ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΜΖ’
Τετάρτη 10 Δεκεµβρίου 2014
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Συζήτηση και λήψη απόφασης, σύµφωνα µε το άρθρο 62
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Β. ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
Ανακοίνωση του δελτίου επικαίρων ερωτήσεων της Πέµπτης 11 Δεκεµβρίου 2014, σελ. 3291
Γ. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
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3291 – 3306, 3332 – 3341, 3584 - 3597
2. Αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας επί της τροπολογίας
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3. Συζήτηση επί της τροποποίησης της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 2075 και ειδικό 151, από τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, και ψήφιση
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ΣΥΝΟΔΟΣ Γ’
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΜΖ’
Τετάρτη 10 Δεκεµβρίου 2014
Αθήνα, σήµερα στις 10 Δεκεµβρίου 2014, ηµέρα Τετάρτη και
ώρα 10.15’ συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολοµέλεια για να συνεδριάσει υπό την
προεδρία του Δ’ Αντιπροέδρου αυτής κ. ΙΩΑΝΝΗ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση.
Έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα το δελτίο επίκαιρων
ερωτήσεων της Πέµπτης 11 Δεκεµβρίου 2014.
Α. ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Πρώτου Κύκλου (Άρθρο 130
παράγραφοι 2 και 3 του Κανονισµού της Βουλής)
1. Η µε αριθµό 345/8-12-2014 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Ηρακλείου της Νέας Δηµοκρατίας κ. Γεωργίου Δεικτάκη προς
τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τη ρύθµιση των όρων παραγωγής και διακίνησης άνυδρης αιθυλικής αλκοόλης.
2. Η µε αριθµό 343/8-12-2014 επίκαιρη ερώτηση της Βουλευτού Σάµου του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αγνής
Καλογερή προς τον Υπουργό Υγείας, σχετικά µε την υποστελέχωση του ΕΚΑΒ στον Νοµό Σάµου.
3. Η µε αριθµό 340/8-12-2014 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Ιωαννίνων του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Μιχαήλ
Κασσή προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε την κατασκευή µονάδας επεξεργασίας λυµατολάσπης στα Ιωάννινα.
4. Η µε αριθµό 338/8-12-2014 επίκαιρη ερώτηση της Βουλευτού Β’ Θεσσαλονίκης των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Σταυρούλας
Ξουλίδου προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την επίλυση των προβληµάτων των ειδικών σχολείων της
χώρας.
5. Η µε αριθµό 342/8-12-2014 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Μεσσηνίας του Λαϊκού Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή κ. Δηµητρίου
Κουκούτση προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, σχετικά µε τη
συντριβή του µαχητικού αεροσκάφους βόρεια της Νήσου Γαύδου.
6. Η µε αριθµό 348/8-12-2014 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Λάρισας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδος κ. Γεωργίου
Λαµπρούλη προς τους Υπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίµων και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας,
σχετικά µε τις απολύσεις των εργαζοµένων στην «Ένωση-Αγροτικός Συνεταιρισµός Τρικάλων» που αρνήθηκαν να υπογράψουν
ατοµικές συµβάσεις εργασίας.
7. Η µε αριθµό 337/8-12-2014 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Σερρών των Ανεξαρτήτων Δηµοκρατικών Βουλευτών κ. Μάρκου
Μπόλαρη προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Πρόνοιας, σχετικά µε το δράµα των Σύρων προσφύγων στην
πλατεία Συντάγµατος και την ωµή αλήθεια για το Δουβλίνο ΙΙ.
Β. ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Δεύτερου Κύκλου (Άρθρο 130

παράγραφοι 2 και 3 του Κανονισµού της Βουλής)
1. Η µε αριθµό 346/8-12-2014 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Δράµας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Δηµήτριου Κυριαζίδη προς τον
Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε τη νοµοθετική επιλογή περί ένταξης των φορέων κοινωνικής µέριµνας της Δράµας σε ένα ενιαίο ΝΠΔΔ υπό τη επωνυµία
«Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης».
2. Η µε αριθµό 344/8-12-2014 Επίκαιρη Ερώτηση του Βουλευτή Δράµας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ.
Χρήστου Καραγιαννίδη προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε την επαναφορά του Θεραπευτηρίου Χρόνιων Παθήσεων Δράµας σε καθεστώς οικονοµικής
και διοικητικής αυτοτέλειας.
3. Η µε αριθµό 336/8-12-2014 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Δωδεκανήσου του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ.
Δηµητρίου Κρεµαστινού προς τον Υπουργό Υποδοµών,
Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε την αποκατάσταση της επικοινωνιακής κατάτµησης που υπαγορεύει ο χάρτης συχνοτήτων
της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
4. Η µε αριθµό 339/8-12-2014 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Ηρακλείου των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Κωνσταντίνου Δαµαβολίτη προς τους Υπουργούς Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Πρόνοιας και Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά µε την υποστελέχωση του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου.
5. Η µε αριθµό 347/8-12-2014 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Β’ Αθηνών του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Χρήστου
Κατσώτη προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Πρόνοιας, σχετικά µε τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι
συνταξιούχοι στο ταµείο ΕΤΑΠ-ΜΜΕ.
6. Η µε αριθµό 341/8-12-2014 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Κοζάνης των Ανεξαρτήτων Δηµοκρατικών Βουλευτών κ.
Γεωργίου Κασαπίδη προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίµων, σχετικά µε την αξιοποίηση του Ευρωπαϊκού Κανονισµού (ΕΚ) για τη δυνατότητα καταγραφής των «ισχυρισµών
υγείας» στην ετικέτα των ελληνικών ελαιολάδων.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόµαστε στην ηµερήσια
διάταξη της
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Μόνη συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου
του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων: «Ρυθµίσεις θεµάτων Μεταφορών, Τηλεπικοινωνιών και
Δηµοσίων ‘Εργων».
Η Διάσκεψη των Προέδρων αποφάσισε στην συνεδρίαση της
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Πέµπτης 4-12-2014 τη συζήτηση του νοµοσχεδίου σε δύο συνεδριάσεις. Σήµερα θα συζητηθεί το νοµοσχέδιο επί της αρχής.
Αύριο θα συζητηθεί το νοµοσχέδιο επί των άρθρων και των τροπολογιών.
Πριν δώσω τον λόγο στον εισηγητή της Νέας Δηµοκρατίας, θα
ήθελα να κάνω κάποιες ανακοινώσεις. Στο νοµοσχέδιο του
Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: «Ρύθµιση θεµάτων Μεταφορών, Τηλεπικοινωνιών και Δηµοσίων Έργων», ειδικός αγορητής του ΠΑΣΟΚ θα είναι ο κ. Μωραΐτης.
Από τους Ανεξάρτητους Έλληνες ορίζεται ειδικός αγορητής
ο Βουλευτής κ. Μαρίνος Ουζουνίδης και Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος η Βουλευτής κ. Χρυσοβελώνη. Από τη Δηµοκρατική
Αριστερά ορίζεται ειδική εισηγήτρια η κ. Νίκη Φούντα και Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος η Βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης κ. Ασηµίνα Ξηροτύρη-Αικατερινάρη.
Από τη Χρυσή Αυγή ορίζεται ειδικός αγορητής ο Βουλευτής
Β’ Αθηνών κ. Παναγιώταρος και Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος
ο Βουλευτής Σερρών κ. Ματθαιόπουλος.
Από τους Ανεξάρτητους Δηµοκρατικούς Βουλευτές ορίζεται
Ειδική αγορήτρια η Βουλευτής Κοζάνης κ. Μακρή και Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος η Βουλευτής Δωδεκανήσου κ. Ιατρίδη.
Τον λόγο έχει ο εισηγητής της Νέας Δηµοκρατίας κ. Αναστασιάδης.
ΣΑΒΒΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σε µία περίοδο πολιτικών ζυµώσεων, µε την πρόσφατη ψήφιση του προϋπολογισµού, την επικείµενη εκλογή του Προέδρου της Δηµοκρατίας και τη µάχη που
δίνει η χώρα µας να σταθεί όρθια µε αξιοπρέπεια απέναντι στις
διεθνείς προκλήσεις, έρχεται προς ψήφιση στην Ολοµέλεια το
υπό συζήτηση σχέδιο νόµου του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, ένα σηµαντικό νοµοσχέδιο που επιτυγχάνει
την αναµόρφωση του υφιστάµενου νοµοθετικού πλαισίου στους
τοµείς των µεταφορών, τηλεπικοινωνιών και δηµοσίων έργων.
Προσαρµόζει την ελληνική νοµοθεσία µε αυτήν της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ρυθµίζει εκκρεµή θέµατα στους παραπάνω τοµείς.
Μέσα από την ουσιαστική παρέµβασή του, το Υπουργείο δίνει
λύσεις σε χρόνιες παθογένειες και στρεβλώσεις του εθνικού δικαίου που έρχονται σε αντίθεση µε τις σχετικές αποφάσεις και
οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καλύπτει ένα ευρύ φάσµα
ρυθµίσεων. Ξεκινά από την Επιτροπή Διερεύνησης Σιδηροδροµικών Ατυχηµάτων µε την ουσιαστική επανασύστασή της ως ανεξάρτητη αρχή.
Συνεχίζει µε τις εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης αυτοκινήτων, µε
ειδική µέριµνα την ασφάλεια και εξυπηρέτηση του κοινωνικού
συνόλου και παράλληλα, τη διευκόλυνση λειτουργίας των επιχειρήσεων από τις επιβατικές εµπορευµατικές και σιδηροδροµικές
µεταφορές, µε καθορισµό κανόνων, µε οικονοµικό νοικοκύρεµα,
καλύτερη οργάνωση, µε αυστηρό έλεγχο των οχηµάτων, µε πρωταρχικό στόχο την ασφάλεια και την καλύτερη εξυπηρέτηση των
πολιτών.
Το νοµοσχέδιο ολοκληρώνεται µε ρυθµίσεις για άλλα θέµατα
του τοµέα µεταφορών και ρυθµίσεις θεµάτων τηλεπικοινωνιών,
ταχυδροµείων και δηµοσίων έργων.
Βήµα-βήµα για κάθε ένα νέο τοµέα παρουσιάζουµε σήµερα
ένα ολοκληρωµένο νοµοσχέδιο µε καίριες παρεµβάσεις και ουσιαστικές µεταρρυθµίσεις, αναγκαίες και χρήσιµες, µε πολλαπλά
θετικά αποτελέσµατα για τους πολίτες.
Ειδικότερα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συστήνεται Επιτροπή Διερεύνησης Σιδηροδροµικών Ατυχηµάτων µε διοικητική
και οικονοµική αυτοτέλεια. Εξασφαλίζεται έτσι ο ανεξάρτητος
χαρακτήρας της αρχής κατά την άσκηση των καθηκόντων της.
Σε ένα απόλυτα εναρµονισµένο πλαίσιο λειτουργίας µε αυτό των
υπολοίπων ευρωπαϊκών κρατών υιοθετούνται κοινά µέτρα και
πρακτικές σε θέµατα ασφάλειας των σιδηροδροµικών µεταφορών, πρόληψης ατυχηµάτων και εξαγωγής χρήσιµων συµπερασµάτων µετά τα ατυχήµατα. Σκοπός είναι η ενίσχυση της
προστασίας της ζωής των πολιτών, καθώς και η θωράκιση της
ασφαλούς ανάπτυξης της αγοράς των σιδηροδροµικών µεταφορών στη χώρα µας.
Μέσα από αυτά αναβαθµίζεται η ποιότητα των παρεχόµενων
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υπηρεσιών και αξιοποιούνται τα πλεονεκτήµατα του σιδηροδρόµου. Προς αυτή την κατεύθυνση κινούνται οι προτεινόµενες ρυθµίσεις. Καθορίζεται µε σαφήνεια ο τρόπος οργάνωσης και
λειτουργίας της επιτροπής.
Με τις διατάξεις του δεύτερου κεφαλαίου ρυθµίζονται εκκρεµή
θέµατα που σχετίζονται µε τις εγκαταστάσεις και τη λειτουργία
σταθµών εξυπηρέτησης και των συνεργείων αυτοκινήτων, όπως
επίσης θέµατα κατασκευών και εγκαταστάσεων των πρατηρίων
υγρών καυσίµων. Έτσι, θα αρθούν εµπόδια που δυσκολεύουν τη
λειτουργία των επιχειρήσεων και της αγοράς στους τοµείς αυτούς, αλλά και θα διασφαλιστούν καλύτερες συνθήκες ασφάλειας
και εξυπηρέτησης των πολιτών.
Το Υπουργείο παρεµβαίνει προς όφελος του κοινωνικού συνόλου. Οι πολίτες διευκολύνονται στις µετακινήσεις τους στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας. Δίνεται η δυνατότητα παράτασης
λειτουργίας στους υπαίθριους σταθµούς αυτοκινήτων, οι οποίοι
αποδεδειγµένα λειτουργούσαν µε άδεια µέχρι τις 31-12-2012 σε
περιοχές του ιστορικού κέντρου της Αθήνας. Στις περιοχές
αυτές, εξαιτίας απαγορευτικών χρήσεων γης, δεν επιτρέπεται
πλέον η ίδρυση νέων υπαίθριων σταθµών αυτοκινήτων.
Η ασάφεια στο νοµικό πλαίσιο, σχετικά µε την αδειοδότηση
και λειτουργία των σύγχρονων εγκαταστάσεων πλυντηρίων αυτοκινήτων, είχε οδηγήσει στην έκδοση αντιφατικών αποφάσεων
από τις κατά τόπους αρµόδιες διευθύνσεις µεταφορών και επικοινωνιών των περιφερειών. Σήµερα το πρόβληµα λύνεται. Στο
νοµοσχέδιο παρέχονται όλες οι απαραίτητες διευκρινήσεις.
Με τις διατάξεις του τρίτου κεφαλαίου επιλύονται ζητήµατα
που αφορούν τις επιβατικές µεταφορές. Σε µία σειρά από ρυθµίσεις και ουσιαστικές παρεµβάσεις βελτιώνονται οι µέχρι σήµερα ισχύουσες διατάξεις. Προσβλέπουµε στην ποιοτική
αναβάθµιση των παρεχόµενων προς τους πολίτες υπηρεσιών,
στην ασφάλειά στους, στην καλύτερη εξυπηρέτηση και στην
προστασία του κοινωνικού χαρακτήρα των µέσων µαζικής µεταφοράς.
Ειδικότερα σηµειώνω: Ρυθµίζεται ο νέος τρόπος διάθεσης εισιτηρίου και ελέγχου κοµίστρων στα µέσα µαζικής µεταφοράς.
Θεσµοθετείται η έκδοση κανονισµού δικαιωµάτων επιβατών. Ο
επιβάτης αποκτά δικαιώµατα. Θεσπίζονται κριτήρια καθορισµού
των χώρων αφετηρίας και στάσεων των διεθνών δηµόσιων λεωφορειακών γραµµών. Θεσµοθετείται η χορήγηση πιστοποιητικών
επαγγελµατικής ικανότητας των οδηγών διεθνών µεταφορών µε
βάση την εµπειρία τους και όχι µόνο µε τις εξετάσεις.
Συστήνεται ειδική κατηγορία επιβατικών δηµοσίας χρήσεως αυτοκινήτων για τη µεταφορά των ατόµων µε ειδικές ανάγκες και των
συνοδών τους. Καθορίζεται το σηµείο έναρξης και λήξης της µίσθωσης και λειτουργίας του ταξιµέτρου των επιβατικών δηµοσίας
χρήσεως αυτοκινήτων. Κατηγοριοποιούνται οι παραβάσεις των κατόχων επιβατικών δηµοσίας χρήσεως αυτοκινήτων και προβλέπεται αντιστοίχιση των επιβαλλόµενων κυρώσεων. Ρυθµίζονται
ζητήµατα γύρω από τη δυνατότητα απόκτησης άδειας οδήγησης
από άτοµα µε µαθησιακές δυσκολίες ή άτοµα που δεν γνωρίζουν
γραφή, µε στόχο την καλύτερη λειτουργία και έλεγχο των µέσων
αυτών, αλλά και την καλύτερη εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού.
Με τις διατάξεις και τις παρεµβάσεις του παρόντος νοµοσχεδίου εξασφαλίζεται η βιωσιµότητα του Οργανισµού Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης. Επιβεβαιώνεται ο κοινωνικός
χαρακτήρας του οργανισµού. Αυτό δεν αποτελεί παροχή, αποτελεί υποχρέωσή µας, υποχρέωση της πολιτείας προς το επιβατικό
κοινό της Θεσσαλονίκης. Παρατείνεται η κυκλοφορία του 15% του
συνολικού αριθµού των κυκλοφορούντων λεωφορείων του οργανισµού από δεκαπέντε σε είκοσι έτη. Καθορίζεται ο ελάχιστος
αριθµός κυκλοφορούντων λεωφορείων καθηµερινά. Καθορίζεται
η δροµολόγηση των ειδικά διασκευασµένων οχηµάτων για την
εξυπηρέτηση των ατόµων µε ειδικές ανάγκες, επίσης καθηµερινά.
Η πολιτεία ασκεί κοινωνική πολιτική και αναλαµβάνει την οικονοµική διαφορά που προκύπτει προς τον οργανισµό από τη µετακίνηση µε µειωµένα εισιτήρια ή και χωρίς την καταβολή
κοµίστρου ειδικών κατηγοριών πολιτών, όπως είναι οι πολύτεκνοι, τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες, οι φοιτητές, οι ένστολοι κ.λπ.
Κυρώνεται µε νόµο η κοινή υπουργική απόφαση του Αναπλη-
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ρωτή Υπουργού Οικονοµικών και του Υφυπουργού Υποδοµών,
Μεταφορών και Δικτύων µε την οποία ρυθµίζονται εκκρεµότητες
των χρήσεων των ετών 2009 έως και 2013.
Τέλος, καθορίζεται η τιµολογιακή πολιτική και γίνεται επαναπροσδιορισµός των συµβατικών δαπανών-εσόδων αντισταθµιστικής καταβολής των χρήσεων των ετών 2015, 2016 και 2017.
Και σας αξίζουν, κύριοι Υπουργοί, συγχαρητήρια γι’ αυτές σας
τις παρεµβάσεις, διότι µε αυτές εξασφαλίσατε τη βιωσιµότητα
του οργανισµού, η οποία σερνόταν τέσσερα χρόνια µε κίνδυνο
ο οργανισµός να καταρρεύσει.
Όµως, κύριε Υπουργέ, εδώ για να είναι ολοκληρωµένη η παρέµβασή µας πρέπει να δοθεί λύση και µε τα χρέη του οργανισµού προς τα ασφαλιστικά ταµεία, προς το ΙΚΑ, να γίνει η
ρύθµιση καταβολής σύµφωνα µε την τροπολογία που καταθέσαµε και υπογράφουµε όλοι οι Βουλευτές του Νοµού Θεσσαλονίκης. Επισηµαίνεται δε ότι τα χρέη αυτά δηµιουργήθηκαν όχι µε
ευθύνη του οργανισµού, αλλά γιατί η πολιτεία δεν ήταν συνεπής
απέναντι στις υποχρεώσεις της, απέναντι στον οργανισµό. Δεν
κατέβαλε δηλαδή το συµφωνηµένο τίµηµα στο χρόνο που
έπρεπε να καταβληθεί. Εκτός και αν υπάρχει άλλη λύση για να
γίνει η καταβολή των ρυθµίσεων προς τον οργανισµό όλη µαζί,
έτσι ώστε να πληρωθούν εφάπαξ οι υποχρεώσεις προς το ΙΚΑ.
Θα ήθελα να παρακαλέσω όλες τις παρατάξεις για να διατηρήσουµε ζωντανό τον οργανισµό και τη λειτουργία του, να στηρίξουν αυτήν την τροπολογία µας.
Με την προτεινόµενη νοµοθετική ρύθµιση προσδιορίζεται ο
ελάχιστος αριθµός κυκλοφορούντων λεωφορείων που υποχρεούται ο οργανισµός να δροµολογεί. Εξασφαλίζονται οι προϋποθέσεις ασφαλούς κυκλοφορίας και ποιοτικής εξυπηρέτησης των
πολιτών. Περιορίζονται οι λειτουργικές δαπάνες σε εύλογο και
εφικτό ποσοστό µέσω της δροµολόγησης και κυκλοφορίας του
κάθε φορά ενδεδειγµένου αριθµού λεωφορείων, πάντα σύµφωνα
µε τις ανάγκες του επιβατικού κοινού και για την εξυπηρέτηση
των πολιτών της Θεσσαλονίκης.
Κι εδώ, κύριε Υπουργέ, πρέπει να επισηµάνω και να ζητήσω
την επανεξέταση, ίσως και τον επαναπροσδιορισµό, του θέµατος
της παραγράφου 5 του άρθρου 30, που αφορά τη διαµάχη του
οργανισµού µε το Δήµο Συκεών και που είναι στοιχείο της µελέτης που είχε προηγηθεί για να καταλήξει η συµφωνία του οργανισµού µε την πολιτεία, διότι διαφορετικά ίσως υπάρχει κίνδυνος
να εκτροχιαστεί αυτή η συµφωνία.
Το Υπουργείο παρεµβαίνει και αυξάνει το όριο ηλικίας των µεταχειρισµένων επιβατικών αυτοκινήτων που µπορούν να ταξινοµηθούν ως δηµοσίας χρήσης, ταξί και ειδικής µίσθωσης, από τα
δύο στα πέντε έτη. Προσφέρεται έτσι µια ουσιαστική οικονοµική
ανάσα στους αυτοκινητιστές ιδιοκτήτες επιβατικών δηµοσίας
χρήσεως αυτοκινήτων. Πρόκειται για µια κατηγορία επαγγελµατιών που έχει πληγεί από την κρίση και έχει ανάγκη –όπως και
άλλες κατηγορίες- τη στήριξη της πολιτείας, πολύ δε περισσότερο αυτές τις µέρες που ζούµε όλοι δύσκολα.
Αποσαφηνίζεται το πλαίσιο περί κανονισµού λειτουργίας επιβατικών δηµοσίας χρήσεως αυτοκινήτων, σχετικά µε τις παραβάσεις. Αναφερόµαστε πλέον σε τέσσερις διακριτές κατηγορίες
παραβάσεων. Προσδιορίζονται σαφέστατα και τα διοικητικά πρόστιµα ανά κατηγορία, καθώς και οι διοικητικές κυρώσεις επί των
ιδιοκτητών, των εκµεταλλευτών ή των οδηγών που παραβαίνουν
τις διατάξεις περί λειτουργίας επιβατικών δηµοσίας χρήσεως αυτοκινήτων.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στο υπό συζήτηση νοµοσχέδιο
ρυθµίζονται και σοβαρά ζητήµατα εµπορευµατικών µεταφορών.
Δεν είναι λίγα τα παραδείγµατα, στο πρόσφατο κιόλας παρελθόν,
πρόκλησης ατυχηµάτων από οχήµατα φορτηγά, κυρίως αλλοδαπά, ακατάλληλα να κυκλοφορούν στους ελληνικούς δρόµους.
Να θυµίσω απλά την καραµπόλα δεκάδων αυτοκινήτων, όπου θρηνήσαµε και θύµατα, έξω από τη Βέροια επί της Εγνατίας Οδού.
Η πολιτεία άµεσα προχωρά και θεσµοθετεί τη σύσταση µεικτών κλιµακίων ελέγχου σε παραµεθόριους δήµους. Ταυτόχρονα, ρυθµίζει θέµατα σχετικά µε τη χρήση και τον αποτελεσµατικότερο έλεγχο των φορτηγών δηµοσίας χρήσεως, καθώς και
σε ό,τι αφορά τη µεταφορά επικίνδυνων εµπορευµάτων. Στόχος
είναι να αυξηθεί ο δείκτης ασφάλειας για τους πολίτες.
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Πρόκειται για ένα πολύ σωστό και σοβαρό βήµα, µιας και στις
παραµεθόριες κυρίως περιοχές της χώρας µας αναµένεται να
ενισχύσει τον έλεγχο, στα αλλοδαπά κυρίως οχήµατα, στα σηµεία εισόδου και εξόδου της χώρας µας. Ο έλεγχος αυτός από
τη µια θα αυξήσει την οδική ασφάλεια και από την άλλη θα συµβάλλει στη διαµόρφωση ίσων συνθηκών ανταγωνισµού µεταξύ
των αλλοδαπών ιδιοκτητών µεταφορέων και των Ελλήνων µεταφορέων.
Με το έκτο κεφάλαιο του νοµοσχεδίου ρυθµίζονται µια σειρά
από θέµατα µεταφορών.
Επιγραµµατικά σας αναφέρω την παράταση εγκρίσεως τύπου
για την ταξινόµηση ορισµένων κατηγοριών αυτοκινήτων οχηµάτων.
Επίσης, ρυθµίζονται θέµατα σχετικά µε την εργασία, ώρες
οδήγησης και ανάπαυσης των οδηγών ελληνικών και αλλοδαπών
οχηµάτων, µε την πρόβλεψη προστίµων και διοικητικών κυρώσεων για σχετικές παραβάσεις.
Τροποποιούνται διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας,
προκειµένου να διαµορφωθούν οι απαραίτητες και ικανές προϋποθέσεις για να παρέχονται σύγχρονες, ποιοτικές και ανταγωνιστικές υπηρεσίες προς όφελος των πολιτών, της εθνικής
οικονοµίας και των ιδίων των µεταφορέων.
Απλουστεύεται η διαδικασία και η δυνατότητα ανάπτυξης ενός
αποδεκτού δικτύου συγκοινωνιακής εξυπηρέτησης των νησιών
µας.
Επιδιώκεται, επίσης, η αποσαφήνιση και η οριστική επίλυση
του ζητήµατος σχετικά µε τη νοµική φύση και το θεσµικό πλαίσιο
λειτουργίας της Επιτροπής Ατυχηµάτων και της ασφάλειας των
πτήσεων.
Στη συνεχή µάχη για την πάταξη της φοροδιαφυγής και την
αντιµετώπιση της λαθρεµπορίας καυσίµων, το Υπουργείο κάνει
ένα βήµα ακόµη προς τη σωστή κατεύθυνση. Προχωρά στη διασύνδεσή του µε τη βάση δεδοµένων του συστήµατος εισροώνεκροών των πρατηρίων καυσίµων που διατηρεί η Γενική Γραµµατεία Δηµοσίων Εσόδων. Στην ίδια βάση θα συνδεθούν και περιφερειακές διευθύνσεις µεταφορών και επικοινωνιών. Με τον
τρόπο αυτό εξασφαλίζονται έστω και αργά, κοινά ενιαία αρχεία
µεταξύ των εµπλεκόµενων φορέων απέναντι στον κοινό σκοπό
της πάταξης του λαθρεµπορίου των καυσίµων.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Παρακαλώ.
ΣΑΒΒΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ: Ευχαριστώ.
Στο ιδιαίτερα ευαίσθητο περιβάλλον των τηλεπικοινωνιών αναφέροµαι στο αµέσως επόµενο κεφάλαιο του νοµοσχεδίου- το
Υπουργείο επεµβαίνει εκσυγχρονίζοντας και απλοποιώντας τον
τρόπο λειτουργίας της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και
Ταχυδροµείων. Την καθιστά έτσι αποτελεσµατική και πιο παραγωγική. Επίσης, επικαιροποιείται το καθεστώς αδειοδότησης
τόσο των συστηµάτων κεραιών ραδιοφωνικών σταθµών όσο και
των παρόχων δικτύου επίγειας ψηφιακής εκποµπής.
Τέλος, µε το παρόν σχέδιο νόµου ρυθµίζονται θέµατα αρµοδιότητας της Γενικής Γραµµατείας Δηµοσίων Έργων. Εκσυγχρονίζεται το νοµοθετικό πλαίσιο των δηµοσίων έργων και των
αναγκαστικών απαλλοτριώσεων. Μπαίνει φραγµός στην κατασπατάληση του δηµοσίου χρήµατος. Μπαίνουν όροι. Επιβάλλονται ποινικές ρήτρες σε βάρος του αναδόχου δηµοσίων έργων για
υπέρβαση των προθεσµιών. Ορίζονται προθεσµίες, εντός των
οποίων είναι υποχρεωµένοι να υποβάλουν αιτήµατα παράτασης
οι ανάδοχοι προς τις αναθέτουσες αρχές.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, γίνεται σαφές πως µέσα από τις
διατάξεις του νοµοσχεδίου που συζητάµε σήµερα, προκύπτουν
πολύπλευρες ωφέλειες στην οικονοµία, στην κοινωνία και στους
πολίτες, στο φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον, στη δηµόσια διοίκηση και στην απονοµή της δικαιοσύνης. Με τις διατάξεις του
νοµοσχεδίου επιχειρούµε και πιστεύουµε στην τόνωση και ενίσχυση της υγιούς ανταγωνιστικής επιχειρηµατικότητας, του
επενδυτικού ενδιαφέροντος και της οµαλής λειτουργίας της αγοράς, στη θωράκιση της νοµιµότητας. Οι προτεινόµενες ρυθµίσεις
έρχονται να οµαλοποιήσουν πλήθος ζητηµάτων και να απλοποι-

