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Αθήνα, σήµερα στις 9 Ιουλίου 2014, ηµέρα Τετάρτη και ώρα
10.11’ συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου το Τµήµα Διακοπής Εργασιών της Βουλής (Α’ σύνθεση) για
να συνεδριάσει υπό την προεδρία του Δ’ Αντιπροέδρου αυτής κ.
ΙΩΑΝΝΗ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Τµήµα το δελτίο των επίκαιρων ερωτήσεων της Πέµπτης 19
Ιουλίου 2014.
1. Η µε αριθµό 47/7-7-2014 επίκαιρη ερώτηση της Βουλευτού
Σερρών της Νέας Δηµοκρατίας κ. Φωτεινής Αραµπατζή προς
τους Υπουργούς Οικονοµικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων από την
ισχυρή χαλαζόπτωση στη γεωργοκτηνοτροφική παραγωγή στο
Νοµό Σερρών.
2. Η µε αριθµό 48/7-7-2014 επίκαιρη ερώτηση της Βουλευτού
Α’ Θεσσαλονίκης του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ.
Δέσποινας Χαραλαµπίδου προς τους Υπουργούς Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και Οικονοµικών, σχετικά µε
τις απολύσεις εργαζοµένων στον «ΟΠΑΠ Α.Ε.».
3. Η µε αριθµό 46/7-7-2014 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Ιωαννίνων του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Μιχαήλ
Κασσή προς τους Υπουργούς Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε το «Ρυθµιστικό Σχέδιο των Ιωαννίνων και το Προεδρικό
Διάταγµα για τη λίµνη Παµβώτιδα».
4. Η µε αριθµό 49/7-7-2014 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Λαρίσης της Δηµοκρατικής Αριστεράς κ. Θωµά Ψύρρα προς τον
Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε την τακτοποίηση των εκκρεµοτήτων του καταργηθέντος
Οργανισµού Εργατικής Κατοικίας (ΟΕΚ).
5. Η µε αριθµό 50/7-7-2014 επίκαιρη ερώτηση της Βουλευτού
Β’ Πειραιώς του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Διαµάντως Μανωλάκου προς τους Υπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων και Οικονοµικών, σχετικά µε την «Ελληνική Βιοµηχανία Ζάχαρης».
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόµεθα στην ηµερήσια
διάταξη της
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Συνέχιση της συζήτησης επί του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: «Δηµιουργία νέας καθετοποιηµένης εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας».

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επειδή ο κατάλογος είναι µακρύς και θα έχουµε και µετά την κατ’ άρθρον συζήτηση, θα ήθελα να κάνω µια παράκληση όσον είναι δυνατόν να τηρούµε τον
χρόνο, ο οποίος είναι για τους οµιλητές επτά λεπτά.
Τον λόγο έχει ο κ. Γεωργιάδης.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το νοµοσχέδιο
για τη λεγόµενη µικρή ΔΕΗ µάς έχει δώσει την ευκαιρία να κάνουµε µια πραγµατική και ιδεολογική εις βάθρων συζήτηση, από
αυτές που συνήθως αποφεύγουµε σε αυτό το Κοινοβούλιο,
ασχολούµενοι µονίµως µε διαδικαστικά θέµατα. Και χαίροµαι ιδιαίτερα, που βλέπω εδώ και τον κ. Λαφαζάνη, ο οποίος στην ιδεολογική συζήτηση είναι πάντα ιδιαίτερα δυνατός.
Είναι εξαιρετικά εντυπωσιακό, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι
της Αξιωµατικής Αντιπολιτεύσεως, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ µε την προσπάθειά του να συλλέξει τις εκατόν είκοσι υπογραφές για να διεξαχθεί η συζήτηση για το δηµοψήφισµα, κατόρθωσε κάτι πάρα πολύ
σηµαντικό: να αναδείξει το ιδεολογικό ζήτηµα και την ιδεολογική
σύγχυση στην οποία βρίσκεται.
Προσέξετε γιατί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι: Με το που ξεκινάει ο κ. Τσίπρας την προσπάθειά του συλλογής των υπογραφών, βρίσκεται εν µέσω δύο διαφορετικών θέσεων από το
Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας και από τη ΔΗΜΑΡ, τις οποίες,
όµως, δύο διαφορετικές θέσεις αν τις βάλουµε σε σειρά µαζί µε
αυτό που λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, αντιλαµβανόµαστε ακριβώς το ιδεολογικό αδιέξοδο, στο οποίο βρίσκεται.
Θα πάρουµε, λοιπόν, τα πράγµατα µε τη σειρά. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι
ένα κόµµα που λέει ότι θέλει να βρίσκεται η Ελλάδα στο χώρο
της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, στο χώρο τη Ευρωζώνης. Ο κ. Τσίπρας το έχει πει σε όλους τους τόνους: εντός Ελλάδος η αλήθεια
είναι λίγο πιο χαµηλά, εκτός Ελλάδος εάν βρίσκεται µε πολύ µεγαλύτερη ένταση και µε πολύ µεγαλύτερη ευκρίνεια.
Προφανώς, για να είσαι σε µια ενιαία οικονοµική ζώνη, όπως
είναι η Ευρωζώνη και σε µια ένωση, όπως είναι η Ευρωπαϊκή
Ένωση, για να είσαι µέλος, πρέπει να σέβεσαι τους κανόνες και
τις αποφάσεις λειτουργίας αυτής της ενώσεως.
Μία από τις θεµελιώδεις αρχής της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, λοιπόν, είναι η απελευθέρωση των αγορών. Αυτό δεν αποτελεί ζήτηµα διακριτικής ευχέρειας των κρατών µελών. Αποτελεί
θεµελιώδη υποχρέωση για όσους θέλουν να είναι µέλη της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, όπως λέει ότι θέλει να είναι ο κ. Τσίπρας και
ο ΣΥΡΙΖΑ.
Πράγµατι, εφόσον θέλεις να είσαι µέλος της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, αποδέχεσαι την απελευθέρωση των αγορών. Και ιδιαίτερα
στον τοµέα της ενεργείας, που αποτελεί έναν από τους κυριότε-
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ρους τοµείς της αγοράς, δεν συζητείται, δεν υπάρχει καµµία διαπραγµάτευση σε οποιοδήποτε επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Είναι κεντρική ευρωπαϊκή πολιτική ότι πρέπει να υπάρχει
απελευθέρωση και είσοδος των ιδιωτών σε αυτήν την αγορά.
Άρα, ο ΣΥΡΙΖΑ ως κόµµα το οποίο δέχεται και θέλει να είναι
στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυθωρεί και παρά χρήµα αναγκαστικά
αποδέχεται ότι πρέπει η αγορά της ενέργειας να περάσει στους
ιδιώτες εν όλω ή εν µέρει.
Δεν θέλει, όµως, και να το αναδείξει, γιατί αν αναδείξει αυτή
του την ταυτότητα, τότε θα πρέπει να τελειώσει η όλη συζήτηση
περί του αν είναι κοινωνικό αγαθό ή δεν είναι κοινωνικό αγαθό
το ρεύµα ή το αν θα µπορεί να ασκεί το κράτος κοινωνική πολική
διά µέσου της δηµόσιας ΔΕΗ. Διότι, επαναλαµβάνω, αφού δέχεται και αφού θέλει να είναι µέρος της Ευρωζώνης, σε αυτό έχει
ήδη απαντήσει, ότι δέχεται να υπάρχει ο ιδιώτης µέσα στην αγορά ενεργείας.
Άρα, όλη η συζήτηση περί κοινωνικού αγαθού πάει περίπατο.
Κάνοντας, όµως, την κίνηση για το δηµοψήφισµα, τι επέτυχε ο
ΣΥΡΙΖΑ; Επέτυχε να έρθει από τη µία το ΚΚΕ και να του πει: «όχι,
δεν θέλω πρόταση δηµοψηφίσµατος για τη µικρή ΔΕΗ, γι’ αυτό
που κάνει ο κ. Μανιάτης και η Κυβέρνηση Σαµαρά, άλλα θέλω
πρόταση δηµοψηφίσµατος συνολική, για να καταργηθούν όλοι
οι νόµοι της Ευρωπαϊκής Ενώσεως που επιβάλλουν την απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας και την είσοδο στην αγορά αυτή
των ιδιωτών».
Δηλαδή, τι λέει; Λέει το ΚΚΕ -συνεπές ιδεολογικά- «εγώ θεωρώ
το ρεύµα κοινωνικό αγαθό. Εγώ θεωρώ τα µέσα παραγωγής
ενεργείας ότι πρέπει να είναι µόνο στο κράτος και επειδή θεωρώ
ότι είναι κοινωνικό αγαθό και µόνο στο κράτος, δεν µου αρκεί να
κάνω µια δήθεν αντίσταση στις λεπτοµέρειες του νόµου Μανιάτη,
αλλά θέλω να κάνω κατάργηση όλων των νόµων, των σχετικών
µε την απελευθέρωση αγοράς ενεργείας».
Πράγµατι, αν το επιχείρηµά σου είναι ότι το ρεύµα είναι κοινωνικό αγαθό και ότι δεν µπορεί να είναι στα χέρια ιδιώτη, όλοι
οι σχετικοί νόµοι πρέπει να καταργηθούν. Με τη διαφορά ότι, αν
προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ ότι πρέπει να καταργηθούν όλοι οι σχετικοί
νόµοι, πρέπει αυτοµάτως να θέσει εαυτόν εκτός Ευρωπαϊκής
Ένωσης και εκτός Ευρωζώνης, προφανώς, κατά τις ρήσεις της
ΙΣΚΡΑ, του κ. Λαφαζάνη και άλλων στελεχών του.
Όµως, δεν το λέει αυτό ο κ. Τσίπρας. Άρα, βρίσκεται αποµονωµένος από τη µια πλευρά, γιατί πράγµατι το ΚΚΕ µε τη δική
του θέση αναδεικνύει πλήρως το ιδεολογικό αδιέξοδο και την
ιδεολογική αντίφαση του ΣΥΡΙΖΑ.
Από την άλλη, έχει τη ΔΗΜΑΡ και λέει: «α, όχι αν αφήνεις παράθυρο για να κάνεις δηµοψήφισµα για την κατάργηση όλων των
νόµων της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και την απελευθέρωση ενεργείας, δεν µπορώ να συµφωνήσω µαζί σου». Είναι πιο συνεπής
ιδεολογικά εδώ η ΔΗΜΑΡ, αφού λέει ότι θέλει να είναι µέλος της
Ευρωπαϊκής Ενώσεως, άρα δέχεται ότι το ρεύµα δεν είναι κοινωνικό αγαθό, άρα δέχεται ότι εκεί µπορεί να γίνει άνοιγµα της
αγοράς ενεργείας και ζητάει τώρα από το ΣΥΡΙΖΑ να υπογράψουν κοινή πρόταση, που να λέει τι; Ότι µιλάµε µόνο για το συγκεκριµένο και είµαστε υπέρ τού να µπουν οι ιδιώτες στην αγορά
ενεργείας.
Και σας ρωτώ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι το ΣΥΡΙΖΑ: Τελικά, εσείς πού ακριβώς στέκεστε; Είναι το ρεύµα κοινωνικό
αγαθό, όπως µας λέτε στα κανάλια, ή δεν είναι; Εάν το ρεύµα
είναι κοινωνικό αγαθό, όπως λέτε εσείς –εγώ θα σας πω στη συνέχεια ότι δεν είναι- τότε πώς δέχεστε το άνοιγµα της αγοράς
ενεργείας και την είσοδο ιδιωτών στην αγορά ενεργείας, όπως
επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Ένωση; Αν δεν το δέχεστε αυτό, γιατί
δεν συνυπογράφετε εσείς την πρόταση του ΚΚΕ να καταργηθούν
όλοι οι νόµοι περί απελευθερώσεως της αγοράς ενεργείας;
Κοιτάξτε: πατάτε µονίµως σε δύο βάρκες, κύριε Λαφαζάνη. Το
να πατάτε µονίµως σε δύο βάρκες είναι ωραίο για ένα κόµµα της
Αντιπολιτεύσεως, είναι χαριτωµένο και πιθανώς φέρνει και ψήφους, αλλά στην άσκηση πραγµατικής πολιτικής είναι εξαιρετικά
προβληµατικό.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Πρέπει να σας πω –για να κλείσω και να µην καταχραστώ το
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χρόνο- ότι εµείς είµαστε εξαιρετικά υπερήφανοι για το σχέδιο
νόµου που φέρνει ο κ. Μανιάτης και θέλω να συγχαρώ τον κύριο
Υπουργό. Είναι το πρώτο µεγάλο και πραγµατικό βήµα για την
απελευθέρωση της αγοράς ενεργείας στη χώρα.
Η σύγκριση που κάνουν συνάδελφοι µε την «ENERGA» και την
«HELLAS POWER» είναι εντελώς ατυχής, διότι το πρόβληµα που
υπήρχε µέχρι σήµερα ποιο ήταν για εµάς που πιστεύουµε στην
απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας όπως χαίροµαι ότι πιστεύετε και εσείς, κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, αφού δέχεστε να ισχύουν
αυτοί οι νόµοι; Είναι ότι η ΔΕΗ είναι τόσο µεγάλη στη συγκεκριµένη αγορά, είναι τόσο τεράστια, που δεν αφήνει χώρο για να
γίνει ανταγωνιστής και να γίνει ανταγωνισµός.
Η «ENERGA» και η «HELLAS POWER» δεν ήταν ανταγωνιστικές στη ΔΕΗ επιχειρήσεις. Ήταν απλώς εισωγείς ρεύµατος ή
αγοραστές ρεύµατος από τη ΔΕΗ. Ήταν πολύ µικρές. Γιατί ήταν
πολύ µικρές; Γιατί η ΔΕΗ είναι τεράστια. Η ΔΕΗ δηλαδή στην
αγορά ενεργείας κατέχει αυτό που για εµάς, της φιλελεύθερης
οικονοµίας, είναι απαράδεκτο σε µια αγορά, τη δεσπόζουσα
θέση. Δεν επιτρέπει δηλαδή λόγω όγκου, λόγω µεγέθους, να λειτουργήσει ο ανταγωνισµός.
Τι κάνει λοιπόν, το παρόν νοµοσχέδιο; Το παρόν νοµοσχέδιο,
σπάζοντας τη ΔΕΗ σε µικρή και µεγάλη ΔΕΗ, δηµιουργεί για
πρώτη φορά στη χώρα µας πραγµατικά υγιή ανταγωνισµό. Δηµιουργεί τις συνθήκες, τουλάχιστον. Θα το δούµε στην πράξη.
Δηµιουργεί, όµως, το θεσµικό πλαίσιο, τις συνθήκες, για να
υπάρξει υγιής ανταγωνισµός στην αγορά ενεργείας. Άρα, µπορούµε να έχουµε τα οφέλη όλων αυτών που πιστεύουµε εµείς
της φιλελεύθερης οικονοµίας και που χαιρόµαστε ότι δεν µάχεστε κι εσείς, αφού δεν αµφισβητείτε όλους τους σχετικούς νόµους της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, όπως σας ζητάει το ΚΚΕ.
Υπό την έννοια αυτή, η απόρριψη εκ µέρους σας της προτάσεως του ΚΚΕ για την κατάργηση όλων των σχετικών νόµων αναδεικνύει ότι στην πραγµατικότητα αυτά που µας χωρίζουν είναι
πολύ λιγότερα. Και εσείς θέλετε, λοιπόν, την απελευθέρωση της
αγοράς ενεργείας και την είσοδο των ιδιωτών και εµείς τα θέλουµε. Αντί να συζητάµε, λοιπόν, για όλα τα άλλα, ας συζητήσουµε για τις λεπτοµέρειες του νόµου και εκεί να δούµε αν
µπορούν να υπάρχουν περαιτέρω συµπτώσεις.
Στο µεγάλο, όµως, ιδεολογικό θέµα, όσο κι αν θέλετε να το
κρύψετε, έχουµε πλήρη ταυτότητα. Θέλετε απελευθέρωση αγοράς ενεργείας και εισαγωγή ιδιωτών σε αυτόν τον τοµέα. Θερµά
συγχαρητήρια! Σας καλωσορίζουµε στο χώρο της Ευρώπης, στο
χώρο της φιλελεύθερης οικονοµίας!
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Τον λόγο έχει η κ.
Θεανώ Φωτίου.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Πρόεδρε, ένας πολίτης της χώρας αυτής αν παρακολουθούσε τη Βουλή και τα κανάλια από χθες και σήµερα, θα
έβλεπε ότι τη γραµµή τη δίνουν τα κανάλια και οι κυβερνητικές
εφηµερίδες. Κατάπληκτος ο πολίτης αυτός θα έβλεπε ότι την
υπεράσπιση της ιδιωτικοποίησης την κάνουν τα κατεστηµένα
µέσα ενηµέρωσης, διότι ο εισηγητής της Συµπολίτευσης απλά
επαναλαµβάνει τα επιχειρήµατά τους. Οι δε Βουλευτές της Συµπολίτευσης απουσιάζουν.
Θα έβλεπε αυτός ο πολίτης, λοιπόν, ότι στον µακρύ κατάλογο
των οµιλητών υπάρχουν µόνο οι Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και δυοτρεις Βουλευτές από τη Νέα Δηµοκρατία. Τι σηµαίνει αυτό; Και
ρωτώ τον προλαλήσαντα µε τις µεγάλες ευφυΐες κι εκείνα τα
σοφίσµατα που έχει µάθει από την αρχαιοελληνική γραµµατεία
–κακώς τα έχει µάθει- τι σηµαίνει αυτό;
Μήπως σηµαίνει ότι κρύβονται και ότι σε τελευταία ανάλυση
εάν δεν υπήρχε το κόλπο του Θερινού Τµήµατος, θα είχανε
χοντρά προβλήµατα εδώ µέσα; Μήπως σηµαίνει ότι ακριβώς γι’
αυτό δεν θέλετε το δηµοψήφισµα; Ποια κυβέρνηση, η οποία έχει
χάσει τη δεδηλωµένη µε την πρόσφατη λαϊκή ετυµηγορία, δεν
θα είχε τη στοιχειώδη εντιµότητα να ζητάει η ίδια δηµοψήφισµα
για ένα τέτοιο µεγάλο θέµα; Παρά τώρα, παίζουµε το κρυφτούλι.
Εκατόν είκοσι υπογραφές Βουλευτών, λοιπόν –όσες χρειάζονται, από όλα τα κόµµατα, τα οποία κάνουν την αντίστοιχη
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πρόταση δηµοψηφίσµατος- υπάρχουν και συµψηφίζονται, όπως
και ο κ. Βορίδης ανέλυσε σήµερα αλλά και ο κ. Μεϊµαράκης σε
πρωινή εκποµπή. Διότι, βεβαίως, τις γραµµές της Κυβέρνησης
θα τις µαθαίνουµε από τα κανάλια, όχι στη Βουλή. Στην Βουλή
δεν θα είναι κανείς από εδώ και ύστερα. Γι’ αυτό ακριβώς έχει
επιλεγεί αυτή η µέθοδος. Μάθαµε, λοιπόν, σήµερα ότι αθροίζονται οι προτάσεις, πράγµατι, επί του επίδικου, δηλαδή για το
δηµοψήφισµα για τη µικρή ΔΕΗ.
Πού θα βρούµε, όµως, τους εκατόν ογδόντα; Αν είχαµε λίγη
εντιµότητα, οι εκατόν ογδόντα έπρεπε να ζητηθούν από την ίδια
την συµπολίτευση. Εγώ πιστεύω ότι υπάρχουν ακόµη άνθρωποι
που ντρέπονται γι’ αυτήν την ιστορία της µικρής ΔΕΗ µέσα στη
Συµπολίτευση και φάνηκε και από τον τρόπο που τοποθετήθηκαν
οι εισηγητές.
Ερωτώ, λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, πρώτον, ποιος απλός πολίτης
θα έβγαζε στο σφυρί, θα εκποιούσε, ό,τι είχε –τα ασηµικά του,
τα διαµαντικά του- χωρίς να ξέρει πόσο αξίζουν; Ρωτήσαµε
χιλιάδες φορές τον Υπουργό: πόσο αποτιµάται αυτό το οποίο
βγάζετε προς ιδιωτικοποίηση; Απάντηση καµµία.
Δεύτερον, τι σηµαίνει το ότι µπαίνει ιδιώτης ή ιδιώτες στη ΔΕΗ
σε περίοδο κρίσης; Πόσα νοικοκυριά δεν µπορούν να πλη- ρώσουν το ρεύµα; Πόσα έχουν κάνει µικρούς ή µεγάλους διακανονισµούς; Ξέρει ο Υπουργός Ενέργειας; Σε πόσα νοικοκυριά έχει
κοπεί το ρεύµα; Τριακόσιες χιλιάδες; Τι θα ζήσουµε; Θα ζήσουµε
αυτοκτονίες τον επόµενο χρόνο, εάν µπουν οι περιβόητοι
επενδυτές, όπου θα τους τηλεφωνούν κάθε µέρα στα σπίτια από
το χάραµα και θα τους λένε «δεν πληρώσατε τον λογαριασµό της
ΔΕΗ;». Αυτή η ιστορία θα παιχτεί του χρόνου;
Τρίτον, δεν κατάλαβα κάτι στην τροπολογία που φέρνετε για
τη µετεγκατάσταση των οικισµών: Η ΔΕΗ έχει πληρώσει µετεγκατάσταση οικισµών µέχρι σήµερα. Με ποια λογική θα ξαναχρεωθεί
το δηµόσιο τη µετεγκατάσταση των οικισµών; Εάν κατάλαβα
καλά, µήπως πάµε για νέες Σκουριές, για νέα υποδείγµατα
Σκουριών σε όλη την Ελλάδα; Αυτό υποπτεύοµαι ότι συµβαίνει.
Και επειδή πάρα πολλές φορές λέτε αυτού του τύπου τα
ευφυολογήµατα, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι υπέρ της ιδιωτικοποίησης,
αφού είναι µε την Ευρωπαϊκή Ένωση και τέτοια «πράσσειν άλογα», θα ήθελα να σας πω µερικές από τις αρχές που έχουµε στο
πρόγραµµά µας και τους άξονες και τις προτεραιότητες της
ενεργειακής πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ πάνω στα θέµατα που συζητάµε.
Στις άµεσες προτεραιότητες είναι σαφώς να καταργήσουµε
όλους αυτούς τους µνηµονιακούς νόµους –διότι βεβαίως δεν
είναι ένας και δύο- που αφορούν την ενέργεια.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Μα, είναι προ µνηµονίου!
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Θα καταργήσουµε αυτούς τους άµεσους
και όσους µπαίνουν εµπόδιο στο να είναι η ενέργεια δηµόσιο
αγαθό. Για εµάς αυτό είναι προτεραιότητα.
Όµως, τα κεντρικά µας θέµατα άµεσης προτεραιότητας είναι
δύο, τα οποία απασχολούν πάρα πολύ τον ελληνικό λαό. Το ένα
είναι ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, που είχε θύµατα πέρσι. Είναι
ένα από τα µεγάλα στοιχεία παραγωγής ενέργειας, όλη η ιστορία
του πετρελαίου δηλαδή και των πετρελαιοειδών. Και αυτό θα το
καταργήσουµε. Θα καταργήσουµε άµεσα τον ενιαίο φόρο
κατανάλωσης.
Και δεύτερον, θα ακολουθήσουµε µια πολιτική δραστικής
αντιµετώπισης της ενεργειακής φτώχειας. Αυτό τι σηµαίνει; Ότι
εφόσον εµείς πιστεύουµε η ενέργεια είναι δηµόσιο αγαθό, κοινό
αγαθό για το σύνολο του πληθυσµού, θα έχουµε µια κλιµακούµενη, δίκαιη, τιµολογιακή πολιτική, µε χαµηλές τιµές για την
ευρεία λαϊκή κατανάλωση, µε προτεραιότητα στους ανέργους,
στους εργαζόµενους χαµηλού εισοδήµατος και στις µικρές
επιχειρήσεις.
Ιδιαίτερα για τις ευάλωτες οµάδες του πληθυσµού, που βρίσκονται σε κατάσταση σοβαρής υλικής αποστέρησης, θα εξασφαλίσουµε µια ελάχιστη ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας και πετρελαίου θέρµανσης που ανταποκρίνεται στα κριτήρια αξιοπρεπούς διαβίωσης.
Αυτή είναι µια πολιτική άµεσων ενεργειών της αριστεράς. Από
εκεί και ύστερα, έχουµε ένα µεγάλο µεσοπρόθεσµο και µακροπρόθεσµο πρόγραµµα ανασχεδιασµού της ενεργειακής πολιτι-
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κής της χώρας και µε αυτά εµείς θα προχωρήσουµε, πολύ σύντοµα ελπίζω, την κατάσταση. Βεβαίως, δεν θα µπορέσετε να εφαρµόσετε καν αυτά που θα ψηφίσετε σήµερα, εάν ψηφίσετε.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Κι εµείς ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει ο κ. Καράογλου.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Ίσως η προλαλήσασα συναδέλφισσα δεν γνωρίζει ότι αυτό
που επικαλούνταν δεν είναι µνηµονιακές υποχρεώσεις, αλλά κανονισµοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι απαραίτητοι, γιατί
πρέπει να υπάρχει ανταγωνισµός και στο επίπεδο αυτό.
Έρχοµαι στο θέµα µας τώρα. Υπό φυσιολογικές συνθήκες,
αγαπητές συναδέλφισσες και αγαπητοί συνάδελφοι, η σηµερινή
µέρα θα έπρεπε να είναι µια ιδιαίτερα σηµαντική µέρα για το Ελληνικό Κοινοβούλιο, γιατί συζητούµε και θα κληθούµε να αποφασίσουµε µε την ψήφο µας για µια πολύ σηµαντική µεταρρύθµιση,
µια µεταρρύθµιση από εκείνες που πραγµατικά έχει ανάγκη ο
τόπος µας.
Δυστυχώς, όµως, µε όχηµα την αποκρατικοποίηση της µικρής
ΔΕΗ ο ΣΥΡΙΖΑ επέλεξε για µια ακόµη φορά να αναλωθεί σε µικροκοµµατικούς τακτικισµούς, επιχειρώντας άλλη µια απόπειρα
επέλασης στα χειµερινά ανάκτορα. Μόνο που δυστυχώς για το
ΣΥΡΙΖΑ και αυτή η απόπειρα θα αποτύχει παταγωδώς, όπως άλλωστε συνέβη και µε όλες τις προηγούµενες.
Παρασυρόµενος από τη βουλιµία της εξουσίας ο κ. Τσίπρας,
συνεπικουρούµενος από πολιτικούς σχηµατισµούς που επέλεξαν
να σκουπίζουν τις σκάλες της Κουµουνδούρου µήπως και καταφέρουν να εξασφαλίσουν την πολιτική τους επιβίωση, επιχειρεί
να στήσει µια ετερόκλητη, τυχοδιωκτική και πολιτικάντικη συµµαχία των προθύµων, προκειµένου να µετατρέψει τη συγκεκριµένη ψηφοφορία για την αποκρατικοποίηση της ΔΕΗ και τη
δηµιουργία της µικρής ΔΕΗ σε µια πρόβα τζενεράλε, εν’ όψει της
εκλογής του Προέδρου της Δηµοκρατίας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η αλήθεια είναι ότι τον κ. Τσίπρα
δεν τον νοιάζει το µέλλον της ΔΕΗ ούτε αν θα ιδιωτικοποιηθεί ή
όχι. Τον κ. Τσίπρα τον ενδιαφέρει να µετρήσει τα κοινοβουλευτικά κουκιά, εν όψει του ερχόµενου χειµώνα.
Σε αυτήν την εξωθεσµική προσπάθεια ανατροπής των κοινοβουλευτικών δυνάµεων και ισορροπιών, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η ΓΕΝΟΠ, ο αλήστου µνήµης συνδικαλιστής κ. Φωτόπουλος και όσοι συµµετείχαν στην υποκινούµενη απεργία δεν είναι
τίποτα άλλο παρά Δούρειος Ίππος, δεν είναι τίποτε άλλο από το
ανάχωµα που επιχειρούν να στήσουν όλοι εκείνοι που υπερασπίζονται µανιωδώς το αµαρτωλό χθες, δίνοντας µάχες οπισθοφυλακής, προκειµένου η Ελλάδα να παραµείνει η µοναδική χώρα
της Ευρώπης µε οικονοµία σοβιετικού τύπου, όπου το κράτος«πατερούλης» συντηρεί παθογένειες δεκαετιών, στραγγαλίζοντας κάθε ιδιωτική πρωτοβουλία.
Σε όλους αυτούς τους συνδικαλιστές, κοµµατικούς παράγοντες, εκφραστές συγκεκριµένων συµφερόντων, υπόδικους, που
νοµίζουν ότι η ΔΕΗ, η χώρα και οι καταναλωτές είναι το µαγαζάκι
τους απαντούµε ότι η Ελλάδα δεν θα επιστρέψει ποτέ ξανά στην
εποχή των κολάδων, ούτε θα γίνει ξανά όµηρος των συντεχνιών
που µάχονται για να περισώσουν τα σκανδαλώδη προνόµια τους.
Η Ελλάδα του χθες, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ,
τελείωσε. Οι συντεχνίες έπαψαν πια να κυβερνούν αυτόν τον
τόπο. Η λογική του τσαµπουκά και οι πρακτικές των κατ’ επάγγελµα επαναστατών, που γράφουν τη δικαιοσύνη και τους Έλληνες στα παλαιότερα των υποδηµάτων τους, δεν βρίσκουν
πλέον απήχηση στην κοινωνία µας.
Ο Πρωθυπουργός της χώρας ο κ. Αντώνης Σαµαράς το είπε
ξεκάθαρα: «Οι φανατικοί λαϊκιστές δεν θα µας αφαιρέσουν το δικαίωµα για πρόοδο». Αυτό το δικαίωµα οι Έλληνες και οι Ελληνίδες το κέρδισαν και το αξίζουν.
Για τη µικρή ΔΕΗ λοιπόν, αρµόδια να αποφασίσει είναι µόνον
η παρούσα Βουλή και όχι οι λίγοι βολεµένοι, οι οποίοι, αφού ανέβηκαν σε νέα κοµµατικά άρµατα, εκτελούν πιστά τις άνωθεν εντολές να µαταιώσουν µε κάθε τρόπο την προσπάθεια της εταιρείας να αναπτυχθεί και να εκσυγχρονιστεί. Αυτήν την οπισθο-
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δροµική και αντιδραστική Αριστερά, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, υπηρετεί ο ΣΥΡΙΖΑ και όχι την Αριστερά της προόδου.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της Αντιπολίτευσης, σας άκουσα
πολλές φορές να σηµειώνετε µε έµφαση ότι δίνετε των υπέρ πάντων αγώνα επικαλούµενοι την κοινωνία, ενώ στην πραγµατικότητα αντιµάχεστε την κοινωνία. Παραβλέπετε σκόπιµα το γεγονός ότι από την πώληση της µικρής ΔΕΗ τα µεγαλύτερα οφέλη
θα τα έχει η ίδια η επιχείρηση, καθώς µε τα έσοδα από την αποκρατικοποίηση θα αποπληρωθούν δάνεια και µε τη ρευστότητα
που θα προκύψει θα γίνουν οι απαραίτητες επενδύσεις.
Και όταν γίνουν οι αναγκαίες επενδύσεις, τότε θα µπορούµε
να µιλάµε για περιορισµό της πιθανότητας νέων αυξήσεων στα
τιµολόγια, αλλά και για µακροπρόθεσµη δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας, ιδίως στις τοπικές κοινωνίες, που το έχουν
ανάγκη.
Δεν σας άκουσα, επίσης, να κάνετε καµία αναφορά στη διασφάλιση των χιλιάδων θέσεων εργασίας που ήδη υπάρχουν, µιας
και στο εν λόγω νοµοσχέδιο προβλέπεται ρητά η υποχρέωση του
επενδυτή να µεταφέρει το προσωπικό στην καινούργια εταιρεία
και να το διατηρήσει ακέραιο και ολόκληρο για τουλάχιστον
πέντε χρόνια.
Αναφέροµαι, φυσικά, στο προσωπικό των άξιων, έµπειρων και
καταρτισµένων επιστηµόνων και στελεχών, οι οποίοι καθηµερινά
υπερβάλλουν εαυτούς και δεν έχουν καµµία σχέση µε τη µειοψηφία των συναδέλφων τους, που απολαµβάνουν συνδικαλιστικά
προνόµια, χωρίς να προσφέρουν το ελάχιστο στην επιχείρηση
ούτε φυσικά και στο καταναλωτικό κοινό.
Σε αντίθεση µε τη συστηµατική και φιλότιµη, είναι αλήθεια,
προσπάθεια της Αντιπολίτευσης να παραβλέψει ορισµένες σηµαντικές πτυχές του νοµοσχεδίου, άκουσα πολλές φορές στελέχη της να ψεύδονται, ισχυριζόµενα, πρώτον, ότι τα δίκτυα της
ΔΕΗ θα περάσουν σε ιδιώτες και δεύτερον, ότι το ρεύµα θα ακριβύνει.
Θα απαντήσω και στα δύο ερωτήµατα: Πρώτον, τα δίκτυα παραµένουν υπό τον έλεγχο του ελληνικού δηµοσίου. Δεύτερον, το
ηλεκτρικό ρεύµα δεν θα ακριβύνει, διότι ο έλεγχος των τιµών, η
πορεία των επενδύσεων και ο έλεγχος του κόστους των δικτύων
θα εξακολουθήσει να ελέγχεται από την Ανεξάρτητη Ρυθµιστική
Αρχή Ενέργειας.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι –και κλείνω µε αυτό, γιατί δεν
θέλω να καταχραστώ την ευγένεια και το χρόνο του Προεδρείουείναι αυτονόητο ότι υπό τη φυσική πίεση του ανταγωνισµού υπάρχει προσδοκία βελτίωσης υπηρεσιών και προϊόντων. Παντού
σε όλο τον κόσµο ο ανταγωνισµός φέρνει µείωση του λειτουργικού κόστους, βελτίωση της αποδοτικότητας, ορθή κοστολόγηση
των επενδύσεων.
Από το άνοιγµα, λοιπόν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, της
αγοράς ενέργειας ο καταναλωτής θα αποκοµίσει µόνον οφέλη:
Καλύτερες και ποιοτικότερες υπηρεσίες, εισαγωγή νέων τεχνολογιών και τεχνογνωσίας και αποδοτικότερα κοστολόγια είναι
ορισµένα µόνο από αυτά.
Για όλους τους παραπάνω λόγους υπερψηφίζω το νοµοσχέδιο
για τη µικρή ΔΕΗ στηρίζοντας µε όλες µου τις δυνάµεις µια
ακόµη σηµαντική, µεταρρυθµιστική πρωτοβουλία της Κυβέρνησης.
Βλέπετε ανήκω –και εξακολουθώ συνειδητά να ανήκω- σε εκείνους που προτιµούν τη δράση από την αδράνεια. Επιλέγω, λοιπόν, συνειδητά να δίνω τη µάχη και να υποστηρίζω την άποψη
µου, παρά να κάθοµαι και να µοιρολογώ πάνω από τα ερείπια,
λέγοντας «για όλα φταίνε όλοι οι άλλοι».
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Η τελευταία φράση, άλλωστε, είναι προνόµιο του κόµµατος
της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης. Φαίνεται πως κανένας στην
οµάδα της Κουµουνδούρου δεν διάβασε το πρόσφατο άρθρο
του κ. Θεόδωρου Γεωργακόπουλου στην Εφηµερίδα «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ» µε τίτλο: «Οι επτά λόγοι που ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι στην Κυβέρνηση».Σας υπενθυµίζω µόνο τον επίλογο του άρθρου: «Δεν
µπορείς να υπόσχεσαι την Ελλάδα του 1985 ή του 2006, µιµού-
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µενος ακόµη και τη χροιά της φωνής του Ανδρέα Παπανδρέου
και να αυτοαποκαλείσαι «νέος»».
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούµε κι
εµείς.
Πριν δώσω τον λόγο στην κ. Τριανταφύλλου, που είναι η επόµενη οµιλήτρια, θα ήθελα να προτείνω στο Τµήµα µια µικρή τροποποίηση της διαδικασίας, µετά από διαβούλευση που κάναµε
µε όσους ήταν βέβαια, εδώ Κοινοβουλευτικούς Εκπροσώπους.
Επειδή υπάρχουν πολλοί οµιλητές ακόµη, η πρόταση είναι η
εξής: Να µιλήσει ο κύριος Υπουργός, όποτε επιθυµεί –ει δυνατόν
και µετά την κ. Τριανταφύλλου-, να µιλήσουν οι Κοινοβουλευτικοί
Εκπρόσωποι επί της αρχής, όσοι δεν έχουν µιλήσει, και στη συνέχεια να γραφτούν οµιλητές που ενδιαφέρονται να µιλήσουν και
στη συζήτηση επί των άρθρων. Προφανώς, να µιλήσουν οι εισηγητές και οι ειδικοί αγορητές στη συζήτηση επί των άρθρων και
µετά να πάµε σε ενιαία συζήτηση. Ο κάθε οµιλητής, δηλαδή, µπορεί να µιλάει µε κάποια ανοχή και του Προεδρείου και επί της
αρχής, εφόσον το επιθυµεί, και επί των άρθρων.
Στο τέλος, θα πάµε σε µια κοινή, ενιαία ψηφοφορία, επειδή
έχουν κατατεθεί αιτήσεις ονοµαστικής ψηφοφορίας, όπως και
χθες, για όλα τα θέµατα, επί της αρχής και επί των άρθρων.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ: Το απόγευµα;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Σε ώρα που θα ρυθµίσουµε αργότερα, αφού διαµορφωθεί ο κατάλογος.
Βλέπω ότι υπάρχει συµφωνία.
Επίσης, κάνουµε και έκκληση –δεν µπορούµε να το επιβάλλουµε αυτό- όσοι Βουλευτές µίλησαν επί της αρχής, εάν δεν
τους είναι εντελώς απαραίτητο, να µην εγγραφούν για να µιλήσουν και στα άρθρα, για να µπορέσουν κι άλλοι Βουλευτές να
πάρουν τον λόγο.
Βλέπω ότι το Τµήµα συναινεί.
Τον λόγο έχει η κ. Τριανταφύλλου.
ΜΑΡΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, πρέπει να απαντήσω σε κάποια πράγµατα, τα οποία ακούστηκαν προηγουµένως
σχετικά µε το ΣΥΡΙΖΑ, τη σχέση του µε την Ευρωπαϊκή Ένωση
κ.λπ..
Κατ’ αρχήν, είναι γνωστό σε όλους σας –είµαι σίγουρη- ότι
υπάρχει ακόµη και σε αυτήν την Ευρώπη µια συζήτηση που έχει
ανοίξει για τις ιδιωτικοποιήσεις.
Υπάρχουν συστάσεις προς όλες τις ευρωπαϊκές χώρες για πάγωµα των ιδιωτικοποιήσεων, τουλάχιστον µέχρι να γίνει απολογισµός των δράσεών τους και των αποτελεσµάτων τους.
Δεύτερον, για το ΣΥΡΙΖΑ το ρεύµα είναι κοινωνικό αγαθό και
ως τέτοιο έχουµε πει ότι σε καµµία περίπτωση δεν παίρνει ιδιωτικοποίηση και αποκρατικοποιήσεις.
Τρίτον, σχετικά µε την πρόταση δηµοψηφίσµατος του ΚΚΕ,
εµείς θα τη στηρίξουµε.
Τι δεν καταλαβαίνετε, κύριε συνάδελφε της συγκυβέρνησης,
από αυτό; Εµείς θα τη στηρίξουµε και δεν διαφωνούµε.
Τέταρτον, ο κ. Γεωργιάδης αναφέρθηκε πριν στις διαφορές
που υπάρχουν ανάµεσα στις προτάσεις για τα δηµοψηφίσµατα.
Πράγµατι, ως ένα βαθµό, έχει δίκιο. Τεχνηέντως, βέβαια -καθόλου περίεργο ωστόσο- δεν ανέφερε ότι ανάµεσα σε όλες αυτές
τις προτάσεις, όπως επίσης και ανάµεσα στις εισηγήσεις όλων
των κοµµάτων και στις απόψεις των φορέων, υπάρχει κοινή αφετηρία, υπάρχει κοινή συνισταµένη και είναι το «όχι», το ξεκάθαρο
«όχι» απέναντι σε αυτό το νοµοσχέδιο.
Πάµε λίγο τώρα στο θέµα µας. Η Κυβέρνηση στοχεύει στην
απογύµνωση της χώρας από όλα της τα περιουσιακά στοιχεία.
Τώρα ήρθε και η σειρά της ΔΕΗ και σε αυτήν την περίπτωση δεν
εξυπηρετεί µόνο τα ιδιωτικά συµφέροντα, αλλά και µεταβιβάζει
σε ευτελείς τιµές –κυριολεκτικά επί πινακίου φακής- τα κοµµάτια
εκείνα µε τα µεγαλύτερα περιθώρια µελλοντικής ανάπτυξης, τις
πλέον καινοτόµες τεχνολογίες, τα πλέον κρίσιµα ορυκτά κοιτάσµατα.
Όλα αυτά τα περιουσιακά στοιχεία του ελληνικού λαού δηµιουργήθηκαν από τον ιδρώτα και το υστέρηµά του. Δηµιουργήθηκαν για να εξυπηρετήσουν το κοινωνικό σύνολο και αποτελούν
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βασικά στοιχεία για την υπόσταση του κράτους και µελλοντική
απαντοχή και ελπίδα για την παραγωγική του ανασυγκρότηση
και ανάπτυξη.
Αναφέρθηκα πολύ αναλυτικά στο τι περιλαµβάνεται στο πακέτο εκποίησης. Δεν χρειάζεται να αναφερθώ ξανά.
Χαρίζετε, λοιπόν, στους ιδιώτες, που τα έργα και οι ηµέρες
τους µάς έχουν αποδείξει πόσο ωφελούν το κοινό συµφέρον. Το
λέω, φυσικά, ειρωνικά. Υπάρχουν επτά ιδιωτικές µονάδες που
παράγουν φυσικό αέριο, ύστερα από επιλογή τους, χωρίς να έχουν ούτε 1 ευρώ δόση, όµως, έχουν πάρει 1,2 δισεκατοµµύρια
ευρώ, για να κρατούν –τάχα- σε ασφάλεια το σύστηµα.
Εκτός από αυτό, χαρίζετε και το πελατολόγιο, δηλαδή το 30%
των πολιτών, το 30% από εµάς. Αυτό γιατί; Γιατί η ΔΕΗ δεν είναι
ανταγωνιστική και ο ανταγωνισµός µέσω της ιδιωτικοποίησης θα
επιφέρει µείωση της τιµής του ρεύµατος.
Τα χειρότερα χρόνια της κρίσης, από το 2010 µέχρι σήµερα,
η ΔΕΗ έχει κάνει επενδύσεις 4 δισεκατοµµυρίων. Ποια ιδιωτική
επιχείρηση µέσα σε αυτά τα χρόνια έχει κάνει 4 δισεκατοµµύρια
επενδύσεις;
Η αντιπαράθεσή σας δεν γίνεται µε επιχειρήµατα, αλλά γίνεται
επί δόγµατος, να ανοίξει η αγορά, να απελευθερωθεί η αγορά.
Η απελευθέρωση που ισχύει από το 1999 οδήγησε σε αυξήσεις
–το είπαν και άλλοι- 102% στα οικογενειακά νοικοκυριά και 76%
στις επιχειρήσεις, για να µην αναφέρω τα παραδείγµατα στην
Ευρώπη, όπου η πολιτική απορρύθµισης έδωσε αυξήσεις τιµολογίων ανάµεσα στα έτη από το 2002 έως το 2007, εξαιρετικά
ανεβασµένες τιµές, 71% στη Σουηδία, 84% στην Ιρλανδία, 63%
στη Δανία, 36% στη Φινλανδία. Πουθενά δεν επαληθεύτηκε αυτό
που προέβαλαν οι κατασκευαστές και οι θιασώτες του νεοφιλελευθερισµού, ότι δηλαδή το καθεστώς απελευθέρωσης θα προκαλούσε µειώσεις.
Παράλληλα, το κόστος παραγωγής ενέργειας έχει εκτοξευθεί.
Είναι αυτονόητο πως απόρροια της απελευθέρωσης µε τη διάσπαση της ενιαίας και καθετοποιηµένης δοµής της ΔΕΗ, η οποία
της επέτρεπε πριν οικονοµία κλίµακας και συντονισµένη λειτουργία, και µε τις τρεις εταιρείες που άφησε στη θέση της –ΔΕΗ,
Παραγωγή-Εµπορία και ΔΕΔΔΗΕ- είναι η εκτίναξη του κόστους.
Η προωθούµενη ουσιαστικά νέα διάσπαση της ΔΕΗ θα αυξήσει παραπέρα το κόστος παραγωγής και η εναποµένουσα ΔΕΗ,
λόγω του µείγµατος καυσίµου και της ηλικίας των εργοστασίων
που θα της αποµείνουν σύντοµα θα καταστεί µικρότερη και από
τη µικρή ΔΕΗ και λιγότερο ανταγωνιστική προς αυτή.
Το νεοφιλελεύθερο πλαίσιο ήταν αυτό που τόσα χρόνια σε
συνδυασµό µε πελατειακές σχέσεις, µε ρουσφετολογική πολιτική
έδωσε τη δυνατότητα για ευνοϊκές ρυθµίσεις σε «ηµετέρους»,
όπως και οι σκανδαλώδεις ρυθµίσεις για τις εταιρείες «ENERGA»
και «HELLAS POWER». Είπατε ότι είναι µικρές εταιρείες. Ναι, µικρές, αλλά θαυµατουργές. Σε αυτούς, τους τάχα επενδυτές προσφέρθηκαν δύο εκατοµµύρια καταναλωτές και πελάτες, αυτοί
εξαπάτησαν τους πολίτες, καταχράστηκαν ακόµα και το χαράτσι
του κ. Βενιζέλου πριν «πτωχεύσουν» -µέσα σε εισαγωγικά- κατάκλεψαν δηλαδή 300 εκατοµµύρια δηµόσιο χρήµα και τώρα είναι
υπόδικοι.
Και το επιχείρηµα ότι θα φθηνύνει το ρεύµα –δεν έχω χρόνο,
αλλά το ανέλυσαν άλλοι- είναι πραγµατικά έωλο.
Η ενεργειακή αυτάρκεια, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι
πολλές φορές συνώνυµο µε την εθνική ανεξαρτησία. Εδώ υπάρχει σχέδιο ιδιωτικοποίησης της ηλεκτρικής ενέργειας. Η ιδιωτικοποίησή της φέρνει ανισότητες, ενεργειακή φτώχεια και
ανασφάλεια, σε µια εποχή όπου το ηλεκτρικό ρεύµα είναι ένα
από τα βαρόµετρα του πολιτισµού και όπου ένα πολύ µεγάλο
µέρος των συµπολιτών µας δεν το έχουν, αδυνατούν να το πληρώσουν.
Η αγώνας για τη ΔΕΗ δεν είναι αγώνας µόνο του ΣΥΡΙΖΑ, είναι
αγώνας όλου του ελληνικού λαού. Σε αυτό το κατάφωρο έλλειµµα δηµοκρατίας πώς ήρθε το νοµοσχέδιο, πώς επιστρατεύθηκαν οι εργαζόµενοι;
Στην υπάρχουσα απονοµιµοποίηση της ηττηµένης πρόσφατα
συγκυβέρνησης αυτό που γίνεται, οι προτάσεις για δηµοψήφισµα και του ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι καθόλου τερτίπι.
Κατά την άποψή µας, το πιο ελπιδοφόρο είναι ότι γεννιέται και
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ριζώνει ένα κίνηµα µε παρακαταθήκες από το χθες, αλλά και αναφορά στο µέλλον, διαπερνώντας κοµµατικά στεγανά και διαχωριστικές ιδεολογικές γραµµές. Θα είναι έλλειµµα, αν δεν εκφραστεί και κοινοβουλευτικά ό,τι συµπλέκεται, µε αφορµή τη ΔΕΗ,
µε ποικίλους αρµούς και όχι µόνο µε τους εργαζόµενους της
ΔΕΗ. Είναι µοναδική ευκαιρία να εκφραστεί και κοινοβουλευτικά
µια ριζωµένη ιθαγένεια υπεράσπισης των ζωτικών δοµών του κοινωνικού κράτους, των πηγών του εθνικού πλούτου, των πολύτιµων περιβαλλοντικών οικοσυστηµάτων, των εργασιακών δικαιωµάτων ενάντια στον οδοστρωτήρα των µνηµονίων και του νεοφιλελευθερισµού.
Το ξαναλέµε για να το καταλάβετε ότι θέση µας είναι πως η
υπεράσπιση της δηµόσιας ενέργειας και των πλουτοπαραγωγικών πόρων είναι θεµέλιο της παραγωγικής επιβίωσης και ανασυγκρότησης και όρος στοιχειώδους εθνικής υπόστασης. Ο
ήλιος, ο άνεµος, το νερό, ο ορυκτός πλούτος δεν µπορούν να
είναι πηγή κερδοσκοπίας για τα κρατικοδίαιτα «αρπακτικά» της
αγοράς. Είναι κοινωνικά αγαθά, προσβάσιµα σε όλους και όχι εµπορεύµατα πολυτελείας για λίγους «έχοντες και κατέχοντες».
Αυτό το νοµοσχέδιο δεν πρέπει να περάσει και κυρίως δεν
πρέπει να υλοποιηθεί.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Θα δώσω τον λόγο
και στον κ. Γάκη, επειδή πρέπει να παραστεί σε επιτροπή µετά.
Έπειτα θα παρακαλέσω τον κύριο Υπουργό να λάβει τον λόγο.
Κύριε Υπουργέ, αν έχετε την καλοσύνη, µας διευκολύνει αν
µπορείτε να µιλήσετε τώρα, για να µιλήσουν µετά οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ (Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιµατικής Αλλαγής): Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να µιλήσω
σε περίπου µισή ώρα, για να προλάβω να ετοιµαστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Εντάξει.
Μετά θα δώσω τον λόγο στην κ. Χρυσοβελώνη, για να µιλήσει
ως Κοινοβουλευτική Εκπρόσωπος.
Ορίστε, κύριε Γάκη, έχετε τον λόγο.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΑΚΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το νοµοσχέδιο για τη µικρή
ΔΕΗ, όπως ονοµάζουµε τη σαλαµοποίηση, της Δηµόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισµού το κοµµάτι της µεγάλης ΔΕΗ και η διαδικασία διάλυσής της, δεν είναι αποµονωµένο και αποκοµµένο από
την ευρύτερη οικονοµική και κοινωνική πραγµατικότητα αυτή.
των µνηµονιακών αδιεξόδων.
Δεν αντιµετωπίζει αυτό το νοµοσχέδιο το αναπτυξιακό έλλειµµα, ούτε αποτελεί τον πυλώνα της ενεργειακής ασφάλειας
και απεξάρτησης της χώρας, όπως κοµπάζουν µε επικοινωνιακές
µεγαλοστοµίες οι κυβερνητικοί παράγοντες.
Το σηµερινό νοµοσχέδιο δεν λύνει το πρόβληµα του χρέους,
δεν συµβάλλει στην ανταγωνιστικότητα ούτε στην παραγωγικότητα των επιχειρήσεων. Αντίθετα, όπως δείχνουν πρόσφατες µελέτες για την οικονοµία της Ευρωζώνης, η οικονοµία της Ευρώπης ουσιαστικά πάσχει στην ενέργεια. Είναι ακατανόητη και καταστροφική για την κοινωνία, για τις επιχειρήσεις αυτή η υποταγή της Κυβέρνησης στις τροϊκανές απαιτήσεις, που προωθούν
το µοντέλο ιδιωτικοποίησης των πάντων και ακριβή ενέργεια
στην περίοδο της κρίσης.
Με έκπληξη ακούσαµε από τον κ. Καράογλου, τον πρώην
Υπουργό -βεβαίως ίσως να ήταν απασχοληµένος στα υπουργικά
του καθήκοντα και να µην πήρε χαµπάρι τι γίνεται µε τα µνηµόνια- να ισχυρίζεται, ότι αυτή δεν είναι µνηµονιακή δέσµευση, δεν
είναι προαπαιτούµενο για τη δόση του δανείου, αλλά είναι υποχρέωση και συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κατανοούµε, βέβαια, την ανάγκη του και την αγωνιώδη προσπάθεια να ξανακερδίσει µπόνους στη διεκδίκηση µιας υπουργικής καρέκλας.
Κύριοι συνάδελφοι, αυτό που χρειάζεται η εθνική µας οικονοµία δεν είναι η δήθεν απελευθέρωση της αγοράς, αλλά µακροπρόθεσµος ενεργειακός σχεδιασµός, µε κύριο πυλώνα τον
εκσυγχρονισµό της ΔΕΗ, ώστε να παρέχει φθηνή και αδιάλειπτη
ενέργεια στις επιχειρήσεις και την οικιακή κατανάλωση.
Η ανταγωνιστικότητα της χώρας δεν θα δηµιουργηθεί από µισθούς εξαθλίωσης, αλλά από φθηνό ρεύµα και φθηνή ενέργεια,
που θα δώσουν ώθηση στην παραγωγή προϊόντων υψηλής εγ-
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χώριας προστιθέµενης αξίας. Χρειάζεται µια πολιτική που θα
φέρει το κόστος σε προσιτά επίπεδα για καταναλωτές και επιχειρήσεις. Δεν µπορεί το ρεύµα σήµερα να στοιχίζει στη βιοµηχανία,
στο εµπόριο και στα σπίτια από 160 έως 180 ευρώ η µεγαβατώρα
και να περιµένουµε να είµαστε ανταγωνιστικοί σε προϊόντα και
τουριστικές υπηρεσίες.
Αυτό είναι το πλαίσιο µέσα στο οποίο συζητάµε σήµερα το νοµοσχέδιο και αυτή είναι η µεγάλη του αντίφαση, η εξυπηρέτηση
δηλαδή της νεοφιλελεύθερης ισοπεδωτικής λογικής και της υποταγής στο µεγάλο κεφάλαιο που υπερτερεί του κοινωνικού και
εθνικού συµφέροντος.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οι ρυθµίσεις που εισάγονται επιδιώκουν να δηµιουργήσουν µια νέα πραγµατικότητα, να ολοκληρώσουν νοµοθετικά τις αποφάσεις της τρόικας και της συγκυβέρνησης για την πλήρη διάσπαση, διάλυση και ιδιωτικοποίηση
της ΔΕΗ και των θυγατρικών της, αποφάσεις που εντάσσονται
στο συνολικότερο πακέτο εκποίησης της δηµόσιας περιουσίας,
συρρικνώνοντας την τεχνολογική και κοινωνικοοικονοµική υποδοµή της χώρας.
Η Κυβέρνηση Νέας Δηµοκρατίας και ΠΑΣΟΚ θα χαρακτηριστεί
σαν τη συγκυβέρνηση που κατάφερε να ξεπουλήσει τα πάντα σε
όποιον να ’ναι, τον αέρα πουλώντας, τα αεροδρόµια, τη θάλασσα
πουλώντας αιγιαλούς και παραλίες, τη στεριά, πουλώντας σήµερα τον ορυκτό πλούτο, όλα δηλαδή τα εθνικά µας πλεονεκτήµατα. Αυτό που απαιτείται σήµερα είναι ριζοσπαστικές αποφάσεις για έξοδο της οικονοµίας από την κρίση αντί του τυφλού ξεπουλήµατος.
Ειδικά για τα νησιά µας, η ενεργειακή κάλυψη είναι θέµα επιβίωσης. Τα στοιχεία κόστους για τη νησιωτική χώρα επιβεβαιώνουν την ενεργειακή ανεπάρκεια της Δωδεκανήσου και την
επιδείνωση της κατάστασης, µε την ενδεχόµενη τριχοτόµηση και
ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ.
Μας τροµάζει η ιδιωτικοποίηση και η απελευθέρωση της ενέργειας στα νησιά µας, κύριε Υπουργέ, κι αυτό γιατί η τιµή κόστους
µιας µεγαβατώρας µε καύσιµο το λιγνίτη είναι 40 ευρώ, µε καύσιµο το φυσικό αέριο είναι 80 µε 100 ευρώ, ενώ µε καύσιµο το
µαζούτ ή το πετρέλαιο, που χρησιµοποιούν τα εργοστάσια των
νησιών, δηλαδή των µη διασυνδεδεµένων περιοχών, η µεγαβατώρα κοστίζει κατά µέσο όρο 250 ευρώ, δηλαδή πέντε µε έξι
φορές πάνω απ’ ό,τι στην υπόλοιπη χώρα.
Σήµερα, αυτή τη διαφορά στο κόστος παραγωγής την καλύπτουν οι Έλληνες καταναλωτές µε το τέλος της υπηρεσίας κοινής ωφέλειας. Τα ερωτήµατα που γεννιούνται είναι πώς θα
καλύπτεται αύριο αυτή η διαφορά. Θα την αναλάβει το κράτος;
Θα συνεχίσει η κάλυψη από τους καταναλωτές; Θα εφαρµόζει η
ιδιωτική ΔΕΗ τις δεσµεύσεις της δηµόσιας ΔΕΗ; Θα αποδίδονται
οι πόροι αυτοί στη ΔΕΗ, για να χρηµατοδοτείται το κόστος στις
νησιωτικές περιοχές ή θα έχουµε τα γνωστά φαινόµενα της «ENERGA» και της «HELLAS POWER»;
Κύριε Υπουργέ, στις 30-8-2013 είχατε επισκεφθεί τη Ρόδο και
υποσχεθήκατε τότε τη διασύνδεση του Νοτίου Αιγαίου µε το
εθνικό δίκτυο, αλλά και µε το καλώδιο που συνδέει τη Δωδεκάνησο µε την Κύπρο και το Ισραήλ. Ισχύουν αυτές οι δεσµεύσεις
ή ήταν αυγουστιάτικες δηλώσεις;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ (Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιµατικής Αλλαγής): Δεν θυµάστε καλά.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΑΚΗΣ: Το άκουσα σήµερα το πρωί σε βίντεο.
Άκουσα τα λόγια σας, δεν το διάβασα!
Αυτή είναι η σηµερινή πραγµατικότητα, δηλαδή η αποµόνωση.
Η νησιωτική χώρα χρειάζεται οικονοµικές επενδύσεις, χρειάζεται
µια µεγάλη ΔΕΗ και φθηνό ρεύµα. Μια διασυνδεδεµένη Δωδεκάνησος µε πρόγραµµα ανάπτυξης χρειάζεται επάρκεια, ποιότητα ισχύος και ευστάθεια του ηλεκτρικού δικτύου της ενέργειας.
Η Κυβέρνηση πρέπει να προχωρήσει άµεσα σε συγκεκριµένα
ενεργειακά έργα υποδοµής και τεχνολογικής αναβάθµισης του
δικτύου στα νησιά. Μόνο έτσι θα αρθεί η αποµόνωση, θα έχουµε
τη σιγουριά ότι δεν θα βιώσουµε black out παρόµοια µε τα περσινά, όπως σε Σαντορίνη και Ρόδο.
Παρεµπιπτόντως, πέρυσι, περίπου τέτοια εποχή, σας είχα στείλει µια επιστολή στην οποία δεν πήρα απάντηση. Στην επιστολή
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αυτή σας ανέφερα την επικινδυνότητα από την τοποθέτηση ηλεκτροπαραγωγικών ζευγών σε υποσταθµούς υποβάθµισης τάσης,
που µπορούν να προκαλέσουν καταστροφικά και ηλεκτρικά, αλλά και περιβαλλοντικά ατυχήµατα προκαλώντας πυρκαγιές µέσα
στα δάση.
Κύριε Υπουργέ, η διασύνδεση των νησιών µε το εθνικό δίκτυο
πρέπει να είναι πρώτη προτεραιότητά µας, σε συνδυασµό βέβαια
µε την ολοκλήρωση της κατασκευής του νέου εργοστασίου στη
νότια Ρόδο, σε σηµείο που να µη δηµιουργεί περιβαλλοντικά
προβλήµατα.
Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ξεκάθαρη και τεκµηριωµένη θέση ενάντια στην
ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ. Ό,τι και να αποφασίσετε σήµερα, µε κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ η ΔΕΗ θα αποκτήσει ξανά την ενιαία οντότητά
της, µε κύριο χαρακτηριστικό την ενίσχυση του δηµόσιου χαρακτήρα της σε όλες τις εκφάνσεις. Παλεύουµε για το παρόν και
σχεδιάζουµε το µέλλον χωρίς να υποστηρίζουµε το παρελθόν.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούµε πολύ.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα
τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Κύριε Γεωργιάδη,
γιατί ζητάτε τον λόγο;
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Επί προσωπικού, κύριε
Πρόεδρε, για ένα λεπτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ορίστε, κύριε Γεωργιάδη. Έχετε τον λόγο για να µας εξηγήσετε το προσωπικό.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Ο συνάδελφος, κ. Γάκης,
στον οποίον έχω πολύ µεγάλη προσωπική εκτίµηση, παρερµήνευσε αυτά που είπα και ανέφερε ότι µπορεί για λόγους υπουργικού θώκου να λέµε αυτά που λέµε για να ξαναπάρουµε θώκους
κ.λπ..
Κύριε συνάδελφε, η Βουλή είναι χώρος ιδεολογικής αντιπαράθεσης. Είναι κρίµα, ειδικά εσείς που έχετε ήθος και χαρακτήρα
–τα οποία σας αναγνωρίζω- να υποβιβάζετε την ιδεολογική αντιπαράθεση σε παραπολιτική.
Εµείς, από τη Νέα Δηµοκρατία, θέσαµε ένα συγκεκριµένο ιδεολογικό ζήτηµα. Ποιο είναι αυτό; Ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πατάει σε δύο
βάρκες: από τη µία πλασάρει στην ελληνική κοινωνία την ιδέα ότι
η ενέργεια είναι κοινωνικό αγαθό και άρα πρέπει να είναι στο
κράτος, από την άλλη όµως αρνείται να υπογράψει το χαρτί του
ΚΚΕ, που λέει να καταργηθούν όλοι οι σχετικοί νόµοι, γιατί ακριβώς, αν το πει, θα πρέπει να θέσει εαυτόν εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και άρα έρχεται σε σύγκρουση µε αυτά που λέει ο κ. Τσίπρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό δεν έχει να κάνει µε ευρωπαϊκούς θώκους, είναι ιδεολογικό ζήτηµα. Αν έχετε να πείτε κάτι
στο ιδεολογικό ζήτηµα, πολύ ευχαρίστως να σας ακούσουµε.
Επίσης, να σας πω το εξής, γιατί αναφερθήκατε στο µνηµόνιο
και το σχετικό νοµοσχέδιο…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Τώρα, όµως, κάνετε
µια δεύτερη οµιλία, κύριε Γεωργιάδη. Δεν υπάρχει κάτι το προσωπικό.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Δευτερόλεπτα θα χρειαστώ, κύριε Πρόεδρε.
Το µνηµόνιο δεν έχει κάτι για το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο. Το
µνηµόνιο γράφει την ανάγκη εφαρµογής της ευρωπαϊκής νοµοθεσίας. Αν, λοιπόν, έχετε να πείτε κάτι σ’ αυτό, πολύ ευχαρίστως
να σας ακούσουµε. Αν, όµως, υποβιβάζετε την κριτική σας στο
ποιος θέλει ή δεν θέλει υπουργικούς θώκους, µε συγχωρείτε
αλλά αδικείτε και τον εαυτό σας και τη Βουλή.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Είχα πει ότι θα δώσω
τον λόγο στην κ. Χρυσοβελώνη, αλλά ο κ. Στρατούλης έχει µια
υποχρέωση σε δικαστήριο. Θα µπορούσε να προηγηθεί;
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Ας προηγηθεί ο κύριος συνάδελφος.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Κύριε Στρατούλη,
έχετε τον λόγο.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥΛΗΣ: Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε
και εσάς, κυρία Χρυσοβελώνη.
Πρώτα απ’ όλα, θέλω να πω ότι συµφωνώ απολύτως µε όσα
είπε ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ κ. Πετράκος. Αυτό που πάει να συν-
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τελεστεί, η διάσπαση της ΔΕΗ και το ξεπούληµα της λεγόµενης
µικρής ΔΕΗ, είναι πρώτα απ’ όλα ένα πολύ µεγάλο πολιτικό έγκληµα κι αυτό γιατί, η ΔΕΗ και οι υποδοµές της δεν είναι περιουσία της Κυβέρνησης ούτε του Πρωθυπουργού, όπως ούτε του
Υπουργού ή του κ. Άδωνι Γεωργιάδη, τον οποίον άκουσα πριν.
Είναι περιουσία του ελληνικού λαού και δεν έχουν κανένα δικαίωµα να την εκχωρήσουν.
Επίσης, αποτελεί πολιτικό έγκληµα, γιατί η Κυβέρνηση είναι
κυβέρνηση µειοψηφίας. Στις ευρωεκλογές Νέα Δηµοκρατία και
ΠΑΣΟΚ που συγκυβερνούν, έλαβαν ποσοστό µόνο της τάξης του
30%. Τώρα έχουν λιγότερο ποσοστό από το 1/3 του ελληνικού
λαού και δεν µπορούν µε τέτοιες αποφάσεις να βάζουν σε υποθήκη το µέλλον του λαού και να δεσµεύουν επόµενες κυβερνήσεις για πολλά χρόνια.
Δεύτερον, νοµίζω ότι πρέπει να επαναλάβουµε ότι, εκτός όλων
των άλλων, πρόκειται και για ένα αντιαναπτυξιακό, αντιοικονοµικό, αντιπαραγωγικό, έγκληµα, διότι δεν σπάει και εκχωρείται
το κοµµάτι µιας οποιασδήποτε επιχείρησης της χώρας.
Μιλάµε για τη ΔΕΗ, µια επιχείρηση στρατηγικής σηµασίας που
δραστηριοποιείται στον κλάδο της ενέργειας και χωρίς να υπάρχει έλεγχος του δηµοσίου, σ’ αυτήν τη µεγάλη στρατηγικής σηµασίας δηµόσια επιχείρηση, δεν µπορεί ούτε ένα στοιχειώδες
αναπτυξιακό σχέδιο να χαραχτεί για τη χώρα ή δεν µπορεί να
υπάρξει κάποια στιγµή ή να σχεδιαστεί ή και να εφαρµοστεί ένα
σχέδιο παραγωγικής ανασυγκρότησης της χώρας. Εποµένως,
είναι έγκληµα κατά της ίδιας της οικονοµίας της χώρας και του
µέλλοντός της.
Τρίτον, είναι πρώτα απ’ όλα αντικοινωνικό έγκληµα, το έχουµε
πει πολλές φορές. Αν χρειαστεί, θα το πούµε και ένα εκατοµµύριο φορές. Το ηλεκτρικό ρεύµα, το νερό, ο αέρας, η θάλασσα
είναι δηµόσια κοινωνικά αγαθά, στα οποία πρέπει οι πολίτες να
έχουν ισότιµη πρόσβαση σε προσιτές τιµές.
Αυτό το εξασφαλίζει µόνο ο έλεγχος των δηµόσιων κοινωνικών
αγαθών από το δηµόσιο και όχι από ιδιώτες, διότι τα µεγάλα ιδιωτικά συµφέροντα είναι γνωστό ότι κινούνται µε βάση το κριτήριο
της µέγιστης δυνατής κερδοφορίας. Δεν µπορούµε να εγκαταλείψουµε τους πολίτες και το δικαίωµά τους στο δηµόσιο κοινωνικό αγαθό της ηλεκτρικής ενέργειας και να το αφήσουµε σε
ιδιωτικά συµφέροντα.
Τέταρτον, άκουσα πολύ προσεκτικά τον Υπουργό σε δηµόσιες
παρεµβάσεις του και τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο, αλλά και
τον εισηγητή της Νέας Δηµοκρατίας να λένε «µα, ο ελεύθερος
ανταγωνισµός…». Κατά πόσο είναι ελεύθερος, να το δούµε.
Η δική µας γνώµη είναι ότι αυτό που λέτε εσείς απελευθέρωση
της οικονοµίας είναι σκλαβιά στα µεγάλα ιδιωτικά συµφέροντα,
που µπαίνουν σ’ αυτούς τους τοµείς και τους µονοπωλούν. Δεν
είναι απελευθέρωση. Αυτό ισχύει εντός εισαγωγικών.
Ας δούµε όµως ακόµα κι αυτό το µύθο της απελευθέρωσης.
Από το 2003 και µετά το 49% της ΔΕΗ είναι ιδιωτικοποιηµένο.
Από το 2000 και µετά έχουν περάσει νόµοι επί νόµων, µε τους
οποίους «απελευθερώνεται» η αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Το
46,5% της εγκατεστηµένης ισχύος στην ηλεκτρική ενέργεια το
έχουν ιδιώτες, µόνο το 53,5% είναι στο δηµόσιο και στη ΔΕΗ.
Άρα, αυτό που εσείς λέτε απελευθέρωση έχει γίνει και έχει
φέρει και αποτελέσµατα αν θέλετε, κακά, αφενός µεν γιατί αυξήθηκαν τα τιµολόγια αυτά τα χρόνια που πέρασαν, από τότε που
άρχισε η απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και η
ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ, κατά 102% στα λαϊκά νοικοκυριά και
στα οικιακά τιµολόγια και κατά 76,4% στη βιοµηχανία και µάλιστα, στην ενεργοβόρα βαριά βιοµηχανία της χώρας. Και αφετέρου, έχουµε και παραδείγµατα. Έχουµε την «Hellas Power» και
την «Energa», δύο ιδιωτικές εταιρείες που δραστηριοποιούνταν.
Όχι µόνο παρακράτησαν και ιδιοποιήθηκαν τα χρήµατα από τους
λογαριασµούς των Ελλήνων πολιτών που τους εµπιστεύτηκαν,
αλλά ακόµη και τα χαράτσια ιδιοποιήθηκαν. Και δεν είδαµε αποτελεσµατική υπεράσπιση του δηµοσίου στο δικαστήριο, το οποίο
έγινε, των δικών του συµφερόντων.
Να πούµε και κάτι, πέρα από τα διεθνή παραδείγµατα της Ιρλανδίας και άλλων χωρών όπου απελευθερώθηκε η αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και ανέβηκαν τα τιµολόγια. Ο ίδιος ο Ζερβός,
ο διοικητής της ΔΕΗ, ήρθε σε διαρκή κοινοβουλευτική Επιτροπή
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και είπε ότι, κατά τη γνώµη του, θα αυξηθούν τα τιµολόγια του
ηλεκτρικού ρεύµατος, λόγω αυτής της απελευθέρωσης.
Εν πάση περιπτώσει, αυτό θέλετε; Τη λεγόµενη απελευθέρωση, την οποία υποτίθεται µε προηγούµενους νόµους έχετε
κάνει και είχε αυτά τα αρνητικά αποτελέσµατα; Γιατί δεν λέτε την
αλήθεια στον ελληνικό λαό; Γιατί δεν λέτε ότι τον Ιούλιο του 2013
βγάλατε πράξη υπουργικού συµβουλίου όπου λέτε ότι διαλύετε
και ξεπουλάτε τη ΔΕΗ, που λέτε ότι και αυτή η µεγάλη ΔΕΗ που
θα µείνει µε 70% των µετοχών της, το 49% από αυτό που θα αποµείνει είναι σε ιδιώτες και άλλο ένα 17% έχει περάσει στο ΤΑΙΠΕΔ, πάει για ιδιωτικοποίηση και πάει µαζί µε το µάνατζµεντ σε
ιδιώτες;
Γιατί δεν λέτε ότι ο ΑΔΜΗΕ ήδη είναι σε µία πορεία «διαγωνισµού» –εντός ή εκτός εισαγωγικών- για να εκχωρηθεί το 66% των
µετοχών του; Πρόκειται για τον ΑΔΜΗΕ, δηλαδή τα δίκτυα µεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, δηλαδή το νευρικό σύστηµα της
χώρας, της οικονοµίας της και της ύπαρξής της. Άρα, ο σκοπός
σας δεν είναι αυτός που λέτε, να ανοίξετε δηλαδή την αγορά
ηλεκτρικής ενέργειας. Ο σκοπός σας είναι να πάτε σε πλήρη,
ολοκληρωτική επιχείρηση της ΔΕΗ υπέρ των ιδιωτικών συµφερόντων.
Επικαλείστε συνεχώς τον ΟΤΕ. Για να δούµε το παράδειγµα
του ΟΤΕ, γιατί έτυχε να έχω και εµπειρία, να είµαι επί χρόνια
µέλος της διοίκησής του. Πότε έπεσαν οι τιµές στην κινητή τηλεφωνία; Το 1992, όταν έδωσε η τότε κυβέρνηση µονοπωλιακά
την κινητή τηλεφωνία στην «PANAFON» και την «TELESTET», που
ήταν τα µεγαλύτερα τιµολόγια σε όλη την Ευρώπη, ή το 1998,
µετά από προσφυγές στο Συµβούλιο της Επικρατείας πολλών,
µεταξύ των οποίων και του οµιλούντος, και έξι χρόνια µετά δόθηκε άδεια και στον δηµόσιο ΟΤΕ κι έκανε την «COSMOTE» και
µε την παρέµβασή της έπεσαν οι τιµές;
Μιλήσατε για αύξηση θέσεων εργασίας; Είκοσι έξι χιλιάδες
τριακόσιους είχε ο ΟΤΕ όταν άρχισε να ιδιωτικοποιείται και άνοιξε η αγορά τηλεπικοινωνιών. Εννιά χιλιάδες έχει σήµερα, µε
πλήρη και σταθερή απασχόληση και πέντε χιλιάδες µε σκλαβοπάζαρο, µε 200 ευρώ το µήνα.
Και λέτε «Μα, έκαναν έναν χρόνο να πάρουν τηλέφωνα και
τώρα το παίρνουν σε µία ηµέρα». Κάνετε λάθος. Το 2008 που εκχωρήθηκε, ξεπουλήθηκε στη γερµανική «DEUTSHE TELEKOM»
ο ΟΤΕ σε µία εβδοµάδα έπαιρναν τηλέφωνο και ήταν µε δηµόσιο
ΟΤΕ. Την ψηφιοποίηση του δικτύου του ΟΤΕ και τον εκσυγχρονισµό του έκανε 100% ο δηµόσιος ΟΤΕ, µε δηµόσιες επενδύσεις
και µε τα χρήµατα των φορολογουµένων. Εποµένως, µακριά από
εµάς αυτά τα επιχειρήµατα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνοντας, κύριε Πρόεδρε, εµείς βεβαίως έχουµε αναλάβει
δέσµευση ότι θα κάνουµε οτιδήποτε για να µην περάσει αυτό το
νοµοσχέδιο.
Στηρίξαµε τους αγώνες των εργαζοµένων της ΔΕΗ και των
τοπικών κοινωνιών και είχαν µεγάλη στήριξη. Δυστυχώς, εσείς
αυτό το αντιµετωπίσατε µε πολιτική επιστράτευση. Ντυθήκατε
στο χακί και ντύσατε στο χακί και τους εργαζόµενους και βάλατε
στο «γύψο» τους αγώνες τους κι όλη την ελληνική κοινωνία. Και
σαν να µην έφτανε αυτό, εχθές διαρρεύσατε ότι θα καταργήσετε
και τον συνδικαλιστικό νόµο και τη δυνατότητα να απεργούν οι
εργαζόµενοι.
Αυτά τι είναι; Αυτά είναι πρακτικές αυταρχικών καθεστώτων
που τις συνεχίζετε µε νέους τρόπους. Αυτά είναι παραβίαση της
δηµοκρατίας, «κουρελόχαρτο» το έχετε κάνει το Σύνταγµα. Δεν
είναι ανωµαλία πολιτική να ζητάει υπογραφές Βουλευτών ο ΣΥΡΙΖΑ και τα άλλα κόµµατα της Αντιπολίτευσης για να γίνει δηµοψήφισµα για τη διάσπαση, διάλυση και την ιδιωτικοποίηση της
ΔΕΗ. Αυτό το προβλέπει το Σύνταγµα στο άρθρο 44 παράγραφος 2.
Πολιτική ανωµαλία είναι η Κυβέρνησή σας να κάνει συνεχώς
«κουρελόχαρτο» το Σύνταγµα είτε µε πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου, είτε µε δικαστικές προσφυγές κατά απεργιών είτε
µε πολιτικές επιστρατεύσεις που έσπασαν όλα τα ρεκόρ τα δύο
χρόνια. Δώδεκα έχουν γίνει από το 1974 µέχρι σήµερα. Τις έξι
πολιτικές επιστρατεύσεις τις κάνατε από τον Ιούνιο του 2012
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µέχρι σήµερα.
Και εν πάση περιπτώσει, ακόµη και να το περάσετε µε όποιο
αυταρχικό τρόπο, εµείς έχουµε πει ότι θα ακυρώσουµε και αυτό
το νοµοσχέδιο και συνολικά την ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ και θα
λογοδοτήσουν όσοι και όσες µε πολιτική ευθύνη συνέβαλαν, στηρίζοντας ιδιωτικά, ιδιοτελή συµφέροντα και σε βάρος του δηµοσίου συµφέροντος, τέτοιες πολιτικές.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Παρακαλώ, ολοκληρώστε.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥΛΗΣ: Το πρόβληµα όµως είναι να σας
προλάβουµε και πιστεύουµε ότι µε την ψήφο και τους αγώνες
του λαού θα ανατραπεί η Κυβέρνησή σας και θα προλάβουµε να
µην ολοκληρωθεί αυτό το πολύ µεγάλο έγκληµα του αιώνα, έγκληµα αντιαναπτυξιακό, αντικοινωνικό, αντιοικονοµικό και σε
βάρος και της εθνικής µας κυριαρχίας.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούµε κι
εµείς.
Τον λόγο έχει η κ. Χρυσοβελώνη.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κανείς δεν θα
µπορούσε πραγµατικά να προβλέψει το κύµα φόβου, το οποίο
πληµµύρισε τη συγκυβέρνηση και είδαµε να εκδηλώνεται εχθές
το πρωί.
Ο Πρωθυπουργός κ. Σαµαράς εξέθεσε τον κ. Μεϊµαράκη,
διαρρέοντας µέσω κύκλων του πως δεν υπάρχει περίπτωση να
συγκληθεί η Ολοµέλεια της Βουλής πριν τον Οκτώβριο. «Με τίποτα» λένε οι συνεργάτες του Πρωθυπουργού. Προφανώς, το
µικρό κονκλάβιο του Μεγάρου Μαξίµου πιστεύει ότι µπορεί να
υποκαταστήσει τη Βουλή και να χειραγωγήσει τον κ. Μεϊµαράκη.
Εµείς, κύριε Πρόεδρε, αρνούµαστε στους φίλους του Πρωθυπουργού το ρόλο του καθοδηγητή ή του χειραγωγού του Κοινοβουλίου. Εάν κάποιοι όµως στη Νέα Δηµοκρατία αποδέχονται το
ρόλο του ενεργούµενου, αυτό δεν µπορεί να είναι πρόβληµα της
Βουλής και δεν πρέπει να αφορά στους Βουλευτές της συγκυβέρνησης συνολικά.
Εµείς, ως Ανεξάρτητοι Έλληνες, θεωρούµε ως πρωταρχική
αξία της Δηµοκρατίας την ανεξαρτησία της γνώµης των Βουλευτών. Δεν πιστεύουµε ούτε στις αγέλες ούτε βεβαίως στον εκφοβισµό των εκπροσώπων του ελληνικού λαού.
Ποια όµως ήταν στη συγκεκριµένη περίπτωση η πηγή του
φόβου η οποία πληµµύρισε στην κυριολεξία τη συγκυβέρνηση;
Αφορµή ήταν µία πρόταση δηµοψηφίσµατος. Ο παντογνώστης
Πρωθυπουργός, πριν ακόµη και από το Επιστηµονικό Συµβούλιο
της Βουλής, γνωµοδότησε αρνητικά για την ύπαρξη των εκατόν
είκοσι βουλευτικών υπογραφών. Δεν υπάρχουν για τον κ. Σαµαρά οι Βουλευτές, οι οποίοι ζητούν το δηµοψήφισµα.
Ο Πρωθυπουργός όµως δεν φοβάται µόνο τη Βουλή. Πλέον
είναι σαφές ότι τον τροµοκρατεί ο ίδιος ο ελληνικός λαός. Τρέµει
ο κ. Σαµαράς τη φωνή της πλειοψηφίας των πολιτών. Γι’ αυτό και
κάνει πως δεν την ακούει.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εδώ οφείλω να οµολογήσω πως
έχει απόλυτο δίκιο να φοβάται η συγκυβέρνηση, γιατί είναι πλέον
δεδοµένο ότι αποτελεί µειοψηφία στην ελληνική κοινωνία. Οι τελευταίες εκλογές το επιβεβαίωσαν πανηγυρικά. Η Νέα Δηµοκρατία, µαζί µε το ΠΑΣΟΚ, αποτελούν πια µόλις το 30% του εκλογικού σώµατος, δηλαδή λιγότεροι από ένας στους τρεις ψηφοφόρους στηρίζουν σήµερα την κυριολεκτικά παραπαίουσα συγκυβέρνηση. Έτσι, λοιπόν, ο κ. Σαµαράς περιδεής προσπαθεί απεγνωσµένα να αποφύγει το 70% του ελληνικού λαού.
Έκλεισε αµέσως µετά τις ευρωεκλογές τη Βουλή, µαζί, βεβαίως, µε τα αφτιά του, για να µην ακούει τη λαϊκή ετυµηγορία,
µε τον ισχυρισµό ότι δεν υπάρχει άξιο λόγου ή άλλως κατεπείγον
νοµοθετικό έργο και στη συνέχεια, εν µέσω του παρόντος πρώτου Θερινού Τµήµατος εισάγονται προς ψήφιση στο Τµήµα της
Βουλής σηµαντικότητα νοµοσχέδια, µεταξύ των οποίων και το
παρόν.
Προσποιείται ο Πρωθυπουργός ότι δεν υπάρχουν φωνές διαµαρτυρίας όλων των κοινωνικών φορέων, που εκφράστηκαν σύσσωµοι εναντίον του ξεπουλήµατος της ΔΕΗ. Και αυτό γιατί ο κ.
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Σαµαράς, χώνοντας σαν τη στρουθοκάµηλο το κεφάλι του µέσα
στην άµµο, νοµίζει πως µπορεί να φαντάζεται ότι γύρω του δεν
συµβαίνει απολύτως τίποτα.
Δυστυχώς όµως γι’ αυτόν, δεν είναι καθόλου έτσι. Δυστυχώς
γι’ αυτόν, το 70% του ελληνικού λαού καταψήφισε τόσο τη µεταλλαγµένη Νέα Δηµοκρατία όσο και το πρώην ΠΑΣΟΚ, νυν Ελιά.
Αυτή είναι η πραγµατικότητα. Αυτή είναι η κοινωνική πλειοψηφία
που δεν τολµάτε ούτε καν να αντικρίσετε, γιατί ήδη γνωρίζετε
την ετυµηγορία της και βεβαίως, τη φοβάστε.
Με τον ίδιο µάλιστα τρόπο που αγνοείτε και απαξιώνετε τους
ψηφοφόρους, αγνοείτε και απαξιώνετε και τους καταναλωτές
της ΔΕΗ. Σύµφωνα µε το νοµοσχέδιό σας, το 30% των καταναλωτών µεταφέρεται αναγκαστικά στην ιδιωτικοποιούµενη µικρή
ΔΕΗ.
Θέλουν ή δεν θέλουν, θα πάνε οι καταναλωτές αυτοί στη νέα
εταιρεία για να γίνουν αναγκαστικά πελάτες της. Διότι έτσι αντιµετωπίζετε εσείς τον ελληνικό λαό, σαν κοπάδι από αρνιά τα
οποία µόνοι σας διαθέτετε, πουλάτε ή χαρίζετε όπου σας αρέσει.
Αυτή την παγκόσµια πρωτοτυπία που λέγεται «αναγκαστική µεταφορά πελατολογίου» σας την επισήµανε µέχρι και η Επιστηµονική Υπηρεσία της Βουλής. Σας είπε, δηλαδή, ότι είναι κάτι
πρωτοφανές και βεβαίως, απόλυτα αντισυνταγµατικό.
Εσάς, βέβαια, δεν σας ενδιαφέρουν καθόλου όλα αυτά. Το
µόνο που σας απασχολεί είναι να δώσετε προίκα, µαζί µε τις υποδοµές της ΔΕΗ και αρκετούς καταναλωτές, έτσι ώστε να αποτελέσουν την απαραίτητη µαγιά για την ιδιωτική κερδοφορία. Όλα
τα υπόλοιπα τα φορτώνετε στο µνηµόνιο, που παρεµπιπτόντως
δεν αναφέρει απολύτως τίποτα ούτε για εκχώρηση πελατολογίου
ούτε για εκποίηση της ΔΕΗ στη λογιστική της αξία. Αυτά είναι
δικά σας κόλπα τα οποία συνδυάζετε πονηρά, µε µνηµονιακές
υποχρεώσεις που εσείς µόνοι σας έχετε υπογράψει. Το τερπνόν
µετά του ωφελίµου δηλαδή.
Δεν θα αναλύσω, κύριε Πρόεδρε, όλες τις αντισυνταγµατικές
διατάξεις του νοµοσχεδίου, γιατί είµαι βέβαιη ότι θα ακολουθήσει επ’ αυτού ειδική συζήτηση. Θα περιοριστώ µόνο στην επισήµανση που έκανε και η Επιστηµονική Υπηρεσία της Βουλής για
την απαγόρευση λήψης οποιωνδήποτε ασφαλιστικών µέτρων
που να αφορούν είτε τη µεγάλη είτε τη µικρή ΔΕΗ. Πάει, λοιπόν,
από το παράθυρο και το δικαίωµα της αποτελεσµατικής δικαστικής προστασίας των πολιτών και βεβαίως, των εργαζοµένων,
τους οποίους εσείς προσπαθείτε να φιµώσετε, καταφεύγοντας
στην προσφιλή πλέον για εσάς µέθοδο της επιστράτευσης, ένα
θεµελιώδες δικαίωµα το οποίο, επαναλαµβάνω, πως κατοχυρώνει το ίδιο το Σύνταγµά µας, αλλά και η Ευρωπαϊκή Σύµβαση για
τα Δικαιώµατα του Ανθρώπου.
Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πάµε τώρα στο
θέµα του ανταγωνισµού, που, όπως γνωρίζουµε, αποτέλεσε και
το πρόσχηµα για το ξεπούληµα της ΔΕΗ. Στην αρχή, λοιπόν, η
δικαιολογία από πλευράς συγκυβέρνησης για τη δηµιουργία της
λεγόµενης µικρής ΔΕΗ ήταν το άνοιγµα του ανταγωνισµού στην
αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, που δήθεν θα ωφελήσει τους καταναλωτές κ.ο.κ.. Επειδή αυτό το επιχείρηµα καταρρίφθηκε µε
επίσηµα στοιχεία της Διεθνούς Υπηρεσίας Ενέργειας, που µελέτησε τις επιπτώσεις σε άλλες χώρες από παρόµοιες ιδιωτικοποιήσεις, Νέα Δηµοκρατία-ΠΑΣΟΚ έπρεπε να βρουν άλλο πρόσχηµα, γιατί η δήθεν µείωση της τιµής του ρεύµατος είδαν πλέον ότι
δεν πιάνει.
Το νέο εφεύρηµα που κατασκεύασαν ήταν ο τελευταίος ισχυρισµός της κ. Βούλτεψη, ότι η µεγάλη ΔΕΗ πρέπει να πουλήσει
το ένα τρίτο της για να βρει κεφάλαια για επενδύσεις, αλλιώτικα
δεν θα µπορεί να συντηρήσει τα εργοστάσιά της και η ηλεκτροπαραγωγή θα καταρρεύσει. Εποµένως, µόνο µε το ξεπούληµα
µπορούν να βρεθούν τα αναγκαία κεφάλαια για την εναποµείνασα µεγάλη ΔΕΗ.
Η συγκυβέρνηση, λοιπόν, καταφεύγει τώρα στη διασπορά φοβικών συνδρόµων και ψευδών ειδήσεων για να χειραγωγήσει
τους πολίτες, προκειµένου να πιστέψουν όλοι πως η ΔΕΗ αδυνατεί να βρει χρήµατα από οπουδήποτε αλλού και ότι, εποµένως,
το νοµοσχέδιο της µικρής ΔΕΗ είναι µονόδροµος.
Φυσικά και δεν είναι αυτή η αλήθεια. Και δεν είναι κάτι που
υποστηρίζουµε µόνο εµείς, οι Ανεξάρτητοι Έλληνες. Σας δια-
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βάζω ανταπόκριση του Διεθνούς Πρακτορείου Bloomberg, στις
30 του περασµένου Απριλίου, πριν δηλαδή από δύο µήνες περίπου. Λέει, λοιπόν: «Έξι φορές υπερκαλύφτηκε το ποσόν που ζητούσε να αντλήσει από τις αγορές η ΔΕΗ µέσω του εταιρικού της
οµολόγου και αντί για 500 εκατοµµύρια ευρώ, η συνολική προσφορά ανήλθε στα 3 δισεκατοµµύρια ευρώ. Το βιβλίο των προσφορών έκλεισε µε τη ΔΕΗ να εισπράττει τελικά 700 εκατοµµύρια ευρώ, µε πολυετή οµόλογα από τους διεθνείς επενδυτές.
Η υπερκάλυψη της έκδοσης µέσω της µεγάλης ανταπόκρισής
τους και η επίτευξη επιτοκίων αρκετά µικρότερων του αναµενόµενου αποτελούν», σύµφωνα πάντοτε µε το Πρακτορείο Bloomberg, «µία ακόµη ένδειξη επενδυτικής υγείας της ΔΕΗ».
Με άλλα λόγια, η πρόσφατη ανταπόκριση των διεθνών αγορών
διαψεύδει πανηγυρικά την κ. Βούλτεψη και το ψευδοεπιχείρηµα
της συγκυβέρνησης. Νοµίζω ειλικρινά πως οποιαδήποτε άλλη
παρατήρηση σχετικά µε τη δήθεν αναγκαιότητα του ξεπουλήµατος της ΔΕΗ πλέον παρέλκει.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αυτό που απλούστατα αποδεικνύει η διαρκής αλλαγή προσχηµάτων από την πλευρά της συγκυβέρνησης είναι η απόλυτη αδυναµία Νέας ΔηµοκρατίαςΠΑΣΟΚ να υπερασπιστούν τον πυρήνα της πολιτικής τους. Τα
πράγµατα, λοιπόν, θα πρέπει επιτέλους να ακουστούν µε το
όνοµά τους. Η διάλυση της ΔΕΗ είναι απλά διάλυση και το ξεπούληµα της µικρής ΔΕΗ είναι απλά ξεπούληµα. Τα πράγµατα
είναι πάρα πολύ καθαρά. Δεν µπορείτε πλέον να καλύψετε την
αδυναµία σας ενώπιον της κοινωνίας ούτε λέγοντας ψέµατα ούτε
βεβαίως, καλώντας τις τελευταίες µνηµονιακές εφεδρείες να σας
στηρίξουν.
Είδαµε, για παράδειγµα, χθες το µεσηµέρι να µεταφέρετε
εσπευσµένα στο Α’ Θερινό Τµήµα τον τέως Υπουργό Υγείας κ.
Γεωργιάδη, ο οποίος κανονικά συµµετέχει στο Γ’ Θερινό Τµήµα
της Βουλής, απλώς και µόνο για να στηρίξει και να ψηφίσει το
νοµοσχέδιό σας. Ο πανικός σας δεν κρύβεται πλέον, όπως βεβαίως και η αλήθεια. Και η αλήθεια είναι ότι δεν εξυπηρετείτε
ούτε το δηµόσιο ούτε βεβαίως και το κοινωνικό συµφέρον µε την
εκποίηση της ΔΕΗ. Οι µόνοι που θα ωφεληθούν είναι κάποιοι
ιδιώτες που θα αγοράσουν τα εργοστάσια και τα δίκτυα της ΔΕΗ
στη λογιστική τους αξία, δηλαδή πολύ κάτω από την πραγµατική
τους τιµή.
Ελπίζω τουλάχιστον να µη µιλάτε για επιχειρηµατίες τύπου
«ENERGA», που όχι µόνο δεν πρόκειται να επενδύσουν στη ΔΕΗ,
αλλά θα κατακλέψουν και την περιουσία που έφτιαξε µε τεράστιες θυσίες ο ελληνικός λαός. Αυτό που λέω µπορεί να σας το
επιβεβαιώσει αρµοδίως ο Υπουργός Υγείας κ. Βορίδης, ο οποίος
συµµετείχε ενεργά ως συνήγορος υπεράσπισης των καταχραστών του δηµοσίου χρήµατος.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Επειδή οι Ανεξάρτητοι Έλληνες δεν πρόκειται να γίνουµε ποτέ
ούτε συνήγοροι καταχραστών ούτε βέβαια υπερασπιστές του ξεπουλήµατος της δηµόσιας περιουσίας, δηλώνουµε ότι καταψηφίζουµε το νοµοσχέδιό σας, καταδικάζουµε τη διάλυση της ΔΕΗ
και ζητούµε τη διενέργεια δηµοψηφίσµατος για να αποφανθεί
επ’ αυτού ο ελληνικός λαός.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα των ΑΝΕΛ)
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, ζητώ τον
λόγο επί προσωπικού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Κύριε Γεωργιάδη…
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Είπε το όνοµά µου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Κάνετε κατάχρηση
ενός δικαιώµατος.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Δευτερόλεπτα, κύριε Πρόεδρε, σας ζητώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Μα, αν είναι δυνατόν
εδώ κάθε τέως Υπουργός να απαντάει σε όποια κριτική του γίνεται.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Όχι. Είπε το όνοµά µου
συγκεκριµένα, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Είπε το όνοµά σας,
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άρα είναι επί προσωπικού;
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Δεν είπα και τίποτα κακό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ορίστε, έχετε ένα
λεπτό, αλλά να ξέρετε ότι η φθορά των δικαιωµάτων είναι αρνητικό σύνδροµο.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Είναι ωραίο ιδεολογικό ζήτηµα αυτό, κύριε Πρόεδρε. Να το εξετάσουµε µε το ΣΥΡΙΖΑ.
Είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον.
Κύριε Πρόεδρε, ο λόγος που ζητάω τον λόγο για είκοσι δευτερόλεπτα και µόνο είναι πολύ απλός. Η κ. Χρυσοβελώνη, αναφέροντάς µε ονοµαστικά, είπε ότι είµαι εδώ, διότι θέλω να υποστηρίξω το νοµοσχέδιο και έγινε η αντικατάσταση λόγω πανικού της
Κυβερνήσεως.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: …(Δεν ακούστηκε)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Μη διακόπτετε, παρακαλώ.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Η κ. Χρυσοβελώνη, µάλλον, λόγω της µικρής της εµπειρίας στα κοινοβουλευτικά δρώµενα, γνωρίζει…
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: …(Δεν ακούστηκε)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Παρακαλώ, παρακαλώ.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: …δεν γνωρίζει ότι οι αντικαταστάσεις Βουλευτών στα Θερινά Τµήµατα είναι κάτι προβλεπόµενο από τον Κανονισµό.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Σαφώς και το γνωρίζω!
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Μη µε διακόπτετε!
Κύριε Πρόεδρε, η απάντηση δεν γίνεται έτσι µέσα στο Κοινοβούλιο. Εντάξει, είναι Ανεξάρτητοι Έλληνες, αλλά η συγκεκριµένη είναι και αγενής Ελληνίδα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Παρακαλώ, να ολοκληρώσει.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Έχετε στρατευθεί γι’ αυτό το λόγο!
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Μα, είναι δυνατόν; Το επιτρέπετε αυτό;
Καταλάβατε τώρα, κύριε Πρόεδρε, γιατί έπρεπε να ζητήσω τον
λόγο επί προσωπικού;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Καταλαβαίνω, όµως,
κύριε Γεωργιάδη, ότι η φθορά των κανόνων δηµιουργεί αυτήν
την κατάσταση. Αυτό καταλαβαίνω εγώ.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, µε συγχωρείτε. Εδώ έχουµε ένα συγκεκριµένο θέµα. Έχουµε µία Βουλευτή του Κοινοβουλίου, που κατηγορεί έναν άλλον για κάποιου
είδους συνοµωσία.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Τα επισηµαίνω!
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Μία συνάδελφος, που έχει
και δηµοσίως τοποθετηθεί υπέρ του νοµοσχεδίου για τη µικρή
ΔΕΗ, είχε ένα προσωπικό ζήτηµα και ζήτησε κάποιον να την αντικαταστήσει.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Δικαίωµά σας είναι να…
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Και ναι, ζήτησα να είµαι
εγώ, γιατί εξαιρετικά µε ενδιαφέρει η υπεράσπιση αυτού του νοµοσχεδίου και η ιδεολογική µάχη των ιδιωτικοποιήσεων.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Για όλα τα πράγµατα υπάρχει
πάντα µία εξήγηση!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Κυρία Χρυσοβελώνη,
τώρα χάνετε το δίκιο σας.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, δεν υπάρχει αυτό που ζούµε. Προστατέψτε µε, επιτέλους!
Δεν υπάρχει κανένας πανικός της Κυβερνήσεως. Απόδειξη για
το ότι δεν υπάρχει πανικός της Κυβερνήσεως είναι ότι είναι ένα
από τα νοµοσχέδια που δεν έχει καµµία αµφισβήτηση από κανένα µέλος των Κοινοβουλευτικών Οµάδων που συγκροτούν τη
συγκυβέρνηση.
Άρα, για ποιο πανικό µιλάµε, κύριε Πρόεδρε; Βρίσκοµαι εδώ
για να εξυπηρετήσω µία καλή συνάδελφο, η οποία είχε ένα προσωπικό θέµα. Βρίσκοµαι εδώ, επίσης, γιατί πιστεύω στην ιδεολογική µάχη. Μου κάνει εντύπωση που έχουν περάσει τόσοι οµιλητές και του ΣΥΡΙΖΑ και των Ανεξάρτητων Ελλήνων και στο ιδεολογικό ζήτηµα που ετέθη, για το αν είναι υπέρ τελικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ανοίγµατος της αγοράς ενέργειας ή όχι,
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ποιούν την νήσσαν, δηλαδή κάνουν την πάπια! Και οι µεν και οι
δε.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ο Κανονισµός ορίζει
την έννοια του προσωπικού. Παρακαλώ να µελετηθεί ο Κανονισµός, για να µη χάνουµε χρόνο. Η αντικατάσταση µέλους του
Τµήµατος µπορεί να γίνει για πολλούς λόγους, κύριε Γεωργιάδη.
Δεν είναι ύβρις αυτό. Η κ. Χρυσοβελώνη έκανε έναν σχολιασµό.
Δεν άξιζε τον κόπο αυτό το οποίο κάνετε.
ΦΕΒΡΩΝΙΑ ΠΑΤΡΙΑΝΑΚΟΥ: Δεν ήταν σχολιασµός αυτό που
είπε.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΨΥΧΑΡΗΣ: Δεν έκανε σχολιασµό, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Τώρα, για να καταλάβω, εσείς, κύριε Ψυχάρη, µε ποια ιδιότητα µιλάτε; Έχετε αποκτήσει ρόλο αυθαιρέτως;
ΑΝΔΡΕΑΣ ΨΥΧΑΡΗΣ: Είναι αντικοινοβουλευτικό αυτό που
έκανε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Δεν έχετε τον λόγο,
κύριε Ψυχάρη. Μην το παρακάνουµε πια.
Ο κύριος Υπουργός έχει το λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ (Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιµατικής Αλλαγής): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το νοµοσχέδιο που συζητούµε σήµερα είναι ένα σηµαντικό νοµοσχέδιο. Είναι ένα από τα σηµαντικότερα νοµοσχέδια του τελευταίου
χρονικού διαστήµατος. Είναι ένα νοµοσχέδιο, το οποίο απαιτεί
καθαρές πολιτικές τοποθετήσεις και ακόµα πιο ξεκάθαρες ιδεολογικές προσεγγίσεις, προκειµένου να απαντηθεί το ερώτηµα αν
αυτή η παρέµβαση είναι προοδευτική ή συντηρητική. Το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο απαιτεί, επίσης, απόλυτη σαφήνεια αν επιχειρησιακά βοηθά ή όχι τη ΔΕΗ. Απαιτεί, τέλος, µία προσέγγιση
καθαρά κοινωνική, κατά πόσο δηλαδή η συγκεκριµένη παρέµβαση βοηθά την κοινωνία και ιδιαίτερα τα ασθενέστερα, κοινωνικά και οικονοµικά, στρώµατα.
Ξεκινώντας, θα επιδιώξω να δώσω τη µεγάλη εικόνα του θέµατος. Έχω οµαδοποιήσει τα ζητήµατα και τα ερωτήµατα που
απασχολούν το δηµόσιο διάλογο σε δέκα κατηγορίες. Θα σας
αναφέρω, λοιπόν, τα δέκα θέµατα.
Πρώτο ερώτηµα: Υπάρχει, άραγε, ευρωπαϊκή στρατηγική για
την ενέργεια και µέσα σ’ αυτήν είναι ξεκάθαρη η ελληνική ενεργειακή στρατηγική, έτσι ώστε αυτό το οποίο νοµοθετούµε σήµερα να είναι ενταγµένο σε µία συνολική προσέγγιση;
Δεύτερο ερώτηµα: Μήπως, άραγε, ξεπουλιέται εθνικός πλούτος και εµείς κάνουµε κάτι που πολύ λίγες χώρες έχουν κάνει
στο παρελθόν;
Τρίτο ερώτηµα: Μήπως µ’ αυτό που νοµοθετούµε θα αυξηθούν
οι τιµές του ηλεκτρικού ρεύµατος στα νοικοκυριά;
Τέταρτο ερώτηµα: Μήπως µ’ αυτό που κάνουµε θα αυξηθεί το
ηλεκτρικό ρεύµα στη βιοµηχανία και άρα θα έχουµε απολύσεις
εργαζοµένων και αύξηση της ανεργίας;
Πέµπτο ερώτηµα: Μ’ αυτά που γίνονται, µήπως ουσιαστικά ερχόµαστε πίσω από τους δανειστές και ξεπουλάµε µέσω του ΤΑΙΠΕΔ, ενώ πρόκειται µόνο για µία κίνηση, µε την οποία θα αποπληρώσουµε το χρέος έναντι των δανειστών µας;
Έκτο ερώτηµα: Μήπως όλα αυτά θα χτυπήσουν το σκληρό πυρήνα της πολιτικής για την καταπολέµηση της ενεργειακής φτώχειας και θα υποστούν ζηµιές τα κοινωνικά και οικονοµικά
ασθενέστερα νοικοκυριά και κυρίως αυτά που εξυπηρετούνται
από το Κοινωνικό Οικιακό Τιµολόγιο, δηλαδή οι ευπαθείς οικογένειες;
Έβδοµο ερώτηµα: Οι τοπικές κοινωνίες, εκεί όπου υπάρχουν
λιγνιτικές ή υδροηλεκτρικές µονάδες που θα µεταβιβαστούν
στον ιδιώτη, µήπως θα δουν να χειροτερεύει η ζωή τους;
Όγδοο ερώτηµα: Αυτό το οποίο έχει διαµορφωθεί ως ένα
µείγµα λιγνιτικών και υδροηλεκτρικών µονάδων, µήπως είναι το
«φιλέτο», η καλή ΔΕΗ και έχουµε πάρει όλα τα καλά εργοστάσια
και φράγµατα και έχουµε αφήσει πίσω στη µεγάλη ΔΕΗ, στο υπόλοιπο 70%, ό,τι χειρότερο;
Ένατο ερώτηµα: Μήπως µ’ αυτήν την παρέµβαση καταπατούνται τα δικαιώµατα των εργαζοµένων και έχουµε «εργασιακό Μεσαίωνα»;
Δέκατο ερώτηµα: Μ’ αυτήν την παρέµβαση που γίνεται, υπάρ-
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χει περίπτωση να είναι σε δυσµενέστερη θέση η ΔΕΗ ή µήπως
είναι σε ευµενέστερη και ουσιαστικά απελευθερώνεται από δεσµεύσεις που ακόµα και σήµερα έχει;
Ξεκινώ µε το πρώτο ερώτηµα. Υπάρχει ευρωπαϊκή ενεργειακή
στρατηγική και µέσα σ’ αυτήν εθνική ενεργειακή στρατηγική, έτσι
ώστε να δούµε πώς εντάσσεται η συγκεκριµένη παρέµβαση για
τη µικρή ΔΕΗ; Ποιο είναι το µεγάλο θέµα που απασχολεί την Ευρώπη σήµερα; Το µεγάλο θέµα που απασχολεί τα τελευταία δύο
Συµβούλια Κορυφής, όλα τα Συµβούλια Υπουργών Ενέργειας και
Περιβάλλοντος, όλο το δηµόσιο διάλογο στην Ευρώπη και ασφαλώς το Ευρωκοινοβούλιο είναι το πώς η Ευρώπη θα βαδίσει µε
την ολοκλήρωση των δράσεων ενόψει του 2020 προς το 2030
στα κοµβικά ζητήµατα κλιµατική αλλαγή και ενέργεια, προκειµένου να έχουµε αποτροπή των δυσµενών επιπτώσεων σε βάρος
του περιβάλλοντος και ταυτόχρονα φθηνή ηλεκτρική ενέργεια
για τα νοικοκυριά και τις βιοµηχανίες.
Ποια είναι η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την αντιµετώπιση του προβλήµατος αυτού; Η πρόταση της επιτροπής
έχει τρία σκέλη. Το πρώτο σκέλος µιλά για 40% µείωση των εκποµπών ρύπων του θερµοκηπίου. Το δεύτερο σκέλος µιλά για
ποσοστό 27% εισαγωγή των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας στο
ενεργειακό ισοζύγιο των είκοσι οκτώ κρατών-µελών. Το τρίτο
σκέλος λέει ότι θα δούµε από Σεπτέµβριο, Οκτώβριο και µετά τι
θα κάνουµε µε την εξοικονόµηση ενέργειας.
Το θέµα, λοιπόν, που απασχολεί τα πεντακόσια εκατοµµύρια
των Ευρωπαίων πολιτών και τις είκοσι οκτώ κυβερνήσεις των
κρατών-µελών είναι ένα, δηλαδή το πώς θα συνδυάσουµε την
αποτροπή των δυσµενών επιπτώσεων της κλιµατικής αλλαγής µε
φθηνό ηλεκτρικό ρεύµα για τα νοικοκυριά και µε φθηνό ηλεκτρικό ρεύµα για τη βιοµηχανία.
Πώς προσπαθεί να το επιλύσει αυτό η Ευρώπη; Η στρατηγική
της στηρίζεται πάνω σε τρεις πυλώνες. Ο πρώτος πυλώνας είναι
η απεξάρτηση από τρίτες χώρες, από τις οποίες κάνει εισαγωγή
πρώτων υλών, δηλαδή πετρέλαιο και φυσικό αέριο.
Γνωρίζετε πολύ καλά ότι η πατρίδα µας έχει ξεκινήσει µία πολύ
σοβαρή προσπάθεια τα τελευταία χρόνια, για να ανακαλύψει και
να αξιοποιήσει τα εθνικά κοιτάσµατα υδρογονανθράκων. Δεν θα
αναφερθώ περισσότερο.
Ο δεύτερος πυλώνας της ενεργειακής στρατηγικής της Ευρώπης είναι η ενίσχυση των ενεργειακών υποδοµών, έτσι ώστε να
εξυπηρετούνται καλύτερα οι πολίτες στα κράτη-µέλη. Η Ελλάδα
παίζει ρόλο σ’ αυτό; Ναι, παίζει. Μάλιστα, για πρώτη φορά παίζει
τόσο σηµαντικό ρόλο.
Η απόδειξη είναι ότι για πρώτη φορά η Ελλάδα έχει εντάξει
στα έργα πανευρωπαϊκού ενεργειακού ενδιαφέροντος δώδεκα
µεγάλες επενδύσεις συνολικού προϋπολογισµού πάνω από 7,5
δισεκατοµµύρια ευρώ. Θα σας τα αναφέρω. Είναι ο αγωγός ΤΑΡ
που µεταφέρει φυσικό αέριο από την Κασπία µέσω Ελλάδας
προς Ιταλία, ο αγωγός IGB, που συνδέει το δίκτυο φυσικού αερίου της Ελλάδας µε τη Βουλγαρία και µε δυνατότητα αντίστροφης ροής, ώστε η χώρα να γίνει ενεργειακός κόµβος νοτιοανατολικής Ευρώπης, ο αγωγός EAST MED, που συνδέει τα κοιτάσµατα της Κύπρου µε Κρήτη και ηπειρωτική Ελλάδα, η υπόγεια
αποθήκη φυσικού αερίου ενός δισεκατοµµυρίου κυβικών µέτρων
στη νότια Καβάλα, οι δύο µονάδες πλωτών LNG στη Βόρεια Ελλάδα, το ηλεκτρικό καλώδιο Ισραήλ-Ελλάδας.
Όλα αυτά δεν είναι «θα», αλλά είναι προτάσεις εντεταγµένες
στα ευρωπαϊκά Έργα Κοινού Ενδιαφέροντος, µε προτεραιότητα
χρηµατοδοτήσεων από τις ευρωπαϊκές τράπεζες.
Ο τρίτος πυλώνας της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την ενέργεια είναι αυτό που συζητούµε τώρα, δηλαδή η απελευθέρωση
των αγορών ενέργειας.
Μέσα σ’ αυτό το πλαίσιο που περιέγραψα, η Ελλάδα έχει να
πει κάτι; Απαντώ. Η εθνική ενεργειακή στρατηγική έχει πέντε βασικές κατευθύνσεις. Πρώτον, βασική κατεύθυνση έχει τη µείωση
κατά 40% των εκποµπών αερίων ρύπων του θερµοκηπίου µέχρι
το 2030. Δεύτερον, κατεύθυνσή της αποτελεί η εισαγωγή πάνω
από 27%, δηλαδή 30% για την Ελλάδα, των ανανεώσιµων πηγών
ενέργειας στο ενεργειακό ισοζύγιο της χώρας.
Συνεχίζουµε µε άλλους στόχους. Τρίτον, 100% ηλεκτρική διασύνδεση µε ηλεκτρικό καλώδιο όλων των νησιωτικών συµπλεγ-
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µάτων της χώρας έως το αργότερο το 2019. Tελευταία θα είναι
η Κρήτη, µε τα περίπου 800 εκατοµµύρια που απαιτεί. Ήδη υλοποιείται η πρώτη φάση των 240 εκατοµµύριων για ηλεκτρική διασύνδεση ενός µεγάλου µέρους των Κυκλάδων µε το ηπειρωτικό
σύστηµα.
Τέταρτη στρατηγική επιλογή της χώρας 100% έξυπνοι µετρητές σε όλα τα σπίτια, ώστε να µειωθεί κατά περίπου 10% µε 15%
η κατανάλωση µε δεδοµένο ότι ο καταναλωτής θα µπορεί να παρακολουθεί σε πραγµατικό χρόνο την ηµερήσια κατανάλωσή του
και άρα να κάνει εξοικονόµηση ενέργειας.
Πέµπτος στόχος είναι η εξοικονόµηση ενέργειας πάνω από
30%. Με άλλα λόγια ο ενεργειακός τοµέας, ο κτηριακός τοµέας
της Ελλάδας, που είναι ο πιο σπάταλος της Ευρώπης, σε αυτόν
επενδύουµε τώρα από το ΕΣΠΑ περίπου 800 εκατοµµύρια ευρώ
για ενεργειακή αναβάθµιση εξήντα πέντε χιλιάδων κατοικιών.
Ήδη έχουµε προτείνει και θα υιοθετηθεί από την Κυβέρνηση
στο νέο ΕΣΠΑ να έχουµε 700 εκατοµµύρια για νέες κατοικίες,
200 εκατοµµύρια για ενεργειακή αναβάθµιση επαγγελµατικών
κτηρίων, 250 εκατοµµύρια για ενεργειακή αναβάθµιση δηµοσίων
κτηρίων.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα καταθέσω για τα Πρακτικά
µια επιστολή ιδιαίτερα για τα θέµατα εξοικονόµησης ενέργειας,
που για εµάς αποτελεί κορυφαία αναπτυξιακή πρωτοβουλία για
το σύνολο των δράσεων της εθνικής οικονοµίας. Θα καταθέσω
για τα Πρακτικά κοινή επιστολή που στείλαµε επτά Υπουργοί
Ενέργειας των κρατών-µελών προς Μπαρόζο, Επίτροπο Έτνγκερ
και Επίτροπο Χέντεγκαρντ, ζητώντας, ο στόχος εξοικονόµησης
ενέργειας να είναι υποχρεωτικός και όχι προαιρετικός όπως και
σήµερα για όλα τα κράτη-µέλη. Την επιστολή υπογράφουν ο
Σίγκµαρ Γκάµπριελ, Αντικαγκελάριος Υπουργός Οικονοµικών και
Ενέργειας της Γερµανίας, Μανιάτης Υπουργός Ελλάδος, ο
Υπουργός της Δανίας, ο Υπουργός και Αναπληρωτής Πρωθυπουργός του Λουξεµβούργου, η Ιρλανδία, η Πορτογαλία, Λουξεµβούργο και Βέλγιο.
Το καταθέτω για τα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής κ. Ιωάννης Μανιάτης καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο
του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και
Πρακτικών της Βουλής)
Εάν πειστήκαµε ότι υπάρχει ευρωπαϊκή στρατηγική και µέσα
σε αυτή είναι απολύτως προσδιορισµένη η εθνική ενεργειακή
στρατηγική, ας έρθουµε τώρα στο συγκεκριµένο νοµοσχέδιο.
Διότι, ξέρετε, παρακολουθώ µε πολύ ενδιαφέρον την αδυναµία
τεκµηρίωσης, κυρίως εκ µέρους του ΣΥΡΙΖΑ και µια απίστευτα
επιθετική ρητορική, που προσλαµβάνει πολλές φορές, όπως είπα
και στην επιτροπή, εµφυλιοπολεµικά χαρακτηριστικά. Δεν είµαστε σε εµφύλιο! Μπορεί να έχουµε πολιτικές ή ιδεολογικές διαφωνίες, αλλά φαντάζοµαι ότι όλοι συµφωνούµε πως πλην του
ναζιστικού µορφώµατος της Χρυσής Αυγής έχουµε κοινούς στόχους. Εάν δεν συµφωνούµε, τότε κάποιοι να βγουν να πουν ότι η
χώρα δεν είναι σε περίοδο ειρήνης.
Επειδή, λοιπόν, είµαστε σε περίοδο ειρήνης και ο πολιτικός
διάλογος οφείλει να γίνεται µε ηρεµία και τεκµηρίωση, οµολογώ
ότι δεν αντιλαµβάνοµαι το επιχείρηµα πως η Κυβέρνηση δεν έχει
το δικαίωµα στο Θερινό Τµήµα να περάσει ένα νοµοσχέδιο.
Μπορείτε να µου πείτε ποιο νοµοσχέδιο θεωρείται ότι είχε το
«δικαίωµα» η Κυβέρνηση µε τη δεδηλωµένη να περάσει; Ένα να
µου πείτε. Δεν θα βρείτε κανένα.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ: Το αυριανό µόνο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ (Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιµατικής Αλλαγής): Ερχόµαστε τώρα στον τακτικισµό, το
δηµοψήφισµα. Αφού δεν έχουµε τεκµηρίωση, ας περάσουµε σε
µια κίνηση καθαρά τακτικής, προκειµένου να ξεφύγουµε από το
θέµα, που είναι η συζήτηση επί της µικρής ΔΕΗ τώρα εδώ. Γιατί
αυτό είναι που πρέπει να κουβεντιάσουµε. Και συζητούµε ενόψει
ουσιαστικά της εκλογής του Προέδρου της Δηµοκρατίας.
Ας περάσουµε στο δεύτερο ερώτηµα: Ξεπουλιέται ο εθνικός
πλούτος; Τι έχουν κάνει άλλες χώρες;
Θα καταθέσω για τα Πρακτικά της Βουλής ένα διάγραµµα. Θα
αναγνώσω όµως για τους συναδέλφους ποιες χώρες έχουν µία
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επικρατούσα µονάδα, ποιες δύο, τρεις και ποιες χώρες έχουν
έως και οκτώ.
Ποιες χώρες από τα είκοσι οκτώ κράτη-µέλη είναι στην ίδια κατάσταση µε την Ελλάδα µε την επικρατούσα ΔΕΗ; Είναι η Μάλτα,
η Λετονία, η Κύπρος, η Γαλλία, η Ελλάδα, η Εσθονία. Ποιες χώρες έχουν δύο ή τρεις επιχειρήσεις πάνω από 5%; Έχουν η Ιταλία, η Τσεχία, η Φιλανδία, η Σουηδία, η Ολλανδία, η Λιθουανία.
Ποιες χώρες έχουν τέσσερις εταιρείες; Έχουν το Βέλγιο, η Γερµανία, η Πορτογαλία, το Λουξεµβούργο, η Ιρλανδία. Ποιες χώρες
έχουν πέντε εταιρείες; Έχουν η Ισπανία, η Σλοβακία, η Ρουµανία.
Ποιες χώρες έχουν έξι εταιρείες; Έχουν η Ουγγαρία, η Βουλγαρία, η Αυστρία, το Ηνωµένο Βασίλειο, η Πολωνία. Ποια χώρα έχει
οκτώ εταιρείες; Η Σλοβενία. Πρόκειται για στοιχεία της EUROSTAT 2012.
Το καταθέτω για τα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής κ. Ιωάννης Μανιάτης καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο
του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και
Πρακτικών της Βουλής)
Και έρχοµαι σε αυτό που έχει συζητηθεί, ο περίφηµος νόµος
για την αποκρατικοποίηση της ΕΝΕΔ το 1999.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ας δούµε τι έκανε η Ιταλία το
1999. Είναι νόµος Μπερσάνι 16 Μαρτίου 1999 Υπουργού της Ιταλίας. Ο Πιέρ Λουίντζι Μπερσάνι µε Πρωθυπουργό τον Μάσιµο Ντ
Αλέµα, ο πρώτος πρώην κοµµουνιστής που έγινε πρωθυπουργός
σε χώρα του ΝΑΤΟ, επικεφαλής της κεντροαριστεράς της
ΕΛΙΑΣ…
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Έριχνε βόµβες ο κ. Νταλέµα…
.(δεν ακούστηκε)
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ (Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιµατικής Αλλαγής): Τι αποφάσισε το Μάρτιο του 1999 η
κεντροαριστερή Κυβέρνηση της Ιταλίας; Αποφάσισαν να αποκόψουν το 30% της τότε κρατικής ΕΝΕΔ, το ανάλογο της σηµερινής
ΔΕΗ, προκειµένου να της δώσουν ρευστότητα και να της δώσουν
τη δυνατότητα να επεκταθεί σε άλλες χώρες.
Σήµερα, µετά από δεκαπέντε χρόνια, η ΕΝΕΔ, η εναποµείνασα,
έχει τετραπλάσια κέρδη σε σχέση µε το 1998, δραστηριοποιείται
σε σαράντα χώρες και τίθεται το κορυφαίο ερώτηµα: Εµείς δεν
θέλουµε η δική µας ΔΕΗ, αντί να είναι µια εσωστρεφής εταιρεία,
επικεντρωµένη µόνο στην ελληνική πραγµατικότητα, να ανοίξει
τα φτερά της στις γειτονικές χώρες, στα Βαλκάνια; Γιατί δεν βλέπουµε πώς το καταφέραν αυτό οι γειτονικές χώρες;
Έρχοµαι στο τρίτο ερώτηµα: Μήπως θα αυξηθεί η τιµή του
ηλεκτρικού ρεύµατος στα νοικοκυριά µε αυτό που κάνουµε; Θα
καταθέσω άλλο διάγραµµα µε στοιχεία από τη EUROSTAT 2012
για τις 28 χώρες για τα τελευταία πέντε χρόνια: Μείωση της τιµής
του ηλεκτρικού ρεύµατος, µέσος όρος µείωσης στα είκοσι οκτώ
κράτη-µέλη για τα νοικοκυριά 4%.
Το καταθέτω για τα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής κ. Ιωάννης Μανιάτης καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο
του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και
Πρακτικών της Βουλής)
Τέταρτο ερώτηµα: Μήπως, άραγε, µε αυτό που κάνουµε θα
αυξηθεί η τιµή του ηλεκτρικού ρεύµατος στη βιοµηχανία -και
γνωρίζουµε πολύ καλά το δηµόσιο διάλογο που γίνεται και στη
χώρα µας, γιατί κλείνουν βιοµηχανίες εξαιτίας του ενεργειακού
κόστους ή και απολύουν εργαζόµενους;
Καταθέτω για τα Πρακτικά άλλο διάγραµµα µε επίσηµα στοιχεία της EYROSTAT τα τελευταία πέντε χρόνια στα είκοσι οκτώ
κράτη-µέλη: Μείωση των τιµών βιοµηχανικού ρεύµατος κατά
10% στις απελευθερωµένες αγορές.
Το καταθέτω για τα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής κ. Ιωάννης Μανιάτης καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο
του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και
Πρακτικών της Βουλής)
Έρχοµαι στο πέµπτο ερώτηµα: Μήπως άραγε ξεπουλάµε
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στους δανειστές µας, µέσω ΤΑΙΠΕΔ, εθνικό πλούτο; Τι γίνεται µε
αυτό; Λοιπόν, για να δούµε τι γίνεται. Ποια είναι η διαδικασία που
προτείνουµε στο εθνικό Κοινοβούλιο:
Πρώτον, το ΤΑΙΠΕΔ και η Κυβέρνηση δεν θα έχουν να κάνουν
απολύτως τίποτε µε τη µικρή ΔΕΗ. Απολύτως τίποτε! Το ΤΑΙΠΕΔ
δεν θα ακουµπήσει τη µικρή ΔΕΗ. Ποιος θα κάνει το διαγωνισµό;
Το διαγωνισµό θα τον κάνει η ΔΕΗ, το Διοικητικό Συµβούλιο της
ΔΕΗ, µε τη συµµετοχή των εκπροσώπων όλων των µετόχων και
ασφαλώς µε τη συµµετοχή των εκπροσώπων και των εργαζοµένων. Μήπως δεν εµπιστευόµαστε, το Διοικητικό Συµβούλιο της
σηµερινής ΔΕΗ; Όποιος δεν το εµπιστεύεται να µας το πει.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υπουργού)
Κύριε Πρόεδρε, θα αξιοποιήσω και λίγο χρόνο από τη δευτερολογία µου.
Ωραία, θα τον κάνει η ΔΕΗ. Τα λεφτά που θα πάνε; Μήπως θα
πάνε στο ΤΑΙΠΕΔ και στις τέως µαύρες τρύπες του κρατικού
προϋπολογισµού; Όλα τα έσοδα θα πάνε µόνο στο ταµείο της
ΔΕΗ. Και θα πάνε µόνο για επενδύσεις αναβάθµισης των υποδοµών της ΔΕΗ. Μάλιστα. Και άρα, θα ξέρουµε ότι αυτή η τιµή θα
είναι µία λογική τιµή; Υπάρχει και η επόµενη διασφάλιση, διότι
το Διοικητικό Συµβούλιο της ΔΕΗ θα επιλέξει τον ανεξάρτητο
παγκοσµίου κύρους εκτιµητή, ο οποίος θα δώσει στο Διοικητικό
Συµβούλιο της ΔΕΗ και άρα θα ξέρουµε και εµείς την εύλογη
τιµή. Μάλιστα.
Μήπως όµως, όλα αυτά από πίσω κρύβουν κάτι;
Υπάρχει και τέταρτη διασφάλιση. Οι προδιαγραφές του διαγωνισµού δεν θα αποφασιστούν από την Κυβέρνηση ή το Διοικητικό Συµβούλιο της ΔΕΗ, αλλά θα έρθουν, θα συζητηθούν, θα
υποστούν κριτική και θα βελτιωθούν στην Επιτροπή Παραγωγής
και Εµπορίου της Βουλής –οι προδιαγραφές, η προκήρυξη του
διαγωνισµού, όχι το αποτέλεσµα του διαγωνισµού- και κατά συνέπεια όλοι µας και εποµένως και ο ελληνικός λαός, θα γνωρίζουµε µε ποιους όρους βγαίνουµε στο διεθνή διαγωνισµό.
Και βεβαίως, µε αυτό τον τρόπο, στο συγκεκριµένο ερώτηµα
τίθεται ένα άλλο, όχι ήσσονος, αλλά εξίσου µεγάλης αξίας ερώτηµα: Με συγχωρείτε, γνωρίζουµε όλοι ότι η ΔΕΗ έχει σήµερα
δανεισµό πέντε δισεκατοµµύρια; Την Πτολεµαΐδα 5 και τις άλλες
επενδύσεις της πώς θα τις κάνει; Με δανεικά; Γιατί εάν δεν προχωρήσει στην κίνηση που τώρα λέµε, θα υποχρεωθεί να ξαναβγεί
και να πάρει και άλλα δανεικά. Κατά συνέπεια, όλοι όσοι λένε
«όχι» στη µικρή ΔΕΗ, λένε ουσιαστικά στην υπόλοιπη ΔΕΗ για να
κάνεις επενδύσεις δανείσου και άλλα από τα διεθνή κοράκια του
διεθνούς καπιταλισµού ή δεν ξέρω τι άλλο. Και µην αποκτήσεις
δική σου ρευστότητα, να µην έχεις την άνεση να κινηθείς εσύ.
Έρχοµαι στο έκτο ερώτηµα: Τι γίνεται µε τους οικονοµικά
ασθενέστερους, µε τις ευπαθείς κοινωνικές οµάδες; Κυρίες και
κύριοι συνάδελφοι, να πούµε, λοιπόν και ορισµένα πράγµατα στα
οποία η χώρα µας διεκδικεί µια πρωτιά πανευρωπαϊκή. Η πατρίδα
µας τα τελευταία τρία χρόνια διεκδικεί την πανευρωπαϊκή πρωτιά
για το µεγαλύτερο ποσοστό πληθυσµού που µπορεί να έχει φτηνότερο ηλεκτρικό ρεύµα από ό,τι όλος ο υπόλοιπος πληθυσµός,
γιατί αυτήν τη στιγµή έχουµε περίπου το 20% των Ελλήνων πολιτών, πάνω από πεντακόσιες πενήντα χιλιάδες οικογένειες, που
παίρνουν φθηνότερο ηλεκτρικό ρεύµα από ότι όλοι οι υπόλοιποι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ: Δεν είναι τόσο φτωχοί οι άλλοι. Θα
τους φτωχοποιήσετε;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ (Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιµατικής Αλλαγής): Κι επειδή ήταν προφανές ότι θα
άκουγα το επιχείρηµα «µα, είναι φτωχοί στην Ελλάδα», να ξέρετε
ότι στην Ευρώπη υπάρχουν πενήντα εκατοµµύρια πολίτες που
πάσχουν από ενεργειακή φτώχεια. Εγώ δεν είδα σε καµµία άλλη
ευρωπαϊκή χώρα, το 20% του πληθυσµού να στηρίζεται οικονοµικά, προκειµένου να έχει πιο φτηνό ρεύµα. Και θέλουµε απαντήσεις σε αυτό. Γιατί δεν πρόκειται να θιγεί ούτε κατά κεραία το
δικαίωµα των πεντακοσίων πενήντα χιλιάδων οικογενειών, που
µε την πρόσφατη επέκταση και διεύρυνση των κριτηρίων σύντοµα θα γίνουν επτακόσιες χιλιάδες.
Έχουµε κάνει και κάτι άλλο, επίσης για πρώτη φορά στην Ελλάδα: έχουµε αποφασίσει ότι όλες οι κοινωνικές οµάδες, τα κοινωνικά και δηµοτικά συσσίτια, τα κοινωνικά και δηµοτικά παντο-
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πωλεία, όλες οι κοινωνικές οµάδες και δοµές που στηρίζουν τους
ασθενέστερους, για πρώτη φορά θα έχουν 70% φθηνότερο ηλεκτρικό ρεύµα.
Και έχουµε κάνει και κάτι άλλο. Για πρώτη φορά και στα όρια
της νοµιµότητας, όταν το υλοποιήσουµε το Δεκέµβριο της προηγούµενης χρονιάς, µε αποφάσεις αυτοδιαχειριζόµενων οµάδων
µε εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης και στελεχών της
ΔΕΗ δώσαµε το δικαίωµα κατά παρέκβαση του νόµου να συνδέεται το ηλεκτρικό ρεύµα σε νοικοκυριά, που δεν µπορούσαν να
πληρώσουν.
Σήµερα, επτά χιλιάδες νοικοκυριά παίρνουν ρεύµα και δεν
πληρώνουν, γιατί έτσι πρέπει να κάνει µια κοινωνία σύγχρονη.
Και την απόφαση δεν την παίρνει κανένας Υπουργός, την παίρνουν οι τοπικές κοινωνίες, για να µην σφετεριστεί κανένας αυτήν
την ευαισθησία, το κάνει η Ελλάδα, η µοναδική χώρα σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.
Έβδοµο ερώτηµα: Τι θα γίνει µε τις τοπικές κοινωνίες. Η Φλώρινα, ας πούµε, έχει ένα τεράστιο πρόβληµα: Τι θα γίνει µε το ανταποδοτικό τέλος, τι θα γίνουν τα δικαιώµατα που έχουν ήδη
κατακτήσει τα τελευταία πολλά χρόνια;
Απαντώ. Το τοπικό ανταποδοτικό τέλος, προφανώς και θα
ισχύσει και θα συνεχίσει να ισχύει και µε την ΔΕΗ, ένα κονδύλι
της τάξεως των είκοσι πέντε µε τριάντα εκατοµµυρίων κάθε χρονιά, που δίδεται από τη σηµερινή ΔΕΗ κατ’ αναλογία θα αποδίδεται, θα είναι υποχρέωση του ιδιώτη που θα πάρει τη µικρή ΔΕΗ
να αποδίδεται στις τοπικές κοινωνίες.
Θα υπάρχουν προτεραιότητες στις νέες προσλήψεις από κατοίκους των τοπικών κοινωνιών; Ναι, θα υπάρχουν οι ίδιες προτεραιότητες που υπάρχουν σήµερα. Θα έχουν τα τοπικά χωριά,
οι τοπικές κοινωνίες τα ίδια δικαιώµατα και τις ωφέλειες των µετεγκαταστάσεων και των απαλλοτριώσεων;
Διαβάζω από το τι είναι γραµµένο στο νοµοσχέδιο, είναι ο
νοµός µας, γιατί γίνεται µια σπέκουλα και σε αυτό το θέµα στη
Φλώρινα και σε περιοχές: «Από την ολοκλήρωση της απόσχισης
η νέα εταιρεία υποκαθίσταται αυτοδικαίως σε όλες τις υποχρεώσεις της ΔΕΗ Α.Ε. έναντι των τοπικών και δηµοτικών κοινοτικών,
δηµοτικών ενοτήτων, δήµων και περιφερειών στις οποίες είναι
εγκατεστηµένες» κ.λπ.. «Στις ανωτέρω υποχρεώσεις περιλαµβάνονται και οι πάσης φύσεως νοµικές δεσµεύσεις, που έχει αναλάβει η ΔΕΗ, έναντι των κατοίκων των ανωτέρων τοπικών και
δηµοτικών κοινοτικών, δηµοτικών ενοτήτων, δήµων και περιφερειών, ιδίως µε αφορµή την απαλλοτρίωση εκτάσεων γης και τη
µετεγκατάσταση οικισµών». Αυτή είναι η απάντηση στο συγκεκριµένο ερώτηµα.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Δεν τα διαβάζουν αυτά, δεν µπορούν.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ: Εκτίθεστε, κύριε Μπούρα, εκτίθεστε.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ (Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιµατικής Αλλαγής): Υπάρχει όµως για τις τοπικές κοινωνίες ένα εξίσου σηµαντικό ερώτηµα που απασχολεί και τη Άρτα
και την Δράµα και την Πέλλα: Τι γίνεται µε τα υδροηλεκτρικά, τι
γίνεται µε τα φράγµατα, τι γίνεται ουσιαστικά µε τον πλουτοπαραγωγικό πόρο που είναι το νερό, και τη διαχείριση του;
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, απευθύνοµαι σε όσους καλοπροαίρετα θέλουν να ακούσουν την τεκµηρίωση και της άλλης,
της µη φωνασκούσας πλευράς…
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ: Εσείς είστε, κύριε Υπουργέ..
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Δεν τους αρέσουν αυτά, έχουν µικρά
γράµµατα.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ (Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιµατικής Αλλαγής): Ακούστε: Είναι η πρώτη φορά, που µε
το νοµοσχέδιο που συζητάµε, η Ελλάδα υποχρεώνει κάποιον να
υλοποιήσει ένα ολοκληρωµένο ετήσιο σχέδιο δράσης για τη διαχείριση των νερών. Με τις διατάξεις που έχουµε καταθέσει, υποχρεώνουµε και τη ΔΕΗ πια –γιατί ούτε υποχρέωση της ΔΕΗ είναιαλλά και το νέο ιδιώτη να εκπονεί, να υποβάλει προς έγκριση ένα
ετήσιο σχέδιο διαχείρισης του υδατικού δυναµικού σε όλα τα
φράγµατα, που έχει στη διάθεσή του.
Με άλλα λόγια, µετά από εισήγηση του φορέα και µετά από
έγκριση του Ειδικού Γραµµατέα Υδάτων, µε σύµφωνη γνώµη της
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Ρυθµιστικής Αρχής Ενέργειας και µετά από γνωµοδότηση των
Διευθύνσεων Υδάτων των Αποκεντρωµένων Διοικήσεων, διασφαλίζονται τι; Τα ακόλουθα τέσσερα:
Πρώτα, η δυνατότητα των αγροτών να συνεχίζουν να ποτίζουν
µε τις ίδιες προδιαγραφές τα χωράφια τους, όπως και τώρα.
Δεύτερη δυνατότητα: η ύδρευση των γειτονικών οικισµών µε το
νερό ίδιας ποιότητας µε το σηµερινό και µε το νέο ιδιοκτήτη. Δυνατότητα τρίτη: η υποχρέωση διατήρησης της ίδιας οικολογικής
ισορροπίας και τουριστικής ελκυστικότητας και µε το νέο ιδιοκτήτη. Και υποχρέωση τέταρτη: τα πληµµυρικά φαινόµενα, που
εµφανίζονται πολλές φορές όταν ξεπερνά τα όριά του το φράγµα, να είναι τέτοια που να µην προκαλούν ζηµίες στους αγρότες.
Έρχοµαι στο όγδοο ερώτηµα. Μήπως άραγε αυτό το µείγµα
που θα βγει σε διεθνή διαγωνισµό είναι το καλό κοµµάτι, είναι το
«φιλέτο» και έχουµε αφήσει τα «σαπάκια», όπως λένε κάποιοι,
στην παλιά ΔΕΗ; Προχθές ο Διοικητής της ΔΕΗ στο συγκεκριµένο ερώτηµα που τέθηκε από τους συναδέλφους στην επιτροπή, είπε το προφανές, ότι η επιλογή του µείγµατος ήταν
µονόδροµος για τη ΔΕΗ. Διότι την επιλογή την έκανε η ΔΕΗ µε
έναν υψηλού κύρους σύµβουλό της.
Και είναι µονόδροµος. διότι όποιος γνωρίζει στοιχειώδη πράγµατα για την ενέργεια, για παράδειγµα, δεν θα δώσει ένα φράγµα σε έναν ποταµό και τα υπόλοιπα τρία φράγµατα του ποταµού να είναι σε άλλον διαχειριστή, διότι αυτό θα ήταν ένας τραγέλαφος. Αντίστοιχα, στα λιγνιτικά εργοστάσια είναι προφανές
ότι όταν έχεις ένα εργοστάσιο, πρέπει να του δίνεις και ένα δικό
του αυτόνοµο λιγνιτωρυχείο να τροφοδοτηθεί.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Του δίνετε από το βουνό ή του
δίνετε…
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ (Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιµατικής Αλλαγής): Το αυτόνοµο, λοιπόν, και λειτουργικότητα είναι τα βασικά στοιχεία µε τα οποία η ΔΕΗ –επαναλαµβάνω, όχι η Κυβέρνηση- και οι σύµβουλοι της αποφάσισαν το
µείγµα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Παρακαλώ, κύριε
Υπουργέ, αν µπορείτε να ολοκληρώσετε.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ (Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιµατικής Αλλαγής): Θα τελειώσω σύντοµα.
Λέω τα χαρακτηριστικά παραδείγµατα, τα δύο «Αµύνταια»,
εννοώ οι δύο µονάδες του Αµυνταίου, το ξέρετε ή δεν το ξέρετε
θα βγουν εκτός λειτουργίας το 2019, εάν δεν γίνουν επενδύσεις,
προκειµένου να αποθειωθούν; Η µονάδα φυσικού αερίου της Καβάλας το ξέρετε ή δεν το ξέρετε ότι είναι η πιο αντιπαραγωγική
που έχει η ΔΕΗ; Μιλώ για τις µονάδες που είναι στο µείγµα που
θα πάει στη µικρή ΔΕΗ.
Έρχοµαι στο ένατο και προτελευταίο ερώτηµα, που αφορά τα
δικαιώµατα των εργαζοµένων.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Πάντως, κύριε
Υπουργέ, έχετε υπερβεί και το χρόνο της δευτερολογίας. Κατανοώ, αλλά κάντε µια προσπάθεια να συντοµεύσετε.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ (Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιµατικής Αλλαγής): Παρακαλώ, θα ολοκληρώσω σε δύο
λεπτά.
Διαβάζω από το νοµοσχέδιο τα εξής: «Από την ολοκλήρωση
της απόσχισης µεταβιβάζεται στη νέα εταιρεία το σύνολο των δικαιωµάτων και υποχρεώσεων της ΔΕΗ από συµβάσεις ή σχέσεις
εργασίας ή άλλες έννοµες σχέσεις που περιλαµβάνονται στον
κλάδο. Μετά την ολοκλήρωση της απόσχισης, η νέα εταιρεία
εξακολουθεί να δεσµεύεται έναντι των εργαζοµένων από τους
όρους εργασίας που ίσχυαν κατά το χρόνο ολοκλήρωσης της
απόσχισης, ανεξαρτήτως της πηγής προέλευσης αυτών.».
Έρχοµαι στο τελευταίο και δέκατο ερώτηµα: Δεν θέλουµε να
απελευθερώσουµε τη ΔΕΗ; Είναι ευχαριστηµένος κανένας από
εµάς από το γεγονός ότι για πάρα πολλά χρόνια οι κυβερνήσεις,
όταν υποβάλλεται αίτηµα από τη ΔΕΗ να κάνει νέες προσλήψεις,
συνήθως της λένε όχι; Γιατί οι προσλήψεις της ΔΕΗ γίνονται µε
το ν. 2190. Είναι µε ΑΣΕΠ. Είναι απολύτως αξιοκρατικές.
Είναι κανένας από εµάς ευχαριστηµένος από το ότι σε πάρα
πολλά νησιά, εξαιτίας της έλλειψης προσωπικού, η ΔΕΗ έχει
µόνον έναν ήρωα, που παλεύει να κρατήσει όρθιους τους σταθ-
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µούς; Δεν θέλουµε να της δώσουµε τη δυνατότητα να προχωρήσει σε προσλήψεις, όπως ο αυριανός της ανταγωνιστής, προκειµένου µε διαφάνεια και αξιοκρατία –επαναλαµβάνω- µια εταιρεία, που όχι µόνο δεν επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισµό,
αλλά φέρνει και έσοδα να µπορεί να είναι ανταγωνιστική;
Λέω, λοιπόν, και αυτή είναι η απάντηση στο δέκατο ερώτηµα,
ότι µε τη συγκεκριµένη παρέµβαση θα δώσουµε τη δυνατότητα
στη ΔΕΗ επί ίσοις όροις να ανταγωνιστεί στη διεθνή και στην ελληνική αγορά.
Τελειώνοντας, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι –και ευχαριστώ
για την κατανόησή σας- θέλω να σας πω ότι πιστεύω βαθιά πως
συζητούµε µια από τις µεγαλύτερες µεταρρυθµίσεις που έχει συζητήσει το εθνικό Κοινοβούλιο τα τελευταία χρόνια. Πιστεύω πως
είναι προς όφελος της εθνικής οικονοµίας, της ελληνικής κοινωνίας, της πατρίδας µας. Σας καλώ να το υπερψηφίσετε.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες της Νέας Δηµοκρατίας και
του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Προχωρούµε στους
Κοινοβουλευτικούς Εκπροσώπους.
Έχει ζητήσει τον λόγο ο κ. Ψύρρας. Θα ακολουθήσουν οι κύριοι. Κουτσούκος, Κασιδιάρης, Παφίλης, Λαφαζάνης, Μπόλαρης.
Νοµίζω πως έτσι θα πάµε και µετά θα αρχίσουν οι ειδικοί αγορητές επί των άρθρων.
ΜΙΧΑΗΛ ΤΑΜΗΛΟΣ: Και εµείς οι οµιλητές, κύριε Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ο κατάλογος παραµένει. Απλώς θα ενοποιηθεί. Όσοι είναι γραµµένοι, θα µιλήσουν
κανονικά. Απλώς όποιος θέλει θα µιλάει είτε επί της αρχής είτε
επί των άρθρων. Θα το ενοποιήσουµε αυτό.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Μπορώ να έχω δευτερολογία
τώρα;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Βεβαίως. Όχι, όµως,
τώρα αµέσως, γιατί άλλοι συνάδελφοί σας δεν έχουν πρωτολογήσει.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ: Εγώ του παραχωρώ τη σειρά
µου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Σας παραχωρεί τη
σειρά του ο κ. Νεράντζης, αλλά να µιλήσουν πρώτα όσοι δεν
έχουν πρωτολογήσει.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ: Μετά από εκείνον µιλάω εγώ. Να,
και ο κ. Παφίλης συµφωνεί!
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Ναι, κι εγώ του παραχωρώ τη σειρά
µου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Αν τα βρίσκεστε
εσείς, το Προεδρείο δεν έχει αντίρρηση.
Ορίστε, κύριε Ψύρρα, έχετε τον λόγο.
ΘΩΜΑΣ ΨΥΡΡΑΣ: Στην πρώτη προγραµµατική συµφωνία
υπήρχε ρητά ο όρος ότι δεν θα πουληθεί η υποδοµή παραγωγής
και διανοµής της ηλεκτρικής ενέργειας. Όταν η ΔΗΜΑΡ, ο «δύστροπος εταίρος», έφυγε από την κυβέρνηση, την επόµενη κιόλας εβδοµάδα υπήρξε έκδοση πράξης του Υπουργικού Συµβουλίου, µε την οποία πλέον µπορεί να πουληθούν οι υποδοµές
της παραγωγής και διανοµής της ΔΕΗ σε ιδιώτες.
Αντί, λοιπόν, τη ΔΕΗ να την εκσυγχρονίσουµε, να την εξορθολογίσουµε, να την κρατήσουµε µακριά απ’ αυτούς που διαχρονικά τη λεηλατούν –και, κύριοι συνάδελφοι, το ξέρουµε όλοι
πάρα πολύ καλά ότι τη ΔΕΗ για χρόνια τη λεηλάτησε η πολιτική
που άσκησαν στο παρελθόν η Νέα Δηµοκρατία και το ΠΑΣΟΚεπιλέχθηκε ο διαµελισµός και η εκποίηση ως δήθεν λύση δηµοσίου συµφέροντος.
Όµως, ο διαµελισµός της ΔΕΗ µε τη δηµιουργία της προς πώληση µικρής ΔΕΗ δεν εξυπηρετεί το δηµόσιο συµφέρον. Πωλούνται υποδοµές ανεκτίµητης αξίας και απόδοσης. Βέβαια,
τίθεται το ερώτηµα: Από πού πηγάζει η υποχρέωση του 30%; Από
ποιο προαπαιτούµενο; Έως τώρα ουσιαστικά δεν πήραµε απάντηση, γιατί απλώς δεν υπάρχει.
Δεν προάγεται έτσι ούτε ο πραγµατικός ανταγωνισµός προς
όφελος των καταναλωτών. Οι τιµές του ρεύµατος δεν µειώνονται
µε τέτοιες πρακτικές. Αντίθετα, αυξάνονται. Τα ακούσαµε όλα
αυτά αναλυτικά από τους φορείς που ήρθαν στη Βουλή. Εκεί
πέρα, κύριοι συνάδελφοι, ούτε ένας, ούτε εργαζόµενος ούτε βιο-
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µήχανος, δεν βρέθηκε να υπερασπιστεί τον διαµελισµό της ΔΕΗ.
Η Κυβέρνηση κατά τη συζήτηση του σχετικού σχεδίου νόµου
δεν παρουσίασε κανένα σοβαρό επιχείρηµα ούτε απαντά σε βασικά ερωτήµατα που θέτουν όχι µόνο τα πολιτικά κόµµατα, αλλά
και πολλοί τεχνοκράτες του ενεργειακού τοµέα.
Το νοµοσχέδιο παραβλέπει την πραγµατικότητα και τις αλλαγές που αναθεωρούν την ενεργειακή στρατηγική στην Ευρώπη.
Δεν λαµβάνει υπ’όψιν τις ευπαθείς κοινωνικές οµάδες, που έχουν
ανάγκη από ειδική στήριξη την περίοδο της κρίσης. Δεν λαµβάνει
υπ’ όψιν την υποστήριξη και την τιµολογιακή πολιτική, τα ειδικά
τιµολόγια για τους καταναλωτές των νησιών, τους αγρότες και
τους πολύτεκνους. Δεν λαµβάνει υπ’ όψιν τη ρυπογόνο εξάρτηση
της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από τα κοιτάσµατα του λιγνίτη.
Σχεδόν στη συζήτησή µας έχει ξεχαστεί αυτή η παράµετρος,
σαν να είναι ο λιγνίτης άµοιρος για την οποιαδήποτε ρύπανση.
Ως Βουλευτής Λάρισας ειλικρινά, κύριοι συνάδελφοι, τρέµω την
ιδέα µην ανοίξει ο δρόµος για την εκµετάλλευση του λιγνίτη και
στην Ποταµιά της Ελασσόνας. Θα ήταν ό,τι τραγικότερο για τη
Θεσσαλία!
Το νοµοσχέδιο δεν λαµβάνει υπ’ όψιν τα υδροηλεκτρικά έργα
τα οποία δίνουν ηλεκτρική ενέργεια αλλά και ύδρευση και άρδευση και για λόγους δηµόσιου συµφέροντος, περιβαλλοντικής
και βιώσιµης διαχείρισης των υδάτινων πόρων, η διαχείρισή τους
πρέπει να παραµείνει υπό δηµόσιο έλεγχο.
Δεν λαµβάνει υπ’ όψιν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της χώρας:
τον µικρό µας πληθυσµό, τα πολλά νησιά, το µικρό µέγεθος της
βιοµηχανικής δραστηριότητας, που δεν επιτρέπουν τη σύγκριση
µε τις άλλες µεγάλες απελευθερωµένες ενεργειακές αγορές,
όπως τις παρουσίασε λίγο πρωτύτερα ο κύριος Υπουργός. Όλες
οι συνθήκες και οι ιδιαιτερότητες που ανέφερα δεν επιτρέπουν
τέτοιες επιλογές, που µπορεί να αποδειχθούν µοιραίες και για
τις επόµενες γενιές.
Βάζουµε τα πράγµατα µε τη σειρά. Τα ζητούµενα είναι: Πρώτον, να έχουµε βιώσιµες και διαφορετικές πηγές ενέργειας σε
ανταγωνιστικό κόστος. Δεύτερον, να εξασφαλίζουµε παράλληλα
σταθερό εφοδιασµό µε ενέργεια.
Σε αυτά τα δύο στοιχεία επικεντρώνεται ο διάλογος στην Ευρώπη. Στην Ελλάδα της κρίσης αυτά τα δύο ζητούµενα είναι
ακόµη πιο σηµαντικά. Γιατί είναι πολλά τα νοικοκυριά, πολλές οι
µικροµεσαίες επιχειρήσεις και οι βιοµηχανίες που αντιµετωπίζουν δυσκολίες να πληρώσουν τους λογαριασµούς, ειδικά όταν
είναι επιβαρυµένοι µε αυξηµένα τέλη και φόρους, λόγω της δηµοσιονοµικής προσαρµογής. Πώς επιτυγχάνονται αυτοί οι στόχοι
µε τη διάσπαση της ΔΕΗ και την πώληση της µικρής ΔΕΗ; Η Κυβέρνηση ουσιαστικά δεν απαντά.
Από την πλευρά της παραγωγής, η απελευθέρωση έχει ήδη
συντελεστεί σε µεγάλο βαθµό και όσοι λένε πως µε το παρόν νοµοσχέδιο θα απελευθερωθεί ενέργεια, δεν λένε όλη την αλήθεια.
Με µια σειρά από νόµους ιδιώτες σήµερα λειτουργούν εφτά µονάδες φυσικού αερίου και χιλιάδες µικρές µονάδες ανανεώσιµων
πηγών ενέργειας, ενώ διαθέτουν ακόµη και άδειες για µονάδες
εκµετάλλευσης ορυχείων και σταθµών παραγωγής, όπου όµως
δεν επενδύουν. Δεν επενδύουν, περιµένοντας άραγε τι; Περιµένουν να πάρουν µισοτιµής τις µονάδες της ΔΕ., αλλά και τις ανεκτίµητης αξίας υποδοµές και την τεχνογνωσία της.
Συνεπώς το πρόβληµα, κύριοι συνάδελφοι, δεν βρίσκεται στη
νοµοθέτηση. Βρίσκεται στην πολιτική. Εσείς δεν µπορείτε να
υποστηρίξετε πολιτικά την απελευθέρωση της ενέργειας. Εκποιείτε το 30% της ΔΕΗ, επειδή οι εταιρείες δεν µπορούν να γίνουν
ανταγωνιστικές. Αυτό πλέον είναι πρόβληµα πολιτικής βούλησης
και διευκόλυνσης του να δοθούν κίνητρα σε επενδύσεις, να συµβάλουν σε αυτήν την απελευθέρωση ενέργειας. Γιατί δεν υπάρχει σταθερό επενδυτικό περιβάλλον, γιατί δεν υπάρχει σταθερή
φορολόγηση, γιατί δεν υπάρχουν κίνητρα, γιατί δεν υπάρχει µια
σοβαρή ενεργειακή πολιτική, η οποία να µπορεί να προσελκύσει
τον επενδυτή.
Η εκποίηση της ΔΕΗ θα απελευθερώσει την ανικανότητα των
κυβερνήσεων διαχρονικά; Κανείς δεν το πιστεύει αυτό. Από την
πλευρά της εµπορίας, η αγορά είναι απελευθερωµένη. Μάλιστα,
όταν ξεκίνησε ο ανταγωνισµός κυρίως µε τις γνωστές εταιρείες
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«ENERGA» και «HELLAS POWER», που πήραν σηµαντικά µερίδια
της αγοράς και πελάτες από τη ΔΕΗ, τελικά κατέληξαν σε φιάσκο και σκάνδαλο, αφού οι βασικοί µέτοχοι διώκονται σήµερα
ποινικά µε βαρύτατες κατηγορίες.
Τι έγινε µε αυτήν την απελευθέρωση; Πόσα λεφτά καταναλωτών σε περίοδο κρίσης χάθηκαν; Ποιος θα διασφαλίσει ότι τέτοια
φαινόµενα δεν θα επαναληφθούν; Χαµένος αυτής της απελευθέρωσης δεν ήταν µόνο το κράτος. Χαµένοι ήταν και οι καταναλωτές και η ΔΕΗ, η οποία ζηµιώθηκε µε δεκάδες εκατοµµύρια
και τελικά η Κυβέρνηση δεν έµαθε από τα λάθη της.
Από την πλευρά των καταναλωτών, για ποια άραγε απελευθέρωση της λιανικής αγοράς µιλάµε, όταν ένα µεγάλο µέρος των
καταναλωτών αδυνατεί να πληρώσει λογαριασµούς και το ληξιπρόθεσµο χρέος προς τη ΔΕΗ ξεπερνά το 1,3 δισεκατοµµύριο;
Θα απελευθερωθεί και αυτό; Τι θα γίνουν αυτά τα χρέη; Ποιος
θα αναλάβει την προµήθεια ηλεκτρικής ενέργειας των ΔΕΚΟ, του
δηµοσίου, της βιοµηχανίας; Ποιος θα διασφαλίσει τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις µετά από έξι χρόνια ύφεσης; Τι θα γίνει την
επόµενη ηµέρα, όταν ο ανταγωνιστής, ο ιδιώτης, αποφασίσει ότι
η εµπορία της ενέργειας δεν είναι κερδοφόρα και αποχωρήσει,
κρατώντας, όµως, τις υποδοµές και την παραγωγή; Προφανώς,
θα µείνει η ΔΕΗ ως µοναδικός προµηθευτής, αλλά αυτήν τη
φορά µε λιγότερη περιουσία στην παραγωγή, γεγονός που καθιστά αµφίβολη την επιβίωσή της.
Γιατί η τρόικα δεν πρότεινε τόσα χρόνια κάποια άλλη, ήπια
απελευθέρωση;
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Γ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ)
Θυµηθείτε: µόνο στο πρώτο µνηµόνιο υπήρχε ως αιτούµενο
να δοθεί το 17% των µετοχών της ΔΕΗ. Μέχρι σήµερα βολεύτηκαν µε τον ρόλο της ΔΕΗ ως εισπρακτικού µηχανισµού να συλλέγει το χαράτσι. Τώρα που αυτό µεταφέρθηκε αλλού, θυµήθηκαν την απελευθέρωση -δηλαδή τη διάσπαση- της ΔΕΗ.
Ακούσαµε, κύριοι συνάδελφοι, τον παραλληλισµό µε τις τηλεπικοινωνίες. Όµως η ενέργεια δεν έχει σχέση µε τις τηλεπικοινωνίες. Δεν είναι συγκρίσιµα µεγέθη. Οι τιµές στις τηλεπικοινωνίες
έπεσαν πρωτίστως λόγω της τεχνολογικής ωρίµανσης. Στις τηλεπικοινωνίες δεν υπάρχει καύσιµο, που η τιµή του να εξαρτάται
από εξωγενείς παράγοντες, δεν υπάρχει πετρέλαιο, δεν υπάρχει
φυσικό αέριο ούτε υφίσταται η υποχρέωση να είναι εξασφαλισµένη η επάρκεια εφοδιασµού.
Η ενέργεια απαιτεί µεγάλες επενδύσεις, γιατί είναι πρωτίστως
βιοµηχανική δραστηριότητα. Γι’ αυτό δεν έχει σχέση µε τις τηλεπικοινωνίες. Στις τηλεπικοινωνίες αν δεν πληρώσεις το κινητό, σ’
το κόβουν. Αν δεν πληρώσεις το ρεύµα, δεν είναι το ίδιο. Θα επιβιώσει έστω για µια µέρα µια οικογένεια; Θα επιβιώσει η βιοµηχανία; Ας αναλογιστούµε, πριν να είναι αργά, πόσοι πολίτες θα
βρεθούν µε κοµµένο ρεύµα και αν θεωρούµε τελικά την ενέργεια
δηµόσιο αγαθό.
Τέλος, όσον αφορά τη ΔΕΗ θα ήθελα να πω τα εξής:
Προφανώς από τη Δηµοκρατική Αριστερά δεν θεωρούµε ότι η
ΔΕΗ είναι άµοιρη ευθυνών και ότι η διοίκησή της διαχρονικά τα
είχε όλα καλώς καµωµένα. Είναι απόλυτα καταδικαστέα η κακοδιαχείριση παρελθόντων ετών και η εµµονή της ΔΕΗ να µην εκσυγχρονίζεται, να µην προσαρµόζεται στα νέα δεδοµένα, εµµένοντας σε µη ανταγωνιστικές αγκυλώσεις, παρά τις αντίθετες
διακηρυγµένες παγκόσµιες τάσεις.
Εν τούτοις, ένα µεγάλο µέρος των οφειλών της ΔΕΗ –και οφείλουµε να το πούµε- είναι οφειλές που προέκυψαν µε ευθύνη του
δηµοσίου και λόγω άστοχων πολιτικών επιλογών, που χρησιµοποίησαν τη ΔΕΗ για λόγους καθαρά πελατειακούς.
Ας θυµηθούµε τι συνέβη µε ένα µεγάλο µέρος των χαρατσιών
που έµεινε απλήρωτο, όπως και των δηµοτικών τελών ή τι έγινε
µε το στραπάτσο του ελλείµµατος του ΛΑΓΗΕ και τις εντελώς
λανθασµένες πολιτικές επιλογές περί πράσινης ανάπτυξης.
Ωστόσο, παρά την κακοδιαχείριση, παρά την πολιτική κακοµεταχείριση της ΔΕΗ, η ΔΕΗ είναι µια επιχείρηση κερδοφόρος.
Είναι µια από τις πρώτες επιχειρήσεις σε αξία µετοχών εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο. Οι θετικές προοπτικές της ΔΕΗ για την
ανάπτυξη και τη συµβολή της στην εθνική οικονοµία επιβεβαιώθηκαν πρόσφατα από την αναβάθµισή της από το διεθνή οίκο
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«STANDARD & POOR’S» κατά τρείς βαθµούς, καθώς και από την
επιτυχή έξοδό της στις διεθνείς αγορές.
Επιπλέον, αναγνώριση των προσπαθειών αποτελούν και τα διεθνή δάνεια που εξασφάλισε για τη χρηµατοδότηση των νέων
επενδύσεων. Άραγε, δεν είναι οξύµωρο οι διεθνείς αγορές και οι
τράπεζες να εµπιστεύονται τη ΔΕΗ µέσα στην κρίση, ενώ µέσα
στην ίδια της τη χώρα είναι πολλοί αυτοί που προσπαθούν να τη
δυσφηµήσουν και να τη στήνουν διαρκώς στον τοίχο; Μήπως
αυτό, τελικά, είναι ένα παιχνίδι συγκεκριµένων συµφερόντων που
περιµένουν να αποκοµίσουν οφέλη στο όνοµα µιας υποτιθέµενης
απελευθέρωσης;
Δυστυχώς, αρκετοί δεν έχουν καταλάβει ότι η ΔΕΗ παραµένει
στοιχείο σταθερότητας της ελληνικής οικονοµίας, ότι δηµιουργεί
προστιθέµενη αξία και µπορεί να εξυπηρετήσει πλήρως το επιχειρησιακό της πρόγραµµα µε νέες µονάδες.
Από την πρώτη στιγµή η Δηµοκρατική Αριστερά εξέφρασε
ισχυρή την αντίθεσή της µε τη σχεδιαζόµενη καθετοποίηση και
εν συνεχεία ιδιωτικοποίηση του 30%.
Τελειώνοντας, κύριοι συνάδελφοι, θέλω να επισηµάνω ότι είναι
προς το συµφέρον της χώρας η λειτουργία µιας σύγχρονης και
ανταγωνιστικής ΔΕΗ. Όµως, πρέπει ο κόσµος να καταλάβει πως
άλλο πράγµα είναι ο διαχωρισµός της διαχείρισης, που ήδη έχει
γίνει, και άλλο πράγµα ο ιδιοκτησιακός διαχωρισµός. Χρειαζόµαστε µια µεγάλη και ισχυρή ΔΕΗ, προκειµένου αυτή να µπορέσει
να πάρει µέρος στον ανασχεδιασµό του εθνικού ενεργειακού
χάρτη και να µπορέσει να συµµετάσχει ως εταίρος ακόµη και σε
διεθνή σχήµατα.
Η ΔΕΗ πρέπει να επεκταθεί σε νέες αγορές και πεδία και όχι
να συρρικνωθεί. Πρέπει να αλλάξει, να εκσυγχρονιστεί και όχι να
εκποιηθεί. Βεβαίως, θα καταψηφίσουµε το νοµοσχέδιο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε,
κύριε συνάδελφε και για την τήρηση του χρόνου.
Τον λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ
κ. Κουτσούκος.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, είχαµε πει να
πάρω τον λόγο, γιατί θα φύγω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κύριε Κουτσούκο, επιτρέπετε να µιλήσει ο κ. Λαφαζάνης και µετά εσείς;
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Όχι, κύριε Πρόεδρε!
ΗΛΙΑΣ ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ: Θα ήθελα να πρωτολογήσω και εγώ.
Πρέπει να πάω στο Εφετείο µετά για τη γνωστή υπόθεση. Το λέω
απλά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ωραία, να σας
διευκολύνουµε και εσάς. Επειδή και ο κ. Λαφαζάνης έχει κάποιο
πρόβληµα -µου το ανέφερε προηγουµένως ο συνάδελφος κ.
Δραγασάκης, αλλά µου διέφυγε- θα το τακτοποιήσουµε. Δεν
υπάρχει πρόβληµα.
Τι ώρα πρέπει να φύγετε, κύριε Κασιδιάρη;
ΗΛΙΑΣ ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ: Άλλος απολογείται σήµερα. Εγώ αύριο,
αλλά πρέπει να φύγω για να πάω στο Εφετείο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Μόλις µιλήσει ο
κ. Κουτσούκος θα σας δώσω τον λόγο.
Ο κ. Λαφαζάνης έχει τον λόγο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Νοµίζω ότι είναι από τις πιο σπάνιες φορές που ακούς έναν Υπουργό για ένα τόσο κρίσιµο θέµα
να είναι τόσο εκτός τόπου και χρόνου. Ήταν µια παρέµβαση του
κυρίου Υπουργού, η οποία δεν είχε καµµία απολύτως επαφή µε
τα πράγµατα. Λες και έκανε µια γενική διάλεξη για την Ευρώπη,
για τη δήθεν ευρωπαϊκή στρατηγική, χωρίς να γνωρίζει τι γίνεται
σε αυτήν τη χώρα, τι γίνεται στην Ελλάδα.
Η Ελλάδα έχει µια ιστορία. Έχει ειδικά προβλήµατα, έχει ειδικές ανάγκες, χρειάζεται µια στρατηγική. Για αυτή δεν µας είπατε
σχεδόν απολύτως τίποτα. Αντίθετα, πήγατε να καλυφθείτε από
ένα γενικό πέπλο. Μέχρι τον κ. Ντ’ Αλέµα θυµηθήκατε. Το πρότυπό σας! Ο κ. Ντ’ Αλέµα έκανε θαύµατα στον ενεργειακό τοµέα
της Ιταλίας. Τον χαρακτηρίσατε µάλιστα και κοµµουνιστή τον κ.
Ντ’ Αλέµα. Ο πρώτος κουµουνιστής που έγινε Υπουργός Εξωτερικών.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ (Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιµατικής Αλλαγής): Πρωθυπουργός. Τι να κάνουµε, ήταν
κουµουνιστής ο Ντ’ Αλέµα.

