού παρακολουθούµε εδώ και µέρες το θέατρο του παραλόγου. Κατ’ αρχάς, δεν είχατε ορίσει τιµή. Και αναρωτιέµαι,
κύριε Υπουργέ: Εσείς βγάζετε αγγελία ότι πουλάτε του σπίτι σας
και δεν ορίζετε το τίµηµα; Λέτε ό,τι θέλετε µου δίνετε;
Μετά, όταν δηµιουργήθηκε ο σάλος, αφού είχατε ανακοινώσει
ότι πουλάτε ορυχεία, δίκτυο και δηµόσιο πλούτο, τότε µόνο ορίσατε αυθαίρετα το τίµηµα 1,5 δισεκατοµµυρίου, χωρίς να έχει
γίνει µέχρι τώρα, παρά τις οχλήσεις µας, καµµία αποτίµηση της
περιουσίας της ΔΕΗ, χωρίς να µας εξηγείτε πού θα πάνε οι επενδύσεις, που είναι χρήµατα του ελληνικού λαού που έχει κάνει
µέχρι τώρα η ΔΕΗ και πώς θα διασφαλίσετε την άρδευση και την
ύδρευση.
Επίσης, συγκρίνετε ανόµοια πράγµατα µεταξύ σας, γιατί και
στις επιτροπές, αλλά και σήµερα εδώ έχουν ακουστεί φοβερά
πράγµατα. Τι σχέση έχουν οι τηλεπικοινωνίες µε τη ΔΕΗ; Ναι,
όλοι συµφωνούµε ότι µειώθηκαν οι τιµές στις τηλεπικοινωνίες,
όµως όχι λόγω της εισόδου των ιδιωτών -και το γνωρίζετε καλύτερα από µένα- αλλά εξαιτίας της ανάπτυξης της τεχνολογίας τα
είκοσι τελευταία χρόνια.
Γιατί δεν µιλάτε –είναι καλύτερο παράδειγµα- για την κινητή

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ)

τηλεφωνία και το ρόλο της «COSMOTE» και της εισόδου της θυγατρικής εταιρείας; Συγκρίνετε –άκουσα τον εισηγητή της Νέας
Δηµοκρατίας- τη µικρή ΔΕΗ µε την είσοδο της «COSCO» στο λιµάνι του Πειραιά. Πραγµατικά αναρωτιέµαι -και θα παρακολουθήσω και την τοποθέτηση του Υπουργού µε πάρα πολύ µεγάλο
ενδιαφέρον- πώς αυτά τα δύο πράγµατα µπορούν να συγκριθούν.
Να θυµίσω ότι η µη πώληση δικτύων και παραγωγικών µονάδων ήταν µέρος της παραγωγικής συµφωνίας της τρικοµµατικής
κυβέρνησης ακριβώς πριν από δύο χρόνια. Το υπογράψατε και
εσείς, κυρίες και κύριοι της Νέας Δηµοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ.
Μόλις ένα µήνα µετά την αποχώρησή µας από την Κυβέρνηση
µε πράξη του Υπουργικού Συµβουλίου αποφασίσατε την πώληση
του ΑΔΜΗΕ και σχεδιάσατε αυτό που έχουµε σήµερα µπροστά
µας. Με έναν τρόπο άτσαλο, ανιστόρητο, απολίτικο, χωρίς σχεδιασµό, φέρνετε µοντέλα που έχουν αποδειχθεί αποτυχηµένα σε
άλλες ευρωπαϊκές χώρες από άλλες εποχές και από άλλα οικονοµικά και πολιτικά περιβάλλοντα.
Ακούσαµε πολλές φορές να φέρνετε σαν παράδειγµα την ιταλική «ENEL». Δεν έχει καµµία σχέση µε αυτό που έχουµε µπροστά µας ούτε µε την όλη φιλοσοφία που διέπει το συγκεκριµένο
νοµοθέτηµα. Και εξηγούµαι. Η ιδιωτικοποίηση της ιταλικής
«ENEL» είχε αρχίσει να σχεδιάζεται µε πολύ προσεκτικά βήµατα
από τη δεκαετία του ’90. Δηµιουργήθηκαν τρεις θυγατρικές εταιρείες και το ιταλικό δηµόσιο κράτησε τον απόλυτο έλεγχο της
εταιρείας φυσικού αερίου, που σήµερα τροφοδοτεί αποκλειστικά
όλα τα ιταλικά νοικοκυριά.