3294

ήσουν διαδικασίες δίνοντας λύσεις, εναρµονίζοντας το εθνικό µε
το ευρωπαϊκό δίκαιο, µε γνώµονα πάντα την προστασία και το
συµφέρον του Έλληνα πολίτη. Το παρόν νοµοσχέδιο αποτελεί
ακόµα µια απόδειξη ότι παράγεται έργο, µε µία σειρά από ουσιαστικές παρεµβάσεις, µε στοχευµένες παρεµβάσεις και ενωσιακό πνεύµα, µε οφέλη και θετικά αποτελέσµατα που έχουν ως
αποδέκτη το σύνολο της κοινωνίας. Λάθη και παραλείψεις του
παρελθόντος αντιµετωπίζονται. Γραφειοκρατικές διαδικασίες
απλοποιούνται. Το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Δικτύων αποδεικνύει τη σε βάθος µελέτη και επεξεργασία των διατάξεων του παρόντος νοµοσχεδίου που κινείται προς τη σωστή
κατεύθυνση και το στηρίζουµε υπερψηφίζοντάς το.
Σας ευχαριστώ πολύ για την ανοχή, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούµε, κύριε
συνάδελφε.
Γίνεται γνωστό στο Σώµα ότι από το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας ορίζεται ως ειδικός αγορητής ο Βουλευτής κ. Χαλβατζής.
Τον λόγο έχει η κ. Ουζουνίδου.
ΕΥΓΕΝΙΑ ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι, κάνω έκκληση από αυτό το Βήµα και πάλι
στην Κυβέρνηση να µην καθυστερήσετε να σώσετε τη ζωή του
παιδιού.
Συζητάµε σήµερα ένα από τα τελευταία καταστροφικά νοµοσχέδια αυτής της συγκυβέρνησης, υπό τη σκιά των εκβιασµών
των Σαµαρά-Βενιζέλου για εξασφάλιση εκατόν ογδόντα βουλευτικών ψήφων. Αντιλαµβάνεστε, κύριοι της Κυβέρνησης, ότι η παραµονή σας στην εξουσία είναι όνειρο θερινής νυκτός. Για τον
λόγο αυτό τρέχετε ακόµη και την ύστατη στιγµή να κλείσετε ανοιχτά γραµµάτια και να ξεπουλήσετε όσο-όσο τα εναποµείναντα
«χρυσά» και «ασηµικά» της χώρας.
Υπογραµµίζουµε πως πρόκειται για πολυνοµοσχέδιο «σκούπα»
που οδηγεί στην πλήρη διάλυση του ΟΣΕ, στην ιδιωτικοποίηση
του δηµόσιου αγαθού του νερού, αρχικά στην περιφέρεια, ένα
νοµοσχέδιο που αυστηροποιεί το τιµωρητικό πλαίσιο µετακίνησης, που ιδιωτικοποιεί µια σειρά ελέγχων στις αστικές και υπεραστικές συγκοινωνίες και στα ιδιωτικά ΚΤΕΟ, που περιλαµβάνει
µία σειρά διευκολυντικών ρυθµίσεων για τον ιδιωτικό ΟΑΣΘ, για
τους µεγαλοκαναλάρχες, ενάντια στο δηµόσιο συµφέρον. Ένα
νοµοσχέδιο που δεν συνάδει µε τη λειτουργία ενός σύγχρονου
κράτους, για το οποίο θεωρητικά κόπτεστε, αλλά αντίθετα εντείνετε τη δυσλειτουργία της δηµόσιας διοίκησης όταν επιλέγετε
να µην επιλύετε προβλήµατα, αλλά να δίνετε παρατάσεις και
εξαιρέσεις.
Βρίθει, κύριοι, το υφιστάµενο νοµοσχέδιο, είτε στον τοµέα των
χωροταξικών πολεοδοµικών διατάξεων είτε στον τοµέα των τηλεπικοινωνιών από παρατάσεις, παρατάσεις και ξανά παρατάσεις
στο όνοµα δήθεν της αντιµετώπισης των προβληµάτων της κρίσης.
Ειδικότερα για τις σιδηροδροµικές µεταφορές, µέγα είναι το
θέµα της διερεύνησης των σιδηροδροµικών ατυχηµάτων.
Οπωσδήποτε απαιτείτο παρέµβαση στο υφιστάµενο χάος µε
τις επιτροπές των σιδηροδροµικών εταιρειών, µε τις επικαλύψεις
αρµοδιοτήτων και ευθυνών, µε την έλλειψη κανόνων και προδιαγραφών.
Διαφωνούµε, όµως, ριζικά µε την επιλογή σας για τη σύσταση
ανεξάρτητης διοικητικής αρχής, της οποίας µάλιστα τα µέλη δεν
απαιτείται να έχουν σιδηροδροµική εµπειρία. Δεν διορίζονται από
την αρµόδια επιτροπή του Κοινοβουλίου, αλλά µε απόφαση
Υπουργού. Σας το είπαµε και στην επιτροπή ότι δεν επιβάλλεται
η ανεξάρτητη αρχή από το κοινοτικό δίκαιο. Εσείς την επιλέγετε.
Οι ανεξάρτητες αρχές στη χώρα µας δεν έχουν λειτουργήσει
ούτε ανεξάρτητα ούτε υπέρ του δηµοσίου συµφέροντος και βεβαίως αµφισβητούµε ότι θα λειτουργήσει και αυτή.
Με άλλες ρυθµίσεις για τον ΟΣΕ αντιγράφετε µε καθυστέρηση
το αποτυχηµένο µοντέλο της Μεγάλης Βρετανίας η οποία σπεύδει να µαζέψει τα ασυµµάζευτα της πολιτικής της, δαπανώντας
κάθε χρόνο πάνω από δύο δισεκατοµµύρια λίρες. Εσείς τεµαχίζετε τον ΟΣΕ, τον ιδιωτικοποιείτε κοµµάτι-κοµµάτι και, όπως αποτυπώθηκε και στον προϋπολογισµό του 2015 και όπως
ανακοίνωσε και το ΤΑΙΠΕΔ, είµαστε στην τελική φάση της ιδιωτικοποίησης των «ΤΡΑΙΝΟΣΕ» και ΕΕΣΣΤΥ στα τέλη Ιανουαρίου.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Οι ρυθµίσεις για τον ΟΣΕ είναι εφαρµογές µνηµονιακής πολιτικής, ώστε να µεταβιβαστεί ο ΟΣΕ στους ιδιώτες επενδυτές µε διαλυµένες εργασιακές σχέσεις και θολό το οικονοµικό πεδίο του
οργανισµού.
Η ανάθεση διαχείρισης τροχαίου υλικού στη «ΓΑΙΑΟΣΕ» αποτελεί µια εκ των κυριότερων δυσµενέστερων διατάξεων. Αναθέτετε
στη «ΓΑΙΑΟΣΕ», µια µικρή εταιρεία, χωρίς σχετική υποδοµή και τεχνογνωσία, τη διαχείριση του τροχαίου υλικού, αντί να την αναθέσετε στον ΟΣΕ ο οποίος διαθέτει την τεχνογνωσία και την
απαραίτητη υποδοµή.
Βέβαια, όσο υπάρχει ο ΟΣΕ, θα είναι παρόντα όλα τα µεγάλα
σκάνδαλα των κυβερνήσεών σας που κατασπατάλησαν πάνω από
εννέα δισεκατοµµύρια ευρώ, χωρίς να ολοκληρωθεί κανένα έργο.
Βρίσκεστε στη δεινή θέση για διαγραφή του δήθεν χρέους του
ΟΣΕ. Ο ΟΣΕ υποχρεωνόταν να δανείζεται και υπάρχουν καταγγελίες ότι τα δάνεια που έπαιρνε στην περίοδο Σηµίτη πήγαιναν για
να καλύψουν άλλες δηµόσιες τρύπες εκτός σιδηρόδροµου. Η
απαγόρευση στον ΟΣΕ να έχει εµπορικές δραστηριότητες δεν
προκύπτει από πουθενά. Εποµένως, κύριε Υπουργέ, καταρρίπτεται το επιχείρηµά σας.
Πριµοδοτείτε ουσιαστικά την «ΤΡΑΙΝΟΣΕ» εν όψει της ιδιωτικοποίησής της, χρηµατοδοτώντας –πρώτον- τις εργασίες εκτεταµένης συντήρησης µε τριάντα έως εκατό εκατοµµύρια ευρώ,
ανάλογα µε το για πόσο τροχαίο υλικό θα κάνει εκτεταµένη συντήρηση. Ο εκµισθωτής του τροχαίου υλικού, η «ΤΡΑΙΝΟΣΕ», ο
αγοραστής δηλαδή αύριο, θα εκτελεί ή θα αναθέτει και εργασίες
συντήρησης µε εργολαβικά οφέλη.
Δεύτερον, της χαρίζετε τις οφειλές τις οποίες δεν πλήρωσε,
όπως όφειλε, για την εκτεταµένη συντήρηση του τροχαίου υλικού
και τις πληρώνει ο φορολογούµενος. Εν κατακλείδι, ένας ιδιώτης
θα διαχειρίζεται δηµόσια περιουσία.
Τρίτον, δίνετε «προίκα» πενήντα εκατοµµύρια ευρώ ετησίως
µέχρι το 2019. Δεν µιλάµε για τις άγονες γραµµές, κύριε Υπουργέ,
που και αυτές θα τις πάρει ο ιδιώτης. Ο ιδιώτης, επίσης, θα δροµολογήσει αµαξοστοιχίες και τις γραµµές που έχουν κλείσει αναιτιολόγητα και περιµένουν την ιδιωτικοποίηση για να ξαναλειτουργήσουν.
Όπως τόνισαν και οι εργαζόµενοι στην επιτροπή µας, το υπόλοιπο τροχαίο υλικό που θα παραµείνει στη «ΓΑΙΑΟΣΕ», δεδοµένου ότι δεν υπάρχει καµµία άλλη εταιρεία στον ελλαδικό χώρο
πέραν της ΕΕΣΣΤΥ και του ΟΣΕ που να µπορεί να κάνει επισκευή,
το πιο πιθανό είναι, αν βγει στην αγορά, να πάει στη FYROM ή
οπουδήποτε αλλού, κι έτσι χάνονται έργο και θέσεις εργασίας από
τη χώρα µας.
Για ποια ανάκαµψη εθνικής οικονοµίας µπορείτε να µιλάτε, όταν
όχι µόνο ιδιωτικοποιείτε, αλλά απεµπολείτε από τη χώρα τέτοιου
είδους δραστηριότητα; Αυτό το έργο το έχουµε ξαναδεί, κύριοι,
µε τη ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη.
Βέβαια, µε τη διάταξη περί ανάθεσης από τη ΡΑΕΜ µετά το
2019 της παροχής υπηρεσιών υποχρέωσης δηµόσιας υπηρεσίας
στις επιβατικές σιδηροδροµικές µεταφορές, οδηγούµαστε στην
οριστική διάλυση του δηµόσιου σιδηρόδροµου.
Η θέση του ΣΥΡΙΖΑ για τον σιδηρόδροµο είναι ξεκάθαρη. Μιλάµε για ενιαίο δηµόσιο ΟΣΕ µε λογιστικό διαχωρισµό, όπως άλλωστε συµβαίνει σχεδόν σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Έχουµε δεσµευτεί –και θα το πράξουµε ως κυβέρνηση
της Αριστεράς- να παραδώσουµε στον ελληνικό λαό έναν δηµόσιο
σιδηρόδροµο ασφαλή, εξυγιασµένο, φιλικό στο περιβάλλον, που
θα λειτουργήσει ως µηχανή ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας.
Κυρίες και κύριοι, ζητάµε την απόσυρση του άρθρου 68 καθώς
ουσιαστικά επιχειρείται η ιδιωτικοποίηση του τοµέα ύδρευσηςαποχέτευσης παρά το γεγονός ότι η ιδιωτικοποίηση του νερού κρίθηκε αντισυνταγµατική από το Συµβούλιο της Επικρατείας και
παρά τη σθεναρή αντίσταση της κοινωνίας.
Το νερό µετατρέπεται από δηµόσιο αγαθό σε εµπόρευµα και η
λογική την οποίαν ανέπτυξε και ο Υπουργός στην επιτροπή είναι
ότι η ΕΥΔΑΠ θα κάνει επενδύσεις µόνο αν βγαίνει οικονοµικά. Η
εισηγµένη στο Χρηµατιστήριο, ελεγχόµενη από το δηµόσιο
ΕΥΔΑΠ θα µπορεί, εάν ψηφίσετε αυτό το άρθρο, να αναλαµβάνει
τα δηµοτικά δίκτυα ανά τη χώρα και να τα παραχωρεί σε ιδιώτες.
Με τις ρυθµίσεις αυτές αλλοιώνετε το χαρακτήρα της αποκέν-
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τρωσης που αποπειραθήκατε µε τον «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ» και παραβιάζετε την αρχή της εγγύτητας για τη διαχείριση του νερού.
Τα διαχειριστικά σχέδια λεκανών απορροής που έχουν καταρτιστεί και εγκριθεί σύµφωνα µε την οδηγία-πλαίσιο 60/2000 ως
προς την αστική χρήση του νερού βασίζονται στη δηµοτική διαχείριση.
Επιµένουµε και τονίζουµε ότι στην περιφέρεια δεν µπορεί
παρά η ΕΥΔΑΠ να έχει συµβουλευτικό και µόνο χαρακτήρα, εάν
και όποτε το επιθυµούν οι αντίστοιχες ΔΕΥΑ και τίποτα παραπάνω επ’ αυτού. Αφήστε τα παιχνίδια.
Κυρίες και κύριοι, το τονίσαµε πολλαπλά και στην επιτροπή
µπας και σας πείσουµε. Δεν το καταφέραµε. Είναι εξοντωτικά για
τους πολίτες-επιβάτες τα πρόστιµα και απαράδεκτος ο πενταπλασιασµός του προστίµου εάν δεν πληρωθεί εντός τριών
µηνών. Και βέβαια δεν υπάρχει καµµία ρύθµιση για τη µετακίνηση
των ανέργων και των πολιτών που ζουν κάτω από το όριο της
φτώχειας, στους οποίους ο ΣΥΡΙΖΑ θα εξασφαλίσει δωρεάν
κάρτα µετακίνησης µε τα µέσα µαζικής µεταφοράς.
Η ιδιωτικοποίηση του ελέγχου προβλέπεται στα µέσα µαζικής
µεταφοράς Αθηνών, Θεσσαλονίκης και στις υπεραστικές οδικές
και σιδηροδροµικές µεταφορές. Και εσείς, κύριε Υπουργέ, µας
είπατε στην επιτροπή ότι λάθος καταλάβαµε όλοι -και οι Βουλευτές και ο Τύπος- κι ότι δεν ιδιωτικοποιείται ο έλεγχος στον ΟΑΣΑ.
Αλήθεια; Δεν δύνανται οι επιχειρήσεις παροχής συγκοινωνιακού
έργου να το αναθέσουν;
Δεν είναι δυνατόν για εµάς να είναι ιδιωτικός ο έλεγχος και να
αποκτά ο ελεγκτής µιας ιδιωτικής εταιρείας εκτελεστική και δικαστική εξουσία και ο παραβάτης να στερείται του δικαιώµατος
δικαστικής αµφισβήτησης του αδικήµατος και της ποινής.
Οµοίως, ριζικά αντίθετοι είµαστε στη δυνατότητα ανάθεσης σε
τρίτους της έκδοσης και διάθεσης εισιτηρίων.
Δεν µας απαντήσατε, κύριε Υπουργέ, για την εµπειρία ιδιωτικοποίησης της διάθεσης των εισιτηρίων από την «ΤΡΑΙΝΟΣΕ».
Ήταν θετική και γι’ αυτό τη διευρύνετε και σε άλλους συγκοινωνιακούς φορείς ή έχουµε δίκιο ότι το πείραµα απέτυχε και γι’
αυτό δεν µας απαντάτε;
Είναι δυσµενείς οι επιπτώσεις για το επιβατικό κοινό, την οδική
ασφάλεια και το δηµόσιο συµφέρον και στις ρυθµίσεις για τον
ΟΑΣΘ. Επιγραµµατικά αναφέρω: πρώτον, αύξηση ηλικίας των
λεωφορείων, δεύτερον, µείωση του συγκοινωνιακού παρεχόµενου έργου χωρίς µείωση της αντίστοιχης αµοιβής, τρίτον, ανάθεση έκδοσης του ηλεκτρονικού εισιτηρίου για όλα τα µέσα
µαζικής µεταφοράς. Μας δηλώσατε ότι δεν έχει γίνει ανάθεση
αλλά πιλοτική λειτουργία. Δεσµευτείτε, λοιπόν, ότι την ηλεκτρονική έκδοση θα αναλάβει ο ΣΑΣΘ. Τέταρτον, κατοχύρωση των
κερδών των µετόχων σε τέτοια περίοδο κρίσης. Πέµπτον, παραπληροφόρηση –αν όχι συµπαιγνία- η δήθεν µείωση της επιβάρυνσης του ελληνικού δηµοσίου, αφού µετακυλίεται στις πλάτες των
φτωχών λαϊκών στρωµάτων.
Επιπλέον, η αναφερόµενη µείωση της αντισταθµιστικής καταβολής είναι πλασµατική, αφού σε αυτήν θα πρέπει να προστεθεί
και το ποσό για την κάλυψη των µειωµένων εισιτηρίων ένστολων,
µαθητών, φοιτητών, ΑΜΕΑ κ.λπ..
Μας είπε ο κύριος Υπουργός ότι τα δώδεκα έτη ορίου ηλικίας
των λεωφορείων προέκυπταν από το γεγονός ότι την αγορά τη
χρηµατοδοτούσε το κράτος. Τον ενηµερώνουµε ότι η αγορά των
λεωφορείων επιβάρυνε τον ΟΑΣΘ. Οι αποσβέσεις της αξίας των
λεωφορείων συνυπολογίζονταν στην αντισταθµιστική καταβολή.
Τέλος, θέλω να ενηµερώσω τους πέντε Βουλευτές της Νέας
Δηµοκρατίας που ενδιαφέρονται για το χρέος του ΟΑΣΘ στο ΙΚΑ
και τον εισηγητή κ. Αναστασιάδη που µε διέκοψε στην επιτροπή
για να µου πει ότι τις επιχορηγήσεις ο ΟΑΣΘ τις χρησιµοποίησε
για µισθούς, ότι οι µέτοχοι του οργανισµού έχουν λάβει κανονικά
το µέρισµα που τους αναλογεί µέχρι τον Ιούνιο του 2014.
Αυτό σηµαίνει ότι για τα επίδικα έτη ο ΟΑΣΘ επέλεξε να διανείµει µερίσµατα συνολικού ύψους 42 εκατοµµυρίων ευρώ περίπου. Το 2012 διένειµε 16,9 εκατοµµύρια. Το 2013 διένειµε 16,8
εκατοµµύρια. Το 2014 διένειµε 8,2 εκατοµµύρια. Δηλαδή ο
ΟΑΣΘ πλήρωσε τους µετόχους του και άφησε απλήρωτες τις
ασφαλιστικές εισφορές.
Καλούµε και από αυτό το Βήµα αφ’ ενός τους Βουλευτές της
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Νέας Δηµοκρατίας να αποσύρουν την τροπολογία που κατέθεσαν και αφ’ ετέρου εσάς, κύριε Υπουργέ, αν επιµείνουν να µην
την κάνετε αποδεκτή.
Κυρίες και κύριοι, ούτε στον χώρο των τηλεπικοινωνιών µε τη
διάσπαρτη και δαιδαλώδη υφιστάµενη νοµοθεσία δεν δίνετε οριστικές λύσεις αλλά ρυθµίζετε υπέρ παρόχων, καλύπτετε και δεν
επιλύετε προβλήµατα.
Συγκεκριµένα, συνεχίζετε την προβληµατική παράταση νοµιµοποίησης των κεραιών και των ραδιοφωνικών σταθµών χωρίς
διαγωνιστική διαδικασία και παρά την κρίση του ΣτΕ για αντισυνταγµατικότητα.
Προβληµατική επίσης είναι η παράταση νοµιµοποίησης των κεραιών των τηλεοπτικών σταθµών.
Παρέχετε τη δυνατότητα αναδιάταξης του τρόπου αδειοδότησης των δευτερευουσών σταθµών των ραδιοφωνικών σταθµών,
χωρίς έγκριση ουσιαστικά από την πολιτεία και σε χρόνο µεταγενέστερο από την εγκατάσταση. Ποιος θα διαπιστώσει ότι η
χρήση τους δεν δηµιουργεί παρεµβολές στους διαύλους επικοινωνίας, στις επικοινωνίες των Ενόπλων Δυνάµεων της Υπηρεσίας
Πολιτικής Αεροπορίας;
Συνειδητά και εµφανέστατα συντηρείτε ένα ατελές και προβληµατικό σύστηµα αδειοδοτήσεων µε το οποίο αφ’ ενός έχετε
τη δυνατότητα να ευνοείτε συγκεκριµένους, αφ’ ετέρου να δηµιουργούνται συνθήκες για εξυπηρετήσεις ή και εκβιασµούς.
Για τον ΣΥΡΙΖΑ απαιτείται ένα νέο σύστηµα αδειοδότησης το
οποίο µεταξύ άλλων θα εστιάζει στο συνεχή έλεγχο όλων των κεραιοσυστηµάτων για θέµατα ακτινοβολίας καθώς και για τη µείωση των εκποµπών και στη διαφάνεια όλων των δεδοµένων
σχετικά µε την ακτινοβολία των κεραιοσυστηµάτων. Για τα κεραιοσυστήµατα τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών σταθµών θεωρούµε
απαραίτητη την έγκριση άδειας λειτουργίας από την ΥΠΑ.
Ο τοµέας των εµπορευµατικών µεταφορών χτυπήθηκε, όπως
και όλοι οι κλάδοι της οικονοµίας µε τις φοροµπηχτικές πολιτικές
σας, µε την απορρύθµιση της αγοράς στο όνοµα της ανταγωνιστικότητας και της απελευθέρωσης. Σήµερα ουσιαστικά οι ελληνικές εταιρείες κυρίως από τη βόρεια Ελλάδα µεταφέρθηκαν στο
Βορρά. Μέρος αυτών έκλεισαν. Όσες µπορούσαν βέβαια να κλείσουν. Ούτε να κλείσουν µπορούν από την ώρα που δεν έχουν
ασφαλιστική και φορολογική ενηµερότητα. Και συνεχίζεται η αιµορραγία.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Αυτά είναι τα έργα σας. Και µετά µας µιλάτε για ανάπτυξη! Δεν
είχατε και δεν έχετε την πολιτική βούληση να πατάξετε το λαθρεµπόριο, την παράνοµη µεταφορά, να προασπίσετε την οδική
ασφάλεια και να προστατεύσετε τους απασχολούµενους επιχειρηµατίες και εργαζόµενους.
Τονίστηκε απ’ όλους τους φορείς χερσαίων επιβατικών και εµπορευµατικών µεταφορών το µεγάλο πρόβληµα διάκρισης του
ελέγχου στη χώρα και στην υπόλοιπη Ευρώπη, µε δυσµενείς συνέπειες για τους Έλληνες µεταφορείς. Παράλληλα αναφέρθηκε
η άνιση µεταχείριση των ελληνικών έναντι των ξένων φορτηγών,
ιδιαίτερα προερχόµενων από βαλκανικές χώρες, το πρόβληµα της
παράνοµης µεταφοράς, η έλλειψη συντονισµού των έξι διαφορετικών αρχών ελέγχου στη χώρα µε πενιχρά αποτελέσµατα και η
αδυναµία επίλυσης του προβλήµατος µε τη σύσταση δηµοτικών
µεικτών κλιµακίων ελέγχου από τους παραµεθόριους δήµους.
Βέβαια, µέγα είναι και το ζήτηµα της οδικής ασφάλειας, δεδοµένου ότι η σοβαρότητα ατυχηµάτων µε εµπλοκή βαρέος φορτηγού είναι δυόµισι φορές υψηλότερη από εκείνη των ΙΧ.
Εµείς ως ΣΥΡΙΖΑ υποστηρίζουµε ότι η περιφέρεια πρέπει να
αποτελεί τη ραχοκοκαλιά του συστήµατος ελέγχου. Γι’ αυτό και
µιλάµε για συντονισµό και κοινή δράση των ελεγκτικών µηχανισµών, µεικτά κλιµάκια ελέγχου -Τροχαία, Λιµενικό Σώµα, ΣΔΟΕ,
Επιθεώρηση Εργασίας κ.λπ.- από όργανο ενταγµένο στην περιφέρεια και εθνικό συντονιστικό στο ΥΠΟΜΕΔΙ, µεικτά κλιµάκια
ελέγχου εκπαιδευµένα και επανδρωµένα σε περιφερειακό και όχι
κεντρικό ή δηµοτικό επίπεδο όπως αποπειράσθε. Αντικείµενο των
µεικτών κλιµακίων θα αποτελεί ο έλεγχος των επαγγελµατικών
οχηµάτων και όχι µόνο των φορτηγών, ελληνικών και ξένων, µε
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σκοπό βέβαια την πάταξη της παράνοµης µεταφοράς και την
προάσπιση της οδικής ασφάλειας.
Στο σηµείο αυτό, θα επισηµάνουµε ότι πρέπει να εξεταστεί ορθολογικά η αµοιβή αυτών των υπαλλήλων που στελεχώνουν τα
µεικτά κλιµάκια, την οποία έχετε µειώσει σε τέτοιο βαθµό ώστε
κανείς πλέον δεν υποστηρίζει το θεσµό.
Χρειάζεται συγκρότηση κλιµακίων από εκπαιδευµένα στελέχη
και συνεχής διαδικασία εκπαίδευσής τους στο ΔΟΤΑ, στον οδικό
έλεγχο, σε θέµατα φόρτωσης κ.λπ., εξοπλισµός των µικρών κλιµακίων µε πλάστιγγες για τις υπερφορτώσεις, εξοπλισµός για
τον έλεγχο των ψηφιακών και αναλογικών ταχογράφων, που αποτελεί και κοινοτική υποχρέωση, εξοπλισµός του προσωπικού της
Τροχαίας.
Βεβαίως, απαιτείται τροποποίηση και ενοποίηση των διάσπαρτων διατάξεων σε ένα σύστηµα ποινών όχι εξοντωτικό, αλλά µε
κλιµάκωση των ποινών σε περιπτώσεις επαναλαµβανόµενων παραβάσεων, ιδίως των επαγγελµατικών οχηµάτων. Κι επειδή η ουσιαστική εφαρµογή του συστήµατος ποινών είναι οι υπουργικές
αποφάσεις που προβλέπει αυτός ο νόµος, σας καλούµε να δεσµευτείτε ότι θα τις θέσετε σε δηµόσια διαβούλευση.
Εφαρµογή και τήρηση των οδηγιών 47/2010 και 95/50 ΕΟΚ για
τους ελέγχους των επαγγελµατικών οχηµάτων, τήρηση αυστηρών κανόνων στη µεταφορά επικίνδυνων εµπορευµάτων, όπως
είναι τα καύσιµα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ολοκληρώνετε, παρακαλώ.
ΕΥΓΕΝΙΑ ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Επιπλέον, είναι απαραίτητη η ενεργοποίηση και η ουσιαστική
λειτουργία όλων των µηχανισµών κι εργαλείων πληροφορικής για
τη διασφάλιση νοµιµότητας της κυκλοφορίας και την επιβολή
προστίµου στα αλλοδαπά φορτηγά καθώς κι η ενίσχυση των
ΚΤΕΟ -κι εννοούµε τα δηµόσια ΚΤΕΟ- κοντά στα σύνορα και η
ουσιαστική εφαρµογή των διαδικασιών για έκτακτο τεχνικό
έλεγχο που δίνει το άρθρο 86 του ΚΟΚ όλων των οχηµάτων, ελληνικών και ξένων.
Γιατί, κύριοι, δεν αξιοποιείτε τις κινητές µονάδες ΚΤΕΟ που
έχετε αγοράσει και ουσιαστικά δεν λειτουργούν, ενώ θα έπρεπε
και να λειτουργούν και να τις προεκτείνετε σε τελωνειακούς
σταθµούς;
Επιπλέον, είπατε στην επιτροπή ότι θα προχωρήσετε σε διερεύνηση κι επίλυση του θέµατος της επί τόπου καταβολής των
επιβληθέντων προστίµων στα ξένα οχήµατα. Αναµένουµε άµεση
ρύθµιση γι’ αυτό.
Κυρίες και κύριοι -δεν προλαβαίνω να πω τα υπόλοιπα- υπάρχουν σε αυτό το νοµοσχέδιο και άλλα θέµατα, χωροταξικά, πολεοδοµικά, για τα δηµόσια έργα κ.λπ..
Όπως καταλαβαίνετε, εµείς καταψηφίζουµε επί της αρχής
αυτό το νοµοσχέδιο, το οποίο φαντάζοµαι ότι είναι και το τελευταίο αυτής της Κυβέρνησης.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω δυτικά θεωρεία
δεκαεννέα µαθητές και µαθήτριες και µία εκπαιδευτικός-συνοδός τους από το 20ο Δηµοτικό Σχολείο Αγίου Δηµητρίου.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Τον λόγο έχει τώρα ο κ. Μωραΐτης.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΘΑΝΟΣ) ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε το παρόν νοµοσχέδιο προτείνεται µια ευρεία σειρά ρυθµίσεων που έρχονται να αντιµετωπίσουν προβλήµατα, δυσλειτουργίες κι εκκρεµότητες στους
τοµείς των µεταφορών, των τηλεπικοινωνιών και των ταχυδροµείων, όπως επίσης κι εκκρεµότητες στο βασικό τοµέα για τη
χώρα -βρίσκονται σε εξέλιξη µεγάλα έργα αυτήν τη στιγµήαυτόν των δηµοσίων έργων.
Στο πρώτο κεφάλαιο επιχειρείται η πλήρης συµµόρφωση της
χώρας µας στις διατάξεις κοινοτικής οδηγίας του 2004, η οποία
αφορά την ασφάλεια των κοινοτικών σιδηροδρόµων σχετικά µε
τις άδειες σε σιδηροδροµικές επιχειρήσεις, καθώς επίσης και η
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συµµόρφωση σε µια οδηγία του 2001 σχετικά µε την κατανοµή
της χωρητικότητας των σιδηροδροµικών υποδοµών, τις χρεώσεις για τη χρήση σιδηροδροµικής υποδοµής, καθώς και µε την
πιστοποίηση ασφάλειας.
Εδώ, οι ρυθµίσεις του Υπουργείου έρχονται να διορθώσουν
παλιότερες νοµοθετικές παρεµβάσεις, οι οποίες κρίθηκαν ατελείς. Έτσι, λοιπόν, θα συσταθεί ξανά η επιτροπή διερεύνησης σιδηροδροµικών ατυχηµάτων και συµβάντων ως ανεξάρτητη
διοικητική αρχή, ώστε να εξασφαλίζεται η διοικητική και οικονοµική της αυτοτέλεια. Η επιτροπή θα διερευνά κάθε σιδηροδροµικό ατύχηµα και σοβαρό συµβάν, µε στόχο τη διάκριση των
αιτιών, τον καταλογισµό ευθυνών ή την αναγνώριση αξιώσεων.
Με τις διατάξεις του δεύτερου κεφαλαίου ρυθµίζονται εκκρεµή θέµατα που σχετίζονται µε τις εγκαταστάσεις και τη λειτουργία των σταθµών εξυπηρέτησης και των συνεργείων
αυτοκινήτων καθώς και θέµατα κατασκευών και εγκαταστάσεων
των πρατηρίων υγρών καυσίµων. Ο στόχος είναι να αρθούν εµπόδια που δυσκολεύουν τη λειτουργία των επιχειρήσεων και της
αγοράς στους τοµείς αυτούς. Επίσης, να διασφαλιστούν καλύτερες συνθήκες ασφάλειας και εξυπηρέτησης των πολιτών. Πρόκειται για ρυθµίσεις, όπως η οριοθέτηση αποστάσεων για την
ίδρυση και λειτουργία ιδιωτικών ΚΤΕΟ σε σχέση µε σηµεία ειδικού ενδιαφέροντος, όπως για παράδειγµα είναι τα νοσοκοµεία,
οι αποθήκες εκρηκτικών υλών.
Σε αυτό το σηµείο, κύριε Υπουργέ, θα ήθελα να επαναλάβω
κάτι το οποίο είπα και στην επιτροπή. Ο περιορισµός των εκατό
µέτρων αφορά κεκηρυγµένους αρχαιολογικούς χώρους, κεκηρυγµένα µνηµεία. Εδώ, λοιπόν, πιστεύω – το πρότεινα και απ’ ό,τι
έχω καταλάβει θα προχωρήσετε σε αυτήν τη µικρή αλλαγή- µπορεί να υπάρξει πρόβληµα. Διότι, όπως ξέρετε, στη χώρα µας οι
αρχαιολογικοί χώροι, είναι µεγάλες, εκτεταµένες περιοχές.
Υπάρχουν µεγάλες περιοχές που εφάπτονται για παράδειγµα,
µε εθνικές αρτηρίες, ακόµα και πόλεις κηρυγµένες ως αρχαιολογικοί χώροι, οπότε ενδεχοµένως χρειάζεται µία πιο οριοθετηµένη
-και αυτό προτείνω- προσέγγιση να µείνουµε για παράδειγµα στα
κεκηρυγµένα µνηµεία, που είναι κάτι το οποίο κάνει και το Υπουργείο Πολιτισµού. Άλλωστε, η δόµηση σε αρχαιολογικούς χώρους
ήταν πρωτοβουλία του Υπουργείου Πολιτισµού εδώ και πάρα
πολύ µεγάλο διάστηµα.
Επίσης, προτείνεται µία χαλάρωση των πολεοδοµικών περιορισµών για τα πρατήρια καυσίµων, καθώς καταργείται η ελάχιστη
απόσταση των διακοσίων µέτρων από το περίγραµµα ορατών
µνηµείων και µειώνεται στα εκατό.
Σηµαντικό πιστεύω ότι είναι το τρίτο κεφάλαιο του νοµοσχεδίου,
µιας και υπάρχουν ρυθµίσεις που αφορούν τις επιβατικές µεταφορές. Εδώ εισάγεται ένας νέος τρόπος διάθεσης εισιτηρίων και
ελέγχου κοµίστρου στα µέσα µαζικής µεταφοράς. Εδώ, θα πρέπει
να σηµειώσουµε ότι το Υπουργείο έκανε µία πολύ σηµαντική κίνηση τους τελευταίους µήνες µε τη µείωση του εισιτηρίου.
Το νοµοσχέδιο, λοιπόν, δίνει τη δυνατότητα στον ΟΑΣΑ να συνάπτει συµβάσεις µε τρίτους, φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, προκειµένου να συσταθεί ένα διευρυµένο δίκτυο πωλήσεων
εισιτηρίων και να έχουν µία εύκολη πρόσβαση οι πολίτες σε εισιτήρια µέσων µεταφοράς.
Σε ό,τι αφορά τον έλεγχο των εισιτηρίων στα µέσα µαζικής µεταφοράς της Αθήνας, αρµόδιος φορέας εξακολουθεί να παραµένει ο ΟΑΣΑ, ο οποίος θα µπορεί να αναθέτει τη δραστηριότητα
στις δύο εταιρείες παροχής συγκοινωνιακού έργου, δηλαδή τις
εταιρείες «Οδικές Συγκοινωνίες Α.Ε.» και «Σταθερές Συγκοινωνίες
Α.Ε.».
Επίσης, προτείνεται η διενέργεια ελέγχων κοµίστρων από τρίτους στον Οργανισµό Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης και
στα λεωφορεία των ΚΤΕΛ. Έχουν διατυπωθεί κάποιες ενστάσεις
από τους εργαζόµενους στα ΚΤΕΛ ότι αυτό µπορεί να προκαλέσει ενδεχοµένως κύµα απολύσεων και µάλιστα χωρίς να υπάρχει
κάποια αναγκαιότητα, µιας και δεν υπάρχει καµµία µα καµµία διαφυγή εσόδων.
Δεν υπάρχει το φαινόµενο της αποφυγής πληρωµής κοµίστρου. Είναι κάτι το οποίο µας είπαν και στην επιτροπή κι εγώ
θέλω να παρακαλέσω τον Υπουργό και σήµερα από εδώ να δει
πώς πρέπει να αλλάξουµε αυτό και να διασφαλίσουµε τα συµφέ-
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ροντα των εργαζοµένων στα ΚΤΕΛ. Επίσης, εισάγεται η πρόβλεψη έκδοσης κανονισµού δικαιωµάτων επιβατών.
Στο ίδιο κεφάλαιο δίνεται το δικαίωµα σε διεθνείς λεωφορειακές γραµµές που εκτελούνται µε τουριστικά λεωφορεία για µεταφορά ασυνόδευτων δεµάτων, βάρους έως δέκα κιλά. Στο ίδιο
κεφάλαιο προσδιορίζεται το ύψος των προστίµων για τα επιβατικά δηµοσίας χρήσης αυτοκίνητα εάν διαπιστωθεί ότι έχουν
υποπέσει σε παράβαση. Ειδικότερα θεσπίζονται τέσσερις κατηγορίες παραβάσεων, ανάλογα µε τη σοβαρότητά τους.
Μία ακόµα νοµοθετική πρόβλεψη είναι ότι τα όργανα των επιτόπιων ελέγχων των ΚΤΕΟ θα µπορούν να συνεπικουρούνται από
φυσικά ή νοµικά πρόσωπα του ιδιωτικού τοµέα.
Επίσης, προτείνεται η νοµοθέτηση της δυνατότητας απόκτησης άδειας από άτοµα µε ειδικές µαθησιακές δυσκολίες ή άτοµα
που δεν γνωρίζουν γραφή. Μία ακόµα πρόνοια για ειδικές κατηγορίες συµπολιτών µας είναι η σύσταση ειδικής κατηγορίας επιβατικού δηµοσίας χρήσης για τη µεταφορά ΑΜΕΑ, αλλά και των
συνοδών τους.
Στο τέταρτο κεφάλαιο υπάρχει µία σειρά ρυθµίσεων, σχετικά
µε τη χρήση και τον αποτελεσµατικότερο έλεγχο των φορτηγών
δηµοσίας χρήσης και την προστασία του κοινού από την αποθήκευση και µεταφορά επικίνδυνων εµπορευµάτων.
Παραδείγµατος χάριν, για τα φορτηγά θεσπίζονται στις παραµεθόριες περιοχές µεικτά κλιµάκια ελέγχου δήµων παραµεθορίων περιοχών.
Άκουσα µε πάρα πολύ µεγάλη προσοχή και στην ακρόαση των
φορέων τους αρµόδιους φορείς. Εκτιµώ ότι είναι κάτι που θα
πρέπει να το ξαναδείτε. Εγώ κρατώ την υπόσχεση του Υφυπουργού στην επιτροπή ότι τους ελέγχους θα κάνει πλέον ένα εξειδικευµένο προσωπικό και ότι υπάρχουν µία σειρά από υπουργικές
αποφάσεις οι οποίες έπονται και οι οποίες θα αλλάξουν όλο αυτό
το δύσκολο περιβάλλον το οποίο υπάρχει.
Είναι πάντως σαφές ότι πρέπει να βρούµε ένα πιο σοβαρό, πιο
αποτελεσµατικό, πιο φερέγγυο µοντέλο ελέγχων. Θα πρέπει να
υπάρχουν κλιµάκια τα οποία θα κάνουν σοβαρά τη δουλειά τους.
Και αυτό το οποίο κράτησα εγώ από την επιτροπή, κύριε Πρόεδρε, είναι ότι αυτό ακριβώς µας ζήτησαν οι ενδιαφερόµενοι.
Επίσης, το νοµοσχέδιο προβλέπει για την κυκλοφορία φορτηγών
και λεωφορείων κατάταξη παραβάσεων ανάλογα µε τη σοβαρότητά τους.
Θα επαναλάβω αυτά που είπα και στην επιτροπή και θέλω,
αγαπητοί συνάδελφοι, να κρατήσετε δύο στοιχεία που θα πω:
Ένας Έλληνας οδηγός σήµερα, όταν κάνει µία παράβαση σε
οποιαδήποτε ευρωπαϊκή χώρα, επιτόπου πληρώνει το πρόστιµο.
Στην Ελλάδα αυτό δεν γίνεται. Γνωρίζουµε πάρα πολύ καλά ότι
τα τελευταία χρόνια τουλάχιστον δέκα χιλιάδες αυτοκίνητα δηµοσίας χρήσης διεθνών µεταφορών έχουν µετακοµίσει και κυκλοφορούν πλέον µε πινακίδες Βουλγαρίας, Κύπρου και άλλων
χωρών.
Αν σας φέρω τώρα παραδείγµατα για το ποιο είναι το κόστος
στην Ελλάδα, ποιο στη Βουλγαρία και ποιο στην Κύπρο, καταλαβαίνετε σήµερα τι σηµαίνει αυτό για έναν Έλληνα ο οποίος έχει
την έδρα της επιχείρησής στου στην Ελλάδα, έχει ελληνικές πινακίδες και πόσο µη υγιής είναι αυτός ο ανταγωνισµός µεταξύ
αυτών των εταιρειών που η κρίση τα τελευταία χρόνια έπληξε
πάρα πολύ.
Δεν θα αναφέρω τα ασφάλιστρα, δεν θα αναφέρω όλα αυτά,
αλλά είναι κάτι για το οποίο πρέπει να παρθεί µία απόφαση. Το
σήµα το οποίο στέλνει σήµερα η ελληνική πολιτεία και στους
υπόλοιπους που έχουν την έδρα στη χώρα και έχουν ελληνικές
πινακίδες είναι «πάρτε τα συµφέροντά σας, πάρτε τα φορτηγά
σας και πηγαίντε στη Βουλγαρία ή σε οποιαδήποτε άλλη χώρα».
Δεν µπορώ να καταλάβω και να κατανοήσω ότι καθαρά γραφειοκρατικοί λόγοι έχουν µέχρι σήµερα εµποδίσει το Υπουργείο να
προχωρήσει σε µια νοµοθετική παρέµβαση και να λήξει αυτό το
κρίσιµο και σηµαντικό θέµα.
Πιστεύω, κύριε Υπουργέ, ότι αυτό δεν είναι ένα θέµα για το
οποίο θα πρέπει να δηµιουργήσουµε µία ακόµη επιτροπή µε το
υπουργείο Οικονοµικών. Εκτιµώ ότι αν υπάρχει η πολιτική βούληση, πρέπει να προχωρήσουµε και να το νοµοθετήσουµε
άµεσα. Φοβάµαι ότι δεν έχουµε χρόνο για το συγκεκριµένο.
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Σχετικά µε το θέµα της συνυπευθυνότητας, πιστεύω ότι µια δίκαιη προσέγγιση είναι ότι θα πρέπει η παράβαση –αυτή είναι εκτίµησή µου- να πάει σε αυτόν που τη στιγµή της παράβασης έχει
τον έλεγχο αλλά και την ευθύνη του οχήµατος. Έψαξα γιατί
ήθελα να φέρω δύο στοιχεία –πάρα πολύ πρόχειρα όµως και διαγώνια το πέρασα- ότι σε όλες τις χώρες, περίπου το 90% των ευρωπαϊκών χωρών, συµβαίνει ακριβώς αυτό. Θα ήθελα µία
εξήγηση γιατί εµείς πάµε να υπηρετήσουµε και προτείνουµε ένα
εντελώς άλλο µοντέλο.
Κρατώ και εδώ, όµως, την υπόσχεση του Υπουργού ότι θα
είναι ένα θέµα στο οποίο θα δοθεί προσοχή και µε σχετική
υπουργική απόφαση θα µπορέσουµε πράγµατι να λύσουµε και
αυτό το θέµα.
Στο πέµπτο κεφάλαιο ρυθµίζονται χρονίζοντα θέµατα σχετικά
µε την πολεοδοµική οργάνωση των σιδηροδροµικών ακινήτων
και την αδειοδότηση των σιδηροδροµικών λειτουργιών, το καθεστώς των οποίων σήµερα είναι θολό και αποτελεί τροχοπέδη
στην ανάπτυξη των σιδηροδροµικών υποδοµών και τη βελτίωση
των σιδηροδροµικών µεταφορών.
Με τις διατάξεις του έκτου κεφαλαίου επιλύεται µία σειρά
άλλων θεµάτων που σχετίζονται µε τον τοµέα των µεταφορών,
όπως η έγκριση τύπου για ταξινόµηση ορισµένων κατηγοριών
οχηµάτων, τα οποία καθυστέρησαν να ταξινοµηθούν λόγω της
κατακόρυφης πτώσης των πωλήσεων.
Επίσης, θεσπίζεται τέλος ανά αναχωρούντα επιβάτη από τα
ελληνικά αεροδρόµια, στα οποία φορέας διαχείρισης είναι η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, για τη συνδροµή ατόµων µε αναπηρία και µειωµένη κινητικότητα.
Στο έβδοµο κεφάλαιο επιλύονται επείγοντα ζητήµατα του
τοµέα των τηλεπικοινωνιών, τα οποία σχετίζονται µε τις ραγδαίες
εξελίξεις στον τοµέα αυτό, αλλά και µε την αποτελεσµατικότερη
προστασία του περιβάλλοντος. Ενδεικτικά, αναφέρω την αδειοδότηση για τις εγκρίσεις τοποθέτησης των κατασκευών κεραιών, τη λειτουργία του Εθνικού Παρατηρητηρίου Ηλεκτροµαγνητικών Πεδίων, τη διόρθωση και επικαιροποίηση των µελετών ραδιοεκποµπών και των µελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων, όπως επίσης τις περιπτώσεις ανάκλησης των πιστοποιητικών πληρότητας των κατασκευών κεραιών.
Και εδώ ρυθµίζεται ένα πάρα πολύ σηµαντικό θέµα που αφορά
δεκάδες ραδιοφωνικούς σταθµούς σήµερα στη χώρα µας. Έτσι,
λοιπόν, οι ραδιοφωνικοί σταθµοί που λειτουργούν νόµιµα µε εγκατεστηµένες κατασκευές κεραιών εν αναµονή της εκδόσεως
των οριστικών χαρτών συχνότητας και της αδειοδότησης από το
ΕΣΡ, θα πρέπει να δηλώσουν εντός έξι µηνών στην Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων όλα τα κεραιοσυστήµατά τους µε πλήρη καταγραφή των αναγκών των τεχνικών και
λειτουργικών τους χαρακτηριστικών. Και πιστεύω ότι θα λυθεί
ένας µεγάλος βραχνάς των τελευταίων δεκαετιών.
Αυτό σίγουρα θα επιτρέψει την καλύτερη εποπτεία των εγκατεστηµένων ραδιοφωνικών κεραισυστηµάτων, αλλά και την επιβολή προστίµων σε όσους σήµερα εκπέµπουν κατά παράβαση
της νοµοθεσίας και οι οποίοι δεν είναι λίγοι.
Στο τελευταίο κεφάλαιο του νοµοσχεδίου ρυθµίζονται θέµατα
αρµοδιότητας της Γενικής Γραµµατείας Δηµοσίων Έργων των
εποπτευόµενων νοµικών προσώπων από αυτή και εκσυγχρονίζεται
το νοµοθετικό πλαίσιο των δηµοσίων έργων και των αναγκαστικών
απαλλοτριώσεων. Θεωρούµε σηµαντικό βήµα τη σύσταση σύγχρονου εθνικού συστήµατος τεχνικών προδιαγραφών και τιµολόγησης τεχνικών έργων όπως και τη δηµιουργία διοικητικής αρχής
φραγµάτων, η οποία θα αναλάβει τον έλεγχο της τήρησης του θεσµικού πλαισίου που αφορά στην ασφάλεια των φραγµάτων.
Σε θετική κατεύθυνση είναι, επίσης, και οι ρυθµίσεις που επιλύουν ζητήµατα σχετικά µε τον έλεγχο της γνησιότητας των εγγυητικών επιστολών συµµετοχής και καλής εκτέλεσης για τους
συµµετέχοντες και αναδόχους δηµοσίων έργων. Πιστεύουµε ότι
θα αντιµετωπίσει ένα µεγάλο πρόβληµα, αυτό των πλαστών εγγυητικών.
Εµείς, κύριε Πρόεδρε, υπερψηφίζουµε το εν λόγω νοµοσχέδιο,
γιατί πράγµατι ρυθµίζει µία σειρά από σηµαντικά θέµατα στους
συγκεκριµένους τοµείς.
Ευχαριστώ.
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(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούµε και
εµείς τον κ. Μωραΐτη.
Τον λόγο έχει ο κ. Ουζουνίδης από τους Ανεξάρτητους Έλληνες.
ΜΑΡΙΝΟΣ ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ: Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κύριε Υφυπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι χθες ήµασταν µέχρι αργά εδώ για ένα άλλο σοβαρό θέµα και
σήµερα πάλι εδώ πρωί, πρωί. Μήπως και είναι η κατάλληλη
στιγµή να συζητηθούν κάποια θέµατα που έχουν να κάνουν µε
τη λειτουργία της Βουλής;
Υπάρχουν πάρα πολλά θέµατα που τρέχουν. Και θα έπρεπε
κατά την άποψή µου –δεν έχω µεγάλη εµπειρία- κάποια θέµατα
σε ό,τι έχει να κάνει µε τη λειτουργία της Βουλής, να αλλάξουν.
Δεν µπορεί για παράδειγµα επί µία ολόκληρη µέρα -δεν αναφέροµαι στη χθεσινή, αλλά και σε άλλα θέµατα- να µιλάµε είκοσι
οµιλητές που λίγο πολύ περιφερόµαστε στο ίδιο θέµα. Είναι κατά
την άποψή µου προτιµότερο να µιλάνε πέντε οµιλητές µε περισσότερο χρόνο, να διατυπώνουν τις απόψεις και τις θέσεις των
κοµµάτων τους και να δίνεται η δυνατότητα να αναφερόµεθα σε
θέµατα και της περιοχής µας. Αυτή είναι η άποψή µου.
Κύριε Υπουργέ, θέλω κατ’ αρχάς να σας ευχαριστήσω που τις
προάλλες πραγµατικά µας ανοίξατε το γραφείο σας για θέµατα
της περιοχής µας και που ήρθατε στην περιοχή µας και δείξατε
το ενδιαφέρον σας. Θα πρέπει να το τονίσω και πραγµατικά να
σας συγχαρώ.
Δεν ξέρω, όµως, τα έργα που έχετε εξαγγείλει ή συζητήσατε,
εάν και πότε θα πραγµατοποιηθούν. Θέλω να πιστεύω ότι θα
πραγµατοποιηθούν σε σύντοµο διάστηµα. Και θέλω να πιστεύω
ότι ο επόµενος που θα έρθει, θα δώσει συνέχεια σε αυτά που έχει
συζητήσει και έχει υποσχεθεί ο προηγούµενος. Έχουµε αυτήν τη
στιγµή σε όλη τη βόρειο Ελλάδα πάρα πολλά προβλήµατα τα
οποία -νοµίζω ότι η καταγωγή σας είναι από εκεί- γνωρίζετε.
Εγώ µε την ευκαιρία αυτή που µου δίνεται µε αυτό το πολύ
καλό νοµοσχέδιο -θα έπρεπε, όµως, να αφιερωθεί περισσότερος
χρόνος ή να πούµε τα ξεχωριστά θέµατα σε διαφορετικές συζητήσεις- θα αναφερθώ σε ό,τι έχει να κάνει µε το θέµα του ποταµού Έβρου.
Δεν είναι µόνο ο ποταµός Έβρος. Είναι και τα άλλα ποτάµια.
Επειδή, όµως, γνωρίζω άριστα εκεί την όλη κατάσταση, η οποία
πραγµατικά έχει εξελιχθεί σε µαρτύριο για όλους τους κατοίκους
ειδικά το τελευταίο διάστηµα, εδώ και ένα µήνα, θα πρέπει η πολιτεία -συγκεκριµένα αναφέρθηκα και χθες, θα το πω και σήµερα
και θα το λέω όσο υπάρχει αυτό το πρόβληµα- να έρθει σε επαφή
µε τις «καλές» γείτονες χώρες, τη Βουλγαρία και την Τουρκία,
για να δοθεί, επιτέλους, ένα τέλος!
Δεν µπορεί κάθε χρόνο οι άνθρωποι που κατοικούν εκεί κοντά
να χάνουν τον ύπνο τους, να χάνουν την περιουσία τους, να χάνουν το βιος τους, τον ιδρώτα τους και να µη βρίσκεται µία λύση.
Εποµένως, η έκκλησή µου είναι το Υπουργείο Μεταφορών και Δικτύων, το Υπουργείο Εξωτερικών, το Υπουργείο Εσωτερικών, το
Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής,
το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, όλοι αυτοί, να έρθουν σε
επαφή µε τις γείτονες χώρες για να βρεθεί µία λύση.
Σε ό,τι έχει να κάνει µε τη βόρειο Ελλάδα -τα έχετε αναφέρει,
συνάδελφοι που µιλήσατε νωρίτερα- είναι πάρα πολλά τα προβλήµατα. Το θέµα είναι ότι αντί να βελτιωθούν σε κάποια θέµατα
κάποια πράγµατα, κάθε µέρα χειροτερεύουν. Όσον αφορά το
θέµα αυτό το γνωστό, µε τις εταιρείες που έχουν πάει στη Βουλγαρία, είναι δικαίωµά τους, υπάρχουν οι συµφωνίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν µπορεί όµως να αδικούµε τους ανθρώπους,
οι οποίοι έχουν τις έδρες τους εδώ στην Ελλάδα, να γινόµαστε
όσο το δυνατόν πιο αυστηροί για αυτούς εδώ και να µην ελέγχουµε αυστηρά αυτούς που έρχονται από έξω.
Η λύση ή ένα θέµα που θα µπορούσε να λυθεί είναι ο αυστηρός έλεγχος των φορτηγών στα σύνορα. Όταν όµως στα σύνορα
δεν υπάρχει προσωπικό, είναι λογικό ότι µπαίνουν φορτηγά τα
οποία δεν έχουν τις προδιαγραφές να κυκλοφορήσουν. Όταν δεν
ελέγχουν εάν είναι ασφαλισµένα, εάν ισχύουν οι ασφάλειές τους,
εάν, εάν, εάν, µπαίνουν στην Ελλάδα, στη χώρα µας, κινούνται
και εάν είµαστε τυχεροί και δεν συµβεί κάτι, είµαστε τυχεροί. Εάν
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όµως έχουµε την ατυχία να συµβούν τα µεγάλα ατυχήµατα,
όπως συνέβησαν τελευταία, εκεί είναι το θέµα. Εποµένως, για
µένα µία είναι η λύση: Θέλει έναν αυστηρό έλεγχο στην είσοδο
των συνόρων, όπου µπαινοβγαίνουν.
Είναι γνωστό, όµως, ότι στα περισσότερα σύνορα, όπου υπάρχουν οι τελωνειακοί, οι υποδοµές όχι µόνο δεν είναι οι καλύτερες,
αλλά είναι και εγκαταλελειµµένες και υποβαθµισµένες. Έχουµε
µια φορά το προσωπικό και µια φορά τα µέσα για να κάνουν τους
ελέγχους. Εποµένως, είναι ένα πολύ σοβαρό θέµα, κύριε
Υπουργέ, το να προστατέψετε και τους ανθρώπους που ζούµε
και βρισκόµαστε εδώ, αλλά και να προστατέψετε τους κατόχους
φορτηγών και τους επαγγελµατίες, σε σχέση µε αυτούς που έρχονται από έξω και δεν τηρούν τις προδιαγραφές που θα πρέπει.
Θέλω επίσης να αναφερθώ σε ένα άλλο µεγάλο θέµα, µιας και
το νοµοσχέδιο αυτό έχει να κάνει πάρα πολύ µε ιδιοκτήτες φορτηγών, ιδιοκτήτες αυτοκινήτων. Στη διαδροµή από Θεσσαλονίκη
µέχρι τους Κήπους -έχω κάνει και ερωτήσεις και το έχω αναφέρει
πολλές φορές- δεν υπάρχει ένα βενζινάδικο, δεν υπάρχει ένας
χώρος που να σταµατήσει κάποιος να ξεκουραστεί, τρώγοντας
ή πίνοντας.
Υπάρχουν οι θέσεις στάθµευσης, αλλά κάποιος θέλει να φάει
κάτι, θέλει να πιει κάτι. Δεν υπάρχει σε όλη αυτή τη διαδροµή ένα
εστιατόριο, µία καφετέρια. Σε όλη τη διαδροµή ή σε τακτά
διαστήµατα δεν υπάρχει ένας σταθµός πρώτων βοηθειών.
Τουλάχιστον εγώ δεν έχω δει κάποιον και θεωρώ ότι έχω καλά
µάτια. Δεν υπάρχει σε τακτά διαστήµατα η Ελληνική Αστυνοµία,
η Τροχαία, ώστε να παρέµβει αν συµβεί κάτι.
Εποµένως, εδώ και χρόνια τα συζητάτε αυτά και τα ακούµε
εµείς. Μέχρι πρόσφατα, βέβαια, δεν είχα σχέση εγώ µε την
Βουλή των Ελλήνων. Άρα τα χρόνια περνούν και δεν βλέπουµε
κάποιο από τα αυτονόητα πράγµατα να γίνεται.
Σε ότι αφορά τώρα το νοµοσχέδιο, θεωρώ ότι θα πρέπει να
είναι κάποιος προσεκτικός και να καθίσει να το διαβάσει όλο
λεπτοµερώς. Σε τελική ανάλυση, όλα αυτά τα νοµοσχέδια που
ερχόµαστε εµείς εδώ να ψηφίσουµε, θα πρέπει εµείς οι ίδιοι να
τα έχουµε διαβάσει και να ξέρουµε ακριβώς τι ψηφίζουµε.
Όπως είπαµε, είναι πάρα πολλά τα κεφάλαια. Είναι οκτώ στον
αριθµό και αφορούν σοβαρά θέµατα, όπως είναι η επιτροπή
διεύρυνσης σιδηροδροµικών ατυχηµάτων και συµβάντων, η
πλήρης εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας στις διατάξεις της
οδηγίας 2004/49, οι ρυθµίσεις για τις εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης αυτοκινήτων, οι ρυθµίσεις για τις επιβατικές µεταφορές,
οι ρυθµίσεις για τις εµπορευµατικές µεταφορές, οι ρυθµίσεις για
τις σιδηροδροµικές µεταφορές, οι ρυθµίσεις λοιπών θεµάτων
µεταφορών, οι ρυθµίσεις θεµάτων τηλεπικοινωνιών και ταχυδροµείων, οι ρυθµίσεις θεµάτων δηµοσίων έργων κ.λπ.. Βλέπετε
ότι είναι πάρα πολλά τα θέµατα.
Εποµένως για µένα θα έπρεπε να υπάρχει περισσότερος
χρόνος µπροστά µας και να συζητιόταν σε περισσότερες µέρες
το θέµα αυτό. Τέλος πάντων, αφού το φέρατε έτσι, εσείς θα
θεωρείτε ότι έτσι είναι το σωστό. Τι να κάνουµε; Δεν µπορούµε
να κάνουµε διαφορετικά.
Απλώς, εµείς σε αυτό το νοµοσχέδιο θα ψηφίσουµε επί της
αρχής «παρών» και θα δούµε µετά τα θέµατα ανά συγκεκριµένο
άρθρο.
Θέλω να καταθέσω για τα Πρακτικά µία επιστολή που µας έχει
στείλει η Πανελλήνια Οµοσπονδία Εργαζοµένων στις Δηµοτικές
Επιχειρήσεις Ύδρευσης Αποχέτευσης. Έχει κοινοποιηθεί στον
Υπουργό, τον κ. Χρυσοχοΐδη, όπως φαντάζοµαι και σε εσάς.
Πραγµατικά, εγώ είµαι υπέρ της ελεύθερης αγοράς, αλλά δεν
µπορεί το νερό να δοθεί σε καµµία περίπτωση σε ιδιώτες.
Πιστεύω ότι είναι ένα αγαθό, το οποίο θα πρέπει να το έχει ο
καθένας µας σε προσιτή τιµή.
Από τη στιγµή µάλιστα που είναι και κερδοφόρα η επιχείρηση,
κύριε Υπουργέ, για ποιο λόγο να πουληθεί το νερό σε ιδιώτες και
να µην το εκµεταλλεύεται το ελληνικό κράτος, το οποίο
χρειάζεται και λεφτά άλλωστε; Δεν καταλαβαίνω εγώ για ποιο
λόγο να µην βάλετε κάποιους µάνατζερ, οι οποίοι, όµως, να µην
δηµιουργήσουν χρέη, όπως σε άλλες επιχειρήσεις.
Εποµένως, είµαστε αντίθετοι. Καταθέτω αυτό το δίκαιο αίτηµα
των εργαζοµένων στις δηµοτικές επιχειρήσεις.
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(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Μαρίνος Ουζουνίδης καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Επίσης µε την ευκαιρία αυτή, επειδή έχετε πουλήσει κάποιες
πολύ καλές κερδοφόρες εταιρείες και επειδή εγώ, όσο θα είµαι
Βουλευτής θα αναφέροµαι σε λογικά αιτήµατα των συµπολιτών
µας, θέλω να σας πω ότι πρέπει να κοιτάξετε οπωσδήποτε τα
δύο εργοστάσια Ελληνικής Βιοµηχανίας Ζάχαρης –να το µεταφέρετε σε όλους τους υπεύθυνους εκεί, τους Υπουργούς Οικονοµικών και όποιοι άλλοι είναι- της Ορεστιάδας και των Σερρών.
Επειδή οι περιοχές αυτές δεν έχουν άλλο τίποτε εκτός από τη
γεωργία και την κτηνοτροφία, θα πρέπει το 2015 να λειτουργήσουν και να στείλετε στη φυλακή όλους αυτούς τους απατεώνες
που διορίζατε επί χρόνια και που δηµιούργησαν αυτά τα χρέη.
Και έρχεται σήµερα η Τράπεζα Πειραιώς και ισχυρίζεται ότι
έδωσε τόσα δάνεια. Κανένας δεν ξέρει ποιος τα πήρε τα δάνεια
και πού πήγαν. Και έρχεται η τράπεζα και παίρνει τα περιουσιακά
στοιχεία και κλείνει τεράστια εργοστάσια και στερεί τη δυνατότητα από τους ανθρώπους να δουλέψουν. Δεν µιλάτε για δηµιουργία θέσεων εργασίας; Δεν µιλάτε για ανάπτυξη;
Κι εγώ σας λέω, επειδή το γνωρίζω πολύ καλά, το εργοστάσιο
εκεί στην Ορεστιάδα: Υπάρχει το εργοστάσιο. Υπάρχει η πρώτη
ύλη. Υπάρχει το εργατικό δυναµικό. Υπάρχουν οι άνθρωποι που
αναζητούν δουλειά και δεν θέτουν προϋποθέσεις ότι θέλουν
«τόσα». Αυτά γίνονταν κάποτε, στις προηγούµενες εποχές, στις
εποχές του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δηµοκρατίας, όπου οι κλέφτες
καταχράζονταν το δηµόσιο χρήµα.
Εποµένως, δώστε τη δυνατότητα στους ανθρώπους να δουλέψουν. Θέλουν δουλίτσα για να µπορέσουν να πληρώσουν όλα
αυτά τα δυσβάσταχτα χαράτσια και τους φόρους.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κύριε Πρόεδρε, δώστε µου ένα λεπτό ακόµη, σας παρακαλώ.
Εποµένως, αυτό είναι το ένα ζήτηµα. Ένα άλλο θέµα είναι το
ότι δεν µπορεί να δηµιουργήσετε και άλλα διόδια στην περιοχή
της βορείου Ελλάδος. Για να έρθει κάποιος από το Ορµένιο χρειάζεται βασιλικά έξοδα. Νοσοκοµεία δεν υπάρχουν εκεί. Αν θέλει
να πάει κάποιος στο Νοσοκοµείο Θεσσαλονίκης, θα πρέπει να
πληρώσει µια περιουσία στα διόδια; Κάντε ένα νοσοκοµείο στο
Διδυµότειχο να µην χρειάζεται να κατέβει κάτω. Αν κάποιος έχει
το παιδί του και σπουδάζει και θέλει να έρθει µια βόλτα στη Θεσσαλονίκη για να δει το παιδί του, θα πληρώσει µια περιουσία στα
διόδια. Είναι ένα σωρό τα θέµατα, το οποία θα σας τα λέµε και
θα σας τα ξαναλέµε.
Εδώ, επίσης, έχω και ένα έγγραφο από την Εθνική Οµοσπονδία Ατόµων µε Αναπηρία. Θα πρέπει να λαµβάνουµε υπ’ όψιν τα
αιτήµατά των ανθρώπων µε ειδικές ανάγκες, των ανθρώπων µε
αναπηρία. Ζητούν εδώ κάποια θέµατα λογικά. Αλίµονο αν δεν
λαµβάνουµε κι αυτούς υπ’ όψιν!
Υπάρχουν ένα σωρό άλλα θέµατα, τα οποία θα αναφέρω και
αύριο στη συζήτηση επί των άρθρων. Πάντως, είναι πολύ σοβαρό
αυτό το νοµοσχέδιο. Θα πρέπει τουλάχιστον να λάβετε υπ’ όψιν
τα προβλήµατα που υπάρχουν -και σας το τονίζω γιατί κι εσείς
από τη βόρειο Ελλάδα είστε- µε την πλήρη εγκατάλειψη. Εποµένως, προσπαθήστε λίγο να βελτιώσετε κάποια πράγµατα, που
ταλαιπωρούν τους συµπολίτες µας.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούµε κι
εµείς.
Τον λόγο έχει ο κ. Ηλίας Παναγιώταρος.
ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Πριν ξεκινήσω θα ήθελα να διαβάσω µια είδηση που «αλίευσα»
στο διαδίκτυο, η οποία έχει πολύ ενδιαφέρον.
Δικαστήριο της Κίνας καταδίκασε σήµερα σε ισόβια κάθειρξη
τον πρώην αναπληρωτή της Εθνικής Επιτροπής Ανάπτυξης και
Μεταρρυθµίσεων µε τις κατηγορίες για δωροδοκία, κάτι που
έφερε στο φως της δηµοσιότητας υποθέσεις διαφθοράς στα
ανώτερα κλιµάκια της κυβέρνησης.
Στην Κίνα πολιτικός συν διαφθορά ίσον ισόβια. Στην Ελλάδα
πολιτικός συν διαφθορά σηµαίνει ότι γίνεται µε µεγάλη ευκολία
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Υπουργός ή ακόµα και Πρωθυπουργός. Το είδαµε. Σε άλλες
χώρες υπάρχει στοιχειώδης ηθική. Αν ήταν στην Ιαπωνία, θα
έκανε χαρακίρι. Στην Κίνα τους καταδικάζουν σε ισόβια. Στην Ελλάδα τους αθωώνουν και δεν προωθούν ούτε καν τις άρσεις ασυλίας τους, όπως έγινε τις προάλλες µε τον Βουλευτή της Νέας
Δηµοκρατίας κ. Μιχελάκη, ο οποίος ενώ χρηµατίστηκε -έτσι όλοι
λένε- για τεχνικούς λόγους δεν πήγε η υπόθεση στα ποινικά δικαστήρια.
Βλέπουµε ότι υπάρχει ανηθικότητα, διαφθορά, σαπίλα. Είδαµε
και τη θολοκουλτούρα, η οποία ήταν σε αγαστή συνεργασία –λέειµε τον πρώην Υπουργό Δηµοσίας Τάξεως κ. Δένδια, γιατί κινδύνευαν από τη Χρυσή Αυγή, αλλά τελικά τον βρήκαν από πίσω.
Αυτά συµβαίνουν µε την αριστερή θολοκουλτούρα στην πατρίδα
µας. Αυτοεξευτελίζεστε καθηµερινά µε όλα όσα έρχονται στο φως
της δηµοσιότητας.
Ένα πολύ σοβαρό νοµοσχέδιο, όπως είναι το σηµερινό, µετά
τις πολιτικές εξελίξεις, οι οποίες είναι πολύ σηµαντικές και τρέχουν πολύ γρήγορα, ίσως θα έπρεπε -αλλά πού τέτοια τύχη!- να
µετατεθεί γι’ αργότερα. Όµως, εδώ βλέπουµε ότι φέρνετε τώρα
αυτές τις ηµέρες µέχρι την εκλογή ή µη Προέδρου της Δηµοκρατίας νοµοσχέδια πολύ σοβαρά, κλείνετε τρύπες και τις υποχρεώσεις προς τρίτους.
Είδαµε κιόλας τον προτεινόµενο για Πρόεδρο της Δηµοκρατίας,
τον συµπαθέστατο κ. Σταύρο Δήµα, ο οποίος, αν διαβάσει κανείς
το βιογραφικό του, εκτός των άλλων, θα δει και θα καταλάβει µετά
γιατί προτείνεται για Πρόεδρος της Δηµοκρατίας. Έχει εργαστεί
ως δικηγόρος στη νοµική εταιρεία της Wall Street «SULLIVAN AND
CROMWELL» και για τη νοµική υπηρεσία της Διεθνούς Εταιρείας
Οικονοµικών στην Παγκόσµια Τράπεζα. Είναι αυτή που µας έχει
βάλει τη θηλειά στον λαιµό και δεν µας αφήνει ούτε ν’ αναπνεύσουµε.
Καταλαβαίνουµε πως θέλει το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο, η
τρόικα και οι λοιποί τοκογλύφοι να µας εγκλωβίσουν από παντού.
Παίζουν την τελευταία τους ζαριά µε την περίπτωση εκλογής ή µη
Προέδρου της Δηµοκρατίας.
Βλέπουµε το πανηγυράκι, το αλισβερίσι, το οποίο γίνεται ως επί
το πλείστον µε τους ανεξάρτητους Βουλευτές. Όλοι ξέρουµε ότι
αν θα ψηφίσουν ή δεν θα ψηφίσουν δεν έχει να κάνει µε το τι αισθάνονται ή µε το πρόσωπο του Προέδρου της Δηµοκρατίας ή µε
ο,τιδήποτε άλλο, αλλά µε το αν θα µπορέσουν να εκλεγούν στην
επόµενη Βουλή, καθώς θα γίνουν µάλλον εκλογές πολύ σύντοµα,
είτε εντασσόµενοι, συνεργαζόµενοι µε τον ΣΥΡΙΖΑ είτε πηγαίνοντας στη Νέα Δηµοκρατία.
Για το ΠΑΣΟΚ ούτε λόγος αφού, όπως όλα δείχνουν, µε το ζόρι
θα καταφέρει να µπει στη Βουλή, ασχέτως αν κάποια κανάλια δικά
του παρουσιάζουν ότι είναι τρίτο, τέταρτο κόµµα και πολύ πιο
πάνω από τη Χρυσή Αυγή. Γελάνε και τα µικρόφωνα, φυσικά, µε
αυτές τις γελοίες δηµοσκοπήσεις.
Βλέπουµε το σύστηµα και τους βραχίονές του, το οποίο προσπαθεί είτε µέσω του ΣΔΟΕ να εκβιάσει πολιτικούς και δηµοσιογράφους είτε µέσω άλλων προσωπικών παθών να εκβιάσει άλλους
πολιτικούς και δηµοσιογράφους, ώστε να χειριστούν σωστά αυτήν
τη λεπτή υπόθεση, το πώς θα παίξουµε µνηµόνιο, πώς θα παίξουµε Πρόεδρο της Δηµοκρατίας και δεν θα φέρουµε την καταστροφή, όπως λέτε, που θα έλθει µε την περίπτωση των εκλογών.
Αυτό που προσπαθείτε µαζί µε τα τσιράκια σας στους διάφορους τοµείς να επιτύχετε είναι να πείσετε τους Έλληνες για τη
σταθερότητα, την οποία έχουµε αυτήν τη στιγµή, µία σταθερότητα, όπως λέτε εσείς, που το µόνο που θυµίζει είναι η σταθερότητα που είχαν οι ραγιάδες τα τετρακόσια χρόνια της
τουρκοκρατίας, που µε σκυµµένο το κεφάλι περνούσε η καθηµερινότητά τους και η επόµενη µέρα και η επόµενη µέρα, µέχρι κάποια στιγµή που κάποιοι άνθρωποι ξεσηκώθηκαν, κάποιοι γνήσιοι
Έλληνες, και ξύπνησαν ή οδήγησαν τους ραγιάδες βιαίως στην
επανάσταση απέναντι στους βασανιστές τους εκείνης της εποχής,
κάτι το οποίο θα έπρεπε να γίνει και τώρα, στην εποχή µας.
Ας έλθουµε, όµως, στο εν λόγω νοµοσχέδιο, που επαναλαµβάνουµε ότι είναι ένα νοµοσχέδιο, το οποίο καλύπτει τις ανάγκες κάποιων φίλων, κάποιων ηµετέρων. Γίνονται κάποιες αλλαγές
τελευταίας στιγµής. Ως συνήθως, ο λύκος στην αναµπουµπούλα
χαίρεται.
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Ξεκινάµε λέγοντας ότι, παρά το ότι έχουν περάσει µόνο δύο
χρόνια από τον ν. 4070 2012 και µερικοί µήνες από τις τελευταίες
τροποποιήσεις για ζητήµατα του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών, φέρνετε ένα νέο πολυνοµοσχέδιο, το οποίο αλλάζει
πάλι εκ νέου την κατάσταση σε πάρα πολλά ζητήµατα.
Αν κάποιος ήθελε να κάνει µια περίληψη των αλλαγών που
συµπεριλαµβάνονται θα διαπίστωνε ότι εν πολλοίς πρόκειται για
αλλαγές που έχουν υπαγορευτεί, όχι από τις ανάγκες εξορθολογισµού της λειτουργίας των συστηµάτων των µεταφορών, αλλά
από συµφέροντα.
Σχετικά µε τις ρυθµίσεις για τις επιβατικές µεταφορές, τα
πρώτα άρθρα προσπαθούν να ρυθµίσουν εκ νέου το ζήτηµα της
εισιτήριο-αποφυγής και τις κυρώσεις από αυτήν χωρίς ιδιαίτερη
επιτυχία. Συγκεκριµένα, ενώ αποδέχτηκε στην πράξη ότι η ελαφριά µείωση της τιµής του εισιτηρίου στις αστικές συγκοινωνίες
µείωσε κατά πολύ την αποφυγή πληρωµής και αύξησε τα έσοδα
του οργανισµού, αντί αυτή η πολιτική να συνεχιστεί και να διευρυνθεί, παραµένει στάσιµη. Ισχύει και σε αυτήν την περίπτωση
αυτό που συµβαίνει παντού. Εφόσον αυξήσεις την τιµή της υπηρεσίας, τα έσοδα θα µειωθούν λόγω του ότι η υπηρεσία καθίσταται λιγότερο δηµοφιλής και το αντίθετο, πόσο µάλλον όταν δεν
έχεις τους µηχανισµούς ελέγχου.
Όπως είναι γνωστό από µελέτες που έχει εκπονήσει ο οργανισµός, ένα «πλήρες κλειστό σύστηµα», το οποίο θα ελέγχει την
πρόσβαση στα µέσα µαζικής µεταφοράς, ώστε να αποφεύγεται
πλήρως η µη πληρωµή εισιτηρίου, όπως συµβαίνει στις µεγάλες
πρωτεύουσες, κοστίζει 85 µε 100 εκατοµµύρια ευρώ. Η απόσβεση γίνεται σε λίγο χρονικό διάστηµα και τα έσοδα του διαχειριστή αυξάνονται καθηµερινά. Ποιος είναι ο λόγος που κανένας
µέχρι τώρα δεν επέλεξε αυτό το σύστηµα;
Αντί γι’ αυτό, το νοµοσχέδιο προτείνει την ανάθεση του ελέγχου σε τρίτο φορέα, δηλαδή σε κάποιον ιδιώτη που θα ελέγχει
τους ιδιώτες, δηλαδή νέες συµβάσεις ανάθεσης, νέα συµφέροντα που διαπλέκονται και αµφίβολο αποτέλεσµα, αφού για να
συλλάβεις κάποιον ή να απαιτήσεις την επίδειξη των στοιχείων
του θα πρέπει να έχεις µαζί σου αστυνοµικό όργανο, πράγµα που
δεν είναι εφικτό. Χώρια το ότι συµβαίνουν τραγελαφικά γεγονότα
καθηµερινά. Το έχουµε δει αυτό σε αντίστοιχες περιπτώσεις.
Το µόνο που ενδιαφέρει εδώ την Κυβέρνηση είναι η είσπραξη
των προστίµων που θα γίνεται µέσω της ΔΟΥ. Από εκείνους που
δεν διαθέτουν προσωπικά στοιχεία συνδεδεµένα µε τις ΔΟΥ, δηλαδή από όλους τους λαθροµετανάστες που καθηµερινά επιβαρύνουν το µεταφορικό έργο, γιατί κινούνται δωρεάν, τι
προβλέπετε να κάνετε; Τίποτα απολύτως.
Ενδεχοµένως να περνάει πάντοτε το δικό τους, όπως γίνεται
τώρα και µε αυτό το θέαµα το οποίο συµβαίνει στην Πλατεία Συντάγµατος µε κάποιους Σύρους «πρόσφυγες», οι οποίοι αν τους
δει κανείς είναι όλοι σε µάχιµη ηλικία και θα έπρεπε να υπηρετούν αυτή τη στιγµή στο στρατό της Συρίας για τα συµφέροντα
της πατρίδας τους, του έθνους τους και όχι να γυροφέρνουν
πληρώνοντας χιλιάδες ευρώ για να έρθουν στην Ελλάδα ή σε
άλλες χώρες. Πού τα βρήκαν αυτά τα χιλιάδες ευρώ αφού είναι
ανήµποροι και κατατρεγµένοι; Και βλέπουµε τα κροκοδείλια δάκρυα διαφόρων που κόπτονται και κλαίγονται γι’ αυτούς. Εφόσον
κόπτονται και κλαίγονται γι’ αυτούς, µπορούν να τους πάρουν
είτε στα σπίτια τους, στις πανάκριβες βίλες των βορείων προαστίων που µένουν ή στους χώρους των πολιτικών τους κοµµάτων -δόξα τω Θεώ παίρνουν εκατοµµύρια ευρώ από τις κρατικές
επιδοτήσεις- ή οπουδήποτε αλλού. Και ας αφήσουν τους ταλαίπωρους φουκαράδες επιχειρηµατίες της Πλατείας Συντάγµατος
και της Ερµού, που περιµένουν λίγες µέρες µπας και κλείσουν
κάποιες από τις τρύπες που τους έχετε ανοίξει όλα αυτά τα χρόνια -δυστυχώς, βλέπουµε να επικρατεί µια αλγεινή εντύπωση
µέσα στις γιορτές- και ας αφήσετε τα παραµύθια περί ανθρωπισµού.
Στα ζητήµατα των διεθνών λεωφορειακών γραµµών µε το
παρόν νοµοσχέδιο πάτε να καταστρέψετε ό,τι καλό είχε δηµιουργήσει στην κατηγορία αυτή ο ν.4070/2012, ο οποίος πήγε λίγο να
εξορθολογήσει τα πράγµατα. Εκεί, δηλαδή, που είχε ρυθµιστεί
στοιχειωδώς η κατάσταση µε τους χώρους εκκίνησης, άφιξη λεωφορείων µε τα ασυνόδευτα δέµατα που είχαν πλήρως απαγο-
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ρευτεί, τώρα έρχεστε πιεζόµενοι από τα άνοµα συµφέροντα των
αλλοδαπών νταβατζήδων των µεταφορών, κυρίως Αλβανών και
Ρουµάνων, να τα καταργήσετε και να επαναφέρετε την ασυδοσία.
Τα µεν ασυνόδευτα είχαν καταργηθεί, ώστε να µην γίνεται
εκτεταµένο λαθρεµπόριο µε τα ξένα κυρίως λεωφορεία που εκτελούν δροµολόγια Αθήνα, Τίρανα, Βουκουρέστι, Σόφια κ.λπ.. Πλήθος κλοπιµαίων, διαλυµένων µοτοποδηλάτων, µηχανών,
εξοπλισµών σπιτιού είχαν φύγει κλεµµένα από την Ελλάδα για
τις χώρες αυτές µε την ανοχή ή τη σύµπραξη των τελωνιακών
που δεν έλεγχαν ή έκαναν ότι έλεγχαν τα ασυνόδευτα µε το κατάλληλο αντίτιµο. Αυτό είχε καταργηθεί και είχε επιβληθεί κύρωση αφαίρεσης άδειας. Τώρα επαναφέρετε την παρανοµία.
Επίσης, αν κάνετε µια βόλτα στους σταθµούς αφετηρίας των
γραµµών αυτών στην Αθήνα, στην πλατεία Καραϊσκάκη και
αλλού, θα καταλάβετε ότι δεν πληρούν καµµία απολύτως ανθρώπινη προϋπόθεση για επιβίβαση επιβατών. Αυτή γίνεται σε συνθήκες τριτοκοσµικές, Νιγηρίας, Ναµίµπια και Σιέρα Λεόνε, χωρίς
χώρους αναµονής, χωρίς τουαλέτες, µέσα στον δρόµο, κάτω
από τη µύτη της Αστυνοµίας. Αυτό είχε καταργηθεί µε την προηγούµενη νοµοθεσία και η κατάσταση είχε λίγο εξανθρωπιστεί κι
εξορθολογιστεί. Τώρα πάλι από την αρχή. Αλήθεια, ποια είναι τα
συµφέροντα που σας πιέζουν προς αυτήν την κατεύθυνση;
Σχετικά µε τις ρυθµίσεις για τις εµπορευµατικές µεταφορές
είναι θετική η προτεινόµενη διάταξη για τη σύσταση µεικτών κλιµακίων ελέγχου των δήµων παραµεθόριων περιοχών, κυρίως
επειδή θα ελέγχονται τα αλλοδαπά φορτηγά από τις γειτονικές
χώρες που καταστρατηγούν εν γνώσει όλων τις προδιαγραφές
ασφαλείας, τόσο στα φορτία που µεταφέρουν, όσο και στα ίδια
τα αυτοκίνητα που χρησιµοποιούν. Η σύσταση και µόνο των κλιµακίων δεν σηµαίνει τίποτα, αν δεν δηµιουργηθεί τα κατάλληλο
θεσµικό πλαίσιο για τη λειτουργία τους, καθώς και για τον τρόπο
λειτουργίας των κυρώσεων που θα επιβάλλονται. Οπότε εδώ
χρειάζονται διευκρινήσεις.
Διευκρινίσεις, επίσης, χρειάζονται και για τις εξαιρέσεις από
την εφαρµογή του κανονισµού 561/2006, σχετικά µε τα οχήµατα
που θα πραγµατοποιούν αποκλειστικά τις εξαιρούµενες µεταφορές, καθώς και για τη χορήγηση αδειών φορτηγών, ΙΧ αυτοκινήτων, χωρίς τον έλεγχο συνδροµής των γενικών προϋποθέσεων.
Σχετικά µε τις ρυθµίσεις για τις σιδηροδροµικές µεταφορές,
η κατάσταση στις σιδηροδροµικές µεταφορές είναι µία από τις
δύο µεγάλες αποτυχίες του συστήµατός σας. Η άλλη είναι η
Ολυµπιακή µε τα γνωστά σήµερα αποτελέσµατα.
Το ίδιο και χειρότερο είναι το κλίµα στον ΟΣΕ. Οι ρυθµίσεις
που λαµβάνουν χώρα µε την παρούσα τροποποίηση είναι ηµίµετρα, δεν λύνουν κανένα απολύτως πρόβληµα, ενώ αντίθετα αφήνουν τα βασικά προβλήµατα του οργανισµού να εκκρεµούν.
Θέλουµε περαιτέρω διευκρινίσεις, οι οποίες θα βασίζονται σε
πραγµατικά δεδοµένα και όχι σε θεωρίες, όπως γίνεται συνεχώς
από εσάς εντός αυτού του Κοινοβουλίου.
Βλέπουµε ότι το Υπουργείο Υποδοµών έσπευσε από τον περασµένο Αύγουστο να ανατρέψει το ισχύον επί σαράντα χρόνια
καθεστώς των δηµοσίων έργων µε αφετηρία θερµή διάταξη του
ν. 4278/2014, µε την οποία καταργήθηκαν ήδη τα κατώτατα όρια
προϋπολογισµών, ανοίγοντας αµέσως τον δρόµο να µπουν οι µεγάλοι εργολάβοι και στα µικρά δηµόσια έργα. Τα πάντα γίνονται
για τους µεγαλονταβατζήδες φίλους σας. Με άλλες τροπολογίες
χαριστικές ως προς τη λειτουργία των τηλεοπτικών σταθµών
τους δίνετε τα πάντα, εξυπηρετείτε τα δικά τους συµφέροντα,
προκειµένου να σας παίζουν, να σας προµοτάρουν, να λένε ότι
όλα πάνε τέλεια σε αυτήν τη χώρα, έστω και αν ολόκληρος ο ελληνικός πληθυσµός αυτήν τη στιγµή βρίσκεται σε πολύ άσχηµη
κατάσταση.
Η ραχοκοκαλιά του κατασκευαστικού δυναµικού της χώρας
έχει αποκλειστεί από το νέο ΕΣΠΑ, ενώ µόνο τυχαίο δεν µπορεί
να θεωρηθεί το γεγονός ότι πριν από κάθε χρηµατοδοτικό πακέτο –Γ’ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης, ολυµπιακά έργα, ΕΣΠΑ
κ.λπ.- η εκάστοτε κυβέρνηση ψηφίζει και µια τροποποίηση των
όρων του παιχνιδιού, ώστε να ευνοούνται οι δικοί της δυνατοί
παίκτες, εις βάρος φυσικά των πολλών.
Η σηµερινή Κυβέρνηση φροντίζει να διαµορφώσει εγκαίρως
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όρους φαγώµατος –χωρίς εισαγωγικά, κανονικού φαγώµατοςτου νέου ΕΣΠΑ, µιας και στην ουσία δεν υπάρχει πρόγραµµα δηµοσίων επενδύσεων για να ενταχθούν έργα. Αφαιρεί έτσι τη δυνατότητα και τις ευκαιρίες στους νέους µηχανικούς και µικρούς
εργολήπτες της συσσωρευµένης εµπειρίας, της εργοληπτικής
αναβάθµισης και ιδιαίτερα της ανέλιξης, σε µια περίοδο που ο
κλάδος των µηχανικών βιώνει στον ύψιστο βαθµό τις συνέπειες
της οικονοµικής κρίσης που εσείς δηµιουργήσατε. Υπηρετεί τον
απώτερο στόχο.
Επιδίωξη της Κυβέρνησης είναι η πλήρης κυριαρχία των µεγαλοεργολάβων και ο καταποντισµός της µικροµεσαίας εργοληπτικής και µελετητικής επιχείρησης, πράγµα που σαφώς σε λίγο
καιρό θα το βρούµε µπροστά µας µε την υπό κατάργηση έκδοση
εγγυητικών επιστολών από το ΤΣΜΕΔΕ και την παράδοση της
εγγυοδοσίας στις τράπεζες. Πάλι στις τράπεζες!
Συνακόλουθα, τίθεται το καταλυτικό ερώτηµα αν θα επικρατήσουν αντικειµενικοί κανόνες υγιούς ανταγωνισµού ή οι τράπεζες
θα παρέχουν εγγυοδοσία, που είναι απαραίτητη προϋπόθεση
συµµετοχής σε διαγωνισµούς κατ’ επιλογήν και κατ’ εντολήν, καθορίζοντας και ποιος θα µπορεί να παίρνει τη δουλειά, δηµιουργώντας νέου τύπου εργολαβικά καρτέλ.
Με την παράλληλη κατάργηση των γεωγραφικών περιορισµών
και του περιοριστικού πλαισίου δηµιουργίας κοινοπραξιών, οι
λίγοι µεγαλοεργολάβοι αφήνονται πλήρως ελεύθεροι να αλώσουν όχι µόνο τις µικροµεσαίες εργοληπτικές επιχειρήσεις, αλλά
και τις ίδιες τοπικές αγορές προϊόντων, αγαθών, υπηρεσιών και
εργασίας.
Το σίγουρο είναι ότι κάποια στιγµή οι «ηµέτεροι» της εκάστοτε
κυβέρνησης µεγαλοεργολάβοι, διαπλεκόµενοι και µε µέσα µαζικής ενηµέρωσης και µε άλλους τοµείς δηµόσιας ζωής, προκειµένου να προωθήσουν τα συµφέροντά τους, θα ζητήσουν από
τους δήµους και τις περιφέρειες και θα αναλάβουν µε συµβάσεις
ορισµένου χρόνου όλα τα έργα συντήρησης, µελέτης και κατασκευής µικρών, µεσαίων δηµοσίων έργων, υποκαθιστώντας ένα
µεγάλο κοµµάτι του έργου των σηµερινών τεχνικών υπηρεσιών.
Είναι κοινή διαπίστωση ότι οι µικρές και µεσαίες εργοληπτικές
επιχειρήσεις ήταν ο µοχλός ανάπτυξης της περιφέρειας εδώ και
δεκαετίες. Τα έργα στις περιφέρειες ήταν µικρού προϋπολογισµού. Οι µικροί εργολήπτες ήταν γνώστες των ειδικών συνθηκών,
έδειχναν και ιδιαίτερα ευνοϊκές συµπεριφορές σε ό,τι αφορά την
ολοκλήρωση των έργων και απασχολούσαν κατά κόρον τεχνίτες
και οικοδόµους της τοπικής αγοράς εργασίας, συµβάλλοντας τα
µέγιστα στην ανάπτυξη των τοπικών οικονοµιών.
Δυστυχώς φαίνεται ότι το παιχνίδι πλέον θα παίζεται ανάµεσα
στους µεγάλους παίχτες, στις µεγάλες εργοληπτικές επιχειρήσεις. Άρα µάλλον το επάγγελµα του µικροµεσαίου εργολήπτη
χάνεται από την ελληνική αγορά και αυτό συµβαίνει σε µία περίοδο που το µεγαλύτερο κοµµάτι του τµήµατος του νέου ΕΣΠΑ
2014-2020, το οποίο αφορά τεχνικά έργα, έχει ήδη δεσµευτεί για
την κατασκευή των έργων παραχώρησης αυτοκινητοδρόµων και
άλλων µεγάλων έργων, αφήνοντας ένα πολύ µικρό µέρος σε
έργα που ενδεχοµένως θα αναλάβουν µικροµεσαίες εργοληπτικές επιχειρήσεις.
Με δυο λόγια, οδηγείτε σε συγκέντρωση των έργων στα χέρια
των ελάχιστων, δηµιουργώντας συνθήκες καταστροφής για τους
πολλούς.
Μην ξεχνάµε ότι στις λεγόµενες «µεγάλες» εργοληπτικές εταιρείες απασχολούνται κατά πλειοψηφία ξένοι εργάτες, τεχνίτες,
νόµιµοι, αλλά κυρίως παράνοµοι, πολλές φορές χωρίς την απαραίτητη άδεια εργασίας, αφήνοντας τους Έλληνες τεχνίτες και
εργάτες στο έλεος του φάσµατος της ανεργίας.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Επιτρέψτε µου, κύριε Πρόεδρε, να µιλήσω λίγα λεπτά ακόµα.
Με τον τρόπο αυτό ανοίγετε διάπλατα τις πόρτες της αδιαφάνειας και των «συναλλαγών κάτω από το τραπέζι» σε εκείνους
που διαθέτουν την οικονοµική δυνατότητα, φέρνοντας σε δεύτερη µοίρα την εµπειρία και τις γνώσεις στον ευαίσθητο τοµέα
των δηµοσίων έργων.
Πλέον αυτών υπάρχουν και επιµέρους διατάξεις που συνηγορούν για να γίνουν τα ως άνω. Έτσι, στα χέρια της ΕΥΔΑΠ, την
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οποία η Κυβέρνηση σχεδιάζει να ιδιωτικοποιήσει, µπορούν να περάσουν σταδιακά τα δίκτυα ύδρευσης όλης της χώρας. Με τον
τρόπο αυτό, ο ιδιώτης που θα αναλάβει την εταιρεία θα έχει τη
δυνατότητα να ελέγχει και να διαχειρίζεται το πόσιµο νερό όλης
της χώρας, κάτι το οποίο είναι απαράδεκτο και εθνικά επικίνδυνο.
Όταν µε το καλό θα έρθουµε στα πράγµατα, όλα αυτά θα τα αλλάξουµε και θα τα επαναφέρουµε στη σωστή τους βάση.
Παρακάτω, θεωρούµε απαράδεκτο να υπάρχει δυνατότητα
της διόρθωσης κλιµατολογικών διαγραµµάτων κατά το δοκούν
και µάλιστα από µία ανώνυµη εταιρεία, ενώ δεν είναι ακριβώς κατανοητό γιατί θα πρέπει µία ανώνυµη εταιρεία να µπορεί να εκδώσει οικοδοµικές άδειες αντί της πολεοδοµίας.
Βλέπουµε ότι πιο κάτω αναλύεται ο τρόπος εκκαθάρισης της
«ΤΕΟ Α.Ε.». Για την ιστορία αναφέρουµε ότι εκτός από τη χρηµατοδότηση του ελληνικού δηµοσίου είχε αναλάβει και τη συντήρηση του εθνικού δικτύου και κυρίως του δευτερευόντως
εθνικού δικτύου, το οποίο κανένας παραχωρησιούχος ή άλλος
φορέας δεν έχει αναλάβει να συντηρεί µε αποτέλεσµα να βρίσκεται στο έλεος του Θεού.
Παρ’ όλα αυτά η Κυβέρνηση αποφάσισε να κλείσει την ΤΕΟ
Α.Ε., ωστόσο το κλείσιµό της προκαλεί πολλά ερωτήµατα και έντονη οσµή παράδοσης της εποπτείας των εθνικών δικτύων και
πάλι στους µεγαλοεργολάβους.
Τελειώνοντας, ο αδιάβαστος Υπουργός -γιατί είχε άλλες υποχρεώσεις- επιχειρεί την κωδικοποίηση της νοµοθεσίας των δηµοσίων έργων, προσπαθώντας επιµελώς να αποκρύψει την
ολοκληρωτική υποτέλεια στους µεγαλοεργολάβους, κάτι, που
δυστυχώς γι’ αυτόν, δεν καταφέρνει.
Ευτυχώς όµως, ο εν λόγω Υπουργός είπε ότι µέχρι το 2020 θα
έχουµε δωρεάν WiFi σε όλη την Ελλάδα. Βέβαια, τον είχε προλάβει ο Πρωθυπουργός. Το Wifi µας είχε υποσχεθεί θα το είχαµε
εδώ και δύο µήνες. Όµως άλλη µία σοβαρή υπόσχεση που θα
ανέβαζε το ΑΕΠ της πατρίδος έπεσε στα σκουπίδια, δυστυχώς.
Η ουσία του πράγµατος είναι ότι καταψηφίζουµε το εν λόγω
νοµοσχέδιο επί της αρχής. Ενδεχοµένως σε κάποια άρθρα, που
θα αναφερθούµε αύριο, να πούµε «Παρών» ή να συµφωνήσουµε,
σε ελάχιστα βέβαια.
Η ουσία είναι –και τελειώνω µε αυτό- ότι η Χρυσή Αυγή δεν θα
δώσει καµµία ψήφο σε αυτήν την εκλογή Προέδρου Δηµοκρατίας. Δεν θα ψηφίσουµε αυτούς που διέλυσαν τον ελληνικό λαό,
αυτούς που έβαλαν φυλακή τον Αρχηγό και Βουλευτές της Χρυσής Αυγής, που καταδίωξαν µε τον πιο ελεεινό και τρισάθλιο
τρόπο εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες πολίτες, απλά και µόνο
γιατί στήριξαν ένα νόµιµο πολιτικό φορέα.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Και εµείς ευχαριστούµε.
Η κ. Φούντα έχει τον λόγο.
ΝΙΚΗ ΦΟΥΝΤΑ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, θα ξεκινήσω µε δύο προσωπικές αναφορές,
αν µου επιτρέπετε. Συζητάµε σήµερα ένα νοµοσχέδιο αρκετά σηµαντικό, γιατί ρυθµίζει πολλά πράγµατα που έχουν να κάνουν µε
το επίπεδο των µεταφορών, υπό τη σκιά της αιφνιδιαστικής και
εκβιαστικής κίνησης -µε όρους πολωτικού διλήµµατος- της συγκυβέρνησης να χρησιµοποιήσει και πάλι τον θεσµό του Προέδρου της Δηµοκρατίας στο όνοµα της σταθερότητας, όπως την
εννοεί φυσικά η συγκυβέρνηση.
Μία εβδοµάδα πριν κάποιοι Βουλευτές καταθέσαµε σχέδιο
εθνικής συµφωνίας-συνεννόησης, που προφανώς αφορούσε κυρίως τα δύο µεγάλα κόµµατα, για έξοδο από την κρίση µε κοµµατικές υποχωρήσεις εκατέρωθεν, στο όνοµα του δηµοσίου
συµφέροντος, στο όνοµα άρα της εθνικής σταθερότητας και όχι
της κοµµατικής. Φυσικά δεν εισακουστήκαµε.
Η επιλογή και από τα δύο µεγάλα κόµµατα ήταν µία, πόλωση,
πόλωση, πόλωση! Αυτό έγινε µε απαράδεκτους επικοινωνιακούς
όρους, τύπου αποστασίας, ξεπουλήµατος, χρηµατισµού Βουλευτών κ.λπ..
Όσοι ουσιαστικά θέλαµε αυτήν τη συναίνεση, σε αυτό το απαράδεκτο κλίµα πόλωσης και χαρακτηρισµών, τοποθετούµασταν
από τους δηµοσιογράφους χωρίς να έχουµε ήδη τοποθετηθεί.
Σε αυτήν τη χώρα, αναρωτιέµαι γιατί επιτρέπουµε να συνεχί-
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ζουµε να είµαστε µε όρους απολυτότητας ή µε τον έναν ή µε τον
άλλον.
Γιατί, όταν λες ότι θα σεβαστείς το Σύνταγµα και θα πεις αν
θα ψηφίσεις ή όχι Πρόεδρο της Δηµοκρατίας, τη στιγµή που θα
προταθεί, βάσει του προτεινόµενου προσώπου, αλλά και της συνείδησης -προφανώς συνεκτιµώντας το γενικότερο πολιτικό πλαίσιο- αυτή η δήλωσή σου οφείλει να αποτελεί µια στάση εξήγησης
ή επεξήγησης από κάποιους άλλους. Τέλος, το µεγάλο ερώτηµα
είναι τι Βουλευτές θέλουµε επιτέλους.
Χθες -συνεχίζοντας την πολιτική πραγµατικότητα, γιατί θεωρώ
ότι ήταν µία πολύ σηµαντική µέρα για την ελληνική πραγµατικότητα- το Χρηµατιστήριο έπεσε κατακόρυφα. Άρχισε η κινδυνολογία και ξαναγίναµε πρωτοσέλιδα αβεβαιότητας παγκοσµίως.
Για όλα αυτά υπάρχουν τραγικές ευθύνες από όλο το πολιτικό
σύστηµα που δεν εξασφαλίζει όρους µίνιµουµ συνεννόησης.
Πάµε πλέον για εκλογή Προέδρου και ενδεχοµένως για εκλογές. Ας αποφανθεί, λοιπόν, ο κόσµος, γιατί φυσικά αυτός ορίζει.
Ελπίζω µόνο αυτά τα παιχνίδια κοµµατικής, καθαρά, στρατηγικής
να µην αποβούν µοιραία.
Θα ολοκληρώσω µε κάτι ακόµα, πριν καταλήξω στην κατ’ εξοχήν εισήγηση του νοµοσχεδίου. Η δεύτερη προσωπική παρέµβαση είναι η έκκληση για ουσιαστική και οριστική λύση στο
ζήτηµα του Νίκου Ρωµανού. Πέραν του απαράδεκτου της αναποφασιστικότητας και της ολιγωρίας από πλευράς Υπουργείου
–το ότι δεν έκανε δεκτή και τη χθεσινή τροπολογία σηµαίνει ότι
δεν θέλει να τοποθετηθεί το Υπουργείο σαφώς πια, και φυσικά
γνωρίζουµε πλέον, µετά από δυόµισι χρόνια, πόσα πράγµατα
έχουν καθοριστεί µε τροπολογίες εκπρόθεσµες σε αυτήν την Αίθουσα-, πέρα της σαφούς πια πολιτικής τοποθέτησης από όλες
τις παρατάξεις στο Κοινοβούλιο, το µείζον δεν είναι πια η συζήτηση, αλλά η πράξη.
Πράξτε, λοιπόν, επιτέλους, κύριοι της συγκυβέρνησης, γιατί
εκτός από το καθαρά πολιτικό ζήτηµα, υπάρχει και η κοινωνικοπολιτική διάσταση του ζητήµατος. Και ξέρετε, αν υπάρξει οποιαδήποτε τραγική κατάληξη στο θέµα της υγείας του παιδιού,
πέραν της πλήρους αποτυχίας σε πολιτικό και ανθρώπινο φυσικά
επίπεδο, ενδέχεται να ζήσουµε στιγµές που ζήσαµε το 2008 -που
νοµίζω ότι δεν θέλουµε να τις θυµάται κανένας- να καταστραφεί
πάλι το κέντρο της Αθήνας.
Ολοκληρώνω, λέγοντας ότι ως κάτοικος των Εξαρχείων θα
ήθελα να υπενθυµίσω πως και εκεί ζουν οικογένειες µε παιδιά. Η
αστυνοµοκρατία, αυτή η εικόνα που παρουσιάζει το κέντρο, αλλά
και το άβατο των Εξαρχείων παράλληλα -δύο εικόνες που µεταξύ
τους δεν συνάδουν- είναι ένα καθεστώς που βολεύει προφανώς
πολλούς. Δεν βολεύει όµως τους κατοίκους αυτής της ιστορικής
περιοχής. Παρακαλώ και οφείλει αυτή η κατάσταση να σταµατήσει, όλοι να αναλάβουµε επιτέλους τις ευθύνες µας. Έκκληση, λοιπόν, απευθύνω στην Κυβέρνηση για άµεση αντίδραση, σήµερα.
Πάω στο νοµοσχέδιο τώρα. Η Δηµοκρατική Αριστερά καταψηφίζει αυτό το νοµοσχέδιο, λέγοντας ότι υπάρχουν παράλληλα
µέσα σε αυτό προφανώς θετικές διατάξεις, τις οποίες θα ψηφίσουµε επιµέρους στα αντίστοιχα άρθρα. Αυτό συµβαίνει γιατί συζητάµε σήµερα ένα νοµοσχέδιο που περιλαµβάνει εξαιρετικά
ετερόκλητες µεταξύ τους διατάξεις, µιας και τα ογδόντα τέσσερα αυτά άρθρα «τακτοποιούν» και λύνουν προβλήµατα επί
παντός επιστητού.
Θεωρούµε, φυσικά, ότι το Υπουργείο -και το είπαµε και σε
όλες τις επιτροπές- θα µπορούσε να συντονίσει µε πολύ καλύτερο τρόπο τις νοµοθετικές του πρωτοβουλίες, ώστε τα θέµατα
που έρχονται να συζητούνται εκτενώς και να µην περνάµε από
τη µία διάταξη στην άλλη απλά για να διεκπεραιώσουµε µία διαδικασία.
Πολλά από τα ζητήµατα που θίγει το νοµοσχέδιο είναι όντως
διαδικαστικά. Κάποια άλλα, όµως, παραµένουν αδιευκρίνιστα και
κάποια άλλα είναι πολύ ουσιαστικά και καλό θα ήταν να είχε γίνει
µια πολύ εκτενής συζήτηση.
Άλλωστε, διατρέχοντας κανείς τα άρθρα, διαπιστώνει εύλογα
ότι σχεδόν κάθε ρύθµιση από τις προτεινόµενες παραπέµπει και
σε µια υπουργική απόφαση και µάλιστα χωρίς χρονοδιάγραµµα
για το πότε αυτή θα εκδοθεί. Άρα ψηφίζεται µια σειρά ρυθµίσεων, οι οποίες είναι µεταξύ τους ηµιτελείς.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Προχωρώ στην τοποθέτηση επί των κεφαλαίων και κάποιων
συγκεκριµένων άρθρων, καθώς η συζήτηση επί της αρχής νοµίζω
ότι δεν έχει νόηµα σε ένα τέτοιο νοµοσχέδιο.
Το Α’ Κεφάλαιο του νοµοσχεδίου, τα άρθρα 1 έως 18, αποτελεί
και την πιο συµπαγή ενότητα. Σε αυτά επανιδρύεται η Επιτροπή
Διερεύνησης Σιδηροδροµικών Ατυχηµάτων και Συµβάντων µε
ανεξαρτησία λειτουργική και διοικητική αυτοτέλεια, σύµφωνα και
µε την ευρωπαϊκή οδηγία του 2004 µε αριθµό 49.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, λοιπόν, αµφισβητούσε αυτήν τη λειτουργική και διοικητική αυτοτέλεια του φορέα που είχε συσταθεί
ως Επιτροπή Διερεύνησης Σιδηροδροµικών Ατυχηµάτων, λόγω
της εποπτικής αρµοδιότητας του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων.
Η τοποθέτηση του Υπουργού, ωστόσο, δεν είναι αναλυτική για
το πρόβληµα λειτουργίας της προηγούµενης µορφής επιτροπής.
Στη συζήτηση στην Επιτροπή Παραγωγής και Εµπορίου έγινε
από τον κύριο Υφυπουργό λόγος για δυσχέρειες λόγω ανεπαρκούς στελέχωσης και αδυναµίας λήψης αποφάσεων. Ρωτήσαµε
επανειληµµένα και αναµένουµε απαντήσεις.
Πώς προκύπτει ότι το νέο σχήµα που εισηγείται το Υπουργείο
θα είναι πραγµατικά λειτουργικό; Το να λέµε ότι «ναι, η επιτροπή
δεν θα υπόκειται σε έλεγχο από κυβερνητικά όργανα και θα έχει
απλώς υποχρέωση υποβολής έκθεσης πεπραγµένων όταν τα
πρόσωπα ορίζονται από τον Υπουργό», προφανώς και δεν διασφαλίζει την πολυπόθητη ανεξαρτησία.
Ποιες δικλίδες υπάρχουν και ποιες διασφαλίσεις αναφορικά
µε την επάρκεια του στελεχικού δυναµικού; Δεν γίνονται κάποιες
εκτενείς αναφορές ούτε διευκρινίζονται πράγµατα. Η επάρκεια
δεν θα µπορούσε να προκύψει φτιάχνοντας µία πραγµατικά ανεξάρτητη αρχή; Επιπλέον, τι συµβαίνει σε περίπτωση µη συµµόρφωσης των αρχών προς τις συστάσεις ασφαλείας που εκδίδει η
Επιτροπή Διερεύνησης Ατυχηµάτων;
Τέλος, διευκρίνιση χρειάζεται για το άρθρο 10 παράγραφος 2
-το είχα πει και στις επιτροπές- για τους πρόσθετους πόρους της
επιτροπής, πλέον του κρατικού προϋπολογισµού. Και γενικά
επειδή είναι θέµατα, τα οποία άπτονται και του µισθολογικού των
µελών, ποιας τάξης θα είναι ο προϋπολογισµός της επιτροπής,
µε ορατό το ότι δεν υπάρχει ένα ανώτατο όριο ουσιαστικά, για
όλη αυτή τη διαδικασία; Το οικονοµικό σκέλος της λειτουργίας
της επιτροπής παραµένει άδηλο.
Στο Β’ Κεφάλαιο στα άρθρα 19 µε 24 για τις εγκαταστάσεις
εξυπηρέτησης αυτοκινήτων εισάγονται µία σειρά ρυθµίσεων, κάποιες από τις οποίες προσαρµόζουν χωροταξικά και πολεοδοµικά δεδοµένα νοµίζω –θα µου επιτρέψετε να πω- µε αµφιβόλου
αποτελέσµατος διατάξεις. Και πάλι λειτουργούµε µε όρους διαµορφωµένης πραγµατικότητας και κρίσης.
Κάποια στιγµή, νοµίζω, σε αυτή τη χώρα θα πρέπει να λειτουργήσουµε µε όρους του τι πρέπει να κάνουµε, να δώσουµε παράταση σε αυτούς που χρειάζεται να δώσουµε, αλλά όχι προφανώς
εξαετή, αναλαµβάνοντας τις ευθύνες µας για όλα τα λάθη του
χωροταξικού σχεδιασµού που έχουν συµβεί µέχρι τώρα, µε αποτέλεσµα να απαξιώνουν τα ιστορικά µας κέντρα, την ιστορικότητά µας ως προς τα συγκριτικά µας πλεονεκτήµατα.
Θεωρώ ότι γενικότερα η διάταξη για τους υπαίθριους σταθµούς αυτοκινήτων εντός του ιστορικού κέντρου, που µπορούν να
παραλαµβάνουν άδεια λειτουργίας για τρία έτη µε δυνατότητα
τρίµηνης παράτασης κατά παρέκκλιση των υφιστάµενων χρήσεων γης της περιοχής, είναι µία ρύθµιση που έπρεπε να συζητηθεί περισσότερο και να αναζητηθούν άλλες λύσεις του
προβλήµατος.
Ουσιαστικά θα τοποθετηθούµε αναλυτικότερα επί των άρθρων
καταθέτοντας και τη δική µας πρόταση, λέγοντας ότι όλα αυτά
θα έπρεπε να γίνονται βάσει ορθολογικού σχεδιασµού, σύµφωνα
µε τη φυσιογνωµία, τις ιδιαιτερότητες και τις ανάγκες τής κάθε
περιοχής.
Ως προς το κεφάλαιο για τις επιβατικές µεταφορές, συνοπτικά
να σηµειώσουµε τα εξής: Οι ρυθµίσεις, όπως η αύξηση του
ύψους των προστίµων για µη επικυρωµένα εισιτήρια δεν είναι αυτονόητο πάντα ότι λειτουργεί αποτρεπτικά ως προς την εισιτηριοδιαφυγή, όταν τα εισιτήρια είναι πολύ ακριβά για τις
παρεχόµενες υπηρεσίες. Και, δυστυχώς, δεν βλέπουµε καµµία
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πρωτοβουλία από πλευράς του Υπουργείου γι’ αυτό, για την πάταξη στην πράξη αυτού του φαινοµένου.
Θα πρέπει να γίνει ενίσχυση των δροµολογίων, παραδείγµατος
χάριν. Αυτονόητο είναι ότι θα πρέπει να ενεργοποιηθούν ρυθµίσεις για παροχή δωρεάν µετακινήσεων σε ανέργους και σε ευπαθείς οµάδες. Είναι κάτι, το οποίο είχατε πει ότι θα
προσπαθήσετε να κάνετε.
Αντίθετα, νοµίζουµε ότι το Υπουργείο επανέρχεται µε κάποιες
διατάξεις που δεν έχουν ως επίκεντρο τον επιβάτη, αλλά έχουν
ως επίκεντρο διαδικαστικά ζητήµατα, τα οποία λύνονται σε επίπεδο εταιρειών και σε επίπεδο ουσιαστικά διευθέτησης της σχέσης του κράτους µε τις εταιρείες, οι οποίες έχουν αναλάβει τα
δροµολόγια. Η εκχώρηση του ελέγχου από αυτές τις εταιρείες
προϋποθέτει και συγκεκριµένους όρους, επιπλέον εκπαίδευση
και πριν από οτιδήποτε άλλο ισχυρό κανονισµό δικαιωµάτων των
επιβατών.
Οι καταγγελίες για υπερεξουσίες των ελεγκτών και ανεπίτρεπτες συµπεριφορές που έχουµε δει και που έχουν λάβει και πολύ
µεγάλες διαστάσεις τον προηγούµενο καιρό, έχουν δηµιουργήσει άπειρα προβλήµατα και σίγουρα δεν τιµούν τον κλάδο των
µεταφορών και κυρίως τον κλάδο της δηµόσιας ουσιαστικά µετακίνησης.
Τώρα, ως προς τα θέµατα των σιδηροδροµικών µεταφορών
ζητήσαµε µία εκτενέστερη ενηµέρωση για τους διαγωνισµούς
του ΤΑΙΠΕΔ, για την «ΤΡΑΙΝΟΣΕ» και για την Ελληνική Εταιρεία
Συντήρησης Σιδηροδροµικού Τροχαίου Υλικού. Στον ευαίσθητο
αυτό τοµέα οι προωθούµενες ιδιωτικοποιήσεις θα πρέπει να γίνονται µε βάση το δηµόσια καθαρά συµφέρον. Και φυσικά πάγια
τοποθέτησή µας είναι ότι οι υποδοµές στους σιδηροδρόµους
πρέπει να µείνουν στην αρµοδιότητα του δηµοσίου.
Να επισηµανθεί πάντως ως προς το θέµα της «ΓΑΙΑΟΣΕ» ότι
αυτή δηµιουργήθηκε για να διαχειρίζεται ακίνητη περιουσία και
δεν είχε καµµία τεχνογνωσία για το τροχαίο υλικό.
Επιπλέον, οι δυνατότητές της σε ανθρώπινο δυναµικό είναι περιορισµένες, καθώς απασχολούνται εκεί µόλις δεκαέξι άτοµα.
Οπότε, περιµένουµε από το Υπουργείο να µας πει πώς προβλέπει
και πώς θεωρεί ότι µπορεί να αναλάβει ένα τέτοιο φορτίο.
Όσον αφορά…
ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων): Εξηγήσαµε µε λεπτοµέρειες στην επιτροπή και λέτε τα ίδια πάλι.
ΝΙΚΗ ΦΟΥΝΤΑ: Ωραία, δεκαέξι άτοµα όλο αυτό. Το είπατε
προχθές.
Όσον αφορά το ζήτηµα του τέλους υπέρ ΑΜΕΑ, θετικό είναι
φυσικά ως ρύθµιση. Θεωρούµε όµως και το είπαµε και στις επιτροπές –ήρθε και ο Πρόεδρος της αντίστοιχης επιτροπής- ότι
πρέπει και ελπίζουµε να διασφαλιστεί ότι δεν θα προκύψει εκ των
υστέρων ζήτηµα που θα χρειαστεί να επιλυθεί δικαστικά, αναφορικά µε τη δυνατότητα όντως να µπει αυτό το τέλος, το τέλος
υπέρ ΑΜΕΑ.
Επιπλέον, καθώς οι επισηµάνσεις της Εθνικής Συνοµοσπονδίας Ατόµων µε Αναπηρία για το άρθρο 55 είναι σηµαντικές, εισηγούµαστε κι εµείς ότι πρέπει να συµπληρωθεί το άρθρο αυτό,
µε αποκλειστικό σκοπό να εισπραχτεί αυτό το τέλος και στη διαδικασία της είσπραξης να διασφαλίσετε ουσιαστικά ότι δεν θα
αποδίδεται σε άλλες δραστηριότητες, πλην της παροχής συνδροµής για τα ΑΜΕΑ.
Όσον αφορά τις ρυθµίσεις των θεµάτων τηλεπικοινωνιών,
θέλω να κάνω ένα σχόλιο µόνο για τον φωτογραφικό διαγωνισµό
της «DIGEA» -έχουµε και την Επιτροπή Θεσµών και Διαφάνειας
τώρα. Μας διατυπώσατε τη διαφορετική σας άποψη…
ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων): Έλεος!
ΝΙΚΗ ΦΟΥΝΤΑ: Έλεος, κιόλας! Κύριε Υφυπουργέ, κατά τη
διάρκεια της επιτροπής δηλώσατε από µικροφώνου ότι δεν δέχεστε…
ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων): Το έχουµε εξηγήσει χίλιες φορές και το
ξαναλέµε!
ΝΙΚΗ ΦΟΥΝΤΑ: Να µε ακούσετε και αν θέλετε να τοποθετηθείτε µετά.
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Δηλώσατε στην επιτροπή από µικροφώνου ότι ήταν απαράδεκτη η οµόφωνη κιόλας απόφαση της επιτροπής…
ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων): Μα δεν κατάλαβε η επιτροπή!
ΝΙΚΗ ΦΟΥΝΤΑ: Συγχωρείστε µε, αυτό το πράγµα δεν είναι
καν δηµοκρατικό που είπατε, ότι µια ολόκληρη επιτροπή οµόφωνα έκανε εντελώς λάθος εκτίµηση και µόνο η δική σας εκτίµηση είναι σωστή. Αν θέλετε, να τοποθετηθείτε µετά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Μετά, κύριε Υπουργέ.
ΝΙΚΗ ΦΟΥΝΤΑ: Θα ήθελα να κάνω, λοιπόν, ένα σχόλιο για τον
φωτογραφικό διαγωνισµό της «DIGEA» αλλά και την αδυναµία
της δηµόσιας τηλεόρασης να συµβαδίσει µε δικά της µέσα στο
λεγόµενο switch off.
Δεσµεύεστε ότι η χώρα θα είναι συνεπής, άρα, µε το χρονοδιάγραµµα που έχει τεθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την
ψηφιακή µετάβαση σε ολόκληρη την επικράτεια;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Πάντως, σε κάθε περίπτωση, για την ψηφιακή µετάβαση µια
ιδιωτική εταιρεία υποκαθιστά ουσιαστικά το δηµόσιο. Αντιδράτε
κάθε φορά που κάποιος από την Αντιπολίτευση σας κατηγορεί γι’
αυτό. Αν µη τι άλλο η πράξη αυτή καταδεικνύει ότι το κράτος καθυστέρησε χαρακτηριστικά και δεν µπόρεσε εν τέλει να συµβαδίσει µε αυτήν την ψηφιακή µετάβαση, ακούσια ή εκούσια.
Δαπανήθηκαν εκατοµµύρια για τον ψηφιακό εξοπλισµό που αγοράστηκε για την ΕΡΤ τότε, για να µην µπορεί εν τέλει ο νέος φορέας να συµβαδίσει και να το αναλάβει αυτό το κόστος πάλι µια
ιδιωτική εταιρεία. Στο ίδιο έργο θεατές.
Ολοκληρώνω για την ΕΥΔΑΠ -ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε, για την ανοχή του χρόνου- όσον αφορά τη δυνατότητα
δραστηριοποίησης που παρέχεται στην ΕΥΔΑΠ σε περιοχές
εκτός της αρµοδιότητάς της.
Υπάρχει θέµα, εφόσον προωθείται η ιδιωτικοποίηση των υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης µε την ένταξη της ΕΥΔΑΠ
στο ΤΑΙΠΕΔ. Θεωρούµε ότι πρακτικά η όποια τέτοια σκέψη έχει
ουσιαστικά ακυρωθεί µετά την απόφαση του Συµβουλίου της
Επικρατείας αλλά και τις διευκρινίσεις της Κοµισιόν, αναφορικά
µε θέµατα ύδρευσης, µε την απόλυτη απόφαση ότι το νερό είναι
ύψιστο κοινωνικό αγαθό και δεν µπορεί να χρησιµοποιείται µε
δηµοσιονοµικούς όρους.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Παρακαλώ, ησυχία!
ΝΙΚΗ ΦΟΥΝΤΑ: Ωστόσο, πέρα από τον κυβερνητικό προγραµµατισµό, ή µάλλον εξαιτίας ακριβώς αυτού, το άρθρο έχει σηµαντικότατα προβλήµατα. Η ΕΥΔΑΠ άνευ αντιτίµου µπορεί να
προικοδοτεί µε σύναψη σύµβασης µε τον έλεγχο και τη διαχείριση µιας τεράστιας υποδοµής, αυτή των δικτύων ύδρευσης και
αποχέτευσης όλης της χώρας, µαζί µε το προσωπικό τους.
Ταυτόχρονα, περιέρχονται αυτοδικαίως στην κυριότητά της τα
δίκτυα αποχέτευσης της Περιφέρειας Αττικής που θα κατασκευαστούν µετά την ψήφιση όµως αυτού του νόµου. Μάλιστα,
αν η ΕΥΔΑΠ αναλάβει µόνο τη διαχείριση του δικτύου ύδρευσης
ή αποχέτευσης, τότε ο δήµος εξακολουθεί να διατηρεί την κυριότητα, άρα είναι υπόχρεος των υποχρεώσεων αυτών υποδοµής
και επενδύσεων σαφώς.
Είναι πρόβληµα ότι σύµφωνα µε τη ρύθµιση η ΕΥΔΑΠ δεν έχει
υποχρέωση επενδύσεων, παρά µόνο όταν εξασφαλίζεται εύλογη
απόδοση της επένδυσης και χρηµατοδότηση µε ίδια ή ιδιωτικά
κεφάλαια. Άρα, η λειτουργία της ως κοινωφελούς επιχείρησης
στην πράξη ακυρώνεται.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούµε κι
εµείς, κυρία Φούντα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, προτείνω, αν δεν έχετε αντίρρηση, να συνεχίσουµε µε τους δύο ειδικούς αγορητές ακόµα που
έχουµε, τον κ. Χαλβατζή και την κ. Μακρή, και µετά να περάσουµε στη διαδικασία που γνωρίζετε για την ονοµαστική ψηφοφορία και τις άρσεις ασυλίας.
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Το Σώµα συµφώνησε.
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Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία, εβδοµήντα πέντε σπουδαστές της Σχολής Εθνικής Άµυνας στο πλαίσιο εκπαιδευτικού τους προγράµµατος.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Τον λόγο έχει ο κ. Χαλβατζής.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, συζητάµε σήµερα ένα νοµοσχέδιο κυριολεκτικά «σκούπα». Από την
αρχή δηλώνουµε ότι το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας επί της
αρχής θα καταψηφίσει αυτό το νοµοσχέδιο.
Με τις διατάξεις λόγου χάριν του νοµοσχεδίου αυτού, στο Α’
Κεφάλαιο, επιχειρείται η πλήρης συµµόρφωση της χώρας στις
διατάξεις της οδηγίας 2004/49 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου της 29ης Απριλίου 2004, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
«Σκούπα», λοιπόν το νοµοσχέδιο, το οποίο ξεκινά από τον σιδηρόδροµο, πάει στα τουριστικά λεωφορεία, στα πούλµαν, στο
ΚΤΕΛ, στα ταξί, φεύγει προς τις επικοινωνίες-τηλεπικοινωνίες, τα
ταχυδροµεία, φθάνει στα συνεργεία αυτοκινήτων, στους σταθµούς καυσίµων και αυτοκινήτων και στην ΕΥΔΑΠ, περνάει και
από τη Θεσσαλονίκη για τον ΟΑΣΘ -στο άρθρο 30- και επεκτείνεται µέχρι και στα αεροδρόµια. Βέβαια, σταµατά για λίγο στη
Δραπετσώνα, γιατί εκεί υπάρχουν τεσσεράµισι στρέµµατα, ένας
χώρος «φιλέτο» για το οποίο το ΤΑΙΠΕΔ καραδοκεί.
Το νοµοσχέδιο ασχολείται µε τα πάντα. Τακτοποιεί, όπως λέει,
εκκρεµότητες που φυσικά δεν είναι όλες αθώες. Αλλού δίνει χρήµατα, λόγου χάριν στη «ΓΑΙΑΟΣΕ», αλλού βάζει τσουχτερά πρόστιµα, χαράτσια. Εκχωρεί δηµόσιο έργο σε ιδιωτικές επιχειρήσεις,
στους ελέγχους κτηρίων και άλλων δράσεων και ανοίγει τον
δρόµο για παρεµβάσεις µεγάλων µονοπωλιακών επιχειρήσεων,
όπως γίνεται µε τις τηλεπικοινωνίες. Συνεχίζει την κατάτµηση δραστηριοτήτων του ΟΣΕ και των υπηρεσιών του, µε σκοπό στην πορεία ιδιωτικοποίησης του ΟΣΕ, να τον παραδώσει µαζί µε τις
θυγατρικές του, ελεύθερο από βάρη σε ιδιώτες µε λιγότερο προσωπικό, µε µειωµένη δραστηριότητα, απαξιωµένο για να ιδιωτικοποιηθεί πιο εύκολα.
Το θεσµικό πλαίσιο ασφαλώς υπάρχει. Είναι η απελευθέρωση
των σιδηροδρόµων, όπως είναι η απελευθέρωση γενικότερα των
µεταφορών και αεροµεταφορών, για την οποία όλοι είχαν συµφωνήσει στο παρελθόν, εκτός από το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδος.
Εµείς έχουµε καταψηφίσει την πολιτική των λεγόµενων «απελευθερώσεων». Όµως, πέρα από αυτά, έχουµε εδώ άµεση και σηµαντική κυβερνητική παρέµβαση, ειδικά για τους σιδηροδρόµους.
Λόγου χάριν στον προσδιορισµό των µελών της Επιτροπής Διερεύνησης Σιδηροδροµικών Ατυχηµάτων, στις αποδοχές των
µελών της Επιτροπής, στην πειθαρχική διαδικασία και στην εκκίνηση αυτής της διαδικασίας, στα ζητήµατα στελέχωσης της επιτροπής, στην εναρµόνιση του προϋπολογισµού της, στη θέσπιση
κανονισµού εσωτερικής λειτουργίας, µε κοινή υπουργική απόφαση, στην ανάθεση στην επιτροπή από τον Υπουργό Μεταφορών, να προβαίνει σε διερεύνηση σιδηροδροµικών ατυχηµάτων
και συµβάντων, πέραν εκείνων για τα οποία αποφασίζει η ίδια η
επιτροπή. Τα πάντα γίνονται µε υπουργικές ή κυβερνητικές αποφάσεις.
Το προσωπικό της επιτροπής αποτελείται από δώδεκα άτοµα,
εκ των οποίων µόνο τα τέσσερα έχουν θέσεις ειδικού επιστηµονικού προσωπικού, όπως είναι τα καθήκοντα έρευνας σε περίπτωση
σιδηροδροµικών ατυχηµάτων ή συµβάντων και όλα αυτά µε σχέση
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. Δεν είναι µόνιµο προσωπικό.
Η πλήρωση θέσεων γίνεται είτε µε πρόσληψη που υπόκειται σε
κατασταλτικό έλεγχο από το ΑΣΕΠ, αλλά και έγκριση της επιτροπής από την Κυβέρνηση. Είναι βέβαια και η µεταφορά πλεονάσµατος προσωπικού στο πλαίσιο της κινητικότητας στο δηµόσιο ή
αποσπάσεις από φορείς της γενικής κυβέρνησης.
Εµείς υποστηρίξαµε και υποστηρίζουµε όλες αυτές οι µετακινήσεις, οι όποιες µετακινήσεις γίνονται, όπως, λόγου χάριν, από
τον πρώην ΟΣΚ στις κτηριακές υποδοµές, να έχουν όλα τα δικαιώµατα που είχαν στην προηγούµενη δραστηριότητά τους.
Παρέχεται η δυνατότητα στην επιτροπή να χρησιµοποιεί ιδιώ-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