1031

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Πρωθυπουργός ήταν.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Εντάξει, Πρωθυπουργός. Μα,
δεν µου λέτε έτσι ανακαλύπτετε εσείς τους κοµµουνιστές, δηλαδή, τους µεταλλαγµένους ακραία νεοφιλελεύθερους σοσιαλοδηµοκράτες βοµβαρδιστές…
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ: Δηλαδή, εσείς πώς τους ανακαλύπτετε;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ (Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιµατικής Αλλαγής): Να τα πει ο κ. Παφίλης αυτά.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Μισό λεπτό. Παρακαλώ να µην απευθύνεται προσωπικά ο ένας στον άλλον.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: …αυτούς που πρώτοι έκαναν τον
πρώτο βοµβαρδισµό ευρωπαϊκής χώρας µετά τον Β’ Παγκόσµιο
Πόλεµο; Διότι ο κ. Ντ’ Αλέµα βοµβάρδιζε τη Σερβία. Αυτοί που
έχτισαν το λεγόµενο ανεξάρτητο Κόσοβο για να µαυρίσουν µε
κάρβουνο και λιγνίτη όλη την Ευρώπη, είναι τα πρότυπά σας;
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Είναι αδελφά κόµµατα στην Κυβέρνηση…
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Προφανώς αυτά είναι τα πρότυπά σας. Γι’ αυτό κάνετε και αυτά τα τερατουργήµατα στη
χώρα!
Μας είπατε για την ευρωπαϊκή στρατηγική.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ: Εσείς να µας πείτε τι είστε: κοµµουνιστές, σοσιαλιστές ή φιλελεύθεροι;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Εσείς οι «κανονικοί» κοµµουνιστές είστε εκτός ΝΑΤΟ και Ευρώπης;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Δεν σας άκουσα…Δεν σας αρέσουν αυτά που λέω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Μα, δεν προχωρούµε έτσι. Δεν γίνεται!
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Βλέπω πολλούς «Ντ’ Αλέµα».
Υπάρχει ένας µεγάλος Ντ’ Αλέµα και βλέπω και πολλούς µικρούς
«Ντ’ Αλέµα».
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Λέτε να είµαστε εµείς «µεταλλαγµένοι» κοµµουνιστές; Δεν νοµίζω…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κύριε Λαφαζάνη, να κάνετε την τοποθέτησή σας, αλλά να µην απευθύνεστε
σε κανέναν. Και οι συνάδελφοι Βουλευτές να µην απαντάνε, παρακαλώ!
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Ε, τι κάνουµε; Ωραίο είναι αυτό.
Ο καθένας κάνει τις επιλογές του.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Μη µου παραπονείστε µετά για τον χρόνο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Μας µίλησε ο κύριος Υπουργός
για την ευρωπαϊκή στρατηγική και άκουσα να λέει λόγια παχιά.
Ποια είναι η ευρωπαϊκή στρατηγική, κύριε Υπουργέ; Σήµερα
επτά «ενεργειακές αδελφές» ελέγχουν το 50% της ευρωπαϊκής
ηλεκτροπαραγωγής. Αυτό το θεωρείτε ευρωπαϊκή στρατηγική;
Την ώρα που αυτοί απλώνονται και ο στόχος τους είναι να αλώσουν όλη την ευρωπαϊκή αγορά, να κάνουν ολιγοπώλιο την ευρωπαϊκή αγορά, να επιβάλλουν ιδιαίτερα στην περιφέρεια µοντέλα ενεργειακής εξάρτησης, τα οποία θα υποθηκεύουν το µέλλον των περιφερειακών χωρών και πρώτα από όλα της Ελλάδας,
την ώρα που γίνεται αυτό, δηλαδή η συγκέντρωση και η «ολιγοπωλιοποίηση» στην Ευρώπη, αυτήν την ώρα έρχεστε εσείς και
διαλύετε και ξεπουλάτε τη ΔΕΗ! Ωραία πολιτική και ωραία στρατηγική!
Μας είπατε για τον δανεισµό της ΔΕΗ. Βεβαίως υπάρχει δανεισµός της ΔΕΗ. Εµείς δεν εκθειάζουµε τη ΔΕΗ µε τον τρόπο
που λειτουργούσε µέχρι τώρα, αλλά η απάντηση στη δηµόσια
ΔΕΗ, όπως λειτουργούσε, µε όλα τα προβλήµατα που είχε, δεν
είναι να τη διαλύσετε και να την ξεπουλήσετε σε ξένα και εγχώρια συµφέροντα. Δεν είναι αυτή. Η απάντηση είναι να ανασυγκροτηθεί η ΔΕΗ, να γίνει πιο αποδοτική, να δουλέψει πιο ουσιαστικά, να βάλει κοινωνικές προτεραιότητες, αναπτυξιακές, επενδυτικές προτεραιότητες, να στοχεύσει σε µία εθνική ενεργειακή
στρατηγική. Αυτή είναι η απάντηση.
Μας είπατε, λοιπόν, για τον δανεισµό της ΔΕΗ, που είναι 5 δισεκατοµµύρια ευρώ. Πολλά δάνεια. Μα, δεν είναι εκεί το θέµα.
Το θέµα είναι να µας πείτε, πρώτον, πού πήγαν τα δάνεια. Πήγαν
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σε επενδύσεις τα δάνεια; Και, το δεύτερο, αν τα δάνεια εξυπηρετούνται. Μπορούν να εξυπηρετούνται από την εταιρεία; Αν
µπορούν να εξυπηρετούνται από την εταιρεία και αν τα δάνεια
αυτά έχουν κατευθυνθεί κατά κύριο λόγο σε επενδύσεις, ποιο
είναι το δικό σας πρόβληµα;
Πώς θα κάνει καινούργιες επενδύσεις -µας λέει- η ΔΕΗ τώρα;
Για να κάνει επενδύσεις, πουλάµε το 30% της ΔΕΗ, παίρνουµε,
υποτίθεται, τα λεφτά από το ξεπούληµα –αυτά τα ψίχουλα που
θα πάρετε- τα δίνουµε στη µεγάλη ΔΕΗ για να κάνει τις επενδύσεις.
Σε ποια µεγάλη ΔΕΗ τα δίνετε; Θα ξεπουλήσετε το 30% της
ΔΕΗ αλλά θα ξεπουλήσετε και το 70% που θα αποµείνει, γιατί το
17% του 70% τι θα το κάνετε; Θα το πάτε σε στρατηγικό επενδυτή και θα του δώσετε το µάνατζµεντ. Άρα, κύριε Υπουργέ -για
να µην κοροϊδεύετε εδώ τη Βουλή- στον στρατηγικό επενδυτή
του 17%, που θα πάρει και το µάνατζµεντ θα δώσετε και προίκα
όσα πάρετε από τη µικρή ΔΕΗ, για να κάνει, υποτίθεται, επενδύσεις, τις οποίες µέχρι τώρα τις έκανε η ΔΕΗ χωρίς να χρειάζεται
να ξεπουλήσει το 30% της εταιρείας.
Αυτά είναι τα κακουργήµατά σας και αυτά έρχεστε να µας τα
εκθειάσετε εδώ και να µας τα προβάλετε σαν να είναι δήθεν το
µεγάλο έργο. Η ΔΕΗ είναι ένας παραγωγικός γίγαντας. Είναι από
τις λίγες εταιρείες σε όλη την Ευρώπη οι οποίες έπαιξαν έναν
θετικό, αναπτυξιακό και περιφερειακό ρόλο σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ (Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιµατικής Αλλαγής): Άρα η πολιτική µας µέχρι τώρα ήταν
σωστή.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΗ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Όχι, µία στιγµή. Να ξεχωρίσουµε για ποια πολιτική µιλάτε. Ο Κωνσταντίνος Καραµανλής
από…
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Με συγχωρείτε, κύριε Πρόεδρε, µία στιγµή. Δώστε µου δυο
λεπτά.
…στον Κωνσταντίνο Καραµανλή τον µακαρίτη αναφέροµαι, για
να µην τα µπλέκετε. Είπαµε ότι ήταν πριν από το 1950 η πανσπερµία ξένων εταιρειών, ληστρικών εταιρειών, όταν το ηλεκτρικό
ρεύµα ήταν είδος πολυτελείας και η περιφέρεια δεν είχε ηλεκτρικό ρεύµα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Άρχισε να ανασυγκροτείται ο τοµέας ενέργειας και να παίζει
έναν θετικό ρόλο από τότε που ιδρύθηκε η ΔΕΗ και ιδιαίτερα από
το 1956, που δόθηκε επί Καραµανλή το αποκλειστικό προνόµιο
στη ΔΕΗ για παραγωγή, µεταφορά και διανοµή.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Γίνανε όλοι Καραµανλικοί…
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Αυτό ήταν µία πολύ θετική κίνηση, µεταπολεµικά, η οποία υποβοήθησε τη χώρα, ανεξαρτήτως
του ότι η διαχείριση της δηµόσιας ΔΕΗ δεν ήταν πάντοτε η καλύτερη και ανεξαρτήτως των προβληµάτων και άλλων που συνόδευαν την τότε δηµόσια εταιρεία και παροξύνθηκαν στην πορεία.
Όµως, από τις αρχές της δεκαετίας του ’90 ξεκινήσατε µία λογική απελευθέρωσης της ενεργειακής αγοράς. Ξεκινήσατε το ξεπούληµα της ΔΕΗ, φέτα-φέτα. Από τότε µέχρι σήµερα τα πράγµατα βαδίζουν από το κακό στο χειρότερο.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει παρατεταµένα το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Πρώτα από όλα βαδίζουν από το κακό στο χειρότερο για τον
Έλληνα καταναλωτή, ο οποίος βλέπει τις ενεργειακές τιµές να
τινάζονται στα ύψη, και για την ελληνική βιοµηχανία, η οποία υποφέρει από ακριβή ενέργεια.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κύριε Λαφαζάνη, παρακαλώ ολοκληρώστε.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Από τότε άρχισαν να δηµιουργούνται τα µεγάλα προβλήµατα -καπιταλισµός- από το 1950 και
µετά τη δεκαετία του ’90.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κύριε Λαφαζάνη…
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Βεβαίως, όµως, περάσατε στην
πιο άγρια, την πιο ακραία, την πιο νεοφιλελεύθερη εκδοχή του
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καπιταλισµού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κύριε Λαφαζάνη, παρακαλώ, τελειώνετε.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Τελειώνω µε µία παρατήρηση.
Δεν έχω τον χρόνο. Χρειάζεται πολλά να πει κανείς.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Έχετε συντοµεύσει τον χρόνο αρκετών εγγεγραµµένων.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Μία παρατήρηση µονάχα, κύριε
Πρόεδρε, και τελειώνω.
Λέτε ότι το 30% το έχετε υπολογίσει. Ο κ. Ζερβός εδώ έχει
κάνει και τις µελέτες, αναλύσεις και τα έχει βάλει όλα να είναι
ισοζυγισµένα. Εγώ παίρνω τα στοιχεία. Δεν είµαι ο ειδικός στην
ενέργεια, αλλά παίρνω τα στοιχεία µε την απλή λογική. Εγκατεστηµένη ισχύς -και το είπα και χθες- 38% λιγνιτικές µονάδες στη
µικρή ΔΕΗ. Προσέξτε, είναι 38% οι λιγνιτικές µονάδες, όχι 30%,
αλλά 38%. Και είναι 41% στη µικρή ΔΕΗ τα υδροηλεκτρικά εγκατεστηµένη ισχύς, 21% το φυσικό αέριο το µείγµα καυσίµου δηλαδή κυρίως υδροηλεκτρικό και δευτερευόντως λιγνιτικό, ελάχιστο φυσικό αέριο και καθόλου πετρέλαιο. Αυτό πώς το εξηγείτε;
Όσον αφορά βέβαια αυτά που λέτε -και τελειώνω-…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κύριε Λαφαζάνη, ακούστε.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Τελειώνω µε αυτό. Θα κάνω
µόνο µια παρατήρηση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Μην λέτε «τελειώνω». Όλο αυτό λέτε. Ούτε «µία παρατήρηση». Πάρτε κανονικά
τον χρόνο που έχετε στη δευτερολογία. Αφού υπάρχει η δευτερολογία.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Λέτε ότι διασφαλίζετε κάποια δικαιώµατα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Θα µιλήσει ο
Αρχηγός εν συνεχεία του κόµµατός σας.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Αφήστε τον Αρχηγό µας τώρα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ε, εντάξει τώρα.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Τελειώνω…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Μα πότε θα τελειώσετε;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Θα είχα τελειώσει τώρα!
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ: Μα γιατί τον «ενοχλείτε» τώρα;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Λέω ότι αυτά τα οποία λέτε, ότι
διασφαλίζονται, εργασιακά δικαιώµατα κ.λπ., δεν διασφαλίζονται. Δεν διασφαλίζεται απολύτως τίποτα! Διασφαλίζονται όσο παραµένει…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κύριε Λαφαζάνη, σας παρακαλώ πάρα πολύ!
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Εντάξει, δεν θέλετε να ακούσετε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Είναι κακός
µετά ο Πρόεδρος!
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Διασφαλίζονται µε θυγατρική
της ΔΕΗ. Τότε και µόνο τότε -και αν- διασφαλίζονται.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κύριε Λαφαζάνη!
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Εάν πουληθεί, δεν διασφαλίζεται
τίποτα. Όλα στον αέρα µετά!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ (Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): Κύριε Πρόεδρε, µπορώ να έχω
τον λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ορίστε, κύριε
Υπουργέ. Πόσο χρόνο θέλετε;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ (Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιµατικής Αλλαγής): Μισό λεπτό.
Δεν θα απαντήσω στον συνάδελφο κ. Λαφαζάνη σε κανένα
από τα σχόλιά του…
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Α, για τον κύριο Υπουργό δεν
υπάρχει περιορισµός. Μόνο για µένα, ε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Μα, εσείς υπερέβητε το χρόνο κατά πολύ!
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ (Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας
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και Κλιµατικής Αλλαγής): Κύριε συνάδελφε, θα χρησιµοποιήσετε τη δευτερολογία σας.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Όχι, εντάξει, να µιλήσετε.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ (Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιµατικής Αλλαγής): Σας δίνω χρήσιµα στοιχεία. Δεν θα
απαντήσω. Επιφυλάσσοµαι. Θα απαντήσω σε όλους. Απλώς, για
γνώση των συναδέλφων, επειδή πολλές φορές γίνεται σύγχυση
ανάµεσα στην εγκατεστηµένη ισχύ και στο πόσο πραγµατικά παράγεται, µην τα µπερδεύετε. Είναι άλλο η εγκατεστηµένη ισχύς,
όπου ένας λιγνιτικός σταθµός µπορεί να παράγει- και παράγειπενταπλάσια και εξαπλάσια τα αντίστοιχα µεγαβάτ από ό,τι ένα
φωτοβολταϊκό.
Κατά συνέπεια, µη συγχέουµε έννοιες οι οποίες στην ενέργεια
είναι απολύτως διαφορετικές. Σας δίνω τα στοιχεία του 2013, για
να έχουν εικόνα όλοι οι συνάδελφοι για το πού βρισκόµαστε.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ: Κύριε Υπουργέ, εσείς τα µπερδεύετε. Η εγκατεστηµένη ισχύς…
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ (Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιµατικής Αλλαγής): Λέω, λοιπόν: Σύνολο καθαρής παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας το έτος 2013 για το διασυνδεδεµένο σύστηµα. Προσθέστε σε αυτά που θα σας πω όλα τα
πετρελαϊκά που έχουν η Κρήτη, τα Δωδεκάνησα και οι Κυκλάδες:
Λιγνιτική παραγωγή το 2013 το 45,2%. Πετρελαϊκή παραγωγή
0,1%. Φυσικό αέριο 23,6%, µισά της ΔΕΗ, µισά των ιδιωτών. Τα
λιγνιτικά του 45% είναι όλα ΔΕΗ. Υδροηλεκτρικά 11%. Ανανεώσιµα 14,8%. Αυτή είναι η πραγµατική εικόνα της ενεργειακής παραγωγής της Ελλάδας, όχι η εγκατεστηµένη ισχύς. Αν θέλουµε
να κάνουµε σοβαρή συζήτηση, θα µιλούµε για το πώς παράγεται
η ενέργεια στην Ελλάδα.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας Δηµοκρατίας κ. Αναστάσιος Νεράντζης.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Διαδέχοµαι τον φίλο µου κ. Λαφαζάνη. Πάντοτε µου µένει µια
αίσθηση όταν τελειώνει, επειδή καθυστερεί λίγο, γιατί έχει πολλά
επιχειρήµατα: Είναι µια ατελείωτη ιστορία η οµιλία του ή µήπως
είναι «τελειωµένη», µε την έννοια που τη λέει ο λαός; Όπως και
να έχει το πράγµα όµως, εγώ είµαι υποχρεωµένος να τοποθετηθώ.
Αν κανείς περάσει από αυτήν την Αίθουσα ή δει τηλεόραση,
θα νοµίζει ότι βρισκόµαστε ενώπιον ενός ενεργειακού forum. Μιλάµε όλοι µε τεχνικούς όρους, είτε τους νοούµε, είτε δεν τους
νοούµε. Παριστάνουµε όλοι τους ειδικούς της ενέργειας είτε είµαστε είτε δεν είµαστε.
Εκείνο όµως, που δεν προσέχουµε καθόλου είναι το πολιτικό
κοµµάτι αυτής της ιστορίας. Αυτή η ιστορία έχει όχι απλώς οσµή,
αλλά ουσία πολιτική, ουσία ιδεολογική, την οποία η µανία όλων
µας να υπερασπίσουµε τις θέσεις µας µας κάνει να την προσπερνάµε, σφυρίζοντας αδιάφορα.
Αυτό το πολιτικό κοµµάτι, που δεν ακούστηκε σχεδόν καθόλου, θα θίξω εγώ, φροντίζοντας µη θίξω κανέναν από τους συναδέλφους µου. Πάντως, µερικές απόψεις θα τις κατεδαφίσω ή
τουλάχιστον θα προσπαθήσω.
Έχει χυθεί πολύ µελάνι, για να διαπιστωθεί ποιος είναι προοδευτικός και ποιος είναι συντηρητικός, ποια είναι τα όρια προσδόσεως αυτού του χαρακτηρισµού σε καθεµία από αυτές τις δύο
εκδοχές. Άλλοι λένε το µεν, άλλοι λένε το δε.
Δεν µπορεί –απ’ όσα θα πω εξαιρείται το ΚΚΕ, διότι έχει καθαρές θέσεις, είναι κοµµουνιστικό κόµµα- οι αριστερίζοντες ή οι
αριστεροί, όψιµοι ή πρώιµοι, πολύ, δε, περισσότερο οι «αριστεροπώλες», αυτοί που πουλάνε αριστερισµό, να µονοπωλούν την
προοδευτικότητα. Δεν µπορεί να παριστάνεις τον προοδευτικό
όταν παρακινείς σε απείθεια, όταν συνιστάς την κατάληψη δηµοσίων κτηρίων, όταν εµφανίζεσαι στο Ευρωκοινοβούλιο προσπαθώντας να µεταφέρεις τις εσωτερικές διαµάχες που έχεις µε
µια παράταξη ή µε έναν άλλο εσωτερικό αντίπαλό σου. Δεν µπορεί να ονοµάζεις τους καταδικασµένους τροµοκράτες ως «νοούµενους τροµοκράτες». Τι θα πει «νοούµενους τροµοκράτες»; Δεν
µπορεί να µειοψηφείς ή να απέχεις από διαδικασίες περικοπής
χρηµατικού βοηθήµατος σε κάποιες παρατάξεις για τους λόγους
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τους συγκεκριµένους. Δεν ταυτίζονται, δεν νοούνται, δεν είναι
συµβατές οι έννοιες του προοδευτικού µε αυτές τις συµπεριφορές.
Η δική µου αντίληψη –αν θέλετε- είναι ότι προοδευτικός είναι
όποιος, σε παλιά προβλήµατα, υποδεικνύει νέες λύσεις, ενώ, αντιθέτως, όποιος σε νέα προβλήµατα υποδεικνύει παλιές συνταγές, αυτός είναι συντηρητικός.
Επιτρέψτε µου, κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, να σας πω ότι είστε βαθύτατα, θα έλεγα απολιθωµατικά, συντηρητικοί. Μάλιστα, στο πλαίσιο αυτής της συντηρητικότητας κάνατε και τη δική σας «επιστράτευση».
Η δικαιοσύνη, κατόπιν επεµβάσεως της Κυβερνήσεως, έκαµε
αυτήν την επιστράτευση για τη ΔΕΗ. Εσείς κάνατε τη δική σας.
Επιστρατεύσατε σαθρά επιχειρήµατα για να πλήξετε την αρµοδιότητα του Τµήµατος να συζητήσει αυτό το αντικείµενο. Επικαλεστήκατε ότι δήθεν…
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Καλύτερα επιχειρήµατα παρά
ανθρώπους!
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ: Αφήστε το, κύριε Λαφαζάνη. Εγώ
αντιλαµβάνοµαι ότι θα έρθετε σε δύσκολη θέση προσωπικά. Πρέπει όµως να σας τα πω µε όλη τη συµπάθεια που σας έχω. Επιστρατεύσατε, λοιπόν, πάρα πολλά άστοχα επιχειρήµατα. Και θα
τα δούµε στην πράξη.
Ένας άλλος της «γειτονιάς» µας, κύριε Λαφαζάνη, συνάδελφος µου και συνάδελφος σας από το χώρο σας, χθες επικαλέστηκε απόψεις Βενιζέλου και Σαµαρά το 2006, οι οποίες είναι
αντίθετες µε τις σηµερινές. Συνοµολογείται αυτό. Πολύ χαίροµαι
γι’ αυτήν την αναδίφηση. Η ιστορική της αξία είναι σηµαντική. Η
πολιτική της όµως σηµασία δεν έχει καµία καθοριστική αξία. Θα
σας πω αµέσως το γιατί.
Το υποµνήσατε εσείς, κύριε Λαφαζάνη –και χαίροµαι για αυτό,
είναι πραγµατικότητα- ότι δεν πρέπει να ξεχνάµε, πως την παλιά
«POWER», σηµερινή ΔΕΗ, την παλιά ΟΥΛΕΝ, σηµερινή ΕΥΔΑΠ,
τα παλιά λεωφορεία, την «ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ» του Ωνάση τις κρατικοποίησε κυβέρνηση της παρατάξεώς µου. Είπατε και ποιος ήταν
επικεφαλής, ο αείµνηστος Κωνσταντίνος Καραµανλής.
Κυβέρνηση, όµως, της δικής µου και πάλι παρατάξεως µετά
από δέκα, δεκαπέντε χρόνια, προέβη στην επαναφορά τους στο
προηγούµενο καθεστώς. Την ολυµπιακή την πούλησε και προχώρησε και παρακάτω. Τι σηµαίνει αυτό;
Όταν περνάει ένα ικανό χρονικό διάστηµα και η πρακτική αλλά
και η συγκυρία αποβαίνουν χαλεπά, η εµµονή σε λύσεις που είχαµε υποστηρίξει προ δεκαετίας ή πενταετίας ή εικοσαετίας σηµαίνει άγονη και στείρα στάση. Όσοι αλλάζουν θέση δεν είναι
ρεβιζιονιστές - για να χρησιµοποιήσω και τη δική σας διάλεκτο.
Αυτοί είναι οι προσγειωµένοι.
Εποµένως, το να επικαλείστε τι είπε ο Βενιζέλος και τι είπε ο
Σαµαράς το 2006 για τις επιστρατεύσεις, για το ένα και το άλλο
δεν ωφελεί. Εκείνο που ωφελεί και εκείνο που είναι εξεταστέο,
στη σηµερινή συγκυρία, είναι το αν είναι δυνατόν και ωφέλιµο
για τη χώρα να ακολουθηθεί το µοντέλο που προτείνει η Κυβέρνηση στη συγκεκριµένη περίπτωση. Εάν ναι, πολύ καλά κάνουµε
και αλλάζουµε και γνώµη. Εάν όχι, κάνουµε άσχηµα και µάλιστα
ζηµιογόνα.
Τι κάνει, λοιπόν, τώρα αυτό το νοµοσχέδιο; Υπάρχει µια διάχυτη ανησυχία, η οποία προχωρεί και στον Τύπο και στα συνδικάτα και σε εµάς εδώ. Τι θα γίνει µε αυτό το µέτρο; Θα ακριβύνει
ή θα φθηνύνει το ρεύµα;
Ποια είναι τα αίτια που ακριβαίνει το ρεύµα; Δεν µιλάµε για τα
πρόσθετα τέλη. Αφήστε τα αυτά. Τα αίτια, παγκοσµίως, είναι
δύο. Το πρώτο είναι η αξία της πρώτης ύλης, η τιµή του πετρελαίου. Είχαµε µια τεράστια άνοδο. Μα, είχαµε και αλλού άνοδο
του πετρελαίου και σε άλλες χώρες, αλλά εκεί το αντίτιµο της
καταναλώσεως του ρεύµατος δεν αυξήθηκε τόσο πολύ όσο στην
Ελλάδα. Συµφωνώ. Το επιχείρηµα είναι ορθό.
Υπάρχει όµως κι ένας δεύτερος λόγος για τον οποίο ακριβαίνει
το ρεύµα: Η ΔΕΗ πρέπει να κάνει επενδύσεις. Για να κάνει επενδύσεις, όµως, η ΔΕΗ -δεν έχει ίδια κεφάλαια περισσευούµενα- ο
µοναδικός τρόπος προσπορίσεως των κεφαλαίων αυτών είναι
ποιος; Να αυξήσει την τιµή του ηλεκτρικού ρεύµατος.
Και τα δύο αυτά επιχειρήµατα και οι δύο αυτές αυξητικές της
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τιµής του ρεύµατος πηγές καταπολεµώνται εν τη γενέσει τους
δραστικά. Κι αυτό, πρώτον, διότι θα αρχίσει να λειτουργεί ο ανταγωνισµός. Εποµένως, από τον ανταγωνισµό εκείνος που ωφελείται είναι ο καταναλωτής.
Ο ΟΤΕ είναι κλασικό παράδειγµα. Η απάντηση που δίνει η Αντιπολίτευση είναι λάθος. Λένε ότι εκεί είναι παροχή υπηρεσιών,
ενώ εδώ δεν είναι παροχή υπηρεσιών, αλλά είναι παροχή ενέργειας. Εµείς εξετάζουµε τη λειτουργία του ανταγωνισµού. Δεν
έχει σηµασία εάν ο ανταγωνισµός αφορά πατάτες ή ενέργεια.
Όταν υπάρχουν δύο κι επιπλέον –εκτός αν γίνει εναρµονισµένη
πρακτική, που είναι άλλου παπά ευαγγέλιο, της Επιτροπής Αθέµιτου Ανταγωνισµού- αυτό αποβαίνει επ’ ωφελεία του καταναλωτή. Να, λοιπόν, γιατί εκ προοιµίου αποκλείεται να είναι ακριβότερο το ρεύµα.
Άκουσα έναν συνδικαλιστή, τον οποίον περιφέρουν τώρα τελευταία –πρέπει να είναι από τη βόρειο Ελλάδα, εγώ τον είδα µια
φορά- έναν λίγο σκούρο, δυναµικό, πολλές φορές κι υβριστικό,
ο οποίος είπε σήµερα το πρωί το εξής: «Για να σας πω, ποιος θα
κάνει τους διακανονισµούς αν πάει ο ιδιώτης; Κανένας».
Ποιος νοµίζετε ότι κάνει τους διακανονισµούς; Η ΔΕΗ; Κάνετε
λάθος. Ποιος νοµίζετε ότι καθιερώνει το οικιακό τιµολόγιο; Η
ΔΕΗ; Κάνετε λάθος. Άκουσα και τον εισηγητή να υπαινίσσεται
κάτι τέτοιο.
Όλα αυτά τα κάνει η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας.
Ποιος τα πληρώνει αυτά; Η ΔΕΗ; Κάνετε λάθος. Στον λογαριασµό υπάρχει ειδικό τέλος κοινής ωφέλειας (ΥΚΩ). Ο λαός πληρώνει τις διευκολύνσεις. Εποµένως ο ίδιος ο λαός πληρώνει
αυτές τις διευκολύνσεις, είτε είναι ο νέος ιδιοκτήτης της µικρής
ΔΕΗ, του 30%, είτε είναι η παλιά ενιαία και µεγάλη ΔΕΗ.
Να µην λέµε, λοιπόν, πράγµατα τα οποία δεν ξέρουµε.
Δεν πρόκειται, λοιπόν, ο καινούργιος ιδιοκτήτης να αφεθεί στο
έλεος της δικής του κερδοσκοπικής µανίας, όποια και αν είναι
αυτή, µικρή ή µεγάλη. Τον ρόλο θα τον παίζει και στον καθορισµό
των τιµών και στην παροχή διευκολύνσεων και στους λογαριασµούς και στα ειδικά τέλη η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας.
Προχωρούµε παρακάτω, σε κάποια άλλα πράγµατα που ακούγονται τα οποία δεν είναι και αυτά σωστά.
Λένε κάποιοι «και ποιος θα κάνει τώρα τις επενδύσεις;». Η ΔΕΗ
εξηλέκτρισε ολόκληρη την Ελλάδα. Το είπε ο εισηγητής. Είναι
αληθές.
Πρώτα-πρώτα, βασικός και θεµελιώδης όρος αυτής της συµβάσεως που θα συναφθεί –οι νοµικοί το λένε «το θεµέλιο της
συµβάσεως»- είναι η διενέργεια επενδύσεων εκ µέρους του καινούργιου αναδόχου, του ιδιοκτήτη.
Γιατί όµως ξεχνάµε τη συµβολή του ιδιωτικού τοµέα στη διενέργεια των ενεργειακών επενδύσεων; Το εργοστάσιο στην Πτολεµαΐδα ποιος το έφτιαξε; Δεν το έφτιαξε ο Μποδοσάκης ή
µήπως κάνω λάθος; Ο Μποδοσάκης είναι δηµόσιο, είναι ΔΕΗ;
Όχι. Τα ενεργειακά έργα για το εργοστάσιο της αλουµίνας ποιος
τα έφτιαξε για την «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ» και την «PECHINEY»; Ιδιωτικά
κεφάλαια δεν ήταν αυτά;
Αφού η ΔΕΗ εξηλέκτρισε το σύµπαν, γιατί υπάρχουν ακόµη
νησιά –πολλά νησιά, συγκεκριµένα νησιά, τουριστικά νησιά και
όχι µόνο- µε κατοίκους εξίσου Έλληνες, για να µην πω περισσότερο από εµάς, όπου δεν έχει ολοκληρωθεί η διασύνδεση;
Άρα, χωρίς κανείς να θέλει και να µπορεί να υποβαθµίσει το
τεράστιο έργο εξηλεκτρισµού της χώρας που επιχείρησε η ΔΕΗ
–το συνοµολογούµε όλοι- πρέπει να πούµε ότι και η συµβολή
αυτού του αφορισµένου από εσάς ιδιωτικού τοµέα, σε αυτήν την
ίδια διαδικασία του εξηλεκτρισµού, υπήρξε σηµαντική και πολυσήµαντη.
Αυτός ο συγκεκριµένος συνδικαλιστής –δεν θυµάµαι και το
όνοµά του- σε κάποια εκποµπή µού είπε: «Κατονοµάστε µία χώρα
–σας προκαλώ- η οποία να µπορεί να επικαλεστεί παρόµοιο µοντέλο». Αφήνω την Ιταλία. Πάµε στην Πορτογαλία. Η Πορτογαλία
έχει πουλήσει όλο το σύστηµα στους Κινέζους. Πάµε ακόµα και
στην κρατική Γαλλία, όπου η «EDF» παρ’ ότι είναι σφιχτά κρατική
και µονοπωλιακή, έχει αρχίσει αυτή και χαλαρώνει. Λένε «µα,
τώρα έχουµε άδειες». Όµως, αυτές τις άδειες γιατί δεν τις εκµεταλλεύονται οι ιδιώτες;
Πολλοί ανακατεύουν και την «ENERGA»- για να το κλείσουµε
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αυτό το θέµα. Λένε: «Είδατε τι έγινε; Τα τσέπωσαν, έφυγαν». Μα,
εκεί δεν έγινε ένα άνοιγµα της αγοράς. Η «ENERGA» ξέρετε τι
έκανε; Αν δεν το ξέρετε, να σας το πω. Αγόραζε από τον χονδρέµπορο, τη ΔΕΗ, και πουλούσε λιανικά. Ουσιαστικά, δηλαδή,
ήταν ένας θλιβερός µεταπράτης. Πώς να έχει καλύτερη τιµή;
Έτυχε οι άνθρωποι να έχουν ελαστική συνείδηση, κατηγορούνται
για αξιόποινες βαρύτατες πράξεις, η δικαιοσύνη θα το κρίνει.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Αν έχετε την καλοσύνη, κύριε Πρόεδρε, δώστε µου ακόµα ένα
λεπτό.
Αυτό δεν είναι αποτέλεσµα ανταγωνισµού. Δεν είναι ανταγωνισµός. Οι ιδιώτες δεν πάνε, γιατί δεν έχουν πρόσβαση στα ορυχεία. Πήραν άδεια να κάνουν εργοστάσιο. Το εργοστάσιο είναι
πολύ εύκολο να γίνει. Πώς θα κινηθεί το εργοστάσιο; Πρέπει να
έχει πρόσβαση στα ορυχεία για να πάρει πρώτη ύλη. Εδώ η Μελίτη δεν είχε λιγνίτη και αναγκάστηκε να πάρει από τα Σκόπια.
Τι µας λέτε, λοιπόν, ότι η αγορά είναι ήδη ανοιχτή; Είναι ήδη
ανοιχτή νοµοθετικά, είναι ήδη ανοιχτή στα χαρτιά, αλλά άνευ δυνατότητος προσβάσεως στα ορυχεία µε την πρώτη ύλη, δεν µπορεί να υπάρξει ουσιαστικό άνοιγµα.
Άρα, ακολουθείται –και εισηγείται η Κυβέρνηση- µία λύση η
οποία είναι παραδεδεγµένη, είναι δοκιµασµένη και δεν οδηγεί επ’
ουδενί σε χειρότερα αποτελέσµατα, αλλά βάσιµα αναµένεται ότι
θα βοηθήσει και στην πτώση της τιµής του ρεύµατος για τον καταναλωτή –είτε είναι βιοµηχανία είτε είναι νοικοκυριό- αλλά θα
βοηθήσει, επίσης, και στη διενέργεια των τόσο απαραίτητων
επενδύσεων.
Προσωπικά πιστεύω ότι το νοµοσχέδιο πρέπει να γίνει δεκτό
µε όλα αυτά τα οποία ελέχθησαν.
Ευχαριστώ και για την ανοχή σας, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Τον λόγο έχει ο
κ. Κουτσούκος, Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Για να πάρω τη σκυτάλη από τους προλαλήσαντες και από τον
κ. Λαφαζάνη και από τον κ. Νεράντζη, όχι απλώς δεν αµφισβητεί
κανείς τη σηµαντική προσφορά της ΔΕΗ, κύριε συνάδελφε, αλλά
οφείλει και να τονίσει στους αµετανόητους οπαδούς της ελεύθερης αγοράς ότι, αν δεν υπήρχε η ΔΕΗ και αν δεν υπήρχε αυτή
η πράξη του 1956 και στη συνέχεια οι πολιτικές υποστήριξης της
ανάπτυξης της ΔΕΗ, ακόµα στα χωριά µας θα είχαµε λάµπες,
γιατί κανένας δεν θα πήγαινε να επενδύσει, όταν υπήρχαν ελάχιστοι καταναλωτές ή µερικοί τσοπάνηδες. Άρα είναι ανεκτίµητος
αυτός ο ρόλος, αυτή η προσφορά µε τη συµβολή και των εργαζοµένων.
Όµως, αγαπητοί συνάδελφοι, δεν είµαστε πλέον στο 1956.
Έχουν αλλάξει τα δεδοµένα και στη χώρα µας και στην Ευρώπη.
Αυτό δεν µπορούµε να το παραγνωρίσουµε, δεν µπορούµε δηλαδή να παραγνωρίσουµε ότι σήµερα υπάρχουν µονάδες που
έχουν πεπερασµένο χρόνο λειτουργίας και πρέπει πάρα πολύ
σύντοµα να αντικατασταθούν µε νέες επενδύσεις, είτε αυτές
είναι λιγνιτικής παραγωγής είτε του φυσικού αερίου. Δεν µπορούµε να παραγνωρίζουµε ότι χρειάζεται να γίνουν επενδύσεις,
για να γίνει διασυνδεδεµένο όλο το δίκτυο της ΔΕΗ, ιδιαίτερα
στη νησιωτική χώρα και να φύγουµε από το ακριβό καύσιµο, που
είναι το πετρέλαιο.
Δεν µπορούµε να παραγνωρίσουµε ότι υπάρχουν εξελίξεις
στις τεχνολογίες της παραγωγής ενέργειας, τις οποίες οφείλουµε, επίσης, να παρακολουθήσουµε.
Άρα υπάρχει ένα κρίσιµο ζήτηµα: Με ποιον τρόπο, µε ποια κεφάλαια, µε ποιους µηχανισµούς όλα αυτά µπορούµε να τα επιτύχουµε, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα το εθνικό συµφέρον -γιατί
η παραγωγή της ενέργειας συνδέεται µε το εθνικό συµφέρον- το
κοινωνικό σύνολο για πρόσβαση σε ηλεκτρική ενέργεια και, ταυτόχρονα, τα συµφέροντα εργαζοµένων και τοπικών κοινωνιών;
Παράλληλα, πρέπει να έχουµε υπ’ όψιν µας ότι όλα αυτά πρέπει να τα κάνουµε εκτιµώντας ότι βρισκόµαστε σε µια περιφερειακή ένωση, την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία έχει µία πολιτική για
την ενέργεια. Ανέλυσε πολλά στοιχεία από αυτήν την πολιτική ο
κύριος Υπουργός, που µίλησε νωρίτερα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση
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έχει επανειληµµένα τονίσει σε εµάς -που κρατάγαµε άµυνα αντιστεκόµενοι- ότι δεν µπορεί να έχεις ένα κρατικό µονοπώλιο, ιδίως
στο θέµα της εκµετάλλευσης των λιγνιτών. Δεν µπορούµε να το
παραγνωρίσουµε αυτό -και αναφέροµαι σε εκείνους που πιστεύουν ότι έχει σηµασία να βρίσκεται η χώρα µας σε αυτήν την
περιφερειακή ολοκλήρωση, την Ευρωπαϊκή Ένωση, θεωρώντας
ότι έχει περισσότερα θετικά παρά αρνητικά.
Αν κάποιος έχει την άποψη ότι πρέπει να αποχωρίσουµε από
την Ευρωπαϊκή Ένωση και να γίνουµε µια τριτοκοσµική χώρα,
είναι άλλος λογαριασµός που πρέπει να κάνουµε και άλλη συζήτηση που πρέπει να γίνει.
Πώς θα µπορούσαµε να τα επιτύχουµε αυτά, λοιπόν; Θα µπορούσαµε να τα επιτύχουµε τεµαχίζοντας και κάνοντας ρετάλια
τις µονάδες της ΔΕΗ, για να τις δώσουµε σε µερικούς τυχάρπαστους επιχειρηµατίες; Θα µπορούσαµε να το κάνουµε ενδεχοµένως µε µια καθολική ιδιωτικοποίηση, όπως ήταν το αρχικό
σχέδιο που είχαµε ψηφίσει στο µεσοπρόθεσµο;
Νοµίζω ότι η επιλογή που έχει γίνει, το να έχουµε δηλαδή µία
κάθετη νέα εταιρεία που θα έχει το 30% των µονάδων παραγωγής, των δικαιωµάτων και των υποχρεώσεων και των πελατών,
είναι µία σωστή επιλογή υπό ορισµένες προϋποθέσεις. Θα έλεγα
ότι οι προϋποθέσεις αυτές τέθηκαν από την πλευρά µας, τέθηκαν
από το ΠΑΣΟΚ έγκαιρα και αναδιαµόρφωσαν το σχέδιο που είχε
κατατεθεί τον Μάρτιο.
Παρακολούθησα και µια αντιπαράθεση που έγινε στην επιτροπή. Πολλοί συνάδελφοι αναφέρθηκαν στο σχέδιο του Μαρτίου και στο τυπικό µέρος, στο ποιος το υπέγραφε. Εγώ δεν έδωσα µόνο για λόγους ευγενείας τον λόγο στον κ. Λαφαζάνη που
το ζήτησε –παρ’ ότι είχε πρωτολογήσει- αλλά και γιατί ήθελα να
ακούσω την ουσιαστική του άποψη.
Πάρα πολλοί συνάδελφοι και οι προλαλήσαντες συνάδελφοι
της Αντιπολίτευσης παραγνωρίζουν ότι σήµερα µιλάµε για ένα
άλλο νοµοσχέδιο. Δεν είναι το νοµοσχέδιο που κατατέθηκε τον
Μάρτιο αυτό που τελικά έχει διαµορφωθεί µε τις υπουργικές τροπολογίες και αυτό που τελικά θα ψηφίσουµε.
Εγώ θέλω να θυµίσω ότι µε τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ, όπως
τις ανακοινώσαµε στις 2 Ιουλίου του 2014, διασφαλίσαµε, πρώτον, ότι δεν θα γίνει ξεπούληµα, διότι θα πωληθεί -εάν πωληθείαυτή η καινούργια επιχείρηση µε βάση τη λογιστική αξία.
Τι σηµαίνει η λογιστική αξία; Ότι µε βάση τα διεθνή λογιστικά
πρότυπα προσδιορίζεις µία αξία, που δεν είναι η αξία µε βάση
τις µετοχές, για να διαµορφώσεις ένα τίµηµα.
Δεύτερον, διασφαλίσαµε ότι αυτά τα χρήµατα δεν θα πάνε στο
δηµόσιο χρέος. Αυτά τα χρήµατα θα πάνε στη ΔΕΗ, για να κάνει
ακριβώς τις επενδύσεις που χρειάζεται.
Τρίτον, διασφαλίσαµε τα συµφέροντα των εργαζοµένων, δηλαδή τις συλλογικές διαπραγµατεύσεις και τα ασφαλιστικά τους
δικαιώµατα.
Τέταρτον, διασφαλίσαµε τις τοπικές κοινωνίες που έχουν εισφέρει σε αυτήν την υπόθεση της ανάπτυξης της ΔΕΗ, στην
οποία αναφερθήκαµε νωρίτερα. Έχουν δικαιώµατα στα νερά. Αρδεύονται εκτάσεις.
Είναι σωστή η παρατήρηση που έκανε ο κύριος Υπουργός νωρίτερα, ότι µέχρι τώρα δεν είχαµε µία ανάλογη ρύθµιση σαν αυτήν που γίνεται στο νοµοσχέδιο, που υποχρεώνει όλους τους παραγωγούς ενέργειας από υδροηλεκτρικά να έχουν έναν σχεδιασµό για τα νερά, σε σχέση µε τους περιβαλλοντικούς όρους, τις
πληµµύρες και τα συµφέροντα των αγροτών.
Διασφαλίσαµε ότι οι τοπικές κοινωνίες, που έχουν ανταποδοτικό πόρο, θα συνεχίσουν να τον έχουν, ανεξάρτητα ποιος θα
είναι ο επενδυτής που θα πάρει τη µικρή ΔΕΗ, αλλά θα πρέπει
να τον ενισχύσουµε και από την υφιστάµενη ΔΕΗ. Ακόµα διασφαλίσαµε ότι η κοινωνική πολιτική που γίνεται µε το οικιακό τιµολόγιο, µε τις ρυθµίσεις για τους φτωχούς, που είναι ευθύνη
του κράτους, θα εξακολουθήσει να γίνεται.
Κύριε Υπουργέ, βεβαίως πρέπει να προσθέσω ότι πέραν της
ρύθµισης -που ήταν και δική µας απαίτηση να έρθει η σύµβαση
στη Βουλή- νοµίζω ότι, για να επιτύχουµε µία σωστή διαδικασία
πώλησης, πρέπει να έρθει η ίδια η προκήρυξη στη ΔΕΗ.
Δεν έχει δηλαδή σηµασία να βγάλει κάποιος µια προκήρυξη κι
εµείς να τρέχουµε πίσω από µία σύµβαση που θα έρχεται να υλο-
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ποιήσει µια προκήρυξη, για την οποία δεν λάβαµε γνώση. Η
Βουλή πρέπει να έχει ενεργό ρόλο σ’ αυτήν τη διαδικασία. Το κατοχυρώσαµε και σε άλλες αποκρατικοποιήσεις. Άρα αυτό που
έχει σηµασία είναι και η προκήρυξη και η σύµβαση.
Τέλος, πρέπει να απαντήσουµε και στο ερώτηµα των πολιτών.
Ο κύριος Υπουργός έδωσε στοιχεία νωρίτερα για το πώς διαµορφώθηκαν οι τιµές στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου σε αρκετές
χώρες είχαµε πτώση των τιµών επειδή λειτούργησε ο ανταγωνισµός.
Μπορεί στην Ελλάδα να έχουµε πτώση των τιµών; Αν όλα αυτά
λειτουργήσουν σωστά, µπορεί να έχουµε και πτώση των τιµών.
Γιατί ποια πολιτική ηγεσία και ποιος από εµάς δικαιολογεί κάθε
µέρα την αύξηση των τιµών που αυθαίρετα κάνει η ΔΕΗ, επειδή
δεν της βγήκε ο τάδε ή ο δείνα συντελεστής, είτε αυτό αφορά
τον ΛΑΓΗΕ είτε αφορά τα εξοχικά; Απόφαση παίρνει µονοµερώς
η ΔΕΗ επιβαρύνοντας τους καταναλωτές που δεν έχουν και καµµία άλλη επιλογή. Τι να κάνουν δηλαδή; Να βάλουν λάµπες; Αυτό
δεν γίνεται.
Αν, λοιπόν, λειτουργήσει σωστά ο ανταγωνισµός, µπορεί να
επιτύχουµε και µείωση των τιµών και αυτό θα έχει να κάνει και
µε τις επιλογές των καταναλωτών, διότι το επιχείρηµα ότι θα
πάρει τους καλούς καταναλωτές η καινούργια επιχείρηση δεν
ισχύει. Έχει διευκρινιστεί. Ήταν και δική µας τοποθέτηση.
Ο καταναλωτής θα έχει τη δυνατότητα µετά από τέσσερις
µήνες να επιλέξει και η άποψή µου είναι ότι θα επιλέξει αυτόν
που ξέρει, αν συνεχίσει να του προσφέρει υπηρεσίες οι οποίες
είναι ποιοτικές και προσβάσιµες. Αυτός που ξέρει ο καταναλωτής
είναι η ΔΕΗ.
Αυτά έχουµε διασφαλίσει. Αυτά έγιναν µε παρεµβάσεις του
ΠΑΣΟΚ. Θεωρούµε ότι ήταν θετική η ανταπόκριση του Υπουργείου και σε θετική κατεύθυνση ο διάλογος που έγινε στην επιτροπή ως προς τη βελτίωση αυτών των προϋποθέσεων.
Θέλω να θέσω ορισµένα πρόσθετα ζητήµατα, κύριε Υπουργέ,
και παρακαλώ την προσοχή σας, γιατί στόχος της δικής µας Κοινοβουλευτικής Οµάδας είναι να πάµε σε όσο το δυνατόν µεγαλύτερες και περισσότερες κατοχυρώσεις.
Υπάρχει και το θέµα της γης. Θα δώσουµε δηλαδή την εκµετάλλευση των λιγνιτωρυχείων για τις µονάδες που προβλέπεται
ότι θα πάνε στη µικρή επιχείρηση; Η δική µας άποψη –και έχουµε
καταθέσει µία πολύ συγκεκριµένη τροπολογία- είναι ότι µόλις
ολοκληρωθεί ο κύκλος εκµετάλλευσης, εκεί που έχουν γίνει
απαλλοτριώσεις υπέρ του δηµοσίου, η γη πρέπει να επιστραφεί
στο δηµόσιο. Δεν πουλάµε γη. Πουλάµε επιχειρήσεις και καύσιµη
ύλη.
Η δεύτερη τροπολογία έχει να κάνει µε το να ενισχύσουµε
ακριβώς τον επενδυτικό χαρακτήρα της επιχειρούµενης πώλησης, δηλαδή να µην πάνε γενικά και αόριστα τα χρήµατα της
ΔΕΗ σε επενδύσεις, αλλά να πάνε στον εκσυγχρονισµό των µονάδων που είναι πεπερασµένος ο χρόνος λειτουργίας τους.
Μια τρίτη τροπολογία έχει να κάνει µε το γεγονός ότι αυτό που
παραλείψαµε να κάνουµε στη συζήτηση του νοµοσχεδίου για τον
ΑΔΜΗΕ, δηλαδή να κατοχυρώσουµε τα δικαιώµατα των εργαζοµένων, πρέπει να το κάνουµε.
Είναι πολύ συγκεκριµένες αυτές οι τρεις τροπολογίες και νοµίζω ότι έρχονται να ολοκληρώσουν τις διασφαλίσεις που επιδιώξαµε εµείς, ως ΠΑΣΟΚ και έτσι να έχουµε ένα νοµοσχέδιο
που -µε τους όρους και τις προϋποθέσεις που ανέφερα νωρίτερα- θα µας δώσει τη δυνατότητα να έχουµε ένα τίµηµα που θα
το κρίνουµε. Οι διασφαλίσεις που βάζουµε, όπως αντιλαµβάνεστε, αγαπητοί συνάδελφοι, είναι πάρα πολλές και άρα ο µεθαυριανός επενδυτής θα το εκτιµήσει πολύ σοβαρά.
Έρχοµαι τώρα σε ένα πολύ κρίσιµο θέµα, κατά την άποψή µου.
Άκουσα τη ρητορεία των συναδέλφων της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, όπως και άλλων. Είναι φανερό ότι υπήρχε ένα σχέδιο
για την ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ στο σύνολό της. Αυτό το σχέδιο
µε τη µικρή ΔΕΗ, όπως λέµε, ανετράπη και πάµε τώρα σε µία επιχείρηση κρατικού ενδιαφέροντος και σε έναν ανταγωνιστή ιδιώτη. Αν προκύψει, µε τους όρους και τις προϋποθέσεις, θα το
δούµε.
Για εµάς, για το ΠΑΣΟΚ, καµµία πολιτική ιδιωτικοποίησης που
εξυπηρετεί τους εθνικούς, κοινωνικούς και αναπτυξιακούς στό-
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χους δεν µπορεί να οδηγεί σε ιδιωτικά µονοπώλια, όπως έγινε,
παραδείγµατος χάριν -και θίχτηκε εύστοχα από συναδέλφουςµε την Ολυµπιακή Αεροπορία και γενικά µε τις αεροπορικές εταιρείες. Στην προσπάθειά µας δηλαδή να λύσουµε ένα θέµα, οδηγηθήκαµε σε ένα ιδιωτικό µονοπώλιο. Αυτό δεν µπορεί να γίνει
στην ενέργεια.
Άρα για το ΠΑΣΟΚ η τρίτη φάση, όπως περιλαµβάνεται στην
πράξη του υπουργικού συµβουλίου για το 17%, δεν µπορεί να
ισχύσει από την ώρα που θα επιτύχει το πείραµα της εκποίησης
του 30% στον ιδιώτη. Το θέτω αυτό, γιατί άκουσα προηγουµένως
από τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, τον κ. Λαφαζάνη, µία περίεργη λογική, που έλεγε ότι «θα πάρουµε τα λεφτά
από την πώληση του 30% για να τα δώσουµε στον ιδιώτη που θα
πάρει τη ΔΕΗ».
Αυτό σάς λέµε κατηγορηµατικά –και είναι δέσµευση- ότι δεν
µπορεί να ισχύσει. Θέλουµε η Κυβέρνηση να το συνεκτιµήσει.
Βέβαια, αναφέροµαι σε µέλλοντα χρόνο, στο 2015, αλλά πρέπει
να τα λέµε από τώρα για να είµαστε απολύτως συνεννοηµένοι.
Κύριε Υπουργέ, αγαπητοί συνάδελφοι, όλη η συζήτηση έχει να
κάνει µε την ενεργειακή πολιτική. Εσείς θέσατε πολλά στοιχεία
και για την ευρωπαϊκή πολιτική και για την πολιτική της Ελλάδας,
µια και έχουν µπει νέα δεδοµένα, όπως είναι, παραδείγµατος
χάριν, η εκµετάλλευση των κοιτασµάτων φυσικού αερίου.
Αυτό µε ενδιαφέρει προσωπικά, γιατί αφορά και το Κατάκολο
και άλλες περιοχές, όπου έχουµε θεσπίσει και ανταποδοτικούς
πόρους. Θυµίζω ότι έχουµε θεσπίσει πως τα έσοδα θα πάνε στα
ασφαλιστικά ταµεία. Το λέω για να µην το ξεχνούν ορισµένοι.
Είναι απαραίτητο να δούµε ξανά µε ποιον τρόπο θα συζητήσουµε θεσµικά και ολοκληρωµένα την ενεργειακή πολιτική της
χώρας. Εγώ σας άκουσα µε πάρα πολύ σεβασµό. Όλα αυτά ήταν
πολύ ενδιαφέροντα. Τα προσυπογράφω. Όµως, σε αυτήν την
υπόθεση του ενεργειακού σχεδιασµού δεν µπορεί να µη βάλουµε
συνολικά τους επιστηµονικούς, τους πολιτικούς και τους κοινωνικούς φορείς.
Άρα θα σας καλούσα να ξαναδείτε πώς -χωρίς να πάµε σε γραφειοκρατίες ή σε δοµές βαριές και κοστοβόρες, όπως ήταν στο
παρελθόν η Επιτροπή Ενεργειακού Σχεδιασµού- θα ενσωµατώσουµε αυτήν τη δουλειά που έχει κάνει το Υπουργείο σας σε ένα
καινούργιο σχέδιο κοινωνικού, επιστηµονικού και πολιτικού διαλόγου για την ενεργειακή πολιτική της χώρας, για να έχουµε συνεννοηθεί επιτέλους σε αυτόν τον τόπο και να µην κονταροµαχούµε και σκιαµαχούµε πέρα από τα πραγµατικά προβλήµατα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κύριε Πρόεδρε, ένα λεπτό µόνο.
Τι µένει αν όλα αυτά τα κάνουµε; Μένει µία επιχείρηση ενσωµάτωσης του προβλήµατος της ενεργειακής πολιτικής της
χώρας σε µία πολιτική στρατηγική. Ποια είναι αυτή; Είναι η πολιτική στρατηγική που λέει ότι δεν πρέπει να επιτρέψουµε στην παρούσα Βουλή να ολοκληρώσει τη θητεία της και αξιοποιούµε το
πρόβληµα της εκλογής του Προέδρου της Δηµοκρατίας. Το
ΠΑΣΟΚ το πλήρωσε αυτό και θα πούµε άλλη ώρα γιατί το πλήρωσε.
Αν, όµως, ο ΣΥΡΙΖΑ κάνει αυτήν την επιλογή, την κάνει ακριβώς για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί προσπαθεί να κρύψει την
ουσία των απόψεών του για την ενεργειακή πολιτική. Διότι αυτά
που άκουσα εγώ, είτε από τον εισηγητή του ΣΥΡΙΖΑ κ. Πετράκο
είτε από τον κ. Τσακαλώτο, που είναι υπεύθυνος στο κόµµα για
ζητήµατα ανάπτυξης, είτε από τον κ. Λαφαζάνη –σεβαστοί συνάδελφοι-, δεν είναι συµβατά.
Από τη µία µεριά, ξορκίζουν την παλιά κρατική ΔΕΗ και από
την άλλη τον ανταγωνισµό και τέλος µάς λένε ότι πρέπει να εµπλέξουµε τις τοπικές κοινωνίες, τις συλλογικότητες, και να πάµε
σε µία άλλη αναπτυξιακή πολιτική.
Αυτά, προκειµένου να εξηγηθούν, θέλουν µία σαφέστατη
οριοθέτηση, την οποία εγώ εκτιµώ ότι αυτήν τη στιγµή ο ΣΥΡΙΖΑ
δεν την έχει και δεν µπορεί να την έχει, διότι είναι κόµµα που µεγάλωσε ξαφνικά, θέλει επεξεργασίες και επιχειρεί αυτήν του την
αδυναµία να την κρύψει µέσα από µία πολωτική διαδικασία γύρω
από το δηµοψήφισµα.
Ε, ας έρθει λοιπόν και η συζήτηση για το δηµοψήφισµα να τε-
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λειώνουµε και µε αυτό, για να µη µας ταλαιπωρούν το υπόλοιπο
καλοκαίρι.
Ευχαριστώ, κύριοι συνάδελφοι και κύριε Πρόεδρε, για την
ανοχή.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Τον λόγο έχει
ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Χρυσής Αυγής κ. Κασιδιάρης.
ΗΛΙΑΣ ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ: Η Χρυσή Αυγή λέει ξεκάθαρα όχι στο ξεπούληµα της Δηµόσιας Επιχειρήσεως Ηλεκτρισµού και λέει ξεκάθαρα ναι στο δηµοψήφισµα.
Η ΔΕΗ και όλες οι επιχειρήσεις εκµεταλλεύσεως της ηλεκτρικής ενέργειας, δηλαδή του πιο νευραλγικής σηµασίας τοµέα του
εθνικού µας πλούτου, πρέπει να παραµείνουν σε ελληνικά χέρια.
Η µνηµονιακή συγκυβέρνηση υλοποιεί τις εντολές της τρόικας,
τις εντολές της διεθνούς τοκογλυφίας και έχει αποφασίσει µέσα
σε ελάχιστο χρόνο το ξεπούληµα –όταν λέω ξεπούληµα, µιλάω
γι’ αυτό που εσείς αποκαλείτε ιδιωτικοποιήσεις- βασικών κρατικών υποδοµών, όπως τους ελληνικούς λιµένες, τα εθνικά οδικά
δίκτυα, πρωτίστως το δίκτυο φυσικού αερίου.
Για το δίκτυο φυσικού αερίου, στην περίπτωση του ΔΕΣΦΑ,
παίχτηκε και πολύ χοντρό γεωπολιτικό παιχνίδι. Πετάξατε έξω
από την Ελλάδα τους Ρώσους, τη ρωσική πρόταση, η οποία ήταν
πολύ περισσότερο συµφέρουσα σε σχέση µε αυτήν που έκαναν
οι Αζέροι, όπου είχαµε την περίφηµη υπόθεση του αγωγού TAP,
Trans Adriatic Pipeline, όπου εκεί µε εντολές Αµερικανών εισήχθη
στο ελληνικό Κοινοβούλιο ένας νόµος ο οποίος είναι και αυτός
ενάντια στα εθνικά συµφέροντα.
Μιλάµε επίσης για την πώληση του ΟΠΑΠ, της Αγροτικής Τράπεζας, το κλείσιµο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης, το
κλείσιµο δεκάδων σχολείων και νοσοκοµείων, ακόµη και στρατιωτικών µονάδων.
Ως επιστέγασµα αυτής της πολιτικής έρχεται σήµερα το ξεπούληµα της Δηµόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισµού, το ξεπούληµα
του ρεύµατος, όταν είναι γνωστό –το είπε και ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας Δηµοκρατίας- ότι στις πιο ανεπτυγµένες χώρες, όπως η Γαλλία –δεν αναφέροµαι στην Πορτογαλία,
δεν είναι παράδειγµα- το κοινωνικό αυτό αγαθό της ενέργειας,
ο ηλεκτρισµός, είναι 100% υπό δηµόσιο έλεγχο.
Έχουµε σπασµωδικές αντιδράσεις της Κυβέρνησης σε κάθε
παράλογη, ανεδαφική και αντεθνική απαίτηση της τρόικας, των
ξένων τοκογλύφων. Βέβαια, έτσι δηµιουργείται ανεπανόρθωτη
ζηµιά για την πατρίδα, την ώρα που η βιοµηχανική παραγωγή της
χώρας έχει στην κυριολεξία διαλυθεί, έχει καταστραφεί.
Μιλούσε προηγουµένως ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της
Νέας Δηµοκρατίας για τους ιδιώτες, για τον Μποδοσάκη, ότι έτσι
ξεκίνησε η υδροηλεκτρική παραγωγή, η παραγωγή ενέργειας
µέσω λιγνίτη στην Ελλάδα και ότι οι ιδιώτες έφτιαξαν τα πρώτα
εργοστάσια. Αυτό είναι ορθό.
Τι κάνατε εσείς; Καταστρέψατε την ιδιωτική πρωτοβουλία,
τους στείλατε όλους στο εξωτερικό, για να πηγαίνει στη Βουλγαρία ο αλήστου µνήµης Πάγκαλος να κάνει εγκαίνια και να πανηγυρίζει για τις ελληνικές µονάδες, οι οποίες θα µπορούσαν να
παραµείνουν σε ελληνικό έδαφος, να αποδίδουν φόρο στο ελληνικό κράτος και να εργάζονται σε αυτές Έλληνες εργάτες. Τα
καταστρέψατε όλα αυτά. Μη µιλάτε λοιπόν για ιδιωτική πρωτοβουλία.
Στόχος σας ήταν από το 1974 µέχρι σήµερα να διαλύσετε την
ελληνική βιοµηχανική παραγωγή, να διαλύσετε την ιδιωτική πρωτοβουλία και σήµερα να ξεπουλήσετε ό,τι έχει αποµείνει σε χέρια
ελληνικά, στα χέρια του ελληνικού δηµοσίου.
Βέβαια, δεν σας απασχολεί καθόλου το θέµα της ενεργειακής
ασφάλειας, το οποίο στην ουσία είναι θέµα εθνικής ασφάλειας,
διότι όποιος έχει στα χέρια του την ενέργεια είναι αυτός που κρατάει στα χέρια του την εθνική ασφάλεια της χώρας.
Με το ξεπούληµα λοιπόν του ρεύµατος, µε τη δηµιουργία της
µικρής ΔΕΗ, ασφαλώς και θα αυξηθούν κατακόρυφα και οι λογαριασµοί του ρεύµατος, που είναι δηµόσιο αγαθό, και θα διαλυθούν τα ήδη επιβαρυµένα ελληνικά νοικοκυριά.
Ανέφερε προηγουµένως ο νεοδηµοκράτης Κοινοβουλευτικός
Εκπρόσωπος και την «ENERGA». Τόλµησε να αναφέρει την υπό-