Επίσης, θέλω να σας θυµίσω κάτι άλλο, που είµαι σίγουρη ότι
το ξέρετε, αλλά το ξεχνάτε ηθεληµένα, ότι δηλαδή όταν πουλήθηκε πιλοτικά η µία από τις τρεις θυγατρικές, δόθηκε σε ιδιωτική
εταιρεία, της οποίας βασικός µέτοχος ήταν η τράπεζα που ήταν
δηµοσίου χαρακτήρα στην Ιταλία.
Επίσης, στη Γαλλία, όπου η παραγωγή της ηλεκτρικής ενέργειας στηρίζεται κυρίως σε πυρηνικά εργοστάσια, όταν το 2000
άρχισε η σταδιακή ιδιωτικοποίηση -µέρος της οποίας ολοκληρώθηκε το 2005- η γαλλική εταιρεία είχε φροντίσει να επιδοθεί πριν
σε µια επεκτατική πολιτική σε µία σειρά από χώρες και κυρίως
στη Βρετανία, στην Αργεντινή, στην Ισπανία και στη Βρετανία.
Στη Γερµανία η κυβέρνηση πρόσφατα παραδέχθηκε ότι οι
ιδιωτικοποιήσεις έγιναν όχι λόγω προβληµάτων λειτουργίας της
δηµόσιας εταιρείας ή ποιότητας των παρεχοµένων υπηρεσιών,
αλλά για καθαρά δηµοσιονοµικούς λόγους.
Προχώρησε σε δηµοψηφίσµατα στο Ανόβερο και στο Βερολίνο, προκειµένου η ενέργεια να επιστρέψει σε δηµόσιο έλεγχο
ακριβώς γιατί δεν εξυπηρετούσε το ζητούµενο. Και το ζητούµενο
είναι το δηµόσιο συµφέρον πάντα.
Στη Σουηδία –και εδώ πέρα υπάρχει ένα πολύ ενδιαφέρον σηµείο- η αγορά της ηλεκτρικής ενέργειας είναι απελευθερωµένη
ήδη από το 1996, αλλά έχει την εξής ιδιοµορφία: Η συντριπτική
πλειονότητα της δηµόσιας εταιρείας, όπως και των ανταγωνιστών της, ανήκει σε εταιρείες δηµοσίου ενδιαφέροντος. Εποµένως, η µόνη διαφορά που υπάρχει είναι η µορφή ιδιοκτησίας, ενώ
το δίκτυο θεωρείται φυσικό µονοπώλιο και εποµένως, η διαχείρισή του ρυθµίζεται µε έναν τρόπο και ένα νοµικό πλαίσιο πάρα
πολύ αυστηρό. Η µόνη ανάθεση που έχει δοθεί στον ιδιωτικό
τοµέα είναι η παραγωγή και η πώληση του ρεύµατος.
Ωστόσο, η σουηδική κυβέρνηση το 1999 για να διευκολύνει τη
συγκέντρωση των πελατών σε µία µόνο εταιρεία, προχώρησε σε
µία σειρά από ρυθµίσεις, όπως παραδείγµατος χάριν τη µείωση
του ελαχίστου χρόνου αλλαγής εταιρείας στον ένα µήνα. Όµως,
η αγορά της ηλεκτρικής ενέργειας παραµένει αυστηρά ολιγοπωλιακή.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Θέλω λοιπόν, να µας πείτε πού έχετε δει το µοντέλο αυτό που
µας φέρνετε σήµερα προς ψήφιση. Σας καλούµε να αποσύρετε
το παρόν νοµοσχέδιο και αντ’ αυτού να µας φέρετε προς συζήτηση ένα ολοκληρωµένο στρατηγικό σχέδιο για την ενέργεια και
της ανανεώσιµες πηγές, έτσι ώστε η συζήτηση η οποία κάνουµε
σήµερα να έρθει και αυτή στον πυρήνα του προβληµατισµού των
χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όλων των προηγµένων
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χωρών.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κι εµείς ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει ο κ. Παυλόπουλος.