τες, να αναθέτει µελέτες, έργα, συµβάσεις παροχής υπηρεσιών
σε ιδιωτικές επιχειρήσεις.
Ακόµα και η διενέργεια πραγµατογνωµοσύνης γίνεται από
ιδιώτες σύµφωνα µε το άρθρο 15 παράγραφος 3, δηλαδή έχουµε
παραπέρα βήµατα ιδιωτικοποίησης του έργου της διερεύνησης
σιδηροδροµικών ατυχηµάτων µε ιδιώτες, εξειδικευµένους επιστήµονες ασφαλώς. Δροµολογείται πρακτικά η παραπέρα ιδιωτικοποίηση τµηµάτων του ΟΣΕ.
Σε σχέση µε τους πόρους της λειτουργίας αυτής της Επιτροπής, έχουµε βήµατα στην πορεία υλοποίησης της πολιτικής λιτότητας, αφού ο προϋπολογισµός της επιτροπής πρέπει να
εναρµονίζεται µε τις δηµοσιονοµικές πολιτικές του Υπουργείου
Μεταφορών. Επιµένουµε σ’ αυτό γιατί διαπιστώνουµε µια συνεχή
απαξίωση του σιδηρόδροµου και του σιδηροδροµικού έργου.
Πρόκειται τελικά για µια επιτροπή που εµφανίζεται σαν ανεξάρτητη αρχή -έχουµε µιλήσει πολλές φορές για τις λεγόµενες
ανεξάρτητες αρχές, οι οποίες δεν είναι καθόλου ανεξάρτητες,
δέχονται πολύ ισχυρές κυβερνητικές παρεµβάσεις- αφού ο διορισµός των µελών της γίνεται από την Κυβέρνηση.
Πρόκειται για µια επιτροπή υποστελεχωµένη, µόλις τέσσερις
ειδικοί επιστήµονες στα δώδεκα άτοµα προσωπικό. Καταλαβαίνει
κανείς ότι αυτή δεν µπορεί να πράξει ουσιαστικά κανένα έργο,
αλλά απλά είναι µια επιτροπή η οποία θα αναθέτει σε ιδιωτικές
εταιρείες αυτό το έργο.
Σε ό,τι αφορά συνολικά τον ΟΣΕ, δεν είναι µόνο οι οδηγίες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης που οδηγούν εκεί, αλλά είναι και τα προαπαιτούµενα των αυριανών αγοραστών του ΟΣΕ. Υπάρχουν ήδη
αρκετοί «µνηστήρες», κατά τα δηµοσιεύµατα του Τύπου.
Υπάρχει στον ΟΣΕ σοβαρότατη έλλειψη προσωπικού. Γίνεται
προσπάθεια µέσω των υπερωριών των εργαζοµένων να αντιµετωπιστεί το πρόβληµα, όµως οι υπερωρίες δεν λύνουν τα προβλήµατα. Όπως έχουµε τονίσει πολλές φορές, χρειάζονται
άµεσες προσλήψεις µόνιµου προσωπικού για να µπορέσει ο ΟΣΕ
να συνεχίσει τη λειτουργία του, γιατί τα δωδεκάωρα που εργάζονται οι εργαζόµενοι συνιστούν κίνδυνο για την ασφάλεια των
επιβατών.
Βεβαίως, εµείς έχουµε τοποθετηθεί πολλές φορές και µιλάµε
για ενιαίο δηµόσιο σιδηρόδροµο, ο οποίος να υπηρετεί συνολικά
τις ανάγκες των λαϊκών στρωµάτων, γιατί αυτά κυρίως τον χρησιµοποιούν, αλλά και να συµβάλει στην ανάπτυξη της χώρας.
Πάντως, σε ό,τι αφορά τη «ΓΑΙΑΟΣΕ» η οποία ήταν χρεωµένη
να διαχειρίζεται την περιουσία του, τα γήπεδα και τα κτήρια,
τώρα της δίνουν και το τροχαίο υλικό, χωρίς να έχει καµµιά υποδοµή και καµµιά δυνατότητα διαχείρισής του.
Είµαστε κατηγορηµατικά αντίθετοι µε τον έλεγχο των εισιτηρίων από ιδιώτες στον ΟΣΕ και όχι µόνο στον ΟΣΕ.
Επίσης, σηµειώνουµε ότι µε το ενιαίο µισθολόγιο στον ΟΣΕ δηµιουργούνται τεράστια προβλήµατα, γιατί υπάρχουν πολλοί
αβαθµολόγητοι εργαζόµενοι, µε αποτέλεσµα να έχει τσακιστεί η
ιεραρχία.
Υπάρχουν και άλλα σοβαρά προβλήµατα στο νοµοσχέδιο. Είµαστε κατηγορηµατικά αντίθετοι µε τα ιδιωτικά ΚΤΕΟ ή µε αυτό
που γίνεται µε τα αεροδρόµια.
Εκτός των άλλων, µε το άρθρο 57 προετοιµάζονται συµβάσεις
δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα για να προωθηθούν η κατασκευή,
η συντήρηση και η λειτουργία των αεροδροµίων. Θα λειτουργεί
συνολικά όλη αυτή η δραστηριότητα των αεροδροµίων ιδιωτικά
πλέον. Αυτό λέει το νοµοσχέδιο.
Θεωρούµε, επίσης, ότι όσον αφορά τις δαπάνες για τα ΑΜΕΑ
που προβλέπονται στο άρθρο 55 πρέπει να έχει την ευθύνη το
κράτος. Δεν µπορεί να λειτουργούν τα πάντα σε ανταποδοτική
βάση.
Επίσης, δεν συµφωνούµε µε το άρθρο 36 που επιβάλλει αύξηση των ποινών και κυρίως γιατί προβλέπει πρόστιµα και για
τους οδηγούς, ενώ η ευθύνη βρίσκεται κατά κύριο λόγο στους
ιδιοκτήτες των µεταφορικών εταιρειών, και όλοι γνωρίζουν ότι
κάθε αντίρρηση των οδηγών θα σηµάνει την απόλυσή τους.
Το άρθρο 38 συγκεκριµένα εξυπηρετεί τις εταιρείες ενοικίασης φορτηγών αυτοκινήτων.
Σε ό,τι αφορά τις ρυθµίσεις του ΟΑΣΘ υπάρχουν πολλά προβλήµατα. Αφετηρία φυσικά είναι το λεγόµενο πόρισµα της επι-
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τροπής που συστάθηκε από το Υπουργείο Μεταφορών. Δίνει τον
έλεγχο του κοµίστρου σε εργολάβους. Το πρόστιµο, το οποίο
είναι εξηκονταπλάσιο της τιµής του εισιτηρίου, περνάει στην
εφορία και αυτό αυτοµάτως πενταπλασιάζεται. Συνειδητοποιείτε
τι είναι αυτό; Κάποιος που δεν έχει εισιτήριο του 1 ευρώ, παίρνει
ένα πρόστιµο ύψους 60 ευρώ, το οποίο αυτοµάτως γίνεται 300
ευρώ. Είµαστε ριζικά αντίθετοι µε αυτές τις λογικές.
Έχουµε καταθέσει προτάσεις για δωρεάν µετακίνηση των
ανέργων και για µια σειρά άλλων κοινωνικών οµάδων που έχουν
αυτήν την ανάγκη. Δεν ξεχνούµε βεβαίως ότι ο ΟΑΣΘ αύξησε τα
εισιτήρια κατά 30% πριν από λίγο καιρό.
Πολύ σοβαρό πρόβληµα είναι η αύξηση της ηλικίας των λεωφορείων. Ήταν δώδεκα χρόνια η ζωή των λεωφορείων. Έγινε δεκαπέντε. Τότε οι Βουλευτές της σηµερινής Συµπολίτευσης, του
ΠΑΣΟΚ, κατά το κοινώς λεγόµενο «είχαν ανέβει στα κεραµίδια»
επειδή ανέβηκε από τα δώδεκα στα δεκαπέντε χρόνια.
Σήµερα πάει στα είκοσι χρόνια. Πρέπει να σκεφθούµε όµως
ότι τα λεωφορεία µεταφέρουν ανθρώπους.
Επίσης, δεν συµφωνούµε γενικά µε τη µείωση του συγκοινωνιακού έργου σε ολόκληρο τον Νοµό Θεσσαλονίκης από τον
ΟΑΣΘ.
Για το Κεφάλαιο Ζ’ θεωρούµε ότι διάφορες διατάξεις αυτού
του κεφαλαίου ουσιαστικά στην πράξη προωθούν πλευρές της
πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της πολιτικής της άρχουσας
τάξης, στον τοµέα των τηλεπικοινωνιών.
Εδώ, θυσιάζονται λαϊκά δικαιώµατα προς όφελος της κερδοφορίας των µονοπωλίων. Υπάρχουν διατάξεις οι οποίες προσφέρουν άµεσες παροχές προς τους µονοπωλιακούς οµίλους.
Ορισµένα άρθρα οδηγούν στη χαλάρωση του εποπτικού πλαισίου που διευκολύνουν –λέει- τις επενδύσεις. Την ίδια ώρα,
όµως, θυσιάζονται λαϊκά δικαιώµατα.
Υπάρχουν άρθρα τα οποία εξειδικεύουν το αντιδραστικό πλαίσιο της κρατικής ρύθµισης των τηλεπικοινωνιών. Ιδιαίτερα το
άρθρο 60 περιλαµβάνει σωρεία αντιλαϊκών ρυθµίσεων που εξυπηρετούν αυτό που αναφέρθηκε προηγουµένως: τη δραστηριότητα και την κερδοφορία των οµίλων στις τηλεπικοινωνίες.
Συγκεκριµένα, στο άρθρο 60 παράγραφος 1 θεσµοθετείται η
ανάγκη πληρωµής παραβόλου προκειµένου να υποβάλλονται καταγγελίες για παράνοµες εγκαταστάσεις τηλεπικοινωνιών. Αυτό
το παράβολο δυσκολεύει σηµαντικά την οποιαδήποτε διάθεση
να καταγγελθούν παράνοµες πράξεις και βέβαια δυσκολεύει σηµαντικά τους εργαζόµενους και την ίδια ώρα θωρακίζει την τηλεπικοινωνιακή εταιρεία µε µια δυνατότητα που παραβαίνει
ακόµα και διατάξεις της νοµοθεσίας, αυτής της αστικής νοµοθεσίας που υπάρχει. Αυτή η διάταξη πρέπει να καταργηθεί.
Υπάρχουν, επίσης, οι παράγραφοι 2 και 3 του ιδίου άρθρου
που ανοίγουν τον δρόµο για την ιδιωτικοποίηση υπηρεσιών της
Εταιρείας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων. Δεν έχουµε καµµία αυταπάτη για τον ρόλο της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, αλλά είναι σαφές ότι η ιδιωτικοποίηση
των ελέγχων και των υπηρεσιών θα επιβαρύνει περισσότερα τα
λαϊκά στρώµατα. Εδώ υπάρχει και η λογική της ελαστικοποίησης
των σχέσεων εργασίας στην Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών
και Ταχυδροµείων.
Η παράγραφος 7 είναι απαράδεκτη γιατί αποτελεί «φωτογραφική» ρύθµιση υπέρ των οµίλων σε ό,τι αφορά τις διελεύσεις
στους τηλεπικοινωνιακούς οµίλους µέσα από τους φόρους της
τοπικής διοίκησης, των δήµων.
Και η παράγραφος 11 διευκολύνει τηλεπικοινωνιακούς οµίλους στο να εγκαθιστούν εξοπλισµό χωρίς πολλαπλές άδειες και
χαλαρώνουν πάρα πολύ οι έλεγχοι στα κεραιοσυστήµατα, µε
πολλαπλές αρνητικές συνέπειες στα λαϊκά στρώµατα.
Το άρθρο 61 περιλαµβάνει διατάξεις που διευκολύνουν τους
τηλεπικοινωνιακούς οµίλους να εγκαθιστούν και να αδειοδοτούν
κεραίες ραδιοφώνου.
Αυτή τη διάταξη το 2007 το Κοµµουνιστικό Κόµµα την είχε καταψηφίσει. Επρόκειτο για εκείνο το διαγωνιστικό πλαίσιο που είχε
κατατεθεί. Οι διατάξεις αυτές δεν διασφαλίζουν τους κατοίκους
των περιοχών όπου εγκαθίστανται τα κεραιοσυστήµατα.
Το Κεφάλαιο Η’ έχει πάρα πολλές διατάξεις. Υπάρχει το άρθρο
για την ΕΥΔΑΠ. Θεωρούµε ότι η επέκταση των δραστηριοτήτων
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της σχεδόν σε όλη την Ελλάδα δεν κάνει άλλο τι από το να διογκώνει το πακέτο που θα λάβει ο ιδιώτης διότι και η ΕΥΔΑΠ βρίσκεται σε µια πορεία ιδιωτικοποίησης. Το νερό είναι κοινωνικό
αγαθό. Δεν µπορεί και δεν πρέπει να γίνεται εµπόρευµα.
Το άρθρο 60, παράγραφος 2, στην τελευταία γραµµή του ανοίγει τον δρόµο για τη µεταφορά φορολογικών βαρών από σεισµόπληκτα ακίνητα στα νέα ακίνητα των σεισµοπαθών.
Υπάρχουν και άλλα άρθρα για κατασκευαστικούς οµίλους για
τα οποία θα µιλήσουµε αύριο. Ωστόσο θεωρούµε ότι πρέπει να
αποφευχθούν «φωτογραφικές» διατάξεις, κύριε Υπουργέ, που
αναφέρονται στα άρθρα 78 και 79 και αφορούν κατασκευαστικούς οµίλους οι οποίοι ασχολούνται µε έργα µε συµπράξεις δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα.
Συνολικά καταψηφίζουµε, επαναλαµβάνουµε, επί της αρχής
το νοµοσχέδιο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούµε τον κ.
Χαλβατζή.
Η κ. Μακρή έχει τον λόγο.
Μόλις ολοκληρωθεί η εισήγηση της κ. Μακρή θα περάσουµε
στη διαδικασία της ονοµαστικής ψηφοφορίας µαζί µε την ψηφοφορία για την άρση της ασυλίας Βουλευτών.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Το παρόν νοµοσχέδιο αποτελεί ίσως το τελευταίο νοµοσχέδιο
της παρούσας Βουλής. Η Κυβέρνηση παρασύρθηκε από τις ίδιες
τις µεθοδεύσεις της και το βάρος των εντολών των δανειστών
που προφανώς ανησυχούν από την προοπτική απαλλαγής της
χώρας από τη διακυβέρνηση της συγκυβέρνησης και την επιστροφή στη νοµιµότητα.
Δεν γνωρίζουµε αν οι πρόωρες εκλογές Προέδρου της Δηµοκρατίας αποτελούν µνηµονιακή υποχρέωση. Άλλωστε ο Πρωθυπουργός σας τελώντας υπό σύγχυση από τη µια σκίζει τα
µνηµόνια σελίδα-σελίδα και από την άλλη αναλαµβάνει νέες υποχρεώσεις, δηλαδή νέα µνηµόνια, αν παραµείνει στην εξουσία.
Δεν θα µας εκπλήξει αν µέχρι την τρίτη προεδρική εκλογή αλλάξετε ηγεσία, δηµιουργήσετε τη µεγάλη κεντροδεξιά παράταξη,
σκηνοθετήσετε κρίσεις προκειµένου να δώσετε δικαιολογία
στους πρόθυµους να µετατραπούν σε «µαξιλαράκια» και «πατερίτσες».
Όλες οι κινήσεις σας πάντως φανερώνουν ανασφάλεια. Σπεύδετε να επιτεθείτε και έχετε εκτραχυνθεί βιάζοντας θεσµούς σε
µια προεκλογική προσπάθεια συγκέντρωσης εντυπώσεων. Ο
Υπουργός Δικαιοσύνης αντί να απολογηθεί για την αδυναµία της
πολιτικής ηγεσίας των κοµµάτων της συγκυβέρνησης για σαράντα σχεδόν έτη να δηµιουργήσουν το πλαίσιο παροχής του δικαιώµατος µόρφωσης των κρατουµένων ταυτόχρονα µε την
προάσπιση της ασφάλειας των πολιτών, απαντά µόνο µε πρόωρες εκλογές αδιαφορώντας εν τοις πράγµασι για έναν νεαρό
άνθρωπο που πεθαίνει.
Πρώην Υπουργοί δεν αντέχουν µια απλή ερώτηση και ξεσπούν
σε παραλήρηµα που προσοµοιάζει ανήλικη κορασίδα σε νευρική
κρίση όταν τους ρωτάς για την ακρίβεια των στοιχείων που επικαλούνται.
Δεν είναι παράξενο ότι µε αυτήν τη δεξαµενή στελεχών δεν
υπάρχουν ουσιαστικές διατάξεις εξυπηρέτησης των πολιτών,
αλλά πλήθος «φωτογραφικών» διατάξεων εξυπηρέτησης «φίλων»
και συµφερόντων αλλότριων αυτών του δηµοσίου.
Τρανό παράδειγµα είναι η τροπολογία µε γενικό αριθµό 2071
και ειδικό 41. Τρανό παράδειγµα µέγιστης ανικανότητας αποτελεί η συγγραφή δύο λέξεων στην αιτιολογική έκθεση, κι αυτή
απλή αντιγραφή του κειµένου της διάταξης. Γιατί αυτό; Δεν έχετε
τίποτα να πείτε για να υπερασπιστείτε το σκεπτικό της ρύθµισης
που φέρνετε; Δεν γνωρίζετε ότι στο κείµενο των διατάξεων εγγράφεται το τι προτίθεστε να ρυθµίσετε και στην Αιτιολογική
γιατί θέλετε να το πράξετε;
Τρανό παράδειγµα πιθανής διαπλοκής Κυβέρνησης-καναλαρχών θα µπορούσε να σκεφτεί ο οποιοσδήποτε, τη στιγµή βέβαια
που η Κυβέρνηση νοµοθετεί την ανοχή στην παρανοµία των
µέσων µαζικής ενηµέρωσης, όταν η πιθανότητα πρόωρων εκλογών διαφαίνεται καθαρά στον πολιτικό ορίζοντα.
Αλήθεια, η τελευταία νοµοθετική σας ρύθµιση θα είναι να βολέψετε τους καναλάρχες, προκειµένου να λειτουργούν για άλλον
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ένα χρόνο χωρίς ουσιαστική άδεια; Προτεραιότητα της τροπολογίας στην αυριανή συζήτηση επί των άρθρων.
Πάντως, δεν γίνεται κατανοητό το τόσο ενδιαφέρον που έχετε
δείξει. Μάλιστα, οι έχοντες το µικρότερο πολιτικό διαµέτρηµα
σκέψης και πρόνοιας, έφτασαν σε σηµείο να ισχυριστούν ότι η
Επιτροπή Θεσµών και Διαφάνειας πήρε οµόφωνη παράνοµη απόφαση γιατί, λέει, κάλεσε την κοινοπραξία ιδιωτικών καναλιών σε
ακρόαση. Κατανοούµε, βέβαια, τον φόβο σας για τις συνέπειες
της κυβερνητικής ανατροπής µέσω εκλογών, αλλά γιατί τέτοιες
απροκάλυπτες επιθέσεις στους θεσµούς;
Εκτός βέβαια αν δεν φοβάστε, εκτός εάν έχετε διασφαλίσει
την παραµονή σας στην εξουσία και χρειάζεστε τα κανάλια για
να καλύψουν τη στήριξη που θα σας προσφέρουν οι πρόθυµοι
και έτοιµοι να στηρίξουν µια κυβέρνηση που πληρώνει τους εργολάβους ρήτρες καθυστέρησης, αλλά τους απαλλάσσει από
την αντίστοιχη υποχρέωση, όπως συµβαίνει µε το άρθρο 79 του
υπό συζήτηση νοµοσχεδίου, µια κυβέρνηση που παρουσιάζεται
να ενδιαφέρεται για τις σιδηροδροµικές µεταφορές, τη στιγµή
που αναθέτει τη διαχείριση του τροχαίου υλικού στη «ΓΑΙΑΟΣΕ»,
µια εταιρεία διαχείρισης ακινήτων που δεν διαθέτει ούτε το απαιτούµενο προσωπικό ούτε τις απαραίτητες ειδικότητες για να
γνωρίζει τη διαφορά ενός µετρικού βαγονιού από ένα αντίστοιχο
κανονικού εύρους.
Επίσης, µε το παρόν νοµοσχέδιο εξασφαλίζετε την αµείωτη
επιδότηση της προς πώληση σιδηροδροµικής εταιρείας, για την
εκτέλεση υπηρεσιών µεταφορών στις άγονες γραµµές. Τη χρηµατοδότηση της συντήρησης του δικτύου, όµως, την εξασφαλίζετε; Και αν όχι, γιατί; Έχει διαιρεθεί στο 50% η µελλοντική
δαπάνη συντήρησης, ώστε να µπορέσουν να εξασφαλιστούν τα
χρήµατα για την υποχρέωση δηµόσιας υπηρεσίας; Εάν ναι,
τζάµπα λεφτά δίνετε αν δεν υπάρχουν γραµµές σε καλή κατάσταση για να κινηθούν τα τρένα. Εκτός αν σκοπεύετε µόνο στην
προικοδότηση του προσυµφωνηµένου µελλοντικού ιδιοκτήτη
µόνο και µόνο για να παρουσιάσετε διαρθρωτικές αλλαγές και
εφήµερα έσοδα για τα ταµεία.
Πουλάτε την κερδοφόρα «ΤΡΑΙΝΟΣΕ», όπως έκανε ο Στέφα-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