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΙΕ’ - 9 IOYΛIΟΥ 2014

θεση της «ENERGA». Και λέω εγώ ότι «στο σπίτι του κρεµασµένου δεν οµιλούν για σχοινί», διότι είναι πολύ γνωστό στην ελληνική κοινωνία ότι εσείς οι ίδιοι υπερασπίζεστε τους απατεώνες
της «ENERGA».
Ανώτατα στελέχη της Νέας Δηµοκρατίας υπερασπίζονται αυτούς τους απατεώνες και όχι µόνον αυτό –βεβαίως έχουν δικαίωµα υπερασπίσεως και ας πάει να τους υπερασπιστεί ο
οποιοσδήποτε-, αλλά και το δηµόσιο δεν πηγαίνει ως πολιτική
αγωγή σε αυτήν την υπόθεση. Ούτε ο Υπουργός Οικονοµικών
πήγε ούτε ο Δήµαρχος Αθηναίων Καµίνης πήγε, που είχε έννοµο
συµφέρον. Είχε την υποχρέωση απέναντι στον ελληνικό λαό να
υπερασπιστεί το δηµόσιο συµφέρον, γιατί αυτοί έκλεψαν χρήµατα του ελληνικού λαού και έκλεψαν ακόµη και το χαράτσι, όχι
µόνο τα λεφτά για τους λογαριασµούς της ΔΕΗ. Οπότε µην οµιλείτε για την «ENERGA».
Από εκεί και πέρα, η Χρυσή Αυγή επιµένει ότι το νερό, η γη, ο
ορυκτός πλούτος αποτελούν δηµόσια αγαθά και δεν υπόκεινται
σε καµµία λογιστική αξιολόγηση. Όπου µιλάµε για εθνική κυριαρχία και για εθνική ανεξαρτησία δεν µπορείτε να οµιλείτε για χρήµατα, δεν µπορείτε να οµιλείτε για λεφτά και για λογιστική
αξιολόγηση. Όλα αυτά είναι αγαθά ανεκτίµητης αξίας, τα οποία
οφείλουµε για τη χώρα µας να τα παραδώσουµε ανέγγιχτα στις
επόµενες γενεές.
Οι υπάλληλοι των ξένων τοκογλύφων που συναποτελούν αυτήν την Κυβέρνηση -Σαµαράς και Βενιζέλος- βρίσκονται κυριολεκτικά σε παροξυσµό –το απέδειξαν αυτό µε την επιστράτευση
των απεργών- και αγωνίζονται µε κάθε µέσο για την άµεση επιβολή των ανθελληνικών µνηµονιακών µέτρων. Μην µπορώντας
να αντιδράσουν άλλο, έχουν φτάσει στο σηµείο πλέον να καταγγέλλουν ακόµη και τον Πρόεδρο της Βουλής. Αυτό είναι πρωτοφανές.
Βλέπουµε εδώ µία υπόθεση άνευ προηγουµένου, να βγαίνει ο
Πρόεδρος της Βουλής και να λέει ότι θα τηρήσουµε τη συνταγµατική νοµιµότητα και να εµφανίζεται ένας Βενιζέλος και να λέει
όχι, να εµφανίζεται µία Βούλτεψη και να λέει όχι.
Δηλαδή θέλετε να καταλύσετε το Σύνταγµα, θέλετε να επιβάλετε χούντα και το κάνετε υπό τη µορφή αυτής της παρωδίας,
διότι ένας Βενιζέλος και µία Βούλτεψη ασφαλώς και είναι παρωδία να επιχειρούν να επιβάλουν χούντα σε αυτήν τη χώρα και να
απαιτούν να µην εφαρµοστούν οι διατάξεις του Συντάγµατος.
Είναι γελοίο να ακούω τον Βενιζέλο να λέει όχι στη συζήτηση
της Ολοµέλειας της Βουλής, όταν έχω εδώ την υπογραφή του
ιδίου –και θα τα καταθέσω και στα Πρακτικά- εν έτει 2008, µε
ηµεροµηνία 31-03-2008, σε «Πρόταση για τη διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος κατά το άρθρο 44 παράγραφος 2 του Συντάγµατος και
116 του Κανονισµού της Βουλής».
Εδώ έχουµε ξεχωριστές προτάσεις για δηµοψήφισµα το 2008
από το ΠΑΣΟΚ, από τον Συνασπισµό ή ΣΥΡΙΖΑ – δεν ξέρω πώς
λεγόταν τότε. Βλέπω ότι είναι µέσα ο Κουβέλης, ο Ψαριανός.
Είναι λίγο µπερδεµένη η πολιτική ζωή της χώρας µε τις αλλεπάλληλες «κωλοτούµπες» που γίνονται από τους εκάστοτε βουλευτές.
Βλέπω όµως και ξεχωριστή πρόταση από το ΚΚΕ και από τον
ΛΑΟΣ –ένα κόµµα που υπήρχε τότε στη Βουλή. Ήταν τέσσερις
ξεχωριστές προτάσεις και αθροίστηκαν οι υπογραφές. Η µία από
αυτές τις υπογραφές ανήκει στον Βενιζέλο.
Τα καταθέτω για τα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Ηλίας Κασιδιάρης καταθέτει
για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Αυτό επιβάλλει το Σύνταγµα των Ελλήνων: τέσσερις ξεχωριστές προτάσεις το 2008 και άθροιση των υπογραφών, περισσότερες από εκατόν είκοσι υπογραφές, σύγκληση της Ολοµέλειας
της Βουλής. Απλά πράγµατα. Αυτό λέει η Χρυσή Αυγή σήµερα.
Οτιδήποτε άλλο επιχειρείτε να κάνετε αποδεικνύει ότι είστε τροµοκρατηµένοι.
Βεβαίως και είστε τροµοκρατηµένοι ξεκάθαρα, διότι δεν βλέπετε µόνον το αίτηµα του ελληνικού λαού που εκφράζεται µέσα
από τα κόµµατα της Αντιπολίτευσης για συζήτηση στην Ολοµέλεια της Βουλής για το µείζον εθνικό ζήτηµα του αιτήµατος για
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τη ΔΕΗ, αλλά βλέπετε ότι µέσω της συλλογής εκατόν είκοσι υπογραφών κινδυνεύει το αντεθνικό σας εγχείρηµα για εκλογή µνηµονιακού Προέδρου της Δηµοκρατίας. Γιατί εκεί το πηγαίνει
ξεκάθαρα ο Σαµαράς.
Ο Σαµαράς το µόνο που βλέπει, πέρα από το να οδηγήσει σε
εκτέλεση τις εκβιαστικές εντολές των τροϊκανών, είναι πώς θα
καταφέρει να συνεχίσει αυτήν την άθλια µνηµονιακή του εξουσία
µέσω της επιβολής ενός µνηµονιακού Προέδρου Δηµοκρατίας.
Αυτή είναι η ερµηνεία του Σαµαρά για τη συλλογή των εκατόν είκοσι υπογραφών εις ό,τι αφορά το µείζον εθνικό ζήτηµα της
ΔΕΗ.
Η Χρυσή Αυγή λοιπόν απαιτεί την άµεση σύγκληση της Ολοµέλειας της Βουλής -αυτό απαιτεί και το Σύνταγµα των Ελλήνων,
αυτό απαιτεί και ο ελληνικός λαός-, για να συζητηθεί επιτέλους
η διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος.
Πάγια θέση του λαϊκού εθνικιστικού κινήµατος είναι η διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος για όλα τα µείζονα εθνικά και κοινωνικά
ζητήµατα. Να αποφασίζει επιτέλους ο ελληνικός λαός για όσα
συµβαίνουν σε αυτήν τη χώρα και να µην έρχονται εδώ παράνοµα νοµοσχέδια, τα οποία απλά τα µεταφράζετε και τα φέρνετε
εδώ σε Θερινά Τµήµατα, σε µία κολοβή Βουλή –και το εννοώ
αυτό που λέω-, µία Βουλή η οποία παράνοµα και αντισυνταγµατικά έκλεισε και πηγαίνετε σε Θερινά Τµήµατα, για να βολέψετε
ακόµη και αυτούς τους Βουλευτές σας οι οποίοι θέλουν να παριστάνουν τους «αντάρτες» και να πηγαίνουν να πουλάνε «φούµαρα» στις εκλογικές τους περιφέρειες.
Το ζήτηµα που συζητείται σήµερα, το ζήτηµα της ενέργειας,
είναι ένα µείζον εθνικό ζήτηµα. Είναι εθνικός κίνδυνος να περάσει
η ελληνική ενέργεια σε ξένα χέρια. Αυτό που έχω να πω και σήµερα είναι ότι η Ελλάς είναι µία χώρα πλούσια. Ας τελειώσει επιτέλους αυτό το παραµύθι της δήθεν φτωχής Ελλάδος.
Η Ελλάς είναι µια πλούσια χώρα, διαθέτει µη εκµεταλλευµένα
ενεργειακά κοιτάσµατα στην ελληνική αποκλειστική οικονοµική
ζώνη.
Μιας και είναι εδώ ο Υπουργός της Ενέργειας, οφείλω να υπενθυµίσω µια συζήτηση που είχε γίνει σε αυτήν την Αίθουσα πριν
από σχεδόν δυο χρόνια, σε επίκαιρη επερώτηση της Χρυσής
Αυγής για την ανακήρυξη της ελληνικής αποκλειστικής οικονοµικής ζώνης, µια πράξη η οποία θα οδηγούσε εν συνεχεία στην
εκµετάλλευση των ενεργειακών κοιτασµάτων της Ελλάδος. Είχε
γίνει και φασαρία µάλιστα τότε, το θυµούνται όλοι οι πολίτες, το
βλέπουν διαρκώς στην τηλεόραση -εκεί που όλοι κατακρίνουν
τους Βουλευτές της Χρυσής Αυγής ότι αντιδρούν απότοµα, ότι
δεν είµαστε καλά παιδιά- τότε που είχαµε πει ότι για το σκάνδαλο
της λίστας Λαγκάρντ πρέπει να επιβληθούν ποινικές ευθύνες και
όσοι εµπλέκονται είναι «κλέφτες» και «λαµόγια». Είχαµε πει τις
λέξεις αυτές µέσα στο Κοινοβούλιο.
Υπενθυµίζω, λοιπόν, ότι τότε είχε ξεκινήσει µια συζήτηση για
την ανακήρυξη της ελληνικής αποκλειστικής οικονοµικής ζώνης
και την αξιοποίηση των ελληνικών ενεργειακών κοιτασµάτων, µε
βάση βεβαίως µια δέσµευση του Πρωθυπουργού σας. Διότι,
όταν έκλεβε τις ψήφους του ελληνικού λαού ο Σαµαράς το 2012,
το πρώτο πράγµα που έλεγε ήταν η ανακήρυξη της ελληνικής
αποκλειστικής οικονοµικής ζώνης. Δεν το κάνατε όµως, διότι
έχετε δεσµευθεί στην ξένη τοκογλυφική διοίκηση αυτής της
χώρας ότι θα καταστρέψετε την οικονοµία µας και εν συνεχεία
θα ξεπουληθούν τα πάντα, θα ξεπουληθεί δηλαδή ο εθνικός µας
πλούτος στον ξένο παράγοντα.
Είπε προηγουµένως ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του
ΠΑΣΟΚ ότι τον ενδιαφέρει το ζήτηµα του φυσικού αερίου. Τον
ενδιαφέρει, γιατί πολιτεύεται στην Ηλεία και εκεί υπάρχει κοίτασµα στο Κατάκολο. Ασφαλώς και υπάρχει κοίτασµα στο Κατάκολο, στη δυτική Ελλάδα, στα Ιόνια νησιά. Είναι κοιτάσµατα γνωστά και επιβεβαιωµένα από τις αρχές του 20ού αιώνα.
Τι έχει να πει, όµως, ο Υπουργός της Ενέργειας για τα επίσης
επιβεβαιωµένα κοιτάσµατα νοτίως της Κρήτης, στην περίφηµη
Λεκάνη του Ηροδότου, στα οποία δεν αναφέρεστε ποτέ, τα
οποία, σύµφωνα µε τον Καθηγητή Γεωλογίας του Πανεπιστηµίου
Πατρών κ. Ζεληλίδη, επαρκούν για την ενεργειακή τροφοδοσία
της Ευρώπης για δεκαετίες; Δεν λέτε λέξη και δεν έχετε κάνει το
παραµικρό για την εκµετάλλευση των κοιτασµάτων της ελληνι-
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κής αποκλειστικής οικονοµικής ζώνης, ιδίως νοτίως της Κρήτης,
στην περίφηµη Λεκάνη του Ηροδότου. Δεν έχει αναφερθεί ούτε
λέξη σε αυτήν εδώ την Αίθουσα.
Δεν θα παραλείψω να καταγγείλω την υποκρισία των κοµµάτων της Αριστεράς από την αρχή της συζητήσεως για το δηµοψήφισµα. Από την πρώτη µέρα βγήκε εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ
και είπε ότι απαξιώνει τις υπογραφές της Χρυσής Αυγής.
Σας υπενθυµίζω ότι η Χρυσή Αυγή είναι εδώ µε τις ψήφους του
ελληνικού λαού. Ο ελληνικός λαός µάς έβαλε µέσα στη Βουλή
και ήρθε µετά η µνηµονιακή χούντα του Σαµαρά και έκλεισε τους
µισούς Βουλευτές µας στη φυλακή.
Από εκεί και πέρα, καταγγέλλω επίσης της υποκριτικές προτάσεις ΚΚΕ και ΔΗΜΑΡ, τους οποίους θα καλέσω ασφαλώς να
µη διαφοροποιηθούν. Αυτά που θα γράψουν, δηλαδή, πάνω στο
έγγραφο της προτάσεώς τους να µη διαφοροποιούνται από όσα
γράφουν τα κόµµατα της Αντιπολίτευσης, διότι έτσι θα αποδειχθεί ξεκάθαρα στον ελληνικό λαό, στους πολίτες, ότι παίζουν το
παιχνίδι της µνηµονιακής χούντας και δεν επιθυµούν τη συλλογή
των εκατόν είκοσι υπογραφών για να γίνει σ’ αυτήν την Αίθουσα
συζήτηση για το δηµοψήφισµα.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Δ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ)
Τονίζω ότι οι υπογραφές των Βουλευτών της Χρυσής Αυγής
για αυτήν την υπόθεση µετρούν περισσότερο απ’ όλους, γιατί
είναι υπογραφές µέσα από τη φυλακή και εδώ, στην προκειµένη
περίπτωση, παρ’ όλο που έχετε παραβιάσει το Σύνταγµα και δεν
επιτρέπετε στους Βουλευτές µας να έρχονται εδώ, σ’ αυτήν την
Αίθουσα και να ψηφίζουν και έχετε καταλύσει έτσι τη λαϊκή κυριαρχία, στην περίπτωση αυτή οι υπογραφές µπαίνουν ακόµα και
µέσα στη φυλακή.
Εποµένως αυτό το αίτηµα για τη συλλογή εκατόν είκοσι υπογραφών ασφαλώς και θα γίνει πράξη. Η Χρυσή Αυγή απαιτεί τη
σύγκληση της Ολοµέλειας της Βουλής εν µέσω θέρους. Βλέπω
κάποιους Βουλευτές και µέχρι και ο Πρόεδρος της Βουλής είπε
«να δούµε µουντιάλ το Σαββατοκύριακο». Όχι, να µη δούµε µουντιάλ. Να σηκωθούν από τις ξαπλώστρες στη Μύκονο οι διάφοροι
Βουλευτές του µνηµονίου και να έρθουν εδώ, στην Ολοµέλεια
της Βουλής.
Γνωρίζουµε ότι δεν σέβεστε τη λειτουργία της Βουλής, το γνωρίζουµε απόλυτα. Απαιτούµε, όµως, επιτέλους να εφαρµοστεί η
συνταγµατική νοµιµότητα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κύριε Πρόεδρε, θα πάρω και τον χρόνο της δευτερολογίας
µου, οπότε έχω λίγα λεπτά ακόµα.
Ως προς τον φόβο του Σαµαρά και του Βενιζέλου, οι οποίοι
βρίσκονται σε παροξυσµό και βάζουν τη Βούλτεψη να λέει «όχι,
θα καταλύσουµε τη συνταγµατική νοµιµότητα και δεν µπορούν
να συµψηφισθούν οι προτάσεις», απέδειξα προηγουµένως ότι οι
προτάσεις αθροίζονται και µάλιστα µε βάση ένα παράδειγµα του
2008, όταν τότε µε κυβέρνηση Νέας Δηµοκρατίας έγινε δεκτή η
άθροιση των υπογραφών.
Θα επαναλάβω και θα τονίσω ότι ο φόβος του Σαµαρά δεν
είναι µόνο η συζήτηση για δηµοψήφισµα σ’ αυτήν την Αίθουσα.
Ο φόβος του είναι ότι µε τη συλλογή εκατόν είκοσι υπογραφών
θα λάβει το µήνυµα η ελληνική κοινωνία ότι δεν είναι δεκτή η ψήφιση µνηµονιακού Προέδρου Δηµοκρατίας από την παρούσα
Βουλή και επιτέλους η χώρα θα οδεύσει σε ελεύθερες εκλογές
και το µήνυµα που θα λάβει και η Κυβέρνηση υποτακτικός των
ξένων τοκογλύφων και η διεθνής τοκογλυφία είναι πως η Ελλάδα
χρειάζεται επιτέλους µια διαφορετική πολιτική.
Πρόβλεψη προσωπική; Ακόµα και µε εκλογές δεν θα οδηγηθούµε σε λύση του ελληνικού προβλήµατος, διότι αυτό που θα
προκύψει θα είναι αυτό που είπε και ο Αβραµόπουλος άλλωστε
και άλλοι Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας, µια πιο «διαλλακτική» συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Δηµοκρατίας, οπότε και
η Χρυσή Αυγή θα είναι η Αξιωµατική Αντιπολίτευση, θα είναι η
φωνή της αντίστασης του ελληνικού λαού µέσα σ’ αυτήν την Αίθουσα, όπου ενδεχοµένως να µιλώ για τελευταία φορά σ’ αυτήν
την κοινοβουλευτική περίοδο.
Είναι φορτισµένη η οµιλία µου γι’ αυτόν τον λόγο, διότι, ως
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γνωστόν, αύριο καλούµαι εκ νέου σε ανάκριση. Δεν βγήκε την
πρώτη φορά. Έπεσαν µετά τα τηλέφωνα, άλλαξαν και τους ανακριτές, µε καλούν εκ νέου σε ανάκριση, µε στόχο τη φυλάκισή
µου. Διότι οι αλήθειες που έχουν ειπωθεί µέσα στη Βουλή από
τους Βουλευτές της Χρυσής Αυγής είναι αυτές που πονούν το
διεφθαρµένο καθεστώς και έχει δοθεί συγκεκριµένη πολιτική εντολή και έχουν οδηγηθεί στη φυλακή ήδη οκτώ Βουλευτές της
Χρυσής Αυγής. Ήδη ο κ. Μίχος απολογείται αυτήν τη στιγµή και
κρίνεται η προφυλάκισή του και αύριο απολογούµαι εγώ. Γιατί;
Διότι, όπως είπε και πριν ο Γραµµατέας του ΣΥΡΙΖΑ, είχα στο
σπίτι µου µια καραµπίνα. Εποµένως κάθε εχέφρων άνθρωπος,
κάθε έξυπνος άνθρωπος καταλαβαίνει το παρασκήνιο. Είναι ένα
παρασκήνιο που απεδείχθη σ’ αυτήν την Αίθουσα στις 2 Απριλίου, όταν κατατέθηκαν και στα Πρακτικά της Βουλής τα λεγόµενα Μπαλτάκου, η οµολογία του Γραµµατέα της Κυβέρνησης.
Όλως τυχαίως, από εκείνη την ηµέρα έχει να πατήσει το πόδι του
στη Βουλή ο Σαµαράς, δεν έχει έρθει. Ο Πρωθυπουργός σας
από εκείνη την ηµέρα δεν έχει έρθει στη Βουλή. Μόνο στο Ευρωκοινοβούλιο εµφανίστηκε. Χαρήκαµε πολύ που τον είδαµε,
αλλά σ’ αυτήν την Αίθουσα δεν έχει έρθει. Μάλιστα, διάβαζα στην
εφηµερίδα «ΤΟ ΒΗΜΑ» ότι ένας Άγγλος δηµοσιογράφος που µελετούσε τις καταγραφές της NSA, τις υποκλοπές των αµερικανικών µυστικών υπηρεσιών, έλεγε τα εξής: «Αν αµφιβάλλετε ότι
παρακολουθούν τον Πρωθυπουργό σας, ρωτήστε τον ίδιον.».
Ακόµη και οι ίδιοι οι Αµερικανοί ειρωνεύονται τον Πρωθυπουργό
σας, ο οποίος µετά απ’ όλα αυτά τα σκάνδαλα µιλούσε µε τους
συνεργάτες του σε πακιστανικά καρτοκινητά, διότι ήξερε ότι έχει
διαπράξει κακουργήµατα.
Με αυτό θα κλείσω την οµιλία µου. Έχει διαπράξει κακουργήµατα, έχει δώσει ευθείες εντολές σε δικαστικούς για την παράνοµη µεταχείριση των Βουλευτών της Χρυσής Αυγής. Αυτά τα
εγκλήµατα έχει διαπράξει η µνηµονιακή χούντα, γι’ αυτό και είναι
παλλαϊκό αίτηµα η «χούντα» του µνηµονίου να πέσει.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούµε και
εµείς.
Διευκρινίζω, στον άχαρο ρόλο που έχω, ότι δεν προβλέπεται
συµψηφισµός του χρόνου της δευτερολογίας, αλλά το Προεδρείο µπορεί κατά περίπτωση να δείχνει την ανοχή του.
Ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ κ. Τσίπρας έχει τον λόγο.
ΑΛΕΞΙΟΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς): Κυρίες και
κύριοι Βουλευτές, πριν από σαράντα ηµέρες περίπου είχαµε ευρωπαϊκές εκλογές. Το αποτέλεσµά τους πολλοί προσπαθούν να
το ξεχάσουν. Ήταν, όµως, ένα αποτέλεσµα καταλυτικό. Τα κόµµατα που συγκυβερνούν έχασαν έντεκα ποσοστιαίες µονάδες.
Δεν κυβερνά πια το πρώτο και το τρίτο κόµµα, κυβερνά το δεύτερο και το τέταρτο κόµµα, µε βάση την πρόσφατη ετυµηγορία
του ελληνικού λαού. Πρώτο κόµµα µε διαφορά τεσσάρων ποσοστιαίων µονάδων σε µία εκλογική αναµέτρηση εθνικής κλίµακας
είναι πια ο ΣΥΡΙΖΑ.
Την εποµένη µέρα των εκλογών επισκέφθηκα τον Πρόεδρο της
Δηµοκρατίας και εξερχόµενος είπα πράγµατα αυτονόητα. Δεν
πρωτοτύπησα σε κάτι. Έχει ξανασυµβεί στη χώρα µας ευρωπαϊκές εκλογές να αποδεικνύουν ότι υπάρχει αναντιστοιχία της λαϊκής βούλησης µε την εφαρµοζόµενη κυβερνητική πολιτική και µε
τους συσχετισµούς που έχουν διαµορφωθεί από προηγούµενες
εκλογικές αναµετρήσεις. Και άλλοι πριν από µένα είπαν τα αυτονόητα, κατέγραψαν αυτήν την αναντιστοιχία.
Είπα ότι η παρούσα Κυβέρνηση στερείται και ηθικής και πολιτικής νοµιµοποίησης να λαµβάνει αποφάσεις που θα δεσµεύσουν
τη χώρα και τον ελληνικό λαό και κυρίως τις επόµενες κυβερνήσεις για πάρα πολλά χρόνια -εγώ θα έλεγα να τις δεσµεύσουν
εις το διηνεκές- µε αποφάσεις που είναι κρίσιµες σε κρίσιµα θέµατα.
Είπα, επίσης, ότι µέχρις ότου η χώρα οδηγηθεί οµαλά και συντεταγµένα, όπως προβλέπουν το Σύνταγµα και οι νόµοι της
χώρας, στη λαϊκή ετυµηγορία και σε εθνικές εκλογές –γιατί αυτό
σηµαίνει δηµοκρατία και, φυσικά, δεν αµφισβητώ το δικαίωµα
που παρέχει το Σύνταγµα στον Πρωθυπουργό να καθορίσει πότε
θα γίνει αυτό, οµαλά και συντεταγµένα-, µε βάση τους διαµορ-
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φωµένους νέους πολιτικούς συσχετισµούς οφείλει ηθικά η Κυβέρνηση για κάθε κρίσιµη πολιτική απόφαση να επιδιώκει την ευρύτατη δυνατή συναίνεση και σε κάθε περίπτωση τη συναίνεση
του πρώτου κόµµατος της χώρας.
Κυρίες και κύριοι της Κυβέρνησης, αναρωτιέµαι τι από όλα
αυτά δεν καταλαβαίνετε. Η Κυβέρνηση και ο κρυπτόµενος από
τη Βουλή Πρωθυπουργός όχι µόνο δείχνουν ότι δεν έλαβαν το
µήνυµα των ευρωπαϊκών εκλογών, αλλά δεν αξιοποίησαν και τον
θεσµικό ρόλο που έχουν, ώστε να έρθουν σε συνεννόηση για
στοιχειώδη θέµατα, ακόµα και για το θέµα του επικεφαλής της
Τράπεζας της Ελλάδος, µε την Αξιωµατική Αντιπολίτευση, που,
καθώς όλα δείχνουν, το πιο πιθανό είναι να είναι η επόµενη κυβέρνηση στον τόπο. Όχι µόνο δεν δείξατε καµµία θέληση για κάτι
τέτοιο, αλλά µε όσα πράττετε και αποφασίζετε µετά τις εκλογές
αποδεικνύετε ότι µοναδικό σας κριτήριο είναι να προλάβετε να
ξεπουλήσετε ό,τι απέµεινε από τον δηµόσιο πλούτο και να δηµιουργήσετε αρνητικά τετελεσµένα για την επόµενη κυβέρνηση.
Το δόγµα του κ. Σαµαρά είναι «αφού δεν µπορούµε να αποτρέψουµε την επερχόµενη νίκη του ΣΥΡΙΖΑ, αφού δεν µπορούµε
να αποτρέψουµε την επερχόµενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, τότε
ας κάνουµε το παν, ώστε να µην αφήσουµε περιθώρια και εργαλεία σ’ αυτήν την κυβέρνηση, για να ανατάξει τη χώρα και την οικονοµία».
Έτσι, σε µια πρωτοφανή επίδειξη εκδικητικής µανίας, µια Κυβέρνηση λαϊκής και κοινωνικής µειοψηφίας, ενώ ψυχορραγεί και
λίγο πριν ξεψυχήσει, καταστρέφει τα πάντα φεύγοντας.
Αµέσως µετά τις εκλογές, λίγες µέρες µετά, κλείσατε αιφνιδιαστικά τη Βουλή. Το µόνο που ψελλίσατε ως δικαιολογία είναι
πως δεν υπάρχει νοµοθετικό έργο. Κι όµως, µε την έναρξη των
Θερινών Τµηµάτων υπήρξε καταιγισµός νοµοσχεδίων, βοµβαρδισµός τροπολογιών, µε σηµαντικότερο απ’ όλα αυτό που συζητούµε σήµερα στο Α’ Θερινό Τµήµα, αλλά και το εξίσου σηµαντικό κατά την εκτίµησή µας, που θα συζητηθεί µάλλον στο Β’
Θερινό Τµήµα και αφορά τους αιγιαλούς.
Νοµίσατε ότι εµείς θα καθίσουµε µε σταυρωµένα τα χέρια να
σας παρακολουθούµε να παίρνετε την απόφαση να ξεπουλήσετε
τη Δηµόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισµού σε ένα Θερινό Τµήµα µε
πενήντα προεπιλεγµένους Βουλευτές.
Όχι, κύριοι συνάδελφοι. Εδώ αναλαµβάνετε µια ιστορική ευθύνη. Μας γυρνάτε εξήντα τέσσερα χρόνια πίσω, στην εποχή της
«POWER». Αυτήν την ευθύνη, αν µη τι άλλο, δεν θα την πάρετε
κρυπτόµενοι. Θα την πάρετε στο φως. Ο κάθε Βουλευτής, η κάθε
Βουλευτίνα, θα αναλάβει την ευθύνη του.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, η Δηµόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισµού ιδρύθηκε το καλοκαίρι του 1950, µε χρήµατα από τον δηµόσιο προϋπολογισµό, δηλαδή των Ελλήνων πολιτών, µε χρήµατα από το σχέδιο τότε για τη µεταπολεµική ανοικοδόµηση
στην Ευρώπη, το Σχέδιο Μάρσαλ, µε χρήµατα από τις ιταλικές
πολεµικές επανορθώσεις. Τα χρόνια που ακολούθησαν, η ΔΕΗ
χτίστηκε από το υστέρηµα του ελληνικού λαού και από τον µόχθο
χιλιάδων εργατών και εργαζοµένων.
Αν δεν υπήρχε η ΔΕΗ, δεν θα µπορούσε το αγαθό της ενέργειας να φθάσει στο πιο αποµακρυσµένο νησί, στο πιο αποµακρυσµένο χωριό της πατρίδας µας. Δεν θα µπορούσε να γίνει
αυτό το αναπτυξιακό θαύµα εκείνης της εποχής, µε τις εκατοντάδες ιδιωτικές επιχειρήσεις µε τα πανάκριβα τιµολόγια και µε
την αδυναµία υλοποίησης ενός εθνικού ενεργειακού σχεδιασµού.
Σήµερα η ΔΕΗ αποτελεί το πολυτιµότερο εργαλείο της εθνικής
οικονοµίας. Είναι ο µεγαλύτερος επενδυτικός φορέας. Είναι η
µεγαλύτερη βιοµηχανική επιχείρηση της χώρας, µε συνεισφορά
στο 3% του ΑΕΠ. Η ΔΕΗ δεν είναι απλώς µια επιχείρηση, που
πήγε το ρεύµα εκεί όπου δεν µπορούσαν να το πάνε οι ιδιωτικές
εταιρείες. Η υπόθεση της ΔΕΗ αφορά στην προοπτική της χώρας και στη δυνατότητά της να µπορέσει να σταθεί ξανά στα πόδια της. Είναι το απαραίτητο εργαλείο για την παραγωγική ανασυγκρότηση.
Βεβαίως έχει να κάνει µε τη µεγάλη προσπάθεια για την έξοδο
από την κρίση, αλλά έχει να κάνει και µ’ αυτό που ονοµάζουµε
«εθνική ασφάλεια», «εθνικό ενεργειακό σχεδιασµό», «ενεργειακή
ασφάλεια και αυτάρκεια της χώρας».
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Δεν πρόκειται, λοιπόν, για ένα οποιοδήποτε νοµοσχέδιο που
περνάτε µε τη διαδικασία του κατεπείγοντος σε ένα Θερινό Τµήµα, όπως έχετε συνηθίσει να κάνετε. Εσείς, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της Συµπολίτευσης, µε το ξεπούληµα των υποδοµών,
των λιµανιών, των αεροδροµίων, των δηµοσίων κερδοφόρων επιχειρήσεων, µε τον πλειστηριασµό που έχετε βάλει να κάνει το
ΤΑΙΠΕΔ σε αιγιαλούς, βουνά, ιστορικούς χώρους, αρχαιολογικούς χώρους, φαίνεται ότι δεν έχετε σκοπό φεύγοντας να παραδώσετε κράτος.
Παραλάβατε κράτος και θα παραδώσετε αποικία των µεγάλων
επιχειρηµατικών συµφερόντων και της διαπλοκής, που καιροφυλακτεί και βιάζεται, πριν αναλάβει ο ΣΥΡΙΖΑ, να ξεκοκκαλίσει
έναντι πινακίου φακής όλο τον δηµόσιο πλούτο αλλά και τις
στρατηγικής σηµασίας δηµόσιες επιχειρήσεις της χώρας.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, έχουµε πλήρη επίγνωση του τι
ακριβώς κάνετε. Ζούµε, αν θέλετε, σ’ αυτήν την τρίτη πράξη, όπως λέµε εµείς, την πιο εγκληµατική για τον τόπο πράξη του µνηµονίου. Με την πρώτη απαλλοτριώσατε το εισόδηµα, µε τη δεύτερη διαλύσατε και κατεδαφίσατε το κοινωνικό κράτος και τώρα
επιχειρείτε να εκποιήσετε τη δηµόσια περιουσία.
Θέλω, όµως, να συνεννοηθούµε για κάτι. Δεν υπάρχει µικρή
ΔΕΗ, όπως λέτε. Υπάρχουν µεγάλα φιλέτα. Υπάρχουν µεγάλες
και ανεκτίµητης αξίας πλουτοπαραγωγικές πηγές, που εκχωρούνται. Στην πραγµατικότητα βγαίνουν στο σφυρί ολόκληροι
νοµοί της χώρας, ειδικά στη δυτική Μακεδονία, µε όλο τον ανεκτίµητης αξίας φυσικό και ορυκτό πλούτο, µαζί µε τους υδάτινους πόρους, µαζί µε όλες τις υποδοµές και όλο το παραγωγικό
σύστηµα.
Αλήθεια, πόσο κοστολογείτε, κύριε Μανιάτη, αυτό το κοµµάτι
της χώρας; Υπάρχει δυνατότητα να το κοστολογήσουµε; Έχετε
κάνει λογαριασµό; Πόσο κοστολογούνται σήµερα τα ατµοηλεκτρικά εργοστάσια που φτιάχτηκαν σε προηγούµενες δεκαετίες,
όπως είναι τα φράγµατα της δυτικής Μακεδονίας; Πόσο κοστολογούνται όλα τα αποθέµατα λιγνίτη; Πόσο κοστολογείται ο εθνικός ορυκτός πλούτος της χώρας µας;
Οι ειδικοί –και, µάλιστα, όχι δικοί µας άνθρωποι, αλλά δικοί σας
άνθρωποι που βγαίνουν στα µέσα ενηµέρωσης τις τελευταίες
µέρες- µιλάνε για αξία εκατοντάδων δισεκατοµµυρίων ευρώ.
Είναι ύβρις, κύριοι του µνηµονίου, να οµιλείτε για µικρή ΔΕΗ
και όλο αυτόν τον πλούτο να τον αποκαλείτε µικρή ΔΕΗ. Είναι
κοµµάτι της χώρας ανεκτίµητο και εσείς θέλετε να το εκποιήσετε
άρον-άρον σε ένα Θερινό Τµήµα. Σας ρωτούµε: Γιατί; Για να
βγούµε από την κρίση; Όχι φυσικά. Για να εκσυγχρονίσετε το
ενεργειακό δίκτυο της χώρας; Ας αφήσουµε τα καλαµπούρια.
Όπου υπήρξαν ιδιωτικοποιήσεις –και µη χρησιµοποιείτε την καραµέλα «αποκρατικοποιήσεις», ιδιωτικοποιήσεις είναι-, όπου είχαµε απελευθέρωση και ιδιωτικοποίηση στον χώρο της ενέργειας, τα αποτελέσµατα ήταν αρνητικά.
Μήπως το κάνετε, για να έχει ο λαός µας φθηνό ρεύµα τώρα
που περνά αυτήν τη µεγάλη δυσκολία; Εδώ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ειλικρινά, σηκώνουµε τα χέρια ψηλά. Γνωρίζει κανείς
από εσάς να φέρει ένα παράδειγµα εδώ στην Ολοµέλεια –στο
Τµήµα, όχι στην Ολοµέλεια, θα γίνει και Ολοµέλεια- για το αν
υπάρχει κάποια χώρα όχι µόνο στην Ευρώπη, αλλά και στον
κόσµο, όπου η ιδιωτικοποίηση και η απελευθέρωση της ενέργειας να σήµανε και µείωση στα τιµολόγια;
Το ίδιο ερώτηµα, µιας και βλέπω τον κ. Ζερβό, ετέθη από τους
Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Ο άνθρωπος απάντησε ειλικρινά, εξ όσων γνωρίζω, ότι δεν γνωρίζει καµµία τέτοια χώρα. Αυτό γιατί
δεν υπάρχει καµµία χώρα στον κόσµο όπου η ιδιωτικοποίηση και
η απελευθέρωση της ενέργειας να σήµανε χαµηλότερο τιµολογιακό κόστος για τον πολίτη, για τον καταναλωτή. Σας διαψεύδει
η συσσωρευµένη ευρωπαϊκή εµπειρία. Παντού είχαµε αυξήσεις
στα τιµολόγια, 71% στη Σουηδία, 84% στην Ιρλανδία, 63% στη
Δανία, 36% στη Φινλανδία.
Όµως, µην πάτε µακριά. Εδώ στην Ελλάδα οι προηγούµενες
απόπειρες απελευθέρωσης της ενέργειας, η µετοχοποίηση, η λεγόµενη απελευθέρωση, έφερε από το 2001 έως σήµερα 103%
αύξηση στα τιµολόγια των καταναλωτών και 80% στα τιµολόγια
των επιχειρήσεων.
Μάλιστα, έφερε και διάφορα κουµάσια τύπου «ENERGA» και
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«HELLAS POWER», δηλαδή έφερε σκάνδαλα. Έφερε λαµογιές.
Έφερε εκποίηση πλούτου. Ακόµα και το χαράτσι των πολιτών το
πήραν και το πήγαν σε λογαριασµούς στο εξωτερικό. Όχι µόνο
αυτό, αλλά, για να δούµε και ποιος υπερασπίζεται σε αυτήν τη
χώρα το δηµόσιο συµφέρον, στη δίκη που έγινε εναντίον αυτών
των κυρίων, υπερασπιστής τους –βεβαίως έχει το δικαίωµα να το
κάνει, αλλά να δούµε και τι είναι ηθικό σε αυτόν τον τόπο- ήταν
ο σηµερινός Υπουργός Υγείας και δεν παρέστη στη δίκη εκπρόσωπος του ελληνικού δηµοσίου.
Επανέρχοµαι. Γιατί λοιπόν αυτή η βιασύνη µέσα σε ένα Θερινό
Τµήµα µια ανεκτίµητης αξίας επιχείρηση για το ελληνικό δηµόσιο, για την εθνική οικονοµία να ξεπουληθεί και εν κρυπτώ, βιαστικά, µε επιλεγµένους Βουλευτές;
Εµείς λέµε τα προφανή. Γίνεται επειδή υπάρχει απαίτηση από
τους πιστωτές να πάρουν ζεστό χρήµα και επειδή πρέπει –ας µην
κρυβόµαστε πίσω από το δάκτυλό µας- να εξυπηρετηθούν συγκεκριµένα ιδιωτικά συµφέροντα στον χώρο της ενέργειας. Κι
αυτό πρέπει να γίνει άρον-άρον, γρήγορα-γρήγορα πριν έρθει ο
ΣΥΡΙΖΑ στην εξουσία και τελειώσει το καλαµπούρι της κλεπτοκρατίας και της οικονοµικής ολιγαρχίας σε αυτόν τον τόπο.
Αυτή είναι η αλήθεια. Και αυτήν την αλήθεια θα τη µάθει το ελληνικός λαός, όσο και αν θέλετε να κρύβεστε από τη Βουλή, όσο
και αν προφυλάσσεστε από µέσα µαζικής ενηµέρωσης που ελέγχονται από τη διαπλοκή.
Όµως, κάπου εδώ τα ψέµατα τελειώνουν. Η χώρα µε αυτό που
θέλετε να νοµοθετήσετε χάνει το βασικό εργαλείο ενεργειακής
πολιτικής. Χάνει κρίσιµο εργαλείο στο θέµα της ενεργειακής
ασφάλειας. Χάνει το βασικότερο εργαλείο για την παραγωγική
ανασυγκρότηση.
Πιστεύει αλήθεια κανείς, κυρίες και κύριοι Βουλευτές της Συµπολίτευσης, ότι εµείς εδώ του ΣΥΡΙΖΑ σε αυτήν την ιστορία θα
είµαστε οι «χρήσιµοι ηλίθιοι»; Πιστεύει κανείς ότι εµείς θα σπεύσουµε να επωµιστούµε το βάρος µιας κατεστραµµένης οικονοµίας, µιας εκποιηµένης χώρας, θεωρώντας όλα αυτά τα εγκλήµατα τετελεσµένα, για να σας αφήσουµε να παίξετε και το τελευταίο σας χαρτί, όπως φανερώνουν τα τζιµάνια σύµβουλοι του
Πρωθυπουργού, της περιβόητης «αριστερής παρένθεσης»; Αυτό
πιστεύετε ότι θα κάνουµε;
Δεν έχετε καταλάβει καλά. Δεν έχετε καταλάβει καλά ούτε
εσείς ούτε αυτοί που νοµίζουν ότι έχουν να κάνουν µε ανθρώπους που το µόνο που τους ενδιαφέρει είναι να καθίσουν στο
Μέγαρο Μαξίµου κι ας µην υπάρχει χώρα να κυβερνήσουν από
εκεί. Δεν έχετε καταλάβει καλά µε ποιους έχετε να κάνετε.
Δεν είµαστε εµείς διψασµένοι για εξουσία. Είµαστε διψασµένοι
για να πάρουµε την εξουσία από τα χέρια της ντόπιας και ξένης
κλεπτοκρατίας και να τη µεταβιβάσουµε, να τη δώσουµε εκεί
όπου ανήκει, στον ελληνικό λαό. Γι’ αυτό είµαστε διψασµένοι. Και
πολύ σύντοµα αυτό θα το κάνουµε πράξη.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Ακούω όµως τελευταία Βουλευτές της Συµπολίτευσης να µας
απευθύνουν τον λόγο και να µας φορτώνουν µε ευθύνες για το
κράτος που φτιάξατε ΠΑΣΟΚ και Νέα Δηµοκρατία κυβερνώντας
αυτόν τον τόπο από το ’74 και µετά. Μη µας φορτώνετε ευθύνες
για το δηµόσιο και τις δηµόσιες επιχειρήσεις που φτιάξατε για
να λειτουργούν υπέρ των στενών κοµµατικών σας συµφερόντων.
Η επιλογή µας να υπερασπιστούµε τον δηµόσιο χαρακτήρα
της ΔΕΗ και όχι µόνο, αλλά και του συνόλου του δηµόσιου πλούτου –τους αιγιαλούς και όλα όσα ετοιµάζεστε να παραδώσετε σε
επιδοτούµενα ιδιωτικά συµφέροντα, κρατικοδίαιτα ιδιωτικά συµφέροντα- είναι επιλογή υπεράσπισης της χώρας, υπεράσπισης
της δηµόσιας σφαίρας, του δηµόσιου τοµέα, ο οποίος µπορεί και
πρέπει να οικειοποιείται τα συνολικά αγαθά και να τα επιστρέφει
στην κοινωνία, καθιστώντας τα προσιτά σε όλους τους πολίτες.
Πρόκειται για ένα άλλο πρότυπο κοινωνικής ανάπτυξης, έναν
νέο τρόπο παραγωγής και διανοµής του πλούτου, που δεν θα
είναι ξεκοµµένος από τους δηµοκρατικούς θεσµούς και θα έχει
µηχανισµούς συλλογικού ελέγχου. Αυτό είναι για εµάς το πραγµατικό δηµόσιο. Αυτή είναι η πραγµατική Δηµόσια Επιχείρηση
Ηλεκτρισµού, ειδικά σήµερα, που ανάµεσα σε όλα τα άλλα που
έχουν συµβεί στον τόπο µας κυριαρχεί και ένας όρος, αυτός της
«ενεργειακής φτώχειας», που απειλεί εκτεταµένα τµήµατα του
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ελληνικού πληθυσµού. Βεβαίως εσείς µε τις αποφάσεις θέλετε
να την κάνετε µεγαλύτερη αυτήν την ενεργειακή φτώχεια.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, είναι σίγουρο ότι τις τελευταίες
µέρες µπορεί να µην είχαµε εκτεταµένα µπλακ άουτ από την
απεργία των εργαζοµένων στη ΔΕΗ, αλλά είχαµε ένα εκτεταµένο
κυβερνητικό µπλακάουτ. Από την ηµέρα που συγκροτήσαµε, που
πήραµε την πρωτοβουλία γι’ αυτό το παλλαϊκό µέτωπο, για την
υπεράσπιση του δηµόσιου πλούτου και της ΔΕΗ, από την ηµέρα
που από το Αµύνταιο, µεταβιβάζοντας αίτηµα της τοπικής κοινωνίας και των εργαζοµένων, των συνδικάτων, γιατί δεν είναι πρωτοβουλία ΣΥΡΙΖΑ, εµείς µεταφέραµε αυτό το αίτηµα και στη
Βουλή και στην κοινωνία και στα κόµµατα και στους Βουλευτές,
το αίτηµα µε το οποίο, µε βάση το άρθρο 44 παράγραφος 2 του
Συντάγµατος, µαζεύονται οι υπογραφές για να διεξαχθεί η κανονική συζήτηση στην Ολοµέλεια µε το ερώτηµα να πάει το ψηφισµένο, αν ψηφίσετε σήµερα, νοµοσχέδιο στην ετυµηγορία του
λαού-, από τότε, λοιπόν, έχουµε ένα εκτεταµένο κυβερνητικό
µπλακάουτ.
Κινείστε ως Κυβέρνηση στα σκοτάδια. Αδυνατείτε να καταλάβετε τι συµβαίνει στην ελληνική κοινωνία. Καταφεύγετε σε συκοφαντίες. Δεν θα σας βγουν σε καλό αυτά. Ποτέ δεν βγήκαν σε
καλό οι συκοφαντίες.
Σας φοβίζουν οι κάλπες. Αυτό το γνωρίζουµε. Δεν τολµάτε να
κάνετε δηµοψήφισµα. Το γνωρίζουµε. Αυτό που δεν γνωρίζαµε
είναι ότι δεν τολµάτε να κάνετε ούτε συζήτηση στη Βουλή για το
δηµοψήφισµα, όπως ζητάνε όλα τα κόµµατα πλέον και οι Ανεξάρτητοι Βουλευτές.
Η Κυβέρνηση έχει πλέον ξεπεράσει κάθε όριο αντοχής της ελληνικής κοινωνίας, κάθε όριο ανοχής των δηµοκρατικών πολιτών.
Κλείσατε αιφνιδιαστικά τη Βουλή για να εξυπηρετήσετε σκοπιµότητες της συγκυβέρνησης και να συγκαλύψετε σκάνδαλα, να
θάψετε ποινικές δικογραφίες, να καλύψετε Υπουργούς και να
αποφύγετε και τη συζήτηση για τη σχέση σας µε τη Χρυσή Αυγή.
Κλείσατε τη Βουλή για να κάνετε «κοινοβουλευτική αριθµητική», για να σχεδιάσετε τα Θερινά Τµήµατα, ώστε να αποφύγετε
τις µεγάλες πολιτικές αντιδράσεις, για τη ΔΕΗ σήµερα, για τους
αιγιαλούς αύριο, για το ασφαλιστικό ενδεχοµένως µεθαύριο κι
εγώ δεν ξέρω τι άλλο, που θα σας ζητήσει η τρόικα µέχρι να τελειώσουν τα Θερινά Τµήµατα.
Σειρά µαθαίνουµε ότι παίρνει και το δικαίωµα στην απεργία.
Σας προειδοποιούµε: Μη διανοηθείτε να το αγγίξετε αυτό το δικαίωµα. Είναι ιερό δικαίωµα. Έχει κατακτηθεί από τους αγώνες
των εργαζοµένων στον τόπο µας και σε όλο τον κόσµο εδώ και
δεκαετίες. Δεν θα επιστρέψετε και µάλιστα εν µέσω θέρους και
Θερινών Τµηµάτων τη χώρα στον 19ο Αιώνα, όταν οι εργαζόµενοι
ήταν έρµαια των εργοδοτών τους. Το δικαίωµα αυτό, που κατακτήθηκε µε αγώνες και θυσίες, θα το υπερασπιστούµε µε αγώνες
και θυσίες.
Δεν θα επιτρέψουµε τη µετατροπή της χώρας σε ειδική οικονοµική ζώνη για να εξυπηρετούνται τα συµφέροντα του µεγάλου
κεφαλαίου.
Σας καλούµε, λοιπόν, κυρίες και κύριοι Βουλευτές της Συµπολίτευσης, να σταµατήσετε τώρα, πριν να είναι πολύ αργά. Σας
καλούµε να αποσύρετε άµεσα το νοµοσχέδιο για τη ΔΕΗ, να κατανοήσετε ότι δεν δικαιούσθε να πάρετε τόσο κρίσιµες αποφάσεις εν κρυπτώ. Σας καλούµε, αν θέλετε, και να συµµορφωθείτε
µε το Σύνταγµα και τους νόµους.
Εµείς από την πλευρά µας θα χρησιµοποιήσουµε κάθε θεσµικό
µέσο, για να δώσουµε τη δυνατότητα ελληνική κοινωνία να πάρει
θέση. Θα καταθέσουµε πρόταση για δηµοψήφισµα, όπως προβλέπει το Σύνταγµα και ο Κανονισµός της Βουλής, και απαιτούµε
την άµεση σύγκληση της Ολοµέλειας, προκειµένου να αποφασίσει.
Θέλω, κλείνοντας, κύριε Πρόεδρε, να µου δώσετε την ευκαιρία
να πω και να υπογραµµίσω ότι η τοποθέτηση του Προεδρείου
της Βουλής για το θέµα της συλλογής των υπογραφών για την
ενεργοποίηση του άρθρου 44 παράγραφος 2 του Συντάγµατος
είναι η αυτονόητη. Οι Βουλευτές που ζητούν να ανοίξει η Ολοµέλεια για το θέµα του δηµοψηφίσµατος για τη ΔΕΗ είναι ήδη
πολύ περισσότεροι από τις απαιτούµενες εκατόν είκοσι υπογραφές.
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Ξέρουµε βεβαίως ότι φοβάστε το δηµοψήφισµα. Αναρωτιέµαι,
όµως, τι έχει µεγαλύτερη σηµασία: η βούληση του ελληνικού
λαού ή ο δικός σας φόβος; Η βούληση του ελληνικού λαού ή τα
προαπαιτούµενα της τρόικας; Απ’ αυτό το ερώτηµα, ό,τι και αν
αποφασίσετε, δεν θα µπορέσετε κρυφθείτε στο τέλος της ηµέρας.
Θέλετε να υποθηκεύσετε τον ενεργειακό σχεδιασµό της χώρας, να παραχωρήσετε στο κεφάλαιο πλουτοπαραγωγικές πηγές, να ξεπουλήσετε δηµόσιο χωρίς πλούτο και όλα αυτά να τα
κάνετε σκοτάδι µε κόλπα και εκβιασµούς.
Αλλά δεν φοβάστε, κυρίες και κύριοι της Κυβέρνησης, µόνο
το δηµοψήφισµα, φοβάστε και την Ολοµέλεια. Τρέµετε ότι θα
έχετε και άλλους δικούς σας -όχι ανεξάρτητους- Βουλευτές απέναντι στο ξεπούληµα της ΔΕΗ. Αυτή είναι η αλήθεια.
Όποιος, όµως, φοβάται τον λαό, όποιος φοβάται τη Βουλή,
όποιος φοβάται τον πολιτικό διάλογο, όποιος εν τέλει φοβάται
την ίδια τη δηµοκρατία δεν µπορεί να πάει πολύ µακριά µε τον
φόβο. Οι ηµέρες του φόβου τελείωσαν για τον ελληνικό λαό.
Εσείς, όσο θα κάθεστε στα κυβερνητικά έδρανα είστε καταναγκασµένοι να ζείτε µε τον φόβο. Αλλά ευτυχώς, και για εσάς
και για τον τόπο, δεν θα είναι πολλές οι ηµέρες του φόβου σας.
Σύντοµα ο λαός µας θα απαλλάξει και εσάς, αλλά και τον τόπο
από αυτό το µαρτύριο.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ (Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιµατικής Αλλαγής): Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να λάβω τον
λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ο κύριος Υπουργός
έχει ζητήσει τον λόγο.
Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο για τρία λεπτά.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ (Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιµατικής Αλλαγής): Κύριε Πρόεδρε του ΣΥΡΙΖΑ, κυρίες και
κύριοι συνάδελφοι, θα αναφερθώ σε ορισµένα µόνο από τα ζητήµατα που θίξατε. Δεν θα αναφερθώ στο ζήτηµα του δηµοψηφίσµατος, διότι ήδη η Κυβέρνηση κεντρικά έχει τοποθετηθεί.
Επιτρέψτε µου όµως, κύριε Πρόεδρε, να σας πω ότι κάθε άλλο
παρά φόβος είναι το αίσθηµα που κυριαρχεί στους Βουλευτές
που στηρίζουν την Κυβέρνηση εθνικής ανάγκης. Αντί για φόβο
αυτό που επικρατεί είναι µια βαθιά πεποίθηση ότι αυτό που κάνουµε είναι ένα πατριωτικό καθήκον, έχουµε κληθεί να ανταποκριθούµε στις πιο δύσκολες συνθήκες που έχει ζήσει η χώρα µας
και η κοινωνία µας τις τελευταίες δεκαετίες και σε αυτό το καθήκον είµαστε έτοιµοι να συνεχίσουµε προκειµένου να βγάλουµε
τη χώρα και την κοινωνία από το αδιέξοδο.
Αναφερθήκατε στο ξεκίνηµα της τοποθέτησής σας στην
ανάγκη –και είναι λογικό, εγώ το αντιλαµβάνοµαι απολύτως– να
υπάρχει µια συναίνεση ανάµεσα στην Κυβέρνηση και το κόµµα
της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης. Και έτσι πρέπει να γίνεται σε
όλες τις ευνοµούµενες πολιτείες, σε µια πολιτισµένη χώρα.
Όµως, κύριε Πρόεδρε, αν κάποιος ζητά -εν όψει µιας επερχόµενης πιθανολογούµενης πρωτιάς του ΣΥΡΙΖΑ σε εθνικές εκλογές- να υπάρχει συναίνεση του ΣΥΡΙΖΑ προς τη σηµερινή Κυβέρνηση, η σηµερινή Κυβέρνηση πολύ περισσότερο δεν δικαιούται
να ζητά από εσάς, που ακόµα βρίσκεστε στην Αξιωµατική Αντιπολίτευση, τη συναίνεση σε επιλογές που κάνει η ίδια; Δεν µπορεί η συναίνεση να είναι ετεροβαρής.
Εάν εσείς λοιπόν, απαιτείτε τη γνώµη τη δική σας να την
ακούει η Κυβέρνηση, είναι προφανές ότι τίθεται το ερώτηµα σε
ποιες από τις επιλογές της Κυβέρνησης εσείς συµφωνήσατε.
Διότι αντιλαµβάνοµαι το να µην θέλετε το ένα πρόσωπο ή το
άλλο πρόσωπο για Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος. Πού
όµως, υπάρχει αυτή η εικόνα, η απόδειξη συναίνεσης εκ µέρους
της Αντιπολίτευσης σε βασικές επιλογές της Κυβέρνησης;
Κάνατε και µία δεύτερη αναφορά στον πολύ σπουδαίο ρόλο
που πράγµατι έχει παίξει η ΔΕΗ τις τελευταίες δεκαετίες. Ξέρετε,
κύριε Πρόεδρε, τα τελευταία σαράντα χρόνια από το ’74 µέχρι
σήµερα τη χώρα τη κυβερνούν τα δύο µεγάλα κόµµατα ή αν το
θέλετε το κόµµα στο οποίο ανήκω, το τέως µεγάλο κόµµα, η Νέα
Δηµοκρατία και το ΠΑΣΟΚ.
Εάν οµολογείτε ότι η ΔΕΗ τις τελευταίες δεκαετίες έπαιξε ένα
πολύ σπουδαίο ρόλο, µπορώ να ερµηνεύσω ότι οµολογείτε πως
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οι πολιτικές µας στην ενέργεια και ιδιαίτερα στην ΔΕΗ τα τελευταία σαράντα χρονιά ήταν απολύτως επιτυχείς και κατά συνέπεια, αυτή η πολιτική οδήγησε τη χώρα σε θετικούς δρόµους
ανάπτυξης; Φαντάζοµαι ότι λογικά µπορεί κανείς να βγάλει αυτό
το συµπέρασµα.
Κάνατε µια εκτίµηση και χρησιµοποιήσατε τον όρο αντί για
κράτος µπορεί να έχουµε «αποικία», επειδή θα υπάρξει εκποίηση
του δηµόσιου πλούτου. Και τίθεται το ερώτηµα - και έχει τεθεί
και από αρκετούς συναδέλφους εδώ στη Βουλή: Πόσο κάνει
αυτή η µικρή ΔΕΗ;
Κύριε Πρόεδρε, όπως αντιλαµβάνεστε, σε µια σύγχρονη κοινωνία το πόσο κάνει ένα µέρος µιας επιχείρησης δεν το αποφασίζετε ούτε εσείς ούτε η Κυβέρνηση. Το αποφασίζουν θεσµοθετηµένες διαδικασίες και θεσµοθετηµένα όργανα, έτσι όπως συνηθίζεται σε όλες τις χώρες.
Εµείς, λοιπόν, δηλώσαµε ότι η διοίκηση της ΔΕΗ, το Διοικητικό
Συµβούλιο της ΔΕΗ θα επιλέξει ανεξάρτητο, παγκοσµίου κύρους
εκτιµητή, ο οποίος και θα δώσει την εύλογη τιµή, όταν θα γίνει ο
διαγωνισµός. Και προφανώς, αυτή η εύλογη τιµή θα γνωστοποιηθεί σε όλες τις πτέρυγες της Βουλής. Κατά συνέπεια το πόσο
κάνει αυτό το τµήµα της ΔΕΗ, όταν θα βγει στο διαγωνισµό, να
το αποφασίσουν άνθρωποι που ξέρουν πολύ καλύτερα από µας
να αξιολογούν εταιρείες.
Κάνατε επίσης το ερώτηµα και σχολιάσατε: άραγε σε ποια
χώρα που απελευθερώθηκε η ενέργεια µειώθηκαν τα τιµολόγια
στα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις;
Ήσασταν απών από την Αίθουσα, όταν έκανα την τοποθέτησή
µου. Κατέθεσα συγκεκριµένα διαγράµµατα, όπου µε βάση τα
στοιχεία της EUROSTAT του 2012 φαίνεται ότι ο µέσος όρος µειώσεων στα οικιακά τιµολόγια για την ενέργεια τα τελευταία πέντε
χρόνια είναι 4% και ο µέσος όρος µειώσεων στα βιοµηχανικά τιµολόγια και στα είκοσι οκτώ κράτη µέλη είναι 10%. Κατά συνέπεια η απάντηση είναι ναι, εκεί που είναι απελευθερωµένη η
αγορά ενέργειας τα τιµολόγια πέφτουν.
Αντίθετα ορθά είπατε ότι στη χώρα µας αυξήθηκαν τα τιµολόγια 103% για τα νοικοκυριά και 80% για τις επιχειρήσεις. Ορθά
το είπατε, έχετε δίκιο σε αυτό. Αλλά, µήπως, εάν απελευθερώσουµε την ενέργεια, ιδιαίτερα στο πιο φθηνό της κοµµάτι, που
είναι η λιγνιτική και η υδροηλεκτρική παραγωγική, θα έχουµε καλύτερα τιµολόγια;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ολοκληρώστε παρακαλώ, κύριε Υπουργέ.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ (Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιµατικής Αλλαγής): Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ.
Και θα τελειώσω µε το ζήτηµα της ενεργειακής φτώχειας. Γιατί
πράγµατι το µεγάλο πρόβληµα των σύγχρονων ευρωπαϊκών κοινωνιών είναι η ενεργειακή φτώχεια.
Κύριε Πρόεδρε, κατέθεσα το τι έχουµε κάνει τα τελευταία τρία
χρόνια για να χτυπήσουµε την ενεργειακή φτώχεια στη χώρα
µας. Είµαστε η πρώτη χώρα, η κορυφαία χώρα σε πανευρωπαϊκό
επίπεδο, που προστατεύουµε µε φθηνότερο ηλεκτρικό τιµολόγιο
πάνω από 20% του ελληνικού πληθυσµού. Αυτό είναι µια κατάκτηση του λαού. Και σε αυτήν την κατάκτηση είµαι βέβαιος ότι
συµφωνείτε πως πρέπει να προχωρήσουµε.
Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Σας ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει ζητήσει ο κ. Παφίλης και µετά ο κ. Νεράντζης.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Κύριε Υπουργέ, κύριε Μανιάτη, θα
ήθελα να σας δώσω συγχαρητήρια διότι το 2014 µε αυτήν την
έκρηξη της τεχνολογίας, της επιστήµης, της παραγωγικότητας
της εργασίας, εσείς καταφέρνετε να δώσετε 20%, κάποια ψίχουλα στην ενέργεια.
Να δώσω συγχαρητήρια και σε εσάς και σε όλους τους υπόλοιπους που υποστηρίζουν την Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι το 2014,
κυρίες και κύριοι που υποστηρίζετε αυτήν την Ένωση, πενήντα
εκατοµµύρια πολίτες, εργαζόµενοι –γιατί δεν είναι ούτε βιοµήχανοι ούτε τραπεζίτες- στην Ευρωπαϊκή Ένωση ζουν κάτω από
το καθεστώς της ενεργειακής φτώχειας. Αυτός είναι ο καπιταλισµός και το σύστηµα που υποστηρίζετε! Αυτή είναι η Ευρωπαϊκή
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Ένωση και µάλιστα επαίρεστε!
Το 2014 κόβετε το ρεύµα σε τριακόσιες πενήντα χιλιάδες –το
2014!- οικογένειες και υπερηφανεύεστε γιατί δίνετε κάποια ψίχουλα! Σε ποιους άραγε; Σε αυτούς που παράγουν τα πάντα. Σε
αυτούς που τα δικαιούνται όλα και που τους τα κλέβει ληστρικά
ένα σύστηµα που βασίζεται στην εκµετάλλευση, που αυτό υπηρετείτε όλοι µαζί και που η Ευρωπαϊκή Ένωση ακριβώς αυτό διασφαλίζει, δηλαδή τα συµφέροντα του ευρωπαϊκού κεφαλαίου.
Δεν θα άρχιζα έτσι, αλλά κάπου υπάρχουν και όρια. Το σύστηµά σας αυτό µπορεί να δώσει σήµερα: Ελεηµοσύνη σε αυτούς που δικαιούνται τα πάντα!
Το νοµοσχέδιο πράγµατι -για να µπω και στην ουσία- είναι σοβαρό, σοβαρότατο, κατά τη γνώµη µας, πολύ περισσότερο, θα
έλεγα χωρίς ίχνος έπαρσης, που είχαµε προβλέψει τις εξελίξεις
εδώ και πάρα πολλά χρόνια, όταν κάποιοι άλλοι σφύριζαν αδιάφορα. Θα πω παρακάτω τι εννοώ.
Εµείς, λοιπόν, λέµε ότι ολοκληρώνεται η ιδιωτικοποίηση της
ΔΕΗ. Εµείς επιµένουµε –και θα απαντήσω και µε στοιχεία στον
κύριο Υπουργό, όταν τελειώσει τη συνεργασία- ότι θα αυξηθούν
τα τιµολόγια του ηλεκτρικού ρεύµατος, ότι θα επιδεινωθούν οι
εργασιακές σχέσεις και οι µισθοί στον κλάδο. Και µη µας πουλάτε τώρα παραµύθια ότι µε ενάµιση εκατοµµύριο ανέργους, µε
µια κατάσταση που θυµίζει ζούγκλα, θα διασφαλίσετε εσείς µόνο
τους εργαζόµενους της ΔΕΗ απέναντι στα µονοπώλια και τους
επιχειρηµατικούς οµίλους µε τη συµφωνία σας! Σε ποιον λέτε,
δηλαδή, αυτά τα πράγµατα; Και θέλετε να τα πιστέψουµε; Θα
διασφαλίσετε, δηλαδή, εσείς και τους µισθούς και όλα όσα έχουν
οι εργαζόµενοι µέσα σε αυτήν την κατάσταση που υπάρχει σήµερα, στην οποία οι άνθρωποι δουλεύουν για εκατό και διακόσια
ευρώ και υπογράφουν αποδείξεις για επτακόσια; Δεν ξέρετε την
πραγµατικότητα;
Εποµένως θα επιδεινώσει και συνολικά τη θέση των λαϊκών νοικοκυριών σε ό,τι αφορά το ηλεκτρικό ρεύµα και τις εργασιακές
σχέσεις και θα είναι ακριβότερη -και ας λέτε τώρα και ας υπόσχεστε, θα πω παρακάτω γιατί- η άρδευση σε τµήµατα των αγροτών.
Αυτό το νοµοσχέδιο είναι ξαφνικός κεραυνός; Προήλθε,
επειδή υπήρξε ένα σατανικό σχέδιο από την πλευρά της Κυβέρνησης µε κάποιους επιχειρηµατικούς οµίλους, για να τους δώσει
την ενέργεια; Σοβαρολογούµε; Αυτό είναι το θέµα; Είναι κεραυνός εν αιθρία, δηλαδή, ή είναι αποτέλεσµα της όλης πορείας της
απελευθέρωσης της ενέργειας από την Ευρωπαϊκή Ένωση; Ναι
ή όχι; Εδώ δεν χωράνε δύο εξηγήσεις. Είναι, δηλαδή, µνηµονιακή
υποχρέωση η απελευθέρωση της ενέργειας ή πηγάζει πρώτα
απ’ όλα από τη Συνθήκη του Μάαστριχτ, την οποία την ψηφίσατε
και µε τα δύο χέρια εδώ µέσα στη Βουλή, στην οποία µας κατηγορήσατε ότι είµαστε σε άλλο πλανήτη; Ποιος; Ο Συνασπισµός
της Αριστεράς και της Προόδου. Κι αν δεν κάνω λάθος, τα περισσότερα στελέχη ήταν εκεί. Έπειτα –ξέρετε- αυτό το παραµύθι
µε τον ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να τελειώσει. Ο καθένας, όταν εντάσσεται
σε ένα πολιτικό χώρο, παίρνει και στον ώµο του, στην πλάτη του
και την ιστορία του! Και να µη λέµε τώρα ότι κάνουµε µια παλιά
αυτοκριτική.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Γ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ)
Λέω, λοιπόν, ότι από τη Συνθήκη του Μάαστριχτ θεµελιώθηκε
η απελευθέρωση των αγορών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και οι τέσσερις ελευθερίες. Τότε, λοιπόν, εσείς δώσατε εισακτήριες και εισαγωγικές εξετάσεις και είπατε, «ναι, είµαστε µε τον καπιταλισµό!». Αυτή ήταν πλέον η ουσία, γιατί θεσµοθετήθηκε. Από εκεί
ξεκίνησε, λοιπόν, και φυσικά κλιµακώθηκε και στη Ελλάδα και σε
όλα τα κράτη-µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε τις ευρωπαϊκές
οδηγίες και µε αντίστοιχες νοµοθετικές ρυθµίσεις.
Ποιος είναι ο στόχος αυτής της πολιτικής; Ο στόχος είναι να
δηµιουργηθούν νέα πεδία εξασφαλισµένης κερδοφορίας για
τους µονοπωλιακούς οµίλους, ώστε να βρουν διέξοδο τα υπερσυσσωρευµένα κέρδη.
Κύριε Υπουργέ, να σας πω κάτι και να σας παρακαλέσω κιόλας; Μην υποτιµάτε τη νοηµοσύνη µας! Η οµιλία σας, ενώ κατά
τα άλλα ανέλυε µία στρατηγική, ξέρετε τι έβγαζε ως συµπέρασµα; Ότι βρήκαµε τα κορόιδα, τους µεγαλοεπιχειρηµατίες και

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ)

τους µονοπωλιακούς οµίλους, που θα τους πουλήσουµε τη
«σκαρτούρα» και θα τους δώσουµε µερικά πράγµατα και αυτοί
θα βάλουν τα λεφτά και ίσως να µην κερδίσουν. Έλεος δηλαδή!
Αυτό κάνετε, γιατί αυτή είναι η ιδεολογία σας. Την είπε ο κ. Νεράντζης πιο καλά και πιο ανοικτά. Θα το σχολιάσω και αυτό µετά.
Αυτό, λοιπόν, υπηρετεί δηλαδή την ανάγκη κερδοφορίας του
κεφαλαίου στον τοµέα της ενέργειας.
Το ίδιο κάνατε και στις Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας. Ακριβώς το ίδιο κάνατε. Τι κάνατε; Επιδοτήσατε µέσα από το ΕΣΠΑ,
µέσα από τον Προϋπολογισµό και µέσα από φοροαπαλλαγές
τους επιχειρηµατικούς οµίλους για τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας.
Σχολιάζω, κύριε Υπουργέ -για να µην κάνετε λάθος- αυτήν την
πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης που την έζησα και πέντε χρόνια προσωπικά, που αφορά την κλιµατική αλλαγή, τις ΑΠΕ και
όλα αυτά τα φούµαρα, που λένε στον κόσµο, για να τον κοροϊδέψουν και να βγάλουν λεφτά οι µεγάλοι επιχειρηµατικοί όµιλοι.
Γιατί αυτό γίνεται στην πραγµατικότητα.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ (Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιµατικής Αλλαγής): Σας ακούω τι λέτε. Ακούω µε τα αφτιά, όχι µε τα µάτια!
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Τους επιδοτήσατε, λοιπόν. Παρασύρατε και χιλιάδες οικογένειες που νόµισαν ξαφνικά –και σας πίστεψαν, εννοώ όλους- ότι θα γίνουν επιχειρηµατίες και βρέθηκαν
τελικά να χάσουν και τα χωράφιά τους. Και εµείς τους προειδοποιούσαµε και γινόµασταν, αν θέλετε, και αντιδηµοφιλείς. Αυτό
έγινε παντού, σε όλους τους τοµείς.
Ποιος ωφελήθηκε τελικά από τις ΑΠΕ; Γιατί κοιτάξτε, ήρθατε
στον ελληνικό λαό –και τότε µάλιστα το ΠΑΣΟΚ είχε τη σηµαίακαι του είπατε «εδώ έχουµε ήλιο, αέρα, θάλασσα –όχι ακόµη για
αξιοποίηση- και εποµένως, θα ανοίξουµε τις ανανεώσιµες πηγές
ενέργειας και θα φθηνύνει και το ρεύµα. Αντί, όµως, να φθηνύνει
το ρεύµα, ακρίβυνε µε τις ΑΠΕ που προστέθηκαν!
Ποιος κέρδισε; Κέρδισαν οι επιχειρηµατικοί όµιλοι που κατέχουν το 65,1% του συνόλου της αιολικής ενέργειας και που στην
πορεία θα απορροφήσουν ή και θα καταστρέψουν τους µικροεπιχειρηµατίες.
Άρα –λέω αυτά τα δύο έτσι περιληπτικά, γιατί ο σύντροφος ο
Νίκος Καραθανασόπουλος τα ανέλυσε συγκεκριµένα- υπάρχει
γενικότερη στρατηγική από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης και φυσικά από την πλευρά των κυβερνήσεων, η οποία εδώ
στη χώρα µας κλιµακώθηκε µε τη µετοχοποίηση της ΔΕΗ το
1999, µε το πούληµα του 49% στους ιδιώτες, µε την είσοδο στο
Χρηµατιστήριο, όπου οι σηµερινοί «ηγέτες» του συνδικαλιστικού
κινήµατος έδωσαν και το ταµείο των εργαζοµένων, για να συνεισφέρουν, δηµιουργώντας αυταπάτες και κοροϊδεύοντας τον
κόσµο ότι µπορεί να πάει σε µια άλλη θετική πορεία. Αυτό έκαναν
και σήµερα βγαίνουν στα κεραµίδια. Γιατί άραγε; Τότε εµείς τα
λέγαµε. Ποιος µας άκουγε. Μας λέγατε γραφικούς. Έγινε ο διαχωρισµός µεταφοράς-διανοµής και πάµε σήµερα σε ολοκληρωµένη ιδιωτικοποίηση.
Αλήθεια, ο χωρισµός µεταφοράς και διανοµής είναι στις εντολές της Ευρωπαϊκής Ένωσης; Ναι ή όχι; Γιατί το κάνει; Για να
διευκολύνει ή όχι; Ακριβώς για να διευκολύνει τους µονοπωλιακούς οµίλους.
Να πούµε και κάτι ακόµη, ότι η διάσπαση της ΔΕΗ υπηρετεί
και την ικανοποίηση αντιπάλων µονοπωλιακών οµίλων. Δεν κοιµόµαστε. Εδώ ζούµε. Και δεν θέλουµε να κάνουµε ονοµαστικό
κατάλογο. Είναι κάποιοι που είναι µέσα στη ΔΕΗ και λυµαίνονται
τη ΔΕΗ και είναι και κάποιοι που είναι έξω από τη ΔΕΗ σήµερα,
οι οποίοι θέλουν και αυτοί. Άρα θέλετε να τους ικανοποιήσετε.
Αυτό, όµως, δεν σηµαίνει ότι όποιος υπερασπίζεται τη σηµερινή ΔΕΗ, δεν υπερασπίζεται και αυτούς που τη λυµαίνονται και
δεν θέλουν να χάσουν και ένα µερίδιο.
Τι λέει, λοιπόν, η Κυβέρνηση, για να πάµε και στο διά ταύτα;
Να σας πω κάτι; Αν δεν ζούσαµε εδώ, κύριε Μανιάτη θα σας πιστεύαµε. Ήταν συγκλονιστική η τοποθέτησή σας, αλλά ήταν για
τον Άρη, για τη Σελήνη και για µερικούς άλλους πλανήτες! Εµείς
ζούµε στην Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ (Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιµατικής Αλλαγής): Και µαρξιστική!.
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ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Λέει ότι θα µειωθεί η τιµή. Από πού
προκύπτει; Κατ’ αρχάς, τα στοιχεία που µας δώσατε, είναι µπακαλίστικα, διότι από το 2001 µέχρι το 2011, που ολοκληρώθηκε
η απελευθέρωση –να πάρουµε τη διεθνή εµπειρία- η αύξηση του
ρεύµατος ήταν 100%. Αναφέροµαι στη Δανία, Σουηδία, που είναι
εκτός ευρωζώνης, και στην Ιρλανδία και στην Τσεχία. 100%. Στην
Ευρωπαϊκή Ένωση αυτά τα δέκα χρόνια, που άνοιξε τελείως η
απελευθέρωση, ο µέσος όρος αύξησης ήταν 70%.
Τι µας λέτε τώρα εσείς; Μας φέρνετε τα στοιχεία του 2012 και
µας λέτε ότι το 2012 µειώθηκε κατά 10%. Δηλαδή, σας κλέβω
ένα χιλιάρικο και σας δίνω ένα δεκάρικο, άρα µειώθηκε.
Αυτή είναι η ουσία. Υπήρξε έκρηξη στην αύξηση. Και µάλιστα,
ο λογαριασµός γίνεται στην καθαρή τιµή. Βάλτε και τα τέλη. Τα
έχετε τα τέλη µέσα;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ (Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιµατικής Αλλαγής): Δεν είναι ενέργεια αυτό. Τα δηµοτικά
τέλη δεν είναι ενέργεια.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Α, δεν είναι ενέργεια τα τέλη. Μάλιστα.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ (Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιµατικής Αλλαγής): Τα δηµοτικά τέλη δεν είναι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Ξέρετε κανέναν που να πηγαίνει και
να αγοράζει ηλεκτρικό ρεύµα από τη γεννήτρια;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ (Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιµατικής Αλλαγής): Τα δηµοτικά τέλη δεν είναι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Εννοώ τα τέλη και της µεταφοράς και
της διανοµής κ.λπ.. Τα φορτώνετε και εκεί. Άρα ας κάνουµε καθαρό λογαριασµό.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Δώστε µου και από τη δευτερολογία, αν είναι δυνατόν, κύριε
Πρόεδρε.
Εποµένως, ούτε η ελληνική εµπειρία ούτε και η διεθνής το
αποδεικνύει. Γιατί η ελληνική εµπειρία λέει ότι από τη στιγµή που
ξεκίνησε η απελευθέρωση, είχαµε αύξηση 103% από το 2001
µέχρι το 2011.
Δεύτερον, µειώθηκε το µόνιµο προσωπικό. Από τριάντα έξι χιλιάδες που ήταν, είναι δεκαοκτώµισι χιλιάδες σήµερα. Και δουλεύουν και σε συνθήκες γαλέρας, εργολαβίες και όλα τα υπόλοιπα. Γνωστά είναι αυτά. Απλώς θέλουµε να τα σηµειώσουµε.
Εποµένως, τι συµβαίνει σήµερα; Εδώ είναι ένα ερώτηµα και
πρέπει ο καθένας να απευθυνθεί ανοιχτά στον ελληνικό λαό. Τι
γίνεται, δηλαδή, συνοµωσίες πίσω από την πλάτη του ελληνικού
λαού; Όχι.
Τι εκφράζει, λοιπόν, σήµερα αυτή η πολιτική; Εκφράζει κάτι
παράξενο, κάτι διαστρεβλωµένο; Αποικιακά πράγµατα εκφράζει;
Σοβαρολογείτε, σοβαροί οικονοµολόγοι; Εκφράζει τα συµφέροντα του κεφαλαίου στο σηµερινό επίπεδο ανάπτυξης του καπιταλισµού. Αυτή είναι όλη η ιστορία που παίζεται. Γι’ αυτό και
πάνε έτσι. Και θα πω γιατί. Γιατί η συζήτηση που γίνεται τώρα
είναι, «παλιά µε τη ΔΕΗ, σήµερα µε τη ΔΕΗ».
Μάλιστα, τώρα άκουσα ύµνους για τη δεκαετία του ’50 και τη
µεγάλη πολιτική απόφαση που πήρε ο αείµνηστος Κωνσταντίνος
Καραµανλής, µε την οποία δηµιουργήθηκε η ΔΕΗ και µια σειρά
από άλλα –θα τα πω και τα άλλα, δεν τα γλυτώνετε- δίνοντας
ώθηση στην ελληνική οικονοµία. Αλήθεια; Γιατί το έκανε; Για να
υπηρετήσει τα λαϊκά συµφέροντα; Αντικειµενικά η τεχνολογική
πρόοδος θα εφαρµοζόταν και στη λαϊκή οικογένεια. Γιατί το
έκανε; Διότι οι ιδιώτες, το µεγάλο κεφάλαιο τότε δεν µπορούσε
να δώσει λεφτά για να επενδύσει, γιατί αυτές οι αποδόσεις κεφαλαίου, κύριε Τσακαλώτο -που τα ξέρετε- είναι τουλάχιστον είκοσι πέντε έως πενήντα χρόνια σε τέτοιας κλίµακας έργα.
Άρα το κορόιδο ο ελληνικός λαός –να το πω έτσι- πήρε στην
πλάτη του τη ΔΕΗ και την πλήρωσε χρυσάφι από πολλές πλευρές. Κυριολεκτικά την πλήρωσε από χίλιες µεριές. Στήθηκε ένας
γίγαντας. Αυτό απαιτούσε η καπιταλιστική ανάπτυξη τότε. Δεν
γινόταν αλλιώς. Και για ποιον λειτουργούσε η ΔΕΗ όταν ήταν δηµόσια όλα τα προηγούµενα χρόνια; Για τον εργαζόµενο; Είχε
φτηνό ρεύµα τότε; Και δεν γυρνάει η ιστορία πίσω, κύριε Λαφαζάνη, καπιταλισµός το ’50 καπιταλισµός και τώρα.
Για ποιον λειτουργούσε; Για το µεγάλο κεφάλαιο. Η ΠΕΣΙΝΕ
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πλήρωνε; Τίποτα. Κάτω από το κόστος. Και η ΠΕΣΙΝΕ καίει όσο
η Θεσσαλονίκη. Αυτό θέλετε να ξαναγίνει; Αυτό προτείνετε. Να
την κάνουµε δηµόσια για να χρηµατοδοτεί φθηνότερα τις βιοµηχανίες κ.λπ. και να µπορείς να κάνεις και µία κοινωνική πολιτική.
Δεύτερον, επειδή ακούσαµε και διάφορους «πατριώτες» υποτίθεται: Πώς κτίστηκε η ελληνική βιοµηχανία τη δεκαετία του ’50;
Πρέπει να γνωρίζει ο λαός για τους µεγάλους ευεργέτες Μποδοσάκης, Τσάτσος, Σκαλιστήρης! Πόσα έβαλε ο Μποδοσάκης
στη «ΛΑΡΚΟ»; Ούτε 10%. Του έδωσαν τα βουνά. Τζάµπα µετάλλευµα. Χρυσός ήταν αυτός. Του έδωσαν λεφτά, δάνεια, από τα
χρήµατα του ΙΚΑ. Έφτιαξε αυτόν τον γίγαντα και φυσικά όταν
δεν τον συνέφερε, τον παράτησε και ήρθε το πλυντήριο του
ΠΑΣΟΚ -όπως γίνεται πάλι ή και της Νέας Δηµοκρατίας- τον
απάλλαξε από τα χρέη και τώρα το ξαναπουλάει στους ιδιώτες.
Τα ίδια έγιναν και στον Σκαλιστήρη, τα ίδια έγιναν και στην
«ΑΓΕΤ» και παντού. Έτσι αναπτύσσεται ο καπιταλισµός. Δεν έχει
άλλο δρόµο. Είτε µε αµιγή κρατικά κεφάλαια είτε θα στηρίξει
τους επιχειρηµατίες, αυτό που γίνεται και σήµερα.
Σήµερα, λοιπόν, τι ακριβώς συµβαίνει;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κύριε Πρόεδρε, έχω ζητήσει τη δευτερολογία µου, που το έκαναν και οι υπόλοιποι. Δεν θα ξαναµιλήσω. Εγώ τηρώ τις συµφωνίες µου από ό,τι ξέρετε.
Τι συµβαίνει λοιπόν σήµερα; Αφού ολοκληρώθηκε όλη αυτή η
διαδικασία και αφού είναι κερδοφόροι πια αυτοί οι τοµείς, παραδίνονται πάλι στο µεγάλο κεφάλαιο. Αυτή είναι η λειτουργία του
καπιταλιστικού συστήµατος. Εσείς, λοιπόν, τώρα που λέτε ότι
είναι κοινωνικό αγαθό το ρεύµα…
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Ποιοι «εσείς»; Εµείς;
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: …βεβαίως, και είναι κοινωνικό αγαθό.
Από τη στιγµή που είναι κοινωνικό αγαθό, εµείς λέµε…
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Ποιοι «εσείς»;
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Λέω για το ΣΥΡΙΖΑ.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Να το λέτε.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Εσείς είσαστε κυνικοί, κύριε Μπούρα,
είσαστε ωµοί. Εσείς λέτε για να πάει η κοινωνία µπροστά, πρέπει
να πεθάνουν οι φτωχοί ή τουλάχιστον να ζούνε µε λίγα πράγµατα
και οι πλούσιοι που θα επενδύσουν, θα δώσουν και ένα κοµµατάκι, ένα ψίχουλο, θα αναπτυχθεί η κοινωνία και έτσι θα πάµε.
Όµως, οι απαιτήσεις της κοινωνίας είναι διαφορετικές σήµερα
και το επίπεδο ανάπτυξης της κοινωνίας είναι ώριµο για να διώξει
αυτούς που του πίνουν το αίµα, κατά τη δική µας γνώµη πάντα.
Αυτό, όµως, είναι και αντικειµενικό.
Άρα τι λέµε; Ότι θα εξασφαλίσουµε την ενέργεια, το νερό. Δεν
άκουσα υγεία και παιδεία. Τα θεωρούµε κοινωνικά αγαθά. Και
από τη στιγµή που είναι κοινωνικά αγαθά -δεν λέµε ότι θα είναι
τζάµπα σε ό,τι αφορά την ενέργεια- πρέπει να παρέχονται στον
καθένα ανάλογα µε τις ανάγκες του. Η υγεία και η παιδεία πρέπει
να είναι αποκλειστικά δηµόσια και δωρεάν. Αυτό λέτε εσείς; Όχι.
Αυτό τι απαιτεί; Αυτό δεν απαιτεί να είναι 100% η ΔΕΗ κρατική
και να λειτουργεί µέσα στο καπιταλιστικό σύστηµα. Αυτό απαιτεί
κοινωνικοποίηση και της ενέργειας και των πηγών της ενέργειας
και των µέσων παραγωγής, του πλούτου σε τελευταία ανάλυση
και διαχείριση από αυτούς στους οποίους ανήκει, τους εργαζόµενους, δηλαδή, σοσιαλισµός. Αυτό που λέει το ΚΚΕ.
Εµείς τι λέµε λοιπόν; Εµείς λέµε ότι η Ελλάδα είναι πλούσια
σε ενεργειακές πηγές, σε ορυκτά, σε νερό, σε αέρα, σε ήλιο µπορώ να τα αναλύσω- και ότι ο καπιταλιστικός δρόµος ανάπτυξης όλα αυτά τα προσφέρει στο ίδιο το κεφάλαιο, γιατί το
κίνητρο είναι το κέρδος. Γι’ αυτό και λέµε ότι χρειάζεται κοινωνικοποίηση, να γίνει λαϊκή περιουσία, να υπάρξει λαϊκή εξουσία.
Ακούσαµε εδώ και τον Αρχηγό της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, µε µια πολύ µεγάλη κορώνα, να λέει «θα θέσουµε τέρµα
στην ντόπια και ξένη κλεπτοκρατία και θα δώσουµε την εξουσία
στον ελληνικό λαό». Ανοιχτά λοιπόν: Θα κοινωνικοποιήσετε τα
µέσα παραγωγής; Τον πλούτο που παράγει η χώρα, θα τον αποδώσετε στους φυσικούς ιδιοκτήτες που είναι οι εργαζόµενοι. Δηλαδή, θα τα διώξετε τα µονοπώλια;
Και επειδή ακούγονται µεγάλες κορώνες, θα ήθελα να διατυπώσω και µία άλλη απορία. Πώς θα ξαναφέρετε τη ΔΕΗ 100%
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µες στην Ευρωπαϊκή Ένωση; Με ποιον τρόπο; Οι τρόποι είναι
δύο: Ή τους πληρώνεις και τους αποζηµιώνεις, γιατί υπάρχουν
δεδοµένα και να µην περάσει αυτό το νοµοσχέδιο γιατί ήδη η
ΔΕΗ είναι ιδιωτικοποιηµένη κατά µεγάλο ποσοστό ή επαναστατικό δίκαιο. Βγαίνει ο λαός και λέει, «αυτή είναι δική µου περιουσία και ανήκει σε εµάς». Απαντήστε. Και µέσα στην Ευρωπαϊκή
Ένωση; Και µε τον αστυφύλαξ και µε τον χωροφύλαξ; Και θα
αποδεχόµαστε το ευρωπαϊκό πλαίσιο και λέµε και το άλλο;
Αυτό πρέπει να ξεκαθαριστεί. Και νοµίζουµε είναι καθαρό. Δεν
θα συµβεί τίποτα από όλα αυτά. Θα συµβεί ό,τι συνέβη µε το
ΠΑΣΟΚ στο παρελθόν σε κακή εκδοχή του σήµερα.
Τελειώνουµε, λοιπόν, µε το εξής: Εµείς αγωνιστήκαµε µε συνέπεια όλα αυτά τα χρόνια. Προβλέψαµε, προδιαγράψαµε –δεν
γίναµε µόνο µάντεις- και προσπαθήσαµε µε τις δυνάµεις που είχαµε και µέσα στο συνδικαλιστικό κίνηµα και σε πολιτικό επίπεδο
ήδη από το ’92 και παλαιότερα να δείξουµε πού οδηγεί αυτός ο
δρόµος. Φυσικά, απευθυνόµασταν σε ώτα µη ακουόντων.
Ξαναλέω ότι σήµερα ορισµένοι που βγαίνουν στα κεραµίδια,
είχαν στηρίξει όλες αυτές τις επιλογές.
Σήµερα λοιπόν τι λέµε; Σήµερα λέµε ότι πρέπει ο λαός συνολικά να ξεσηκωθεί, ότι το εργατικό λαϊκό κίνηµα πρέπει να ανασυγκροτηθεί, να σηµαδέψει τον ένοχο -και ο ένοχος είναι η τάξη
που έχει την εξουσία-…
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει ξανά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
…και να προσπεράσει τις αυταπάτες που του δηµιουργούν, ότι
µπορεί να υπάρξει διαφορετική λύση χωρίς να αλλάξει χέρια η
εξουσία.
Γίνεται µεγάλη συζήτηση για το θέµα του δηµοψηφίσµατος.
Θέλω να ξεκαθαρίσω και από αυτό το Βήµα τη θέση του ΚΚΕ συνολικά. Εµείς θεωρούµε ότι κάθε κόµµα έχει δικαίωµα να καταθέσει τη δική του πρόταση. Σε αυτό το πλαίσιο το ΚΚΕ καταθέτει
τη δική του πρόταση, που είναι δηµοσιευµένη ήδη, για ακύρωση
του συνολικού πλαισίου της απελευθέρωσης και, βεβαίως, ακύρωση του νόµου για τη µικρή ΔΕΗ όπως λέγεται. Η γνώµη µας
είναι ότι παρά τις διαφορές που υπάρχουν –και υπάρχουν και
είναι σοβαρές- η προσέγγιση που κάνει η Κυβέρνηση µέσω της
δήλωσης της κ. Βούλτεψη, δεν έχει καµµία βάση, ότι µπορεί να

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ)

συζητηθεί στην Ολοµέλεια, ότι µπορεί να υπάρχει αναγκαίος
αριθµός συνολικά για να συζητηθεί και υπάρχει και προηγούµενο
γι’ αυτό.
Εποµένως αυτή είναι η θέση µας. Εδώ, στην Ολοµέλεια, να
έρθει ο καθένας µε την πρόταση του, για να ενηµερωθεί ακόµη
περισσότερο ο ελληνικός λαός και να πάρει και τις ευθύνες, οι
οποίες του ανήκουν.
Αυτό το εντάσσουµε και στη γενικότερη προσπάθεια για να
βοηθηθεί η λαϊκή αφύπνιση. Τα άλλα είναι υπεκφυγές.
Εδώ, υπάρχει σοβαρό πολιτικό θέµα. Μπορεί να συζητηθεί
στην Ολοµέλεια. Δεν υπάρχει απαγορευτικό. Και εδώ να κρίνει
και ο ελληνικός λαός ποιοι είναι εκείνοι οι οποίοι πραγµατικά παλεύουν για την ενέργεια, ώστε να είναι δηµόσιο, κοινωνικό αγαθό
και ποιοι είναι εκείνοι οι οποίοι κρύβονται, ως ένα βαθµό, είτε από
τη συνολική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να µην εκτεθούν ότι υπηρετούν τα συµφέροντα του κεφαλαίου και εκείνοι οι
οποίοι αποσπούν ένα θέµα από το συνολικό πακέτο που λέγεται
«Ευρωπαϊκή Ένωση», για να παραπλανήσουν –λέµε εµείς- και να
αποπροσανατολίσουν τον ελληνικό λαό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συντοµεύετε,
κύριε συνάδελφε.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Ο λαός πρέπει να βάλει στόχο τη δική του εξουσία, γιατί του
ανήκει και η ενέργεια.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε
πολύ.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ (Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιµατικής Αλλαγής): Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ορίστε, κύριε
Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ (Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιµατικής Αλλαγής): Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να καταθέσω κάποιες νοµοτεχνικές βελτιώσεις. Παρακαλώ, να διανεµηθούν στους συναδέλφους.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής κ. Ιωάννης Μανιάτης καταθέτει για τα Πρακτικά την προαναφερθείσα νοµοτεχνική βελτίωση, η οποία έχει
ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Και όσες άλλες
νοµοτεχνικές βελτιώσεις προκύψουν, κύριε Υπουργέ, να τις καταθέσετε όσο το δυνατόν νωρίτερα, ούτως ώστε να υπάρχει χρόνος να µελετηθούν από τους Βουλευτές.
Τον λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος των Ανεξάρτητων Δηµοκρατικών Βουλευτών κ. Μάρκος Μπόλαρης.
ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η κρίση στη χώρα φυσικά και
δεν έχει µόνο δηµοσιονοµικά χαρακτηριστικά. Βέβαια, ένα από
τα µεγάλα της χαρακτηριστικά είναι η κατάρρευση του παραγωγικού τοµέα της χώρας. Και εννοείται ότι η κατάρρευση του παραγωγικού τοµέα της χώρας χρειάζεται αναπτυξιακό σχέδιο για
την ανασυγκρότησή του.
Η ανάπτυξη αυτή χρειάζεται ενέργεια, χρειάζεται σχέδιο για
την ενέργεια. Και η ενέργεια πρέπει να βασιστεί στον µεγάλο πυλώνα παραγωγής της ενέργειας που είναι η ΔΕΗ.
Κύριε Υπουργέ, πραγµατικά θα ήταν χρήσιµο και σκόπιµο αυτό
το νοµοσχέδιο να το συνυπέγραφε το Υπουργείο Ανάπτυξης. Θα
ήταν πραγµατικά χρήσιµο και σκόπιµο αυτό το νοµοσχέδιο να το
συνδιαµόρφωναν τα παραγωγικά Υπουργεία µαζί σας και το
Υπουργείο Ανάπτυξης και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.
Θα ήταν πολύ σηµαντικό να ξέρουµε πώς το σχέδιο το οποίο κατατίθεται για τη ΔΕΗ, υπηρετεί τους σκοπούς της ανάπτυξης στη
χώρα και δεν αντιµετωπίζεται µεµονωµένα, σκέτο, µόνο.
Αντ’ αυτών τι έχουµε; Έχουµε τη βάση του προσχήµατος για
την ανταγωνιστικότητα. Το νοµοσχέδιο µε την αλλαγή στον µεγάλο παραγωγό της χώρας θα φέρει ανταγωνιστικότητα.
Κύριε Υπουργέ, όµως –το ξέρετε πάρα πολύ καλά και δεν λέγεται σε αυτήν την Αίθουσα- στον τοµέα παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας υπάρχει ανταγωνισµός. Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι
τουλάχιστον το 1/3 της παραγωγής ανήκει σε ιδιώτες. Όµως –
και αυτό έχει σηµασία, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι- στον τοµέα
της εµπορίας ηλεκτρικής ενέργειας η ΔΕΗ έχει το 95% της αγοράς.
Για τον τοµέα της εµπορίας, κύριε Υπουργέ, δεν ισχύει ο
νόµος της ανταγωνιστικότητας; Για τον τοµέα της εµπορίας, που
το 95% το έχει η ΔΕΗ, η ΡΑΕ δεν έχει να πει κάτι, η Κυβέρνηση
δεν έχει να πει τίποτα; Γιατί δεν λένε; Δεν λένε, διότι οι ιδιώτες
πουλούν το ακριβό ρεύµα στη ΔΕΗ, αλλάζοντας την τιµή του τιµολογίου που προσφέρεται στην κατανάλωση. Για αυτό λυπούµαι πολύ να σας πω ότι τα στοιχεία, τα οποία καταθέτετε, είναι η
τιµή την οποία διαµορφώνει η Κυβέρνηση και η ΡΑΕ στην αγορά.
Και αυτή η τιµή δεν έχει καµµία σχέση µε την τιµή που παράγει
ηλεκτρικό ρεύµα η ΔΕΗ.
Εδώ, πραγµατικά, θα ήθελα να σας πω ότι η ΡΑΕ είναι µια
«ανεξάρτητη» αρχή, ρυθµιστική αρχή. Μόνο που από ό,τι βλέπουµε, έχουν πρόβληµα οι σύµβουλοι εκεί µε τα µαθηµατικά και
τη λογιστική σε σχέση µε την ανάπτυξη και την παραγωγή. Δεν
γνωρίζουν µαθηµατικά. Τα µαθηµατικά, τα οποία εφαρµόζουν
είναι στην υπηρέτηση συγκεκριµένης κατεύθυνσης συµφερόντων.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Α’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΡΑΓΑΚΗΣ)
Το ζήτηµα λοιπόν, ποιο είναι για τη χώρα αυτήν την κρίσιµη
στιγµή για την ανάπτυξη, για την ενέργεια, για τη ΔΕΗ; Είναι η
υπηρέτηση του δηµόσιου και του κοινωνικού συµφέροντος. Είναι
η υπηρέτηση της ανάπτυξης, συγκεκριµένοι στόχοι για την ανάπτυξη στη βιοµηχανία, στη µικρή και µεσαία βιοµηχανική και βιοτεχνική επιχείρηση, στον αγροτικό τοµέα.
Πάνω, λοιπόν, στη ΔΕΗ στηρίχθηκε η βιοµηχανική ανάπτυξη,
η βιοτεχνική ανάπτυξη, στηρίχθηκε ο αγροτικός τοµέας, ο πρωτογενής τοµέας σε όλη τη χώρα. Κανένας από αυτούς τους προβληµατισµούς δεν υπάρχει στο νοµοσχέδιο, διότι το νοµοσχέδιο
ήρθε ξεκοµµένο. Κόβουµε ένα φιλέτο για να το δώσουµε σε συγκεκριµένη κατεύθυνση, µε τεράστια προβλήµατα, µε τεράστια
ζητήµατα.
Μας είπατε προηγουµένως ότι θα κάνει το διαγωνισµό η ΔΕΗ
αφού συµβουλευτεί σοβαρούς συµβούλους. Μόνο που δεν µας
είπατε εάν τα αποθέµατα του λιγνίτη, τα οποία συνυπολογίζονται, όταν θα µεταβιβαστούν στους ιδιώτες θα εκτιµηθούν.
Είναι ή δεν είναι περιουσία του ελληνικού λαού τα αποθέµατα;

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ)