Ορίστε, κύριε συνάδελφε, έχετε τον λόγο.
ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θα µου επιτρέψετε, κύριοι συνάδελφοι, να αναφερθώ σε ορισµένα ζητήµατα τα οποία σχετίζονται µε το συνταγµατικό µέρος,
για το οποίο πολλά άκουσα τις προηγούµενες µέρες, αλλά δεν
άκουσα τίποτα, ιδίως από την πλευρά της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, µέσα στην Αίθουσα σήµερα που συζητάµε. Και το λέω
αυτό γιατί καλό είναι τα πράγµατα, ιδίως όταν µιλάµε για θεσµούς, να τα βάζουµε στη θέση τους εγκαίρως χωρίς κραυγές
και χωρίς ψιθύρους.
Ποια είναι η πραγµατικότητα, λοιπόν, για το ζήτηµα της ΔΕΗ
και το συνταγµατικό πλαίσιο µέσα στο οποίο συντελείται αυτή η
µερική ιδιωτικοποίηση;
Οδηγός µας είναι το Σύνταγµα βέβαια, κυρίως τα άρθρα 23
και 106 και µια πρόσφατη απόφαση του Συµβουλίου της Επικρατείας, η οποία έχει καθοριστική σηµασία για την ερµηνεία των
διατάξεων αυτών. Μιλάω για την απόφαση 1906 της ολοµελείας
του 2014, την απόφαση της ΕΥΔΑΠ, για την οποία από την Αντιπολίτευση είδα να γίνεται µεγάλη αξιοποίηση και ορθώς. Έθεσε
ορισµένα συνταγµατικά ζητήµατα το Συµβούλιο της Επικρατείας
και ορθώς τα έθεσε. Τα είχα θέσει κι εγώ εδώ και καιρό. Αλλά
αυτή η απόφαση είναι οδηγός και για αυτά που συζητάµε σήµερα. Και καλό είναι τις αποφάσεις να τις ερµηνεύουµε και να
τις βλέπουµε όπως είναι κι όχι όπως µας αρέσει κάθε φορά.
Τι λέει λοιπόν το Συµβούλιο της Επικρατείας εν ολοµελεία για
τα θέµατα των δηµοσίων επιχειρήσεων, όπως είναι και η ΔΕΗ; Τι
είναι η ΔΕΗ; Πρώτον, µία δηµόσια επιχείρηση, δεύτερον είναι µία
επιχείρηση κοινής ωφέλειας και τρίτον –για να χρησιµοποιήσω
τους όρους του άρθρου 23- είναι µία δηµόσια επιχείρηση της
οποίας η λειτουργία έχει ζωτική σηµασία για την εξυπηρέτηση
βασικών αναγκών του κοινωνικού συνόλου. Αυτά λέει το Σύνταγµα. Άρα βρισκόµαστε µπροστά σε µια δηµόσια υπηρεσία, την
οποία έχει ιδρύσει το ίδιο το δηµόσιο µε νοµικό πρόσωπο του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα και η οποία είναι υπηρεσία κοινής ωφέλειας και λειτουργεί για την εξυπηρέτηση ζωτικών αναγκών του
κοινωνικού συνόλου.
Τι λέει το Συµβούλιο της Επικρατείας για αυτές τις δηµόσιες
επιχειρήσεις; Λέει ότι δεν υπάγονται στον σκληρό πυρήνα του
κράτους. Το Συµβούλιο της Επικρατείας είναι ο σκληρός πυρήνας του κράτους. Και γιατί είπε ότι οι δηµόσιες επιχειρήσεις δεν
υπάγονται στον σκληρό πυρήνα του κράτους; Γιατί ό,τι υπάγεται
στον σκληρό πυρήνα του κράτους, παραδείγµατος χάριν οι υπηρεσίες της εθνικής άµυνας, της δηµόσιας τάξης κ.λπ., όχι µόνο
δεν επιτρέπεται να αποκρατικοποιηθεί αλλά δεν επιτρέπεται,
κατά κανόνα, και να ιδιωτικοποιηθεί.