νος Μάνος όταν πουλούσε την κερδοφόρα «ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ»
στη «LAFARGE», µέσω βέβαια της ιταλικής µαφίας, µε αποτέλεσµα σήµερα να µην υπάρχει η ελληνική τσιµεντοβιοµηχανία.
Ειπώθηκε στην επιτροπή ότι τα έσοδα του ΤΑΙΠΕΔ είναι τρία
δισεκατοµµύρια ευρώ.
Ποια είναι η πραγµατική αξία, βέβαια, των πωληθέντων, δεν
µας είπατε. Πόσα χρήµατα, δηλαδή, θα πληρώναµε αν θέλαµε
να τα φτιάξουµε ξανά, δεν µας είπατε. Διότι αν η πραγµατική αξία
είναι άνω των 3 δισεκατοµµυρίων, τότε δεν µιλάµε για πώληση,
αλλά για ξεπούληµα. Άλλωστε και η περίπτωση της ΕΥΔΑΠ αποτελεί προικοδότηση ξεπουλήµατος.
Δίνετε αρµοδιότητες στην εταιρεία να εκµεταλλεύεται υδατικούς πόρους περιοχών που δεν έχουν σχέση µε το Λεκανοπέδιο.
Ακόµα και Βουλευτές του κόµµατός σας, σας επεσήµαναν την
αστοχία αυτής της διάταξης. Εσείς, βέβαια, αδυνατείτε να το κατανοήσετε.
Τέλος, ενδίδετε στον διοικητικό πληθωρισµό µίας ακόµα ανεξάρτητης αρχής που θα διερευνά τα σιδηροδροµικά δυστυχήµατα, µόνο όταν της καπνίσει. Καταθέτετε την ιλαροτραγωδία,
σε µορφή νοµοσχεδίου βέβαια.
Παρά την εκπλήρωση των υποχρεώσεών σας προς τους επισκευαστές µηχανηµάτων έργου και τους ιδιοκτήτες υπαίθριων
πάρκινγκ -που κάποιοι θέλουν να κλείσουν δυνάµει ιδεολογικών
αγκυλώσεων- τα δύο αυτά άρθρα του νοµοσχεδίου σάς λέµε ότι
θα τα ψηφίσουµε στην αυριανή, βέβαια, συνεδρίαση που θα γίνει
συζήτηση επί των άρθρων και των τροπολογιών, ενώ θα καταψηφίσουµε το παρόν νοµοσχέδιο επί της αρχής, γιατί οι συνέπειες
που επιφέρει υπερτερούν των θετικών του στοιχείων.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούµε κι
εµείς.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα κάνουµε τώρα µία ολιγόλεπτη διακοπή.
(ΔΙΑΚΟΠΗ)
(ΜΕΤΑ ΤΗ ΔΙΑΚΟΠΗ)
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επαναλαµβάνεται η διακοπείσα συνεδρίαση.
Εισερχόµαστε στην
ΕΙΔΙΚΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ
ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΡΣΗΣ ΑΣΥΛΙΑΣ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ
Συζήτηση και λήψη απόφασης, σύµφωνα µε το άρθρο 62 του
Συντάγµατος και 83 του Κανονισµού της Βουλής, για τις αιτήσεις
άρσης της ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Ηλία Κασιδιάρη, Θεοδοσίου Κωνσταντινίδη, Φωτεινής Αραµπατζή, Ηλία Παναγιώταρου,
Κωνσταντίνου Μπαρµπαρούση, Ευσταθίου Μπούκουρα, Δηµητρίου Αναγνωστάκη και Νικολάου Ταγαρά.
Θυµίζω ότι η συζήτηση διεξάγεται µε τη διαδικασία του άρθρου
108 παράγραφος 1, εδάφιο δεύτερο και εποµένως τον λόγο δικαιούται να πάρει ο Βουλευτής που έχει αντίρρηση στην αίτηση
του εισαγγελέα για άρση της ασυλίας.
Ο λόγος δίνεται πάντα, εφόσον ζητηθεί, στον Βουλευτή στον
οποίον αφορά η αίτηση και στους Κοινοβουλευτικούς Εκπροσώπους, οι οποίοι µιλούν µετά τους τυχόν οµιλητές της κάθε υπόθεσης.
Σύµφωνα µε το άρθρο 83 του Κανονισµού, η Βουλή δεν εισέρχεται στην ουσία των υποθέσεων, αλλά ερευνάται µόνο αν η πράξη
για την οποία ζητείται η άρση της ασυλίας συνδέεται µε την πολιτική ή κοινοβουλευτική δραστηριότητα του Βουλευτή ή η δίωξη, η
µήνυση ή η έγκληση υποκρύπτει πολιτική σκοπιµότητα.
Τέλος, υπενθυµίζω ότι έχουµε δεχθεί επί των αιτήσεων άρσης
ασυλίας η Βουλή να αποφασίζει µε ονοµαστική ψηφοφορία, για να
αποφεύγεται η οποιαδήποτε σύγχυση στην καταµέτρηση των
ψήφων και στην εξαγωγή του αποτελέσµατος, που θα µπορούσε
να οδηγήσει σε αµφισβητήσεις των αποτελεσµάτων και για τη διευκόλυνση και µόνο της ονοµαστικής ψηφοφορίας, να καταρτίζεται
ψηφοδέλτιο.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
Παρακαλώ, κύριοι συνάδελφοι! Ησυχία!
Το ψηφοδέλτιο στο οποίο κάθε συνάδελφος θα αναγράφει το
όνοµά του, την εκλογική του περιφέρεια και την Κοινοβουλευτική
Οµάδα που ανήκει, θα καταχωρίζεται στα αντίστοιχα Πρακτικά. Ανταποκρινόµεθα έτσι στις διατάξεις του άρθρου 83, που απαιτεί φανερή ψηφοφορία.
Αφού, λοιπόν, ολοκληρωθεί η συζήτηση επί των περιπτώσεων
της σηµερινής ειδικής ηµερήσιας διάταξης, θα προχωρήσουµε σε
ονοµαστική ψηφοφορία, όπως σας περιέγραψα.
Η πρώτη υπόθεση αφορά τον συνάδελφο κ. Ηλία Κασιδιάρη. Η
δεύτερη υπόθεση αφορά τον συνάδελφο κ. Θεοδόσιο Κωνσταντινίδη. Η τρίτη υπόθεση αφορά τη συνάδελφο κ. Φωτεινή Αραµπατζή. Η τέταρτη υπόθεση αφορά τους συναδέλφους κυρίους Ηλία
Παναγιώταρο, Κωνσταντίνο Μπαρµπαρούση και Ευστάθιο Μπούκουρα. Η πέµπτη υπόθεση αφορά τον συνάδελφο κ. Δηµήτριο Αναγνωστάκη. Η έκτη υπόθεση αφορά τον συνάδελφο κ. Νικόλαο
Ταγαρά.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
Παρακαλώ, κύριοι συνάδελφοι!
Οι λεπτοµέρειες και των έξι υποθέσεων αναφέρονται στο σχετικό ενηµερωτικό σηµείωµα που διανεµήθη µαζί µε την ειδική ηµερήσια διάταξη.
Επί της αιτήσεως που αφορά στην υπόθεση του κ. Κασιδιάρη,
υπάρχει συνάδελφος που ζητά τον λόγο κατά το άρθρο 108 του
Κανονισµού;
ΗΛΙΑΣ ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ:Εγώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ορίστε, κύριε Κασιδιάρη,
έχετε τον λόγο για πέντε λεπτά.
ΗΛΙΑΣ ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ: Κατ’ αρχάς είναι µεγάλη κατάντια να περιµένω µία ώρα ως εκλεγµένος Βουλευτής από τον ελληνικό λαό στα
υπόγεια της Βουλής, να γίνεται συζήτηση µέσα στη Βουλή και εγώ
ως Βουλευτής να µην µπορώ να την παρακολουθήσω και να είµαι
στα υπόγεια κλειδωµένος.
Συζητάτε για κρατούµενους αν θα πηγαίνουν στα ΤΕΙ ή όχι, αλλά
εδώ έχει καταλυθεί το Σύνταγµα και το πολίτευµα και λειτουργεί
µια Βουλή µε διακόσιους ενενήντα δύο Βουλευτές. Και αυτό είναι
ένα αίσχος και εκεί φαίνεται ξεκάθαρα η υποκρισία σας.
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Να µιλήσω λίγο για την πράξη που µου αποδίδεται σήµερα. Απ’
ότι λέει το ενηµερωτικό που έλαβα και στις φυλακές, το έγκληµά
µου είναι ότι ήρθα εδώ στη Βουλή και µίλησα για έναν διάλογο που
είχα µε ανώτατο παράγοντα της Κυβέρνησης, στον οποίο διάλογο
οµολογούσε ότι ο Σαµαράς έχει καταλύσει το Σύνταγµα και µας
έχει στείλει φυλακή παράνοµα. Είπα, λοιπόν, την αλήθεια από αυτό
εδώ το Βήµα και πληρώνω το τίµηµα της αλήθειας. Και επειδή είπα
την αλήθεια, είµαι στη φυλακή.
Και κάτι είχε ψελλίσει η Αντιπολίτευση τότε ότι πρέπει να γίνει
προ ηµερησίας διατάξεως συζήτηση γι’ αυτό το µείζον θέµα, για τη
σκευωρία αυτή σε βάρος του Λαϊκού Συνδέσµου Χρυσή Αυγή, του
τρίτου πολιτικού κόµµατος της χώρας, αλλά το «έκανε γαργάρα» –
µε συγχωρείτε για τη φράση- και θάφτηκε. Διότι εάν προχωρούσε
η ποινική διερεύνηση του ζητήµατος -όπως είχα ζητήσει- και προχωρούσαµε σε προανακριτική επιτροπή, θα προέκυπταν ξεκάθαρα
οι ποινικές ευθύνες Σαµαράδων, Αθανασίου, Δένδια και λοιπών.
Η αποδιδόµενη πράξη –εδώ σας παρακαλώ πολύ δώστε βάσηαυτή ότι παρουσίασα εδώ έναν διάλογο που είχα εγώ ο ίδιος, δεν
είναι παράνοµη. Δεν το λέω εγώ αυτό. Το λέει ο Άρειος Πάγος. Στις
25 Φεβρουαρίου του 2014 έλαβε απόφαση ο Άρειος Πάγος, το
ανώτατο δικαστήριο της χώρας –και εδώ λένε κάποιοι ότι σέβονται
τη δικαιοσύνη- σχετικά µε µια περίπτωση ενός πολίτη που µαγνητοσκόπησε µε κάµερα, που του έδωσε δηµοσιογράφος, έναν δηµόσιο υπάλληλο ο οποίος του ζητούσε χρήµατα, κάποιες χιλιάδες
ευρώ λάδωµα.
Και λέει, λοιπόν, ο Άρειος Πάγος ότι η απαγόρευση στη µαγνητοσκόπηση δεν περιλαµβάνει τις πράξεις ή εκδηλώσεις προσώπων
που δεν ανάγονται στη σφαίρα της προσωπικής και ιδιωτικής ζωής
τους, αλλά πραγµατοποιούνται στα πλαίσια των ανατιθεµένων σε
αυτούς υπηρεσιακών καθηκόντων κατά την εκτέλεση τούτων, η
οποία ως εκ της φύσεως και του είδους των εκπληρωµένων καθηκόντων υπόκεινται σε δηµόσιο έλεγχο και κριτική. Αυτή εδώ η απόφαση είναι φωτογραφική της υποθέσεως που συζητάµε σήµερα.
Στις 25 Φεβρουαρίου 2014, ο Άρειος Πάγος έχει πει ότι δεν υφίσταται απαγόρευση και µάλιστα κάτι ακόµα σηµαντικότερο, ότι η
καταγραφή ιδιωτικής συνοµιλίας µε τεχνικά µέσα παραδεκτά λαµβάνεται υπ’ όψιν από το δικαστήριο και συνεκτιµάται µαζί µε τις
άλλες αποδείξεις, ακόµα και αν στηρίχθηκε σε αθέµιτη µαγνητοσκόπηση. Αυτό λέει ο Άρειος Πάγος στις 25 Φεβρουαρίου 2014,
το ανώτατο δικαστήριο της χώρας.
Επίσης, το Δ’ Τµήµα του Συµβουλίου της Επικρατείας, µε την υπ’
αριθµόν 997/2014 απόφαση, λέει πότε κάµπτεται η απαγόρευση,
και σε µαγνητοσκόπηση, την οποία εγώ αρνούµαι, και στην παρουσίαση διάλογο: «Η απαγόρευση αυτή δεν είναι απόλυτη, όταν κρίνεται ότι υπηρετείται υπέρτερο δηµόσιο συµφέρον, όταν αφορά
σε ζήτηµα δηµοσίου ενδιαφέροντος, το οποίο απασχολεί σοβαρά
το ευρύ κοινό».
Εδώ λοιπόν η ελληνική δικαιοσύνη, τα ανώτατα δικαστήρια της
χώρας, Άρειος Πάγος και Συµβούλιο της Επικρατείας, έχουν λάβει
αποφάσεις και έχουν πει ότι αυτό για το οποίο κατηγορούµαι σήµερα δεν είναι παράνοµο. Το ερώτηµα, λοιπόν, που τίθεται είναι
γιατί κατηγορούµαι.
Ας κάνουµε, λοιπόν, µία ιστορική αναδροµή για να δούµε τα
πράγµατα ως έχουν. Στις 2 Απριλίου 2014 παρουσιάζω αυτόν τον
διάλογο που είχα µε τον Γενικό Γραµµατέα της Κυβέρνησης και
δεν ασκείται καµµία δίωξη σε βάρος µου, καίτοι αυτό που µου λέτε
τώρα, ότι αντιµετωπίζω κακούργηµα, που είναι αυτόφωρο, που σε
καµµία περίπτωση δεν υπάρχει θέµα να µε αφήσουν να διαπράξω
ένα αυτόφωρο κακούργηµα. Με απλά λόγια, έπρεπε από την
πρώτη στιγµή να έχει ασκηθεί η δίωξη αυτή, αλλά κάτι τέτοιο δεν
έγινε.
Στις 4 Απριλίου, δεν έχει ασκήσει καµµία δίωξη το πρωτοδικείο.
Αυτό που έλεγαν σε δηµοσιογράφους οι κύκλοι του πρωτοδικείου
ήταν πως είχα δικαίωµα να το κάνω, επίσης, γιατί έτσι υπερασπιζόµουν την αθωότητά µου. Στις 4 Απριλίου -προσέξτε µε καλά οι
νοµικοί που είναι εδώ παρόντες- έρχοµαι στη Βουλή και κάνω µία
καταγγελία. Είχα λάβει δεκάδες, εκατοντάδες καταγγελίες, ανώνυµες και επώνυµες, εκείνο το διάστηµα, από την πρώτη µέρα που
φυλακίστηκε ο Γενικός Γραµµατέας της Χρυσής Αυγής και άλλοι
Βουλευτές, που εκείνη την περίοδο, γύρω από την υπόθεση Μπαλτάκου, έγιναν χιονοστιβάδα.
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Μία, λοιπόν, εγώ την έκρινα ως πάρα πολύ σοβαρή και ήρθα εδώ
στη Βουλή και έθεσα ένα ερώτηµα: εάν ο Πρωθυπουργός παίρνει
τηλέφωνο και δίνει εντολές σε δικαστικούς, ιδίως δε για την υπόθεση της Χρυσής Αυγής, και µάλιστα χρησιµοποιεί συνθηµατική
γλώσσα και αποκαλεί ανώτατο δικαστικό «παναθηναϊκάκια». Αυτή
ήταν η ερώτηση που είχα κάνει. Είχε βγει η εκπρόσωπος της Νέας
Δηµοκρατίας Βούλτεψη τότε -και δεν είχε διαψεύσει, αλλά αντιθέτως είχε επιβεβαιώσει ότι υπάρχει αυτό το κύκλωµα το παραδικαστικό. Και αυτό που είχε βρει να πει ήταν µήπως παρακολουθείται
ο Πρωθυπουργός, λες και είµαστε η Μοσάντ ή η CIA και µπορούµε
και παρακολουθούµε τον Πρωθυπουργό.
Εκεί κατάλαβα ότι πράγµατι έχει διαπράξει πολύ συγκεκριµένα
εγκλήµατα ο Σαµαράς. Ήρθε η επιβεβαίωση λίγες ηµέρες αργότερα. Δευτέρα πρωί-πρωί πηγαίνει ο Δένδιας στον Άρειο Πάγο, παρεµβαίνει δηλαδή στη δικαιοσύνη και δίνει ένα έγγραφο που λέει:
«Σχετικά µε τη φηµολογούµενη κατοχή από τη Χρυσή Αυγή οπτικοακουστικού υλικού µε την παράκληση για τις δέουσες ενέργειές
σας».
Έρχεται η εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κουτζαµάνη -που
είναι κι αυτή από τη Μυτιλήνη και γι’ αυτό διορίστηκε, επειδή είναι
ελεγχόµενη από το κύκλωµα Σαµαρά και Αθανασίου- την ίδια µέρα
που λαµβάνει την εντολή από την Κυβέρνηση και λέει ότι πρέπει
να διερευνήσει το πρωτοδικείο πιθανότητα τέλεσης του εγκλήµατος του άρθρου 157. Άρθρο 157 σηµαίνει απειλή βίας κατά του
Πρωθυπουργού. Τι είχε συµβεί; Απειλή βίας κατά του Πρωθυπουργού, επειδή έκανα µία ερώτηση, αν ο Πρωθυπουργός παρεµβαίνει
στη δικαιοσύνη! Και µάλιστα απείλησε όποιον έβγαζε νέα στοιχεία
στο φως ότι θα τον συλλάβουν και θα τον κλείσουν φυλακή, ακόµα
κι αν είναι Βουλευτής. Αυτά έλεγε η εισαγγελέας του Αρείου
Πάγου.
Είχε ξεσηκωθεί τότε µέχρι και η Τρέµη, στο «MEGA», και έλεγε
«Τι µας απειλούν δηλαδή; Τι στοιχεία είναι αυτά που αν έρθουν στο
φως θα µας κλείσουν φυλακή;».
Οι πάντες κατανόησαν τότε ότι υπήρχε ένα φοβερό παρασκήνιο
στην υπόθεση αυτή. Οι πάντες κατανόησαν ότι εδώ είχαµε παρέµβαση του ίδιου του Σαµαρά στη δικαιοσύνη. Δεν έκανε τις κινήσεις
αυτές µέσω του Αθανασίου ή µέσω τρίτων, αλλά έπαιρνε ο ίδιος
τηλέφωνα σε δικαστικούς λειτουργούς.
Έχω εδώ τους υπερασπιστικούς µου ισχυρισµούς, τους οποίους
καταθέτω για τα Πρακτικά και παρακαλώ να διανεµηθούν στους
Βουλευτές.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Ηλίας Κασιδιάρης καταθέτει
για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται
στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Δεν θα πω τίποτα άλλο. Είναι αποδεδειγµένο ότι αυτή η πράξη
που µου αποδίδεται δεν είναι παράνοµη. Θα βάλω όµως εδώ µία
άνω τελεία. Σήµερα είναι µία µέρα πολύ κρίσιµη, γιατί έρχονται
στο φως νέα στοιχεία, που ανατρέπουν οριστικά αυτή την υπόθεση
σε βάρος του τρίτου πολιτικού κόµµατος της χώρας. Έρχονται νέα
στοιχεία, τα οποία θεωρώ δεδοµένο ότι θα στείλουν στη φυλακή
τον Σαµαρά και όλους αυτούς τους σκευωρούς οι οποίοι έστησαν
αυτή την ιστορία. Συγκεκριµένα, αναφέροµαι σε ηλεκτρονικό µήνυµα, το οποίο µόλις τώρα µου έδωσαν οι συνεργάτες µου και το
οποίο έχει λάβει η Κοινοβουλευτική Οµάδα της Χρυσής Αυγής.
Θεωρώ πάρα πολύ πιθανό το συγκεκριµένο µήνυµα να το έχουν
λάβει και άλλοι, ενδεχοµένως και χιλιάδες, όπου αναφέρονται κάποια πάρα πολύ κρίσιµα στοιχεία εις ό,τι αφορά την υπόθεση αυτή
που βιώνει η Ελλάς εδώ και ενάµιση χρόνο και στην οποία έχει καταλυθεί το Σύνταγµα των Ελλήνων και η λαϊκή κυριαρχία και εδώ
µέσα είναι διακόσιοι ενενήντα δύο, αντί για τριακόσιοι Βουλευτές.
Στο ηλεκτρονικό αυτό µήνυµα, λοιπόν, γίνεται αναφορά σε στοιχεία που έχουν δηµοσιευθεί σε τέσσερις ηλεκτρονικές διευθύνσεις:
Στο κινεζικό δίκτυο youku και συγκεκριµένα στη διεύθυνση
v.youku.com/ v_show/id_xodq1mzy5njg4.html. Φαίνεται πως είναι
οι ίδιες πληροφορίες σε άλλα τέσσερα δίκτυα που αυτός που τις
έχει αναρτήσει το έχει κάνει για λόγους ασφαλείας, για να µην
µπουν παρανόµως και τις αφαιρέσουν. Στο ρωσικό δίκτυο
rutube.ru/video/4f34c577a76fa455f9705e03fa4c40fe/.
Επίσης, στο youtube.com/watch?v=u6e0u7zvx2m και στο dailymotion.com/video/x2c6cpl_cn5812r2.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Εκεί, λοιπόν, περιέχονται κάποιες πάρα πολύ κρίσιµες πληροφορίες, κάποια πάρα πολύ κρίσιµα στοιχεία, σχετικά µε έναν διάλογο.
Ο διάλογος αυτός, η συνοµιλία αυτή, γίνεται µεταξύ παράγοντα
της δικαιοσύνης και ανώτατου παράγοντα της Κυβέρνησης. Ο διάλογος είναι συνωµοτικός και χρησιµοποιείται σε αυτόν συνθηµατική γλώσσα. Δεν γίνεται αναφορά σε όνοµα, αλλά πολύ εύκολα
γίνεται σαφές στην πορεία ποιοι είναι αυτοί που συµµετέχουν στη
συγκεκριµένη συνοµιλία.
Ο παράγοντας της δικαιοσύνης, λοιπόν, στο πρώτο µέρος του
διαλόγου -που δεν είναι κάτι σηµαντικό, δεν έχει κάποια ουσία το
πρώτο µέρος- απαντά στον ανώτατο παράγοντα της Κυβέρνησης,
εκφράζει την έκπληξή του για την κλήση που έλαβε και του µιλάει
στον πληθυντικό µάλιστα και µε µεγάλο σεβασµό.
Στο δεύτερο µέρος του διαλόγου υπάρχει µία εντολή. Υπάρχει
εντολή του ανώτατου παράγοντα της Κυβέρνησης προς τον παράγοντα της δικαιοσύνης. Και την εντολή αυτή µπορεί να την ακούσει
όποιος θέλει. Όποιος πατήσει «play» στις συγκεκριµένες ιστοσελίδες που ανέφερα, την ακούει. Και την άκουσαν ήδη συνεργάτες
µου Βουλευτές τηςΧρυσής Αυγής.
Πιστεύω ότι µέχρι το µεσηµέρι, όσες υπηρεσίες και να κινητοποιηθούν παράνοµα, θα έχουν ακούσει την εντολή αυτή κάποια
εκατοµµύρια Ελλήνων πολιτών και θα έχουν καταλάβει τι βρώµικο
παιχνίδι παίζεται στην Ελλάδα σήµερα.
Λέει, λοιπόν, επί λέξει ο ανώτατος παράγοντας της Κυβέρνησης:
«Πες στον ψηλό, τον παναθηναϊκάκια, τους τρεις που θα πάνε να
τους …». Η φωνή αυτή ανήκει στον Σαµαρά! Είναι εντολή του κ.
Σαµαρά για να πάνε στη φυλακή οι Βουλευτές της Χρυσής Αυγής!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Παρακαλώ να µη γραφτεί στα Πρακτικά αυτή η λέξη.
(Θόρυβος-διαµαρτυρίες από την πτέρυγα της Χρυσή Αυγής)
ΗΛΙΑΣ ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ: Κάντε ό,τι θέλετε! Επαναλαµβάνω ότι µέχρι
το µεσηµέρι αυτό το ντοκουµέντο µέσα από το ελεύθερο διαδίκτυο
θα το έχουν ακούσει εκατοµµύρια Έλληνες πολίτες και ο Σαµαράς
θα πάει στη φυλακή! Και στη φυλακή θα πάνε όλοι οι σκευωροί!
Τρέξτε όσο θέλετε τώρα!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ολοκληρώστε, παρακαλώ.
ΗΛΙΑΣ ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ: «Ολοκληρώστε»; Τώρα άρχισα!
Όταν είχα κάνει εγώ τη συγκεκριµένη καταγγελία πριν από ένα
χρόνο, είχε βγει στη «REALNEWS» ο εισαγγελέας Ντογιάκος και
είχε πει: «Εγώ είµαι ο παναθηναϊκάκιας, αλλά εγώ ποτέ δεν έλαβα
τηλέφωνο από τον Σαµαρά». Είχε πει την αλήθεια, γιατί, από ό,τι
φαίνεται και όπως προκύπτει, είχε κάνει το τηλέφωνο σε τρίτο
πρόσωπο για να διαβιβάσει την εντολή του.
Αµέσως µετά από αυτή την εντολή, πηγαίνουν για ανάκριση οι
τρεις Βουλευτές της Χρυσής Αυγής: Γερµενής, Ηλιόπουλος και
Μπούκουρας.
Στις 12 Ιανουαρίου προφυλακίζονται οι Γερµενής και Ηλιόπουλος. Μόνο που η σύµφωνη γνώµη ανακριτή και εισαγγελέα είχε
υπογραφεί από 9 Ιανουαρίου. Είχε πιάσει ο Ντογιάκος, δηλαδή, τις
ανακρίτριες και τις είχε βάλει και είχαν υπογράψει από 9
Ιανουαρίου.
Και έρχεται ο Αθανασίου εδώ στην Αίθουσα αυτή και λέει ότι
έγινε «λόγω κόπωσης». Και την άλλη µέρα πάει ο Μπούκουρας, ο
τρίτος Βουλευτής, και υπογράφει και σε αυτόν 9 Ιανουαρίου τη
σύµφωνη γνώµη.
Και όταν ρωτάει ο Ηλιόπουλος: «Γιατί µε κλείνετε φυλακή;», του
απαντάει: «Γιατί υπήρχαν κάποια SMS σε τάγµατα εφόδου».
«Δείξτε µου ένα και πάω ισόβια» είπε ο Ηλιόπουλος. Και ο
Ντογιάκος του απαντάει: «Δεν µπορεί, κάτι θα υπάρχει».
Στον δε Γερµενή, γράφει εδώ πέρα -για να καταλάβετε πώς
εκτέλεσε την εντολή Σαµαρά αυτός ο επίορκος- στο αιτιολογικό
της προφυλάκισης από τον παναθηναϊκάκια: «Γνώριζε ως
Βουλευτής την επιδιωκόµενη διάπραξη αξιοποίνων πράξεων από
µέλη, στελέχη και οπαδούς του κόµµατος».
Γνώριζε το «µέντιουµ» Γερµενής τι κάνουν εξακόσιες χιλιάδες
οπαδοί του κόµµατος. Όλα αυτά έγιναν κατόπιν εντολής, η οποία
έχει αποτυπωθεί, έχει δηµοσιοποιηθεί.
Πρέπει η δικαιοσύνη να διερευνήσει, επιτέλους! Πρέπει να
δούµε τι γίνεται. Πρέπει η Βουλή και η Αντιπολίτευση να πάψει να
σιωπά και να καλύπτει τον Σαµαρά για τα εγκλήµατα του! Δεν βα-
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ρεθήκατε να είστε «ουρές» του Σαµαρά σε αυτή τη δίωξη που έχει
µετατρέψειτη Βουλή σε µια παρωδία διακοσίων ενενήντα δύο Βουλευτών; Και θέλετε να µιλήσετε για εκλογή Προέδρου της Δηµοκρατίας µε διακόσιους ενενήντα δύο Βουλευτές εδώ παράνοµα;
Εµένα γιατί µε έκλεισαν στη φυλακή αµέσως µετά από τις αποκαλύψεις Μπαλτάκου; «Γιατί είµαι βίαιος χαρακτήρας» λέει το αιτιολογικό. Στην Ελλάδα, όµως, ο Ποινικός Κώδικας δεν προβλέπει
να πηγαίνει κανείς φυλακή λόγω του χαρακτήρα του. Και µου γράφουν µάλιστα, µου γράφει ο Ντογιάκος, ο «παναθηναϊκάκιας», που
είχε πάρει εντολή να µου κάνει αυτή τη χυδαιότητα -ακούς τη φωνή
του Σαµαρά να λέει αυτή τη χυδαιότητα και αγανακτείς και ρωτάς
γιατί δεν είναι ακόµα στη φυλακή αυτός ο άνθρωπος- «γιατί», λέει,
«είµαι ύποπτος τέλεσης νέων αδικηµάτων». Και ποια είναι τα παλιά
αδικήµατα;
Τα παλιά µου αδικήµατα είναι ότι στο µέλλον θα έδινα ένα όπλο
που είχα µε άδεια -µια κυνηγητική καραµπίνα των 300 ευρώ που
έχουν οι µισοί εδώ µέσα- σε τρίτα πρόσωπα, για να κάνουν φόνους
και ληστείες και δεν ξέρω και τι άλλο.
Και στο λογικό µου επιχείρηµα, όπου είπα «δεν ισχύει κάτι τέτοιο, γιατί, εφόσον το συγκεκριµένο όπλο είναι στο όνοµά µου,
είναι σαν να δίνω µια κάρτα µέλους εγκληµατικής οργάνωσης», µου
απάντησαν «τελικά, δεν ήταν υποχρεωτικό να δώσεις αυτό το όπλο
που είχες µε άδεια σε τρίτα πρόσωπα, για να κάνουν εγκλήµατα.
Μπορούσες να τους το δώσεις, για να ανυψώνεται το ηθικό τους».
Αυτά που λέω τώρα είναι δικόγραφα. Αυτά είναι τα αιτιολογικά
που εγώ αυτή τη στιγµή βρίσκοµαι στη φυλακή. Και τα λέω αυτά,
για να καταλάβετε πώς εκβιάστηκε ο συγκεκριµένος εισαγγελέας
από τον Σαµαρά και τι έγραφε ο Ντογιάκος, δηλαδή ο «παναθηναϊκάκιας», πριν λάβει το τηλεφώνηµα για µία υπόθεση δολοφονίας
υπηκόου Πακιστάν που κι αυτή στην πορεία την χρέωσαν στη
Χρυσή Αυγή.
Έλεγε, λοιπόν, ο «παναθηναϊκάκιας» πριν από το τηλεφώνηµα:
«Δεν προέκυψε οποιοδήποτε συγκεκριµένο αποδεικτικό στοιχείο,
µε βάση το οποίο είναι δυνατό να υποστηριχθεί βασίµως ότι οι εν
λόγω κατηγορούµενοι είναι µέλη του κόµµατος Χρυσή Αυγή». Και
συνέχιζε: «Δεν προέκυψε από κανένα αποδεικτικό στοιχείο οποιαδήποτε σχέση των κατηγορουµένων µε το συγκεκριµένο κόµµα.
Η συνάντησή τους µε το θύµα ήταν εντελώς τυχαία».
Πέφτει το τηλέφωνο. Τι λέει µετά το ίδιο άτοµο, ο ίδιος εισαγγελέας µετά το τηλέφωνο για την ίδια υπόθεση; Λέει: «Προέκυψε ότι
αυτοί διέπραξαν το παραπάνω έγκληµα όχι τυχαία και εξ συµπτώσεως, αλλά στο πλαίσιο της εντάξεως και της συµµετοχής τους
στην εγκληµατική οργάνωση Χρυσή Αυγή».
Και πώς αιτιολογεί την κωλοτούµπα; Δεν µπορούσε να πει «Με
πήρε ο Σαµαράς και µε εκβίασε». Και ο ίδιος άνθρωπος έβαζε τη
µητέρα του να λέει «Ο Σαµαράς κόλλησε το πιστόλι στον κρόταφο
του γιου µου». Αυτό δεν µπορούσε να το πει σε δικόγραφο. Αν ήταν
άντρας, αυτό θα έλεγε. Θα έβγαινε να πει δηµοσίως «Εκβιάστηκα».
Τι έγραφε, λοιπόν; «Βρέθηκαν στο σπίτι ενός κατηγορούµενου
και κατασχέθηκαν δύο ξύλινα ρόπαλα που χρησιµοποιούνται για
το άθληµα µπέιζµπολ. Αλλά ο, επίσης, κατηγορούµενος Ηλίας Παναγιώταρος, Βουλευτής της Χρυσής Αυγής, εµπορεύεται από το
κατάστηµά του στον Κολωνό τέτοια ξύλινα ρόπαλα του µπέιζµπολ,
χωρίς να υπάρχει αντίστοιχο αθλητικό ενδιαφέρον».
Καταλάβατε γιατί είµαστε εγκληµατική οργάνωση; Όχι γιατί
πήρε ο Σαµαράς τηλέφωνο και έδωσε εντολή, αλλά γιατί ο Παναγιώταρος στο µαγαζί του έχει κάποια ρόπαλα του µπέιζµπολ και
δεν έχει ενδιαφέρον για το άθληµα!
Τα στοιχεία είναι συντριπτικά. Σε οποιαδήποτε άλλη χώρα του
κόσµου, και στην τελευταία «Μπανανία» της Αφρικής, µε όλα αυτά
τα στοιχεία που έχουν έρθει στο φως, ο Σαµαράς θα φόραγε χειροπέδες σήµερα. Ο Σαρκοζί στη Γαλλία φόρεσε χειροπέδες, γιατί
έβαλε τον δικηγόρο του να πάρει τηλέφωνο να δει πώς πάει η κατάσταση.
Στην Ελλάδα, ο Αθανασίου παραδέχθηκε µέσα σε αυτήν την Αίθουσα, από τη θέση του Υπουργού, ότι πήρε τηλέφωνο την Τσάµη,
την προϊστάµενη του πρωτοδικείου να δει πως πάει η κατάσταση.
Μόνο που δεν είπε αυτό. Ήταν άλλος ο διάλογος. Κι αν ήταν εδώ
ο Αθανασίου, θα µας τον έλεγε τον διάλογο. Γιατί υπάρχουν στοιχεία συγκλονιστικά και για τον Αθανασίου. Αρκεί να διαβάσω –προσέξτε µε, παρακαλώ- για τον Υπουργό Δικαιοσύνης, νόµιµα
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στοιχεία, νόµιµη συνακρόαση από τη δικογραφία για το οργανωµένο έγγραφο έγκληµα στο ποδόσφαιρο.
Μιλάει δικηγόρος και ακούστε τι λέει: Δικηγόρος σε παράγοντα
ΠΑΕ για κάποιον που είχε ποινική υπόθεση και πήγαινε σε συµβούλιο: «Έλα ρε, µπλόκαρε το µυαλό µας. Ο «Γ», δηλαδή ο δικαστικός,
«είναι περιβάλλον Αθανασίου ζαµανφού τύπος. Έχει σπίτι στην
Πέτρα της Μυτιλήνης. Είναι περιβάλλον Μπάµπη».
Πιο κάτω λέει: «Τον είχαµε και στην τριµελή. Είναι Μυτιληνιός,
περιβάλλον του συνονόµατού του, του άλλου που λέγαµε». Μην
επαναλαµβάνουµε από τα τηλέφωνα ονόµατα. Και τους έγραφαν.
Κι ο άλλος έλεγε «παναθηναϊκάκιας» και λέει «εντάξει, ποιος θα καταλάβει;». «Κατάλαβες, του Χαράλαµπου, εκεί, ζαµανφού και στην
Πέτρα Μυτιλήνης». Τώρα θα δούµε όλα τα άλλα.
Έτσι στήνεται το παραδικαστικό κύκλωµα της Κυβέρνησης: Με
«παναθηναϊκάκια», ζαµανφού, Μυτιληνιό, περιβάλλον Μπάµπη.
Αυτή είναι η ελληνική δικαιοσύνη; Αυτή είναι µια παράγκα! Αυτό
είναι ένα καρκίνωµα, το οποίο θα ξεριζωθεί, όµως!
Γιατί είχα δώσει τον λόγο τις τιµής µου εδώ στο περιστύλιο της
Βουλής, όταν η Κουτζαµάνη είχε απειλήσει και είχε πει ότι όποιος
βγάλει στοιχεία, είτε είναι Βουλευτής είτε δηµοσιογράφος είτε
οποιοσδήποτε άλλος, θα πηγαίνει στη φυλακή. Είχα πει ότι θα πάει
η ιστορία αυτή µέχρι το τέλος. Και το τέλος είναι, όταν αυτός ο
αλήτης, αυτός ο χυδαίος που παριστάνει τον Πρωθυπουργό και
δίνει εντολές σε δικαστικούς…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης):Παρακαλώ! Παρακαλώ!
(Έντονες διαµαρτυρίες από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης):Ολοκληρώσατε!
ΗΛΙΑΣ ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ: Με κλείσατε φυλακή, αλλά δεν θα σταµατήσετε…
Εδώ έχουµε καταγγείλει εγκλήµατα και δεν θα σταµατήσουµε
µέχρι να αποδοθεί η δικαιοσύνη, µέχρι να συντριβεί η διαφθορά σε
αυτή τη χώρα!
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει επανειληµµένα το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης):Ολοκληρώσατε!
ΗΛΙΑΣ ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ: Δεν ολοκλήρωσα!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Κοιτάξτε, έχει περάσει ο
χρόνος σας κατά πολύ. Σέβοµαι…
ΗΛΙΑΣ ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ: Υπερασπίζοµαι την αθωότητά µου. Αυτό
που κάνετε είναι παράνοµο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Σέβοµαι την κατάσταση,
αλλά να είστε πιο προσεκτικός στις εκφράσεις σας για τον κύριο
Πρωθυπουργό.
ΕΛΕΝΗ ΖΑΡΟΥΛΙΑ: Δεν υπάρχει ποινή…
ΗΛΙΑΣ ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ: Να αιτιολογήσω τις εκφράσεις µου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης):Ορίστε.
ΗΛΙΑΣ ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ: Για ποιον λόγο χαρακτηρίζω «µαφία» αυτή
την κλίκα του Σαµαρά; Γιατί η µαφία, ως γνωστόν, όταν δεν µπορεί
να σε χτυπήσει στα ίσα, χτυπάει οικογένειες. Αυτό έκαναν και σε
µένα. Όταν βγήκαν οι αποκαλύψεις για τον Μπαλτάκο, δεν µπορούσε να µε κλείσει απευθείας στη φυλακή. Και πάει ένα χαρτί
στον αδερφό µου, που υπηρετούσε ως ανθυπολοχαγός στη Β’
Μοίρα Αλεξιπτωτιστών στον Ασπρόπυργο και του κάνουν παράνοµα και παράτυπα και µε εντελώς άθλιο τρόπο µετάταξη και µετάθεση και τον στέλνουν στο Τάγµα Πεζικού στη Σαµοθράκη.
Δηλαδή, χτυπάει οικογένειες, επειδή δεν µπορεί να χτυπήσει εµάς
τους ίδιους! Όπως όταν είχαν έρθει στην οικία τη δική µου και
άλλων Βουλευτών µε τριάντα άτοµα της Αντιτροµοκρατικής και µε
Οµάδες «ΔΙΑΣ» και µε εισαγγελείς κι έκαναν άνω-κάτω τους γονείς
µου, έκαναν άνω-κάτω το σπίτι µου και καταλύθηκε το Σύνταγµα
µε τη βία.
Και µπορεί να µας κλείσατε φυλακή και να νοµίζατε ότι µε αυτόν
τον τρόπο θα πάψει η φωνή της αλήθειας, θα σταµατήσει η Χρυσή
Αυγή, αλλά η Χρυσή Αυγή δεν πρόκειται να σταµατήσει, αν δεν
επέλθει κάθαρση σ’ αυτή τη χώρα και αν αυτή η κόπρος που έχει
δηµιουργηθεί, που λιπαίνει, λυµαίνεται και λερώνει και καταστρέφει
την εικόνα της ελληνικής δικαιοσύνης δεν αποκαθαρθεί!
Απαιτώ την άµεση παραίτηση του Σαµαρά! Ο Σαµαράς πρέπει
να συλληφθεί για τα εγκλήµατά του. Πρέπει να συλληφθεί όλη η
κλίκα των σκευωρών και πρέπει, επιτέλους, να δοθεί ένα τέλος σε
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αυτή την εκτροπή. Η Βουλή πρέπει να λειτουργήσει και πάλι µε
τριακοσίους.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης):Ολοκληρώσατε.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει παρατεταµένα το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΗΛΙΑΣ ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ: Η λαϊκή κυριαρχία έχει καταλυθεί. Δεν µπορούµε, λέει, να πάµε σε ψήφιση Προέδρου της Δηµοκρατίας,
επειδή µας έκλεισε ο κ. Σαµαράς φυλακή κι εµείς να είµαστε στη
φυλακή. Και είστε όλοι υποκριτές, όπως είπα. Δεν µιλάει κανείς γι’
αυτό το έγκληµα! Έχετε θάψει αυτό το έγκληµα, γιατί µισείτε όλοι
τη Χρυσή Αυγή. Γιατί η Χρυσή Αυγή είναι η µόνη φωνή που µπήκε
εδώ µέσα και χάλασε αυτή τη «σούπα» που υπήρχε, της απόλυτης
συγκάλυψης για τη διαφθορά και για όλα τα παραπτώµατα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης):Ολοκληρώστε, κύριε συνάδελφε.
ΗΛΙΑΣ ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, υπερασπίζοµαι την αθωότητά µου. Δεν µπορείτε να µε διακόψετε. Σεβαστείτε το αυτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Σεβάστηκα τα πάντα και
σας άφησα περισσότερο χρόνο από οποιονδήποτε άλλο συνάδελφο.
ΗΛΙΑΣ ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ: Ζητώ, επίσης, ως Βουλευτής και εν ονόµατι
του ελληνικού λαού, άµεσα να γίνουν ελεύθερες εκλογές. Και ελεύθερες εκλογές σηµαίνει οι Βουλευτές του τρίτου κόµµατος της
χώρας ελεύθεροι να µπορούν να µιλήσουν. Γιατί φτάσατε στο σηµείο να µας απαγορεύετε και να µιλήσουµε. Ο «παναθηναϊκάκιας»
του Σαµαρά υπέγραψε χαρτί και λέει: «Ο Αρβανίτης, ο Γρέγος δεν
µπορούν να µιλάνε δηµόσια. Τους απαγορεύουµε να µιλάνε δηµόσια». Και δεν βρέθηκε ένας από τη δήθεν Αριστερά να πει «Τι πράγµατα είναι αυτά; Πού έχει καταντήσει αυτή η κατάσταση;».
Και όταν ζήτησα τη διενέργεια προανακριτικής επιτροπής, που
ήθελε τριάντα υπογραφές, δεν ήθελε τίποτα, ήταν µόνο οι δεκάξι
υπογραφές από τους Βουλευτές της Χρυσής Αυγής. Γιατί αν αύριο
στηνόταν εδώ κάλπη και γινόταν προανακριτική επιτροπή και ανοίγανε τα τηλέφωνα, τότε θα έβλεπαν όλα τα τηλέφωνα και του Σαµαρά και του Αθανασίου και θα έκλεινε ο κύκλος αυτός της απάτης
και της διαφθοράς και θα πήγαιναν στη φυλακή.
Η Χρυσή Αυγή χτυπήθηκε µε τον χειρότερο τρόπο, αλλά η
Χρυσή Αυγή άντεξε. Θα εξέλθει αναβαπτισµένη µέσα από όλη αυτή
την περιπέτεια. Θα εξέλθει ενισχυµένη µέσα από όλη αυτή την περιπέτεια. Το βράδυ της 25ης Ιανουαρίου –που είναι η πιθανότερη
ηµεροµηνία για τις εκλογές- θα είµαστε νικητές. Γιατί το βράδυ
εκείνο αυτοί που µας στήσανε αυτή την ιστορία και µας κλείσανε
φυλακή θα καταρρέουν, και ο Σαµαράς και ο Βενιζέλος. Εµείς,
όµως, µέσα από τα κελιά της φυλακής, θα επανεκλεγόµαστε Βουλευτές. Γι’ αυτό θα είµαστε νικητές. Γι’ αυτό θα υπάρχει µεγάλη
ελπίδα για την Ελλάδα.
(Χειρoκροτήµατα από την πτέρυγα της Χρυσής Αυγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Επί της αιτήσεως που
αφορά την υπόθεση του κ. Θεοδοσίου Κωνσταντινίδη, υπάρχει συνάδελφος που ζητά τον λόγο, κατά το άρθρο 108 του Κανονισµού;
Κανείς.
Επί της αιτήσεως που αφορά την υπόθεση της κ. Φωτεινής
Αραµπατζή, υπάρχει συνάδελφος που ζητά τον λόγο, κατά το
άρθρο 108 του Κανονισµού; Κανείς.
Επί της αιτήσεως που αφορά την υπόθεση των κυρίων Ηλία Παναγιώταρου, Κωνσταντίνου Μπαρµπαρούση και Ευσταθίου Μπούκουρα υπάρχει συνάδελφος που ζητά τον λόγο, κατά το άρθρο 108
του Κανονισµού;
ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, εγώ θα ήθελα τον
λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ορίστε, κύριε Παναγιώταρε, έχετε τον λόγο για πέντε λεπτά.
ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Κατηγορούµαι για άσκοπους πυροβολισµούς στην κηδεία του
Νικόλαου Ντερτιλή. Οι πυροβολισµοί δεν ήταν καθόλου άσκοποι,
ήταν γιατί ήθελα εγώ, όπως και ο κ. Μπαρµπαρούσης, να αποτίσουµε φόρο τιµής σ’ έναν πολύ µεγάλο στρατιώτη, σε έναν ήρωα
της Κύπρου. Τη στιγµή που το ψευτορωµαίικο είχε µεσίστιες τις
σηµαίες σε στρατόπεδα, σε αστυνοµικά τµήµατα και δηµόσιες υπηρεσίες για τον αρχισφαγέα καπετάν-Γιώτη, κατά κόσµο Χαρίλαο
Φλωράκη, κάποιοι έπρεπε να βρεθούν να τιµήσουν αυτόν τον µε-
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γάλο άνδρα.

(Θόρυβος - διαµαρτυρίες στην Αίθουσα)
Πείτε ό,τι θέλετε. Περαστικά σας! Τιµή µας και καµάρι µας!
Όσο για τη διεφθαρµένη πολιτική ηγεσία, τελειώνετε.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ (Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλειας και Πρόνοιας): Κύριε Πρόεδρε, να µη γράφονται
αυτά στα Πρακτικά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Το τι θα γραφτεί στα Πρακτικά είναι ευθύνη του Προεδρείου.
Κύριε Μπαρµπαρούση, θέλετε τον λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΜΠΑΡΟΥΣΗΣ: Ναι, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ορίστε, κύριε Μπαρµπαρούση, έχετε τον λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΜΠΑΡΟΥΣΗΣ: Τι να πούµε τώρα για
την άρση της ασυλίας της δικιάς µου µετά τις αποκαλύψεις που
έκανε πριν λίγο ο συναγωνιστής, ο Ηλίας Κασιδιάρης; Εδώ τώρα,
µετά απ’ αυτές τις αποκαλύψεις, αν πατήσουµε το «play» στο διαδίκτυο, ακούµε τον Σαµαρά να λέει: «Πες στον «παναθηναϊκάκια»
τούς άλλους τρεις να τους κλείσει φυλακή». Και τώρα θα µιλήσουµε για τον Ντερτιλή και για τους πυροβολισµούς;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ο κ. Μπούκουρας δεν επιθυµεί να πάρει τον λόγο.
Επί της αιτήσεως, που αφορά την υπόθεση του κ. Αναγνωστάκη,
υπάρχει συνάδελφος, που ζητάει τον λόγο, κατά το άρθρο 108 του
Κανονισµού της Βουλής;
Κανείς.
Επί της αιτήσεως, που αφορά την υπόθεση του κ. Νικόλαου Ταγαρά, υπάρχει συνάδελφος, που ζητάει τον λόγο, κατά το άρθρο
108 του Κανονισµού της Βουλής;
Κανείς.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στο σηµείο αυτό θα διεξαχθεί η
ονοµαστική ψηφοφορία. Έχει καταρτιστεί ψηφοδέλτιο µε τα ονόµατα των συναδέλφων, για τους οποίους ζητείται η άρση της ασυλίας και στο οποίο έχει καταγραφεί και η σχετική πρόταση της
Επιτροπής Κοινοβουλευτικής Δεοντολογίας. Κάθε συνάδελφος θα
σηµειώνει την ψήφο του δίπλα στο όνοµα του συναδέλφου, για τον
οποίο ζητείται η άρση της ασυλίας.
Όποιος συνάδελφος ψηφίζει υπέρ της άρσης ασυλίας, θα γράφει δίπλα από το όνοµα του Βουλευτή, του οποίου ζητείται να αρθεί
η ασυλία, τη λέξη «ΝΑΙ».
Όποιος συνάδελφος ψηφίζει κατά της άρσης ασυλίας θα γράφει
δίπλα από το όνοµα του Βουλευτή, του οποίου ζητείται να αρθεί η
ασυλία, τη λέξη «ΟΧΙ».
Όποιος συνάδελφος αρνείται να ψηφίσει, θα γράφει δίπλα από
το όνοµα του Βουλευτή, του οποίου ζητείται να αρθεί η ασυλία, τη
λέξη «ΠΑΡΩΝ».
Στο ψηφοδέλτιο θα αναγράφει κάθε συνάδελφος το όνοµά του,
την εκλογική του περιφέρεια και την Κοινοβουλευτική Οµάδα στην
οποία ανήκει και θα το υπογράφει, διότι η ψηφοφορία είναι ονοµαστική.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
Παρακαλώ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ησυχία.
Στη συνέχεια και µε την εκφώνηση του ονόµατός του από τους
επί του καταλόγου συναδέλφους, θα παραδίδει το ψηφοδέλτιο
στους συναδέλφους κ.κ. Ιωάννη Πασχαλίδη από τη Νέα Δηµοκρατία και Ηρώ Διώτη από τον ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι θα µονογράφουν και
θα ανακοινώνουν ότι ο Βουλευτής εψήφισε.
Μετά το τέλος της ψηφοφορίας, θα γίνει η καταµέτρηση των
ψήφων από τους συναδέλφους που προανέφερα, όπως θα προκύψουν από τα ψηφοδέλτια, τα οποία θα καταχωρισθούν µαζί µε
το πρωτόκολλο της ψηφοφορίας στα Πρακτικά της σηµερινής συνεδρίασης.
Συµφωνεί το Σώµα;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ:Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης):Το Σώµα συνεφώνησε.
Επίσης, θέλω να σας ενηµερώσω ότι έχει υποβληθεί αίτηση διεξαγωγής ονοµαστικής ψηφοφορίας από Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ επί
της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 2075 και ειδικό 151 του σχεδίου
νόµου του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωµάτων: «Ρύθµιση δεσµευµένων ή κατασχεµένων χρηµατικών απαιτήσεων και µετρητών και άλλες διατάξεις».
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Κύριε Υπουργέ, έχετε
να κάνετε κάποια τροποποίηση;
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Ναι, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ορίστε, κύριε Υπουργέ,
έχετε τον λόγο για πέντε λεπτά.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Κυβέρνηση σέβεται και εξασφαλίζει, βέβαια, το
δικαίωµα στη µόρφωση, όπως εξάλλου ορίζει ο Σωφρονιστικός
Κώδικας και το άρθρο 16 του Συντάγµατος, για όλους τους πολίτες και βέβαια για τους κρατούµενους φοιτητές και σπουδαστές, που όµως πραγµατικά θέλουν να µορφωθούν.
Στην τροπολογία που καταθέσαµε προσθέτουµε εδάφια –είναι
ένας συγκερασµός των απόψεων που ειπώθηκαν από όλες τις
πτέρυγες χθες- που αφορούν όλους τους κρατούµενους φοιτητές και όχι µόνο τη συγκεκριµένη υπόθεση. Νοµίζω ότι είναι µια
λύση η οποία είναι σύµφωνη µε το δικονοµικό µας σύστηµα. Η
νοµοτεχνική βελτίωση δίνει λύση και σε πολλά προβλήµατα που
µπορούν να δηµιουργηθούν στο µέλλον.
Τα εδάφια έχουν ως εξής: «Στους ίδιους φοιτητές και σπουδαστές» -εννοούνται οι παραπάνω, που είναι οι κρατούµενοι«µπορεί να χορηγείται άδεια µε ηλεκτρονική επιτήρηση, χωρίς
τους περιορισµούς του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 3
του άρθρου 282 του Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας, εφόσον έχουν
µε επιτυχία παρακολουθήσει το 1/3 των µαθηµάτων και εργαστηρίων, κατά τους όρους που ορίζονται µε την κοινή υπουργική
απόφαση του προηγουµένου εδαφίου επί ένα ακαδηµαϊκό εξά-
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µηνο. Στην τελευταία περίπτωση η αίτηση δεν απορρίπτεται από
το Συµβούλιο του άρθρου 70 παράγραφος 1 παρά µόνο µε ειδική
αιτιολογία».
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Τι είπατε, κύριε Υπουργέ, στην
τελευταία περίπτωση;
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Αφήστε µε να το εξηγήσω.
Το λέω αυτό διότι και αντίστροφα αν ήταν, όπως ειπώθηκε, δηλαδή να µπαίνει τώρα οποιοσδήποτε µέσα στην παρακολούθηση
των µαθηµάτων µε επιτήρηση και να βγαίνει στη συνέχεια µετά
από το εξάµηνο είναι ίδια περίπτωση. Συνεπώς υπάρχει ένας
συγκερασµός των περιπτώσεων αυτών.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, τι λύση έδωσε γι’
αυτήν την υπόθεση;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Παρακαλώ, κάντε ησυχία!
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων): Με τη ρύθµιση αυτή
και το δικαίωµα στη σπουδή εξασφαλίζεται και η αντεγκληµατική
πολιτική της πολιτείας δεν εξανεµίζεται.
Θα σας διανεµηθεί.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα)
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων κ. Χαράλαµπος Αθανασίου καταθέτει για
τα Πρακτικά την προαναφερθείσα νοµοτεχνική βελτίωση, η οποία
έχει ως εξής:
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ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον
λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ένα λεπτό, κύριοι συνάδελφοι. Η συζήτηση έχει ολοκληρωθεί.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, δεν γίνεται αυτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Καθίστε κάτω και θα µιλήσουµε. Γιατί σηκώνεστε; Καθίστε κάτω και µετά θα δούµε.
Θα διανεµηθεί η τροπολογία ως έχει από τον κύριο Υπουργό
και θα γίνει ονοµαστική ψηφοφορία ως έχει συµφωνηθεί.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον
λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Τι θέλετε να προσθέσετε επί της τροπολογίας; Δεν γίνεται συζήτηση. Η συζήτηση
έχει ολοκληρωθεί. Ζητήσατε να γίνει µια διευκρίνιση και µόνο,
όταν ο κύριος Υπουργός είπε κάτι που δεν καταλάβατε.
Ορίστε, έχετε τον λόγο για ένα λεπτό.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, επειδή πρέπει
να δούµε ακριβώς την τροπολογία και επειδή εδώ παίζεται µία
ανθρώπινη ζωή, παρακαλώ πάρα πολύ να συµφωνήσουµε διακοπή ενός τετάρτου της ώρας. Και κατά τον Κανονισµό επιβάλλεται στην ονοµαστική ψηφοφορία η διακοπή.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Μα, δεν µε αφήσατε να
ολοκληρώσω. Προλάβατε. Πάντα προλαβαίνετε. Θα πω και τη
διακοπή και τα πάντα. Ορίστε, καθίστε.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Είναι προνοητικός ο Πρόεδρος πάντα.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Παρακαλώ να κάνουµε µία διακοπή και εν συνεχεία θα σας ζητήσω να τοποθετηθούµε…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Μα, δεν αφήνετε το
Προεδρείο να κάνει τη δουλειά του. Ζητήσατε διακοπή. Αφήστε
µε να το πω και µετά συζητάτε. Τι ζητήσατε; Να διανεµηθεί…
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Ζητάµε να διανεµηθεί και να γίνει
µία διακοπή για να µπορέσουµε να τη διαβάσουµε. Εν συνεχεία
δε, θα σας παρακαλέσω να δώσετε στους Κοινοβουλευτικούς
Εκπροσώπους, όπως έγινε και µε τον Υπουργό, τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Όχι, όχι.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Ας κάνουµε, όµως, τώρα µια διακοπή.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Θα αναγνώσω και τα
ονόµατα των υπογραφόντων την αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας, για να διαπιστωθεί αν υπάρχει ο απαιτούµενος από τον Κανονισµό αριθµός για την υποβολή της.
Η κ. Κωνσταντοπούλου. Παρούσα.
Ο κ. Κοντονής. Παρών.
Ο κ. Δρίτσας. Παρών.
Η κ. Μπόλαρη. Παρούσα.
Η κ. Γαϊτάνη. Παρούσα.
Η κ. Σταµπουλή. Παρούσα.
Ο κ. Πετράκος. Παρών.
Η κ. Κατριβάνου. Παρούσα.
Ο κ. Βούτσης. Παρών.
Ο κ. Κουράκης. Παρών.
Ο κ. Καραγιαννίδης. Παρών.
Η κ. Διώτη. Παρούσα.
Η κ. Αγαθοπούλου. Παρούσα.
Η κ. Αµµανατίδου. Παρούσα.
Ο κ. Κουρουµπλής. Παρών.
Ο κ. Στρατούλης. Παρών.
Ο κ. Αλεξόπουλος. Παρών.
Η κ. Βαµβακά. Παρούσα.
Ο κ. Μεϊκόπουλος. Παρών.
Η κ. Διακάκη. Παρούσα.
Η κ. Κανελλοπούλου. Παρούσα.
Η κ. Χαραλαµπίδου. Παρούσα.
Βεβαίως, είχε προ πολλού συµπληρωθεί ο κατάλογος.
ΑΡΤΕΜΙΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, επί της διαδικασίας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Δεν υπάρχει διαδικασία.
Κύριοι συνάδελφοι, υπάρχει ο απαιτούµενος από τον Κανονισµό αριθµός υπογραφόντων την αίτηση ονοµαστικής ψηφοφο-
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ρίας Βουλευτών.
Συνεπώς διακόπτουµε τη συνεδρίαση για δέκα (10) λεπτά,
σύµφωνα µε τον Κανονισµό.
(ΔΙΑΚΟΠΗ)
(ΜΕΤΑ ΤΗ ΔΙΑΚΟΠΗ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Κύριοι συνάδελφοι,
επαναλαµβάνεται η διακοπείσα συνεδρίαση.
Θα ξεκινήσει η ονοµαστική ψηφοφορία.
ΗΛΙΑΣ ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ: Κύριε Πρόεδρε…
ΑΡΤΕΜΙΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΠΟΥΛΟΣ: Θέλω τον λόγο ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Μετά, µε τη σειρά σας.
Θα µιλήσετε επί της τροπολογίας, βέβαια, έτσι;
ΗΛΙΑΣ ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ: Άλλο λέω εγώ τώρα. Το άκουσες για τον
Πρωθυπουργό;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Εµένα µη µου λες τέτοια!
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΜΠΑΡΟΥΣΗΣ: Κορλεόνε, τον άκουσες;
ΗΛΙΑΣ ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ: Με άκουσες;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Θα δώσω για την οικονοµία του χρόνου, παρά το γεγονός ότι δεν επιτρέπεται από τον
Κανονισµό -το τονίζω αυτό- αλλά µε τη συµφωνία του Σώµατος…
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ: Μα, παραβιάζεται.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Αφήστε τα αυτά.
Θα δώσω τον λόγο από τρία λεπτά στους Κοινοβουλευτικούς
Εκπροσώπους να τοποθετηθούν επί της τροποποίησης, την
οποία έφερε το κύριος Υπουργός για την τροπολογία.
Τον λόγο έχει ζητήσει η κ. Κωνσταντοπούλου.
Έχετε, τον λόγο για τρία λεπτά, κυρία Κωνσταντοπούλου.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, κατ’ αρχάς αντιλαµβανόµαστε ότι το Υπουργείο και η Κυβέρνηση κάνοντας
αυτή τη ρύθµιση αντιλαµβάνονται ότι πρέπει να εκπέµψουν ένα
µήνυµα ελπίδας και ένα µήνυµα σχετικής υποχώρησης για να νικήσει η ζωή και όχι ο ιδεολογικός ή κυβερνητικός ή άλλος «ετσιθελισµός».
Εµείς έχουµε την αντίληψη ότι αυτή η τροπολογία σηµαίνει ότι
αυτός ο άνθρωπος, που σήµερα η ζωή του βρίσκεται στο όριο
της ύπαρξης, θα µπορέσει πράγµατι µέσα σε λίγους µόνο µήνες
να υπαχθεί στη ρύθµιση για τον ηλεκτρονικό γεωεντοπισµό.
Εµείς αυτή τη διατύπωση την αντιλαµβανόµαστε έτσι. Δεν θεωρώ
ότι υπάρχει οτιδήποτε άλλο στο µυαλό του Υπουργείου.
Αντιλαµβανόµαστε, λοιπόν, ότι δίνεται η δυνατότητα και η ευκαιρία σε αυτόν τον άνθρωπο που είναι τριάντα µία ηµέρες σε
απεργία πείνας να πάρει εκπαιδευτική άδεια και να βγει από τις
εξαιρέσεις του γεωεντοπισµού.
Θεωρώ ότι από πλευράς του Υπουργείου, και εφόσον δεν
υπάρχει αντίρρηση σε αυτή την ερµηνεία της διάταξης που κάνουµε, υπάρχει συναίνεση ότι αυτό σηµαίνει αυτή η τροπολογία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ωραία!
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Και αν αυτό σηµαίνει αυτή η τροπολογία και δεν διατυπωθεί αντίρρηση -διότι εδώ δεν πρέπει
ούτε το Σώµα να εξαπατηθεί ούτε να εξαπατήσει κανέναν- ότι µε
τη δυνατότητα που θα του δώσει το Υπουργείο µε την απόφαση
που θα βγάλει –θεωρώ άµεσα- να κάνει αυτήν την παρακολούθηση του 1/3 των µαθηµάτων µε την εγγύηση της πολιτείας ότι
θα µπορεί να το κάνει και σε λίγους µήνες να πάρει εκπαιδευτική
άδεια, αν αυτό λοιπόν λέει η διάταξη, όπως εµείς αντιλαµβανόµαστε, εµείς θα αποσύρουµε το αίτηµα για ονοµαστική ψηφοφορία και θα καλέσουµε τον Νίκο Ρωµανό να σταµατήσει την
απεργία πείνας και δίψας, να µη χαρίσει τη ζωή του. Είναι µία τεράστια νίκη του. Είναι µία νίκη όµως, πάνω απ’ όλα, της δηµοκρατίας και του κοινοβουλευτισµού.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Άρα από ό,τι κατάλαβα,
αποσύρεται η ονοµαστική ψηφοφορία και θα ψηφιστεί κανονικά.
ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Μάλιστα, κύριε Πρόεδρε.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να λάβω
τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Οφείλω να πω εδώ ότι
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υπήρξε µια συνεννόηση από όλους και µάλιστα σε µία αρχή την
οποία ξεκίνησε ο κ. Σαλτούρος. Οφείλω να το πω αυτό. Και πρέπει να καταγράφονται αυτά στα Πρακτικά.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να
λάβω τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Κύριε Πρόεδρε, δεν
έχετε τον λόγο, µε συγχωρείτε.
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας): Κύριε Πρόεδρε, ο κ. Κουτσούκος
έχει ζητήσει ήδη να λάβει τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Μα, καλά, νοµίζετε ότι
δεν βλέπω; Για αφελή µε περνάτε; Σας παρακαλώ πολύ επιτέλους!
Και µε τη συµβολή του κυρίου Προέδρου, του κ. Κακλαµάνη,
αλλά κυρίως µε τη συµβολή όλων των Κοινοβουλευτικών Εκπροσώπων των παρισταµένων εχθές στη συζήτηση –έχει σηµασία
αυτό που το λέω- αλλά -να πω και κάτι για να ευλογήσω τα γένια
µας- και µε τη συµµετοχή του Προεδρείου –κρατήστε το αυτόκαι βέβαια του κυρίου Υπουργού, δόθηκε η λύση.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα
να λάβω τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ορίστε, κύριε Καραγκούνη, έχετε τον λόγο, για τρία λεπτά, εάν τον χρειάζεστε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ: Δεν θα χρειαστώ τρία
λεπτά.
Απλά, θέλω να κάνω µία αναφορά σε όσα είπε η κ. Κωνσταντοπούλου. Νοµίζω ότι είναι πολύ καθαρή η τροπολογία, κυρία
Κωνσταντοπούλου. Λέει ξεκάθαρα ότι «κάµπτεται ο περιορισµός
της παραγράφου 3, εδαφίου 2 του 282», οπότε καλύπτει και την
περίπτωση Ρωµανού, όπως και τις υπόλοιπες περιπτώσεις φοιτητών και σπουδαστών. Το είπαµε και χθες, εδώ είµαστε για να
δώσουµε λύσεις, να καταλήξουµε σε µία συµφωνία. Αλλά πάνω
απ’ όλα προέχει και η ασφάλεια, προέχει και η δηµόσια τάξη. Και
γι’ αυτό είπα εχθές ότι ήταν µία επαναστατική αλλαγή η εισδοχή
του γεωεντοπισµού, η αλλαγή στην ουσία του 282, γιατί περί
αυτού πρόκειται.
Νοµίζω πως βρέθηκε αυτή η λύση και συµφωνούµε ότι δεν
υπάρχει καµµία αντίρρηση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Θα µειώσω τον χρόνο
στα δύο λεπτά.
Ορίστε, κύριε Κουτσούκο, έχετε τον λόγο.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, θέλω να θυµίσω
στο Σώµα…
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θέλω
και εγώ τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Κύριε Υψηλάντη, θα
µπορούσα να σας δώσω τον λόγο, αλλά δεν ήσασταν Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος, ήσασταν εισηγητής και ο λόγος δίδεται
µόνο στους Κοινοβουλευτικούς Εκπροσώπους.
Συνεχίστε, κύριε Κουτσούκο.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Θέλω να θυµίσω στο Σώµα πως
εχθές το βράδυ είπα πως οφείλουµε να συνδυάσουµε την τροπολογία που είχε καταθέσει ο κύριος Υπουργός µε τις διατάξεις
για τον γεωεντοπισµό µε έναν τρόπο που να δίνει άµεσο, απτό
αποτέλεσµα και να στείλουµε το µήνυµα παντού ότι πάνω απ’
όλα είναι η υπέρτατη αξία της ανθρώπινης ζωής και το δικαίωµα
στη µόρφωση για όλους τους Έλληνες πολίτες.
Σε αυτήν την κατεύθυνση καταθέσαµε χθες το βράδυ µια νοµοτεχνική βελτίωση. Θεωρούµε ότι το αποτέλεσµα που παρουσίασε ο κύριος Υπουργός, είναι βελτίωση της δικής µας
νοµοτεχνικής βελτίωσης και απαντά στο θέµα, χωρίς να εµπλακούµε εµείς σε ερµηνείες άλλες από το κείµενο, το οποίο εάν το
ψηφίσουµε οµόφωνα, θα στείλουµε ένα µήνυµα που κανένας δεν
θα µπορεί στην πορεία να παρερµηνεύσει.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Σας ευχαριστούµε.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Γιατί διαµαρτύρεσθε;
Σας παρακαλώ, επιτέλους!

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Τον λόγο έχει ο κ. Ουζουνίδης.
ΜΑΡΙΝΟΣ ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ: Μιλήσατε νωρίτερα και ευλογήσατε
και τα γένια σας. Θα πρέπει εδώ να τονιστεί ότι η δική µας η
στάση, των Ανεξαρτήτων Ελλήνων, ήταν άψογη από την αρχή.
Κρατήσαµε µια πολύ καλή θέση. Συµφωνούµε µε την τροπολογία, για να έρθει ένα καλό τέλος µετά από τη δύσκολη συζήτηση που έλαβε χώρα εχθές εδώ.
Εύχοµαι και σε άλλα δύσκολα προβλήµατα να βρίσκεται πάντα
έτσι η λύση, για το καλό της πατρίδας µας!
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ευχαριστώ πολύ.
Ο κ. Ματθαιόπουλος έχει τον λόγο για δύο λεπτά.
ΑΡΤΕΜΙΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΠΟΥΛΟΣ: Κάποιοι κάνουν πως δεν καταλαβαίνουν και πως δεν ακούν. Συζητάτε ένα θέµα ήσσονος σηµασίας, τη στιγµή που πριν λίγα λεπτά έγινε µια πολύ σηµαντική
καταγγελία, διότι υπάρχει ένα ηχητικό ντοκουµέντο…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ακούστε, τώρα. Επί της
τροποποίησης έχετε να πείτε τίποτα; Αλλιώς, θα σας κλείσω το
µικρόφωνο.
ΑΡΤΕΜΙΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΠΟΥΛΟΣ: …στο οποίο ακούγεται η
φωνή…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Παρακαλώ να κλείσει το
µικρόφωνο του κυρίου και να µη γράφεται τίποτα στα Πρακτικά!
ΑΡΤΕΜΙΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΠΟΥΛΟΣ: …
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
(Κωδωνοκρουσίες)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Επί της τροποποίησης
έχετε να πείτε τίποτα;
ΑΡΤΕΜΙΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΠΟΥΛΟΣ: …
ΗΛΙΑΣ ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ: …
(Θόρυβος-διαµαρτυρίες στην Αίθουσα)
(Κωδωνοκρουσίες)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Τον λόγο έχει ο κ. Πανούσης για δύο λεπτά.
(Θόρυβος-διαµαρτυρίες από την πτέρυγα της Χρυσής Αυγής)
Ορίστε, κύριε Πανούση, σας έχω ήδη δώσει τον λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΟΥΣΗΣ: Νοµίζω ότι η Βουλή έδειξε µια κοινωνική ευαισθησία και µια θεσµική ευθύνη πρωτόγνωρη, για όσο
καιρό είµαι κι εγώ εδώ. Αγωνιστήκαµε όλοι χθες για να συγκλίνουµε, παρά τις διαφορές µας. Βγήκαµε όλοι σοφότεροι. Η στάθµιση συγκρούσεων εννόµων αγαθών λύθηκε υπέρ της ζωής.
Είµαστε ευτυχείς ως ΔΗΜΑΡ.
(Χειροκροτήµατα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ευχαριστούµε πολύ,
κύριε Πανούση.
Ο κ. Παφίλης έχει τον λόγο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Είχαµε πει από την αρχή ότι µπορεί
να βρεθεί και να υπάρξει µια λύση. Εµείς δεν θέλουµε τώρα να
αρχίσουµε να λέµε ποιος έκανε και τι έκανε ή ποιος συνέβαλε ή
όχι. Υπήρξε, λοιπόν, µια σοβαρή προσπάθεια που είχε αποτελέσµατα και από αυτήν την άποψη αποδεχόµαστε και αυτήν την
πρόταση της Κυβέρνησης.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Πολύ ωραία.
Η κ. Ραχήλ Μακρή έχει τον λόγο.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Κύριε Πρόεδρε, θεωρούµε ότι η ρύθµιση
αυτή, που είναι αποτέλεσµα µιας πολύωρης συζήτησης που έγινε
εχθές, µε σύµπνοια από όλους τους Βουλευτές, είναι προς τη
θετική κατεύθυνση.
Γνωρίζετε ότι η ψήφος των Βουλευτών της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας των Ανεξάρτητων Δηµοκρατικών Βουλευτών είναι ατοµική, είναι προσωπική. Γι’ αυτό και ο κάθε Βουλευτής της Κοινοβουλευτικής Οµάδας ψηφίζει κατά τη συνείδησή του.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ευχαριστούµε, κυρία
συνάδελφε.
Εποµένως ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε
γενικό αριθµό 2075 και ειδικό 151…
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον
λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Για ποιον λόγο, κύριε
Πρόεδρε;
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ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Παρακαλώ.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ορίστε.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Να πείτε στους θορυβούντες
ότι υπάρχει ο Κανονισµός.
Μια φράση θέλω εγώ να πω, η οποία θεωρώ ότι είναι χρήσιµο
να ακουστεί.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Έχετε το λόγο για δύο
λεπτά.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Για ένα λεπτό.
Κύριε Πρόεδρε, καθίσαµε χθες µέχρι τα µεσάνυχτα, συζητήσαµε, είχαµε διάφορες απόψεις. Ήρθε η πρόταση του εισηγητού
του ΠΑΣΟΚ κ. Σαλτούρου και πρέπει να αισθανθούµε ως Κοινοβουλευτική Οµάδα του ΠΑΣΟΚ ότι συµβάλαµε να αποφευχθούν
η ένταση και οι συγκρούσεις εντός και εκτός της Βουλής σε περίπτωση απευκταίου γεγονότος.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ωραία. Ευχαριστούµε,
κύριε Πρόεδρε.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Κατά συνέπεια, κύριε Πρόεδρε,
αυτό πιστεύω ότι είναι ένα µήνυµα που θα το εισπράξει ο ελληνικός λαός θετικά, ότι δηλαδή µπορούµε να βρίσκουµε λύσεις.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ευχαριστούµε, κύριε
Πρόεδρε.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Εµείς, είµαστε υπερήφανοι, γι’
αυτό, ως ΠΑΣΟΚ και αυτόν τον ρόλο διεκδικούµε και θα συνεχίσουµε ν’ ασκούµε χάριν του λαού και της πατρίδας µας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ευχαριστούµε, κύριε
Πρόεδρε.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 2075 και ειδικό 151;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Συνεπώς, η τροπολογία
µε γενικό αριθµό 2075 και ειδικό 151 έγινε δεκτή οµόφωνα.
(Ζωηρά χειροκροτήµατα)
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Όχι οµόφωνα, κύριε Πρόεδρε! Κατά πλειοψηφία!
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ: Κατά πλειοψηφία!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Εισερχόµαστε στην ψήφιση του ακροτελεύτιου άρθρου.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το ακροτελεύτιο άρθρο του
νοµοσχεδίου;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Το ακροτελεύτιο άρθρο
του νοµοσχεδίου έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία.
Συνεπώς, το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Ρύθµιση δεσµευµένων ή
κατασχεµένων χρηµατικών απαιτήσεων και µετρητών και άλλες
διατάξεις» έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία επί της αρχής και επί
των άρθρων.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δέχεστε στο σηµείο αυτό να ψηφίσουµε το νοµοσχέδιο και στο σύνολό του;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το νοµοσχέδιο και στο σύνολο;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Το νοµοσχέδιο έγινε
δεκτό και στο σύνολο κατά πλειοψηφία.
Συνεπώς, το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: «Ρύθµιση δεσµευµένων ή
κατασχεµένων χρηµατικών απαιτήσεων και µετρητών και άλλες
διατάξεις» έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία σε µόνη συζήτηση επί
της αρχής, των άρθρων και του συνόλου και έχει ως εξής:
«Ρύθµιση δεσµευµένων ή κατασχεµένων χρηµατικών απαιτήσεων και µετρητών και άλλες διατάξεις
Άρθρο 1
1. Στα εγκλήµατα που προβλέπονται από τις διατάξεις: α) του
ν. 2523/1997 (Α’179), β) του ν. 2960/2001 (Α’ 265), γ) του ν.
2803/2000 (Α’48), δ) του ν. 3691/2008 (Α’166), ε) του ν. 3213/2003