Είναι ή δεν είναι περιουσία των µελλοντικών γενεών τα αποθέµατα του λιγνίτη; Λέχθηκαν προηγουµένως αριθµοί µεγάλοι. Δεν
µπορώ να τους αξιολογήσω. Ποιος θα τους εκτιµήσει αυτούς,
κύριε Υπουργέ; Τα αποθέµατα του λιγνίτη είναι περιουσία της
ΔΕΗ, η οποία δόθηκε στη ΔΕΗ και µπορεί να την πουλήσει;
Τα αποθέµατα δόθηκαν γιατί είχαµε µια Δηµόσια Επιχείρηση
Ηλεκτρισµού. Αυτή είναι περιουσία του ελληνικού λαού. Αυτός
µόνο ο παράγοντας, αυτή µόνο η διάσταση εγείρει τεράστιο ζήτηµα συνταγµατικότητας µε βάση το νοµοσχέδιο και όσα είπατε
εδώ για να το υποστηρίξετε, το οποίο θα οδηγήσει στην ακύρωση του. Και θα οδηγήσει και στην ακύρωση οποιουδήποτε διαγωνισµού βασιστεί σε αυτό το νοµοσχέδιο.
Το ίδιο ισχύει για το νερό, για την αέναη ροή του νερού. Το
ίδιο ισχύει για τις κοιλάδες και τη γη, η οποία παραχωρήθηκε από
το κράτος στη ΔΕΗ, στη δηµόσια επιχείρηση για να χτιστούν τα
εργοστάσια. Κι εκεί υπάρχει ζήτηµα. Ποιος θα κοστολογήσει; Θα
κοστολογηθεί το νερό; Από ποιον θα κοστολογηθεί;
Αυτά είναι τα ζητήµατα.
Και προσθέστε το τεράστιο ζήτηµα που προσβάλλει ευθέως
το Σύνταγµα και έχει σχέση µε την ελευθερία των συµβάσεων.
Αναφέροµαι στο τµήµα της µεταβίβασης καταναλωτικού κοινού.
Υπέγραψαν Έλληνες πολίτες µε τη ΔΕΗ και εδώ η Κυβέρνηση,
αγνοώντας το Σύνταγµα, τις ατοµικές ελευθερίες έρχεται και
λέει: «εγώ θα δώσω το πελατολόγιο, το 30%, σε κάποιον ιδιώτη».
Τι είναι εµπόρευµα; Και απαγορεύει για διάστηµα ενός εξαµήνου
την επαναδιαπραγµάτευση; Άλλος λόγος αντισυνταγµατικότητας, για τον οποίο επίσης θα πέσει το νοµοσχέδιο, σε οποιαδήποτε κρίση. Και φυσικά θα ακυρωθούν και οποιοιδήποτε διαγωνισµοί στηριχθούν πάνω σε αυτό.
Βέβαια, αν κρίνουµε από τον τρόπο µε τον οποίο µεταβιβάζονται εργοστάσια, ορυχεία και µονάδες, καταλαβαίνουµε πως θα
γίνει και η επιλογή των καταναλωτών.
Τους καλούς θα τους πάµε στη µικρή ιδιωτική ηλεκτρική επιχείρηση και όσους είναι προβληµατικοί και δεν µπορούν να ανταποκριθούν θα τους πάµε στη µεγάλη, για να πάρει όλο το κόστος.
Αναφέρθηκα προηγουµένως στο ιδεολόγηµα της µείωσης της
τιµής από την ανταγωνιστικότητα. Υπογράµµισα –και το ξαναλέω- ότι κοστίζει 20 ευρώ η παραγωγή ρεύµατος ανά κιλοβατώρα από το υδροηλεκτρικό, 55 ευρώ από το λιγνίτη, 440 ευρώ
από τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας που αγοράζει η ΔΕΗ και
έτσι ανεβαίνει το κόστος για τον καταναλωτή.
Αυτή είναι η πρόκληση, κύριε Υπουργέ, για την ανάπτυξη. Αυτή
είναι η πρόκληση σε µία χώρα που οι πολίτες δεν µπορούν να τα
βγάλουν πέρα, έχουν σταµατήσει να έχουν φοροδοτική ικανότητα και γι’ αυτό δεν µπορεί να εισπράξει το Υπουργείο Οικονοµικών. Πρέπει να βοηθήσουµε τον κόσµο που δεν µπορεί σήµερα
να τα βγάλει πέρα.
Εκεί χρειαζόταν η µεταρρυθµιστική σας παρέµβαση, στη διαχείριση µε τη ΡΑΕ, στη διαχείριση που θα διαµορφώσει την τιµή
του ρεύµατος στις τιµές που πράγµατι παράγει η ΔΕΗ και όχι
στις τιµές που διαµορφώνονται µετά από την παρέµβαση περίπου του 95% των ιδιωτών µε τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας.
Κλείνω µε το εξής. Είµαστε σε Θερινό Τµήµα. Μα, έκλεισε η
Βουλή βιαστικά, όταν εσείς, κύριε Υπουργέ, είχατε να κάνετε µια
τόσο µεγάλη µεταρρύθµιση; Αδιανόητο! Και ακολουθούν και
άλλες µεγάλες µεταρρυθµίσεις.
Αυτό έγινε για να προφυλάξουµε κάποιους Βουλευτές, οι οποίοι πρέπει να πάνε στην Κοζάνη, στη Φλώρινα, στη Μεγαλόπολη και να πουν «α, εµείς διαφωνούµε, αλλά τι να κάνουµε, οι
καηµένοι; Δεν είµαστε στο Τµήµα!».
Δεν γίνεται έτσι πολιτική. Οι µεγάλες µεταρρυθµίσεις µπαίνουν
στη βάσανο, υπάρχει συνευθύνη των Βουλευτών. Όταν τα ζητήµατα, είναι ζητήµατα που επηρεάζουν όχι µόνο τη διάρκεια αυτής
της Κυβέρνησης ούτε των εποµένων, αλλά είναι υποθέσεις δεκαετιών –αναφέροµαι στα αποθέµατα του λιγνίτη, αναφέροµαι
στα υδατικά αποθέµατα που έχει η χώρα, στην αέναο ροή που
έχει ο Αλιάκµονας, ο Νέστος και ο Μέγδοβας- τότε υπάρχει µείζον ζήτηµα και αυτό το µείζον ζήτηµα είναι ευκαιρία να το κρίνει
ο ελληνικός λαός και είναι πρόκληση για εσάς.
Εάν, λοιπόν, πραγµατικά θέλουµε µεταρρύθµιση, κύριε Υπουρ-
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γέ, έχετε την πρόκληση να δείτε τα ζητήµατα που αφορούν το
άνοιγµα της µεγάλης ΔΕΗ στα Βαλκάνια, το άνοιγµα της µεγάλης ΔΕΗ σε τοµείς που έχει ανάγκη η οικονοµία, η βιοµηχανία, ο
αγροτικός εξηλεκτρισµός, η στήριξη του παραγωγικού τοµέα
αυτήν την κρίσιµη στιγµή.
Αν πραγµατικά υπάρχει µία πρόκληση, αυτή θα ήταν να δώσετε τη δυνατότητα στους Έλληνες πολίτες να έχουν αυτονοµία
στα νοικοκυριά µε τα φωτοβολταϊκά, όχι διασυνδεδεµένα µε τα
δίκτυα της ΔΕΗ, να τους απαλλάξετε από τη διασύνδεση µε τα
µεγάλα ιδιωτικά συµφέροντα, τα οποία ξέρουν να ελέγξουν
αυτόν το χώρο των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κλείνω, κύριε Πρόεδρε.
Αυτό, λοιπόν, το ζήτηµα του ελέγχου, της έγκρισης, της επιδοκιµασίας ή της αποδοκιµασίας αυτού που εσείς ονοµάσατε
«µεγάλη µεταρρύθµιση» σας προκαλώ, σας προκαλούµε να το
εµπιστευθείτε στην κρίση του ελληνικού λαού µε δηµοψήφισµα.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ευχαριστούµε, κύριε
συνάδελφε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθεί από τα νότια θεωρεία, αφού προηγουµένως ξεναγήθηκε στους χώρους του Κοινοβουλίου και ενηµερώθηκε για την ιστορία του κτηρίου και τον
τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, η Γενική Γραµµατέας του Κοινοβουλίου της Σερβίας κ. Jana Ljubicic, συνοδευόµενη από πενταµελή αντιπροσωπεία η οποία επισκέπτεται
τη Βουλή στο πλαίσιο ενηµερωτικών συναντήσεων για την ενίσχυση του Κοινοβουλίου της Σερβίας.
Την καλωσορίζουµε.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Εισερχόµαστε στη συζήτηση επί των άρθρων και των τροπολογιών του νοµοσχεδίου.
Τον λόγο έχει ο εισηγητής της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κωνσταντίνος Σκρέκας.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ: Πόσα λεπτά δικαιούµαι, κύριε
Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Οκτώ, κύριε συνάδελφε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ: Θα παρακαλούσα να µου δώσετε
το σύνολο του χρόνου µου, γιατί δεν θα προλάβω να αναλύσω
τα άρθρα στα οκτώ λεπτά που µου δίνετε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Θέλετε και τη δευτερολογία σας;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ: Ναι, θα ήθελα όλο τον χρόνο που
προβλέπεται από τον Κανονισµό για την εισήγηση επί των άρθρων.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ωραία, αφού το ζητάτε,
το κάνω δεκτό.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ: Ευχαριστώ.
Κατ’ αρχάς, θα ήθελα, κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να αναφέρω ότι είναι πραγµατικά αξιοσηµείωτο και απορίας άξιον πώς άφησε η Κοινοβουλευτική Οµάδα του ΣΥΡΙΖΑ
σύσσωµη τον Αρχηγό της, τον κ. Τσίπρα, να ανέβει πάνω στο
Βήµα και να εκστοµίσει αυτές τις ανακρίβειες σε ό,τι αφορά την
εξέλιξη των τιµών της ενέργειας στον ευρωπαϊκό χώρο. Είναι
ανακρίβειες που πραγµατικά πλησιάζουν το βαθµό της αναλήθειας και θα εξηγήσω τι εννοώ.
Ρώτησε ο κ. Τσίπρας αν υπάρχει µία χώρα στην Ευρωπαϊκή
Ένωση που λειτουργεί ο ανταγωνισµός, που να έχουν εφαρµοστεί αυτά τα οποία προσπαθούµε εµείς να εφαρµόσουµε διά του
κατατεθειµένου νοµοσχεδίου και που µειώθηκε η τιµή της ενέργειας που πωλείται στους πολίτες αυτής της ευρωπαϊκής χώρας.
Θα αναφέρω κάποια στοιχεία, κύριε Πρόεδρε και κυρίες και
κύριοι συνάδελφοι, τα οποία θα καταθέσω και στο Τµήµα, και θα
λύσω έτσι ένα θέµα που έχει ξεκινήσει από τη χθεσινή µου εισήγηση –µία αντιµαχία σε σχέση µε αυτά που είπε ο κ. Πετράκοςκαι αφορά τις τιµές, την εξέλιξη των τιµών ενέργειας. Όταν οµιλώ
για τιµές ενέργειας, µιλώ για καθαρή τιµή κιλοβατώρας, έτσι
όπως αυτή χρεώνεται στο τιµολόγιο της ΔΕΗ για το µέσο νοικο-
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κυριό, το οποίο καταναλώνει από 2.500 έως 5.000 KWh το χρόνο,
τιµή καθαρής ενέργειας χωρίς να επιβαρύνεται από τους φόρους, από τα τέλη και από τις υπηρεσίας κοινής ωφελείας.
Κύριοι συνάδελφοι, τους φόρους, τα τέλη κοινής ωφέλειας και
άλλα τέλη διασύνδεσης δεν έχει τη δυνατότητα η ΔΕΗ να τα αυξήσει ή να τα µειώσει. Αυτά προσδιορίζονται από την εκάστοτε
κυβέρνηση. Η ΔΕΗ το µόνο που µπορεί να κάνει είναι να καθορίζει την τιµή της κιλοβατώρας που παράγει, που πουλάει και που
προµηθεύει τους Έλληνες καταναλωτές.
Θα πω, λοιπόν –απαντώντας και στον κ. Τσίπρα- ότι στην Ισπανία η τιµή της κιλοβατώρας για το µέσο νοικοκυριό το 2009 ήταν
9,7 λεπτά, ενώ το 2013 –τέσσερα χρόνια αργότερα- η τιµή έπεσε
στα 7,86 λεπτά. Μειώθηκε περίπου κατά 16%. Και απαντώ συγκεκριµένα στην ερώτηση που έκανε ο κ. Τσίπρας, προσπαθώντας
να αποδείξει µε λανθασµένο τρόπο ότι εκεί που λειτουργεί ο ανταγωνισµός, η ιδιωτική πρωτοβουλία -πάντα µε κανόνες του κράτους- δεν υπάρχουν ευεργετικές συνέπειες για τους πολίτες.
Θα πω, επίσης, ότι στη Γερµανία η τιµή έχει διατηρηθεί σχεδόν
σταθερή στα 8 λεπτά για το µέσο νοικοκυριό, φθηνότερη από
ό,τι στην Ελλάδα από το 2008 και µετά. Στην Ιταλία, που εφαρµόστηκε ένα ανάλογο µοντέλο µε αυτό το οποίο επιχειρούµε να
εφαρµόσουµε στην Ελλάδα, από 11 λεπτά που ήταν η κιλοβατώρα για το µέσο νοικοκυριό το 2008 η τιµή έπεσε στα 10,6
λεπτά.
Δεν είναι, κύριοι, ότι οι τιµές της ενέργειας σε απόλυτους αριθµούς σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες που έχουν πολύ υψηλότερο
βιοτικό επίπεδο από την Ελλάδα είναι φθηνότερες από ό,τι στην
Ελλάδα, είναι και ότι η εξέλιξή τους είναι πτωτική, ενώ στην Ελλάδα το αντίστοιχο διάστηµα ήταν αυξητική. Από 6,7 λεπτά το
2009 η τιµή έχει ανέβει κατά 36%, στα 9,2 λεπτά.
Καταθέτω τους πίνακες που αφορούν και την τιµή της καθαρής κιλοβατώρας από το 2007 και µετά και τα κόστη του δικτύου
διανοµής –που είναι ξεχωριστός πίνακας- και τους φόρους και
τις υπηρεσίες κοινής ωφελείας, που είναι ξεχωριστός πίνακας,
επίσης. Τα στοιχεία είναι από τη EUROSTAT. Συµπεριλαµβάνεται
και η διεύθυνση της ιστοσελίδας, στην οποία µπορείτε να ανατρέξετε και να τα βρείτε.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Κωνσταντίνος Σκρέκας
καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Άρα κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η προσπάθεια αυτή για τη µεγάλη µεταρρύθµιση που επιχειρούµε και συζητάµε σήµερα δεν γίνεται από κάποιο µεταρρυθµιστικό οίστρο
ή κάποιο ιδεολογικό δογµατισµό που µας διακατέχει.
Με το παρόν νοµοσχέδιο και µε την προτεινόµενη µεθοδολογία πιστεύουµε ότι πραγµατικά θα δοθεί η δυνατότητα στους πολίτες αυτής της χώρας να δεχθούν καλύτερες υπηρεσίες σε
ανταγωνιστικότερες και δικαιότερες τιµές.
Η ηλεκτρική ενέργεια είναι ένα κοινωνικό αγαθό, ένα αγαθό το
οποίο είναι απαραίτητο για την καθηµερινή ζωή των πολιτών
αλλά είναι απολύτως απαραίτητο, όµως, και για την ανάπτυξη
αυτής της χώρας, της οικονοµίας αυτής της χώρας.
Απαντώντας, λοιπόν, στο βασικό ερώτηµα, το οποίο πολλές
φορές απευθύνει η Αντιπολίτευση και τα κόµµατα εν γένει της
Αντιπολίτευσης, αν δηλαδή αυτή η µεταρρύθµιση θα έχει πράγµατι ευεργετικές συνέπειες για όλους τους ενδιαφερόµενους κι όταν λέµε «ενδιαφερόµενους» εννοούµε όλους τους πολίτες
αυτής της χώρας, εννοούµε επίσης τους εργαζόµενους στη ΔΕΗ
και στον κλάδο ενέργειας, όπως επίσης και τους κατοίκους των
τοπικών κοινωνιών που απαρτίζουν τις τοπικές κοινωνίες όπου
δραστηριοποιούνται τα εργοστάσια της ΔΕΗ- θα σας πούµε ότι,
ναι, πιστεύουµε ακράδαντα ότι µε την επιχειρούµενη µεταρρύθµιση πραγµατικά θα υπάρχουν ευεργετικά αποτελέσµατα.
Θα σας πω και το εξής, ότι -όπως κι εσείς είπατε κι όπως ανέφερε και ο εισηγητής της Αντιπολίτευσης στην εισήγησή του- οι
τιµές ενέργειας στην Ελλάδα την τελευταία δεκαπενταετία αυξήθηκαν πάνω από 100%. Τι θέλετε λοιπόν; Να περιµένουµε άλλα
δεκαπέντε χρόνια να διπλασιαστούν πάλι και να αυξηθούν ακόµη
περισσότερο οι τιµές της ενέργειας για να έρθει µετά από δέκαδεκαπέντε χρόνια κάποιος άλλος στη δική µας θέση και να κάνει
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αυτό που έπρεπε να κάνουµε εµείς τώρα, το οποίο δεν θα το
κάνουµε, αν ακολουθήσουµε τα λεγόµενα και τις οδηγίες τις
δικές σας;
Η Ελλάδα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η ελληνική κοινωνία,
η ελληνική οικονοµία, οι Έλληνες πολίτες είναι σε αυτήν τη δεινή
κατάσταση στην οποία βρίσκονται σήµερα, επειδή κάποιοι άλλοι
αντιπρόσωποι του έθνους, κάποιοι άλλοι Βουλευτές της Εθνικής
Αντιπροσωπείας, δεν έκαναν και δεν τόλµησαν να πράξουν αυτά
τα οποία έπρεπε να έχουν ληφθεί ως αποφάσεις στο χρόνο και
στον τόπο που έπρεπε να ληφθούν.
Γι’ αυτό ο κόσµος σήµερα περνάει αυτά που περνάει. Και δεν
µπορούµε να αφήσουµε εµείς κάποιους άλλους στο απώτερο
µέλλον, όταν θα έχει φτάσει πια η κατάσταση στο απροχώρητο,
να έρθουν και να πράξουν αυτά για τα οποία εµείς σήµερα µιλούµε.
Σας καλούµε λοιπόν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ
και γενικότερα της Αντιπολίτευσης, να δείτε µε δικαιοσύνη αυτό
το νοµοσχέδιο, να εξετάσετε κάθε πτυχή, να προτείνετε, εάν
έχετε, κάποια βελτίωση, αλλά στο τέλος να συµφωνήσουµε σε
αυτό που για άλλες χώρες είναι αυτονόητο. Να προχωρήσουµε
επιτέλους στην απελευθέρωση της αγοράς και της παραγωγής
ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας, µε ξεκάθαρους και διαφανείς
κανόνες, έτσι ώστε να δηµιουργήσουµε έναν ελεύθερο, ανόθευτο, υγιή ανταγωνισµό, ο οποίος θα έχει πραγµατικά πολύ καλά αποτελέσµατα για όλους τους πολίτες αυτής της χώρας.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ευχαριστούµε, κύριε
συνάδελφε.
Τον λόγο έχει ο Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων, κ.
Καµµένος.
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων): Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, παρακολουθώ µε ιδιαίτερη προσοχή τις οµιλίες των συναδέλφων όλων
των πτερύγων της Βουλής αυτές τις δύο µέρες που συζητάµε
για την περίφηµη µικρή ΔΕΗ. Και αποφάσισα χθες το βράδυ να
ανατρέξω στα Πρακτικά της Βουλής από το 1993 που εξελέγην
Βουλευτής µέχρι σήµερα, βλέποντας και διαβάζοντας τις αντίστοιχες θέσεις των κοµµάτων που σήµερα στηρίζουν την πώληση
της λεγόµενης µικρής ΔΕΗ, την παράδοση ουσιαστικά της
ενέργειας της χώρας αλλά και του ορυκτού πλούτου.
Το 1995 σε αυτήν εδώ την Αίθουσα µε ένα ΠΑΣΟΚ πάρα πολύ
ισχυρό –σήµερα βλέπω ότι δεν υπάρχει κανείς στα έδρανα του
ΠΑΣΟΚ και πιθανόν στην επόµενη Βουλή να µην υπάρχει καν
εκπροσώπηση- παρουσιάστηκε το mastermind plan, δηλαδή το
πλάνο εκείνο το οποίο απεδείκνυε πώς ο λιγνίτης, αυτός ο µαύρος χρυσός που έχουµε στο υπέδαφός µας, θα αποτελούσε την
εγγύηση για την αυτονοµία της χώρας για πολλές δεκαετίες.
Η Κυβέρνηση τότε είχε αποφασίσει να αναπτύξει τις µονάδες
της Πτολεµαΐδας, της δυτικής Μακεδονίας, να αναπτύξει τις
µονάδες στη Μεγαλόπολη, στην Αρκαδία, και τότε σε αυτήν τη
συζήτηση η πλευρά της Αντιπολίτευσης, η Νέα Δηµοκρατία, ήταν
θετική υπέρ του νοµοσχεδίου. Και ήταν θετική για τον εξής λόγο.
Διότι εκείνος ο οποίος κρατικοποίησε την ενέργεια για να τη
διαφυλάξει σαν κοινωνικό αγαθό ήταν ο Κωνσταντίνος Καραµανλής.
Η χθεσινή οµιλία του Νικήτα Κακλαµάνη, σηµερινού ανεξάρτητου Βουλευτού, που παρέθεσε αρκετά σηµεία και από την
ιδρυτική διακήρυξη της Νέας Δηµοκρατίας αλλά και από τις οµιλίες του Κωνσταντίνου Καραµανλή από εκείνη την εποχή, απέδειξαν ότι το σύνολο της Βουλής πίστευε µέχρι πρότινος, µέχρι
να αποφασίσει η τρόικα, ότι η ενέργεια είναι ένα αγαθό που δεν
παραδίδεται.
Μέχρι και ο σηµερινός Πρωθυπουργός, ο κ. Σαµαράς, πριν
αποφασίσει να παραδώσει τη χώρα στην τρόικα, πριν από το
φθινόπωρο του 2010, σε αυτήν εδώ την Αίθουσα αλλά και στην
Αίθουσα του Ζαπείου –των Ζαπείων- οµολογούσε και διακήρυττε
ότι η ΔΕΗ δεν παραδίδεται ποτέ, διότι δεν παραδίδεται η ενέργεια της χώρας.
Τι συνέβη από τότε έως τώρα; Για ποιο λόγο προχωράει µέσα
στο καλοκαίρι αυτό το σχέδιο νόµου που αποτελεί την απαρχή
της παράδοσης της ενέργειας της χώρας αλλά και του ορυκτού

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ)

πλούτου; Διότι έτσι -λέει- το επιβάλλει η τρόικα. Αυτή είναι η
αλήθεια.
Η Βουλή των Ελλήνων και το Θερινό Τµήµα της Βουλής του
2014, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αποτελείται από Βουλευτέςµονάδες που θα αναλάβετε και τις προσωπικές σας ευθύνες
ψηφίζοντας αυτό το σχέδιο νόµου, όπως κι επίσης θα κληθείτε
στην Ολοµέλεια της Βουλής να αποφασίσετε για το δηµοψήφισµα, δηλαδή για το αν θα αποφασίσει ο ελληνικός λαός γι’
αυτό το κύριας σηµασίας νοµοσχέδιο, αν θα παραδώσουµε
δηλαδή την ενέργεια και τα κοιτάσµατα της χώρας στα χέρια των
δανειστών.
Ο σχεδιασµός της τρόικας έχει ξεκινήσει εδώ και πολλά χρόνια
µε πρώτο βήµα την απαξίωση της ΔΕΗ. Αποτελεί πραγµατικά
πρωτοφανές παγκόσµιο φαινόµενο το πώς είναι δυνατόν µία
εταιρεία µε κύκλο εργασιών στα 6 δισεκατοµµύρια ευρώ, µε
επτάµισι εκατοµµύρια αποκλειστικούς πελάτες, µε καθαρά κέρδη
το 2009 1 δισεκατοµµύριο ευρώ και µε περιουσία -χωρίς να
υπολογίζουµε τα αποθέµατα του ορυκτού πλούτου- 15-20 δισεκατοµµύρια ευρώ να δοθεί µε αντάλλαγµα το 1/10 της αξίας της
εταιρείας, χωρίς –επαναλαµβάνω- τα κοιτάσµατα του λιγνίτη.
Ξεκίνησε όλο αυτό λοιπόν, κατ’ αρχάς µε την ενεργοποίηση
των γνωστών απατεώνων, αυτών που συνελήφθησαν να βγάζουν
τα λεφτά των καταναλωτών στην Ελβετία και οι οποίοι δέχονται
αυτήν τη στιγµή την υποστήριξη πολιτικών που ναι µεν νοµίµως
αλλά ανήθικα καταθέτουν στα δικαστήρια, προκειµένου να
αποφυλακίσουν τους απατεώνες που χρησιµοποίησαν την
ενέργεια της «ENERGA» ή των άλλων εταιρειών, της «HELLAS
POWER» και ούτω καθεξής, και για τους οποίους επώνυµοι
εκδότες έστελναν e-mail σε Υπουργούς, αλλά και στον Αρχηγό
τότε της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και σηµερινό Πρωθυπουργό ότι θα µεριµνήσουν για την αποφυλάκισή τους. Ο κ. Ψυχάρης
έστελνε e-mail στον κ. Φλώρο για την υπόθεση της αποφυλακίσεώς του, λέγοντας ότι θα ενεργήσει η Κυβέρνηση προς όφελός του.
Περάσαµε και την εποχή της λεγόµενης «πράσινης ανάπτυξης». Ο κ. Γεώργιος Παπανδρέου εµφανίστηκε στα πολιτικά
δρώµενα της χώρας και δηµιούργησε το µύθο της «πράσινης
ανάπτυξης» που είχε σαν αποτέλεσµα η ΔΕΗ µέσα σε ένα χρόνο
-µέσα σε σαράντα µήνες µάλλον- να δηµιουργήσει ένα χρέος 2
δισεκατοµµυρίων ευρώ, αφού υποχρεώθηκε να αγοράζει πιο
ακριβά από όσο πουλάει.
Εν συνεχεία ξεκίνησε η προπαγάνδα από τα µέσα µαζικής
ενηµέρωσης, ώστε να απαξιώσουµε πλήρως τη ΔΕΗ. Στηριχθήκανε σε ορισµένους συνδικαλιστές που πράγµατι πλούτισαν
µέσα από τη ΔΕΗ αλλά δεν υπάρχουν πλέον. Δεν υπάρχουν πια
οι συνδικαλιστές των 20.000 - 30.000 ευρώ, των εκατοµµυρίων
που έπαιρναν για τα συνέδρια, στα οποία όµως πηγαίνατε όλοι
και η Συµπολίτευση και η Αντιπολίτευση.
Σκοπός ήταν να δυσφηµιστεί η ΔΕΗ και οι εργαζόµενοι της
ΔΕΗ στο όνοµα δυο-τριών επίορκων, ώστε στα µάτια του
ελληνικού λαού να φαίνονται υπαίτιοι οι υπάλληλοι της ΔΕΗ, οι
εργαζόµενοι που στα ορυχεία πεθαίνουν από εργατικά ατυχήµατα, όπως αυτό του 2014 -σκοτώνονται τρεις, τέσσερις, πέντε
τον χρόνο από έλλειψη ουσιαστικά µέτρων ασφαλείας, γιατί
υπάρχει έλλειψη προσωπικού- και να κατηγορηθούν οι εναερίτες
της ΔΕΗ, οι οποίοι για να φροντίσουν να µπορέσει να έχει το
αγαθό της ενέργειας ο Έλληνας πολίτης ανεβαίνουν µε δύσκολες συνθήκες, χειµώνα, µε χιόνια, µε πάγους επάνω στις κολώνες. Πολλοί από αυτούς έχουν φύγει από τη ζωή χωρίς να αποζηµιωθούν οι συγγενείς τους. Αυτοί, λοιπόν, κατηγορούνται λόγω
κάποιων συνδικαλιστών.
Το δεύτερο στάδιο της δυσφήµισης της εταιρείας είναι κάτι
περίεργα µπλακάουτ. Το ξεχάσαµε το µπλακάουτ της Σαντορίνης; Τέσσερις µέρες η Σαντορίνη ήταν χωρίς ρεύµα µέσα στην
τουριστική περίοδο. Γιατί; Γιατί θα έπρεπε να δυσφηµιστεί η
ΔΕΗ.
Ξεχάσαµε µήπως το πώς έγιναν τα ατυχήµατα σε ορισµένα
ορυχεία; Στη Μαυροπηγή ατύχηµα έκλεισε το ορυχείο για αρκετές µέρες, µε αποτέλεσµα να µην υπάρχει παραγωγή λιγνίτη.
Όλα αυτά είναι που διαφηµίζονται σήµερα από τα µεγάλα τηλεοπτικά κανάλια, λέγοντας «επιτέλους ελληνικέ λαέ, ας φύγει
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από πάνω µας αυτός ο καρκίνος που λέγεται ΔΕΗ». Ας λυτρωθούµε –δήθεν- από τη ΔΕΗ!
Ποια είναι όµως η αλήθεια; Η αλήθεια είναι αυτή που θα ακούσετε τώρα µε συγκεκριµένα νούµερα. Η αλήθεια είναι ότι αυτό
που επιθυµεί η τρόικα και αυτό που σήµερα εκτελείτε εσείς είναι
η χώρα να µην έχει ενεργειακή επάρκεια. Αυτό που επιθυµεί η
τρόικα και που σήµερα εκτελείτε εσείς είναι µια περιουσία της
τάξεως των 25 δισεκατοµµυρίων µέχρι των 89 δισεκατοµµυρίων
ευρώ –και θα εξηγήσω ακριβώς γιατί- να παραδοθούν για 1 δισεκατοµµύριο σε ελεγχόµενο ιδιώτη, προκειµένου να µην έχει τη
δυνατότητα επιβίωσης το ελληνικό κράτος και ο ελληνικός λαός.
Με αυτό το νοµοσχέδιο –για να γίνοµαι συγκεκριµένος- στη
µικρή ΔΕΗ θα εισφέρει παραγωγικό δυναµικό ισχύος 2.768 MW.
Από αυτά τα 1.380 MW είναι λιγνιτικά και προέρχονται από δύο
µονάδες, του Αµυνταίου 600 MW, τη µονάδα Μελίτη Ι 330 MW
και την άδεια παραγωγής Μελίτη ΙΙ 450 MW.
Τα 903 MW είναι υδροηλεκτρικά και προέρχονται από το συγκρότηµα του Νέστου, τον υδροηλεκτρικό σταθµό Πουρνάρι Ι και
ΙΙ και τις µικρής ισχύος υδροηλεκτρικές µονάδες Άγρας και Εδεσσαίου, ενώ τα 485 MW προέρχονται από τη µονάδα φυσικού αερίου της Κοµοτηνής.
Σε ό,τι αφορά τα ορυχεία στη νέα εταιρεία περνούν τα ορυχεία
του Αµυνταίου, συµπεριλαµβανοµένου και της Λακκιάς, Κλειδιού
και Κοµνηνών, των Λόφων Μελίτης και της Βεύης. Τα περιουσιακά στοιχεία δηλαδή της ΔΕΗ ανέρχονται, βάσει της ετήσιας
έκθεσης του 2013 της ίδιας εταιρείας σε 16,1 δισεκατοµµύρια
και σε αυτά δεν περιλαµβάνεται η αξία των κοιτασµάτων λιγνίτη.
Πολλαπλασιάστε τη σηµερινή χρηµατιστηριακή αξία της ΔΕΗ
επί την τιµή µετοχής που είναι στο Χρηµατιστήριο Αθηνών. Φτάνει στα 450 εκατοµµύρια ευρώ. Τα 16,1 δισεκατοµµύρια, χωρίς
–επαναλαµβάνω- τα κοιτάσµατα, στη σηµερινή τιµή του ταµπλό
είναι στα 450 εκατοµµύρια ευρώ περίπου. Έχουµε δηλαδή το
1/32 της πραγµατικής αξίας, χωρίς –επαναλαµβάνω- την τεράστια περιουσία που προέρχεται από τους λιγνίτες.
Όσον αφορά τα αποθέµατα λιγνίτη, υπολογίζεται ότι στην Ελλάδα οι υπάρχουσες ποσότητες λιγνίτη επαρκούν για τα επόµενα
σαράντα πέντε χρόνια. Η Ελλάδα είναι η δεύτερη σε παραγωγή
λιγνίτη ανάµεσα στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πέµπτη
παραγωγός χώρα λιγνίτη σε ολόκληρο τον κόσµο.
Σύµφωνα µε το ΙΓΜΕ –που φρόντισε η τρόικα να το κλείσει- τα
βεβαιωµένα γεωλογικά αποθέµατα του λιγνίτη στην Ελλάδα
ανέρχονται σήµερα σε έξι δισεκατοµµύρια επτακόσια εκατοµµύρια τόνους, από τους οποίους τα τρία δισεκατοµµύρια τριακόσια
εκατοµµύρια τόνοι εκτιµώνται ως εκµεταλλεύσιµοι για παραγωγή
ηλεκτρικής ενέργειας.
Η γεωπολιτική διάσταση της ενέργειας ασφαλείας που δίνει ο
λιγνίτης στη χώρα µας είναι τεράστια. Είµαστε η µόνη χώρα στην
Ευρωπαϊκή Ένωση που µπορούµε να έχουµε ενεργειακή αυτονοµία όσο κατέχουµε τη ΔΕΗ. Η αξία των αποθεµάτων του λιγνίτη, των τριών δισεκατοµµυρίων τριακοσίων εκατοµµυρίων
τόνων, εκτιµάται από 165 δισεκατοµµύρια ευρώ ως 588 δισεκατοµµύρια ευρώ. Τα 588 δισεκατοµµύρια ευρώ είναι η µετατροπή
του λιγνίτη σε πετρέλαιο ντίζελ, τεχνολογία που ήδη εφαρµόζεται σε Κίνα και Αυστραλία.
Είχα την ευκαιρία να ταξιδέψω µε την Κοινοβουλευτική Συνέλευση του ΝΑΤΟ στην Ιαπωνία, πριν από δεκαπέντε µέρες. Η Ιαπωνία ετοιµάζει εργοστάσια µετατροπής λιγνίτη σε ντίζελ.
Πήραµε τις συγκεκριµένες τιµές που δίνονται στα πιο ακριβά εργοστάσια.
Ακούστε λοιπόν τα εξής: Τα τρία δισεκατοµµύρια τριακόσια
εκατοµµύρια τόνοι µε 50 ευρώ τον τόνο, αν υπολογίσουµε µόνο
τη σηµερινή τιµή παραγωγής ηλεκτρικού όπως έχει, είναι 165 δισεκατοµµύρια. Τα τρία δισεκατοµµύρια τριακόσια εκατοµµύρια
τόνοι λιγνίτη µπορούν να µετατραπούν σε τετρακόσια είκοσι δισεκατοµµύρια λίτρα καυσίµου, ντίζελ. Η λιανική πώλησή του στην
Ελλάδα είναι περίπου 1,40 ευρώ το λίτρο.
Πολλαπλασιάστε λοιπόν τα τετρακόσια είκοσι δισεκατοµµύρια
λίτρα επί 1,40 ευρώ. Είναι 588 δισεκατοµµύρια ευρώ τα αποθέµατα του λιγνίτη, αν τα µετατρέψουµε στην τεχνολογία παραγωγής ντίζελ, µε τις τιµές της αγοράς και όχι µε τυχαίες τιµές, µε
τις τιµές του ταµπλό.
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Οι δυο µονάδες του Αµυνταίου, τα 600 MW που δωρίζονται
στη µικρή ΔΕΗ αποτελούν το 14% των 4.438 MW του λιγνιτικού
κέντρου Πτολεµαΐδας Αµυνταίου, δηλαδή ένα εκατοµµύριο οκτακόσιες χιλιάδες τόνοι λιγνίτη, και κατά συνέπεια στη µικρή ΔΕΗ
δωρίζονται δηλαδή διακόσια πενήντα δύο εκατοµµύρια τόνοι λιγνίτη. Στη Μεγαλόπολη, στη Μελίτη δωρίζονται άλλα διακόσια
πενήντα ένα εκατοµµύρια τόνοι λιγνίτη.
Συνολικά, δηλαδή, µε την υπογραφή και την ψήφο σας, κύριοι
συνάδελφοι, σήµερα το βράδυ αποφασίζετε ότι για 1 δισεκατοµµύριο ευρώ δωρίζονται πεντακόσια εκατοµµύρια τόνοι λιγνίτη
αξίας από 25 δισεκατοµµύρια ευρώ, αν το υπολογίσουµε µε τις
σηµερινές τιµές παραγωγής ρεύµατος, έως 89 δισεκατοµµύρια
ευρώ µε την µετατροπή του λιγνίτη σε πετρέλαιο ντίζελ.
Και ερωτώ: ποιος θα µείνει έξω από τη φυλακή όταν θα αποφανθεί η δικαιοσύνη για το ποιος αποφάσισε να πουληθεί µόνο
και µόνο η περιουσία του ορυκτού πλούτου των είκοσι δύο δισεκατοµµυρίων, αν θέλετε, ή των ογδόντα εννέα δισεκατοµµυρίων
για 1 δισεκατοµµύριο ευρώ; Τι καλύπτουν τα 25 δισεκατοµµύρια
ευρώ από αυτά που έχουν περικοπεί σε µισθούς και συντάξεις,
από αυτά που έχουν περικοπεί για τις Ένοπλες Δυνάµεις του
τόπου, από αυτά που έχουν περικοπεί από την υγεία, την παιδεία;
Για βάλτε τα κάτω να τα µετρήσετε και να δείτε για ποιο λόγο
η τρόικα πιέζει. Η τρόικα, λοιπόν, πιέζει ακριβώς γι’ αυτόν τον
λόγο και εσείς εκτελείτε.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Προέδρου των Ανεξάρτητων Ελλήνων)
Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα λίγο την ανοχή σας.
Ας δούµε τη µονάδα του φυσικού αερίου της Κοµοτηνής. Η
µονάδα αυτή είναι συνδυασµένου κύκλου τελευταίας γενιάς.
Πρόκειται για την πλέον σύγχρονη µονάδα φυσικού αερίου.
Και ερωτώ: τι θα γίνει µε το project της εκµετάλλευσης του φυσικού αερίου και του πετρελαίου, την ίδια στιγµή που το ίδιο το
Υπουργείο που σήµερα βρίσκεται εδώ -και πολύ καλώς- έβγαλε
είκοσι οικόπεδα προς εκµετάλλευση προχθές στο Λονδίνο, χωρίς
βέβαια να καθορίσει ΑΟΖ, που ήταν δέσµευση του κυρίου Πρωθυπουργού στον ελληνικό λαό -αφήνοντας απ’ έξω δηλαδή όλο
το Αιγαίο- δέσµευση που, αν δεν υλοποιηθεί, θα αποτελεί εθνική
υποχώρηση;
Η µονάδα του φυσικού αερίου της Κοµοτηνής από τα κοιτάσµατα που υπάρχουν αυτήν τη στιγµή στην περιοχή του Αιγαίου
ή από τα κοιτάσµατα που µπορούν να µεταφερθούν από την
Κύπρο που έχει ήδη ξεκινήσει την παραγωγή φυσικού αερίου και
την µετατροπή σε energy ή από τα κοιτάσµατα που µπορεί να
µεταφερθούν από το Ιόνιο -από τα οικόπεδα που βγήκαν- ή από
τη νότιο Κρήτη δωρίζονται στον ιδιώτη, την ίδια στιγµή που λέµε
ότι χαράσσουµε µια νέα ενεργειακή πολιτική.
Το συγκρότηµα του Νέστου είναι ένα υδροηλεκτρικό και
υδραντλητικό συγκρότηµα περιλαµβάνει το σταθµό του Θησαυρού και τον υδροηλεκτρικό σταθµό της Πλατανοβρύσης. Οι
υδραντλητικοί σταθµοί του Θησαυρού είναι –µαζί µε εκείνον της
Φυκιάς- οι µοναδικοί στη χώρα σταθµοί ανάστροφης ή αναστρέψιµης λειτουργίας.
Πρέπει να σηµειωθεί ότι ο οποιοσδήποτε αγοραστής γίνεται
και ιδιοκτήτης και των απαλλοτριωµένων εκτάσεων της, στην περίπτωση του Θησαυρού µέχρι τα σύνορά του µε τη Βουλγαρία,
που είναι και ανεκτίµητη, αλλά και εθνικά επικίνδυνη η παράδοσή
της.
Επίσης, οι υδροηλεκτρικοί σταθµοί προστατεύουν το περιβάλλον, εξασφαλίζοντας οικολογική παροχή στις κοίτες των ποταµών. Οι ταµιευτήρες αποτελούν ιδανικό περιβάλλον επιβίωσης
και ανάπτυξης πολλών ειδών χλωρίδας και πανίδας και βεβαίως
συντηρούν σε ολόκληρες περιοχές τη γεωργική παραγωγή.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι ξεκάθαρο πλέον ότι δεν
πωλείται η µικρή ΔΕΗ για οικονοµικούς λόγους. Είναι ξεκάθαρο
ότι εδώ πρόκειται για ένα οικονοµικό έγκληµα. Είναι ξεκάθαρο
ότι δεν πωλείται η µικρή ΔΕΗ για αναπτυξιακούς λόγους, διότι η
ίδια η ΔΕΗ, µε αυτά που ψηφίζαµε µέχρι σήµερα όλοι µαζί, είχε
αποδείξει ότι µπορεί µε δική της αυτοχρηµατοδότηση να κάνει
τις επενδύσεις εκείνες που όχι µόνο θα κάλυπταν τις ενεργειακές
ανάγκες της χώρας, αλλά θα µπορούσαµε να εξάγουµε και ρεύµα.
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Την ίδια στιγµή που εγκρίνει η Κυβέρνηση το καλώδιο από το
Ισραήλ, στην Κύπρο, την Κρήτη και την Ελλάδα, µία δυνατότητα
όχι µόνο να µεταφέρουµε από εκεί πρόσθετο ρεύµα, αλλά και να
εξάγουµε ρεύµα, χαρίζονται οι µονάδες παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας, µε ένα σχέδιο νόµου το οποίο καλούµαστε να ψηφίσουµε σε θερινό Τµήµα της Βουλής.
Γι’ αυτό ζητούµε δηµοψήφισµα. Όχι για να καλύψουµε κάποιους συνδικαλιστές, όχι για να καλύψουµε την κακή ΔΕΗ, αλλά
για να διασφαλίσουµε την περιουσία των Ελλήνων και των παιδιών µας.
Και είναι αντίθετο και προς την ιδεολογία της Νέας Δηµοκρατίας, που αυτή τη στιγµή συµµετέχει στην Κυβέρνηση, η πώληση
της ενέργειας και της ΔΕΗ, είναι και ιεροσυλία κατά του ιδρυτή
της Νέας Δηµοκρατίας Κωνσταντίνου Καραµανλή η σηµερινή παράδοση της ενέργειας είναι αντίθετο µε αυτά που το ΠΑΣΟΚ
έλεγε στη Βουλή όλα αυτά τα χρόνια και που πράγµατι, έχοντας
κάνει πολλά στραβά και ανάποδα σε αυτόν τον τόπο –τα περισσότερα, αν θέλετε, και είµαι από εκείνους που το κατέκριναν- η
πολιτική της ενέργειας που ξεκίνησε το 1995, µε αυτό το περίφηµο «mastermind plan», ήταν θετική για τη χώρα.
Και τι κάνουµε παράλληλα; Μία µικρή λεπτοµέρεια και µε αυτή
κλείνω. Έχουν καταθέσει σωρεία ερωτήσεων οι υπεύθυνοι ενέργειας των Ανεξάρτητων Ελλήνων, στις 22-11-2013 και τον Μάρτιο
του 2014, σε σχέση µε τα προσωπικά δεδοµένα, ζητώντας να
πληροφορηθούµε γι’ αυτά που χρώσταγε η Νέα Δηµοκρατία στη
ΔΕΗ, αναλαµβάνοντας τα χρέη του κ. Βωβού.
Ποια ήταν η απάντηση; Η επίσηµη απάντηση που έδινε τότε η
ΔΕΗ είναι: «Η ΔΕΗ είναι εξαιρετικά προσεκτική κατά τη διαχείριση των στοιχείων των λογαριασµών κατανάλωσης ηλεκτρικού
ρεύµατος των πελατών της και αποφεύγει να τα δηµοσιοποιεί
τόσο για τους λόγους προστασίας των προσωπικών δεδοµένων
όσο και για λόγους τήρησης φορολογικού απορρήτου, σχετικά
µε τους συνεισπραττούµενους φόρους και τέλη».
Και σήµερα έρχεστε εδώ και τι κάνετε τώρα στον ιδιώτη, που
δεν ξέρουµε καν ποιος είναι;
Στη σελίδα 11 αναφέρεται: «Επιτρέπεται η επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα από τη «ΔΕΗ Α.Ε.», χωρίς τη συγκατάθεση των υποκείµενων στο βαθµό που είναι αναγκαία για
την εκτέλεση της σύµβασης απόσχισης». Δίνουµε δηλαδή ουσιαστικά το 30% των καταναλωτών, νοµοθετώντας ότι τα προσωπικά
τους στοιχεία είναι στη διάθεση του αγοραστή.
Αυτά είναι εγκλήµατα. Και το έγκληµα αυτό θα συνεχιστεί
χωρίς την άδεια της Βουλής. Είναι η τελευταία φορά που η Βουλή αποφασίζει για τη ΔΕΗ.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Προέδρου των Ανεξάρτητων Ελλήνων)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ολοκληρώστε, κύριε
Καµµένε.
ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων): Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε.
Και επικαλούµαι το έγγραφο της ΔΕΗ σε απάντηση ερώτησης,
µε αριθµό 3844/19-11-2012, Βουλευτή των Ανεξάρτητων Ελλήνων, στο οποίο η ΔΕΗ απαντά: «Στις 11 Σεπτεµβρίου του 2012
το Ταµείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δηµοσίου (ΤΑΙΠΕΔ) κατέστη πληρεξούσιος του ελληνικού δηµοσίου µε δικαίωµα να ασκεί κατά την απόλυτη κρίση και µε τον προσφορότερο τρόπο, χωρίς να λαµβάνει οδηγίες από το µέτοχο ελληνικό δηµόσιο, τα δικαιώµατα ψήφου τριάντα εννέα εκατοµµυρίων
τριακοσίων σαράντα χιλιάδων κοινών µε δικαίωµα ψήφου µετοχών, ήτοι ποσοστό 17% του υφιστάµενου κεφαλαίου της εταιρείας. Σηµειώνεται ότι το ελληνικό δηµόσιο είναι κύριος και
ελέγχει το 100% των µετοχών του ΤΑΙΠΕΔ».
Αύριο λοιπόν, εκτός του 30% που σήµερα θεσµοθετείται, το
ΤΑΙΠΕΔ, έχοντας πάρει την άδεια της Κυβέρνησης και της τρόικας, µπορεί να πουλήσει χωρίς την άδεια της Βουλής όλο το ποσοστό της ΔΕΗ. Αυτό σκοπεύετε να κάνετε.
Και αυτό, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι ένα έγκληµα το
οποίο δεν κάνει µόνο η Κυβέρνηση, αλλά θα το κάνουν και οι
Βουλευτές από τη στιγµή που θα ψηφίσουν αυτό το σχέδιο
νόµου, που είναι επιλογή της τρόικας και όχι µίας ελληνικής Κυβέρνησης.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ)

Ζητούµε από τον ελληνικό λαό να του δοθεί ο λόγος στο δηµοψήφισµα και να αποφασίσει εκείνος για το αν θέλει να παραδώσει το µέλλον των γενιών που έρχονται στους δανειστές ή αν
θα συνεχίσουµε να έχουµε µία εθνικά κυρίαρχη χώρα.
Σε αυτό οι Ανεξάρτητοι Έλληνες θα κάνουµε τα πάντα, ώστε
ο ελληνικός λαός να πει το µεγάλο όχι.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα των ΑΝΕΛ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Τον λόγο έχει ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ, κ. Πετράκος.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, θέλω να σας παρακαλέσω, επειδή δεν έχουµε κάνει καµµία δευτερολογία ούτε επί
της αρχή και ούτε προτίθεµαι να κάνω επί των άρθρων, να ενοποιηθούν οι δευτερολογίες µου µε την εισήγηση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Θα προστεθεί ο χρόνος
σας.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ζητήσαµε πάλι εχθές να κατατεθούν
τα δελτία του ΑΔΜΗΕ για να διαπιστωθεί αν συνέτρεχε κίνδυνος
παρατεταµένης αδυναµίας ηλεκτροδότησης της χώρας, ώστε να
δικαιολογηθεί η επιστράτευση των απεργών. Δεν κατατέθηκαν.
Ζητάµε έστω και τώρα να κατατεθούν.
Δεύτερον, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι και κύριε Υπουργέ, το
νοµοσχέδιό σας, αν το διαπιστώσατε, δεν έχει τη συναίνεση ούτε
καν ανθρώπων και Βουλευτών που βρίσκονται στον δικό σας ιδεολογικό χώρο. Γιατί;
Εχθές υπήρξαν µερικές σηµαντικές οµιλίες από τρεις βουλευτές που βρίσκονται ευρύτερα στον ιδεολογικό χώρο της Νέας
Δηµοκρατίας -οι δύο στην Κοινοβουλευτική Οµάδα- από όπου
προκύπτει ότι τα κάνετε αυτά όχι γιατί η ΔΕΗ έχει δεσπόζουσα
θέση στον λιγνίτη.
Κύριε Υπουργέ, το γενικό δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έχει αποφανθεί και έχει απορρίψει την προσφυγή της Κοµισιόν. Και την ώρα που ο εισαγγελέας έκανε αίτηση αναίρεσης
της απόφασης, εσείς δίνετε επιχειρήµατα στον εισαγγελέα. Ξέρετε πώς λέγεται αυτό;
Θα σας περιγράψω τι κάνετε και θα µου πείτε εσείς πώς λέγεται. Είναι εκπρόσωπος του ελληνικού δηµοσίου η Κυβέρνηση.
Συνεπώς είναι υποχρεωµένη να υποστηρίζει τη ΔΕΗ, η οποία έχει
προσφύγει και απαιτεί να µην γίνει δεκτή η αίτηση του εισαγγελέα. Κι εσείς δίνετε επιχειρήµατα στον εισαγγελέα. Άρα λειτουργείτε όχι ως εκπρόσωπος του ελληνικού δηµοσίου, αλλά ως
εκπρόσωποι του εισαγγελέα της Κοµισιόν, του γενικού δικαστηρίου.
Δεύτερον, αν καταλάβατε καλά, εχθές ένας έγκριτος συνάδελφος ο οποίος είναι καθηγητής συνταγµατολόγος τίναξε στον
αέρα την πράξη 15 του Υπουργικού Συµβουλίου. Σας είπε ουσιαστικά ότι δεν δικαιούται καµµία Κυβέρνηση να κατεβάσει το ποσοστό του δηµοσίου στη δηµόσια επιχείρηση κάτω από το 51%.
Εσείς, όµως, έχετε πάει το 17% στο ΤΑΙΠΕΔ. Άρα το τρίτο
στοιχείο της πράξης υπουργικού συµβουλίου τινάζεται στον
αέρα.
Δεύτερον, στον ΑΔΜΗΕ, ο οποίος είναι µονοπώλιο, ούτε και
εκεί έχει πλέον το δηµόσιο την πλειοψηφία. Του αφήσατε 34%.
Και αυτό τινάζεται στον αέρα.
Εγώ όµως θεωρώ, παρ’ ότι δεν είµαι έγκριτος νοµικός, ούτε
καν νοµικός, µε βάση την απλή λογική ότι µε δεδοµένο ότι το
46,5% της εγκατεστηµένης ισχύος ανήκει στους ιδιώτες και το
66% -σε λίγο- της ΔΕΗ στους ιδιώτες, ουσιαστικά επειδή το ποσοστό του δηµοσίου είναι πολύ κάτω από 51% και πολύ κάτω
από 34% στο σύνολο της εγκατεστηµένης ισχύος της χώρας, δεν
έχετε κανένα δικαίωµα και οφείλετε να αποσύρετε πλήρως το νοµοσχέδιο.
Τρίτο ζήτηµα. Μας είπατε ότι κάνατε µεγάλο αγώνα και τα χρήµατα αυτά θα επενδυθούν στη ΔΕΗ, δηλαδή, το 1,5 δισεκατοµµύριο που βάλατε ως κατώφλι. Έχουµε 1,5 δισεκατοµµύριο επί
34%: Αυτό ανήκει στο δηµόσιο. Αν κάνουµε τον πολλαπλασιασµό, τρεις επί δεκαπέντε µάς κάνει σαράντα πέντε, δηλαδή 470
εκατοµµύρια. Δηλαδή, γι’ αυτό πουλάτε το 30%; Για 470 εκατοµµύρια; Για 470 εκατοµµύρια πουλάτε το 30% του παραγωγικού
δυναµικού της ΔΕΗ, των εργαζοµένων και τα δύο εκατοµµύρια
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Έλληνες πολίτες; Γι’ αυτό τους πουλάτε;
Μας είπατε ότι κατέθεσε ο κύριος Υπουργός χθες τις περίφηµες προσθήκες και µας έλεγε σήµερα ότι λέµε ψέµατα και ότι µε
τις προσθήκες αυτές διασφαλίζονται οι τοπικές κοινωνίες, οι εργαζόµενοι, οι πάντες.
Θέλουµε, κύριε Παπαγεωργίου, να πείτε στον κ. Μανιάτη ότι
γνωρίζουµε ανάγνωση και γραφή και επειδή γνωρίζουµε ανάγνωση και γραφή, όλα αυτά που κατέθεσε ως προσθήκες αφορούν τη θυγατρική της ΔΕΗ, τη νέα καθετοποιηµένη εταιρεία που
θα δηµιουργηθεί, όσο είναι θυγατρική της ΔΕΗ. Μέχρι εκεί. Αυτό,
όµως, είναι αυτονόητο, δεν χρειαζόταν να µας το καταθέσει ως
προσθήκη. Αφού είναι θυγατρική της ΔΕΗ, προφανώς θα ισχύουν όλα τα ζητήµατα. Επειδή, όµως, είναι δεδοµένη, προαποφασισµένη και δηµοσιοποιηµένη η πρόθεσή σας να πουλήσετε
τη νέα καθετοποιηµένη εταιρεία, τίποτα δεν ισχύει µετά. Τίποτα
δεν φέρατε.
Κύριε Υπουργέ, πριν εισέλθω στα άρθρα, θέλω να πω ότι ένα
µόνο άρθρο έπρεπε να φέρει η Κυβέρνηση, αυτό που θα γράφει
ότι «το παρόν νοµοσχέδιο αποσύρεται». Αυτό είναι το άρθρο που
έχετε υποχρέωση απέναντι στον ελληνικό λαό να φέρετε. Ως εκ
τούτου, η όποια τοποθέτησή µας επί των άρθρων δεν έχει το
νόηµα ούτε της νοµιµοποίησης του νοµοσχεδίου ούτε της προσπάθειας βελτίωσης των άρθρων, γιατί το έγκληµα είναι µέγα και
δεν βελτιώνεται ένα έγκληµα.
Μας είπε ο κ. Μανιάτης ότι είµαστε εµφυλιοπολεµικοί, επειδή
λέµε…
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κύριε Πρόεδρε, σας παρακάλεσα…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Θα σας δώσω και τα
τέσσερα λεπτά της δευτερολογίας σας.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ: Τα οκτώ!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Συνεχίστε. Έχετε τέσσερα λεπτά.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ: Ευχαριστώ πολύ.
Μας είπε ο κ. Μανιάτης ότι είναι εµφυλιοπολεµική η τοποθέτησή µας, επειδή λέµε ότι πρόκειται για ξεπούληµα και επίσης
ότι αυτό που πουλάτε είναι αναλογικό. Πουλάτε, όµως, µονάδες
συνολικής ισχύος 2.768 MW στο µείγµα. Μέσα σε αυτό το καλάθι, τα 2.768 MW, τα ποσοστά είναι αυτά που σας είπε ο Κοινοβουλευτικός µας Εκπρόσωπος. Υπερέχουν τα υδροηλεκτρικά και
τα λιγνιτικά και είναι εκτός οποιασδήποτε ρύθµισης τα 2.000 MW
που είναι στα νησιά, που είναι αυτό που λέµε «οι κακοί πελάτες»,
όχι ότι οι άνθρωποι είναι κακοί πελάτες, αλλά εκεί το κόστος του
ρεύµατος είναι πολύ µεγάλο. Άρα πώς πουλάτε αναλογικά;
Δεύτερον, µας είπατε ότι δεν είναι ξεπούληµα. Σας απάντησε
ο Πρόεδρός µας αν είναι ή δεν είναι ξεπούληµα, λέγοντάς σας
ότι δεν έχετε κανένα δικαίωµα να ξεπουλήσετε, να χαρίσετε δηµόσια περιουσία ανυπολόγιστης αξίας, να πουλήσετε έναν ολόκληρο νοµό, το Νοµό Φλώρινας, να πουλήσετε µονάδες ηλεκτροπαραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, υδροηλεκτρικά, αποθέµατα
λιγνίτη.
Πείτε µας, λοιπόν, µόνο και µόνο αυτό. Δεν θα σας πάω στο τι
λένε οι φιλικοί προς εσάς, όπως ο κ. Φώσκολος, που είπε ότι είναι
µε τον κύριο Πρωθυπουργό και συνοµιλεί κάθε µέρα. Εγώ θα καταθέσω στα Πρακτικά την εµπεριστατωµένη µελέτη του πρώην
Γενικού Διευθυντή του Λιγνιτικού Κέντρου δυτικής Μακεδονίας,
του κ. Χρήστου Παπαγεωργίου, ο οποίος προσδιορίζει την καθαρή αξία των λιγνιτικών κοιτασµάτων, αυτό που αντιστοιχεί σε
αυτό το 30%, στα 27,31 δισεκατοµµύρια ευρώ. Αυτό µόνο για τα
λιγνιτικά. Δεν λέµε για τα νερά, τα οποία είναι ανεκτίµητης αξίας,
δεν λέµε για όλα τα υδροηλεκτρικά, για τα οποία είπαµε χθες
πόσο έχει κατασκευαστεί το καθένα, δεν µιλάµε για τις µονάδες.
Το καταθέτω για τα Πρακτικά.
(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)
Μας λέτε ότι τα κάνετε αυτά για να έχει ρευστότητα η ΔΕΗ,
να φτιάξει την Πτολεµαΐδα IV, δηλαδή να πάρει 470 εκατοµµύρια.
Αυτό θα πάρει, γιατί αυτό αντιστοιχεί, όπως σας είπα, στο 34%.
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Αν σας πιστέψουµε ότι θα πάνε τα χρήµατα, αυτό αντιστοιχεί.
Δεν µιλάµε για όλα αυτά, αλλά από πού ως πού προκύπτει ότι
η αξία της νέας καθετοποιηµένης εταιρείας προσδιορίζεται µε
την λογιστική αξία; Σας είπα και χθες ότι εµείς όσο και να την
πουλάγατε θα λέγαµε όχι, γιατί η χώρα χρειάζεται «εθνικό πρωταθλητή» για να προχωρήσει. Μια ΔΕΗ σύγχρονη, ανασυγκροτηµένη, χωρίς τις πελατειακές δουλείες και χωρίς «δίπλα-δίπλα»
τα «κοράκια», τις ιδιωτικές εταιρείες που αποµυζούν τη ΔΕΗ, αυτούς τους «τύπους» που θέλουν τώρα να την πάρουν.
Χρειάζεται η χώρα, µια ενιαία δηµόσια ΔΕΗ. Αλλά και µε τη
δική σας λογική, δεν έχει καµµία λογική η λογιστική αξία. Και σας
το επισηµαίνει και η Επιστηµονική Υπηρεσία της Βουλής αυτό.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κύριε Πρόεδρε, θα τελειώσω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ολοκληρώστε.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ: Να τελειώσω όµως, γιατί µας λένε
ότι δεν είναι ξεπούληµα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Εντάξει, ολοκληρώστε
εσείς και αφήστε να κρίνουν άλλοι αυτά.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ: Με τη δική τους, λοιπόν, λογική
είναι ξεπούληµα, διότι η λογιστική αξία δεν έχει καµία αξία. Αξία
έχει η αξία αντικατάστασης, στη λογιστική αξία.
Κύριοι συνάδελφοι, δεν περιλαµβάνουν και δεν αποτιµούν την
άδεια και την υποδοµή για την κατασκευή της Μελίτης II, που
έχει κατασκευαστεί κατά 70%, την αξία των ορυχείων που δεν
έχουν ανοίξει, την αξία των υποδοµών. Όλα αυτά δεν αποτιµούνται και γι’ αυτό, επαναλαµβάνω, και µε τη δική σας λογική είναι
ξεπούληµα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ωραία, ευχαριστούµε.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ: Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε.
Πηγαίνω στο άρθρο 9.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Μα, τι ολοκλήρωση
είναι αυτή;
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, επιτρέψτε µου.
Η Επιστηµονική Επιτροπή της Βουλής, αλλά και η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή θέτει θέµα ότι παραβιάζει θεµελιώδη δικαιώµατα του
ανθρώπου, διότι υποχρεώνει εκόντες άκοντες επί έξι µήνες να
βρίσκονται στη νέα εταιρεία, θέλουν δεν θέλουν, δύο εκατοµµύρια πελάτες. Αυτό αποτιµάται στη λογιστική αξία, πέραν των
άλλων, πέραν της ουσιώδους παραβίασης; Δεν αποτιµάται.
Γι’ αυτό, λοιπόν, κύριε Πρόεδρε…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ωραία, τελειώσατε, ευχαριστώ πολύ.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ: Να κλείσω τη φράση µου, κύριε
Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Όλο κλείνετε και δεν
κλείνετε τελικά!
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ: Γι’ αυτό, λοιπόν, σας παρακαλώ,
όπως τονίσαµε και όπως τόνισε ο Πρόεδρός µας, δεν πρόκειται
να βρείτε χρήσιµους ηλίθιους. Το παρόν, καθώς και τα τρία
σκέλη της πράξης υπουργικού συµβουλίου –και µε τη βούλα µάλιστα και έγκριτου συνταγµατολόγου- θα ακυρωθούν, από την
κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και η ΔΕΗ θα επανέλθει ως ενιαία δηµόσια επιχείρηση.
Να πάρετε την έκθεση του κ. Παπαγεωργίου.
Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Πάντως, κάνατε σηµαντική παράβαση χρόνου.
Θα ήθελα να παρακαλέσω τους επόµενους οµιλητές να είναι
ακριβείς στο χρόνο τους, γιατί κάναµε έναν υπολογισµό τώρα
και είδαµε ότι µε τους εναποµείναντες οµιλητές η ονοµαστική
ψηφοφορία, µε τη συναίνεση του Τµήµατος, θα γίνει στις 20.00’η
ώρα.
Τον λόγο έχει ο ειδικός αγορητής του ΠΑΣΟΚ κ. Σαλτούρος.
Θέλετε και εσείς να πάρετε τον χρόνο της δευτερολογίας σας,
για να τελειώνετε;
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΑΛΤΟΥΡΟΣ: Όχι, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Μάλιστα.
Ορίστε, παρακαλώ, έχετε τον λόγο για οκτώ λεπτά.
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ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΑΛΤΟΥΡΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µετά και την –τουλάχιστον κατά
τη γνώµη µου- αφοπλιστικά εµπεριστατωµένη οµιλία του κυρίου
Υπουργού, αλλά και του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου µας, θα
προσπαθήσω να είµαι σύντοµος και να µην καταχραστώ το χρόνο σας.
Αναφερόµενος, λοιπόν, κατευθείαν στα άρθρα του νοµοσχεδίου, το άρθρο 1 περιγράφει τον τρόπο µε τον οποίο θα συσταθεί
η νέα εταιρεία, το µέγεθός της και τα συγκεκριµένα βασικά περιουσιακά της στοιχεία, τα οποία εισφέρονται σε αυτήν, ήτοι οι
συγκεκριµένες µονάδες παραγωγής και τα συγκεκριµένα ορυχεία.
Αξίζει να σηµειωθεί ότι µε πρωτοβουλία του ΠΑΣΟΚ εισάγεται
τροπολογία-προσθήκη, η µε γενικό αριθµό 1562 και ειδικό
αριθµό 197, µε την οποία προβλέπεται ότι τα ορυχεία ΑµυνταίουΛακκιάς και Κλειδιού δεν θα εισφερθούν κατά πλήρη κυριότητα,
αλλά µε τη σύσταση δουλείας έως την εξάντληση των αποθεµάτων τους. Μ’ αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται το υπάρχον καθεστώς, όσον αφορά τη δυνατότητα επιστροφής αυτών των εκτάσεων στο κοινωνικό σύνολο ή σε ιδιώτες καλλιεργητές.
Στο άρθρο 2 εισάγεται µε πρωτοβουλία του ΠΑΣΟΚ τροπολογία-προσθήκη, η µε γενικό αριθµό 1561 και ειδικό αριθµό 196, µε
την οποία προβλέπεται πέραν από την εξασφάλιση του µίνιµουµ
τιµήµατος της νέας εταιρείας σε επίπεδα τουλάχιστον ίδια µε τη
λογιστική της αξία, η κατά προτεραιότητα διάθεση του τιµήµατος
αυτού στην αντικατάσταση και περιβαλλοντική αναβάθµιση των
υφιστάµενων µονάδων παλαιάς τεχνολογίας.
Επίσης, λαµβάνεται µέριµνα, ώστε να κατατεθεί από τους υποψήφιους επενδυτές εµπεριστατωµένο, τεκµηριωµένο και δεσµευτικό επενδυτικό σχέδιο ως προς την αξιοποίηση του σταθµού
παραγωγής Μελίτη ΙΙ. Στο άρθρο 3 περιγράφεται το περιεχόµενο
της σύµβασης απόσχισης και εισάγεται µαχητό τεκµήριο µεταβίβασης κάθε στοιχείου, ενεργητικού και παθητικού, του εισφερόµενου κλάδου, ακόµα και αν δεν περιγραφεί στη σύµβαση.
Στο άρθρο 4 περιγράφεται ο τρόπος διαπίστωσης της λογιστικής αξίας του κλάδου.
Τα άρθρα 5, 6 και 7 περιγράφουν τη διαδικασία ενηµέρωσης
των µετόχων της «ΔΕΗ Α.Ε.», τη διαδικασία ως προς την απαραίτητη απόφαση της συνέλευσής τους για την απόσχιση του κλάδου και την ολοκλήρωση της απόσχισης µετά και από τον έλεγχο
νοµιµότητας από τον Υπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.
Το άρθρο 8 περιγράφει τη νοµική κατάσταση της νέας εταιρείας, µετά τη συντέλεση της απόσχισης. Με τις νέες προτεινόµενες υπουργικές ρυθµίσεις εξασφαλίζονται πλήρως τα εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώµατα των εργαζοµένων της νέας
εταιρείας και θεσπίζεται απόλυτη απαγόρευση απολύσεων λόγω
της απόσχισης για µία πενταετία.
Το εισαγόµενο µε τις ως άνω προτεινόµενες ρυθµίσεις άρθρο
8α αποσαφηνίζει κατά απόλυτο τρόπο ότι η νέα εταιρεία υπεισέρχεται σε όλες ανεξαιρέτως τις υποχρεώσεις της «ΔΕΗ Α.Ε.»
και ειδικά ως προς τη διαχείριση των φυσικών πόρων και τις υφιστάµενες υποχρεώσεις έναντι των τοπικών κοινωνιών.
Το άρθρο 9 ορίζει τα περί µεταβιβάσεως στη νέα εταιρεία συµβάσεων προµήθειας ηλεκτρικής ενέργειας µε τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η οµαλή µετάβαση στο νέο καθεστώς και να αποφευχθούν οι στρεβλώσεις που πιθανόν θα προέκυπταν κατά τους
πρώτους µήνες λειτουργίας της νέας κατάστασης.
Με τη νέα προτεινόµενη ρύθµιση του εδαφίου β’ της παραγράφου 8, εξασφαλίζεται η αναλογική µεταβίβαση των συµβάσεων
προµήθειας ηλεκτρικής ενέργειας µε στόχο την επίτευξη ισορροπίας.
Ο δικαστικός έλεγχος της νοµιµότητας των αποφάσεων των
γενικών συνελεύσεων της «ΔΕΗ Α.Ε.», όσον αφορά την απόσχιση, θεσπίζεται µε το άρθρο 10.
Το άρθρο 11 περιγράφει την παράλληλη κατά περίπτωση ευθύνη της «ΔΕΗ Α.Ε.» µετά την απόσχιση, αλλά και µετά τη µεταβίβαση του εισφερόµενου κλάδου.
Το άρθρο 12 εισάγει εξαιρέσεις, όσον αφορά το καθεστώς των
µεταγραφών και των συµβολαιογραφικών δικαιωµάτων που αφορούν τις µεταβιβάσεις λόγω της απόσχισης, εξαιρέσεις που δι-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ)

καιολογούνται από το πλήθος και το µέγεθος των µεταβιβαζοµένων δικαιωµάτων.
Με τη νέα προτεινόµενη ρύθµιση εισάγεται η υποχρέωση ενηµέρωσης της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εµπορίου της
Βουλής, πριν τη σύναψη της σύµβασης µεταβίβασης των µετοχών της νέας εταιρείας προς τον προτιµητέο επενδυτή.
Επαναλαµβάνουµε την πρότασή µας αυτό να ισχύει και ως
προς την προκήρυξη του διεθνούς πλειοδοτικού διαγωνισµού.
Επίσης, συµφωνούµε και µε την κατατεθείσα µε γενικό αριθµό
1547 και ειδικό αριθµό 194 τροπολογία, µε την οποία διασαφηνίζεται ότι διασφαλίζονται τα εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώµατα στο σύνολο των εργαζοµένων της «ΑΔΜΗΕ Α.Ε.» και της
«ΛΑΓΗΕ Α.Ε.» στα πλαίσια του ν.427/2014.
Τέλος, συµφωνούµε και µε τις κατατεθείσες υπουργικές προσθήκες-τροπολογίες. Το περιεχόµενο κάποιων, βεβαίως, το έχω
ήδη αναλύσει προηγουµένως κατά την περιγραφή των άρθρων,
δηλαδή αυτές µε γενικούς αριθµούς 1563, 1564, 1565 και ειδικούς αριθµούς 198, 199 και 200.
Κλείνοντας, κύριε Πρόεδρε, έχοντας ακούσει και τον αξιότιµο
Πρόεδρο της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, θα ήθελα να κάνω
ένα σύντοµο σχόλιο, δηλώνοντας ότι είµαι από εκείνους –θέλω
να πιστεύω όχι λίγους- που πιστεύουν στην κρίση, στη φρόνηση
και στην υπευθυνότητα, σε αντίθεση µε την ιδιοτέλεια που ενέχεται τόσες φορές στη βούληση κάποιων και ειδικά στις τάξεις
της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης.
Αντιλαµβάνοµαι –και θλίβοµαι- ότι το να παραµένει ακέραιος
ένας πολιτικός, ιδιαίτερα στη σηµερινή εποχή της ταχύτητας και
των αλλαγών, δεν είναι εύκολο πράγµα. Καταλαβαίνω ότι η πατρίδα µας νοσούσε και ο λαός µας ακόµα νοσεί από την αρρώστια της δυσπιστίας, κάτι που καθιστά πάρα πολύ δύσκολη την
οµαλότητα στην πολιτική ζωή του τόπου. Ωστόσο, αποτελεί
βαθιά µου πεποίθηση ότι απαιτούνται βαθιές τοµές.
Είµαι από εκείνους που πιστεύουν ότι έφθασε η ώρα, ήρθε ο
καιρός. Ήρθε η ώρα να τολµήσουµε, µε στοιχεία απόλυτης συνέπειας, πέραν ακόµα και από το συµφέρον µας, όπως αυτό τουλάχιστον ορίζεται για την πλειοψηφία εξ ηµών και πέρα από την
προσπάθεια αποφυγής του πολιτικού κόστους.
Τέλος, ελπίζοντας να γίνει αντιληπτό από όλους το χιούµορ
µου, θα ήθελα να προτείνω κάτι στο Γραµµατέα της Κοινοβουλευτικής µας Οµάδας, τον Παναγιώτη Ρήγα. Στο επόµενο νοµοσχέδιο καλό θα ήταν να συνεννοηθεί µε τους συναδέλφους του
ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και της ΔΗΜΑΡ, ώστε να αξίζει πράγµατι η προεπιλογή µας ως βολικών και προθύµων.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Εµείς ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει η ειδική αγορήτρια των Ανεξάρτητων Ελλήνων
κ. Ραχήλ Μακρή.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Έχοντας φθάσει στη δεύτερη ηµέρα συζήτησης του νοµοσχεδίου διάλυσης και εκποίησης της ΔΕΗ, διαπιστώνουµε ότι πραγµατικά είναι λυπηρό να διαλύεται ο παραγωγικός µοχλός της
πατρίδας µας και να ισχυρίζεστε ότι το κάνετε για το καλό του
τόπου. Βέβαια, το ερώτηµα είναι για ποιον ακριβώς τόπο µιλάτε.
Πάντως, όχι γι’ αυτόν εδώ τον τόπο.
Εξαιρουµένης της συγκυβέρνησης, όλοι οι υπόλοιποι γνωρίζουµε ότι η ΔΕΗ αποτέλεσε για δεκαετίες τον αναπτυξιακό µοχλό
της χώρας, µε τη συσσωρευµένη εµπειρία και τεχνογνωσία,
καθώς και µε τις επενδύσεις που ο ελληνικός λαός πλήρωσε.
Πρόκειται για επενδύσεις που δεν µπορούν να αποτιµηθούν,
καθώς περιλαµβάνουν ορυκτό πλούτο και ύδατα που δεν γίνεται
να αντικατασταθούν.
Υπήρξαν λάθη; Βεβαίως. Τα µεγαλύτερα λάθη µορφοποιούνται στην κοµµατικά διορισµένη διοικητική ηγεσία της ΔΕΗ και
τους γαλαζοπράσινους συνδικαλιστές, που σε συνεννόηση πάντα µε τους κοµµατικούς πάτρονες του ΠΑΣΟΚ και της Νέα Δηµοκρατίας, που τους υπέθαλπαν και τους υποθάλπουν, πολιορκούσαν όλοι µαζί το δηµόσιο ταµείο.
Ναι, οι συνδικαλιστές σας κράτησαν για δεκαετίες όµηρο την
ελληνική κοινωνία µε την απειλή του διακόπτη. Εσείς όµως τους
επιτρέπατε να απλώσουν «το ξερό τους» στο διακόπτη, για να
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παίζετε και οι δύο τα µικροκοµµατικά παιχνιδάκια σας, αυτά τα
παιχνιδάκια που παίζετε και σήµερα, δηµιουργώντας έναν αντιπερισπασµό, ένα ψεύτικο µέτωπο αντιπαράθεσης Κυβέρνησης –
συνδικαλιστών, µε την καλή Κυβέρνηση να παρουσιάζεται ότι µε
τη ροµφαία της κάθαρσης θα φέρει τη δικαιοσύνη.
Προσβάλλετε βέβαια αυτούς που πραγµατικά νοιάζονται για
τους συναδέλφους τους, που πραγµατικά συνδικαλίζονται για το
κοινό καλό, για να ξεπουλήσετε την περιουσία του ελληνικού
λαού, για να ξεπουλήσετε τον ιδρώτα των εργαζοµένων, για να
ξεπουλήσετε αυτά που δηµιούργησαν µε αίµα οι κάτοικοι της δυτικής Μακεδονίας.
Δεν ντρέπεστε, βέβαια, καθόλου να παρουσιάζονται οι µισοί
µε την έπαρση του νεοφιλελεύθερου µεταρρυθµιστή και οι άλλοι
µισοί µε την προκλητικά ψεύτικη ταπεινότητα-καρικατούρα που
λες και βγήκε από τη σειρά «Ο συµβολαιογράφος» της ΕΡΤ, για
να κάνετε το άσπρο µαύρο, το ξεπούληµα πώληση και τη διαπλοκή διαφάνεια.
Εάν έχετε άγνωστες λέξεις, όπως η ΕΡΤ, σας λέω ότι ήταν η
δηµόσια τηλεόραση, που βυθίσατε στο µαύρο, για να παραχωρήσετε ανενόχλητη τις ψηφιακές συχνότητες στους φίλους σας
καναλάρχες, ζηµιώνοντας το δηµόσιο µε 700 εκατοµµύρια ευρώ,
αλλά εξασφαλίζοντας την προπαγάνδα υποστήριξης του παράλογου και του ανεφάρµοστου προγράµµατος εκποίησης κάθε
πόρου του εθνικού κράτους προς όφελος των εταίρων σας, της
τρόικας των δανειστών, της τρόικας των τοκογλύφων, που έχει
σταλεί για να εξαθλιώσει οικονοµικά τους Έλληνες πολίτες, να
κάµψει τις αντιδράσεις και να πετύχει την µετατροπή του εθνικού
κράτους σε προτεκτοράτο του της γερµανικής συνοµοσπονδίας.
Σχεδόν είκοσι χρόνια πριν ακούσαµε την ακόλουθη τοποθέτηση: «Βρίσκω ότι πάµε σε ένα είδος συρρίκνωσης της εθνικής
δύναµης, αλλά όχι στο βωµό µιας συλλογικής δηµοκρατικής διαδικασίας, στο βωµό των κρίσεων και των συµφερόντων. Συµφερόντων! Το λέω ρητά. Δεν θέλω να αποκαλύψω ονόµατα. Σας
λέγω όµως ότι εδώ υπάρχει σαφές σχέδιο για τη µηδενοποίηση
των εθνικών Κυβερνήσεων, οι οποίες δεν θα µπορούν να παίξουν
δηµοκρατικά αποτελεσµατικό ρόλο, αλλά θα υπόκεινται στις κατευθύνσεις που µας δίνει το διευθυντήριο.».
Για τους κυρίους και τις κυρίες του ΠΑΣΟΚ αποκαλύπτω ότι
αυτό το είχε πει ο ιδρυτής σας, ο Ανδρέας Παπανδρέου. Ελπίζω
βέβαια να θυµάστε, έστω και αµυδρά, ποιος είναι. Ελπίζω να θυµάστε τι είχε πει για τα δίκτυα, εσείς, που για να δικαιολογήσει
την πολιτική σας συνύπαρξη µε αυτό που αποκαλούσατε «Δεξιά»
ονοµάζετε την κριτική ύβρη, βαπτίζετε προσβολή την αλήθεια και
εκτελείται άψογα κυβισθήσεις πολιτικής ανακολουθίας.
Η τρόικα σε έκθεσή της από τις αρχές του 2013 περιλαµβάνει
τόσο τη διχοτόµηση της ΔΕΗ µε την απόσχιση του 30% όσο και
την εκποίηση του 17%. Καταθέτω στα Πρακτικά της Βουλής απόσπασµα της συγκεκριµένης έκθεσης.
(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)
Εσείς απλά έπρεπε να την υλοποιήσετε. Το κάνατε µε τον χειρότερο δυνατό τρόπο. Σύµφωνα µε τα την Επιστηµονική Επιτροπή της Βουλής, οι διατάξεις που εισάγετε είναι προβληµατικές, όπως για παράδειγµα το άρθρο 3, είναι ατεκµηρίωτες και
αντισυνταγµατικές, όπως το άρθρο 9.
Διαβάζουµε βέβαια στην έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του
Κράτους για τα άρθρα 7 και 8 ότι επιτρέπεται η επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα από τη «ΔΕΗ Α.Ε.» χωρίς τη
συγκατάθεση των υποκειµένων –και µιλάω για το 30% του πελατολογίου, που χωρίς τη θέλησή τους θα περάσει αύριο στον
ιδιώτη.
Σας θυµίζουµε και ότι είχα καταθέσει ερώτηση στις 22-11-2013
µε αφορµή δηµοσίευµα του περιοδικού «HOT DOC», τεύχος 40Β,
21 Νοεµβρίου 2013, µε τίτλο: «Νέα Δηµοκρατία. Να πληρώνουν
τα κορόιδα χαράτσι και ΔΕΗ, όχι εµείς. Το κυβερνών κόµµα, το
οποίο φροντίζει για τη σωτηρία της χώρας, καταστρέφοντας το
µέσο Έλληνα πολίτη, οφείλει στη ΔΕΗ το ποσό των 566.516
ευρώ.».
Τι απαντήσατε τότε; Απαντήσατε: «Η «ΔΕΗ Α.Ε.» είναι εξαιρε-
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τικά προσεκτική κατά τη διαχείριση των στοιχείων των λογαριασµών κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύµατος των πελατών της. Αποφεύγει να τα δηµοσιοποιεί τόσο για λόγους προστασίας των
προσωπικών δεδοµένων όσο και για λόγους τήρησης του φορολογικού απορρήτου σχετικά µε τους συνεισπραττόµενους φόρους και τέλη, δηµοτικούς φόρους, τέλη κ.λπ.».
Επανέρχοµαι µε την ερώτηση 7221/870 στις 24-3-2014 και σας
επισηµαίνω ότι σύµφωνα µε το άρθρο 133 του Κανονισµού της
Βουλής και σύµφωνα µε την ιστοσελίδα της Αρχής Προστασίας
Δεδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα, τα νοµικά πρόσωπα δεν
έχουν προσωπικά δεδοµένα και ότι ο Υπουργός υποχρεούται να
µην καταθέσει έγγραφο που αφορά διπλωµατικό ή στρατιωτικό
ή σχετικό µε την ασφάλεια του κράτους µυστικό. Και στην περίπτωση των οφειλών της Νέας Δηµοκρατίας στη ΔΕΗ τα έγγραφα
που ζητήθηκαν για κατάθεση δεν αφορούν διπλωµατικό ή στρατιωτικό ή σχετικό µε την ασφάλεια του κράτους µυστικό και δεν
αποτελούν προσωπικά δεδοµένα. Η απάντηση της «ΔΕΗ Α.Ε.»
µέσω εσάς ήταν ότι χρωστάει 461.322 ευρώ.
Σας το είπαµε, λοιπόν, και χθες ότι καταστρέψατε το βιός των
ανθρώπων στους οικισµούς για µετεγκατάσταση και δεν τους
επιτρέπετε να προσφύγουν στη δικαιοσύνη. Ύστερα από την κατακραυγή µας, φέρατε ασθµαίνοντας µία νοµοτεχνική διάταξη,
η οποία όµως δεν καλύπτει το κενό της έλλειψης ενός καθορισµένου σαφούς και ξεκάθαρου νοµικού πλαισίου.
Δεν αξίζει να ασχοληθούµε διεξοδικότερα µε ένα νοµοσχέδιο
το οποίο θα καταργήσουµε, µαζί µε αυτό που ξεπουλά τα δίκτυα
το οποίο διαχειρίζεται ο ΑΔΜΗΕ. Ως εκ τούτου δεν θα ασχοληθούµε άλλο και µε τις «ντροπολογίες» σας, µε τις οποίες αποσπασµατικά και υποκριτικά προσπαθείτε να κερδίσετε τις εντυπώσεις, δείχνοντας δήθεν ενδιαφέρον για τις µετεγκαταστάσεις.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Κύριε Πρόεδρε, θα µου δώσετε λίγα ακόµη λεπτά σας παρακαλώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Θα πάρετε τον χρόνο
της δευτερολογίας σας;
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Ναι, θα πάρω τον χρόνο της δευτερολογίας
µου. Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Πολύ ωραία, έχετε τον
χρόνο που ζητάτε.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Εάν ενδιαφερόσασταν, θα υπήρχε νόµος
πλαίσιο. Εάν ενδιαφερόσασταν, θα είχατε τις διατάξεις από την
πρώτη στιγµή που καταθέσατε το νοµοσχέδιο. Εάν ενδιαφερόσασταν, δεν θα είχατε σε πολιτική οµηρία τους κατοίκους, προσφέροντας την τελευταία στιγµή µία τροπολογία ή µία νοµοτεχνική ρύθµιση. Αυτό είναι για να αλλάξετε µία λέξη ή να διαγράψετε µία άλλη, όχι για να παίζετε όµως µε τη ζωή χιλιάδων
πολιτών.
Γι’ αυτό το καταψηφίζουµε, για τη λύση της τελευταίας στιγµής, για τον εκβιασµό, για την προσχηµατική χρησιµοποίηση των
ανθρώπων που έχουν ανάγκη.
Δεν είστε σοβαροί. Ένα θέατρο σκιών είστε που για χάρη των
ιδιωτών που σας επευφηµούν για τη διάλυση της Δηµόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισµού, ιδιωτών όπως είναι ο κ. Μπόµπολας, που
του αναθέσατε µε ύποπτο τρόπο το λιγνιτωρυχείο της Βεύης µε
απευθείας ανάθεση, και δεν απαντάτε στις ερωτήσεις που σας
κάνουµε µε τρόπο ουσιαστικό και πιστικό, γιατί προφανώς δώσατε την εκµετάλλευση και θέλετε να δώσετε και την κυριότητα
σε αυτόν, που το τηλεοπτικό του κανάλι φέρετε να κλέβει ρεύµα
από τη ΔΕΗ.
Έχω καταθέσει την µε αριθµό πρωτοκόλλου 821/81/4-7-2014
ερώτηση µε στοιχεία και φωτογραφίες και περιµένω την απάντησή σας. Είτε απαντήσετε βέβαια είτε όχι, µην ανησυχείτε, η δικαιοσύνη θα τα βρει.
Σε ποιους θα πουλήσετε τη ΔΕΗ; Σε ξένους θεσµικούς όπως
η γερµανικών συµφερόντων εταιρεία «ENERGΟΝ», η εταιρεία
που βρίσκεται στα δικαστήρια µε τη ΔΕΗ για υπερτιµολόγηση
δική της ή υπερεργολάβων της; Η ίδια εταιρεία ερευνάται από
τη γερµανική δικαιοσύνη για υποθέσεις διαφθοράς µε µαύρα ταµεία, χρήµατα που δωροδοκούσαν κυβερνητικούς αξιωµατούχους σε πολλές χώρες µεταξύ των οποίων ενδεχοµένως και η
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Ελλάδα, χρήµατα για να παίρνει έργα, πιθανότατα µε προσχηµατικά διαφανείς διαδικασίες, να υπερβαίνει τον προϋπολογισµό
λόγω υποτιθέµενων αστάθµιστων παραγόντων και µετά να εισπράττει τις υπερβάσεις µίζας και ρεµούλας από τον κρατικό
κορβανά.
Για τα έργα, βέβαια, και τις ηµέρες της εταιρείας «ENERGON»
διαβάζουµε στο περιοδικό «HOT DOC» τεύχος 31 του Ιουνίου του
2013. Το καταθέτω στα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό η Βουλευτής κ. Ραχήλ Μακρή καταθέτει για
τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο
αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Η υπερκοστολόγηση των εννιά αιολικών πάρκων ξεπερνά το
50%, χωρίς να συνυπολογιστούν οι αναθεωρήσεις, που για ένα
τέτοιας δυσκολίας έργο θα είναι πολλών εκατοµµυρίων.
Σε ποιους ιδιώτες θα ξεπουλήσετε λοιπόν τη ΔΕΗ; Στους φίλους του Πρωθυπουργού που δώσατε τον ΟΠΑΠ;
Διαβάζουµε, λοιπόν, στο περιοδικό «UNFOLLOW», τεύχος 16
του Απριλίου του 2013: «Μολονότι οι κατηγορούµενοι για το
σκάνδαλο της «HELLAS POWER» βρίσκονται προφυλακισµένοι,
άλλοι πρωταγωνιστές της υπόθεσης είναι στο απυρόβλητο. Είναι
αλήθεια ότι προτού η «AEGEAN POWER» µετονοµαστεί σε «HELLAS POWER», χρωστούσε ήδη στο δηµόσιο χρήµατα, που, όπως
φαίνεται, δεν αποδόθηκαν ποτέ, γιατί τότε µοναδικός κατηγορούµενος είναι ο Βασίλης Μηλιώνης και όχι ο µέχρι τότε συνέταιρός του Γιώργος Μελισσανίδης, γιος του Δηµήτρη Μελισσανίδη, ιδρυτή του Οµίλου «AEGEAN». Καταθέτουµε για τα Πρακτικά το σχετικό δηµοσίευµα.
(Στο σηµείο αυτό η Βουλευτής κ. Ραχήλ Μακρή καταθέτει για
τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία βρίσκονται
στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Εν κατακλείδι, πουλάτε τη ΔΕΗ χωρίς µελέτη, χωρίς προγραµµατισµό, χωρίς λόγο. Εν κατακλείδι, το µοναδικό σας επιχείρηµα
για το ξεπούληµα της µεγαλύτερης επιχείρησης είναι ότι τα τιµολόγια της ΔΕΗ θα φθηνύνουν. Όµως και αυτά τα επιχειρήµατά
σας καταρρέουν ως χάρτινος πύργος.
Τα επιχειρήµατά σας είναι έωλα και ανυπόστατα. Η αγορά
ενέργειας έχει απελευθερωθεί. Οι ιδιώτες δίνουν ρεύµα στο σύστηµα και όταν δίνουν, είναι πιο ακριβό. Οι ιδιώτες έφτιαξαν εργοστάσια φυσικού αερίου. Οι ιδιώτες έχουν ΑΠΕ. Οι ιδιώτες
παίρνουν εκατοµµύρια ευρώ για τις ΑΠΕ από επιχορηγήσεις,
όπως περάσατε πριν από λίγες ηµέρες σε νοµοσχέδιο του
Υπουργείου Ανάπτυξης. Οι ιδιώτες αποδείχθηκαν απατεώνες. Οι
ιδιώτες σας χρωστούν εκατοµµύρια στα δηµόσια ταµεία και
εσείς αντί να τα εισπράξετε, φέρνετε τροπολογίες ντροπής, διαγραφής προστίµων και βεβαιωµένων φορολογικών οφειλών.
Το µόνο που κάνετε λοιπόν και από την άλλη πλευρά είναι σε
αυτούς τους απατεώνες ακριβώς να αναθέτετε µε σκανδαλώδεις
συµβάσεις, ορυχεία, λιγνιτωρυχεία, που περνάτε σήµερα στη
µικρή ΔΕΗ.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει επανειληµµένα το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ολοκληρώστε, παρακαλώ.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Τα τιµολόγια δεν θα µειωθούν, κύριε Σκρέκα,
γιατί τα στοιχεία τα οποία καταθέσατε δεν αφορούν τους καταναλωτές, παρά µόνο είναι δηµιουργική λογιστική.
Κλείνω, κύριε Πρόεδρε.
Σε συνεργασία µε τον νέο περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας
θα διεκδικήσουµε άµεσα το ποσοστό που δικαιούνται οι τοπικές
κοινωνίες από τον Μεταλλευτικό Κώδικα, που χαρίζαµε για δεκαετίες τη ΔΕΗ για το καλό όλου του ελληνικού λαού. Εάν πουλήσετε τη ΔΕΗ, σε συνεργασία µε όλες τις δηµοκρατικές δυνάµεις του τόπου θα προβούµε σε οµαδικές αγωγές εσωτερικοποίησης του εξωτερικού κόστους, όταν τελειώσουν οι µελέτες
του ΤΕΕ Δυτικής Μακεδονίας που κάνει εξαερωτική µελετητική
εργασία και δεν το αφήσατε να µας ενηµερώσει στις συνεδριάσεις της σχετικής επιτροπής.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ολοκληρώσατε. Ευχαριστούµε πολύ.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ)

ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Κύριε Πρόεδρε, θα παρακαλούσα να έχω
τριάντα δευτερόλεπτα και κλείνω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Τα έχετε.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Κρυφθείτε όσο θέλετε. Κρύψτε τον Υπουργό
Οικονοµικών, τον Υπουργό Εσωτερικών, που την Παρασκευή
ήταν στο Περιστέρι, αλλά δεν έχει υπογράψει το νοµοσχέδιο
λόγω του ταξιδιού του στην Ιταλία. Μπορείτε να τους ξεγελάτε
όλους για λίγο καιρό, αλλά όχι όλους για όλο τον καιρό, όπως
είχε πει και ο Αµερικανός Πρόεδρος Αβραάµ Λίνκολν.
Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα των ΑΝΕΛ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Τον λόγο έχει η ειδική
αγορήτρια της ΔΗΜΑΡ κ. Νίκη Φούντα.
ΝΙΚΗ ΦΟΥΝΤΑ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κύριοι συνάδελφοι, είπαµε και εχθές τους
πολύ σοβαρούς λόγους για τους οποίους είµαστε κάθετα αντίθετοι σε αυτό το νοµοσχέδιο. Θεωρούµε ότι η έλλειψη επιχειρηµάτων και ουσιαστικά στοιχειώδους αιτιολόγησης ενός τόσο
µεγάλου εγχειρήµατος κάτω από αυτές τις συνθήκες στη χώρα
µας είναι ανεπίτρεπτα.
Βρισκόµαστε σε µια συγκυρία µιας κρίσης πολλαπλής, για
εµάς κρίσης αξιών, οικονοµικής, κοινωνικής, περιβαλλοντικής και
ενεργειακής, ενεργειακής, στον βαθµό τουλάχιστον που αποθέµατα συµβατικών καυσίµων εξαντλούνται και προϊόντα όπως το
πετρέλαιο έχουν πολύ υψηλές τιµές. Και όλα αυτά δεν είναι θεωρία, είναι πράγµατα και αποτελέσµατα και καταστάσεις, τα
οποία έχουν µάλλον άµεσο αποτέλεσµα στην τσέπη του Έλληνα
πολίτη και καταναλωτή.
Διαφωνούµε, λοιπόν, µε τον κατακερµατισµό και την αποδυνάµωση της ΔΕΗ και θεωρούµε ότι µια ισχυρή, δηµόσια, ελεγχόµενη επιχείρηση µε εκσυγχρονισµένο όµως επενδυτικό πρόγραµµα µπορεί να λειτουργήσει αναπτυξιακά σε συνδυασµό µε έναν
σωστό ενεργειακό σχεδιασµό, ορθολογικό, αειφόρο και στην κατεύθυνση φυσικά των ευρωπαϊκών δεσµεύσεων.
Τίποτα από όλα αυτά όµως δεν συµβαίνει στη χώρα µας. Μια
ανταγωνιστική ΔΕΗ, µε περισσότερες «πράσινες» επενδύσεις, θα
µπορούσε να έχει καταλυτικό ρόλο σε µια εθνική ενεργειακή πολιτική, που να αντιµετωπίζει ζητήµατα εξυγίανσης της αγοράς
ενέργειας και άρα όχι σκανδάλων, προσέλκυσης νέων επενδύσεων, πραγµατικών επενδύσεων και όχι «φουσκών», προστασίας
των καταναλωτών και µακροπρόθεσµης αναστροφής φυσικά της
περιβαλλοντικής υποβάθµισης, µια υποβάθµιση που γίνεται διαρκώς πιο εµφανής.
Χωρίς αοριστολογίες, εξηγήσαµε χθες επακριβώς το πώς και
κυρίως το γιατί επιβάλλεται να γίνουν αυτά. Δυστυχώς, όµως το
ΥΠΕΚΑ προβαίνει αποκλειστικά σε άστοχες κινήσεις, αποσπασµατικές, αντιαναπτυξιακές και κυρίως σε κινήσεις που φαίνεται
να είναι δέσµιες ιδιωτικών συµφερόντων.
Αντί να δούµε, λοιπόν, µια τέτοια προοπτική για τη χώρα µας,
αντί να φύγουµε από το σύνδροµο της Ψωροκώσταινας, αρχικά
να ορίσουµε τους κανόνες, τιµώντας τους εαυτούς µας και τιµώντας τη χώρα µας να µας ορίσουµε ως δυνατούς παίκτες στον
ενεργειακό χάρτη, έναν χάρτη ανταγωνισµού και επιχειρηµατικότητας υγιούς, δυστυχώς κάνουµε στον αντίποδα µια ανάγνωση
πάρα πολύ επιλεκτική όσον αφορά το τι σηµαίνει ανταγωνιστικότητα, τι σηµαίνει επενδύσεις και φυσικά πώς πρέπει αυτές να γίνονται στη χώρα µας.
Ακούστηκαν δε απίστευτες ανακρίβειες. Πρώτον –και εξηγούµαστε– η εφαρµογή της οδηγίας 72/2009 για τη δηµιουργία ανοιχτών ανταγωνιστικών αγορών βρίσκεται σε ισχύ από το 2011.
Δικαίωµα στις επενδύσεις, λοιπόν, έχουν όλοι οι ιδιώτες ακόµα
και για λιγνιτικές µονάδες και όχι µόνο για φυσικό αέριο ή για
ΑΠΕ, για ανανεώσιµες πηγές ενέργειας. Κανένας δεν το αναφέρει αυτό.
Το ότι δεν µπαίνουν, λοιπόν, στη διαδικασία των επενδύσεων
µεγάλης κλίµακας εταιρείες, που θα έπρεπε να έχουν το ρίσκο ή
τη θέληση να το κάνουν αυτό, δεν σηµαίνει ότι θα πρέπει να σπάσουµε και ουσιαστικά να διαλύσουµε µια καλή εταιρεία, µια εταιρεία που τα τρία τελευταία χρόνια έχει κάνει βήµατα προς τα
εµπρός, µια εταιρεία που διασφαλίζει την παροχή µίας υπηρεσίας κοινής ωφέλειας και αρχίζει να έχει αυτά τα τελευταία χρό-
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νια µεγάλη πιστοληπτική ικανότητα.
Γιατί πάµε να το κάνουµε αυτό τώρα; Οι στρεβλώσεις άλλωστε
του ανταγωνισµού στην παραγωγή ενέργειας έχουν δηµιουργηθεί ακριβώς και επειδή ενισχύονται ποικιλοτρόπως οι ιδιώτες παραγωγοί. Και αναφέροµαι φυσικά σε όλες αυτές τις στρεβλώσεις
της πράσινης ανάπτυξης, των δώρων που δόθηκαν ουσιαστικά
σε ιδιώτες. Και κάποια στιγµή θα πρέπει αυτό το τεράστιο σκάνδαλο να συζητηθεί και στη Βουλή, βασικά να µας επιτρέψει η Κυβέρνηση να το συζητήσουµε.
Δεύτερον, το άνοιγµα της αγοράς ηλεκτρισµού δεν γίνεται να
ταυτίζεται µε την ιδιωτικοποίηση δηµόσια ελεγχόµενων εταιρειών. Μόνο στην Ελλάδα, φυσικά, µπορούµε να το κάνουµε
αυτό. Ούτε κάτι τέτοιο επιβάλλεται από κάποια ευρωπαϊκή οδηγία ούτε κάτι τέτοιο συνιστά τον κανόνα της ευρωπαϊκής εµπειρίας.
Ειπώθηκε πάρα πολλές φορές σε αυτήν την Αίθουσα: όπου
έχει γίνει ευρεία ιδιωτικοποίηση δηµόσιας ηλεκτρικής εταιρείας,
έχουµε πάει σε ανεβασµένες τιµές κατανάλωσης για τους πολίτες. Γιατί δεν κοιτάµε τι συµβαίνει γύρω µας και είµαστε ταγµένοι
και εγκλωβισµένοι σε ιδεολογικές εµµονές;
Οι περιπτώσεις σθεναρών εταιρειών που βρίσκονται υπό δηµόσιο έλεγχο και µάλιστα µε συντριπτικά ποσοστά, όπως το
85,5% της γαλλικής «EDF» και του 100% της σουηδικής «WATERFORD», δεν µπορεί να µας διαφεύγουν. Φαίνεται όµως ότι ηθεληµένα διαφεύγουν από το Υπουργείο.
Τρίτον, νοµίζω ότι το επεσήµανε και ο κ. Ζερβός στην επιτροπή
µε πολύ ιδιαίτερο τρόπο, κάτω δηλαδή από πιέσεις ερωτήσεων:
η τιµή της ηλεκτρικής ενέργειας εκεί που υπήρξε απελευθέρωση
ακολούθησε ανοδική πορεία, παντού. Ό,τι ακούγεται εδώ πέρα,
ότι µειώθηκε κατά 4%, είναι αναληθές.
Είναι αναληθές, γιατί δεν µπορούµε να συγκρίνουµε ανόµοια
πράγµατα. Θα µπορούµε να συγκρίνουµε ανοδικές ή καθοδικές
τάσεις εκεί που θα µπορέσουµε να δούµε το κόστος της ενέργειας. Το αν αυξήθηκε το κόστος της ενέργειας, οι συνθήκες. Συνολικά, όµως, όπου υπήρξε απελευθέρωση τέτοιου τύπου ενέργειας οι τιµές αυξήθηκαν. Οι αυτοµατισµοί, λοιπόν, τύπου «ιδιωτικοποιήσεις ίσον µειωµένες τιµές για τον καταναλωτή» αποτελούν στερεότυπα.
Να αναφερθώ και στον κ. Γεωργιάδη. Είναι απίστευτο να µιλάει
ο κ. Γεωργιάδης πραγµατικά για ιδεολογικά στερεότυπα της Αριστεράς, όταν µέσα σε δύο χρόνια δεν έχουµε συνειδητοποιήσει
τι έχει συµβεί στη χώρα.
Με ποιον τρόπο γίνονται αυτές οι ιδιωτικοποιήσεις στην Ελλάδα; Έχουν γίνει µε τον σωστό τρόπο; Βήµατα που έπρεπε να
έχουν γίνει τα τελευταία τριάντα χρόνια έγιναν βίαια µέσα σε δύο
χρόνια. Ποιος όρισε τους κανόνες; Ποιος όρισε πώς πρέπει να
γίνουν αυτά; Οι όροι στους επενδυτές έχουν δοθεί µε τον τρόπο
που πρέπει; Οι συµβάσεις είναι αυτές που έπρεπε; Οι Βουλευτές
της συγκυβέρνησης, που τα ψηφίζουν όλα αυτά, έχουν συναίσθηση πόσο θίγεται το δηµόσιο συµφέρον απ’ αυτά που ψηφίζουν; Όχι. Θέλω να ελπίζω, τουλάχιστον, πως όχι.
Όταν έχουµε, λοιπόν, πλήρη επίγνωση του πώς δηµιουργούνται και εδραιώνονται τα ολιγοπώλια, τα ιδιωτικά µονοπώλια και
οι εναρµονισµένες πρακτικές, θα δούµε ότι είναι ενίοτε πιο βλαβερά από τις εµµονές ακόµη και των πιο ακραίων κρατιστών.
Αυτή είναι η δική µας άποψη.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Θα πάρω και τον χρόνο της δευτερολογίας µου, αν µου επιτρέπετε, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Μπορείτε να πάρετε και
τον χρόνο της δευτερολογίας σας.
ΝΙΚΗ ΦΟΥΝΤΑ: Ευχαριστώ πολύ.
Προχωρώ στα άρθρα. Όσον αφορά το άρθρο 1 για την εισφορά των περιουσιακών στοιχείων στη νέα εταιρεία, ο κ. Ζερβός, ο Πρόεδρος της ΔΕΗ, ανέπτυξε το σκεπτικό της επιλογής
των συγκεκριµένων µονάδων, που φέρεται να απαρτίζουν το χαρτοφυλάκιο της νέας καθετοποιηµένης εταιρείας ηλεκτρισµού.
Το σκεπτικό δεν µας έπεισε, γιατί δεν είναι πειστικοί οι λόγοι
της κολοσσιαίας µεταβολής του αρχικού σχεδιασµού, αυτού που
προέβλεπε η γνωστή ΠΥΣ, δηλαδή η πράξη υπουργικού συµβου-
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λίου, το 2013, αυξάνοντας στη νέα αυτή σύµβαση, στο νέο αυτό
νοµοσχέδιο τις προς πώληση µεγαβατώρες υδροηλεκτρικής
ισχύος σε 902 αντί 500 MWh, για τις οποίες µιλούσε εκείνη η
πράξη.
Προφανώς η εταιρεία θέλουµε να γίνει θελκτικότερη. Είπαµε,
όµως, ότι είναι και µαθηµατικά απίθανο να µπορείς να φτιάξεις
µια θελκτική εταιρεία διαµορφώνοντας και ουσιαστικά διασφαλίζοντας ταυτόχρονα ότι η εταιρεία που µένει πίσω συνεχίζει να
είναι υγιής και ανταγωνιστική. Αυτά και τα δύο ταυτόχρονα δεν
µπορεί να συµβούν.
Ωστόσο, θα έπρεπε να υπάρχει αναλυτική τοποθέτηση από τον
κύριο Υπουργό σχετικά µε την αποτίµηση της ΔΕΗ συνολικά, όχι
µόνο για το 1,5 δισεκατοµµύριο των µονάδων που αναφέρθηκε
στην επιτροπή, αλλά και των ορυχείων και του πελατολογίου.
Γιατί όλοι εδώ µέσα ξέρουµε ότι το πιο σηµαντικό απ’ όλα είναι
φυσικά το πελατολόγιο. Ποιος υγιής επιχειρηµατικός τρόπος
σκέψης δίνει ένα πελατολόγιο του ενός τρίτου µιας χώρας έτσι,
χωρίς ρίσκο, χωρίς να αποτιµάται αυτό ουσιαστικά στην αξία της
εταιρείας; Πού έχει ξανασυµβεί αυτό; Και ποιο πελατολόγιο δεν
είναι υποχρεωµένο το κράτος να ρωτήσει, για να µπορέσει να
φθάσει στο σηµείο να περάσει σε µια άλλη εταιρεία;
Είπαµε και στην επιτροπή, είπαµε και χθες και θα συνεχίσουµε
να λέµε ότι έχει γίνει αντίστοιχη ερώτηση στον αρµόδιο Επίτροπο
Ενέργειας, ο οποίος είχε κάθετα τοποθετηθεί εναντίον οποιασδήποτε µεταφοράς του πελατολογίου, χωρίς την προηγούµενη
έγκριση του καταναλωτή.
Εµείς πώς πάµε να κάνουµε αυτήν τη µεταφορά του πελατολογίου; Και επίσης πώς γίνεται να βγαίνουν εδώ Βουλευτές της
Νέας Δηµοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ και να µιλούν για Κοινοτικό
Δίκαιο, τη στιγµή που υπάρχει µια τέτοια τεράστια στρέβλωση;
Θα µας απαντήσετε σε αυτό;
Θα πω και δυο πράγµατα για τις προτάσεις που φέρατε. Να
επισηµάνω, γιατί είναι απαράδεκτο αυτό που συµβαίνει, πως
έχουµε φθάσει στην τελευταία µέρα, στις τελευταίες ώρες ουσιαστικά αυτής της συνεδρίασης και ακόµη οι προτάσεις σας
έχουν τον τίτλο «προτεινόµενες ρυθµίσεις». Τι σηµαίνει «προτεινόµενη ρύθµιση»; Θα ενταχθούν ή δεν θα ενταχθούν στο νοµοσχέδιο; Για να έχουν ενταχθεί στο νοµοσχέδιο πρέπει να λέει από
πάνω «νοµοτεχνικές βελτιώσεις» και από κάτω να υπογράφει ο
Υπουργός.
Επίσης, εµείς παρ’ ότι ζητήσαµε –θα το πω για τον κόσµο- απόσυρση του νοµοσχεδίου, παρ’ ότι ζητήσαµε δηµοψήφισµα για
αύριο, θα προσπαθήσουµε να συνεισφέρουµε σε αυτές τις βελτιώσεις, διότι θεωρούµε ότι η ΔΕΗ είναι τεράστιο ζήτηµα για την
αναπτυξιακή προοπτική της χώρας, που δεν µπορούµε να παίζουµε µε αυτήν.
Θα µιλήσω για δυο-τρία πράγµατα, όπως ότι στην παράγραφο
5 του άρθρου 8 πρέπει να οριστεί το ποσοστό που µεταβιβάζεται
στην αντίστοιχη εταιρεία. Πρέπει να µιλάει καθαρά για ποσοστό
του 30%, που θα αναφέρεται στις συµβάσεις, στις δανειακές
υποχρεώσεις, στα επενδυτικά προγράµµατα, στα πάντα.
Επίσης, δεν γίνεται να λέτε ότι η ΔΕΗ που θα µείνει πίσω θα
είναι ανταγωνιστική, τη στιγµή που δεν θα διασφαλίσετε τους ίδιους όρους και για το δυναµικό που θα δουλεύει στη ΔΕΗ. Ουσιαστικά δεν µπορεί µια ΔΕΚΟ, µε τις αγκυλώσεις του δηµοσίου,
να µην µπορεί να προσλάβει κανέναν άνθρωπο, κανένα προσωπικό εξειδικευµένο ή ανθρώπους της αγοράς, να λέτε ότι θα έχει
τις ίδιες συνθήκες διαµόρφωσης του ανταγωνισµού µε τη νέα
εταιρεία.
Επίσης, δεν γίνεται να φέρνετε αυτήν τη νοµοτεχνική βελτίωση
–την πρόταση µάλλον, γιατί κι αυτό δεν είναι νοµοτεχνική βελτίωση, αλλά πρόταση µόνο– τη στιγµή που µιλάτε για άλλο τύπο
απαλλοτριώσεων στην Ελλάδα. Ποια παρέκκλιση σας δίνει το δικαίωµα να το κάνετε αυτό; Υπάρχει ο νόµος περί απαλλοτριώσεων, που είναι πάρα πολύ σοβαρός στην Ελλάδα. Πώς γίνεται
οι νέες απαλλοτριώσεις που θα κάνει η εταιρεία –και να το ακούσει ο κόσµος- να γίνονται µε έξοδα του ελληνικού δηµοσίου και
όχι της ίδιας της εταιρείας;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει επανειληµµένα το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε.
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Αυτή την πρόταση αποσύρτε την, όπως ήρθε, µε την τροποποίηση που φέρατε, γιατί είναι µέγα σκάνδαλο. Θα κληθούµε
όλοι να απολογηθούµε.
Εάν θέλει να κάνει απαλλοτριώσεις η νέα εταιρεία, θα γίνει εις
βάρος της νέας εταιρείας και όχι του ελληνικού δηµοσίου. Αυτά
τα πράγµατα είναι πολύ σοβαρά, για να τα φέρνετε έτσι στη
Βουλή.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ευχαριστούµε πολύ.
Τον λόγο έχει ο ειδικός αγορητής του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Καραθανασόπουλος.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Ποια είναι η κριτική µας απέναντι στην Κυβέρνηση; Δεν εστιάζουµε την κριτική µας στο ότι το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο είναι
αποσπασµατικό ή ότι αφορά έναν κακό σχεδιασµό της Κυβέρνησης. Κατά τη γνώµη µας, υπηρετεί έναν αντιλαϊκό σχεδιασµό και
έτσι ήταν ο σχεδιασµός στο παρελθόν, για κάποιους, όπως η
Αξιωµατική Αντιπολίτευση, που φλερτάρει µε τη δεκαετία του
’50.
Σήµερα είναι αντιλαϊκός ο σχεδιασµός γι’ αυτούς οι οποίοι περιορίζουν την πάλη µόνο στο συγκεκριµένο νοµοσχέδιο και ξεχνούν όλα τα υπόλοιπα και τη διαµορφωθείσα πραγµατικότητα,
αλλά και θα είναι αντιλαϊκός ο σχεδιασµός, µε βάση και τους κυβερνητικούς σχεδιασµούς και επιλογές για τον διαχωρισµό της
ΔΕΗ, από τη στιγµή που κυριαρχούν και εντάσσεται ο σχεδιασµός αυτός στους νόµους της καπιταλιστικής αγοράς.
Απ’ αυτήν την άποψη έχει ιδιαίτερη σηµασία να δούµε από
ποια σκοπιά είναι το «όχι» του καθένα. Το δικό µας «όχι» είναι
από τη σκοπιά της υπεράσπισης και της ικανοποίησης των λαϊκών αναγκών και στα ζητήµατα της ενέργειας. Είναι από τη σκοπιά της υπεράσπισης των δικαιωµάτων των εργαζόµενων και
στον τοµέα της ενέργειας.
Αλήθεια, µε το σχέδιο της Κυβέρνησης θα υπάρξει επιδείνωση;
Η Κυβέρνηση ισχυρίζεται το αντίθετο. Όµως, η πραγµατικότητα
είναι αµείλικτη και θα παρακαλούσαµε εδώ να σταµατήσει το παιχνιδάκι της παράθεσης διαφόρων στοιχείων. Γιατί γνωρίζουµε
πολύ καλά και εµείς πώς µπορούν να αξιοποιηθούν τα διάφορα
στατιστικά στοιχεία και µε ποια χρονική σειρά δίνει το ένα ή το
άλλο αποτέλεσµα, όταν η πραγµατικότητα είναι αµείλικτη.
Για παράδειγµα, είναι δυνατόν να ισχυρίζεται η συγκυβέρνηση
ότι στις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχει
προχωρήσει η απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας
και συµµετέχουν ή έχουν το πάνω χέρι οι ιδιωτικοί επιχειρηµατικοί όµιλοι, έχει βελτιωθεί η κατάσταση µε τα τιµολόγια τα λαϊκά,
ότι µειώθηκαν οι τιµές, όταν η ίδια παραδέχεται –γιατί αυτά είναι
τα επίσηµα στοιχεία της EUROSTAT- ότι υπάρχουν πενήντα εκατοµµύρια άτοµα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που ζουν υπό συνθήκες ενεργειακής φτώχειας, δηλαδή αδυνατούν να ικανοποιήσουν
τις στοιχειώδεις ανάγκες στην ενέργεια; Άρα πώς µπορεί να έχει
γίνουν αυτά τα πράγµατα ταυτόχρονα; Αυτά δεν γίνονται και τα
δύο µαζί, κύριοι Υπουργοί.
Έτσι, λοιπόν, έχουµε συνολικά αύξηση των τιµολογίων. Εκεί
οδήγησε η απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και
έχουµε παντού επιδείνωση της θέσης των εργαζόµενων. Και
στην Ελλάδα τριάντα πέντε χιλιάδες ήταν πριν από την απελευθέρωση οι εργαζόµενοι στη ΔΕΗ, ενώ δεκαοκτώµισι χιλιάδες
είναι σήµερα.
Κυριαρχούν οι ευέλικτες σχέσεις εργασίας, οι συµβασιούχοι,
κυριαρχούν στα ορυχεία και στην παραγωγή οι εργολαβίες µε τη
µαύρη, ουσιαστικά, εργασία. Και δεν είναι µόνο στον τοµέα της
ενέργειας. Θαυµάζει η Κυβέρνηση τον τοµέα της τηλεπικοινωνίας.
Κάτω από ποιες συνθήκες εργάζονται οι εργαζόµενοι στις
ιδιωτικές επιχειρήσεις της τηλεπικοινωνίας, κύριε Υπουργέ; Με
τι συλλογικές συµβάσεις; Υπάρχουν συλλογικές συµβάσεις;
Μόνο για το 60%. Το υπόλοιπο 40% εργάζεται µε ατοµικές συµβάσεις, που πολλές φορές είναι συµβάσεις αυθαίρετες, στην κυριολεξία. Μάλιστα, το µεγαλύτερο κοµµάτι αυτών των συλλογικών συµβάσεων λήγει το 2014.
Απ’ αυτήν την άποψη, λοιπόν, φαίνεται πολύ καθαρά πώς θα
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διαµορφωθούν οι συνθήκες για τους εργαζόµενους.
Έτσι, λοιπόν, το παρόν νοµοσχέδιο –κι εδώ δεν χωράει καµµία
αµφιβολία- αποτελεί κρίκο της συνολικότερης πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της απελευθέρωσης, δηλαδή, της αγοράς
ηλεκτρικής ενέργειας.
Απ’ αυτήν την άποψη γεννάται ένα πολύ µεγάλο ερώτηµα:
Μπορεί αλήθεια κάποιος που αποδέχεται αυτήν την πολιτική της
απελευθέρωσης της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, που αποδέχεται τη δράση των ιδιωτικών επιχειρηµατικών οµίλων στον
τοµέα της ενέργειας, που αποδέχεται συνολικά την κυριαρχία
των µονοπωλίων στην οικονοµία, να λέει ότι µπορεί να διασφαλίσει, να ικανοποιήσει τις λαϊκές ανάγκες, όπως κάνουν τα άλλα
αντιµνηµονιακά κόµµατα, κατηγορώντας την Κυβέρνηση και το
κόµµα της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης; Δηλαδή, τη στιγµή που
διυλίζουν τον κώνωπα –γιατί αυτό είναι το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο, ένα τµήµα- καταπίνουν την κάµηλο.
Υπάρχουν, δηλαδή, και «όχι» που δεν αµφισβητούν τις παραπάνω στρατηγικές επιλογές, δεν αµφισβητούν επί της ουσίας την
ανάγκη ικανοποίησης των επιχειρηµατικών οµίλων και καλλιεργούν αυταπάτες στον κόσµο ότι µπορεί να υπάρξει στο πλαίσιο
αυτό µια φιλολαϊκή διαχείριση, τη στιγµή που οι ίδιοι, µαζί µε τις
ηγεσίες του συνδικαλιστικού κινήµατος, έχουν ευθύνες τεράστιες, γιατί ιστορικά έχουν αποδεχθεί αυτήν την πολιτική είτε από
τη Συνθήκη του Μάαστριχτ είτε µιλώντας για υγιή ανταγωνισµό,
για υγιή απελευθέρωση της αγοράς.
Γιατί έγινε σήµερα η απελευθέρωση της αγοράς της ηλεκτρικής ενέργειας; Γιατί αποτελεί στρατηγική επιλογή της Ευρωπαϊκής Ένωσης; Γιατί ανταποκρίνεται στις σηµερινές ανάγκες του
κεφαλαίου. Υπάρχουν σήµερα τα συσσωρευµένα κεφάλαια, άρα
πρέπει να διαµορφωθούν νέοι τοµείς επενδυτικής επιχειρηµατικής δραστηριότητας για να θωρακιστεί η κερδοφορία. Όµως,
έτσι κάθε φορά, σε αυτή τη βάση, γίνεται ο αστικός σχεδιασµός,
µε βάση τις ανάγκες του κεφαλαίου. Έτσι κι αύριο, για παράδειγµα, µπορεί το ίδιο το αστικό κράτος να σπεύσει να εξυγιάνει
τις χρεοκοπηµένες ενεργειακές µονάδες. Και, βεβαίως, αυτή η
εξυγίανση θα γίνει σε βάρος των ίδιων των εργαζόµενων, σε βάρος των λαϊκών στρωµάτων.
Ποιος, λοιπόν, κρύβεται πίσω απ’ αυτήν την επιλογή και στο
συγκεκριµένο νοµοσχέδιο; Κρύβονται, µήπως, οι δανειστές και
η τρόικα; Εµείς λέµε καθαρά ότι δεν είναι αυτοί, οι οποίοι κρύβονται πίσω από το σηµερινό νοµοσχέδιο. Πίσω από το σηµερινό
νοµοσχέδιο κρύβεται το κεφάλαιο και η ικανοποίηση των αναγκών του, κρύβονται οι πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης που
εξυπηρετούν αυτές τις ανάγκες του κεφαλαίου.
Γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο και δεν είναι τυχαίο ότι σε αυτό το
πλαίσιο της απελευθέρωσης της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας
υπάρχει σκανδαλώδης στήριξη του ίδιου του αστικού κράτους
σε όλα τα προηγούµενα χρόνια, τεράστια προνόµια, τεράστια κίνητρα για ιδιωτικές επενδύσεις στις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, των αιολικών και των φωτοβολταϊκών, σκανδαλώδης στήριξη σε επενδύσεις σε εισαγόµενα καύσιµα, όπως το φυσικό
αέριο. Αυτή την ανάγκη του κεφαλαίου υπηρετούν οι ιδιωτικοποιήσεις σήµερα και των λιγνιτικών και θερµικών µονάδων και
των υδροηλεκτρικών έργων.
Αυτή, ακριβώς, την ανάγκη υπηρετούν και οι εγγυηµένες υψηλές τιµές, κατά τις οποίες είναι υποχρεωµένο το σύστηµα να
απορροφά την παραγόµενη ενέργεια.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε, σε ένα λεπτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Θα πάρετε κι εσείς τον
χρόνο της δευτερολογίας;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Περίπου. Δεν θα τον
εξαντλήσω.
Άρα, απ’ αυτήν την άποψη, είναι φανερό ποιος πρέπει να µπει
στο στόχαστρο της διαπάλης. Βεβαίως, η Κυβέρνηση που υπηρετεί τα συµφέροντα του κεφαλαίου. Όµως, πρέπει να µπει συνολικά το ίδιο το κεφάλαιο, συνολικά, οι πολιτικές και οι θεσµοί
που υπηρετούν τις ανάγκες του κεφαλαίου. Μόνο µε αυτόν τον
τρόπο µπορεί να υπάρξει ένα ρωµαλέο, αποτελεσµατικό κίνηµα,
ένα κίνηµα µε αντοχές, που θα αξιοποιεί όλες τις µορφές πάλης,
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µε στόχους πάλης αλλά και µορφές που θα σφυρηλατούν τη
λαϊκή συµµαχία για να µπορέσει να αποκρούσει την αντιλαϊκή
επίθεση, για να µπορέσει να αντιµετωπίσει την κρατική καταστολή των αγώνων και µε επιστρατεύσεις, για να µη συµβιβάζεται µε τη µοιρολατρία και την προσαρµογή στο συγκεκριµένο
συσχετισµό δυνάµεων, για να διεκδικήσει όλα αυτά που σήµερα
απαντούν στις ανάγκες.
Πώς µπορεί να γίνει αυτό; Πώς µπορεί, δηλαδή, σήµερα να
ικανοποιηθεί το σύνολο των αναγκών; Μόνο ένας τρόπος υπάρχει: Μόνο όταν φύγει από τη µέση η καπιταλιστική ιδιοκτησία,
µόνο όταν σταµατήσει να αποτελεί κίνητρο της οικονοµίας το καπιταλιστικό κέρδος.
Μόνο, λοιπόν, όταν ξεµπερδέψουµε απ’ αυτό το καπιταλιστικό
κέρδος, µπορούµε να έχουµε µία παραγωγική ανασυγκρότηση
προς όφελος του λαού, µια παραγωγική ανασυγκρότηση τέτοια,
η οποία θα λύνει και τη µεγάλη αντίφαση που στον τοµέα της
ηλεκτρικής ενέργειας εκφράζεται στην αντίφαση ανάµεσα στον
τεράστιο πλούτο παραγωγικών πηγών που υπάρχουν στη χώρα
µας και στην εκτεταµένη ενεργειακή φτώχεια που µαστίζει ένα
πολύ µεγάλο τµήµα των λαϊκών νοικοκυριών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ευχαριστούµε πολύ,
κύριε συνάδελφε.
Τον λόγο έχει ο κ. Σταυρογιάννης, ειδικός αγορητής των Ανεξαρτήτων Δηµοκρατικών Βουλευτών.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υφυπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η προτεινόµενη διάσπαση, ο κατακερµατισµός και η ιδιωτικοποίηση της
ΔΕΗ είναι µια επιλογή υψηλού ρίσκου και υψηλού κινδύνου όχι
µόνο για την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας µας αλλά και για
το σύνολο της οικονοµίας, αφού συνδέεται άρρηκτα µε τα θέµατα και κατανοµής πλούτου και ισχύος. Βεβαίως, η ενέργεια
αποτελεί έναν από τους κυριότερους µοχλούς ανάπτυξης και παραγωγικής ανασυγκρότησης που έχει ανάγκη η χώρα. Βεβαίως,
µπορεί κάτω από προϋποθέσεις αυτό που προβλέπεται στο νοµοσχέδιο να οδηγήσει σε καταστροφικά αποτελέσµατα αντίστοιχα µε αυτά που έχουν συµβεί σε άλλες χώρες, όπως είναι η
Βραζιλία ή η Καλιφόρνια των Ηνωµένων Πολιτειών, όπως έδειξε
το σκάνδαλο της κατάρρευσης της «ENRON», αλλά και τα µπλακ
άουτ που έχουν συµβεί µέσα στην καρδιά της Ευρώπης, στην
Κεντρική Ευρώπη.
Από το διαφωτιστικό παράδειγµα της Μεγάλης Βρετανίας, από
την οποία ξεκίνησε και σε πολλά άλλα επίπεδα η ιδιωτικοποίηση,
προκύπτει πως ο κατακερµατισµός στην παραγωγή της ενέργειας δηµιουργεί αξεπέραστα προβλήµατα που τελικά πληρώνουν οι κοινωνίες και οι οικονοµίες. Γι’ αυτό κι έχει αποδειχθεί σε
όλες τις χώρες ότι οι καταναλωτές, η κοινωνία και οι παραγωγοί
ζητούν ηλεκτρική ενέργεια και προβλέψιµη και φθηνή.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τα αποτελέσµατα της απελευθερωµένης αγοράς της ενέργειας είναι γνωστά, µε βάση τα όσα
ανέφερα κι εγώ και οι συνάδελφοι οµιλητές. Και πέρα από τα
προβλήµατα που δηµιουργήθηκαν, στην ουσία είχαµε ολιγοπωλιακή υπερσυγκέντρωση και αντί για µείωση, αύξηση των τιµών
της ενέργειας, όσο κι αν ο Υπουργός προσπαθεί και το επαναλαµβάνει µε τους γνωστούς πίνακες της EUROSTAT. Είπα και
στην οµιλία µου επί της αρχής ότι υπάρχουν πολλοί τρόποι να
µη λέει κανείς την αλήθεια. Βεβαίως, µετά από µακρόχρονη αύξηση των τιµών ή αφού έχουν αλλάξει πολλά δεδοµένα, ερχόµαστε και λέµε, ναι, υπήρξε µια µείωση µεσοσταθµική 4%. Βέβαια,
αφού είχαµε αύξηση 90%, µετά µπορεί να έχουµε και µία τέτοια
µείωση.
Οι πολιτικές αποφάσεις και οι παρεµβάσεις, καθώς και το θεσµικό πλαίσιο, διαδραµάτισαν σε αυτή την πορεία σηµαντικότατο
ρόλο στο ενεργειακό τοπίο, όπως το ξέρουµε στην Ευρώπη και
είτε διευκόλυναν τη σύµπραξη προκειµένου να δηµιουργηθούν
µεγάλοι παίκτες στον χώρο της ενέργειας, είτε περιόρισαν τον
ανταγωνισµό και διευκόλυναν τη µεγέθυνση στην εγχώρια αλλά
και στις διεθνείς αγορές, εκεί όπου οι φραγµοί εισόδου ήταν χαλαροί.
Η µετατόπιση -γιατί αυτή είναι η ουσία- από την παραδοσιακή
άποψη της λειτουργίας της δηµόσιας επιχείρησης, που υπηρετούσε το δηµόσιο συµφέρον, στο συµφέρον των µετόχων, είναι
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αυτό το αποτέλεσµα που όλοι γνωρίζουµε.
Αντίθετα, όµως, µε τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις και τις µεγάλες επιχειρήσεις του δηµόσιου τοµέα του ηλεκτρισµού που ή κατέφυγαν στην περίπτωση των στρατηγικών συγχωνεύσεων που
οδήγησε σε εθνικούς πρωταθλητές και σε περιφερειακούς µεγάλους παίκτες της ενέργειας ή προσπάθησαν, εν πάση περιπτώσει, να διαφυλάξουν τον ανταγωνισµό και την οικονοµική
αποτελεσµατικότητα, οι ελληνικές κυβερνήσεις -κυρίως οι τελευταίες- και η ΔΕΗ, δεν επέλεξαν έγκαιρα ούτε τη µία ούτε την
άλλη οδό, αν και είχαν στο διάθεσή τους όλα σχεδόν τα δεδοµένα από την πραγµατικότητα της απελευθερωµένης αγοράς
ενέργειας στις κυριότερες οικονοµίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
αλλά και σε όλον τον κόσµο. Και δεν κατάφεραν, ούτε η δηµόσια
επιχείρηση ούτε οι κυβερνήσεις, να αξιοποιήσουν αυτά τα στοιχεία και να τα µετουσιώσουν, να τα εσωτερικεύσουν σε µία επωφελή προσαρµοσµένη στρατηγική στα καινούργια δεδοµένα.
Και σήµερα η Κυβέρνηση, χωρίς στρατηγικό σχεδιασµό, υπό
τη δαµόκλειο σπάθη του µνηµονίου, κατακερµατίζει, διασπά τη
ΔΕΗ, µέσω του πλέον σκληρού και αµφιλεγόµενου εργαλείου για
την ιδιωτικοποίηση.
Για όλους, λοιπόν, αυτούς τους λόγους που σας ανέφερα
αυτή η λύση είναι η χειρότερη λύση και επιλογή υψηλού ρίσκου
και κινδύνου για το σύνολο της χώρας και, βεβαίως, για την ενεργειακή της επάρκεια και ασφάλεια.
Η προτεινόµενη από την Κυβέρνηση ιδιωτικοποίηση, κατάτµηση και εκχώρηση στα γνωστά συµφέροντα που λυµαίνονται
τον χώρο της ενέργειας, ακόµη και σε χώρες µε ισχυρές αντιµονοπωλιακές νοµοθεσίες και πρακτικές, όπως µας λέει η διεθνής
εµπειρία -όπως οι Ηνωµένες Πολιτείες- απέτυχαν και είχαν τεράστιο όχι µόνο κοινωνικό, αλλά και οικονοµικό κόστος. Επαναλαµβάνω τι συνέβη στην Καλιφόρνια και τα µπλακ άουτ στη Νέα
Υόρκη.
Αυτό, µαζί µε τα πρόσφατα δηµοψηφίσµατα που έγιναν, κύριε
Υφυπουργέ, στο Αµβούργο και στο Βερολίνο, υπέρ της επιστροφής των εταιρειών κοινής ωφέλειας υπό κρατικό έλεγχο, δείχνουν ότι οι πολίτες επιθυµούν να υπάρχει έλεγχος από το
κράτος και κρατική ιδιοκτησία στις επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας.
Στον αντίποδα αυτού που µόλις σας περιέγραψα, είναι η τάση
για περιφερειοποίηση ή διεθνοποίηση των επιχειρήσεων και των
οικονοµιών. Ο ανταγωνισµός εκεί περιορίζεται σε άλλα επίπεδα,
αλλάζοντας και την αποτελεσµατικότητα αυτού.
Οι εξαγορές, οι συγχωνεύσεις, οι ιδιωτικοποιήσεις, στις οποίες
κάποιοι συνάδελφοι αναφέρονται εδώ συνεχώς, όντως αποτέλεσαν στην αρχή µέσο και χρήσιµα εργαλεία που χρησιµοποίησε ο
µηχανισµός για κάποιες επενδύσεις. Όµως, το ουσιώδες πρόβληµα -και αν θέλετε η ουσία- δεν βρίσκεται στις ιδιωτικοποιήσεις αλλά στον ανταγωνισµό, που υποτίθεται ότι πρέπει να
δηµιουργήσουν µε τις καινούργιες επιχειρήσεις οι ιδιώτες επενδυτές.
Το ουσιώδες τώρα δεν βρίσκεται µόνο σε αυτά που αναφέρθηκαν αλλά και στις συµµαχίες, στις κοινοπραξίες, στις συνεργασίες έρευνας και γενικότερα στις υψηλού επιπέδου συµφωνίες
που πολλές δηµόσιες επιχειρήσεις ηλεκτρισµού σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες επέλεξαν.
Στις νέες, λοιπόν, συµµαχίες, συνεργασίες και συνυπάρξεις
έπρεπε να στραφεί και η δηµόσια επιχείρηση, επιλέγοντας τον
στρατηγικό επενδυτή, αυτόν που θα βοηθούσε τη δηµόσια επιχείρηση να ανοιχτεί και σε άλλες αγορές.
Γιατί; Διότι αντί της κοινής ευρωπαϊκής αγοράς ενέργειας η
απελευθέρωση ανέδειξε επτά περιφερειακές επιµέρους αγορές
που διαχωρίζονται είτε από το ανεπαρκές δίκτυο µεταφοράς,
είτε από τους φυσικούς και θεσµικούς φραγµούς εισόδου που
υπήρχαν. Και έτσι αναδείχθηκαν είτε οι εθνικοί πρωταθλητές είτε
οι περιφερειακοί και πανευρωπαϊκοί παίκτες στον χώρο της ενέργειας -είναι γνωστό- στην Ιβηρική, στη Γαλλία, στην Ιταλία, στη
Βρετανία, στην Κεντρική Ευρώπη, στη Βαλτική είτε στις σκανδιναβικές χώρες.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Θα πάρω και τον χρόνο της δευτερολογίας µου, κύριε Πρόε-
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δρε.
Επειδή από αυτά που ξέρουµε θεωρείται αναπόφευκτη και η
περιφερειοποίηση της Ανατολικής Ευρώπης ως απάντηση στη
νέα οικονοµική πραγµατικότητα, εκεί έπρεπε να στοχεύει η ΔΕΗ
αν είχε στρατηγικό πλάνο ή -αν θέλετε καλύτερα- εάν ως χώρα
είχαµε στρατηγική σχετικά µε το τι έπρεπε να κάνουµε. Γιατί πρέπει να µάθουµε να ζούµε και σε εθνικό και σε περιφερειακό και
σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.
Τώρα για τα υπόλοιπα, ακόµη κι αν είχε σχεδιάσει η Κυβέρνηση την καλύτερη πλειοδοτική διαδικασία -που βεβαίως δεν
είναι έτσι, ακούστηκε από όλες τις πλευρές- κι αν ακόµη ήταν
διασφαλισµένη η είσπραξη του τιµήµατος που θα αναλογούσε,
το διακύβευµα είναι πολύ µεγαλύτερο και έχει να κάνει µε την
ενέργεια ως κοινωνικό αγαθό, µε την υπερσυγκέντρωση πλούτου
σε συγκεκριµένα συµφέροντα που λυµαίνονταν τα τελευταία
χρόνια -κι όχι µόνο- τον χώρο της ενέργειας. Επίσης, έχει να
κάνει και µε την ουσία του προβλήµατος, που δεν άπτεται µόνο
ζητηµάτων πολιτικής της ηθικής ή κοινωνικής δικαιοσύνης. Αλήθεια, µπορεί µία οικονοµία και µία χώρα να επιβιώσει όταν έχουµε
υπερσυγκέντρωση πλούτου σε ελάχιστους, εξαφάνιση, της µεσαίας τάξης; Και ποια θα είναι η επόµενη µέρα;
Τέλος, η ιδιωτικοποίηση είναι ο ένας δρόµος. Ο άλλος δρόµος
είναι η δηµιουργία νέων επιχειρήσεων. Αυτό αναφέρθηκε και από
τους συναδέλφους και έχουµε και χαρακτηριστικά παραδείγµατα
άλλων χωρών. Όµως, εµείς εδώ, στην πατρίδα µας, έχουµε το
ιδιότυπο, αν θέλετε, καθεστώς να έχουµε κρατικοδίαιτους επιχειρηµατίες, επιχειρηµατίες οι οποίοι θέλουν να διασφαλίσουν
τα κέρδη τους χωρίς να πάρουν κανένα ρίσκο.
Τέλος, το παράδειγµα της Σκανδιναβίας, στο οποίο αναφέρθηκε η κ. Φούντα προηγουµένως, έχει δείξει ότι µία επιτυχής απελευθέρωση, µεταρρύθµιση στον χώρο της αγοράς της ενέργειας
-και όχι µόνο- µπορεί να προχωρήσει και χωρίς τις µεθόδους που
επιλέγετε εσείς και υπό συνθήκες ανταγωνισµού οι δηµόσιες επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας να είναι και αποδοτικές και ανταγωνιστικές.
Πολλά πράγµατα θα έπρεπε να έχουν προβλεφθεί και να έχουν
γίνει σωστά. Διότι είναι πολύ πιο δύσκολο να διορθώνεις µετά µε
άλλες πολιτικές αποφάσεις, συνέπειες πολιτικών που αφήνουν,
αν θέλετε, βαθιά το στίγµα τους στην κοινωνία και στην οικονοµία.
Πρέπει επιτέλους η στρατηγική να µπει και στο λεξιλόγιο της
χώρας µας όσον αφορά και τις µεγάλες επιχειρήσεις, όπως είναι
η ΔΕΗ, αλλά και η χώρα µας και η οικονοµία µας. Βεβαίως, αυτό
προϋποθέτει και άλλα πράγµατα, όπως θεσµούς που να λειτουργούν, λειτουργίες επιλογής προσώπων και πολιτικών, παροχή
κινήτρων γι’ αυτό, αλλά και µηχανισµό ελέγχου και ευθύνης που
πρέπει να προέρχεται κυρίως από τις υπεύθυνες εξουσίες.
Ο τρόπος µε τον οποίον νοµοθετείτε, όµως, για µία ακόµη
φορά, κύριε Υφυπουργέ, δείχνει ότι τίποτα από όλα αυτά δεν
λαµβάνει υπ’ όψιν η Κυβέρνησή σας. Γι’ αυτό όχι µόνο καταψηφίζουµε το παρόν νοµοσχέδιο, αλλά πιστεύουµε πως είτε µε την
επιλογή να αποφασίσει ο ελληνικός λαός τι ακριβώς θα γίνει στο
ζήτηµα της ιδιωτικοποίησης της ΔΕΗ, είτε ακόµη και ζητήµατα
αντισυνταγµατικότητας που έθεσε ο Κοινοβουλευτικός µας Εκπρόσωπος και µπορούν να κριθούν από την ελληνική δικαιοσύνη, θα υπάρξει απάντηση και σίγουρα αυτός ο νόµος αν
ψηφιστεί, δεν θα εφαρµοστεί.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ευχαριστούµε πολύ,
κύριε συνάδελφε.
Τον λόγο έχει ο κ. Μαρκόπουλος.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε
Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι σοβαρή η
συζήτηση, σοβαρό το θέµα, βαθύτατα ιδεολογικό θα έλεγα. Και
κακώς πολλοί συνάδελφοι σ’ αυτήν την Αίθουσα προσπαθούν να
διαχειριστούν το ζήτηµα της αποκρατικοποίησης της ΔΕΗ ως ένα
διαχειριστικό ζήτηµα της οικονοµίας. Γιατί;
Το πιο σοβαρό και το πιο αρνητικό απ’ όσα άκουσα σε αυτήν
την Αίθουσα ήταν διά στόµατος του Αρχηγού της Αξιωµατικής
Αντιπολίτευσης, ο οποίος είπε ότι ψάχνουµε στο πρόσωπο των
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Βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ χρήσιµους ηλίθιους.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Γ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ)
Ακούστε, κύριοι συνάδελφοι, δεν είστε ηλίθιοι. Εποµένως,
επειδή δεν είστε ηλίθιοι, δεν έχετε το άλλοθι να µπορείτε να λέτε
τόσα ψεύδη και τόσα παραπλανητικά σε αυτήν την Αίθουσα.
Βεβαίως, δεν είστε χρήσιµοι. Διότι χρήσιµοι Βουλευτές και
χρήσιµο κόµµα σε ένα δηµοκρατικό διάλογο σε αυτήν την Αίθουσα είναι το κόµµα το οποίο έχει προτάσεις, όχι αντιθέσεις.
Είναι το κόµµα το οποίο πηγαίνει τη χώρα µπροστά και όχι πίσω.
Είναι το κόµµα εκείνο, το οποίο αντιµετωπίζει τα πραγµατικά προβλήµατα που έχει να αντιµετωπίσει ένα σχέδιο νόµου, το οποίο
φέρνει η όποια Κυβέρνηση. Και ποια είναι τα πραγµατικά προβλήµατα;
Τα πραγµατικά προβλήµατα της ΔΕΗ είναι ότι πράγµατι είναι
µια εταιρεία µοναδική, µονοπωλιακή παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας στη χώρα, η οποία, όµως, δεν είναι ούτε κρατική, διότι
σε ένα πολύ µεγάλο ποσοστό είναι ιδιωτικοποιηµένη –κανείς δεν
το είπε από τον ΣΥΡΙΖΑ, γιατί προφανώς δεν θέλετε να το αντιµετωπίσετε- αλλά δεν είναι ούτε ιδιωτική ως προς το µάνατζµεντ,
γιατί προφανώς η διοίκηση της διορίζεται από το κράτος.
Ξεκινάµε, λοιπόν, από το υπ’ αριθµόν ένα πρόβληµα σήµερα
της ΔΕΗ, ότι δεν είναι ούτε κρατική ούτε ιδιωτική. Δεν µπορεί,
δηλαδή, να αντέξει ούτε τον ανταγωνισµό ούτε να γλιτώσει,
όµως, από το θεσµικό πλαίσιο είτε των διορισµών µέσω του
ΑΣΕΠ -δηλαδή δυσκινησία- ούτε κυρίως το πλαίσιο των κρατικών
προµηθειών, ούτε ό,τι συνοδεύει τις κρατικές προµήθειες, κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι.
Εσείς όλοι, όλοι µας κατά καιρούς, ανάλογα µε τη θέση που
είχαµε σε αυτήν την Αίθουσα, έχουµε πολλές φορές πει πάρα
πολλά για όλες τις µορφές των δηµοσίων προµηθειών της ΔΕΗ.
Και κατακρίναµε αυτήν την εταιρεία για τον τρόπο που πολλές
φορές διαχειρίστηκε τον θεσµό των κρατικών προµηθειών. Είχαµε δικαστήρια, σκανδαλολογίες, κουβέντες πολλές.
Αυτήν τη ΔΕΗ ζηλεύετε; Αυτήν τη ΔΕΗ επιθυµείτε; Εκεί θέλετε
να επιστρέψουµε; Διότι δεν µπορώ να καταλάβω κάτι. Δεν µπορώ
να αντιληφθώ ότι είναι δυνατόν να υπάρχουν κόµµατα σ’ αυτήν
την Αίθουσα που θέλουν να ελπίζουν ότι το µέλλον τους είναι η
επανάληψη ενός τραγικού παρελθόντος. Και αυτό δεν αφορά
µόνο τη ΔΕΗ. Αφορά όλη τη διαχείριση της οικονοµίας. Διότι
αυτό, το οποίο µας λέτε σε αυτήν την Αίθουσα επί µήνες τώρα
είναι ότι απλά θέλετε να µείνουµε στάσιµοι σε αυτά που έχουµε.
Μα, δεν ξέρετε ότι αν κάνουµε τα ίδια πράγµατα για τα ίδια προβλήµατα θα φέρουµε τα ίδια αποτελέσµατα; Είστε ευχαριστηµένοι από την οικονοµία; Είστε ευχαριστηµένοι από τη ΔΕΗ; Αυτό
θέλετε; Βγείτε και πείτε το στους πολίτες. Όχι στους συνδικαλιστές της ΔΕΗ, όχι δηλαδή στο παράδειγµα του κυβερνητικού
συνδικαλισµού που αναπτύχθηκε και διδάχθηκε κατεξοχήν από
τη ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ, τους πρωταγωνιστές της οποίας διαφυλάσσετε
στα διδακτήρια του κόµµατος σας. Διότι αυτό κάνετε. Απευθύνοµαι στον ΣΥΡΙΖΑ. Έφυγαν από το ΠΑΣΟΚ και ήρθαν σε εσάς.
Αυτή είναι η πραγµατικότητα. Αυτήν τη ΔΕΗ θέλετε; Θέλετε τη
ΔΕΗ των κρατικών προµηθειών, των πιθανών σκανδάλων, του κυβερνητικού συνδικαλισµού; Αυτό ζηλεύετε; Σε αυτό θέλετε να
µείνουµε; Βγείτε και πείτε το στους πολίτες. Και θα πάρετε απάντηση. Πείτε το ελεύθερα. Βγείτε έξω στην κοινωνία να τους ρωτήσετε.
Είπατε ότι η ιδιωτικοποίηση θα αυξήσει τις τιµές. Κανείς από
όσους αντιπολιτεύονται ή αντιµάχονται αυτό το σχέδιο νόµου,
δεν είπε µια λέξη για τη ΡΑΕ.
Τι είναι η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι; Είναι η ρυθµιστική αρχή, η συνταγµατικά κατοχυρωµένη,
η ηγεσία της οποίας επιλέγεται µε τα 3/5 της Διάσκεψης των
Προέδρων, δηλαδή µε ευρύτατη πλειοψηφία, ουσιαστικά µε συναίνεση όλων σχεδόν των κοµµάτων, η οποία ρυθµίζει τους ανταγωνισµούς στη ΔΕΗ, τις τιµές και κάνει την παρακολούθηση
της εταιρείας. Το ίδιο θα κάνει µε τη νέα εταιρεία, τη µικρότερη.
Κι αν µεθαύριο, µετά από χρόνια, προκύψει και τρίτη εταιρεία,
το ίδιο θα κάνει. Άρα γιατί αγωνιάτε για τις τιµές; Υπάρχει σε
αυτό το σχέδιο νόµου εξαφάνιση της ΡΑΕ;
Η ΡΑΕ είναι στο Σύνταγµα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Η
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ΡΑΕ είναι µια από τις ελάχιστες, θεσµοθετηµένες ρυθµιστικές
αρχές του ελληνικού Συντάγµατος. Άρα πέφτει και το άλλο επιχείρηµα της αύξησης των τιµών.
Εκτός αν θέλετε να πείτε ότι µια νέα εταιρεία που θα προκύψει,
έστω µε αυτόν τον τρόπο –θα συζητήσουµε σε λίγο τον τρόποθα αυξήσει τις τιµές έναντι της άλλης, της µεγαλύτερης που θα
πουλάει φθηνότερα. Θα εξαφανιστεί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Είναι απλά τα πράγµατα. Και δεν καταλαβαίνω γιατί δεν τα
βλέπετε.
Γι’ αυτό µιλώ για πλάνη. Γι’ αυτό λέω ότι δεν είστε ηλίθιοι. Και
µην προκαλείτε µε αυτόν τον τρόπο. Γι’ αυτό σας λέω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ένα τεράστιο ιδεολογικό και πολιτικό βάρος. Επιθυµεί
την επανάληψη ενός τραγικού φαινοµένου οργάνωσης διοίκησης
και διαχείρισης ενός κράτους, µιας επιχείρησης. Επενδύετε στην
κρατική επιχειρηµατικότητα. Προσπαθείτε να µας πείτε ότι αυτό
που απέτυχε από τη Μεταπολίτευση και µετά είναι το δικό σας
ιδεολογικό χαλί. Βγείτε και πείτε το σε αυτήν την κοινωνία που
µε αγωνία προσπαθεί να ξεφύγει από τον χαλκά και από τα
δεσµά αυτής της κρίσης που έχει µπει.
Είπατε ότι ιδιωτικοποιούµε την ενέργεια και χάνεται ένα σοβαρό ενεργειακό εργαλείο για την ανάπτυξη της χώρας. Γιατί; Η
άλλη ΔΕΗ εξαφανίζεται; Εκεί είναι µε βασικό µέτοχο το κράτος.
Πώς εξαφανίζονται τα ενεργειακά εργαλεία του κράτους; Αµφισβητείτε. Το τίµηµα µε το οποίο θα εκχωρηθεί, θα πουληθεί ουσιαστικά µε δηµόσιο διεθνή διαγωνισµό. Είναι το 30% της
υπάρχουσας ΔΕΗ. Όσοι το λένε αυτό, είναι πιο έξυπνοι από τους
ιδιώτες µετόχους της υπάρχουσας ΔΕΗ; Δηλαδή, αυτοί που έβαλαν τα λεφτά τους στη ΔΕΗ δεν ανησυχούν και ανησυχούν κάποιοι σε αυτήν την Αίθουσα ότι αυτοί πιθανόν από την πώληση
θα χάσουν χρήµατα. Αυτοί δεν µιλούν στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Αυτοί περιµένουν τον διαγωνισµό για να πάρει το κεφάλαιο της ΔΕΗ αυτά που θα πάρει από την πώληση του 30% και
ανησυχείτε εσείς. Πώς ανησυχείτε για τα λεφτά των άλλων όταν
οι άλλοι δεν ανησυχούν για τα χρήµατα τα δικά τους; Άλλη πλάνη
τροµερή, την οποία προσπαθείτε να διασπείρετε στον ελληνικό
λαό.
Είπατε σε αυτήν την Αίθουσα κι ακούστηκε πολύ δυνατά, ότι
επιδοτούνται από χρήµατα πολλά οι ιδιώτες στις ανανεώσιµες
πηγές ενέργειας. Κατ’ αρχάς, να πούµε ότι αυτή είναι ευρωπαϊκή
πολιτική, ότι οι επιδοτήσεις είναι ευρωπαϊκά χρήµατα κι ότι η καθαρή ενέργεια, το καθαρό κράτος, η µείωση των ρίπων, η µείωση
του διοξειδίου του άνθρακα, η µείωση αυτών που πρέπει να πληρώνει κάθε επιχείρηση ιδιωτική ή δηµόσια που παράγει ρίπους,
κοστίζει, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Εκτός αν ξαφνικά απολέσουµε πλήρως σε αυτήν την Αίθουσα τις αρχές τις παγκόσµιας
οικολογίας. Εκτός αν πετάξουµε στα σκουπίδια τις παγκόσµιες
συµφωνίες του Κιότο. Εκτός αν θέλουµε να γίνουµε κεντρική
Αφρική. Αυτό θέλουµε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι; Δεν ξέρετε
ότι η καθαρότητα κοστίζει;
Κι ενώ κοστίζει η καθαρότητα, την οποία προσπαθούµε να
προσεγγίσουµε από την παραγωγή ενέργειας σε αυτό το κράτος, παρά ταύτα η τιµή της ΔΕΗ, του ηλεκτρικού ρεύµατος στην
Ελλάδα είναι από τις πιο χαµηλές παρά την προσπάθεια που γίνεται. Και αυτό προφανώς οφείλεται στις επιδοτήσεις τις ευρωπαϊκές που αν δεν τις είχαµε ή θα είχαµε πολύ ακριβό ρεύµα ή
θα είχαµε πολύ βρώµικη ενέργεια.
Κλείνοντας, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κύριε Υπουργέ,
θέλω να πω πως θεωρώ ότι η Κυβέρνηση κάνει το σωστό. Πρέπει
να εµφανίζεται ανά πάσα στιγµή η Κυβέρνηση και η πλειοψηφία
ότι κάνει το σωστό, όχι γιατί σύρεται, αλλά γιατί το επιλέγει. Διότι
είναι επιλογή οικολογίας, είναι επιλογή οικονοµίας, είναι επιλογή
πολιτικής, είναι πολιτική ιδεολογική να πάµε σε έναν ανταγωνισµό, ότι δεν θέλουµε µονοπώλια, όπως δεν τα θέλει όλη η Ευρώπη. Δεν θέλουµε ούτε κρατικά ούτε ιδιωτικά µονοπώλια.
Θέλουµε ρύθµιση της αγοράς, να κατακτήσουµε, δηλαδή, αυτό
που έγινε στην τηλεφωνία, στην κινητή τηλεφωνία, αυτό που
έγινε στο λιµάνι Πειραιά, αυτό για το οποίο κάποιοι από την αντιπολίτευση –οι περισσότεροι, ακόµα και µέλη του ΠΑΣΟΚ και
Βουλευτές και ο πρώην Πρωθυπουργός- διαµαρτύρονταν τότε
µε σηκωµένη τη γροθιά και που σήµερα αποτελεί τη µεγαλύτερη
εστία προσλήψεων.
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Λένε µερικοί: «Με τι τιµές;». Με αυτές τις τιµές που κινείται όλη
η Ελλάδα. Με τις τιµές που επιβάλλει, δυστυχώς, η κρίση. Με τις
τιµές, στις οποίες αν δεν σκαρφαλώσουµε πάνω σε αυτές κι αν
δεν χτίσουµε µια νέα οικονοµία, δεν θα χτίσουµε µια νέα Ελλάδα.
Είπαµε, όµως, ότι εσείς είστε υπέρ του αποτυχηµένου µοντέλου και θέλετε τη στασιµότητα εκεί ακριβώς που βρισκόµαστε.
Αυτό πουλάτε στην κοινωνία. Επενδύετε στον φόβο των πολιτών,
ενώ εµείς επενδύουµε στη χώρα.
Υπό αυτήν την έννοια, βεβαίως, δεν είστε ηλίθιοι, αλλά ασφαλώς και δεν είστε χρήσιµοι. Είστε απλά οπισθοδροµικοί!
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε,
κύριε συνάδελφε.
Τον λόγο έχει η κ. Σταµπουλή. Απούσα. Διαγράφεται.
Τον λόγο έχει ο κ. Μπάρκας.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΚΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Είναι σαφές, κύριε Πρόεδρε, από τα ερωτήµατα όπως τίθενται
και κατά τη διάρκεια της συγκεκριµένης συζήτησης, ότι έχει ενσκήψει η λογική αντιπαράθεση που όντως έχουµε µε τη συγκυβέρνηση, η οποία είναι ιδεολογική.
Είναι σαφές ότι αυτό που πράττει η συγκυβέρνηση το πιστεύει.
Το ξέρουµε ότι το πιστεύει. Είναι υπέρ της πλήρους απελευθέρωσης της αγοράς, υπό την έννοια ότι δεν θέλει τίποτα υπό δηµόσιο έλεγχο παρά µόνο όλα να δίνονται στους ιδιώτες.
Είναι γεγονός, κύριε Μαρκόπουλε, ότι διεκδικείτε την ιδιωτικοποίηση των πάντων και, βεβαίως, είστε υπέρ των ιδιωτικών µονοπωλίων.
Κύριοι συνάδελφοι, υπάρχουν πολλά παραδείγµατα τα οποία
µπορούµε να αναφέρουµε.
Εγώ θα σας πω ένα το οποίο θυµάµαι, τον µεγάλο αγώνα των
Βουλευτών εδώ πέρα για την ιδιωτικοποίηση της Ολυµπιακής.
Ήταν µία Ολυµπιακή, η οποία βεβαίως είχε κακή διαχείριση, βεβαίως είχε προβλήµατα, παρ’ όλα αυτά, σε µια νύχτα ιδιωτικοποιήθηκε. Θυµάµαι τότε τον τσακωµό του ιδιοκτήτη της
«AEGEAN», της ανταγωνίστριας εταιρείας των αερογραµµών, µε
τη διοίκηση της Ολυµπιακής. Τότε έτρεχαν στα δικαστήρια οι κύριοι µηνύοντας ο ένας τον άλλο.
Πωλήθηκε η Ολυµπιακή και -επειδή δεν είµαστε λωτοφάγοιδεν έγινε καµµία ανταγωνιστική διαδικασία στην αγορά των αερογραµµών. Αυτό που έγινε είναι ότι ο ιδιοκτήτης της «AEGEAN»
αγόρασε και την Ολυµπιακή και τώρα είναι µονοπώλιο στις αερογραµµές στην Ελλάδα.
Εάν αυτό είναι ο ανταγωνισµός και η οικονοµία την οποία εσείς
ευαγγελίζεστε –είναι σαφές ότι αυτή είναι η αγορά την οποία
εσείς ευαγγελίζεστε- είναι σίγουρο, κύριοι, ότι έχουµε διαφορετικό ιδεολογικό χαρακτήρα, διότι η αναφορά µας -εκεί που κοιτάµε- είναι προς µία άλλη κατεύθυνση. Στρέφουµε τα µάτια µας
κάπου αλλού, ενώ εσείς προς τους λίγους, προς αυτούς που
πάντα κέρδιζαν και προ κρίσης και µέσα στην κρίση. Είναι αυτοί
που αύξησαν τα κέρδη τους µέσα στην κρίση, στην πενταετία
της κρίσης, κατά 10 δισεκατοµµύρια.
Εµείς από την άλλη, αντιλαµβανόµενοι διαφορετικά την πολιτική, στρέφουµε τα µάτια µας προς τη µεγάλη πλειοψηφία της
κοινωνίας, σε αυτούς που εσείς ποδοπατάτε.
Αναφέρεστε στους µισθούς σαν να είναι τιµές. Δεν είναι τιµές,
κυρίες και κύριοι Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας, δεν είναι
τιµές οι άνθρωποι. Ο µισθός βγαίνει µε κάποια αξιολογικά κριτήρια. Δεν είναι έτσι, «αντιλαµβάνοµαι εγώ κάπως ότι πρέπει να
πληρώσω κάποιον κύριο που κάνει µια δουλειά και του δίνω
κάτι». Υπό αυτήν την έννοια, δεν είναι τιµή τα 580 ευρώ –να το
λέτε «µεικτά!»- τα οποία δίνονται τώρα στον ιδιωτικό τοµέα. Εσείς
τα ψηφίσατε αυτά, δεν τα ψηφίσαµε εµείς.
Ας έρθουµε, λοιπόν, στη ΔΕΗ. Δυστυχώς, δεν έχω τον χρόνο
των είκοσι πέντε λεπτών που µίλησε ο Υπουργός για να απαντήσω στα ερωτήµατα που έθεσε ο ίδιος.
Πατάτε σε ψεύδη τα οποία και οι ίδιοι δεν τα αντιλαµβάνεστε.
Λέτε, λοιπόν, ότι θα µειωθεί η τιµή των τιµολογίων της ΔΕΗ. Από
πού προκύπτει αυτό το πράγµα; Αναφέρατε ως παράδειγµα την
Ιταλία.
Αλήθεια, τη Γαλλία που τόσο πολύ κόπτεστε να αναφέρετε σε
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άλλα νοµοσχέδια για τις τράπεζες, για τις τηλεπικοινωνίες, γιατί
δεν την αναφέρετε, κύριε Υφυπουργέ; Γιατί δεν αναφέρεστε, για
παράδειγµα, στη Γαλλία; Να µας πείτε τι γίνεται εκεί µε τη δηµόσια εταιρεία ηλεκτρισµού.
Αναφέρεστε, λοιπόν, σε µια σειρά από χώρες. Και πού βρίσκεται η πλειάδα αυτών των χωρών; Στα Βαλκάνια. Και για να έρθουµε στο 2012, στις προγραµµατικές δηλώσεις, σας είχαµε
επισηµάνει ότι το σχέδιό σας είναι να βαλκανοποιήσετε τη χώρα.
Σε ποια λογική, όµως; Όσον αφορά τους µισθούς. Θέλετε να δηµιουργήσετε στο Νότο της Ευρώπης ένα «τόξο» στο οποίο οι εργαζόµενοι θα πληρώνονται 280 ευρώ και το ρεύµα δεν θα είναι
δηµόσιο αγαθό, αλλά θα πηγαίνουµε στα χωριά µας, όπου θα
έχουµε λάµπες πετρελαίου για να βλέπουµε.
Εάν εσείς µεγαλώσατε µε αυτόν τον τρόπο –και φαντάζοµαι
ότι ορισµένοι από εσάς έτσι µεγαλώσατε γιατί είστε και µεγάλοι
σε ηλικία- εµείς οι νεότεροι δεν το ζήσαµε και ούτε θέλουµε να
φθάσουµε σε αυτό το επίπεδο. Επειδή η γενιά µας αντιλαµβάνεται ορισµένα πράγµατα ως κεκτηµένα, σας λέµε ότι δεν θέλουµε
να πάµε σε ένα νέο κρυφό σχολειό, για να δούµε πώς ήταν τότε.
Υπό αυτήν την έννοια, θα θέλαµε να έχουν όλοι οι άνθρωποι
τη δυνατότητα και τον τρόπο να έχουν ηλεκτρικό ρεύµα.
Σας ρωτώ, λοιπόν, ο ιδιοκτήτης, αυτός στον οποίο θα παραδώσετε, θα χαρίσετε µπιρ παρά –το έχετε ξανακάνει αυτό το πράγµα, θα σας µιλήσω εγώ για τη «ΔΩΔΩΝΗ», είναι κάτι που µε πονάει, γιατί είναι ο τόπος µου- τη ΔΕΗ µε ποια εχέγγυα δεν θα αυξήσει τα τιµολόγια; Εδώ τα αυξάνετε εσείς που θεωρείστε
δηµόσιο. Τοποθετείτε κάποιον στη διοίκηση της ΔΕΗ και αυτός
έτσι, χωρίς να ρωτήσει κανέναν, αυξάνει τα τιµολόγια. Απαντήστε
µου πόσες φορές έχει αυξηθεί το τιµολόγιο της ΔΕΗ τα δύο τελευταία χρόνια, µέσα στη βαθιά κρίση που περνάει η χώρα. Πάρα
πολλές φορές, θα σας πω εγώ.
Υπάρχουν πάρα πολλοί µύθοι στους οποίους πατάτε. Σας
απάντησε ο σύντροφος Καραγιαννίδης χθες στην οµιλία του,
όσον αφορά το ευρωπαϊκό κεκτηµένο και όσον αφορά το ότι πρέπει να συµβαδίζουµε µε την Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι η Ελλάδα
ήδη εδώ και µια δεκαπενταετία έχει εισαγάγει τις οδηγίες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης στη νοµοθεσία της και ο νόµος συνάδει
απόλυτα µε την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Εσείς εφευρίσκετε άλλα νοµοσχέδια, άλλους νόµους της Ευρωπαϊκής Ένωσης τώρα να εισαγάγετε;
Είναι πάρα πολλά, κυρίες και κύριοι της συγκυβέρνησης, αυτά
τα οποία θα µπορούσα να σας πω. Ένα είναι το βέβαιο: ότι η µεγάλη πλειοψηφία της κοινωνίας αντιτίθεται στην πώληση, σε
αυτό που κάνετε. Εσείς φοβάστε να το συζητήσουµε σε Ολοµέλεια και κλείνετε τη Βουλή, δηµιουργείτε µια Κοινοβουλευτική
Οµάδα που σας βολεύει. Εγώ θα σας θυµίσω µόνο ότι δεν υπάρχει κανένας Βουλευτής της Νέας Δηµοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ
από τις περιοχές που έχουν να κάνουν µε τη ΔΕΗ. «Διακοπάρουν» οι κύριοι και κάνουν βόλτα στην περιφέρειά τους λέγοντας
«εγώ δεν το ψήφισα, οι άλλοι το ψηφίζουν, εγώ είµαι σε άλλο
Τµήµα».
Σας λέµε, λοιπόν, το εξής και να το θυµάστε καλά: Η µέρα
εκείνη δεν θα αργήσει. Έχουµε ήδη µία εκλογική διαδικασία την
οποία κερδίσαµε και είστε µε τέσσερις µονάδες χαµένοι. Η
ηµέρα εκείνη δεν θα αργήσει. Όταν, λοιπόν, θα έρθει εκείνη η
µέρα, η ΔΕΗ θα ξαναγίνει δηµόσια, όχι έτσι όπως ήταν. Εµείς τα
κακώς κείµενα θα τα φτιάξουµε, θα τα διορθώσουµε, αλλά δεν
θα τη χαρίσουµε µπιρ παρά στον οποιονδήποτε τυχοδιώκτη µε
τον οποίο εσείς µπορεί να κάνετε βόλτες µε τα κότερά του στον
Αργοσαρωνικό. Εµείς θα του πούµε να φέρει πίσω αυτά που έχει
πάρει, τα κλεµµένα, για να τα δώσουµε σε αυτόν που πραγµατικά
του ανήκουν, στον ελληνικό λαό.
Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Τον λόγο έχει ο
κ. Μεϊκόπουλος.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΕΪΚΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, είναι ακατανόητη η τοποθέτηση
προηγουµένως από τον κ. Μαρκόπουλο. Δεν γνωρίζω από πού
αντλεί ακριβώς αυτά τα στοιχεία που µας παρέθεσε.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ)

Επειδή, όµως, εµείς δεν λέµε λόγια του αέρα, θα θέλαµε να
καταθέσουµε στα Πρακτικά την απάντηση που έδωσε ο Επίτροπος κ. Έτιγκερ στο δικό µας πρώην Ευρωβουλευτή κ. Νίκο
Χουντή, αναφορικά µε τις τιµές της ηλεκτρικής ενέργειας. Χαρακτηριστικά αναφέρει ότι οι τιµές της ηλεκτρικής ενέργειας στην
Ελλάδα είναι πολύ χαµηλές λόγω της οικονοµικά αποδοτικής παραγωγής σε λιγνιτικούς σταθµούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και της φθηνής υδροηλεκτρικής ενέργειας.
Την καταθέτω στα Πρακτικά και ο κ. Μαρκόπουλος µπορεί να
ενηµερωθεί από εκεί.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος
καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο
βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Νιώθω την ανάγκη να κάνω µία διαπίστωση, η οποία δίνει και
µια άµεση απάντηση σε µία συνεχόµενη στρέβλωση που αναπαράγεται ιδιαίτερα τις τελευταίες ηµέρες. Είναι –νοµίζω- πάγια τακτική αυτής της Κυβέρνησης οποιονδήποτε αγώνα ανθρώπων
εναντιώνεται σε µία αντικειµενικά ισοπεδωτική πολιτική να τον
χαρακτηρίζει συντεχνιακό ή να «φωτογραφίζει» ολόκληρες κοινωνικές κατηγορίες ανθρώπων όταν αγωνίζονται για ζητήµατα
πλέον επιβίωσης και να υποστηρίζει ότι αυτές οι κοινωνικές κατηγορίες προσπαθούν να υπερασπίσουν προνοµιακές καταστάσεις. Συντεχνία, λοιπόν, είναι και οι διοικητικοί υπάλληλοι, συντεχνία είναι οι καθαρίστριες, συντεχνία είναι οι σχολικοί φύλακες, συντεχνία οι δηµοτικοί αστυνοµικοί, συντεχνία οι υπάλληλοι
του µετρό, συντεχνία οι ναυτεργάτες. Όλες οι κοινωνικές κατηγορίες είναι µία τεράστια συντεχνία.
Το ίδιο ακριβώς µοντέλο εφαρµόζει και στην περίπτωση της
µικρής ΔΕΗ. Προσπάθησε, λοιπόν, να κατασυκοφαντήσει τον
αγώνα των εργαζοµένων, λέγοντας ότι προσπαθούν να υπερασπίσουν προνοµιακά συµφέροντα. Εγκαλεί, µάλιστα, την Αξιωµατική Αντιπολίτευση λέγοντας ότι είναι ο χώρος που πρώτος θα
τρέξει να προασπίσει τέτοιου είδους προνοµιακές καταστάσεις.
Το ζήτηµα όµως είναι το εξής, κυρίες και κύριοι της Συµπολίτευσης, ότι µετά από πέντε χρόνια οξύτατης οικονοµικής κρίσης,
µετά από πέντε χρόνια εξοντωτικής δηµοσιονοµικής προσαρµογής, µετά από πέντε χρόνια µιας οικονοµικής πολιτικής η οποία
αντικειµενικά έχει συρρικνώσει το βιοτικό επίπεδο προς τα κάτω,
νοµίζω ότι δεν υπάρχουν και πολλοί πλέον τέτοιοι θύλακες διαφθοράς και διαπλοκής που να έχουν παραµείνει.
Το δυστύχηµα ξέρετε ποιο είναι, κύριοι της Συµπολίτευσης;
Είναι το ότι αυτοί οι πραγµατικοί θύλακες της διαφθοράς και της
εύνοιας, που έχουν παραµείνει, απολαµβάνουν θεσµική προστασία. Αναφέροµαι στους καναλάρχες, αναφέροµαι στους εφοπλιστές µε τις φοροελαφρύνσεις. Αυτούς εκεί κανείς δεν τους
ακουµπά.
Έρχοµαι τώρα στο παράδειγµα της ΔΕΗ. Λέµε ότι στον αγώνα
που δίνεται υπάρχει και ένα ποιοτικό χαρακτηριστικό, το οποίο
διαφεύγει της προσοχής της συγκυβέρνησης, ότι δεν υπερασπιζόµαστε απλά το ιερό δικαίωµα των ανθρώπων αυτών στην εργασία, αλλά υπερασπιζόµαστε το δικαίωµα των Ελλήνων πολιτών
να διατηρήσουν υπό τον έλεγχο και την ιδιοκτησία µια επιχείρηση
που στήθηκε από το δικό τους υστέρηµα, το δικό τους αίµα και
το δικό τους ιδρώτα πριν από εξήντα τέσσερα χρόνια.
Άρα αντιλαµβάνεστε, κυρίες και κύριοι της Συµπολίτευσης, τι
γίνεται σήµερα εδώ. Δεν έχουµε µια απλή ιδεολογική αντιπαράθεση µεταξύ Κυβέρνησης και Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης. Δεν
είναι µια απλή πολιτική κόντρα, αλλά είναι µια µάχη υψίστης εθνικής σηµασίας. Μιλάµε, δηλαδή, για µια επιχείρηση, µια δοµή µε
στρατηγική σηµασία για την οικονοµία και την ανάπτυξη αυτής
της χώρας.
Γιατί, λοιπόν, επιµένει ο ΣΥΡΙΖΑ ότι η ΔΕΗ πρέπει να παραµείνει υπό δηµόσιο έλεγχο; Έχουµε κάποιο φετίχ; Η ίδια η νεοελληνική ιστορία, η ίδια η διαδροµή αυτής της επιχείρησης δίνει
και την απάντηση. Δύο είναι οι κύριοι λόγοι.
Πρώτον, γιατί µόνο µια δηµόσια επιχείρηση µπόρεσε να ενοποιήσει την παραγωγή σε ένα ενιαίο διασυνδεδεµένο δίκτυο,
ώστε τα φορτία να επιµερίζονται σε πανελλαδικό επίπεδο.
Δεύτερον, αυτή η ύπαρξη αυτού του δηµόσιου ενιαίου φορέα
µπόρεσε να επιµερίσει δίκαια το κόστος ανάµεσα στις κερδοφό-
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ρες και στις ζηµιογόνες περιοχές. Έτσι λοιπόν, κυρίες και κύριοι
της Συµπολίτευσης, κατάφερε το ρεύµα και έφτασε µέχρι και το
πιο αποµακρυσµένο χωριό και το πιο αποµακρυσµένο νησί της
ελληνικής επικράτειας.
Ο κυριότερος όµως λόγος, κυρίες και κύριοι της Συµπολίτευσης, είναι ότι η αξιοποίηση των πλουτοπαραγωγικών πηγών απαιτούσε πολύ µεγάλες επενδύσεις. Ποιος ιδιώτης θα µπορούσε να
κάνει κάτι τέτοιο;
Έτσι λοιπόν, κυρίες και κύριοι της Συµπολίτευσης, η ΔΕΗ δεν
είναι µόνο µια δοµή που απλά παράγει ρεύµα, αλλά είναι και ένα
εργαλείο το οποίο µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την άσκηση κοινωνικής πολιτικής. Ιδιαίτερα λοιπόν εδώ προσπαθώ να «χτυπήσω» την ευαισθησία σας. Σε µια περίοδο κρίσης, όπου η ανάγκη του πληθυσµού είναι να υψωθεί και να υπάρχει απέναντι σε
αυτή την κρίση µια ασπίδα προστασίας, τέτοιες στρατηγικές
δοµές πρέπει να αξιοποιηθούν για την άσκηση κοινωνικής πολιτικής και όχι να δοθούν αντί πινακίου φακής.
Τι καταφέρνετε, λοιπόν, µε αυτό το νοµοσχέδιο, που το χαρακτηρίζετε project µικρή ΔΕΗ; Δίνετε κοψοχρονιά δέκα µονάδες
παραγωγής ηλεκτρικού ρεύµατος και ένα µεγάλο κοµµάτι των
κοιτασµάτων λιγνίτη που αντιστοιχούν σε κοιτάσµατα τετρακοσίων πενήντα εκατοµµυρίων τόνων, φυσικά σε ιδιωτικά συµφέροντα.
Μαζί µε αυτές τις έτοιµες υποδοµές παραχωρείτε το δικαίωµα
στον υποτιθέµενο επενδυτή να παράγει και να διανέµει ρεύµα
και να προχωρά στην εξόρυξη λιγνίτη. Το κυριότερο όλων είναι
ότι παραδίδετε ένα εξασφαλισµένο πελατολόγιο που αντιστοιχεί
στο 30% της ηλεκτρικής ενέργειας που πουλά η ΔΕΗ.
Λέτε λοιπόν, κυρίες και κύριοι της συγκυβέρνησης, ότι η αποκρατικοποίηση -και συγκεκριµένα, να το πούµε καλύτερα, η ιδιωτικοποίηση- της ΔΕΗ είναι προς το συµφέρον του καταναλωτή.
Γι’ αυτό, επειδή ακριβώς είναι προς το συµφέρον του καταναλωτή, ξεσηκώθηκαν οι κάτοικοι του Βερολίνου και του Αµβούργου, µετά την αύξηση 21% της τιµής του ρεύµατος και ζητούν
να γίνει δηµοψήφισµα για την επαναφορά σε δηµόσιο έλεγχο της
παροχής ηλεκτρικής ενέργειας!
Γι’ αυτό κινητοποιήθηκε όλος ο λαός της Βουλγαρίας και έριξε
την κυβέρνηση Μπορίσοφ, όταν υπέφερε από την ιδιωτικοποίηση
ηλεκτρικής ενέργειας µε αυξήσεις των τιµών του ρεύµατος
140%! Γι’ αυτό, επειδή ακριβώς είναι προς το συµφέρον του καταναλωτή, από τους Ολυµπιακούς Αγώνες και µετά στην ιδιωτικοποιηµένη κατά 49% ΔΕΗ, οι αυξήσεις στην τιµή του ρεύµατος
σε µια τριετία ξεπέρασαν το 25%.
Γι’ αυτό, επειδή ακριβώς είναι προς το συµφέρον του καταναλωτή, το εγχείρηµα της ιδιωτικοποίησης στη Βρετανία οδήγησε,
κυρίες και κύριοι της Συµπολίτευσης, 3,5 εκατοµµύρια νοικοκυριά σε ενεργειακή φτώχεια. Οι εταιρείες φυσικά κέρδισαν περίπου 10 δισεκατοµµύρια και οι καταναλωτές έχασαν περίπου 5
δισεκατοµµύρια ευρώ, όταν η τιµή του ρεύµατος κατά την περίοδο 1997-2008 αυξήθηκε κατά 68%.
Να λέµε, λοιπόν, την αλήθεια. Ο στόχος σας δεν είναι η «εξυπηρέτηση» του καταναλωτή. Ο στόχος σας, κυρίες και κύριοι της
Συµπολίτευσης, είναι ο τεράστιος τζίρος της επιχείρησης αυτής,
επειδή αποτελεί έναν στρατηγικό πυλώνα για την εθνική οικονοµία. Είναι πολύ µεγάλο το deal, είναι πολύ µεγάλη η µπίζνα, είναι
πολύ µεγάλη και δεδοµένη η περιουσία. Αυτός είναι ο στόχος
σας. Δυστυχώς δεν θα τα καταφέρετε!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ο κ. Σταµενίτης
έχει τον λόγο. Απών. Διαγράφεται.
Ο κ. Ταµήλος έχει τον λόγο.
ΜΙΧΑΗΛ ΤΑΜΗΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, αγαπητοί συνάδελφοι, η κοινωνία είναι σε κρίση και η κατάσταση αβεβαιότητας που υπάρχει επιτρέπει να επικρατεί άκρατος λαϊκισµός, ο οποίος µεταφέρεται από τα σύγχρονα κοινωνικά µέσα
δικτύωσης και από τα κόµµατα της Βουλής και εκτός Βουλής.
Γενικά η κοινωνία δυσκολεύεται να αποδεχθεί µια πραγµατικότητα που απαιτεί αλλαγές στη ζωή µας, όπως την έχουµε ζήσει
µέχρι σήµερα. Όλοι έχουµε συνηθίσει να τα ζητούµε όλα από το
κράτος, παιδεία, υγεία, δρόµους, πάρκα, αθλητικές και πολιτιστικές υποδοµές, µουσεία, ΚΑΠΗ, παιδικούς σταθµούς και ό,τι άλλο
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θέλουµε, χωρίς να αντιλαµβανόµαστε ότι όλα αυτά κοστίζουν και
µέχρι σήµερα χρηµατοδοτούνταν σε πολύ µεγάλο βαθµό από
τον κρατικό προϋπολογισµό, δηλαδή από τους ίδιους τους φόρους των Ελλήνων.
Όµως, η χρεοκοπία της χώρας έβαλε τέλος στα διαδοχικά δάνεια µε τα οποία συντηρούσαµε και επεκτείναµε όλες αυτές τις
δηµόσιες υπηρεσίες και υποδοµές και ήρθε η δύσκολη στιγµή
να επιλέξουµε ποια από όλα αυτά θα κρατήσουµε δηµόσια και
ποια θα τα πληρώνουν οι χρήστες.
Υπάρχουν απλά παραδείγµατα από την καθηµερινή ζωή που
εµείς οι µεγαλύτεροι ζήσαµε. Αυτά προσγειώνουν ανώµαλα και
φαντάζουν κυνικά και ξενίζουν πολλούς όταν ακούγονται πολλές
φορές επίτηδες. Το ακραίο παράδειγµα µε τη ΔΕΗ είναι ακριβώς
µια περίπτωση που αποδεικνύει ότι ένα κοµµάτι της κοινωνίας
δεν µπορεί να δεχθεί ότι το ηλεκτρικό ρεύµα είναι κοινωνικό
αγαθό µεν, δεν είναι όµως δωρεάν. Και σήµερα υπάρχουν τριακόσιες χιλιάδες σπίτια που διέκοψαν το ρεύµα λόγω αδυναµίας
να πληρώσουν.
Υπάρχουν ακόµα και σήµερα περιοχές της χώρας χωρίς ηλεκτρικό ρεύµα, διότι δεν µπορούν να πληρώσουν οι ιδιοκτήτες διαφόρων κατοικιών ή κτηνοτροφικών µονάδων την τοποθέτηση των
στύλων, που κοστίζουν, αγαπητοί συνάδελφοι και αγαπητοί συµπολίτες, 900 ευρώ για τα πενήντα µέτρα. Δηλαδή αν κάποιος
απέχει πεντακόσια µέτρα από το τελευταίο ηλεκτροδοτηµένο σηµείο της πόλεώς του, πρέπει να δώσει 5.500 ευρώ στη ΔΕΗ για
να φέρει το ρεύµα εκεί.
Πρέπει να γνωρίζουν επίσης οι πολίτες ότι οι δήµοι πληρώνουν
σήµερα την κρατική ΔΕΗ µε τιµή οικιακού ρεύµατος για να φωτίζουν τους δρόµους.
Όλα αυτά, λοιπόν, τα αφήνουµε να υπάρχουν ως έχουν, λόγω
του γεγονότος ότι µε τον κρατικό προϋπολογισµό, µε τα δεκάδες
δάνεια που εγγυήθηκε το ίδιο το ελληνικό δηµόσιο, η ΔΕΗ έκανε
αυτά που έκανε χωρίς να καλύψει πλήρως όλες τις ανάγκες της
χώρας.
Ειπώθηκε στην αρχή από τον Υπουργό, πάρα πολύ παραστατικά, ότι έχουµε 5 δισεκατοµµύρια χρέη, τα οποία πρέπει να πληρωθούν κάποια στιγµή. Αν αναλογιστούµε ότι στα έξι εκατοµµύρια των ενεργών ηλεκτρικών συνδέσεων αντιστοιχούν 5 δισεκατοµµύρια χρέη, συν περίπου 1 δισεκατοµµύριο που χρωστάµε
για µη καταγραφέντα χρέη, όπως είναι οι εργολαβικές συµβάσεις
κ.ο.κ., για κάθε µία σύνδεση µε ηλεκτρικό ρεύµα η ΔΕΗ οφείλει
1.000 ευρώ.
Πώς η ΔΕΗ θα εκσυγχρονίσει τα εργοστάσια που η Ευρωπαϊκή
Ένωση απαιτεί να προσαρµοστούν στις περιβαλλοντικές συνθήκες και παίρνουµε διαδοχικές παρατάσεις; Με τι χρήµατα θα εκσυγχρονίσει αυτά τα εργοστάσια, έτσι ώστε να παράγουν
οικονοµικά το ρεύµα χωρίς να ρυπαίνουν το περιβάλλον;
Πλέον ξέρουµε πολύ καλά ότι απαγορεύεται στο κράτος να
δώσει εγγυήσεις πλέον στη ΔΕΗ για να συνάψει νέα δάνεια. Θα
πρέπει η ίδια η ΔΕΗ, µε τα δικά της κεφάλαια, µε τη δική της περιουσία να αποταθεί στους τραπεζικούς ευρωπαϊκούς οµίλους
και στο εξωτερικό για να βρει δάνεια και να κάνει τον εκσυγχρονισµό. Υπάρχει τέτοια δυνατότητα σήµερα και εµείς δεν την ξέρουµε;
Άρα, είναι δεδοµένο ότι στη δύσκολη αυτή συγκυρία η ΔΕΗ
είναι σε πάρα πολύ δύσκολη θέση, άσχετα αν κάποιοι συνάδελφοι της Αντιπολίτευσης και ορισµένα κόµµατα πολλές φορές
ωραιοποιούν την κατάσταση. Η κατάσταση είναι τραγική.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ: Λέτε ανακρίβειες, όµως, κύριε συνάδελφε.
ΜΙΧΑΗΛ ΤΑΜΗΛΟΣ: Και όποιος µπορεί να µιλήσει ιδιαιτέρως
µε τους οικονοµικούς παράγοντες της ΔΕΗ, ξέρει ότι και µε την
αδυναµία πληρωµής των λογαριασµών από τους πολίτες, που
έχουν διογκωθεί στο 1,4 δισ., κάτι που έχει περιορίσει τη ρευστότητα της ΔΕΗ, µετά βίας η ΔΕΗ µπορεί να ανταποκριθεί στις
οικονοµικές υποχρεώσεις της.
Άρα όλα αυτά τι δείχνουν; Δείχνουν ότι είναι η στιγµή να γίνει
µία ουσιαστική παρέµβαση, χωρίς να ζηµιωθεί κανένας παράγοντας που σήµερα συµµετέχει στη ΔΕΗ –και εννοώ τους εργαζόµενους, το επιστηµονικό προσωπικό έως και τον τελευταίο
εργαζόµενο µέχρι και τη διοίκηση- αλλά από την άλλη, να ωφε-
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ληθεί ο πολίτης, ο καταναλωτής.
Εποµένως το νοµοσχέδιο αυτό για τη δηµιουργία νέας καθετοποιηµένης ηλεκτρικής εταιρείας είναι µία ουσιαστική παρέµβαση της Κυβέρνησης στην ενεργειακή πολιτική της χώρας,
αλλά και µία αναγκαία κίνηση, ένα καινοτόµο εγχείρηµα για να
µπορέσει η χώρα µας να έχει φθηνή ηλεκτρική ενέργεια.
Αυτό το καινοτόµο εγχείρηµα προφανώς έχει πολλές τεχνικές
δυσκολίες οι οποίες πρέπει να λυθούν στο ενδιάµεσο διάστηµα,
για να υλοποιηθεί βήµα-βήµα. Όµως πρέπει όλοι να συµφωνήσουµε ότι αυτό το εγχείρηµα είναι στη σωστή µεταρρυθµιστική
κατεύθυνση. Λειτουργεί υπέρ του ανταγωνισµού και της παροχής εναλλακτικού µέσου παροχής ηλεκτρικής ενέργειας για τον
καταναλωτή. Η πρωτοβουλία αυτή είναι ακόµη περισσότερο επιβεβληµένη στην εποχή που οι µισθοί έχουν µειωθεί πάρα πολύ
λόγω των επιπτώσεων της χρεοκοπίας της χώρας.
Αγαπητοί συνάδελφοι, ενώ οι εργαζόµενοι µισθωτοί, αλλά και
οι ελεύθεροι επαγγελµατίες, έχουν δει τους µισθούς τους και τις
συντάξεις τους να µειώνονται ως και 50% ακόµη, ενώ ένα εκατοµµύριο Έλληνες είναι στην ανεργία, το ρεύµα παραµένει το
ίδιο όπως παλιά και ακόµη υψηλότερα. Δηλαδή τι θέλουµε τώρα;
Και επειδή είναι δηµόσια υπηρεσία η ΔΕΗ, υπό δηµόσια διαχείριση, δεν πιστεύω να φαντάζεστε ότι κάποιοι εκεί µέσα επίτηδες
το ανεβάζουν το ρεύµα για να κερδοσκοπήσουν.
Άρα, την εποχή που οι µισθοί και τα εισοδήµατα όλων µειώνονται στο 50%, έχουµε συνεχείς αυξήσεις. Την 1η Ιουλίου έγινε
ακόµη µία αύξηση. Αυξήθηκε το ηλεκτρικό ρεύµα 11% και εγώ ο
καταναλωτής, ας πούµε, στα Τρίκαλα δεν µπορώ να πάω σε µία
άλλη εταιρεία να διεκδικήσω ένα καλύτερο τιµολόγιο. Θέλοντας
και µη, αποδέχοµαι την αύξηση.
Ποιο είναι το δηµοκρατικά σωστό; Είναι το να υπάρχει και
άλλος ένας πάροχος, όπως είναι και στην τηλεφωνία, ώστε να
µπορέσω να πάω εκεί να διαπραγµατευτώ, ανάλογα µε το αν έχω
σπίτι, βιοµηχανία ή όποια δραστηριότητα έχω, µια καλύτερη τιµή
που να µε συµφέρει. Αυτό, δυστυχώς, σήµερα δεν υπάρχει. Είναι
ένα µονοπώλιο που κοστίζει πολύ ακριβά και που όσο το αφήνουµε σφίγγει τη θηλιά στον λαιµό κάθε ελληνικού νοικοκυριού.
Εποµένως η ευρωπαϊκή εµπειρία αποδεικνύει, όπως είπαν και
προηγουµένως οι συνάδελφοι, ότι σταδιακά ο ανταγωνισµός µειώνει τις τιµές. Αυτό ενδιαφέρει τους πολίτες: Να υπάρχει πολύ
µεγαλύτερη συµµετοχή και περισσότερες προσφορές από πλευράς εταιρειών και σε χαµηλότερες τιµές, έτσι ώστε οι φτωχότερες οικογένειες να µπορούν να έχουν πρόσβαση στο φθηνό
ηλεκτρικό ρεύµα.
Κι εδώ πρέπει να τονίσουµε άλλο ένα σηµείο στο οποίο η Αντιπολίτευση υποκρίνεται: Εδώ µιλάµε µόνο για την παραγωγική
διαδικασία του ηλεκτρικού ρεύµατος. Δεν µιλάµε ούτε για τη διαχείριση των δικτύων, που παραµένουν κρατικά, ούτε ακόµη και
για τους υπόλοιπους ελέγχους σε διάφορα άλλα σηµεία της
χώρας που παραµένουν υπό την αιγίδα του κράτους.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ολοκληρώνω σε ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
Τέλος, θέλω να πω το εξής: Ειπώθηκε κάτι από τον κ. Μεϊκόπουλο και από τους προηγούµενους κυρίους της Αντιπολίτευσης, ότι το τίµηµα θα είναι πενιχρό, θα «µπούµε µέσα», θα είναι
ξεπούληµα κλπ.
Εγγυόµαστε οι Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας ότι εάν δεν
εισπράξουµε το καλύτερο τίµηµα ποτέ δεν θα δεχθούµε να πουληθεί η ΔΕΗ κάτω του κόστους.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ: Αφού δεν θα έρθει εδώ το σχέδιο.
Τι λέτε τώρα;
ΜΙΧΑΗΛ ΤΑΜΗΛΟΣ: Εµείς οι Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας δεν θα επιτρέψουµε να εκποιηθεί η ΔΕΗ ούτε να ξεπουληθεί
στα τοπικά συµφέροντα, που εσείς τα γνωρίζετε καλύτερα, ενώ
εµείς δεν τα γνωρίζουµε.
(Θόρυβος στην Αίθουσα από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ)
Όλα τα δικαιώµατα των εργαζοµένων θα ικανοποιηθούν. Κανένας δεν θα απολυθεί. Και, τέλος, όλοι θα κατοχυρώσουν τη
θέση τους και οι πολίτες θα έχουν µία καινούργια εναλλακτική
πηγή παροχής ηλεκτρικού ρεύµατος σε χαµηλότερες τιµές.
Ψηφίζω το νοµοσχέδιο και πιστεύω ότι είναι στη σωστή κατεύ-
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θυνση.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε,
κύριε συνάδελφε.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Τον ΦΠΑ τον έχετε πάρει
από το «Ελευθέριος Βενιζέλος»;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Παρακαλώ,
κύριε Διαµαντόπουλε.
Τον λόγο έχει ο κ. Υψηλάντης.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, δεν έχω εγώ
τον λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κοιτάξτε, άλλαξε ο κ. Υψηλάντης µε τον κ. Ρήγα.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΔΗΣ: Τι άλλαξε; Στον παλιό κατάλογο είµαι εγώ.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ: Έχει βγει εδώ και ώρα
καινούργιος.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Εγώ έχω µπροστά µου κατάλογο όπου εσείς…
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΔΗΣ: Ήµουν προτελευταίος και ο κ.
Υψηλάντης τελευταίος εγγεγραµµένος.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ: Τη θέση του κ. Ρήγα
έχω καταλάβει εγώ και θα πάρει τη δική µου θέση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Μετά είναι η κ.
Χαραλαµπίδου και µετά την κ. Χαραλαµπίδου είστε εσείς, κύριε
Παραστατίδη.
Ορίστε, κύριε Υψηλάντη, έχετε τον λόγο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ: Κύριε Υπουργέ, αλλάξτε τον νόµο περί ανωνύµων εταιρειών, αλλάξτε το Κοινοτικό
Δίκαιο για να ευχαριστήσουµε τον ΣΥΡΙΖΑ. Ας κάνουµε το ελληνικό περίγραµµα έτσι όπως το θέλουν και όπως το οραµατίζονται
εδώ, µε τις θέσεις αυτές. Γιατί δεν το κάνετε; Ιδού πεδίον δόξης
λαµπρόν!
Αυτό ούτε λίγο ούτε πολύ ζήτησαν κατά τη συζήτηση αυτή και
ο αξιότιµος Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ και οι Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ,
παροτρύνοντάς µας µάλιστα να προσχωρήσουµε στην επιχειρούµενη συγκρότηση της οµάδας των «120», γιατί για οµάδα
«120» ακούµε και τέτοια δεν βλέπουµε. Απλώς ως «πυροτεχνήµατα» γνωστά στην Αριστερά λέγονται και ξαναλέγονται, προκειµένου να τρωθεί το φρόνηµα του ελληνικού λαού, σε δύσκολες
πράγµατι ώρες και µε δύσκολες επιλογές.
Ήρθε ο συνάδελφος κ. Μεϊκόπουλος εδώ να µας πει για την
απάντηση του Επιτρόπου Έτιγκερ το 2010 σε ερώτηση για το αν
θεωρεί η Κοµισιόν πως οι χρεώσεις που επιβάλλει η ΔΕΗ είναι
χαµηλές ή όχι. Και ο επίτροπος τότε απάντησε ότι «εναπόκειται
στην Ελλάδα να αποφασίσει το βέλτιστο τρόπο αναδιάρθρωσης
του ενεργειακού τοµέα της χώρας, στο πλαίσιο της νοµοθεσίας
της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εσωτερική αγορά ενέργειας».
Και, βεβαίως, εναπόκειται στη χώρα. Ποιος θα το κάνει αυτό;
Μέσα στα πλαίσια όµως του Κοινοτικού Δικαίου, µέσα στα πλαίσια του ελεύθερου ανταγωνισµού και όχι των µονοπωλίων. Σε
ποια πλαίσια, κύριοι; Σε αυτά που επαγγέλλεστε; Του κρατισµού
και των κρατικών µονοπωλίων; Έτσι νοµίζετε ότι λειτουργεί η Ευρώπη σήµερα και έτσι θα λειτουργήσει; Αυτά επαγγέλλεστε στον
ελληνικό λαό;
Είναι προφανές, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ
εξαντλεί όλες τις δυνατότητες για να παρατήσει και να κρατήσει
εγκλωβισµένη την Ελλάδα στην καθυστέρηση και εκτός των διεθνών και ευρωπαϊκών εξελίξεων, εν προκειµένω δε στον τοµέα
της ηλεκτρικής ενέργειας.
Επιδιώκει να διατηρήσει τη χώρα στην οπισθοδρόµηση και
στον κρατισµό, χρησιµοποιώντας στην προσπάθειά του αυτή επιχειρηµατολογία που σήµερα δεν συναντά κανείς ούτε στα τελευταία κοµµουνιστικά καθεστώτα, ενισχυµένη µε τη γνωστή δόση
πατριδοκαπηλίας περί δήθεν ξεπουλήµατος.
Αυτό που στο βάθος επιδιώκουν είναι η διατήρηση ακριβώς
των µονοπωλιακών καταστάσεων και συνδικαλιστικών προνοµίων
παραγόντων που συντηρούν την ακρίβεια, όπως στην περίπτωση
της ηλεκτρικής ενέργειας.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση υιοθετεί την απελευθέρωση των αγορών

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΙΕ’ - 9 IOYΛIΟΥ 2014

ηλεκτρικής ενέργειας και την ανάπτυξη µιας ενοποιηµένης εσωτερικής αγοράς, µε στόχο την επίτευξη ενός υγιούς επενδυτικού
πλαισίου που θα επιτρέπει ακριβώς την αδιάκοπη χρηµατοδότηση των αναγκαίων επενδύσεων στον τοµέα της ηλεκτρικής
ενέργειας, µε την προσέλκυση πλέον και ιδιωτικών κεφαλαίων,
παρέχοντας συνάµα τη δυνατότητα στον Ευρωπαίο πολίτη να
απολαµβάνει ανάλογης ποιότητας και τιµής προϊόντα ενέργειας
στην ενιαία εσωτερική αγορά, εξασφαλίζοντας µε τον τρόπο
αυτόν συνθήκες ανταγωνισµού και στους υπόλοιπους τοµείς της
οικονοµίας οι οποίοι στηρίζονται στην κατανάλωση της ηλεκτρικής ενέργειας για τη λειτουργία τους.
Στην παρούσα οικονοµική συγκυρία, η οποία επηρεάζει τη
βραχυπρόθεσµη, αλλά ιδίως τη µεσοπρόθεσµη εξέλιξη της αγοράς του ηλεκτρισµού, καθίσταται κρίσιµη η σταδιακή άρση των
συνθηκών που ενδεχοµένως οδηγούν σε αστοχίες στην αγορά,
η οποία αδυνατεί να χρηµατοδοτήσει σε βάθος χρόνου τις επενδύσεις και τις υποδοµές που χρειάζονται.
Η εγχώρια αγορά ηλεκτρικής ενέργειας χαρακτηρίζεται από
δοµικές ασυµµετρίες. Η «ΔΕΗ Α.Ε.» είναι συµµετέχουσα µε µερίδιο στην παραγωγή 80% επί του συνόλου καθαρής παραγωγής
από συµβατικές µονάδες στο σύστηµα για το 2013 και µερίδιο
προµήθειας 98% επί του συνόλου ενέργειας που διακινήθηκε στη
χονδρεµπορική αγορά.
Επιπλέον, η ΔΕΗ κατέχει αποκλειστική πρόσβαση στα λιγνιτικά
κοιτάσµατα της χώρας και στη διαχείριση των υδάτινων αποθεµάτων, µε τη λιγνιτική παραγωγή να εκτιµάται στο 46% και την
υδροηλεκτρική στο 11% της συνολικής ενέργειας στο διασυνδεµένο σύστηµα.
Αυτή η αποκλειστική πρόσβαση της ΔΕΗ στους λιγνιτικούς και
υδάτινους πόρους, οι οποίοι αποτελούν οικονοµικότερους πόρους ηλεκτροπαραγωγής σε σχέση µε άλλα συµβατικά καύσιµα,
της προσδίδει κρίσιµο συγκριτικό πλεονέκτηµα έναντι των δυνητικών ανταγωνιστών της στη χονδρεµπορική αγορά, οι οποίοι
έχουν ως µόνη επιλογή το φυσικό αέριο ως καύσιµο των σταθµών τους.
Αυτό το συγκριτικό πλεονέκτηµα της ΔΕΗ µετακυλίεται και στη
λιανική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, δηµιουργώντας έτσι σηµαντικά εµπόδια εισόδου νέων προµηθευτών στην αγορά. Αυτές οι
επισηµάνσεις είναι της ΡΑΕ.
Η συνέπεια όλων αυτών είναι ότι η χώρα µας εξακολουθεί να
είναι µία από τις ακριβότερες χώρες στην Ευρώπη στο ηλεκτρικό
ρεύµα. Συγκεκριµένα, η χώρα µας είναι η όγδοη στην κατάταξη
χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όσον αφορά την ακρίβεια σε όλες
τις µορφές ηλεκτρικού ρεύµατος, γεγονός που ζηµιώνει τελικά
τον Έλληνα πολίτη και τον κρατά δέσµιο σε συγκεκριµένες καταστάσεις και συµφέροντα.
Σ’ αυτό το πλαίσιο, η δηµιουργία µίας νέας καθετοποιηµένης
εταιρείας ηλεκτρισµού που επιδιώκεται µε το υπό εξέταση νοµοσχέδιο, βοηθά στην αποκρατικοποίηση της ΔΕΗ και στην πλήρη
απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας, στην περαιτέρω ανάπτυξη του ανταγωνισµού και στην προστασία των φορολογουµένων, των καταναλωτών και κυρίως των ευπαθών οµάδων.
Έτσι, η Ελλάδα θα κάνει ένα βήµα προσαρµογής στις ευρωπαϊκές απαιτήσεις και στην ευρωπαϊκή πραγµατικότητα. Ανάλογα
µε τα καθ’ ηµάς συνέβη και µε την ιταλική «ENEL» που από την
πώληση ενός κοµµατιού της επεκτάθηκε τεχνολογικά, προϊοντικά
και γεωγραφικά και σήµερα είναι η τρίτη σε µέγεθος εταιρεία
στην Ευρώπη, αλλά και µε τη γαλλική «EDF».
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η µικρή ΔΕΗ δεν είναι µία ελληνική επινόηση. Είναι µία δοκιµασµένη λύση σε άλλες αντίστοιχες
ευρωπαϊκές χώρες και µε βεβαιότητα µπορεί να προσδώσει στη
ΔΕΗ σηµαντικά έσοδα.
Από τους εργαζόµενους, αυτοί οι οποίοι ενδεχοµένως να θιγούν είναι εκείνοι οι συνδικαλιστές οι οποίοι µε µεγάλα προνόµια
κρατούν δέσµιους όλους τους άλλους, εκείνους τους πραγµατικά άξιους τεχνίτες, επιστήµονες, εργαζόµενους στη ΔΕΗ, οι
οποίοι δυστυχώς δεν απολαµβάνουν αυτών των προνοµίων. Θα
είναι µία ανταγωνιστική εταιρεία, στην οποία θα διασφαλιστούν
και οι θέσεις εργασίας και τα εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώµατα.
Δεν έχω πολύ χρόνο. Άλλωστε, τα περισσότερα έχουν αναφερ-
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θεί. Θεωρούµε ότι, τόσο από συνταγµατικής πλευράς όσο και
από πλευράς διαφάνειας, υπάρχουν οι ανάλογες διασφαλίσεις,
κάτι που και εµείς θα ελέγχουµε κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ένα λεπτό θα ήθελα ακόµα, κύριε Πρόεδρε.
Επιπλέον, θεωρούµε ότι αυτό θα συµβάλει ώστε να µειωθούν
τα τιµολόγια και η τιµή του ηλεκτρικού ρεύµατος στη χώρα µας,
µε τον ανταγωνισµό που θα δηµιουργηθεί.
Τα όσα υποστήριξαν οι εκπρόσωποι του ΣΥΡΙΖΑ βάλλουν κατά
µίας µεγάλης και σηµαντικής µεταρρύθµισης. Αποπειρώνται να
µετατρέψουν τις ευρωπαϊκές εταιρικές µας υποχρεώσεις στον
τοµέα της απελευθέρωσης της ηλεκτρικής ενέργειας σε όπλο
για την κατάκτηση της εξουσίας και θέλουν να καταδικάσουν την
Ελλάδα σε µία µόνιµη και διαρκή οπισθοδρόµηση.
Κύριε Υπουργέ, κλείνοντας, δηλώνω τη στήριξή µου στο παρόν νοµοσχέδιο. Όµως, θέλω να στείλω δύο µηνύµατα στην Κυβέρνηση. Το πρώτο αφορά την ενεργειακή θωράκιση των νησιών
µας. Εδώ πρέπει να ξεκαθαρίσουµε στο άµεσο µέλλον τι θα κάνουµε τελικά µε τα νησιά και αν θα µπορούµε να πηγαίνουµε µε
αόριστες ηµεροµηνίες ή µε καταληκτικές µετά τεσσάρων χρόνων. Ξέρετε το πρόβληµα της Ρόδου για τη δηµιουργία εργοστασίου της ΔΕΗ. Γνωρίζετε, επιτέλους, ότι εµείς ζούµε από τον
τουρισµό. Πρέπει όλα να σταθµιστούν. Θα υπάρξει υπόγεια καλωδίωση µε την ηπειρωτική Ελλάδα; Θα γίνει, επιτέλους, το νέο
εργοστάσιο όπως είχε ειπωθεί;
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ: Θα το κάνει ο ιδιώτης τώρα.
Μην τα λέτε στον Υπουργό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ: Στον ιδιώτη πρέπει να τα πείτε.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ: Όλα αυτά τα πράγµατα θα πρέπει να αποσαφηνιστούν συνάµα µ’ αυτήν την πορεία,
διότι είναι πάρα πολύ σηµαντικά για την εθνική µας οικονοµία.
(Θόρυβος-Διαµαρτυρίες από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Καλά, δεν σέβεστε τον οµιλητή; Δεν µπορώ να καταλάβω.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ: Το δεύτερο το οποίο
ήθελα να πω –και να ολοκληρώσω µ’ αυτό, ευχαριστώντας σας
για την προσοχή και την υποµονή- είναι ότι πρέπει να ενταθεί η
προσπάθεια των αποκρατικοποιήσεων σε όλο το φάσµα της οικονοµικής ζωής του τόπου. Δεν αντέχει πλέον ο Έλληνας φορολογούµενος να πληρώνει παθογόνες και ζηµιογόνες καταστάσεις.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Τον λόγο έχει η
κ. Χαραλαµπίδου.
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ: Κατ’ αρχάς, θα ήθελα να ξεκινήσω µε δύο µικρά σχόλια.
Κύριε Υψηλάντη, ειλικρινά, το µαγκάλι είναι καθυστέρηση. Το
ρεύµα τι είναι; Εσείς έχετε γυρίσει µεγάλο µέρος της ελληνικής
κοινωνίας στα µαγκάλια και κατηγορείτε εµάς, τον ΣΥΡΙΖΑ, για
καθυστέρηση; Είπατε ακριβώς «ο ΣΥΡΙΖΑ επιδιώκει να κρατήσει
την Ελλάδα στην καθυστέρηση».
Ένα δεύτερο σχόλιο που θα ήθελα να κάνω είναι το εξής: Ο
προηγούµενος οµιλητής από τη µεριά της Νέας Δηµοκρατίας, ο
κ. Ταµήλος, εκτός από το γεγονός ότι δεν ξέρει και πολύ καλά
την ιστορία –όπως σε άλλη συνεδρίαση Ολοµέλεια αποκαλύφθηκε- δεν ξέρει πολύ καλά να µιλά και γι’ αυτό το νοµοσχέδιο,
γιατί ανέφερε χαρακτηριστικά ότι οι εργαζόµενοι στον ιδιωτικό
τοµέα έχασαν πολλά από τον µισθό τους και δεν µπορούν να ανταποκριθούν στις αυξήσεις που βάζει η ΔΕΗ. Όµως, ο κ. Ταµήλος δεν ξέρει –ούτε αυτό, προφανώς, το ξέρει- ότι τις αυξήσεις
δεν τις ορίζει η Διοίκηση της ΔΕΗ. Οι αυξήσεις ορίζονται από τη
Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας. Σύµφωνα µε τον Υπουργό που εισάγει αυτό το κατάπτυστο νοµοσχέδιο, είναι πάνω απ’ όλα η ΡΑΕ.
ΜΙΧΑΗΛ ΤΑΜΗΛΟΣ: Μετά από εισήγηση του Συµβουλίου.
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ: Ένα ακόµα σχόλιο για σας,
κύριε Ταµήλο, είναι το εξής: Ευτυχώς, σήµερα, ανασκευάσατε
αυτό που πριν από µία εβδοµάδα είπατε. Πριν από µία εβδοµάδα
είπατε ότι το νερό είναι το µοναδικό κοινωνικό αγαθό.
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ΜΙΧΑΗΛ ΤΑΜΗΛΟΣ: Δεν είπα αυτό.
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ: Σήµερα, ευτυχώς, το ανασκευάσατε αυτό και είπατε ότι το ρεύµα, η ηλεκτρική ενέργεια,
είναι µεν κοινωνικό αγαθό, αλλά δεν είναι δωρεάν. Ευτυχώς, είναι
και αυτό ένα κέρδος!
Κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, όλοι οι Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ
τοποθετηθήκαµε πολύ αναλυτικά και στην επιτροπή, αλλά και
εχθές και σήµερα, για το τεράστιο έγκληµα που συντελείται µ’
αυτό το νοµοσχέδιο. Στην πραγµατικότητα, µάλλον δεν έχει κανένα νόηµα για µας η τοποθέτηση ανά άρθρο, αφού αυτό το νοµοσχέδιο στο σύνολό του υλοποιεί ένα εθνικό αντιλαϊκό έγκληµα
και δεν αλλάζει η ουσία του στα επιµέρους ζητήµατα.
Πρώτα απ’ όλα, µε το πρώτο άρθρο δηµιουργείται µία νέα
ανώνυµη εταιρεία που η δραστηριότητά της εκτείνεται σε όλους
τους κλάδους της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, δηλαδή στην
παραγωγή, στην προµήθεια, αλλά και στην εµπορία της ηλεκτρικής ενέργειας.
Σε αυτήν τη νέα εταιρεία, µε το πρώτο άρθρο παραχωρείται
το 30% του παραγωγικού δυναµικού της ΔΕΗ, αλλά και το 30%
από το εγγυηµένο πελατολόγιο της ΔΕΗ. Μόλις, δηλαδή, σε ένα
άρθρο, στο πρώτο άρθρο του κατάπτυστου αυτού νοµοσχεδίου,
περιγράφεται η διαδικασία διάλυσης της ΔΕΗ, η διάλυση της
ενέργειας σαν κοινωνικό αγαθό.
Ο νοµοθέτης του νοµοσχεδίου που είναι η συγκυβέρνηση Σαµαρά-Βενιζέλου φιλετάρει και φτιάχνει ένα ιδιαίτερα ελκυστικό
προϊόν και διασφαλίζει για τον αγοραστή, δηλαδή για το κεφάλαιο, ένα τροµερά ελκυστικό πακέτο -αφού µεταφέρει στη νέα
επιχείρηση προς ιδιωτικοποίηση πρώτα από όλα τα εργοστάσια
και, δεύτερον, τα δικαιώµατα επί του λιγνίτη, δηλαδή επί του
εθνικού πλούτου της χώρας- για να λειτουργήσουν αυτά τα εργοστάσια τους υδάτινους πόρους και ένα πιο σοβαρό, το εγγυηµένο πελατολόγιο της ΔΕΗ σε ποσοστό 30%, δηλαδή δύο
εκατοµµύρια πελάτες. Εγγυηµένα πράγµατα!
Εµείς γνωρίζουµε πολύ καλά ότι για αυτή τη συµφωνία θα πάρετε τα εύσηµα από συγκεκριµένα ντόπια και πολυεθνικά συµφέροντα, τα οποία την τελευταία δεκαετία έχουν διεισδύσει και
κερδοσκοπούν και στον τοµέα της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στο πλαίσιο της απελευθέρωσης της αγοράς. Γι’ αυτούς
δουλεύετε. Το ευτύχηµα είναι όµως ότι αυτό το ζήτηµα, αυτό που
εµείς γνωρίζουµε πολύ καλά, το έχει καταλάβει πλέον και ένα µεγάλο µέρος του ελληνικού λαού.
Αυτή η συµφωνία εντάσσεται πλήρως στη στρατηγική διάλυσης και παράδοσης συνολικά όλης της ΔΕΗ, όπως µε πολύ καλό
τρόπο χθες ο Κοινοβουλευτικός µας Εκπρόσωπος κ. Λαφαζάνης
το ανέλυσε. Πρόκειται για µια στρατηγική που εκτός από όλα τα
άλλα έχει οδηγήσει σε ανατιµήσεις το 2013 της τάξης του 23%.
Και όλα αυτά στο πρώτο άρθρο.
Όλα τα υπόλοιπα άρθρα έχουν απλά σαν στόχο να θωρακίσουν τη διαδικασία αυτού του σκανδαλώδους ξεπουλήµατος της
περιουσίας του ελληνικού λαού.
Συνεχίζοντας στα επόµενα άρθρα, έχουµε δύο ακόµα σκάνδαλα. Στο άρθρο 8 στην παράγραφο 5 ο «επενδυτής» ξεµπερδεύει µε τους εργαζόµενους, αφού ρητά προβλέπεται ότι η
µεταφορά του προσωπικού στη νέα εταιρεία θα γίνεται κατά παρέκκλιση κάθε ειδικής ή γενικής ρύθµισης νόµου, κανονισµού,
διοικητικής απόφασης, διοικητικής πράξης, συλλογικής ή ατοµικής σύµβασης εργασίας.
Πρέπει να σηµειώσω επίσης ότι στην τελευταία δεκαπενταετία
της σταδιακής απελευθέρωσης που η ΔΕΗ, αλλά και οι περισσότερες δηµόσιες επιχειρήσεις λειτουργούσαν όλο και περισσότερο µε ιδιωτικά κριτήρια η θέση των εργαζόµενων συνολικά
επιδεινώθηκε. Οι εργαζόµενοι στον τοµέα της παραγωγής της
ηλεκτρικής ενέργειας µειώθηκαν σηµαντικά και στην ίδια τη ΔΕΗ.
Ανατράπηκαν οι εργασιακές σχέσεις. Τα καθεστώτα της εργολαβίας σε όλες τις µονάδες της ΔΕΗ ζουν και βασιλεύουν και τον
κόσµο κυριεύουν. Το καθεστώς των συµβασιούχων έχει αυξηθεί
και όλα αυτά γίνονται µε σκοπό να µειωθεί η εργατική δύναµη
και µε το επιχείρηµα να γίνει η ΔΕΗ πιο ανταγωνιστική προς τους
ιδιώτες επιχειρηµατίες.
Και φτάνουµε σήµερα στο αποκορύφωµα, όπου φέρνετε ένα
νοµοσχέδιο που προβλέπει την κατάργηση κάθε νοµικού κεκτη-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ)