Ίδιον του σκληρού πυρήνα –επαναλαµβάνω- κατά το Σύνταγµα
και τη νοµολογία του Συµβουλίου της Επικρατείας, είναι ότι δεν
επιτρέπεται όχι µόνο η αποκρατικοποίηση αλλά ούτε καν η ιδιωτικοποίηση, παρά µόνο κατ’ εξαίρεση. Ίσως είναι ανάγκη να κάνουµε εδώ µία διευκρίνιση για το τι είναι ιδιωτικοποίηση και τι
είναι αποκρατικοποίηση. Γιατί πολύ φοβάµαι, κύριε Υπουργέ, ότι
στα νοµοθετήµατα της Κυβέρνησης δεν υπάρχει πάντοτε αυτή
η διάκριση ή τουλάχιστον δεν δίνεται η ιδιαίτερη σηµασία που
θα έπρεπε για το τι είναι το ένα και τι είναι το άλλο.
Στην περίπτωση της αποκρατικοποίησης έχουµε µία δραστηριότητα, που κατά το Σύνταγµα την έχει, βεβαίως, το δηµόσιο,
αλλά όχι κατά συνταγµατική επιταγή. Την πήρε το δηµόσιο, γιατί
έτσι ήθελε στο πλαίσιο του κρατικού παρεµβατισµού. Επειδή,
όµως, δεν είναι συνταγµατικώς κατοχυρωµένη, είναι δυνατόν να
παραχωρηθεί ξανά στους ιδιώτες, µέσω της λεγόµενης απορρύθµισης, όπως παραδείγµατος χάριν ο ΟΠΑΠ. Το Σύνταγµα δεν
προστατεύει τον τζόγο. Εποµένως, είτε ήθελε το κράτος να κρατήσει τον ΟΠΑΠ για δικούς του λόγους είτε ήθελε να αποχωριστεί από αυτόν και να τον δώσει στους ιδιώτες, ένα και το αυτό.
Το Σύνταγµα δεν προστατεύει κάτι τέτοιο.
Αντιθέτως, ιδιωτικοποίηση σηµαίνει ότι έχω µία δραστηριότητα

δηµόσιας υπηρεσίας, η οποία είναι συνταγµατικώς κατοχυρωµένη, όπως εδώ, της οποίας επιτρέπεται η ιδιωτικοποίηση µέχρις
ενός ορισµένου ορίου. Αλλά δεν επιτρέπεται, σε καµµία περίπτωση, η πλήρης αποκρατικοποίηση. Δηλαδή το να περιέλθει
ολόκληρη η δραστηριότητα στα χέρια των ιδιωτών. Το Συµβούλιο
της Επικρατείας θεωρεί ότι σε αυτές τις περιπτώσεις των συνταγµατικώς κατοχυρωµένων δηµοσίων επιχειρήσεων και υπηρεσιών δεν επιτρέπεται η αποκρατικοποίηση -δεν επιτρέπεται να
περιέλθει το σύνολο της δραστηριότητας στους ιδιώτες- αλλά
επιτρέπεται η ιδιωτικοποίηση, η χρησιµοποίηση µεθόδων ιδιωτικού δικαίου σε ό,τι αφορά τη διαχείριση αυτής της δηµόσιας
υπηρεσίας.
Το Συµβούλιο της Επικρατείας αναφέρει ποια είναι τα όρια
αυτά κατά το Σύνταγµα. Λέει, λοιπόν, στην απόφαση 1906/2014
µε αφορµή την ΕΥΔΑΠ, τα µεγέθη είναι τα ίδια, από πλευράς θεσµικού περιεχοµένου. Διότι, ξέρω πολύ καλά ότι άλλο είναι η
ενέργεια κι άλλο το νερό. Τεράστια διαφορά το ένα µε το άλλο.
Το νερό το παράγει η φύση, την ενέργεια µπορεί να την παράγει
και ο ιδιώτης και αυτό δηµιουργεί τη διαφορά µεταξύ των δύο
δηµόσιων επιχειρήσεων.