3317

(Α’309), στ) του ν. 4022/2011 (Α’219), ζ) του Ποινικού Κώδικα
που στρέφονται κατά της ιδιοκτησίας και των περιουσιακών δικαιωµάτων, τα οποία πραγµατώθηκαν χωρίς βία ή απειλή και τελέσθηκαν σε βάρος του Ελληνικού Δηµοσίου ή της Ευρωπαϊκής
Ένωσης ή Ο.Τ.Α. ή οποιουδήποτε Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. του άρθρου
9 του ν. 1232/1982 (Α’ 22) ή του άρθρου 1 του Κεφαλαίου Α’ του
ν. 3429/2005 ή οποιουδήποτε άλλου φορέα της Γενικής Κυβέρνησης ή οποιασδήποτε ανεξάρτητης διοικητικής αρχής ή άλλης
κρατικής αρχής, καθώς και η) από τις διατάξεις των άρθρων 256
και 258 του Ποινικού Κώδικα (απιστία και υπεξαίρεση σχετικά µε
την υπηρεσία), ανεξαρτήτως της συνδροµής ή µη των προϋποθέσεων εφαρµογής του ν. 1608/1950 (Α’ 301), σε περίπτωση κατάσχεσης, δέσµευσης, απαγόρευσης κίνησης τραπεζικών
λογαριασµών ή ανοίγµατος θυρίδων, η αρχή ή το δικαιοδοτικό
όργανο που εξέδωσε την οικεία απόφαση, διάταξη ή βούλευµα,
διατάσσει την παρακατάθεση των µετρητών, του υπολοίπου των
τραπεζικών λογαριασµών ή των µετρητών που περιέχονται σε
θυρίδες, σε δεσµευµένο άτοκο λογαριασµό στο Ταµείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ως δεσµευµένων χρηµατικών απαιτήσεων
κατά του υπόπτου ή του κατηγορουµένου. Οι ανωτέρω ρυθµίσεις ισχύουν και στα συναφή µε όλα τα ανωτέρω εγκλήµατα, που
τελέστηκαν µε σκοπό τη διευκόλυνση τέλεσης ή τη συγκάλυψη
αυτών.
2. Εάν τα εγκλήµατα της παραγράφου 1 έχουν τελεστεί σε
βάρος του Ελληνικού Δηµοσίου ή στρέφονται κατά της ιδιοκτησίας και των περιουσιακών δικαιωµάτων αυτού, η αρχή ή το δικαιοδοτικό όργανο, που εξέδωσε την οικεία απόφαση, διάταξη
ή βούλευµα, διατάσσει την απόδοση στο Ελληνικό Δηµόσιο των
µετρητών ή του υπολοίπου των τραπεζικών λογαριασµών ή των
µετρητών που περιέχονται σε θυρίδες, συνυπολογιζοµένων των
τόκων, των προσαυξήσεων και των προστίµων, και µέχρι του συνολικού ποσού αυτών, έναντι της προσδιορισθείσας οφειλής ή
ζηµίας τους, κατά το χρόνο κατά τον οποίο η απαίτηση του Δηµοσίου καθίσταται εισπρακτέα, είτε συνεπεία παρέλευσης της
προθεσµίας αµφισβήτησης (διοικητικής ή δικαστικής) της σχετικής πράξης προσδιορισµού της είτε συνεπεία έκδοσης σχετικής
οριστικής δικαστικής απόφασης στην περίπτωση έγερσης αµφισβήτησης.
3. Εάν τα ίδια ως άνω εγκλήµατα έχουν τελεστεί σε βάρος των
λοιπών, πλην του Ελληνικού Δηµοσίου, αναφεροµένων στην παράγραφο 1 νοµικών προσώπων ή φορέων ή στρέφονται κατά της
ιδιοκτησίας ή των περιουσιακών δικαιωµάτων αυτών, η κατά την
προηγούµενη παράγραφο απόδοση γίνεται κατά το χρόνο κατά
τον οποίο η απαίτησή τους καθίσταται εισπρακτέα, είτε συνεπεία
παρέλευσης της προθεσµίας αµφισβήτησης της σχετικής πράξης προσδιορισµού της είτε συνεπεία έκδοσης τελεσίδικης δικαστικής απόφασης, στην περίπτωση έγερσης αµφισβήτησης. Στην
περίπτωση των νοµικών προσώπων ή φορέων της παραγράφου
1, που διέπονται από το ιδιωτικό δίκαιο, για την, κατά τα προηγούµενα, απόδοση απαιτείται η έκδοση εκτελεστού τίτλου µε
ισχύ δεδικασµένου, κατά τις διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας.
4. Σε περίπτωση κατά την οποία προβάλλονται ταυτόχρονα
απαιτήσεις από περισσότερα από τα αναφερόµενα στην παράγραφο 1 πρόσωπα, η απόδοση διενεργείται κατά το λόγο της ζηµίας ή της αξίωσης.
Άρθρο 1
1. Στα εγκλήµατα που προβλέπονται από τις διατάξεις: α) του
ν. 2523/1997 (Α’179), β) του ν. 2960/2001 (Α’ 265), γ) του ν.
2803/2000 (Α’48), δ) του ν. 3691/2008 (Α’166), ε) του ν. 3213/2003
(Α’309), στ) του ν. 4022/2011 (Α’219), ζ) του Ποινικού Κώδικα
που στρέφονται κατά της ιδιοκτησίας και των περιουσιακών δικαιωµάτων, τα οποία πραγµατώθηκαν χωρίς βία ή απειλή και τελέσθηκαν σε βάρος του Ελληνικού Δηµοσίου ή της Ευρωπαϊκής
Ένωσης ή Ο.Τ.Α. ή οποιουδήποτε Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. του άρθρου
9 του ν. 1232/1982 (Α’ 22) ή του άρθρου 1 του Κεφαλαίου Α’ του
ν. 3429/2005 ή οποιουδήποτε άλλου φορέα της Γενικής Κυβέρνησης ή οποιασδήποτε ανεξάρτητης διοικητικής αρχής ή άλλης
κρατικής αρχής, καθώς και η) από τις διατάξεις των άρθρων 256
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και 258 του Ποινικού Κώδικα (απιστία και υπεξαίρεση σχετικά µε
την υπηρεσία), ανεξαρτήτως της συνδροµής ή µη των προϋποθέσεων εφαρµογής του ν. 1608/1950 (Α’ 301), σε περίπτωση κατάσχεσης, δέσµευσης, απαγόρευσης κίνησης τραπεζικών
λογαριασµών ή ανοίγµατος θυρίδων, η αρχή ή το δικαιοδοτικό
όργανο που εξέδωσε την οικεία απόφαση, διάταξη ή βούλευµα,
διατάσσει την παρακατάθεση των µετρητών, του υπολοίπου των
τραπεζικών λογαριασµών ή των µετρητών που περιέχονται σε
θυρίδες, σε δεσµευµένο άτοκο λογαριασµό στο Ταµείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ως δεσµευµένων χρηµατικών απαιτήσεων
κατά του υπόπτου ή του κατηγορουµένου. Οι ανωτέρω ρυθµίσεις ισχύουν και στα συναφή µε όλα τα ανωτέρω εγκλήµατα, που
τελέστηκαν µε σκοπό τη διευκόλυνση τέλεσης ή τη συγκάλυψη
αυτών.
2. Εάν τα εγκλήµατα της παραγράφου 1 έχουν τελεστεί σε
βάρος του Ελληνικού Δηµοσίου ή στρέφονται κατά της ιδιοκτησίας και των περιουσιακών δικαιωµάτων αυτού, η αρχή ή το δικαιοδοτικό όργανο, που εξέδωσε την οικεία απόφαση, διάταξη
ή βούλευµα, διατάσσει την απόδοση στο Ελληνικό Δηµόσιο των
µετρητών ή του υπολοίπου των τραπεζικών λογαριασµών ή των
µετρητών που περιέχονται σε θυρίδες, συνυπολογιζοµένων των
τόκων, των προσαυξήσεων και των προστίµων, και µέχρι του συνολικού ποσού αυτών, έναντι της προσδιορισθείσας οφειλής ή
ζηµίας τους, κατά το χρόνο κατά τον οποίο η απαίτηση του Δηµοσίου καθίσταται εισπρακτέα, είτε συνεπεία παρέλευσης της
προθεσµίας αµφισβήτησης (διοικητικής ή δικαστικής) της σχετικής πράξης προσδιορισµού της είτε συνεπεία έκδοσης σχετικής
οριστικής δικαστικής απόφασης στην περίπτωση έγερσης αµφισβήτησης.
3. Εάν τα ίδια ως άνω εγκλήµατα έχουν τελεστεί σε βάρος των
λοιπών, πλην του Ελληνικού Δηµοσίου, αναφεροµένων στην παράγραφο 1 νοµικών προσώπων ή φορέων ή στρέφονται κατά της
ιδιοκτησίας ή των περιουσιακών δικαιωµάτων αυτών, η κατά την
προηγούµενη παράγραφο απόδοση γίνεται κατά το χρόνο κατά
τον οποίο η απαίτησή τους καθίσταται εισπρακτέα, είτε συνεπεία
παρέλευσης της προθεσµίας αµφισβήτησης της σχετικής πράξης προσδιορισµού της είτε συνεπεία έκδοσης τελεσίδικης δικαστικής απόφασης, στην περίπτωση έγερσης αµφισβήτησης. Στην
περίπτωση των νοµικών προσώπων ή φορέων της παραγράφου
1, που διέπονται από το ιδιωτικό δίκαιο, για την, κατά τα προηγούµενα, απόδοση απαιτείται η έκδοση εκτελεστού τίτλου µε
ισχύ δεδικασµένου, κατά τις διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας.
4. Σε περίπτωση κατά την οποία προβάλλονται ταυτόχρονα
απαιτήσεις από περισσότερα από τα αναφερόµενα στην παράγραφο 1 πρόσωπα, η απόδοση διενεργείται κατά το λόγο της ζηµίας ή της αξίωσης.
5. Η εφαρµογή των διατάξεων των παραγράφων 2 και 3 δεν
επηρεάζει την ποινική µεταχείριση του υπόπτου ή του κατηγορουµένου.
6. Στις κατά τις προηγούµενες παραγράφους περιπτώσεις παρακατάθεσης ή απόδοσης των µετρητών ή του περιεχοµένου
των τραπεζικών λογαριασµών, δεν θίγονται τα επικρατέστερα δικαιώµατα τρίτων επί των µετρητών ή των τραπεζικών λογαριασµών, τα οποία είχαν τυχόν αποκτηθεί µε βάση κείµενες
διατάξεις.
7. Κατά την σύµφωνα µε τις προηγούµενες παραγράφους παρακατάθεση ή απόδοση των µετρητών ή του περιεχοµένου των
τραπεζικών λογαριασµών, το πιστωτικό ίδρυµα που διενεργεί την
παρακατάθεση ή την απόδοση, παραδίδει στο Ταµείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή, κατά περίπτωση, στο Ελληνικό Δηµόσιο
ή στο οικείο νοµικό πρόσωπο ή φορέα της παραγράφου 1, πιστοποιητικό περί των αξιώσεων τρίτων επ’ αυτών, µαζί µε όλα
τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα. Την ίδια υποχρέωση έχει και
το Ταµείο Παρακαταθηκών και Δανείων κατά την απόδοση στο
Ελληνικό Δηµόσιο ή στο οικείο νοµικό πρόσωπο ή φορέα µετρητών ή υπολοίπων τραπεζικών λογαριασµών που τηρούνται σε
αυτό.
8. Εάν µετά την, σύµφωνα µε τις προηγούµενες παραγράφους, απόδοση των µετρητών ή του υπολοίπου των τραπεζικών
λογαριασµών ή των µετρητών που περιέχονται σε θυρίδες, οι
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απαιτήσεις του Ελληνικού Δηµοσίου ή του νοµικού προσώπου ή
φορέα της παραγράφου 1 έπαψαν, για οποιονδήποτε λόγο, να
είναι κατά τις κείµενες διατάξεις εισπρακτέες, εφόσον δεν έχει
ήδη εκδοθεί αµετάκλητη απόφαση ποινικού δικαστηρίου, τα
αποδοθέντα ποσά, µε αίτηση οποιουδήποτε έχει έννοµο συµφέρον, παρακατατίθενται στο Ταµείο Παρακαταθηκών και Δανείων,
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 1.
Άρθρο 2
Συνέπειες από την πλήρη ικανοποίηση του παθόντος
1. Ο ύποπτος ή ο κατηγορούµενος για την τέλεση των εγκληµάτων του άρθρου 1 και οποιοσδήποτε τρίτος που ενεργεί µε εντολή και για λογαριασµό του, µπορούν, µε ανέκκλητη έγγραφη
δήλωσή τους προς τον εισαγγελέα, τον ανακριτή ή το Δικαστικό
Συµβούλιο, κατά περίπτωση, να καταβάλουν το συνολικό ποσό
της οριζόµενης στο κατηγορητήριο, στο κλητήριο θέσπισµα ή
στο βούλευµα ζηµίας ή αξίωσης, προς πλήρη ικανοποίηση του
Ελληνικού Δηµοσίου ή των νοµικών προσώπων ή φορέων του άρθρου 1 και, σε περίπτωση περισσοτέρων ζηµιωθέντων ή εχόντων
αξίωση, του συνόλου αυτών, από κεφάλαια στα οποία δεν έχει
επιβληθεί κατάσχεση, δέσµευση ή απαγόρευση κίνησης λογαριασµών. Η πλήρης ικανοποίηση µπορεί να γίνει µέχρι και την
έναρξη της αποδεικτικής διαδικασίας στον πρώτο βαθµό δικαιοδοσίας, µε την κατάθεση των χρηµάτων σε δεσµευµένο άτοκο
λογαριασµό στο Ταµείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ως δεσµευµένων χρηµατικών απαιτήσεων κατά του υπόπτου ή του κατηγορουµένου. Η απόδοσή τους στο Ελληνικό Δηµόσιο και τα
νοµικά πρόσωπα ή τους φορείς του άρθρου 1 γίνεται κατά τα
αναφερόµενα στο άρθρο αυτό.
2. Ο ύποπτος ή ο κατηγορούµενος για την τέλεση των εγκληµάτων του άρθρου 1 ή τρίτος, σε βάρος των οποίων έχει επιβληθεί ή διαταχθεί δέσµευση, κατάσχεση ή απαγόρευση κίνησης
τραπεζικών λογαριασµών ή ανοίγµατος θυρίδων, ο ίδιος και σε
περίπτωση κοινών λογαριασµών και οι συνδικαιούχοι αυτών, µπορούν, µε ανέκκλητη έγγραφη δήλωσή τους προς τον εισαγγελέα,
τον ανακριτή, το δικαστικό συµβούλιο ή το δικαστήριο, να συναινέσουν στην οριστική απόδοση στο Ελληνικό Δηµόσιο και στα
νοµικά πρόσωπα ή στους φορείς της παραγράφου 1 του άρθρου
1, και προς πλήρη ικανοποίηση αυτών, µέχρι την έναρξη της
αποδεικτικής διαδικασίας στον πρώτο βαθµό δικαιοδοσίας, του
ποσού της οριζόµενης στο κατηγορητήριο, το κλητήριο θέσπισµα ή το παραπεµπτικό βούλευµα ζηµίας ή αξίωσής τους, για το
οποίο έχει επιβληθεί ή διαταχθεί δέσµευση, κατάσχεση ή απαγόρευση κίνησης τραπεζικών λογαριασµών ή ανοίγµατος θυρίδων, εφόσον κατά το χρόνο της υποβολής της δήλωσής τους
δεν υφίσταται ήδη εισπρακτέα απαίτησή τους, σύµφωνα µε τα
αναφερόµενα στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 1. Στην περίπτωση του προηγούµενου εδαφίου διατάσσεται από το ανωτέρω αρµόδιο όργανο η άρση της κατάσχεσης, της δέσµευσης
ή της απαγόρευσης και η καταβολή του ως άνω οριζοµένου
ποσού στο Ελληνικό Δηµόσιο και τα ανωτέρω νοµικά πρόσωπα
ή φορείς και του τυχόν υπερβάλλοντος στον δικαιούχο αυτού,
µε την επιφύλαξη των προβλέψεων της παραγράφου 6 του άρθρου 1.
3. Ως πλήρης ικανοποίηση, κατά τις προηγούµενες παραγράφους, νοείται η ολοσχερής απόδοση του ποσού της οριζόµενης
στο κατηγορητήριο, στο κλητήριο θέσπισµα ή στο βούλευµα, ζηµίας ή αξίωσης ενός εκάστου νοµικού προσώπου ή φορέα του
άρθρου 1, η οποία προέρχεται από την τέλεση των ερευνώµενων
εγκληµάτων. Το αποδιδόµενο µε την ανέκκλητη έγγραφη δήλωση ποσό πρέπει να είναι ελεύθερο από επικρατέστερα, κατά
τις κείµενες διατάξεις, δικαιώµατα τρίτων επί των µετρητών ή
των τραπεζικών λογαριασµών.
4. Στις περιπτώσεις της, σύµφωνα µε τις παραγράφους 1, 2,
και 3, πλήρους ικανοποίησης του ζηµιωθέντος και, σε περίπτωση
περισσοτέρων, του συνόλου αυτών, επιβάλλονται στον κηρυχθέντα ένοχο οι εξής ποινές: α) αν η προβλεπόµενη στο νόµο
ποινή είναι ισόβια κάθειρξη, επιβάλλεται: αα) κάθειρξη µέχρι
δέκα (10) έτη, αν η ικανοποίηση των ανωτέρω προσώπων λάβει
χώρα µέχρι την απολογία του κατηγορουµένου στον ανακριτή
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και ββ) κάθειρξη µέχρι δεκαπέντε (15) έτη, αν η ικανοποίησή
τους λάβει χώρα µέχρι την έναρξη της αποδεικτικής διαδικασίας
στην πρωτοβάθµια δίκη, β) αν η προβλεπόµενη στο νόµο ποινή
είναι κάθειρξη άνω των δέκα (10) ετών επιβάλλεται: αα) φυλάκιση, τουλάχιστον ενός (1) έτους, αν η ικανοποίηση των ανωτέρω
προσώπων λάβει χώρα µέχρι την απολογία του κατηγορουµένου
στον ανακριτή και ββ) φυλάκιση τουλάχιστον τριών (3) ετών, αν
η ικανοποίησή τους λάβει χώρα µέχρι την έναρξη της αποδεικτικής διαδικασίας στην πρωτοβάθµια δίκη και γ) αν η προβλεπόµενη στο νόµο ποινή είναι κάθειρξη µέχρι δέκα (10) έτη,
επιβάλλεται: αα) φυλάκιση µέχρι δύο (2) έτη, αν η ικανοποίηση
των ανωτέρω προσώπων λάβει χώρα µέχρι την απολογία του κατηγορουµένου στον ανακριτή και ββ) φυλάκιση µέχρι τρία (3)
έτη, αν η ικανοποίησή τους λάβει χώρα µέχρι την έναρξη της
αποδεικτικής διαδικασίας στην πρωτοβάθµια δίκη.
5. Ο κακουργηµατικός χαρακτήρας των πράξεων του άρθρου
1 εξακολουθεί να παραµένει ακόµα και στην περίπτωση πρόβλεψης ποινής φυλάκισης.
6. Επί πληµµεληµάτων, εφαρµόζονται οι διατάξεις των άρθρων
384 και 406Α του Ποινικού Κώδικα.
7. Σε περιπτώσεις συµµετοχής, η κατά τα ανωτέρω πλήρης
ικανοποίηση από έναν ή ορισµένους εκ των περισσοτέρων συµµετεχόντων, ωφελεί και τους υπόλοιπους που συµφωνούν. Ο
συµµέτοχος που δεν συµφωνεί, δεν υπάγεται στις ανωτέρω ρυθµίσεις.
Άρθρο 3
Η εφαρµογή των διατάξεων των άρθρων 1 και 2 δεν επηρεάζει
καθ’ οιονδήποτε τρόπο την προβολή και την ικανοποίηση των µη
περιουσιακών αξιώσεων του πολιτικώς ενάγοντος, καθώς και τα
δικαιώµατα αυτού.
Άρθρο 4
Εξαιρέσεις
Οι ρυθµίσεις του άρθρου 2 δεν εφαρµόζονται, αν ο δράστης
των πράξεων, κατά το χρόνο τέλεσης της πράξης, είχε την ιδιότητα του Πρωθυπουργού, Υπουργού, Αναπληρωτή Υπουργού,
Υφυπουργού, Βουλευτή, Ευρωβουλευτή, Γενικού και Ειδικού
Γραµµατέα, Περιφερειάρχη, Αντιπεριφερειάρχη, Δηµάρχου, Αντιδηµάρχου ή αν τα πρόσωπα αυτά συµµετείχαν στη διάπραξη
των εγκληµάτων.
Άρθρο 5
Στις υποθέσεις του άρθρου 1, για τις οποίες έχει εκδοθεί παραπεµπτικό βούλευµα, αρµόδιο να διατάξει τα οριζόµενα στα
άρθρα 1 και 2 είναι το κατά περίπτωση Δικαστικό Συµβούλιο. Εάν
η υπόθεση εκκρεµεί στην κύρια ανάκριση, αρµόδιος είναι ο Ανακριτής. Μετά την έναρξη της αποδεικτικής διαδικασίας αρµόδιο
είναι το Δικαστήριο που έχει επιληφθεί.
Άρθρο 6
Απόδοση χρηµάτων µε δικαστική απόφαση
1. Σε περίπτωση τελεσίδικης καταδίκης το Δικαστήριο καθορίζει το ύψος της ζηµίας ή της αξίωσης, καθώς και το πρόσωπο
σε βάρος του οποίου τελέστηκε το οποιοδήποτε από τα αναφερόµενα στο άρθρο 1 αδικήµατα. Εφόσον ζηµιωθέν πρόσωπο
είναι το Ελληνικό Δηµόσιο και οποιοδήποτε άλλο από τα αναφερόµενα στο άρθρο 1 νοµικά πρόσωπα ή φορείς, το Δικαστήριο
µε την απόφασή του διατάσσει την οριστική απόδοση του ισόποσου της ζηµίας ή της αξίωσης εκ των κατασχεθέντων ή κατατεθέντων χρηµάτων, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 1 και
2 αντίστοιχα. Σε περίπτωση περισσοτέρων εκ των αναφεροµένων
στο άρθρο 1 προσώπων, το δικαστήριο διατάσσει την οριστική
απόδοση κατά το λόγο της ζηµίας ή της αξίωσής τους.
2. Σε περίπτωση αµετάκλητης απαλλαγής ή αθώωσης, διότι
δεν αποδείχθηκε η αντικειµενική υπόσταση του αδικήµατος, αποδίδονται στους δικαιούχους εντόκως τα χρήµατα που έχουν απο-
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δοθεί στο Ελληνικό Δηµόσιο ή σε οποιοδήποτε άλλο από τα αναφερόµενα στο άρθρο 1 νοµικά πρόσωπα ή φορείς, κατά τα οριζόµενα στις παραγράφους 2 του άρθρου 1 και 1 και 2 του
άρθρου 2, εκτός εάν υπάρχει αξίωση κατά του αθωωθέντος που
είναι δυνατόν να συµψηφιστεί, είτε αυτή εδράζεται στην ίδια είτε
σε άλλη αιτία.
3. Εφόσον η ποινική δίωξη πάψει λόγω παραγραφής ή για
οποιονδήποτε άλλο µη ουσιαστικό λόγο το Συµβούλιο ή το Δικαστήριο αποφαίνεται υποχρεωτικά σχετικά µε την ύπαρξη αξίωσης και διατάσσει την απόδοση των σχετικών ποσών στους
ζηµιωθέντες. Το επιτόκιο του πρώτου εδαφίου ορίζεται µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών.
Άρθρο 7
Εξουσιοδοτική διάταξη
1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων ορίζονται ο τρόπος, η διαδικασία και ο χρόνος απόδοσης των χρηµατικών
απαιτήσεων του Ελληνικού Δηµοσίου και των λοιπών φορέων του
άρθρου 1, τα σχετικά µε την παρακατάθεση στο Ταµείο Παρακαταθηκών και Δανείων και τον τρόπο απόδοσης και διαφύλαξης
από αυτό των χρηµατικών ποσών και των εγγράφων που αφορούν δικαιώµατα τρίτων, ο τύπος των πιστοποιητικών, τα σχετικά
µε την επιστροφή των χρηµατικών ποσών στους δικαιούχους, οι
απαιτούµενες ηλεκτρονικές διαδικασίες και κάθε άλλη αναγκαία
σχετική λεπτοµέρεια για την εφαρµογή των διατάξεων των προηγούµενων άρθρων.
2. Με όµοια απόφαση καθορίζεται η διαδικασία ανοίγµατος και
καταγραφής του περιεχοµένου θυρίδων για τις οποίες έχει επιβληθεί ή διαταχθεί δέσµευση, κατάσχεση ή το άνοιγµά τους.
Άρθρο 8
Μεταβατικές διατάξεις
1. Στις εκκρεµείς υποθέσεις κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου, η αρχή ή το δικαιοδοτικό όργανο που εξέδωσε
την οικεία απόφαση, διάταξη ή βούλευµα κατάσχεσης, δέσµευσης, απαγόρευσης κίνησης τραπεζικών λογαριασµών ή ανοίγµατος θυρίδων, ή ο Ανακριτής ή το Δικαστικό Συµβούλιο ή το
Δικαστήριο που έχει επιληφθεί διατάσσει την παρακατάθεση
των µετρητών ή των υπολοίπων λογαριασµών ή των µετρητών
που περιέχονται σε θυρίδες, σε δεσµευµένο άτοκο λογαριασµό
στο Ταµείο Παρακαταθηκών και Δανείων ως δεσµευµένων χρηµατικών απαιτήσεων κατά του υπόπτου ή του κατηγορουµένου,
κατά τα οριζόµενα στα άρθρα 1 και 2. Για τις υποθέσεις, όµως,
στις οποίες κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου υφίσταται εισπρακτέα απαίτηση ή εκτελεστός τίτλος του Δηµοσίου
ή νοµικού προσώπου ή φορέα της παραγράφου 1 του άρθρου
1, κατά τα αναφερόµενα στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου
αυτού, διατάσσεται η απόδοση των µετρητών ή των υπολοίπων
λογαριασµών ή των µετρητών που περιέχονται σε θυρίδες. Σε
περίπτωση κατά την οποία κατά την έναρξη ισχύος του νόµου
υπάρχουν περισσότεροι δικαιούχοι η απόδοση γίνεται κατά το
λόγο της ζηµίας ή της αξίωσής τους.
2. Οι ρυθµίσεις των υποπεριπτώσεων ββ’ των περιπτώσεων α’,
β’ και γ’ της παραγράφου 4 του άρθρου 2 εφαρµόζονται αναλογικά και στις υποθέσεις στις οποίες δεν συντρέχουν τα αναφερόµενα στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του παρόντος
άρθρου και, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου: α)
έχει εκδοθεί καταδικαστική απόφαση σε πρώτο βαθµό, εφόσον
λάβουν χώρα τα οριζόµενα στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 2 έως την έναρξη της αποδεικτικής διαδικασίας στο δευτεροβάθµιο δικαστήριο ή β) έχει ξεκινήσει η διαδικασία, είτε στο
πρωτοβάθµιο είτε στο δευτεροβάθµιο δικαστήριο, εφόσον λάβουν χώρα τα οριζόµενα στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου
2 εντός τριάντα ηµερών από τη δηµοσίευση του παρόντος
νόµου.
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Άρθρο 9
Τελικές διατάξεις
Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργείται το δεύτερο
εδάφιο του άρθρου 18 παρ. 3 του ν. 2523/1997, όπως ισχύει. H
διάταξη του άρθρου 158 του ν. 2960/2001 διατηρείται σε ισχύ.
Άρθρο 10
Ρύθµιση θεµάτων αλιείας
Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις διενέργειας αλιείας για ερευνητικούς σκοπούς, αποκλειστικά και µόνο στην
περίπτωση που η υλοποίηση του ερευνητικού προγράµµατος
απαιτεί συντονισµό σε εθνικό επίπεδο και συµµετοχή σκαφών
από όλη την επικράτεια. Οι σχετικές άδειες χορηγούνται µε απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων.
Άρθρο 11
Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 58 του ν. 2776/1999 «Σωφρονιστικός Κώδικας», προστίθενται εδάφια που έχουν ως εξής:
«Η φοίτηση καταδίκων και υποδίκων φοιτητών και σπουδαστών
Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων µπορεί να γίνεται και µε παρακολούθηση µαθηµάτων εξ αποστάσεως. Με κοινή απόφαση
των Υπουργών Οικονοµικών, Παιδείας και Θρησκευµάτων και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, καθορίζονται οι προϋποθέσεις, ο τρόπος και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια
για την εξ αποστάσεως παρακολούθηση των µαθηµάτων και των
εργαστηρίων, καθώς και η συµµετοχή στις εξετάσεις των ανωτέρω φοιτητών ή σπουδαστών, σύµφωνα µε το πρόγραµµα
σπουδών της σχολής στην οποία φοιτούν. Στους ίδιους φοιτητές
και σπουδαστές µπορεί να χορηγείται άδεια µε ηλεκτρονική επιτήρηση, χωρίς περιορισµούς του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου 282 του Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας,
εφόσον έχουν µε επιτυχία παρακολουθήσει το ένα τρίτο (1/3) των
µαθηµάτων και εργαστηρίων, κατά τους όρους που ορίζονται µε
την Κοινή Υπουργική Απόφαση του προηγούµενου εδαφίου επί
ένα ακαδηµαϊκό εξάµηνο. Στην τελευταία περίπτωση η αίτηση
δεν απορρίπτεται από το Συµβούλιο του άρθρου 70 παρ. 1 παρά
µόνο µε ειδική αιτιολογία.»
Άρθρο 12
1) Στο τέλος της περίπτωσης Β’ του άρθρου 17 του ν.
1756/1988, όπως ισχύει, προστίθεται περίπτωση Βα ως εξής:
«Βα. Καθορισµός υπηρεσίας και κλήρωση προεδρευόντων σε
τριµελή πληµµελειοδικεία και σε ποινικά εφετεία.
1. Όταν για οποιονδήποτε λόγο αναβάλλεται ή µαταιώνεται η
ουσιαστική εκδίκαση ποινικής υπόθεσης από το τριµελές πληµµελειοδικείο ή από το ποινικό εφετείο, αυτή προσδιορίζεται σε
δικάσιµο, κατά την οποία προεδρεύει ο ίδιος δικαστής. Για το
σκοπό αυτό και ύστερα από σύµφωνη πρόταση του Εισαγγελέα,
η υπηρεσία των προεδρευόντων προκαθορίζεται για όσο χρόνο
κρίνεται αναγκαίο, από το τριµελές συµβούλιο ή το δικαστή που
διευθύνει το δικαστήριο, µε βάση τον αριθµό των υποθέσεων,
που είναι κάθε φορά εκκρεµείς, σε κάθε δε περίπτωση τουλάχιστον για τις δικασίµους στις οποίες είναι ήδη προσδιορισµένες
για εκδίκαση υποθέσεις σε αριθµό ίσο ή ανώτερο του προβλεποµένου, ως ανωτάτου ορίου από τον οικείο εσωτερικό κανονισµό.
2. Η κλήρωση των προεδρευόντων γίνεται κατά τους µήνες
Ιανουάριο και Ιούνιο κάθε έτους ή συµπληρωµατικά κατά την παράγραφο 5 και για όσο χρονικό διάστηµα κρίνεται αναγκαίο κατά
την παράγραφο 1. Συγχρόνως, για την περίπτωση, που θα χρειαστεί να αντικατασταθούν οι προεδρεύοντες λόγω µεταθέσεως,
προαγωγής ή για άλλη νόµιµη αιτία, κληρώνεται εύλογος, κατά
την κρίση του τριµελούς συµβουλίου ή του δικαστή που διευθύνει το Δικαστήριο, αριθµός αναπληρωτών προεδρευόντων.
3. Ο εισαγγελέας οφείλει, δέκα (10) τουλάχιστον ηµέρες πριν
από την κλήρωση, να αποστέλει στον πρόεδρο του τριµελούς

συµβουλίου ή τον διευθύνοντα το δικαστήριο δικαστή, αναλυτικό
πίνακα, στον οποίο να εµφαίνεται ο αριθµός των υποθέσεων, που
έχουν ήδη προσδιοριστεί για εκδίκαση ανά ακροατήριο και ανά
δικάσιµο.
4. Το πρακτικό της κλήρωσης αποστέλλεται αυθηµερόν στον
εισαγγελέα και δεν επιτρέπεται έκτοτε ο προσδιορισµός από
αυτόν άλλων υποθέσεων στις δικασίµους για τις οποίες έχει γίνει
κλήρωση προεδρευόντων, µε την επιφύλαξη των περιπτώσεων
α’ και β’ της παρ. 9 στοιχείο Β’.
5. Με πράξη του τριµελούς συµβουλίου ή του δικαστή που διευθύνει το Δικαστήριο και µετά από σύµφωνη πρόταση του εισαγγελέα, µπορεί: α) να εφαρµοσθεί η ανωτέρω ρύθµιση
αναλόγως και σε άλλα ποινικά δικαστήρια, β) να αποφασίζεται η
διεξαγωγή συµπληρωµατικής κλήρωσης προεδρευόντων και
αναπληρωτών προεδρευόντων, όποτε αυτό κρίνεται αναγκαίο.
6. Η ισχύς των διατάξεων των παραπάνω παραγράφων αρχίζει
την 1.1.2015.
2) Η περίπτωση δ’ του άρθρου 135 του ν. 2812/2000 «Κύρωση
Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων», όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως
εξής:
«Η εκτέλεση της ποινής της προσωρινής παύσης αρχίζει την
επόµενη ηµέρα από την επίδοση της απόφασης του δευτεροβαθµίου πειθαρχικού οργάνου στον δικαστικό υπάλληλο ή την εποµένη ηµέρα από εκείνη, από την οποία η απόφαση του
πρωτοβαθµίου πειθαρχικού οργάνου έγινε τελεσίδικη. Ο χρόνος
της προσωρινής παύσης δεν θεωρείται χρόνος πραγµατικής
υπηρεσίας. Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της ποινής της προσωρινής παύσης, ο δικαστικός υπάλληλος δεν µπορεί να ασκεί τα
υπηρεσιακά του καθήκοντα ούτε άλλη αρµοδιότητα ή καθήκον,
που έχει ανατεθεί σε αυτόν µε την ιδιότητά του ως δικαστικού
υπαλλήλου.»
3) Στο τέλος του άρθρου 56 του Ποινικού Κώδικα προστίθεται
εδάφιο ως εξής:
«Οι διατάξεις για την κατ’ οίκον έκτιση της ποινής έχουν εφαρµογή και σε καταδίκους που πάσχουν από νοσήµατα µε ποσοστό
αναπηρίας ογδόντα τοις εκατό (80%) και άνω, µε εξαίρεση τους
καταδικασθέντες για πράξεις των άρθρων 134 και 187Α. Η διακρίβωση της αναπηρίας γίνεται, µετά από αίτηση του καταδίκου,
από το αρµόδιο συµβούλιο πληµµελειοδικών, το οποίο διατάσσει
ειδική πραγµατογνωµοσύνη, κατά τα οριζόµενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 110Α.»
4) Η περίπτωση β’ της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 4285/2014
(Α’191), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«β) Από 1ης Ιουνίου 2016 των εισαγγελέων πρωτοδικών κατά
τέσσερις (4) και από 1ης Ιανουαρίου 2015 των αντεισαγγελέων
πρωτοδικών - παρέδρων εισαγγελίας κατά τρεις (3), οριζοµένου
του συνολικού αριθµού αυτών σε εκατόν σαράντα (140) και διακοσίων σαράντα έξι (246), αντιστοίχως.»
5) Η παρ. 3 του άρθρου 43 του ν. 1756/1988, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Δεν οφείλεται µισθός για το χρονικό διάστηµα , κατά το
οποίο ο δικαστικός λειτουργός από δική του υπαιτιότητα δεν παρέχει υπηρεσία. Ως µη παροχή υπηρεσίας νοείται και η, κατά την
κρίση των οργάνων που αναφέρονται στην εποµένη παράγραφο,
αδικαιολόγητη καθυστέρηση παράδοσης σχεδίων αποφάσεων
και δικογραφιών που του ανατίθενται προς επεξεργασία, καθώς
και η αδικαιολόγητη µη συµµετοχή στις συνεδριάσεις των οργάνων του δικαστηρίου ή η αδικαιολόγητη µη εκτέλεση υπηρεσίας
που του ανατέθηκε αρµοδίως.»
6) Το τέταρτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 43 του
ν.1756/1988, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«Η πράξη της περικοπής τίθεται στον ατοµικό φάκελο του δικαστικού λειτουργού και συνεκτιµάται για την προαγωγή του.»
7) Η παρ. 11 του άρθρου 44 του ν. 1756/1988, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«11. Δικαστικός λειτουργός δεν έχει δικαίωµα να κάνει χρήση
δικαστικών διακοπών ή κανονικής αδείας, εφόσον, κατά την
κρίση του οικείου προϊσταµένου, υπάρχει κίνδυνος ουσιώδους
καθυστέρησης στην έκδοση αποφάσεων ή βουλευµάτων σε επείγουσες υποθέσεις, εκτός αν συντρέχουν λίαν σοβαροί λόγοι
υγείας.»
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Άρθρο 13
Για τους εκλεγέντες Δηµάρχους «ορεινών Δήµων», όπως αυτοί
αναφέρονται ονοµαστικά στο ν. 3852/2010 (Α’87), δεν αναστέλλεται η επαγγελµατική τους δραστηριότητα αν ο πληθυσµός του
Δήµου είναι κάτω των 10.000 κατοίκων, έστω και αν η επαγγελµατική δραστηριότητα θεωρείται ασυµβίβαστη µε την ιδιότητα
του Δηµάρχου, και κάθε αντίθετη διάταξη περί αυτού καταργείται.
Άρθρο 14
1. Στο τέλος της πρώτης παραγράφου του άρθρου 64 του ν.
4277/2014 «Νέο Ρυθµιστικό Σχέδιο Αθήνας-Αττικής και άλλες
διατάξεις» (Α’156), προστίθενται δύο νέα εδάφια, ως εξής:
«Στο Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας λειτουργεί Οµάδα Διοίκησης Έργου (Ο.Δ.Ε.), Μονάδα
Προγράµµατος «Βοήθεια στο Σπίτι», µε αντικείµενο το συντονισµό και την παρακολούθηση του προγράµµατος, η οποία συγκροτείται µε απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας και αποτελείται από εννέα (9) τουλάχιστον µέλη. Με την απόφαση συγκρότησης, καθορίζονται η εξειδίκευση του αντικειµένου, οι όροι, οι προϋποθέσεις και κάθε
αναγκαία λεπτοµέρεια για τη λειτουργία της. Στην Ο.Δ.Ε. συµµετέχουν εκπρόσωποι του Υπουργείου Εσωτερικών και της
Κ.Ε.Δ.Ε., καθώς και στελέχη της Γενικής Γραµµατείας Πρόνοιας,
της Γενικής Γραµµατείας Κοινωνικής Ασφάλισης, του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ,
της ΕΕΤΑΑ και εκπρόσωποι των εργαζοµένων. Οι φορείς υλοποίησης του προγράµµατος, Ο.Τ.Α. και νοµικά τους πρόσωπα, ή
Ν.Π.Δ.Δ. δύνανται, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, να αντικαταστήσουν εργαζόµενους που απεχώρησαν από το πρόγραµµα και για να καλυφθούν αυξηµένες ανάγκες, µετά από
έγκριση του φορέα που εποπτεύει το πρόγραµµα.»
2. Στη δεύτερη παράγραφο του άρθρου 64 του ν. 4277/2014
«Νέο Ρυθµιστικό Σχέδιο Αθήνας-Αττικής και άλλες διατάξεις»
(Α’156), που αντικατέστησε το άρθρο 127 του ν. 4199/2013
(Α’216), σε όποιο σηµείο της παραγράφου αναφέρεται «...ή άλλα
νοµικά πρόσωπα της αυτοδιοίκησης» προστίθεται η φράση «...ή
Ν.Π.Δ.Δ.».
3. Η ισχύς των συµβάσεων που έχουν συναφθεί στο πλαίσιο
της Πράξης «Ενέργειες στήριξης ηλικιωµένων και λοιπών ατόµων
που χρήζουν βοήθειας για την ενίσχυση της απασχολησιµότητας
των εµµέσως ωφελούµενων ατόµων», η οποία εντάσσεται στο
Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναµικού»
του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας
(Θεµατικός Άξονας 4, κατηγορία Παρεµβάσεων 3 «Ενέργειες
στήριξης ατόµων που χρήζουν βοήθειας») και συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ) στο πλαίσιο του
Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) για την Προγραµµατική Περίοδο 2007-2013, µεταξύ της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. ως
δικαιούχου αυτής και των αναδόχων που αναδείχθηκαν από το
σχετικό ανοικτό διαγωνισµό, παρατείνεται από τη λήξη τους
µέχρι τις 30.9.2015. Η χρηµατοδότηση για το παραπάνω χρονικό
διάστηµα προέρχεται από πόρους του ΕΣΠΑ 2007-2014 και εθνικούς πόρους και ιδιαίτερα για τους φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης και από πόρους του άρθρου 159 του ν. 3852/2010, οι
οποίοι αποδίδονται στον δικαιούχο. Το ύψος της χρηµατοδότησης, η διαδικασίας απόδοσης στον δικαιούχο, καθώς και κάθε
άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια ορίζεται µε απόφαση των Υπουργών
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας και Εσωτερικών.
Συµβάσεις εξαρτηµένης εργασίας ορισµένου χρόνου του απασχολούµενου προσωπικού στους αναδόχους φορείς της τοπικής
αυτοδιοίκησης για την εφαρµογή της Πράξης της προηγούµενης
παραγράφου παρατείνονται από τη λήξη τους οµοίως µέχρι τις
30.9.2015. Οι ανωτέρω συµβάσεις του προσωπικού σε καµία περίπτωση δεν µετατρέπονται σε αορίστου χρόνου, κατά τη διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 21 του ν. 2190/1994.
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Άρθρο 15
1. Στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 16 του ν. 4275/2014 (Α’149)
οι λέξεις «Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Παιδιών µε
Αναπηρία Ξάνθης» αντικαθίστανται από τις λέξεις «Κέντρο Ατόµων µε Αναπηρία Ξάνθης». Στο δεύτερο εδάφιο του ιδίου άρθρου οι λέξεις «Παράρτηµα Αποθεραπείας και Αποκατάστασης
Παιδιών µε Αναπηρία Ξάνθης» αντικαθίστανται από τις λέξεις
«Παράρτηµα Ατόµων µε Αναπηρία Ξάνθης».
2. Στην αρχή της πρώτης παραγράφου του άρθρου 16 του ν.
4275/2014 (Α’149) τίθεται ο αριθµός 1. Στο ίδιο άρθρο, στην αρχή
της δεύτερης παραγράφου τίθεται ο αριθµός 2.
3. Στο άρθρο 16 του ν. 4275/2014 (Α’149) προστίθενται παράγραφοι ως εξής:
«3. Το προσωπικό του Ψυχολογικού Κέντρου Βορείου Ελλάδος - Παράρτηµα Ξάνθης που υπηρετεί µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου έως 31.12.2014 µεταφέρεται από
1.1.2015 στο Ν.Π.Δ.Δ. Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης - Παράρτηµα Ατόµων µε
Αναπηρία Ξάνθης και υπηρετεί µε την ίδια σχέση εργασίας και
την ίδια ειδικότητα. Για το σκοπό αυτόν εκδίδεται διαπιστωτική
πράξη του Προέδρου του Δ.Σ. του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας
Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Τυχόν προσωπικό µε
σύµβαση ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου ή έκτακτο προσωπικό συνεχίζει να εργάζεται µέχρι τη λήξη της σύµβασής του και
µε τους όρους αυτής. Το προσωπικό που µεταφέρεται, υπάγεται
στις διατάξεις του ν. 3205/2003 (Α’297), όπως έχει τροποποιηθεί
µε το ν. 4024/2011 (Α’226) και ισχύει, λαµβάνει τα επιδόµατα και
τις παροχές του προσωπικού των Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας
και ο συνολικός χρόνος υπηρεσίας που έχει διανυθεί στο Ψυχολογικό Κέντρο Βορείου Ελλάδος - Παράρτηµα Ξάνθης λαµβάνεται υπόψη για τη µισθολογική του εξέλιξη και θεωρείται ως
πραγµατική υπηρεσία για όλα τα θέµατα της υπηρεσιακής του
κατάστασης.
4. Οι κρατήσεις επί των αποδοχών του προσωπικού για σχηµατισµό κεφαλαίων εφάπαξ χρηµατικού βοηθήµατος του ν.
103/1975 (Α’167), από την ηµεροµηνία µετατροπής του ανωτέρω
ιδρύµατος σε Ν.Π.Δ.Δ., αποτελούν έσοδο του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης,
στον προϋπολογισµό του οποίου εγγράφονται πιστώσεις για την
καταβολή εφάπαξ χρηµατικού βοηθήµατος στους υπαλλήλους
που αποχωρούν από την υπηρεσία. Αναλογία του εφάπαξ χρηµατικού βοηθήµατος του ν. 103/1975 σε κάθε περίπτωση δικαιούνται οι εργαζόµενοι από την ηµεροµηνία έναρξης των
κρατήσεων επί των αποδοχών τους για το σχηµατισµό κεφαλαίων αυτού, για δε το προηγούµενο διάστηµα λαµβάνουν αναλογία της αποζηµίωσης εργαζοµένων ιδιωτικού δικαίου αορίστου
χρόνου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του π.δ. 410/1988 (Α’191).
5. Το προσωπικό που υπηρετεί έως 31.12.2014 στο Ψυχολογικό Κέντρο Βορείου Ελλάδος - Παράρτηµα Ξάνθης, µε σχέση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, µεταφέρεται από
1.1.2015 στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας- Θράκης - Παράρτηµα Ατόµων µε Αναπηρία
Ξάνθης. Το εν λόγω προσωπικό εξακολουθεί να υπάγεται ως
προς την κύρια και επικουρική ασφάλιση στους φορείς που υπάγονταν πριν τη µεταφορά του.
6. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας ρυθµίζονται ειδικότερα θέµατα εφαρµογής του
παρόντος.»
Άρθρο 16
Ι. Η παρ. 3 του άρθρου 9 του ν. 1999/1991 τροποποιείται ως
ακολούθως:
«3. Το διοικητικό συµβούλιο (Δ.Σ.) του Ινστιτούτου της παρ. 1
του άρθρου αυτού απαρτίζεται:
α) Από καθηγητές του Διεθνούς Δικαίου, του Ναυτικού Δικαίου
ή συναφών κλάδων, οι οποίοι προτείνονται από τα οικεία τµήµατα
ανά ένας: από το Πανεπιστήµιο Αιγαίου, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, το Δηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης,
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το Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών, το Πάντειο Πανεπιστήµιο Αθηνών και το Πανεπιστήµιο Πειραιώς.
β) Από έναν εκπρόσωπο του Δικηγορικού Συλλόγου Ρόδου και
έναν του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιώς, οι οποίοι ορίζονται µε
τους αναπληρωτές τους µε απόφαση του Δ.Σ. των οικείων συλλόγων.
γ) Από τον διευθυντή του ιδρύµατος, που προβλέπεται στην
παράγραφο 4 του άρθρου αυτού.
Τα υπό στοιχεία α’ και β’ µέλη του διοικητικού συµβουλίου
έχουν τριετή θητεία και διορίζονται µε απόφαση του Υπουργού
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων.
δ) Στην προεδρία του Δ.Σ. του Ινστιτούτου εναλλάσσονται για
θητεία ενός έτους κάθε φορά, τα µέλη του Δ.Σ. υπό στοιχείο α’,
µε την αναφερόµενη σειρά, µε αντιπρόεδρο κάθε φορά τον προβλεπόµενο από τη διάταξη αυτή ως επόµενο πρόεδρο.
Με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων µπορεί να αυξηθεί ο αριθµός των µελών
του διοικητικού συµβουλίου µέχρι έντεκα (11), µε µέλη προερχόµενα από πανεπιστηµιακό διδακτικό προσωπικό, από ιστορικούς ή νοµικούς.»
IΙ. Η παρ. 6 του άρθρου 9 του ν. 1999/1991 τροποποιείται ως
ακολούθως:
«6. Πόροι του Ινστιτούτου Αιγαίου του Δικαίου της Θάλασσας
και του Ναυτικού Δικαίου είναι:
α) Ετήσια κρατική επιχορήγηση εγγραφόµενη στους προϋπολογισµούς των Υπουργείων: Εξωτερικών, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων και Ναυτιλίας και Αιγαίου.
β) Ετήσια επιχορήγηση εγγραφόµενη στους προϋπολογισµούς των Πανεπιστηµίων: Αιγαίου, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο
Θεσσαλονίκης, Δηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης, Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών, Πάντειο Πανεπιστήµιο Αθηνών
και Πανεπιστήµιο Πειραιώς.
γ) Επιχορηγήσεις των Δικηγορικών Συλλόγων Ρόδου και Πειραιώς.»
Άρθρο 17
Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 19α του ν.
4015/2011, όπως ισχύει, προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:
«Αναστέλλεται για τα πρόσωπα της παραγράφου αυτής κάθε
πράξη εκτελέσεως, που αφορά στην ατοµική τους περιουσία κινητή και ακίνητη επισπευδοµένη εναντίον τους και µε την άνω
ιδιότητά τους, σε όλα τα προαναφερόµενα νοµικά πρόσωπα, από
οποιοδήποτε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, συµπεριλαµβανοµένου
του Δηµοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ., των Οργανισµών κυρίας και επικουρικής Ασφάλισης , κατά το χρονικό διάστηµα, που διαρκεί η εκκαθάριση ή η ειδική εκκαθάριση ή η πτώχευση των νοµικών
αυτών προσώπων και µέχρι το πέρας αυτής, µε εξαίρεση τον εκ-

καθαριστή ή τον σύνδικο.»

Άρθρο 18

Η ισχύς του παρόντος νόµου αρχίζει από τη δηµοσίευσή του
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

2. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

3. ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ

4. ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ».

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, παρακαλώ το Σώµα 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.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Το Σώµα παρέσχε τη ζητηθείσα εξουσιοδότηση.
Καλώ επί της ψηφοδόχου το συνάδελφο κ. Πασχαλίδη από τη
Νέα Δηµοκρατία και τη συνάδελφο κ. Ηρώ Διώτη από το ΣΥΡΙΖΑ.
Καλούνται επί του καταλόγου οι Βουλευτές κ. Ιορδάνης Τζαµτζής από τη Νέα Δηµοκρατία και ο κ. Απόστολος Αλεξόπουλος
από το ΣΥΡΙΖΑ.
Σας ενηµερώνω ότι στο Προεδρείο έχουν έλθει τηλεοµοιοτυπίες-φαξ συναδέλφων σύµφωνα µε το άρθρο 70Α του Κανονισµού της Βουλής, µε τις οποίες γνωστοποιούν τη ψήφο τους. Οι
ψήφοι αυτές θα ανακοινωθούν και θα συνυπολογιστούν στην καταµέτρηση, η οποία θα ακολουθήσει.
Παρακαλώ να αρχίσει η ανάγνωση του καταλόγου.
(ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ)
(Διαρκούσης της ψηφοφορίας την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Ε’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΙΒΕΛΕΓΚΑΣ)
(ΜΕΤΑ ΚΑΙ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Υπάρχει συνάδελφος, ο οποίος δεν άκουσε το όνοµά του; Κανείς.
Οι επιστολές, οι οποίες απεστάλησαν στο Προεδρείο από τους
συναδέλφους, σύµφωνα µε το άρθρο 70Α του Κανονισµού της
Βουλής, καταχωρίζονται στα Πρακτικά.
(Οι προαναφερθείσες επιστολές έχουν ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σας ενηµερώνω ότι έχει έλθει στο Προεδρείο επιστολή
του συναδέλφου κ. Μαρκογιαννάκη, ο οποίος µας γνωρίζει ότι
απουσιάζει από την ψηφοφορία και µας γνωρίζει µε επιστολή την
πρόθεση ψήφου του.
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Η επιστολή αυτή, η οποία εκφράζει πρόθεση ψήφου, θα καταχωρισθεί στα Πρακτικά της σηµερινής συνεδρίασης, αλλά δεν
συνυπολογίζεται στην καταµέτρηση των ψήφων.
(Η προαναφερθείσα επιστολή καταχωρίζεται στα Πρακτικά και
έχει ως εξής:

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ MΖ’ - 10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

3331

«

»)

3332

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): 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)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µέχρι να εξαχθεί το αποτέλεσµα θα συνεχίσουµε µε
το σχέδιο νόµου: «Ρυθµίσεις θεµάτων Μεταφορών Τηλεπικοινωνιών και Δηµοσίων Έργων».
Τον λόγο έχει ο συνάδελφος κ. Γκιουλέκας για επτά λεπτά.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΚΙΟΥΛΕΚΑΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Το παρόν είναι ένα νοµοσχέδιο µε ποικίλες ρυθµίσεις για
πολλά θέµατα που χρόνιζαν, ένα νοµοσχέδιο το οποίο πραγµατικά έρχεται να τάµει διαφορές οι οποίες ζητούσαν τη λύση τους
πολύ καιρό.
Στο σηµείο αυτό, πριν ξεκινήσω, θα ήθελα δηµόσια να πω ότι
η συνεργασία που είχαµε µε το Υπουργείο και συγκεκριµένα µε
τον αρµόδιο Υφυπουργό, κ. Μιχάλη Παπαδόπουλο, και µε τους
συνεργάτες τους, την κ. Τσάγκα, ήταν πραγµατικά υποδειγµατική. Όσες φορές ζητήσαµε πληροφορίες για να διευθετήσουµε
ζητήµατα δηµοσίου συµφέροντος πραγµατικά βρήκαµε, όχι µόνο
ευήκοα ώτα, αλλά και πολύ καλή διάθεση.
Ως προς το νοµοσχέδιο, κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να µιλήσω
κυρίως για τα ζητήµατα που αφορούν στη Θεσσαλονίκη και στις
αστικές συγκοινωνίες Θεσσαλονίκης. Συγκεκριµένα, για τα ζητήµατα που ρυθµίζουν θέµατα που αφορούν στον Οργανισµό Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης, τον ΟΑΣΘ.
Εδώ πρέπει να ξεκαθαρίσουµε κάτι. Σε αντίθεση µε ότι συµβαίνει στην Αθήνα, όπου ο πολίτης έχει τη δυνατότητα επιλογής
αρκετών µέσων µαζικής µεταφοράς, στη Θεσσαλονίκη υπάρχει
µόνο ένα µέσο µαζικής µεταφοράς και αυτό είναι τα λεωφορεία
του ΟΑΣΘ. Άρα, αυτή η αναγκαιότητα καθιστά όλο και πιο επιτακτική την ανάγκη, θέµατα που αφορούν στον ΟΑΣΘ να ρυθµίζονται, για να εξασφαλίζεται το συγκοινωνιακό έργο το οποίο
παρέχει, προκειµένου να εξυπηρετούνται οι πολίτες της Θεσσαλονίκης οι οποίοι δεν έχουν, όπως ξέρετε, άλλο µέσο, αφού και
το µετρό της Θεσσαλονίκης συνεχίζεται –µετ’ εµποδίων, δυστυχώς- αλλά ακόµα δεν έχει ολοκληρωθεί.
Άρα, ο ΟΑΣΘ είναι ο µοναδικός οργανισµός που παρέχει αυτές
τις υπηρεσίες στη Θεσσαλονίκη. Βεβαίως, αυτό δεν σηµαίνει ότι
δεν πρέπει να γίνουν παρεµβάσεις εκεί που χρειάζεται.
Εδώ το Υπουργείο έρχεται –γι’ αυτό είπα ότι πολλές από τις
ρυθµίσεις αυτές έρχονται να τάµουν κάποιες διαφορές- µε διαρθρωτικές παρεµβάσεις να ρυθµίσει ζητήµατα που αφορούν στη
µείωση της επιβάρυνσης, που έχει το δηµόσιο για το κοινωνικό
έργο, το οποίο έχει αναλάβει να παρέχει προς τους πολίτες,
µέσω της επιδότησης του εισιτηρίου προς τον οργανισµό. Αλλά
µιλώ και για µια άλλη σειρά από παρεµβάσεις που γίνονται, παρεµβάσεις θεσµικού χαρακτήρα, όπως είναι το θέµα της αναδιάρθρωσης των δροµολογίων, της µείωσης των λειτουργικών
δαπανών, της προσπάθειας για τον περιορισµό -την περιστολήτης διαφυγής καταβολής εισιτηρίου.
Βεβαίως, ελπίζαµε όλα αυτά τα µέτρα, τα οποία ωφελούν το
κοινωνικό σύνολο να βρουν την ευρεία δυνατή συµπαράσταση
από όλες τις πλευρές της Βουλής. Λυπάµαι ειλικρινά που είδα
το κόµµα της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης να επιτίθεται, µε µένος
µάλιστα, κατηγορώντας την Κυβέρνηση για κάποιες πρωτοβουλίες που –επιµένω- εξασφαλίζουν το δηµόσιο συµφέρον, εκτός
αν υπάρχει κάποιος άλλος τρόπος να µετακινηθούν οι πολίτες
της Θεσσαλονίκης και δεν το ξέρουµε εµείς οι θεσσαλονικείς.
Στο σηµείο αυτό να διευκρινίσουµε, βέβαια, ότι αυτό το οποίο
συµβαίνει στη Θεσσαλονίκη -γιατί µας ακούν φυσικά και άνθρωποι που ζουν εκτός Αθηνών- συµβαίνει σε όλη την Ελλάδα. Εκτός
από την περιοχή της Αθήνας, όπου οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα επιλογής διαφόρων µέσων µαζικής µεταφοράς, στην υπόλοιπη Ελλάδα, κύριε Πρόεδρε -γνωρίζετε πολύ καλά κι εσείς
γιατί προέρχεστε από την ελληνική περιφέρεια- υπάρχει µόνο
ένα µέσο, το αστικό ΚΤΕΛ σε άλλες περιοχές, ο ΟΑΣΘ εν προκειµένω στη Θεσσαλονίκη.
Πολύ γρήγορα -και για την ιστορία- πρέπει να πούµε ότι η αρ-
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χική σύµβαση που υπεγράφη και ξεκίνησε τη λειτουργία µεταξύ
του δηµοσίου και του ΟΑΣΘ έγινε το 1957 και κυρώθηκε µε νόµο.
Αυτή η συµφωνία από τότε ανανεώνεται µε διάφορες συµβάσεις.
Η τελευταία ανανέωση έγινε µε το ν.3652/2008, σύµφωνα µε τον
οποίο δόθηκε παράταση στη διάρκεια της σύµβασης.
Τώρα, σε ό,τι αφορά τις αντισταθµιστικές οφειλές, να επαναλάβουµε εδώ ότι το κράτος έχει αναλάβει αυτόν το ρόλο, δηλαδή
να επιδοτεί, να συµπληρώνει, ένα µέρος του εισιτηρίου, προκειµένου το εισιτήριο να µην είναι ακριβότερο, αλλά να είναι στην
τιµή την οποία πωλείται σήµερα, για να µπορεί να την αντιµετωπίσει -όσο το δυνατόν- καλύτερα ο πολίτης της Θεσσαλονίκης.
Βέβαια, ζητώντας τα στοιχεία –γι’ αυτό ξεκίνησα έτσι την εισήγησή µου- από το Υπουργείο, πήρα µια κατάσταση η οποία λέει
ότι το 2012 η επιβάρυνση του δηµοσίου ήταν 96 εκατοµµύρια,
το 2013 ήταν 76 εκατοµµύρια, το 2014 ήταν 48 εκατοµµύρια. Και
η επιβάρυνση αυτή το 2015, το 2016 και το 2017 θα είναι αντίστοιχα 47, 41 και 39 εκατοµµύρια.
Βλέπουµε, λοιπόν, ότι υπάρχει µια δραστική µείωση αυτής της
επιβάρυνσης του κρατικού προϋπολογισµού και αυτό είναι κάτι
που πρέπει οπωσδήποτε να το σηµειώσουµε.
Από την άλλη, να πούµε ότι ο ΟΑΣΘ έχει δεσµευθεί µε υπογραφή του στην πραγµατοποίηση των προβλεποµένων στην απόφαση εσόδων, τα οποία θα προέλθουν τόσο, όπως λέγεται, από
τη µείωση αποδοχών εργαζοµένων, αν χρειαστεί όσο και από περιστολή των δαπανών. Εµείς ευχόµαστε να µην χρειαστεί και να
µην θιγούν οι εργαζόµενοι στον ΟΑΣΘ.
Διερωτώµαι, όµως, πώς γίνεται κάποια κόµµατα τα οποία διαρρηγνύουν και τα ιµάτιά τους για την υπεράσπιση των δικαιωµάτων των εργαζοµένων, προσπαθώντας να µονοπωλήσουν την
κοινωνική ευαισθησία, να µην ζητούν να θωρακιστεί όλο αυτό το
θεσµικό πλαίσιο κάτω από το οποίο λειτουργεί ο ΟΑΣΘ, ακριβώς
για να µην οδηγηθούµε ποτέ σε µειώσεις των αποδοχών των εργαζοµένων.
Ολοκληρώνοντας, λοιπόν, αυτό που πρέπει να πούµε επιγραµµατικά είναι ότι µε τις διατάξεις και τις παρεµβάσεις του παρόντος νοµοσχεδίου, εξασφαλίζεται κατ’ αρχήν η βιωσιµότητα του
ΟΑΣΘ, αλλά και ο κοινωνικός χαρακτήρας του οργανισµού που,
όπως είπαµε, εξασφαλίζεται µε την επιβάρυνση που έχει το ελληνικό δηµόσιο επιδοτώντας το εισιτήριο. Αυτό, βεβαίως, αποτελεί υποχρέωση της πολιτείας, ακριβώς για να µπορεί να
παράσχει όσο το δυνατόν χαµηλότερο εισιτήριο στους Έλληνες
πολίτες.
Από εκεί και πέρα, παρατείνεται η κυκλοφορία του συνολικού
αριθµού των κυκλοφορούντων λεωφορείων -του 15% των κυκλοφορούντων λεωφορείων- του ΟΑΣΘ από δεκαπέντε σε είκοσι
έτη.
Καθορίζεται ο ελάχιστος αριθµός των λεωφορείων, που πρέπει
να κυκλοφορούν καθηµερινά στην πόλη της Θεσσαλονίκης,
όπως επίσης και η δροµολόγηση των ειδικά διασκευασµένων
οχηµάτων για την εξυπηρέτηση συνανθρώπων µας που αντιµετωπίζουν προβλήµατα υγείας, προβλήµατα αναπηρίας.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Σε µισό λεπτό, κύριε Πρόεδρε, τελειώνω.
Από κει και πέρα, η πολιτεία, ασκώντας αυτήν την κοινωνική
πολιτική- που είναι υποχρεωµένη να το κάνει- αναλαµβάνει και
την οικονοµική διαφορά που προκύπτει από τη µετακίνηση µε
µειωµένα εισιτήρια ή και µε τη µηδαµινή καταβολή κοµίστρου σε
ειδικές κατηγορίες πολιτών, όπως είναι οι πολύτεκνοι, οι φοιτητές και τα άτοµα µε αναπηρία. Τέλος, καθορίζεται, όπως είπαµε,
η τιµολογιακή πολιτική και γίνεται επαναπροσδιορισµός των συµβατικών δαπανών και των εσόδων.
Αυτό που θα ήθελα να τονίσω κλείνοντας, είναι ότι πρέπει,
κύριε Υπουργέ, να κάνετε δεκτή τελικά αυτήν την τροπολογία
που καταθέσαµε οι Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας του Νοµού
Θεσσαλονίκης, ακριβώς για να ρυθµιστούν τα χρέη του οργανισµού προς το ΙΚΑ. Το λέω αυτό γιατί εδώ, επειδή ακριβώς υπήρχαν καθυστερήσεις στις καταβολές που έπρεπε να έχουν γίνει
από τον κρατικό προϋπολογισµό, συσσωρεύτηκαν αυτά τα χρέη.
Σε κάθε περίπτωση, κλείνω όπως ξεκίνησα, κύριε Πρόεδρε, λέγοντας ότι είναι για µας πάρα πολύ σηµαντικό να συνεχίσει απρό-
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σκοπτα το συγκοινωνιακό έργο το οποίο παρέχει προς τους πολίτες της Θεσσαλονίκης ο ΟΑΣΘ, γιατί δυστυχώς ή ευτυχώς,
αποτελεί το µοναδικό µέσο µαζικής µεταφοράς των ανθρώπων,
οι οποίοι κατοικούν στην πρωτεύουσα της Μακεδονίας.
Από κει και πέρα, κανείς δεν πρέπει να ξεχνά ότι αυτό το οποίο
ζητούµε εµείς είναι κι ένα καθολικό αίτηµα, θα έλεγα, όλων των
εκπροσώπων, των φορέων της Θεσσαλονίκης -επιµελητηρίων,
της περιφέρειας, συλλόγων- οι οποίοι µε συνεχή υποµνήµατά
τους ζητούσαν επιτακτικά να λυθεί οποιαδήποτε διαφορά υπάρχει, προκειµένου να συνεχιστεί απρόσκοπτη η προσφορά αυτή
του συγκοινωνιακού έργου από την πολιτεία, µε την επιβάρυνση
του κρατικού προϋπολογισµού, κι από τον αντίστοιχο οργανισµό,
τον Οργανισµό Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κι εµείς ευχαριστούµε.
Η Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό και Κυβερνητική Εκπρόσωπος κ. Σοφία Βούλτεψη έχει τον λόγο για τρία λεπτά.
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ (Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό):
Κύριε Πρόεδρε, θέλω να παρακαλέσω να µου δοθεί ο λόγος για
να υποστηρίξω την τροπολογία που έχω φέρει στο Σώµα, γιατί
αύριο έχω ένα σοβαρό κώλυµα και δεν θα µπορέσω να είµαι εδώ.
Αφορά την παράταση για την προθεσµία έκδοσης προκήρυξης
για τη χορήγηση αδειών ραδιοφωνικών σταθµών και παρόχων
ψηφιακής ευρυεκποµπής των τηλεοράσεων µέχρι 31-12-2015.
Έληγε 31-12-2014.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Η συνάδελφος κ.
Αφροδίτη Θεοπεφτάτου έχει τον λόγο για επτά λεπτά.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Η υποστήριξη ποια είναι; Το επιχείρηµα ποιο είναι;
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ (Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό): Το
επιχείρηµα είναι ότι λήγουν οι άδειες στις 31-12-2014.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Έχω δώσει ήδη το
λόγο, κυρία Βούλτεψη.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Να επιχειρηµατολογήσει, κύριε
Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Με συγχωρείτε,
κύριε Λαφαζάνη, ζητήστε τον λόγο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Λέµε να επιχειρηµατολογήσει,
κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Μα, είχε τελειώσει
και απευθύνετε ερώτηση;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, µε συγχωρείτε.
Δεν είχε τελειώσει. Απλώς είπε…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Τώρα σε κουβέντα
να βρισκόµαστε θέλετε; Λέω, λοιπόν και δεν µε αφήνετε…
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Τι «σε κουβέντα να βρισκόµαστε;» Μιλάµε για τις άδειες των ραδιοφωνικών σταθµών…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Δεν µε αφήνετε,
κύριε συνάδελφε. Μπορείτε να µε αφήσετε; Λέω, είχε τελειώσει
η κυρία Υπουργός την παρέµβασή της και γι’ αυτό έδωσα το
λόγο στην κ. Θεοπεφτάτου.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Δεν είχε τελειώσει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Μισό λεπτό, να ολοκληρώσω κι εγώ τη φράση µου.
Έδωσα, λοιπόν, το λόγο στην κ. Θεοπεφτάτου, γιατί είχε τελειώσει η Υπουργός. Αν κάνετε µετά ερώτηση και θέλει η κυρία
Υπουργός να σας απαντήσει, µπορεί να το κάνει και να ζητήσουµε και συγγνώµη από την κ. Θεοπεφτάτου. Ποιο είναι το πρόβληµά σας;
Κυρία Υπουργέ, θέλετε να δώσετε απάντηση;
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ (Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό): Κατάλαβα ότι ο συνάδελφος ρώτησε για το ποια είναι η υποστήριξη
στην τροπολογία. Θεώρησα ότι είναι αυτονόητο πως έπρεπε να
παραταθεί για έναν ακόµα χρόνο η λειτουργία των ραδιοφωνικών
και τηλεοπτικών σταθµών. Αν θέλετε, κύριε συνάδελφε, άλλη
απάντηση -εγώ δεν επρόκειτο να µπω στο θέµα-…
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Το ερώτηµα είναι γιατί δεν ακολουθήθηκε…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κύριε Λαφαζάνη,
γιατί το κάνετε αυτό; Τελειώστε.
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ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Στο ερώτηµα, κύριε Πρόεδρε, να
µας απαντήσει.
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ (Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό): Θα
σας απαντήσω, κύριε συνάδελφε. Κατάλαβα. Θέλετε να κάνετε
ερώτηµα; Δεν έχω πρόβληµα. Κάντε το αν το επιτρέπει ο Πρόεδρος.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Το ερώτηµα που πρέπει να απαντηθεί είναι: Γιατί υπήρξε η καθυστέρηση και χρειάζεται αυτή η
παράταση; Αυτό είναι.
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ (Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό): Μάλιστα, θα σας δώσω την απάντηση. Όπως ξέρετε, τις άδειες δεν
τις δίνει η Κυβέρνηση, τις δίνει το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης και όπως ξέρετε πάρα πολύ καλά, πάρα πολλοί µέσα σ’
αυτήν την Αίθουσα κι από το δικό σας κόµµα, παρεµποδίζουν τη
λειτουργία του Εθνικού Συµβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, µη επιτρέποντας να µπει ακόµα κι ένα µέλος στη θέση αποθανόντος
µέλους. Ξέρετε πολύ καλά πώς διορίζονται τα µέλη του Εθνικού
Συµβουλίου Ραδιοτηλεόρασης. Χρειάζεται σχεδόν οµοφωνία.
Επιτρέψτε, λοιπόν, στη θέση του αείµνηστου Άρη Σταθάκη να
µπει ένας άνθρωπος, όποιος κι αν είναι αυτός στο κάτω-κάτω της
γραφής, για να λειτουργήσει.
Αν δεν γίνει αυτό, αν δεν µπορούµε σε µία Αίθουσα να συµφωνήσουµε δέκα άνθρωποι που µετέχουν στη διάσκεψη, για τα µέλη
του Εθνικού Συµβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, εγώ δεν µπορώ να
αφήσω «στον αέρα» τους ραδιοφωνικούς και τους τηλεοπτικούς
σταθµούς.
ΑΣΗΜΙΝΑ ΞΗΡΟΤΥΡΗ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗ: Κύριε Πρόεδρε,
µπορώ να έχω το λόγο;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Κι εγώ θα ήθελα το λόγο, κύριε
Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κυρία Ξηροτύρη,
έχω δώσει τον λόγο στην κ. Θεοπεφτάτου. Θα έρθει η σειρά σας,
όπως και η δική σας κύριε Λαφαζάνη, ως Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι, για να πείτε αυτά που θέλετε.
Κυρία Θεοπεφτάτου, έχετε τον λόγο.
ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΘΕΟΠΕΦΤΑΤΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, το συζητήσαµε και στην επιτροπή, όπου βεβαίως είπατε ότι αυτά είναι και θέµατα του ΥΠΕΚΑ, αλλά κάποτε
πρέπει επιτέλους, όσον αφορά τις χρήσεις που δεν είναι συµβατές σε κάποια περιοχή ή για τις οποίες θέλουµε να κάνουµε ρυθµίσεις, να προβλέπουµε και τα προβλήµατα που δηµιουργούνται
µετά.
Ως προς τα άρθρα 19, 20 και 22, λοιπόν, νοµίζω ότι είναι κάπως
ενιαία οµάδα. Όταν σχεδιάζεται µία περιοχή, όπως είναι το ιστορικό κέντρο, µε πεζοδρόµηση ή όταν πεζοδροµείται ένα τµήµα,
ξέρουµε ότι πιέζονται οι όµορες περιοχές. Επίσης και στους
σταθµούς του Μετρό δηµιουργείται ασφυκτική κατάσταση µε τα
παρκαρισµένα αυτοκίνητα σε όλους τους ελεύθερους χώρους,
τους κοινόχρηστους και τους ιδιωτικούς.
Βεβαίως, εν µέσω κρίσης, κατανοούµε ότι οι άνθρωποι αυτοί
λειτουργούσαν για χρόνια, πλην όµως νοµίζω ότι σε τρία χρόνια
πάλι θα είµαστε εδώ να δίνουµε παράταση, γιατί ο σχεδιασµός
δεν έχει προβλέψει καθόλου τη µετεγκατάστασή τους και δεν
έχουν γίνει –νοµίζω- κάποιες προσπάθειες που αναφέρονται στην
αιτιολογική έκθεση, όσον αφορά δηλαδή το πού θα πάνε και το
πότε θα πάψουν να λειτουργούν οι χρήσεις, που δεν είναι συµβατές µε τις χρήσεις µιας περιοχής.
Ως προς το άρθρο 60, κύριε Υπουργέ, προχθές στην επιτροπή
δεν σας άκουσα να σχολιάσετε για την αδειοδότηση των κεραιών. Πραγµατικά, αντιµετωπίζετε µεγάλες γραφειοκρατικές
διαδικασίες ως προς την αδειοδότηση των κεραιών κινητής τηλεφωνίας -απ’ ό,τι λένε εντοπίζεται στις πολεοδοµίες- µετά την
απόφαση της ΕΕΤΤ. Υπάρχει µεγάλη καθυστέρηση στις πολεοδοµίες.
Αυτό που µας απασχολεί πραγµατικά είναι τα θέµατα ακτινοβολίας, καθώς δεν υπάρχει σαφής ενηµέρωση, και όχι τόσο πολύ
η αδειοδότηση από την πολεοδοµία, µιας και η νοµοθεσία είναι
από τη δεκαετία του 1990, που είχαν οικίσκους, είχαν µεγάλο
ηλεκτροµηχανολογικό εξοπλισµό. Τώρα δεν υπάρχουν αυτές οι
κατασκευές, είναι πολύ πιο ελαφριές, οπότε η άποψή µας είναι
να καταργηθεί τελείως η έγκριση –από άδεια γίνεται έγκριση-
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από την πολεοδοµική αρχή και να συµπεριλαµβάνεται όλη η αδειοδότηση από την ΕΕΤΤ.
Το άλλο θέµα όπου διαφωνούµε είναι τα υπέρογκα παράβολα
που καλούνται να καταθέσουν οι πολίτες. Οι προσφυγές που γίνονται γι’ αυτές τις κεραίες είναι για θέµατα ακτινοβολίας, καθώς
είναι επικίνδυνες. Οπότε δεν µπορεί να λέµε ότι θα αυξήσω το
παράβολο για να µην έχω πολλές προσφυγές.
Ακόµη, όσον αφορά τον τρόπο που στελεχώνεται η ΕΕΤΤ, νοµίζουµε ότι επειδή είναι ήδη απισχνασµένες και απογυµνωµένες
όλες οι υπηρεσίες του δηµοσίου, θα είναι δύσκολο η ΕΕΤΤ να
έχει όλες αυτές τις αρµοδιότητες. Επίσης, εµείς θα προτείναµε
και ουσιαστικό έλεγχο, µετά την τοποθέτηση των κεραιών, για το
αν η λειτουργία τους είναι νόµιµη.
Τέλος, θα ήθελα να αναφερθώ στην αδειοδότηση του κτηρίου
των ΕΛΤΑ στο Κρυονέρι.
Είναι ένα κτήριο που δεν είχε αδειοδοτηθεί ούτε µε τα Ολυµπιακά Ακίνητα. Εδώ µπαίνει ένα θέµα, κύριε Υπουργέ, να το δείτε
στο Υπουργείο σας. Τα δηµόσια κτηριακά έργα δεν µπορούν να
αδειοδοτηθούν. Έτσι όπως γίνονται οι διαγωνισµοί και υπογράφονται οι συµβάσεις είναι πάρα πολύ δύσκολο να αδειοδοτηθούν. Δηλαδή, µετά το 1983 µε τον ν. 1337 -όπως γνωρίζετευποχρεωτικά τα δηµόσια κτήρια πρέπει να αδειοδοτούνται.
Έρχεται, λοιπόν, το δηµόσιο πρώτο και καλύτερο να κάνει κτήρια στα οποία πραγµατικά δεν µπορεί να εκδοθεί άδεια. Δεν τηρούνται ούτε οι πολεοδοµικοί κανονισµοί ούτε ο κτηριοδοµικός
κανονισµός. Για το συγκεκριµένο κτήριο δεν είδαµε κάποιο σχόλιο όσον αφορά το εάν έχει όλες τις απαιτούµενες προδιαγραφές και πάµε και το νοµιµοποιούµε σε δύο γραµµές.
Είναι θετικό το άρθρο 69 για την τακτοποίηση των κατοίκων
του Δήµου Κερατσινίου-Δραπετσώνας για την αποκατάσταση και
τυπικά πια των σεισµοπλήκτων. Και σαν δεύτερο βήµα, βεβαίως,
θα πρέπει να δούµε την παραχώρηση του χώρου αυτών των παλιών κατεδαφιστέων πολυκατοικιών στο Δήµο, είτε να γίνει ανάπλαση της περιοχής είτε να διατηρηθεί κάποιο κτήριο για την
διατήρηση της ιστορικότητας και της µνήµης.
Αυτά ήθελα να πω, κύριε Πρόεδρε.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ευχαριστούµε την κ.
Θεοπεφτάτου.
Συγγνώµη, κυρία Ξηροτύρη, θέλετε τον λόγο;
ΑΣΗΜΙΝΑ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗ ΞΗΡΟΤΥΡΗ: Τώρα δεν θέλω.
Έφυγε η κ. Βούλτεψη.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Τι να κάνουµε;
Έφυγε. Θα µιλήσετε όταν θα πάρετε το λόγο.
Τον λόγο έχει τώρα ο κ. Πετράκος για επτά λεπτά.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, έφυγε, βέβαια, η κ. Βούλτεψη, όπως είπε και η κ.
Ξηροτύρη.
Σήµερα, όµως, υπάρχει µια σοβαρή καταγγελία στην «Εφηµερίδα των Συντακτών» για την κ. Βούλτεψη, ότι δήλωνε τα µισά
τετραγωνικά, µε αποτέλεσµα να πληρώνει λιγότερα δηµοτικά
τέλη και φόρους χρόνια τώρα στον Δήµο, που µένει και να πληρώνει και λιγότερο χαράτσι.
Οφείλει, αφού θα είναι σήµερα εδώ η κ. Βούλτεψη -θέτω το
ζήτηµα- να απαντήσει εάν ισχύουν και τι απαντά για τις καταγγελίες που δηµοσιεύονται σήµερα στην «Εφηµερίδα των Συντακτών», δηλαδή κατά πόσον η κυβερνητική εκπρόσωπος λέει άλλα
στο Ε9, άλλα στο «πόθεν έσχες», άλλα στον δήµο και άλλα δήλωνε για το χαράτσι. Νοµίζω ότι είναι πολύ σοβαρό ζήτηµα για
την ίδια την κ. Βούλτεψη, αλλά και συνολικά για την Κυβέρνηση,
που την έχει εκπρόσωπο.
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ (Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό): Εδώ
είµαι και θα σας απαντήσω, επειδή κάνετε ποινικό αδίκηµα και
εσείς και η εφηµερίδα που ελέγχετε.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ: Ναι, βεβαίως, καλά κάνατε. Γι’ αυτό
το είπα για να έρθετε µέσα να απαντήσετε.
Καταθέτω το δηµοσίευµα στα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Αθανάσιος Πετράκος καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν δηµοσίευµα, το οποίο
βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Κύριε Υπουργέ, µε τις ρυθµίσεις που προτείνετε στο νοµοσχέδιο για τις εµπορευµατικές µεταφορές δεν δίνεται διέξοδος στο
τεράστιο και διαρκώς εντεινόµενο πρόβληµα των παράνοµων µεταφορών, κυρίως από αλλοδαπά φορτηγά. Και είναι µάλλον απίθανο να χάσουµε τη θλιβερή πρωτιά που έχουµε στα τροχαία
δυστυχήµατα, αφού δεν δίνεται λύση στο τεράστιο πρόβληµα
της οδικής ασφάλειας. Μόνο µε διοικητικές κυρώσεις, κύριε
Υπουργέ, δεν διασφαλίζεται η οδική ασφάλεια ούτε η πάταξη της
παράνοµης διεθνούς εµπορευµατικής µεταφοράς, δηλαδή του
λαθρεµπορίου.
Πρέπει συνεπώς να δοθεί έµφαση στον έλεγχο στον δρόµο µε
ενεργοποίηση σε όλες τις περιφέρειες της χώρας των µεικτών
κλιµακίων ελέγχου, που θα αποτελέσουν τη ραχοκοκαλιά του συστήµατος ελέγχου των επαγγελµατικών οχηµάτων, ελληνικών και
ξένων.
Αυτό που επιβάλλεται είναι η αύξηση της συχνότητας των
ελέγχων, η συστηµατική παρακολούθησή τους, ώστε να γίνονται
συνεχώς πιο στοχευµένα σε κατηγορίες που παρουσιάζουν τη
µέγιστη παραβατικότητα και κυρίως µε έναν κεντρικό συντονισµό. Ιδιαίτερη έµφαση θα πρέπει να δοθεί φυσικά στον καθορισµό πολλών σηµείων ελέγχου, στην τυχαιότητα, αναγκαιότητα,
αλλά και στο δικαίωµα των Ελλήνων οδηγών να έχουν ισότιµη
αντιµετώπιση µε τους ξένους συναδέλφους τους.
Όλοι οι φορείς των χερσαίων µεταφορών τόνισαν στην επιτροπή, κατά τη διάρκεια της ακρόασης των φορέων, σχετικά µε
τη µεικτή επιτροπή ελέγχων από δήµους σε παραµεθόριες περιοχές, και πρότειναν την κατάργηση του σχετικού άρθρου.
Κύριε Υπουργέ, κάτι ξέρουν αυτοί οι άνθρωποι, δεν είναι παραβάτες. Και αυτοί θέλουν να κυκλοφορούν µε ασφάλεια στους
ελληνικούς δρόµους. Νοµίζουµε ότι µε την ευθύνη των αντιπεριφερειαρχών στους νοµούς, οι οποίοι είναι στην παραµεθόριο,
εκεί, στις πρώην νοµαρχίες, υπάρχουν όλες αυτές οι δυνατότητες για τα µεικτά κλιµάκια ελέγχου και όχι στους δήµους. Οι φορείς αυτοί έχουν πραγµατοποιήσει πολλά αιτήµατα –εννοώ τους
φορείς των χερσαίων µεταφορών- και εκκλήσεις για την εντατικοποίηση των ελέγχων και την οργάνωση των ελεγκτικών µηχανισµών, προκειµένου να επιλυθεί το χρόνιο πρόβληµα της
παράνοµης µεταφοράς, που έχει διαλύσει τον κλάδο τους.
Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε στην Επιτροπή Παραγωγής
και Εµπορίου ο Πρόεδρος της ΟΦΑΕ, της Οµοσπονδίας, Φορτηγών Αυτοκινητιστών Ελλάδας, µόνο την τελευταία τετραετία έχει
ακινητοποιηθεί το 55% των οχηµάτων και το µεταφορικό τους
έργο έχει µεταφερθεί σε γειτονικές χώρες. Όπως τονίζουν οι µεταφορείς, µείζον θέµα γι’ αυτούς είναι οι ελλείψεις του θεσµικού
πλαισίου που διέπει τους ελεγκτικούς µηχανισµούς, εξαιτίας των
οποίων τα αλλοδαπά οχήµατα λειτουργούν ανεξέλεγκτα και ανενόχλητα, παραβιάζοντας τους διεθνείς κανόνες διενέργειας εµπορευµατικών µεταφορών, αλλά και καταπατώντας τις αρχές του
υγιούς ανταγωνισµού, υποκλέπτοντας το λιγοστό έργο που έχει
αποµείνει στα χέρια των ντόπιων µεταφορέων και στερώντας παράλληλα µεγάλα ποσά από τα δηµόσια ταµεία.
Δυστυχώς, ο έλεγχος των σοβαρών παραβάσεων, όπως το αν
ένα φορτηγό έχει ξεπεράσει το επιτρεπόµενο βάρος ή αν είναι
δεµένο σωστά το φορτίο, µε συνέπεια την ασφάλεια στη µεταφορά για τα άλλα διερχόµενα αυτοκίνητα, καθώς και ο έλεγχος
της νοµιµότητας µιας διεθνούς µεταφοράς είναι πολύ πιο πολύπλοκος και σύνθετος από τον έλεγχο για έναν φθαρµένο προβολέα ή για το αν ο οδηγός φοράει ζώνη.
Τα κλιµάκια των όποιων ελέγχων, που γίνονται αυτή τη στιγµή,
εκτός του ότι απαρτίζονται συνήθως από ειδικότητες άσχετες µε
τους ελέγχους, δεν είναι εφοδιασµένα και µε τον απαραίτητο
εξοπλισµό, όπως φορητές πλάστιγγες για τον έλεγχο των υπερφορτωµένων οχηµάτων, που είναι από τους µεγαλύτερους κινδύνους στους δρόµους, και εξοπλισµός ελέγχου ψηφιακών και
αναλογικών ταχογράφων, για τον οποίο διώκεται η χώρα µας
λόγω καταπάτησης της κοινοτικής υποχρέωσης.
Επίσης, άλλο ένα σοβαρό θέµα, βέβαια, που σχετίζεται µε την
ασφάλεια στους δρόµους, αλλά και µε τα εργασιακά δικαιώµατα
είναι η έλλειψη ελέγχων για τη µη τήρηση του ωραρίου εργασίας
των οδηγών που, όπως γνωρίζετε, πολλές φορές έχει οδηγήσει
σε πολύνεκρα δυστυχήµατα.
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Έρχοµαι τώρα, στα λίγα λεπτά που αποµένουν, στο θέµα των
σιδηροδρόµων. Με το νοµοσχέδιό σας, κύριε Υπουργέ, βάζετε
στις ράγες των νεοφιλελεύθερων µνηµονιακών σας πολιτικών τον
ελληνικό σιδηρόδροµο, θέλοντας το ξεπούληµα των πιο κερδοφόρων τµηµάτων του ΟΣΕ στους ιδιώτες. Ουσιαστικά, επιδιώκετε µε αυτό το νοµοσχέδιο το τέλος του ελληνικού
σιδηροδρόµου, που έτσι κι αλλιώς, χάρη στις φιλοεργολαβικές
πολιτικές επιλογές σας είναι ουραγός -και µε διαφορά- στην Ευρώπη.
Όσον αφορά το πνεύµα των τριών πακέτων των σιδηροδρόµων, της εναρµόνισης ιδιαίτερα µε το δεύτερο πακέτο και το
επερχόµενο τέταρτο, που βρίσκεται σε διαβούλευση, στο οποίο
µόνο η Αριστερά και τα συνδικάτα αντιτάχθηκαν στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο, αφού προωθούν την περαιτέρω απελευθέρωση των
σιδηροδρόµων, θέλω να πω ότι τις συνέπειες φυσικά του διαχωρισµού και της απελευθέρωσης έχουν ήδη γευτεί οι χώρες, που
τις εφάρµοσαν από τη δεκαετία του 1990, αφού ο κατακερµατισµός ενός ολοκληρωµένου και ασφαλούς συστήµατος µεταφορών υπονοµεύει τα δικαιώµατα των εργαζοµένων και των
επιβατών και τα ευρωπαϊκά µέτρα ασφαλείας, βάζοντας πάνω
από όλα το κέρδος των εταιρειών.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κύριε Πρόεδρε, σε µισό λεπτό τελειώνω.
Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγµα της Βρετανίας, που µετά
την αποτυχηµένη πολυδιάσπαση και το ξεπούληµα του σιδηροδροµικού της δικτύου προσπαθεί πλέον να το επαναφέρει σε δηµόσιο έλεγχο, όπως ζητάει πια το 70% του βρετανικού λαού, γιατί
ακρίβυναν τα εισιτήρια, γιατί µειώθηκε η ασφάλεια, γιατί η πολυδιάσπαση είχε ως αποτέλεσµα κακό συντονισµό, κακή συντήρηση και πολύνεκρα δυστυχήµατα, παρ’ όλο που επιδοτούνται
µε 4 δισεκατοµµύρια λίρες τον χρόνο από τον βρετανικό λαό,
ενώ µόνο η διάσπασή τους υπολογίζεται ότι κοστίζει 1,4 δισεκατοµµύρια λίρες τον χρόνο.
Αυτό θέλετε δηλαδή να εφαρµόσετε στην Ελλάδα, ένα αποτυχηµένο µοντέλο, ακολουθώντας την αντίστροφη πορεία από
αυτή που ακολουθείται αυτήν τη στιγµή σε ολόκληρο τον κόσµο,
της επανασυνένωσης δηλαδή των σιδηροδροµικών εταιρειών και
όχι της διάσπασης.
Με το νοµοσχέδιό σας θέλετε να τραβήξετε φρένο στην ανάπτυξη και στην επωφελή λειτουργία του ΟΣΕ για το λαό. Τον διασπάτε και σχεδιάζετε τη σταδιακή ιδιωτικοποίηση των επιµέρους
κοµµατιών του. Δεν θα προλάβετε.
Ολοκληρώνετε µάλιστα το έγκληµά σας, αναθέτοντας στην
Ρυθµιστική Αρχή Επιβατικών Μεταφορών την παροχή υποχρέωσης δηµόσιας υπηρεσίας στους σιδηροδρόµους.
Στον ΣΥΡΙΖΑ θέλουµε έναν δηµόσιο, ενιαίο σιδηρόδροµο που
να λειτουργεί. Θέλουµε έναν σιδηρόδροµο που θα εκµεταλλεύεται άριστα τις υπάρχουσες υποδοµές, την υπάρχουσα τεχνογνωσία και το υπάρχον προσωπικό.
Στο πλαίσιο αυτό πιστεύουµε -και θα το κάνουµε πράξη- ότι ο
ΟΣΕ πρέπει να είναι ενιαίος, δηµόσιος, µε λογιστικό διαχωρισµό,
όπως συµβαίνει σε ολόκληρη σχεδόν την Ευρώπη.
Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ, µε βάση το πρόγραµµα της Θεσσαλονίκης και
µε την ισχυρή εντολή που σύντοµα θα λάβει από τον ελληνικό
λαό, θα ξαναβάλει τη χώρα στις ράγες της ανάπτυξης και της
δηµοκρατίας, στέλνοντας σε ολόκληρη την Ευρώπη το µήνυµα
της ανατροπής.
Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ (Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό):
Κύριε Πρόεδρε, µπορώ να έχω τον λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ναι, κυρία Υπουργέ,
έχετε το λόγο.
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ (Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό):
Κύριε Πρόεδρε, λυπάµαι πάρα πολύ. Πέφτει πάρα πολλή λάσπη
αυτές τις µέρες -και µέσα σε αυτή την Αίθουσα. Ψεύδη και
συκοφαντίες!
Και λυπάµαι πάρα πολύ, που συνάδελφοι Βουλευτές
υιοθετούν άκριτα δηµοσιεύµατα και καταγγελίες υποδίκων για
κακουργηµατικές πράξεις, για τις οποίες θα λογοδοτήσουν
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προφανώς κι έχουν µάλιστα και απαγόρευση εξόδου από τη
χώρα.
Σας πληροφορώ, λοιπόν, ότι δεν υπάρχει κανένα τέτοιο
ζήτηµα. Είναι ποινικό αδίκηµα αυτό το οποίο διαπράττεται αυτήν
τη στιγµή και από αυτόν που δήθεν καταγγέλλει και από το
ενεργούµενο που δηµοσιεύει.
Πραγµατικά, σας λέω, σταµατήστε αυτήν την ιστορία, γιατί
από εδώ και πέρα θα µιλούµε πλέον µόνο µέσω της δικαιοσύνης.
Οι κύριοι αυτοί, οι οποίοι καταγγέλλουν όλα αυτά είναι υπόδικοι. Να σας ενηµερώσω, λοιπόν, κύριε συνάδελφε, επειδή το
µόνο που έχω στην κατοχή µου είναι ένα σπίτι τριάντα ετών µε
το οποίο ασχολείστε όλοι -όλοι ασχολούνται µε αυτό το σπίτι- το
οποίο έχει χτιστεί µε αίµα και πόνο, ότι δεν υπάρχει τίποτε γύρω
από αυτό. Ο ΕΝΦΙΑ πληρώνεται κανονικά και µάλιστα
περισσότερο, γιατί, όπως ανακάλυψα τώρα µε βάση αυτό, είναι
δηλωµένα και περισσότερα τετραγωνικά.
Και βγαίνει ο κάθε ένας, ο οποίος είναι υπόδικος για
διασπάθιση δηµοσίου χρήµατος, λέει κάτι και γεµίζει ο κόσµος
µε αυτό, αναδηµοσιεύεται. Δεν σας κάνει εντύπωση που το δίνει
σε αυτή την εφηµερίδα;
Ας σταµατήσουν, λοιπόν, αυτές οι ιστορίες. Δεν πρόκειται να
βγάλετε άκρη µε ένα σπίτι που έχω εγώ και τριάντα πέντε
τετραγωνικά εξοχικό, κύριε συνάδελφε. Βρείτε κάτι άλλο. Βρείτε
πολιτικά επιχειρήµατα.
Προσωπικά εγώ, αλλά και η οικογένειά µου, δεν έχουµε κανένα
τέτοιο στίγµα. Πληρώνουµε πάρα πολλά χρόνια, δουλεύοντας
στον ιδιωτικό τοµέα, φόρους για να πληρώνονται αυτοί που µας
καταγγέλλουν σήµερα.
Θα µιλήσει η δικαιοσύνη γι’ αυτούς. Έτσι κι αλλιώς όµως, είναι
υπόδικοι για κακουργηµατικές πράξεις.
Δεν σας κάνει εντύπωση ότι κάποιος ο οποίος έχει απαγόρευση εξόδου από τη χώρα για διασπάθιση δηµοσίου
χρήµατος κάνει καταγγελίες;
Δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Λυπάµαι. Ελπίζω να καταλάβατε
όλοι τι συµβαίνει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ευχαριστούµε.
ΑΣΗΜΙΝΑ ΞΗΡΟΤΥΡΗ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗ: Κύριε Πρόεδρε,
µπορώ να έχω το λόγο; Θα ήθελα µία ενηµέρωση από την κυρία
Υπουργό για ένα άλλο θέµα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Έχετε τον λόγο, ως
Κοινοβουλευτική Εκπρόσωπος.
ΑΣΗΜΙΝΑ ΞΗΡΟΤΥΡΗ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗ: Κυρία Βούλτεψη,
σας άκουσα πριν που µιλήσατε για το θέµα που έχετε φέρει των
τροπολογιών που έχετε φέρει και της παράτασης ενός έτους στη
χορήγηση αδειών ΜΜΕ.
Όσον αφορά το θέµα της τροπολογίας που φέρνετε σχετικά
µε τη λειτουργία και τις άδειες των µέσων µαζικής ενηµέρωσης
και στην κυριολεξία της παράτασης, εγώ θέλω να σας ρωτήσω
κάτι. Έχετε δίπλα σας και τον αρµόδιο Υφυπουργό. Διότι το
Υπουργείο έχει την ευθύνη να τελειώσει κάποτε µε όλη αυτή τη
διαδικασία της αδειοδότησης των αδειών παροχών περιεχοµένου ψηφιακής εκποµπής.
Έχω κάνει πάρα πολλές φορές ερωτήσεις, βάζοντας το θέµα
από την αρχή που τέθηκαν θέµατα παρατάσεων χορήγησης των
αδειών κ.λπ.. Έχω πει ότι το 2014 αυτό πρέπει να τελειώσει.
Βέβαια, έβλεπα ότι οι καθυστερήσεις ήταν πάρα πολύ
µεγάλες. Και φυσικά, έθετα και το θέµα της λειτουργίας του
Εθνικού Ραδιοτηλεοπτικού Συµβουλίου για να ασκήσει το ρόλο
του κ.λπ..
Άρα, κυρία Βούλτεψη, δεν είναι µόνο η λειτουργία του
Συµβουλίου. Είναι και η λειτουργία του Υπουργείου, καθώς και
όλων των άλλων φορέων, που πρέπει να ολοκληρώσουν αυτήν
τη διαδικασία, για την οποία τώρα δίνεται µία παράταση ενός
ολόκληρου έτους.
Είχατε δεσµευθεί. Το µόνο, όµως, το οποίο γίνεται τελικά είναι
ότι λέγεται πως παράγεται έργο. Το µόνο, το οποίο παράγεται
είναι να συντάσσετε τροπολογίες για παρατάσεις.
Εγώ θέλω ένα χρονοδιάγραµµα. Και οι δύο είστε υπεύθυνοι γι’
αυτό το θέµα. Δώστε µας ένα χρονοδιάγραµµα. Δεν µπορεί να
µας λέτε «παράταση ενός έτους» για κάτι που έπρεπε να είχε
λήξει!
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Τον λόγο έχει η κ.
Βούλτεψη.
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ (Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό):
Κυρία Ξηροτύρη, έχετε δίκιο. Δεν είναι αρµοδιότητα, όµως ούτε
του Υπουργείου ούτε δική µου. Είναι ευθύνη του Εθνικού Συµβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, το οποίο αντιµετωπίζει τα προβλήµατα που προείπα. Δεν έχει νόµιµη σύνθεση. Προσπαθούµε µε
διάφορους τρόπους, πηγαίνοντας διάφορα πρόσωπα αποδεκτά
από όλους τελικά. Όλοι συµφωνούν, αλλά λένε: είναι πάρα πολύ
καλός, αλλά εµείς δεν τον ψηφίζουµε.
Αυτήν τη στιγµή υπάρχει πάρα πολύ µεγάλο πρόβληµα. Αν
µπορείτε κι εσείς να βοηθήσετε να µπουν κάποια πρόσωπα. Λήγουν οι θητείες και δεν µπορούµε να τις ανανεώσουµε. Δεν θα
µπορούσε να κάνει κάτι τέτοιο χωρίς νόµιµη σύνθεση το Εθνικό
Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης. Είναι καθαρά αρµοδιότητά του να
δώσει τις άδειες.
Έξι µήνες παρακαλώ: «Βρείτε πέντε ανθρώπους! Δεν έγινε και
τίποτα. Ένα Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης είναι». Δεν συµφωνούν στη Διάσκεψη των Προέδρων. Ο Πρόεδρος της Βουλής
πηγαίνει και ξαναπηγαίνει διάφορα πρόσωπα. «Όλοι είναι καλοί
και άξιοι και ικανοί, αλλά δεν τους ψηφίζουµε». Αυτή είναι η απάντηση που παίρνουµε. Ας σταθεί αυτή η συζήτηση αφορµή, για να
λυθεί αυτό το µεγάλο πρόβληµα. Διότι πράγµατι, είναι πρόβληµα
δηµοκρατίας.
Σας λέω ότι µέχρι τις 13 Δεκεµβρίου, εάν δεν αντικατασταθεί
ο αείµνηστος Σταθάκης, το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης
δεν µπορεί πλέον να λειτουργήσει. Πρόσωπα πηγαίνουν στη διάσκεψη, όµως, δεν ψηφίζονται.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ωραία, κυρία Βούλτεψη.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον
λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κύριε Λαφαζάνη, για
αυτό το θέµα;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Μάλιστα, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ορίστε, κύριε συνάδελφε, έχετε το λόγο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης έχει νόµιµη σύνθεση, λειτουργεί, µπορεί να παίρνει αποφάσεις, έχει βγάλει αποφάσεις, τις οποίες δεν δηµοσιεύει και
όλες η Κυβέρνηση. Τις κρατάει στο συρτάρι. Πρόκειται για αποφάσεις, οι οποίες είναι επιζήµιες, βεβαίως, για συγκεκριµένα ραδιοτηλεοπτικά συµφέροντα. Εποµένως, δεν υπάρχει καµµία
απολύτως δικαιολογία για τις καθυστερήσεις που σηµειώνονται,
οι οποίες είναι καθυστερήσεις «οµηρίας» του ραδιοφωνικού και
τηλεοπτικού τοπίου από την Κυβέρνηση και, βεβαίως, σχέσεων
τρίτου τύπου ανάµεσα στην Κυβέρνηση και το εκδοτικοτηλεοπτικοραδιοφωνικό κατεστηµένο. Αυτή είναι η πραγµατικότητα.
Εµείς έχουµε κάνει κάθε δυνατή προσπάθεια, όσο περνάει από
το χέρι µας ως κόµµα -δεν µπορούµε εµείς να παρέµβουµε, φυσικά, στη λειτουργία και στην κατεύθυνση του Ραδιοτηλεοπτικού
Συµβουλίου- προς την κατεύθυνση της διαφάνειας, στο να αποκατασταθεί, επιτέλους, η νοµιµότητα. Διότι περί αυτού πρόκειται.
Πρόκειται για τη νοµιµότητα στο χώρο αυτό.
Δεν είναι δυνατόν οι εκδότες, οι τηλεοπτικές αυτές εταιρείες,
τα συµφέροντα που κρύβονται πίσω τους να είναι πάνω από την
πολιτική ζωή. Εν πάση περιπτώσει, οι παρατάσεις έχουν κι ένα
όριο. Πόσο θα κρατήσουν αυτές οι περίφηµες παρατάσεις;
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ (Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό):
Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο για να απαντήσω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Μισό λεπτό.
Κύριε Λαφαζάνη, µετέχετε κι εσείς και µετέχω κι εγώ στη Διάσκεψη των Προέδρων και ξέρετε καλά ότι όντως υπάρχει πρόβληµα. Δεν λέω ποιος το δηµιουργεί.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Τι πρόβληµα;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Πρόβληµα για τη
σύνθεση. Είπαµε προχθές πως από ό,τι είπε ο Πρόεδρος…
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Το πρόβληµα…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κύριε Λαφαζάνη,
αφήστε να µιλήσω κι εγώ.
Από ό,τι είπε ο Προέδρος, πάρα πολύ σύντοµα θα λύσει το