µένου, κάθε συλλογικής κατάκτησης και όλα αυτά µπροστά στον
µεγάλο σκοπό που έχετε -έναν και µοναδικό- να εξυπηρετείτε τα
επιχειρηµατικά συµφέροντα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Λοιπόν, στο ίδιο άρθρο στην παράγραφο 6 επιτρέπεται, λέτε,
η επεξεργασία πάσης φύσεως προσωπικών δεδοµένων από τη
«ΔΕΗ Α.Ε.» χωρίς τη συγκατάθεση των καταναλωτών. Και στο
άρθρο 9 ο αντιδηµοκρατικός χαρακτήρας του άρθρου 8 βαθαίνει
ακόµα περισσότερο, αφού η µεταφορά των δύο εκατοµµυρίων
πελατών που προβλέπεται µε το άρθρο 1 διασφαλίζεται ότι στο
άρθρο 9 θα γίνει χωρίς να απαιτείται η συγκατάθεση των πελατών της ΔΕΗ. Δηλαδή αν εγώ που είµαι καταναλωτής της ΔΕΗ
θέλω να µείνω στη ΔΕΗ, ακόµα και να θέλω, δεν θα µπορώ να
παραµείνω γιατί µε έχει πουλήσει σαν καταναλωτή, σαν περιουσιακό στοιχείο στη νέα εταιρεία. Και το επόµενο βήµα, που αν
µείνετε στην Κυβέρνηση φοβάµαι ότι θα το δούµε και αυτό, θα
είναι η υποχρεωτική κατανάλωση µίνιµουµ ποσότητας ηλεκτρικού ρεύµατος, για να µην ξεκινήσει και από το µηδέν η νέα εταιρεία!
Για όλους αυτούς τους λόγους εµείς σας καλούµε να αποσύρετε αυτό το νοµοσχέδιο. Να το αποσύρετε σήµερα, τώρα.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ – ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ: Κύριε Πρόεδρε…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ορίστε, κύριε
Υψηλάντη;
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ – ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ: Θα ήθελα τον λόγο
επί προσωπικού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Όµως, να εξηγήσετε για ένα λεπτό σε τι συνίσταται το προσωπικό.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ – ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ: Με ρώτησε η κ. Χαραλαµπίδου προσωπικά εµένα εάν γνωρίζω ότι αρκετά νοικοκυριά στη χώρα µας, αρκετοί πολίτες χρησιµοποιούνε τα µαγκάλια.
Βέβαια, το ζήτηµα δεν έχει να κάνει µε το θέµα αυτό το οποίο
συζητούµε σήµερα. Σαφώς και το γνωρίζω δεν είµαι κοµµάτι ξένο
της κοινωνίας και βεβαίως και εγώ µαζί µε πολλούς από τους
συµπολίτες µας και συµπατριώτες µας συµπάσχω. Όµως φαίνεται ότι οι εκπρόσωποι του ΣΥΡΙΖΑ, οι Βουλευτές συνάδελφοι δεν
ακούν ή δεν θέλουν να κατανοήσουν αυτό το οποίο συµβαίνει
πραγµατικά σήµερα…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Δεν είναι αυτό…
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ: Δεν τον έβρισα, κύριε Πρόεδρε.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ – ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ:…στην Ελλάδα, κύριε
Πρόεδρε, και είναι ότι είµαστε η πρώτη χώρα που επιχορηγεί
ακριβώς τις οικογένειες εκείνες οι οποίες δεν µπορούν να αντεπεξέλθουν στις ανάγκες τις πληρωµής της παροχής ηλεκτρικής
ενέργειας
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κύριε συνάδελφε, δεν είναι προσωπικό τώρα αυτό. Σας παρακαλώ. Να εξηγούµαστε για να µη δηµιουργούνται εντάσεις. Προσωπικό δηµιουργείται, όπως λέει ο Κανονισµός, πρώτον, εάν υπάρχει υβριστική συµπεριφορά προς κάποιον Βουλευτή και, δεύτερον, αν
αλλοιώνεται από κάποιον το περιεχόµενο της τοποθέτησής του,
εσκεµµένως και όλα αυτά. Οι αντιπαραθέσεις, η διαφορετική
άποψη, η κριτική επί της θέσεως την οποία παίρνει κάποιος δεν
είναι προσωπικό. Παρακαλώ, λοιπόν, να µην επαναλαµβάνεται
αυτό.
Τον λόγο έχει ο κ. Ρήγας.
Με συγχωρείτε, κύριε Ρήγα, προηγείται ο κ. Παραστατίδης.
Ορίστε, κύριε Παραστατίδη, έχετε τον λόγο.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΔΗΣ: Αποδέχθηκα αυτό που είπατε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Εγώ δεν είπα τίποτε. Βρήκα µια κατάσταση, την οποία τηρώ ευλαβικά. Εάν ζητήσουν αλλαγή οι συνάδελφοι και συµφωνούν µεταξύ τους, το
κάνουν. Εάν απουσιάζει κάποιος, διαγράφεται. Είναι απλά τα
πράγµατα, ό,τι προβλέπει ο Κανονισµός. Τι να κάνω;
Ορίστε, έχετε τον λόγο για οκτώ λεπτά, κύριε συνάδελφε.
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ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΔΗΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
µε το σηµερινό νοµοσχέδιο είναι ξεκάθαρο ότι η Κυβέρνηση σαν
στόχο έχει την πλήρη απελευθέρωση των οικιακών τιµολογίων
του ρεύµατος. Είναι επίσης ξεκάθαρο ότι αυτή είναι η επιθυµία
των µεγαλοεπιχειρηµατιών της ενέργειας, ντόπιων και ξένων.
Έτσι προχωρεί στη δηµιουργία της µικρής ΔΕΗ στην οποία θα
µεταφερθεί κατ’ αρχάς το 30% του παραγωγικού υλικού, του παραγωγικού δυναµικού και του πελατολογίου, το οποίο στη συνέχεια θα διατεθεί πακέτο στους ιδιώτες.
Κάθε νοήµων και σώφρων πολιτικός προτού προβεί σε µία τέτοια πράξη εκποίησης της δηµόσιας περιουσίας, και µάλιστα
όταν πρόκειται για κοινωνικό αγαθό όπως είναι η ηλεκτρική ενέργεια, πρωτίστως θα πρέπει να εξηγήσει στο κοινωνικό σύνολο
πως η πράξη αυτή είναι προς όφελός του, να πείσει τους Έλληνες πολίτες πως θα απολαµβάνουν φθηνότερη τιµή και καλύτερες υπηρεσίες, κάτι που εσείς της Κυβέρνησης δεν το καταφέρατε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η ιστορία αυτή δεν είναι παραχώρηση ενός απλού οικοπέδου. Πρόκειται για την εκχώρηση της
µεγαλύτερης βιοµηχανικής µονάδας παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας στρατηγικού χαρακτήρα που µπορεί να συµβάλει σηµαντικά στην οικονοµική ανασυγκρότηση της χώρας.
Η επίκληση του επιχειρήµατος από την πλευρά της Κυβέρνησης πως η απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας
είναι κοινοτική οδηγία και πως οι πολίτες θα απολαµβάνουν
φθηνό ρεύµα είναι προσχηµατική.
Το επιχείρηµα αυτό δεν ευσταθεί για δύο κυρίως λόγους: Ο
πρώτος είναι πως η απελευθέρωση µε τους όρους που γίνεται
σύµφωνα µε το νοµοσχέδιο είναι σίγουρο πως θα φέρει ακριβώς
τα αντίθετα αποτελέσµατα, θα οδηγήσει στη δηµιουργία ολιγοπωλίων. Όλοι αντιλαµβανόµαστε τις συνέπειες που θα έχουν οι
καταναλωτές. Το ρεύµα θα θεωρείται είδος πολυτελείας. Ας το
έχουν υπ’ όψιν αυτό οι Έλληνες πολίτες.
Ο δεύτερος είναι πως η απελευθέρωση παραγωγής ηλεκτρικού ρεύµατος ισχύει πάνω από µια δεκαετία. Όλα αυτά τα χρόνια
είδατε να γίνετε καµµία µεγάλη επένδυση στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας; Στο κάτω-κάτω γιατί να το κάνουν, αφού γνωρίζουν ότι υπάρχουν κυβερνήσεις που απλόχερα θα ανταποκριθούν στα αιτήµατα των πολυεθνικών και των µεγάλων εταιρειών για την παραχώρηση των ήδη υπαρχόντων εργοστασίων
παραγωγής ρεύµατος που σήµερα ανήκουν στη ΔΕΗ, καθώς και
των λιγνιτικών κοιτασµάτων της χώρας, κάτι που ο Έλληνας πολίτης πλήρωσε όλα αυτά τα χρόνια µε κόπο και ιδρώτα;
Δεν τελειώνουµε, όµως, µόνο µε αυτά. Για την ολοκλήρωση
της εγκληµατικής αυτής πολιτικής πράξης, σε µια περίοδο που
δεν έχει την πολιτική νοµιµοποίηση, η σηµερινή Κυβέρνηση προχωράει επιπλέον στην παραχώρηση όλου του πακέτου διαχείρισης των υδάτινων πόρων -φράγµατα, ποτάµια, λίµνες, υδροηλεκτρικούς σταθµούς- και χιλιάδων απαλλοτριωµένων εκτάσεων γης ένθεν και ένθεν των περιοχών αυτών που αξιοποιούνται
σήµερα ως περιουσιακά στοιχεία από τη ΔΕΗ.
Ο Υπουργός κ. Μανιάτης µάς είπε προηγουµένως σε µια παρέµβασή του ότι οι επενδυτές δεσµεύονται για µια σειρά θεµάτων. Στην Ελλάδα ζούµε και γνωρίζουµε καλά πώς τηρούνται οι
δεσµεύσεις και από άλλες ανάλογες περιπτώσεις.
Στο σηµείο αυτό θέλω να επισηµάνω πως µε την κυβερνητική
αυτή πρακτική δεν είναι αντίθετη µόνο η Αντιπολίτευση, αλλά και
κορυφαία κοµµατικά και συνδικαλιστικά στελέχη και Βουλευτές
της κυβερνητικής παράταξης. Μου κάνει εντύπωση πως ο κ. Λιντζέρης θυµήθηκε δηλώσεις συνδικαλιστών, αλλά όχι των δικών
του συνδικαλιστών.
Πρόσφατα σε κανάλι πανελλαδικής εµβέλειας σηµαντικό κοµµατικό στέλεχος, που συµµετείχε και στις τελευταίες ευρωεκλογές ως υποψήφιος της Νέας Δηµοκρατίας, ερχόµενος µάλιστα
σε αντιπαράθεση µε την κ. Βούλτεψη, δήλωσε πως είναι έγκληµα
να αξιολογείται 1,5 δισεκατοµµύριο το υπό παραχώρηση ποσοστό της ΔΕΗ σε ιδιώτες, τη στιγµή που η αξιοποιήσιµη περιουσία
της σε βάθος τριάντα χρόνων αγγίζει τα 120 δισεκατοµµύρια. Το
επιχείρηµα αυτό ειπώθηκε από δικό σας εκπρόσωπο, κύριε
Υπουργέ, που είναι καλός γνώστης του αντικειµένου, καθώς συµµετέχει και στο Διοικητικό Συµβούλιο της ΔΕΗ. Αυτό από µόνο
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του θεωρώ ότι αποτελεί ένα σοκαριστικό γεγονός.
Έχουµε, όµως και συνέχεια, η οποία συµπίπτει µε την ιδιωτικοποίηση του ΑΔΜΗΕ και µε τις γενναίες αυξήσεις στις τιµές του
ρεύµατος από τον Ιούλιο για χιλιάδες νοικοκυριά και µάλιστα για
µικροκαταναλωτές που καταναλώνουν κάτω των 800 KWh το τετράµηνο, ώστε η προίκα παραχώρησης να είναι γενναία.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, την περίοδο αυτή η Κυβέρνηση
προσπαθεί να πείσει την κοινωνία χρησιµοποιώντας αστεία επιχειρήµατα. Προκειµένου να πετύχει τον στόχο της και να ελαχιστοποιήσει τις αντιδράσεις, προσπαθεί να χρησιµοποιήσει τη
µέθοδο του κοινωνικού αυτοµατισµού, στρέφοντας, δηλαδή, τη
µια κοινωνική οµάδα εναντίον της άλλης. Είναι µια προσφιλής µέθοδος που κατά καιρούς, οµολογουµένως, σε ορισµένες περιπτώσεις αποδείχθηκε αποτελεσµατική.
Η άλλη µέθοδος είναι η λασπολογία και η συκοφαντία εναντίον
όλων αυτών που αντιτίθενται σε ανεύθυνες και αντεθνικές πολιτικές πράξεις, όπως είναι αυτή του ξεπουλήµατος της ΔΕΗ. Χρησιµοποιεί κορυφαία στελέχη της και ιδιαίτερα ορισµένους Υπουργούς - γυρολόγους των καναλιών που δεν χρειάζεται να
αναφέρω το όνοµά τους. Είναι γνωστοί σε όλους µας για τις επιδόσεις τους στον τοµέα της συκοφαντίας και της λασπολογίας.
Με επιθέσεις αυτού του τύπου προσπαθείτε να πείσετε τον
κόσµο και να καλύψετε τη δική σας ανεπάρκεια.
Οι επιθέσεις αυτές, βέβαια, τελευταίως στρέφονται κυρίως
κατά του κόµµατος της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης. Και δεν
είµαι εγώ αυτός που θα υπερασπιστεί την Αξιωµατική Αντιπολίτευση, γιατί έχει ανθρώπους ικανούς οι οποίοι πράγµατι µπορούν
να υπερασπιστούν τον χώρο τους.
Οποιοδήποτε αρνητικό συµβαίνει στη χώρα το αποδίδουν στον
ΣΥΡΙΖΑ. Σας έχει πιάσει στην κυριολεξία αµόκ µε τον ΣΥΡΙΖΑ.
Μάλλον πάσχετε, θα έλεγα, από το σύνδροµο της συριζοφοβίας!
Επιδεικνύετε τέτοιο µένος και τέτοια εµπάθεια που είναι πρωτόγνωρα για τα πολιτικά χρονικά. Απευθυνόµενος προς την πλευρά
της Κυβέρνησης έχω να πω πως η συµπεριφορά αυτή προδίδει
µια ανασφαλή και ανεύθυνη στάση και δεν πείθει πως µπορεί να
διαχειριστεί την κρίση και να βγάλει τη χώρα από το αδιέξοδο.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κλείνοντας σας καλώ να σταθείτε στο ύψος των περιστάσεων και να µη συνεργήσετε σ’ αυτό
το µέγα εθνικό έγκληµα. Είναι προφανές πως δεν ψηφίζω το σηµερινό νοµοσχέδιο στο σύνολό του.
Επίσης, κάνω σαφές πως συντάσσοµαι απόλυτα και συνυπογράφω την πρωτοβουλία του ΣΥΡΙΖΑ για δηµοψήφισµα, ώστε να
δοθεί η δυνατότητα στους πολίτες να εκφράσουν τη βούλησή
τους.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Τον λόγο έχει ο
κ. Ρήγας.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΗΓΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εικόνες από το παρελθόν για
άλλη µια φορά. Επιχειρήµατα ψυχρού πολέµου. Από τη µια
πλευρά οι φίλοι του λαού οι οποίοι εκπροσωπούν την κοινωνία
σε όλα τα ζητήµατα. Από την άλλη πλευρά, οι εχθροί του λαού,
αυτοί που υπηρετούν τα µονοπώλια και οι οποίοι, όπως ακούστηκε, καθυβρίζουν. Και καθυβρίζουν ποιους; Αυτούς που, όπως
µας λένε, διαπράττουµε εθνικό έγκληµα, ότι ξεπουλάµε τον
εθνικό πλούτο της χώρας, αυτούς που σπιλώνουν κάθε πολιτική
µας απόφαση. Κλίµα εµφυλίου πολέµου!
Ακούσαµε ότι «δεν θα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ οι πρόθυµοι ηλίθιοι». Ο
ΣΥΡΙΖΑ πιθανώς να θεωρεί ως πρόθυµους ηλιθίους τους Έλληνες πολίτες και ότι θα ακολουθήσουν τον ΣΥΡΙΖΑ στον κατήφορο
που έχει πάρει, παίζοντας µε τους θεσµούς.
Ε, όχι λοιπόν. Σας λέµε για άλλη µια φορά ότι ούτε την κοινωνία εκπροσωπείτε, ούτε τον λαό µπορείτε να υποκαταστήσετε µε
τις θέσεις που παίρνετε.
Τα πράγµατα είναι πάρα πολύ συγκεκριµένα. Δεν υπάρχει το
κρατικό καλό και το ιδιωτικό άθλιο ούτε και το αντίθετο. Αυτές
οι µανιχαϊστικές απόψεις οι οποίες κατά το παρελθόν προσδιόριζαν ό,τι ανήκε στο κράτος ως καλό και αγαθό και ό,τι ανήκε
στους ιδιώτες και µάλιστα στους Έλληνες ιδιώτες -που πολύ
καλά γνωρίζουµε ότι οι περισσότεροι ήταν κρατικοδίαιτοι- είναι
καλό. Δεν υπάρχει τίποτα τέτοιο. Ζούµε σε µια συγκεκριµένη οι-
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κονοµική, ευρωπαϊκή και διεθνή συγκυρία. Έχουµε αναλάβει
συγκεκριµένες δεσµεύσεις. Και µια απ’ αυτές είναι η απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας, η οποία πρέπει να είναι πραγµατική,
ουσιαστική και όχι ψεύτικη όπως ήταν µέχρι τώρα.
Ακούµε, λοιπόν, τα επιχειρήµατα. Έχει γίνει, λέει, η απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας, γιατί ένα µεγάλο ποσοστό της παραγόµενης ενέργειας παράγεται από ιδιώτες.
Το θέµα είναι πώς µπορεί να είναι ανταγωνιστική µια επιχείρηση η οποία παράγει ενέργεια από πρώτη ύλη η οποία είναι πανάκριβη. Αυτή τη στιγµή από ιδιώτες παράγεται ενέργεια από
φυσικό αέριο και από ανανεώσιµες πηγές ενέργειας. Δεν υπάρχει δυνατότητα ποτέ να είναι ανταγωνιστική µια τέτοια επένδυση.
Άρα, λοιπόν, αν θέλει κάποιος να δηµιουργήσει συνθήκες απελευθέρωσης και υγιούς ανταγωνισµού, πρέπει να ανταγωνίζονται
οµοειδείς επιχειρήσεις, µε τις ίδιες δυνατότητες.
Δεύτερον: «Ξεπουλάτε…» –λέει- «…τον εθνικό πλούτο, γιατί
στα έγκατα της γης βρίσκεται κρυµµένος λιγνίτης δισεκατοµµυρίων». Ε και τι έγινε; Τον λιγνίτη αυτόν µπορεί να τον βγάλει κανένας; Κυρίως, µπορεί να τον βγάλει η ΔΕΗ; Δεν µπορεί σήµερα
να τον βγάλει η ΔΕΗ. Δεν µπορεί η ΔΕΗ να έχει κανένα σοβαρό
επενδυτικό πρόγραµµα αν δεν επιβαρυνθεί µε δανεισµό. Και δεν
µπορεί να βρει εύκολα ούτε φθηνά χρήµατα. Εποµένως µην υπολογίζετε το τι είναι κρυµµένο. Να υπολογίζετε πόσο απ’ αυτό
µπορεί σήµερα να αξιοποιηθεί και ποιες δυνατότητες υπάρχουν
στη ΔΕΗ, όπως λειτουργεί µέχρι σήµερα, για να αξιοποιήσει.
Εποµένως, όλα αυτά που λέτε για «ENERGA» και για άλλες
εταιρείες, σε καµµία περίπτωση δεν απεικονίζουν την απελευθέρωση της αγοράς. Οι εταιρείες αυτές ήταν εταιρείες λιανικής
πώλησης ενέργειας. Αυτό ήταν αυτές οι εταιρείες. Δεν ήταν παραγωγοί ενέργειας. Άρα µη συγκρίνετε µη οµοειδή πράγµατα.
Δεύτερον, κόβεται το 30% της ΔΕΗ και δίδεται στους ιδιώτες.
Πώς όµως; Όχι µέσω διαγωνιστικής διαδικασίας του δηµοσίου.
Αυτό πρέπει να τονιστεί. Τη διαδικασία την κινεί και τη φέρνει
µέχρι τέλους η ΔΕΗ. Αυτό έχει πάρα πολύ µεγάλη σηµασία. Η
ΔΕΗ εισπράττει και το τίµηµα και το κατευθύνει σε επενδύσεις.
Επενδύσεις που –επαναλαµβάνω- σήµερα δεν έχει τη δυνατότητα να κάνει εξαιτίας της έλλειψης ρευστότητας.
Σε µια οικονοµία η οποία ασφυκτιά εξαιτίας της έλλειψης ρευστότητας, η µόχλευση ιδιωτικών κεφαλαίων είναι απαραίτητη.
Δεν µπορεί η ελληνική οικονοµία να ανασυγκροτηθεί, δεν µπορεί
να ανακάµψει, εάν δεν υπάρχει η µόχλευση µε ιδιωτικά κεφάλαια.
Αυτά, λοιπόν, δεν µπορούν να βρεθούν µε διαφορετικό τρόπο
παρά µόνο αν δοθεί η δυνατότητα στο ιδιωτικό κεφάλαιο να µπει
µέσα στον ανταγωνισµό και µε συνθήκες που το κράτος -ένα σοβαρό όµως κράτος- έχει καθορίσει. Μόνο έτσι θα µπορέσει από
δω και πέρα να συµβάλει στην ενίσχυση και της οικονοµίας αλλά
και στις συνθήκες ανταγωνισµού στην αγορά ενέργειας.
Ερχόµαστε τώρα στο τι είναι αυτή η διαγωνιστική διαδικασία
και πώς θα γίνει η πώληση του 30% της ΔΕΗ. Εδώ, ως Κοινοβουλευτική Οµάδα του ΠΑΣΟΚ, δώσαµε µία σηµαντική µάχη. Το νοµοσχέδιο όπως είχε δει το φως της δηµοσιότητας, έχει αλλαχθεί
σε πάρα πολλά σηµεία που έχουν να κάνουν µε τη διασφάλιση
αγαθών τόσο όσον αφορά το δηµόσιο συµφέρον, όσο και τη ΔΕΗ
και που έχουν να κάνουν µε τα δικαιώµατα των εργαζοµένων και
των τοπικών κοινωνιών. Όλες οι αλλαγές που έγιναν, τείνουν
προς αυτήν την κατεύθυνση. Δηλαδή, να υπάρξει απόλυτη διαφάνεια στον τρόπο κατάρτισης της διακήρυξης. Η διακήρυξη και
όχι η σύµβαση θα έρθει εδώ και θα ενηµερωθεί η Βουλή. Αυτό
είναι µια διαδικασία η οποία προβλέπεται αυτήν τη στιγµή και
µπήκε µέσα στο νοµοσχέδιο. Κι εν πάση περιπτώσει, είναι ένα
πρώτο βήµα που κατοχυρώνει ακόµα περισσότερο την ενηµέρωση της Εθνικής Αντιπροσωπείας.
Ό,τι έχει να κάνει µε τους εργαζόµενους: Μπήκε µέσα στο νοµοσχέδιο η διασφάλιση των εργασιακών δικαιωµάτων, των απολαβών των εργαζοµένων και των ασφαλιστικών τους δικαιωµάτων.
Όσον αφορά στις τοπικές κοινωνίες. Και τα ανταποδοτικά τέλη
και το ζήτηµα των «προνοµίων» που είχαν εξασφαλίσει οι τοπικές
κοινωνίες, κατοχυρώνονται απόλυτα.
Όσον αφορά στα δικαιώµατα που είχαν οι απαλλοτριούµενοι
ή όποιο άλλο δικαίωµα είχαν οι τοπικές κοινωνίες, µεταφέρεται
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ως υποχρέωση στη ΔΕΗ του 30%. Διασφαλίζεται, λοιπόν, απόλυτα η µεταβίβαση και των καλών και των κακών στοιχείων της
ΔΕΗ στο 30%. Όταν είπαµε για πελάτες, ακούστηκε το εξής. Δίνετε 30% πελατολόγιο στη ΔΕΗ. Τους τα πάτε έτοιµα. Στο πελατολόγιο αυτό, υπάρχει αναλογικότητα ανάµεσα στους καλούς
πελάτες, στους µικρούς πελάτες, στους κακούς πελάτες, στους
µεγάλους πελάτες. Όλο αυτό, λοιπόν, το κοµµάτι του πελατολογίου έρχεται προς τη µικρή ΔΕΗ.
Και όσον αφορά το τίµηµα, ακούστηκε το εξής. Ξεπουλάτε. Τι
είναι; Ένα, ενάµισι δισεκατοµµύριο; Με συγχωρείτε, µε ποιον
τρόπο καθορίζεται το τίµηµα; Είπα προηγουµένως και θα το επαναλάβω. Δηλαδή οι κεντρικές επιτροπές των κοµµάτων θα καθορίσουν…
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΔΗΣ: Δεν το είπα εγώ. Μέλος του διοικητικού συµβουλίου που ήταν υποψήφιος ευρωβουλευτής µε
τη Νέα Δηµοκρατία το είπε. Δεν το είπα εγώ.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΗΓΑΣ: Ακριβώς. Βεβαίως. Δεν λέω κάτι άλλο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Μα, γιατί διακόπτετε, κύριε Παραστατίδη; Όταν µιλούσατε, οι πάντες σας άκουγαν.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΗΓΑΣ: Όχι, δεν είπα για εσάς, κύριε Παραστατίδη.
Είπα, λοιπόν, ότι κάποιοι -και ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης το είπε- λένε ότι το 1,6 δισεκατοµµύριο είναι λίγο.
Ποιος θα το καθορίσει αυτό; Οι κεντρικές επιτροπές των κοµµάτων; Θα το δώσουµε στα κόµµατα για να µας πουν πόση είναι η
αξία; Μην τρελαθούµε σε αυτήν τη χώρα. Υπάρχουν διεθνείς
πρακτικές, υπάρχουν οίκοι αξιολόγησης, υπάρχουν διεθνείς εκτιµητές οι οποίοι καθορίζουν το τίµηµα όχι µόνο της µικρής ΔΕΗ
αλλά παγκοσµίως καθορίζουν το τίµηµα των πωλούµενων ή των
ιδιωτικοποιούµενων προϊόντων.
Τελειώνω, λέγοντας το εξής. Ας αποφασίσουµε να µιλήσουµε
σε αυτήν τη χώρα µε σοβαρά επιχειρήµατα. Έχουµε µπροστά
µας την ιδιωτικοποίηση στο 30% µιας επιχείρησης. Έχουµε την
προσπάθεια της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης την οποία, κύριε
Παραστατίδη, την υπερασπιστήκατε µε πολύ καλύτερο τρόπο
απ’ ό,τι το κάνουν οι ίδιοι οι Βουλευτές της. Μολονότι είπατε ότι
δεν σας πειράζει, την υπερασπιστήκατε µια χαρά.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΔΗΣ: Δεν την υπερασπίστηκα. Τον
εαυτό µου υπερασπίστηκα.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΗΓΑΣ: Η Αξιωµατική Αντιπολίτευση, λοιπόν,
ενέταξε αυτό το ζήτηµα στον πολιτικό της σχεδιασµό. Προσπάθησε να κάνει ένα µέτωπο –λέει- ενάντια στην ιδιωτικοποίηση. Το
µέτωπο αυτό ήταν πολλά µικρά κοµµατάκια. Δηλαδή, µέχρι στιγµής δεν ξέρω αν θα κατορθώσει να συσπειρώσει τους Ανεξαρτήτους Έλληνες. Πάντως, όλοι οι άλλοι καταθέτουν δική τους
πρόταση. Κι εξαιτίας, δυστυχώς, της αδυναµίας µας όλων να κάνουµε ένα σοβαρό διάλογο, βρισκόµαστε µπροστά στο εξής φαινόµενο: Οι τοπικές κοινωνίες, η ελληνική κοινωνία αντί να
πληροφορείται από τα επίσηµα πολιτικά κόµµατα µε σοβαρό
τρόπο τα επιχειρήµατα υπέρ και κατά, παρέχουµε τη δυνατότητα
σε κλόουν της πολιτικής και του συνδικαλισµού να δίνουν ένα κακόγουστο σόου. Ε, λοιπόν, αυτό δεν τιµά κανέναν µας.
Αν θέλουµε, λοιπόν, να κάνουµε µια αντιπαράθεση επιχειρηµάτων, θα πρέπει να το κάνουµε µε σοβαρότητα, σε ένα διάλογο
σύγχρονο όπως αρµόζει σε όλα τα σύγχρονα πολιτικά συστήµατα. Αν το κατορθώσουµε αυτό, τότε κανένα νοµοσχέδιο δεν
θα έχει την τύχη που είχε η µικρή ΔΕΗ.
Θέλω, λοιπόν, να τελειώσω και να αφήσω το έδρανο λέγοντας
το εξής. Εµείς βάζουµε ένα στοίχηµα. Είπα και στην Κυβέρνηση
ότι δεν φοβόµαστε προσωπικά τον ΣΥΡΙΖΑ. Πολλές φορές πρέπει να φοβόµαστε τον κακό µας εαυτό. Εάν, λοιπόν, ξεκινήσαµε
να κάνουµε ένα εγχείρηµα σοβαρό, θα πρέπει να το πάµε µέχρι
τέλους, µε απόλυτη διαφάνεια, µε απόλυτη σοβαρότητα, έτσι
ώστε να εξασφαλίσουµε το δηµόσιο συµφέρον, το συµφέρον της
ελληνικής οικονοµίας και κυρίως το συµφέρον των καταναλωτών.
Προς αυτήν την κατεύθυνση, λοιπόν, ψηφίζω υπέρ του νοµοσχεδίου.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε,
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κύριε συνάδελφε.
Η κ. Ευαγγελία Αµµανατίδου. Απούσα. Διαγράφεται.
Ο κ. Δηµήτριος Κυριαζίδης. Απών. Διαγράφεται.
Ο κ. Χρήστος Καραγιαννίδης έχει τον λόγο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θα ήθελα να κάνω ένα εισαγωγικό σχόλιο για τον κ. Μανιάτη.
Κύριε Μανιάτη, ένας καθηγητής πανεπιστηµίου που έχουµε
στην Κοινοβουλευτική Οµάδα, µου είπε ότι κόβει όλους τους φοιτητές που παρουσιάζουν πίνακες στοιχείων χωρίς να αναφέρεται
η πηγή των στοιχείων αυτών. Επειδή ζήτησα τα χαρτιά που καταθέσατε ως στοιχεία και ως επιχειρήµατα στο Προεδρείο, οι
δύο πίνακες που έχετε δεν αναφέρουν καµµία πηγή. Είναι δύο
πίνακες που µπορώ να τους φτιάξω κι εγώ. Δεν έχουν κανένα
απολύτως στοιχείο για να καταλάβω από πού προέρχονται.
Και για να µην παίζουµε άλλο µε τις µειώσεις των τιµών κι
επειδή έχει ένα νόηµα να είµαστε αξιόπιστοι σε αυτά που λέµε,
σας διαβάζω από την ετήσια έκθεση της EUROSTAT τα εξής, τα
οποία θα καταθέσω και στα Πρακτικά µαζί µε τον πίνακα που
είναι από την EUROSTAT και το γράφει κάτω: «Οι µεγαλύτερες
αυξήσεις ανάµεσα στα µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης µεταξύ
του πρώτου µισού του 2012 µε το πρώτο µισό του 2013, παρατηρήθηκαν στη Ρουµανία µε 26%, στην Εσθονία µε 23% και
υπήρξε διπλασιασµός των τιµών στην Κροατία, στη Γερµανία και
στην Ελλάδα.» Η Γερµανία είναι ένα παράδειγµα που το αναφέρει και ο εισηγητής της Νέας Δηµοκρατίας πολλαπλώς. «Η µέση
αύξηση που υπήρξε στην Ευρωπαϊκή Ένωση των «28» είναι 6%.»
Αυτά, λοιπόν, είναι τα πραγµατικά στοιχεία της EUROSTAT.
Θα σας καταθέσω και τον πίνακα που αναφέρεται στα έτη ’11,
’12 και ’13. Αν βρείτε πέραν του Λουξεµβούργου και της Ουγγαρίας άλλη χώρα στην οποία να υπάρχει µια ελάχιστη µείωση, να
έρθετε να µου το πείτε κι εµένα. Γιατί πολλή κουβέντα γίνεται για
τις µειώσεις λόγω της απελευθέρωσης. Επιτέλους, πάρτε επίσηµα στοιχεία και σταµατήστε να µας φέρνετε µαγειρεµένους
πίνακες.
Δεύτερον, το άρθρο 1 αναφέρεται στην απόσχιση της ΔΕΗ,
στο κοµµάτι που αφορά τον υδροηλεκτρικό σταθµό του Θησαυρού και της Πλατανόβρυσης. Να σας πω µόνο πως ο υδροηλεκτρικός σταθµός του Θησαυρού είναι µία από τις δύο αντλητικές
µονάδες που διαθέτει η χώρα. Η δεύτερη είναι ο υδροηλεκτρικός
σταθµός του Σφηκιά µε µικρότερη ισχύ 315 MW.
Μπορεί, δηλαδή, κατά τις νυκτερινές ώρες χαµηλής ζήτησης
να αναστρέψει τη ροή από τη λεκάνη απορροής προς το φράγµα
επαναπληρώνοντας τον ταµιευτήρα. Η δυνατότητα αυτή αποθήκευσης ενέργειας τον καθιστά ιδιαίτερα ανταγωνιστικό. Οι προς
εκχώρηση υδροηλεκτρικοί σταθµοί Πλατανόβρυση, Θησαυρός
στον ποταµό Νέστο, Άγρας και Οδυσσέως στον Αλιάκµονα,
Πουρνάρι Ι και ΙΙ στον Άραχθο κατά το έτος 2012 – 2013 παρήγαγαν το 21% της υδροηλεκτρικής ενέργειας της χώρας. Για
ποιο 30% µας µιλάτε; Για ποιο 30% που θα το δώσετε όλο µπιρ
παρά;
Σας είπα και χθες ότι 1.087.000.000 στοιχίζει µόνο ο υδροηλεκτρικός σταθµός της Πλατανόβρυσης, χωρίς να κοστολογούµε
την τιµή της γης και την τιµή του νερού. Πόσο θα είναι αυτό το
τίµηµα επιτέλους; Γιατί µόνο αυτό θέλει 1 δισεκατοµµύριο. Και
θα βρεθεί ιδιώτης – επενδυτής που θα δώσει –εγώ θα σας πωκαι 2 και 3 δισεκατοµµύρια; Για ποιο ακριβώς τίµηµα, λοιπόν, µιλάτε µέσα σε αυτό το νοµοσχέδιο;
Επιτέλους, γιατί οι ιδιώτες από το ’99, που απελευθερώθηκε η
αγορά, δεν επένδυσαν σε υδροηλεκτρικά έργα και σε λιγνίτη;
Γιατί απαιτούνται πολλά λεφτά. Επένδυσαν σε µονάδες φυσικού
αερίου, οι οποίες δεν απαιτούν παρά είκοσι µε σαράντα εργαζόµενους και είναι πολύ φτηνές στην κατασκευή τους. Και, µάλιστα,
αυτές δεν ευαρεστήθηκαν να βάλουν ούτε 1 ευρώ από την τσέπη
τους. Τις κατασκεύασαν µε κρατικές και ευρωπαϊκές επιχορηγήσεις.
Τρίτον, ειπώθηκε πάλι αυτό το ιδεολόγηµα του ανταγωνισµού
και ότι οι ιδιωτικές εταιρείες είναι αυτές που έφεραν την άνθιση
και την ποιότητα στην Ευρώπη. Εξαγοράστηκαν και συγχωνεύτηκαν διακόσιες σαράντα επτά εταιρείες, επιχειρήσεις ηλεκτρικής ενέργειας, µε αποτέλεσµα πόσοι να είναι σήµερα οι παίκτες
στην ενέργεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση; Επτά, µεταξύ των οποίων
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ο όµιλος Magritte, ο οποίος κατέχει το 50% της ενέργειας που
παράγεται στην Ευρώπη. Μιλάµε για µεγάλο ανταγωνισµό. Σαν
να µην έχετε την ιστορική εµπειρία ότι όταν βγάζετε ένα πράγµα
στο σφυρί, σε πολύ µικρό χρονικό διάστηµα αυτό γίνεται καρτέλ
και µετά γίνεται και µονοπώλιο.
Σε ποιόν ανταγωνισµό, λοιπόν, εσείς θεωρείτε ότι θα οδηγηθούµε; Στον ανταγωνισµό που υπήρξε στην Ολυµπιακή, στον ανταγωνισµό που υπήρξε στον ΟΤΕ, τον οποίο, ειρήσθω εν παρόδω, τον είχε αγοράσει η «DEUTSCHE TELEKOM». Κρατική
εταιρεία είναι. Άρα, για ποιον ιδιωτικό ανταγωνισµό µας µιλάτε;
Και επειδή ο ανταγωνισµός πολλές φορές γεννά και τέρατα,
αυτό το πράγµα µε τον ΟΤΕ καλό είναι να µην το αναφέρετε πάλι,
γιατί θα θυµηθούµε ότι η Νέα Δηµοκρατία υποχρέωσε τον τότε
ΟΤΕ να µην µπει στην αγορά της κινητής τηλεφωνίας επί δέκα
συναπτά έτη, για να µπορούν να ρηµάξουν την κινητή τηλεφωνία
οι δύο ιδιωτικές εταιρείες. Ξέρετε πότε άρχισε να γίνεται λίγο ανταγωνιστική η αγορά; Όταν µπήκε ο ΟΤΕ και έριξε τις τιµές.
Όµως, δεν τον αφήνατε τότε. Διότι εσείς µιλήσατε υπέρ του υγιούς ανταγωνισµού.
Λοιπόν, να τελειώνουµε µια και έξω µε τον ανταγωνισµό. Υγιής
ανταγωνισµός στον καπιταλισµό δεν υπάρχει. Όταν ένας ιδιώτης
µπαίνει µε σκοπό το κέρδος, το µόνο που τον ενδιαφέρει είναι
να ρηµάξει την αγορά για να βγάλει κέρδος. Δεν έχει παρατηρηθεί πουθενά ιστορικά να υπάρχει υγιής ανταγωνισµός. Πείτε µου
ένα αγαθό που ιδιωτικοποιήθηκε και οι πολίτες είχαν απολαβές
ποιοτικότερες και φτηνότερες. Πείτε το παράδειγµα τώρα. Όχι
αυτά τα µαγειρεµένα τα στοιχεία. Πείτε κάτι άλλο.
Υπάρχει, επίσης, κάτι το οποίο µεταξύ µας είναι βαθιά τοµή.
Εµείς θεωρούµε πολύ συγκεκριµένα πράγµατα κοινωνικά αγαθά:
Το ρεύµα, το νερό, την υγεία, την παιδεία. Εσείς θεωρείτε τα
πάντα εµπορεύµατα. Ακόµα και η ανθρώπινη ζωή είναι εµπόρευµα. Διότι είπαν προηγουµένως κάποιοι οµιλητές από τη Νέα
Δηµοκρατία: Όσο έχει ο καθένας θα αγοράζει. Δεν ζούµε σε µια
κοινωνία στην οποία η πρόσβαση στην ενέργεια πρέπει να είναι
δικαίωµα των ανθρώπων και να την έχουν όλοι. Όσοι έχουν χρήµατα θα πληρώνουν το ηλεκτρικό ρεύµα. Όσοι δεν έχουν θα ζουν
µε τα µαγκάλια και τις γκαζόλαµπες του κ. Ταµήλου.
Αυτή, λοιπόν, είναι η διαφορά µας η ουσιαστική σε αυτήν την
κοινωνία. Εσείς θέλετε µια κοινωνία των τριών, των τεσσάρων,
των πέντε κατηγοριών, ενώ εµείς θέλουµε µια κοινωνία στην
οποία καθολικά δικαιώµατα στην ενέργεια, το νερό, την παιδεία
και την υγεία θα τα έχουν όλοι.
Να κλείσω λίγο αναφερόµενος στο δηµοψήφισµα, παρ’ όλο
που µερικοί νοµίζουν ότι είµαστε λωτοφάγοι. Θα σας διαβάσω
κάποιες δηλώσεις που έγιναν το 2008. «Αρνείστε το δηµοψήφισµα για ένα νόµο που δεσµεύει το µέλλον της χώρας.». Ανδρέας
Λοβέρδος. «Η Νέα Δηµοκρατία να συνειδητοποιήσει ότι επιχειρεί
να νοµοθετήσει σε αντίθεση προς την κοινωνική πλειοψηφία, ενώ
η ίδια είναι πιστοποιηµένα εκλογική µειοψηφία στο εκλογικό
σώµα.». Ευάγγελος Βενιζέλος. «Συγκρούονται δύο απόψεις, η
κατ’ εξοχήν δηµοκρατική που λέει ότι ο λαός πρέπει να αποφασίζει για σηµαντικά για αυτόν ζητήµατα και η άλλη που λέει ότι ο
λαός δεν είναι ώριµος και ικανός για αυτό. Η τελευταία, όµως,
είναι ολιγαρχική άποψη.». Άδωνις Γεωργιάδης. Όλα αυτά το
2008. Να τους χαίρεστε!
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Χρήστος Καραγιαννίδης, καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία
βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ο Αναπληρωτής
Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων κ. Κουκουλόπουλος έχει τον λόγο.
ΠΑΡΙΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφε, κύριε Υπουργέ, ζήτησα από τον
κύριο Πρόεδρο -και τον ευχαριστώ- να µιλήσω από το Βήµα της
Βουλής σήµερα για τρεις πολύ συγκεκριµένους λόγους:
Ο πρώτος είναι πως µε την ενέργεια σχετίζοµαι και ασχολούµαι από τα χρόνια των σπουδών µου. Κατάγοµαι, εκλέγοµαι και
εκπροσωπώ στη Βουλή την ενεργειακή καρδιά της χώρας. Δού-
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λεψα οκτώ χρόνια στα λιγνιτωρυχεία και ακόµα και σήµερα εξακολουθώ να είµαι -εδώ και πολλά χρόνια άνευ αποδοχών φυσικάυπάλληλος της ΔΕΗ. Έχω, λοιπόν, ένα κάποιο τεκµήριο γνώσης
και εµπειρίας. Και, βέβαια, µε βάση τις πεποιθήσεις µου, θεωρώ
καθήκον µου και υποχρέωσή µου να µιλήσω και να µιλήσω από
το Βήµα της Βουλής.
Ο δεύτερος λόγος που ζήτησα να µιλήσω είναι, πως πριν τρεις
εβδοµάδες ακριβώς -Τετάρτη ήταν, πριν από είκοσι µία µέρεςµια δήλωσή µου σε µια ραδιοφωνική µου συνέντευξη έκανε το
γύρο της χώρας κυριολεκτικά και προκάλεσε πάρα πολλά πολιτικά και παραπολιτικά σχόλια. Είπα συγκεκριµένα -και το επαναλαµβάνω- πως το νερό και η ενέργεια δεν είναι τζόγος. Απορώ
γιατί τόσος θόρυβος. Δεν ξέρω κανέναν που να ισχυρίζεται το
αντίθετο.
Και επειδή άκουσα και τον τελευταίο οµιλητή του ΣΥΡΙΖΑ και
σήµερα το πρωί τον κ. Τσίπρα να επαναλαµβάνουν µονότονα µια
φράση και να βάζουν δίπλα στην ενέργεια και τον αιγιαλό, θέλω,
λοιπόν, να σας το εξής. Μην κουράζεστε να κάνετε την ατζέντα
που δεν έχετε.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΙΔΗΣ: Δεν το είπα εγώ.
ΠΑΡΙΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων): Το δηµοψήφισµα για το νερό
το προκάλεσαν στη Θεσσαλονίκη οι δήµαρχοι τους οποίους στήριξε το ΠΑΣΟΚ. Και έχει τα συγκεκριµένα αποτελέσµατα. Δεν περιµέναµε υποδείξεις από τον ΣΥΡΙΖΑ.
Όσον αφορά τον αιγιαλό διατύπωσε δηµόσια µεγάλος αριθµός Βουλευτών του ΠΑΣΟΚ συγκεκριµένες ενστάσεις, χωρίς
πάλι να περιµένει τις υποδείξεις του ΣΥΡΙΖΑ.
Καθώς βγαίνουµε από τις αναγκαστικές συνθήκες των µνηµονίων και της κρίσης, θέλω να ξέρει όλος ο ελληνικός λαός πως
ούτε την ψυχή µας ούτε τη λογική µας, βέβαια, χάσαµε όλα αυτά
τα χρόνια του µνηµονίου. Επιτελέσαµε ένα υπέρτατο πατριωτικό
καθήκον και καθώς βγαίνουµε, όπως είπα, από την κρίση, θα ανακτούµε µέρα µε τη µέρα την πολιτική µας ατζέντα της ελληνικής
κεντροαριστεράς, της ελληνικής σοσιαλδηµοκρατίας, την οποία
χρόνια ολόκληρα αυθεντικά εκπροσωπούσαµε.
Βέβαια, θέλω να πω από το Βήµα της Βουλής στους συναδέλφους µου ότι αυτές οι τρεις εβδοµάδες πάρα πολλά µέσα, δεκάδες, όπως είναι προφανές, ζήτησαν να µιλήσω. Εγώ επέλεξα µαζί
µε τους συναδέλφους µου Βουλευτές, µε τον παριστάµενο
Υπουργό και τον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, τον Ευάγγελο Βενιζέλο,
να κάνουµε µια προσπάθεια για την οποία θα µιλήσω στη συνέχεια. Και προτίµησα, βέβαια, να τοποθετηθώ εδώ, από το Βήµα
της Βουλής. Αυτό είναι απόρροια µιας συγκεκριµένης αντίληψης
σεβασµού των θεσµών και συγκεκριµένα του κορυφαίου θεσµού
της Ελληνικής Δηµοκρατίας που είναι η Βουλή.
Ο τρίτος λόγος, κύριε Πρόεδρε, -και πάλι σας ευχαριστώ- που
ζήτησα να µιλήσω είναι ότι στη δυτική Μακεδονία, που βρίσκεται
στο επίκεντρο του διαλόγου εδώ και λίγες εβδοµάδες λόγω της
µικρής ΔΕΗ, ήρθαν έτσι τα πράγµατα ώστε να είµαι ο µόνος Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ. Δεν έχω, όµως, τη δυνατότητα να συµµετέχω λόγω της πρόσφατης υπουργοποίησης στα Τµήµατα Διακοπής των Εργασιών.
Έτσι λέει ο Κανονισµός της Βουλής. Γι’ αυτό και ζήτησα κατ’
εξαίρεση τον λόγο σήµερα.
Ο κ. Τσίπρας πριν µία εβδοµάδα, την προηγούµενη Τετάρτη,
µιλώντας στο Αµύνταιο, την πατρίδα µου -κοντά στην Κοζάνη και
την Πτολεµαΐδα- µίλησε για κάποιους που «τάχα µου διαφωνούν,
αλλά κρύβονται». Γι’ αυτό και θα φέρει το θέµα παντοιοτρόπως
στην Ολοµέλεια, για να εµφανιστούν όλοι αυτοί που κρύβονται.
Αν αναφερόταν στο ΠΑΣΟΚ και σε εµένα, στο µοναδικό δυτικοµακεδόνα, είµαι εδώ. Ως µέλος, όµως, της ηρωικής Κοινοβουλευτικής Οµάδας του ΠΑΣΟΚ, που µόνη της σήκωνε για µεγάλο
διάστηµα το βάρος για την έξοδο από την κρίση και ως ο µόνος
δυτικοµακεδόνας σήµερα Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, απαντώ εκ µέρους όλων των συναδέλφων µου. Εµείς δεν κρυφτήκαµε ποτέ.
Αν είχαµε κρυφτεί, η Ελλάδα σήµερα θα ήταν σαν την Αργεντινή,
που τόσο πολύ αρέσει στον Αρχηγό του ΣΥΡΙΖΑ.
Έρχοµαι τώρα στο θέµα της µικρής ΔΕΗ. Ποιο είναι, κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι, το θέµα µας; Πρέπει να βάλουµε µια
πραγµατική βάση στη συζήτηση. Πολύ απλά, έχει ειπωθεί από

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ)

όλους τους συναδέλφους µου του ΠΑΣΟΚ και τελευταία από τον
Γραµµατέα της Κοινοβουλευτικής Οµάδας σε όλους τους τόνους, τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο, τον εισηγητή και πάει
λέγοντας, µια απλή και µεγάλη αλήθεια. Είναι η εκκρεµότητα που
έχει η χώρα για την απελευθέρωση της ενέργειας από τις 5-32008. Εβδοµήντα έξι µήνες και τέσσερις ηµέρες εκκρεµότητα!
Αυτό το θέµα έχει η χώρα.
Αν µε ρωτάτε, απαντώ χωρίς περιστροφές. Ναι, έχω επιφυλάξεις για την απελευθέρωση της ενέργειας και τα αποτελέσµατά
της, γιατί διαχρονικά στοιχεία που υπάρχουν λένε ότι η ενέργεια
δεν είναι σαν τις τηλεπικοινωνίες. Αυτή, όµως, είναι η ευρωπαϊκή
πολιτική. Να την αλλάξουµε; Ναι. Να παλέψουµε όλοι µαζί για να
την αλλάξουµε. Αλλά, πάντως, στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλά κάρτ
δεν µπορούµε να συµµετέχουµε. Αυτή είναι µια απλή και συγκεκριµένη αλήθεια και δεν αποτελεί, βέβαια, καθόλου υπεκφυγή.
Όσοι λένε διαφορετικά πράγµατα, προφανώς προβαίνουν σε
ψευδείς ισχυρισµούς.
Υπάρχει ένα ερώτηµα και θα το θέσω µόνος µου. Θα είναι ευθύ
το ερώτηµα. Είναι µονόδροµος αυτό που κάνουµε για να ανταποκριθούµε στην απαίτηση για απελευθέρωση της ηλεκτρικής
ενέργειας; Όχι, είναι η απάντηση. Υπάρχει και άλλος δρόµος.
Ποιος είναι αυτός; Το άνοιγµα των λιγνιτωρυχείων Δράµας και
Ελασσόνας σε ιδιώτες.
Αυτήν τη λύση, ως δήµαρχος ακόµα από το 2008 και στη συνέχεια ως Βουλευτής, την πάλεψα -ο κ. Μανιάτης και ο κ. Μαθιουδάκης που είναι εδώ το ξέρουν πολύ καλά- µε συνέπεια επί έξι
χρόνια. Βρήκα ελάχιστους συµµάχους σε αυτόν τον αγώνα και
αµέτρητους αντιπάλους και εχθρούς. Αµέτρητους! Κανένα κόµµα δεν έχω υπ’ όψιν µου µέσα στη Βουλή που να ζητάει αυτήν
την εξέλιξη.
Επειδή εγώ ασχολήθηκα και πήγα και µίλησα στη Δράµα και
την Ελασσόνα παλαιότερα ως δήµαρχος και µετά ως Βουλευτής
και ξέρω πολύ καλά τις αντιδράσεις των τοπικών κοινωνιών, θέλω
να πω ότι αυτοί που ζητάνε δηµοψήφισµα, ας πάνε να κάνουν τοπικό δηµοψήφισµα στη Δράµα και την Ελασσόνα για να δουν αν
είναι αποδεκτή µια τέτοια εξέλιξη.
Το ΚΚΕ είναι καθαρό από τη µεριά του. Λέει ότι «εγώ στο δηµοψήφισµα θα βάλω και την απελευθέρωση της ενέργειας, διότι
αµφισβητώ συνολικά τη συµµετοχή της χώρας στην Ευρωπαϊκή
Ένωση». Όλοι οι άλλοι δεν µπορώ να καταλάβω τι ακριβώς προσπαθούν να κάνουν µε τον προσχηµατικό τρόπο µε τον οποίο µιλάνε για συγκεκριµένα δηµοψηφίσµατα. Ας προτείνουν το
άνοιγµα, όπως είπα, των ορυχείων στη Δράµα και την Ελασσόνα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Αναπληρωτή Υπουργού)
Με αυτά τα δεδοµένα, µε συγκεκριµένη γνώση και ευαισθησία
για το ενεργειακό ζήτηµα της χώρας, έκρουσα τον κώδωνα του
κινδύνου, όπως πίστευα ότι είχα υποχρέωση, πριν από τρεις
εβδοµάδες. Έκανα µια δηµόσια παρέµβαση. Σήµερα, τρεις εβδοµάδες µετά, µπορώ να δηλώσω καθαρά και απερίφραστα και µε
απόλυτη ειλικρίνεια, κοιτώντας και τους συναδέλφους µου και
τους συµπολίτες µου στα µάτια, ότι είµαι απόλυτα ικανοποιηµένος, κύριε Υπουργέ, από την εξέλιξη που έχει υπάρξει στο νοµοσχέδιο.
Πολύ απλά, χωρίς να µπω σε λεπτοµέρειες, το νοµοσχέδιο που
σε λίγες ώρες θα ψηφιστεί δεν έχει καµµία σχέση µε το νοµοσχέδιο που είχε δοθεί στη δηµοσιότητα πριν από τρεις εβδοµάδες. Καµµία σχέση!
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΔΗΣ: Τι άλλαξε;
ΠΑΡΙΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων): Όλες οι αλλαγές που έχουν
κάνει τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ, µε επικεφαλής τον Πρόεδρό µας
Ευάγγελο Βενιζέλο, και τις οποίες έκανε αποδεκτές ο Υπουργός
κ. Μανιάτης, έχουν οδηγήσει σε πολύ συγκεκριµένο αποτέλεσµα.
Έχουµε πλήρη διασφάλιση όλων των ασφαλιστικών και εργασιακών δικαιωµάτων των εργαζοµένων. Έχουµε πλήρη διασφάλιση του καλώς εννοούµενου τοπικού συµφέροντος. Έχουµε
πλήρη διασφάλιση των αγροτών, στην πλάτη των οποίων πολλοί
προσπάθησαν να κινδυνολογήσουν µε τα νερά των αρδεύσεων.
Έχουµε πλήρη διασφάλιση στο νέο τοπίο ανταγωνισµού της
ΔΕΗ. Έλειπαν πολλές προβλέψεις και σήµερα υπάρχουν µε πρω-
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τοβουλία µας και πρωτοβουλία του κυρίου Υπουργού. Έχει ενισχυθεί συγκεκριµένα και αποφασιστικά ο αναπτυξιακός χαρακτήρας του νοµοσχεδίου, γιατί µε συγκεκριµένες τροπολογίες
που έγιναν αποδεκτές, µιλάµε για συγκεκριµένες επενδύσεις.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει επανειληµµένα το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Αναπληρωτή Υπουργού)
Κύριε Πρόεδρε, χρειάζοµαι ένα λεπτό για να µιλήσω και γι’
αυτές και ολοκληρώνω.
Επίσης, διασφαλίζεται το δηµόσιο συµφέρον και η διαφάνεια
µε την εκ νέου ενηµέρωση της Βουλής πριν τη διακήρυξη, για να
κάνει τις όποιες παρατηρήσεις υπάρχουν στο τελικό σχέδιο διακήρυξης, πέραν από αυτά που λέει ο νόµος.
Επειδή, όµως, όπως είπα ήδη, ο Αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ ήρθε στη
δυτική Μακεδονία, θέλω να πω κάτι που, επειδή ξέρω να µετρώ
τα λόγια µου, ξέρω καλά ότι είναι βαρύ αλλά θα το αποδείξω.
Ο Αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έδειξε
όψιµο ενδιαφέρον και καθόλου ειλικρινές για τη δυτική Μακεδονία. Και θα σας πω γιατί. Μετράω τα λόγια µου, όπως είπα, και
ξέρω πολύ καλά τι λέω. Αυτά που θα σας πω τα ξέρει ο Υπουργός, γιατί ήταν στην Επιτροπή Ενέργειας και Εµπορίου, όπως και
ο γενικός τότε του κόµµατός µας.
Προσέξτε αυτό που θα πω. Όποιοι κλαίνε και βγάζουν οιµωγές
για τη δυτική Μακεδονία, ας ακούσουν παρακαλώ αυτό που θα
πω, γιατί µιλάω για τον τόπο µου, µιλάω για τον ενεργότοπο, για
την ενεργειακή καρδιά της χώρας, αυτήν που στις πλάτες της
κράτησε όρθια την Ελλάδα ενεργειακά µε την φθηνή κιλοβατώρα. Και υποδείξεις δεν δέχοµαι εύκολα από τρίτους, γιατί τα
ξέρω καλύτερα.
Τον Οκτώβριο 2007, στην αίθουσα του Νοµαρχιακού Συµβουλίου Κοζάνης έρχεται η τότε διοίκηση της ΔΕΗ παρουσία όλων
των φορέων -τα θυµάστε, Υπουργέ µου, τα συζητούσαµε, θυµάστε την αγωνία µας- και µας ανακοινώνει τη σταδιακή απόσυρση
όλων των λιγνιτικών µονάδων σταδιακά από το 2016 και ότι από
το 2016 -σε ενάµιση χρόνο δηλαδή από σήµερα- περνάνε µία-µία
σταδιακά σε ψυχρή εφεδρεία και η δυτική Μακεδονία στην εποχή
των παγετώνων. Καµµία µετεγκατάσταση οικισµού, φυσικά…
ΕΥΓΕΝΙΑ ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥ: Μήπως µπερδέψατε…
ΠΑΡΙΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων): Καµµία µετεγκατάσταση οικισµού δεν προβλεπόταν, τα θυµάστε, ούτε Ποντοκώµη ούτε
τίποτα απ’ όλα αυτά ούτε Άγιοι Ανάργυροι ούτε Ακρινή και εξακολούθηση της ληστρικής εκµετάλλευσης του λιγνίτη.
Σήµερα, µετά από έναν αγώνα πολλών ετών που δώσαµε όλοι
µαζί, όπως γνωρίζει και ο κύριος Υπουργός, το τοπίο είναι ολότελα διαφορετικό. Η νέα µονάδα Πτολεµαΐδα 5, που δεν υπήρχε
πουθενά στο χάρτη, υπερσύγχρονης αντιρρυπαντικής τεχνολογίας και υψηλού βαθµού απόδοσης, έχει πάρει το δρόµο της κατασκευής. Ο µεγαλύτερος σταθµός της χώρας, ο ΑΗΣ Αγίου
Δηµητρίου, αυτήν τη στιγµή αναβαθµίζεται, µε αποτέλεσµα να
επιµηκύνεται ο χρόνος ζωής του και να αποκτά άλλα περιβαλλοντικά και ενεργειακά χαρακτηριστικά.
Με το συζητούµενο νοµοσχέδιο εξασφαλίζεται, µε συγκεκριµένη τροπολογία που έκανε αποδεκτή ο Υπουργός, η κατασκευή
της µονάδας Μελίτη 2 και δεσµεύονται λεφτά από το τίµηµα για
να αντικατασταθεί την επαύριον, µετά από περίπου πέντε χρόνια
από σήµερα, ο ΑΗΣ Καρδιάς, που αποσύρεται στο λιγνιτικό κέντρο δυτικής Μακεδονίας.
Οι επιλογές αυτές έχουν συγκεκριµένο και µετρήσιµο αναπτυξιακό αποτέλεσµα για τη δυτική Μακεδονία. Μονάδες σύγχρονης
τεχνολογίας και υψηλού βαθµού απόδοσης και επιµήκυνση της
ζωής των λιγνιτορυχείων µαζί µε τις τέσσερις µετεγκαταστάσεις
στη δυτική Μακεδονία συγκροτούν και συνιστούν µία συγκεκριµένη αναπτυξιακή στρατηγική για τη δυτική Μακεδονία, την ενεργειακή καρδιά της Ελλάδος και της επιφυλάσσουν µια τύχη που
της αξίζει.
Τέλος, και για όποιον έχει αµφιβολίες, επειδή είπα µια βαριά
κουβέντα για τον Αρχηγό της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, αν
δεν έχετε πειστεί για τα περί οψιµότητας, να σας πω και το κορυφαίο. Πήγε, ήρθε ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης
στη δυτική Μακεδονία και δεν είδε το σηµαντικότερο θέµα που
έλειπε από το νοµοσχέδιο. Είναι η τροπολογία που κατατέθηκε
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και µε κάποιες αλλαγές -αυτό συζητάµε τώρα- κάνει δεκτή ο
Υπουργός.
Υπήρχε τεράστιο ζήτηµα µε τη γη. Με το νοµοσχέδιο, διασφαλίζεται ότι η γη στη Φλώρινα επιστρέφει µε τον οποιονδήποτε
τρόπο στο δηµόσιο. Έτσι ανοίγει ο δρόµος, για να λύσουµε τα
επόµενα χρόνια ένα πολύ δύσκολο θέµα που ξεκίνησε µε τη µετοχοποίηση της ΔΕΗ πριν από δεκατρία χρόνια και σήµερα υπάρχει τεράστιο ζήτηµα µε το τι θα γίνει µε τη γη την επαύριο της
εξάντλησης των ορυχείων. Γιατί η ΔΕΗ, τα έχει εγγράψει στο µετοχικό της κεφάλαιο. Στη Φλώρινα όµως η γη επιστρέφει στο δηµόσιο και αυτό το εξασφαλίζουµε µε τη συγκεκριµένη τροπολογία. Γι’ αυτό µιλώ για όψιµο ενδιαφέρον. Αυτό ήταν το µείζον
θέµα της περιοχής και το εξασφαλίσαµε εµείς και όχι κάποιοι
άλλοι που δηλώνουν επαναστάτες.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Αναπληρωτή Υπουργού)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ολοκληρώστε,
κύριε Υπουργέ.
ΠΑΡΙΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ (Αναπληρωτής Υπουργός
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων): Ολοκληρώνοντας, κύριε
Υπουργέ, θα ήθελα να σας παρακαλέσω και να σας προτείνω όχι
σήµερα βέβαια αλλά τις επόµενες εβδοµάδες, µήνες, εν όψει του
νέου τοπίου και µετά την ψήφιση του νοµοσχεδίου µε ένα νέο
ενεργειακό παίκτη, τη µικρή ΔΕΗ και εν όψει και των εξελίξεων
στους υδρογονάνθρακες που καλύτερα από τον καθένα γνωρίζετε, να βρεθεί τρόπος να αναβαθµιστεί παντοιοτρόπως, επιστηµονικά, να στηριχθεί και οικονοµικά -θα έλεγα- η Επιτροπή
Ενεργειακού Σχεδιασµού που ήδη λειτουργεί, γιατί η χώρα
περνά µε αυτές τις επιλογές σε άλλη φάση στο χώρο της ενέργειας.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΕΥΓΕΝΙΑ ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο
επί προσωπικού.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, επειδή ανέφερε
κάτι ο κύριος Υπουργός και δεν θέλω να αιωρείται, θα ήθελα τον
λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Το λόγο έχει ο
κ. Χατζηλάµπρου. Ουδείς έτερος έχει αυτήν τη στιγµή τον λόγο.
Δεν υπάρχει κανένα προσωπικό. Να µου επιτρέψετε να πω δυο
λέξεις και µετά θα δούµε τι θα κάνουµε.
Οι οµιλητές, οι αγορητές, οι εισηγητές µιλούν µία φορά πρωτολογώντας και µία δεύτερη φορά δευτερολογώντας, εφόσον το
επιθυµούν. Δεν υπάρχει άλλη δυνατότητα. Όταν, όµως, πράγµατι, υπάρχει προσωπικό θέµα ή παραβίαση του Κανονισµού,
τότε σύµφωνα µε τον τύπο που επιβάλλει ο Κανονισµός δικαιούνται να ζητήσουν τον λόγο.
Κυρία Ουζουνίδου, ακολουθείτε στη συνέχεια. Μετά από δύο
οµιλητές είναι η σειρά σας να µιλήσετε.
ΕΥΓΕΝΙΑ ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥ: Μπορεί να φύγει ο κύριος Υπουργός. Όσες φορές ήταν ο Πρόεδρός µας στην Κοζάνη, ήµουν
δίπλα στον Πρόεδρό µας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Πρώτη σηκώσατε το χέρι. Μετά τον κ. Χατζηλάµπρου οµιλείτε εσείς. Οπότε
δεν υπάρχει κανένα θέµα.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Άλλο το προσωπικό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Δεν είναι προσωπικό.
Κύριε Πετράκο, ποιο είναι το προσωπικό θέµα; Έχετε µισό
λεπτό να πείτε ποιο είναι το προσωπικό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ: Είπε ο κ. Κουκουλόπουλος ότι η
πρόταση που κατέθεσα ήταν προσχηµατική. Άρα, διαστρέβλωσε
τα λεγόµενά µου. Με βάση τα όσα είπατε εσείς, µπορώ αυτό να
το διευκρινίσω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ορίστε, λοιπόν,
έχετε τον λόγο επί προσωπικού.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ: Ο κ. Κουκουλόπουλος, ως παλαιότερος Βουλευτής από εµένα, γνωρίζει ότι πρόταση δηµοψηφίσµατος µπορεί να κατατεθεί επί ψηφισθέντος νόµου, ο οποίος
δεν έχει παράξει νοµικά αποτελέσµατα. Άρα, ουδεµία δυνατότητα υπάρχει και δεν καταλαβαίνω τον έρωτα που έχει για την
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πρόταση του ΚΚΕ να γίνει δηµοψήφισµα επί νόµων, όπου έχουν
παραχθεί νοµικά αποτελέσµατα. Δηµοψήφισµα µπορεί να γίνει
επί ψηφισθέντος νόµου, που δεν έχει παράξει νοµικά αποτελέσµατα και αυτός είναι ο συγκεκριµένος.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Τώρα, πού είναι
το προσωπικό εγώ δεν το καταλαβαίνω.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ: Μπορεί να είναι παλαιότερος ο κύριος Υπουργός, αλλά εγώ πρέπει να του θυµίσω τον Κανονισµό.
ΠΑΡΙΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων): Εγώ δεν θα απαντήσω, γιατί
δεν είµαι Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Κοµµουνιστικού
Κόµµατος. Για το Κοµµουνιστικό Κόµµα εγώ είπα ότι έχει µια συνέπεια στο ότι αυτά που λέει είναι σε ευθεία µε τη θέση του να
είµαστε έξω από την Ευρώπη.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κύριε Υπουργέ,
παρακαλώ.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ: Είπε ο κύριος Υπουργός ότι είµαι
προσχηµατικός…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κύριε συνάδελφε, παρακαλώ.
Για να ξεκαθαρίσουµε τα πράγµατα. Λέει το Σύνταγµα «επί ψηφισµένου νόµου». Δηλαδή, να έχει περάσει από τη Βουλή αλλά
να µην έχει τυπικά πάρει τη µορφή του νόµου µε τη δηµοσίευση
σε ΦΕΚ και τα σχετικά.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ: Χαίροµαι, κύριε Πρόεδρε, που το
λέτε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον
λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Για ποιο λόγο
θέλετε τον λόγο;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ: Επειδή ανέφερε κάτι ο κ. Κουκουλόπουλος, θέλω να κάνω µια παρατήρηση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Όχι, δεν µπορείτε. Λυπάµαι. Δεν είναι προσωπικό. Κανένα προσωπικό δεν
βλέπω. Δεν µπορούµε τον Κανονισµό να τον κάνουµε…
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ: Ένα λεπτό µόνο, να εξηγήσω τι
θέλω να πω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Όχι, λυπάµαι
πάρα πολύ. Δεν θα δευτερολογήσετε; Έχετε δικαίωµα να δευτερολογήσετε και µάλιστα αν το Τµήµα δώσει την άδεια, λέει ο Κανονισµός ότι µπορεί να δώσει τον λόγο για τρίτη φορά στο
Βουλευτή. Θα παρακαλέσω πάρα πολύ να τηρούµε τον Κανονισµό.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ: Μπορώ να χρησιµοποιήσω το
χρόνο της δευτερολογίας;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Όχι τώρα. Όταν
θα έλθει η ώρα σας.
Τον λόγο έχει ο κ. Χατζηλάµπρου.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΑΤΖΗΛΑΜΠΡΟΥ: Αγαπητοί κύριοι συνάδελφοι,
και ειδικά όσοι γνωρίζουν τα της ΔΕΗ –και ο κ. Κουκουλόπουλος
είπε ότι τα ξέρει πάρα πολύ καλά, γιατί είναι και υπάλληλός τηςθα ξέρουν ότι, για να καταφέρουµε να φτάσουµε στη ΔΕΗ µετά
από το 1889, όταν άρχισε η παραγωγή ρεύµατος στην Ελλάδα,
µε τον πρώτο τρόπο έπρεπε να λυθεί στο ιδεολογικό επίπεδο
κάτι. Έπρεπε να λυθεί ότι η χώρα δεν είναι φτωχή και ότι πρέπει
να στηριχθούµε στις δικές µας πλουτοπαραγωγικές δυνάµεις.
Υπόθεση Μπάτση για το λιγνίτη και το υδροηλεκτρικό δυναµικό. Την ίδια στιγµή που ο Μπάτσης έπεφτε από τα πολυβόλα
το 1952, κέρδιζε η υπόθεσή του επιστηµονικά στο να σχηµατιστεί
και να διανύσει τα επόµενα χρόνια ένα εθνικό δίκτυο, για να ενισχύσει και να στηρίξει τη βιοµηχανία. Ερχόταν η εκβιοµηχάνιση.
Και όµως, ο ίδιος ο Μπάτσης είχε αφήσει µια παρακαταθήκη.
Έλεγε ότι δεν θα καταφέρει η ΔΕΗ υπό αυτό το πλαίσιο κοινωνικοπολιτικών δυνάµεων να παίξει το ρόλο της στο να στηρίξει πλέρια τη βιοµηχανία, την οικιακή οικονοµία, την αγροτική οικονοµία,
γιατί είχε συναίσθηση των πολιτικών συσχετισµών και των κοινωνικών προτεραιοτήτων.
Δεν πέρασαν πολλά χρόνια, συνάδελφοι. Το 1963, γίνεται το
σκάνδαλο της ΠΕΣΙΝΕ. Με θορυβώδη τρόπο κατά την περίοδο
Καραµανλή-Παπανδρέου, 1963-1964 αλλάζει η σύµβαση και δίνεται µε ζηµία της ΔΕΗ το ηλεκτρικό ρεύµα στην ηλεκτροβόρα
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εταιρεία της αλουµίνας. Μόνο αυτό;
Θα πάρουµε εµείς στις πλάτες µας στελέχη δικά σας που κακοδιαχειρίστηκαν και βρέθηκαν στον εισαγγελέα; Θα πάρουµε
τον τελευταίο πρόεδρο του ΤΑΙΠΕΔ που τον διορίσατε µε ασυλία
και τον έχουν κατηγορούµενο για ζηµία της ΔΕΗ 100 εκατοµµύρια, γιατί, ενώ ήξερε ότι υπάρχουν αρχεία σε ένα συγκεκριµένο
οικόπεδο υπέγραφε σύµβαση µε Μυτιληναίο ότ,ι αν βρεθούν αρχαία, τότε θα αποζηµιώσει η ΔΕΗ την πλευρά Μυτιληναίου και
έφτασε η αρχαιολογική υπηρεσία να πει ότι τρεις µήνες νωρίτερα
τον είχε ενηµερώσει;
Θα πάρουµε εµείς στην πλάτη µας αυτό που εσείς διαµορφώσατε όλα αυτά τα χρόνια σαν αναξιοκρατία µέσα στις κρατικές
και δηµόσιες επιχειρήσεις; Όχι.
Υπάρχει, όµως, µια ουσία. Αυτά που είναι του ελληνικού λαού,
κάθε φορά που αποτυγχάνει η διαχείρισή σας, δεν µπορείτε να
τα πετάτε και να τα χαρίζετε. Σήµερα στο ιδεολογικό επίπεδο
υπάρχει ένας δογµατισµός που λέει «απελευθέρωση και ιδιωτικοποίηση». Θα σας τα καταθέσω αυτά µετά. Είναι ένα βιβλίο περίπου εξακοσίων σελίδων. Να δείτε τι πλούτο συζήτησης είχε,
για το πως θα γίνει το υδροηλεκτρικό δυναµικό στη χώρα.
Και εσείς έρχεστε µε µια κουβέντα και λέτε, «απελευθέρωσηιδιωτικοποίηση». Και τι αφορά η απελευθέρωση και η ιδιωτικοποίηση; Αφορά το απόθεµα. Αφορά τον ορυκτό πλούτο, που θα
πρέπει οι επόµενες γενιές, αν νοµίζουν, να εξορύξουν. Γιατί όταν
φτάσαµε στις δικές µας πηγές, αυτό είχε ξεκινήσει από εισαγωγή
πετρελαίου τότε και γαιανθράκων. Και ανακαλύφθηκαν οι πηγές
εκείνες χρήσης των υδροηλεκτρικών έργων και του λιγνίτη.
Το ιδεολογικό, όµως, θέµα σήµερα ποιο είναι; Είναι αυτή η
άλλη διαχείριση της ΔΕΗ; Μας είπε ο κ. Κουκουλόπουλος ότι
όψιµα ο κ. Τσίπρας. Μα, ο κ. Τσίπρας είναι τοποθετηµένος σε µια
πλευρά του να µην πουληθούν αυτά. Εκείνος πού είναι; Είναι τοποθετηµένος σε σχέση µε ένα στρατόπεδο που ανοίγει στη
χώρα. Είναι σχέδιο να πουλήσουµε ό,τι έχουµε και δεν έχουµε;
Και πώς το λέτε ωραία; «Για να βρει και τα κεφάλαια η ΔΕΗ να
συνεχίσει την επένδυσή της». Μα να πουλήσει αυτό που έχει ουσιαστικά για να βρει κεφάλαια για να αναπτύξει;
Ποια είναι η εµπειρία σας, αυτή η µικρή, από τις ιδιωτικοποιήσεις; Χρέη και φυλακές. Ποια είναι η εµπειρία σας; Αυτή γιατί
δεν την εκτιµάτε; Και να πείτε ότι η εµπειρία µας εδώ έδειξε
αυτά. Απλά αποσιωπάτε και έχετε να βρείτε µόνο δικαιολογίες
γι’ αυτούς οι οποίοι λειτούργησαν όπως λειτούργησαν.
Άρα, έχει µια σηµασία ποιο είναι το ουσιαστικό σήµερα. Το ουσιαστικό του δηµοψηφίσµατος, ήταν ακριβώς να ανοίξει το θέµα,
να γίνει γνωστό, να καταλάβει ο ελληνικός λαός ότι αυτό που
έχετε εσείς ως σενάριο ανάπτυξης δεν είναι τίποτα άλλο παρά η
αξιοποίηση των συµφερόντων του κεφαλαίου και δεν έχει να
κάνει σε τίποτα µε την ικανοποίηση των αναγκών του.
Ειδάλλως –και σας έχω εδώ επίτηδες εδώ ένα δείκτη- όταν ξεκίνησε η ΔΕΗ, είχανε κατά πενταετία πρόβλεψη για το ποιες θα
ήταν οι τιµές του ρεύµατος. Γιατί; Γιατί µπορούσαν να µελετήσουν και να σκεφτούν ότι την ίδια στιγµή, για να ξέρετε, 2,5 δραχµές τότε πλήρωναν στην Πάτρα και 8 δραχµές στην ηπειρωτική
χώρα. Στην πραγµατικότητα, πληρώσανε περίπου 3,5 δραχµές
όλοι µαζί για να ηλεκτροδοτηθούν και άλλα κοµµάτια της χώρας.
Αλλά είχε µία πρόβλεψη για την πρώτη και τη δεύτερη πενταετία.
Ποια δέσµευση και µε ποια πρόβλεψη έρχεστε εσείς να θέσετε
σαν προϋπόθεση στους ιδιώτες πού θα επενδύσουν; Κάποιος συνάδελφος έλεγε «µα, θέλει 900 ευρώ η κολώνα». Υπάρχει καµµιά
δέσµευση ότι θα πέσει στα 300 ευρώ η κολώνα για να κάνει επέκταση; Ποιες είναι οι δεσµεύσεις που έχετε για ανάπτυξη; Αλλά
τι να την κάνετε την ανάπτυξη; Εδώ υπάρχει αποβιοµηχανοποίηση και πάµε πίσω στην παραγωγή σε όλους τους κλάδους ουσιαστικά.
Λέω, λοιπόν, ότι αν ήταν τότε το ιδεολογικό ζήτηµα, το οποίο
λύθηκε µε τον τρόπο που λύθηκε, στο αν η Ελλάδα είναι απλά
µια φτωχή χώρα και δεν µπορεί να έχει πέραν την αγροτικής παραγωγής τίποτα άλλο –και αυτό απαντήθηκε µε έναν ορισµένο
τρόπο- σήµερα το µεγάλο ζήτηµα το οποίο υπάρχει είναι, αν µπορεί να βαδίσει στηριγµένος στις δικές του δυνάµεις ο ελληνικός
λαός, να βαδίσει στηρίζοντας τις δικές του επιχειρήσεις.
Δεν είναι καθυστέρηση η µικροµεσαία επιχείρηση, δεν είναι
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καθυστέρηση ο µικροµεσαίος ο οποίος είναι έτοιµος να κλείσει
και να βάλει λουκέτο, αν θα µπορέσουµε δηλαδή στο επίπεδο το
βιοτεχνικό και το βιοµηχανικό να υπάρξουν δράσεις τέτοιες που
να σηκωθεί ο λαός µας πιο πάνω ή όλα αυτά θα δοθούν σε διάφορα µονοπωλιακά συµφέροντα, µε µόνο κριτήριο το κέρδος
τους και µε κίνητρο είτε να τους δώσει το ΤΑΙΠΕΔ µεγάλα φιλέτα
είτε στο επίπεδο της ΔΕΗ να δοθούν τέτοια είτε -και κυρίως- να
είναι ένας φτωχός εργαζόµενος, που να πηγαίνει για δουλειά και
να µην του φτάνουν να ζήσει µετά.
Αυτό είναι το ερώτηµα που στην πραγµατικότητα τίθεται, σαν
δυο γραµµές µέσα στην ελληνική κοινωνία. Το δηµοψήφισµα, θα
έπαιζε ένα ρόλο να συνειδητοποιήσουν τα πράγµατα όλοι οι πολίτες. Αντ’ αυτού καλοκαιράκι, κλειστά. Πώς το είπατε; «Επτά
χρόνια αναµονή» είχε αυτό. Και έπρεπε να έρθει στο Α’ Θερινό
Τµήµα, µε τους συγκεκριµένους Βουλευτές, για να ψηφιστεί µε
έναν ορισµένο τρόπο.
Ξέρω ότι για να µπορέσετε να ολοκληρώσετε τη διαδικασία,
δεν θα περάσει πολύς καιρός που θα φέρετε ανάλογη ρύθµιση
µε αυτήν του ΤΑΙΠΕΔ για ασυλία των διοικήσεων. Θα τη φέρετε
και για τη ΔΕΗ. Θα τη φέρετε. Είµαι σίγουρος γι’ αυτό. Γιατί αυτά
που κάνετε, η αντιλαϊκή σας πολιτική, πρέπει να έχει θωρακισµένους τους µεν Υπουργούς µε το άρθρο 86, τις δε διοικήσεις µε
ασυλία πριν ακόµα πάρουν αποφάσεις.
Μένει και στον ελληνικό λαό να πάρει την απόφαση, να βαδίσει
ένα δρόµο αξιοπρέπειας, µαζί µε εµάς, δίπλα σε εµάς, µαζί µε
την υπόλοιπη Αντιπολίτευση, για να τελειώνουµε µε αυτήν την
καταστροφή. Κάθε στιγµή που περνάει, η καταστροφή γίνεται
µεγαλύτερη. Από αυτήν την άποψη έχει έναν επείγοντα χαρακτήρα. Δεν θα τολµούσαµε να µην πάρουµε πρωτοβουλία για δηµοψήφισµα και αύριο ένα οποιοδήποτε από τα παιδιά σας να µας
ρωτήσει: «Και εσείς τι κάνατε;».
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Τον λόγο έχει η
Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Κοµµουνιστικού
Κόµµατος, κ. Παπαρήγα.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΑΠΑΡΗΓΑ (Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας): Είναι ολοφάνερο. Η Κυβέρνηση δεν έχει καµµία διάθεση να γίνει ούτε
Ολοµέλεια της Βουλής ούτε και δηµοψήφισµα. Και θα µπορούσε
κανείς να ρωτήσει γιατί.
Δεν ξέρω αν φοβάται αλλά πάνω απ’ όλα πιστεύουµε ότι η Κυβέρνηση έχει επιλέξει να ακολουθήσει την τακτική και τη στρατηγική της πυγµής, του µαστιγίου, θεωρώντας ότι µε αυτόν τον
τρόπο, µπορεί να αντιπαρατεθεί στη δικαιολογηµένη αγανάκτηση που νιώθει ο ελληνικός λαός για την πορεία της ζωής του.
Με την ευκαιρία να πω ότι εµείς δεν δεχόµαστε καν ότι είναι
δυνατόν να έρθει στη Βουλή για να συζητήσουµε ένα συνδικαλιστικό νόµο, για το πως θα γίνονται οι απεργίες, γιατί το θέλει η
τρόικα ή ακόµα γιατί το θέλει η ίδια η Κυβέρνηση. Δεν έχει κανένα λόγο η Βουλή να συζητάει για ζητήµατα που πρέπει να λυθούν στις γραµµές του συνδικαλιστικού κινήµατος. Δεν είναι
βέβαια η πρώτη φορά ούτε και η τελευταία.
Αλλά δεν είναι ο ρόλος αυτός της Βουλής. Δεν έχει καµµία
σχέση µε το περιεχόµενό της. Δεν µπορεί να συζητάει κάτω από
ποιες προϋποθέσεις θα γίνεται απεργία ή δεν θα γίνεται. Το µαχαίρι και το πεπόνι βεβαίως το κρατάει η Κυβέρνηση και παρεµβαίνει, ελέγχει, καθορίζει τη δικαιοσύνη κ.λπ., βγάζοντας όλες
τις απεργίες παράνοµες. Αλλά είναι ένα ζήτηµα. Και αναρωτιόµαστε. Θα δεχθούν τα κόµµατα της Βουλής σαν αρµοδιότητα
της Βουλής, να συζητήσει ένα τέτοιο θέµα; Κι ούτε είναι τυχαία
η χρονική στιγµή που έρχεται.
Το µεγάλο ψέµα που λέει η Κυβέρνηση –γιατί αυτά τα προηγούµενα δεν είναι ψέµατα, είναι αλήθειες- και δεν το λέει τώρα,
αυτό άρχισε να λέγεται από το 1990 όταν άνοιξε ο δρόµος για
κάθε µορφής ιδιωτικοποιήσεις, είναι ότι οι κρατικές επιχειρήσεις
πρέπει να ιδιωτικοποιηθούν γιατί τις πληρώνει ο λαός, γιατί είναι
στην πλάτη του λαού, γιατί δεν είναι κερδοφόρες, για διάφορους
λόγους. Η Νέα Δηµοκρατία τα φόρτωνε στο ΠΑΣΟΚ, το ΠΑΣΟΚ
τα φόρτωνε στη Νέα Δηµοκρατία.
Και ξεκαθαρίζουµε το εξής πράγµα. Δηλαδή, ο λαός ληστεύεται µόνο από τις κρατικές επιχειρήσεις, τις κρατικές καπιταλιστι-
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κές επιχειρήσεις, τις ΔΕΚΟ; Δεν τον ληστεύει ο ιδιωτικός τοµέας;
Δηλαδή σε ό,τι περάσει στον ιδιωτικό τοµέα, δεν υπάρχει ληστεία; Από το 1950 που έγινε η λεγόµενη κρατική ΔΕΗ και κρατική ούσα η ΔΕΗ, εµπόρευµα είχε την ενέργεια.
Κρατικοποίηση δεν σηµαίνει ότι καταργείται ο εµπορευµατικός
χαρακτήρας των υπηρεσιών των οποίων παρέχει, ανεξαρτήτως
αν το τίµηµα είναι µέσου επιπέδου σε σχέση µε την Ευρώπη, αν
είναι λίγο παραπάνω ή λίγο παρακάτω ή ακόµα –που δεν πρόκειται να γίνει αυτό- και λιγότερο, να φθηνύνει κατά τι. Θα έχει ακριβύνει η ζωή του εργαζόµενου πολλαπλάσια. Αυτό είναι ψέµα.
Πριν απ’ όλα, ο ιδιωτικός τοµέας –µε συγχωρείτε, κύριοι του
ΣΥΡΙΖΑ- δεν είναι κλεπτοκρατία, είναι καπιταλιστές. Υπάρχει καπιταλιστής που δεν βασίζεται στην εκµετάλλευση ανθρώπου από
άνθρωπο; Αυτό πια µέχρι και τα καταστατικά της ΓΕΣΕΕ εξακολουθούν και το λένε. Τι κλεπτοκρατία; Δεν κατάλαβα. Οι άνθρωποι νόµιµα κάνουν την κλοπή τους. Δίπλα στη νοµιµότητα
υπάρχουν και τα παράνοµα αλλά όταν υπάρχει νοµιµότητα, τότε
υπάρχουν και τα τέτοιου τύπου παράνοµα. Κατά στα περισσότερα είναι νόµιµη η κλοπή.
Εν πάση περιπτώσει, αν δεν υπήρχε ο ιδιωτικός καπιταλιστικός
τοµέας, η καπιταλιστική οικονοµία, θα ήταν οι κρατικές επιχειρήσεις επίσης καπιταλιστικές; Όχι. Δεν µπορεί να υπάρχει κρατικός
λαϊκός τοµέας µέσα στις συνθήκες του καπιταλισµού. Και βεβαίως εµείς, σαφώς υποστηρίζουµε να µείνει κρατική η ΔΕΗ µέσα στις συνθήκες του καπιταλισµού και σαφώς υποστηρίζουµε,
να είναι και κρατικό µονοπώλιο.
Δεν έχουµε αυταπάτη ότι είναι σοσιαλιστική «νησίδα» και ότι
καταργεί τον εµπορευµατικό της χαρακτήρα αλλά εν πάση περιπτώσει ταιριάζει πιο πολύ σ’ αυτόν το δρόµο πάλης και ανατροπής που θέλουµε, από το να συµµορφωνόµαστε και να µοιράζουµε τα «ιµάτια» της ΔΕΗ από δω και από κει.
Ο ΣΥΡΙΖΑ –το έχουµε πάρα πολύ καθαρό- έφερε αυτήν την
πρόταση για δηµοψήφισµα, γιατί πάνω απ’ όλα τον ενδιαφέρει
να καταγραφεί σαν η εναλλακτική λύση για τον λαό. Εναλλακτική
λύση διακυβέρνησης όντως είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Εναλλακτική λύση
για τον λαό δεν είναι.
Παρ’ όλα αυτά, εµείς δεν αρνούµαστε την αναγκαιότητα ενός
δηµοψηφίσµατος. Να ξεκαθαρίσουµε, όµως, το εξής ζήτηµα.
Υπάρχουν δηµοψηφίσµατα και δηµοψηφίσµατα. Αν θέλετε, ένα
δηµοψήφισµα που θυµόµαστε όλοι, που ήταν καθαρό στο ερώτηµά του και ήταν καθαρό γιατί το ήθελε και το σύστηµα για τους
δικούς του λόγους, ήταν αυτό για την κατάργηση της βασιλείας,
«ναι» ή «όχι» στη βασιλεία. Αυτό ήταν ένα καθαρό δηµοψήφισµα
όπου ψήφιζες «υπέρ», έµενε ο θρόνος, ψήφιζες «κατά», έφευγε.
Έτσι όπως θέτει το δηµοψήφισµα ο ΣΥΡΙΖΑ, µε συγχωρείτε
αλλά αθωώνεται όλη η πορεία µέχρι τώρα και καταψηφίζουµε
ένα τµήµα της ιδιωτικοποίησης. Αυτό όχι µόνο δεν βάζει φραγµό
αλλά νοµιµοποιεί και ό,τι έλθει µετά, µόνο που θα είναι κάτω από
έναν πιο τίµιο και µη κλεπτοκράτη διαχειριστή. Παραδείγµατος
χάριν, αν δεχθούµε το δηµοψήφισµα που προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ, σηµαίνει ότι αποδεχόµαστε όλους τους νόµους που αφορούν τη
ΔΕΗ από το ’90 µέχρι τώρα. Δεχόµαστε, παραδείγµατος χάριν,
το ν. 2773/1999 που οδήγησε στη µετοχοποίηση της ΔΕΗ, δηλαδή ΔΕΗ-ανώνυµη εταιρεία και την πώληση του 49% των µετοχών στους ιδιώτες και την είσοδο ιδιωτικών οµίλων στο διαχωρισµό µεταφοράς και διανοµής του ηλεκτρικού ρεύµατος από τη
ΔΕΗ µε τη σύσταση του ΑΔΜΗΕ και του ΔΕΔΔΗΕ.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Δ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ)
Εµείς δεν δεχόµαστε να νοµιµοποιηθεί αυτό το πράγµα στη
λογική του µικρότερου κακού ή στη λογική –αυτή είναι η ουσία
της λογικής- να καταγραφώ εγώ σαν ο ηγέτης της εναλλακτικής
κυβερνητικής λύσης. Εµείς δεν παλεύουµε για µία εναλλακτική
κυβερνητική λύση. Παλεύουµε για µία εναλλακτική λαϊκή λύση.
Με την ευκαιρία, υπάρχει η λογική του µικρότερου κακού. Κατηγορούµαστε ότι δεν προσχωρούµε σ’ αυτήν τη λογική. Κοιτάξτε να δείτε, είναι άλλο πράγµα ένα τµήµα του συνδικαλιστικού
κινήµατος ανάµεσα σε δέκα-δεκαπέντε διεκδικήσεις να διαλέξει
πέντε αιτήµατα και να πει «αυτά τα βάζω τώρα στην πρώτη
γραµµή» και άλλο πράγµα να πας στη «σαλαµοποίηση» της ιδιωτικοποίησης. Δεν είναι το ίδιο πράγµα. Μπορεί από τα πέντε αι-
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τήµατα το κίνηµα παλεύοντας να πει «προτάσσω δύο» και αυτό
δεν το εµποδίζει να συνεχίσει τον αγώνα για τα υπόλοιπα.
Θα σας πω, λοιπόν, που οδήγησε αυτή η λογική του µικρότερου κακού και θα φέρω ένα παράδειγµα. Στο νόµο του 1999
όπου έγιναν η «ΔΕΗ-Α.Ε.» και οι διαχωρισµοί, ένα ποσό από τις
εισφορές του προσωπικού το οποίο ήταν ενσωµατωµένο στην
περιουσία της ΔΕΗ που περιελάµβανε τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις της ΔΕΗ και τις ασφαλιστικές εισφορές των εργαζοµένων,
πήγε µέσα στην περιουσία της ΔΕΗ, δηλαδή αυτό που µετοχοποιείται. Το ποσό τότε και των δύο, δηλαδή και οι εισφορές της
ΔΕΗ και των εργαζοµένων, ήταν 3,2 τρισεκατοµµύρια δραχµές.
Αυτό µπήκε στο περιουσιακό κεφάλαιο της ΔΕΗ, γιατί βεβαίως
δεν µπορούσαν να το αφαιρέσουν. Μειώνονταν. Δεν µπορούσαν
να πουν στη µετοχοποίηση της ΔΕΗ «ξέρετε, µετοχοποιείται η
ΔΕΗ και θα πληρώσετε εσείς οι µέτοχοι τις ασφαλιστικές εισφορές εργοδοσίας και εργαζοµένων».
Τι συζήτηση έγινε τότε στη Βουλή; Ένα αντιλαϊκό µέτρο πάντα
έχει και ένα «χρυσωµένο χάπι» στη λογική του µικρότερου κακού.
Η κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ είπε το 1999 ότι αναλαµβάνει το κράτος να
καλύψει τις ασφαλιστικές εισφορές και γίνεται συζήτηση στη
Βουλή. Η συµφωνία κυρώθηκε µε το άρθρο 34 του προαναφερόµενου νόµου το οποίο ψήφισε και ο Συνασπισµός.
Ο τότε Βουλευτής εκπρόσωπος του Συνασπισµού Σπύρος Δανέλης δήλωνε στη Βουλή: «Το κόµµα µας, ο Συνασπισµός, παίρνοντας υπ’ όψιν ότι η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ ανέλαβε την ευθύνη
µε τις ρυθµίσεις του άρθρου 34 για το ασφαλιστικό ζήτηµα του
προσωπικού της ΔΕΗ, υπερψηφίζει το άρθρο 34 του νοµοσχεδίου γιατί δεν χάνονται οι ασφαλιστικές εισφορές». Ανάλογη
ήταν η δήλωση και του εκπροσώπου της Νέας Δηµοκρατίας.
Τι δήλωνε ο Βουλευτής του ΚΚΕ Νίκος Γκατζής; «Από τους εργαζόµενους της ΔΕΗ και το ασφαλιστικό τους σύστηµα, κλέβουν
σήµερα περίπου 3,2 τρισεκατοµµύρια δραχµές που τα χαρίζουν
στους ιδιώτες που αγοράζουν µετοχές της ΔΕΗ µε το άρθρο 34.
Ληστεύουν το σηµαντικό κεφάλαιο που έχουν συσσωρεύσει οι
εργαζόµενοι της ΔΕΗ για την κοινωνική τους ασφάλιση, για να
µπορεί να πουληθεί η ΔΕΗ «κοψοχρονιά» στους ιδιώτες, χωρίς
οι τελευταίοι να αναλάβουν καµµία ευθύνη για το παραπάνω
ποσό».
Θυµάµαι ότι κάναµε τότε περιοδείες στη ΔΕΗ και θυµάµαι και
µία συνάντησή µου µε τη διοίκηση της ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ. Όταν τους
θέσαµε το θέµα ότι τα ασφαλιστικά τους δικαιώµατα υπονοµεύονται και αν όχι σ’ ένα χρόνο, τότε σε τρία, σε τέσσερα, σε
πέντε, γιατί ξέραµε πού πάει η κατάσταση –µπορεί να µην µπορούσαµε να εντοπίσουµε τη χρονική στιγµή που θα ανατραπεί η
τότε κατάσταση- πρέπει να σας πω ότι η ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ λοιδόρησε
τότε την αντιπροσωπεία του κόµµατός µας. Όχι µόνο αυτό. Θυµάµαι ότι µας έλεγαν τότε: «Και τι µας νοιάζει εµάς; Εµείς έχουµε
τέτοιες αποδοχές που µπορεί να πάµε σε ιδιωτική ασφαλιστική
εταιρεία».
Όλα αυτά που πέρασαν, λοιπόν, πέρασαν και µε τις «πλάτες»
της ηγεσίας του συνδικαλιστικού κινήµατος και κάτι τέτοιο έγινε
και προχθές. Η βάση της ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ και ιδιαίτερα αυτοί που
δουλεύουν στους χώρους παραγωγής ήθελαν να αντισταθούν
στην επιστράτευση και δεν είναι η πρώτη φορά που έχουµε αντίσταση στην επιστράτευση. Και µε τους ναυτεργάτες είχαµε και
µ’ άλλους εργαζόµενους. Μάλιστα, έµειναν απεργοί αρκετές
ώρες µετά –νοµίζω και σαράντα οκτώ ώρες- γιατί αξιοποιούσαν
το ότι δεν τους είχαν επιδοθεί τα χαρτιά και τους έλεγε η διοίκηση «δεν µπορούµε να σας πούµε να παρανοµήσετε» και µερικοί έµπαιναν µέσα και πριν τους επιδοθούν τα χαρτιά.
Όταν ξέρουµε αυτήν τη λογική του µικρότερου κακού όπου
στο όνοµα του µικρότερου κακού, αυτό αποδεικνύεται µεγαλύτερο ύστερα από λίγα χρόνια, εσείς θέλετε να συµφωνήσουµε
σ’ ένα δηµοψήφισµα το οποίο έχει ένα «νόθο» ερώτηµα; Καταθέτουµε κι εµείς τη δική µας πρόταση. Εµείς δεν µπορούµε να
δεχθούµε η Ελλάδα να γίνει Ντιτρόιτ. Είδατε τι έγινε στο Ντιτρόιτ. Εκεί οι ιδιωτικές εταιρείες αποφάσισαν ότι θα κόβεται το
ρεύµα «ατάκα και επιτόπου» σε όποιον δεν το πληρώνει. Το Ντιτρόιτ έχει χρεοκοπήσει. Ήταν η κοιτίδα της αµερικάνικης αυτοκινητοβιοµηχανίας. Αυτό είχε γίνει και σε µία άλλη πόλη στην
Καλιφόρνια παλιότερα. Αυτά θα γίνουν σε µία πορεία και θα γί-
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νουν ανεξάρτητα από το ποια κυβέρνηση είναι στην εξουσία.
Εµείς, λοιπόν, προσαρµόζουµε τα άµεσα αιτήµατά µας µέσα
στις συνθήκες του καπιταλισµού αλλά δεν µπορούµε να κάνουµε
άµεσο αίτηµα το διαχωρισµό της «µικρής ΔΕΗ» -σε εισαγωγικά
γιατί δεν είναι «µικρή»- από την υπόλοιπη, διότι αυτό το πράγµα
βάζει «ταφόπλακα» στο µέλλον, ενώ έτσι όπως προτείνουµε εµείς
το δηµοψήφισµα είτε γίνει είτε δεν γίνει, τουλάχιστον ανοίγει το
θέµα στο λαό ότι «δεν µπορείς να δεχθείς καµµία µορφή ιδιωτικοποίησης». Το ξεκαθαρίζουµε.
Όντως καθυστέρησε η ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ. Δεν ξέρω
ούτε µας απασχολεί το πόσο ικανές ήταν οι κυβερνήσεις για την
ιδιωτικοποίηση, γιατί είµαστε εναντίον της ιδιωτικοποίησης. Κοιτάξτε να δείτε, όµως. Οι τοµείς της στρατηγικής σηµασίας δεν
ιδιωτικοποιούνται µια κι έξω. Η µορφή της ιδιωτικοποίησης ξεκίνησε µε τις εργολαβίες πριν τη Συνθήκη του Μάαστριχτ. Γίνεται
κοµµάτι-κοµµάτι. Για ποιο λόγο; Διότι πρέπει να βρίσκει αγοραστές.
Δεύτερον, έκαναν αντιπροτάσεις οι διάφορες κυβερνήσεις δεν θυµάµαι τώρα αν ήταν το ΠΑΣΟΚ ή η Νέα Δηµοκρατία- και η
διοίκηση της ΔΕΗ. Εµείς τα είχαµε πει τότε στη διοίκηση της ΔΕΗ
στις συναντήσεις που είχαµε είτε πηγαίνοντας εκεί είτε όταν
αυτοί έρχονταν να µας ενηµερώσουν στον Περισσό. Έλεγαν:
«Θα αποκρούσουµε την ιδιωτικοποίηση, θα τους πούµε να πάρουν τα υδροηλεκτρικά έργα που θα γίνουν». Με συγχωρείτε.
Ακόµα και τώρα µπορεί να µη βρεθούν αγοραστές. Μπορεί να
τους έχετε βρει αλλά µπορεί να µη βρεθεί κανένας και να µην
προχωρήσει. Αυτό δεν είναι νίκη του λαού. Δεν βρήκατε αγοραστές. Οι αγοραστές αγοράζουν έτοιµη δουλειά, γιατί αλλιώς πρέπει να τα κατασκευάσουν τα υδροηλεκτρικά έργα. Τους πρότεινε
η διοίκηση της ΔΕΗ µε παρέµβαση της Κυβέρνησης ή µε άλλη
παρέµβαση –εµείς δεν πάµε να πιάσουµε τα «σώψυχα» του κάθε
χώρου, βλέπουµε τη διαφάνεια γιατί υπάρχει, δεν µπορεί να είναι
όλα αδιαφανή- να πάρουν τους λιγνίτες της Ελασσόνας και της
Δράµας. Δεν είναι κορόϊδα αυτοί. Θα πάρουν τα έτοιµα. Θα πάνε
στην Πτολεµαΐδα, θα πάνε στη Φλώρινα, γιατί θέλουν δέκα χρόνια µέχρι να φτιάξουν τις υποδοµές. Παίρνουν τα έτοιµα και σου
λένε: «Κόψε το λαιµό σου, κράτα εσύ την Ελασσόνα και τη Δράµα και φτιάξε εγκαταστάσεις».
Η ιδιωτικοποίηση έχει πάρα πολλές µορφές. Όταν έγινε –προσέξτε- η πρώτη ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ -αυτός είναι ο ανταγωνισµός, δεν υπάρχει καλός και κακός ανταγωνισµός, µη κλεπτοκρατικός και κλεπτοκρατικός, ένας είναι ο ανταγωνισµός και ανάλογα µε το συσχετισµό δυνάµεων εκείνης της στιγµής- όταν έγινε
η πρώτη βαθµίδα ιδιωτικοποίησης, στο όνοµα του ανταγωνισµού
βγήκαν και είπαν το εξής πράγµα, ότι όταν η ΔΕΗ ξεκίνησε κάποια υδροηλεκτρικά έργα, υπήρχαν πληθωριστικές τιµές και δεν
µπορούµε εµείς να µπούµε σε έναν τοµέα που µας δεσµεύουν
µε υδροηλεκτρικά έργα, µε ακριβές τότε τιµές, ενώ τώρα στην
αγορά έχουν πέσει οι τιµές και κλήθηκε η Κυβέρνηση να πληρώνει τη διαφορά.
Αυτά όλα, βεβαίως, δεν είναι µόνο γνωστά σε εµάς, δεν είµαστε εµείς οι πανέξυπνοι, όλοι τα ξέρουν και όσοι τα διαχειρίστηκαν ακόµη περισσότερο. Μπορεί, λοιπόν, κανείς να πει ότι ένα
δηµοψήφισµα που αναφέρεται στη «µικρή» -να συµφωνήσουµε
να είναι µε εισαγωγικά- ΔΕΗ λύνει το πρόβληµα; Δεν λύνει τίποτα.
Τέλος, έτσι όπως µπαίνει το δηµοψήφισµα, νοθεύεται το περιεχόµενό του, αυτό το ήδη νοθευµένο περιεχόµενο, διότι θα
βγάλει στην επιφάνεια και άλλους ανταγωνισµούς. Δεν θα υπάρχει ένα ερώτηµα «ναι ή όχι στη «µικρή» ΔΕΗ;», όπου θα εκφραστεί η θέληση του αγανακτισµένου λαού απέναντι στη συγκυβέρνηση. Εκεί θα βγουν στην επιφάνεια όλοι οι όµιλοι της µεταποίησης, οι οποίοι θέλουν να µείνει ένα κοµµάτι της ΔΕΗ στο
κράτος, για να παίρνουν πάµφθηνο ρεύµα για τους συναδέλφους
τους ιδιώτες που ξέρουν ότι δεν µπορεί να γίνει µε τον ίδιο
τρόπο.
Άρα, και εδώ έχουµε τους εξής ανταγωνισµούς. Έχουµε τους
µετόχους της ΔΕΗ µε τους απ’ έξω, τους Μυτιληναίους κ.λπ..
Έχουµε τον ανταγωνισµό της µεταποίησης προς την κρατική –
ας το πούµε έτσι- ΔΕΗ και τέλος, έχουµε τους ανταγωνιστές για
τα µελλοντικά δίκτυα της ΔΕΗ.
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Συνεπώς, τα ερωτήµατα πρέπει να είναι καθαρά, όπως οι δρόµοι ανάπτυξης είναι συγκεκριµένοι. Αν θέλετε, η διαχείριση µπορεί να έχει και την ποικιλία της ανάλογα σε ποια φάση είναι, τι
είδους διεθνής συσχετισµός υπάρχει, αλλά οι δρόµοι είναι οι
εξής. Είτε θα έχεις ανάπτυξη µε το λαό στην εξουσία και µε κοινωνική ιδιοκτησία -όχι γενικώς το λαό στην εξουσία- είτε θα έχεις
ανάπτυξη που καθορίζουν τα µονοπώλια.
Βεβαίως, υπάρχει και η ταξική πάλη. Η ταξική πάλη δεν µπορεί
να ανατρέψει τη στρατηγική του κεφαλαίου. Μπορεί να αποσπάσει ορισµένες κατακτήσεις αλλά δεν µπορεί να ανατρέψει. Με
αυτήν την έννοια η ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ έχει γίνει και ας µην
κοροϊδεύουµε το λαό ότι µπορεί να σταµατήσουµε αυτήν τη διαδικασία και να την αφήσουµε ως εκεί, στη µέση του δρόµου.
Εµείς, λοιπόν, και Ολοµέλεια θέλουµε και το δηµοψήφισµα.
Ανεξάρτητα όµως τι θα βγάλει το δηµοψήφισµα, το θέµα είναι να
ανοίγει µια χαραµάδα στο λαό που να τον βοηθά στο επόµενο
βήµα, να οργανώσει την αντεπίθεσή του, όχι απλώς να υπηρετήσει τις ανάγκες της επόµενης εκλογικής µάχης.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούµε και
εµείς.
Επανερχόµαστε στον κατάλογο των οµιλητών.
Τον λόγο έχει ο κ. Καρά Γιουσούφ Αϊχάν.
ΑΪΧΑΝ ΚΑΡΑ ΓΙΟΥΣΟΥΦ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όταν το 1950
αποφασίστηκε η ίδρυση της ΔΕΗ, ηλεκτρισµό είχε µονάχα το
55% του ελληνικού πληθυσµού. Η πρόσβαση στο ηλεκτρικό ρεύµα ήταν ένα αγαθό πολυτελείας. Χρειάστηκε να ιδρυθεί η ΔΕΗ
µε χρήµατα από τον κρατικό προϋπολογισµό, από το σχέδιο
Μάρσαλ, από τις ιταλικές επανορθώσεις, για να γίνει αυτό το
αναπτυξιακό θαύµα, να γίνει δηλαδή φθηνή η παραγωγή και το
κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας προς τους πολίτες και να πάει
σταδιακά και στο πιο αποµακρυσµένο χωριό, στο πιο αποµακρυσµένο νησί της πατρίδας µας.
Τα βασικά συγκριτικά πλεονεκτήµατα της ΔΕΗ είναι τα ακόλουθα. Μόνο µέσα από µια δηµόσια επιχείρηση ηλεκτρισµού
µπορούσε να γίνει ενοποίηση της παραγωγής σε ένα ενιαίο διασυνδεδεµένο δίκτυο, ώστε τα φορτία να επιµερίζονται σε εθνική
κλίµακα.
Η ύπαρξη ενός ενιαίου φορέα, επέτρεψε τόσα χρόνια τώρα
τον επιµερισµό του κόστους ανάµεσα στις κερδοφόρες και στις
ζηµιογόνες περιοχές της χώρας, κυρίως όµως, διότι η αξιοποίηση των πλουτοπαραγωγικών πόρων απαιτούσε τεράστιες επενδύσεις που κανείς ιδιώτης δεν θα επέλεγε ή δεν θα µπορούσε
να κάνει, επενδύσεις που και τώρα χρειαζόµαστε, για να κάνουµε
ακόµα πιο αποτελεσµατικό το δίκτυο της ΔΕΗ και να αµβλύνουµε
τις επιπτώσεις στο περιβάλλον, διατηρώντας µια επιχείρηση η
οποία όχι µόνο θα παράγει και θα µεταφέρει το ρεύµα αλλά θα
µπορεί να ασκεί και κοινωνική πολιτική.
Ιδίως κατά την περίοδο της κρίσης, µια τέτοια πολιτική έχει
ανάγκη τόσο µια µεγάλη µερίδα του πληθυσµού που βρίσκεται
στα όρια της ανθρωπιστικής κρίσης όσο και οι πολύπαθες περιοχές της δυτικής Μακεδονίας, περιοχές που όλα τα προηγούµενα
χρόνια έχουν επιφορτιστεί δυσβάσταχτο κόστος, ανθρώπινο και
περιβαλλοντικό, προκειµένου όλη η Ελλάδα και όλος ο ελληνικός
λαός να έχει πρόσβαση στο αγαθό που λέγεται ηλεκτρισµός.
Υπερασπιζόµαστε το δικαίωµα του ελληνικού λαού να διατηρήσει τον έλεγχο και την ιδιοκτησία µιας επιχείρησης που στήθηκε από το δικό του υστέρηµα και το δικό του ιδρώτα πριν από
εξήντα τέσσερα χρόνια. Στην περίπτωση της ΔΕΗ, δεν πρόκειται
µόνο για µια βαθιά ιδεολογική αντίθεση ή πολιτική που µπορεί
να έχει το κόµµα της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης µε την πολιτική
της Κυβέρνησης για ιδιωτικοποιήσεις γενικά και αόριστα δηµόσιων οργανισµών. Εδώ πρόκειται για ένα εθνικής σηµασίας και
κοινωνικής επιβίωσης ζήτηµα.
Στον ενεργειακό κλάδο της ΔΕΗ, η διαδικασία ιδιωτικοποίησης
έχει ξεκινήσει ήδη από το 1999. Οι συνέπειες έχουν ήδη γίνει
ορατές. Διαδοχικές αυξήσεις τιµολογίων µεσοσταθµικού ύψους
περίπου 80% την τελευταία δεκαετία, σκάνδαλο «ENERGA HELLAS POWER» µε κόστος για το δηµόσιο 270 εκατοµµύρια ευρώ.
Με δεδοµένη, µάλιστα, τη δεσπόζουσα θέση της ΔΕΗ στο ενερ-
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γειακό σύστηµα αλλά και στο παραγωγικό µοντέλο της χώρας
συνολικότερα, η σηµερινή διαδικασία διαµελισµού της επιχείρησης αποτελεί την κορύφωση του δεκαπενταετούς δράµατος
ιδιωτικοποίησης της ενέργειας.
Η προσπάθεια του πρωθυπουργικού περιβάλλοντος να αποφύγει τη σύγκληση της Ολοµέλειας της Βουλής, προκειµένου να
εξετάσει το ενδεχόµενο διενέργειας δηµοψηφίσµατος για τη
µικρή ΔΕΗ φανερώνει το φόβο του για µια σε βάθος συζήτηση
στη Βουλή αλλά και µια προσπάθεια να προσπεράσει τις µεγάλες
αντιρρήσεις του πολιτικού φάσµατος απέναντι στα σχέδια της
Κυβέρνησης.
Παρά τις επιµέρους διαφορές, η Αντιπολίτευση εκκινεί από µια
κοινή αφετηρία και καταλήγει σε ένα κοινό διά ταύτα. Πάνω από
εκατόν είκοσι Βουλευτές εναντιώνονται στη δηµιουργία της µικρής ΔΕΗ και στην ιδιωτικοποίηση της και ζητούν το αυτονόητο,
να διεξαχθεί δηλαδή δηµοψήφισµα, έτσι ώστε να αποφασίσει ο
ελληνικός λαός γι’ αυτό το κορυφαίο ζήτηµα.
Η κοινή λογική, η στοιχειώδης δηµοκρατική ευαισθησία, επιβάλλουν την άµεση σύγκληση της Ολοµέλειας της Βουλής. Αν η
Κυβέρνηση έχει εµπιστοσύνη στα επιχειρήµατά της για τη δηµιουργία της µικρής ΔΕΗ, ας τα θέσει στην κρίση του λαού. Επιτέλους, ας καταλάβει πως δεν µπορεί να παίζει µε τη δηµόσια
περιουσία ερήµην του ελληνικού λαού.
Έχει γίνει κάποια εκτίµηση ή αποτίµηση των αποτελεσµάτων
των προηγούµενων ιδιωτικοποιήσεων; Έχουµε δει κατά πόσο
έχει βοηθήσει στην ανάπτυξη της χώρας, στην προσέλκυση επενδύσεων; Είναι ένα άλλο ζήτηµα και αυτό.
Σε αυτήν τη µάχη, δεν αρκεί να λέµε τι δεν θέλουµε να γίνει
αλλά και που στοχεύουµε εµείς. Η πρόταση της Αριστεράς για
παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας και δίκαιη αναδιανοµή
του πλούτου περιλαµβάνει ένα πρόγραµµα ενεργειακού µετασχηµατισµού, θέτοντας ως βασικές προτεραιότητες τη σταδιακή
απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιµα, την αποκέντρωση κατά το
δυνατόν του ιστορικά διαµορφούµενου συγκεντροποιηµένου
µοντέλου ηλεκτροπαραγωγής.
Στον πυρήνα αυτού του σχεδίου, εγγράφεται η λειτουργία της
ΔΕΗ σε µια σειρά κρίσιµων λειτουργιών. Κοινωνικά ευαίσθητη τιµολογιακή πολιτική, προώθηση πολιτικών για την αύξηση της
ενεργειακής αποδοτικότητας, για την ταχεία διείσδυση των µικρής και µεσαίας κλίµακας ΑΠΕ, σχεδιασµός και χωροθέτηση
µονάδων, αποκατάσταση και παραγωγική ανασυγκρότηση των
περιβαλλοντικά επιβαρυµένων λιγνιτικών περιοχών, επενδύσεις
στα έξυπνα δίκτυα, στις κατάλληλες διασυνδέσεις και στις τεχνολογίες αποθήκευσης αλλά και συνέργεια και υποβοήθηση µε
παροχή τεχνογνωσίας και µέσων της κοινωνικής επιχειρηµατικότητας στην παραγωγή ενέργειας.
Στη µονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της Κοµοτηνής
ανήκει και το φράγµα της Γρατινής, που από την υπερχείλισή του
αρδεύονται αρκετές εκτάσεις στη γύρω περιοχή. Με την ιδιωτικοποίηση και αυτού του φράγµατος που ανήκει στη ΔΕΗ, θα µας
πουλά ο ιδιώτης το νερό για να ποτίζουµε τα χωράφια µας;
Στη διπλανή Βουλγαρία, όπου την ενέργεια την ελέγχουν πια
τρία ξένα µονοπώλια –Τσέχοι, Γερµανοί, Αυστριακοί- και έχουν
µοιράσει τη χώρα σαν φεουδάρχες του Μεσαίωνα, εκατοµµύρια
πολίτες αναγκάζονται να χρησιµοποιούν ελάχιστα το ηλεκτρικό
ρεύµα. Στους χειµερινούς µήνες ένας βασικός µισθός δεν φθάνει
για να πληρώσει κανείς ένα λογαριασµό.
Χιλιάδες νοικοκυριά, ακόµη και ολόκληροι οικισµοί, είναι εδώ
και χρόνια χωρίς ρεύµα. Άνθρωποι αυτοπυρπολήθηκαν σε µία
απελπισµένη διαµαρτυρία για τα υπέρογκα τιµολόγια ρεύµατος.
Και να µην ξεχνάµε ότι πέρυσι, περίπου τέτοιο καιρό, η kυβέρνηση Μπορίσοφ αναγκάστηκε να παραιτηθεί µε την εξέγερση
του βουλγαρικού λαού κατά των µονοπωλίων της ενέργειας.
Η ΔΕΗ, για δεκαετίες απετέλεσε βασικό άξονα του παραγωγικού ιστού της χώρας και σηµαντικό µοχλό ανάπτυξης της αγροτικής παραγωγής, της µεταποίησης και της βιοµηχανίας. Η
διατήρησή της είναι αναγκαίος όρος για την µετεξέλιξή της από
την κυβέρνηση της Αριστεράς σε έναν επί της ουσίας δηµόσιο
οργανισµό που θα συµβάλλει στην υλοποίηση του προγράµµατος παραγωγικού και οικολογικού µετασχηµατισµού.
Τελευταία έγιναν αναφορές από τους Βουλευτές που στηρί-
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ζουν την Κυβέρνηση και µέλη της Κυβέρνησης ότι δεν φοβάστε
ούτε το ΣΥΡΙΖΑ ούτε το λαό. Και ποιος ο λόγος, τι σας εµποδίζει
να πάτε στη διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος για ένα τόσο σηµαντικό
ζήτηµα, όπως είναι η ενέργεια; Προχωρήστε σε δηµοψήφισµα,
όπως και σε δηµοψήφισµα τοπικά στη Θράκη για το θέµα του
χρυσού, κύριε Υπουργέ, για να τελειώνουµε µια και καλή.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούµε και
εµείς.
Η κ. Αµµανατίδου έχει τον λόγο.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, κύριε
Υπουργέ, κύριοι Βουλευτές, ακούσαµε από ένα συνάδελφο της
Νέας Δηµοκρατίας σήµερα που είχε διατελέσει και Υπουργός,
πως σήµερα είναι µία σηµαντική µέρα και δυστυχώς αυτήν τη
µέρα ούτε λίγο ούτε πολύ ο ΣΥΡΙΖΑ την αµαυρώνει.
Αν είναι δυνατόν, αυτήν τη µαύρη µέρα που δίνει το υπόλοιπο
κοµµάτι –και λέω το υπόλοιπο γιατί ήταν ιδιωτικοποιηµένη από
το 2001 η ΔΕΗ- το πολύ σηµαντικό του 30%, στους ιδιώτες, οι
οποίοι θα ελέγχουν εν τέλει πλήρως την ενεργειακή ασφάλεια
της χώρας, εµείς να τη θεωρούµε εδώ µέσα ηµέρα γιορτής. Νοµίζω ότι όποιος µας ακούει αντιλαµβάνεται ότι αυτά που συµβαίνουν στο Α’ Θερινό Τµήµα και όσα συνέβαιναν όλη την προηγούµενη περίοδο, είναι κινήσεις οι οποίες θα έπρεπε να µη γίνονται στο εθνικό Κοινοβούλιο και είναι κινήσεις οι οποίες δείχνουν
έναν πανικό στον οποίο βρίσκεστε εδώ και πολύ καιρό και δεν
έχετε καµµία νοµιµοποίηση για να συνεχίζετε αυτήν την καταστροφική πολιτική.
Στην επιτροπή, ακούσαµε όλους µα όλους να µιλούν για έγκληµα. Το ακούσαµε από φορείς, το ακούσαµε από τοπικές κοινωνίες, το ακούσαµε από τους εργαζόµενους. Εσείς πώς µιλάτε
για µία πολιτική, η οποία είναι υπέρ του κοινωνικού συνόλου; Το
µόνο που µπορείτε να επικαλείστε, είναι πως θέλετε και τα τελευταία προπύργια του ελέγχου του ελληνικού δηµοσίου να τα
εκχωρήσετε.
Συζητάµε, όχι µόνο για µία ακόµη εκποίηση του ελληνικού δηµοσίου πλούτου αλλά για το διαµελισµό, τη διάλυση και το ξεπούληµα του βασικότερου εργαλείου ανάπτυξης της χώρας και
ενός από τα βασικότερα εργαλεία κοινωνικής ευηµερίας της ηλεκτρικής ενέργειας.
Μετά τη µικρή ΔΕΗ παραδίδονται στη λεηλασία των ιδιωτών
µονάδες 2.763 MW. Παραδίδονται οι πλέον σύγχρονες υποδοµές
που ο ελληνικός λαός έχει χρυσοπληρώσει. Παραδίδονται νευραλγικής σηµασίας φυσικοί πόροι στα κοιτάσµατα σε Αµύνταιο,
Κλειδί, Μελίτη, Κοµνηνά και Δέδη, δηλαδή σχεδόν όλη η Φλώρινα
και η µισή δυτική Μακεδονία. Παραδίδονται ακόµη δύο εκατοµµύρια καταναλωτές και τρεις χιλιάδες εργαζόµενοι. Σας τα έχουν
ξαναπεί εδώ οι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ και όχι µόνο, σας τα
έχουν ξαναπεί και από τα υπόλοιπα κόµµατα της Αντιπολίτευσης.
Αυτό που δεν µπόρεσα να καταλάβω λίγο πριν, όταν ήταν στο
Βήµα αυτό ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ο κ. Κουκουλόπουλος, ο οποίος είναι από την Κοζάνη κι έχει διατελέσει Δήµαρχος, είναι πως τεκµηρίωνε τη θετική ψήφο σε αυτό το
έγκληµα. Δηλαδή είναι αδιανόητο. Δεν µπορώ να τα καταλάβω.
Εγώ θα τα πω «κωλοτούµπες».
Βεβαίως, ως Υφυπουργός δεν µπορούσε να µην έρθει στο Α’
Θερινό. Έπρεπε να έρθει και να µιλήσει για να µπορέσει να ξαναπάει στα µέρη του.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ (Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιµατικής Αλλαγής): Τι είναι αυτά που λέτε, κυρία συνάδελφε;
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Δεν είπα τίποτα.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ (Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιµατικής Αλλαγής): Δεν µπορείτε να µιλάτε απουσία ενός
συναδέλφου;
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Σωστό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ: Ας καθόταν, να µην έφευγε.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ: Είναι απών ο κ. Κουκουλόπουλος, δεν θα πω τίποτα άλλο. Τον έχουν ακούσει.
Έχετε δίκιο, κύριε Υπουργέ, τι να κάνω όµως;
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ)