Το Συµβούλιο της Επικρατείας και για τις δύο περιπτώσεις
αναφέρει ότι σε καµµία περίπτωση δεν επιτρέπεται να αποξενωθεί το δηµόσιο, όταν έχουµε δηµόσια επιχείρηση, από την πλειοψηφία του µετοχικού κεφαλαίου το οποίο ανήκει στη δηµόσια
επιχείρηση, όπως φαινόταν ότι πήγε να γίνει µε την παραχώρηση
των µετοχών στο ΤΑΙΠΕΔ της δηµόσιας επιχείρησης που αφορούσε βεβαίως το νερό, την ΕΥΔΑΠ.
Πρώτον, δεν επιτρέπεται, λοιπόν, σε καµµία περίπτωση να
αποξενωθεί το δηµόσιο από το 50% και πάνω του µετοχικού κεφαλαίου. Δεύτερον, και κατ’ επέκταση, η δηµόσια επιχείρηση η
ίδια και όταν ιδιωτικοποιείται, δεν επιτρέπεται να αποξενώνεται
από τµήµα άνω του 50% του παραγωγικού της δυναµικού. Και εν
πάση περιπτώσει, όταν µιλάµε για δηµόσιες επιχειρήσεις σε καµµία περίπτωση δεν επιτρέπεται να θιγεί το ιδιοκτησιακό, το εµπράγµατο, καθεστώς του δικτύου. Το δίκτυο, εν πάση περιπτώσει, αποτελεί ιδιόχρηστο πράγµα, συνταγµατικώς κατοχυρωµένο. Η ιδιοκτησία του -όχι η διαχείρισή του, όχι η λειτουργία
του, η αξιοποίηση του και η εκµετάλλευσή του, αλλά το ιδιοκτησιακό καθεστώς- ανήκει στη δηµόσια επιχείρηση και περαιτέρω
στο κράτος, που κατά παραχώρηση το έχει δώσει στη δηµόσια
επιχείρηση. Αυτή είναι η ουσία.
Με απλές λέξεις, η ΔΕΗ δεν είναι σκληρός πυρήνας. Μπορεί
να ιδιωτικοποιηθεί. Δεν µπορεί να ιδιωτικοποιηθεί µέχρι του σηµείου το 51% των µετοχών της ως εταιρείας «holding» –να το πω
έτσι- να περιέρχεται σε ιδιώτες και επιπλέον, δεν µπορεί να ιδιωτικοποιηθεί κοµµάτι το οποίο είναι µεγαλύτερο από το 50% του
παραγωγικού της δυναµικού. Εν πάση περιπτώσει, σε καµµία περίπτωση η οποιαδήποτε µερική ή ολική ιδιωτικοποίηση δεν επιτρέπεται να θίξει το ιδιοκτησιακό καθεστώς του δικτύου.
Κύριοι της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, στα όσα ορίζει το νοµοσχέδιο µπορεί να διαφωνείτε ή να συµφωνείτε πολιτικά, αυτό
είναι άλλο πράγµα. Αλλά από όσα έχει το νοµοσχέδιο τίποτα δεν
φαίνεται να θίγει το Σύνταγµα, σ’ αυτήν τη φάση. Γι’ αυτό και η
Επιστηµονική Υπηρεσία της Βουλής -και ορθώς-δεν έθιξε θέµα
συνταγµατικότητας, ενώ για την ΕΥΔΑΠ είχε θέσει.
Γιατί εδώ στην περίπτωση αυτή ούτε το 50% του µετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ θίγεται και εν πάση περιπτώσει η νέα εταιρεία
που δηµιουργείται αφορά το 30% του παραγωγικού δυναµικού.
