ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΝΣΤ’
Παρασκευή 12 Ιουνίου 2015
ΘΕΜΑΤΑ
Α. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
1. Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 10ο Δηµοτικό Σχολείο Αχαρνών, το Δηµοτικό
Σχολείο Πλατεός Ηµαθίας και το Δηµοτικό Σχολείο Κριτσάς
Λασιθίου, σελ. 3377, 3383, 3391
2. Επί διαδικαστικού θέµατος, σελ. 3372, 3376, 3378, 3379,
3380, 3384, 3385, 3387, 3391, 3392
3. Ειδική Ηµερήσια Διάταξη:
Συζήτηση και λήψη απόφασης, σύµφωνα µε τα άρθρα 61,
παράγραφος 2 και 62 του Συντάγµατος και τα άρθρα 43Α και
83 του Κανονισµού της Βουλής, για τις αιτήσεις άρσης της
ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Γαρυφαλλιάς Κανέλλη, Ιωάννη
Γκιόκα και Χρήστου Κατσώτη, σελ. 3392, 3395
4. Ονοµαστική ψηφοφορία επί των αιτήσεων άρσης ασυλίας των Βουλευτών κ.κ. Γ. Κανέλλη, Ι. Γκιόκα και Χ. Κατσώτη,
σελ. 3392, 3395-3539
5. Επιστολικές ψήφοι επί της ονοµαστικής ψηφοφορίας,
σελ. 3392-3394
Β. ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
1. Ανακοίνωση του δελτίου επικαίρων ερωτήσεων και αναφορών-ερωτήσεων της Δευτέρας 15 Ιουνίου 2015, σελ. 33713372
2. Συζήτηση επικαίρων ερωτήσεων:
α) Προς τον Υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας:
i. σχετικά µε την ανάγκη επέκτασης της ρύθµισης των
εκατό δόσεων και στα ληξιπρόθεσµα χρέη προς τη ΔΕΗ, σελ.
3372
ii. µε θέµα την εφαρµογή των αποφάσεων της Ρυθµιστικής
Αρχής Ενέργειας και της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισµού
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και στην περίπτωση της «ΛΑΡΚΟ
Α.Ε.», σελ. 3373
iii. σχετικά µε την τιµολόγηση του ηλεκτρικού ρεύµατος
στις µονάδες αφαλάτωσης, σελ. 3374
iv. σχετικά µε την καθυστέρηση της συνεδρίασης του Κεντρικού Συµβουλίου Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης
(ΚΕ.Σ.Π.Α.) για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων ορισµένων έργων και δραστηριοτήτων, σελ. 3375
v. σχετικά µε την αποκατάσταση της αδικίας για τους ιδιοκτήτες φωτοβολταϊκών στέγης, σελ. 3376
vii. σχετικά µε τη συµµετοχή της Ελλάδας στις διαδικασίες
της ευρωπαϊκής πολιτικής για περιορισµό των ρύπων τόσο
από τις νέες όσο και από τις υφιστάµενες λιγνιτικές µονάδες,
σελ. 3377
viii. σχετικά µε την προστασία του ελληνικού µελιού στα
πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σελ. 3380
ix. σχετικά µε την καταβολή των αποζηµιώσεων στους κτηνοτρόφους από τον Οργανισµό Πληρωµών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισµού και Εγγυήσεων
(ΟΠΕΚΕΠΕ) Μακεδονίας-Θράκης, σελ. 3382
x. σχετικά µε την υλοποίηση της νέας Κοινής Υπουργικής
Απόφασης για την κατανοµή των βοσκοτόπων στους κτηνοτρόφους της χώρας, σελ. 3383
xi. σχετικά µε τις αδικίες που προκύπτουν από την ανισοκατανοµή βοσκοτόπων σύµφωνα µε την Κοινή Υπουργική
Απόφαση του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης,
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σελ. 3383

xii. σχετικά µε τον Εθνικό Στρατηγικό Σχεδιασµό για τη µείωση της ατµοσφαιρικής ρύπανσης, σελ. 3387
xiii. σχετικά µε την ανάκληση αδειών υλοτοµίας στη Μαγνησία, σελ. 3389
Γ. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
Κατάθεση σχεδίου νόµου:
Οι Υπουργοί Οικονοµικών και Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και η Αναπληρώτρια
Υπουργός Οικονοµικών κατέθεσαν στις 11-6-2015 σχέδιο
νόµου «Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος και άλλες διατάξεις, σελ. 3395
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΝΤΕΣ
ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ Ν. ,
ΛΥΚΟΥΔΗΣ Σ. ,

σελ. 3371-3391
σελ. 3392-3540

ΟΜΙΛΗΤΕΣ
Α. Επί διαδικαστικού θέµατος:
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3391
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ΑΜΥΡΑΣ Γ. ,
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ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Ε. ,
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3385, 3386, 3387
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ
ΙΣΤ’ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΣΥΝΟΔΟΣ Α’
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΝΣΤ’
Παρασκευή 12 Ιουνίου 2015
Αθήνα, σήµερα στις 12 Ιουνίου 2015, ηµέρα Παρασκευή και
ώρα 10.10’ συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολοµέλεια για να συνεδριάσει υπό την
προεδρία του Δ’ Αντιπροέδρου αυτής κ. ΝΙΚΗΤΑ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση.
Έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα το δελτίο των επικαίρων ερωτήσεων της Δευτέρας 15 Ιουνίου 2015.
Α. ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Πρώτου Κύκλου (Άρθρο 130 παράγραφοι 2 και 3 Κανονισµού της Βουλής).
1. Η µε αριθµό 322/9-6-2015 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Α’ Θεσσαλονίκης του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ.
Αλέξανδρου Τριανταφυλλίδη προς τον Υπουργό Οικονοµίας,
Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού, σχετικά µε πρωτοβουλίες
αγροτών-παραγωγών που είναι γνωστές µε το όνοµα «ΑΓΟΡΕΣ
ΧΩΡΙΣ ΜΕΣΑΖΟΝΤΕΣ».
2. Η µε αριθµό 325/9-6-2015 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Αττικής της Νέας Δηµοκρατίας κ. Μαυρουδή Βορίδη προς τον
Υπουργό Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού,
σχετικά µε την ολοκλήρωση του έργου στον αυτοκινητόδροµο
«ΜΟΡΕΑΣ».
3. Η µε αριθµό 319/8-6-2015 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Αιτωλοακαρνανίας του Λαϊκού Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή κ. Κωνσταντίνου Μπαρµπαρούση προς τον Υπουργό Οικονοµίας,
Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού, σχετικά µε τη λειτουργία
νέου σταθµού διοδίων στην παράκαµψη του Αγρινίου.
4. Η µε αριθµό 314/5-6-2015 επίκαιρη ερώτηση της Βουλευτού
Α’ Θεσσαλονίκης του Ποταµιού κ. Χριστίνας Ταχιάου προς τον
Υπουργό Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού, σχετικά µε τον κίνδυνο που αντιµετωπίζουν τα νησιά του Αιγαίου από
την έλλειψη νερού εν όψει τουριστικής περιόδου.
5. Η µε αριθµό 316/8-6-2015 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Αχαΐας των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Νικολάου Νικολόπουλου
προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωµάτων, σχετικά µε τις διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής
Δικονοµίας που είναι µη συµβατές µε τα ανθρώπινα δικαιώµατα.
6. Η µε αριθµό 315/8-6-2015 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Αιτωλοακαρνανίας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ.
Δηµητρίου Κωνσταντόπουλου σχετικά µε την πορεία των συµβάσεων ΣΔΙΤ (Συµπράξεις Δηµοσίου-Ιδιωτικού Τοµέα) για τη διαχείριση των απορριµµάτων.
Β. ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Δεύτερου Κύκλου (Άρθρο 130 παράγραφοι 2 και 3 του Κανονισµού Βουλής).
1. Η µε αριθµό 326/9-6-2015 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Έβρου της Νέας Δηµοκρατίας κ. Αναστασίου Δηµοσχάκη προς
τον Υπουργό Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού,

σχετικά µε την αποπεράτωση του Καθέτου Οδικού Άξονα
Εγνατίας Οδού στον Έβρο.
2. Η µε αριθµό 321/8-6-2015 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Αττικής του Λαϊκού Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή κ. Ηλία Κασιδιάρη
προς τον Υπουργό Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας και
Τουρισµού, σχετικά µε τα προγράµµατα του ΕΣΠΑ.
3. Η µε αριθµό 289/29-5-2015 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Αχαΐας του Λαϊκού Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή κ. Μιχαήλ Αρβανίτη
προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, σχετικά µε τις τουρκικές
παραβιάσεις του εναέριου χώρου και των ελληνικών χωρικών
υδάτων.
4. Η µε αριθµό 219/14-5-2015 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Β’ Αθηνών του Λαϊκού Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή κ. Ηλία Παναγιώταρου προς τον Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε την προκλητική ενέργεια Σκοπιανών στη Φλώρινα.
5. Η µε αριθµό 234/18-5-2015 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Αττικής του Λαϊκού Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή κ. Ηλία Κασιδιάρη
προς τον Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε τις διµερείς σχέσεις
µε όµορες χώρες και την ανακήρυξη της Ελληνικής Αποκλειστικής Οικονοµικής Ζώνης.
6. Η µε αριθµό 168/28-4-2015 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Β’ Αθηνών του Λαϊκού Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή κ. Ηλία Παναγιώταρου προς τους Υπουργούς Εξωτερικών και Επικρατείας,
σχετικά µε την «εκχώρηση του ονόµατος της Μακεδονίας µας
στους Σκοπιανούς».
7. Η µε αριθµό 287/29-5-2015 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Ευβοίας των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Νικολάου Μαυραγάνη
προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, σχετικά µε την επαναλειτουργία του εργοστασίου «ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΥΜΗΣ ΕΠΕ»,
την ένταξη αυτού στη διοικητική δοµή του Υπουργείου Εθνικής
Άµυνας και την επανεκκίνηση της τοπικής οικονοµίας.
ΑΝΑΦΟΡΕΣ-ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (Άρθρο 130 παράγραφοι 5 του Κανονισµού της Βουλής).
1. Η µε αριθµό 2058/27-4-2015 ερώτηση του Δ’ Αντιπροέδρου
της Βουλής και Βουλευτή Α’ Αθηνών της Νέας Δηµοκρατίας κ.
Νικήτα Κακλαµάνη προς τον Υπουργό Οικονοµίας, Υποδοµών,
Ναυτιλίας και Τουρισµού, σχετικά µε τη λήψη µέτρων αντιµετώπισης των προβληµάτων που προκύπτουν από τη συντήρηση των
λεωφορείων του ΟΑΣΑ.
2. Η µε αριθµό 1642/8-4-2015 ερώτηση του Δ’ Αντιπροέδρου
της Βουλής και Βουλευτή Α’ Αθηνών της Νέας Δηµοκρατίας κ.
Νικήτα Κακλαµάνη προς τον Υπουργό Οικονοµίας, Υποδοµών,
Ναυτιλίας και Τουρισµού, σχετικά µε τη διαδικασία αδειοδότησης υπαίθριων χώρων στάθµευσης στο Ιστορικό Κέντρο της
Αθήνας.
3. Η µε αριθµό 1116/24-3-2015 ερώτηση του Βουλευτή Β’
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Αθηνών του Λαϊκού Συνδέσµου-Χρυσή Αυγή κ. Ηλία Παναγιώταρου προς τον Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε το πρωτοσέλιδο
της τουρκικής εφηµερίδας «Aydinlik» ότι «η Τουρκία προχώρησε
σε σύσταση επιτροπής για τη διεκδίκηση δεκαέξι ελληνικών
νησιών».
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόµεθα στη συζήτηση των
ΕΠΙΚΑΙΡΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ
Κύριε Υπουργέ, θα δώσουµε προτεραιότητα σε δύο ερωτήσεις
του κ. Μαυραγάνη, γιατί είναι και οι δύο προς εσάς, προκειµένου
να πάει ο κ. Μαυραγάνης στην επιτροπή, που συνεδριάζει και
όπου ο ίδιος µετέχει.
Πρώτα θα συζητηθεί η πέµπτη µε αριθµό 288/29-5-2015 επίκαιρη ερώτηση πρώτου κύκλου του Βουλευτή Εύβοιας των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Νικολάου Μαυραγάνη προς τον Υπουργό
Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
σχετικά µε την ανάγκη επέκτασης της ρύθµισης των εκατό δόσεων και στα ληξιπρόθεσµα χρέη προς τη ΔΕΗ.
Κύριε Μαυραγάνη, έχετε τον λόγο για δύο λεπτά.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε,
για τη διευκόλυνση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Και τον κ. Σαντορινιό
να ευχαριστήσετε, που σας έδωσε τη σειρά του.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ: Ευχαριστώ θερµά και τους συναδέλφους.
Κύριε Υπουργέ, το θέµα είναι σχετικά γνωστό, υπό την έννοια
ότι τα προηγούµενα χρόνια του οικονοµικού µαρασµού της
χώρας κάτω από τη µνηµονιακή πίεση συσσωρεύτηκαν πάρα
πολλά χρέη από ιδιώτες, εµπόρους, εµποροβιοτέχνες, αλλά και
επιχειρήσεις προς τη ΔΕΗ. Έγιναν κάποιες απόπειρες ρυθµίσεων
τα προηγούµενα έτη, µε αποφάσεις των διοικητικών συµβουλίων,
κ.λπ., οι οποίες εξικνούντο µέχρι του ορίου των είκοσι τεσσάρων
δόσεων, δηλαδή ήταν από τέσσερις µέχρι είκοσι τέσσερις δόσεις.
Πολλές φορές, επειδή µιλάµε για µια διάρκεια κρίσης πέντε
ετών και τα συσσωρευµένα χρέη ήταν µεγάλα, οι είκοσι τέσσερις
δόσεις δεν έφταναν. Γι’ αυτό, σήµερα παρατηρούµε το φαινόµενο, πολλές επιχειρήσεις ή επαγγελµατίες ή ατοµικές επιχειρήσεις ή µεγαλύτερες επιχειρήσεις ή ιδιώτες να µην µπορούν να
επανασυνδέσουν το ρεύµα τους. Η ΔΕΗ κόβει το ρεύµα, ακριβώς
επειδή αυτοί δεν µπορούν να εξυπηρετήσουν τη ρύθµιση, που
είχαν υπογράψει στο παρελθόν.
Γι’ αυτό τον λόγο, νοµίζω ότι είναι λογικό –και πρέπει να απαντηθεί από το Υπουργείο σας, καθώς ξέρω την κοινωνική ευαισθησία σας και γι’ αυτό επενδύω πάνω σ’ αυτήν–να δοθεί µια κατεύθυνση εξοµοίωσης του θεσµού των εκατό δόσεων προς το δηµόσιο και τα ασφαλιστικά ταµεία και προς τη ΔΕΗ.
Ο αντίλογος ότι ίσως αυτό να δηµιουργήσει ένα λογιστικό µειονέκτηµα στη ΔΕΗ, επειδή ίσως να εγγραφούν αυτές οι υποχρεώσεις στις επισφάλειες, δεν βρίσκει απήχηση στη λογική, αλλά
και στη λογιστική λογική, γιατί και τώρα η ΔΕΗ δεν εισπράττει
αυτά τα ποσά. Άρα, είναι µονόδροµος, ακόµα και για τη ΔΕΗ και
θα διευκόλυνε το διοικητικό της συµβούλιο η νοµοθετική διευκόλυνση της Κυβερνήσεώς σας προς την κατεύθυνση αυτή για τις
εκατό δόσεις.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ευχαριστώ.
Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο για τρία λεπτά.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ (Υπουργός Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Ευχαριστώ, κύριε Μαυραγάνη, για την ερώτησή σας. Πράγµατι, είναι πάρα πολύ επίκαιρη και θα έλεγα ότι έχει ιδιαίτερη σηµασία.
Αυτήν την ώρα η ΔΕΗ δοκιµάζεται πάρα πολύ έντονα από το
γεγονός ότι έχει ένα τεράστιο ποσό µε ληξιπρόθεσµες οφειλές,
το οποίο είναι ένα µεγάλο βάρος για την επιχείρηση. Δυστυχώς,
απ’ ό,τι φαίνεται, µάλλον η τάση είναι να αυξάνεται –αν και έχει
περιοριστεί η ένταση της αύξησης- παρά να µειώνεται.
Εποµένως, µέσα σ’ αυτές τις συνθήκες, όπου δυσπραγούν τα
νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις αντιµετωπίζουν µεγάλα προβλή-

µατα, η ΔΕΗ πράγµατι πρέπει να κάνει κάτι πολύ παραπάνω, κάτι
πολύ πιο ουσιαστικό, προκειµένου να αντιµετωπίσει αυτή τη γάγγραινα των ληξιπρόθεσµων χρεών, όσο είναι δυνατόν, βέβαια.
Νοµίζω ότι αν η ΔΕΗ το κάνει αυτό, θα είναι προς όφελός της,
δηλαδή προς όφελος της επιχείρησης και της προοπτικής της –
εφ’ όσον το κάνει σωστά- και προς όφελος, βεβαίως, της ελληνικής οικονοµίας και των καταναλωτών.
Αυτήν την ώρα, ξέρετε ότι η ΔΕΗ κάνει κάποιες ρυθµίσεις.
Όµως, αυτές οι ρυθµίσεις οι οποίες γίνονται, είναι ανεπαρκείς.
Δεν µπορούν να αντιµετωπίσουν το οξύτατο πρόβληµα, όπως
τουλάχιστον έχει διαµορφωθεί τα τελευταία χρόνια και κλιµακώνεται. Εποµένως, χρειάζεται να δούµε πολύ πιο ριζικά, πιο ριζοσπαστικά µέτρα.
Θέλω να σας ενηµερώσω ότι το Υπουργείο µας βρίσκεται σε
έναν ουσιαστικό διάλογο αυτήν την ώρα µε τη ΔΕΗ και θα είµαστε έτοιµοι στις αρχές της εβδοµάδας –είµαστε στη φάση της
τελικής επεξεργασίας- να προτείνουµε ένα νέο σχέδιο ρυθµίσεων, το οποίο θα είναι γενναίο, ουσιαστικό και αποτελεσµατικό
και θα δώσει τη δυνατότητα να ανακουφιστούν επιχειρήσεις και
νοικοκυριά και να κάνουν µια νέα αρχή, µια νέα αφετηρία.
Αυτήν τη στιγµή εγώ δεν µπορώ να µπω σε λεπτοµέρειες γι’
αυτό το σχέδιο. Φαντάζοµαι, όµως, ότι τη Δευτέρα ή την Τρίτη
θα µπορέσει να ανακοινωθεί. Νοµίζω ότι θα είναι µια µεγάλη
ανάσα και για την ίδια τη ΔΕΗ, αλλά και για τα νοικοκυριά. Θα
µπορέσουν πάρα πολλοί να κάνουν µια καινούργια αφετηρία. Πιστεύουµε, βεβαίως, ότι αυτό το σχέδιο των γενναίων και ουσιαστικών ρυθµίσεων θα βοηθήσει πάρα πολύ αυτήν την ώρα τη
δοκιµαζόµενη ΔΕΗ.
(Στο σηµείο αυτό κτυπά προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υπουργού)
Και ελπίζουµε να δώσει στη ΔΕΗ την απαιτούµενη ρευστότητα
που έχει άµεση ανάγκη για να εφαρµόσει πιο αποτελεσµατικά το
πρόγραµµά της.
Εποµένως, η ερώτησή σας είναι γόνιµη. Μας δίνει την ευκαιρία
να τονίσουµε προς την κοινή γνώµη, προς τον ελληνικό λαό αυτή
την ευαισθησία που πρέπει να επιδεικνύει κανείς απέναντι σε µεγάλα, οξύτατα -θα έλεγα- κοινωνικά προβλήµατα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υπουργού)
Οι καταναλωτές πρέπει να ανακουφιστούν. Και θα τους ανακουφίσουµε. Και η ΔΕΗ νοµίζω ότι θα µπορέσει να έχει κάποιες
εισπράξεις, οι οποίες θα της δίνουν τη δυνατότητα να βελτιώσει
την προοπτική της. Αυτό θα κάνουµε και περιµένουµε στις αρχές
της εβδοµάδας τα νεότερα, τα οποία πιστεύω ότι θα βρουν θετική ανταπόκριση από την ελληνική κοινωνία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ενδιαφέρουσα απάντηση.
Κύριε Μαυραγάνη, έχετε τον λόγο για τρία λεπτά.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ: Δεν θα τα χρειαστώ, κύριε Πρόεδρε.
Ευχαριστώ πάρα πολύ για την απάντηση. Ήταν, πράγµατι, ενθαρρυντική. Το ΔΣ της ΔΕΗ νοµίζω ότι και αυτό θα ανακουφιστεί,
διότι έχει και την –ας το πούµε- δαµόκλειο σπάθη του ελέγχου
από τους µετόχους, εφόσον συµµετέχει στη ΟΚΕ και θα ήθελε
µία νοµοθετική παρέµβαση για να επιλύσει το θέµα και να δώσει
µία κατεύθυνση προς αυτό το πρόσηµο, που είπατε εσείς, το
αναπτυξιακό και το ανακουφιστικό, το ανθρωπιστικό κ.λπ..
Βασικός θεµέλιος λίθος του κόστους παραγωγής, το ξέρετε
και εσείς, είναι το ενεργειακό κόστος. Άρα, λοιπόν, και η δοσοποίηση αποτελεί ένα µέτρο µείωσης του ενεργειακού κόστος για
κάποια επιχείρηση και µείωσης του κόστους παραγωγής.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ευχαριστούµε και
εµείς, κύριε Μαυραγάνη, για τη συντοµία.
Κύριε Υπουργέ, θέλετε να συµπληρώσετε;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ (Υπουργός Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας): Ναι, µε µια µόνο
λέξη να πω ότι είναι ευτυχές γεγονός πως η ΔΕΗ συνεχίζει και
θα συνεχίσει για πάρα πολύ χρονικό διάστηµα –για πάντα, θα
έλεγα, τουλάχιστον ως διάθεση από την πλευρά µας- να είναι µια
δηµόσια επιχείρηση.