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

θέµα. Εγώ δεν λέω ποιος έχει άδικο και γιατί. Αυτό είναι θέµα
της Διάσκεψης των Προέδρων και φαίνεται από τα Πρακτικά.
Εγώ θέλω να επιβεβαιώσω την κ. Βούλτεψη ότι, αν είναι θέµα
νοµιµότητας, όντως υπάρχει πρόβληµα, το οποίο δεν αφορά το
Υπουργείο, αλλά αφορά εµάς στη Διάσκεψη των Προέδρων.
Κυρία Βούλτεψη, έχετε τον λόγο.
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ (Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό):
Κύριε Λαφαζάνη, ξέρετε πολύ καλά ότι δεν είναι έτσι. Ξέρετε ότι
οι θητείες έχουν λήξει. Έχει λήξει και η θητεία του ίδιου του Προέδρου.
Εγώ γνωρίζω πάρα πολύ καλά κι έχω στο γραφείο µου έγγραφο του Προέδρου του Εθνικού Συµβουλίου Ραδιοτηλεόρασης που λέει ότι από 13 Δεκεµβρίου, εάν δεν υπάρξει
αντικατάσταση του αποθανόντος Άρη Σταθάκη, το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης δεν λειτουργεί.
Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι ο Πρόεδρος της Βουλής έχει καλέσει όλα τα κόµµατα επανειληµµένα, και εσάς, προτείνοντας
διάφορα πρόσωπα, για τα οποία δεν υπάρχει αντίρρηση, αλλά
εσείς αρνείστε συστηµατικά να δεχτείτε κάποιο από όλα αυτά τα
πρόσωπα. Αυτή είναι η πραγµατικότητα και δεν είναι νόµιµη η
σύνθεση. Υπάρχει πρόβληµα σε όλα αυτά και το ξέρετε και µε
τα πρόστιµα και µε όλα αυτά. Μην λέτε τώρα ότι δεν υπάρχει
πρόβληµα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Τα είπαµε. Χρειάζεται η σύγκλιση των 4/5.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Είναι νοµιµότατη η σύνθεση και
µπορεί να πάρει οποιαδήποτε απόφαση. Το λέει και ο Πρόεδρος
ο κ. Κακλαµάνης.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Μία ενηµέρωση µόνο. Η διάσκεψη αποφάσισε την αναπλήρωση του µακαρίτη του Σταθάκη
µε την καθηγήτρια Πανεπιστηµίου την κ. Παπαδοπούλου. Αυτό
που εκκρεµεί είναι…
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ (Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό): (Δεν
ακούστηκε)
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Αυτό που εκκρεµεί είναι άλλο
θέµα, διότι σωστά προβάλλονται.
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ (Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό):
Τώρα που αποφάσισε δεν µπορούµε να δώσουµε άδειες µέχρι
τα Χριστούγεννα!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Σας παρακαλώ,
κυρία Βούλτεψη.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Απλώς να γνωρίζετε ότι η Διάσκεψη των Προέδρων εξεπλήρωσε την υποχρέωσή της.
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ (Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό):
Είναι αργά.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Αφού είναι νόµιµη η σύνθεση.
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ (Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό): Εννοείτε, κύριε Λαφαζάνη, ότι θα δώσουµε άδεια σε δέκα µέρες;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Ποιες δέκα µέρες;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Παρακαλώ, όσα λέτε
δεν καταγράφονται στα Πρακτικά, γιατί δεν ακούγεστε έτσι.
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ (Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό): (Δεν
ακούστηκε)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κυρία Βούλτεψη, δεν
γίνεται αυτό. Αν θέλετε να απαντήσετε, ελάτε καθίστε στα
έδρανα κι απαντήστε.
Κύριε Ταµήλο, έχετε τον λόγο για επτά λεπτά.
ΜΙΧΑΗΛ ΤΑΜΗΛΟΣ: Κύριε Υπουργέ, κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, το σηµερινό πολυνοµοσχέδιο είναι ένα πραγµατικό εργαλείο που επιλύει προβλήµατα που αντιµετωπίζουν
πολλοί κλάδοι του Υπουργείου αυτού. Όχι µόνο αυτό, αλλά εισάγει και συγκεκριµένους θεσµούς, οι οποίοι εναρµονίζονται µε
την ευρωπαϊκή νοµοθεσία και παράλληλα λύνουν και προβλήµατα λειτουργικότητας, που έχουν αντιµετωπίσει κατά καιρούς
όλοι οι φορείς που ασχολούνται µε το µεταφορικό έργο.
Στη συζήτηση αυτή, που προφανώς επισκιάστηκε από την προηγούµενη συζήτηση στην Ολοµέλεια σε ό,τι αφορά τις άρσεις
ασυλίας και τα υπόλοιπα θέµατα της επικαιρότητας, πρέπει να
επισηµάνω ότι ενώ έχει στα ογδόντα τέσσερα άρθρα στην συντριπτική πλειοψηφία πολλά θετικά, υπάρχουν ορισµένα άρθρα
τα οποία πρέπει να επισηµάνω και να σχολιάσω και τις αναφορές
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που έγιναν και από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ.
Σε ό,τι αφορά τη µεταφορά στοιχείων του ΟΣΕ στη «ΓΑΙΟΣΕ»,
εγώ νοµίζω ότι πλέον έχει αποδειχτεί ότι δεν µπορεί το κράτος
να κάνει τον ανάλογο εκσυγχρονισµό ούτε καν στις γραµµές των
τρένων, πολύ δε περισσότερο στο τροχαίο υλικό, ούτε να καλύψει τις µεταφορικές ανάγκες που σήµερα σε όλη την Ευρώπη τα
τρένα επιτελούν.
Θέλω να επισηµάνω ένα στοιχείο, ότι µόλις το 2% του µεταφορικού έργου µεταφέρουν σήµερα οι σιδηρόδροµοι του ΟΣΕ.
Το υπόλοιπο 98% µεταφέρεται µε πλοία ή µε φορτηγά δηµοσίας
ή ιδιωτικής χρήσης, που σηµαίνει ότι αυτό το µοντέλο δεν υπάρχει πλέον στην προοπτική και στη συνέχεια. Ειδικά δε στην περίοδο κατά την οποία οι οικονοµικοί πόροι του ελληνικοί
δηµοσίου δεν υπάρχουν σε τέτοιο αριθµό, έτσι ώστε να γίνουν
σηµαντικότατες επενδύσεις και στις υποδοµές και στις εγκαταστάσεις, αλλά και στο τροχαίο υλικό, αντιλαµβανόµαστε ότι η µεταφορά σε µια νέα εποχή, όπου και ιδιωτικά κεφάλαια θα
συµβάλουν στην αναβάθµιση του τρένου ως µεταφορικού µέσου
εµπορευµάτων, είναι αδήριτη.
Και µην ξεχνάµε ότι η χώρα µας έχει υπογράψει συνθήκες και
µε την «COSCO» και µε άλλες εταιρείες, που πρόκειται να εγκατασταθούν στο λιµάνι του Πειραιά και σε άλλα λιµάνια, όπου µεγάλο µέρος των µεταφεροµένων εµπορευµάτων µε κοντέινερ,
πρέπει να µεταφερθεί στα Βαλκάνια και στην υπόλοιπη Κεντρική
Ευρώπη.
Πώς θα γίνει αυτό; Με ποιες υποδοµές; Έχουµε καταλάβει ότι
πλέον οι σιδηρόδροµοι της Ελλάδος αποτελούν τροχοπέδη για
την ανάπτυξη και του σιδηροδροµικού έργου, αλλά και του εµπορίου γενικότερα;
Γι’ αυτό, λοιπόν, η µεταφορά του υπάρχοντος υλικού στη «ΓΑΙΑΟΣΕ» είναι µία ενδιάµεση λύση, ώστε να µείνει καθαρώς η
«ΤΡΑΙΝΟΣΕ» και να µπορέσει στην ουσία µετά η οποιαδήποτε παρέµβαση στην ιδιωτικοποίηση, εφόσον γίνει, να µην έχει σχέση
µε το υπάρχον σήµερα υλικό. Νοµίζω ότι είναι στη θετική κατεύθυνση.
Θα ήθελα να σταθώ, επίσης, στην παρέµβαση που γίνεται για
την ΕΥΔΑΠ, η οποία δεν έχει καµµιά σχέση µε το Υπουργείο Μεταφορών. Επιχειρείται, λοιπόν, στο άρθρο 68 µία µεταβολή, στην
οποία η ΕΥΔΑΠ καλείται να έχει το ελεύθερο πλέον σ’ όλη την
Ελλάδα να συνάπτει συµβάσεις και να παίρνει το έργο της
ύδρευσης και της αποχέτευσης από τους δήµους, προκειµένου
να διευρύνει τον ζωτικό της χώρο. Το αντίστοιχο δεν γίνεται για
την ΕΥΑΘ Θεσσαλονίκης ή για κάποιες µεγάλες ΔΕΥΑ των πόλεων.
Εποµένως, είναι άδικο να δίνεται ένα µονοµερές πλεονέκτηµα
σε µια εταιρεία, η οποία θα επιχειρήσει λόγω του µεγέθους και
µε διάφορους τρόπους, φανερούς ή µυστικούς, να πάρει από
τους δήµους τη διαχείριση υδάτων.
Μη γελιόµαστε, αγαπητοί συνάδελφοι -και θέλω να το πω,
επειδή έχω διατελέσει Πρόεδρος της Ένωσης των ΔΕΥΑ της Ελλάδος επί αρκετά χρόνια και ως δήµαρχος- το έργο των σηµερινών δηµοτικών επιχειρήσεων ύδρευσης και αποχέτευσης είναι
πάρα πολύ σηµαντικό και µπορούν µε πλήρη και σωστή διαχείριση των υδάτινων πόρων να φέρουν ένα πάρα πολύ σηµαντικό
έργο και να έχουν κάνει πράξη την προστασία του περιβάλλοντος στις περιοχές τους.
Όσοι λένε -µεταξύ αυτών και ο Χρυσοχοΐδης το είπε- ότι δήθεν
η ΕΥΔΑΠ δίνει φθηνότερες τιµές, πρέπει να επισηµάνω ότι τα
έργα στην ΕΥΔΑΠ έχουν γίνει µόνο µε δαπάνες του ελληνικού
δηµοσίου και δεν έχουν χρεωθεί στην ΕΥΔΑΠ όλα τα δάνεια των
προηγούµενων ετών. Χαρίστηκαν δάνεια και πλέον η ΕΥΔΑΠ, για
να έχει καθαρό ισολογισµό όταν µπήκε στο Χρηµατιστήριο,
απαλλάχθηκε από εκατοντάδες εκατοµµύρια, προκειµένου να
µην έχει αυτό το πρόβληµα, ενώ οι δήµοι πληρώνουν ακόµη και
σήµερα τα παλιά δάνεια, που είχαν συνάψει στο Ταµείο Παρακαταθηκών και Δανείων για να κάνουν τα δίκτυα αποχετεύσεως
ή υδρεύσεως από τους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους.
Άρα, δεν υπάρχει φθηνότερο έργο από την ΕΥΔΑΠ στον τοµέα
της ύδρευσης και της αποχέτευσης. Αντιθέτως, είναι πολλαπλάσια ακριβότερο.
Σε ό,τι αφορά, λοιπόν, την επιχειρούµενη αυτή επέκταση της
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ΕΥΔΑΠ, εγώ δηλώνω ότι δεν θα την ψηφίσω. Θα την καταψηφίσω
και ζητώ ν’ αποσυρθεί το συγκεκριµένο άρθρο, προκειµένου να
συζητηθεί σε άλλη στιγµή, σε άλλο νοµοσχέδιο, µαζί µε την Κεντρική Ένωση Δήµων Ελλάδος καθώς, επίσης, και µε το Υπουργείο Περιβάλλοντος, καθώς ξέρουµε πολύ καλά ότι η διαχείριση
υδάτων έχει περιοριστικούς όρους εντός του γεωγραφικού διαµερίσµατος της υδρογεωλογικής λεκάνης.
Ξέρουµε πολύ καλά εµείς οι Θεσσαλοί, που επί χρόνια είµαστε
στα δικαστήρια µε τους Αιτωλοακαρνάνες, ότι η µεταφορά νερού
από περιφέρεια σε περιφέρεια είναι πάρα πολύ δύσκολη. Η
ΕΥΔΑΠ προφανώς, θα επιχειρήσει να πάρει από διάφορες πηγές
και από διάφορους µικρούς δήµους βασικά τη διαχείριση των
υδάτων, προκειµένου να χρησιµοποιήσει προς όφελος -δεν ξέρω
ποιων- τις λιµνοθάλασσες, τις λίµνες τα φράγµατα, τις πηγές των
ορεινών περιοχών. Εν πάση περιπτώσει, θεωρώ ότι το έργο αυτό
πρέπει ν’ αποσυρθεί.
Σε ό,τι αφορά το άρθρο 77, που αφορά τις «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΕ», θέλω να πω, κύριε Υπουργέ, ότι µε το άρθρο αυτό
επιτρέπουµε στον Οργανισµό Σχολικών Κτηρίων, στη «ΘΕΜΙΣ»
και στη ΔΕΠΑΝΟΜ να µετακινούν το προσωπικό µε απόσπαση
προς άλλους δηµόσιους φορείς και επιτρέπεται, επίσης, και από
άλλους δηµόσιους φορείς να πάνε εκεί νέο προσωπικό. Πρέπει,
όµως, να διασφαλιστεί το γεγονός ότι δεν µπορεί να ρισκάρουµε
σε µία ενδεχόµενη περίπτωση -και οι εργαζόµενοι στους φορείς
αυτούς το επισηµαίνουν- ότι µε τη µεταφορά προσωπικού από
το δηµόσιο σ’ αυτήν την εταιρεία «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.»
να υπάρχει πιθανός κίνδυνος κάποια στιγµή να βρεθούν στον
δρόµο οι διακόσιοι πενήντα περίπου εργαζόµενοι που εργάζονται σ’ αυτές τις επιχειρήσεις, που επιτελούν δηµόσιο έργο και η
δουλειά τους είναι αδιαµφισβήτητη και της «ΘΕΜΙΔΑΣ» Κατασκευαστικής στον τοµέα του Υπουργείου Δικαιοσύνης και του
Οργανισµού Σχολικών Κτηρίων στο Υπουργείο Δηµοσίων Έργων
και γενικότερα στην εκπαίδευση.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Και εµείς ευχαριστούµε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία, αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση
της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για
την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, τριάντα εννιά µαθητές και µαθήτριες και δύο
εκπαιδευτικοί συνοδοί τους από το Γενικό Λύκειο Καµαρών
Αχαΐας.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα από όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Ολοκληρώνουµε τις τοποθετήσεις των συναδέλφων αγορητών
µε τη συνάδελφο κ. Δέσποινα Χαραλαµπίδου.
Ορίστε, κυρία Χαραλαµπίδου, έχετε τον λόγο για επτά λεπτά.
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, κύριε
Υπουργέ, κατ’ αρχήν, πρέπει να πω ότι το σηµερινό νοµοσχέδιο
αποτελεί ένα συµµάζεµα των µνηµονιακών εκκρεµοτήτων του
Υπουργείου Υποδοµών, προφανώς εν όψει των πολιτικών εξελίξεων.
Εγώ θέλω να σταθώ σε δύο πολύ σοβαρά ζητήµατα.
Το ένα είναι το ζήτηµα του Οργανισµού Αστικών Συγκοινωνιών
Θεσσαλονίκης, του ΟΑΣΘ. Μετά από όλη τη συζήτηση που έχει
προηγηθεί, µετά από πολύ µεγάλες και µαζικές κινητοποιήσεις
των πολιτών στη Θεσσαλονίκη, θεωρούµε ότι είναι θράσος να
φέρνετε σήµερα µέσα σε αυτό το νοµοσχέδιο αυτές τις προκλητικές διατάξεις.
Πρώτα από όλα, θέλω να σηµειώσω το εξής: Λέτε στο νοµοσχέδιο στο άρθρο 30 στην παράγραφο 6 ότι σε περίπτωση που
δεν επιτευχθούν οι στόχοι των συµβατικών εσόδων κατ’ έτος, ο
ΟΑΣΘ θα αναλαµβάνει την αντιµετώπιση του όποιου ελλείµµατος
υπάρξει σε οποιαδήποτε χρήση, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην
παράγραφο 2 του επιλόγου τού από 27-5-2014 πορίσµατος της
οµάδας εργασίας για τα θέµατα του ΟΑΣΘ.
Γιατί, κύριε Υπουργέ, δεν έχει δηµοσιευτεί ποτέ το συγκεκριµένο πόρισµα;
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ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Μεταφορών,
Υποδοµών και Δικτύων): Το έχετε πάρει.
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ: Όχι, δεν το έχουµε πάρει. Το
έχουµε ζητήσει επανειληµµένα και το έχουν ζητήσει και οι ενδιαφερόµενοι φορείς.
Λέτε ψέµατα, κύριε Υπουργέ. Επιτρέψτε µου να σας πω ότι δεν
το έχουµε πάρει.
ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Μεταφορών,
Υποδοµών και Δικτύων): Όχι, δεν λέω ψέµατα. Ψέµατα λέτε
εσείς.
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ: Και θέλω να ρωτήσω το εξής
και να µας απαντήσετε: Τι λέει η παράγραφος 2 του επιλόγου
του πορίσµατος; Διατηρεί ο οργανισµός το δικαίωµα να προσφύγει στη διαιτησία ενάντια στο δηµόσιο;
ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Μεταφορών,
Υποδοµών και Δικτύων): Όχι.
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ: Τελικά, ποιος θα επιβαρυνθεί
την αντιµετώπιση του ελλείµµατος; Το µισθολογικό κόστος και
οι όροι εξυπηρέτησης του επιβατικού κοινού ή το επιχειρηµατικό
κέρδος;
ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Μεταφορών,
Υποδοµών και Δικτύων): Οι µέτοχοι. Το λέει ξεκάθαρα µέσα.
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ: Εποµένως, το επιχειρηµατικό
κέρδος. Ωραία!
ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Μεταφορών,
Υποδοµών και Δικτύων): Διαφωνείτε µε αυτό;
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ: Θα σας πω γιατί διαφωνώ. Περιµένετε λίγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κύριε Πρόεδρε, δεν
χρειάζεται να παρεµβαίνετε. Αµέσως µετά θα πάρετε τον λόγο.
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ: Επιπλέον, κύριε Υπουργέ, θεσµοθετείτε την αύξηση του χρόνου κυκλοφορίας των λεωφορείων από τα δεκαπέντε στα είκοσι χρόνια, χωρίς καµία µέριµνα
για την ασφάλεια, σε ό,τι αφορά την κίνηση των πολιτών, αλλά
και τις επιπτώσεις στο περιβάλλον.
Το πιο σοβαρό, όµως, κύριε Υπουργέ, είναι ότι σε πλήρη συνεννόηση µε Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας από τη Θεσσαλονίκη έρχεται µία προκλητική και απαράδεκτη τροπολογία,
σχετικά µε την τακτοποίηση των ληξιπρόθεσµων οφειλών των
ασφαλιστικών ταµείων στα ασφαλιστικά ταµεία του οργανισµού,
οι οποίες για το διάστηµα από 1-1-2012 µέχρι 31-7-2014 µάλλον
ξεπερνούν τα 40 εκατοµµύρια ευρώ. Έτσι δεν είναι;
Έρχεται αυτή η τροπολογία σε συνεννόηση µε εσάς και την
ίδια στιγµή χιλιάδες µικροµεσαίες επιχειρήσεις δεν καλύπτονται,
πετιούνται έξω από τη ρύθµιση των εκατό δόσεων και το κόµµα
σας και Βουλευτές του κόµµατός σας ζητούν να χορηγείται
ασφαλιστική ενηµερότητα -κατά παρέκκλιση της ισχύουσας νοµοθεσίας- στον ΟΑΣΘ και µάλιστα, σε βάθος τριετίας, µέχρι 3112-2017, αν απλώς καταβάλει το 2,75% των οφειλών στο ΙΚΑ.
Την ίδια στιγµή που τα ασφαλιστικά ταµεία κινδυνεύουν µε κατάρρευση, ο ΟΑΣΘ θα όφειλε, κατά τη γνώµη µας, να δεσµευθεί
τουλάχιστον ότι δεν θα καταβάλει µερίσµατα στους µετόχους,
πριν από την οριστική εξόφληση των καθυστερούµενων οφειλών
στα ασφαλιστικά ταµεία.
Και εγώ, ειλικρινά, θα ήθελα ο κ. Βρούτσης, που συνυπογράφει αυτό το νοµοσχέδιο, να µας πει τι γνώµη έχει γι’ αυτή την
τροπολογία. Πώς επιτρέπετε εσείς, ως Υπουργείο, να κάνετε
δεκτή αυτή την τροπολογία;
Θέλω ειλικρινά να µας απαντήσετε στο εξής, κύριε Υπουργέ.
Εµείς πληροφορηθήκαµε –µπορεί να είναι λάθος- ότι οι µέτοχοι
του ΟΑΣΘ έχουν λάβει κανονικά το µέρισµα που τους αναλογεί
και για το 2012 και για το 2013 και µέχρι τον Ιούνιο του 2014.
Αυτό τι σηµαίνει πρακτικά; Σηµαίνει ότι για τα συγκεκριµένα
έτη που ζητείται η ρύθµιση ο ΟΑΣΘ επέλεξε να µοιράσει µερίσµατα συνολικού ύψους περίπου 42 εκατοµµυρίων ευρώ, όσο
περίπου είναι και οι οφειλές στα ασφαλιστικά ταµεία. Άφησε έτσι
φέσι στα ασφαλιστικά ταµεία και το ΙΚΑ. Θέλουµε να ξέρουµε αν
αληθεύει αυτό. Να µας απαντήσετε.
Πάντως, µέχρι το πρώτο τρίµηνο του 2017 ο ΟΑΣΘ, σύµφωνα
µε το νοµοσχέδιο, θα έχει εισπράξει το σύνολο των αντισταθµιστικών καταβολών. Άρα, κατά τη γνώµη µας, δεν συντρέχει κα-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

νένας λόγος, ώστε η ρύθµιση αυτή να επεκταθεί µέχρι τις 31-122017.
Σε κάθε περίπτωση, υπάρχει σοβαρό ζήτηµα σε ό,τι αφορά την
αντισταθµιστική καταβολή, από τη στιγµή που ο ΟΑΣΘ δεν τηρούσε τις υποχρεώσεις του στα ασφαλιστικά ταµεία. Γνωρίζετε
πολύ καλά ότι για να εισπράξει οποιαδήποτε επιχείρηση µία δηµόσια επιχορήγηση, θα πρέπει να προσκοµίσει ασφαλιστική και
φορολογική ενηµερότητα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το προειδοποιητικό κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Κύριε Πρόεδρε, αν µπορείτε, θα ήθελα να µου δώσετε ένα µε
δύο λεπτά παραπάνω χρόνο.
Το δεύτερο ζήτηµα που θέλω να θίξω είναι το κεφάλαιο που
αφορά τις σιδηροδροµικές µεταφορές, δηλαδή τον ΟΣΕ. Ο ΟΣΕ
τα τελευταία πέντε χρόνια έχει γίνει αντικείµενο µιας διαδικασίας
πλήρους απαξίωσης και διάλυσης. Αυτό είχε σαν αποτέλεσµα να
συρρικνωθεί το σιδηροδροµικό έργο, να καταργηθούν γραµµές
και δροµολόγια, όπως επίσης να φύγει πλήρως εξειδικευµένο
προσωπικό µε µεγάλη τεχνογνωσία.
Η µέθοδος που ακολουθείτε είναι η ίδια µέθοδος που ακολουθήθηκε και στην Αγγλία, πλήρως αποτυχηµένο παράδειγµα. Είναι
η κατάτµηση και η πώληση κοµµάτι-κοµµάτι. Με αυτήν τη λογική,
θα δώσετε σταδιακά τη συντήρηση, τη φύλαξη, τη χρήση, αλλά
και το τροχαίο υλικό.
Με το νοµοσχέδιό σας -και συγκεκριµένα στο άρθρο 45- αναθέτετε στη «ΓΑΙΑΟΣΕ», πέρα από τη διαχείριση των σιδηροδροµικών ακινήτων που έχει, και τη διαχείριση του τροχαίου υλικού.
Η «ΓΑΙΑΟΣΕ», όµως, δεν κατέχει καµµία τεχνογνωσία για το τροχαίο υλικό, δεν είχε ποτέ καµµία σχέση µε αυτό. Δεν έχει τις ανάλογες υποδοµές, δεν έχει το απαιτούµενο προσωπικό.
Απασχολεί όλο και όλο είκοσι πέντε εργαζόµενους. Αυτό οδηγεί
µε βεβαιότητα στο συµπέρασµα ότι θα απευθυνθεί σε ιδιώτες
συµβούλους για µία δραστηριότητα που είχε και θα µπορούσε
να την αναλάβει ξανά πολύ άνετα ο ΟΣΕ.
Σε ό,τι αφορά τη συντήρηση του τροχαίου υλικού, προκαλεί
εντύπωση για ποιο λόγο δεν την αναλαµβάνει η Ελληνική Εταιρεία Συντήρησης Σιδηροδροµικού Τροχαίου Υλικού. Κατά συνέπεια, θα ανατεθεί και αυτή η διαδικασία σε ιδιώτες.
Πρόκειται για την ιδιωτικοποίηση της συντήρησης κατευθείαν,
χωρίς να κρατήσουµε και κανένα πρόσχηµα. Ο εκµισθωτής του
τροχαίου υλικού, δηλαδή αυτός που θα αγοράσει την «ΤΡΑΙΝΟΣΕ», θα µπορεί να κάνει είτε µόνος του είτε να αναθέτει σε
όποιους θέλει, εργασίες ανάταξης και συντήρησης. Δηλαδή ο
αγοραστής της ΤΡΑΙΝΟΣΕ θα εκτελεί ή θα αναθέτει και εργασίες
συντήρησης, αποκοµίζοντας, βέβαια, και το εργολαβικό όφελος.
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε, και ευχαριστώ για την ανοχή σας.
Τέλος, πρέπει να πω δύο λόγια για τους εργαζόµενους. Τόσο
η «ΤΡΑΙΝΟΣΕ», όσο και ΟΣΕ, αλλά και η ΕΕΣΣΤΥ υπολειτουργούν
µε τεράστια κενά σε ανθρώπινο δυναµικό, ενώ υπάρχουν στον
ευρύτερο δηµόσιο τοµέα πρώην σιδηροδροµικοί, που ουσιαστικά εκδιώχθηκαν και µπορούν να προσφέρουν ανεκτίµητες
υπηρεσίες, αν θέλουµε να διατηρήσουµε το σιδηρόδροµο ανοικτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Ολοκληρώστε, όµως,
κυρία Χαραλαµπίδου.
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ: Εµείς, κύριε Υπουργέ, θεωρούµε ότι όλη αυτή η εγκληµατική πολιτική των ιδιωτικοποιήσεων
που ακολουθεί πτωχευµένα και ξεπερασµένα µοντέλα, γίνεται
για να εξυπηρετήσει µεγάλα συµφέροντα, κυρίως, πολυεθνικά.
Για εµάς αυτή η πολιτική είναι απαράδεκτη. Δεν έχει καµµία
σχέση µε την ανάπτυξη.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Τον λόγο έχει ο κύριος Υπουργός.
Κύριε Παπαδόπουλε, έχετε τον λόγο για δεκαοκτώ λεπτά.
ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, για άλλη µια φορά διαπιστώνουµε σήµερα -και το λέω αυτό γιατί έχει γίνει εξαντλητική συζήτηση στη Βουλή- ότι πολλοί συνάδελφοι της Αντιπολίτευσης
ούτε ξέρουν να διαβάζουν τα νοµοσχέδια ούτε ξέρουν να µελετούν τα νοµοσχέδια, αλλά ούτε διαβάζουν και αυτά που κουβεν-

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ MΖ’ - 10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

τιάζαµε δύο µέρες στην επιτροπή. Και το λέω αυτό γιατί πολλά
από τα ερωτήµατα που έχετε κάνει έχουν απαντηθεί ήδη, άσχετα
αν διαφωνείτε ή αν συµφωνείτε.
Κύριε Πρόεδρε, θέλω να θυµίσω στους συναδέλφους ότι πέρυσι, κατά τη συζήτηση του νοµοσχεδίου για την απελευθέρωση
των επιβατικών µεταφορών, είχαµε αναπτύξει τους σχεδιασµούς
µας, τους στόχους µας στους τοµείς των µεταφορών και επικοινωνιών.
Σήµερα, ένα χρόνο µετά, αν καλόπιστα έχει τη διάθεση κάποιος να καθίσει να αντιπαραβάλει τις περσινές δεσµεύσεις µας
µε τη σηµερινή πραγµατικότητα, µπορεί µε πολύ µεγάλη ευκολία
να διαπιστώσει ότι ο σχεδιασµός που είχαµε κάνει τηρήθηκε απόλυτα.
Κατά το χρόνο που πέρασε έγιναν µεγάλα βήµατα εξέλιξης και
προόδου, ιδιαίτερα στους τοµείς των µεταφορών και των επικοινωνιών. Συντελέστηκε ένα σηµαντικό έργο. Παρά τα σύνθετα
προβλήµατα, τις κατεστηµένες νοοτροπίες, προχωρήσαµε και οι
µεταρρυθµίσεις οι οποίες έγιναν ήταν σηµαντικές.
Για εµάς, το έτος που πέρασε ήταν µία άκρως παραγωγική
χρονιά, µια χρονιά επίτευξης στόχων και προγραµµατισµών, µε
ακόµα µεγαλύτερο νοικοκύρεµα των οικονοµικών των ΔΕΚΟ, µε
ακόµα καλύτερες υπηρεσίες για τον πολίτη.
Παρά τα σύνθετα προβλήµατα και τις κατεστηµένες νοοτροπίες, προχωρήσαµε σε µεταρρυθµίσεις. Πετύχαµε σηµαντικές
δοµικές αλλαγές, που θα µας επιτρέψουν να συνεχίσουµε στηριζόµενοι σε ακόµα πιο γερές βάσεις για την ανάπτυξη του τόπου
µας. Πετύχαµε δοµικές αλλαγές, που στοχεύουν κυρίως στην καθηµερινότητα του πολίτη και ασφαλώς στην αναβάθµιση της ποιότητας της ζωής του. Διότι οι µεταφορές και οι επικοινωνίες
αποτελούν δοµικά τµήµατα στη σύγχρονη οικονοµία της πρόσβασης. Παράγουν ανάπτυξη και µε τη συνεπή εφαρµογή της
πολιτικής µας, αυτή η ανάπτυξη εξασφαλίζει καλύτερη ευηµερία
στους πολίτες.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, γνωρίζετε ότι το Υπουργείο
Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων είναι ένα παραγωγικό
Υπουργείο. Στην αρµοδιότητά του, εκτός από τις σηµαντικές
ΔΕΚΟ που αφορούν τις µεταφορές, τις οδικές, τις σιδηροδροµικές, τις αεροπορικές συγκοινωνίες, υπάγονται και δεκάδες επαγγελµατικές τάξεις, για τις οποίες τη δύσκολη αυτή περίοδο που
διανύει η χώρα, πρέπει να ληφθεί συγκεκριµένη µέριµνα ανάπτυξής τους ή ακόµα σε πολλές περιπτώσεις και επιβίωσής τους.
Οι προσπάθειές µας, λοιπόν, εστιάζονται πρωτίστως στο να
πετύχουµε ανάπτυξη, υγιή ανταγωνισµό, εξισορρόπηση των αντίρροπων δυνάµεων της αγοράς, και κυρίως όλα αυτά προς όφελος του πολίτη.
Στο πλαίσιο αυτό, λοιπόν, καταβάλαµε σηµαντικές προσπάθειες, προκειµένου να ανταποκριθούµε διαρκώς στις ραγδαίως
εξελισσόµενες διεθνείς τάσεις στους τοµείς των µεταφορών και
των επικοινωνιών. Πρόκειται για µια διαρκή, καθηµερινή προσπάθεια, η οποία συνεχίζεται. Και θα συνεχιστεί και την επόµενη χρονιά. Να είστε σίγουροι γι’ αυτό.
Το παρόν νοµοσχέδιο είναι προϊόν συγκερασµού πολλαπλών
στόχων: Οµαλής εναρµόνισης του κοινωνικού δικτύου, αρµονικής σύνθεσης των αντικρουόµενων απόψεων, ορθολογικής επίλυσης πρακτικών προβληµάτων, που ενδεχοµένως ορισµένοι θα
θεωρήσουν ήσσονος σηµασίας, είναι όµως, µείζονος αξίας για
συγκεκριµένες επαγγελµατικές οµάδες.
Κατά τη συζήτηση στην επιτροπή και µετά από τις παρατηρήσεις που έκαναν και οι αγαπητοί συνάδελφοι, έδωσα απαντήσεις
επί των άρθρων σε όλες τις απόψεις τις οποίες ακούστηκαν. Δυστυχώς, όµως –και γι’ αυτό ξεκίνησα λέγοντας ότι συνεχίζουν κάποιοι να µην διαβάζουν τα νοµοσχέδια και να µην ακούν αυτά που
κουβεντιάζουµε στις επιτροπές- κάποιοι συνάδελφοι, χωρίς να
σχολιάσουν τις απαντήσεις, συνεχίζουν να διατυπώνουν στα ίδια
άρθρα, τις ίδιες διαφωνίες. Και αν µεν δεν έµειναν ικανοποιηµένοι από αυτές, θα µπορούσαµε να το συζητήσουµε. Αλλά το να
θέλουν να συζητάµε µε το ίδιο ύφος και να διατυπώνουν τις ίδιες
ενστάσεις, νοµίζω ότι είναι πέρα από κάθε κοινοβουλευτική δεοντολογία. Είναι, όµως, πραγµατικά θλιβερό το ότι ακόµα και σε
αυτήν την κρίσιµη στιγµή η Αξιωµατική Αντιπολίτευση προτιµά
να στρεβλώνει τα γεγονότα και να κινδυνολογεί ανευθύνως.
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Θα προσπαθήσω, λοιπόν, στο χρόνο που έχω σήµερα να δώσω
σύντοµες απαντήσεις ξανά σε συναδέλφους για τις παρατηρήσεις που ειπώθηκαν.
Μεταφορές: Αρχή Διερεύνησης Σιδηροδροµικών Ατυχηµάτων.
Ανέφερα και στην συνεδρίαση της επιτροπής ότι η συσταθείσα
Επιτροπή Διερεύνησης Σιδηροδροµικών Ατυχηµάτων δεν κατάφερε να ανταποκριθεί στο έργο της. Αυτή είναι η πραγµατικότητα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αµφισβήτησε τη λειτουργία και τη
διοικητική αυτοτέλεια, λόγω εποπτικής αρµοδιότητας που είχε
το Υπουργείο Μεταφορών, Υποδοµών και Δικτύων. Κατ’ αρχάς,
διενήργησε προδικαστική διερεύνηση και στη συνέχεια απέστειλε προειδοποιητική επιστολή.
Και επειδή αµφισβητήθηκε από πολλούς συναδέλφους η
ανάγκη των προτεινόµενων ρυθµίσεων µετά από την κοινοτική
επιταγή, σας καταθέτω για τα Πρακτικά όλα τα σχετικά έγγραφα
-που θα είναι χρήσιµα να τα πάρετε, αλλά να τα διαβάσετε- για
να ενηµερωθείτε ακριβώς, τι έχει γίνει.
(Στο σηµείο αυτό ο Υφυπουργός Μεταφορών, Υποδοµών και
Δικτύων κ. Μιχαήλ Παπαδόπουλος καταθέτει για τα Πρακτικά τα
προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία βρίσκονται στο αρχείο του
Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
ΟΑΣΘ: Πραγµατικά, είναι εντυπωσιακό πώς φάσκετε και αντιφάσκετε. Είναι εντυπωσιακό πώς µια πολύ σηµαντική δουλειά η
οποία έγινε στον ΟΑΣΘ, στον Οργανισµό Αστικών Συγκοινωνιών
Θεσσαλονίκης, την ισοπεδώνετε. Και βέβαια, έχω και την άποψη
ότι σε κάποιους από αυτούς λέτε διαφορετικά πράγµατα από ότι
λέτε εδώ.
Θέλω να κάνω ιδιαίτερη µνεία στα θέµατα του ΟΑΣΘ, γιατί µε
τις παρεµβάσεις οι οποίες έγιναν εξασφαλίστηκε η συγκοινωνιακή εξυπηρέτηση της Θεσσαλονίκης για τα επόµενα χρόνια,
τροποποιώντας την υπάρχουσα συµφωνία και κυρίως µε τη σύµφωνη γνώµη και της διοίκησης και των εργαζοµένων του ΟΑΣΘ,
µειώνοντας σε πολύ µεγάλο βαθµό την αντίστοιχη καταβολή, περίπου 85 εκατοµµύρια ευρώ ετησίως, κυρίως µε µείωση των δαπανών και εξορθολογισµού του κοµίστρου.
Και επειδή γι’ αυτήν τη συµφωνία πολλές κορώνες ακούσαµε
τον τελευταίο καιρό από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, θέλω να σας
ρωτήσω ευθέως: Η γνώµη των εργαζοµένων στον ΟΑΣΘ, οι
οποίοι συµφώνησαν µε τις τροποποιήσεις αυτές, σας ενδιαφέρει
ή όχι;
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ: Πάρα πολύ.
ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων): Γιατί προφανώς, δεν σας ενδιαφέρει η
γνώµη των εργαζοµένων, για να λέτε τις κορώνες που λέτε, όταν
οι ίδιοι δέχθηκαν ακόµα και τη µείωση των αποδοχών τους, χωρίς
να µας το επιβάλει καµµία τρόικα, κανένα µνηµόνιο, απλώς ήρθαµε σε συνεννόηση µαζί τους, προκειµένου να σωθεί η συγκοινωνία της Θεσσαλονίκης. Αλήθεια, γιατί έχετε τέτοιο µίσος γι’
αυτούς τους εργαζόµενους; Φτάνετε σε σηµείο να στεναχωριέστε ακόµα και γιατί δεν έγινε µεγαλύτερη µείωση στους µισθούς
των εργαζοµένων του ΟΑΣΘ.
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ: Τι λέτε, κύριε Υπουργέ;
ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων): Δεν είδα, βέβαια, από τους συναδέλφους της Αντιπολίτευσης να αναδεικνύουν το γεγονός της
διατήρησης όλων των θέσεων εργασίας και κυρίως τη συνεχή
παροχή συγκοινωνιακού έργου προς τους Θεσσαλονικείς, κάτι
το οποίο αµφισβητήσατε επίσης.
Διότι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κανείς δεν πρέπει να
ξεχνά ότι η Θεσσαλονίκη προς το παρόν δεν έχει άλλους εναλλακτικούς τρόπους µετακίνησης των πολιτών. Και εποµένως, η
τυχόν αναστολή της λειτουργίας του ΟΑΣΘ, ακόµα και για µια
µέρα, θα σηµαίνει τη µη µετακίνηση των πολιτών, θέµα για το
οποίο ήταν αντίθετοι όλοι οι φορείς της πόλης (επιµελητήρια, εµπορικοί σύλλογοι, περιφέρεια) οι οποίοι µετ’ επιτάσεως ζητούσαν
να συνεχίσει η λειτουργία του ΟΑΣΘ.
Η µοναδική σας πρόταση για τον ΟΑΣΘ ήταν η κρατικοποίησή
του, η ανάληψη δηλαδή της συγκοινωνίας από τους συνδικαλιστές σας –άλλωστε έχετε αρκετούς τέτοιους µέσα στους κόλπους σας- και τώρα ειδικά µε ειδική εµπειρία, η δηµιουργία
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ελλειµµάτων και στην τελική ανάλυση, οι πολίτες των υπόλοιπων
πόλεων, της Κοζάνης, της Καβάλας, της Τρίπολης να πληρώνουν
τις µετακινήσεις της Θεσσαλονίκης.
Οφείλω να πω ότι άκουσα µε πολύ προσοχή την εισήγηση της
συµπολίτισσάς µου, της αγαπητής συναδέλφου κ. Ουζουνίδου,
η οποία, βέβαια, δεν ανέφερε τη λέξη «κρατικοποίηση», γιατί ο
ΟΑΣΘ θα γίνει δηµόσιος όταν έρθει στην εξουσία ο ΣΥΡΙΖΑ.
Αλλά, ευτυχώς, δεν το ανέφερε στην τοποθέτησή της. Προφανώς αρχίσατε να προσγειώνεστε στην πραγµατικότητα.
Επίσης, θέλω να σας ρωτήσω: Είναι λογικό, η µετακίνηση των
επιβατών της Θεσσαλονίκης στην Ασπροβάλτα να γινόταν µέχρι
σήµερα µε 0,80 λεπτά, όταν τα ΚΤΕΛ και στην υπόλοιπη Ελλάδα
για τέτοιες διαδροµές είχαν εισιτήριο 7 και 8 ευρώ; Το βλέπετε
λογικό εσείς αυτό; Ή το βλέπετε ως αύξηση;
Αυτό λέγεται εξορθολογισµός. Γλυτώνεις τον ελληνικό λαό
από το να πληρώνει 85 εκατοµµύρια και αυξάνεις, εξορθολογίζεις το εισιτήριο βάσει των αποστάσεων που υπάρχουν, κάτι το
οποίο κάνουµε και στην Αθήνα, απ’ ό,τι ξέρετε. Παρ’ όλα αυτά,
το εισιτήριο της Θεσσαλονίκης είναι αισθητά πιο φτηνό από το
εισιτήριο της Αθήνας.
Και βέβαια, η υποκρισία η οποία εκφράζεται, είναι τέτοια που
να στέκεται µόνο στο εισιτήριο του 1 ευρώ από 0,80 λεπτά και
αγνοείτε εσκεµµένα ότι το εισιτήριο αυτό είναι µικρότερο των
Αθηνών, αλλά και των αστικών ΚΤΕΛ των επαρχιών, ότι οι κάρτες
απεριορίστων διαδροµών έµειναν στα ίδια επίπεδα, οι δε εξαµηνιαίες κάρτες και η ετήσια µειώθηκαν και ότι καθορίστηκαν εισιτήρια και µε 0,50 λεπτά για διπλές ή τριπλές ή ακόµα και
τετραπλές διαδροµές.
Θέλω επίσης να απαντήσω ότι η σύµβαση του ΟΑΣΘ δεν µπορεί να παραταθεί µετά, στο Δεκέµβρη του 2019 -και το ξέρετε
αυτό- λόγω εφαρµογής του Κανονισµού 1370 της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής, σύµφωνα µε το οποίο θα ανατεθεί η συγκοινωνία µε
διαγωνιστική διαδικασία.
Εποµένως, το δήθεν µονοπώλιο, που ονοµάζετε, του ΟΑΣΘ τελειώνει το 2019. Βέβαια, µονοπώλια υπάρχουν και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας, απ’ ό,τι ξέρετε, αφού µέχρι την παραπάνω
ηµεροµηνία η αστική συγκοινωνία έχει ανατεθεί στα αστικά
ΚΤΕΛ. Αυτό, όµως, είναι µια λεπτοµέρεια για εσάς. Δεν το
ακούτε, δεν το βλέπετε, δεν µιλάτε για αυτό καθόλου.
Δεν πρέπει ακόµα να παραγνωρίσουµε τον παράγοντα της
επέκτασης της αστικής συγκοινωνίας της Θεσσαλονίκης, που
έχει σαν αποτέλεσµα, όλος ο νοµός σχεδόν να καλύπτεται από
τον ΟΑΣΘ, γεγονός που έφερε µεγάλα έξοδα στον ΟΑΣΘ και
εκτίναξε τον προϋπολογισµό του.
Ένα άλλο σηµείο της απόφασης που υπεγράφη είναι η παραίτηση του ΟΑΣΘ από την προσφυγή στο διοικητικό δικαστήριο σας το είπα και προηγουµένως- όχι στο µέλλον µόνο, αλλά και
για τα έτη 2012 και 2013. Οι δε µέτοχοι ανέλαβαν να καλύψουν
τις τυχόν αποκλίσεις, εάν υπάρχουν, από το συµφωνηθέν πρόγραµµα από µείωση των δαπανών τους -µείωση µισθών- και από
το δικό τους επιχειρηµατικό κέρδος.
Τέλος, θέλω να τονίσω ότι η κύρωση αυτή που προβλέπεται
στο παρόν νοµοσχέδιο, επιφέρει µείωση της αντισταθµιστικής εισφοράς προς τον ΟΑΣΘ, ύψους 235 εκατοµµυρίων ευρώ, στην
τριετία την οποία, σηµειωτέον, καταβάλλει ο ελληνικός λαός. Και
είναι βέβαια, σκόπιµη η παραπληροφόρηση που προσπαθείτε να
δηµιουργήσετε, όταν αθροίζεται το ύψος της νέας αντισταθµιστικής οφειλής µε υποχρέωση του δηµοσίου, σε εκτέλεση διαιτητικών αποφάσεων τις οποίες το κράτος οφείλει να εκτελέσει.
Ένα δεύτερο σηµαντικό θέµα είναι το λεωφορείο χωρίς οδηγό.
Πραγµατικά, αναρωτιέµαι πολλές φορές ποιος είναι ο λόγος διαφωνίας στο συγκεκριµένο άρθρο. Και ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι
το πραγµατικό περιστατικό είναι ένα πιλοτικό πρόγραµµα, ξέρετε
πάρα πολύ καλά ότι η χώρα µας επιλέχθηκε σε παγκόσµιο επίπεδο να κυκλοφορήσει το λεωφορείο χωρίς οδηγό σε πραγµατικές συνθήκες κυκλοφορίας. Αντί, λοιπόν, να χαίρεστε να
προβάλλετε ένα τέτοιο παγκόσµιο γεγονός, προσπαθείτε µε
κάθε τρόπο να το αφοµοιώσετε, πράγµα που δείχνει για άλλη µια
φορά και τη νοοτροπία σας ως Αντιπολίτευση, αλλά και τη µιζέρια, η οποία σας διακατέχει.
Μεικτά κλιµάκια. Μεγάλη κουβέντα έχει γίνει και χτυπάτε ανοι-
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κτές πόρτες. Αλλά και σε αυτό δεν έχετε συνειδητοποιήσει, δεν
έχετε καταλάβει –τρεις φορές απάντησα- τι ακριβώς γίνεται στην
επιτροπή µε τα µεικτά κλιµάκια. Δεν έχει γίνει κατανοητό. Θα το
πω άλλη µια φορά.
Είναι βέβαιο ότι είναι ένα δίκαιο αίτηµα των Ελλήνων µεταφορέων η εντατικοποίηση των ελέγχων των αλλοδαπών αυτοκινήτων. Και βέβαια, η ένταση του εκπροσώπου του ΟΦΑΕ ήταν
αντιφατική στην επιτροπή, απ’ ότι είδατε. Διότι από τη µια µεριά
ζητούσε ελέγχους και από την άλλη, διατύπωνε ένσταση για τους
περισσότερους ελέγχους που γίνονται.
Εµείς πιστεύουµε ότι η δυνατότητα αυτή που δίνουµε στους
δήµους να χρησιµοποιούµε άτοµα στο ίδιο υπάρχον µεικτό κλιµάκιο, όπου θα εκπαιδευτούν, θα ενηµερωθούν άτοµα µε ειδικότητες τεχνικές, είναι πάρα πολύ χρήσιµο. Αντί δηλαδή να
µετακινείς πέντε άτοµα από τη Θεσσαλονίκη, για παράδειγµα ή
από το κέντρο της κάθε περιφέρειας, στα σύνορα για να κάνουν
ελέγχους, χρησιµοποιείς κάποια άτοµα τα οποία ήδη υπάρχουν
στους δήµους.
Δεν κάνεις τίποτα άλλο. Δεν δηµιουργείς άλλα κλιµάκια. Δεν
δίνεις στους δήµους τη δυνατότητα να έχουν δικά τους κλιµάκια.
Παίρνεις στελέχη τους και τα ενσωµατώνεις για να µειώσεις το
κόστος και γίνεται πολύ πιο γρήγορα η ουσιαστική αυτή δουλειά,
για την οποία υπάρχουν. Πάντα, βέβαια, µε κανόνες και µε ενηµέρωση των στελεχών αυτών, για να µπορέσουν να επιτελέσουν
το έργο του. Έχουµε ήδη ξεκινήσει µια προσπάθεια στο Υπουργείο και κάνουµε σεµινάρια και στην αστυνοµία και σε στελέχη
από τα οποία αποτελούνται τα κλιµάκια αυτά, για να πάρουν
ακόµα µεγαλύτερη γνώση.
Το Υπουργείο, ως θεσµικός φορέας, έχει υποχρέωση να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε να ενεργοποιήσει τα
µέλη των µεικτών κλιµακίων ελέγχου, µε κατάλληλα εργαλεία,
για να διευκολύνεται ο έλεγχος αυτοκινήτων. Σήµερα, αυτός ο
έλεγχος είναι γνωστό ότι στρέφεται κυρίως στα ελληνικά φορτηγά. Ξέρετε γιατί; Για απλούς λόγους. Διότι, τα κλιµάκια δεν
γνωρίζουν τη γλώσσα και δεν γνωρίζουν τη νοµοθεσία που διέπει
τα αλλοδαπά φορτηγά. Αυτή είναι η πραγµατικότητα. Έχουµε ξεκινήσει, λοιπόν, σεµινάρια και ενηµέρωση, ώστε να αποκτήσουν
τη γνώση αυτή.
Για να δείτε ότι έχουν γίνει και φέτος αρκετοί έλεγχοι, θα καταθέσω στα Πρακτικά τα στατιστικά, τα οποία έχω για τους ελέγχους για τα αλλοδαπά φορτηγά, τα ηµεδαπά φορτηγά, για τις
υπηρεσίες του ΣΔΟΕ, της τροχαίας και των µεικτών κλιµακίων.
Μπορείτε να ενηµερωθείτε µε τον πίνακα αυτόν, που δείχνει ακριβώς τι έχει γίνει στο σηµείο αυτό.
(Στο σηµείο αυτό ο Υφυπουργός κ. Μιχαήλ Παπαδόπουλος καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο
βρίσκεται στο Αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Επίσης, έγινε µεγάλη κριτική για τις παρατάσεις ταξινόµησης
αυτοκινήτων. Η κυκλοφορία των καινούριων οχηµάτων στην Ελλάδα, όπως και σε κάθε άλλη ευρωπαϊκή χώρα, γίνεται εφόσον
κάθε τύπος οχήµατος έχει εκδοθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή
έγκριση τύπου του σύµφωνα µε την κοινοτική νοµοθεσία. Οι εγκρίσεις αυτές µεταβάλλονται οσάκις αλλάζει κάποια τεχνική
απαίτηση από κάποιο από τα συστήµατα αυτοκινήτου. Αναφερόµαστε στα πολύ απλά συστήµατα, όπως ένας καθρέφτης απλός,
ένα κάθισµα, µια εξάτµιση, οπότε εκδίδονται νέες εγκρίσεις
τύπου και παύει η ισχύς των παλαιών. Δηλαδή, οι τεχνικές αυτές
αλλαγές στην ουσία δεν είναι ουσιώδεις και µιλάµε για καινούρια
αυτοκίνητα. Γιατί άκουσα πολλούς Βουλευτές να λένε ότι χάνεται
η οδική ασφάλεια και δηµιουργείται πρόβληµα. Μα, πώς δηµιουργείς πρόβληµα, όταν το αυτοκίνητο αυτό είναι καινούριο; Τι
είναι αυτή η παρανόηση; Τρίτη φορά το αναφέρω κι αυτό και δεν
έχει γίνει αντιληπτό.
Αυτό λοιπόν, έχει ως αποτέλεσµα τα αυτοκίνητα που έχουν εισαχθεί πριν τη λήξη της έγκρισης τύπου τους, τουλάχιστον για
τρεις µήνες, για οποιοδήποτε λόγο δεν έχουν πωληθεί -και νοµίζω ότι είναι το πιο αστείο να αναφέρουµε λόγους που δεν
έχουν πωληθεί- και γι’ αυτό δεν µπορούν να ταξινοµηθούν στην
Ελλάδα, όπως και καµµία άλλη χώρα. Μάλιστα, το γεγονός τη µη
δυνατής ταξινόµησης ενός οχήµατος, λόγω της λήξης της έγκρι-