Κύριε Υπουργέ, πού είναι το µεγάλο δίληµµα και από δω και
πέρα ποιο είναι το στοίχηµα –δεν µου αρέσει ο όρος- το οποίο
αναλαµβάνει η Κυβέρνηση σε µία συνταγµατικώς –το τονίζω- κατ’
αρχάς θεµιτή ενέργεια; Έγκειται πρώτον, στο ότι όσον αφορά
την παραχώρηση, η οποία σχετίζεται µε την πορεία αυτής της
ιδιωτικής επιχείρησης του 30% της νέας ηλεκτρικής εταιρείας,
αυτό πρέπει να γίνει µε απόλυτη διαφάνεια, και σε καµµία περίπτωση µέσα σε σύγκρουση συµφερόντων εκείνων οι οποίοι
ούτως ή άλλως έχουν σχέση µε τη ΔΕΗ. Γγια να µην δηµιουργούνται εντυπώσεις µονοπωλιακών ή ολιγοπωλιακών καταστάσεων.
Το δεύτερο είναι το τίµηµα. Πρέπει το τίµηµα να είναι εκείνο
το οποίο προσδοκά. Δεν θα γίνει ποτέ το τίµηµα –υποθέτω- και
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δεν αποδέχεται η Κυβέρνηση το τίµηµα αυτό να οδηγεί στο συµπέρασµα ότι ξεπουλιέται οτιδήποτε.
Το τρίτο είναι το µεγάλο ζήτηµα τού τι θα συµβεί από δω και
πέρα µε το θέµα της τιµής του ρεύµατος. Αυτό θα ωφελήσει τον
ανταγωνισµό; Θα έχουµε καλύτερες τιµές για τον ελληνικό λαό;
Άκουσα πολλά γι’ αυτό.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε, αλλά είναι πολύ σοβαρό το θέµα.
Άκουσα να λένε ότι έχει ακριβύνει το ρεύµα τα τελευταία χρόνια. Βεβαίως και έχει ακριβύνει, αλλά δεν κοιτάµε καλύτερα γιατί
ακρίβυνε το ρεύµα και ποια είναι τα βάρη τα οποία έφερε η ΔΕΗ;
Ξεχνάµε ότι µία από τις «µεγάλες ιδέες» της κυβέρνησης Παπανδρέου µε τον κ. Παπακωνσταντίνου ήταν η τραγική φορολόγηση,
η υπερφορολόγηση των προϊόντων ενέργειας; Πόσο επιβαρύνθηκαν µε φορολογία αυτά; Έχετε ξαναδεί πουθενά στον κόσµο
τέτοια φορολογία;
Δεύτερον, έχετε δει τι κόστισε στη ΔΕΗ το γεγονός ότι ανέλαβε να εισπράξει το ΕΕΤΗΔΕ και πόσοι λογαριασµοί δεν µπόρεσαν να πληρωθούν -και δεν πληρώνονται ακόµα- εξαιτίας του
ότι δεν µπορεί ο άλλος να πληρώσει το χαράτσι και βεβαίως δεν
πληρώνει ούτε το ρεύµα; Αυτήν τη µετακύλιση του βάρους εις
βάρος της ΔΕΗ ποιος θα την πληρώσει; Μη δαιµονοποιούµε, λοιπόν, την ιδιωτικοποίηση και µη λέµε ότι εκείνη ευθύνεται γιατί
πληρώνουµε ακριβά το ρεύµα στην Ελλάδα. Αυτό οφείλεται σε
άλλες πολιτειακές άστοχες ενέργειες που δεν έχουν σχέση µε
τη ΔΕΗ, αλλά την επιβαρύνουν.
Εδώ, κύριε Υπουργέ, µένει να αποδειχθεί αυτό και µε τη συνεργασία της ΡΑΕ που θα κοιτάξει τα θέµατα του ανταγωνισµού.
Παίζει πολύ µεγάλο ρόλο το τι πρόκειται να κάνει η ΡΑΕ από δω
και πέρα µε µία νέα επιχείρηση η οποία στην περίπτωση αυτή
πρόκειται να ανταγωνιστεί µε τον τρόπο της τη µητρική εταιρεία
από την οποία προέρχεται.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει επανειληµµένα το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Παρακαλώ,
συντοµεύετε.
ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Εδώ για να µπορέσει να λειτουργήσει, πέρα από τις προϋποθέσεις που σας έθεσα σχετικά
µε τη διαφάνεια για το τίµηµα, υπάρχει ένα µεγάλο ζήτηµα. Να
απαλλαγεί η ΔΕΗ από τα βάρη της φορολόγησης και τα άλλα
βάρη που έχει φορτωθεί χωρίς να είναι αυτός ο ρόλος της. Και,
επιπλέον, να κοιτάξουµε τι θα γίνει µε τους κανόνες ανταγωνισµού που πρέπει να λειτουργήσουν. Γιατί σε καµµία περίπτωση
δεν πρέπει να θιγεί το γεγονός ότι ο βασικός πυρήνας σε ό,τι
αφορά την παραγωγή και τη διανοµή της ενέργειας είναι ο πυλώνας που λέγεται ΔΕΗ. Η µερική της ιδιωτικοποίηση -η οποία
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είναι συνταγµατικώς θεµιτή- είναι ένα µέσο για να µπορέσει η
ΔΕΗ να προσφέρει καλύτερες υπηρεσίες.
Με αυτήν την προϋπόθεση, που θεωρώ ότι είναι και προϋπόθεση της Κυβέρνησης και πρόθεση της Κυβέρνησης και «στοίχηµα» της Κυβέρνησης, ψηφίζω επί της αρχής το σχέδιο νόµου,
φυσικά επιφυλασσόµενος να δω στο µέλλον τι θα γίνει µε το ζήτηµα αυτό.
Μία τελευταία λέξη για το δηµοψήφισµα, κύριοι συνάδελφοι
του ΣΥΡΙΖΑ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Παρακαλώ, τελειώστε, αν θέλετε.
ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Δικαίωµά σας είναι. Σέβοµαι
απόλυτα το δικαίωµα να κάνει κανείς και αυτές τις ενέργειες. Άλλωστε τις προβλέπει το Σύνταγµα. Απλώς ένα πράγµα µου κάνει
εντύπωση. Τα τελευταία δύο-τρία χρόνια έχουµε ζήσει πάρα
πολλά µεγάλα θέµατα, κρίσιµα θέµατα. Το ερώτηµα είναι, απ’
όλα αυτά, εκείνο που κρίνατε ότι έπρεπε να οδηγηθεί σε δηµοψήφισµα ήταν µόνο το θέµα της ΔΕΗ; Όλα τα άλλα, τα µη δηµοσιονοµικά φυσικά, είχαν λιγότερη σηµασία; Οφείλετε να δώσετε
µία απάντηση γιατί επιλέξατε αυτό και όχι άλλα. Εκτός αν για σας
απ’ ό,τι έχει συµβεί στον τόπο από την ηµέρα που µπήκαµε στα
µνηµόνια και ιδίως από τότε που γίνατε Αξιωµατική Αντιπολίτευση και έχετε αυξηµένη κοινοβουλευτική δύναµη, το µόνο που
είχε σηµασία ήταν η ΔΕΗ. Αλλά αυτό θέλει µία περαιτέρω εξήγηση, δηλαδή γιατί είναι το µόνο θέµα που αξίζει το διακύβευµα
του δηµοψηφίσµατος.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα µπορούσα να
έχω τον λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κύριε Πετράκο,
δεν έχετε το δικαίωµα να οµιλήσετε. Είστε εισηγητής, πρωτολογήσατε και θα δευτερολογήσετε, όταν θα έρθει η ώρα σας.
Όµως, τώρα δεν µπορείτε να µιλήσετε. Αν ήταν εδώ ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος, θα µπορούσε να πάρει τον λόγο. Λυπάµαι.
Κύριοι συνάδελφοι, δέχεστε στο σηµείο αυτό να λύσουµε τη
συνεδρίαση;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
Με τη συναίνεση του Τµήµατος και ώρα 00.25’ λύεται η συνεδρίαση για σήµερα Τετάρτη 9 Ιουλίου 2014 και ώρα 10.00’, µε
αντικείµενο εργασιών του Τµήµατος: νοµοθετική εργασία, συνέχιση της συζήτησης του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: «Δηµιουργία
Νέας Καθετοποιηµένης Εταιρείας Ηλεκτρικής Ενέργειας», σύµφωνα µε την ηµερήσια διάταξη που έχει διανεµηθεί.
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