Δεν είναι, όµως, µόνο ο διαµελισµός της ΔΕΗ, είναι και η παράδοση του φιλέτου στους ιδιώτες. Είναι και η παράδοση του
17% της ΔΕΗ στο ΤΑΥΠΕΔ, το ξεπούληµα του ΑΔΜΗΕ που σηµαίνει ιδιωτικό µονοπώλιο στη διανοµή ρεύµατος, η εφαρµογή
του µοντέλου ΝΟΜΕ, η µετατροπή δηλαδή του 3% της παραγωγής της ΔΕΗ σε χρηµατιστηριακό προϊόν και η αναγκαστική εκχώρηση σε ιδιώτες. Είναι αυτό ή δεν είναι; Αν θέλετε µπορείτε
να απαντήσετε.
Λέτε πως έτσι ανοίγουν οι επενδύσεις. Είναι, όµως, αυτή η
«κακή» κρατική ΔΕΗ που αποτελεί τον µεγαλύτερο επενδυτή στη
χώρα; Κακή τη λέτε. Κατ’ αρχάς, ΠΑΣΟΚ και Νέα Δηµοκρατία,
είναι αυτοί που διορίζανε τόσα χρόνια τις διοικήσεις. Είναι αυτοί
που κάνανε την όλη πολιτική. Τα όποια λάθη, οι οποίες εσφαλµένες κινήσεις γίνανε µε τη δική σας πολιτική. Δεν γίνανε µε την
πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ η κανενός άλλου. Και λέτε πως έτσι ανοίγουν οι επενδύσεις. Είναι όµως, τραγικό να ακούµε αυτά τα
πράγµατα. Και αυτό που έχει προχωρήσει η ΔΕΗ σε µεγάλες
επενδύσεις µέσα στην κρίση σε αντίθεση µε τους ιδιώτες, οι
οποίοι αν και έχουν άδειες εξόρυξης λιγνίτη δεν έχουν κάνει την
παραµικρή επένδυση, εσείς πώς το δικαιολογείτε; Θέλω να µου
απαντήσετε και σε αυτό. Περιµένουν κρατικά χρήµατα βεβαίως
και είναι αυτοί οι δήθεν σοβαροί επενδυτές που στο µόνο που
έχουν επενδύσει είναι στις ΑΠΕ και στο φυσικό αέριο. Γιατί το
µόνο που τους ενδιαφέρει είναι το µεγάλο, εύκολο και γρήγορο
κέρδος. Και τι επενδύσεις ήταν αυτές; Επενδύσεις µε κρατική
επιδότηση.
Την προηγούµενη εβδοµάδα δεν είχαµε, κύριε Υπουργέ, τα έξι
µεγάλα αιολικά πάρκα; Τα είχαµε, 95.000.000 ζεστό χρήµα. Μάλλον να πω ότι µέσα στο σύνολο των 95.000.000 ήταν και
28.000.000 φοροαπαλλαγές, γιατί µπήκαν στον επενδυτικό νόµο
οι γνωστοί. Και τι έκαναν το παραγόµενο προϊόν των κρατικά επιδοτούµενων επενδύσεών τους; Για να δούµε τελικά δηλαδή ποιοι
είναι αυτοί οι επενδυτές και µε ποιων χρήµατα επενδύουν.
Ο ίδιος ο κύριος Υπουργός, τις χαρακτήρισε επενδύσεις εγγυηµένου κέρδους. Τι έκαναν, όµως, το παραγόµενο προϊόν των
κρατικά επιδοτούµενων επενδύσεών τους; Το πουλάνε στη ΔΕΗ,
η οποία είναι αναγκασµένη να το αγοράσει και όλοι γνωρίζουµε
ότι το πληρώνει χρυσό η ΔΕΗ. Αυτή είναι η περιβόητη απελευθέρωση που έχει αυξήσει τα τιµολόγια της ΔΕΗ πάνω από 100%
τα τελευταία χρόνια.
Το είπε ο εισηγητής µας, ο Θανάσης Πετράκος. Αυτός είναι ο
περιβόητος ελεύθερος ανταγωνισµός που οι Έλληνες καταναλωτές διπλοπληρώνουν. Και αυτοί οι επενδυτές, έχουν υφαρπάξει από τη ΔΕΗ και τα δηµόσια ταµεία, πάνω από 4.000.000.000
ευρώ την τελευταία πενταετία και τώρα θέλουν να υφαρπάξουν,
κύριε Υπουργέ και την κότα που κάνει τα χρυσά αυγά, γιατί έτσι
βλέπει το µεγάλο κεφάλαιο το αναπτυξιακό και κοινωνικό αγαθό
της εταιρείας. Και γιατί; Γιατί εσείς τους τα δίνετε. Και λέει η Κυβέρνηση «Δείτε το καλό παράδειγµα του ΟΤΕ». Δεν θα πω πολλά
για το αν ο ανταγωνισµός έριξε πράγµατι τις τιµές στις τηλεπικοινωνίες, γιατί το ανέλυσαν άλλοι συνάδελφοι.
Θα πω κι εγώ, δείτε τον ιδιωτικό ΟΤΕ που πλέον παρουσιάζει
προβλήµατα στο δίκτυο και στις υποδοµές, λόγω έλλειψης προσωπικού που οι µόνες επενδύσεις που καταδέχεται είναι για τα
αστικά κέντρα, ενώ την ψηφιακή εποχή την είχε φέρει ο δηµόσιος
ΟΤΕ. Και στην περιφέρεια, οι γρήγορες και εύκολες τηλεπικοινωνίες δεν υπάρχουν στο λεξιλόγιο, που έχει καθιερώσει στη µεγαλύτερη έκταση σε όλη τη χώρα, εργασιακές συνθήκες µεσαίωνα µε συνεχώς εναλλασσόµενο προσωπικό των 300 ευρώ.
Δείτε αυτόν τον ΟΤΕ που ενδιαφέρεται µόνο για το εύκολο και
γρήγορο κέρδος και πείτε, κύριε Υπουργέ, στον ελληνικό λαό ότι
την ανάπτυξη την εννοείτε για τις τσέπες των επενδυτών.
Εµείς καταψηφίζουµε αυτό το νοµοσχέδιο και περιµένουµε µε
τη συλλογή αυτή των υπογραφών, να πάµε αφού ψηφιστεί –γιατί
αυτό διαφαίνεται, ότι θα το ψηφίσουν οι Βουλευτές της Κυβέρνησης- σε µία συζήτηση για να δούµε εν τέλει τι θα πει και ο ελληνικός λαός που τον αφορά άµεσα. Εµείς ζητούµε το δηµοψήφισµα για το κοινωνικό αγαθό που λέγεται ρεύµα και το οποίο
ο κ. Ταµήλος το έχει πετάξει. Α, συγγνώµη, λείπει. Συγγνώµη!
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ (Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιµατικής Αλλαγής): Κύριε Πρόεδρε, µπορώ να έχω τον
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λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Θέλετε κάτι, κύριε
Υπουργέ; Θέλετε κάποια παρέµβαση να κάνετε;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ (Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιµατικής Αλλαγής): Μάλιστα, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ορίστε, έχετε τον
λόγο για πέντε λεπτά.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ (Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιµατικής Αλλαγής): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θα καταθέσω ορισµένες νοµοτεχνικές βελτιώσεις.
Η πρώτη, αφορά τη δυνατότητα της Επιτροπής Παραγωγής
και Εµπορίου να ενηµερώνεται εντός προθεσµίας τριάντα ηµερών για τις προδιαγραφές της προκήρυξης. Είναι αυτό το οποίο
έχουµε πει.
Το δεύτερο. να ενηµερώσω το Τµήµα ότι γίνεται αποδεκτή η
τροπολογία µε γενικό αριθµό 1561 και ειδικό 196…
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ: Που αφορά τι;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ (Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιµατικής Αλλαγής): Αφορά το τίµηµα που θα επιτευχθεί
µέσω της διαγωνιστικής διαδικασίας κ.λπ. και λέει ότι δεν θα υπολείπεται της λογιστικής αξίας. Και προστίθεται «Το ως άνω τίµηµα θα διατεθεί για επενδυτικές ανάγκες της «ΔΕΗ Α.Ε.» και
κατά προτεραιότητα, αυτές που σχετίζονται µε την αντικατάσταση και την περιβαλλοντική αναβάθµιση των υφιστάµενων λιγνιτικών µονάδων παλαιάς τεχνολογία της ΔΕΗ στο Λιγνιτικό
Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας».
Επιπλέον, είναι µία τροπολογία που καταθέτουν οι συνάδελφοι
κύριοι Ρήγας, Κουτσούκος, Τριαντάφυλλος και Σαλτούρος.
Αφορά αυτό που έχουµε συµφωνήσει όλοι, δηλαδή τα χρήµατα
από τη µικρή ΔΕΗ, να πάνε σε επενδύσεις και µόνο σε επενδύσεις.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Κύριε Υπουργέ, αν
µου επιτρέπετε, επειδή το είπατε και στην οµιλία σας το πρωί και
έχει τεθεί ένα ερώτηµα. Είπατε ότι όλες οι εισπράξεις θα πάνε
στη ΔΕΗ;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ (Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιµατικής Αλλαγής): Όλες οι εισπράξεις θα πάνε στη ΔΕΗ
και τον διαγωνισµό θα τον κάνει η ΔΕΗ και κανένα ΤΑΙΠΕΔ. Εδώ
προσθέτουµε, δεν θα πάνε απλώς στη ΔΕΗ µε την τροπολογία…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Προσδιορίζονται και
οι επενδύσεις που θα χρηµατοδοτηθούν.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ (Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιµατικής Αλλαγής): Θα πάνε µόνο για επενδυτικούς σκο-
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πούς.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Δηλαδή το ΤΑΙΠΕΔ
δεν παίρνει µέρος.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ (Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιµατικής Αλλαγής): Καθόλου. Καµµία σχέση το ΤΑΙΠΕΔ
και καµµία σχέση µε το χρέος της χώρας. Καµµία σχέση µε τους
δανειστές. Καµµία απολύτως.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ωραία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ (Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιµατικής Αλλαγής): Επίσης, να ενηµερώσω το Τµήµα,
κύριε Πρόεδρε, ότι µε ορισµένες τροποποιήσεις –θα σας ενηµερώσω- γίνεται αποδεκτή η τροπολογία µε ειδικό αριθµό 1562 και
ειδικό 197. Διαγράφονται –θα το καταθέσω- κάποιες φράσεις,
που σηµειώνονται µε τη µονογραφή µου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Όλα θα φωτοτυπηθούν και θα διανεµηθούν.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ (Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιµατικής Αλλαγής): Από τη µονογραφή µου, θα δείτε ακριβώς ποια σηµεία διαγράφονται.
Επίσης, να ενηµερώσω ότι γίνεται αποδεκτή η τροπολογία µε
γενικό αριθµό 1568 και ειδικό 202 των συναδέλφων κυρίων Κυριαζίδη και Βεσυρόπουλου, η οποία όµως γίνεται αποδεκτή µε
κάποιες µικρές αλλαγές στους αριθµούς. Το 50% γίνεται 45% και
το 16% γίνεται 17%. Έχω µονογράψει επί του κειµένου της τροπολογίας των συναδέλφων τι ακριβώς αλλάζει.
Τέλος να σηµειώσω ότι µε πολλή προσοχή ακούσαµε την πρόταση των συναδέλφων κυρίων Κουκουλόπουλου, Κουτσούκου
και άλλων, να αναβαθµίσουµε την Εθνική Επιτροπή Ενεργειακού
Σχεδιασµού και σε επόµενη νοµοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου, πράγµατι, θα επιδιώξουµε µε τη συναίνεση και όλων των
πτερύγων της Βουλής, αν είναι δυνατόν, να αναβαθµίσουµε τη
συγκεκριµένη δοµή της ελληνικής πολιτείας.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Παρακαλώ να κατατεθούν για τα Πρακτικά και να διανεµηθούν στους συναδέλφους.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ (Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιµατικής Αλλαγής): Ναι, κύριε Πρόεδρε, τις καταθέτω για
τα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής κ. Ιωάννης Μανιάτης καταθέτει για τα Πρακτικά τις προαναφερθείσες τροπολογίες, οι οποίες έχουν ως
εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούµε κι
εµείς.
Η κ. Ουζουνίδου έχει τον λόγο.
Κυρία Ουζουνίδου, νόµιζα ότι πριν είχατε συνεννοηθεί µε τη
σειρά, γι’ αυτό δεν σας έδωσα τον λόγο.
ΕΥΓΕΝΙΑ ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥ: Απλά, µίλησε ο κ. Κουκουλόπουλος
και µε προσέβαλε και είπα ότι θα απαντήσω στην οµιλία µου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Αυτός είναι ο σωστός τρόπος.
ΕΥΓΕΝΙΑ ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥ: Αλλά θέλω κι άλλο χρόνο, σαφώς.
Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο κ. Πάρις Κουκουλόπουλος οφείλει να ντρέπεται για τα ψέµατα που είπε εδώ
σε αυτήν την Αίθουσα, προστατευµένος από τον κόσµο ο οποίος
έχει δει τον Πρόεδρό µας, έχει ακούσει τον Πρόεδρό µας, όχι
µία φορά, όπως έχουν κάνει οι Αρχηγοί των υπολοίπων κοµµάτων
αλλά δεκάδες φορές στην περιοχή της δυτικής Μακεδονίας. Δεκάδες φορές έχει επισκεφτεί τα ορυχεία και όχι µόνο τα ορυχεία
αλλά και τις µονάδες. Έχει γυρίσει όλη τη δυτική Μακεδονία. Και
είναι ο µοναδικός Πρόεδρος κόµµατος, ο οποίος έχει κάνει αυτήν
την τιµή στη δυτική Μακεδονία.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Ε, όχι και ο µόνος!
ΕΥΓΕΝΙΑ ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥ: Μιλάω διαχρονικά, για κάτι χρόνια,
όχι σήµερα.
Δεύτερο θέµα. Οφείλει να ζητήσει συγγνώµη και σε µένα προσωπικά και στον Πρόεδρό µας και στα µέλη του κόµµατος της
δυτικής Μακεδονίας, διότι µίλησε για «όψιµο ενδιαφέρον για την
επαναπόδοση της γης». Όψιµο είναι το ενδιαφέρον του κόµµατός µας, των µελών του κόµµατός µας για τη δυτική Μακεδονία,
του Προέδρου µας;
Ντροπή, κύριε Κουκουλόπουλε! Ντροπή!
Ε, φυσικά! Άλλα ακούγαµε τόσα χρόνια από τον κ. Κουκουλόπουλο. Άλλα πράγµατα ακούγαµε και σήµερα ήρθε να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα. Αλλά δεν µπορεί να τα πει στους συντοπίτες µας. Μέσα σε προστατευµένο περιβάλλον µπορεί να τα
πει µόνο. Γι’ αυτό κι έχουν χάσει οι πολίτες την εµπιστοσύνη τους
στην πολιτεία. Αυτός είναι ο λόγος.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ (Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιµατικής Αλλαγής): Γιατί το κάνετε αυτό, κυρία συνάδελφε; Κύριε Πρόεδρε, σας παρακαλώ!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ποιο είναι το πρόβληµα;
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ: Ας ήταν εδώ, κύριε Υπουργέ!
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ (Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιµατικής Αλλαγής): Στοιχειώδης δεοντολογία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Κύριε Υπουργέ…
ΕΥΓΕΝΙΑ ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥ: Όσο για εσάς, κύριε Μανιάτη…
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ: Καταθέτετε στο Προεδρείο τροπολογίες στις 18.00’ και λέτε για δεοντολογία;
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΕΙΡΗΝΗ-ΕΛΕΝΗ ΑΓΑΘΟΠΟΥΛΟΥ: Απουσιάζει!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Παρακαλώ, να µη
γράφεται τίποτα στα Πρακτικά.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ: …
ΕΥΓΕΝΙΑ ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥ: Ο κύριος Πρόεδρος µού είπε οτιδήποτε επί προσωπικού…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Όλα αυτά γίνονται
ερήµην του Προεδρείου.
Κυρία Ουζουνίδου, παρακαλώ.
ΕΥΓΕΝΙΑ ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥ: Μου είπε να τοποθετηθώ επί του
προσωπικού όταν θα έρθει η ώρα να µιλήσω και το σεβάστηκα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Συγγνώµη, επειδή
δεν ήµουν στην Αίθουσα, κυρία Ουζουνίδου, ζητήσατε τον λόγο
επί προσωπικού;
ΕΥΓΕΝΙΑ ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥ: Ναι, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Και δεν σας δόθηκε;
ΕΥΓΕΝΙΑ ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥ: Ζήτησα τον λόγο και µου είπε ο κύριος Πρόεδρος, όταν θα ανέβω στο Βήµα για την οµιλία µου, να
ξεκινήσω από αυτό. Ήταν η κ. Παπαρήγα εδώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Μην παρασυρόµαστε, όµως.
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ΕΥΓΕΝΙΑ ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥ: Μέχρι εδώ. Τελείωσα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Δηµιουργούµε ένα
κλίµα, το οποίο δεν είναι ευχάριστο.
ΕΥΓΕΝΙΑ ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥ: Κι εσείς, κύριε Μανιάτη, εδώ και
τόσες µέρες, µια βδοµάδα τώρα, έχετε βάλει ένα µαγνητοφωνάκι
και µας λέτε τα ίδια και τα ίδια για την ΕΝΕΛ κ.λπ., κ.λπ..
Στα ενδεχόµενα και δυνητικά αποθέµατα υδρογονανθράκων,
υπολογισµένα µε σεισµικά δεδοµένα του βυθού της θάλασσας
είσαστε λαλίστατος. Για τα αποθέµατα, όµως, λιγνίτη που είναι
µπροστά στα µάτια σας, απολύτως µετρήσιµα, κάνετε το κορόιδο.
Η βασική µας αντίληψη, κυρίες και κύριοι, είναι σαφώς διαφορετική. Το σύνολο των συντοπιτών µας, των δικών µου συντοπιτών, καθώς και όλοι οι φορείς –οι οποίοι µάλιστα δεν πρόσκεινται
πολιτικά στο ΣΥΡΙΖΑ αλλά σε εσάς, όπως παραδείγµατος χάριν,
η Ένωση Περιφερειών- συµµερίζονται τη µόνη λογική αντίληψη
που λέει: Η ενέργεια είναι κοινωνικό αγαθό, εργαλείο ενεργειακής πολιτικής, εργαλείο οικονοµικής και κοινωνικής ανάπτυξης,
καθώς και παραγωγικής ανασυγκρότησης της χώρας.
Οι µόνοι που δεν συµµερίζονται την παραπάνω αντίληψη είσαστε εσείς εδώ και ο ΣΕΒ, περιθωριοποιηµένοι και αποξενωµένοι
από την πολιτεία και τους πολίτες, υπέρµαχοι του στρίβειν διά
των Θερινών Τµηµάτων. Γι’ αυτό και προφανώς αρνείστε και το
δηµοψήφισµα.
Κυρίες και κύριοι, µέσα σε αυτό το ασφυκτικό κλίµα καταρρέουσας οικονοµίας και κοινωνίας, τολµάτε να ξεπουλήσετε τη
ΔΕΗ. Και µάλιστα, επαίρεστε γι’ αυτό. Είναι µια εταιρεία που
µέσα στο µνηµονιακό αρµαγεδώνα, είναι η µόνη που έκανε πραγµατικές επενδύσεις στην ηλεκτροπαραγωγή. Επένδυσε 4 δισεκατοµµύρια ο όµιλος µέσα σε µια τετραετία, 2010-2013, τα πιο
δύσκολα χρόνια στη χώρα µας, µε βάση τα δικά σας δεδοµένα,
και ίσο µε το 2,5% του ΑΕΠ της χώρας.
Κύριοι της συγκυβέρνησης, αποσιωπάτε ότι η ιδιωτικοποίηση
αφορά το σύνολο της ΔΕΗ κι όχι µόνο ενός µέρους, όπως σκόπιµα ισχυρίζεστε. Αποσιωπάτε ότι η ΡΑΕ προωθεί µια σειρά ριζικών αλλαγών στη λειτουργία της αγοράς, που προοιωνίζουν
περαιτέρω απαξίωση της εναποµείνασας ΔΕΗ και σοβαρή επιβάρυνση των λαϊκών νοικοκυριών και των χαµηλών καταναλώσεων.
Συγκεκριµένα, κουβέντα δεν ειπώθηκε για την υποχρεωτική
υπαγωγή της µεγάλης λεγόµενης ΔΕΗ στις δηµοπρασίες ΝΟΜΕ.
Για να είναι κατανοητό στον κόσµο, από την 1η Οκτωβρίου του
2014 υιοθετούνται οι λεγόµενες δηµοπρατήσεις ΝΟΜΕ. Δηλαδή
δίνεται η δυνατότητα σε ιδιωτικές εταιρείες παραγωγής και προµήθειας ηλεκτρικής ενέργειας –λιανική- να αγοράζουν απευθείας
από τη χονδρική αγορά ποσότητες ηλεκτρικής ενέργειας χαµηλού κόστους παραγωγής, από τις λιγνιτικές και υδροηλεκτρικές
µονάδες, της ΔΕΗ δηλαδή, και να τις µεταπουλούν στους οικιακούς καταναλωτές, σε εµπορικά καταστήµατα και µικρές βιοµηχανίες.
Η εναποµείνασα ΔΕΗ, υποχρεώνεται να διαθέσει προς δηµοπράτηση το 25%-30% της παραγωγής των λεγόµενων φτηνών
µονάδων, επιτρέποντας στις ιδιωτικές εταιρείες προµήθειας ηλεκτρικής ενέργειας να λεηλατήσουν το πελατολόγιό της.
Είναι καταφανής παραλογισµός να βαφτίζεται «ανταγωνισµός
στη λιανική» η υποχρέωση της ΔΕΗ να εκχωρεί υποχρεωτικά σε
έναν ιδιώτη την πώληση της ηλεκτρικής ενέργειας που αυτή παράγει. Αυτού του είδους οι ρυθµίσεις, δεν ενέχουν κανένα ρίσκο
για τον ιδιώτη. Δεν απαιτούν καµµία επένδυση, δεν δηµιουργούν
θέσεις εργασίας, ενώ ο τζίρος τους είναι τεράστιος
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Επιπλέον, δίνεται η δυνατότητα σε ιδιώτες-προµηθευτές να λεηλατήσουν το πελατολόγιο της εναποµείνασας µεγάλης ΔΕΗ και
για άλλους λόγους. Δεν είναι µόνο αυτός. Στο όνοµα της ισότητας και του ανταγωνισµού, ανάµεσα στη µικρή και τη µεγάλη
ΔΕΗ, µε τι σκεπτικό δύναται να µη συµµετάσχει και η µικρή ΔΕΗ
στις υποχρεωτικές δηµοπρασίες νόµου; Θα συµµετάσχει ή όχι;
Λέτε όχι. Επίσης, µέσα από αυτό το χρηµατιστήριο, πώς θα διασφαλίσετε φθηνό ρεύµα, φθηνή ενέργεια και για τη βιοµηχανία
αλλά και για τους καταναλωτές;
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Ήδη δύο χρόνια µετά την απάτη της «ENERGA» και της «HELLAS POWER», που άφησαν φέσι διακόσια εκατοµµύρια ευρώ και
ξεκρέµαστους περίπου διακόσιες χιλιάδες καταναλωτές, οι µεγάλοι επιχειρηµατικοί όµιλοι που ανταγωνίζονται τη ΔΕΗ στην
παραγωγή ρεύµατος, ετοιµάζονται να βγουν και στη λιανική
αγορά.
Η «ELPEDISON», που αποτελεί κοινοπραξία των ΕΛΠΕ και της
ιταλικής «EDISON» µε τη συµµετοχή των Οµίλων Μπόµπολα και
Στασινόπουλου, έχει ήδη αρχίσει να διαφηµίζει πακέτα για εµπορικούς και οικιακούς καταναλωτές, ενώ την ερχόµενη εβδοµάδα,
η «PROTERGIA» του Οµίλου Μυτιληναίου, που συνεργάζεται µε
τον Όµιλο Βαρδινογιάννη στην παραγωγή ενέργειας, πρόκειται
να ανακοινώσει τα σχέδιά της για το άνοιγµα στη λιανεµπορική
αγορά. Ανάλογες κινήσεις αναµένεται να υλοποιήσει και η
«ΗΡΩΝ» του οµίλου Περιστέρη, η οποία ήδη δραστηριοποιείται
στη µέση τάση.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Επίσης, εµείς ρωτούµε ποια είναι η τριµερής συµφωνία, για
την οποία µας είπε ο κ. Βασιλάκος; Έτσι απάντησε ο Υφυπουργός, κ. Παπαγεωργίου, στον κ. Βασιλάκο, όταν είπε τι κάνουµε
σε σχέση µε τον ΟΜΕ.
Κυρίες και κύριοι, στο χώρο της ενέργειας απαιτούνται ουσιώδεις αλλαγές, αντίθετες από την κατεύθυνση που νοµοθετεί η
Κυβέρνηση. Υπερασπιζόµαστε το δηµόσιο χαρακτήρα της ΔΕΗ,
όχι όµως τη σηµερινή µορφή της εταιρείας, που αγοράζει από
ιδιώτες ρεύµα σε τιµή ακριβότερη από ό,τι παράγει η ίδια, που
πουλάει το ρεύµα µε προνοµιακό τιµολόγιο σε κεφαλαιοκράτες,
που την αποµυζούν τρωκτικά και λοιποί εθνικοί προµηθευτές, οι
οποίοι και οι ίδιοι έγιναν ανταγωνιστές της στην ηλεκτροπαραγωγή.
Βασικοί στόχοι του ΣΥΡΙΖΑ για τη ΔΕΗ είναι. Πρώτον, η χάραξη κοινωνικής και αναπτυξιακής πολιτικής µε εργαλείο τη ΔΕΗ.
Δεύτερον, η συµβολή της στην εκπόνηση ενός ολοκληρωµένου,
µακροπρόθεσµου προγράµµατος ενεργειακού σχεδιασµού, που
θα διασφαλίζει την ενεργειακή επάρκεια και ασφάλεια της
χώρας. Τρίτον, η προώθηση πολιτικών εξοικονόµησης και βέλτιστης διαχείρισης της ηλεκτρικής ενέργειας, µε σειρά µέτρων που
θα αποφέρουν πολλαπλά περιβαλλοντικά, κοινωνικά και οικονοµικά οφέλη, µείωση περιβαλλοντικής επιβάρυνσης, βελτίωση ποιότητας ζωής, µείωση χρήσης εισαγόµενων καυσίµων.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Παρακαλώ, ολοκληρώστε, κυρία Ουζουνίδου.
ΕΥΓΕΝΙΑ ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥ: Πέµπτον, η συντεταγµένη σταδιακή
απόσυρση ή εκσυγχρονισµός των παλαιών αντιοικονοµικών και
ρυπογόνων µονάδων της και αντικατάστασή τους ή η επένδυση
µε σύγχρονες, πιο προηγµένης τεχνολογίας µονάδες που θα
ελαχιστοποιούν την περιβαλλοντική επιβάρυνση.
Η συστηµατική αποκατάσταση των αναγκών της ΔΕΗ µε βάση
τις διεθνείς προδιαγραφές, 1/3 δάση, 1/3 λίµνες, 1/3 άλλες χρήσεις γεωργία. Χρήση κοµπόστ ως βελτιωτικού για τις διαβρωµένες άγονες εκτάσεις. Επαναπόδοση όλων των απαλλοτριωµένων
από τη ΔΕΗ εκτάσεων στην αυτοδιοίκηση και το κράτος και
τέλος, ο εκσυγχρονισµός των ηλεκτρικών δικτύων της ΔΕΗ και
η µετατροπή τους σε δίκτυα ικανά να υποδεχτούν και να µεταφέρουν, να διανέµουν και να διαχειρίζονται µε ασφάλεια και οικονοµικότητα όσο το δυνατόν µεγαλύτερες ποσότητες διεσπαρµένης παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, προερχόµενης κυρίως
από ΑΠΕ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Παρακαλώ, κυρία
Ουζουνίδου, ολοκληρώστε.
ΕΥΓΕΝΙΑ ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥ: Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε.
Ο φετινός Ιούλιος θα µείνει στην πολιτική ιστορία ως σηµείο
αναφοράς µιας αδίστακτης εξουσίας, που συνδυάζει τη δουλικότητα της έναντι των ξένων πιστωτών, τη διαπλοκή της µε τους
ντόπιους ολιγάρχες και την αναίτια ωµότητα έναντι των πολιτών.
Ένα µέτωπο θα κάνουµε, δεν θα αφήσουµε να περάσει το νοµοσχέδιο αυτό.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Η κ. Κωνσταντοπούλου έχει τον λόγο.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ)

ΝΙΚΗ ΦΟΥΝΤΑ: Κύριε Πρόεδρε, µου επιτρέπετε για δέκα δευτερόλεπτα να κάνω µια ερώτηση ως εισηγήτρια;
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Δεν έχω πρόβληµα εγώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Δεν προβλέπεται, βέβαια, κυρία Φούντα, αλλά ορίστε.
ΝΙΚΗ ΦΟΥΝΤΑ: Ευχαριστώ.
Κύριε Υπουργέ, αν έχετε την καλοσύνη, µπορείτε να µας πείτε
αν οι προτεινόµενες ρυθµίσεις που φέρατε, είναι νοµοτεχνικές
βελτιώσεις, αν αποτελούν, δηλαδή, σώµα του νοµοσχεδίου ή όχι.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Υποθέτω πως ναι
αλλά ας µας εξηγήσει ο Υπουργός.
Κύριε Υπουργέ, ορίστε παρακαλώ.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ (Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιµατικής Αλλαγής): Έχω κάνει αποδεκτές τρεις τροπολογίες που έχουν καταθέσει συνάδελφοι, θα τις δείτε, και µία νοµοτεχνική βελτίωση που είναι µια προσθήκη και αφορά αυτό που
περιέγραψα όταν µε ρώτησε ο συνάδελφος κ. Πετράκος.
ΝΙΚΗ ΦΟΥΝΤΑ: Είχατε φέρει σώµα προτεινόµενων ρυθµίσεων.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ (Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιµατικής Αλλαγής): Με συγχωρείτε, για να µην υπάρξει
σύγχυση. Έχουµε καταθέσει τις τροπολογίες τις υπουργικές…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Άλλο οι τροπολογίες.
Αυτές είναι να ψηφιστούν ή να µην ψηφιστούν.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ (Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιµατικής Αλλαγής): Σήµερα εγώ ανέγνωσα τρεις τροπολογίες συναδέλφων, που έγιναν επίσης αποδεκτές, µε τις διορθώσεις που θα δείτε. Και επιπλέον προσέθεσα µία νοµοτεχνική
βελτίωση, που αφορά στο ότι η Επιτροπή Παραγωγής και Εµπορίου θα µπορεί να έχει άποψη…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Μόνο αυτή είναι νοµοτεχνική.
ΝΙΚΗ ΦΟΥΝΤΑ: Άρα αυτά που φέρατε ως προτεινόµενες ρυθµίσεις δεν αποτελούν νοµοτεχνικές βελτιώσεις και άρα υπουργικές νοµοτεχνικές βελτιώσεις και άρα σώµα…
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ (Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιµατικής Αλλαγής): Δεν καταλαβαίνω την ερώτηση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Να συνεχίσουµε,
κυρία Φούντα. Μιλήστε και µε τον κύριο Υπουργό κατ’ ιδίαν,
διότι…
ΝΙΚΗ ΦΟΥΝΤΑ: Οι απαλλοτριώσεις και οι µετεγκαταστάσεις
αποτελούν τροπολογία του νοµοσχεδίου ή όχι;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ (Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιµατικής Αλλαγής): Με συγχωρείτε, µιλάτε για τις χθεσινές;
ΝΙΚΗ ΦΟΥΝΤΑ: Αυτές που φέρατε χθες το βράδυ και σήµερα
το πρωί συζητήθηκαν.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ (Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιµατικής Αλλαγής): Έχουν κατατεθεί ως υπουργικές µε
εκθέσεις Γενικού Λογιστηρίου.
ΝΙΚΗ ΦΟΥΝΤΑ: Ωραία. Άρα είναι δικές σας και πλέον είναι και
νοµικά, ας πούµε, αποδεκτές ως σώµα…
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ (Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιµατικής Αλλαγής): Έχουν περάσει και από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Αλλά είναι προς ψήφιση αυτές, έτσι δεν είναι; Τροπολογίες είναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ (Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιµατικής Αλλαγής): Βεβαίως. Υπουργικές.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Η κ. Κωνσταντοπούλου παρακαλώ έχει τον λόγο.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Σαν σήµερα πριν από δύο χρόνια, η Κυβέρνηση Σαµαρά, ζητούσε την εµπιστοσύνη του Κοινοβουλίου και νοµίζω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι απολύτως δικαιωµένος που δεν παρέσχε αυτήν την
εµπιστοσύνη.
Κύριοι της Κυβέρνησης, κυβερνάτε τον τόπο αυτόν εδώ και
σαράντα χρόνια. Σαράντα χρόνια κυβερνάτε και πάνω από είκοσι
πουλάτε. Πότε θα κάνετε απολογισµό; Ποιες είναι οι επιτυχίες
των πολιτικών σας; Τι έχετε να επιδείξετε ως επίτευγµα της ακο-
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λουθούµενης πολιτικής και στρατηγικής σας; Γιατί φαντάζοµαι
ότι δεν µπορεί να επαίρεστε που κάνατε πλουσιότερο τον κ. Βγενόπουλο, ας πούµε, ξεπουλώντας την Ολυµπιακή και τις µετοχές
του ΟΤΕ. Δεν µπορεί να επαίρεστε για την κατάσταση στην οποία
έχετε φέρει τις δηµόσιες επιχειρήσεις αλλά και ολόκληρη τη
χώρα.
Κυρίες και κύριοι, το επιχειρούµενο ξεπούληµα της λεγόµενης
µικρής ΔΕΗ θέτει για πολλοστή φορά, επί διακυβέρνησης Σαµαρά, επί διακυβέρνησής σας, ζήτηµα δηµοκρατίας, ζήτηµα εθνικής κυριαρχίας, ζήτηµα διαφάνειας, ζήτηµα προστασίας της
δηµόσιας περιουσίας αλλά και της ιδιωτικής ιδιοκτησίας, ζήτηµα
αξιοποίησης του δηµοσίου πλούτου, ζήτηµα διαφύλαξης του δηµοσίου συµφέροντος.
Μπορείτε πενήντα ένας άνθρωποι –δεν ξέρω πού βρίσκονται
αυτήν τη στιγµή, έναν µόνο Βουλευτή βλέπω, τον εισηγητή της
Νέας Δηµοκρατίας- κύριε Σκρέκα, να δεσµεύσετε τη χώρα; Μπορείτε να δεσµεύσετε το λαό, τον πληθυσµό; Μπορείτε να πάρετε
στο λαιµό σας τις ζώσες και τις επόµενες γενιές; Μπορείτε να
ξεπουλήσετε και να ξεκοκαλίσετε αυτά για τα οποία κόπιασαν,
ίδρωσαν, µόχθησαν οι προηγούµενες γενιές;
Εµείς λέµε όχι. Λέµε, ακόµα, ότι για το επιχειρούµενο οικονοµικό και εθνικό έγκληµα δεν υπάρχει κανείς, ούτε κυβερνητικός
επιτελής, ούτε φερόµενος επενδυτής, ή εν τοις πράγµασι ανταγωνιστής, κανείς που να µπορεί να ισχυριστεί ότι υπήρξε ανυποψίαστος, αφελής, αµελής ή καλόπιστος και παραπλανηθείς.
Προχωράτε εν γνώσει και εν συνειδήσει ότι ενεργείτε µε επιζήµιο για το δηµόσιο συµφέρον τρόπο και τα Πρακτικά αυτής της
συνεδρίασης και της χθεσινής συνεδρίασης της Βουλής θα
υπάρχουν για να αποδεικνύουν ότι σας προειδοποιήσαµε για τις
ευθύνες σας.
Όσοι ετοιµάζεστε να ψηφίσετε το νοµοθέτηµα αυτό, ας απαντήσετε, πριν αποφασίσετε, σε κάποια ερωτήµατα:
Δροµολογείτε, κύριε Μανιάτη, ουσιαστικά το σπάσιµο της ΔΕΗ
σε καλή και κακή. Αυτή είναι η απώτερη στόχευσή σας. Θα ακολουθήσετε το µοντέλο της καλής και κακής τράπεζας που εφαρµόσατε στις δηµόσιες τράπεζες; Και αν ναι, σε ποιο από τα δύο
κοµµάτια θα αποδώσετε και θα αφήσετε την ευθύνη της συντήρησης –ας πούµε- των εγκαταστάσεων; Τις πιο παλιές τις προορίζετε για το εναποµένον στο δηµόσιο κοµµάτι και τις πιο
καινούργιες θέλετε να τις εντάξετε στη µικρή ΔΕΗ.
Ποιος αναλαµβάνει την ευθύνη αποκατάστασης των ρύπων;
Πώς θα διαχωρίσετε τους καταναλωτές; Η στόχευσή σας είναι
πράγµατι να δώσετε τους καλοπληρωτές στη µικρή ΔΕΗ και εντεύθεν στους ιδιώτες, για να µείνουν στο δηµόσιο οι επισφαλείς
διασυνδέσεις;
Και σε σχέση µε την περιουσία της ΔΕΗ, γνωρίζετε ότι η ΔΕΗ
έχει στην ιδιοκτησία της εκτάσεις οι οποίες έχουν απαλλοτριωθεί
σύµφωνα µε το ν.1672/51. Έχουν απαλλοτριωθεί για κοινωφελείς
σκοπούς. Έχουν καταστεί δηµόσια ιδιοκτησία, ενώ ήταν ιδιωτική
ιδιοκτησία. Αυτά θα τα χαρίσετε; Θα τα δώσετε πίσω σε ιδιώτες,
ενώ έχουν απαλλοτριωθεί για κοινωφελή σκοπό; Υπάρχει τέτοια
εκκρεµότητα δικαστική στο Κλειδί; Και τι θα κάνετε; Θα καταβάλετε αποζηµιώσεις ως δηµόσιο και εν συνεχεία θα εκχωρήσετε
τις εκτάσεις σε ιδιώτη;
Λέτε ότι δεν τα κάνει το δηµόσιο αλλά η διοίκηση της ΔΕΗ. Στα
σοβαρά, περιµένετε να σας πιστέψουµε; Η διοίκηση της «ΔΕΗ
Α.Ε.» ποια είναι ακριβώς; Είναι ή δεν είναι αποτυχόντες πολιτευτές των κοµµάτων σας; Είναι ή δεν είναι πλείστα µέλη της πολιτικής επιτροπής της Νέας Δηµοκρατίας, µέλη του πολιτικού
συµβουλίου, πρώην υποψήφιοι Βουλευτές; Είναι ή δεν είναι;
Αυτή είναι η διοίκηση ανώνυµης εταιρείας;
Και ποιος θα εγγυηθεί την υγεία, τη ζωή, την ευηµερία των πολιτών, όπως προστατεύονται από το Σύνταγµα; Είναι αδιανόητο
ότι χρειάστηκε να πεθάνουν άνθρωποι και µικρά παιδιά –ένα ανήλικο κορίτσι, η Σάρα, πριν από λίγους µήνες στη Θεσσαλονίκη-,
για να αποκαλυφθεί –και εσείς να παριστάνετε τους έκπληκτους–
ότι στη χώρα µας ζουν εκατοντάδες χιλιάδες νοικοκυριά για
µήνες ή και χρόνια χωρίς ρεύµα.
Και είναι επίσης αδιανόητο ότι την ώρα που τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν αναλαµβάνουν αυτήν την ευθύνη και αναγνωρίζουν ότι υπάρχει ζήτηµα ανάληψής της, εσείς δεν διεκ-
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δικείτε ούτε για τη χώρα ούτε για τον πληθυσµό. Εγώ τα έθεσα
αυτά στον αρµόδιο Επίτροπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όταν
έγινε η διακοινοβουλευτική διάσκεψη, πριν από λίγες ηµέρες
στην Αθήνα. Και αποποιήθηκε την ευθύνη της τρόικας ο αρµόδιος Επίτροπος. Με αυτά έπρεπε να ασχοληθείτε ως Κυβέρνηση,
µε την διεκδίκηση των ευθυνών και της αποκατάστασης και όχι
µε την παράθεση γευµάτων µε τα χρήµατα της ελληνικής Βουλής.
Διότι οφείλετε να γνωρίζετε ότι το ρεύµα και η πρόσβαση στην
ενέργεια είναι κοινωνικό αγαθό, που κατά το Σύνταγµα και κατά
τις ευρωπαϊκές συνθήκες, αλλά και της υπερνοµοθετικές διατάξεις προστατεύεται η πρόσβαση σε αυτό και υπάρχει εγγύησή
του ως κοινωνικού δικαιώµατος που θεµελιώνει αντίστοιχη
αξίωση, όχι µόνο για τα πρόσωπα, αλλά και για τις κοινωνίες και
για τα κράτη.
Σας καταθέτω, µήπως και το αξιοποιήσετε για το λίγο ακόµα
που κυβερνάτε, το άρθρο 122 της σύµβασης των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων, της Συνθήκες για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, που λέει ότι η εγγύηση της ενέργειας δηµιουργεί και
υποχρέωση αλληλεγγύης και υποχρέωση ενίσχυσης και όχι δανειοδότησης.
(Στο σηµείο αυτό η Βουλευτής κ. Ζωή Κωνσταντοπούλου καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο
βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Δυστυχώς δεν είστε εγγυητές ούτε της ζωής, ούτε της υγείας,
ούτε της κοινωνικής ευηµερίας ως οφείλατε. Είστε και συµπεριφέρεστε ως µεσίτες και πλασιέ της δηµόσιας περιουσίας, που
µάλιστα κάνετε και ιδιωτικές συναντήσεις για την εκποίησή της.
Ήταν αποκαλυπτική η κατάθεση στην επιτροπή για τη λίστα Λαγκάρντ του κ. Μιωνή, ο οποίος είπε ότι όσο ακόµα ο κ. Σαµαράς
ήταν Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, αλλά συµµετείχε
στην Κυβέρνηση Παπαδήµου, συµµετείχε σε συνάντηση στο
γραφείο του µε το µεγαλύτερο ισραηλινό επιχειρηµατία, µε παρουσία του κ. Μηταράκη και του κ. Παπασταύρου, για να συζητήσουν για τις µαρίνες, που τώρα εκποιείτε µέσω του ΤΑΙΠΕΔ.
Είναι ξεκάθαρο ότι δεν διασφαλίζετε το δηµόσιο συµφέρον και
φάνηκε αυτό στις υποθέσεις «ENERGA» και «HELLAS POWER».
Είναι επίσης ξεκάθαρο ότι εµείς σας δίνουµε µια δηµοκρατική
διέξοδο: το δηµοψήφισµα. Διότι, πενήντα ένας άνθρωποι εκπρόσωποι µιας Κυβέρνησης µειοψηφίας, µιας Κυβέρνησης σε αποδροµή, δεν µπορείτε να επιµένετε να βάλετε τη θηλιά στο λαιµό
της Ιστορίας.
Και όσο για αυτό που είπε ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, ότι δηλαδή µόνο µε εκλογές µπορεί να σας στείλει ο λαός στην Αντιπολίτευση, ελπίζω το ΠΑΣΟΚ να µην έχει την αίσθηση ότι µε το
12% του Μαΐου του 2012 και µε το 8%, που πήρε ως συνιστώσα
της Ελιάς, το έστειλε δήθεν ο λαός στην Κυβέρνηση. Διότι αυτό
συνιστά εκτροπή, όπως εκτροπή συνιστά και η προώθηση της
πολιτικής σας µε πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου, µε απαγόρευση συγκεντρώσεων, µε χηµικά και µε επιστρατεύσεις –τέσσερις στον αριθµό µέσα σε δύο χρόνια-, για τις οποίες εκδίδατε
κροκοδείλιες ανακοινώσεις για το πόσο λυπάστε.
Οι αντιδηµοκρατικές πρακτικές σας έφτασαν µέχρι το να επιστρατεύετε και δικηγόρους! Επιστρατεύονται οι δικηγόροι της
ΔΕΗ, για να µην κοπεί το ρεύµα και είναι χαρακτηριστική και δηλωτική η σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών.
(Στο σηµείο αυτό η Βουλευτής κ. Ζωή Κωνσταντοπούλου καταθέτει για τα Πρακτικά την προαναφερθείσα ανακοίνωση, η
οποία βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Παρακαλώ, κυρία
Κωνσταντοπούλου, αν µπορείτε συντοµεύετε.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Ναι, κύριε Πρόεδρε. Θα χρειαστώ περίπου ενάµισι λεπτό.
Κύριοι της Κυβέρνησης η αλήθεια δεν κρύβεται. Ένας Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ βρίσκεται στην Αίθουσα και είναι στα κυβερνητικά έδρανα. Η αλήθεια δεν καλλωπίζεται, κύριε Μανιάτη. Αυτό
που φέρατε ως τροπολογία περί δήθεν ενηµέρωσης της Επιτροπής Παραγωγής και Εµπορίου είναι αντίστοιχο µε την απατηλή
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διάταξη που φέρατε για το ΤΑΙΠΕΔ, ότι δήθεν θα ενηµερώνεται
η Βουλή για τις αποκρατικοποιήσεις. Και ήρθαν οι εκπρόσωποι
του ΤΑΙΠΕΔ –αυτοί που δήλωσαν δοτοί- να µας πουν ότι δεν µας
δίνουν τη σύµβαση για το Ελληνικό, γιατί δεν είναι σκόπιµο να
λάβουν γνώση της οι Βουλευτές.
Κυρίες και κύριοι της Κυβέρνησης, κυρίες και κύριοι της Νέας
Δηµοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, σας δίνουµε τη δηµοκρατική λύση:
το δηµοψήφισµα. Σαράντα χρόνια είναι πάρα πολλά για να µην
έχει γίνει άλλο δηµοψήφισµα, παρά µόνον αυτό της 8ης Δεκεµβρίου του ‘74 µε το οποίο αποτινάχθηκε η µοναρχία. Αποτινάχθηκε, κύριοι, η µοναρχία και δεν µπορεί εσείς να θέλετε να
εγκαταστήσετε τη δική σας και των ηµετέρων σας ιδιότυπη ολιγαρχία και φεουδαρχία.
Γιατί δεν αξιοποιείτε αυτήν τη θαυµάσια ευκαιρία που σας δίνουµε να θέσετε σε δοκιµασία τις θεωρίες σας; Να µιλήσει ο
λαός! Ή δεν του έχετε εµπιστοσύνη; Ή τον φοβάστε; Φοβάστε
τη λαϊκή ετυµηγορία;
Κύριε Υπουργέ και κύριοι της Κυβέρνησης, εµείς έχουµε την
αυτοπεποίθηση του δίκαιου αιτήµατός µας. Έχουµε την αυτοπεποίθηση των δίκαιων αγώνων µας, γιατί έχουµε το δίκιο µε το
µέρος µας. Εσείς, στέκεστε έντροµοι µπροστά σε αυτήν την προοπτική, δηλαδή της δηµοκρατικής διεξόδου.
Αν σας τροµοκρατεί η προοπτική της δηµοκρατικής διεξόδου
δεν είναι γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ έχει δήθεν σχέση µε την τροµοκρατία.
Είναι γιατί προφανώς εσείς, δυστυχώς, τροµοκρατείστε από την
δηµοκρατία.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Τον λόγο έχει ο κ.
Βαρεµένος.
Η εικόνα είναι η εξής: Μετά τον κ. Βαρεµένο θα µιλήσει ο κ.
Ουζουνίδης και η κ. Μανωλάκου και τελειώνει ο κατάλογος.
Έχουµε και µια προτασσόµενη δευτερολογία.
Ορίστε, κύριε Βαρεµένο, έχετε τον λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΡΕΜΕΝΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Ερώτηµα: Πόσους κλάδους θα επιστρατεύσει η Κυβέρνηση
αυτή µέχρι να απέλθει; Μια προφανής απάντηση είναι η εξής:
Όσους προλάβει.
Η αλήθεια είναι ότι κάθε κυβέρνηση που νιώθει ότι αποµονώνεται από το λαό, καταφεύγει στον αυταρχισµό. Να φανταστεί
κανείς ότι ο κ. Σαµαράς, ο σκαπανέας αυτός του µνηµονίου, πριν
ακριβώς δυο χρόνια, όπως υπενθύµισε η Ζωή Κωνσταντοπούλου,
πριν την ηρωική κυβίστηση, δήλωνε ότι η επιστράτευση είναι µια
µέθοδος που προσιδιάζει στη χούντα. Το έχει πει και αυτό ο κ.
Σαµαράς πριν καταφύγει στη σηµερινή πρακτική την οποία παρουσιάζει ως πυγµή.
Η πυγµή αυτή, όµως, θα πρέπει να πούµε ότι στην πραγµατικότητα είναι ένας φόβος µπροστά στην έσχατη λαϊκή κρίση. Με
τις συνέπειες της πολιτικής της η Κυβέρνηση φαίνεται ότι έχει
ανοίξει µια τάφρο µέσα στην οποία κινδυνεύει να πέσει η ίδια.
Και το θέµα µας δεν είναι η τύχη αυτής της Κυβέρνησης. Το θέµα
είναι ως πού µπορεί να φτάσει η σηµερινή πορεία.
Απ’ ό,τι φαίνεται έχει γίνει µια συγκεκριµένη επιλογή: «Εµείς
θα δώσουµε όσα προλάβουµε, αν όχι όλα, και εσείς να πάτε να
τα πάρετε», απευθυνόµενοι στο ΣΥΡΙΖΑ. Μάλιστα υπάρχει και
κάτι πιο προωθηµένο. Ωθούν την κατάσταση σε µια οριακή διαχειρησιµότητα, προκειµένου να προετοιµάσουν –ονειρευόµενοιτην επάνοδό τους µετά από ένα διάλειµµα. Και τα όνειρα αυτά
περιλαµβάνουν τη συνέχιση της ίδιας κατάστασης από µια οµάδα εγωιστικών συµφερόντων, τα οποία, όπως αποδείχθηκε, δεν
είχαν ποτέ εθνική αυτονοµία. Όπως είπε και ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ το πρωί: Θεωρούν, άραγε, ότι εµείς είµαστε οι χρήσιµοι ηλίθιοι που θα τους στρώσουµε το δρόµο αυτόν;
Κύριοι Βουλευτές, ορισµένοι από τους κυρίους της Συµπολίτευσης αδυνατούν να συλλάβουν την έννοια του δηµοσίου συµφέροντος. Και επειδή εγώ προτιµώ να µην τα πω µπροστά στο
άδειο έδρανο του κ. Ταµήλου, λέω να τα πω προς τον κύριο
Υπουργό, ο οποίος αναγκαστικά βρίσκεται σήµερα εδώ προκειµένου να διεκπεραιωθεί κι αυτή η υπόθεση.
Κοιτάξτε να δείτε τι γίνεται όταν µιλάµε για δηµόσιο αγαθό.
Για παράδειγµα το νερό. Στην περίπτωση του ιδιώτη, κύριε
Υπουργέ, θα ευχόταν ή θα έκανε το παν όταν θα φύγω εγώ από
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το σπίτι µου, να αφήσω ανοιχτή τη βρύση. Αν όχι τη µια, όλες τις
βρύσες. Αυτό δεν θα ήταν το κίνητρό του; Πώς, λοιπόν, αντιµετωπίζεται ένα δηµόσιο αγαθό; Δεν χρειάζεται εξοικονόµηση του
νερού; Δεν χρειάζεται να αποτρέψουµε τη σπατάλη, η οποία είναι
µια πραγµατικότητα όχι µόνο στην κατανάλωση αλλά και στην
άρδευση;
Και πάµε τώρα στο θέµα του ρεύµατος από την ίδια οπτική
γωνία. Έχει ανάγκη η χώρα από καθαρή και κατά το δυνατόν
φτηνή ενέργεια; Νοµίζω ότι η απάντηση είναι προφανής. Έχει
ανάγκη η χώρα από εξοικονόµηση ενέργειας; Έχει ανάγκη η
χώρα από ενεργειακή στρατηγική; Έχει ανάγκη από παράλληλες
ανανεώσιµες πηγές ενέργειας µε εισδοχή στο παιχνίδι και των
δήµων και συνεταιρισµών και άλλων αποκεντρωµένων µορφών,
όπως συµβαίνει σε άλλες χώρες; Βέβαια, το ΚΚΕ θα έλεγε «καπιταλιστικές». Καπιταλιστικές. Όµως, δεν θα κάνουµε κουβέντα
εδώ θεωρητικών φιλοδοξιών. Υπάρχει ο καπιταλισµός της φοροτακτικής συσσώρευσης, ο αναπτυγµένος καπιταλισµός, ο καπιταλισµός του κοινωνικού κράτους, η άγρια νεοφιλελεύθερη παλινδρόµηση. Και υπάρχει και ο καπιταλισµός της Ουκρανίας, τον
οποίον εγώ αδυνατώ να ταξινοµήσω -κάντε το εσείς- ο οποίος
σήµερα απαγορεύει το κοµµουνιστικό κόµµα στην Ουκρανία.
Το θέµα, λοιπόν, είναι ότι για κάθε κοινή ή παράλληλη ενέργεια
δεν µπορεί ο καθένας να προτάσσει το σύνολο του προγράµµατός του, το στρατηγικό του στόχο. Δεν µπορεί να λέει: «Εγώ
θέλω το σοσιαλισµό. Συµφωνείς;». Έτσι δεν θα γίνει ποτέ τίποτα.
Πέραν του ότι εγώ δεν θέλω να υπεισέλθω και να ρωτήσω µε
ποιο τρόπο θα γίνει στο σοσιαλισµό. Με δηµοκρατικές διαδικασίες; Ε, για να φτάσουµε από το σηµερινό ποσοστό µέχρι τότε,
θα χρειαστεί ένα εύλογο χρονικό διάστηµα.
Λέω, λοιπόν, ότι χωρίς φοβίες, χωρίς καχυποψίες, µη προτάσσοντας τον κοµµατικό ανταγωνισµό, δεν αφαιρούµε από κανέναν
την αυτονοµία του, την ιδιαίτερη φυσιογνωµία του, το βεληνεκές
των σκοπών του. Παρενθετικά να πω εδώ ότι εµείς στο παρελθόν
στο πετσί µας µονοπωλιακές πολιτικές του ΠΑΣΟΚ εκείνης της
εποχής, τις οποίες φυσικά εµείς δεν προτιθέµεθα να αντιγράψουµε. Το θέµα είναι τώρα, αυτήν τη στιγµή, τι µπορεί να γίνει
σε µια ευρύτερη κοινωνική και πολιτική βάση προκειµένου, τουλάχιστον σε πρώτη φάση, να µπει ένας πάτος στο βαρέλι της κολάσεως. Αυτό είναι που περιµένει από εµάς ο ελληνικός λαός.
Η ρηχή κυβερνητική προπαγάνδα προσπαθεί να πείσει ότι ο
ΣΥΡΙΖΑ είναι θιασώτης µιας άλλης εποχής συγκεκριµένων λαθών
και υπερβολών, ενώ εκείνοι που κυβέρνησαν όλες αυτές τις δεκαετίες δεν ξέρουν τίποτα για το συγκεκριµένο φόνο. Το ερώτηµα είναι εδώ, για ποιο σκοινί µιλάµε στο σπίτι του κρεµασµένου.
Θέλω, όµως, να πω ότι περιθώριο για επιστροφή στις καταστάσεις εκείνες του παρελθόντος δεν υπάρχει. Πρέπει όλοι να
δούµε ριζοσπαστικά τον εαυτό µας, προκειµένου να κάνουµε τις
αλλαγές που έχει ανάγκη ο τόπος. Και το µόνο βέβαιο είναι ότι
το αύριο δεν θα µπορούν να το φέρουν αυτοί που εκπροσωπούν
το παρελθόν.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Σας ευχαριστούµε.
Ο κ. Ουζουνίδης έχει τον λόγο.
ΜΑΡΙΝΟΣ ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ: Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, αγαπητοί συνάδελφοι, ο τουρισµός στην Ελλάδα, απ’ ό,τι λένε, στην κυριολεξία ανθεί. Και για του λόγου το
αληθές φαντάζοµαι ότι οι παραλίες θα είναι γεµάτες από Βουλευτές του κυβερνώντος κόµµατος, µε εξαίρεση τον κ. Σκρέκα,
οι οποίοι ενδιαφέρονται τόσο πολύ γι’ αυτό το σοβαρό ζήτηµα
της ΔΕΗ. Να τους χαίρεται ο ελληνικός λαός που τους έχει ψηφίσει!
Εγώ µιλάω για τους Ανεξάρτητους Έλληνες. Τέσσερις είµαστε
στο πρώτο Θερινό Τµήµα. Και οι τέσσερις από το πρωί µέχρι το
βράδυ είµαστε εδώ.
Στην κυριολεξία εγώ έχω ζαλιστεί µε τη ΔΕΗ. Δεν καταλαβαίνω
για ποιο λόγο, κύριε Υπουργέ, να µην έρθουν εδώ και οι τριακόσιοι να πουν τις απόψεις τους. Δεν βλέπω κανένα κακό πράγµα.
Θα είναι χαρά να έρθουµε και οι τριακόσιοι -άλλωστε πληρωνόµαστε- και να ενηµερώσουµε και τον ελληνικό λαό.
Η δυτική Ελλάδα έχει ζαλιστεί µε τη ΔΕΗ. Η βορειοανατολική
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Ελλάδα έχει ζαλιστεί από τα εργοστάσια ζάχαρης, απ’ αυτήν την
υπέροχη αναπτυξιακή πολιτική που ακολουθείτε ΠΑΣΟΚ και Νέα
Δηµοκρατία. Έχετε κλείσει τα πάντα. Προχθές µας ήρθε µια ευχάριστη ανακοίνωση! Στη βόρεια Ελλάδα κλείνουν και τα δυο εργοστάσια Σερρών και Ορεστιάδας, Έβρου.
Δεν µπορώ να µην σας διαβάσω την οµόφωνη απόφαση του
Δηµοτικού Συµβουλίου της Ορεστιάδος, το οποίο έχει γίνει στις
7 Ιουλίου 2014, υπογεγραµµένο από τον Πρόεδρο, από τα µέλη,
από το Δήµαρχο τον κ. Μουζά:
«Πρώτον, δηλώνουµε την αντίθεσή µας στην αναστολή λειτουργίας του εργοστασίου ζάχαρης Ορεστιάδας και καταδικάζουµε το κλείσιµο αυτής. Δεύτερον, καταδικάζουµε την πολιτική
απαξίωσης της Ελληνικής Βιοµηχανίας Ζάχαρης και προτείνουµε
τη λειτουργία της µε προοπτική βιωσιµότητας. Τρίτον, να πάρει
πίσω η Κυβέρνηση την απόφαση, ανεξάρτητα από τα αποτελέσµατα του πορίσµατος, βιωσιµότητας. Τέταρτον, το Δηµοτικό
Συµβούλιο και οι φορείς βεβαιώνουν ότι θα παραµείνει στο
πλευρό των εργαζοµένων για τους δικούς του αγώνες. Πέµπτον,
δεν θα πρέπει να ξεχνάµε τη θέση και τις ιδιαιτερότητες της περιοχής µας, η οποία συνεχώς µαραζώνει και ότι η βιοµηχανία ζάχαρης ήταν η βασική κολώνα στήριξης».
Θα προσθέσω κι εγώ ένα έκτο: Οι Ανεξάρτητοι Έλληνες είµαστε κοντά στην βόρεια Ελλάδα, κοντά στην περιοχή µας, στους
ανθρώπους που θέλουν µόνο δουλειά, τίποτα άλλο. Δουλειά θέλουν!
Τα θέµατα εκεί πάνω τρέχουν πολύ και αναγκάζονται οι κάτοικοι του Έβρου σήµερα να πάνε να δουλέψουν στη Βουλγαρία
και στην Τουρκία.
Αφού καταθέσω την απόφαση του Δηµοτικού Συµβουλίου στα
Πρακτικά, θα σας αναφέρω την προκλητική στάση των γειτόνων
µας -των καλών µας γειτόνων!- των Τούρκων µε µία δηµοσίευση
της εφηµερίδας «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ», της σηµερινής, η οποία γράφει:
«Αποθρασύνθηκε η Άγκυρα µετά τις συνεχείς υποχωρήσεις της
Αθήνας». Σας καταθέτω και αυτό στα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Μαρίνος Ουζουνίδης καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία
βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Σαν συνάδελφος µηχανικός θα ήθελα να σας πω, κύριε Υπουργέ, ότι µε τόσους αναπτυξιακούς νόµους που έχετε φέρει, δεν
βλέπω να µειώνεται λίγο η ανεργία. Διαπιστώνω ότι κάθε µέρα
συνάδελφοί µας µηχανικοί –µεταξύ άλλων- δεν έχουν καθόλου
δουλειά, δεν µπορούν να πληρώσουν τις ασφαλιστικές τους εισφορές. Εσείς αυτό δεν το διαπιστώνετε;
Κι αφού ήρθε και ο κύριος Υφυπουργός, ο οποίος αν δεν κάνω
λάθος στο επάγγελµα είναι νοµικός, σας ρωτάω: Δεν έχετε ακούσει ότι οι δικηγόροι δεν έχουν τα προς το ζην, ότι δεν µπορούν
να πληρώσουν τα ενοίκιά τους; Είναι αυτή η αναπτυξιακή πολιτική που ακολουθείτε; Κι έρχεστε εδώ και λέτε παραµύθια.
Εγώ είµαι υπέρ της ελεύθερης αγοράς, κύριε Μανιάτη. Για
πείτε µου λίγο, για ποιο λόγο δεν έρχεται στον Έβρο το φυσικό
αέριο για οικιακή χρήση; Εγώ απ’ ό,τι ξέρω –όπως λένε- τον
ιδιώτη επενδυτή δεν τον συµφέρει να έρθει να επενδύσει στην
Αλεξανδρούπολη. Και ξέρετε τι άλλο καλό κάνετε εσείς -για να
ξεφύγω λίγο- µε το φυσικό αέριο; Υποχρεώνετε τον κάτοικο της
Αλεξανδρούπολης όταν εκδίδει οικοδοµική άδεια να βγάζει και
µελέτες για φυσικό αέριο. Και όχι µόνο αυτό, αλλά τον υποχρεώνετε να κατασκευάζει και την εγκατάσταση. Και αν θα έρθει
κατά το 2030 το φυσικό αέριο εκεί. Εποµένως, κοιτάξτε λίγο να
προσαρµοστείτε στην πραγµατικότητα.
Σε ό,τι αφορά στην ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ, πολύ φοβάµαι ότι
µεθαύριο στα χωριουδάκια µας σε όλη τη βόρεια Ελλάδα και σε
όλο το Νοµό Έβρου, όπου έχουν µείνει δέκα παππούδες και
δέκα γιαγιάδες, δεν θα στέλνει ο ιδιώτης το ρεύµα ή θα ζητάει
τον ουρανό µε τ’ άστρα. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να προσέξετε ιδιαίτερα. Μιλάµε για είδη πρώτης ανάγκης, όπου θέλει και
ο παππούς και η γιαγιά µετά από τόσα χρόνια σκληρής δουλειάς
να έχει τις ίδιες παροχές όπως έχει ο Αθηναίος. Το ξέρετε, κύριε,
ότι δεν πιάνουν τα κρατικά κανάλια; Και συνεχίζει ακόµα και σήµερα να πληρώνει την ΕΡΤ. Για ποιο λόγο;
Λοιπόν, αυτά είχα να σας πω.
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Σας ευχαριστώ πολύ και συνεχίστε εσείς τη µεγάλη σας αναπτυξιακή πολιτική!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούµε, κύριε
Ουζουνίδη. Σας ευχαριστούµε και για τη συντοµία του χρόνου.
Τον λόγο έχει η κ. Μανωλάκου.
Ο κατάλογος των οµιλητών τελειώνει µε τον κ. Κόνσολα.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Αναφερθήκατε, κύριε Υπουργέ,
στην οµιλία σας µε πολύ καµάρι -και θράσος θα έλεγα- ότι επτά
χιλιάδες νοικοκυριά δεν πληρώνουν καθόλου κι έχουν δωρεάν
ρεύµα. Αλήθεια, ποιοι είναι αυτοί; Μήπως είναι οι σεισµόπληκτοι
της Κεφαλλονιάς που µένουν σε κοντέινερς και τους έχετε µισοξεχάσει; Και αυτοί ξέρετε αποτελούν µόλις το 2% από τις τριακόσιες πενήντα χιλιάδες οικογένειες που τους έχει κοπεί το
ρεύµα και δεν έχουν ούτε να µαγειρέψουν ούτε κρύο νερό να
πιουν αυτές τις ζεστές µέρες. Γι’ αυτούς δεν έχετε τίποτα να
πείτε;
Να µη θυµίσουµε τους νεκρούς -ακόµα και µικρά παιδιά και
φοιτητές- τον περασµένο χειµώνα από τις αναθυµιάσεις στην
προσπάθειά τους να ζεσταθούν µε µαγκάλι όπως τον περασµένο
αιώνα. Και µετά µας λέτε, είναι φθηνή η ενέργεια στη χώρα και
θα γίνει ακόµα φθηνότερη µέσα από αυτό το νοµοθέτηµα-κακούργηµα.
Κορόιδα είναι οι επενδυτές να τοποθετήσουν τα κεφάλαιά
τους για να µειώσουν την τιµή της ενέργειας; Αφήστε την κοροϊδία και τον αυταρχισµό, µε το µαστίγιο να απαγορεύετε ακόµα
και την απεργία. Θα έπρεπε να κοκκινίζετε από ντροπή για την
άγρια πολιτική σας. Φτάνετε, µάλιστα, στο σηµείο να παρουσιάζετε ότι θα βγουν ευνοούµενοι µέσα από αυτήν την ιδιωτικοποίηση ακόµα και οι αγρότες όταν τους έχετε αυξήσει τουλάχιστον
40% το ενεργειακό τιµολόγιο, ανεβάζοντας το κόστος παραγωγής. Και δεν έχετε απαντήσει εδώ κι ενάµιση χρόνο στο αίτηµα
για µείωση. Και τώρα ετοιµάζετε και το Μητρώο γεωτρήσεων για
να τους χαρατσώσετε. Και µιλάτε για τα σχέδια διαχείρισης
νερού, που η βασική φιλοσοφία τους είναι η ιδιωτικοποίηση του
νερού, άρδευσης και ύδρευσης. Και τα ετοιµάζετε φουλαριστά,
«αγκαλιά» µε τις περιφέρειες.
Βέβαια, είναι και αυτά εργαλεία εξόντωσης της µικροµεσαίας
αγροτιάς, για να µείνουν οι µεγάλοι. Και τότε θα δίνετε σε αυτούς
τους µεγάλους που θα κυριαρχούν, φθηνή ενέργεια, όπως κάνατε στο παρελθόν και µε την ΠΕΣΙΝΕ και µε άλλους βιοµηχανικούς οµίλους. Θα τους χρηµατοδοτείτε, επίσης, από τα ευρωκοινοτικά προγράµµατα, µε φοροαπαλλαγές. Και όταν δεν φτάνουν αυτά, τότε θα φέρνετε και τροπολογίες λίγα λεπτά πριν από
την ψηφοφορία, για να τους χαρίζετε δισεκατοµµύρια όπως κάνατε µε τους «Λάτσηδες», τους «Βαρδινογιάννηδες», τους «Ταβουλάρηδες» και δεν συµµαζεύεται. Και πού και πού είχατε και
τη συµπαράσταση και της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης.
Μας διαβεβαιώσατε ότι τα έσοδα από τη µικρή ΔΕΗ θα πάνε
στον εκσυγχρονισµό της ΔΕΗ που θα µείνει στο δηµόσιο. Τον ξέρουµε τον σχεδιασµό. Είναι για να πουλήσετε και αυτό το κοµµάτι στη συνέχεια. Το ίδιο κάνατε στον ΟΤΕ –που τον πουλήσατε
κοµµάτι, κοµµάτι- το ίδιο µε το λιµάνι του Πειραιά και τα άλλα λιµάνια. Τα εκσυγχρονίζετε για να µην έχει κόστος συντήρησης ο
ιδιώτης αγοραστής, να έχει µόνο σίγουρα κέρδη.
Αυτές είναι οι καπιταλιστικές αναδιαρθρώσεις που προωθεί η
Ευρωπαϊκή Ένωση και στηρίζετε όλα τα κόµµατα συγκυβέρνησης και Αντιπολίτευσης.
Σε τελευταία ανάλυση, είναι αστείο πραγµατικά, να αναφέρεται ο ΣΥΡΙΖΑ στην απελευθέρωση και να µην λέει ότι είναι κανονισµοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την πολιτικής της, λες και
σας έχουν βάλει πιπέρι στο στόµα.
Ίσως θέλετε να συγκαλύψετε ότι υπάρχει ταύτιση της ενεργειακής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε την Κυβέρνηση και
προσπαθείτε να το κρύψετε έστω και µέσα από αυτήν τη διαφωνία για τη µικρή ΔΕΗ.
Τον καπιταλιστικό τρόπο παραγωγής υπηρετείτε, δηλαδή την
εκµετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο. Και προσπαθείτε να το
σώσετε. Αυτό κάνετε και σαν Αξιωµατική Αντιπολίτευση. Και εδώ
κρίνεται ο καθένας.
Ο τοµέας της ενέργειας αποτελεί ένα από τα πεδία µεγάλης
κερδοφορίας των µονοπωλιακών επιχειρήσεων. Γι’ αυτό και η Ευ-
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ρωπαϊκή Ένωση έχει σχεδιάσει τον ενεργειακό χάρτη πορείας,
που φτάνει µέχρι το 2050, αλλά και µια σειρά από κανονισµούς
που αφορούν από την ενεργειακή υποδοµή για το 2020, µέχρι το
ενοποιηµένο ευρωπαϊκό, ενεργειακό δίκτυο που έχει θέσει και
υλοποιείται από τις κυβερνήσεις, κεντροδεξιές και κεντροαριστερές, ανεξάρτητα αν έχουν κρίση ή όχι. Είναι οι στρατηγικές κατευθύνσεις της για την ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς
ενέργειας, τον εφοδιασµό, τα δίκτυα, κοκ.
Φυσικά, µε αυτά συµφωνεί η Κυβέρνηση. Τα έχει ψηφίσει στα
Συµβούλια Κορυφής και στο Ευρωκοινοβούλιο και τα υλοποιεί
µε ταχύτατες, απλοποιηµένες διαδικασίες, γιατί θα πρέπει να
ακολουθήσει γρήγορα και η χρηµατοδοτική στήριξή τους.
Αυτά περιγράφονται σε όλες τις ευρωκοινοτικές νοµοθετικές
αποφάσεις, τις οποίες έχει ψηφίσει και η Αξιωµατική Αντιπολίτευση του ΣΥΡΙΖΑ. Και ας κραυγάζει για να πλανέψει, να κοροϊδέψει λαϊκά στρώµατα ότι µε τη δική της εξουσία και µε άλλο
µείγµα διαχείρισης θα υπάρξουν καλύτερες µέρες. Οι καλύτερες
µέρες εντός των δεσµών της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι µόνο για
τα µονοπώλια και τους επιχειρηµατικούς οµίλους, για αυτούς
που εκµεταλλεύονται, συγκεντρώνουν τον πλούτο σε κινητά και
ακίνητα περιουσιακά στοιχεία αυτών που παράγουν µε τη δουλειά τους, αλλά το µόνο που βιώνουν είναι µεγαλύτερη φτώχεια
και αβεβαιότητα για το αύριο.
Φυσικά, εµείς ξεκαθαρίσαµε -και το ξαναλέµε- ότι δεν συµφωνούµε ούτε µε την υπάρχουσα µορφή της ΔΕΗ, γιατί και µε την
κρατική της οντότητα φτηνή ενέργεια υπήρχε µόνο για το κεφάλαιο, ενώ ήταν ακριβή για τα λαϊκά στρώµατα και τα νοικοκυριά.
Απλά µε την πολιτική απελευθέρωσης, σε επίπεδο Ευρωπαϊκής
Ένωσης, χειροτερεύει για να δώσει λύση στα υπερσυσσωρευµένα κεφάλαια που δεν έχουν διέξοδο και βρίσκουν στη χρυσοφόρα φλέβα της ενέργειας. Γιατί κακά τα ψέµατα, ποιος µπορεί
να την στερηθεί;
Καταψηφίζουµε, λοιπόν, όλα τα άρθρα και το νοµοθετικό κακούργηµα συνολικά της µικρής ΔΕΗ που αποτελεί µέρος του ευρωενωσιακού πλαισίου της απελευθέρωσης της ηλεκτρικής
ενέργειας. Παλεύουµε για αποκλειστικά κρατικό ενιαίο φορέα
ενέργειας, που σε καθεστώς λαϊκής εξουσίας θα µπορεί να καλύψει συνδυασµένα τις λαϊκές ανάγκες για φτηνές µεταφορές
και εισιτήρια, για θέρµανση το χειµώνα και ψύξη το καλοκαίρι για
τα λαϊκά νοικοκυριά, αξιοποιώντας, βεβαίως, όλες τις πλουτοπαραγωγικές δυνατότητες της χώρας.
Σ’ ό,τι αφορά το δηµοψήφισµα, όπως είπαν και ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος και ο εισηγητής µας, το Κοµµουνιστικό
Κόµµα Ελλάδας προβάλλει αγωνιστικά και ενιαία το πλαίσιο
πάλης ενάντια στην κοινοτική στρατηγική της απελευθέρωσης.
Δεν περιορίζει τον αγώνα µόνο στο ζήτηµα της απόσυρσης του
συγκεκριµένου αντιλαϊκού νοµοσχεδίου, γιατί το συγκεκριµένο
ριζοσπαστικό πλαίσιο δεν τεµαχίζεται, δεν παζαρεύεται, διότι εκφράζει τις σύγχρονες εργατικές, λαϊκές ανάγκες και αποτελεί
εφαλτήριο για να προβληθεί αγωνιστικά ο µόνος δρόµος ανάπτυξης που µπορεί να διασφαλίσει την ικανοποίηση των λαϊκών
αναγκών, δηλαδή της κοινωνικοποίησης των µονοπωλίων, της
αποδέσµευσης από την Ευρωπαϊκή Ένωση µε το λαό πραγµατικά στην εξουσία.
Μόνο τότε ο ενιαίος, αποκλειστικά, κρατικός φορέας ενέργειας της εργατικής τάξης και των λαϊκών στρωµάτων θα µπορεί
να σχεδιάζει και να παράγει µε γνώµονα τη λαϊκή ευηµερία. Και
µια τέτοια µέρα θα έρθει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ο κ. Κόνσολας έχει
τον λόγο.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΟΝΣΟΛΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πράγµατι ήταν ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα αυτή η συζήτηση στην Εθνική Αντιπροσωπεία για την
ενέργεια, για την αυτονοµία της χώρας, για την αξιοποίηση µέρους της ΔΕΗ.
Διαπιστώνουµε όλοι πως το κόµµα της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης ο ΣΥΡΙΖΑ, φαίνεται πως δεν έχει αντιληφθεί την πραγµατικότητα που συµβαίνει στην κοινωνία. Και δεν έχει αντιληφθεί
την πραγµατικότητα που συµβαίνει κυρίως στην Ευρώπη, στο ευρωπαϊκό πλαίσιο στο οποίο ανήκουµε και εµείς η Ελλάδα, οι Έλληνες.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ)

Η απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι -το είπε και ο εισηγητής ο κ. Σκρέκας και χθες και σήµερα- αποτελεί συνάρτηση της συµµετοχής µας στη µεγάλη
ευρωπαϊκή οικογένεια. Είτε θέλουµε να το δούµε είτε δεν θέλουµε να το δούµε, σε αυτό το πλαίσιο κινούµαστε και πρέπει να
είµαστε άκρως ανταγωνιστικοί µε παραδείγµατα που έχουν θέσει
οι άλλες χώρες στην ενεργειακή τους πολιτική.
Είναι επιβεβληµένο, για να υπάρξει ανταγωνισµός, να υπάρξουν καλύτερες υπηρεσίες και κυρίως να µπορεί ο καταναλωτής
να επιλέγει τον πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας που διασφαλίζει
καλύτερες υπηρεσίες και καλύτερες τιµές, τώρα να κάνουν βήµατα µπρος.
Η σοβιετικού τύπου οικονοµία δεν υφίσταται ούτε στη γενέτειρά της πλέον. Το γνωρίζετε. Αυτή κυρίως είναι η δύναµη που
έχει χαράξει πολιτικές για την ενεργειακή ανάπτυξη της περιοχής
της. Η αγορά ηλεκτρικής ενέργειας έχει απελευθερωθεί στις δεκαεννέα από τις είκοσι οκτώ χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Στη χώρα µας υπήρχε το βαθύ κράτος των συνδικαλιστών που
όχι µόνο απαιτούσε να µην αλλάξει τίποτα, αλλά είχε επιβάλει
µέχρι σήµερα και ιδιότυπη συντηρητική αντίληψη συνδιοίκησης
στις ΔΕΚΟ.
Τις προηγούµενες µέρες αυτό το βαθύ κράτος επιχείρησε να
ακυρώσει το άνοιγµα της αγοράς ενέργειας µε παλιές µεθόδους,
µε αντικοινωνικές πρακτικές, σε µια περίοδο που ο τουρισµός
είναι στο φόρτε του και η Αθήνα, η Ελλάδα, έχει γίνει παγκόσµιος
τουριστικός προορισµός.
Ξέρετε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι αντικοινωνική πρακτική να κατεβάζεις διακόπτες, να στερείς ένα βασικό αγαθό από
τους πολίτες, να απειλείς τους πολίτες και τον τουρισµό.
Αυτές οι νοοτροπίες ηττήθηκαν, αποδοκιµάστηκαν και απωθούν τους πολίτες. Είναι δεδοµένο ότι πλέον θα υπάρξει πραγµατικός ανταγωνισµός την επόµενη περίοδο, όπως συµβαίνει και
στον τοµέα των τηλεπικοινωνιών, όπου έχουν µειωθεί οι τιµές και
υπάρχουν καλύτερες και αποτελεσµατικότερες υπηρεσίες.
Αυτοί που αντιδρούν στην απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας και στις µεταρρυθµίσεις, είναι οι ίδιοι που αντιδρούσαν
τότε στην ιδιωτικοποίηση του ΟΤΕ, η οποία έφερε έσοδα στο ελληνικό δηµόσιο και µείωσε τις τιµές στην παροχή υπηρεσιών
προς τους καταναλωτές. Τότε, είχαµε µάλιστα ακούσει ότι θα
αποκλείονταν φτωχές κοινωνικές οµάδες, πολίτες από την πρόσβαση και τη χρήση νέων τεχνολογιών. Σήµερα, έχουν διαψευστεί από το αποτέλεσµα.
Τίποτα από όλα αυτά δεν έχει συµβεί. Και τότε υπήρχαν κάποιοι που απειλούσαν ότι θα ακυρώσουν την ιδιωτικοποίηση του
ΟΤΕ όταν θα γίνουν κυβέρνηση. Κυβέρνηση έγιναν, αλλά ούτε
την ιδιωτικοποίηση του ΟΤΕ ακύρωσαν, ούτε τη µεγάλη επένδυση της «COSCO» τόλµησαν να αµφισβητήσουν. Θυµάστε
εξαγγελίες προηγούµενου Πρωθυπουργού, αντιδράσεις και αντιστάσεις.
Τι έγινε, όµως, στη συνέχεια; Οι πολίτες κρίνουν. Η πολιτική
ενηλικίωση άργησε να έρθει για κάποιους. Ξέρετε, ελπίζω στην
περίπτωση του ΣΥΡΙΖΑ να µην αργήσει τόσο όσο και στο παρελθόν σε άλλους.
Είναι σαφές και ξεκάθαρο ότι τα δίκτυα της ΔΕΗ θα παραµείνουν κάτω από τον έλεγχο του κράτους. Το δήλωσε σαφέστατα
ο Υπουργός τις προηγούµενες µέρες, αλλά και σήµερα. Δηµιουργείται µια νέα εταιρεία, στην οποία µεταβιβάζεται το 30% του
παραγωγικού δυναµικού της ΔΕΗ και η οποία θα αξιοποιηθεί
στην ελεύθερη οικονοµία.
Μάλιστα, αξίζει να αναφερθούµε στο άρθρο 1, όπου προσδιορίζονται επακριβώς τα στοιχεία του παραγωγικού δυναµικού της
ΔΕΗ που µεταβιβάζονται. Είναι ιδιαίτερα σηµαντικό να επισηµάνουµε ότι η νέα εταιρεία που θα δηµιουργηθεί, η λεγόµενη µικρή
ΔΕΗ αναλαµβάνει την υποχρέωση να κάνει επενδύσεις. Επαναλαµβάνω, είναι υποχρεωµένη η µικρή ΔΕΗ να κάνει επενδύσεις.
Στο άρθρο 1 αναφέρεται ότι παραχωρείται η άδεια ηλεκτροπαραγωγής για το σταθµό παραγωγής Μελίτη ΙΙ. Είναι σαφές,
λοιπόν, ότι η άδεια από µόνη της δεν σηµαίνει τίποτα. Ο ιδιώτης
στρατηγικός επενδυτής είναι αυτός που θα αναλάβει να κατασκευάσει τις υποδοµές της µονάδας να επενδύσει.
Είναι, επίσης, σαφές ότι έτσι θα δηµιουργηθούν κενές θέσεις
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εργασίας. Ακόµη-ακόµη, όπως και για τις ήδη υφιστάµενες µονάδες, υπάρχει υποχρέωση του επενδυτή να διατηρήσει τις θέσεις εργασίας και σε αυτές τις µονάδες οι εργαζόµενοι θα έχουν
τα ίδια εργασιακά δικαιώµατα µε αυτούς που έχουν µέχρι σήµερα τα συγκεκριµένα εργασιακά δικαιώµατα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ακούστηκαν σε αυτήν την Αίθουσα, ιδιαίτερα από την πτέρυγα της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, βαρύτατοι χαρακτηρισµοί. Ιδιαίτερα συγκρατώ -και επιτρέψτε µου να το πω- ως επιεικέστερο των επικρίσεων «το ξεπούληµα», σε εισαγωγικά.
Στην πραγµατικότητα, ο έλεγχος των τιµών, η δηµιουργία συνθηκών αθέµιτου ανταγωνισµού, ο έλεγχος για την πραγµατοποίηση των επενδύσεων παραµένουν στο κράτος. Είναι αρµοδιότητα της ρυθµιστικής αρχής ενέργειας. Το είπε και ο εισηγητής,
το είπε και η ηγεσία του Υπουργείου που εισηγείται το νοµοσχέδιο.
Παραβλέπουν, όµως, κάποιοι ότι το πιο σηµαντικό σε όλη την
προσπάθεια είναι ότι τα οφέλη από την αποκρατικοποίηση της
ΔΕΗ περνάνε στην κοινή ωφέλεια, στο δηµόσιο συµφέρον.
Είναι ξεκάθαρο να πούµε πως εδώ ο νοµοθέτης δεν εκχωρεί
το δικαίωµα στο ΤΑΙΠΕΔ να αξιοποιήσει το συγκεκριµένο ποσοστό. Αντιθέτως, τη διαδικασία αποκρατικοποίησης την κάνει η
ίδια η ΔΕΗ, που σηµαίνει ότι τα έσοδα µεταβαίνουν σε αυτήν,
στη ΔΕΗ.
Πρακτικά αυτό τι σηµαίνει; Επιτρέψτε µου να αναφερθώ πολύ
συγκεκριµένα σε λίγα σηµεία. Αυτό σηµαίνει ότι η ΔΕΗ αποπληρώνει τα χρέη της. Χρωστάει η ΔΕΗ; Παντού. Πολλά. Άρα, αρχίζει τη διαδικασία της αποπληρωµής. Θα αποκτήσει ρευστότητα
για να κάνει νέες επενδύσεις και να µειώσει το κόστος παραγωγής, να µην επιβαρύνει άλλο µε αυξήσεις τον πολίτη; Θα µπορεί
επιτέλους να υλοποιήσει το µεγάλο εγχείρηµα που αφορά τη διασύνδεση των νησιών του Αιγαίου και της Κρήτης µε το ηπειρωτικό δίκτυο;
Σήµερα το κόστος παραγωγής στα νησιά, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι τεράστιο. Αν ολοκληρωθεί αυτό το µεγάλο έργο
της διασύνδεσης, είναι βέβαιο ότι θα υπάρξει και µείωση του τιµολογίου της κατανάλωσης της ΔΕΗ.
Ιδιαίτερα στα Δωδεκάνησα, το έργο της διασύνδεσης µε το
ηπειρωτικό δίκτυο έχει µείνει πίσω, κύριε Υπουργέ. Ξέρω τις προθέσεις σας, και εσάς και των συναδέλφων σας στο Υπουργείο.
Οφείλω, ωστόσο, να επισηµάνω σε εσάς και στα στελέχη του
Υπουργείου, ότι πρέπει να αναλάβετε συγκεκριµένες πρωτοβουλίες και δεσµεύσεις για να προχωρήσει γρηγορότερα το έργο.
Το έχει ανάγκη η περιοχή µας, το νοτιοανατολικότερο άκρο της
Ευρώπης, η εσχατιά της επικράτειας, η Δωδεκάνησος.
Κυρίες και κύριοι, πολλοί είναι αυτοί που προσπαθούν να δηµιουργήσουν εντυπώσεις, να ενσπείρουν φοβικά σύνδροµα
στους καταναλωτές και τους πολίτες. Η αλήθεια είναι ότι µετά
από τέσσερις µήνες ο καταναλωτής θα µπορεί να επιλέξει ελεύθερο πάροχο, αφού η αγορά θα απελευθερωθεί, µε κριτήριο την
καλύτερη τιµή και τις καλύτερες τιµές.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι του χρόνου λήξεως της
οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Κύριε συνάδελφε,
ολοκληρώστε σας παρακαλώ.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΟΝΣΟΛΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, επιτρέψτε µου
ολοκληρώνοντας να πω ότι το κοινωνικό τιµολόγιο θα συνεχίσει
να αποτελεί ευθύνη και αρµοδιότητα της πολιτείας και θα υπάρξει και επέκταση των ωφελούµενων, δηλαδή αυτών που έχουν
έκπτωση ως και 40%. Είναι χαρακτηριστικό να πούµε ότι θα οδηγηθούµε από τις πεντακόσιες πενήντα χιλιάδες που ωφελούνται
σήµερα, σταδιακά στις επτακόσιες χιλιάδες οικογένειες.
Επιτρέψτε µου κλείνοντας να πω το παράδειγµα που η γειτονική µας Ιταλία εφάρµοσε λίγα χρόνια πριν, εκεί που υπήρχε η
κρατική εταιρεία ENEL. Πριν από δεκαπέντε χρόνια παραχωρήθηκε σε ιδιώτες. Ένα ποσοστό ήταν η αξιοποίηση. Σήµερα, δεκαπέντε χρόνια µετά, η αντίστοιχη ιταλική ΔΕΗ έχει αναπτυχθεί
και αποτελεί τρίτη δύναµη στην ενέργεια στην Ευρώπη.
Από κάποιους έχουν ακουστεί κορώνες σε αυτήν την Αίθουσα.
Θέλω, όµως, να κάνω την ερώτηση που πάντα ενοχλεί και αποτελεί το αδύναµο σηµείο της Αντιπολίτευσης, την κριτική όχι
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µόνο στο συγκεκριµένο ζήτηµα, αλλά και στην κάλυψη των χρηµατοδοτικών αναγκών της χώρας χωρίς στήριξη των εταίρων
µας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Παρακαλώ να ολοκληρώσετε, κύριε συνάδελφε.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΟΝΣΟΛΑΣ: Πού θα βρεθούν τα χρήµατα;
Μήπως από υπέρµετρη φορολογία; Οι πολίτες ζητούν απαντήσεις. Το πρόβληµα του Έλληνα δεν είναι, κύριε Πρόεδρε, κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι, η ευόδωση των πολιτικών και των κοµµατικών τακτικισµών, αλλά είναι το να µπορέσουµε να οδηγήσουµε
τη χώρα σε µια επανεκκίνηση της οικονοµίας, στην επιστροφή
στην ανάπτυξη, σε βαθειές µεταρρυθµίσεις, σε προσέλκυση
ξένων επενδύσεων, νέων επενδύσεων και την ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ολοκληρώθηκε ο κατάλογος των οµιλητών. Το Προεδρείο εκτιµά ότι υπήρξε µια εξαντλητική συζήτηση. Υπήρξαν
«χορταστικοί» χρόνοι στη διάθεση των κυρίων συναδέλφων και
µε µια άτυπη διερεύνηση που κάναµε, προτείνουµε να κλείσουµε
εδώ -ούτε ο κύριος Υπουργός θα µιλήσει ούτε κανείς άλλοςώστε να προλάβουµε να κάνουµε και ένα µικρό διάλειµµα. Στις
19:55’ θα είµαστε εδώ.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, υπάρχουν και οι
δευτερολογίες.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Αν ανοίξουµε κύκλο
δευτερολογίας, θα µιλήσουν πολλοί.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ: Έχω αφήσει το χρόνο της δευτερολογίας µου. Αν είναι, να τον χρησιµοποιήσω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Το Τµήµα θα αποφασίσει. Αν θέλετε να γίνουν οι δευτερολογίες, εµείς είµαστε εδώ.
Ορίστε, κύριε Σκρέκα, έχετε τον λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ: Ο συνάδελφος εισηγητής του
ΣΥΡΙΖΑ χρησιµοποίησε το χρόνο της δευτερολογίας του κατά τη
διάρκεια της πρωτολογίας του επί των άρθρων. Εγώ τον άφησα
για να δευτερολογήσω. Εφόσον όλοι συµφωνούν να µην δευτερολογήσει κανείς, να κάνω την παραχώρηση. Αλλά, αν τελικά ξεκινήσει κάποιος από τους άλλους Κοινοβουλευτικούς Εκπροσώπους να δευτερολογεί, θέλω να κάνω χρήση του χρόνου µου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Προφανώς. Το κατανοώ. Κατ’ αρχάς, το Προεδρείο δεν έχει πρόθεση να εµποδίσει
κάποιον να διατυπώσει θέση. Είναι µια διαδικαστική συµφωνία
που ή την τηρούµε ή δεν την τηρούµε. Είναι πρόταση προς το
Τµήµα. Οπότε, διακόπτουµε…
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Κύριε Λαφαζάνη, αν
θέλετε να κάνουµε δευτερολογίες, θα γίνουν δευτερολογίες από
όλους.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Είχαµε δύο συνεδριάσεις: Μία
επί της αρχής και µία επί των άρθρων.
Επί της αρχής, εγώ έκανα µια οµιλία χθες και έκανα και δευτερολογία. Ας πούµε ότι πήρα και κάτι παραπάνω µετά την οµιλία
του κυρίου Υπουργού. Επί των άρθρων, εγώ δεν έχω µιλήσει ως
Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ούτε κανείς άλλος
Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Δεν φταίω εγώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Δεν λέω αυτό. Εδώ
είµαστε για να αποφασίσουµε…
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Άρα, λέω ότι δεν έχω µιλήσει επί
των άρθρων, δεν έχω κάνει την οµιλία µου, ούτε δευτερολογία
επί των άρθρων ούτε τριτολογία, όπως έχω κάθε δικαίωµα να
κάνω.
Αντιλαµβάνεστε, λοιπόν, ότι το αίτηµα για µια ολιγόλεπτη παρέµβαση είναι δίκαιο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Το θέµα που θέτω,
κύριε Λαφαζάνη, είναι ότι αυτό ή θα γίνει για όλους, για όσους
το επιθυµούν…
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Ποιους όλους;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Για όσους Κοινοβου-
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λευτικούς Εκπροσώπους και για όσους ειδικούς αγορητές θέλουν να δευτερολογήσουν. Η συµφωνία γίνεται εν όψει του γεγονότος αυτού. Υπάρχει, επίσης, οµόφωνη απόφαση να κάνουµε
τις ψηφοφορίες στις 20:00’.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Οι περισσότεροι πήραν και τη δευτερολογία τους, κύριε Πρόεδρε. Οι εισηγητές πήραν και τη δευτερολογία.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ: Εγώ δεν µιλάω, όπως βλέπετε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Μισό λεπτό για να
συνεννοηθούµε κατ’ αρχάς µε τον κ. Λαφαζάνη.
Μπορούµε να κάνουµε µια οργανωµένη σύντοµη διαδικαστική
συζήτηση, διότι περνάει και ο χρόνος;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, υπάρχει και κάτι
άλλο το οποίο πρέπει να λάβουµε υπ’ όψιν µας. Εδώ δεν µας είπε
ο κύριος Υπουργός, πρώτον, αν κάνει δεκτές τροπολογίες.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Το είπε.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Εντάξει, µπορεί να µην το
άκουσα εγώ. Ποιες τροπολογίες; Όχι δικές σας τροπολογίες.
Εννοώ βουλευτικές τροπολογίες.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Βουλευτικές τροπολογίες.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Το έχει πει ότι πρόκειται για βουλευτικές τροπολογίες. Έχουν µάλιστα διανεµηθεί.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Ναι, αλλά επ’ αυτών δεν έχει
γίνει καµµία συζήτηση. Αυτό είναι το ένα.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ: Τα είπαµε αυτά.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Εντάξει, µπορεί να τα είπατε.
Είστε εύκολοι.
Επίσης, υπάρχουν οι λεγόµενες «προτεινόµενες ρυθµίσεις».
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Κύριε Λαφαζάνη, αν
αντιλαµβάνοµαι, δεν αποδέχεστε την πρόταση του Προεδρείου.
Η πρόταση του Προεδρείου απευθύνεται στο Τµήµα, είναι συνολική, είναι σαφής. Προτείνουµε να µην γίνουν άλλες οµιλίες. Αν
το Τµήµα θέλει να γίνουν οµιλίες, θα γίνουν οµιλίες. Δεν έχω καµµία αντίρρηση, µε τον όρο, όµως, ότι θα τηρήσουµε το χρόνο,
γιατί έχουµε στην ουσία λίγα λεπτά.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Είχαµε κάνει µια συµφωνία την οποία
αποδεχτήκαµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Αυτό λέω. Δεν µπορεί, όµως, το Προεδρείο να ενεργήσει αυθαίρετα.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον
λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ορίστε, κυρία Χρυσοβελώνη.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Εγώ απλώς αυτό το οποίο θέλω να
πω είναι το εξής: Με δεδοµένο ότι µετά την ολοκλήρωση της συζήτησης επί της αρχής ακολούθησε συζήτηση επί των άρθρων,
όπως τοποθετήθηκαν οι εισηγητές και οι ειδικοί αγορητές, παίρνοντας ορισµένοι εξ αυτών και το χρόνο της δευτερολογίας, έτσι
θα πρέπει και οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι να τοποθετηθούµε κανονικά στον χρόνο, όπως προβλέπεται κανονικά. Αυτό
έχω να πω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Υπήρξε συµφωνία
του Τµήµατος. Δεν ήµουν εγώ εδώ.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Η οποία ανακοινώθηκε.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Κύριε Πρόεδρε, θέλω να πω το
εξής: Αυτό δεν σηµαίνει ότι το δικαίωµα της οµιλίας των Κοινοβουλευτικών Εκπροσώπων θα περιοριστεί.
Δεν µπορούµε, δηλαδή, να ακολουθήσουµε διαδικασίες σε
σύντµηση, απλώς για να τελειώνουµε. Πρέπει οι κοινοβουλευτικοί να έχουν τον προβλεπόµενο χρόνο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Τον λόγο έχει ο κ.
Παφίλης.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, συµφωνήσαµε να µην
µιλήσουµε. Ρωτηθήκαµε και είπαµε να µην µιλήσουµε. Ε, λοιπόν,
εµµένουµε σ’ αυτήν τη συµφωνία. Έλεος δηλαδή!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Τον λόγο έχει ο κ.
Μπούρας.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Υπήρξε συµφωνία, κύριε Πρόεδρε,
η οποία και ανακοινώθηκε. Δεν υπήρξε καµµία αντίδραση. Εποµένως, θα πρέπει να τηρηθεί η συµφωνία αυτή. Αν υπάρχει µια
ανοχή κάποιος να συµπληρώσει κάτι, εδώ ήσασταν και εδώ έπρε-
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πε να ήµαστε όλοι. Δεν µπορεί κάθε φορά να αλλάζει η απόφαση,
η οποία πάρθηκε από το Τµήµα. Εµµένουµε, λοιπόν, σ’ αυτό και
παρακαλούµε να τηρηθεί, όπως και οι περισσότεροι εδώ.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Με ποιον κάνουµε συµφωνία, για
να υπάρχει έκπτωση στα δικαιώµατα των Κοινοβουλευτικών Εκπροσώπων;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Δεν το θέτετε σωστά
το θέµα.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Δεν το λέω για εσάς. Εσείς είπατε
ότι δεν ήσασταν στην Αίθουσα και το σέβοµαι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Υπήρξε σ’ αυτό το
Τµήµα συµφωνία.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Δεν το λέω για εσάς. Εσείς δεν
ήσασταν στην Αίθουσα και το σέβοµαι. Απλώς θέλω να πω: Συµφώνησε ποιος µε ποιον, για να υπάρχει έκπτωση στα δικαιώµατα
των Κοινοβουλευτικών Εκπροσώπων;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Κανείς δεν συµφώνησε.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Εµείς οι Ανεξάρτητοι Έλληνες δεν
συµφωνήσαµε πάντως.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Κανείς δεν συµφώνησε. Υπήρξε πρόταση του Προεδρείου, η οποία, από ό,τι βλέπω,
δεν γίνεται δεκτή και εγώ θα συνεχίσω. Δεν έχω πρόθεση εγώ να
αντιδικήσω. Απλώς, επειδή ακούω και κάποια πράγµατα τα οποία
δεν θεωρώ σωστά, αν πάµε µε βάση τον κατάλογο και τους χρόνους, δεν στέκει τίποτα από αυτά που λέγονται στην Αίθουσα
από πολλούς. Μην είµαστε υπερβολικοί και κυρίως µην είµαστε
αντιφατικοί. Ο χρόνος είναι συγκεκριµένος, αν θέλουµε να τηρήσουµε την διαδικασία που έχουµε αποφασίσει.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΨΥΧΑΡΗΣ: Τι ώρα θα γίνει η ψηφοφορία;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Κατά την απόφαση
του Τµήµατος µέχρι τώρα που υπάρχει, στις 20.00’ αρχίζει η ψηφοφορία.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΨΥΧΑΡΗΣ: Ας µιλήσει όποιος θέλει µέχρι τότε.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Ας µιλήσει όποιος θέλει µέχρι τότε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Αν πάµε έτσι, υπάρχει µια πρόταση να εξαντλήσουµε το χρόνο. Εάν πάµε όµως έτσι,
το Προεδρείο έχει µια δυσκολία. Εγώ διαπιστώνω ότι όντως ο κ.
Σκρέκας µίλησε οκτώ λεπτά µόνο, διαπιστώνω ότι η κ. Χρυσοβελώνη µίλησε µόνο δώδεκα λεπτά, ενώ άλλοι έχουν µιλήσει πολύ
περισσότερο. Άρα, θα αρχίσω µε αυτήν τη διαδικασία.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Ο κ. Σκρέκας παραιτείται του δικαιώµατός του να µιλήσει.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ: Όχι, κύριε γραµµατέα, δεν παραιτούµαι του δικαιώµατός µου. Οι άλλοι έχουν µιλήσει. Μέχρι
τις 20.00’ έχουµε ώρα.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΑΛΤΟΥΡΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον
λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ο κ. Σαλτούρος
θέλει να πει κάτι. Δεν έχει µιλήσει καθόλου. Είναι ειδικός αγορητής.
Ορίστε, κύριε Σαλτούρο, έχετε τον λόγο.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΑΛΤΟΥΡΟΣ: Κατ’ αρχάς, κύριε Πρόεδρε, έχω
να δηλώσω ότι εγώ παραιτούµαι του δικαιώµατος δευτερολογίας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστώ πολύ.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΑΛΤΟΥΡΟΣ: Και λυπάµαι, γιατί τελούσα εν
πλάνη. Είχα την αίσθηση ότι στις 20.00’ θα γίνει η ψηφοφορία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Θα γίνει. Δεν µπορεί
αυτό να ανακληθεί.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΑΛΤΟΥΡΟΣ: Η εντύπωση που είχα θεωρώ ότι
ήταν απόρροια συµφωνίας όλων µας, κοινοβουλευτικών και εισηγητών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Προχωρούµε, για να
µην χάσουµε τον χρόνο. Ο κ. Σκρέκας θα πάρει τον λόγο για τρία
λεπτά και για τρία λεπτά η κ. Χρυσοβελώνη.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Τρία λεπτά;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Για να τηρήσουµε τη
συµφωνία που έχει γίνει. Προτείνετε στο Τµήµα, αν θέλετε, να
αλλάξει η προηγούµενη απόφαση.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Οκτώ συν τέσσερα λεπτά, όσο
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προβλέπεται.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, εγώ παραχωρώ
το χρόνο µου στην Κοινοβουλευτική Εκπρόσωπο των Ανεξαρτήτων Ελλήνων.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ο κ. Σκρέκας παραιτείται.
Τον λόγο έχει η κ. Χρυσοβελώνη.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Δεν θα µιλήσετε, κύριε Σκρέκα;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ: Παραχωρώ το χρόνο µου σε
εσάς, κυρία Χρυσοβελώνη.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, να καταγραφεί ότι εµείς στηρίζουµε….
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Εµείς στηρίζουµε τον Πρόεδρο στην
απόφαση που πήραµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Δύσκολο καθήκον. Ο
κ. Μαρκογιαννάκης θα µε αντικαταστήσει.
Ορίστε, κυρία Χρυσοβελώνη.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Κύριε Υπουργέ, µίλησα χθες στην
έναρξη της διαδικασίας για µια κατάπτυστη νοµοθετική διαδικασία και πραγµατικά το εννοώ. Είδαµε να καταθέτετε χθες στο
Τµήµα διάφορες δήθεν νοµοθετικές βελτιώσεις. Και λέω «δήθεν», γιατί ούτε νοµοτεχνικές ούτε βελτιώσεις ήταν. Διαπιστώσατε, δηλαδή, λάθη και παραλείψεις στο νοµοσχέδιο σας µε καθυστέρηση πάνω από τρεις µήνες από τότε που το πρωτοκαταθέσατε στη Βουλή. Πρόκειται φυσικά για παρωδία νοµοθετικής
επεξεργασίας, η οποία γελοιοποιεί το Υπουργείο Περιβάλλοντος
και τη συγκυβέρνηση γενικότερα. Στην ουσία επρόκειτο για προσθήκες, οι οποίες µπήκαν από το παράθυρο για να γλυτώσετε έτσι νοµίσατε βεβαίως- τον κόπο της κανονικής επεξεργασίας
τους από την αρµόδια επιτροπή και να µπερδέψετε τους Βουλευτές.
Σας ρωτάω όµως, κύριε Υπουργέ: Γιατί δεν τα συζητήσατε όλα
αυτά, τις δεκάδες σελίδες αλλαγών της τελευταίας στιγµής στην
αρµόδια επιτροπή της Βουλής; Τι φοβηθήκατε, λοιπόν;
Ας πάρω για παράδειγµα την πρώτη τροπολογία-έκτρωµα, την
οποία κατέθεσε ο Υπουργός κ. Μανιάτης. Γιατί δεν φέρατε, κύριε
Υπουργέ -αφού εν τέλει κόπτεστε τόσο πολύ- µια ξεχωριστή τροπολογία που να εγγυάται καθαρά και ξάστερα τα εργασιακά και
ασφαλιστικά δικαιώµατα των µεταφερόµενων στη µικρή ΔΕΗ;
Ποιος σας εµπόδισε; Οι υποτιθέµενοι επενδυτές, ο κ. Σαµαράς
ή µήπως ο κ. Βενιζέλος; Σας είπε άραγε κάποιος ότι βάζοντας
υπό πενταετή προθεσµία τα δικαιώµατα των εργαζοµένων θα δηµιουργήσετε υπεραξίες για τους δήθεν επενδυτές τους οποίους
µόνο εσείς γνωρίζετε;
Για το να το ξεκαθαρίσουµε, κύριε Υπουργέ. Όσα κόλπα και
να κάνετε, όσες δήθεν βελτιώσεις και να φέρετε, εµείς σε κάθε
περίπτωση θα καταψηφίσουµε το ξεπούληµα της µικρής ΔΕΗ σε
λογιστικές τιµές που εδώ δεν έχουν καµµία απολύτως σχέση µε
την πραγµατική της αξία.
Οι Ανεξάρτητοι Έλληνες δεν καταψηφίζουµε απλώς, αλλά καταδικάζουµε την εν λόγω εκπρόθεσµη τροπολογία σας, η οποία
βλάπτει ξεκάθαρα το δηµόσιο συµφέρον. Γι’ αυτήν την τροπολογία, κύριε Υπουργέ, ασχέτως συνυπογραφόντων, θεωρούµε ότι
φέρετε εσείς προσωπικά βαρύτατη ευθύνη.
Οι Ανεξάρτητοι Έλληνες θέλουµε να καταγραφεί αυτό στα
Πρακτικά µε τρόπο σαφή και µη επιδεχόµενο καµµίας αµφισβήτησης. Οι ευθύνες για αυτό το νοµοσχέδιο δεν είναι µόνο πολιτικές. Η επόµενη Κυβέρνηση οφείλει νοµικά και ηθικά να αναζητήσει όλες τις ευθύνες, οποιονδήποτε και αν βαρύνουν για το
έκτρωµα αυτό αυτής της µικρής ΔΕΗ, οπουδήποτε και αν βρίσκονται, χωρίς ασυλίες και εξαιρέσεις. Για µας είναι αυτονόητο
τόσο πολιτικά όσο και νοµικά.
Για τις άλλες δύο εκπρόθεσµες τροπολογίες του κ. Μανιάτη
περί µετεγκατάστασης οικισµών λόγω εξορυκτικής δραστηριότητας και απαλλοτριώσεων λιγνιτικών πεδιών τοποθετήθηκε η
δική µας αγορήτρια κ. Μακρή και γι’ αυτό εγώ θεωρώ ότι δεν
χρειάζεται να πω περισσότερα.
Συνεχίζω για τη «φωτογραφική» και ουρανοκατέβατη –αν µου
επιτρέπετε τον όρο- τροπολογία δύο συναδέλφων της Νέας Δηµοκρατίας που αφορά το εξαιρετικά τεχνικό και ειδικό θέµα της
τιµολόγησης του φυσικού αερίου. Εξ ου, λοιπόν, και ο όρος «φω-
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τογραφική τροπολογία» που χρησιµοποίησα. Στο αν είναι όντως
ουρανοκατέβατη φαντάζοµαι ότι θα µας απαντήσετε εσείς, κύριε
Υπουργέ. Πραγµατικά, δεν γνώριζα ότι ο κ. Βεσυρόπουλος ή ο
κ. Κυριαζίδης διαθέτουν τόσο βαθιές οικονοµοτεχνικές γνώσεις
στην εµπορία ενέργειας, για να εισηγηθούν µια τόσο «φωτογραφική» τροπολογία. Ελπίζω µόνο να µην πρόκειται για προσυνεννοηµένη υπουργική τροπολογία. Θέλω να πιστεύω, δηλαδή, πως
δεν πρόκειται για ένα προκάτ κείµενο, που προτίµησε κάποιος
να φορτώσει στους Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας, για να
αποποιηθεί αργότερα την ευθύνη της προώθησης της συγκεκριµένης «φωτογραφικής» τροπολογίας.
Τα λέω όλα αυτά, κύριε Υπουργέ, καθώς πραγµατικά ήλπιζα
ότι δεν θα την κάνατε δεκτή και ότι θα µε είχατε διαψεύσει όχι
µόνο εµένα, αλλά και κάθε άλλο δύσπιστο Βουλευτή που θα αναρωτηθεί από πού αλήθεια προήλθε η εν λόγω τροπολογία µέσα
στο γενικό χαµό του συζητούµενου νοµοσχεδίου.
Απλά το αναφέρω γιατί παρατήρησα µια οµολογουµένως αξιοπερίεργη εµµονή των κυρίων Βεσυρόπουλου και Κυριαζίδη, οι
οποίοι µέσα σε διάστηµα λίγων ηµερών κατέθεσαν δύο φορές
το ίδιο ακριβώς κείµενο. Φαίνεται λοιπόν ότι η επιµονή τους ανταµείφθηκε από εσάς, κύριε Υπουργέ.
Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν θα µακρηγορήσω. Θα µείνω σε δύο µόνο σηµεία που ακούστηκαν από
Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας προς υπεράσπιση του νοµοσχεδίου σας. Το πρώτο σηµείο είναι ο ψευδής ισχυρισµός ότι η
ύπαρξη της µικρής ΔΕΗ είναι προαπαιτούµενο της ευρωπαϊκής
νοµοθεσίας και όχι του µνηµονίου.
Μάλιστα, άκουσα από τον κ. Γεωργιάδη το εξής εξωφρενικό,
ότι πουθενά, δηλαδή, στο µνηµόνιο δεν προσδιορίζεται ως προαπαιτούµενο το ξεπούληµα του 30% της ΔΕΗ. Προφανώς, εκείνη
την περίοδο ο κ. Γεωργιάδης ήταν απασχοληµένος ως Υπουργός
Υγείας µε άλλα θέµατα και δεν πρόλαβε να διαβάσει το µνηµόνιο,
όπως ο κ. Χρυσοχοΐδης. Καλό είναι, λοιπόν, τώρα που έχει πολύ
χρόνο να ανοίξει, για παράδειγµα, την τελευταία έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και να µελετήσει το κεφάλαιο για τις ενεργειακές υποχρεώσεις της χώρας. Όταν λέω «ενεργειακές υποχρεώσεις της χώρας», προφανώς, εννοώ -και το διευκρινίζω αυτό
για τον κ. Γεωργιάδη -τις δεσµεύσεις τις οποίες µε ακραία εθελοδουλία ανέλαβε η συγκυβέρνηση έναντι της τρόικας.
Αυτό, για όσους δεν το γνωρίζουν, λέγεται µνηµόνιο και δεν
έχει καµµία απολύτως σχέση µε την ευρωπαϊκή νοµοθεσία. Τα
πράγµατα είναι πολύ απλά και πολύ καθαρά, για όσους δεν θέλουν να διαστρεβλώνουν την αλήθεια και να παραπληροφορούν
τον ελληνικό λαό.
Ακούστηκε, επίσης, από κάποια συνάδελφο του ΣΥΡΙΖΑ, την
κ. Τριανταφύλλου νοµίζω, το πρωί πως εκείνοι οι Βουλευτές της
Νέας Δηµοκρατίας-η ίδια αναφερόταν στον κ. Καράογλου- που
λένε τα παραπάνω µυθεύµατα, το πράττουν ενσυνείδητα, προκειµένου να εξασφαλίσουν κάποια θέση σε επόµενο ανασχηµατισµό.
Δεν είναι κακό. Ήταν απλά η γνώµη µιας συναδέλφου, που
αναγνώρισε συγκεκριµένα κίνητρα στους υπερασπιστές του ξεπουλήµατος της ΔΕΗ. Για κάποιο λόγο όµως, αντί να διαµαρτυρηθεί ο κ. Καράογλου, στον οποίο απευθυνόταν η συγκεκριµένη
κριτική, ακούσαµε κατάπληκτο τον κ. Γεωργιάδη να ζητάει το
λόγο και µάλιστα επί προσωπικού.
Δεν νοµίζω ότι υπήρχε οποιαδήποτε προσωπική διάσταση
στην παρατήρηση αυτή, αλλά το γεγονός ότι ο τέως Υπουργός
Υγείας θεώρησε σκόπιµο να πάρει τον λόγο µε αυτήν την αφορµή, πιστεύω ότι επιβεβαιώνει τη λαϊκή ρήση ότι «όποιος έχει τη
µύγα µυγιάζεται».
Ακούστηκαν, επίσης, διάφορες συγκρίσεις της συζητούµενης
ιδιωτικοποίησης της ΔΕΗ, µέσω της απόσχισης του 30% του δυναµικού της και παλαιότερων, όπως αυτή του ΟΤΕ. Είναι ένα αγαπηµένο επιχείρηµα διαφόρων, κυρίως νεοδηµοκρατών Βουλευτών, οι οποίοι προσπαθούν να µας πείσουν για το άνοιγµα του
ανταγωνισµού που θα επέλθει µέσα από τη δηµιουργία νέων
εταιρειών παραγωγής ενέργειας.
Κανείς, φυσικά, από τους καλούς συναδέλφους που καταφεύγουν σε τέτοια φαντασιακά επιχειρήµατα δεν έκρινε σκόπιµο να
πει όλη την αλήθεια.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Κυρία συνάδελφε,
παρακαλώ ολοκληρώστε.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Κύριε Πρόεδρε, είναι πολύ άσχηµο
να µιλάς και να ακούγεται από κάτω αυτή η κατάσταση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Το γνωρίζω, αλλά κι
εσείς κάντε µία προσπάθεια διότι είµαστε εκτός χρόνου.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Όση προσπάθεια όµως κι αν κάνω,
η προσοχή αποσπάται.
Γιατί όταν θέλεις να παραπληροφορήσεις και να διαστρεβλώσεις, το καλύτερο µέσο προπαγάνδας είναι πάντοτε να λες τη
µισή αλήθεια. Για να πούµε, λοιπόν, όλη την αλήθεια, θα πρέπει
να επαναλάβουµε ότι καµµία ιδιωτικοποίηση στην Ελλάδα στο
παρελθόν, αλλά και οπουδήποτε αλλού στον κόσµο, δεν έγινε
ποτέ µε ταυτόχρονη εκχώρηση πελατολογίου της δηµόσιας στην
ιδιωτική επιχείρηση.
Αυτό δεν είναι µόνο µια παγκόσµια πρωτοτυπία της συγκυβέρνησης, που δεν έχει συµβεί πουθενά αλλού στο παρελθόν, αλλά
συνιστά αντισυνταγµατική ρύθµιση, όπως επεσήµανε και η Επιστηµονική Υπηρεσία της Βουλής, αναλύοντας τα άρθρα 9 και 10
του νοµοσχεδίου.
Οι Ανεξάρτητοι Έλληνες, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σε
σχέση µε την αντισυνταγµατικότητα του νοµοσχεδίου, προσθέτουµε και την εξής διάσταση, που προφανώς διέλαθε της προσοχής της Επιστηµονικής Υπηρεσίας της Βουλής. Αναφέροµαι
στο άρθρο 8, που προβλέπει ότι παραχωρήσεις και επιχορηγήσεις του κράτους, υπέρ και προς τη «ΔΕΗ Α.Ε», που σχετίζονται
µε περιουσιακά στοιχεία της νέας εταιρείας, δηλαδή της µικρής
ΔΕΗ, µεταβιβάζονται αυτοδικαίως µαζί µε εγγυήσεις που έχουν
δοθεί, υπέρ της µεγάλης ΔΕΗ.
Με δυο λόγια, πέραν του προφανούς ζητήµατος της συνέχισης κρατικών ενισχύσεων, άµεσα και έµµεσα, στο νέο ιδιώτη….
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Δεν µας βοηθάτε
όµως, κυρία Χρυσοβελώνη. Είµαστε στην τελευταία στιγµή.
Έγινε µία διαδικασία µε κάποια προβλήµατα. Προσπαθεί το Προεδρείο να ολοκληρώσει τη διαδικασία.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Μπορεί να είµαστε στην τελευταία
στιγµή, µπορεί να θέλουν οι κύριοι της συγκυβέρνησης να τελειώνουν για να πάνε να ξεκουραστούν ή να δουν ποδόσφαιρο,
αλλά εν πάση περιπτώσει δεν είναι διαδικασία αυτή.
(Θόρυβος στην Αίθουσα-Διαµαρτυρίες)
ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΙΠΙΛΗ: Δεν ντρέπεστε;
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Έλεος επιτέλους! Λίγος σεβασµός!
ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΙΠΙΛΗ: Ντροπή σας!
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Τι θέλετε, κυρία Πιπιλή; Η ντροπή
είναι σε εσάς που αντιδράτε έτσι!
ΗΛΙΑΣ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ: Είναι ντροπή να λέτε τέτοια πράγµατα για συναδέλφους. Να ανακαλέσετε.
(Θόρυβος στην Αίθουσα-Διαµαρτυρίες)
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Ντροπή σας είναι! Ξεπουλάτε το
30% της ΔΕΗ και βαριέστε να ακούσετε, γιατί θέλετε να κουκουλώσετε τις ανοµίες σας.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΙΠΙΛΗ: Ντροπή σας! Να ανακαλέσει!
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Αυτή είναι ντροπή. Ντροπή και αίσχος!
Είναι εικόνα Κοινοβουλίου αυτή;
ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΙΠΙΛΗ: Αυτό είναι το επίπεδό σας το χαµηλό, η
στάθµη σας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Παρακαλώ να κλείσουν τα µικρόφωνα.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Κυρία Πιπιλή, είστε η τελευταία
που µπορεί να µιλάει. Ήρθατε τώρα στην Αίθουσα και δεν δικαιούστε να µιλάτε.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΙΠΙΛΗ: Εγώ δεν βγήκα µε πεντακόσιους σταυρούς, όπως βγήκατε εσείς, τυχαία.
Άντε, εξυπνάκια.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Ποιος είναι ο εξυπνάκιας;
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Παρακαλώ να κλείσουν τα µικρόφωνα.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ)

ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΙΠΙΛΗ: Καταλάβατε τι εκστοµίσατε, κυρία µου;
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Εσείς µε ποιο λόγο απευθύνεστε
σε µένα; Ντροπή σας!
ΗΛΙΑΣ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, προσβάλλει όλο το
Κοινοβούλιο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Εάν αφήσετε, το
Προεδρείο θα κάνει τη δουλειά του.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Με δυο λόγια, πέραν του προφανούς ζητήµατος της συνέχισης κρατικών ενισχύσεων, άµεσα και
έµµεσα στο νέο ιδιώτη-ιδιοκτήτη, υπάρχει πάνω απ’ όλα το ζήτηµα τού γιατί εσείς, κύριε Υπουργέ, θεωρείτε απαραίτητο να
συνοδεύσετε τη διάσπαση της ΔΕΗ µε τέτοια δώρα-προίκα στον
άγνωστο επενδυτή που θα έρθει.
Προφανώς, γιατί έτσι πιστεύετε ότι η µικρή ΔΕΗ δεν είναι από
µόνη της αρκετά θελκτική και πολύφερνη νύφη, αλλά χρειάζεται
να βάλετε και κάτι παραπάνω, για να κάνετε την προσφορά πιο
δελεαστική.
Και κλείνω, λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, την τοποθέτησή µου, για
να µην ενοχλούνται οι κύριοι συνάδελφοι της συγκυβέρνησης και
να προχωρήσουν το έργο του ξεπουλήµατος της ΔΕΗ µε µεγαλύτερη άνεση.
ΗΛΙΑΣ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ: Εντάξει! Θα σώσετε εσείς την Ελλάδα.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Πάντως όχι εσείς.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα των ΑΝΕΛ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Η ένταση αυτή θα
µπορούσε να αξιοποιηθεί θετικά, αφού σας ενηµερώσω…
ΗΛΙΑΣ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, οφείλετε να καλύψετε τους συναδέλφους.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Παρακαλώ, καθίστε
κάτω. Θέλετε να ακούσετε ή να διακόψουµε τη συνεδρίαση;
Είχαµε να συζητήσουµε ένα πάρα πολύ δύσκολο νοµοσχέδιο,
µε τεράστιες διαφορές απόψεων.
Θέλω να σας ενηµερώσω λοιπόν ότι η Βουλή και το Προεδρείο, µε τη βοήθεια πολλών από εσάς, όχι όλων, καταφέραµε
να κάνουµε το εξής. Μέχρι τις 20:00’ να έχουν µιλήσει πενήντα
Βουλευτές, οκτώ ειδικοί αγορητές και οκτώ Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι, δηλαδή µίλησε το 66% του Τµήµατος, µε άνεση χρόνου. Και είδατε πως µία αστοχία του ενός ή του άλλου µπορεί να
τινάξει όλη τη διαδικασία στον αέρα. Και αυτό δεν επιτυγχάνεται
χωρίς της συµφωνία όλων και χωρίς κάποιες µικροπαραχωρήσεις.
Με συγχωρείτε γι’ αυτήν την επισήµανση, αλλά κι εµείς που
καθόµαστε εδώ από το πρωί προσπαθούµε, ακριβώς, να βρίσκουµε διεξόδους σε αυτά τα προβλήµατα.
Για να είµαι κι εγώ συνεπής σε αυτό που είπα και παραβιάζοντας κάποιους κώδικες για πέντε, δέκα λεπτά, εάν επιµένει ο κ.
Ψύρρας και ο κ. Λαφαζάνης, έχουν από τρία λεπτά.
Και παρακαλώ τον κ. Μαρκογιαννάκη να παραλάβει την Έδρα.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Γ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Δεν βλέπω να
επιµένει κανείς συνάδελφος να µιλήσει.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Παρακαλώ, ζητώ τον λόγο.
ΘΩΜΑΣ ΨΥΡΡΑΣ: Και εγώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Προσέξτε, κύριε
Λαφαζάνη, έχετε δευτερολογήσει και έχει µιλήσει και ο Πρόεδρος του κόµµατός σας. Κανονικά τώρα δεν δικαιούστε τον
λόγο, αλλά αφού είπε ο κ. Δραγασάκης για τρία λεπτά, θα σας
τα δώσω.
Κύριε Λαφαζάνη, έχετε τον λόγο για τρία λεπτά.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Δεν θα επανέλθω, κύριε Πρόεδρε, σε όλη την τοποθέτηση που έχουµε κάνει και στην ανάγκη
να αποσυρθεί αυτό το έκτρωµα το οποίο εισάγει η Κυβέρνηση
µε τον τρόπο που το εισάγει και ακολουθούνται εδώ διαδικασίες
περίεργες, προκειµένου να ψηφιστεί.
Θα ήθελα, όµως, να κάνω ορισµένες επισηµάνσεις επί των τροπολογιών, ορισµένες από τις οποίες εισήχθησαν µε έναν αεροπλανικό τρόπο στις 18.00’, κατά το σύνηθες. Δηλαδή, τι κάνετε;
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Λείπει και ο κ. Μανιάτης που τις κάνει αποδεκτές και τι γίνεται;
Τελειώνει η συζήτηση στις 20.00’ και έρχεται στις 18.00’ ο Υπουργός και λέει µε άνεση: «Κάνω δεκτές τις τάδε τροπολογίες των
Βουλευτών». Μα, είναι νοµοθετικό έργο αυτό; Πώς εµείς θα µπορούµε να έχουµε καλύτερη τεκµηρίωση για το τι θα πούµε γι’
αυτές τις τροπολογίες;
Εάν έχετε υπ’ όψιν σας να κάνετε δεκτές κάποιες τροπολογίες,
πείτε από την αρχή της συζήτησης ότι «θα κάνουµε δεκτές αυτές
και αυτές», για να εισαχθούν στη συζήτηση. Οι τροπολογούντες
να µιλήσουν και να πουν γιατί εισάγουν τις τροπολογίες. Ο κύριος Υπουργός να εξηγήσει γιατί κάνει δεκτές τις τροπολογίες.
Δεν γίνονται έτσι αυτά τα πράγµατα, γιατί έτσι περνούν ολόκληρα νοµοσχέδια.
Έχουµε να κάνουµε εδώ ορισµένες παρατηρήσεις, οι οποίες
έχουν µία ειδική σηµασία.
Πρώτον, λέτε ότι διασφαλίζετε τις εργασιακές σχέσεις µε τη
µεταβίβαση των περιουσιακών στοιχείων στη µικρή ΔΕΗ και του
προσωπικού. Εργασιακές σχέσεις διασφαλίζετε; Διασφαλίζετε
απολύσεις, ασφαλιστικά δικαιώµατα. Οι διατυπώσεις που έχετε
εδώ αποδεικνύουν ότι δεν διασφαλίζετε απολύτως τίποτα. Στην
ουσία αυτά θα ισχύουν, στο βαθµό που θα ισχύουν, µόνο κατά
την περίοδο που η θυγατρική της ΔΕΗ, η µικρή ΔΕΗ στην οποία
θα έχουν µεταβιβαστεί τα περιουσιακά στοιχεία, δεν θα έχει πωληθεί. Δηλαδή, στη µεταβατική περίοδο µέχρι την πώλησή της
διασφαλίζετε, αν διασφαλίζετε, ορισµένα πράγµατα. Από εκεί και
πέρα, όλοι οι εργαζόµενοι, ασφαλιστικά δικαιώµατα και άλλα µένουν µετέωρα και ισχύει το δίκαιο του εργοδότη, δηλαδή εργασιακές σχέσεις µεσαίωνα στον ιδιωτικό τοµέα.
Δεύτερον, εδώ εισάγετε µία ρύθµιση µε την οποία επωµίζεται
το δηµόσιο σειρά από απαλλοτριώσεις για το κοινωνικό αγαθό,
όπως λέτε, του ηλεκτρισµού, τις οποίες θα τις πληρώνει το δηµόσιο και θα τις αξιοποιεί είτε η µικρή ΔΕΗ…
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Παρακαλώ,
κύριε Λαφαζάνη.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Τελειώστε!
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Είτε η µικρή ΔΕΗ θα τις αξιοποιεί
είτε η µεγάλη ΔΕΗ που θα έχετε δώσει σε στρατηγικό επενδυτή
µαζί µε το µάνατζµεντ.
(Στο σηµείο αυτό επανειληµµένα κτυπάει το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε
πολύ.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Δηλαδή, κοινωνικό αγαθό θα
είναι ο ηλεκτρισµός όσον αφορά τις απαλλοτριώσεις που θα
κάνει το δηµόσιο και θα τις πληρώνει ο φορολογούµενος…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε
πολύ, κύριε Λαφαζάνη.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Η αξιοποίηση και η εκµετάλλευση θα γίνεται...
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε
πολύ.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Πότε θα τελειώσετε;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Μα, είναι σαφές ότι τελειώνω.
Όµως, η αξιοποίηση και η εκµετάλλευσή τους θα γίνεται από
ιδιώτες. Σκάνδαλο µεγάλο και δεν έχετε κανένα δικαίωµα να το
κάνετε.
Επίσης, όταν τελειώνει η εκµετάλλευση των λιγνιτικών πεδίων,
αντί να επιστρέψουν στο δηµόσιο, το οποίο τα είχε…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κύριε Λαφαζάνη, κάνετε κατάχρηση.
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ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Μιλώ επί των τροπολογιών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κάνετε κατάχρηση.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Αντιλαµβάνεστε ότι µιλώ επί των
τροπολογιών. Δεν θέλετε να το ακούσετε; Σας ενδιαφέρουν,
πρώτα απ’ όλα…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κύριε Λαφαζάνη, έχουµε συµφωνήσει ότι…
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Έλεος! Τελειώνω.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Πότε θα τελειώσετε;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Επί των τροπολογιών µιλώ. Φέρατε εδώ τέσσερις τροπολογίες στις 18.00’!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ακούστε, δεν
είστε µόνο εσείς εδώ µέσα.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Να τις δεχθούµε, χωρίς να µιλήσουµε κιόλας;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Οι τροπολογίες
είναι γνωστές από το πρωί.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Όχι, στις 18.00’!
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Τι λέτε, κύριε Μαρκογιαννάκη;
Πριν από λίγη ώρα τις έφεραν!
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ: Στις 18.10’ τις έκανε δεκτές ο
Υπουργός, κύριε Πρόεδρε.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Έρχεστε, λοιπόν, και λέτε ότι θα
απαλλοτριώνει η ΔΕΗ, θα τα δίνει στους ιδιώτες, αλλά όταν τελειώνουν, δεν θα επιστρέφουν πάλι στο δηµόσιο. Είναι δυνατόν;
Πού θα επιστρέφουν; Πάλι στη ΔΕΗ, την οποία τη δίνετε σε στρατηγικό επενδυτή; Είναι λογικό αυτό; Δεν είναι σκάνδαλο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε
πολύ.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Τέλος, έρχεται εδώ µία τροπολογία που κατέθεσε ο συνάδελφος ο κ. Κυριαζίδης, µαζί µε κάποιον άλλον, την οποία είναι αδύνατον να καταλάβουµε τι λέει.
Δεν µας εξήγησε ούτε ο Υπουργός γιατί την κάνει δεκτή, δεν δώσατε τον λόγο στο συνάδελφο να µας πει τι εισηγείται ακριβώς
και µας διαβεβαιώνει προσωπικά ότι λέει την αλήθεια και είναι
αυτά σωστά. Έτσι, όµως, δεν γίνεται νοµοθετικό έργο!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κύριε Ψύρρα,
έχετε τον λόγο για τρία λεπτά.
ΘΩΜΑΣ ΨΥΡΡΑΣ: Για λιγότερο, κύριε Πρόεδρε.
Θέλω να κάνω µια επισήµανση, σεβόµενος το χρόνο. Έγινε
δεκτή µία τροπολογία µε γενικό αριθµό 1561 τεσσάρων Βουλευτών του ΠΑΣΟΚ. Απ’ αυτήν την τροπολογία, όπως την είχαµε δει
αρχικά, διαγράφηκε µία παράγραφος, η οποία αφορούσε το τίµηµα για την πώληση. Λέει συγκεκριµένα: «Το τίµηµα για την πώληση δεν θα υπολείπεται της λογιστικής αξίας των εισφερόµενων
στοιχείων». Με δεδοµένο ότι πολύ συχνά η λογιστική αξία είναι
πολύ πιο χαµηλή σε σχέση µε την πραγµατική αξία και ορισµένες
φορές είναι πολύ χαµηλή, ανοίγει ο δρόµος στην πραγµατικότητα να πουληθεί η ΔΕΗ και κάτω από τη λογιστική αξία. Τίποτα
άλλο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κηρύσσεται περαιωµένη η συζήτηση επί της
αρχής, των άρθρων και των τροπολογιών του νοµοσχεδίου του
Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής:
«Δηµιουργία νέας καθετοποιηµένης εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας».
Για την ψήφιση του νοµοσχεδίου επί της αρχής και των άρθρων 1, 2, 4, 9 και 10 έχουν υποβληθεί αιτήσεις διεξαγωγής ονοµαστικής ψηφοφορίας από Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ των οποίων
τα κείµενα έχουν ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Θα αναγνώσω
τον κατάλογο των υπογραφόντων των αιτήσεων ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, για να διαπιστωθεί αν υπάρχει
ο απαιτούµενος από τον Κανονισµό αριθµός για την υποβολή
τους.
Επί της αρχής:
Ο κ. Πετράκος Αθανάσιος. Παρών.
Ο κ. Λαφαζάνης Παναγιώτης. Παρών.
Ο κ. Διαµαντόπουλος Ευάγγελος. Παρών.
Ο κ. Ξανθός Ανδρέας. Παρών.
Ο κ. Καραγιαννίδης Χρήστος. Παρών.
Η κ. Θεοπεφτάτου Αφροδίτη. Παρούσα κ.λπ..
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, υπάρχει ο απαιτούµενος από
τον Κανονισµό αριθµός υπογραφόντων την αίτηση ονοµαστικής
ψηφοφορίας Βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ.
Επί των άρθρων:
Ο κ. Πετράκος Αθανάσιος. Παρών.
Ο κ. Λαφαζάνης Παναγιώτης. Παρών.
Η κ. Ουζουνίδου Ευγενία. Παρούσα.
Η κ. Χαραλαµπίδου Δέσποινα. Παρούσα.
Η κ. Αµµανατίδου-Πασχαλίδου Ευαγγελία. Παρούσα.
Ο κ. Γάκης Δηµήτριος. Παρών κ.λπ..
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, υπάρχει ο απαιτούµενος από
τον Κανονισµό αριθµός υπογραφόντων την αίτηση ονοµαστικής
ψηφοφορίας Βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συνεπώς διακόπτουµε τη συνεδρίαση για δέκα λεπτά (10’), σύµφωνα µε τον Κανονισµό.
(ΔΙΑΚΟΠΗ)
(ΜΕΤΑ ΤΗ ΔΙΑΚΟΠΗ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επαναλαµβάνεται η διακοπείσα συνεδρίαση.
Δέχεστε να συµπτύξουµε τις προβλεπόµενες από τον Κανονισµό ψηφοφορίες σε µία;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
Τµήµα συνεφώνησε µε την πρόταση του Προεδρείου.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα διεξαχθεί ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής και επί των άρθρων 1, 2, 4, 9 και 10 του νοµοσχεδίου του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: «Δηµιουργία νέας καθετοποιηµένης εταιρείας
ηλεκτρικής ενέργειας».
Οι αποδεχόµενοι την αρχή καθώς και τα άρθρα 1, 2, 4, 9 και
10 του νοµοσχεδίου λέγουν «ΝΑΙ».
Οι µη αποδεχόµενοι την αρχή καθώς και τα άρθρα 1, 2, 4, 9
και 10 του νοµοσχεδίου λέγουν «ΟΧΙ».
Οι αρνούµενοι ψήφο λέγουν «ΠΑΡΩΝ».
Καλούνται επί του καταλόγου οι συνάδελφοι κ. Ιορδάνης Τζαµτζής από τη Νέα Δηµοκρατία και κ. Δηµήτριος Γάκης από τον ΣΥΡΙΖΑ.
Παρακαλώ να αρχίσει η ανάγνωση του καταλόγου.
(ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ)
(ΜΕΤΑ ΚΑΙ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Υπάρχει συνάδελφος, ο οποίος δεν άκουσε το όνοµά του; Κανείς.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κηρύσσεται περαιωµένη η ψηφοφορία και παρακαλώ τους κύριους ψηφολέκτες να προβούν
στην καταµέτρηση των ψήφων και την εξαγωγή του αποτελέσµατος.
(ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ)
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µέχρι να ολοκληρωθεί η καταµέτρηση των ψήφων και να εξαχθεί το αποτέλεσµα, θα εισέλθουµε στην ψήφιση των λοιπών άρθρων και των τροπολογιών
του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιµατικής Αλλαγής.
Το άρθρο 1 έχει τεθεί σε ονοµαστική ψηφοφορία.
Το άρθρο 2 έχει τεθεί σε ονοµαστική ψηφοφορία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 3, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Κατά πλειοψηφία.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ)

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 3 έγινε δεκτό όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό κατά πλειοψηφία.
Το άρθρο 4 έχει τεθεί σε ονοµαστική ψηφοφορία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 5 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 5 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 6 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 6 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 7 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 7 έγινε δεκτό όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 8 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 8 έγινε δεκτό όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό κατά πλειοψηφία.
Το άρθρο 9 έχει τεθεί σε ονοµαστική ψηφοφορία.
Το άρθρο 10 έχει τεθεί σε ονοµαστική ψηφοφορία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 11 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 11 έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 12 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς το
άρθρο 12 έγινε δεκτό όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 1563 και ειδικό 198 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 1563 και ειδικό 198 έγινε δεκτή ως έχει
κατά πλειοψηφία και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιο άρθρο.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 1564 και ειδικό 199, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΙΕ’ - 9 IOYΛIΟΥ 2014

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 1564 και ειδικό 199 έγινε δεκτή όπως
τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό κατά πλειοψηφία και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιο άρθρο.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 1565 και ειδικό 200 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 1565 και ειδικό 200 έγινε δεκτή ως έχει
κατά πλειοψηφία και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιο άρθρο.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 1561 και ειδικό 196, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 1561 και ειδικό 196 έγινε δεκτή όπως
τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό κατά πλειοψηφία και εντάσσεται στο άρθρο 2 του νοµοσχεδίου.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 1562 και ειδικό 197, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 1562 και ειδικό 197 έγινε δεκτή όπως
τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό κατά πλειοψηφία και εντάσσεται στο άρθρο 1 του νοµοσχεδίου.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 1568 και ειδικό 202 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ: Παρών.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 1568 και ειδικό 202 έγινε δεκτή, όπως
τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό, κατά πλειοψηφία και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιο άρθρο.
(ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στο σηµείο αυτό έχω την τιµή να σας ανακοινώσω το αποτέλεσµα της διεξαχθείσης ονοµαστικής ψηφοφο-
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ρίας.
Επί της αρχής του νοµοσχεδίου ψήφισαν συνολικά 98 Βουλευτές.
Υπέρ της αρχής του νοµοσχεδίου, δηλαδή «ΝΑΙ», ψήφισαν 51
Βουλευτές.
Κατά της αρχής του νοµοσχεδίου, δηλαδή «ΌΧΙ», ψήφισαν 46
Βουλευτές.
«ΠΑΡΩΝ» ψήφισε 1 Βουλευτής.
Συνεπώς το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: «Δηµιουργία νέας καθετοποιηµένης εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας» έγινε δεκτό επί της
αρχής κατά πλειοψηφία.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Με ισχνή πλειοψηφία!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Επί του άρθρου
1 του νοµοσχεδίου ψήφισαν συνολικά 98 Βουλευτές.
Υπέρ του άρθρου, δηλαδή «ΝΑΙ» ψήφισαν 51 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου, δηλαδή «ΟΧΙ» ψήφισαν 46 Βουλευτές.
«ΠΑΡΩΝ» ψήφισε 1 Βουλευτής.
Συνεπώς το άρθρο 1 του νοµοσχεδίου έγινε δεκτό όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό κατά πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 2 του νοµοσχεδίου ψήφισαν συνολικά 98 Βουλευτές.
Υπέρ του άρθρου, δηλαδή «ΝΑΙ», ψήφισαν 51 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου, δηλαδή «ΟΧΙ», ψήφισαν 46 Βουλευτές.
«ΠΑΡΩΝ» ψήφισε 1 Βουλευτής.
Συνεπώς το άρθρο 2 του νοµοσχεδίου έγινε δεκτό όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό κατά πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 4 του νοµοσχεδίου ψήφισαν συνολικά 98 Βουλευτές.
Υπέρ του άρθρου, δηλαδή «ΝΑΙ» ψήφισαν 51 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου, δηλαδή «ΟΧΙ», ψήφισαν 46 Βουλευτές.
«ΠΑΡΩΝ» ψήφισε 1 Βουλευτής.
Συνεπώς το άρθρο 4 του νοµοσχεδίου έγινε δεκτό ως έχει
κατά πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 9 του νοµοσχεδίου ψήφισαν συνολικά 98 Βουλευτές.
Υπέρ του άρθρου, δηλαδή «ΝΑΙ» ψήφισαν 51 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου, δηλαδή «ΟΧΙ» ψήφισαν 46 Βουλευτές.
«ΠΑΡΩΝ» ψήφισε 1 Βουλευτής.
Συνεπώς το άρθρο 9 του νοµοσχεδίου έγινε δεκτό όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό κατά πλειοψηφία.
Επί του άρθρου 10 του νοµοσχεδίου ψήφισαν συνολικά 98
Βουλευτές.
Υπέρ του άρθρου, δηλαδή «ΝΑΙ», ψήφισαν 51 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου, δηλαδή «ΟΧΙ», ψήφισαν 46 Βουλευτές.
«ΠΑΡΩΝ» ψήφισε 1 Βουλευτής.
Συνεπώς το άρθρο 10 του νοµοσχεδίου έγινε δεκτό ως έχει
κατά πλειοψηφία σύµφωνα µε το παρακάτω πρωτόκολλο ονοµαστικής ψηφοφορίας:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Εισερχόµαστε
στην ψήφιση του ακροτελεύτιου άρθρου του νοµοσχεδίου.
Ερωτάται το Τµήµα: Γίνεται δεκτό το ακροτελεύτιο άρθρο;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Το ακροτελεύτιο άρθρο του νοµοσχεδίου έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία.
Συνεπώς το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: «Δηµιουργία νέας καθετοποιηµένης εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας» έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία επί της αρχής και επί των άρθρων.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Με ισχνή πλειοψηφία!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δέχεστε στο σηµείο αυτό να ψηφίσουµε το νοµοσχέδιο και στο σύνολό του;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Όχι! Δεν µπορεί να γίνει η ψήφιση στο σύνολο γιατί υπάρχουν έξι τροπολογίες. Δεν µπορεί να
ψηφιστεί στο σύνολο! Δεν είστε ο «ψάλτης» του επικηδείου της
ΔΕΗ!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ερωτάται το
Τµήµα: Γίνεται δεκτό το νοµοσχέδιο και στο σύνολο;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Το νοµοσχέδιο
έγινε δεκτό και στο σύνολο κατά πλειοψηφία.
Συνεπώς το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: «Δηµιουργία νέας καθετοποιηµένης εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας» έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία σε µόνη συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του
συνόλου και έχει ως εξής:
«Δηµιουργία νέας καθετοποιηµένης εταιρείας ηλεκτρικής
ενέργειας
Άρθρο 1
Εισφορά περιουσιακών στοιχείων της ΔΕΗ Α.Ε. σε
νέα εταιρία ηλεκτρισµού
1. Προς το σκοπό απελευθέρωσης της αγοράς ηλεκτρικής
ενέργειας, δια του παρόντος νόµου και υπό τους όρους που τίθενται σε αυτόν, προβλέπεται η δηµιουργία νέας, καθετοποιηµένης εξ απόψεως στοιχείων ενεργητικού, παθητικού, ανθρωπίνου
δυναµικού και πελατειακής βάσεως, ανώνυµη εταιρία ηλεκτρισµού. Η δραστηριότητα της νέας εταιρίας εκτείνεται σε όλους
τους κλάδους της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ενδεικτικώς, στους κλάδους παραγωγής, προµήθειας και εµπορίας ηλεκτρικής ενέργειας.
2. Η περιουσία της νέας εταιρίας θα δηµιουργηθεί από τη ΔΕΗ
Α.Ε. µε εισφορά στη νέα εταιρία ποσοστού που προσεγγίζει το
30% του παραγωγικού δυναµικού της ΔΕΗ Α.Ε. και της πελατειακής της βάσεως. O συνδυασµός παραγωγικού µίγµατος και πελατειακής βάσης της νέας εταιρίας θα απεικονίζει αναλογικώς
κατά το ανωτέρω ποσοστό τον αντίστοιχο συνδυασµό παραγωγικού µίγµατος και πελατειακής βάσης στη ΔΕΗ Α.Ε..
3. Στη νέα εταιρία εισφέρονται υπό τους όρους του παρόντος
νόµου τα εξής στοιχεία του παραγωγικού δυναµικού της ΔΕΗ
Α.Ε.:
(α) οι κάτωθι µονάδες ηλεκτροπαραγωγής µε καύσιµο λιγνίτη:
(i) η µονάδα ηλεκτροπαραγωγής ΑΗΣ Αµύνταιο Ι και ΙΙ, ισχύος
600MW,
(ii) η µονάδα ηλεκτροπαραγωγής ΑΗΣ Μελίτη Ι, ισχύoς
330MW,
(β) άδεια ηλεκτροπαραγωγής για το σταθµό παραγωγής Μελίτη ΙΙ, ισχύος 450MW,
(γ) επί των παρακάτω λιγνιτικών παραχωρήσεων, τα οποία µε
βάση τα διαθέσιµα αποθέµατα εξασφαλίζουν παροχή καυσίµου
για τη µακρόχρονη λειτουργία των παραπάνω λιγνιτικών µονάδων:
(i) τα δικαιώµατα εκµεταλλεύσεως του ορυχείου Αµυνταίου
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συµπεριλαµβανόµενου του ορυχείου Λακκιάς και του ορυχείου
Κλειδιού,
(ii) τα δικαιώµατα εκµεταλλεύσεως επί του ορυχείου Λόφων
Μελίτης, των ορυχείων Κοµνηνών Ι και ΙΙ και του ορυχείου Βεύης,
(δ) οι κάτωθι υδροηλεκτρικές µονάδες:
(i) η µονάδα παραγωγής ΥΗΣ Πλατανόβρυση, ισχύος 116MW,
(ii) η µονάδα παραγωγής ΥΗΣ Θησαυρού, ισχύος 384MW,
(iii) η µονάδα παραγωγής ΥΗΣ Άγρας, ισχύος 50MW,
(iv) η µονάδα παραγωγής ΥΗΣ Εδεσσαίος, ισχύος 19MW,
(v) η µονάδα παραγωγής ΥΗΣ Πουρνάρι Ι και ΙΙ, συνολικής
ισχύος 334MW,
(ε) η µονάδα ηλεκτροπαραγωγής µε καύσιµο φυσικό αέριο
ΑΗΣ Κοµοτηνής, ισχύος 485MW.
4. Τα επιµέρους στοιχεία ενεργητικού και παθητικού των µονάδων του παραγωγικού δυναµικού που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου, θα περιγραφούν αναλυτικά
στη σύµβαση απόσχισης που προβλέπεται στο άρθρο 3 του παρόντος νόµου. Για το σκοπό της εφαρµογής του παρόντος νόµου, τo σύνολο των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού που περιγράφονται στη σύµβαση απόσχισης και στη λογιστική κατάσταση της απόσχισης, συµπεριλαµβανοµένων των συµβάσεων
προµήθειας ηλεκτρικού ρεύµατος και των συµβάσεων εργασίας
που αναφέρονται στην ανωτέρω σύµβαση και στη λογιστική κατάσταση της απόσχισης, λογίζονται ως αυτοτελής επιχειρησιακός κλάδος της ΔΕΗ Α.Ε..
Άρθρο 2
Διαδικασία εισφοράς των περιουσιακών
στοιχείων της ΔΕΗ Α.Ε.
1. Τα περιουσιακά στοιχεία του αναφερόµενου, στην παρ. 4
του άρθρου 1, κλάδου εισφέρονται κατά το στάδιο της ιδρύσεως
της νέας εταιρίας ή εφόσον η νέα εταιρία είναι ήδη υφιστάµενη,
στο πλαίσιο αύξησης του µετοχικού της κεφαλαίου.
2. Το Διοικητικό Συµβούλιο της ΔΕΗ Α.Ε. καταρτίζει σχέδιο
σύµβασης απόσχισης, κατά τα προβλεπόµενα στο άρθρο 3 του
παρόντος νόµου, στο οποίο περιγράφονται τα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού του κλάδου. Το σχέδιο της σύµβασης απόσχισης υποβάλλεται σε δηµοσιότητα, σύµφωνα µε τα οριζόµενα
στο άρθρο 5 του παρόντος νόµου. Η Γενική Συνέλευση της ΔΕΗ
Α.Ε. και της νέας εταιρίας είναι αρµόδιες, κατά τα προβλεπόµενα
στο άρθρο 6 του παρόντος νόµου για την έγκριση του σχεδίου
της σύµβασης απόσχισης.
3. Η µεταβίβαση των εισφερόµενων περιουσιακών στοιχείων
της παρ. 3 του άρθρου 1 πραγµατοποιείται µε καθολική διαδοχή,
κατά τα προβλεπόµενα στα άρθρα 8 και 9 του παρόντος νόµου,
κατά παρέκκλιση οποιασδήποτε άλλης διάταξης. Ως αντάλλαγµα
για τον εισφερόµενο κλάδο, η ΔΕΗ Α.Ε. θα λάβει το σύνολο των
µετοχών εκδόσεως της νέας εταιρίας, η αξία των οποίων θα είναι
ίση προς την αξία της καθαρής θέσης του εισφερόµενου κλάδου.
Τo µετοχικό κεφάλαιο της νέας εταιρίας µπορεί να µεταβληθεί
και µετά το χρόνο σύνταξης του ισολογισµού της απόσχισης και
µέχρι την ολοκλήρωση αυτής, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα
στο άρθρο 7 του παρόντος νόµου.
4. Η ΔΕΗ Α.Ε. θα µεταβιβάσει το σύνολο των µετοχών εκδόσεως της νέας εταιρίας, των οποίων είναι δικαιούχος, σε ενδιαφερόµενα για την απόκτησή τους πρόσωπα, τα οποία θα
αναδειχθούν στο πλαίσιο ανοικτού, διεθνούς, πλειοδοτικού διαγωνισµού. Το τίµηµα που θα επιτευχθεί µέσω της διαγωνιστικής
διαδικασίας για την πώληση από τη Δ.Ε.Η. Α.Ε. των µετοχών εκδόσεως της εταιρίας, των οποίων είναι δικαιούχος, θα είναι τουλάχιστον ίσο µε τη συνολική λογιστική αξία των εισφεροµένων
στοιχείων του κλάδου, όπως αυτή προσδιορίζεται µε βάση τα διεθνή λογιστικά πρότυπα, στον πρώτο ισολογισµό που θα συντάξει
η εταιρία µετά την εισφορά του κλάδου. Εφόσον η πώληση λάβει
χώρα πριν από τη σύνταξη του ανωτέρω ισολογισµού, η λογιστική αξία των εισφεροµένων στοιχείων του κλάδου, κατά το
χρόνο της πώλησης, θα προσδιορισθεί µε βάση λογιστική κατάσταση (προσωρινό ισολογισµό) της εταιρίας, η οποία θα καταρτισθεί µε τις ίδιες µεθόδους και την ίδια διάταξη και εµφάνιση,
όπως ο ετήσιος ισολογισµός που συντάσσεται µε βάση τα διεθνή
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λογιστικά πρότυπα. Το ως άνω τίµηµα θα διατεθεί για επενδυτικές ανάγκες της ΔΕΗ Α.Ε. και κατά προτεραιότητα αυτές που
σχετίζονται µε την αντικατάσταση και την περιβαλλοντική αναβάθµιση των υφιστάµενων λιγνιτικών µονάδων παλαιάς τεχνολογίας της ΔΕΗ στο ΛΚΔΜ.
Στο πλαίσιο του ανωτέρω διαγωνισµού θα προκρίνονται εκείνες οι προσφορές, στις οποίες περιλαµβάνεται εµπεριστατωµένο, τεκµηριωµένο και δεσµευτικό επενδυτικό σχέδιο προς
αξιοποίηση της άδειας ηλεκτροπαραγωγής για το σταθµό παραγωγής Μελίτη ΙΙ, ισχύος 540 MW.
5. Εφόσον στον παρόντα νόµο δεν ορίζεται διαφορετικά,
ισχύουν σε σχέση µε την απόσχιση του αναφερόµενου στην παρ.
4 του άρθρου 1 κλάδου αναλογικώς οι διατάξεις των άρθρων 1
έως 5 του ν. 2166/1993 (Α’ 137).
Άρθρο 3
Περιεχόµενο της σύµβασης απόσχισης
1. Το Διοικητικό Συµβούλιο της ΔΕΗ Α.Ε. καταρτίζει εγγράφως
σχέδιο σύµβασης απόσχισης, στο οποίο προσδιορίζονται κατ’
ελάχιστον τα ακόλουθα:
(α) η µορφή, η επωνυµία και η έδρα της ΔΕΗ Α.Ε. και της τυχόν
υφιστάµενης νέας εταιρίας και ο αριθµός καταχώρισής τους στο
Γενικό Εµπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.),
(β) τα στοιχεία του ενεργητικού και παθητικού του κλάδου που
εισφέρεται στην υφιστάµενη ή υπό ίδρυση νέα εταιρία,
(γ) η ηµεροµηνία του ισολογισµού απόσχισης, από την οποία
και εντεύθεν οι πράξεις της ΔΕΗ Α.Ε. που αφορούν στον εισφερόµενο κλάδο θεωρούνται, από λογιστική άποψη, ότι λαµβάνουν
χώρα για λογαριασµό της νέας εταιρίας,
(δ) το σχέδιο του καταστατικού της υπό ίδρυση νέας εταιρίας,
στην οποία θα εισφερθεί ο κλάδος, εφόσον η απόσχιση πραγµατοποιείται µε εισφορά του κλάδου σε υπό ίδρυση εταιρία.
2. Σε περίπτωση που η σύµβαση της απόσχισης του κλάδου
δεν έχει συµπεριλάβει ορισµένα από τα στοιχεία του ενεργητικού
ή του παθητικού που υπάγονται άµεσα από επιχειρηµατικής απόψεως στον εισφερόµενο κλάδο, ο τελευταίος συµπεριλαµβάνει
τα ανωτέρω παραλειφθέντα στοιχεία του ενεργητικού και παθητικού, εφόσον από την ερµηνεία της σύµβασης απόσχισης δεν
συνάγεται σαφώς ότι τα µέρη επιθυµούσαν τον αποκλεισµό των
παραλειφθέντων στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού
από τον κλάδο. Από της ολοκλήρωσης της απόσχισης, κατά τα
προβλεπόµενα στο άρθρο 7 του παρόντος νόµου, τα ανωτέρω
παραλειφθέντα από τη σύµβαση απόσχισης περιουσιακά στοιχεία λογίζονται ως εισφερθέντα στη νέα εταιρία.
3. Συµβατικές ρυθµίσεις µεταξύ της ΔΕΗ Α.Ε. και της νέας
εταιρίας, συµπληρωµατικές προς εκείνες των διατάξεων του παρόντος νόµου, επιτρέπονται στο µέτρο που ο παρών νόµος δεν
περιέχει αποκλειστική ρύθµιση των οικείων θεµάτων.
4. Το σχέδιο της σύµβασης απόσχισης υποβάλλεται µε πρωτοβουλία της ΔΕΗ Α.Ε. στις διατυπώσεις δηµοσιότητας του άρθρου 7β του κ.ν. 2190/1920.
Άρθρο 4
Διαπίστωση της λογιστικής αξίας του
εισφερόµενου κλάδου
1. Η διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων του εισφεροµένου κλάδου και η σύνταξη της έκθεσης
ελέγχου διαπίστωσης της λογιστικής αξίας των περιουσιακών
στοιχείων του εισφερόµενου, στη νέα εταιρία, κλάδου διέπονται
από τις διατάξεις των άρθρων 1 έως 5 του ν. 2166/1993.
2. Δεν υπάρχει υποχρέωση της ΔΕΗ Α.Ε. για παρακολούθηση
των λογιστικών βιβλίων της σε διακεκριµένους λογαριασµούς,
όσον αφορά τις συναλλακτικές και λοιπές πράξεις που λαµβάνουν χώρα µετά την ηµεροµηνία σύνταξης της λογιστικής κατάστασης της απόσχισης, αφορούν τον εισφερόµενο κλάδο και δεν
µπορούν λόγω της φύσεώς τους να διαχωριστούν από συναφείς
πράξεις άλλων κλάδων της ΔΕΗ Α.Ε.. Οι ανωτέρω πράξεις θα
διαχωριστούν κατά τη διάρκεια της χρονικής περιόδου µεταξύ
της ηµεροµηνίας σύνταξης της λογιστικής κατάστασης απόσχι-

σης και της ηµεροµηνίας ολοκλήρωσης της απόσχισης, κατά τα
προβλεπόµενα στο άρθρο 7 του παρόντος νόµου.
3. Μετά την ολοκλήρωση της απόσχισης του κλάδου, κατά τα
προβλεπόµενα στο άρθρο 7 του παρόντος νόµου, τα ανωτέρω
στοιχεία θα εγγραφούν συγκεντρωτικώς στα εµπορικά βιβλία της
νέας εταιρείας, στην οποία εισφέρεται ο κλάδος, σύµφωνα µε
τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 2 του ν. 2166/1993.
Άρθρο 5
Ενηµέρωση των µετόχων
1. Έναν (1) τουλάχιστον µήνα πριν από την ηµεροµηνία της
προβλεπόµενης στο άρθρο 6 του παρόντος νόµου συνεδρίασης
της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της ΔΕΗ Α.Ε. και της τυχόν
ήδη υφιστάµενης νέας εταιρίας, κάθε µέτοχος της ΔΕΗ Α.Ε. και
της τυχόν ήδη υφιστάµενης νέας εταιρίας, έχει δικαίωµα να λάβει
γνώση των ακόλουθων εγγράφων:
(α) του προβλεπόµενου στο άρθρο 3 του παρόντος νόµου,
σχεδίου της σύµβασης απόσχισης,
(β) των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων και των εκθέσεων
διαχείρισης του Διοικητικού Συµβουλίου της ΔΕΗ Α.Ε. των τελευταίων τριών (3) ετών,
(γ) των οικονοµικών καταστάσεων και των εκθέσεων διαχείρισης του Διοικητικού Συµβουλίου της τυχόν υφιστάµενης νέας
εταιρίας των τελευταίων τριών (3) ετών, εφόσον αυτές είναι διαθέσιµες κατά την ηµεροµηνία συνεδριάσεως της Γενικής Συνέλευσης, άλλως του συνόλου των τυχόν υφιστάµενων µέχρι τότε
ετησίων οικονοµικών καταστάσεων και εκθέσεων διαχείρισης του
Διοικητικού Συµβουλίου της τυχόν υφιστάµενης νέας εταιρίας,
(δ) αναλυτικής έκθεσης των Διοικητικών Συµβουλίων της ΔΕΗ
Α.Ε. και της τυχόν υφιστάµενης νέας εταιρίας, στην οποία επεξηγείται το σχέδιο της σύµβασης απόσχισης του εισφερόµενου
κλάδου,
(ε) της κατ’ άρθρο 4 του παρόντος νόµου έκθεσης ελέγχου
διαπίστωσης της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων
του εισφερόµενου κλάδου.
2. Τα Διοικητικά Συµβούλια της ΔΕΗ Α.Ε. και της τυχόν υφιστάµενης νέας εταιρίας υποχρεούνται να καταστήσουν τα αναφερόµενα στην προηγούµενη παράγραφο έγγραφα διαθέσιµα
στους µετόχους τους, για συνεχή χρονική περίοδο που αρχίζει
έναν (1) τουλάχιστον µήνα πριν από την ηµεροµηνία της προβλεπόµενης στο άρθρο 6 του παρόντος νόµου συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων και λήγει µε την περάτωση της
τελευταίας. Για τη διάθεση των εγγράφων της παραγράφου 1
του παρόντος άρθρου, αρκεί η ανάρτηση των ανωτέρω εγγράφων στην ιστοσελίδα της ΔΕΗ Α.Ε. και της τυχόν υφιστάµενης
νέας εταιρίας καθ’ όλο το ανωτέρω χρονικό διάστηµα, εφόσον
παρέχεται συγχρόνως η δυνατότητα στους µετόχους να µεταφορτώνουν και να εκτυπώνουν τα έγγραφα της προηγούµενης
παραγράφου.
3. Τα Διοικητικά Συµβούλια της ΔΕΗ Α.Ε. και της τυχόν υφιστάµενης νέας εταιρίας υποχρεούνται να ενηµερώσουν εγκαίρως τις Γενικές Συνελεύσεις των µετόχων τους για κάθε ουσιώδη
µεταβολή των περιουσιακών στοιχείων του κλάδου που έλαβε
χώρα στο χρονικό διάστηµα µεταξύ της ηµεροµηνίας κατάρτισης
του σχεδίου της σύµβασης απόσχισης και της ηµεροµηνίας συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων του άρθρου 6
του παρόντος νόµου.
4. Η υποχρέωση πληροφόρησης των µετόχων από το Διοικητικό Συµβούλιο της ΔΕΗ Α.Ε. και της τυχόν υφιστάµενης νέας
εταιρίας δεν διαλαµβάνει τις, κατά την εύλογη κρίση του Διοικητικού Συµβουλίου, εµπορικώς ευαίσθητες για τη ΔΕΗ Α.Ε. και την
τυχόν υφιστάµενη νέα εταιρία, πληροφορίες.
Άρθρο 6
Απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των µετόχων
περί απόσχισης του κλάδου
1. Για την απόσχιση του κλάδου απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της ΔΕΗ Α.Ε. και της τυχόν υφιστάµενης νέας εταιρίας. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης
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των µετόχων αναφέρεται ιδία στην έγκριση του σχεδίου της σύµβασης απόσχισης και τις τροποποιήσεις του καταστατικού που
είναι απαραίτητες για την πραγµατοποίηση της απόσχισης.
2. Εφόσον η απόσχιση του κλάδου πραγµατοποιείται µε εισφορά σε υπό ίδρυση νέα εταιρία, για την απόσχιση του κλάδου
απαιτείται απόφαση µόνον της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων
της ΔΕΗ Α.Ε., η οποία (απόφαση) σε αυτήν την περίπτωση
αφορά επιπροσθέτως και στην έγκριση του καταστατικού της
υπό ίδρυση νέας εταιρίας.
3. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων των προηγουµένων παραγράφων του παρόντος άρθρου λαµβάνεται µε
την απαρτία και πλειοψηφία των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 29 και της παρ. 2 του άρθρου 31 του κ.ν. 2190/1920. Εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά στον παρόντα νόµο, ισχύουν ως
προς τη λειτουργία της Γενικής Συνέλευσης οι σχετικές διατάξεις του κ.ν. 2190/1920.
4. Εφόσον υπάρχουν περισσότερες κατηγορίες µετοχών, η
προβλεπόµενη στις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου
απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων τελεί υπό την έγκριση των κατ’ ιδίαν κατηγοριών µετόχων, τα δικαιώµατα των
οποίων θίγονται από την απόσχιση. Η έγκριση παρέχεται µε απόφαση ιδιαίτερης συνέλευσης των µετόχων της κατηγορίας που
θίγεται, η οποία λαµβάνεται, σύµφωνα µε τις διατάξεις για την
απαρτία και την πλειοψηφία των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 29 και της παρ. 2 του άρθρου 31 του κ.ν. 2190/1920. Εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά στον παρόντα νόµο, ισχύουν ως
προς τη λειτουργία της ιδιαίτερης συνέλευσης των µετόχων της
θιγόµενης κατηγορίας µετόχων οι σχετικές διατάξεις του κ.ν.
2190/1920.
5. Περίληψη του εγκεκριµένου, κατά τα ανωτέρω, σχεδίου της
σύµβασης απόσχισης υποβάλλεται µε κοινή αίτηση της ΔΕΗ Α.Ε.
και της τυχόν υφιστάµενης νέας εταιρίας στις διατυπώσεις δηµοσιότητας των άρθρων 7β και 69 παράγραφοι 3, 3α και 3β του
κ.ν. 2190/1920. Εφόσον η απόσχιση έλαβε χώρα µε εισφορά του
κλάδου σε υπό ίδρυση νέα εταιρία, µαζί µε το εγκεκριµένο σχέδιο της σύµβασης απόσχισης υποβάλλεται επιπροσθέτως στις
διατυπώσεις δηµοσιότητας του προηγούµενου εδαφίου και περίληψη του καταστατικού της υπό ίδρυση νέας εταιρίας.
Άρθρο 7
Ολοκλήρωση της απόσχισης
1. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της
ΔΕΗ Α.Ε. και της τυχόν υφιστάµενης νέας εταιρίας, µε τις οποίες
εγκρίνεται το σχέδιο της σύµβασης απόσχισης, µαζί µε τη σύµβαση απόσχισης που έχει περιβληθεί τον τύπο του συµβολαιογραφικού εγγράφου, υποβάλλονται κατόπιν εγκρίσεώς τους
από τον Υπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας στις διατυπώσεις δηµοσιότητας του άρθρου 7β του κ.ν. 2190/1920 για
κάθε µία από τις ανωτέρω εταιρίες. Η έγκριση του Υπουργού
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας παρέχεται, αφού διαπιστωθεί
η ύπαρξη και η νοµιµότητα των πράξεων και διατυπώσεων που
επιβάλλει ο παρών νόµος.
2. Σε περίπτωση εισφοράς του κλάδου σε υπό ίδρυση νέα εταιρία, στις υποβαλλόµενες κατά την προηγούµενη παράγραφο σε
δηµοσιότητα εταιρικές πράξεις περιλαµβάνεται, επίσης, το καταστατικό της υπό ίδρυση νέας εταιρίας. Η αναφερόµενη στην
προηγούµενη παράγραφο έγκριση του Υπουργού Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας προϋποθέτει εν προκειµένω τη διαπίστωση
της ύπαρξης και νοµιµότητας του περιεχοµένου του καταστατικού της υπό ίδρυση νέας εταιρίας.
3. Με την καταχώρηση στο Γενικό Εµπορικό Μητρώο της σύµβασης απόσχισης, της προβλεπόµενης, στις προηγούµενες παραγράφους, εγκριτικής απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας και της εγκριτικής του σχεδίου της σύµβασης απόσχισης απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων
της ΔΕΗ Α.Ε. και της τυχόν υφιστάµενης νέας εταιρίας, ολοκληρώνονται η απόσχιση και εισφορά του κλάδου και, κατά περίπτωση, η σύσταση της νέας εταιρίας.
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Άρθρο 8
Έννοµες συνέπειες της απόσχισης
1. Με την ολοκλήρωση της απόσχισης και, κατά περίπτωση,
της σύστασης της νέας εταιρίας, επέρχεται αυτοδικαίως µε οιονεί καθολική διαδοχή η µεταβίβαση των περιουσιακών στοιχείων του κλάδου και η νέα εταιρία υποκαθίσταται αυτοδικαίως
σε όλα τα δικαιώµατα και υποχρεώσεις της ΔΕΗ Α.Ε. που αφορούν στα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού του εισφερόµενου
κλάδου.
2. Κατ’ απόκλιση των κειµένων, γενικών ή ειδικών, διατάξεων
και των προβλέψεων διοικητικών πράξεων δεν απαιτούνται για
την επέλευση των αποτελεσµάτων της προηγουµένης παραγράφου οποιεσδήποτε προσαρτήσεις, εγκρίσεις, άδειες ή βεβαιώσεις των διοικητικών αρχών ή οποιαδήποτε δήλωση της ΔΕΗ
Α.Ε. ή της νέας εταιρίας ενώπιον των διοικητικών αρχών.
3. Κατ’ απόκλιση των κειµένων, γενικών ή ειδικών, διατάξεων
και των προβλέψεων διοικητικών πράξεων οι πάσης φύσεως
άδειες και εγκρίσεις που έχουν χορηγηθεί από τις διοικητικές
αρχές, καθώς επίσης απαλλοτριώσεις, παραχωρήσεις και επιχορηγήσεις υπέρ και προς τη ΔΕΗ Α.Ε. που αναφέρονται σε στοιχεία του εισφερόµενου κλάδου µεταβιβάζονται αυτοδικαίως στη
νέα εταιρία. Τυχόν εγγυήσεις τρίτων υπέρ της ΔΕΗ Α.Ε. που αφορούν σε υποχρεώσεις που περιέρχονται στη νέα εταιρία ισχύουν
υπέρ της δεύτερης µε τους αυτούς όρους και ιδία ως προς το
ύψος των αναληφθεισών υποχρεώσεων.
4. Οι εκκρεµείς δίκες της ΔΕΗ Α.Ε., οι οποίες αφορούν σε δικαιώµατα και υποχρεώσεις που περιέρχονται στη νέα εταιρία,
συνεχίζονται αυτοδικαίως από τη δεύτερη, χωρίς να διακόπτονται βιαίως και χωρίς να απαιτείται για τη συνέχιση ή επανάληψή
τους οποιαδήποτε διατύπωση ή δήλωση εκ µέρους της ΔΕΗ Α.Ε.
ή της νέας εταιρίας.
5. Από την ολοκλήρωση της απόσχισης, µεταβιβάζεται στη νέα
εταιρία το σύνολο των δικαιωµάτων και υποχρεώσεων της ΔΕΗ
Α.Ε. από συµβάσεις ή σχέσεις εργασίας ή άλλες έννοµες σχέσεις
που περιλαµβάνονται στον κλάδο.
Η νέα εταιρία υποκαθίσταται αυτοδικαίως στις έννοµες σχέσεις της ΔΕΗ Α.Ε. µε τους εργαζοµένους που περιλαµβάνονται
στον εισφερόµενο κλάδο, µε εξαίρεση την περίπτωση των εργαζοµένων, οι συµβάσεις των οποίων περιελήφθησαν µεν στη σύµβαση και τη λογιστική κατάσταση της απόσχισης, εκείνοι όµως
συνταξιοδοτήθηκαν κατά το µεσοδιάστηµα µεταξύ της κατάρτισης του σχεδίου της σύµβασης απόσχισης και της ολοκλήρωσης
αυτής.
Η ΔΕΗ Α.Ε. ευθύνεται και µετά την ολοκλήρωση της απόσχισης αλληλέγγυα και εις ολόκληρον µε τη νέα εταιρία για τις υποχρεώσεις που αφορούν σύµβαση ή σχέση εργασίας, εφόσον οι
υποχρεώσεις ανάγονται σε χρόνο µέχρι την ολοκλήρωση της
απόσχισης.
Μετά την ολοκλήρωση της απόσχισης, η νέα εταιρία εξακολουθεί να δεσµεύεται έναντι των εργαζοµένων από τους όρους
εργασίας που ίσχυαν κατά το χρόνο ολοκλήρωσης της απόσχισης, ανεξαρτήτως της πηγής προέλευσης αυτών.
Με απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου της ΔΕΗ Α.Ε. καθορίζονται η διαδικασία και οι λεπτοµέρειες για τη µεταφορά του
προσωπικού του εισφερόµενου κλάδου στη νέα εταιρία.
6. Από την ολοκλήρωση της απόσχισης, µεταβιβάζεται στη νέα
εταιρία το σύνολο των δικαιωµάτων και υποχρεώσεων της ΔΕΗ
Α.Ε. που αφορούν στην ασφάλιση των εργαζοµένων. Οι υποχρεώσεις του Δηµοσίου και των ασφαλιστικών φορέων, όπως
ισχύουν, για την ασφαλιστική κάλυψη και προστασία των ασφαλισµένων της ΔΕΗ Α.Ε., δεν θίγονται από την απόσχιση και εξακολουθούν να ισχύουν υπέρ των εργαζοµένων της ΔΕΗ Α.Ε., των
οποίων η σύµβαση ή σχέση εργασίας περιέχεται στον κλάδο που
µεταβιβάζεται στη νέα εταιρία.
7. Η απόσχιση του κλάδου δεν αποτελεί αυτή καθ' αυτή λόγο
απόλυσης εργαζοµένων στη νέα εταιρία. Η νέα εταιρία δεν δύναται να προβεί για λόγους οικονοµικούς, τεχνικούς ή οργανώσεως σε απολύσεις εργατικού δυναµικού που προέρχεται από
την ΔΕΗ Α.Ε. εξαιτίας της απόσχισης για χρονική περίοδο πέντε
(5) ετών από την ολοκλήρωση αυτής.
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8. Η µεταφορά των εργαζοµένων του κλάδου γίνεται κατά παρέκκλιση κάθε αντίθετης γενικής ή ειδικής ρύθµισης νόµου, κανονισµού, διαιτητικής απόφασης, συλλογικής ή ατοµικής σύµβασης εργασίας. Εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά στον παρόντα νόµο, ισχύουν ως προς την απόσχιση του κλάδου και τη
µεταφορά των εργαζοµένων οι όροι του π.δ. 178/2002 (Α’ 162)
σε σχέση µε τη διατήρηση των δικαιωµάτων των εργαζοµένων
σε περίπτωση µεταβίβασης επιχείρησης, εγκατάστασης ή τµήµατος εγκατάστασης ή επιχείρησης.
9. Επιτρέπεται η πάσης φύσεως επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα από τη ΔΕΗ Α.Ε. άνευ συγκαταθέσεως του
υποκειµένου των δεδοµένων, κατά το µέτρο που η συγκεκριµένη
επεξεργασία είναι αναγκαία για την εκτέλεση της σύµβασης απόσχισης.
Άρθρο 8α
1. Από την ολοκλήρωση της απόσχισης, η νέα εταιρία υποκαθίσταται στο σύνολο των υποχρεώσεων της ΔΕΗ Α.Ε. που αφορά
στην κάλυψη των προκηρυσσόµενων θέσεων εργασίας όλων των
κατηγοριών και ειδικοτήτων των Λιγνιτωρυχείων και των Σταθµών
Παραγωγής (Ατµοηλεκτρικοί και Υδροηλεκτρικοί) που µεταφέρονται µε την απόσχιση στη νέα εταιρία.
2. Από την ολοκλήρωση της απόσχισης, η νέα εταιρία υποκαθίσταται στο σύνολο των δεσµεύσεων και υποχρεώσεων της ΔΕΗ
Α.Ε. για τη λειτουργία των Υδροηλεκτρικών Σταθµών (ΥΗΣ) που
δεν έχουν σχέση µε τη συµµετοχή τους στην αγορά και αφορούν
ιδίως: α) σε οικολογικές παροχές της ΔΕΗ Α.Ε. που προβλέπονται ως υποχρέωσή της στις σχετικές κοινές υπουργικές αποφάσεις περιβαλλοντικών όρων για τους ΥΗΣ, β) σε υποχρεώσεις της
ΔΕΗ Α.Ε. σε σχέση µε την προστασία και διαχείριση των υδάτων,
γ) στην υποχρεωτική λειτουργία (υποχρεωτικά νερά) προκειµένου να αντιµετωπιστούν έκτακτα ή προβλεπόµενα µετεωρολογικά φαινόµενα έντονων βροχοπτώσεων για προστασία φραγµάτων, ανάσχεση πληµµυρών κ.λπ., δ) στην ετήσια καταγραφή
της ποσότητας των εισροών και της διακύµανσης της στάθµης
του ταµιευτήρα, καθώς και αναλυτική κατάσταση των εκροών µε
υποχρεωτική παροχή των στοιχείων στην Ειδική Γραµµατεία Υδάτων και στην αρµόδια Διεύθυνση Υδάτων της Αποκεντρωµένης
Διοίκησης και ε) στην ετήσια διάθεση των υδροµετεωρολογικών
δεδοµένων που καταγράφει η εταιρία τόσο στην Ειδική Γραµµατεία Υδάτων όσο και στην αρµόδια Διεύθυνση Υδάτων της Αποκεντρωµένης Διοίκησης.
3. Η εταιρία υποχρεούται στην κατάρτιση Ετήσιου Σχεδίου
Δράσης που αναφέρεται τουλάχιστον: α) στην ποσότητα που θα
διατίθεται από τους ΥΗΣ στις διάφορες χρήσεις νερού, όπως άρδευση, ύδρευση, αναψυχή κ.λπ., µε στόχο τη διατήρηση της οικολογικής παροχής, µετά από την κατάλληλη αδειοδότηση από
την αρµόδια Διεύθυνση Υδάτων της Αποκεντρωµένης Διοίκησης,
καθώς και β) στον τρόπο διαχείρισης πληµµυρικών επεισοδίων.
Το Σχέδιο Δράσης εγκρίνεται µε απόφαση του Ειδικού Γραµµατέα Υδάτων, µετά από σύµφωνη γνώµη της ΡΑΕ και γνωµοδότηση των αρµόδιων Διευθύνσεων Υδάτων των Αποκεντρωµένων
Διοικήσεων.
4. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής µπορεί να ρυθµίζονται θέµατα λεπτοµερειακού χαρακτήρα που αφορούν στην εφαρµογή των ανωτέρω παραγράφων.
5. Από την ολοκλήρωση της απόσχισης η νέα εταιρία υποκαθίσταται αυτοδικαίως σε όλες τις υποχρεώσεις της ΔΕΗ Α.Ε.
έναντι των τοπικών και δηµοτικών κοινοτήτων, δηµοτικών ενοτήτων, δήµων και περιφερειών στις οποίες είναι εγκατεστηµένες ή
πρόκειται να εγκατασταθούν οι µονάδες ηλεκτρικής παραγωγής
ή τα ορυχεία που περιγράφονται στον κλάδο. Στις ανωτέρω υποχρεώσεις περιλαµβάνονται και οι πάσης φύσεως νοµικές δεσµεύσεις που έχει αναλάβει η ΔΕΗ Α.Ε. έναντι των κατοίκων των
ανωτέρω τοπικών και δηµοτικών κοινοτήτων, δηµοτικών ενοτήτων, δήµων και περιφερειών, ιδίως µε αφορµή την απαλλοτρίωση
εκτάσεων γης και τη µετεγκατάσταση οικισµών.

Άρθρο 9
Μεταβίβαση συµβάσεων προµήθειας
ηλεκτρικής ενέργειας
1. Οι συµβάσεις προµήθειας ηλεκτρικής ενέργειας που περιλαµβάνονται στον εισφερόµενο κλάδο, καθώς και οι παρεπόµενες έννοµες σχέσεις που συνδέονται µε αυτές µεταβιβάζονται
αυτούσιες στη νέα εταιρία µαζί µε τα λοιπά περιουσιακά στοιχεία
του κλάδου. Η µεταβίβαση των ανωτέρω συµβάσεων προµήθειας
στη νέα εταιρία επέρχεται άνευ συγκατάθεσης των πελατών της
ΔΕΗ Α.Ε., κατ’ απόκλιση των προβλεποµένων στο άρθρο 23 του
Κώδικα Προµήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας.
2. Για τη µεταβίβαση των προβλεποµένων, στο παρόν άρθρο,
συµβάσεων προµήθειας ηλεκτρικής ενέργειας δεν απαιτείται
όπως αυτές έχουν καταρτισθεί εγγράφως. Η νέα εταιρία προµηθεύει τους πελάτες µε ηλεκτρική ενέργεια, σύµφωνα µε τους
όρους που προβλέπονταν, κατά το χρόνο ολοκλήρωσης της απόσχισης, στις συµβάσεις των πελατών µε τη ΔΕΗ Α.Ε., οι οποίες
εισφέρονται στη νέα εταιρία. Η νέα εταιρία δύναται να µεταβάλει
τους όρους των συµβάσεων του προηγουµένου εδαφίου, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο νόµο και στις οικείες συµβάσεις.
3. Σε περίπτωση ειδικών, κατ’ εφαρµογή του άρθρου 21 παρ.
1 εδάφιο β’ του Κώδικα Προµήθειας, συµβατικών όρων σε σχέση
µε τον ελάχιστο χρόνο ισχύος της σύµβασης προµήθειας ηλεκτρικού ρεύµατος και την οφειλόµενη αποζηµίωση επί καταγγελίας της τελευταίας, η µεταβολή του προσώπου του προµηθευτή
ηλεκτρικής ενέργειας εξαιτίας της αποσχίσεως δεν συνιστά από
µόνη της σπουδαίο λόγο καταγγελίας της σύµβασης προµήθειας.
4. Οι συµβάσεις προµήθειας ηλεκτρικής ενέργειας που εισφέρονται στη νέα εταιρία δεν λύονται µονοµερώς από τα µέρη πριν
από την παρέλευση τετραµήνου από την ολοκλήρωση της απόσχισης. Κατά τα λοιπά, δεν θίγεται το προβλεπόµενο στο νόµο
και τη σύµβαση δικαίωµα καταγγελίας των συµβάσεων προµήθειας ηλεκτρικής ενέργειας που εισφέρονται στη νέα εταιρία.
5. Με την επιφύλαξη των προβλεποµένων στην παράγραφο 11
του παρόντος άρθρου, η ΔΕΗ Α.Ε. υποχρεούται για χρονικό διάστηµα έξι (6) µηνών από την ολοκλήρωση της απόσχισης να απέχει από κάθε µορφής επιθετική εµπορική πρακτική µε σκοπό την
επαναπροσέλκυση των πελατών, οι συµβάσεις προµήθειας ηλεκτρικής ενέργειας των οποίων εισφέρθηκαν στη νέα εταιρία.
6. Σε περίπτωση λύσης των συµµεταβιβαζόµενων συµβάσεων
προµήθειας ηλεκτρικού ρεύµατος µε τη νέα εταιρία, η ΔΕΗ Α.Ε.
δύναται να αρνηθεί τη σύναψη νέας σύµβασης προµήθειας µε
τους συγκεκριµένους πελάτες, για τους λόγους που αναφέρονται στον Κώδικα Προµήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας και τους
Όρους Προµήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας της ΔΕΗ Α.Ε. σε
σχέση µε την εκάστοτε Βασική και Ειδική Κατηγορία Πελατών.
Σε περίπτωση κατάρτισης νέας συµβάσεως προµήθειας ηλεκτρικής ενέργειας µεταξύ της ΔΕΗ Α.Ε. και των ανωτέρω πελατών,
η σύµβαση αυτή διέπεται από τους όρους και το περιεχόµενο
που ισχύουν για τις βασικές και ειδικές κατηγορίες πελατών µε
βάση τον Κώδικα Προµήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας και τους
Όρους Προµήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας της ΔΕΗ Α.Ε. για την
εκάστοτε Βασική και Ειδική Κατηγορία Πελατών.
7. Οι συµβάσεις προµήθειας ηλεκτρικού ρεύµατος που εισφέρονται στον κλάδο προσδιορίζονται µε απόφαση του Διοικητικού
Συµβουλίου της ΔΕΗ Α.Ε. εκδιδόµενη επί τη βάσει σχετικής µελέτης – εισήγησης εµπειρογνωµόνων, σύµφωνα ιδίως µε τα εξής
κριτήρια:
(α) Η συνολικώς παρεχόµενη, στο πλαίσιο των µεταβιβαζόµενων συµβάσεων προµήθειας, ηλεκτρική ενέργεια ανέρχεται στο
30% της συνολικώς προµηθευόµενης στην πελατειακή βάση της
ΔΕΗ Α.Ε. ηλεκτρικής ενέργειας. Η συνολικώς παρεχόµενη ηλεκτρική ενέργεια υπολογίζεται µεσοσταθµικώς µε βάση τις τρείς
(3) εταιρικές χρήσεις που προηγήθηκαν της ηµεροµηνίας κατάρτισης της λογιστικής κατάστασης της απόσχισης και σύµφωνα
µε τα προβλεπόµενα στην παράγραφο 7 του παρόντος άρθρου.
(β) Οι µεταβιβαζόµενες µε τον κλάδο συµβάσεις προµήθειας
ηλεκτρικής ενέργειας αντιστοιχούν, κατά προσέγγιση, στο 30 %
του συνολικού αριθµού συµβάσεων προµήθειας ηλεκτρικής
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ενέργειας της ΔΕΗ Α.Ε., αναλογικώς ανά βασική και ειδική κατηγορία πελατών της ΔΕΗ Α.Ε..
(γ) Ειδικώς ως προς τους πελάτες υψηλής και µέσης τάσεως
της ΔΕΗ Α.Ε., το ποσοστό που ορίζεται στην περίπτωση β’, δεν
είναι απαραίτητο να αφορά στον αριθµό των συµβάσεων της
ΔΕΗ Α.Ε. µε τους συγκεκριµένους πελάτες, αλλά µπορεί να αναφέρεται στην εκπροσωπούµενη στις συµβάσεις των συγκεκριµένων πελατών ενέργεια. Στην περίπτωση αυτή, την προµήθεια
ηλεκτρικής ενέργειας προς τους συγκεκριµένους πελάτες αναλαµβάνουν τόσο η ΔΕΗ Α.Ε. όσο και η νέα εταιρία, κατά το ποσοστό εκπροσωπούµενης ενέργειας που αντιστοιχεί στην καθεµία.
8. Κατά τον προσδιορισµό των συµβάσεων προµήθειας που
περιλαµβάνονται στον κλάδο, κατ’ εφαρµογή των προβλεποµένων στην προηγούµενη παράγραφο, το Διοικητικό Συµβούλιο της
ΔΕΗ Α.Ε. δύναται να λαµβάνει υπόψη του τόσο τον αριθµό συνδέσεων όσο και τη συνολική κατανάλωση του µεµονωµένου πελάτη ανεξαρτήτως του αριθµού συνδέσεών του, καθώς επίσης
και τα δεδοµένα κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας των πελατών, τα στοιχεία οικονοµικής συµπεριφοράς τους και τη γεωγραφική τους κατανοµή. Μετά το τέλος της διαδικασίας προσδιορισµού των συµβάσεων προµήθειας ηλεκτρικής ενέργειας,
κατ’ εφαρµογή των κριτηρίων του παρόντος άρθρου, η πελατειακή βάση της νέας εταιρίας κατά το χρόνο ολοκλήρωσης της
απόσχισης, θα απεικονίζει αναλογικά (pro rata) το προφίλ της αντίστοιχης πελατειακής βάσης της ΔΕΗ Α.Ε., ιδίως από άποψη οικονοµικής συµπεριφοράς και δεδοµένων κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας ανά κατηγορία πελατών.
9. Οι συµβάσεις προµήθειας ηλεκτρικής ενέργειας που ρυθµίζονται στα άρθρα 57 και 58 του ν. 4001/2011, καθώς επίσης οι
συµβάσεις προµήθειας ηλεκτρικής ενέργειας της ΔΕΗ Α.Ε. µε
πελάτες των νήσων της Ελληνικής Επικράτειας των οποίων το δίκτυο διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας δεν συνδέεται µε το Σύστηµα ή το δίκτυο διανοµής της ηπειρωτικής χώρας, δεν
περιλαµβάνονται στον εισφερόµενο κλάδο. Κατά τον προσδιορισµό της συνολικώς παρεχόµενης ηλεκτρικής ενέργειας, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην παράγραφο 3 περίπτωση α’ του
παρόντος άρθρου, συνυπολογίζεται η παρεχόµενη στο πλαίσιο
των συµβάσεων του προηγουµένου εδαφίου ηλεκτρική ενέργεια.
10. Η ΔΕΗ Α.Ε. προβαίνει, εντός τριών (3) µηνών από την ολοκλήρωση της απόσχισης, σε δηµόσια ανακοίνωση στην ιστοσελίδα της, µε την οποία ενηµερώνει τους πελάτες της σε σχέση
µε τη µεταβολή του προσώπου του προµηθευτή και την ετοιµότητα της νέας εταιρίας προς παροχή ηλεκτρικής ενέργειας. Η
ΔΕΗ Α.Ε. υποχρεούται να τηρήσει εντός της ανωτέρω προθεσµίας τις υποχρεώσεις ατοµικής ενηµέρωσης των πελατών που
προβλέπονται σε περίπτωση τροποποιήσεως των όρων σύµβασης προµήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, κατά τα προβλεπόµενα
στο άρθρο 30 του Κώδικα Προµήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας.
11. Κατόπιν συµφωνίας µεταξύ της ΔΕΗ Α.Ε. και της νέας εταιρίας και στο µέτρο που αυτό είναι απαραίτητο για την ικανοποίηση των αναγκών σε ηλεκτρικό ρεύµα των πελατών, οι
συµβάσεις των οποίων µεταβιβάσθηκαν στη νέα εταιρία, η ΔΕΗ
Α.Ε. µπορεί να αναλάβει την προµήθεια ηλεκτρικής ενέργειας
στους ανωτέρω πελάτες. Οι όροι και η διάρκεια της παροχής
ηλεκτρικής ενέργειας στους ανωτέρω πελάτες ορίζονται στη
συµφωνία µεταξύ της νέας εταιρίας και της ΔΕΗ Α.Ε..
12. Επιτρέπεται στο πλαίσιο της µεταβίβασης των συµβάσεων
προµήθειας ηλεκτρικής ενέργειας η πάσης φύσεως επεξεργασία
δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και δεδοµένων κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύµατος από τη ΔΕΗ Α.Ε. και τη νέα εταιρία,
χωρίς τη συγκατάθεση του υποκειµένου των δεδοµένων, εφόσον
η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη µεταβίβαση και εκτέλεση
των εµπιπτουσών στον εισφερόµενο κλάδο συµβάσεων προµήθειας ηλεκτρικής ενέργειας.
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της εκούσιας δικαιοδοσίας, µόνον εάν δεν τηρήθηκαν οι όροι του
άρθρου 7 του παρόντος νόµου, ή εάν η απόφαση της Γενικής
Συνέλευσης των µετόχων της ΔΕΗ Α.Ε. ή της νέας εταιρίας, που
προβλέπεται στο άρθρο 6 του παρόντος νόµου, είναι άκυρη ή
ακυρώσιµη κατά τις διατάξεις των άρθρων 35α και 35β του κ.ν.
2190/1920.
2. Η αγωγή για την ακύρωση της ανωτέρω απόφασης των Γενικών Συνελεύσεων της ΔΕΗ Α.Ε. ή της νέας εταιρίας κηρύσσεται
απαράδεκτη από το δικαστήριο της παραγράφου 1, εάν παρήλθαν έξι (6) µήνες από την ηµεροµηνία καταχώρισης στο Γενικό
Εµπορικό Μητρώο των πράξεων που προβλέπονται στο άρθρο 7
του παρόντος, ή έπαυσαν να συντρέχουν οι λόγοι ακυρώσεως
της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.
3. Το αρµόδιο δικαστήριο τάσσει εύλογη προθεσµία για την
άρση των λόγων ακυρότητας ή ακυρωσίας των ανωτέρω αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων, εφόσον κρίνει ότι
είναι δυνατή η άρση τους.
4. Η δικαστική απόφαση που κηρύσσει ή αναγνωρίζει την ακυρότητα των ανωτέρω αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των
µετόχων της ΔΕΗ Α.Ε. ή της νέας εταιρίας υποβάλλεται στις διατυπώσεις δηµοσιότητας του άρθρου 7β του κ.ν. 2190/1920.
5. Τριτανακοπή κατά της δικαστικής απόφασης που κηρύσσει
ή αναγνωρίζει την ακυρότητα των ανωτέρω αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης µπορεί να ασκηθεί µέσα σε προθεσµία έξι (6)
µηνών, που αρχίζει από την υποβολή της δικαστικής απόφασης
στις διατυπώσεις δηµοσιότητας του άρθρου 7β του κ.ν. 2190/
1920.
6. Η δικαστική απόφαση που κηρύσσει ή αναγνωρίζει την ακυρότητα των ανωτέρω αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των
µετόχων δεν επηρεάζει τις έννοµες συνέπειες που προβλέπονται
στα άρθρα 8 και 9 του παρόντος νόµου και δεν θίγει το κύρος
των υποχρεώσεων που γεννήθηκαν σε όφελος ή σε βάρος της
ΔΕΗ Α.Ε. και της νέας εταιρίας στο πλαίσιο της απόσχισης.
7. Δεν επιτρέπεται η λήψη ασφαλιστικών µέτρων εις βάρος της
ΔΕΗ Α.Ε. ή της νέας εταιρίας για απαιτήσεις, η ηµεροµηνία γένεσης των οποίων ανάγεται σε χρόνο προγενέστερο από εκείνον
της ολοκλήρωσης της απόσχισης, όπως αυτός προβλέπεται στο
άρθρο 7 του παρόντος νόµου.
8. To άρθρο 14 του ν. 2472/1997 δεν εφαρµόζεται στην παρούσα απόσχιση.
Άρθρο 11
Ευθύνη της ΔΕΗ Α.Ε.

Άρθρο 10
Προστασία των συναλλαγών

1. Καθ’ όλο το χρονικό διάστηµα που η νέα εταιρία συνιστά
100% θυγατρική επιχείρηση της ΔΕΗ Α.Ε., η ΔΕΗ Α.Ε. ευθύνεται
εις ολόκληρον µε τη νέα εταιρία για το σύνολο των υποχρεώσεων
του εισφερόµενου κλάδου που γεννήθηκαν µέχρι την ολοκλήρωση της απόσχισης. Η ΔΕΗ Α.Ε. έχει δικαίωµα να αρνηθεί την
εκπλήρωση των ανωτέρω υποχρεώσεων, µέχρις ότου ο πιστωτής
επιχειρήσει αναγκαστική εκτέλεση έναντι της νέας εταιρίας και
αυτή αποβεί άκαρπη.
2. Η ευθύνη της ΔΕΗ Α.Ε. κατά την προηγούµενη παράγραφο
δεν ισχύει ως προς τις υποχρεώσεις που αναλαµβάνει η νέα εταιρία στο πλαίσιο των µεταβιβαζόµενων συµβάσεων προµήθειας
ηλεκτρικής ενέργειας του άρθρου 9 του παρόντος νόµου.
3. Από της ολοκλήρωσης της προβλεπόµενης, στο άρθρο 2
παρ. 4 του παρόντος νόµου, µεταβίβασης του ποσοστού συµµετοχής της ΔΕΗ Α.Ε. και εντεύθεν, η ΔΕΗ Α.Ε. ευθύνεται για τις
υποχρεώσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου µόνο
µέχρι το ύψος της αξίας του καθαρού ενεργητικού που εισφέρθηκε στη νέα εταιρία στο πλαίσιο της απόσχισης. Η ΔΕΗ Α.Ε. έχει
δικαίωµα να αρνηθεί την εκπλήρωση των ανωτέρω υποχρεώσεων, µέχρις ότου ο πιστωτής επιχειρήσει αναγκαστική εκτέλεση
έναντι της νέας εταιρίας και αυτή αποβεί άκαρπη.
4. Οι διατάξεις του άρθρου 70 του κ.ν. 2190/1920 και των άρθρων 477 και 479 του Αστικού Κώδικα δεν εφαρµόζονται στην
παρούσα απόσχιση.

1. Η απόσχιση του κλάδου κηρύσσεται άκυρη µε απόφαση του
Μονοµελούς Πρωτοδικείου, το οποίο δικάζει κατά τη διαδικασία

Άρθρο 12
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΤΜΗΜΑ)

Λοιπές διατάξεις
1. Μεταγραφές και λοιπές, κατά τις κείµενες διατάξεις, καταχωρήσεις δύναται να διενεργηθούν εντός πέντε (5) ετών από την
καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ. της σύµβασης απόσχισης, χωρίς την
καταβολή οποιουδήποτε τέλους ή δικαιώµατος τρίτου, συµπεριλαµβανοµένων των αµοιβών, των παγίων και αναλογικών δικαιωµάτων, επιδοµάτων ή άλλων τελών υπέρ αµίσθων και εµµίσθων
υποθηκοφυλάκων ή κτηµατολογικών γραφείων.
2. Η ΔΕΗ Α.Ε. και η υφιστάµενη ή υπό ίδρυση νέα εταιρία
απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής αναλογικών και
παγίων συµβολαιογραφικών δικαιωµάτων για κάθε πράξη στο
πλαίσιο της απόσχισης κατά τον παρόντα νόµο, για την οποία
απαιτείται συµβολαιογραφικός τύπος, όπως ενδεικτικώς η σύνταξη και η τροποποίηση καταστατικών και η κατάρτιση της σύµβασης απόσχισης του εισφερόµενου κλάδου. Τα λοιπά συµβολαιογραφικά δικαιώµατα περιορίζονται στο ήµισυ των προβλεποµένων από την κείµενη νοµοθεσία. Κατά τη σύνταξη και υπογραφή των σχετικών πράξεων δεν απαιτείται παράσταση δικηγόρου.
3. Η διαρκής επιτροπή παραγωγής και εµπορίου της Βουλής
ενηµερώνεται για την προβλεπόµενη στο άρθρο 2 παράγραφος
4 του παρόντος νόµου σύµβαση µεταβίβασης του συνόλου των
µετοχών εκδόσεως της νέας εταιρίας από τη ΔΕΗ Α.Ε. στον προτιµητέο επενδυτή, πριν από τη σύναψή της, αναλογικώς εφαρµοζόµενων των διατάξεων της παραγράφου 9 του άρθρου 32 του
Κανονισµού της Βουλής. Επίσης, η επιτροπή παραγωγής και εµπορίου της Βουλής ενηµερώνεται και διατυπώνει προτάσεις και
παρατηρήσεις, εντός αποκλειστικής προθεσµίας τριάντα (30)
ηµερών επί του σχεδίου της προκήρυξης διαγωνισµού για την
πώληση του συνόλου των µετοχών εκδόσεως της νέας εταιρίας,
κατά τα προβλεπόµενα στο άρθρο 2.
Άρθρο 13
Μετεγκατάσταση ή µεταφορά οικισµού για κοινή
ωφέλεια λόγω εξορυκτικής δραστηριότητας
1. Η µετεγκατάσταση ή µεταφορά οικισµού σε νέα θέση για
λόγους κοινής ωφέλειας, που αφορούν στην παραγωγή του δηµόσιου αγαθού της ηλεκτρικής ενέργειας και στην προστασία
της ποιότητας ζωής, µπορεί να γίνει σε δηµόσια ή ιδιωτική
έκταση ή έκταση των ΟΤΑ, χαρακτηριζόµενη ωσαύτως και η δηµιουργία του ως άνω νέου οικισµού ως υποχρέωση κοινής ωφέλειας.
2. Η απόκτηση των απαιτούµενων ιδιωτικών ή δηµόσιων εκτάσεων ή εκτάσεων των ΟΤΑ για τη µεταφορά ή µετεγκατάσταση
οικισµού, διενεργείται είτε µε αναγκαστική απαλλοτρίωση είτε
µε απευθείας αγορά είτε µε παραχώρηση / διάθεση αυτών από
το Ελληνικό Δηµόσιο ή τους ΟΤΑ. Σκοπός της απόκτησης των
εκτάσεων αυτών είναι η εγκατάσταση των κατοίκων µε την εφαρµογή πολεοδοµικού σχεδιασµού, εφόσον δεν υφίσταται ήδη τέτοιος, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην ισχύουσα νοµοθεσία.
3. Στην περίπτωση αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ιδιωτικών
εκτάσεων για τους σκοπούς της παραγράφου 1, αυτή κηρύσσεται υπέρ και µε δαπάνες του Ελληνικού Δηµοσίου µε µέριµνα και
απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της οικείας Αποκεντρωµένης
Διοίκησης, µετά από γνώµη της Κτηµατικής Υπηρεσίας του
νοµού, αφού ολοκληρωθεί η κατ’ αρχήν περιβαλλοντική αδειοδότηση του νέου οικισµού.
4. Στην περίπτωση απευθείας αγοράς, αυτή συντονίζεται και
υποστηρίζεται από την Κτηµατική Υπηρεσία του νοµού της περιοχής µετεγκατάστασης. Η δαπάνη απόκτησης των νέων χώρων
βαρύνει το Ελληνικό Δηµόσιο.
5. Στην περίπτωση παραχώρησης από το Δηµόσιο, αυτή υλοποιείται µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της οικείας Αποκεντρωµένης Διοίκησης µετά από γνώµη της οικείας περιφερειακής υπηρεσίας του Δηµοσίου, στην οποία υπάγεται η διαχείριση της έκτασης.
6. Ο καθορισµός των δικαιούχων, η διανοµή των ακινήτων και
οι όροι παραχώρησης της παραπάνω έκτασης στο νέο οικισµό,
στους δικαιούχους, γίνεται µε απόφαση της Επιτροπής Θεµάτων

Γης και Επίλυσης Διαφορών του άρθρου 14 του ν. 4061/2012,
κατά παρέκκλιση των διατάξεων της αγροτικής νοµοθεσίας. Η
ως άνω διαδικασία εφαρµόζεται και σε ιδιοκτήτες ιδιωτικών εκτάσεων στο χώρο του νέου οικισµού καθώς και σε υφιστάµενα
αδιάθετα οικόπεδα οικισµών που έχουν ήδη µετεγκατασταθεί και
για τα οποία εκκρεµούν αιτήσεις κατοίκων των εν λόγω οικισµών.
7. Κάθε ενδιαφερόµενος µπορεί να ασκήσει ένσταση κατά της
απόφασης της Επιτροπής ενώπιον του Γενικού Γραµµατέα της
οικείας Αποκεντρωµένης Διοίκησης εντός προθεσµίας τριάντα
(30) ηµερών από την κοινοποίηση της απόφασης στον ενδιαφερόµενο.
8. Κατά της απόφασης του Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης Διοίκησης ασκείται προσφυγή στο αρµόδιο Τριµελές Διοικητικό Πρωτοδικείο εντός προθεσµίας τριάντα (30) ηµερών από την
κοινοποίηση της απόφασης στον ενδιαφερόµενο. Το Διοικητικό
Πρωτοδικείο αποφαίνεται για την υπόθεση αµετάκλητα.
9. Μετά την τελεσιδικία της απόφασης της Επιτροπής µε την
οποία προσδιορίστηκαν οι δικαιούχοι οικοπέδων, η ίδια Επιτροπή
διενεργεί κλήρωση για τον καθορισµό του οικοπέδου που παραχωρείται σε έκαστο δικαιούχο. Η κλήρωση διενεργείται στην
έδρα του οικείου δήµου.
10. Ο Περιφερειάρχης της οικείας Περιφέρειας εκδίδει οριστικό τίτλο όπου αναγράφονται τα στοιχεία του δικαιούχου και
προσδιορίζεται το παραχωρούµενο ακίνητο κατά χρήση, εµβαδό
και θέση. Το παραχωρητήριο µεταγράφεται µε µέριµνα του δικαιούχου.
11. Οι κοινωφελείς, οι κοινόχρηστοι χώροι και οι λοιποί οικοδοµήσιµοι χώροι στο νέο οικισµό περιέρχονται, µε την ίδια ως
άνω διαδικασία και µε βάση τις διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας, στον οικείο δήµο της περιοχής µετεγκατάστασης ή σε άλλο
Ν.Π.Δ.Δ. µετά από αίτηµα αυτών.
12. Εφόσον υπάρχουν υποδοµές κοινής ωφέλειας και οποιεσδήποτε ανωδοµές, που κατασκευάσθηκαν από οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης σε εκτάσεις του Ελληνικού Δηµοσίου που
δεν έχουν παραχωρηθεί κατά κυριότητα σε αυτούς, ο δήµος
υποδοχής του νέου οικισµού εισπράττει το τίµηµα της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης αυτών προκειµένου να το χρησιµοποιήσει
για την κατασκευή των βασικών υποδοµών και υποδοµών κοινής
ωφέλειας στη νέα θέση του οικισµού.
13. Οι βασικές υποδοµές και οι υποδοµές κοινής ωφέλειας
υλοποιούνται, στη νέα θέση µετεγκατάστασης, µε πόρους που
λαµβάνει ο οικείος δήµος υποδοχής ως δικαιούχος από τις υπό
αναγκαστική απαλλοτρίωση εκτάσεις στον αρχικό οικισµό και
στα πέριξ αυτού αγροκτήµατα και µε πόρους που ρητά προβλέπονται στη διάταξη του άρθρου 28 του ν. 3937/2011 (Α’ 60), και
µε την αξιοποίηση κοινοτικών και εθνικών προγραµµάτων και
άλλων µέσων χρηµατοοικονοµικής τεχνικής.
14. Με σκοπό την επιτάχυνση των διαδικασιών σχεδιασµού,
προγραµµατισµού και ωρίµανσης των αναγκαίων έργων υποδοµής θα εφαρµόζονται, κατ’ αναλογία, τα προβλεπόµενα στο ν.
3894/2010 (Α’ 204), όπως αυτός ισχύει.
15. Λοιπές λεπτοµέρειες, εφόσον απαιτηθούν, θα ρυθµίζονται
µε κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών και του Υπουργού
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής.
Άρθρο 14
Στην Ενότητα 1 της παραγράφου 1 της Πράξης υπ’ αριθµ. 15
της 24.7.2013 του Υπουργικού Συµβουλίου µε τίτλο «Έγκριση
Αναδιάρθρωσης και Αποκρατικοποίησης της Δηµόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισµού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.)» (Α’ 168), η οποία τιτλοφορείται
«Ιδιοκτησιακός διαχωρισµός του ΑΔΜΗΕ µέσω αύξησης µετοχικού κεφαλαίου υπέρ επενδυτή. Χρονοδιάγραµµα για τη διαδικασία», όπως έχει τροποποιηθεί µε τις διατάξεις του ν. 4237/2014,
(Α’ 36), επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις:
1. Στο τρίτο εδάφιο, όπως ισχύει, διαγράφεται η φράση «µε
στόχο την ολοκλήρωσή της εντός του δεύτερου τριµήνου του
2014, µε πρόβλεψη για µελλοντική ολοκληρωτική αποχώρηση
της ΔΕΗ από τον ΑΔΜΗΕ.» και το κόµµα αντικαθίσταται µε τελεία.
2. Στο έκτο εδάφιο, όπως ισχύει, διαγράφεται η φράση «χωρίς
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όµως µεταβολή του τελικού στόχου που είναι η ολοκλήρωση του
διαχωρισµού (unbundling) το 2ο τρίµηνο του 2014.» και το κόµµα
αντικαθίσταται µε τελεία.
3. Το εικοστό πέµπτο εδάφιο, όπως ισχύει, καταργείται.
Άρθρο 15
Η αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτων και η σύσταση εµπραγµάτων δικαιωµάτων υπέρ αυτών, για τις ανάγκες εκµετάλλευσης στερεών καυσίµων (λιγνίτη, τύρφης κ.λπ.) σε περιοχές,
όπου έχουν παραχωρηθεί αποκλειστικά δικαιώµατα έρευνας και
εκµετάλλευσης στη ΔΕΗ Α.Ε., δυνάµει των διατάξεων του ν.δ.
4029/1959 (Α’ 250), του ν. 134/1975 (Α’ 180) κ.ά., καθώς και των
αποφάσεων, που έχουν εκδοθεί κατ' εξουσιοδότηση των ανωτέρω διατάξεων, κηρύσσονται, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 128-138 του ν.δ. 210/1973 «Περί Μεταλλευτικού Κώδικος»
(Α’ 277), υπέρ του Ελληνικού Δηµοσίου, µε δαπάνες του αιτούντος την κήρυξη της απαλλοτρίωσης.
Άρθρο 16
1. Τα εδάφια η’ και θ’ µετά τον Πίνακα Β’ της υποπερίπτωσης
δ’ (τιµολόγηση ( /MWh) ηλεκτρικής ενέργειας από µονάδες
ΣΗΘΥΑ) της περίπτωσης 1 της υποπαραγράφου ΙΓ.1 της παραγράφου ΙΓ του ν. 4254/2014 (Α’ 85) αντικαθίσταται ως εξής:
«Στην περίπτωση που σε σταθµό ΣΗΘΥΑ του πίνακα Α’ η παραγόµενη θερµική ενέργεια είτε αξιοποιείται για την παραγωγή
αγροτικών προϊόντων, και εφόσον η παραγωγή αγροτικών προϊόντων αποτελεί την κύρια δραστηριότητα του παραγωγού, είτε
διατίθεται µέσω δικτύου τηλεθέρµανσης πόλεων, το σταθερό
τµήµα της τιµής του πίνακα Α’ (τιµή εξαιρουµένου του ΠΤ) προσαυξάνεται κατά 45%. Σε περίπτωση που σε σταθµό ΣΗΘΥΑ του
πίνακα Α’ τα καυσαέρια αξιοποιούνται για γεωργικούς σκοπούς,
το σταθερό τµήµα της τιµής του πίνακα (τιµή εξαιρουµένου του
ΠΤ) προσαυξάνεται κατά 17% και η προσαύξηση αυτή υπολογίζεται πλέον τυχόν προσαύξησης κατά τις διατάξεις του προηγούµενου εδαφίου.»
2. Η ισχύς της ανωτέρω παραγράφου αρχίζει από την πρώτη
ηµερολογιακή ηµέρα του µήνα έναρξης ισχύος της παραγράφου
ΙΓ’ του ν. 4254/2014.
Άρθρο 17
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του νόµου αυτού αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά
στις επιµέρους διατάξεις του.
Αθήνα,
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ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

2. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

3. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

4. ΕΡΓΑΣΙΑΣ,
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

5. ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

6. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ»

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Παρακαλώ το
Τµήµα να εξουσιοδοτήσει το Προεδρείο για την υπ’ ευθύνη του
επικύρωση των Πρακτικών ως προς την ψήφιση στο σύνολο του
παραπάνω νοµοσχεδίου.
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Όχι, δεν εγκρίνουµε!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Το Τµήµα παρέσχε τη ζητηθείσα εξουσιοδότηση κατά πλειοψηφία.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ορίστε, κυρία
Μακρή, τι θέλετε;
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Ζητώ τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ορίστε, κυρία
Μακρή.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Εκ µέρους της Κοινοβουλευτικής Οµάδας των Ανεξάρτητων
Ελλήνων καταθέτουµε πρόταση για τη διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος σύµφωνα µε τα άρθρα 44 παράγραφος 2 του Συντάγµατος
και 116 του Κανονισµού της Βουλής…
(Θόρυβος-Διαµαρτυρίες στην Αίθουσα)
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Στη Γραµµατεία καταθέστε το, όχι
εδώ!
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Αφήστε την κυρία να τα
πει!
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: ...για το ψηφισµένο νοµοσχέδιο µε τίτλο:
«Δηµιουργία νέας καθετοποιηµένης εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας» που ρυθµίζει σοβαρό κοινωνικό ζήτηµα µε ερώτηµα αν οι
Έλληνες πολίτες εγκρίνουν το εν λόγω ψηφισµένο νοµοσχέδιο.
Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κυρία Μακρή,
θα το καταθέσετε στη Γραµµατεία του Προέδρου, θα ανακοινωθεί και στη συνέχεια θα συζητηθεί στη Διάσκεψη των Προέδρων.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Θα το καταθέσουµε, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δέχεστε στο σηµείο αυτό να λύσουµε τη συνεδρίαση;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Όχι!
(Θόρυβος-Διαµαρτυρίες στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Με τη συναίνεση του Τµήµατος και ώρα 20.29’ λύεται η συνεδρίαση για
αύριο ηµέρα Πέµπτη 10 Ιουλίου 2014 και ώρα 9.30’ µε αντικείµενο εργασιών του Τµήµατος: α) κοινοβουλευτικό έλεγχο, συζήτηση επίκαιρων ερωτήσεων και β) νοµοθετική εργασία σύµφωνα
µε την ηµερήσια διάταξη που έχει διανεµηθεί.

ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ