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ MΖ’ - 10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

σης τύπου για τους παραπάνω λόγους, το αναγνωρίζει η κοινοτική νοµοθεσία. Γι’ αυτόν, λοιπόν, τον λόγο δίνει χρονικό περιθώριο ενός έτους από τη λήξη της έγκρισης τύπου του, για
συγκεκριµένα µοντέλα για την ταξινόµησή του.
Το φαινόµενο αυτό ισχύει πάρα πολλά χρόνια στην Ελλάδα,
µε αποτέλεσµα εταιρείες εισαγωγής, εµπορίας αυτοκινήτων
εβρισκόµενες µπροστά σε αυτό το αδιέξοδο να µην µπορούν να
ταξινοµήσουν τα αυτοκίνητά τους, τα οποία έχουν εισαγάγει, µε
όλες τις οικονοµικές συνέπειες που υπάρχουν. Οι εκάστοτε
Υπουργοί Μεταφορών όλων των κυβερνήσεων προ του αδιεξόδου αυτού, αναγκάζοντο να δώσουν κατ’ εξαίρεση τη δυνατότητα ταξινόµησης και πέραν του έτους που δίνει η κοινοτική
νοµοθεσία. Αυτή είναι η πραγµατικότητα.
Τι κάνουµε λοιπόν σήµερα; Νοµιµοποιούµε αυτήν την κατ’
εξαίρεση έγκριση, η οποία γίνεται για να είναι απόλυτα νόµιµη
αυτή η διαδικασία και να έχει το δικαίωµα ο Υπουργός κατ’ εξαίρεση να το κάνει. Αυτό δεν είναι ιδιαίτερα έντονο. Τα τελευταία
χρόνια της κρίσης, βέβαια, έχει χτυπήσει πολύ τον κλάδο του αυτοκινήτου, µε αποτέλεσµα για µεγάλο αριθµό αυτοκινήτων να
µην µπορεί να εκδοθεί η άδεια κυκλοφορίας, ακόµα κι αν έχει
βρεθεί αγοραστής.
Με τις προτεινόµενες παραγράφους, λοιπόν, 1 και 2 δίνεται η
δυνατότητα στην ταξινόµηση σε οχήµατα ιδιοκτησίας φυσικών
νοµικών προσώπων που αγοράστηκαν, αλλά δεν ταξινοµήθηκαν
εµπρόθεσµα, πριν από τη λήξη της έγκρισης τύπου τους σε οχήµατα εµπόρων, που, λόγω της οικονοµικής κρίσης, δεν πρόλαβαν
να ταξινοµηθούν µε την ισχύουσα έγκριση τύπου.
Η διαδικασία τέλος της σειράς και στις δύο περιπτώσεις αυτές
που είπα αποτρέπει µια µεγάλη οικονοµική ζηµιά, ειδικά σε µια
περίοδο οικονοµικής κρίσης. Να σηµειωθεί ότι ο αριθµός αυτοκινήτων αυτών είναι µηδαµινός, σε σχέση µε τα οχήµατα που ταξινοµούνται στη χώρα µας κατά έτος. Αφορά, δηλαδή,
αυτοκίνητα -το τονίζω- που είναι καινούργια, κατά συνέπεια είναι
οδικά ασφαλή και, δεύτερον, αυτοκίνητα που έχουν απόλυτη
ασφάλεια και είναι νεότερης τεχνολογίας.
Κλείνοντας την πρώτη µου τοποθέτηση, θα ήθελα να πω ότι η
προσπάθεια που γίνεται σήµερα µ’ αυτό το νοµοσχέδιο είναι σηµαντική. Θεωρώ ότι είναι µια προσπάθεια που γίνεται κατανοητή
από τον ελληνικό λαό και από τους πολίτες. Μπορεί κάποιοι ιδεολογικά να διαφωνούν -αυτό είναι άλλο θέµα- αλλά είναι αδιανόητο να ακούγονται διαφωνίες που δεν έχουν καµµία τεκµηρίωση και δεν στηρίζονται πουθενά.
Όσο για την προηγούµενη τοποθέτηση της συναδέλφου για
το πόρισµα του ΟΑΣΘ. Το πόρισµα του ΟΑΣΘ έχει παραδοθεί
από µένα σε ερώτηση που έγινε από τον ΣΥΡΙΖΑ πριν από τέσσερις µέρες. Αν δεν το έχετε πάρει ακόµα, δεν φταίω εγώ. Με
συγχωρείτε πάρα πολύ.
ΕΥΓΕΝΙΑ ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥ: Δεν το έχουµε πάρει. Στα πρακτικά
µας δεν υπάρχει ούτε στη θυρίδα µας.
ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων): Ψάξτε στα γραφεία σας και θα το βρείτε.
Είµαι απόλυτα σίγουρος.
ΕΥΓΕΝΙΑ ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥ: Τότε πρέπει να ψάξουµε και να
δούµε πού βρίσκεται.
ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων): Έχει δοθεί από το Υπουργείο µε υπογραφή δική µου.
Θα αναφέρω και άλλο ένα σηµείο, το οποίο είναι πάρα πολύ
σηµαντικό και ακούστηκε ειδικά από µία ανεξάρτητη Βουλευτή,
αλλά νοµίζω και από άλλους συναδέλφους, για την τοποθέτηση
που έκανα στην επιτροπή όσον αφορά την Επιτροπή Θεσµών και
Διαφάνειας. Ναι, αυτό το οποίο είπα το λέω και τώρα. Τι λέω
τώρα; Ότι αυτή η οµόφωνη απόφαση της Επιτροπής Θεσµών και
Διαφάνειας καταλήγει και λέει «ώστε να καταστεί ισότιµη η λειτουργία των δεκαέξι σταθµών της κεντρικής Μακεδονίας» κ.λπ.,
«συγχρόνως δε να συµπεριληφθούν και οι σταθµοί αυτοί στη σάρωση όλου του φάσµατος, έτσι ώστε να µην ανακύπτουν δυσµενείς συνέπειες στην ακροαµατικότητα της τηλεθέασης. Τέλος,
προβάλλεται η ανάγκη συνεχίσεως της λειτουργίας των σταθµών
αυτών υπό το σηµερινό καθεστώς µέχρις ότου τελεσιδικήσουν
οι διενέξεις τους µε την «DIGEA»».
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Είναι αδιανόητο να βγαίνουν έτσι οι αποφάσεις. Τι λέει, δηλαδή, εδώ; Ότι ξεχνάµε τον ν. 4070 που έχει βγει για την ψηφιακή
µετάβαση, ξεχνάµε όλες τις αποφάσεις που έχουν βγει και καλούµαστε να κάνουµε κάτι διαφορετικό. Κατά τη γνώµη µου,
αυτή η απόφαση δεν θα έπρεπε να βγει.
Θα χρησιµοποιήσω τον υπόλοιπο χρόνο µου αργότερα.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Κι εµείς ευχαριστούµε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, γίνεται γνωστό στο Σώµα ότι τη
συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω δυτικά θεωρεία,
αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση της αίθουσας
«ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για την ιστορία
του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, τριάντα µαθήτριες και µαθητές και δύο συνοδοί εκπαιδευτικοί από το Γενικό Λύκειο Καµαρών Αχαΐας.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
(ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ)
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να σας ανακοινώσω το αποτέλεσµα της διεξαχθείσης ονοµαστικής ψηφοφορίας επί των αιτήσεων άρσεως ασυλίας συναδέλφων Βουλευτών.
Ψήφισαν συνολικά 238 Βουλευτές.
Για την υπόθεση του κ. Ηλία Κασιδιάρη.
Υπέρ της άρσεως ασυλίας, δηλαδή «ΝΑΙ», ψήφισαν 219 Βουλευτές.
Κατά της άρσεως ασυλίας, δηλαδή «ΟΧΙ», ψήφισαν 18 Βουλευτές.
Ψήφισε «ΠΑΡΩΝ» 1 Βουλευτής.
Συνεπώς η αίτηση της εισαγγελικής αρχής γίνεται δεκτή για
την άρση της ασυλίας του.
Για την υπόθεση του κ. Θεοδοσίου Κωνσταντινίδη.
Υπέρ της άρσεως ασυλίας, δηλαδή «ΝΑΙ», ψήφισαν 13 Βουλευτές.
Κατά της άρσεως ασυλίας, δηλαδή «ΟΧΙ», ψήφισαν 224 Βουλευτές.
Ψήφισε «ΠΑΡΩΝ» 1 Βουλευτής.
Συνεπώς η αίτηση της εισαγγελικής αρχής απορρίπτεται.
Για την υπόθεση της κ. Φωτεινής Αραµπατζή.
Υπέρ της άρσεως ασυλίας, δηλαδή «ΝΑΙ», ψήφισαν 18 Βουλευτές.
Κατά της άρσεως ασυλίας, δηλαδή «ΟΧΙ», ψήφισαν 211 Βουλευτές.
Ψήφισαν «ΠΑΡΩΝ» 7 Βουλευτές.
Ψήφισαν «ΛΕΥΚΟ» 2 Βουλευτές.
Συνεπώς η αίτηση της εισαγγελικής αρχής απορρίπτεται.
Για την υπόθεση των κυρίων Ηλία Παναγιώταρου, Κωνσταντίνου Μπαρµπαρούση και Ευσταθίου Μπούκουρα.
Υπέρ της άρσεως ασυλίας, δηλαδή «ΝΑΙ», ψήφισαν 222 Βουλευτές.
Κατά της άρσεως ασυλίας, δηλαδή «ΟΧΙ», ψήφισαν 13 Βουλευτές.
Ψήφισαν «ΠΑΡΩΝ» 3 Βουλευτές.
Συνεπώς η αίτηση της εισαγγελικής αρχής γίνεται δεκτή για
την άρση της ασυλίας τους.
Για την υπόθεση του κ. Δηµητρίου Αναγνωστάκη.
Υπέρ της άρσεως ασυλίας, δηλαδή «ΝΑΙ», ψήφισαν 13 Βουλευτές.
Κατά της άρσεως ασυλίας, δηλαδή «ΟΧΙ», ψήφισαν 225 Βουλευτές.
Συνεπώς η αίτηση της εισαγγελικής αρχής απορρίπτεται.
Για την υπόθεση του κ. Νικολάου Ταγαρά.
Υπέρ της άρσεως ασυλίας, δηλαδή «ΝΑΙ», ψήφισαν 12 Βουλευτές.
Κατά της άρσεως ασυλίας, δηλαδή «ΟΧΙ», ψήφισαν 225 Βουλευτές.
Ψήφισε «ΠΑΡΩΝ» 1 Βουλευτής.
Συνεπώς η αίτηση της εισαγγελικής αρχής απορρίπτεται.
(Το πρωτόκολλο και τα ψηφοδέλτια της διεξαχθείσης ονοµαστικής ψηφοφορίας καταχωρίζονται στα Πρακτικά και έχουν
εξής:
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(Να µπουν οι σελ. 238α-β)
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ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ MΖ’ - 10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

3383

3384

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ MΖ’ - 10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

3385

3386

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ MΖ’ - 10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

3387

3388

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ MΖ’ - 10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

3389

3390

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ MΖ’ - 10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

3391

3392

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ MΖ’ - 10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

3393

3394

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ MΖ’ - 10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

3395

3396

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ MΖ’ - 10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

3397

3398

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ MΖ’ - 10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

3399

3400

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ MΖ’ - 10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

3401

3402

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ MΖ’ - 10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

3403

3404

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ MΖ’ - 10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

3405

3406

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ MΖ’ - 10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

3407

3408

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ MΖ’ - 10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

3409

3410

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ MΖ’ - 10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

3411

3412

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ MΖ’ - 10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

3413

3414

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ MΖ’ - 10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

3415

3416

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ MΖ’ - 10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

3417

3418

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ MΖ’ - 10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

3419

3420

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ MΖ’ - 10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

3421

3422

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ MΖ’ - 10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

3423

3424

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ MΖ’ - 10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

3425

3426

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ MΖ’ - 10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

3427

3428

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ MΖ’ - 10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

3429

3430

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ MΖ’ - 10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

3431

3432

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ MΖ’ - 10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

3433

3434

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ MΖ’ - 10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

3435

3436

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ MΖ’ - 10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

3437

3438

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ MΖ’ - 10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

3439

3440

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ MΖ’ - 10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

3441

3442

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ MΖ’ - 10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

3443

3444

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ MΖ’ - 10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

3445

3446

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ MΖ’ - 10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

3447

3448

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ MΖ’ - 10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

3449

3450

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ MΖ’ - 10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

3451

3452

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ MΖ’ - 10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

3453

3454

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ MΖ’ - 10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

3455

3456

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ MΖ’ - 10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

3457

3458

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ MΖ’ - 10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

3459

3460

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ MΖ’ - 10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

3461

3462

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ MΖ’ - 10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

3463

3464

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ MΖ’ - 10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

3465

3466

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ MΖ’ - 10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

3467

3468

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ MΖ’ - 10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

3469

3470

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ MΖ’ - 10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

3471

3472

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ MΖ’ - 10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

3473

3474

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ MΖ’ - 10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

3475

3476

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ MΖ’ - 10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

3477

3478

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ MΖ’ - 10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

3479

3480

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ MΖ’ - 10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

3481

3482

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ MΖ’ - 10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

3483

3484

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ MΖ’ - 10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

3485

3486

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ MΖ’ - 10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

3487

3488

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ MΖ’ - 10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

3489

3490

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ MΖ’ - 10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

3491

3492

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ MΖ’ - 10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

3493

3494

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ MΖ’ - 10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

3495

3496

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ MΖ’ - 10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

3497

3498

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ MΖ’ - 10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

3499

3500

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ MΖ’ - 10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

3501

3502

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ MΖ’ - 10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

3503

3504

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ MΖ’ - 10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

3505

3506

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ MΖ’ - 10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

3507

3508

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ MΖ’ - 10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

3509

3510

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ MΖ’ - 10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

3511

3512

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ MΖ’ - 10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

3513

3514

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ MΖ’ - 10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

3515

3516

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ MΖ’ - 10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

3517

3518

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ MΖ’ - 10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

3519

3520

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ MΖ’ - 10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

3521

3522

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ MΖ’ - 10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

3523

3524

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ MΖ’ - 10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

3525

3526

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ MΖ’ - 10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

3527

3528

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ MΖ’ - 10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

3529

3530

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ MΖ’ - 10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

3531

3532

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ MΖ’ - 10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

3533

3534
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δριβελέγκας): Θα δώσω τώρα τον
λόγο στην Κοινοβουλευτική Εκπρόσωπο των Ανεξάρτητων Δηµοκρατικών Βουλευτών κ. Ιατρίδη, που ζήτησε να προηγηθεί, µε
τη συναίνεση των άλλων Κοινοβουλευτικών Εκπροσώπων.
Ορίστε, κυρία Ιατρίδη, έχετε τον λόγο για δώδεκα λεπτά.
ΤΣΑΜΠΙΚΑ ΙΑΤΡΙΔΗ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Θα ξεκινήσω µε µία γενική παρατήρηση, η οποία αφορά στον
τρόπο µε τον οποίο η Κυβέρνηση συνεχίζει να νοµοθετεί. Αν και
βρισκόµαστε στον πέµπτο χρόνο των µνηµονίων και εφαρµόζεται
µία πολιτική εξαιρετικά σκληρής λιτότητας και ύφεσης, θα περίµενε κανείς η Κυβέρνηση να έχει αλλάξει έστω και λίγο τον τρόπο
µε τον οποίο φέρνει τα νοµοσχέδια στη Βουλή.
Αν δεν έχουµε κάποια πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου ή ένα
νοµοσχέδιο µε ένα άρθρο, το οποίο περιλαµβάνει βέβαια εκατοντάδες ρυθµίσεις, έχουµε νοµοσχέδια τα οποία ουσιαστικά αποτελούν τρία και τέσσερα νοµοσχέδια µαζί. Όταν ερχόµαστε να
συζητήσουµε το οποιοδήποτε νοµοσχέδιο στην Ολοµέλεια, κατατίθενται συνήθως τροπολογίες, οι οποίες από µόνες τους αποτελούν ξεχωριστό νοµοσχέδιο. Αυτή είναι η πραγµατικότητα και
από το 2009 που είµαι Βουλευτής δεν έχω δει αυτήν την νοοτροπία και αυτήν την πρακτική να αλλάζουν.
Αντιλαµβάνοµαι βέβαια ότι οι πιέσεις είναι πολλές. Θέµατα που
θα πρέπει να έχουν λυθεί, λιµνάζουν και, σε συνδυασµό µε την
ανάγκη για ενσωµάτωση του Ευρωπαϊκού Δικαίου στο δικό µας,
οδηγούµαστε σε νοµοσχέδιο των ογδόντα ή και περισσότερων
άρθρων.
Με αυτόν τον τρόπο, όµως, συνεχίζεται η πολυνοµία, οι φωτογραφικές διατάξεις και γενικά ένα δαιδαλώδες νοµοθετικό πλαίσιο, το οποίο είναι και αυτό υπεύθυνο για την κατάσταση στην
οποία έχει περιέλθει η χώρα µας. Πρέπει κάποια στιγµή η τακτική
αυτή να αλλάξει. Να εισέρχονται νοµοσχέδια για συζήτηση στη
Βουλή µε αρχή, µέση και τέλος, που να βγάζουν νόηµα.
Ο κ. Υφυπουργός κ. Παπαδόπουλος ανέφερε στην επιτροπή
ότι στόχος του νοµοσχεδίου είναι η εξυπηρέτηση των πολιτών,
η καλυτέρευση της ζωής τους.
Προσωπικά δεν έχω κανέναν λόγο να αµφισβητήσω τις ειλικρινείς προθέσεις του κυρίου Υπουργού. Αλλά κοιτάζοντας την
έκταση του νοµοσχεδίου και τις διατυπώσεις του, βλέπουµε ότι
οι προθέσεις του αδικούνται από την αρχική εικόνα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το παρόν σχέδιο νόµου περιλαµβάνει ούτε λίγο ούτε πολύ ογδόντα τέσσερα άρθρα, τα οποία
χωρίζονται σε οκτώ κεφάλαια.
Στο πρώτο κεφάλαιο περιλαµβάνεται η ενσωµάτωση της οδηγίας 2004/49 και οι ρυθµίσεις σχετικά µε την επανασύσταση της
Επιτροπής Διερεύνησης Σιδηροδροµικών Ατυχηµάτων και Συµβάντων ως ανεξάρτητης διοικητικής αρχής, ώστε να εξασφαλίζεται η διοικητική και οικονοµική της αυτοτέλεια, καθώς και η
προσωπική και λειτουργική ανεξαρτησία των µελών της.
Στο δεύτερο κεφάλαιο περιλαµβάνονται οι ρυθµίσεις σχετικά
µε τις εγκαταστάσεις και τη λειτουργία σταθµών εξυπηρέτησης
και των συνεργείων αυτοκινήτων. Περαιτέρω, προβλέπονται διατάξεις σχετικά µε την κατασκευή και την εγκατάσταση πρατηρίων υγρών καυσίµων, µια και έχουν παρατηρηθεί δυστοκίες
σχετικά µε τη λειτουργία των επιχειρήσεων και της αγοράς.
Ακόµα, στόχος είναι να βελτιωθεί το επίπεδο ασφάλειας και εξυπηρέτησης των πολιτών.
Το τρίτο κεφάλαιο είναι αφιερωµένο στις διατάξεις σχετικά µε
τις επιβατικές µεταφορές και µάλιστα σε ένα ευρύτατο φάσµα,
όπως, µεταξύ άλλων, τον έλεγχο των εισιτηρίων και τη διάθεσή
τους για χρήση στα µέσα µεταφοράς, τα κόµιστρα των ταξί, τα
δικαιώµατα των επιβατών, τα επιβατηγά δηµόσιας χρήσης για τα
άτοµα µε ειδικές διατάξεις και τις διεθνείς δηµόσιες λεωφορειακές γραµµές.
Το τέταρτο κεφάλαιο αναφέρεται στις διατάξεις σχετικά µε τον
καλύτερο έλεγχο και τη χρήση των φορτηγών δηµοσίας χρήσης
και τον ασφαλέστερο τρόπο µεταφοράς επικίνδυνων εµπορευµάτων.
Το πέµπτο κεφάλαιο περιλαµβάνει τις διατάξεις σχετικά µε την
πολεοδοµική οργάνωση και την αδειοδότηση των σιδηροδροµικών λειτουργιών, µε στόχο, σύµφωνα µε το Υπουργείο, να αναπτυχθούν οι σιδηροδροµικές υποδοµές και να βελτιωθούν οι
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σιδηροδροµικές µεταφορές.
Στο έκτο κεφάλαιο τα άρθρα αφορούν στον τοµέα των µεταφορών και ιδιαίτερα σε συγκρίσεις τύπου για την ταξινόµηση ορισµένων κατηγοριών οχηµάτων, σε οχήµατα ιστορικού
ενδιαφέροντος καθώς και στη διοργάνωση αγώνων οχηµάτων.
Ακολουθούν οι διατάξεις του έβδοµου κεφαλαίου µε αντικείµενο τις τηλεπικοινωνίες, την αδειοδότηση και έγκριση τοποθέτησης των κεραιών, τη λειτουργία του Εθνικού Παρατηρητηρίου
Ηλεκτροµαγνητικών Πεδίων.
Ακόµα, υπάρχουν διατάξεις για τις µελέτες των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και τις περιπτώσεις ανάκλησης πιστοποιητικών
πληρότητας των κατασκευών κεραιών, καθώς και ζητήµατα ελέγχων των οικονοµικών στοιχείων της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων.
Τέλος, στο όγδοο κεφάλαιο περιλαµβάνονται διατάξεις για θέµατα του τοµέα δηµοσίων έργων, µε στόχο, σύµφωνα µε το
Υπουργείο, την άρση των εµποδίων για τη συµµετοχή των επιχειρήσεων σε όλα τα δηµόσια έργα και την ανανέωση των πτυχίων
των µηχανικών.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι προφανές ότι έχουµε ένα
νοµοσχέδιο το οποίο προσπαθεί να δώσει λύσεις σε αβλεψίες
προηγούµενων νοµοσχεδίων. Το παραδέχτηκε, και προς τιµήν
του, στην επιτροπή ο κύριος Υπουργός. Οι αβλεψίες, όµως, προκύπτουν γιατί κάθε φορά η κάθε κυβέρνηση έρχεται να νοµοθετήσει αποσπασµατικά, πολλές φορές στο γόνατο. Το αποτέλεσµα είναι ρυθµίσεις που ψηφίστηκαν µετά βαΐων και κλάδων
πριν από έναν χρόνο να πρέπει να αλλάξουν σύντοµα.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει η ΣΤ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΜΑΡΙΑ ΚΟΛΛΙΑ-ΤΣΑΡΟΥΧΑ)
Το παρόν νοµοσχέδιο έχει και θετικά και αρνητικά στοιχεία. Πιστεύω ότι ακούσαµε πολλά απ’ αυτά στη συζήτηση στην αρµόδια
επιτροπή. Προσωπικά θα ήθελα να σταθώ στα εξής:
Κατά την άποψή µου, το νοµοσχέδιο διέπεται από τη λογική της
άκρατης ιδιωτικοποίησης, της γνωστής νεοφιλελεύθερης προσέγγισης, πολύ περισσότερο όταν οι συνθήκες δηµιουργούνται µε τέτοιον τρόπο, ώστε, ακόµα και όταν ένας ιδιώτης αναλαµβάνει µια
κρατική δραστηριότητα, το κράτος να είναι αυτό που φροντίζει για
τη µακροηµέρευση του ιδιώτη. Το βλέπουµε αυτό και στις διατάξεις του παρόντος νοµοσχεδίου, σχετικά µε τα ζητήµατα των σιδηροδροµικών µεταφορών. Τα έχουµε δει βέβαια και αλλού, όπως
µε τις παραχωρήσεις των περιφερειακών αεροδροµίων.
Περαιτέρω, διακρίνεται µια επιλογή προς την κατεύθυνση δηµιουργίας ιδιωτικού µονοπωλίου, όπως στα αεροδρόµια, κάτι
που είναι πολύ πιθανόν και για τις σιδηροδροµικές µας µεταφορές. Η τακτική που ακολουθείτε και σ’ αυτό το νοµοσχέδιο για
τις σιδηροδροµικές µεταφορές είναι η κλασική νεοφιλελεύθερη
προσέγγιση αποκρατικοποιήσεων. Σπάτε σε κοµµάτια, πουλάτε
τα φιλέτα και τις λιγότερο κερδοφόρες δραστηριότητες, επιδοτείτε τον ιδιώτη.
Πολλοί συνάδελφοι από την Αντιπολίτευση -και τη Συµπολίτευση σε ορισµένες περιπτώσεις- έχουν εκφράσει τον προβληµατισµό τους για τις σιδηροδροµικές µεταφορές και τις επιλογές
σας και βέβαια τη διαχείριση του σιδηροδροµικού τροχαίου υλικού. Δυστυχώς -και είναι αλήθεια αυτό- απαξιώνετε τις δυνατότητές µας, απαξιώνετε ένα πλήρως και άριστα εκπαιδευµένο
προσωπικό. Κατά την άποψή µου, θα τεθούν πολλοί συµβιβασµοί
σε ζητήµατα ασφαλείας κι αυτό δεν είναι κινδυνολογία.
Έχει ζήσει η Ευρώπη ανάλογα περιστατικά στη Μέκκα του νεοφιλελευθερισµού, τη Μεγάλη Βρετανία, όπου η ιδιωτικοποίηση
των σιδηροδρόµων προκάλεσε σειρά πολύνεκρων ατυχηµάτων,
όταν πριν από την ιδιωτικοποίηση οι σιδηροδροµικές µεταφορές
στη Μεγάλη Βρετανία θεωρούνταν από τις ασφαλέστερες –όχι
βέβαια ότι δεν υπάρχουν ατυχήµατα και πριν από τις ιδιωτικοποιήσεις.
Η συζήτηση στη Μεγάλη Βρετανία δεν σταµατά στο ζήτηµα
της ασφάλειας. Έχουν διαπιστώσει οι Βρετανοί ότι η ιδιωτικοποίηση των σιδηροδρόµων έχει οδηγήσει και σε οικονοµική αιµορραγία το βρετανικό δηµόσιο, µε ταυτόχρονη αύξηση των τιµών
των εισιτηρίων και την αντίστοιχη πτώση στο επίπεδο των υπηρεσιών. Δεν το λέω εγώ αυτό. Το λένε οι ίδιοι οι Βρετανοί σε µελέτες τους και µπορεί να δει ο καθένας τον διάλογο για το θέµα
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στο «BBC» και αλλού.
Συνεπώς το ότι πάτε να εφαρµόσετε στην Ελλάδα µια εξαιρετικά αποτυχηµένη συνταγή είναι κάτι που θα πρέπει να σας προβληµατίσει. Εδώ δεν είναι θεωρία. Μια µεγάλη χώρα έχει ήδη
ζήσει την αποτυχία αυτής της πολιτικής, η οποία σηµειώνω έχει
προταθεί από το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο το µακρινό 1976.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ολοκληρώσω την παρέµβασή µου µε το ζήτηµα του νερού. Δίνω έµφαση στο συγκεκριµένο ζήτηµα, γιατί -ειδικά για τα µικρά νησιά του Αιγαίουπρόκειται για ένα τεράστιο θέµα, ένα ζήτηµα επιβίωσης. Στο
παρόν νοµοσχέδιο δίνεται η δυνατότητα επέκτασης των δραστηριοτήτων της ΕΥΔΑΠ και της ΕΥΔΑΘ και σε άλλες περιοχές. Η
επιλογή αυτή δεν είναι κακή. Άλλωστε η τεχνογνωσία του προσωπικού των δυο αυτών επιχειρήσεων είναι υψηλή και θα φανεί
οπωσδήποτε χρήσιµη.
Ήδη για τα νησιά έχει ιδρυθεί η «ΕΥΔΑΠ Νήσων», η οποία σε
συνεργασία µε την τοπική αυτοδιοίκηση µπορεί να προσφέρει
την απαιτούµενη τεχνογνωσία της για την καλύτερη διαχείριση
του νερού, τη δηµιουργία αντίστοιχων υποδοµών, ώστε να µην
ταλαιπωρούνται οι κάτοικοι από την έλλειψή του.
Βέβαια, το έχουµε πει και πολλές φορές, το ζήτηµα του νερού
για τα νησιά µας λύνεται µε την εγκατάσταση µονάδων αφαλάτωσης, οι οποίες µπορούν να ανταποκριθούν στις ανάγκες των
νησιωτών. Όµως, ακόµα και σε νησιά που έχουν αυτές τις εγκαταστάσεις, δυστυχώς, η υποχρηµατοδότηση έχει οδηγήσει σε
προβλήµατα στη λειτουργία τους.
Προσωπικά, έχω καταθέσει ερωτήσεις για τις µονάδες αφαλάτωσης στη Σύµη και την Πάτµο. Εκεί µε την υποχρηµατοδότηση πολλές φορές έχει τεθεί σε κίνδυνο η λειτουργία τους.
Συνεπώς τα αρµόδια Υπουργεία θα πρέπει να εξασφαλίσουν
ότι οι µονάδες σ’ όλα τα νησιά θα λειτουργούν χωρίς πρόβληµα.
Οι δυνατότητες που δίνει το νοµοσχέδιο στην ΕΥΔΑΠ είναι ευπρόσδεκτες, αρκεί να µην προχωρήσει η ιδιωτικοποίηση.
Εδώ µου έκανε εντύπωση το γεγονός ότι ο ίδιος ο κύριος
Υπουργός, ο κ. Χρυσοχοΐδης µίλησε στην επιτροπή για δηµόσια
ΕΥΔΑΠ και ΕΥΔΑΘ. Το τόνισε µάλιστα πάρα πολλές φορές. Συµφωνούµε µαζί του. Αλλά η Κυβέρνηση και οι δανειστές θέλουν
να ιδιωτικοποιηθεί το µέγιστο αγαθό, το νερό.
Ειπώθηκε και στη συζήτηση του προϋπολογισµού από τον
κύριο Πρωθυπουργό ότι για εµάς τους νησιώτες, όπως και για
όλους τους Έλληνες, µια τέτοια εξέλιξη είναι σαφώς αρνητική.
Φανταστείτε να έχουµε πληρώσει τις υποδοµές και µετά η
ΕΥΔΑΠ Νήσων και η ΕΥΔΑΠ στο σύνολό της να δοθούν σε
ιδιώτη. Είναι προφανές ότι και οι τιµές στο νερό θα αυξηθούν κατακόρυφα και το κράτος θα χρειάζεται να επιδοτεί –για να το πω
απλά- τον ιδιώτη για το νερό στα νησιά. Με άλλα λόγια, οι νησιώτες θα είµαστε όµηροι κι έρµαια του κάθε ιδιώτη, που µε ιδιωτικοοικονοµικά κριτήρια δεν θα επενδύσει για το νερό στα νησιά
µας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα έχουµε την ευκαιρία να συζητήσουµε αναλυτικότερα τις διατάξεις του νοµοσχεδίου και
στην κατ’ άρθρον συζήτηση. Όµως, ουσιαστικά το παρόν νοµοσχέδιο κινείται στη λογική, προετοιµάζει, για να το πω καλύτερα,
τις συνθήκες ώστε βασικές κρατικές λειτουργίες να δοθούν σε
ιδιώτες µε έναν τρόπο που δεν µας βρίσκει σύµφωνους.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε
κι εµείς.
Τον λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας Δηµοκρατίας κ. Καραγκούνης.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κυρία
Πρόεδρε.
Προτού κάνω αναφορά στο σηµερινό νοµοσχέδιο -το οποίο
πραγµατικά θεωρώ ότι βρίσκεται σε πολύ θετική κατεύθυνση και
είναι µια πολύ θετική νοµοθετική πρωτοβουλία, γιατί δίνει λύσεις
σε διάφορες αβελτηρίες που είχαν παρουσιαστεί, καθώς εναρµονίζει και την κοινοτική νοµοθεσία µε την εσωτερική- θα ήθελα
να κάνω κάποιες αναφορές στα ζητήµατα της επικαιρότητας.
Επιτρέψτε µου να πω ότι το µεγάλο ζήτηµα της επικαιρότητας
δεν είναι αυτό του Ρωµανού, στο οποίο βεβαίως βρήκαµε µια συναινετική λύση και αξίζουν συγχαρητήρια στην πρωτοβουλία που
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πήρε ο Υπουργός Δικαιοσύνης. Νοµίζω ότι άλλα είναι τα σηµαντικά θέµατα της επικαιρότητας και κυρίως βλέποντας τη χθεσινή
ιστορική βουτιά που υπέστη το ελληνικό Χρηµατιστήριο, το οποίο
δείχνει αυτό ακριβώς που υφίσταται η χώρα, µετά την εκβιαστική
λογική να οδηγηθεί η χώρα σε εκλογές µε το πρόσχηµα της
εκλογής του Προέδρου της Δηµοκρατίας.
Διότι, για να θυµηθεί ο ελληνικός λαός, όσο η χώρα ήταν σε
µια πολιτική σταθερότητα πετύχαµε πάρα πολλά. Πριν από δυόµισι χρόνια ποιος θα έλεγε ότι η χώρα µέσα σε πολύ σύντοµο
χρονικό διάστηµα θα έβγαινε στις αγορές και ότι στην ουσία –
για να το πούµε απλά- θα απεξαρτιόταν από το µνηµόνιο; Αυτό
γίνεται µόνο µε το να υπάρχει πολιτική σταθερότητα.
Όλα αυτά, βεβαίως, για την Αντιπολίτευση δεν έχουν κανένα
νόηµα, καµµία ουσία. Το αντίθετο µάλιστα. Από την πρώτη στιγµή
επιχείρησε µε διάφορους τρόπους να διακόψει τον βίο αυτής της
Κυβέρνησης.
Διαβάζω δηµοσιεύµατα όλων των µεγαλύτερων έγκυρων παγκόσµιων οικονοµικών εντύπων και το τι λένε για τη σηµερινή κατάσταση που ισχύει στην Ελλάδα. Οι «FINANCIAL TIMES»
έγραψαν σήµερα: «Η Ευρωζώνη µπορεί να κληθεί να διαλέξει
ανάµεσα σε διαγραφή χρέους ή στην πρώτη έξοδο από το
ευρώ». Οι αναλυτές της «CITI» λένε: «Αβέβαιο το πολιτικό περιβάλλον στην Ελλάδα µε τον ΣΥΡΙΖΑ επί σκηνής». Η «HSBC» γράφει: «Κίνδυνος να παγώσει η οικονοµία». Υπάρχει σειρά
δηµοσιευµάτων από τα πιο έγκυρα οικονοµικά έντυπα.
Υπήρξε ένα άρθρο προχθές, κύριε Λαφαζάνη, στην εφηµερίδα
«THE WALL STREET JOURNAL» όπου επιγράφετο µε τον τίτλο:
«Ελληνική τραγωδία». Αυτό δείχνει το πώς µας βλέπει ο κόσµος.
Για να δούµε, ποια είναι αυτή η επικείµενη τραγωδία που έρχεται;
Το λέει, πραγµατικά, ο ανεξάρτητος Τύπος ολόκληρου του κόσµου. Το λέει, βεβαίως, η Κυβέρνηση και το αντιλαµβάνονται οι
πολίτες.
Η οικονοµική επιτυχία της Ελλάδος, που επίσης έκανε τον
γύρο των παγκοσµίων µέσων ενηµέρωσης τους τελευταίους
µήνες και ήταν πραγµατικά πρωτοφανής για τα παγκόσµια χρονικά –γιατί, αρέσει δεν αρέσει, ήταν επίτευγµα της Κυβέρνησης
Σαµαρά- κατάντησε τώρα, διαβάζοντας αυτά τα δηµοσιεύµατα,
να επιγράφεται ως επικείµενη ελληνική τραγωδία.
Γιατί αποτελεί φυσικά, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τραγωδία, τη στιγµή που η χώρα ετοιµάζεται για την έξοδο από το µνηµόνιο, για την έξοδο από την κρίση να µπαίνει σε µία άλλη
περίοδο κρίσης, µε απρόβλεπτες συνέπειες για την οικονοµία
και, κυρίως, γιατί αυτό είναι το σηµαντικό για την καθηµερινότητα
του πολίτη.
Ποιος πάει, λοιπόν, να δηµιουργήσει αυτήν την ελληνική τραγωδία; Σας λέει ο παγκόσµιος Τύπος τις πταίει. Φταίει η παράταξη, κύριε Λαφαζάνη, που θέλει να κρατήσει την Ελλάδα
πεισµατικά στη σκοτεινή πλευρά της Μεταπολίτευσης, µε όλη
αυτήν την παθολογία που τη συνοδεύει και µας συνοδεύει στην
κρίση, στην οικονοµία τού «δανεικά και αγύριστα», του συνδικαλιστικού εργατοπατερισµού, στην παιδεία των πανεπιστηµίων και
των καταλήψεων, των κουκουλοφόρων, στην Ελλάδα τελικά της
εξόδου από το ευρώ, της εξόδου από το ΝΑΤΟ, µαζί µε την
παρέα των Podemos και δεν ξέρω ποιους άλλους αριστεριστές
προς την παγκόσµια επανάσταση και αλλοφροσύνη, διότι αυτή
είναι η πραγµατικότητα. Αυτή είναι η ελληνική τραγωδία και νοµίζω ότι πολύ καλά το λένε τα διεθνή µέσα.
Όµως, θα το διορθώσω λιγάκι, γιατί ήταν πράγµατι τραγωδία
µέχρι προχθές. Η Κυβέρνηση, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν
µπορούσε σε καµµία περίπτωση να συγκατατεθεί να συνεχίζει
ένα παιχνίδι σκιών στην πλάτη του ελληνικού λαού και των θυσιών, γιατί αυτές οι θυσίες ήταν που επανέφεραν την οικονοµία
το τελευταίο διάστηµα στον ορθό δρόµο και αυτά τα αποφύγαµε
οριστικά, ενώ τον Μάιο του 2012 ή τον Ιούνιο του 2012 διαφαινόταν η έξοδος και η απόλυτη κατάρρευση.
Η Κυβέρνηση –για να το ξεκαθαρίσουµε- δεν φοβάται και δεν
έχει λόγο να φοβάται τη λαϊκή ετυµηγορία. Αυτό ακριβώς εκφράζει η επιλογή να επισπευστεί η εκλογή του Προέδρου της Δηµοκρατίας. Διότι πιστεύουµε ακράδαντα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι οι Έλληνες Βουλευτές θα υλοποιήσουν την επιταγή
του Συντάγµατος, η οποία –αντίθετη, βεβαίως, µε τους σηµερι-
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νούς παραχαράκτες του πνεύµατός του- θεσµοθετήθηκε από συνταγµατικό νοµοθέτη για να δηµιουργήσει συγκλίσεις, να δηµιουργήσει συναινέσεις κι όχι, βεβαίως, για να γίνεται όργανο στα χέρια
ανεύθυνων πολιτικών δυνάµεων, µε σκοπό την αστάθεια και την
πρόκληση περιπετειών για τη χώρα και την οικονοµία.
Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο επισπεύδεται η προεδρική
εκλογή: να προστατευθεί η χώρα, να προστατευθεί η οικονοµία,
να προστατευθούν οι πολίτες πάνω απ’ όλα, να πούµε τα πράγµατα µε το όνοµά τους και να αναδείξουµε τον ανώτατο πολιτειακό άρχοντα, ο οποίος δεν µπορεί να αποτελεί, όπως τον θέλει
η Αξιωµατική Αντιπολίτευση του λαϊκισµού και της οπισθοδρόµησης, µία εκλογική υποσηµείωση.
Ο ανώτατος άρχοντας πρέπει να ίσταται υπεράνω εκλογικών
και πολιτικών σκοπιµοτήτων, διότι διαφορετικά παύει να υπηρετεί
τον θεσµικό του ρόλο. Αν θέλετε να εκλέγουµε Πρόεδρο της Δηµοκρατίας µε άρωµα εκβιασµών, µε άρωµα άλλων επιλογών και
κυρίως µε άρωµα εκλογών, δεν µπορεί να ισχύσει. Δεν µπορεί να
εκλέγουµε υπό αυτές τις συνθήκες Πρόεδρο της Δηµοκρατίας.
Ειλικρινά πιστεύω ότι καθαρά η διαδικασία που επέλεξε η Κυβέρνηση θα µας κινητοποιήσει όλους κι έτσι στις 29 Δεκεµβρίου,
κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µαζί µε αυτόν τον χρόνο, θα τελειώσει µία µεγάλη συνταγµατική και πολιτειακή εκκρεµότητα που είχαµε και η χώρα θα επανέλθει σε µία περίοδο σταθερότητας και
οµαλότητας, την οποία χρειάζεται τόσο πολύ η οικονοµία, η οποία
θα συνεχίσει την πορεία της ανάκαµψης και στους επόµενους δεκαοκτώ µήνες, ώστε να µπορέσουµε να εκπληρώσουµε τους στόχους που είχαµε θέσει για το τέλος αυτής της τετραετίας.
Αυτό, άλλωστε, το γνωρίζουν και οι ηγήτορες της Αντιπολίτευσης και γι’ αυτό τα παίζουν όλα για όλα αυτή τη στιγµή, ούτως
ώστε να προκαλέσουν εκλογές πριν η Κυβέρνηση ολοκληρώσει
το έργο της και πριν τα οικονοµικά επιτεύγµατα, τα οποία καταγράφονται µεν σε επίπεδο µακροοικονοµίας, επεκταθούν και γίνουν αντιληπτά από τον πολίτη και σε επίπεδο µικροοικονοµίας,
δηλαδή κατευθείαν στην τσέπη του ελληνικού λαού, µε µειώσεις
φόρων και µε αυξήσεις, στην αποκατάσταση αδικιών.
Να το πούµε και ξεκάθαρα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κύριοι της Αντιπολίτευσης, ότι αυτός είναι ο εφιάλτης σας. Ζείτε
από τα µνηµόνια, ζείτε από τα προβλήµατα του κόσµου, θα κάνετε το παν για να µείνουµε στα µνηµόνια. Δεν θέλετε στην ουσία
να βελτιωθεί η καθηµερινότητα του πολίτη, γιατί πολύ απλά δεν
σας νοιάζει.
Το µόνο που σας νοιάζει είναι η κατάκτηση της εξουσίας, µέσω
της πολιτικής και οικονοµικής κρίσης, για να προωθήσετε τη λεγόµενη -στη δική σας φαντασία- «παγκόσµια επανάσταση», να
επιφέρετε πλήγµα στη συνοχή της Ευρώπης και στην ουσία –εγώ
το έχω πει πάρα πολλές φορές- να γίνεται Κούβα της Ευρώπης,
να διαλύσετε το ΝΑΤΟ και γενικά να προωθήσετε µια ιδεοληπτική
ατζέντα της πάλαι Αριστεράς, που έχει ξεπεραστεί σε όλα τα
µήκη και πλάτη της οικουµένης και µόνο εδώ βρίσκει εκφραστές.
Μόνο που η Ελλάδα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν αντέχει
και δεν έχει την πολυτέλεια άλλων τέτοιων επαναστάσεων, ούτε
για διεθνή αποµόνωση ούτε εξόδου από το ευρώ. Αντίθετα, έχει
ανάγκη ηρεµίας, σταθερότητας, ευηµερίας, εντός της Ευρώπης,
εντός της Δύσης. Η Κυβέρνηση είναι αποφασισµένη όλα αυτά να
τα διασφαλίσει και να µην επιτρέψει να γίνουν στάχτη.
Για να φέρω ένα ιστορικό παράδειγµα, κύριοι της Αντιπολίτευσης, κάποτε στην Αίθουσα αυτή ο µεγάλος Κωνσταντίνος Τσαλδάρης παρέδωσε την εξουσία στον, εξίσου µεγάλο, Θεµιστοκλή
Σοφούλη, γιατί αυτό απαιτούσαν οι ανάγκες της πατρίδας.
Ήθελα να ήξερα πόσο απίθανα απέχετε από αυτή τη µεγάλη πολιτική παράδοση -που όλοι τη θυµόµαστε και όλοι αισθανόµαστε
υπερήφανοι- και πόσο εύκολο είναι για εσάς η χώρα και η οικονοµία να αποτελούν επιταγές πρώτης ζητήσεως, για να φουσκώνει το πολιτικό σας πορτοφόλι.
Νοµίζω ότι τελικά τίποτα απ’ όλα αυτά δεν θα γίνει, διότι στις
29 Δεκέµβρη θα εκλέξουµε Πρόεδρο της Δηµοκρατίας, θα επικυρώσουµε, θα επικυρώσει ο λαός -στην ουσία, αυτό θα γίνειαυτή την οριστική έξοδο από τα µνηµόνια και από την κρίση, στην
οποία έχουµε περιέλθει.
Θέλω να κάνω µία αναφορά σε κάποια ζητήµατα του νοµοσχεδίου, τα οποία και πάλι, κύριε Υπουργέ, θεωρώ πως είναι προς
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τη σωστή κατεύθυνση, διότι δίνουν λύσεις και απαντήσεις. Θέλω
να αναφερθώ σε µια τροπολογία που κατέθεσαν δεκαοκτώ Βουλευτές -όχι µόνο από τη Νέα Δηµοκρατία, αλλά και από άλλα
κόµµατα- η οποία έχει να κάνει µε το προσωπικό της ΣΤΑΣΥ που
είχε προσληφθεί από 1-1-2010 και έληξε η σύµβαση στις 31-122010.
Είναι εξειδικευµένο προσωπικό, οι οποίοι µάλιστα, αν θυµάµαι
καλά, έχουν δικαιωθεί και από τα δικαστήρια. Βεβαίως έχει δικαιωθεί και η διοίκηση, η οποία τότε τους είχε προσλάβει. Νοµίζω
ότι η φιλοσοφία της τροπολογίας είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, µε την έννοια ότι ήδη υπάρχει ανάγκη, από τη στιγµή που
το µετρό επεκτείνεται. Διαβάζω ότι το µετρό θα επεκταθεί κατά
επτάµισι χιλιόµετρα, µε δύο αµαξοστάσια και µε δεκαεπτά νέους
συρµούς, σειράς 3.
Οπότε, µε τη λογική και της εξυπηρέτησης του κόσµου, αλλά
και της εξυπηρέτησης της εταιρείας και για να έχει περισσότερα
έσοδα και η εταιρεία, νοµίζω, κύριε Υπουργέ, ότι πρέπει να γίνει
δεκτή αυτή η τροπολογία, γιατί και δίκαιη είναι, αλλά κυρίως εξειδικευµένο προσωπικό θα µπει στην εταιρεία για να καλύψει τις
µεγάλες ανάγκες που έχει.
Πραγµατικά, κύριε Υπουργέ, θέλω να πάρετε θέση σε αυτήν την
τροπολογία. Πιστεύω ότι πρέπει να την αποδεχθείτε και περιµένω
να µου δώσετε µία απάντηση γι’ αυτούς τους ανθρώπους, που και
δικαίωση θα αποτελέσει, αλλά βεβαίως θα εξυπηρετήσει πάνω απ’
όλα την εταιρεία.
Ευχαριστώ πολύ.
ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων): Κυρία Πρόεδρε, µπορώ να έχω τον
λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Μισό λεπτό,
κύριε Υφυπουργέ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρία της Βουλής, αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν
στην έκθεση της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, τριάντα πέντε µαθητές και
µαθήτριες και δύο εκπαιδευτικοί συνοδοί τους από το 3ο Γυµνάσιο Τρίπολης.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Ο Υφυπουργός ο κ. Μιχάλης Παπαδόπουλος έχει τον λόγο για
κάποιες νοµοτεχνικές βελτιώσεις.
ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων): Θα ήθελα να καταθέσω κάποιες νοµοτεχνικές βελτιώσεις, οι οποίες βγαίνουν µέσα από τον διάλογο
και την ανταλλαγή απόψεων που γίνεται. Όπου µπορούν να γίνουν βελτιώσεις γίνονται και αυτός είναι ο στόχος, η πρόθεση
της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου.
Θα ήθελα, βέβαια, να απαντήσω και στην πρόκληση του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου της Νέας Δηµοκρατίας και να πω
ότι έχετε απόλυτο δίκιο. Είναι µία οµάδα ανθρώπων η οποία έχει
εκπαιδευτεί γιατί έχει πληρώσει η εταιρεία γι’ αυτούς να εκπαιδευτούν, οι συγκεκριµένοι άνθρωποι έχουν επιµορφωθεί, έχουν
πάρει σε συγκεκριµένες ειδικότητες έναν ρόλο, δουλεύανε και
σταµάτησε η σύµβασή τους.
Είµαι απόλυτα σύµφωνος ότι πρέπει να προχωρήσει η τροπολογία. Πάντως, το ευχάριστο είναι ότι στην επιτροπή που κουβεντιάστηκε και η Αντιπολίτευση συµφωνεί, σε έναν βαθµό, προς
την κατεύθυνση αυτή και βέβαια συµφωνούν και οι ίδιοι οι εργαζόµενοι που είναι σήµερα στο µετρό και η διοίκηση, η οποία είναι
αυτή που πληρώνει. Δεν πληρώνει ο προϋπολογισµός του κράτους, δεν ανήκει στις κυβερνητικές ΔΕΚΟ η ΣΤΑΣΥ. Ελπίζω να
γίνει δεκτή η τροπολογία και να προχωρήσει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Παρακαλώ,
κύριε Υπουργέ, να κατατεθούν οι νοµοτεχνικές βελτιώσεις στα
Πρακτικά και να διανεµηθούν.
ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων): Βεβαίως, κυρία Πρόεδρε.
(Οι προαναφερθείσες νοµοτεχνικές βελτιώσεις κατατίθενται
για τα Πρακτικά και έχουν ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Τον λόγο έχει
ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ κ. Λαφαζάνης.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Θα χρειαστείτε
όλο τον χρόνο σας;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Όχι, λίγο χρόνο θα χρειαστώ.
Δεν θα έκανα την οµιλία µου σήµερα, αλλά είµαι υποχρεωµένος µετά την παρέµβαση του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου
της Νέας Δηµοκρατίας να δώσω µία οφειλόµενη απάντηση.
Κατ’ αρχάς, βεβαίως, να πω κύριε Υπουργέ, ότι και εµείς στηρίζουµε ολόθερµα την τροπολογία η οποία κατετέθη για το προσωπικό της ΣΤΑΣΥ, το οποίο έχει εκπαιδευτεί το 2010 και
πράγµατι θα ήταν µια µεγάλη αδικία να µην αξιοποιηθεί από την
εταιρεία, προκειµένου να προσφέρει τις υπηρεσίες του. Στηρίζουµε, εποµένως, την τροπολογία και απ’ ό,τι φαντάζοµαι -και
κατάλαβα και από την τοποθέτησή σας- την κάνετε αποδεκτή.
ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων): Θα το δούµε αύριο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Αύριο θα τα πούµε; Εντάξει, θα
τα πούµε και αύριο.
Θα έλεγα, όµως, ότι στο σπίτι του κρεµασµένου δεν είναι δυνατόν να µιλάνε για σκοινί. Είναι δυνατόν η Νέα Δηµοκρατία να
µιλάει από αυτό το Βήµα για τραγωδία στη χώρα; Η τραγωδία
έχει επέλθει στη χώρα. Η τραγωδία είναι οι µνηµονιακές κυβερνήσεις, είναι η κυβέρνηση του Γιώργου Παπανδρέου που µας
έβαλε στα µνηµόνια και στην τρόικα. Είναι στη συνέχεια η κυβέρνηση του κ. Παπαδήµου. Είναι τώρα η Κυβέρνηση Σαµαρά και
Βενιζέλου, Νέας Δηµοκρατίας και ΠΑΣΟΚ, τα δύο συνεταιράκια
που συνεχίζουν την καταστροφή και τη λεηλασία της χώρας.
Αυτό γίνεται πάνω από τέσσερα χρόνια τώρα µε τα µνηµόνια, τις
µνηµονιακές πολιτικές και την παράδοση της χώρας στους πιστωτές.
Εποµένως αυτό το οποίο επιζητεί ο ΣΥΡΙΖΑ, αυτό το οποίο
υποδεικνύει σήµερα ο ΣΥΡΙΖΑ, είναι η προσφυγή στον ελληνικό
λαό, προκειµένου να υπάρξει λύση στο δράµα, λύση στην τραγωδία, και δεν θα µπορέσετε να αποφύγετε αυτή τη δηµοκρατική
διέξοδο όση κινδυνολογία και αν κάνετε. Έχει κουραστεί ο ελληνικός λαός, οι πολίτες αυτής της χώρας από την αφόρητη, εµετική -θα έλεγα- κινδυνολογία σε βάρος της Αριστεράς.
Ποιοι κινδυνολογούν σε βάρος της Αριστεράς; Αυτοί οι οποίοι
λεηλατούν τις περιουσίες του ελληνικού λαού, τις δηµεύουν, αυτοί
οι οποίοι έχουν διαλύσει µισθούς και συντάξεις, αυτοί που έχουν
φτάσει την ανεργία στο ενάµισι εκατοµµύριο και έχει χαθεί και το
1/4 του εθνικού πλούτου µε την πολιτική τους. Είναι δυνατόν αυτοί
να κινδυνολογούν σε βάρος της Αριστεράς, να συνεχίζουν αυτή
την εµετική κινδυνολογία, η οποία θυµίζει µετεµφυλιακά χρόνια
και δεν έχει καµµιά σχέση µε την πραγµατικότητα;
Ετοιµάζονται –µας είπαν- για έξοδο από το µνηµόνιο. Λάθος,
πολύ µεγάλο ψεύδος! Αυτό για το οποίο ετοιµάζεται η Κυβέρνηση είναι να ψηφίσει και να επιβάλει νέα σκληρότατα µέτρα -τα
οποία υποδεικνύει η τρόικα- σε βάρος του ελληνικού λαού και
ασφαλώς ετοιµάζεται στο όνοµα της προληπτικής γραµµής στήριξης να βάλει τη χώρα και σε νέο µνηµόνιο. Γι’ αυτό άλλωστε
έκανε αυτή την παράταση του µνηµονίου κατά δύο µήνες. Επειδή
θέλει να κρύψει αυτές τις προθέσεις της, δεν θέλει να εµφανίσει
την πραγµατική της ατζέντα, δεν θέλει να εµφανίσει αυτή η Κυβέρνηση τι προτίθεται να κάνει για το άµεσο µέλλον, σε βάρος
του ελληνικού λαού, επέσπευσε τις διαδικασίες για την προεδρική εκλογή. Γι’ αυτό πάµε µέσα στα Χριστούγεννα για να
εκλεγεί ο Πρόεδρος της Δηµοκρατίας. Αυτός είναι ο λόγος: να
κρύψει από τον ελληνικό λαό, να κρύψει από τους Βουλευτές,
από την ελληνική Βουλή τις πραγµατικές σκοτεινές προθέσεις
της.
Δεν θα το πετύχει φυσικά, γιατί όλοι ξέρουµε τι περιµένει τον
ελληνικό λαό, αν εκλεγεί Πρόεδρος της Δηµοκρατίας. Βεβαίως
όµως δεν θα εκλεγεί Πρόεδρος της Δηµοκρατίας. Η εκλογή Προέδρου της Δηµοκρατίας είναι όνειρο θερινής νυκτός από αυτή
τη Βουλή, κύριοι. Ξεχάστε το!
Ο κ. Σταύρος Δήµας θα είναι το υποψήφιο θύµα για την εκλογή
Προέδρου της Δηµοκρατίας, δεν θα είναι ο νέος Πρόεδρος της
Δηµοκρατίας. Είναι το ντεκόρ και η βιτρίνα, την οποία βάζετε
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µπροστά, για να οδηγήσετε την προεδρική εκλογή σε µια, θα
έλεγα, ανεπανάληπτη ίσως ήττα, η οποία µπορεί να πάρει και τα
χαρακτηριστικά πανωλεθρίας. Ο Σταύρος Δήµας, δεν ξέρω, αλλά
νοµίζω ότι µε δυσκολία θα συσπειρώσει -αν συσπειρώσει, βεβαίως- τους Βουλευτές της Συµπολίτευσης. Δεν βλέπω να έχει
καµµία τύχη και καµµία προοπτική για τους εκατόν ογδόντα.
Αυτή είναι η πραγµατικότητα.
Τέλος, κυρία Πρόεδρε, δεν είναι δυνατόν να επικαλούνται από
την πλευρά της Νέας Δηµοκρατίας τον ξένο Τύπο, τους «FINANCIAL TIMES», τους «NEW YORK TIMES» και δεν ξέρω και ποια
άλλη εφηµερίδα και να επικαλούνται επίσης τις ξένες τράπεζες,
προκειµένου να κινδυνολογήσουν σε βάρος του ΣΥΡΙΖΑ, σε
βάρος της Αριστεράς και σε βάρος βεβαίως της δυνατότητας
αυτής της χώρας να ακολουθήσει έναν αντιµνηµονιακό προοδευτικό δρόµο.
Το λέµε καθαρά. Δεν θα καθορίσουν την πορεία αυτής της
χώρας οι αγορές, οι λεγόµενες «αγορές», δηλαδή το διεθνές χρηµατιστικό κεφάλαιο και πιο συγκεκριµένα, θα έλεγα, τα πιο επιθετικά, κερδοσκοπικά τµήµατα και µερίδες του διεθνούς χρηµατιστικού κεφαλαίου. Την πορεία της χώρας µας, επιτέλους, θα την
καθορίσει ο ελληνικός λαός. Αυτός θα κρίνει και θα αποφασίσει
ποιον δρόµο πρέπει να ακολουθήσουµε, ποιο πρόγραµµα πρέπει
να εφαρµοστεί σε αυτή τη χώρα και οι αποφάσεις του θα γίνουν
σεβαστές. Οι αποφάσεις του ελληνικού λαού και το πρόγραµµα
που θα εγκρίνει µε την ψήφο του και φυσικά θα στηρίξει µε τους
αγώνες του θα εφαρµοστεί πλήρως και µέχρι τέλους. Δεν θα αποφασίσει κανένας άλλος για το µέλλον αυτής της χώρας!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Παρακαλώ,
ολοκληρώστε, κύριε Λαφαζάνη.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Η κινδυνολογική επίκληση λοιπόν του ξένου Τύπου και των αγορών δεν είναι δυνατόν να θεωρούν κάποιοι ότι µπορεί να επηρεάσει το φρόνηµα, τις διαθέσεις
και τη δυνατότητα του ελληνικού λαού να καθορίσει µια διαφορετική πορεία. Και δεν θα τα επηρεάσει.
Ο ελληνικός λαός, αποφασισµένος, µε ελπίδα για το µέλλον,
θα αποφασίσει για την τύχη του και θα αποφασίσει, στέλνοντας
στα αζήτητα και την τρόικα και το µνηµόνιο και τις µνηµονιακές
κυβερνήσεις και τα τροϊκανά, µνηµονιακά κόµµατα αυτής της
χώρας.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε
κι εµείς.
Τον λόγο έχει ο κ. Καραγκούνης για τρία λεπτά και µετά ακολουθεί ο κύριος Υπουργός.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Θα είµαι πολύ σύντοµος.
Επειδή ο κ. Λαφαζάνης έκανε αναφορά στις αγορές, θα ήθελα
να σας θυµίσω, κύριε Λαφαζάνη, ότι οι αγορές, πριν ξεκινήσει
αυτή η κρίση, εισέφεραν στην ελληνική οικονοµία πάνω από 13
δισεκατοµµύρια ευρώ. Με τα χρήµατα αυτά, κύριε Λαφαζάνη,
έγινε ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, πέρασαν τα τεστ αντοχής οι τράπεζες και, κυρίως, έµειναν τα 11 δισεκατοµµύρια ευρώ
του ΤΧΣ διαθέσιµα να τα έχετε εσείς για να κάνετε πάνω στην
πλάτη των χρηµάτων αυτών κοινωνική πολιτική και να εδράζετε
εκεί όλο το κυβερνητικό σας πρόγραµµα. Αυτό έκαναν οι αγορές,
κύριε Λαφαζάνη!
Τι σας περιέγραψα εγώ…
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα µετά
να απαντήσω.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Κυρία Πρόεδρε, θέλω να καταλάβω
σε ποιο µέρος της διαδικασίας βρισκόµαστε!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Τι να πω για τη
διαδικασία, όταν µέχρι τις 29 Δεκεµβρίου θα έχουµε αυτές τις
συζητήσεις και τίποτε άλλο; Τι να σας κάνω εγώ, για πείτε µου;
Όταν Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος ζητάει τον λόγο µπορώ να
µην τον δώσω;
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Κι εγώ θέλω να µιλήσω!
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Θέλουµε κι εµείς να µιλήσουµε,
κυρία Πρόεδρε!
ΑΣΗΜΙΝΑ ΞΗΡΟΤΥΡΗ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗ: Κι εµείς το ίδιο, κυρία
Πρόεδρε!
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά):Τι να σας πω;
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Εµένα το λέτε; Εσείς διευθύνετε,
κυρία Πρόεδρε!
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ: Μισό λεπτό να τελειώσω
όµως, κύριε Κουτσούκο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Δηλαδή να µη
δώσω τον λόγο στον κ. Λαφαζάνη, που θα τα κάνει εδώ µέσα
µετά…
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Μα, δεν έχω ζητήσει τον λόγο, κυρία
Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Τον έχετε ζητήσει, αλλά µου τον ξαναζητάνε κι οι άλλοι επί του θέµατος.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ: Μισό λεπτό να ολοκληρώσω, κυρία Πρόεδρε.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Δεν ολοκληρώνεται ο κύκλος των
Κοινοβουλευτικών Εκπροσώπων πρώτα; Αυτή δεν είναι η διαδικασία;
ΑΣΗΜΙΝΑ ΞΗΡΟΤΥΡΗ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗ: Υπάρχουν κι άλλοι
Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι!
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ: Κάνω χρήση της δευτερολογίας µου, κυρία Πρόεδρε. Γιατίυπάρχει αυτή η ένταση;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Αφού πάντα ο
Κανονισµός έχει και κάποια «δίοδο».
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ: Κύριε Λαφαζάνη, δεν σας
περιγράψαµε εµείς ως τραγωδία. Ο παγκόσµιος οικονοµικός
Τύπος σάς περιέγραψε ως τραγωδία.
Κάπως έτσι γινόταν και το 2012, τότε που αποσοβήσαµε την
τραγωδία για τη χώρα. Να είστε σίγουροι ότι η Βουλή θα σταθεί
στο ύψος των περιστάσεων και θα αποσοβήσουµε για άλλη µία
φορά την οποιαδήποτε τραγωδία για την Ελλάδα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστώ.
Τον λόγο έχει ο κύριος Υπουργός για δύο λεπτά και µετά ο κ.
Κουτσούκος.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα τον
λόγο επί του θέµατος.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Δεν γίνεται να
πάρετε τον λόγο επί αυτού του θέµατος.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Μα, µε συγχωρείτε!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Σας έδωσα τον
λόγο πριν, νοµίζοντας ότι θα µιλήσετε επί του νοµοσχεδίου, κι
εσείς µιλήσατε για άλλο θέµα.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, εγώ µίλησα πολύ
περιορισµένα, µέσα στον χρόνο που έχω ως Κοινοβουλευτικός
Εκπρόσωπος. Αφού δώσατε τον λόγο στους άλλους, πρέπει να
τον δώσετε και σε µένα!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Τώρα έχει τον
λόγο ο κύριος Υπουργός.
ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Υποδοµών,
Μεταφορών και Δικτύων): Είναι αλήθεια, κύριε Λαφαζάνη, ότι µε
το τελευταίο στοιχείο της παρέµβασής σας εγώ θα συµφωνήσω.
Δεν είναι δυνατόν οι Βουλευτές επαρχίας που είµαστε εδώ -τυχαία
παρευρισκόµενοι- να µιλάµε για ξένο Τύπο και αγορές.
Άλλωστε, η αφρόκρεµα του ΣΥΡΙΖΑ είναι αυτή που σπούδασε
στα ξένα πανεπιστήµια. Εµείς είµαστε από αγροτικές οικογένειες
ή αστικές οικογένειες, µε πολύ µικρά εισοδήµατα. Εσείς έχετε
πολύ µεγάλα εισοδήµατα και το ξέρουµε. Έχει φανεί παντού αυτό.
Η µεγάλη αλήθεια είναι όµως ότι βιάζεστε, κύριε Λαφαζάνη.
Μπορεί να προσπαθήσατε σήµερα µε ήπιο ύφος να το πείτε αυτό,
γιατί συνήθως είστε έξαλλος όταν το λέτε, αλλά βιάζεστε πάρα
πολύ για το αποτέλεσµα της εκλογής του Προέδρου της
Δηµοκρατίας. Είναι ολίσθηµα αυτό το οποίο κάνετε, δηλαδή να
συνδυάζετε την εκλογή του Προέδρου της Δηµοκρατίας µε τις
εκλογές. Είναι λάθος. Έχει φανεί ότι µέχρι σήµερα όλη η
προσπάθεια την οποία κάνετε, που έχει κουράσει τον ελληνικό
λαό, µε συκοφαντίες, µε ψέµατα, µε παραπληροφόρηση, δεν έχει
κεφαλαιοποιηθεί προς όφελός σας, προς το παρόν τουλάχιστον.
Σας συνιστώ, λοιπόν, -εάν µου επιτρέπετε τον όρο- να είστε
πολύ πιο ήρεµος και να δείτε πώς θα εξελιχθεί η πραγµατικότητα.
Είναι λίγες οι µέρες τις οποίες χρειαζόµαστε ακόµη. Και τότε θα
ξαναµιλήσουµε.
Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, µπορώ να έχω
τον λόγο; Μία κουβέντα θα πω µόνο.
(Θόρυβος-διαµαρτυρίες στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Μία κουβέντα
θέλει να πει, αλλά θα κρατήσει έξι λεπτά!
Έχετε τον λόγο, κύριε Λαφαζάνη, για δύο λεπτά, παρακαλώ.
ΑΣΗΜΙΝΑ ΞΗΡΟΤΥΡΗ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗ: Δεν φταίει ο κ. Λαφαζάνης τώρα.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Φτάσαµε στο σηµείο να
θεωρείται έγκληµα το να σπουδάσει ένας νέος από τη χώρα
µας…
ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Υποδοµών,
Μεταφορών και Δικτύων): Δεν είπα αυτό!
ΣΑΒΒΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ: Φτάσαµε στο σηµείο αυτός που
έχει καταθέσεις εκατοµµυρίων να κόπτεται για τα δικαιώµατα
των εργαζοµένων! Έλεος πια! Οι «φτωχούληδες»!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Δεν είναι το
πρόβληµά µας αυτό. Μην ανοίγουµε άλλη συζήτηση. Σας
παρακαλώ, µη διακόπτετε! Να τελειώσει ο κ. Λαφαζάνης.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Δεν είναι κατηγορία το να σπουδάσει ένας νέος άνθρωπος από τη χώρα µας σε οποιοδήποτε
πανεπιστήµιο του εξωτερικού.
ΣΑΒΒΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ: Αν µπορεί, κύριε Λαφαζάνη!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Όλοι έχουµε
άποψη για το θέµα, αλλά δεν θα την πούµε έτσι, φωνασκώντας.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Βεβαίως, εσείς πλέον τους νέους
τούς στέλνετε σωρηδόν στο εξωτερικό για να βρουν δουλειά.
ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Υποδοµών,
Μεταφορών και Δικτύων): Εσείς τους στέλνετε, επειδή δεν
ψηφίσατε τη συνταγµατική Αναθεώρηση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Το θέµα είναι
πώς σπουδάζει ο Έλληνας; Θα το συζητήσουµε τώρα, αυτή τη
στιγµή;
ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Υποδοµών,
Μεταφορών και Δικτύων): Είναι θράσος αυτό που λέτε! Εσείς
τους στέλνετε και κάποιοι άλλοι!
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Εντάξει, ηρεµήστε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Σας παρακαλώ!
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Τους στέλνετε σωρηδόν να
βρουν δουλειά στο εξωτερικό λόγω της ανεργίας. Υπάρχει ένα
νέο µεταναστευτικό κύµα από νέους ανθρώπους, επιστήµονες,
µε µεταπτυχιακά, πολλοί µε διδακτορικό, οι οποίοι πηγαίνουν στο
εξωτερικό, σε άλλες χώρες, για να µπορέσουν να επιβιώσουν,
γιατί η Ελλάδα των µνηµονίων, η Ελλάδα της ανεργίας, δεν τους
δέχεται, δεν µπορεί να τους κρατήσει στην πατρίδα τους. Αυτό
να µέµφεστε και όχι τις σπουδές οποιουδήποτε στο εξωτερικό!
ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Υποδοµών,
Μεταφορών και Δικτύων): Κάνετε παραποίηση και ως προς
αυτό που είπα!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε,
κύριε Λαφαζάνη.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Μια στιγµή! Να πω και µία κουβέντα ακόµη.
Θεσµική εκτροπή είναι µία Βουλή, η οποία βρίσκεται σε πολύ
µεγάλη αναντιστοιχία µε τη βούληση του ελληνικού λαού, να
θέλει να επιλέξει Πρόεδρο της Δηµοκρατίας.
Ο Πρόεδρος της Δηµοκρατίας, για να έχει το απαιτούµενο
κύρος, πρέπει να εκλεγεί από µία Βουλή η οποία θα έχει νωπή
λαϊκή εντολή και θα εκφράζει πραγµατικά τις διαθέσεις του
ελληνικού λαού. Αυτή είναι η ουσία.
Όσον αφορά βεβαίως την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών,
δεν την έκαναν οι αγορές.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ: Οι αγορές την έκαναν!
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Δεν την έκαναν τα ξένα funds.
Δεν την έκαναν τα κερδοσκοπικά κεφάλαια. Την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών την έκανε ο ελληνικός λαός µε
δανεικά, τα οποία πήρε από το Ευρωπαϊκό Ταµείο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ: Και οι αγορές! Πού πήγαν
τα 13 δισεκατοµµύρια ευρώ;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Και αυτή η ανακεφαλαιοποίηση,
που έχει γίνει µε λεφτά του ελληνικού λαού, αντί να αξιοποιηθεί
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για να δίνουν ρευστότητα οι τράπεζες, αξιοποιείται για τα
ιδιοτελή συµφέροντα του τραπεζικού κεφαλαίου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια- Τσαρουχά): Ευχαριστούµε
πολύ, κύριε Λαφαζάνη.
Τον λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ
κ. Γιάννης Κουτσούκος.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Δεν είχα πρόθεση να µιλήσω σήµερα -ίσως χρειαζόταν να µιλήσω αύριο -γιατί εξελισσόταν οµαλά η συζήτηση για ένα νοµοσχέδιο το οποίο έχει πάρα πολλά θετικά στοιχεία, τα οποία
τονίστηκαν αναλυτικά από τον εισηγητή µας κ. Μωραΐτη. Μετά,
όµως, τις παρεµβάσεις των Κοινοβουλευτικών Εκπροσώπων της
Νέας Δηµοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ είναι καθαρό σε τι αναµετρήσεις -και ύφους και ποιότητας- θα οδηγηθούµε, εάν προκύψουν
εθνικές εκλογές.
Γιατί το λέω αυτό, κυρία Πρόεδρε; Το λέω γιατί ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας Δηµοκρατίας είπε ότι αυτά που
πέτυχε η Ελλάδα, τα πέτυχε η Κυβέρνηση Σαµαρά µετά το 2012.
Θέλω να του θυµίσω, για να τον προτρέψω να δει τους αριθµούς,
ότι από τα 29 δισεκατοµµύρια δηµοσιονοµική προσαρµογή τα 27
εκατοµµύρια τα πετύχαµε µέχρι το 2012. Πετύχαµε τα είκοσι
επτά εικοστά ένατα.
Το λέω αυτό, γιατί κάνει τεράστιο λάθος εκείνος ο οποίος -είτε
είναι η Νέα Δηµοκρατία, είτε ο ΣΥΡΙΖΑ, είτε οποιοσδήποτε άλλοςπαραγνωρίζει την τεράστια προσφορά των κυβερνήσεων του
ΠΑΣΟΚ, που µαζί µε τους κόπους και τις θυσίες του ελληνικού
λαού -κάτι το οποίο πληρώσαµε εκλογικά- ώστε να µπορεί η Ελλάδα σήµερα να είναι µια χώρα µε πρωτογενή πλεονάσµατα, µια
χώρα στην οποία δειλά πρόβαλε η ανάπτυξη το τελευταίο τρίµηνο του 2014 µε ευοίωνες προοπτικές για το 2015. Από πού διαταράσσεται αυτό το κλίµα; Διαταράσσεται από µία πολιτική
αβεβαιότητα.
Οι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ µε µία παραφθορά του Συντάγµατος εκβιάζουν τη διαδικασία εκλογής του Προέδρου της Δηµοκρατίας, την οποία ο συνταγµατικός νοµοθέτης τη θέλει ως µια
διαδικασία που εκφράζει το έθνος, µε την έννοια ότι υπάρχει ο
εγγυητής του πολιτεύµατος. Διότι είναι περιορισµένες οι αρµοδιότητες του Προέδρου της Δηµοκρατίας -τις γνωρίζουµε όλοιµετά τη συνταγµατική αλλαγή που έγινε το ’85 από τον Ανδρέα
Παπανδρέου.
Εκβιάζουν, λοιπόν, παραγνωρίζοντας αυτήν τη συνταγµατική
επιταγή. Παροµοιάζουν –θα τους δώσουµε και βραβείο της Μαθηµατικής Εταιρείας!- και ταυτίζουν τους εκατόν ογδόντα Βουλευτές που απαιτούνται για την εκλογή του Προέδρου της
Δηµοκρατίας µε τους εκατόν πενήντα Βουλευτές που πρέπει να
στηρίζουν µία κυβέρνηση.
Δηλαδή, λένε στους Βουλευτές που θέλουν να ψηφίσουν Πρόεδρο της Δηµοκρατίας είτε τη θεωρία του κουµπαρά είτε «θέλετε
να συνεχιστεί το πρόγραµµα της λιτότητας». Τέτοιες εξισώσεις
λύνουν στον ΣΥΡΙΖΑ.
Εµείς θέλουµε να τους πούµε ότι εάν αυτή η Βουλή, όπως ευχόµεθα, εκλέξει Πρόεδρο της Δηµοκρατίας, η Κυβέρνηση θα διαπραγµατευθεί µε σθένος απέναντι στις παράλογες απαιτήσεις
της τρόικας, τις οποίες ορισµένες πλευρές του ΣΥΡΙΖΑ επιχειρούν να εµφανίσουν ως προτάσεις της Κυβέρνησης και ως αποδοχή µέτρων, τα οποία δεν υφίστανται. Διότι, εάν είχαµε
συµφωνήσει στα µέτρα που προτείνει η τρόικα, θα είχε λήξει η
διαπραγµάτευση και τώρα θα ήµασταν στην επόµενη µέρα. Ακριβώς επειδή δεν έχουµε συµφωνήσει, δεν υπάρχει αποτέλεσµα.
Γι’ αυτό υπάρχει η τεχνική παράταση, αυτό το δίµηνο, ώστε να
λυθεί η πολιτική εκκρεµότητα και ή µία κυβέρνηση που είναι ενισχυµένη, έχοντας εκλέξει Πρόεδρο της Δηµοκρατίας, να διαπραγµατευθεί µε βάση το πλαίσιο που εµείς έχουµε αναφέρει,
θωρακίζοντας τη χώρα σε µια ασφαλή έξοδο στις αγορές –γιατί
δεν µπορεί να βγούµε στις αγορές µε επιτόκια που θα τα πληρώσει ο ελληνικός λαός υπερβολικά- ή θα προκύψει µέσα από
τις εκλογές µία καινούργια κυβέρνηση, η οποία επίσης θα έχει
τη λαϊκή ετυµηγορία για να διαπραγµατευθεί.
Ο ελληνικός λαός, έχοντας γνώση όλης της αλήθειας -δηλαδή,
ποιος προτείνει µια ασφαλή έξοδο που δεν διακινδυνεύει τις θυσίες του ελληνικού λαού και ποιος προτείνει µια πολιτική µε αβε-
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βαιότητα, διότι δεν δεσµεύεται για το τι θα πράξει- θα κρίνει.
Εµείς θα είµαστε εδώ για να σεβαστούµε την άποψη και την
επιθυµία του ελληνικού λαού, να ξανακαλέσουµε για εθνική συνεννόηση, γιατί αυτά τα ζητήµατα θέλουν µέγιστη εθνική συνεννόηση, και µε βάση αυτή την πολιτική µας να διασφαλίσουµε ότι
δεν θα έχουµε πισωγυρίσµατα.
Αυτό το λέω για τα θέµατα που θίχτηκαν, των ευρύτερων πολιτικών εξελίξεων, στα οποία, όπως είπα, δεν είχα καµµία διάθεση να αναφερθώ, πολύ δε περισσότερο, κυρία Πρόεδρε, που
πριν από λίγες ώρες αυτό το Σώµα ψήφισε οµόφωνα µία διάταξη
η οποία καρποφόρησε µετά από πολλές δυσκολίες και παρεµβάσεις, που και εγώ προσωπικά και ο κ. Σαλτούρος κάναµε από
χθες το βράδυ, για να δώσουµε λύση σε ένα καυτό πρόβληµα
που απειλούσε τη ζωή ενός ανθρώπου, να δείξουµε την ευαισθησία µας για την ανθρώπινη ζωή και τον σεβασµό µας στη συνταγµατική επιταγή για το δικαίωµα στη µόρφωση για όλους.
Τελειώνω µε τούτο, κρατώντας τον υπόλοιπο χρόνο µου για
αύριο, κυρία Πρόεδρε.
Άκουσα τον κύριο Υπουργό να λέει ότι αποδέχεται µία τροπολογία.
ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων): Είπα ότι συµφωνώ. Δεν είπα ότι αποδέχοµαι. Να λέτε ακριβώς αυτό που λέω. Εγώ δεν είπα ότι θα το
αποδεχτώ. Ο Υπουργός αποδέχεται τις τροπολογίες.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Μάλιστα.
Άκουσα, λοιπόν, τον κύριο Υπουργό να λέει ότι συµφωνεί µε
µία τροπολογία, την οποία υποστήριξε ο συνάδελφος κ. Καραγκούνης, για πρόσληψη κάποιων εργαζοµένων σε έναν συγκοινωνιακό φορέα των οποίων οι συµβάσεις έληξαν το 2010.
Εγώ θέλω να ρωτήσω, λοιπόν, τον κύριο Υφυπουργό που είπε
ότι συµφωνεί, εάν έχει τη σύµφωνη γνώµη πρώτον, του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθµισης κ. Μητσοτάκη,…
ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων): Δεν τον αφορά.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ:…και, δεύτερον, του κ. Χαρδούβελη.
Για ποιον λόγο; Διότι από τη µία µεριά ο κ. Χαρδούβελης, µε
βάση το πλαίσιο στο οποίο λειτουργεί ο προϋπολογισµός, έχει
εντάξει και είναι ενταγµένοι οι συγκοινωνιακοί φορείς στον γενικό
προϋπολογισµό της Κυβέρνησης, ο οποίος πρέπει να είναι ισοσκελισµένος και γι’ αυτόν τον λόγο δεν επιτρέπει προσλήψεις
στους φορείς των συγκοινωνιών που τις ζητούν -και ξέρω ότι η
άποψη του Υπουργείου είναι να γίνουν προσλήψεις.
Από την άλλη µεριά ο κ. Μητσοτάκης µάς µεταφέρει τις πιέσεις των εταίρων µας για να υλοποιήσουµε το πρόγραµµα των
απολύσεων και µας πιέζει και γι’ αυτό. Φυσικά το έχουµε αποτρέψει µέχρι τώρα.
Αν λοιπόν, οι δύο αυτοί σηµαντικοί Υπουργοί δεν µας πουν πώς
αντιλαµβάνονται αυτή τη διαδικασία της επαναπρόσληψης κάποιων εργαζοµένων που έληξαν οι συµβάσεις τους, φαντάζοµαι
ότι δεν µπορεί να την αποδεχθεί κανένας µε µια τέτοια ευκολία,
γιατί φαντάζεστε τι ζητήµατα θα ανοίξουν. Άρα ας αναζητήσουµε
άλλους τρόπους να λύσουµε το πρόβληµα των συγκεκριµένων
εργαζοµένων, το οποίο κατανοούµε, γιατί υπάρχουν χιλιάδες άνθρωποι που είναι άνεργοι και απολυµένοι.
Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Τον λόγο έχει
ζητήσει ο Υπουργός κ. Παπαδόπουλος.
Ορίστε, κύριε Υπουργέ. Έχετε τον λόγο για δύο λεπτά.
ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων): Για ένα λεπτό, κυρία Πρόεδρε.
Πρώτον, αυτό δεν αφορά ούτε τον κ. Μητσοτάκη ούτε τον κ.
Χαρδούβελη. Για να γνωρίζετε, λοιπόν, σας λέω ότι η ΣΤΑΣΥ δεν
ανήκει στις κυβερνητικές ΔΕΚΟ αφ’ ενός, άρα δεν αφορά τον κ.
Μητσοτάκη, και, δεύτερον, ο προϋπολογισµός µε τον οποίο θα
πληρωθούν αυτοί οι εργαζόµενοι είναι προϋπολογισµός µόνο
από τη ΣΤΑΣΥ. Δεν είναι κρατικός προϋπολογισµός.
Όσον αφορά για τον έλεγχο των συγκοινωνιών, αυτό αφορά
µόνον τον ΟΑΣΑ και την ΟΣΥ, όχι τη ΣΤΑΣΥ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Τον λόγο έχει
η Κοινοβουλευτική Εκπρόσωπος της Δηµοκρατικής Αριστεράς
κ. Ασηµίνα Ξηροτύρη.
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ΑΣΗΜΙΝΑ ΞΗΡΟΤΥΡΗ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗ: Είναι αναµενόµενο να
υπάρχουν έντονες συζητήσεις και αντιπαραθέσεις µετά βέβαια
από την προχθεσινή απόφαση της Κυβέρνησης για επίσπευση της
εκλογής του Προέδρου της Δηµοκρατίας, µε τον τρόπο που προβάλλει τα επιχειρήµατα, τα οποία αναδεικνύουν ότι η Κυβέρνηση
έχει πλέον διαπιστώσει ότι δεν υπάρχει κανένα περιθώριο συναίνεσης ούτε καν συνεννόησης για το µεγάλο θέµα του κλεισίµατος
του µνηµονίου και της διαχείρισης του χρέους, ακριβώς γιατί η
ίδια, παρά τα τεράστια προβλήµατα, παρά τις τεράστιες θυσίες
του ελληνικού λαού, δεν πρόκειται να αλλάξει τις ασκούµενες πολιτικές, ενώ χειρίστηκε και χειρίζεται το µεγάλο θέµα του κλεισίµατος του µνηµονίου, όπως και το θέµα της αναδιάρθρωσης του
χρέους, µε λανθασµένο τρόπο, χωρίς αποτέλεσµα και χωρίς βέβαια κανένα σχέδιο.
Συνέχισε και συνεχίζει να αφήνει όλα τα µέτωπα ανοιχτά για το
κλείσιµο του µνηµονίου και δεν έχει αρχίσει καµµία ουσιαστική και
µε σχέδιο, όπως είπα, διαπραγµάτευση µε τους πιστωτές για την
αναθεώρηση του χρέους.
Εποµένως τι επιζητάτε, κύριοι συνάδελφοι; Άκουσα και τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο της Νέας Δηµοκρατίας και τον εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ. Λέτε, κατ’ αρχάς, για την πίεση των αγορών.
Είναι δυνατόν σε όλη αυτή τη συζήτηση να εντάσσεται το θέµα
της πίεσης των αγορών; Στο σπίτι του κρεµασµένου µιλάνε για
σκοινί;
Εγώ δεν συµφωνώ να εντάσσουµε σ’ αυτές τις θεσµικές µας
συζητήσεις, τις κορυφαίες συζητήσεις, τα θέµατα της πίεσης των
αγορών. Όµως, τα προβλήµατα µε τις αγορές τον τελευταίο καιρό
τα δηµιουργούν κατά κύριο λόγο οι κινήσεις της Κυβέρνησης και,
βέβαια, το ότι παραµένει η αβεβαιότητα της συµφωνίας κλεισίµατος, λόγω των κακών χειρισµών της Κυβέρνησης και λόγω του
χρέους, το οποίο παραµένει σε δυσθεώρητα ύψη, χωρίς καµµία
προοπτική βιωσιµότητάς του.
Τι γίνεται από εδώ και πέρα; Πώς φτάσαµε µέχρι εδώ; Πώς είµαστε σε ακόµη χειρότερη κατάσταση, µε τη θηλειά του χρέους
να σφίγγει ακόµη περισσότερο τον ελληνικό λαό; Πώς φθάσαµε;
Δεν φθάσαµε µε τις λανθασµένες επιλογές και τη διακυβέρνηση
µε ένα σωρό προβλήµατα από τα δύο κόµµατα, Νέα Δηµοκρατία
και ΠΑΣΟΚ, που επί σαράντα χρόνια έχουν την ευθύνη; Δεν φτάσαµε µετά µε κακούς χειρισµούς από το 2009 στα θέµατα των µνηµονιακών επιλογών αλλά και του τρόπου εφαρµογής από την
Κυβέρνηση, µε την κυρίαρχη συµµετοχή της Νέας Δηµοκρατίας,
του προγράµµατος δηµοσιονοµικής προσαρµογής, που επέβαλε
τεράστιες θυσίες του ελληνικού λαού, χωρίς, όµως, τώρα να
έχουµε ένα αποτέλεσµα κλεισίµατος αυτού του µνηµονίου και ορισµένα µέτρα, τα οποία να δίνουν ώθηση στην ανάπτυξη, στην ανάσχεση της ανεργίας στην αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης;
Έχουµε µία συµφωνία ακόµη ανοιχτή, που οι πιστωτές θέλουν
να επιβάλουν και πρόσθετα επαχθή µέτρα, ενώ δεν γίνεται καµµία
κουβέντα πλέον για την αναδιάρθρωση του χρέους, αλλά γίνεται
κουβέντα για τρίτο µνηµόνιο ως µια προληπτική γραµµή στήριξης
κ.λπ.; Το ΔΝΤ θέλει και αυτό επιβάλλει τα δικά του θέµατα.
Τι κάνετε, κύριοι συνάδελφοι, τώρα; Τι κάνετε; Εντάσσετε το
θέµα της προεδρικής εκλογής, ένα κορυφαίο θέµα της δηµοκρατίας, µέσα σ’ αυτόν τον ατελή και κάκιστο σχεδιασµό σας για το
πώς θα κλείσετε το µνηµόνιο και την αναδιάρθρωση του χρέους.
Είναι δυνατόν να το κάνετε αυτό;
Κάντε τη δουλειά και κλείστε τη συµφωνία όπως πρέπει και το
άλλο θα προχωρήσει όπως πρέπει, όπως επιτάσσει η δηµοκρατία
µας. Όταν έλθουν οι εκλογές –που θα έλθουν εκλογές, είναι πλέον
αναπόφευκτο µε την πολιτική που ασκείτε- εκεί να παρουσιάσετε
στον ελληνικό λαό τι έφταιξε µέχρι τώρα και είµαστε σε αυτήν την
κατάσταση -δεν είµαστε καλύτερα, παρά τις θυσίες του- τι έφταιξε
µέχρι τώρα που δεν έχετε κλείσει αυτά τα θέµατα του µνηµονίου
και ποιο είναι το σχέδιό σας από εδώ και πέρα.
Πρέπει να τα παρουσιάσετε στον ελληνικό λαό, λοιπόν, για να
τελειώσει, επιτέλους, αυτό το µαρτύριο και να µην αφήνουµε συνεχώς –µα, συνεχώς- στους πιστωτές σχεδόν τον πρώτο λόγο και
την επιρροή σε κρίσιµα και κορυφαία θέµατα της δηµοκρατίας για
τη χώρα µας.
Αναγκάζοµαι, λοιπόν, να αναφερθώ σ’ αυτό το θέµα, γιατί πραγµατικά θα ισχύσει από εδώ και πέρα ένας παραλογισµός σ’ όλες
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αυτές τις τοποθετήσεις.
Συστήνω νηφαλιότητα, κύριοι συνάδελφοι, στο εξής: Οδηγούµαστε σε εκλογές. Η Κυβέρνηση το έχει αποφασίσει αυτό. Το καταλαβαίνει. Δεν υπάρχει περίπτωση να βρεθούν οι εκατόν
ογδόντα Βουλευτές. Τo έχει αποφασίσει και, βέβαια, εδώ θα πρέπει και εκείνη να παρουσιάσει το σχέδιό της και η Αντιπολίτευση
και όλα τα άλλα κόµµατα να παρουσιάσουν ένα βιώσιµο σχέδιο
στον ελληνικό λαό, για να ζητήσουν την ετυµηγορία, για να ζητήσουν την ψήφο του.
Ήθελα να αναφέρω, πριν πω δύο κουβέντες για το νοµοσχέδιο
-τα υπόλοιπα θα τα πω αύριο- ότι σήµερα το Κοινοβούλιο είχε
µία κορυφαία στιγµή. Δείξαµε όλοι πραγµατικά -και χθες δόθηκε
πολύ µεγάλη µάχη- την κοινωνική ευαισθησία και τη θεσµική ευθύνη, για να επικρατήσει, όπως είπε ο Γιάννης Πανούσης, το δίκαιο. Σηκωθήκαµε όλοι λίγο ψηλότερα. Αρθήκαµε απ’ αυτές τις
αντιφάσεις µας. Γίναµε σοφότεροι και πετύχαµε µε τη συναίνεσή
µας να λύσουµε ένα θέµα ζωής, της ζωής του Νίκου Ρωµανού.
Εµείς, ως ΔΗΜΑΡ, είµαστε ευτυχείς -και νοµίζω και όλες οι
πτέρυγες- ότι συµβάλαµε σ’ αυτήν την κατεύθυνση. Ας έχουµε
τέτοιες στιγµές συναίνεσης και ευαισθησίας για τα πραγµατικά
προβλήµατα της κοινωνίας.
Έρχοµαι τώρα στο πολυνοµοσχέδιο, το οποίο πράγµατι –και
άλλες φορές το έχουµε διαπιστώσει, το ίδιο διαπιστώνουµε και
τώρα- έχει πολλές ετερόκλητες, αποσπασµατικές διατάξεις. Δεν
έχει µία ενιαία δοµή, παρ’ όλο που ορισµένα του κεφάλαια έχουν
δοµή. Το τρίτο κεφάλαιο, παραδείγµατος χάριν, το οποίο αφορά
το θέµα της Επιτροπής Διερεύνησης Σιδηροδροµικών Ατυχηµάτων και Συµβάντων, έχει µία δοµή. Μετά, όµως, τα άλλα κεφάλαια πραγµατικά έχουν ετερόκλητες µεταξύ τους διατάξεις.
Πολύ σωστά είπαν και οι άλλοι εκπρόσωποι και η εισηγήτριά µας
κ. Νίκη Φούντα ότι εδώ είναι δύσκολο να µιλήσει κανείς επί της
αρχής και της φιλοσοφίας του νοµοσχεδίου.
Εγώ, όµως, θα ήθελα να πω ότι υπάρχουν κάποια θέµατα, στα
οποία υπάρχει η φιλοσοφία του νοµοσχεδίου, µε τα οποία εµείς
δεν συµφωνούµε, όπως, παραδείγµατος χάριν, τα θέµατα των
ρυθµίσεων της ιδιωτικοποίησης του ΟΣΕ, της ιδιωτικοποίησης
των σιδηροδροµικών συγκοινωνιών.
Πώς προχωράτε συνέχεια αυτό το θέµα, κύριε Υπουργέ; Μέχρι
πού θα φθάσατε την ιδιωτικοποίηση; Ακόµη και αυτά τα οποία
εµείς λέµε ότι πρέπει να παραµείνουν στο δηµόσιο, δηλαδή οι
γραµµές, το τροχαίο υλικό, η συντήρηση και τα λοιπά, σιγά σιγά
µεθοδεύετε να πάνε και αυτά προς ιδιωτικοποίηση.
Αποδυναµώνετε πλήρως τον ΟΣΕ. Μεταφέρετε στη «ΓΑΙΑΟΣΕ
Α.Ε.» σε αυτή τη φάση όλα τα θέµατα της ακίνητης και κινητής
περιουσίας, του τροχαίου υλικού κ.λπ. και της συντήρησης -ενώ
δεν έχει τη δυνατότητα αυτή και τη γνώση- ούτως ώστε µετά διά
των γνωστών παραχωρήσεων και διολισθήσεων προς την «ΤΡΑΙΝΟΣΕ» και να προχωρήσει η ιδιωτικοποίηση αυτών. Και όλα αυτά
γίνονται, όταν ήδη η λειτουργία και διαχείριση των σιδηροδροµικών συγκοινωνιών έχει µεταφέρει στην «ΤΡΑΙΝΟΣΕ».
Υπάρχουν και δύο διαγωνισµοί σε εξέλιξη για την «ΤΡΑΙΝΟΣΕ»
και την ΕΕΣΣΤΥ που βρίσκονται στη β’ φάση και από ό,τι καταλαβαίνω, δεν είναι και τόσο επιτυχείς διαγωνισµοί.
Εµείς σε αυτό το θέµα λέµε ότι πρέπει να σταµατήσετε. Ο ΟΣΕ
και η «ΓΑΙΑΟΣΕ», που παραµένουν σε δηµόσιο έλεγχος, πρέπει
να έχουν τη δυνατότητα, την επάρκεια και κυρίως να έχουν στην
κτήση τους και να συντηρούν όλη τη δηµόσια περιουσία και το
υλικό των ελληνικών σιδηροδρόµων.
Από εκεί και πέρα, στο άρθρο 68 ανοίγετε µία κερκόπορτα.
Σας ρώτησε και ο Βουλευτής σας κ. Ταµήλος γιατί ανοίγετε αυτό
το θέµα. Τώρα που πάµε να κλείσουµε το θέµα για το νερό, τη
µη ιδιωτικοποίηση της ΕΥΔΑΠ, της ΕΥΑΘ κ.λπ.. και το Συµβούλιο
της Επικρατείας και ολόκληρη η Ευρώπη πλέον έχει κάνει πίσω
-γιατί το νερό είναι υπέρτατο δηµόσιο αγαθό- εσείς προχωράτε
ξεκινάτε τώρα να δώσετε επί της ουσίας στην ΕΥΔΑΠ -και όχι ως
έναν συµβουλευτικό ρόλο- όλη την περιφέρεια Αττικής, έναν µεγάλο αριθµό δήµων; Δηλαδή θέλετε να πάρετε τη διαχείριση του
νερού από την αυτοδιοίκηση και να την πάτε στην ΕΥΑΘ, ούτως
ώστε να έχει µια µεγαλύτερη προίκα, για να επιτύχετε µία καλύτερη ιδιωτικοποίηση;
Όχι! Αυτό το άρθρο πρέπει να αποσυρθεί! Το θέµα της ιδιωτι-
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κοποίησης της ΕΥΑΘ και της ΕΥΔΑΠ πρέπει να κλείσει, να παγώσει και να τελειώσει αυτή η ιστορία. Ήδη στην Ευρώπη απέτυχε
αυτή η ιδιωτικοποίηση και όλα αυτά τα θέµατα έχουν επαναφέρει
τη διαχείριση στην αυτοδιοίκηση.
Θέλω να θίξω ακόµη ένα θέµα επί της αρχής και αύριο επί των
άρθρων θα µιλήσω περισσότερο, κυρία Πρόεδρε. Υπάρχουν αρκετές ρυθµίσεις εδώ για θέµατα των δηµοσίων έργων. Υπάρχουν
δύο κρίσιµα θέµατα, κύριε Υπουργέ.
Το ένα κρίσιµο θέµα –που είναι πάρα πολύ σηµαντικό- είναι το
σύστηµα –«εθνικό» σύστηµα- για τις τεχνικές προδιαγραφές και
τη σύνδεση των προδιαγραφών µε την τιµολόγηση των υλικών
για την κατασκευή των έργων.
Αυτό το σύστηµα κατά κύριο λόγο το λειτούργησαν οι δηµόσιες υπηρεσίες του πρώην ΥΠΕΧΩΔΕ. Κατά καιρούς είχε πραγµατικά συζητηθεί η ανάγκη δηµιουργίας ενός φορέα. Ο φορέας
αυτός δηµιουργήθηκε ως το Ινστιτούτο Οικονοµίας των Κατασκευών που είχε τέτοια θέµατα, δηλαδή να επεξεργάζεται και να
αναλύει προτάσεις. Το καταργήσατε µε τη διοικητική µεταρρύθµιση. Τώρα λέτε ότι µε υπουργική απόφαση θα συσταθεί ένα
άλλο νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Τελειώνω, κυρία Πρόεδρε.
Όλο αυτό το εθνικό σύστηµα, κύριε Υπουργέ, δεν µπορεί να
είναι ένα νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου µη κερδοσκοπικού
χαρακτήρα. Πρέπει να είναι ένας δηµόσιος φορέας, ένα ΝΠΔΔ,
που θα συνεργάζεται µε τις δηµόσιες υπηρεσίες, για να µπορεί
πράγµατι να ανανεώνει, να συµπληρώνει και να εκσυγχρονίζει
αυτό το σύστηµα των τεχνικών προδιαγραφών και τιµολόγησης
και παράλληλα να µπορεί να υποστηρίζει -αυτό δηλαδή που επιχειρείτε να διορθώσετε µε το 2% πρόσθετο τέλος ως προς το
θέµα ελέγχου της ποιότητας των έργων- κατά κύριο λόγο τις τεχνικές προδιαγραφές και τον έλεγχο της ποιότητας των έργων.
Με την αποδιοργάνωση που υπάρχει στις υπηρεσίες, και ιδιαίτερα στις τεχνικές υπηρεσίες, τα θέµατα του ελέγχου της ποιότητας των έργων πήγαν πολύ πίσω και αυτό είναι ένα πάρα
πολύ µεγάλο πρόβληµα για όλους µας. Γιατί το να κατασκευάζονται έργα χωρίς να διασφαλίζεται η ποιότητά τους είναι ένα
τεράστιο πρόβληµα. Αύριο επί των άρθρων θα µπορέσουµε να
κάνουµε κάποιες πρόσθετες παρατηρήσεις.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Ευχαριστούµε
πολύ.
Τον λόγο έχει η κ. Μαρίνα Χρυσοβελώνη, Κοινοβουλευτική Εκπρόσωπος των Ανεξάρτητων Ελλήνων.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Κυρία Πρόεδρε, θα χρησιµοποιήσω
όλο τον χρόνο µου, γιατί ενδεχοµένως αύριο να µην µπορέσω να
µιλήσω.
Το συζητούµενο νοµοσχέδιο του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων είναι πράγµατι ένα πολυνοµοσχέδιο µε
ογδόντα πέντε εξειδικευµένα άρθρα, που αφορούν στους τοµείς
των µεταφορών, τηλεπικοινωνιών και δηµοσίων έργων. Κάποια
από τα άρθρα αυτά αναµφίβολα είναι θετικά. Σε κάποια έχουµε
κάποιες ενστάσεις και παρατηρήσεις. Νοµίζω ότι ο κ. Ουζουνίδης
τοποθετήθηκε και σήµερα εξειδικευµένα και αύριο θα συνεχίσει
στην επί των άρθρων συζήτηση.
Όµως, αυτό που µπορώ να παρατηρήσω είναι ότι το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο βλέπουµε ότι διαπνέεται κατά κάποιον τρόπο
από τη λογική των ιδιωτικοποιήσεων σε βάρος του δηµοσίου
συµφέροντος.
Εγώ, λοιπόν, θα εστιάσω µόνο στο εξής, στην επιχειρούµενη
εκ µέρους σας ιδιωτικοποίηση και στα τρένα. Δεν είναι καθόλου
σαφές το πώς βλέπετε την επόµενη µέρα των ελληνικών σιδηροδρόµων, καθώς και της κινητής και ακίνητης περιουσίας τους και
δη µάλιστα προς όφελος του δηµοσίου συµφέροντος. Επίσης
δεν µπορούµε να καταλάβουµε τι σκοπεύετε να κάνετε µε τους
εργαζόµενους σε αυτά.
Παρατηρούµε, επίσης, ότι γίνονται στοχευµένες κινήσεις, οι
οποίες πολύ φοβάµαι ότι σε λίγο χρονικό διάστηµα θα οδηγήσουν στο να µην υπάρχει δηµόσιος σιδηρόδροµος ή ο σιδηρόδροµος να µην είναι καθόλου ανταγωνιστικός.
Επίσης, παρατηρούµε ότι δεν εγγυάστε ούτε διασφαλίζετε το
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µέλλον του, ώστε να γίνουν εδώ στην Ελλάδα επενδύσεις για τον
σιδηρόδροµο και να εξασφαλιστούν οι θέσεις εργασίας των σιδηροδροµικών. Οι σιδηρόδροµοι υπολειτουργούν, καθώς είναι
απολύτως υποστελεχωµένοι.
Αυτό, λοιπόν, που απαιτούµε, από την πλευρά των Ανεξάρτητων Ελλήνων, είναι ο ελληνικός σιδηρόδροµος να µη χάσει τον
δηµόσιο χαρακτήρα του, να µπορέσει να στελεχωθεί ξανά µε ανθρώπινο δυναµικό, ώστε να αναπτυχθεί και να γίνει ανταγωνιστικός. Ασφαλώς την ίδια άποψη έχουµε, δηλαδή το ίδιο αντίθετοι
είµαστε µε οποιαδήποτε προσπάθεια ιδιωτικοποίησης του νερού,
το οποίο θεωρούµε ότι είναι ένα δηµόσιο αγαθό και έτσι θα πρέπει να παραµείνει.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, από ό,τι διαφαίνεται το παρόν
νοµοσχέδιο είναι το τελευταίο, ίσως το προτελευταίο της συγκυβέρνησης Σαµαρά, µιας Κυβέρνησης που οδηγείται στο ικρίωµα
σύµφωνα µε τη µνηµονιακή εφηµερίδα «ΤΟ ΒΗΜΑ».
Διαβάζω, λοιπόν, χαρακτηριστικό απόσπασµα από το τελευταίο άρθρο στην εφηµερίδα «ΤΟ ΒΗΜΑ»: «Οι αντιφάσεις στις
οποίες πλέει η κυβερνητική προπαγάνδα είναι πρωτοφανείς,
όπως και η έκταση της σύγχυσής της, σε µία πορεία χωρίς πυξίδα πλέον και προορισµό. Η σύγχυση της Κυβέρνησης προκύπτει διαρκώς µέσα από την ίδια της τη ρητορική.».
Εγώ θα προσέθετα στην προαναφερθείσα ακριβοδίκαια ανάλυση που έγινε στην εφηµερίδα «ΤΟ ΒΗΜΑ» ότι η σύγχυση του
Πρωθυπουργού κ. Σαµαρά αναδεικνύεται κυρίως όχι µέσα από
τα λόγια του, αλλά από τις ίδιες του τις πράξεις. Πώς αλλιώς να
χαρακτηρίσει κανείς ενέργειες της συγκυβέρνησης, όπως είναι
η υποψηφιότητα Δήµα για την Προεδρία της Δηµοκρατίας, αν
όχι ως πράξεις σύγχυσης; Σίγουρα θα έλεγα ότι πρόκειται για
µια «λευκή πετσέτα», τόσο εκ µέρους της Νέας Δηµοκρατίας όσο
και του ΠΑΣΟΚ που τον πρότειναν.
Πρόκειται για µία καθαρή αποδοχή ήττας από µία Κυβέρνηση
η οποία τελειώνει, ενός κυβερνήτη που έχει αποτύχει και ο
οποίος δεν έχει το θάρρος να το παραδεχθεί. Πρόκειται για την
καταστροφική αποτυχία µιας πολιτικής, της οποίας, όµως, δυστυχώς, τα σπασµένα πλήρωσε και συνεχίζει να πληρώνει ο ελληνικός λαός και όχι οι εκτελεστές του µνηµονίου.
Η αποχώρηση του κ. Σαµαρά δεν χρειαζόταν να γίνει κατά
αυτόν τον τρόπο. Ειλικρινά σάς λέω, δεν άξιζε σε ένα ιστορικό
κόµµα, όπως η Νέα Δηµοκρατία, ο ρόλος του «µυστικού θιάσου»,
όπως έλεγε ο Κωνσταντίνος Καβάφης.
Πρόκειται για ένα τέλος που ίσως αρµόζει στον κ. Σαµαρά,
αλλά όχι στους ανθρώπους οι οποίοι στήριξαν τη Νέα Δηµοκρατία, στους ψηφοφόρους που έδειξαν γενναιότητα, δίνοντας τη
δυνατότητα στον κ. Σαµαρά να κάνει όσα υποσχόταν πριν από
δυόµισι χρόνια.
Δυστυχώς, λοιπόν, εκείνος δεν τίµησε καθόλου την εµπιστοσύνη των ψηφοφόρων του. Όχι µόνο έκανε τα αντίθετα από όσα
τούς είχε υποσχεθεί, όχι µόνο ακύρωσε όλα τα Ζάππεια και τις
δηµόσιες δεσµεύσεις του, αλλά προτίµησε να εναγκαλιστεί το
ΠΑΣΟΚ του κ. Βενιζέλου, σε µία απολύτως αυτοκτονική συνεργασία, σε µία ταύτιση τόσο στενή, µία αγκαλιά τόσο σφιχτή, που
οδηγεί σήµερα και τους δύο, βυθιζόµενους, στον πάτο της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας.
Τελικά, δεν υπάρχει κάτι που να µην έχει ήδη πει ο µεγάλος
Αλεξανδρινός ποιητής, ο σπουδαίος Καβάφης. Όταν έγραφε το
«Απολείπειν ο θεός Aντώνιον», σίγουρα δεν είχε στο µυαλό του
τον Αντώνη Σαµαρά. Σίγουρα δεν θα µπορούσε σε καµµία περίπτωση να φανταστεί πως ένα κόµµα της σύγχρονης Ελλάδος,
όπως είναι η Νέα Δηµοκρατία, θα είχε µετατραπεί σε έναν «µυστικό θίασο», πως θα είχατε θεοποιήσει µία Γερµανίδα πολιτικό,
όπως είναι η Μέρκελ.
Όπως έγραψε πολύ χαρακτηριστικά ο Αλεξανδρινός ποιητής,
απευθυνόµενος στον δικό του Αντώνιο, «την τύχη σου που ενδίδει πια, τα έργα σου που απέτυχαν, τα σχέδια της ζωής σου που
βγήκαν όλα πλάνες, µη ανωφέλετα θρηνήσεις…όχι µε των δειλών
τα παρακάλια». Είναι, λοιπόν, µία προτροπή, την οποία απευθύνουµε εµείς οι Ανεξάρτητοι Έλληνες σήµερα στον κ. Σαµαρά.
Είναι η ανάγκη για πολιτική γενναιότητα, που αρνείται να δείξει
µέχρι τέλους.
Αντί, λοιπόν, να παραιτηθεί χθες, αφήνει ένα ιστορικό κόµµα,
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όπως είναι η Νέα Δηµοκρατία, να διασυρθεί, βουλιάζοντας. Μετατρέπει τη Νέα Δηµοκρατία σε ένα νέο ΠΑΣΟΚ, µια σκιά από τη
µεγάλη παράταξη που δηµιούργησε ο Κωνσταντίνος Καραµανλής πριν από σαράντα χρόνια.
Είναι, όµως, ειλικρινά πολύ κρίµα, είναι εξαιρετικά άδικο ένα
κόµµα, όπως η Νέα Δηµοκρατία, να υποβιβάζεται στον καβαφικό
ρόλο του «µυστικού θιάσου». Είναι άδικο για τη χώρα να µην
έχετε τη γενναιότητα να παραιτηθείτε άµεσα, απλώς για να µπορέσετε να κρατηθείτε στην εξουσία για είκοσι ακόµα ηµέρες.
Οι ταχύτατες εξελίξεις, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι
πλέον αναπόφευκτες, τόσο για τον κ. Σαµαρά όσο και για τον κ.
Βενιζέλο. Το τέλος είναι προδιαγεγραµµένο και κοινό για τη Νέα
Δηµοκρατία και το ΠΑΣΟΚ. Όµως, µέχρι και την τελευταία στιγµή
εσείς φαίνεται ότι θα συνεχίσετε να εξυπηρετείτε εκείνους που
σας κράτησαν στην εξουσία, τους φίλους σας καναλάρχες, που
ο ίδιος ο Κώστας Καραµανλής αποκαλούσε κάποτε «νταβατζήδες».
Οι καλοί φίλοι, όµως, στην ανάγκη φαίνονται. Την ώρα, λοιπόν,
που καταρρέετε, σπεύδετε να τους στηρίξετε µε µία ακόµα τροπολογία που αναβάλλει τη διεξαγωγή διαγωνισµού για τη λειτουργία τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών σταθµών.
Δίνεται παράταση ενός ακόµα χρόνου στο καθεστώς ανοµίας
και αδιαφάνειας που κυριαρχεί στη λειτουργία των µέσων µαζικής ενηµέρωσης. Και δεν το κάνετε µόνο για αυτό. Άλλωστε, όλοι
ξέρουµε τι συµβαίνει µε τα διαπλεκόµενα κανάλια στη χώρα µας.
Πρόκειται για παθογένεια, η οποία ξεκινά µε ένα ΕΣΡ, το οποίο
ουσιαστικά λειτουργεί ως άντρο ανοµίας, συγκαλύπτοντας το
σύνολο σχεδόν των συστηµικών µέσων ενηµέρωσης.
Η κατάσταση είναι τέτοια, που ακόµα και το ΕΣΡ αναγκάστηκε
να επισηµάνει ότι κορυφαίο µέσο ενηµέρωσης είναι τόσο βαθιά
βουτηγµένο στα χρέη, που όχι µόνο δεν µπορεί να επιβιώσει οικονοµικά µε όρους ελεύθερης αγοράς, αλλά νοµικά θα έπρεπε
να είχε ήδη κλείσει, καθώς δεν πληρούσε εδώ και πολύ καιρό τις
στοιχειώδεις προϋποθέσεις της κεφαλαιακής επάρκειας.
Και όµως, µε αυτά τα καταχρεωµένα κανάλια παραµένετε
µέχρι το τέλος σφιχταγκαλιασµένοι. Το αµαρτωλό τρίγωνο το
συµπληρώνουν οι τράπεζες, που κρατάνε τόσο τα δικά σας χρέη
όσο και αυτά των καναλιών.
Την ώρα, λοιπόν, που συµβαίνουν όλα αυτά, τη στιγµή που καταρρέετε, ακούσαµε προχθές ένα ρεπορτάζ –ο Θεός, βέβαια, να
το κάνει!- για την πρωτοβουλία κάποιων ανεξάρτητων Βουλευτών
να στηρίξουν την Κυβέρνηση. Βγήκαν, λοιπόν, τα αθεόφοβα αυτά
κανάλια, οι φίλοι σας και είπαν: «Υπέγραψαν πολλοί Ανεξάρτητοι
κείµενο για ψήφιση Προέδρου της Δηµοκρατίας».
Ποιοι ήταν οι περίφηµοι «πολλοί»; Αρχικά δεν µας λέγατε.
Μετά βεβαίως, µάθαµε ότι «πρόκειται», δήθεν, «για δώδεκα Βουλευτές». Μετά µάθαµε –από τα ίδια συστηµικά κανάλια- ότι «αυξάνονται διαρκώς όσοι συνυπογράφουν την επιστολή». Μετά µας
είπαν «για είκοσι Βουλευτές». Στο τέλος αποκαλύφθηκε ότι υπήρχαν µόνον οκτώ. Και σήµερα -µην τα ρωτάτε- ακόµα και οι ελάχιστοι Βουλευτές που υπέγραψαν, ανέκρουσαν πρύµνα, µόλις
έµαθαν ποιος είναι ο υποψήφιος Πρόεδρος της Δηµοκρατίας.
Τελικά θα αναρωτηθείτε τι έµεινε από όλη αυτήν τη σκηνοθετηµένη ιστορία, που ξεφούσκωσε µέσα σε λίγες ώρες σαν το
µπαλόνι; Μείναµε εκεί από όπου αρχίσαµε µε τη συγκυβέρνηση,
µια-δυο βουλευτικές πατερίτσες και βέβαια, πάντοτε, µε τα κανάλια τα συστηµικά. Γιατί οι Βουλευτές µπορεί να αποµακρύνονται από το κυβερνητικό στρατόπεδο εν όψει εκλογών, κατ’
ανάγκη, όµως αυτά ποτέ. Παραµένουν πιστά µέχρι το πικρό
τέλος της συγκυβέρνησης, που αναγνωρίζει βεβαίως τις καλές
τους υπηρεσίες.
Ξέρετε πόσο στοιχίζουν αυτές οι καλές υπηρεσίες; Θα σας πω,
λοιπόν, το νούµερο, σύµφωνα µε τα λεγόµενα του ιδίου του κ.
Χρυσοχοΐδη: τριακόσια εκατοµµύρια ευρώ. Τόσο θα ήταν το όφελος του δηµοσίου από τους καναλάρχες µόνον από την εκχώρηση του ψηφιακού µερίσµατος, εάν, βέβαια, κάνατε
διαγωνισµό, τον οποίο όµως, δεν θέλετε µε τίποτα να προχωρήσετε.
Έτσι, λοιπόν, έρχεσθε για ακόµα µία φορά να µεταθέσετε το
όλο θέµα στο µέλλον, πάλι καταθέτοντας µία υπουργική τροπολογία. Και αυτό γιατί δεν θέλετε να επιβαρύνετε τους καναλάρ-
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χες µε διαγωνισµούς. Προφανώς αυτό εννοούσατε, όταν µιλούσατε πρόσφατα για απλοποίηση του καθεστώτος αδειοδότησης
των ιδιωτικών επιχειρήσεων. Λέτε: Γιατί να επιβαρύνουµε τώρα
το δηµόσιο µε την έκδοση αδειών ραδιοφωνικών σταθµών και µε
την αδειοδότηση παρόχων περιεχοµένου; Εξ ου και η υπουργική
τροπολογία Νέας Δηµοκρατίας-ΠΑΣΟΚ. Απλά και παστρικά
πράγµατα.
Βεβαίως, η διαπλοκή σάς ανταποδίδει τη χάρη. Δεν πειράζει
που έσκασε η προηγούµενη φούσκα µε τους είκοσι Βουλευτές.
Βρέθηκε, λοιπόν, ένα άλλο φαντασιακό ρεπορτάζ. Άκουγα εχθές
σε ένα διαπλεκόµενο κανάλι για δήθεν Βουλευτή των Ανεξάρτητων Ελλήνων, που δήθεν σκέπτεται να ψηφίσει Πρόεδρο της Δηµοκρατίας. Αναρωτήθηκε στο τέλος του υποτιθέµενου ρεπορτάζ
ο δηµοσιογράφος: «Θα δούµε τώρα εάν θα τον ακολουθήσουν
και οι υπόλοιποι Ανεξάρτητοι Έλληνες.».
Πλέον, κάποιοι απελπισµένοι µε τους εκατόν ογδόντα Βουλευτές, που δεν υπάρχουν, δεν έχουν από πού να πιαστούν και µέσα
στην απελπισία τους πιάνονται στην κυριολεξία από τον αέρα.
Γιατί περί αέρα κοπανιστού πρόκειται, όταν οι απελπισµένοι επικαλούνται έναν άνθρωπο, ο οποίος έχει ήδη αποµακρυνθεί από
τους Ανεξάρτητους Έλληνες. Εκείνοι, όµως, παραµένουν ευρηµατικοί. Βρήκαν έναν άσχετο πολιτικό, τον βάφτισαν Βουλευτή
των Ανεξάρτητων Ελλήνων και στη συνέχεια αναρωτιούνται εάν
θα τον ακολουθήσουµε.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Θα χρειαστώ χρόνο και από τη δευτερολογία µου, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Εντάξει.
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ: Προφανώς, έχουν αγωνία οι άνθρωποι. Είναι απολύτως κατανοητό, γιατί όντως 300 εκατοµµύρια είναι αρκετά λεφτά, γι’ αυτό, λοιπόν, και επανέρχονται.
Άκουγα, λοιπόν, σήµερα το πρωί από το ίδιο ραδιόφωνο,
άλλου φαληρισµένου οµίλου, για δήθεν έριδες µέσα στην Κοινοβουλευτική Οµάδα των Ανεξάρτητων Ελλήνων. Και ξέρετε ποιος,
δήθεν, Ανεξάρτητος Έλληνας, πρωταγωνιστούσε στις έριδες
αυτές, σύµφωνα πάντοτε µε το διαπλεκόµενο δελτίο ειδήσεων;
Ο κ. Μελάς, που τον παρουσίαζε το ίδιο µέσο ως δήθεν Βουλευτή
µας, ενώ, όπως όλοι καλά γνωρίζετε, δεν είναι πλέον. Όµως, ο
έγκυρος σταθµός παριστάνει ότι ούτε αυτό το γνωρίζει.
Δεν πειράζει, λοιπόν. Στις 17 Δεκεµβρίου, σε µία µόλις βδοµάδα θα ενηµερωθούν οι συγκεκριµένοι δηµοσιογράφοι για το
τι είµαστε και ποιοι ακριβώς είναι οι Ανεξάρτητοι Έλληνες. Ας το
συνειδητοποιήσουν, εποµένως, οι διαπλεκόµενοι και η συγκυβέρνηση: Τελείωσε το παραµύθι µε τους εκατόν ογδόντα και µαζί µε
αυτό τελειώνουν και οι χάρες και τα δώρα. Τελειώνουν τόσο οι
επιλήψιµες κυβερνητικές πράξεις όσο και οι επιλήψιµες κυβερνητικές παραλείψεις.
Ό,τι ακριβώς κάνετε εσείς σήµερα, το έκανε δυστυχώς και ο
κ. Αθανασίου χθες, για να προστατέψει τους καναλάρχες που άνθισαν επί Νέας Δηµοκρατίας.
Ενηµερώνω, λοιπόν, το Σώµα πως εγώ προσωπικά κατέθεσα
ξανά τροπολογία για την αναστολή της άδειας λειτουργίας τηλεοπτικών σταθµών, όταν οι ιδιοκτήτες τους εµπλέκονται σε ξέπλυµα βρώµικου χρήµατος.
Σας ενηµερώνω, επίσης, ότι για δεύτερη συνεχόµενη φορά η
συγκυβέρνηση την απέρριψε. Είναι, λοιπόν, προφανές πως η Κυβέρνηση Σαµαρά δεν θέλει να «βάλει χέρι στο κασέρι» ορισµένων
µε τους οποίους πάει χέρι χέρι.
Οι ραδιοτηλεοπτικές συχνότητες και το κρατικό χρήµα δεν
είναι, όµως, προσωπική σας περιουσία, για να τα χαρίζετε ανεξέλεγκτα. Θα έπρεπε να είναι προφανές σε όλους και όχι µόνο
στους Ανεξάρτητους Έλληνες, πως, όταν κάποιος εµπλέκεται σε
ξέπλυµα µαύρου χρήµατος, δεν µπορεί να έχει ούτε ραδιοφωνικό ούτε τηλεοπτικό σταθµό.
Εσείς, βέβαια, όχι µόνο τις άδειες τους αφήνετε να κρατήσουν,
αλλά ούτε καν τους ζητάτε τα χρήµατα που δικαιούται το κράτος
από τη λειτουργία των καναλιών. Με δυο λόγια, χαρίζετε στους
διάφορους διαπλεκόµενους και στις πατερίτσες σας την περιουσία του ελληνικού λαού.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο χρόνος πλέον µετρά αντί-
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στροφα. Όποια άλλη παρόµοια χαριστική πράξη πρόκειται να
κάνει η Νέα Δηµοκρατία µε το ΠΑΣΟΚ, είστε πια αναγκασµένοι
να την υλοποιήσετε µέσα στις επτά µέρες που σας αποµένουν.
Το παραµύθι που ακούγαµε τόσο καιρό από τα κανάλια της διαπλοκής τελειώνει και τώρα εσείς θα πρέπει να ακούσετε πολύ
προσεκτικά τον ελληνικό λαό.
Δυστυχώς, κύριε Υπουργέ, δεν θελήσατε µέχρι και την τελευταία στιγµή να εξυπηρετήσετε το δηµόσιο συµφέρον. Ατυχώς για
τη συγκυβέρνηση και άθελά σας επιλέξατε να δώσετε µε την εν
λόγω χαριστική πρωτοβουλία τη χαριστική βολή στον κ. Σαµαρά.
Γιατί όποιος τραγουδά το «κράτα µε να σε κρατώ» απλώς καταλήγει χέρι χέρι στον γκρεµό.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα των ΑΝΕΛ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι τη
συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω δυτικά θεωρεία,
αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση της αίθουσας
«ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για την ιστορία
του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, σαράντα δύο µαθητές και µαθήτριες και δύο εκπαιδευτικοίσυνοδοί τους από το 3ο Γυµνάσιο της Τρίπολης.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
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(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κηρύσσεται περαιωµένη η συζήτηση επί της αρχής του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: «Ρυθµίσεις θεµάτων Μεταφορών,
Τηλεπικοινωνιών και Δηµοσίων Έργων και άλλες διατάξεις».
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το νοµοσχέδιο επί της αρχής;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΕΥΓΕΝΙΑ ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά): Συνεπώς το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων:
«Ρυθµίσεις θεµάτων Μεταφορών, Τηλεπικοινωνιών και Δηµοσίων
Έργων και άλλες διατάξεις» έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία επί της
αρχής.
Κύριοι συνάδελφοι, δέχεστε στο σηµείο αυτό να λύσουµε τη
συνεδρίαση;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
Με τη συναίνεση του Σώµατος και ώρα 17.17’ λύεται η συνεδρίαση για αύριο Πέµπτη 11 Δεκεµβρίου 2014 και ώρα 9.30’, µε
αντικείµενο εργασιών του Σώµατος: α) κοινοβουλευτικό έλεγχο,
συζήτηση επικαίρων ερωτήσεων και β) νοµοθετική εργασία, σύµφωνα µε την ηµερήσια διάταξη που έχει διανεµηθεί.
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