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Είναι πάρα πολύ θετικό ότι ο βασικός µέτοχος είναι το ελληνικό δηµόσιο. Εποµένως, µπορούµε να έχουµε µια πολύ καλή συνεργασία µε το διοικητικό συµβούλιο της ΔΕΗ και ειδικότερα µε
τον νέο Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύµβουλο, τον κ. Παναγιωτάκη. Αυτή η συνεργασία νοµίζω ότι µπορεί να αποφέρει καρπούς πολύ ουσιαστικούς στο συγκεκριµένο πρόβληµα.
Πιστεύω ότι από αρχές της εβδοµάδας πολύς κόσµος θα νιώσει πιο ευχάριστα στη σχέση του µε τη Δηµόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισµού, αυτόν τον µεγάλο ενεργειακό γίγαντα της χώρας µας,
τον οποίο όλοι οφείλουµε να στηρίξουµε, γιατί πάνω του στηρίζεται η χώρα, στηρίζεται η Ελλάδα.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ευχαριστούµε και
εµείς, κύριε Υπουργέ.
Πάµε αµέσως στην επόµενη, την έκτη µε αριθµό 252/20-5-2015
επίκαιρη ερώτηση δευτέρου κύκλου του συναδέλφου και Βουλευτή Εύβοιας των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Νικολάου Μαυραγάνη προς τον ίδιο Υπουργό, τον Υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Παναγιώτη Λαφαζάνη, µε θέµα την εφαρµογή των αποφάσεων της Ρυθµιστικής
Αρχής Ενέργειας και της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισµού της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής και στην περίπτωση της «ΛΑΡΚΟ Α.Ε.».
Κύριε συνάδελφε, έχετε τον λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Σύµφυτο µε το προηγούµενο θέµα µας, κύριε Υπουργέ, είναι
και αυτό, δηλαδή αφορά ουσιαστικά την επιχείρηση «ΛΑΡΚΟ»,
αλλά έχει «ουρά» –ας το πούµε έτσι- και σε όλον τον παραγωγικό
ιστό της χώρας, καθ’ ότι, όπως το υπονόησα και πριν, η βασική
συνισταµένη που διαµορφώνει το κόστος παραγωγής, έξω από
το µισθολογικό κόστος –που για εµάς είναι κόκκινη γραµµή η περαιτέρω µείωση του, γιατί σηµαίνει ανθρωποθυσίες- είναι το
ενεργειακό κόστος. Άρα, το ενεργειακό κόστος οπωσδήποτε θα
πρέπει να µειωθεί σε λογικά επίπεδα για να κάνει ανταγωνιστικές
τις ελληνικές επιχειρήσεις, όπως και τη «ΛΑΡΚΟ».
Η «ΛΑΡΚΟ» επενδύει και επιχειρεί σε έναν από τους στρατηγικούς τοµείς της χώρας µας, σε στρατηγικά ορυκτά, το νικέλιο
δηλαδή, που θα µπορούσε κάλλιστα µε µια επεξεργασία, µε καθετοποίηση, να καταλήξει στον τελικό αποδέκτη, στην τελική επεξεργασία του, όπως είναι ο ανοξείδωτος χάλυβας.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Η ΛΑΡΚΟ, λοιπόν, αντιµετωπίζει το εξής αντιφατικό στοιχείο:
Ενώ µία άλλη εταιρία µεγάλου µεγέθους, η «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ
ΕΛΛΑΔΟΣ», πέτυχε από τη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισµού της
Ευρωπαϊκής Ένωσης µια απόφαση για την εξοµοίωση του τιµολογίου ενέργειας στα 30, περίπου, ευρώ ανά µεγαβατώρα -ενώ
µέχρι σήµερα χρεωνόταν µε 40 ευρώ-, η «ΛΑΡΚΟ», που είναι αντιστοίχου µεγέθους, δεν απολαµβάνει της ίδιας ενεργειακής µεταχείρισης.
Επειδή ακριβώς στη «ΛΑΡΚΟ Α.Ε.» τουλάχιστον εµείς οι Ευβοείς, αλλά και όλη η Ελλάδα θα πρέπει να επενδύει πάρα πολλές
προσδοκίες, ακριβώς για την επεξεργασία του νικελίου προς την
κατεύθυνση παραγωγής και ανοξείδωτου χάλυβα, αλλά από την
άλλη πλευρά θα πρέπει η εταιρεία να συνεισφέρει στο δηµόσιο
έσοδο ακόµα περισσότερα και να συνεισφέρει φόρους και θέσεις εργασίας, γι’ αυτό τον λόγο, λοιπόν, σας ρωτούµε µε αγωνία
αν µπορούµε να έχουµε µια πρόβλεψη, προς την κατεύθυνση
ρύθµισης των παλαιών χρεών της «ΛΑΡΚΟ Α.Ε.» σε χαµηλότερα
επίπεδα µε περισσότερες δόσεις, ούτως ώστε να µην έχει µεγάλο ενεργειακό κόστος.
Επίσης, περιµένουµε και µια µόνιµη πρόβλεψή σας, γνωρίζοντας πάρα πολύ καλά ότι η στρατηγική σας είναι η µείωση του
ενεργειακού κόστους, γι’ αυτό και έχετε τις πρόνοιες εκείνες και
για το φυσικό αέριο µε τη φίλη Ρωσία, αλλά και µε άλλες χώρες,
ούτως ώστε να µειωθεί τελικά το ενεργειακό κόστος.
Γι’ αυτό, λοιπόν, ρωτούµε µε αγωνία εσάς, κύριε Υπουργέ, και
στο πρόσωπό σας ιδιαιτέρως προσδοκούµε να µας απαντήσετε
προς αυτήν την κατεύθυνση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ (Υπουργός Παραγωγικής Ανα-
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συγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας): Ευχαριστώ,
κύριε Πρόεδρε.
Η Κυβέρνησή µας βλέπει πάρα πολύ θετικά τη «ΛΑΡΚΟ». Η
«ΛΑΡΚΟ» είναι ένας δηµόσιος βιοµηχανικός γίγαντας της χώρας,
τον οποίο εµείς θέλουµε να στηρίξουµε µε όλες µας τις δυνάµεις
και όλα τα µέσα, για να ανασυγκροτηθεί και να µπορέσει να σταθεί γερά στα πόδια της και να ανοίξει τα φτερά της δίνοντας µια
νέα προοπτική στην ίδια, αλλά και στην ελληνική οικονοµία.
Βεβαίως, όπως καταλαβαίνετε, στηρίζουµε επίσης –το είπα και
προηγουµένως στην απάντησή µου- και τη ΔΕΗ, τον άλλο ενεργειακό γίγαντα της χώρας µας, η οποία έχει προσφέρει πάρα
πολλά στην ελληνική οικονοµία και µπορεί να προσφέρει πολύ
περισσότερα, θα έλεγα, στο µέλλον και πολύ περισσότερα, για
να βγούµε από την κρίση.
Η ΔΕΗ έχει µια καινούργια διοίκηση. Σε λίγο ελπίζω ότι θα
έχουµε και µια νέα διοίκηση στη «ΛΑΡΚΟ». Πιστεύω ότι µε την
καλή συνεργασία αυτών των δύο διοικήσεων θα µπορούσαν να
λυθούν όλα τα µεταξύ τους θέµατα και οι όποιες διαφορές υπάρχουν προς το συµφέρον και των δύο εταιρειών, και της «ΛΑΡΚΟ»,
η οποία χρειάζεται ιδιαίτερα ενεργειακή στήριξη, αλλά και της
ΔΕΗ, η οποία τόσα χρόνια νοµίζω ότι έχει κάνει πάρα πολλά, για
να στηρίξει τις ενεργοβόρες βιοµηχανίες της χώρας µας και ιδιαίτερα τη δηµόσια επιχείρηση της «ΛΑΡΚΟ».
Το ενεργειακό βάρος είναι πάρα πολύ µεγάλο για την ελληνική
οικονοµία και ιδιαίτερα µεγάλο, θα έλεγα, για εκείνες τις επιχειρήσεις, οι οποίες στηρίζονται σε µεγάλο βαθµό στην ενέργεια.
Βεβαίως, είναι µεγάλο, δυσβάσταχτο θα έλεγα, το ενεργειακό
κόστος και για τα νοικοκυριά. Εποµένως, εµείς θέλουµε να προωθήσουµε αυτή τη στρατηγική, που έχουµε και να την προωθήσουµε δυναµικά για τη µείωση του ενεργειακού κόστους.
Αν δεν µπορέσουµε να µειώσουµε το ενεργειακό βάρος στην
ελληνική οικονοµία, δεν θα µπορέσουµε να βγούµε από την
κρίση και βεβαίως, δεν θα µπορέσουµε να διαµορφώσουµε µια
αποδοτική οικονοµία που να µπορεί να σταθεί στο ευρωπαϊκό και
διεθνές στερέωµα.
Εποµένως, όλα τα µέτρα, όλος ο σχεδιασµός µας στο Υπουργείο, εδώ και τέσσερις µήνες είναι να βρούµε τρόπους για να µειωθεί αυτό το ενεργειακό κόστος. Πιστεύουµε ότι θα κάνουµε κάτι
ουσιαστικό και για τη ΛΑΡΚΟ.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υπουργού)
Οι δύο νέες διοικήσεις µπορούν να συνεργαστούν επ’ ωφελεία
και των δύο επιχειρήσεων και να έχουµε κάτι πολύ θετικό ως
αποτέλεσµα για τη «ΛΑΡΚΟ», το οποίο βεβαίως να µη ζηµιώνει
και τη ΔΕΗ, η οποία είναι και αυτή ένας γίγαντας για τη χώρα
µας, όπως σας είπα, ο οποίος πρέπει να σταθεί στα πόδια του.
Πιστεύω ότι αυτή η συνεργασία θα αποφέρει σύντοµα καρπούς,
επ’ ωφελεία όσων αναφέρετε στην ερώτησή σας και τα οποία
είναι πάρα πολύ σηµαντικά και κρίσιµα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ορίστε, κύριε Μαυραγάνη, έχετε τον λόγο για τρία λεπτά.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Νοµίζω, κύριε Πρόεδρε και κύριε Υπουργέ, ότι καλύφθηκα
απολύτως. Εκφράζω την ευχή, το Υπουργείο σας να προστρέξει
–και είµαι βέβαιος ότι θα το κάνει- προς την κατεύθυνση αυτή
που είπατε, µε όσο το δυνατόν πιο γοργά βήµατα. Είναι γνωστό
ότι τα προηγούµενα χρόνια υπήρχε µια οµιχλώδης διοικητική κατάσταση στη «ΛΑΡΚΟ», γεγονός που την οδηγούσε προς την κατεύθυνση της απαξίωσης.
Φρονώ ότι η νέα διοίκηση, κάτω από τη στρατηγική και του
δικού σας Υπουργείου και του Υπουργείου Οικονοµικών θα οδηγηθεί προς την κατεύθυνση της αξιοποίησης όλων των κοιτασµάτων της –και το λέω αυτό µετά λόγου γνώσεως- και βεβαίως, µε
την ενεργειακή συνδροµή, που εσείς εξυπονοήσατε, όχι µόνο για
τη «ΛΑΡΚΟ», αλλά και για όλες τις επιχειρήσεις. Γιατί είναι επ’
ωφελεία όλων µας, για να µειώσουµε την ανεργία, για να αυξήσουµε την παραγωγή.
Γιατί, επαναλαµβάνω, εµείς ψεγόµεθα από ξένους φίλους ότι
έχουµε αυξηµένο κόστος παραγωγής. Αλλά όταν ερχόµαστε να
επιλύσουµε το ενεργειακό κόστος που συνδράµει προς την κατεύθυνση της µείωσης του κόστους παραγωγής, εκεί δεν έχουµε
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ιδιαίτερα φιλικές προσεγγίσεις από το εξωγενές περιβάλλον και
µας πιέζουν περισσότερο να µειώσουµε το µισθολογικό κόστος.
Εποµένως, χαιρετίζουµε µε µεγάλη θέρµη αυτά τα οποία µας
είπατε και προσδοκούµε για το µέλλον.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Υπουργέ, πριν
σας δώσω τον λόγο, κατά παρέκκλιση, αν και νοµίζω ότι και εγώ,
αλλά και ο κ. Μαυραγάνης ορθώς το καταλάβαµε, οι όποιες
ευεργετικές διατάξεις για τη «ΛΑΡΚΟ» υποτίθεται ότι θα συµπεριλάβουν και τον ιδιωτικό τοµέα στις επιχειρήσεις ή όχι; Γιατί
αυτό κατάλαβα, που είπε και ο κ. Μαυραγάνης. Εάν θέλετε, µας
το απαντάτε.
Έχετε τον λόγο για τρία λεπτά.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ (Υπουργός Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας): Το ενεργειακό
κόστος πρέπει να µειωθεί συνολικά για τις επιχειρήσεις της
χώρας µας είτε είναι δηµόσιες είτε είναι ιδιωτικές. Είπα ότι το
ενεργειακό κόστος είναι πολύ µεγάλο και θα έλεγα ότι είναι ανισοβαρές σε σχέση µε τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Εποµένως,
η µείωσή του επιβάλλεται, για να έχουµε µια πιο αποδοτική οικονοµία.
Και βεβαίως, προσδοκούµε αυτή η προσπάθεια που θα γίνει
για να µειωθεί το ενεργειακό κόστος να µην είναι επ’ ωφελεία
των κερδών των επιχειρήσεων, αλλά κυρίως επ’ ωφελεία της ανάπτυξης της οικονοµίας µας και της µείωσης της ανεργίας, δηλαδή της ενίσχυσης της απασχόλησης.
Από εκεί και πέρα, βεβαίως, θα πρέπει να τονίσω ότι η
«ΛΑΡΚΟ» είναι κάτι το ξεχωριστό, διότι είναι µια µεγάλη επιχείρηση αξιοποίησης του ορυκτού πλούτου της χώρας µας και ενός
ορυκτού, το οποίο έχει εθνική στρατηγική σηµασία. Και βεβαίως,
θα έλεγα ότι έχει µια ειδική σηµασία, γιατί είναι και δηµόσια επιχείρηση και άκρως ενεργοβόρα. Ίσως είναι η πιο ενεργοβόρα
επιχείρηση στην ελληνική οικονοµία. Αυτά της δίνουν µια ειδική
σηµασία. Και εποµένως, η «ΛΑΡΚΟ», από αυτή την άποψη χρήζει
µιας ιδιαίτερης προσοχής, για να στηριχθεί σε αυτή τη δύσκολη
φάση, την οποία διανύουµε.
Ευχαριστώ τον κ. Μαυραγάνη για την ευαισθησία του και για
τις δυο ερωτήσεις. Ευαισθητοποιεί και την Κυβέρνηση. Και νοµίζω ότι σε συνεργασία θα µπορέσουµε να κάνουµε κάτι καλύτερο και για τη «ΛΑΡΚΟ» και για την ελληνική οικονοµία.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Και εµείς σας ευχαριστούµε.
Εισερχόµαστε στην πρώτη µε αριθµό 296/2-6-2015 επίκαιρη
ερώτηση πρώτου κύκλου του Βουλευτή Δωδεκανήσου του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Νεκτάριου Σαντορινιού
προς τον Υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Παναγιώτη Λαφαζάνη, σχετικά µε την τιµολόγηση του ηλεκτρικού ρεύµατος στις µονάδες αφαλάτωσης.
Κύριε συνάδελφε, έχετε τον λόγο.
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΟΣ: Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, όπως γνωρίζετε οι µονάδες αφαλάτωσης είναι
ζωτικής σηµασίας για την επιβίωση των νησιών και των νησιωτών.
Όπως γνωρίζετε, ιδίως στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου είναι
πάρα πολλά τα άνυδρα νησιά στα οποία µέχρι σήµερα µεταφέρεται νερό σε συνθήκες, οι οποίες δεν είναι και οι καλύτερες και
µε ιδιαίτερο κόστος για το δηµόσιο προϋπολογισµό, το οποίο
υπερβαίνει τα 12 ευρώ ανά κυβικό µέτρο.
Τα τελευταία χρόνια γίνεται µια προσπάθεια να εγκατασταθούν µονάδες αφαλάτωσης σε όλα τα νησιά, προκειµένου να τα
καταστήσουµε υδροδοτικά αυτόνοµα. Όµως, ακόµα και αυτή η
λύση δεν είναι επαρκής οικονοµικά. Έχει µεγάλο κόστος, λόγω
του υψηλού κόστους της ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χρειάζεται για την αφαλάτωση, δεδοµένης της επιµονής της ΔΕΗ να µην
κατατάσσει τις αφαλατώσεις στην κατηγορία τιµολογίου βιοµηχανικής χρήσης, επικαλούµενη µια απόφαση του διοικητικού της
συµβουλίου.
Αντίστοιχα, υπάρχουν υπουργικές αποφάσεις για την κατάταξη των δραστηριοτήτων και των υποδοµών, οι οποίες κατατάσσουν τις αφαλατώσεις στις βιοµηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις, καθώς και άλλες κοινές υπουργικές αποφάσεις, σε σχέση µε την αντιστοιχία όχλησης των βιοµηχανικών δραστηριοτή-
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των, που κατατάσσουν τις αφαλατώσεις στις δραστηριότητες
µέσης ή χαµηλής όχλησης.
Εποµένως, µε την ερώτησή µου θα ήθελα να µάθω σε ποιες
ενέργειες θα προβείτε, προκειµένου να µειωθεί το κόστος της
ηλεκτρικής ενέργειας στα νησιά µας, το οποίο επιβαρύνει τόσο
το δηµόσιο, τους δήµους, όσο και τους ίδιους τους νησιώτες.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κι εµείς ευχαριστούµε, κύριε συνάδελφε.
Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ (Υπουργός Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε συνάδελφε, θίγετε ένα εξαιρετικά σηµαντικό θέµα. Βεβαίως, πρέπει να ξέρουµε ότι η ηλεκτρική ενέργεια στα νησιά
επιδοτείται από τους Έλληνες πολίτες, τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις της ηπειρωτικής Ελλάδας. Έχουµε ένα πρόβληµα δεκαετιών, το οποίο έπρεπε να είχε λυθεί. Τώρα έχει αρχίσει να
δροµολογείται κάπως η λύση του, δηλαδή η ηλεκτρική διασύνδεση της ηπειρωτικής Ελλάδας µε τα νησιά. Αυτό θα βοηθούσε
πάρα πολύ και θα µείωνε δραστικότατα, θα έλεγα, τα ηλεκτρικά
τιµολόγια, τα οποία επιβαρύνονται µε το σκέλος των Υπηρεσιών
Κοινής Ωφέλειας, που είναι µία επιδότηση την οποία δίνουν αυτοί
που καταναλώνουν ηλεκτρική ενέργεια στη στεριανή Ελλάδα
προς τα νησιά.
Από κει και πέρα, βεβαίως, όπως σας είπα, χρειάζεται µείωση
της τιµής γενικά του ηλεκτρικού ρεύµατος, όχι µόνο για τις µονάδες αφαλάτωσης, αλλά γενικά, θα έλεγα, για την ελληνική οικονοµία –επιχειρήσεις και νοικοκυριά- πράγµα που ανέφερα
προηγουµένως.
Όσον αφορά τώρα τις µονάδες αφαλάτωσης, παίζουν έναν
πολύ σηµαντικό ρόλο για τα νησιά -ιδιαίτερα τα µικρότερα νησιάκαι την υδροδότησή τους. Η υδροδότηση είναι κεντρικό θέµα για
τα νησιά και την προοπτική τους, την ανάπτυξή τους, την επιβίωσή τους, θα έλεγα. Η αφαλάτωση είναι µία δραστηριότητα
που καταναλώνει υψηλή ενέργεια. Θα έλεγα, όµως, ότι η αφαλάτωση, ιδιαίτερα στα µικρότερα νησιά, είναι είτε στη χαµηλή
είτε στη µέση τάση. Αν χαρακτηριστούν βιοµηχανικά, στη χαµηλή
τάση δεν υπάρχει καµµία διαφορά, δηλαδή αν η αφαλάτωση χαρακτηριστεί βιοµηχανική δραστηριότητα, ως προς το κόστος της
ενέργειας. Αν πάµε στη µέση τάση, η διαφορά θα είναι πάρα
πολύ µικρή, µόνο ως προς το ρυθµιζόµενο σκέλος.
Εποµένως, η απάντηση στη µείωση του ενεργειακού κόστους
για τις µονάδες αφαλάτωσης δεν είναι το να πούµε να µεταφερθούν στη βιοµηχανική χρήση, στη βιοµηχανική δραστηριότητα.
Αυτό που νοµίζω ότι χρειάζεται να εξεταστεί -και ήδη συνεργαζόµαστε µε τη ΔΕΗ επ’ αυτού- είναι να υπάρξει ειδικό τιµολόγιο
για τις µονάδες αφαλάτωσης, το οποίο θα τις ανακούφιζε από
το δυσβάσταχτο ενεργειακό κόστος και θα έδινε µία θετική
ώθηση στην ανάπτυξή τους.
Αυτή την ώρα, σε συνεργασία µε τη διοίκηση της ΔΕΗ, εξετάζουµε αυτή τη δυνατότητα να περάσουν οι µονάδες αφαλάτωσης
σε ένα ειδικό τιµολόγιο. Νοµίζω ότι σύντοµα θα είµαστε έτοιµοι
να δώσουµε µία απάντηση, η οποία θα είναι θετική σε αυτό το
θέµα, σε αυτό το πρόβληµα που µας απασχολεί όλους, που απασχολεί τα νησιά, απασχολεί κι εµένα προσωπικά ως Υπουργό.
Χαίροµαι για το ενδιαφέρον που δείχνει ο συνάδελφος. Είναι θετικό νοµίζω, γιατί προτρέπει όλους µας να κινηθούµε θετικά σε
αυτή την κατεύθυνση.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ευχαριστούµε, κύριε
Υπουργέ.
Κύριε Σαντορινιέ, έχετε τον λόγο για τρία λεπτά.
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Ανεδείχθησαν πολλά ζητήµατα, πέραν του θέµατος της αφαλάτωσης και θα ήθελα να τα σχολιάσω.
Όντως, κύριε Υπουργέ, η ηλεκτρική διασύνδεση είναι ένα
πάγιο αίτηµα της νησιωτικής Ελλάδος. Διότι πέραν του κόστους
που έχει η συµβατική ηλεκτροπαραγωγή κι η ενεργειακή εξάρτηση από το πετρέλαιο, δηµιουργούνται και πολλά περιβαλλοντικά ζητήµατα, τα οποία θα πρέπει να τα αντιµετωπίσουµε, καθώς
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και πολλές πληγές στα µικρά νησιά.
Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ θετική η δέσµευσή σας ότι πηγαίνουµε προς ένα ειδικό τιµολόγιο για τις αφαλατώσεις. Αυτό που
θα ήθελα να επισηµάνω είναι ότι όντως η ηπειρωτική Ελλάδα
µπορεί να επιδοτεί το ρεύµα, αλλά και άλλες δραστηριότητες
στα νησιά µας, όµως οφείλουν και οι νησιώτες να έχουν ίσες ευκαιρίες και η νησιωτικότητα είναι ακριβώς αυτό. Υπάρχει, λοιπόν,
ένα πλέγµα ανισοτήτων, τις οποίες το κράτος και η Κυβέρνηση
οφείλει να τις απαλείφει, κατά το δυνατόν.
Γι’ αυτό είµαι ιδιαίτερα χαρούµενος για την απάντησή σας.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ευχαριστώ.
Κύριε Υπουργέ, µια που σας έχουµε εδώ, εγώ όντας νησιώτης
στην καταγωγή τα προσυπογράφω όλα αυτά, αλλά θα ήθελα να
ρωτήσω το εξής. Μήπως, όµως, πρέπει να σκεφτούµε κάτι και
για τους ανθρώπους που µένουν στους ορεινούς όγκους, στα
Άγραφα, στα Τζουµέρκα κ.λπ.; Αυτούς τους ανθρώπους τους
έχουµε λίγο ξεχάσει στο θέµα του ειδικού τιµολογίου.
Έχετε τον λόγο, κύριε Υπουργέ.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ (Υπουργός Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας): Αυτό είναι ένα
άλλο θέµα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Άλλο θέµα και ζητώ
συγγνώµη για την παρέµβαση. Απλώς το θέτω, επειδή σας βρήκαµε εδώ σήµερα.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ (Υπουργός Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας): Όχι, έτσι είναι.
Πράγµατι, χρειάζεται ενδιαφέρον προς όλες τις κατευθύνσεις.
Βεβαίως, εδώ έχουµε ένα ειδικό ζήτηµα που αφορά τις µονάδες
αφαλάτωσης. Εµείς, όπως σας είπα, το εξετάζουµε µε έναν θετικό τρόπο και νοµίζω ότι µπορούµε να έχουµε σύντοµα θετικά
αποτελέσµατα.
Από εκεί και πέρα, βεβαίως, οι νησιώτες δικαιούνται να έχουν
απόλυτα ίση µεταχείριση µε όλους τους Έλληνες πολίτες, µε
όλους τους κατοίκους αυτής της χώρας. Αλίµονο, δεν το συζητάµε αυτό. Όµως, η ηλεκτρική διασύνδεση, η οποία έχει αρχίσει
και πρέπει να την προχωρήσουµε και να την ολοκληρώσουµε µε
ταχύτητα, θα είναι µια µεγάλη συνεισφορά για τα νησιά -το είπατε, το αναγνωρίσατε, το ζείτε και το ξέρετε- διότι θα µπορούσαν να σταµατήσουν να λειτουργούν µονάδες πετρελαίου σε
µεγάλη έκταση, που λειτουργούν στα νησιά και οι οποίες επιβαρύνουν το περιβάλλον και έχουν µεγάλο κόστος. Θα είχαµε, επίσης, ανακούφιση όλου του συστήµατος ηλεκτρικής ενέργειας
της χώρας µας, διότι θα µείωνε σηµαντικότατα το κόστος του.
Εποµένως, νοµίζω πως είναι θετική η κατεύθυνση στην οποία
κινούµαστε. Θα έχει σίγουρα θετικά αποτελέσµατα και πρώτα
απ’ όλα για τους νησιώτες, οι οποίοι δικαιούνται να έχουν επαρκή
ενέργεια, ασφαλή ενεργειακή τροφοδότηση και ικανοποιητικές
τιµές του ηλεκτρικού ρεύµατος, για να µπορέσουν να αναπτύξουν τις δραστηριότητές τους και τα νησιά µας να πάνε καλύτερα.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ευχαριστούµε κι εµείς.
Θα συζητηθεί η τέταρτη µε αριθµό 228/18-5-2015 επίκαιρη
ερώτηση δεύτερου κύκλου του Βουλευτή Κιλκίς της Νέας Δηµοκρατίας κ. Γεωργίου Γεωργαντά προς τον Υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σχετικά
µε την καθυστέρηση της συνεδρίασης του Κεντρικού Συµβουλίου Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΚΕΣΠΑ) για την έγκριση
περιβαλλοντικών όρων ορισµένων έργων και δραστηριοτήτων.
Κύριε Γεωργαντά, έχετε τον λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, υπάρχει ένα σηµαντικό έργο υποδοµής στην
περιοχή του Κιλκίς, που αφορά τη σύνδεση της Θεσσαλονίκης
ουσιαστικά µε το Κιλκίς µε τη βιοµηχανική περιοχή του Κιλκίς και
µε τα τελωνεία Ευζώνων και Δοϊράνης. Το έργο αυτό είναι ενταγµένο στο ΕΣΠΑ, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, και έπρεπε να έχει
ολοκληρωθεί µέχρι τις 31 Δεκεµβρίου του 2015.
Έχουν γίνει µέχρι στιγµής στο έργο αυτό κάποιες µικρές εργασίες και ολοκληρώθηκε, ευτυχώς, η απαλλοτρίωση πέρυσι τον
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Αύγουστο µε πράξη µάλιστα -και το σηµειώνω αυτό- του προηγούµενου Υπουργικού Συµβουλίου, όπως έκανε και σε άλλα
έργα, χαρακτηρίζοντάς το ως µεγάλης σηµασίας για την οικονοµία της χώρας και επιλέχθηκε η διαδικασία της απαλλοτριώσεως
του άρθρου 7Α. Αυτό το οποίο απέµενε, έτσι ώστε να µπορέσει
να εγκατασταθεί ο εργολάβος, είναι να εγκριθεί η παράταση των
περιβαλλοντικών όρων του έργου, οι οποίοι έληξαν το Μάιο του
2014.
Το αρµόδιο συµβούλιο για την παράταση αυτών των περιβαλλοντικών όρων είναι το ΚΕΣΠΑ, ένα συµβούλιο το οποίο υπάγεται
στο Υπουργείο σας και στο οποίο προΐσταται ο εκάστοτε Γενικός
Γραµµατέας του Υπουργείου.
Εγώ, µετά την ανάληψη των καθηκόντων σας ανέµενα ένα εύλογο χρονικό διάστηµα και έκανα –η αλήθεια είναι- την πρώτη
ερώτησή µου στις 3 Απριλίου, ρωτώντας για το ζήτηµα των συνεδριάσεων του ΚΕΣΠΑ, αυτού του οργάνου που είναι αρµόδιο.
Στη συνέχεια ακολούθησε η επίκαιρη ερώτηση.
Εάν δεν εγκριθούν οι περιβαλλοντικοί όροι εγκαίρως, δηλαδή
δεν συγκροτηθεί το ΚΕΣΠΑ και δεν εγκριθεί αυτή η παράταση
των περιβαλλοντικών όρων, έχουµε δύο κινδύνους: Ο ένας είναι
ακόµα και να απενταχθεί το έργο, γιατί στις 31 Δεκεµβρίου του
2015 θα είµαστε χωρίς εργασίες, χωρίς εγκατεστηµένο εργολάβο. Υπάρχει ανάδοχος του έργου, αλλά δεν µπορεί να εγκατασταθεί, καθώς δεν υπάρχουν οι περιβαλλοντικοί όροι.
Σε κάθε περίπτωση, αυτό το έργο θα πάει –υποθέτουµε και ελπίζουµε- ως γέφυρα στο επόµενο ΕΣΠΑ. Όµως, καταλαβαίνετε
πολύ καλά ότι αν είναι ήδη σε εξέλιξη οι εργασίες, τότε το έργο
διασφαλίζεται απολύτως. Ενώ εάν δεν είναι εγκατεστηµένος ο
εργολάβος δεν ξέρω τι κίνδυνοι µπορεί να υπάρξουν.
Το δεύτερο είναι ότι από την αδράνεια του δηµοσίου αυτούς
τους µήνες γενικότερα, είµαστε υπερήµεροι απέναντι στον εργολάβο και αυτό µπορεί να εγείρει και αξιώσεις αποζηµιώσεων
από αυτόν.
Σε κάθε περίπτωση, επειδή είναι ένα έργο το οποίο χαρακτηρίστηκε πράγµατι από όλους όσοι το ξέρουµε και από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας ως πολύ µεγάλης σηµασίας,
παρακαλώ θέλω την απάντησή σας περί του προγραµµατισµού
για τη συγκρότηση και τη συνεδρίαση του ΚΕΣΠΑ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Υπουργέ, έχετε
τον λόγο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ (Υπουργός Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, και οµοίως τον κύριο συνάδελφο για την επίκαιρη
ερώτησή του.
Εµείς στηρίζουµε απολύτως, αγαπητέ συνάδελφε, τον οδικό
άξονα Θεσσαλονίκης-Κιλκίς-Δοϊράνης. Είναι ένα έργο ιδιαίτερης
σηµασίας για τη βόρεια Ελλάδα, πάρα πολύ χρήσιµο και απαραίτητο. Εποµένως εδώ συµφωνούµε απολύτως ότι πρέπει να κάνουµε το καλύτερο δυνατό ώστε αυτό το έργο όχι µόνο να µην
απενταχθεί –αυτό θα ήταν απαράδεκτο-, αλλά να προχωρήσει µε
ταχύτητα και να ολοκληρωθεί, προς το συµφέρον και της οικονοµίας της βορείου Ελλάδας αλλά και των πολιτών.
Πράγµατι εδώ διαπιστώνεται ένα πρόβληµα, της µη σύστασης
µέχρι τώρα του Κεντρικού Συµβούλιου Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης. Υπάρχει καθυστέρηση, πράγµατι, η οποία οφείλεται
κατά κύριο λόγο στη διαµόρφωση νέου κυβερνητικού σχήµατος
και στην αλλαγή των οργανογραµµάτων στα Υπουργεία και στην
τοποθέτηση ενός νέου Γενικού Γραµµατέα µε ειδικές αρµοδιότητες στα νέα Υπουργεία που έχουν διαµορφωθεί.
Δυστυχώς, η καινούργια Γενική Γραµµατέας του Υπουργείου
µας ορίστηκε στις 15 Μαΐου του 2015. Από τότε είχε πάρα πολλές αρµοδιότητες και πάρα πολλά να κάνει ως καινούργια γραµµατέας. Όµως, εν πάση περιπτώσει, τώρα έχει µπει σε έναν καλό
δρόµο η συγκρότηση του Κεντρικού Συµβουλίου Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης. Πιστεύουµε ότι τις επόµενες µέρες αυτό θα
έχει συγκροτηθεί και θα πάει για δηµοσίευση στην Εφηµερίδα
της Κυβέρνησης. Μία από τις πρώτες ενέργειές του θα είναι να
γνωµοδοτήσει για την περιβαλλοντική αδειοδότηση του οδικού
άξονα Θεσσαλονίκης-Κιλκίς-Δοϊράνης.
Νοµίζω ότι µε αυτές τις κινήσεις θα µπούµε σε έναν καλό
δρόµο για να πραγµατοποιηθεί αυτό το έργο, που, όπως σας
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είπα, είναι τόσο σηµαντικό -και το αναγνωρίζετε πρώτα από όλα
εσείς ως βορειοελλαδίτης Βουλευτής- όχι µόνο για την περιοχή
του Κιλκίς, αλλά για όλη τη βόρεια Ελλάδα.
Αυτές είναι οι κινήσεις µας το επόµενο διάστηµα και πιστεύω
ότι θα φέρουν άµεσο αποτέλεσµα τις επόµενες µέρες.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ωραία νέα θα πάτε
πάνω, κύριε Γεωργαντά.
Έχετε τον λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ: Κύριε Υπουργέ, µε ικανοποίηση
ακούω την απάντησή σας. Ελπίζω να µη χρειάζεται να επανέλθουµε επί του σηµαντικού αυτού θέµατος και πράγµατι εντός
των εποµένων ηµερών, αφού δεν υπάρχει πια κανένα τυπικό κώλυµα, να έχουµε τη συγκρότηση του ΚΕΣΠΑ και τη θετική γνωµοδότηση επί του συγκεκριµένου έργου.
Γιατί, ξέρετε, οι κάτοικοι του Κιλκίς, οι οποίοι δεν µπορούν να
ξέρουν και τις λεπτοµέρειες και τις διαδικασίες, αρχίζουν και γίνονται δύσπιστοι απέναντι στην εκτέλεση ενός τόσο σηµαντικού
έργου. Με δικιά µου πρωτοβουλία µπορέσαµε και το εντάξαµε
στο 7α’. Μέσα σε οκτώ µήνες έγινε η απαλλοτρίωση.
Τώρα, το να περιµένουν τέσσερις, πέντε µήνες –κατανοώ τα
ζητήµατα τα οποία υπήρχαν- απλώς για ένα τυπικό µέρος αυτής
της διαδικασίας, απαξιώνει όλη την προσπάθεια όλων των φορέων όλα αυτά τα χρόνια.
Ευχαριστώ για την τοποθέτησή σας κι ευελπιστώ ότι άµεσα θα
έχουµε τη θετική εξέλιξη επί του έργου αυτού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Υπουργέ, πήρατε και τα εύσηµα, οπότε, σας παρακαλώ, να είστε σύντοµος.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ (Υπουργός Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας): Θα είµαι σύντοµος. Μια κουβέντα θα πω.
Πολύ γρήγορα θα έχουµε αποτέλεσµα κι ευχαριστώ τον συνάδελφο, τον κ. Γεωργαντά, για την επίκαιρη ερώτησή του.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Χαίροµαι.
Κλείνουµε τον πρώτο κύκλο ερωτήσεων που απευθύνονται
προς τον Υπουργό κ. Παναγιώτη Λαφαζάνη µε µία επίκαιρη ερώτηση, και µία ερώτηση δύο νέων –και, κατά την άποψή µου, εξαιρετικών- συναδέλφων από το Ποτάµι, του κ. Νικολάου Ορφανού
πρώτα και του κ. Γεωργίου Αµυρά µετά.
Θα συζητηθεί η πέµπτη µε αριθµό 231/18-5-2015 επίκαιρη
ερώτηση δευτέρου κύκλου του Βουλευτή Β’ Πειραιά του Ποταµιού κ. Νικολάου Ορφανού προς τον Υπουργό Παραγωγικής
Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σχετικά µε την
αποκατάσταση της αδικίας για τους ιδιοκτήτες φωτοβολταϊκών
στέγης.
Κύριε Ορφανέ, έχετε τον λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΟΡΦΑΝΟΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε, και
για τα καλά σας λόγια.
Κύριε Υπουργέ, το θέµα για το οποίο σάς καλέσαµε να απαντήσετε, σας είναι πολύ γνωστό, διότι ο ΣΥΡΙΖΑ και ως αντιπολίτευση είχε ασχοληθεί -και πολύ σωστά- µε αυτό και το είχε
στηρίξει. Πρόκειται για τους µικροεπενδυτές φωτοβολταϊκών
στέγης, οι οποίοι υφίστανται µια κοινώς οµολογουµένως αδικία
εδώ και αρκετά χρόνια, χωρίς να έχει βρεθεί για εκείνους ούτε
έστω µια προσωρινή λύση.
Το πρόγραµµα, το οποίο ξεκίνησε το 2009, απευθυνόταν σε
οικιακούς καταναλωτές και σε πολύ µικρές επιχειρήσεις. Στο
πλαίσιο του προγράµµατος, η σύµβαση που υπέγραφε ο χρήστης µε τη ΔΕΗ ήταν όλη η παραγόµενη ηλεκτρική ενέργεια από
τα φωτοβολταϊκά οικιακά συστήµατα να διοχετεύεται στο δίκτυό
της και ο χρήστης να πληρώνεται µε βάση µια συµφωνηθείσα
τιµή πώλησης εγγυηµένη για είκοσι πέντε χρόνια.
Παρά, βεβαίως, τον αρχικό ενθουσιασµό και την ανταπόκριση
που υπήρξε από τους πολίτες για τη στήριξη του προγράµµατος,
που ήταν στο πλαίσιο και µιας ευρείας καµπάνιας για τη συµφιλίωση των πολιτών µε τις εναλλακτικές πηγές ενέργειας, το
ΥΠΕΚΑ προχώρησε στη µείωση της εγγυηµένης τιµής πώλησης
του παραγόµενου ρεύµατος έως 40% µε τον ν. 4254, ο οποίος
είναι γνωστός και ως new deal, παραβιάζοντας µονοµερώς τις
υπογεγραµµένες συµβάσεις, καθώς και στην παράλληλη τιµαριθµική αναπροσαρµογή των τιµών.
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Αυτό είχε βεβαίως ως συνέπεια οι ιδιοκτήτες φωτοβολταϊκών
στέγης, που είχαν επενδύσει οικονοµίες ζωής, να αδυνατούν
πλέον να αποπληρώσουν τις δόσεις των δανείων που πήραν για
την εγκατάστασή τους.
Η επίσηµη δικαιολογία τότε για το άδικο κούρεµα της εγγυηµένης τιµής πώλησης του παραγόµενου ρεύµατος ήταν ότι πρέπει να µηδενιστεί το τεράστιο έλλειµµα του ειδικού λογαριασµού
για τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας. Ξέρετε, όµως, πολύ καλά
ότι ο ν. 4254/2014, το περιβόητο new deal, όσον αφορά τουλάχιστον τα κουρέµατα τιµής και την κατάργηση της τιµαριθµικής
αναπροσαρµογής, είναι αντισυνταγµατικός κι ενάντια στην Ευρωπαϊκή Σύµβαση Δικαιωµάτων του Ανθρώπου, γεγονός που το
είχε επιβεβαιώσει τότε και η Επιστηµονική Νοµική Υπηρεσία της
Βουλής. Ταυτόχρονα, βεβαίως, ο ΣΥΡΙΖΑ –επαναλαµβάνω, πολύ
σωστά και µπράβο του- ως αντιπολίτευση κατά τη συζήτηση του
νόµου τον είχε καταψηφίσει τόσο επί της αρχής όσο και κατ’ άρθρον.
Όταν συναντηθήκατε πρόσφατα µε τους εκπροσώπους των οικιακών φωτοβολταϊκών ζητήσατε χρόνο, τον οποίο προσδιορίσατε σε περίπου έναν µήνα, για να ενηµερωθείτε, να καταρτίσετε
ένα σχέδιο για την οριστική διευθέτηση των στρεβλώσεων του
ειδικού λογαριασµού ΑΠΕ.
Για όλα τα παραπάνω, σας ερωτώ:
Ποιο είναι το σχέδιο που δροµολογείτε και ποιες λύσεις σχεδιάζετε για την ανακούφιση των ανθρώπων αυτών;
Και, δεύτερον, το κόστος της αποκατάστασης της αδικίας υπολογίζεται περίπου στα 30 µε 40 εκατοµµύρια ευρώ. Από πού θα
βρεθούν τα χρήµατα για να λυθεί οριστικά το θέµα;
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Υπουργέ, έχετε
τον λόγο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ (Υπουργός Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Πράγµατι, ο συνάδελφος θίγει ένα υπαρκτό πρόβληµα µιας
κατηγορίας συµπολιτών µας οι οποίοι δοκιµάστηκαν από τις µνηµονιακές επιλογές και τις µνηµονιακές αποφάσεις. Διότι όλοι
αυτοί οι νόµοι στους οποίους αναφέρεστε και οι οποίοι έκαναν
ένα µεγάλο κούρεµα στα εισοδήµατα και στις απολαβές που
είχαν θεσµοθετηθεί για όλους αυτούς τους ανθρώπους που µπήκαν στη δραστηριότητα των φωτοβολταϊκών στέγης είναι µνηµονιακοί νόµοι και µνηµονιακές αποφάσεις.
Εµείς πράγµατι τις καταγγείλαµε, διότι ήταν και άδικες και εν
πάση περιπτώσει άλλαζαν το τοπίο και το πλαίσιο πάνω στο
οποίο κάποιοι πήραν αποφάσεις. Τους έταξαν ορισµένα πράγµατα και µετά είδαν ότι βρέθηκαν σε µια πάρα πολύ δυσµενή κατάσταση, ιδιαίτερα όσοι, προκειµένου να αναπτύξουν αυτή τη
δραστηριότητα στις στέγες τους µε φωτοβολταϊκά, είχαν υποχρεωθεί να δανειστούν.
Σήµερα αντιµετωπίζουν ένα µεγάλο πρόβληµα, το οποίο εµείς
απολύτως αναγνωρίζουµε. Μια από τις πρώτες κινήσεις που
έκανα στο Υπουργείο ήταν να συναντηθώ µε τους εκπροσώπους
των φωτοβολταϊκών στέγης και να αναπτύξουµε µια πολύ ουσιαστική συζήτηση.
Αυτήν την ώρα εµείς προσπαθούµε να ανακουφίσουµε όλους
αυτούς οι οποίοι έχουν αναπτύξει µικρές και µεσαίες δραστηριότητες στις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, ιδιαίτερα στα φωτοβολταϊκά, µε επίκεντρο βεβαίως και µε ειδική µέριµνα γι’ αυτούς
που έχουν φωτοβολταϊκά στέγης, διότι αυτοί οι άνθρωποι είναι
νοικοκυριά µε µικρή δραστηριότητα, πάρα πολλοί από τους οποίους από το υστέρηµά τους προσπάθησαν να έχουν µια εξοικονόµηση και ένα µικρό, ενισχυτικό, πρόσθετο εισόδηµα, το οποίο
αυτήν τη στιγµή από ό,τι φαίνεται δεν το έχουν. Αυτοί, δε, που
έχουν δανειοδοτηθεί κινδυνεύουν να δουν να χάνονται περιουσιακά τους στοιχεία.
Εµείς επεξεργαζόµαστε αυτό το σχέδιο αυτήν την ώρα, µε
στόχο να µειώσουµε συνολικά το βάρος το οποίο έχουν επωµιστεί όσοι έχουν µικροµεσαίες δραστηριότητες στα φωτοβολταϊκά και ιδιαίτερα στα φωτοβολταϊκά στέγης.
Δεν είµαι αυτήν την ώρα σε θέση να ανακοινώσω ένα πλήρες
σχέδιο. Η κατεύθυνσή µας, όµως, είναι αυτή και πιστεύω ότι σύν-
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τοµα θα µπορέσουµε να ολοκληρώσουµε ένα πρόγραµµα ανακούφισης όλων αυτών των ανθρώπων, που πράγµατι χρειάζονται
στήριξη. Χρειάζεται µια αναδιανοµή, µεγάλη και γενναία αναδιανοµή, όσων επωφελούνται από τις ΑΠΕ, από τα φωτοβολταϊκά,
και είναι οι µεγάλες επιχειρήσεις, οι µεγάλοι επιχειρηµατικοί όµιλοι, οι οποίοι κερδίζουν πάρα πολλά από αυτήν την δραστηριότητα. Χρειάζεται µια µεγάλη ανακατανοµή, για να ανακουφιστούν
από την άποψη της εισοδηµατικής τους θέσης οι µικροµεσαίοι
και ιδιαίτερα οι πιο µικροί.
Αυτή είναι η λογική µας, αυτή είναι η κατεύθυνσή µας, µαζί µε
πολλά άλλα βεβαίως που χρειάζεται να γίνουν, ώστε να απαλλαγεί ο χώρος της ενέργειας από τη ληστρική συµπεριφορά µεγάλων ιδιωτικών συµφερόντων που συνεχίζουν να λυµαίνονται τον
χώρο και πρέπει αυτά τα συµφέροντα να πληγούν και να πληγούν
προγραµµατισµένα και σχεδιασµένα, σε όφελος συνολικά των
καταναλωτών και της µείωσης του ενεργειακού κόστους στη
χώρα µας.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): 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 µαθήτριες και µαθητές και δύο εκπαιδευτικοί συνοδοί
τους από το 10ο Δηµοτικό Σχολείο Αχαρνών.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Κύριε Ορφανέ, έχετε τον λόγο για τρία λεπτά.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΟΡΦΑΝΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, δεν αµφισβητώ ότι κοιτάτε το θέµα και ότι σας
προβληµατίζει. Αυτό είναι γεγονός. Εγώ σας ρωτάω αν υπάρχει
κάποιο χρονοδιάγραµµα λύσης. Οι πολίτες οι οποίοι επένδυσαν
είναι οι µόνοι οι οποίοι δεν κέρδισαν, αν υπολογίσουµε ότι κέρδισαν οι τράπεζες οι οποίες δανειοδότησαν, το κράτος το οποίο
εισέπραξε ΦΠΑ, οι γερµανικές, ως επί το πλείστον, εταιρείες που
προµήθευσαν τον εξοπλισµό. Όλοι αυτοί κέρδισαν.
Υπάρχει κάποιο χρονοδιάγραµµα λύσης; Προτίθεστε να τους
ανακουφίσετε σε σχέση µε την ελάφρυνση του ΦΠΑ, µε την καθιέρωση κάποιου αφορολόγητου όσον αφορά τη διευκόλυνσή
τους απέναντι στα χρέη τους προς τις τράπεζες; Δεν πρέπει και
οι τράπεζες να επωµιστούν ένα κοµµάτι των βαρών;
Μιλήσατε για µνηµονιακή πολιτική. Θα συµφωνήσω, αλλά δεν
ήταν µόνο αυτό, υπήρχε και ένας κακός σχεδιασµός. Ο κ. Πετράκος το ξέρει, έχει κάνει πάρα πολλές παρεµβάσεις και είναι και
ειδικός επί του θέµατος. Χαίροµαι που είναι παρών και µε ακούει.
Υπήρχε, λοιπόν, και ένας κακός σχεδιασµός. Δεν υπήρχε όριο
στην παραγωγή. Μπήκαν οι µικροί παραγωγοί και µετά εισέβαλαν και οι µεγάλες εταιρείες και τινάχθηκε το σύστηµα στον
αέρα.
Βεβαίως, µέσα σε όλα αυτά υπάρχει και ένα επιπλέον ζήτηµα
ουσίας, που είναι το καθαυτό ενεργειακό. Υποτίθεται ότι αυτό θα
ήταν ένα βήµα προς την περιβόητη αυτοπαραγωγή. Δεν είναι
βήµα προς την αυτοπαραγωγή; Κλείνουµε αυτή τη δίοδο; Είναι
το θέµα ουσιαστικό. Τι κάνουµε ως προς τις εναλλακτικές ενεργειακές δυνατότητες που έχουµε;
Μόνο οικονοµικά θα το θέτουµε το ζήτηµα; Εντάξει, να πληγούν τα συµφέροντα που κερδοσκοπούν εις βάρος του κράτους
και των πολιτών –σαφέστατα, είµαστε µαζί σας, συµφωνούµεαλλά από κει και πέρα ενεργειακά πού θα πάει το πράγµα;
Μήπως, όµως, η αυτοπαραγωγή δεν µας συµφέρει, διότι τότε
ο πολίτης δεν θα πληρώνει στο κράτος αυτά που χρειάζεται το
κράτος κι έτσι το κράτος δεν θα µπορεί να διορίζει εκ νέου και
θα διαιωνίζεται αυτός ο φαύλος κύκλος;
Και, βεβαίως, πώς, επιτέλους, θα µπορεί ο πολίτης να προστατεύεται που κάνει δυστυχώς το λάθος να εµπιστεύεται διαχρονικά την ελληνική πολιτεία; Δηλαδή να µην ξεφεύγει ποτέ από
την οικονοµική του εξάρτηση;
Αυτά επιµένω να σας ρωτώ: Για χρονοδιάγραµµα, αν υπάρχει
πρόθεση να επωµιστούν και οι τράπεζες ένα µέρος και τι θα γίνει
µε τη φορολογική και οικονοµική ελάφρυνση των µικροϊδιοκτη-
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τών.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Τον λόγο έχει ο
Υπουργός Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και
Ενέργειας, κ. Παναγιώτης Λαφαζάνης, για τρία λεπτά.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ (Υπουργός Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας): Χαίροµαι για
τους συλλογισµούς σας, διότι, αν τους έκανα εγώ, θα χαρακτηριζόµουν ως λαϊκιστής της χειρότερης µορφής κι ένας άνθρωπος
άλλων εποχών. Κι από εσάς έχω χαρακτηριστεί, όταν κάνω τέτοιους συνειρµούς, δυστυχώς, και γίνοµαι και στόχος.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Από πολλές κατευθύνσεις όµως, όχι από µία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΟΡΦΑΝΟΣ: Όλοι στόχοι πάντως είµαστε πια!
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ (Υπουργός Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας): Το λέω µε καλή
διάθεση. Αλίµονο!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Λίγο χιούµορ! Είναι
Παρασκευή.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ (Υπουργός Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας): Συµφωνώ µε τα
περισσότερα απ’ όσα είπατε. Είναι στη σωστή κατεύθυνση.
Πράγµατι από τις ΑΠΕ δεν επωφελήθηκε όσο θα έπρεπε η ελληνική οικονοµία και η εθνική ενεργειακή πολιτική, τόσο από τη
σκοπιά της καθαρής ενέργειας όσο και από την άποψη της µείωσης του ενεργειακού κόστους. Δυστυχώς, επωφελήθηκαν
πάρα πολλά ξένα συµφέροντα. Δυστυχώς, επωφελήθηκαν σε µεγάλο βαθµό οι τράπεζες. Δυστυχώς, αιχµαλωτίστηκε πολύς κόσµος µε τις οικονοµίες του στον χώρο των ΑΠΕ, ο οποίος τώρα
βλέπει µπροστά του µεγάλα προβλήµατα και µεγάλα αδιέξοδα.
Αυτή είναι η κατάσταση και µε τα φωτοβολταϊκά στέγης, ιδιαίτερα γι’ αυτούς οι οποίοι είναι πιο φτωχοί και οι οποίοι επένδυσαν
τις λίγες οικονοµίες τους σ’ αυτή τη δραστηριότητα. Πράγµατι
χρειάζεται αυτήν την ώρα µία πολύ ουσιαστική προσπάθεια, για
να ενισχυθούν.
Συµφωνώ, επίσης, ότι δεν είχαµε µόνο µνηµονιακές πολιτικές,
αλλά και µια άθλια πελατειακή πολιτική στον χώρο των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, από την οποία σε τελευταία ανάλυση και
σε τελικό στάδιο επωφελήθηκαν οι µεγάλες επιχειρηµατικές
πρωτοβουλίες, οι οποίες αυτήν την ώρα κερδίζουν άκοπα και
χωρίς καθόλου ρίσκο απ’ αυτήν τη δραστηριότητά τους.
Λυπάµαι, αλλά δεν είµαι σε θέση αυτή τη στιγµή να πω ένα
πολύ συγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα. Θα το ήθελα πάρα πολύ,
αλλά είναι τόσο δύσκολο και σύνθετο το τοπίο της ενέργειας,
που κάθε κίνηση που πρέπει να κάνουµε πρέπει να τη σχεδιάσουµε πάρα πολύ καλά και να λάβουµε υπ’ όψιν µας όλους τους
παράγοντες, οι οποίοι παίζουν ρόλο. Είναι συµφέροντα εδώ εννοώ συµφέροντα της ελληνικής οικονοµίας και της ενεργειακής πολιτικής- τα οποία πρέπει να ισορροπήσουµε, για να
έχουµε ένα θετικό αποτέλεσµα.
Όµως, εργαζόµαστε –σας διαβεβαιώ- πάρα πολύ συστηµατικά
και ελπίζω προς το τέλος του καλοκαιριού να έχουµε θετικές εξελίξεις. Η αγωνία µας αυτή είναι. Στο Υπουργείο δεν κάνουµε καµµία άλλη δουλειά παρά αυτό τον σχεδιασµό, γιατί ξέρουµε ότι
απ’ αυτόν εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό, σε σηµαντικότατο βαθµό,
η διέξοδος από την κρίση. Αν δεν µπορέσουµε να στηρίξουµε
δραστηριότητες ενεργειακές αυτήν την ώρα µε µικρότερο κόστος και µε καθαρότερη ενέργεια, δεν µπορούµε να έχουµε µέλλον.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Σειρά έχει η τρίτη µε
αριθµό 827/16-3-2015 ερώτηση του Βουλευτή Β’ Αθηνών του Ποταµιού κ. Γεωργίου Αµυρά προς τον Υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σχετικά µε τη
συµµετοχή της Ελλάδας στις διαδικασίες της ευρωπαϊκής πολιτικής για περιορισµό των ρύπων, τόσο από τις νέες όσο και από
τις υφιστάµενες λιγνιτικές µονάδες.
Κύριε Αµυρά, έχετε τον λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Αγαπητέ κύριε Υπουργέ, το ζήτηµα που θα θέσω σήµερα, το
είχα θέσει ξανά σε εσάς και µε γραπτή ερώτηση -για να φτά-
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σουµε, βέβαια, µέχρι εδώ- στις 16 Μαρτίου και στην πρώτη συµµετοχή σας ως Yπουργού στην Επιτροπή Περιβάλλοντος, που
ήρθατε να µας ενηµερώσετε για διάφορα θέµατα. Τότε, θυµάµαι,
είχατε δείξει µία µικρή έκπληξη για το περιεχόµενο της ερώτησης που σας είχα απευθύνει και θα έλεγα ότι την είχα εκλάβει
ως θετική αυτήν την έκπληξη.
Αυτές τις µέρες, λοιπόν, ολοκληρώνεται µία σκληρή διαπραγµάτευση µεταξύ των τεχνικών κλιµακίων της Ελλάδας και των αντίστοιχων κλιµακίων των εθνικών αντιπροσωπειών άλλων ευρωπαϊκών κρατών. Από το αποτέλεσµα αυτής της διαπραγµάτευσης
θα κριθούν πολλά στο πεδίο της ζωής των Ελλήνων για τα επόµενα χρόνια, του περιβάλλοντος, της δηµόσιας υγείας.
Και δεν αναφέροµαι, βεβαίως, στη διαπραγµάτευση µε το
Brussels Group της ελληνικής πλευράς, αλλά σε µια άλλου είδους διαπραγµάτευση, που όλοι οι Ευρωπαίοι έχουµε κάτσει σε
ένα τραπέζι για να συνεννοηθούµε για τα όρια των εκπεµπόµενων ρύπων από τις ανθρακικές µονάδες, αυτές τις «βρώµικες»
µονάδες, δηλαδή, που χρησιµοποιούν «βρώµικο» καύσιµο.
Η Ελλάδα σε αυτήν την περίπτωση είναι ο σκληρός της υπόθεσης. Η εικόνα της διαπραγµάτευσης που γίνεται σε αυτό το
πεδίο του περιβάλλοντος είναι αντιστρόφως ανάλογη σε σχέση
µε αυτό που παρακολουθούµε στο Brussels Group. Γιατί; Διότι
εδώ έχουµε το εξής ζήτηµα: Η εθνική ελληνική αντιπροσωπεία
αποτελείται από επτά άτοµα. Τα έξι προέρχονται από τη ΔΕΗ –
εκπρόσωποι της ΔΕΗ- και ένας από την εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ». Δηλαδή, δύο από τους βασικούς ρυπαντές του
περιβάλλοντος είναι αυτοί που έχουν επιφορτιστεί από την ελληνική Κυβέρνηση ως αυτοί που θα διαπραγµατευτούν το πόσο
θα ρυπαίνουν οι ίδιοι.
Πανευρωπαϊκώς, λοιπόν, και από τις πληροφορίες που βλέπουµε από τη διαδικασία αυτής της συζήτησης, που γίνεται υπό
τον τίτλο «Διαδικασία της Σεβίλλης», βλέπουµε ότι οι εκπρόσωποι
της ελληνικής πλευράς αντιτίθενται στο να αυξηθούν τα ανώτατα
επιτρεπτά όρια εκποµπής ρύπων.
Επίσης, πρωτοστατούν ενάντια στην εφαρµογή πιο αυστηρών
ορίων και για το διοξείδιο του θείου και για το οξείδιο του αζώτου, αλλά ακόµα και για τον υδράργυρο.
Επίσης, έχουν στηλώσει τα πόδια και δεν δέχονται την υποχρέωση διαρκών ελέγχων, το περίφηµο monitoring για τον
υδράργυρο, τουλάχιστον, και τους υπόλοιπους εκπεµπόµενους
ρύπους.
Καταλήγω, κύριε Υπουργέ, και σας ρωτώ: Δεν βλέπετε, κατά
την άποψή σας, ότι υπάρχει µία σύγκρουση συµφερόντων στο
πρόσωπο των ανθρώπων που αποτελούν την εθνική αντιπροσωπεία;
Δεύτερον, επί της ουσίας, εµείς λέµε ότι δεν θέλουµε να αυξηθούν τα ανώτατα επιτρεπτά όρια εκποµπής ρύπων, διότι και η
Πτολεµαΐδα 5 που έρχεται, αλλά και αρκετές άλλες µεγάλες µονάδες της ΔΕΗ εκπέµπουν παρακάτω από το όριο του 42%, όσον
αφορά την ενεργειακή απόδοση.
Ναι, γνωρίζω ότι εµείς στην Ελλάδα έχουµε κονιορτοποιηµένο
λιγνίτη, δεν έχουµε τον υψηλής ποιότητας λιγνίτη που έχουν οι
βόρειες χώρες. Επίσης, αντιλαµβάνοµαι ότι η ΔΕΗ δεν µπορεί
από τη µια µέρα στην άλλη να περάσει σε µια άλλη εποχή και σαφέστατα έχει έναν κοµβικό ρόλο στην εθνική οικονοµία. Εξίσου
κοµβικό ρόλο, όµως, δεν πρέπει να έχει στη σκέψη µας και η δηµόσια υγεία και η προστασία του περιβάλλοντος;
Καταλήγω µε τις ερωτήσεις. Θα σας καταθέσω, βέβαια, και κάποια στοιχεία µιας µελέτης της «GREENPEACE», που ακολούθησε τη µεθοδολογία του Ευρωπαϊκού Οργανισµού Περιβάλλοντος, σύµφωνα µε την οποία στην Ελλάδα έχουµε κάθε χρόνο
χίλιους πρόωρους θανάτους από τον µολυσµένο, τον ρυπαρό,
τον κακής ποιότητας εισπνεόµενο αέρα και τουλάχιστον διακόσιες χιλιάδες παιδιά κάθε χρόνο, ηλικίας δώδεκα έως δεκαέξι
ετών, που πάσχουν από βρογχίτιδα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Αµυρά, σας παρακαλώ, ολοκληρώστε. Έχετε και τη δευτερολογία σας.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε.
Οι ερωτήσεις µου, λοιπόν, είναι άµεσα οι εξής: Θα σας ρώταγα, αλλά τώρα ίσως έχει πια περάσει ο χρόνος, αν επρόκειτο
να αντικαταστήσετε αυτήν την εθνική αντιπροσωπεία. Επρόκειτο
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ή πρόκειται να της δώσετε οδηγίες για την αναθεώρηση των υφιστάµενων, βέλτιστων διαδικασιών και τακτικών, όσον αφορά τον
ηλεκτρικό βαθµό απόδοσης των δικών µας µονάδων και τη µέγιστη συγκέντρωση εκποµπών του διοξειδίου του θείου και του
οξειδίου του αζώτου;
Σας ευχαριστώ πολύ. Και θα επανέλθω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ελπίζω, όµως, εντός
χρόνου, στη δευτερολογία σας.
Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ (Υπουργός Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Δεν θα συµφωνήσω, κύριε Αµυρά, όταν µεγάλες επιχειρήσεις,
όπως τη ΔΕΗ και τα ΕΛΠΕ, τις χαρακτηρίζετε «ρυπογόνες επιχειρήσεις». Βεβαίως, εκπέµπουν ρύπους και η ΔΕΗ και τα ΕΛΠΕ,
αλλά είναι µεγάλες επιχειρήσεις, που προσφέρουν ένα µεγάλο
αναπτυξιακό έργο, ένα κοινωνικό έργο και είναι επιχειρήσεις που
στηρίζουν την οικονοµία µας.
Εποµένως χρειάζεται να τις περιβάλλουµε µε µεγαλύτερο σεβασµό και, θα έλεγα, περισσότερη στήριξη.
Βεβαίως, έχουν προβλήµατα και η ΔΕΗ και τα ΕΛΠΕ και, βεβαίως, πρέπει να δούµε το θέµα των ρύπων µε τη µεγαλύτερη
δυνατή ευαισθησία. Αυτή είναι η κατεύθυνση και η δική µας πολιτική. Αυτό, όµως, δεν έχει καµµία σχέση µε τη στήριξη που παρέχουµε και στη Δηµόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισµού και στην
προοπτική της και βεβαίως στα ΕΛΠΕ και στον ρόλο που διαδραµατίζουν για την ενεργειακή µας βάση.
Όσον αφορά τη Διαδικασία της Σεβίλλης, σε αυτήν δεν υπάρχει άµεση πολιτική εκπροσώπηση. Δεν εκπροσωπείται σε πολιτικό επίπεδο η Κυβέρνηση. Οι επιτροπές εκεί είναι τεχνικές
επιτροπές, οι οποίες συνεισφέρουν µε τεχνικά και επιστηµονικά
κριτήρια στη διαµόρφωση των σχετικών πολιτικών για τις βέλτιστες διαθέσιµες τεχνικές. Το να στέλνουµε εκεί εκπροσώπους
και της ΔΕΗ και των ΕΛΠΕ δεν είναι κακό, όταν συζητιούνται θέµατα που αφορούν τις δραστηριότητες αυτές για τις οποίες
υπάρχει εξειδίκευση σε αυτές τις επιχειρήσεις. Όταν συζητάµε
θέµατα για τις µεγάλες εγκαταστάσεις καύσης και τις τεχνικές
που πρέπει να εφαρµοστούν για τη µείωση των ρύπων, εξειδικευµένα στελέχη από τη ΔΕΗ και τα ΕΛΠΕ µπορούν να έχουν µια
σηµαντική συνεισφορά.
Συµφωνώ, βεβαίως, ότι δεν µπορεί να είναι µόνο στελέχη της
ΔΕΗ και των ΕΛΠΕ. Γι’ αυτό κιόλας εµείς, από τις 4 Μαΐου,
έχουµε βάλει σε αυτήν την επιτροπή εξειδικευµένα στελέχη από
το Υπουργείο µας, ώστε να υπάρχει µια ισοστάθµιση στη σχετική
αντιπροσωπεία της Ελλάδας, η οποία, βεβαίως, δεν είναι µόνιµη
αντιπροσωπεία. Είναι ad hoc. Ανάλογα µε το θέµα πηγαίνουν και
εκπροσωπούν τη χώρα µας αντίστοιχοι τεχνικοί.
Κάναµε, λοιπόν, αυτήν την κίνηση, για να έχουµε µια ισοστάθµιση και σε κάθε περίπτωση οι Τεχνικές Υπηρεσίες εισηγούνται,
αλλά οι αποφάσεις λαµβάνονται και µε τη συµµετοχή τελικά της
Κυβέρνησης.
Η αντιπροσωπεία µας εκεί δεν παίζει αυτόν τον ρόλο που είπατε, δηλαδή «πώς θα συγκρατήσουµε τις καταστάσεις, ώστε να
εκπέµπουµε όλο και περισσότερο ρύπους και όλο και περισσότερο να ρυπαίνεται η ατµόσφαιρα». Όχι, δεν είµαστε οι κακοί
ενάντια στο περιβάλλον στην εκπροσώπηση που έχουµε στη Σεβίλλη. Το αντίθετο θα έλεγα. Κάνουµε µια πολύ συστηµατική
προσπάθεια για τη µέγιστη δυνατή περιβαλλοντική προστασία,
για καθαρή ενέργεια και καθαρή ατµόσφαιρα. Αυτή είναι η κατεύθυνση που έχουν οι αντιπροσωπίες µας εκεί. Βεβαίως, όµως,
δεν µπορούµε να παραβλέψουµε και τις ιδιαιτερότητες της
χώρας µας.
Μιλήσατε για το 42% απόδοση στον λιγνίτη. Βεβαίως. Όµως,
η Ελλάδα, όπως ξέρετε, έχει ιδιαίτερες καταστάσεις, όπως υψηλές θερµοκρασίες, κατώτερη ποιότητα λιγνίτη, το οποίο είπατε
και εσείς, και άλλα τα οποία δεν επιτρέπουν να κρατηθεί αυτό το
όριο του 42%, αν και δεν µιλάµε για όριο. Μιλάµε για κατευθυντήρια σηµεία αναφοράς. Δεν υπάρχει τέτοιο όριο.
Όταν η Πτολεµαΐδα 5 έχει 41,5% δεν είναι εκτός των πλαισίων
και των προδιαγραφών. Προβλέπεται από τη Διαδικασία της Σεβίλλης και είναι συµβατότατη αυτή η τιµή του 41,5% για τη λει-
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τουργία της µονάδας της Πτολεµαΐδας 5. Δεν είµαστε δηλαδή
εκτός προβλέψεων, εκτός σχεδιασµού, προγραµµάτων και κατευθύνσεων της Σεβίλλης.
Από εκεί και πέρα, βεβαίως, πρέπει να σας πω ότι η Πτολεµαΐδα 5 είναι µια αναγκαία µονάδα για το ενεργειακό µας σύστηµα και την ενεργειακή ισορροπία και ασφάλεια της χώρας.
Βεβαίως, καταλαβαίνουµε ότι είναι µια λιγνιτική µονάδα, αλλά
δεν είναι και εύκολο να πετάξουµε τον λιγνίτη στην άκρη στη
χώρα µας και στο ενεργειακό µας µείγµα. Αυτό θα ήταν πολύ µεγάλο λάθος και θα έδινε ένα πολύ µεγάλο κόστος –ακόµα µεγαλύτερο κόστος- στην ενέργειά µας και, βεβαίως, δεν θα µας
προσέφερε και ενεργειακή ασφάλεια. Διότι, όπως καταλαβαίνετε, ο λιγνίτης δίνει ενεργειακή ασφάλεια σε όλο το σύστηµά
µας, διότι το σύστηµα των ΑΠΕ έχει διακυµάνσεις, οι οποίες πρέπει να αντικατοπτρίζονται από ενεργειακές µονάδες οι οποίες να
δίνουν ευστάθεια και δυνατότητα παροχής ηλεκτρικού ρεύµατος
σε κάθε περίσταση.
Αυτό κάνει ο λιγνίτης στη χώρα µας και γι’ αυτό είναι και αναγκαίος και είναι αναγκαία και η µονάδα της Πτολεµαΐδας, η
οποία, όπως σας είπα, είναι εντός προδιαγραφών.
Έτσι κινούµεθα, προσπαθούµε για ό,τι το καλύτερο, στις δυνατότητες και τις συνθήκες, βεβαίως, της ελληνικής οικονοµίας,
και θα συνεχίσουµε αυτήν την προσπάθεια µε µεγαλύτερη ένταση και µε µεγαλύτερη ευαισθησία.
Πιστεύω ότι τα αποτελέσµατα θα είναι θετικά και ο ρόλος της
αντιπροσωπείας µας στη Σεβίλλη αναγνωρίζεται ως ένας ρόλος
µε µία θετική συνεισφορά σε όλο το ευρωπαϊκό πλαίσιο. Δεν
υπάρχει µια κακή αντίληψη της αντιπροσωπείας µας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Έχετε και δευτερολογία, κύριε Υπουργέ. Ευχαριστώ.
Κύριε Αµυρά, έχετε τον λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Αγαπητέ κύριε Υπουργέ, σε έναν βαθµό θα διαφωνήσω µαζί
σας ότι η εκπροσώπηση δεν έχει και πολιτικό χαρακτήρα, δεδοµένου ότι η πλειονότητα των µελών ανήκει στη ΔΕΗ, η ΔΕΗ εκφράζει κυβερνητική πολιτική, διορισµένη από την Κυβέρνηση
διοίκηση έχει, εποµένως και οδηγίες αντίστοιχες έχει. Άρα η πολιτική σαφέστατα ενυπάρχει και σε µέγιστο βαθµό.
Και µια που µιλάµε για πολιτική, ήθελα να σας ρωτήσω, επειδή
είδα µια ανοιχτή επιστολή που έστειλε η GREENPEACE για τη
Διαδικασία της Σεβίλλης και µου έκανε εντύπωση το εξής που
γράφει -θα µας πείτε ενδεχοµένως αν ισχύει- ότι ο επικεφαλής
της Γενικής Διεύθυνσης -λέει η GREENPEACE- για το Περιβάλλον της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Καρλ Φάλκενµπεργκ απέστειλε
επιστολή στο Υπουργεία Περιβάλλοντος -και ρωτώ αν έχετε
λάβει τέτοια επιστολή- υπογραµµίζοντας ότι οι εθνικές αντιπροσωπείες οφείλουν να εκπροσωπούν τις θέσεις των κυβερνήσεων
και όχι συµφέροντα τρίτων. Κατ’ αρχάς, αν θέλετε, ενηµερώστε
µας γι’ αυτό, αν σας έχει έρθει τέτοια επιστολή.
Σε σχέση τώρα µε τις ρυπογόνες δραστηριότητες της ΔΕΗ και
των ΕΛΠΕ, κανείς, βεβαίως, δεν παραγνωρίζει -το επεσήµανα κιόλας στην πρωτολογία µου- τον σηµαντικό οικονοµικό ρόλο που
έχουν επωµιστεί και τον ενεργειακό κόµβο που αποτελούν αυτές
οι δύο εταιρείες και όχι µόνο. Ούτε συζήτηση. Είναι ένα µέρος
από τα ενεργειακά µας πυροµαχικά εις το διηνεκές ή όσο εν
πάση περιπτώσει κρατήσουν τα ορυκτά καύσιµα που έχουµε στο
υπέδαφός µας.
Όσον αφορά, όµως, τη ρύπανση, θα διαφωνήσω µαζί σας,
γιατί ο µεγάλος λιγνιτικός σταθµός της ΔΕΗ στο Αµύνταιο, για
παράδειγµα, εκπέµπει, µε µετρήσεις µέσου όρου εξαετίας, δυο
φορές περισσότερο διοξείδιο του θείου από το επιτρεπτό. Αντιστοίχως, το Αµύνταιο εκπέµπει τρεις φορές περισσότερο διοξείδιο του θείου. Και έχω πολλά άλλα τέτοια στοιχεία.
Άρα το ζήτηµα που πρέπει να ακούσουµε και στο οποίο περιµένουµε την τοποθέτησή σας -πέραν της γενικότητας, ότι, βεβαίως, το περιβάλλον µάς ενδιαφέρει και πρέπει να το προασπίσουµε κ.λπ.- είναι πρακτικά πώς αντανακλάται η µέριµνά σας
προς το περιβάλλον στις οδηγίες που έχετε δώσει στην εθνική
αντιπροσωπεία;
Τα λέµε αυτά, όταν σχεδόν ακόµα καίει η τοξική φωτιά στον
Ασπρόπυργο, σε αυτό το παράνοµο τελικά, χωρίς άδεια, εργο-
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στάσιο ανακύκλωσης. Κι εγώ θέλω να ρωτήσω εδώ, για να φανεί
και η σηµασία του περιβάλλοντος, που τους αφορά όλους, πλούσιους, φτωχούς, λιγότερο ή περισσότερο προνοµιούχους -διότι
τον ίδιο αέρα αναπνέουµε εντός Λεκανοπεδίου- εάν εφαρµόστηκε µετά το ατύχηµα αυτό η οδηγία Σεβέζο II της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής, και από εσάς και από την περιφέρεια. Δεν θα σας πω
τι προβλέπει η οδηγία, παρά µόνο ένα από τα βασικά της, την έγκαιρη ειδοποίηση και ενηµέρωση του κοινού σχετικά µε ατυχήµατα, όπως αυτό που ζήσαµε. Υπήρξε αυτή η έγκαιρη ενηµέρωση;
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε, λέγοντας ότι θα θέλαµε πάντως, µια
που σας βρήκαµε εδώ, κύριε Υπουργέ, κάποια στιγµή να κάνουµε
και στην επιτροπή µία συζήτηση καθαρά για τα ενεργειακά ζητήµατα, διότι οι προθεσµίες τελειώνουν. Έχουµε τώρα για την
ιθαγένεια το άρθρο 13, που συστήνεται µία δηµόσια εταιρεία για
τα ενεργειακά θέµατα, χωρίς ενηµέρωση, χωρίς τεκµηρίωση και
έχουµε πάρα πολλά θέµατα που θα θέλαµε να συζητήσουµε µαζί
σας.
Καταθέτω τα στοιχεία που ανέφερα για τα Πρακτικά.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Γεώργιος Αµυράς καταθέτει
για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Αµυρά, στις
δύο τελευταίες ερωτήσεις σας, βέβαια, εάν θέλει ο Υπουργός
απαντά, διότι τυπικά αρµόδιος Υπουργός είναι ο κ. Τσιρώνης,
που θα έρθει αργότερα στη Βουλή.
Έχετε τον λόγο, κύριε Υπουργέ.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ (Υπουργός Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας): Κατ’ αρχάς, νοµίζω ότι πρέπει να είµαστε λίγο προσεκτικοί και αναφέροµαι σε
όλους µας.
Δεν είχαµε ένα ατύχηµα τύπου Σεβέζο στον Ασπρόπυργο. Βεβαίως, ήταν µια τραγωδία, αλλά είναι άλλου είδους τα ατυχήµατα
Σεβέζο.
Από εκεί και πέρα, βεβαίως, υπήρξε έγκαιρη και έγκυρη ενηµέρωση και γνωστοποιήθηκε ευρέως και από την περιφέρεια και
από τους δήµους και από τα συναρµόδια Υπουργεία.
Μπορούµε να πούµε µε ικανοποίηση, θα έλεγα, ότι πολύ γρήγορα µια δύσκολη πυρκαγιά σε καταστάσεις άκρως αντίξοες και
πρωτότυπες, θα έλεγα, µέσα σε λίγες µέρες µπόρεσε να κατασβεστεί πλήρως. Αυτή την ώρα έχουµε πλήρη και απόλυτη κατάσβεση της φωτιάς.
Βεβαίως, ακολουθεί µια δύσκολη διεργασία, εξίσου δύσκολη
και πιο επίπονη από την κατάσβεση, η αποκατάσταση του χώρου
και των παρενεργειών και των επιπτώσεων που είχε αυτό το ατύχηµα στη γύρω περιοχή, αλλά και στον ίδιο τον συγκεκριµένο
χώρο.
Από εκεί και πέρα, η αντιπροσωπεία µας στη Σεβίλλη ασφαλώς
στέλνεται µε έγκριση της Κυβέρνησης. Αυτό, όµως, δεν σηµαίνει
ότι αυτή η αντιπροσωπεία είναι µια αντιπροσωπεία στενά πολιτική. Δεν γίνεται αυτό το πράγµα. Δεν µπορείς να στείλεις εµένα,
για παράδειγµα, στη Σεβίλλη, γιατί ασχολούµαι µε την πολιτική
και έχω κάποιες ευαισθησίες, για να µιλήσω για τόσο λεπτά, ευαίσθητα και τεχνικά θέµατα. Η αντιπροσωπεία µας εκεί πρέπει να
έχει τεχνική και επιστηµονική τεκµηρίωση και αρτιότητα, ώστε
αυτό που θα λέει να µπορεί να σταθεί και να είναι τεκµηριωµένο.
Αυτό είναι το κριτήριο της αντιπροσωπείας.
Τα ονόµατά της, όπως ξέρετε, δεν κοινοποιούνται, διότι δεν
επιτρέπεται αυτό από τον αντίστοιχο Κανονισµό της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής. Δεν επιτρέπεται η δηµοσιοποίηση των ονοµάτων.
Τη σύνθεση της αντιπροσωπείας σάς είπα ότι προσπαθούµε
να την αλλάξουµε. Κάναµε ένα πρώτο βήµα, ώστε να έχουµε
µείγµα υπηρεσιακών παραγόντων του Υπουργείου, µε τεχνική,
όµως, και επιστηµονική αξιοπιστία και ειδικών από επιχειρήσεις
κατά τεκµήριο δηµόσιου χαρακτήρα, οι οποίοι έχουν την ικανότητα να συνεισφέρουν στα αποτελέσµατα και στα συµπεράσµατα που πρέπει να βγουν.
Η προσπάθεια και η κατεύθυνσή µας είναι να µειωθεί η ρύπανση απ’ όλες τις ρυπογόνες βιοµηχανίες και να έχουµε µια κα-
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θαρότερη βιοµηχανική δραστηριότητα και βιοµηχανική παραγωγή. Αυτή είναι κατεύθυνσή µας. Αυτές είναι οι οδηγίες µας.
Βεβαίως, όµως, λαµβάνουµε υπ’ όψιν µας και τις ιδιαίτερες
συνθήκες της χώρας µας, διότι δεν µπορεί εµείς να ανακόψουµε
και να σταµατήσουµε µια λιγνιτική οµάδα, διότι, λέει, είναι στα
42 το «όριο». Το «όριο» είναι εντός εισαγωγικών, γιατί σας εξήγησα ότι δεν υπάρχει τέτοιο «όριο» και εµείς έχουµε 41,5. Δεν γίνεται, γιατί έχουµε και ειδικές συνθήκες.
Αυτό το 41,5, όπως σας είπα, δεν είναι ασύµβατο µε το πλαίσιο
της Σεβίλλης. Προβλέπεται και θεωρείται ότι είναι συµβατότατο,
διότι λαµβάνονται υπ’ όψιν οι υψηλές θερµοκρασίες της χώρας
µας, η µικρή απόδοση του εγχώριου λιγνίτη και άλλοι παράγοντες, οι οποίοι βοηθούν, ώστε να πέσει αυτό το όριο ελάχιστα,
όπως βλέπετε, όσον αφορά τις δικές µας λιγνιτικές µονάδες.
Εποµένως είµαστε απολύτως εντός των προδιαγραφών. Στηρίζουµε µια περιβαλλοντική πολιτική και στηρίζουµε, βεβαίως,
και µια εθνική ενεργειακή πολιτική, η οποία κινείται, νοµίζω, στη
σωστή κατεύθυνση.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Τελειώσαµε µε τον κ.
Παναγιώτη Λαφαζάνη.
Πριν φύγετε, κύριε Υπουργέ, νοµίζω ότι θα συµφωνήσετε τη
λέξη «ατύχηµα» που είπατε σχετικά µε τον Ασπρόπυργο να τη
βάλουµε στα Πρακτικά εντός εισαγωγικών.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ (Υπουργός Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας): Γιατί;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Γιατί δεν έχει βγει το
πόρισµα, για να δούµε αν ήταν ατύχηµα ή εµπρησµός και αν ήταν
εµπρησµός, από πού προήλθε.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ (Υπουργός Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας): Α, αν ήταν εγκληµατική ενέργεια.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Εποµένως, η λέξη
«ατύχηµα» θα είναι εντός εισαγωγικών.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ (Υπουργός Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας): Συµφωνώ απόλυτα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Σας ευχαριστούµε,
γιατί στις περισσότερες ερωτήσεις ήσασταν εξαιρετικά σαφής,
στις άλλες δείξατε καλή πρόθεση και θα περιµένουν οι συνάδελφοι.
Μπαίνουµε τώρα στον κύκλο των επικαίρων ερωτήσεων, όπου
θα απαντήσει ο Αναπληρωτής Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
κ. Ευάγγελος Αποστόλου.
Θα συζητηθεί η δεύτερη µε αριθµό 310/2-6-2015 επίκαιρη ερώτηση πρώτου κύκλου του Βουλευτή Κοζάνης της Νέας Δηµοκρατίας κ. Γεωργίου Κασαπίδη προς τον Υπουργό Παραγωγικής
Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σχετικά µε την
προστασία του ελληνικού µελιού στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.
Εγώ, Γιώργο, νόµιζα ότι ασχολιόσουν µόνο µε τα λουλούδια,
ασχολείσαι και µε το µέλι.
Ο κ. Κασαπίδης έχει τον λόγο για δύο λεπτά.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΣΑΠΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Τυγχάνει να είµαι και ο ίδιος και µελισσοκόµος και µελισσοπαραγωγός, οπότε και από µέσα από το επάγγελµα και από τη δραστηριότητα, κύριε Υπουργέ, θα ήθελα να θέσω για τρίτη φορά
το θέµα –τις δύο προηγούµενες έθεσα το θέµα στους προκατόχους σας- της τροποποίησης του ευρωπαϊκού κανονισµού 111,
ο οποίος ανέφερε ότι για να κυκλοφορεί µέλι στην αγορά, θα
πρέπει να υπάρχει υποχρεωτική σήµανση, αν αυτό περιέχει µέσα
συστατικά από µεταλλαγµένα φυτά, είτε γύρη είτε νέκταρ. Και
ενώ ο Εισαγγελέας του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου το 2011 επέβαλε αυτήν την υποχρεωτική σήµανση στην ευρωπαϊκή αγορά,
µε τροποποίηση που πέρασε το 2014 από την Κοινοβουλευτική
Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δηµόσιας Υγείας και Ασφάλειας Τροφίµων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, από την Ολοµέλεια του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις 16-4-2014 και από το Συµβούλιο
Υπουργών Εξωτερικών Υποθέσεων για θέµατα εµπορίου στις 85-2014 -που σηµαίνει ότι ενεπλάκησαν δύο, τρείς Υπουργοί Έλληνες και αποδέχθηκαν αυτή την τροπολογία- δυστυχώς δεν
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είναι υποχρεωτική, κύριε Πρόεδρε και κύριε Υπουργέ, η σήµανση
για το µέλι, παρ’ όλο που αυτό µπορεί να περιέχει µεταλλαγµένη
γύρη και κατ’ επέκταση και νέκταρ από µεταλλαγµένα φυτά.
Αυτό τι σηµαίνει; Σηµαίνει ότι ενώ εµείς στην Ελλάδα δεν επιτρέπουµε την καλλιέργεια του µεταλλαγµένου, δυστυχώς η εισαγωγή τέτοιων προϊόντων από χώρες, όπως η Κίνα, η Αργεντινή, η Αυστραλία, ο Καναδάς, η Αµερική που είναι γεµάτες µε
τέτοιες καλλιέργειες, επιτρέπει την εισαγωγή τέτοιου προϊόντος
µελιού που είναι σίγουρα γεµάτο µε µεταλλαγµένη πρώτη ύλη,
χωρίς σήµανση στην αγορά. Αυτό, κύριε Υπουργέ, αν δεν είναι
άδικο για τους Έλληνες παραγωγούς που κοπιάζουν να βγάλουν
το καλύτερο µέλι στον κόσµο και να δεχθούν αυτόν τον αθέµιτο
ανταγωνισµό, τι είναι; Αν δεν είναι ανήθικο πάνω απ’ όλα για τους
καταναλωτές, οι οποίοι οφείλουν να γνωρίζουν αν αυτό που αγοράζουν είναι ατόφιο, φυσικό και απαλλαγµένο από µεταλλαγµένα
συστατικά των προϊόντων, τι είναι; Και αν αυτό δεν πλήττει ευθέως τα συµφέροντα, τον χαρακτήρα και την ταυτότητα της
χώρας µας, που χαρακτηρίζεται από τη µεγαλύτερη βιοποικιλότητα σε αυτό το γεωγραφικό πλάτος του πλανήτη, τι είναι;
Πάνω σε αυτό το θέµα, κύριε Υπουργέ, θα ήθελα και τη δική
σας θέση, τη θέση της σηµερινής Κυβερνήσεως, δεδοµένου ότι
σας είπα ότι οι προκάτοχοί σας δυστυχώς δεν αντιµετώπισαν,
προασπίζοντας τα συµφέροντα της χώρας µας, το κοµµάτι αυτό.
Θα ήθελα ξεκάθαρα να µας πείτε, πρώτον, ποιες οι προθέσεις
σας επί του θέµατος για την προστασία της εγχώριας παραγωγής και δεύτερον, τι προτίθεσθε να κάνετε στα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε να ανατραπεί αυτή η δυσµενής
απόφαση, όχι µόνο για τους Έλληνες παραγωγούς, αλλά και για
τους Ευρωπαίους.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ο κύριος Υπουργός
έχει τον λόγο.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ (Αναπληρωτής Υπουργός Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας):
Αγαπητέ συνάδελφε, να ξεκαθαρίσουµε ένα πράγµα από την
αρχή, ότι το Υπουργείο µας κάνει συστηµατικούς ελέγχους σε
όλους τους σπόρους για σπορά που προέρχεται από φυτικά είδη
που σε άλλες χώρες διαθέτουν γενετικά τροποποιηµένες ποικιλίες και καλλιεργούνται. Και κυρίως γιατί; Για να µην απελευθερωθούν στο περιβάλλον συµβατικοί σπόροι που περιέχουν
προσµείξεις µε γενετικά τροποποιηµένους, όπως είναι ιδιαίτερα
ζωοτροφές, αραβόσιτος, ελαιοκράµβη, τεύτλα, κλπ., που είναι
σε άλλες περιοχές επικίνδυνες, όσον αφορά τη συµµετοχή γενετικά τροποποιηµένων οργανισµών. Και το κάνουµε αυτό, για κάθε
κοινοτική τροποποίηση –το ξέρετε στο συγκεκριµένο κανονισµόπου δίνει τη δυνατότητα στα κράτη-µέλη. Εµείς χρησιµοποιούµε
ως βασικό µας επιχείρηµα, για να αντιµετωπίσουµε αυτήν την κατάσταση, την ποιότητα των προϊόντων µας. Ένα επιχείρηµα που
οπωσδήποτε δένει, θα έλεγα, ιδανικά µε την ελληνική µελισσοκοµία.
Όντως η σχετική οδηγία και ο κανονισµός που αναφέρατε, δεν
καθιστά υποχρεωτική την επισήµανση της παρουσίας γενετικώς
τροποποιηµένης γύρης στο µέλι, όταν έχει ένα ποσοστό 0,9% ή
δεν µπορεί να αποτραπεί µε τεχνικά µέσα η παρουσία της γύρης.
Εµείς και σε αυτή την περίπτωση λαµβάνουµε τα απαραίτητα
µέτρα, ώστε να αποφεύγεται η ακούσια παρουσία γενετικώς τροποποιηµένων οργανισµών στο µέλι.
Βέβαια, ξέρετε ότι ειδικά για το µέλι γίνεται ένας έλεγχος σε
όλα τα προϊόντα ζωικής προέλευσης που εισάγονται στη χώρα
µας στα ειδικά εργαστήρια που υπάρχουν για τον κτηνιατρικό
και υγειονοµικό έλεγχο. Υπάρχει η ισχύουσα νοµοθεσία
4235/2014, όπου επιβάλλονται πρόστιµα για µη συµµόρφωση
προς την κείµενη νοµοθεσία. Και βεβαίως, ξέρετε ότι ιδιαίτερα
από πλευράς του ΕΦΕΤ γίνεται ένας έλεγχος. Μάλιστα εµείς
χθες στη σχετική συνάντηση αναφερθήκαµε στην αναγκαιότητα
να είναι πιο επιστάµενοι οι έλεγχοι και ιδιαίτερα στην ανάληψη
από πλευράς του ΕΦΕΤ περισσότερων αρµοδιοτήτων όσον
αφορά τον σχετικό έλεγχο.
Βέβαια, όπως και ο ίδιος αναφέρατε, στο µέλι υπάρχει και ένα
πολύ µεγάλο πρόβληµα που αφορά τις απάτες, τη νοθεία και κυρίως το µεγάλο πρόβληµα της ελληνοποίησης. Είναι ένα ζήτηµα
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το οποίο οπωσδήποτε θα αντιµετωπίσουµε µέσα από συντονισµένες προσπάθειες, οι οποίες φτάνουν µέχρι και το σηµείο σε
αντίστοιχα προγράµµατα που αναπτύσσονται από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αντιµετώπιση της νοθείας να έχουµε
εµείς µια ιδιαίτερη συµµετοχή που έχει άµεση σχέση µε την προστασία του ελληνικού µελιού, ένα µέλι το οποίο όλοι αναγνωρίζουν ότι πρόκειται για µια ποιοτική –θα έλεγα- υπόσταση, η οποία
το καθιστά µοναδικό σε όλον τον κόσµο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Κασαπίδη, έχετε τον λόγο για τρία λεπτά.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΣΑΠΙΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, αντιλαµβάνοµαι τις
προθέσεις του κυρίου Υπουργού να βοηθήσει και να συνδράµει
και στο αίτηµα της Οµοσπονδίας των Μελισσοκόµων της Ελλάδος, ώστε να γίνονται έλεγχοι στη χώρα µας που να αποτρέπουν
την εισαγωγή τέτοιων προϊόντων. Ωστόσο θα ήθελα να καταθέσω στο Σώµα στοιχεία που αφορούν τις εισαγωγές µελιού
µετά την εφαρµογή της τροποποίησης του κανονισµού. Ενώ
µέχρι το 2012 οι εισαγωγές µελιού στη χώρα µας δεν ξεπερνούσαν τα 5 εκατοµµύρια ευρώ -και αυτό είναι απαράδεκτο για µια
χώρα που πρωταγωνιστεί στην παγκόσµια παραγωγή σε ποιοτικό
µέλι- δυστυχώς το 2013 αυτές εκτινάχθηκαν πάνω από 9 εκατοµµύρια ευρώ. Δηλαδή, είχαµε επιπλέον 4-5 εκατοµµύρια εισαγωγές το 2013 και δεν ξέρω που είναι το 2014.
Αυτό γιατί, κύριε Υπουργέ; Γιατί βρήκαν την ευκαιρία οι µεγαλοεισαγωγείς να φέρουν φθηνά µέλια που παράγονται σε χώρες
που επιτρέπεται η καλλιέργεια των µεταλλαγµένων φυτών και
είναι πολύ αποδοτική η παραγωγή τέτοιου προϊόντος που το λένε
εκεί µέλι, αλλά δεν είναι µέλι, µε αποτέλεσµα να πλήττουν ευθέως την ελληνική παραγωγή αλλά και να προσβάλουν βάναυσα
τους Έλληνες καταναλωτές και πολύ περισσότερο να θέτουν σε
κίνδυνο την υγεία γιατί δεν ξέρουµε ακόµα αν αυτά τα µεταλλαγµένα επιδρούν αρνητικά στην υγεία των καταναλωτών. Αυτό θα
το δείξει το βάθος του χρόνου, ακόµα δεν έχουµε ασφαλή δεδοµένα.
Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να επισηµάνω τη µεθόδευση µε την
οποία επιχείρησαν αυτά τα συµφέρονται και επέβαλαν αυτήν την
τροπολογία. Ενώ µέχρι τον κανονισµό του 2001 που και το 2011
ο Εισαγγελέας του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου επέβαλε την υποχρεωτική σήµανση των µελιών που έχουν µεταλλαγµένα συστατικά µέσα, όπως η γύρη, θεωρώντας τη γύρη ως συστατικό,
δυστυχώς αυτά τα συµφέροντα επέβαλαν να αναγράφεται η
γύρη ως φυσικό στοιχείο, δηλαδή σαν να βγαίνει µέσα από το
σώµα της µέλισσας µαζί µε τα άλλου είδους σάκχαρα που παίρνει από το νέκταρ και να το βγάζει µέσα στην κερήθρα σαν φυσικό στοιχείο, κάτι που δεν ισχύει και επιστηµονικά δεν στέκει.
Έγινε µια µεθόδευση. Είναι ένα συστατικό που έρχεται πρόσθετα
µέσα στην κυψέλη µε τη δράση της µέλισσας και όχι µέσα από
το νέκταρ, που είναι τα σάκχαρα που µετατρέπονται σε µέλι τελικά, µέσα στην κυψέλη µε τη δουλειά της µέλισσας.
Αυτή, λοιπόν, η ανηθικότητα δυστυχώς δεν αντιµετωπίστηκε
αποτελεσµατικά, κύριε Υπουργέ, από τους προκατόχους σας.
Επιµένω γιατί το είχα επισηµάνει εις διπλούν στους προκατόχους
σας. Δυστυχώς και οι προκάτοχοί σας και σε άλλα Υπουργεία,
στο Συµβούλιο των Υπουργών, στο Συµβούλιο Υγείας, δεν το
έθεσαν το θέµα, όπως πραγµατικά είναι, στην επιστηµονική και
την ηθική του βάση και καλείστε εσείς, τώρα, κύριε Υπουργέ,
αυτήν την ανηθικότητα να τη διορθώσετε σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
Γι’ αυτό σας είπα να µας ξεκαθαρίσετε τί προτίθεστε να κάνετε, ώστε αυτήν τη στρέβλωση της επιστηµονικής και ηθικής
αλήθειας να την αποκαταστήσετε προς όφελος εν τέλει και των
παραγωγών και των καταναλωτών και της πραγµατικότητας στην
Ευρώπη.
Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Υποθέτω ότι εννοείτε
ευρωπαϊκή ανηθικότητα -επειδή τηρούνται Πρακτικά- και όχι ατόµων. Άρα ευρωπαϊκή ανηθικότητα.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΣΑΠΙΔΗΣ: Ναι, έτσι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Είναι τα ίδια συµφέροντα που τη φέτα, θέλουν να τη δώσουν σε άλλους δέκα, το γιαούρτι σε άλλους είκοσι και τώρα πήγανε και στο µέλι.
Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
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ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ (Αναπληρωτής Υπουργός Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας):
Κύριε Πρόεδρε, το πρόβληµα της ελληνοποίησης, ιδιαίτερα στο
µέλι, είναι πάρα πολύ σοβαρό. Και, όντως, τα στοιχεία που ανέφερε ο συνάδελφος ανταποκρίνονται στην πραγµατικότητα. Θα
εντείνουµε τις προσπάθειες και καλούµε σε αυτήν την προσπάθεια ιδιαίτερα τους µελισσοκόµους να µας βοηθήσουν και οι
ίδιοι, γιατί γνωρίζουν και βιώνουν µια κατάσταση περισσότερο
από όλους όσους εµπλέκονται στο χώρο.
Τι κάνουµε τώρα εµείς στην Ευρώπη; Στο περιθώριο του Συµβουλίου Υπουργών Γεωργίας αντιλαµβάνεστε ότι τα προβλήµατα
που µπαίνουν είναι πάρα πολλά. Ιδιαίτερα στον αγροτικό χώρο
µόνο η ενασχόλησή µας µε τα πρόστιµα και τους καταλογισµούς
µάς δηµιουργεί ένα τεράστιο βάρος προς αυτήν την κατεύθυνση.
Παρ’ όλα αυτά, πήραµε την πρωτοβουλία και έχουµε συναντηθεί
µε τον Ούγγρο Υπουργό Γεωργίας µε στόχο τη συνεργασία µεταξύ των δύο χωρών, ώστε να διασφαλιστεί µια γεωργία απαλλαγµένη από γενετικά τροποποιηµένους οργανισµούς. Και σε
αυτήν την προσπάθεια θα το φέρουµε και στο Συµβούλιο Υπουργών Γεωργίας, αφού εξασφαλίσουµε και άλλες συµµετοχές. Και
βεβαίως, συµφωνήσαµε µέσα σε όλα τα fora, τα διεθνή και τα ευρωπαϊκά, να αναδεικνύουµε το συγκεκριµένο ζήτηµα, γιατί πραγµατικά και η πρόταση και ο κανονισµός αρχίζει να αφήνει ανοικτό
το θέµα της εισαγωγής. Αλλά και ταυτόχρονα, ξέρετε, συναντούµε συνεχώς αναφορές για µοντέρνες γεωργικές τεχνικές. Και
ξέρετε, κύριε Πρόεδρε, πίσω από αυτές τις µοντέρνες τεχνικές
κρύβονται τέτοιου είδους διαδικασίες.
Εµείς, βεβαίως, όπως είπα, θα πάρουµε πάρα πολλές πρωτοβουλίες. Θα επιµείνουµε κυρίως σε αυτό για τον απλούστατον
λόγο ότι στη χώρα µας η ποιοτική υπόσταση των αγροτικών µας
προϊόντων συνδέεται βεβαίως και µε αυτήν τη συγκεκριµένη καθαρότητα. Άρα υπάρχει και ένας λόγος παραπάνω, διότι πρόκειται για µια προστιθέµενη αξία στα προϊόντα µας και ιδιαίτερα στο
µέλι, την οποία πρέπει να υπερασπιστούµε.
Εµείς όµως, θα κάνουµε και άλλες κινήσεις, όπως για παράδειγµα, το ξέρετε ιδιαίτερα στον χώρο των πρωτεϊνούχων φυτών
-και εννοώ τις ζωοτροφές- η αδυναµία να καλύψουµε τις ανάγκες
της κτηνοτροφίας µάς οδηγεί στο να εισάγουµε σόγια αξίας
πάνω από 500 εκατοµµύρια ευρώ τον χρόνο και είναι ένα προϊόν,
όπου βεβαίως οι υποψίες για συµµετοχή γενετικά µεταλλαγµένων, είναι πάρα πολύ υψηλές.
Άρα, εάν εµείς προς αυτήν την κατεύθυνση επαναφέρουµε τα
πρωτεϊνούχα φυτά τα δικά µας για ζωοτροφές, κουκιά και όλα
αυτά τα σχετικά, καταλαβαίνετε ότι απαντάµε και σε αυτό το µεγάλο πρόβληµα -υποψία, να την πούµε;- και πάντως, είναι µια
προσέγγιση πάρα πολύ σοβαρή.
Άρα πρέπει εµείς από τη δική µας πλευρά να εξασφαλίσουµε
αυτές τις προϋποθέσεις, να ενηµερώνουµε διαρκώς και βεβαίως,
µέσα από αυτήν την ενηµέρωση να αναδεικνύουµε πάντα την
προστιθέµενη αξία που έχει η ποιοτική υπόσταση της δικής µας
γεωργίας.
Αγαπητέ συνάδελφε, θα είµαστε σε επαφή. Και όταν δηµιουργηθούν αυτές οι προϋποθέσεις, να είστε σίγουρος ότι και στο
πλαίσιο του Συµβουλίου Υπουργών θα έρθει συγκεκριµένη πρόταση για την τροποποίηση του κανονισµού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Υπουργέ, πριν
πάµε στην επόµενη επίκαιρη ερώτηση, σας δίνω µια ιδέα. Νοµίζω
ότι και µια άτυπη επιτροπή από τα κόµµατα του ελληνικού Κοινοβουλίου µαζί µε έναν Ευρωβουλευτή από κάθε κόµµα του Ευρωκοινοβουλίου -που πρέπει να τους ενηµερώσετε γιατί είναι
πολύ εξειδικευµένο θέµα αυτό- µπορούν να παρέµβουν και εκείνοι στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Δεν είναι ότι το
κάνουν από αµέλεια, είναι πολύ εξειδικευµένο. Θα πρέπει να
τους καλέσετε στο Υπουργείο, κύριε Υπουργέ, Έλληνες Βουλευτές και Ευρωβουλευτές, και από κοινού να γίνει η δράση, κατά
την άποψή µου.
Συγγνώµη για την εκτός Κανονισµού παρέµβαση.
Πριν δώσω τον λόγο στον κ. Γραικό, θα ήθελα να πω το εξής
και µετά από αίτηµα του Υπουργού, αλλά επειδή είναι µέσα στο
πλαίσιο του Κανονισµού: Οι υπ’ αριθµόν 301 και 311 επίκαιρες
ερωτήσεις των συναδέλφων κ. Δηµητρίου Κωνσταντόπουλου του
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ΠΑΣΟΚ και της κ. Φωτεινής Αραµπατζή από τη Νέα Δηµοκρατία
προς τον κ. Αποστόλου, οι οποίες αναφέρονται στο ίδιο θέµα, θα
συζητηθούν ταυτόχρονα χωρίς να επηρεάζουν τα δικαιώµατα
των οµιλητών ως προς τον χρόνο οµιλίας τους, µε εφαρµογή της
διάταξης της παραγράφου 4 του άρθρου 131 του Κανονισµού
της Βουλής.
Αυτό πρακτικά σηµαίνει ότι η κ. Αραµπατζή θα µιλήσει δύο
λεπτά, ο κ. Κωνσταντόπουλος δύο λεπτά, ο Υπουργός θα µιλήσει
έξι λεπτά για να απαντήσει. Μετά η κ. Αραµπατζή και ο κ. Κωνσταντόπουλος θα µιλήσουν από τρία λεπτά και έξι λεπτά θα µιλήσει ο Υπουργός.
Στη συνέχεια θα συζητηθεί η τρίτη µε αριθµό 291/29-5-2015
επίκαιρη ερώτηση πρώτου κύκλου του Βουλευτή Β’ Θεσσαλονίκης του Λαϊκού Συνδέσµου - Χρυσή Αυγή κ. Φωτίου Γραικού
προς τους Υπουργούς Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Οικονοµικών, σχετικά µε την καταβολή
των αποζηµιώσεων στους κτηνοτρόφους από τον Οργανισµό
Πληρωµών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισµού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ) Μακεδονίας-Θράκης.
Στον κύριο συνάδελφο θα απαντήσει ο Αναπληρωτής Υπουργός κ. Ευάγγελος Αποστόλου.
Κύριε Γραικό, έχετε τον λόγο για δύο λεπτά.
ΦΩΤΙΟΣ ΓΡΑΙΚΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, µετά την αποµύζηση των αποθεµατικών κεφαλαίων του Οργανισµού Πληρωµών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισµού και Εγγυήσεων –δηλαδή, του γνωστού ΟΠΕΚΕΠΕ, από το ελληνικό δηµόσιο, προκειµένου να συγκεντρωθούν τα απαραίτητα ποσά που θα συνεχίσουν να εξυπηρετούν τις µνηµονιακές υποχρεώσεις της χώρας, ο ΟΠΕΚΕΠΕ
Μακεδονίας-Θράκης δηλώνει αδυναµία να καταβάλει στους κτηνοτρόφους αποζηµιώσεις που τους αναλογούν.
Συγκεκριµένα, σωρεία καταγγελιών αναφέρουν πως παρά την
εµπρόθεσµη κατάθεση των αιτήσεων τους για ενεργοποίηση των
δικαιωµάτων ενιαίας ενίσχυσης και την κατάθεση όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών για τη λήψη των εξισωτικών αποζηµιώσεων τον Μάιο του προηγούµενου έτους, σήµερα, έναν ολόκληρο χρόνο µετά παραµένουν απλήρωτοι.
Η εµπρόθεσµη καταβολή αυτών των αποζηµιώσεων είναι ζωτικής σηµασίας για τη βιωσιµότητα των χειµαζόµενων από την
κρίση κτηνοτρόφων, οι οποίοι έχουν υποστεί ολική καταστροφή
από την απώλεια του ζωικού τους κεφαλαίου λόγω ανωτέρας
βίας και µε τα χρήµατα αυτά θα προχωρούσαν στην αποκατάσταση αυτής της απώλειας.
Είστε σε θέση, κύριε Υπουργέ, να προσδιορίσετε αφ’ ενός την
ακριβή ηµεροµηνία, στην οποία θα αποκατασταθούν τα αποθεµατικά κεφάλαια του ΟΠΕΚΕΠΕ και αφ’ ετέρου την ηµεροµηνία
στην οποία θα λάβουν οι κτηνοτρόφοι τις αποζηµιώσεις που δικαιούνται.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Και εγώ, κύριε συνάδελφε και ήσασταν και σύντοµος.
Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ (Αναπληρωτής Υπουργός Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε συνάδελφε, για τις αποζηµιώσεις των κτηνοτρόφων έχει
εγκριθεί συνολική πίστωση που αφορά ιδιαίτερα την εξισωτική
αποζηµίωση του 2014, πόσο-πίστωση εκατόν τριάντα εκατοµµυρίων ευρώ.
Έχουν ήδη ξεκινήσει οι πληρωµές από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, οι
οποίες θα ολοκληρωθούν –έτσι προβλέπεται- µέχρι το τέλος του
2015, ενώ παράλληλα πληρώνονται και τυχόν εκκρεµότητες των
προηγούµενων χρόνων.
Το ποσό της ενίσχυσης θα καταβληθεί στον κάθε δικαιούχο όπως προβλέπεται στις αποφάσεις εφαρµογής και βεβαίως, προσδιορίζεται πάντα σε σχέση µε το µέγεθος της εκµετάλλευσης και
ταυτόχρονα µε τους αξιοποιούµενους βοσκότοπους. Μέχρι σήµερα, έχουν πραγµατοποιηθεί πληρωµές συνολικού ύψους
44.000.000 ευρώ σε πενήντα δύο χιλιάδες περίπου δικαιούχους.
Όσον αφορά την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, σε σύνολο δεκατεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων αιτούντων έχουν ήδη
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πληρωθεί δέκα χιλιάδες εκατό δικαιούχοι µε ένα συνολικό ποσό
περί τα 11. 000 ευρώ.
Με την επόµενη αξιολόγηση θα εξεταστούν οι ενστάσεις που
έχουν υποβάλλει τέσσερις χιλιάδες οκτακόσιοι απορριπτέοι. Σας
λέω αυτό το νούµερο για να δείτε τι έχει γίνει µε τις κατανοµές
των επιλέξιµων και τι τεράστια προβλήµατα δηµιουργήθηκαν, τα
οποία πληρώνουµε ως πρόστιµα. Αυτά, όµως, είναι του 2014. Καταλαβαίνετε ότι µέχρι να εξεταστούν όλες αυτές οι ενστάσεις,
εµείς κάνουµε µία προσπάθεια. Έχουµε έναν προγραµµατισµό.
Πραγµατικά σας λέω ότι έχουµε πληρώσει και του 2008 και του
2010, τώρα, στις αρχές Ιουνίου µε αρχές Ιουλίου.
Επίσης, υπάρχουν εκκρεµότητες του 2011 και του 2013. Υπάρχει το θέµα της εκκαθάρισης του 2014 σε σχέση µε την εξισωτική
του 2013. Όλα αυτά πιστεύουµε ότι µέχρι το τέλος του χρόνου
θα τα έχουµε ολοκληρώσει.
Έχουµε ήδη καταβάλει στις αρχές Ιουνίου αυτό που είναι γνωστό ως άρθρο 68 που το ξέρουν οι κτηνοτρόφοι και αφορά µια
πρόσθετη ενίσχυση ύψους πάνω από δεκαοκτώ εκατοµµύρια.
Έχουν ήδη πληρωθεί τις επιζωοτίες, τις επιπτώσεις, τις ζηµιές
που είχαν από τις ζωονόσους µέχρι τέλους του 2014.
Έχουµε προγραµµατίσει µέχρι το φθινόπωρο 4,5 εκατοµµύρια
ευρώ για την αναζωογόνηση του ζωικού πληθυσµού.
Κύριε συνάδελφε, κάνουµε πραγµατικά µια µεγάλη προσπάθεια να γίνονται οι πληρωµές κανονικά. Σας το είπα και προηγούµενα, αν υπάρχουν καθυστερήσεις, υπάρχουν εξαιτίας των
προβληµάτων που έχουµε κληρονοµήσει και πραγµατικά κάνουµε µια µεγάλη προσπάθεια για την οποία θα σας πω και στη
δευτερολογία µου, για να το αντιµετωπίσουµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Τον λόγο έχει ο συνάδελφος κ. Γραικός για τρία λεπτά.
ΦΩΤΙΟΣ ΓΡΑΙΚΟΣ: Αντιλαµβάνοµαι, κύριε Υπουργέ, ότι οι
προηγούµενες κυβερνήσεις σάς δηµιουργήσαν πολλά προβλήµατα και αν είναι τα πράγµατα όπως τα λέτε και προσπαθείτε να
τα λύσετε, έχει καλώς.
Ωστόσο, πρέπει να σας πληροφορήσω ότι επικοινώνησαν πολλοί άνθρωποι µαζί µας, οι οποίοι έχουν τεράστια προβλήµατα
βιωσιµότητας. Δεν θα αντέξουνε µέχρι το τέλος του 2015. Κάθε
µέρα που περνάει, είναι τεράστιο πρόβληµα γι’ αυτούς.
Κι εδώ προκύπτει ακόµη ένα ζήτηµα, διότι δεν είναι µόνο οι
προαναφερθείσες αποζηµιώσεις. Εκκρεµούν αποζηµιώσεις βιολογικής κτηνοτροφίας από το 2012, το 2013, το 2014, ενίσχυση
και διατήρηση αυτόχθονων και βελτιωµένων οφειλών του 2012,
του 2013 και του 2014 και πάλι και η δεύτερη δόση του ειδικού
φόρου πετρελαίου.
Θέλω να πω ότι από τη στιγµή που ήδη υπάρχουν καθυστερήσεις, πότε θα πληρωθούν οι επόµενες, αυτές που εκκρεµούν εδώ
και πολλά χρόνια; Και πρέπει να λάβουµε υπ’ όψιν και τον ανθρώπινο παράγοντα, διότι δεν µιλάµε απλά για αριθµούς οι οποίοι θα
αποκατασταθούν, µιλάµε για ανθρώπους πίσω από αυτούς.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Υπουργέ, έχετε
τον λόγο.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ (Αναπληρωτής Υπουργός Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας): Σας
είπα ότι οι εκκρεµότητες παλαιοτέρων ετών από το 2008, το 2009
µέχρι το 2013 θα καταβληθούν µέχρι τον Ιούλιο και τελειώνουµε.
Από κει και πέρα, σε ό,τι αφορά την εξισωτική, το υπόλοιπο του
2014 µέχρι τέλος του χρόνου, το φθινόπωρο πιστεύουµε να
έχουµε ολοκληρώσει. Εκεί βεβαίως µπαίνει το µεγάλο θέµα κατά
πόσον οι ενστάσεις που έχουν υποβληθεί, θα γίνουν αποδεκτές
στο σύνολό τους. Είναι ένα θέµα ανοικτό. Δεν µπορώ να σας πω
διότι υπάρχουν προϋποθέσεις.
Εγώ, όµως, θέλω να σας απαντήσω και σε ένα ερώτηµα που
βάλατε στην ερώτησή σας που έχει σχέση µε την αξιοποίηση των
διαθεσίµων του ΟΠΕΚΕΠΕ. Επειδή διαρκώς επαναλαµβάνετε µία
άποψη για την ταµειακή διευκόλυνση που έγινε µε τη µεταφορά
ενός µέρους των διαθεσίµων, 260.000.000 ευρώ του ΟΠΕΚΕΠΕ
στην Τράπεζα της Ελλάδος, έχω να σας πω το εξής, ότι τα συγκεκριµένα χρήµατα ήταν παρκαρισµένα σε τραπεζικό ίδρυµα επί
έξι-επτά χρόνια µε 0% επιτόκιο. Το τελευταίο εξάµηνο ήταν 0,3%.
Και τι κάναµε εµείς; Πήραµε τα συγκεκριµένα χρήµατα, τα βά-
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λαµε µε 2,3% και 2,4% repos και ανά πάσα στιγµή σύµφωνα µε
την ΚΥΑ µπορούµε να τα αναζητήσουµε. Αλλά θέλω να ξεκαθαρίσω ένα πράγµα, ότι τα συγκεκριµένα χρήµατα δεν µπορούν να
χρησιµοποιηθούν για κανέναν άλλο σκοπό πλην της υπηρέτησης
του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης.
Γι’ αυτό το πρόγραµµα, λοιπόν, τα χρήµατα αυτά είχαν δοθεί
ως προκαταβολή, κύριε Πρόεδρε. Και στη διαδροµή, εφόσον
ολοκληρωθεί το πρόγραµµα -δεν έχει ολοκληρωθεί, τέλος του
2015 ολοκληρώνεται- και απορροφηθεί στο σύνολό του το πρόγραµµα, τότε αυτά δεν επιστρέφονται και χρησιµοποιούνται κανονικά για πληρωµή. Αν, όµως, δεν ολοκληρωθεί το ππρόγραµµα
-γιατί έχουµε ένα τεράστιο πρόβληµα απορρόφησης του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης και κάνουµε µια µεγάλη προσπάθεια- τότε αυτά επιστρέφουν. Αλλά πότε; Όταν ολοκληρωθεί
το πρόγραµµα, δηλαδή τέλος το 2015.
Και επιµένω ότι δεν µπορούν να διατεθούν για άλλο σκοπό.
Άρα προς τι το ότι µας δηµιουργεί αδυναµία πληρωµών η συγκεκριµένη µεταφορά; Προς τι το ότι χρησιµοποιούνται τα χρήµατα του ΟΠΕΚΕΠΕ σε βάρος της αγροτικής δραστηριότητας,
σε βάρος των αγροτών; Ίσα-ίσα, επαναλαµβάνω και πάλι, η συγκεκριµένη µεταφορά θα βοηθήσει αγροτικό χώρο προσφέροντας
και αξιοποιώντας καλύτερα τα διαθέσιµά του.
Κύριε συνάδελφε, για µας η κτηνοτροφία αποτελεί πραγµατικά
αυτή τη δραστηριότητα µέσα από την οποία µπορεί ιδιαίτερα ο
αγροτικός χώρος των ορεινών και ηµιορεινών περιοχών να επιβιώσει. Είναι ένα µεγάλο στοίχηµα και πιστεύω ότι θα το κερδίσουµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Υπουργέ, εγώ,
ως Έλλην Βουλευτής και πολίτης, σας εύχοµαι και µετά τις 30
Ιουλίου να µπορείτε να λέτε τα ίδια πράγµατα για τα διαθέσιµα
του ΟΠΕΚΕΠΕ.
Ακολουθούν οι παρακάτω δύο κοινές επίκαιρες ερωτήσεις:
Η έκτη µε αριθµό 301/2-6-2015 επίκαιρη ερώτηση πρώτου κύκλου του Βουλευτή Αιτωλοακαρνανίας του Πανελληνίου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Δηµητρίου Κωνσταντόπουλου προς τον
Υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και
Ενέργειας, σχετικά µε την υλοποίηση της νέας κοινής υπουργικής απόφασης για την κατανοµή των βοσκοτόπων στους κτηνοτρόφους της χώρας και η δεύτερη µε αριθµό 311/2-6-2015
επίκαιρη ερώτηση πρώτου κύκλου της Βουλευτού Σερρών της
Νέας Δηµοκρατίας κ. Φωτεινής Αραµπατζή προς τον Υπουργό
Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
σχετικά µε τις αδικίες που προκύπτουν από την ανισοκατανοµή
βοσκοτόπων σύµφωνα µε την κοινή υπουργική απόφαση του
Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και
Ενέργειας.
Θα απαντήσει ο Αναπληρωτής Υπουργός κ. Ευάγγελος Αποστόλου, καθώς, κατά τους συναδέλφους, υπάρχουν παράπονα
και προβλήµατα σε ό,τι αφορά την κατανοµή αυτή.
Κύριε Κωνσταντόπουλε, επειδή η κ. Αραπατζή είναι η µόνη γυναίκα ερωτώσα σήµερα, και είναι γνωστό ότι οι Αιτωλοακαρνάνες
είστε ιππότες, να πάρει πρώτη τον λόγο για δύο λεπτά.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Να προηγηθεί η κυρία
συνάδελφος.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κυρία Αραµπατζή,
έχετε τον λόγο.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, και τον
συνάδελφο για την παραχώρηση.
Κύριε Υπουργέ, οδεύουµε περί τα µέσα Ιουνίου και δυστυχώς
ακόµη και σήµερα τα µολύβια παραµένουν κάτω σε σχέση µε τη
σύνταξη των προσωρινών διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης. Όχι
απλά δεν έχουν συνταχθεί, όπως οφείλατε να πράξετε και να
δουλεύετε ήδη τα οριστικά, αλλά δεν έχουν ούτε καν δροµολογηθεί.
Πρόκειται για µία επικίνδυνη καθυστέρηση -ο χαρακτηρισµός
δεν είναι δικός µου, είναι του µέχρι πρότινος προέδρου της οµάδας εργασίας του ΣΕΚ, του κ. Πεβερέτου, ο οποίος έκανε το συγκεκριµένο χαρακτηρισµό- που είναι πιθανόν να καταστήσει τους
χειρισµούς σας µοιραίους για την ελληνική κτηνοτροφία σε ό,τι
αφορά τη νέα προγραµµατική περίοδο 2015-2020.
Αυτό συµβαίνει, κύριε Υπουργέ, γιατί µε την καθυστέρηση αυ-
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τή απαξιώνετε και πετάτε στα σκουπίδια ουσιαστικά µία επιτυχηµένη διαπραγµάτευση της προηγούµενης διακυβέρνησης για τον
νέο ορισµό των βοσκοτόπων, που για πρώτη φορά, κύριε Υπουργέ, και για να γλυτώναµε τα πρόστιµα, στα οποία είµαι σίγουρη
ότι θα αναφερθείτε, εµπεριέχει -για πρώτη φορά επαναλαµβάνωστους επιλέξιµους βοσκοτόπους -άρα σε αυτούς που δίνουν χρήµατα στους κτηνοτρόφους- τις ξυλώδεις, ποώδεις και φρυγανώδεις εκτάσεις, αυτές που αποτυπώνουν δηλαδή τη γεωµορφολογία του ελληνικού εδάφους µε τις ιδιαιτερότητές της, αυξάνοντας εντυπωσιακά και προπάντων σύννοµα κοινοτικά τους βοσκοτόπους της χώρας µας.
Βεβαίως, ο ΟΠΕΚΕΠΕ δεν έχει µέχρι σήµερα, δυστυχώς, αποτυπώσει τις πρόσθετες αυτές εκτάσεις, δεν έχει κεφαλαιοποιήσει
την εθνική αυτή επιτυχία, καθώς τα διαχειριστικά σχέδια, που µε
δική σας ευθύνη θα αποτύπωναν καθαρά, δίκαια και ορθολογικά
τις νέες εκτάσεις, παραµένουν ακόµη στο επίπεδο των ατέρµονων συζητήσεων.
Σαν να µην έφτανε µόνο αυτό, έρχεστε µε µία κοινή υπουργική
απόφαση της τελευταίας στιγµής να ορίσετε αυθαίρετα, άδικα
και αναιτιολόγητα µε συντελεστές ότι ο κτηνοτρόφος, για παράδειγµα, της κεντρικής Μακεδονίας µε εκατό ζώα κεφάλαιο θα
παίρνει σαράντα οκτώ στρέµµατα, δηλαδή στην ουσία δικαιώµατα, ενώ ο κτηνοτρόφος της Κρήτης για τα ίδια ζώα θα παίρνει,
για παράδειγµα, εκατόν δεκατρία και ο κτηνοτρόφος της Στερεάς Ελλάδας ενενήντα.
Έρχεστε, δηλαδή, κύριε Υπουργέ, απαράσκευα και ατεκµηρίωτα να δώσετε νοµική θεµελίωση σε µια κατάφωρη αδικία χωρίζοντας τους κτηνοτρόφους σε α’, β’, γ’ κατηγορίας. Αυτό πότε
γίνεται; Φέτος, σε µια χρονιά σταθµό για τα δικαιώµατα, αφού
ό,τι προκύψει φέτος, κύριε Υπουργέ, για τα δικαιώµατα -καλό ή
κακό- θα ακολουθεί τον κτηνοτρόφο για τα επόµενα έξι χρόνια
µέχρι το 2020.
Ζητάτε από τους κτηνοτρόφους να κάνουν δηλώσεις ΟΣΔΕ
του 2015 βάσει αυτής της αυθαίρετης κοινής υπουργικής απόφασης, όταν έχετε δεσµευθεί, κύριε Υπουργέ, µε δηλώσεις σας
-σας θυµίζω στην εφηµερίδα «ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ» τον Φεβρουάριο
του 2015- ότι θα έχουµε εγκαίρως τα προσωρινά διαχειριστικά
σχέδια, βάσει των οποίων θα γίνουν οι δηλώσεις ΟΣΔΕ.
Με ποια λογική, λοιπόν, σας ερωτώ, κάνατε αυτήν την καταφανώς άνιση κατανοµή και πώς θα διασφαλίσετε στον κτηνοτροφικό κόσµο όλης της χώρας ότι δεν θα χάσει τα δικαιώµατα που
του αναλογούν για την επιβίωση της εκµετάλλευσής του και ποια
θα είναι η επίδραση αυτής της κοινής υπουργικής απόφασης στα
προγράµµατα εξισωτικής και στα προγράµµατα αγροτικής ανάπτυξης που τρέχουν από τα προηγούµενα χρόνια;
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω δυτικά θεωρεία της
Βουλής, αφού ξεναγήθηκαν στην έκθεση της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής,
δεκαοκτώ µαθήτριες και µαθητές και πέντε εκπαιδευτικοί συνοδοί από το Δηµοτικό Σχολείο Πλατέος Ηµαθίας.
Το ελληνικό Κοινοβούλιο σάς καλωσορίζει και σας εύχεται να
περάσετε καλά.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Κύριε Κωνσταντόπουλε, µε την ανάλογη ανοχή χρόνου, έχετε
τον λόγο.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Υπουργέ, µε το
χωρισµό της χώρας σε τρεις περιφέρειες-ζώνες για την κατανοµή των δικαιωµάτων ενιαίας ενίσχυσης 2015-2020 οι βοσκότοποι αποτέλεσαν ξεχωριστή ζώνη για να στηριχτεί η κτηνοτροφία
της χώρας. Για να διευκολυνθεί η εφαρµογή της νέας ΚΑΠ, βελτιώθηκε ο κοινοτικός ορισµός των βοσκοτόπων και ψηφίστηκε
ένα χρόνο πριν τροπολογία γι’ αυτόν τον λόγο, µε την οποία αντιµετωπιζόταν και το θέµα του ορισµού και της διαχείρισης των
βοσκοτόπων.
Μέσα σε αυτό το πλαίσιο η σηµερινή πολιτική ηγεσία του
Υπουργείου άλλαξε προσανατολισµό. Αγνόησε ή παρέκαµψε
τους κτηνοτρόφους και τους φορείς τους και προχώρησε µονο-
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µερώς στην υπογραφή νέας ΚΥΑ, την υπ’ αριθµόν 873/55993, δηµιουργώντας έτσι µεγάλη αναστάτωση στους κτηνοτρόφους.
Μέσω αυτής ευνοούνται οι παραγωγοί στις χωρικές ενότητες µε
µεγαλύτερη επάρκεια επιλέξιµων εκτάσεων. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα αφ’ ενός να δηµιουργούνται ανισότητες µεταξύ των κτηνοτρόφων της χώρας, αφ’ ετέρου να προκαλείται µια άνιση
κατανοµή των δικαιωµάτων για τις τελικές ενισχύσεις.
Δεν προβλέπεται δε η δυνατότητα να ενταχθούν στις επιλέξιµες εκτάσεις εκτάσεις που είναι φρυγανώδεις, ποώδεις και ξυλώδεις, µε αποτέλεσµα, για παράδειγµα, στο νοµό µου, στην
εκλογική µου περιφέρεια, την Αιτωλοακαρνανία, τα των βοσκοτόπων να µένουν εκτός.
Επίσης, ορίζεται ότι οι βοσκότοποι κατανέµονται κατά προτεραιότητα σε κτηνοτρόφους που συµµετέχουν σε µέτρα του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας. Αυτό για το
Νοµό Αιτωλοακαρνανίας σηµαίνει ότι προκρίνονται χίλιοι εκατό
κτηνοτρόφοι, ενώ οι υπόλοιποι που κατέχουν ζωικές µονάδες
που υπερβαίνουν τις εντεκάµισι χιλιάδες αποκλείονται.
Παράλληλα, ο συντελεστής 5,27 στρέµµατα ανά ζωική µονάδα
που προβλέπεται για τους Νοµούς Αττικής, Αιτωλοακαρνανίας,
Ευρυτανίας, Εύβοιας, Φθιώτιδος και Φωκίδας ανατρέπει τη λογική της σύγκλισης των δικαιωµάτων στην κτηνοτροφία.
Κατόπιν αυτών, κύριε Υπουργέ, σας ερωτώ: Ποιο είναι το σχέδιο υλοποίησης της διαδικασίας κατανοµής των βοσκοτόπων
από τις περιφέρειες και τους δήµους; Πώς σκοπεύει το Υπουργείο να στηρίξει τους µετακινούµενους κτηνοτρόφους; Πώς σκοπεύει το Υπουργείο να αντιµετωπίσει τις δηµιουργούµενες ανισότητες και να προστατεύσει τους κτηνοτρόφους, ιδιαίτερα του
νοµού µου, αλλά και των άλλων νοµών, όταν οι βοσκότοποι αποτελούν έναν ανεκτίµητο πόρο ανάπτυξης; Ποιο είναι το χρονοδιάγραµµα για τη σύνταξη των διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης
-προσωρινών και οριστικών- που προβλέπει ο νόµος; Έχετε την
πρόθεση να αναθέσετε τη σύνταξη των διαχειριστικών σχεδίων
σε περιφερειακές ενότητες που το έχουν ζητήσει, όπως ο νοµός
µου, η Αιτωλοακαρνανία, οι οποίες συνεργαζόµενες µε συνεταιρισµούς και άλλους φορείς θα συµβάλλουν στην ολοκλήρωσή
τους µε κύριο στόχο την άρση των αδιεξόδων;
Τέλος, κύριε Υπουργέ, ποια δέσµευση αναλαµβάνει το Υπουργείο για τις πληρωµές στη βιολογική κτηνοτροφία του 2012, του
2013, του 2014 και ιδιαίτερα ποιες δεσµεύσεις για τις πληρωµές
στις σπάνιες φυλές;
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Υπουργέ, έχετε
τον λόγο για έξι λεπτά. Θα µας κάνετε µεγάλη χάρη, αν µαζέψετε
όσα έχετε να πείτε σε λιγότερα λεπτά.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ (Αναπληρωτής Υπουργός Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας): Θα
είµαι πιο µεστός, οπότε θα χρειαστώ λιγότερο χρόνο.
Αγαπητοί συνάδελφοι, νοµίζω πως δεν θα διαφωνήσετε, όταν
σας πω τι έχουµε υποστεί και τι βρήκαµε στο Υπουργείο, γιατί
πρέπει να τα ξεκαθαρίζουµε αυτά τα πράγµατα.
Η χώρα µας τα τελευταία χρόνια έχει δεχθεί καταλογισµούς
για µη ορθολογική χρήση των βοσκοτόπων, οι οποίοι φθάνουν
µέχρι του σηµείου να επιβαρύνουν σηµαντικά τον κρατικό προϋπολογισµό. Μια από τις πρώτες αποφάσεις που υπέγραψα στο
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ήταν να δοθούν 210 εκατοµµύρια ευρώ από τον κρατικό προϋπολογισµό, δηλαδή από τον Έλληνα πολίτη, έναντι βεβαιωµένων προστίµων που έχουν µπει σε
µια διαδροµή για να πληρωθούν από την πλευρά µας. Καταλαβαίνετε ότι αν δεν αντιµετωπίσουµε την κατάσταση σοβαρά, όχι
απλώς θα συνεχιστεί αλλά και θα επιδεινωθεί περαιτέρω.
Σας αναφέρω –επειδή αφορά ειδικά τους βοσκοτόπους- ότι
µόλις προχθές –δεν είναι ούτε πριν µια βδοµάδα- µας ήρθε καινούργιο πρόστιµο 320 εκατοµµύρια που αφορούσε τη διαχείριση
των βοσκοτόπων της περιόδου 2008-2011. Τα µηνύµατα λένε ότι
και για την περίοδο 2012-2013-2014 έρχεται ανάλογο ποσό.
Καταλαβαίνετε, λοιπόν. Μπροστά σε αυτήν την κατάσταση, τι
να κάνουµε; Να προχωρούσαµε, δηλαδή, αυτό που µας λέει η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, «στείλτε ειδοποιητήρια στους αγρότες και
στους κτηνοτρόφους να επιστρέψουν τα χρήµατα»;
Αυτό που ιδιαίτερα θελήσαµε από τη δική µας πλευρά να κά-
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νουµε, είναι να µπορέσουµε τουλάχιστον από εδώ και πέρα να
αντιµετωπίσουµε σοβαρά το µεγάλο πρόβληµα.
Αγαπητοί συνάδελφοι, πρόκειται για 450 εκατοµµύρια το
χρόνο συν κάποια άλλα µικροποσά, που ενδέχεται να ξεπεράσουν και τα 500 εκατοµµύρια το χρόνο.
Τι κάναµε από τη δική µας πλευρά; Είπαµε το εξής. Ότι δεν θα
συνεχιστεί η προηγούµενη κατάσταση µε την ανορθολογική
χρήση των βοσκήσιµων γαιών. Θα εξορθολογήσουµε τη διαχείριση των βοσκοτόπων και των ενισχύσεων.
Και βέβαια έχουν κάθε δικαίωµα να διαµαρτύρονται όλοι όσοι
ενδιαφέρονται για το χώρο και ιδιαίτερα οι κτηνοτρόφοι που
τους αφορά. Σε αυτήν, όµως, την προσπάθεια δεν έχει ακουστεί
µια διαφορετική και συγκεκριµένη πρόταση. Το να πούµε ότι θα
κάνουµε γενικά µια περιφέρεια όλη την Ελλάδα για να υπάρχει η
υποτιθέµενη δικαιοσύνη, ξέρετε πού οδηγεί; Σε αυτό που βιώσαµε την προηγούµενη περίοδο. Δεν έφταναν οι εκτάσεις σε µια
Περιφερειακή Ενότητα, στις Σέρρες, για παράδειγµα, «στείλ’ τον
στην Ήπειρο». Μα έτσι δηµιουργούσαµε και πρόβληµα στην
Ήπειρο. «Πάρτε τον από την Ήπειρο και πηγαίνετέ τον στην Πελοπόννησο».
Καταλαβαίνετε ότι αυτό δηµιούργησε όλες αυτές τις καταστάσεις. Μια εικόνα που και δεν υπηρετούσε, θα έλεγα, το τυπικό
κοµµάτι αλλά κυρίως το ουσιαστικό. Και το ουσιαστικό είναι πως
αυτές οι εκτάσεις θα προσφέρουν σε αυτό που λέµε κάλυψη της
ανάγκης για ζωοτροφές στο συγκεκριµένο χώρο.
Εµείς, λοιπόν, φέραµε αυτήν την κοινή υπουργική απόφαση,
λαµβάνοντας υπ’ όψιν και τις τοπικές συνθήκες, τον αριθµό των
ζώων, τους επιλέξιµους βοσκοτόπους, ώστε να µην αναγκάσουµε τους κτηνοτρόφους σε αυτές τις µετακινήσεις, οι οποίες
έφερναν και τα αντίστοιχα πρόστιµα και βεβαίως προσπαθώντας
όσο το δυνατόν µέσα από τις χωρικές ενότητες, οι οποίες είχαν
και µια οµοιότητα και µια δυνατότητα, ουσιαστικά να εξουδετερώσουµε όλα τα προηγούµενα προβλήµατα.
Προχωρήσαµε, λοιπόν, στη συγκεκριµένη απόφαση. Με την
απόφαση αυτή αµβλύνονται οι διαφοροποιήσεις στην έκταση
των προς κατανοµή βοσκήσιµων γαιών µεταξύ των κτηνοτρόφων,
χωρίς, επαναλαµβάνω, να παραβλέπονται οι ιδιαίτερες τοπικές
συνθήκες της κάθε περιοχής.
Τηρούνται, επίσης, µε αυτήν την απόφαση οι διατάξεις των ευρωπαϊκών κανονισµών, σχετικά µε την επιλεξιµότητα των βοσκήσιµων γαιών, ώστε να αποφευχθεί ο µελλοντικός κίνδυνος καταλογισµών σε βάρος της χώρας. Αποφεύγονται µη ρεαλιστικές
λύσεις, όπως αυτές της µετακίνησης κτηνοτρόφων και ποιµνίων
σε πολύ µεγάλες αποστάσεις από την έδρα της εκµετάλλευσης.
Ξέρετε ότι είναι υποχρεωτικό, εάν χρεωθεί κάποιος βοσκός επιλέξιµες εκτάσεις, κάποια κτηνοτροφική εκµετάλλευση, να γίνει
χρήση της συγκεκριµένης έκτασης.
Δηµιουργούµε επιπλέον µέσα από αυτήν τη διαδικασία ένα
απόθεµα επιλέξιµων βοσκοτόπων, κυρίως σε περιοχές που έχουν
τέτοια δυνατότητα αλλά και ταυτόχρονα υπάρχει ένα αίτηµα, µια
θέληση σε νέους αγρότες να µπουν στο χώρο. Πρέπει να έχουµε
ένα απόθεµα, διότι πώς θα καλύψουµε τους νέους, ιδιαίτερα
όταν θέλουν να ασχοληθούν µε την κτηνοτροφία; Και βεβαίως,
όποιοι από τους κτηνοτρόφους νοµίζουν ότι αδικούνται και θέλουν περισσότερες εκτάσεις, µπορούν να υποβάλουν σχετική αίτηση για να αντιµετωπιστεί το πρόβληµά τους.
Σε αυτήν τη διαδικασία, λοιπόν, εµείς θέλουµε και τις περιφέρειες και τους δήµους να µπουν ιδιαίτερα στα ζητήµατα αξιοποίησης των επιλέξιµων εκτάσεων.
Θέλω να σας ξεκαθαρίσω ένα πράγµα, ότι και στις περιπτώσεις που εµφανίζονται ότι υπάρχουν µικρότερες επιφάνειες, µικρότερες εκτάσεις, δεν υπάρχει περίπτωση να αδικηθούν οι
κτηνοτρόφοι για τον απλούστατον λόγο ότι είτε δύο εκατοµµύρια
εκτάρια δηλώσεις είτε ενάµισι εκατοµµύριο εκτάρια δηλώσεις,
το ποσό που είναι να πάρουµε είναι αυτό και καταλαβαίνετε ότι
θα κατανεµηθεί ανάλογα.
Ιδιαίτερα όµως, επειδή είστε από δύο περιοχές που όντως παρουσίασαν µεγάλο πρόβληµα στις προηγούµενες περιόδους, γι’
αυτό θέλω να σας πω ότι κάναµε αυτές τις κινήσεις και για την
Αιτωλοακαρνανία και βεβαίως έχουµε µέσα στο σχεδιασµό µας
–θα τα πω στην δευτερολογία µου- ειδικά γι’ αυτές τις δύο περι-
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φερειακές ενότητες να υπάρξουν και κάθετα διαχειριστικά σχέδια, για να µπορούµε αυτά που θα προκύψουν από τις οριζόντιες
ρυθµίσεις των συγκεκριµένων ζητηµάτων να κουµπώσουν µε τα
ειδικά διαχειριστικά σχέδια γι’ αυτούς τους νοµούς για να µην
έχουµε τα προβλήµατα που είχαµε την προηγούµενη περίοδο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Τα υπόλοιπα στη δευτερολογία σας, κύριε Υπουργέ.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ (Αναπληρωτής Υπουργός Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας):
Είναι µεγάλο το ζήτηµα, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ναι, αλλά έχετε άλλα
έξι λεπτά στη δευτερολογία σας.
Πριν δώσω τον λόγο για δευτερολογία στην κ. Αραµπατζή και
τον κ. Κωνσταντόπουλο, θα ήθελα, κύριε Υπουργέ, όταν θα σας
έρθουν τα Πρακτικά, να δείτε µήπως πρέπει σε κάποιες φράσεις
να µπουν εισαγωγικά. Γιατί απ’ ό,τι κατάλαβα οι λιµοκοντόροι των
Βρυξελλών ζήτησαν να επιστρέψουν τα λεφτά οι κτηνοτρόφοι
και όχι ο κρατικός προϋπολογισµός. Είναι ικανοί να τα βάλουν
στα προαπαιτούµενα.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ (Αναπληρωτής Υπουργός Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας):
Κύριε Πρόεδρε, υπάρχει µία διαδικασία. Άλλα τα πρόστιµα εξαιτίας της κακής διαχείρισης και άλλοι οι καταλογισµοί που αφορούν ανακτήσεις. Όταν δίνονται χρήµατα χωρίς να υπάρχει από
την πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έγκριση, τότε µιλάµε για
ανακτήσεις. Μας υποχρεώνουν, όχι ότι το θέλουµε. Σας είπα ότι
δεν υπάρχει περίπτωση…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Δεν είπα ότι φταίτε.
Καταλάβετε το πνεύµα µου και γιατί σας το είπα. Είναι ικανοί
αυτοί να τα βάλουν στα προαπαιτούµενα.
Κυρία Αραµπατζή, έχετε τον λόγο για τρία λεπτά.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, παίρνοντας αφορµή από αυτά που είπε και ο
κύριος Πρόεδρος σχετικά µε τα πρόστιµα και από που θα αναζητηθούν, φαντάζοµαι ότι θα επιβεβαιώσετε στη δευτερολογία
σας ότι αυτά θα επιβαρύνουν τον εθνικό φάκελο, θα πρέπει δηλαδή να βάλουµε την αντίστοιχη εθνική συµµετοχή.
Επειδή µιλάτε µόνο για πρόστιµα, ουδείς έρχεται εδώ –και σε
ό,τι αφορά εµένα σε καµµία περίπτωση- να υπερασπιστεί πολιτικές που έφεραν πρόστιµα. Θα ήταν καλό όµως να µιλάµε µε νούµερα και να πούµε ότι για την περίοδο 2007-2014 είχαµε πρόστιµα για βοσκοτόπους ύψους 321.000.000 ευρώ, ενώ πήραµε
περίπου 2,7 δισεκατοµµύρια ως ενιαία ενίσχυση.
Να πω επίσης, κύριε Υπουργέ, ότι άλλες χώρες έχουν πολύ
βελτιωµένα συστήµατα LPIS, όπως ας πούµε η Πορτογαλία, η
Μεγάλη Βρετανία και η Γαλλία, που σηµειωτέον δεν είχαν τα γνωστά προβλήµατα της ιδιαίτερης µορφολογίας του εδάφους που
είχε η Ελλάδα. Δεν έβαζε ξυλώδεις, φρυγανώδεις, ποώδεις και
άρα έπαιρνε πρόστιµα, γιατί τα χρησιµοποιούσε ως βοσκοτόπους, τα δήλωνε ως βοσκοτόπους αλλά δεν είχε το νοµικό πλαίσιο να υποστηρίξει ότι είναι σύννοµα και νόµιµα, άρα έπαιρνε
πρόστιµα. Και αυτές οι χώρες, λοιπόν, µε τα απέραντα χορτολίβαδα, όπως ξέρετε, κύριε Υπουργέ, έχουν καταλογισµούς για
βοσκοτοπικές εκτάσεις. Η Πορτογαλία 137 εκατοµµύρια ευρώ,
η Μεγάλη Βρετανία 83 εκατοµµύρια και η Γαλλία 52 εκατοµµύρια.
Για ακόµη µία φορά επαναλαµβάνω ότι δεν υποστηρίζω καµµία
πολιτική που επιφέρει πρόστιµα, όµως θα πρέπει να πούµε, κύριε
Υπουργέ, ότι ουσιαστικά το αδιέξοδο που µας οδηγούσε µέχρι
πρότινος σε πρόστιµα αναφορικά µε τους βοσκοτόπους είχατε
όλη την ευκαιρία να το αξιοποιήσετε µε τα διαχειριστικά σχέδια
-και τα προσωρινά και βεβαίως τα οριστικά, µέχρι το τέλος του
2015- για τα οποία τουλάχιστον στην πρωτολογία σας –και αναµένω µε πάρα πολλή αδηµονία τη δευτερολογία σας- δεν άκουσα
τελικά πότε θα τα καταρτίσετε και πότε θα οριστικοποιήσετε τα
οριστικά δικαιώµατα των κτηνοτρόφων.
Ξέρετε καλά τι υπέστησαν οι κτηνοτρόφοι το 2013 και το 2014.
Μία ανέτοιµη κρατική µηχανή, αυτή του ΟΠΕΚΕΠΕ, πετσόκοψε
κακήν-κακώς -προκειµένου να συµµορφωθεί στην πτωτική νοµοθεσία- επιλέξιµες εκτάσεις βοσκοτόπων. Υπήρξαν εξόφθαλµες
περιφερειακές ανισότητες, ανισοκατανοµή, περιφέρειες από τη
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µια µε περίσσια βοσκοτόπων, περιφέρειες από την άλλη, όπως
ο Νοµός Σερρών από τον οποίο κατάγοµαι, µε τροµερές ελλείψεις.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Υπήρξε, όµως κύριε Υπουργέ, µία τροπολογία, η µε γενικό
αριθµό 1419 και ειδικό 236 της 28ης Απριλίου 2014, δεκατεσσάρων Βουλευτών της Νέας Δηµοκρατίας –ήµουν ανάµεσα σε αυτούς που την προσυπέγραψαν- που έβαλε για πρώτη φορά τον
ορισµό «ξυλώδεις και φρυγανώδεις εκτάσεις» στις επιλέξιµες βοσκοτοπικές, τις νόµιµες δηλαδή εκτάσεις, που εγκρίθηκε από την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Αυτόν τον ορισµό, κύριε Υπουργέ, τον χρησιµοποιείτε στο σχέδιο νόµου που έχετε αυτήν τη στιγµή και δεν ξέρω αν έχει ολοκληρωθεί η διαβούλευση. Αυτό, λοιπόν, κύριε Υπουργέ, έλυνε το
πρόβληµα από το 2015 και µετά. Αυτή, λοιπόν, τη λύση σάς παραδώσαµε να διαχειριστείτε.
Για να λυθεί το πρόβληµα του 2014, όπως γνωρίζετε καλά,
κύριε Υπουργέ, εφαρµόστηκε την τελευταία στιγµή µια τεχνική
λύση –αυτήν του 2014- η οποία φρόντισε να απαλειφθούν οι ανισοκατανοµές και να υπάρξει δίκαιη και ορθολογική ανακατανοµή
των βοσκοτόπων σε όλη την Ελλάδα, µε αποτέλεσµα οι αδικηθέντες κτηνοτρόφοι του 2013 και 2014, να µπορέσουν να πάρουν
τα δικαιούµενα χρήµατά τους. Φτάσαµε στο σηµείο, το 95% των
κτηνοτρόφων να πληρωθεί. Με αυτήν την ΚΥΑ που εσείς φέρνετε
-και δεν µας αιτιολογήσατε γιατί δηµιουργεί αυτούς τους άνισους συντελεστές- υπάρχουν περιοχές που θα πάρουν χωρικές
ενότητες που θα φτάσουν σε ποσοστό ικανοποίησης µόλις το
50%.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Είναι απαράδεκτο, κύριε Υπουργέ, να αφήνετε ανεκµετάλλευτο αυτό το υπόβαθρο και αυτήν την προσπάθεια.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κυρία Αραµπατζή,
πρέπει να το µαζεύουµε.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ: Το µαζεύω.
Τώρα είναι η ευκαιρία, κύριε Υπουργέ, και τώρα πραγµατικά
είναι το momentum να κεφαλαιοποιήσετε αυτήν την διαπραγµάτευση και να ορίσετε τις επιλέξιµες εκτάσεις άπαξ διά παντός
µέχρι το 2020.
Φέτος βγαίνουν τα οριστικά δικαιώµατα για τα επόµενα έξι
χρόνια. Όσα επιλέξιµα βοσκοτόπια κι αν προσθέσετε µετά τη
λήξη του 2015, κύριε Υπουργέ, δεν θα έχει κανένα περαιτέρω οικονοµικό αντίκρισµα. Το τρένο πολύ απλά θα έχει φύγει.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Μισό λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κυρία συνάδελφε,
όµως, σας έχω δώσει διπλάσιο χρόνο.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ: Το ξέρω, κύριε Πρόεδρε, και σας ευχαριστώ.
Λέτε ότι στις 15 Αυγούστου, θα έχετε ολοκληρώσει τα προσωρινά σχέδια. Καταλαβαίνετε ότι θα υπάρξουν ενστάσεις και
διασταυρωτικοί έλεγχοι. Πότε θα έχουµε τα οριστικά σχέδια;
Γιατί αυτό, κύριε Υπουργέ, χτυπάει στην έγκαιρη καταβολή της
ενιαίας ενίσχυσης, που όπως πολύ καλά γνωρίζετε πρέπει να
γίνει η προκαταβολή της τον Οκτώβριο του 2015 και η αποπληρωµή της τον Δεκέµβριο του 2015.
Θέλω µια δέσµευση, κύριε Υπουργέ. Θα προλάβετε να πληρώσετε τον Οκτώβριο του 2015 την προκαταβολή και να αποπληρώσετε την ενιαία ενίσχυση τον Δεκέµβριο του 2015;
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Κωνσταντόπουλε, µε ανάλογη ανοχή, έχετε τον λόγο.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Υπουργέ, είναι πατριωτικό να επιδιώκει ένας Υπουργός να βρει λύσεις για να αντιστρέψει µια κατάσταση που επιφέρει καταλογισµούς στη χώρα.
Και δεν διαφωνώ µε όσα είπατε ως προς το πρώτο σκέλος.
Άκουσα µε προσοχή την απάντησή σας στην επίκαιρη ερώτηση του κ. Χατζηδηµητρίου από το Ποτάµι πριν από λίγες µέρες. Τονίσατε κι εκεί ότι λάβατε υπ’ όψιν τις τοπικές συνθήκες.
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Δεν ελήφθησαν υπ’ όψιν, όµως, κύριε Υπουργέ, οι κοινωνικές
συνθήκες που επικρατούν στη χώρα και οι πιέσεις που δέχεται
τα τελευταία χρόνια ο κλάδος της κτηνοτροφίας και ιδιαίτερα ο
πρωτογενής τοµέας, ένας από τους βασικούς πυλώνες ανάπτυξης για την ελληνική αγροτική οικονοµία.
Η στήριξή του είναι χρέος όλων µας και θα έχει πολλαπλασιαστικά οφέλη για την παραγωγή κρέατος και γάλατος, για την
ισόρροπη περιφερειακή ανάπτυξη και βεβαίως θα δηµιουργήσει
νέες θέσεις εργασίας, που είναι για όλους µας το ζητούµενο.
Δεν πρέπει να ξεχνάµε ότι ενώ η Ελλάδα θεωρείται κατεξοχήν
αγροτική χώρα, εξακολουθεί να βρίσκεται ανάµεσα στις χώρες
που εισάγουν µεγάλο ποσοστό σε κρέας. Εισάγουµε περίπου το
80% τουλάχιστον του βόειου κρέατος, το 70% περίπου του χοίρειου κρέατος και το 75% περίπου του κρέατος ορνίθων. Αυτή
είναι η πραγµατικότητα.
Σας µεταφέρω την κραυγή αγωνίας από έναν κτηνοτρόφο του
Ορεινού Βάλτου στο Περδικάκι: «Επιτέλους, στηρίξτε µας. Υλοποιήστε τις υποσχέσεις σας ως πολιτεία. Επιτέλους, κοιτάξτε
µας».
Γι’ αυτό, κάθε µέτρο που σχεδιάζει το Υπουργείο, πρέπει πρώτα να στοχεύει στην παροχή κινήτρων για νέους κτηνοτρόφους
αλλά και για τους υπάρχοντες κτηνοτρόφους ότι µπορούν να συνεχίσουν, να µην εγκαταλείψουν τον κλάδο και να υιοθετήσουν
µεθόδους που θα τους βοηθήσουν, πραγµατικά, να βελτιώσουν
την παραγωγή τους.
Η απρόσκοπτη και δίκαιη καταβολή των ενισχύσεων είναι ένα
βασικό µέσο οικονοµικής τους στήριξης.
Κύριε Υπουργέ, πρέπει να διασφαλιστεί µε κάθε τρόπο ότι οι
αλλαγές που φέρνει η συγκεκριµένη ΚΥΑ που ανέφερα προηγουµένως, δεν θα οδηγήσουν σε δυσµενή θέση τους πραγµατικούς
κτηνοτρόφους αλλά αντιθέτως θα διαµορφώσουν ένα περιβάλλον ευνοϊκό προς την ορθολογική χρήση των βοσκοτόπων.
Είναι ώριµες πια οι συνθήκες να καθίσουν όλοι οι εµπλεκόµενοι
φορείς µαζί σας, κύριε Υπουργέ, για να δείτε πώς θα βρείτε λύσεις για τις ανισότητες που δηµιουργούνται. Μην αποκλείετε
αυτήν τη δυνατότητα. Η διαβούλευση και ο διάλογος, πρέπει να
είναι ο κανόνας σε προβλήµατα που ταλανίζουν τη χώρα και ιδιαίτερα τον πρωτογενή τοµέα. Επειδή ακριβώς η χώρα παρουσιάζει µεγάλη ανισοκατανοµή στη διαθεσιµότητα των βοσκοτόπων
και στο υπάρχον ζωικό κεφάλαιο, ο σχεδιασµός που θα γίνει, θα
πρέπει να αµβλύνει τις µεγάλες διαφορές στην αξία των δικαιωµάτων που κατανέµονται στους κτηνοτρόφους.
Γι’ αυτό, λοιπόν και ιδιαίτερα για το νοµό µου, ένα νοµό που
πραγµατικά έχει πολλά προβλήµατα, ζητώ κάθετα διαχειριστικά
σχέδια και άµεση λύση για τα προβλήµατα που σήµερα βιώνει.
Απαιτείται συνεργασία και βούληση σε µια συνολική εθνική στρατηγική για την κτηνοτροφία που θα αντιµετωπίζει µε ολιστικό
τρόπο την ανάπτυξή της.
Η κρίση που βιώνουµε είναι τεράστια. Τα δανεικά, όπως όλοι
γνωρίζουµε, έλαβαν τέλος. Άρα, πρέπει να παράξουµε πλούτο,
για να τον αναδιανείµουµε και πάλι στους πολίτες. Πρέπει, λοιπόν, να υπάρχει στήριξη του Έλληνα κτηνοτρόφου µε οποιοδήποτε κόστος. Δεν µπορεί τα λάθη του παρελθόντος να διαιωνίζονται και να αποτελούν εµπόδιο στο σχεδιασµό του µέλλοντος.
Δεν έχει νόηµα, κύριε Υπουργέ, να φέρνουµε τους κτηνοτρόφους σε αντιπαράθεση µεταξύ τους. Αποτελεί χρέος της πολιτείας να δώσουµε λύση στα προβλήµατα που ταλανίζουν τον
κλάδο τους και όχι αντ’ αυτού να δηµιουργούµε και άλλα προβλήµατα. Οι κυβερνήσεις, άλλωστε, είναι η µία συνέχεια της
άλλης και η δική σας Κυβέρνηση αποτελεί συνέχεια των προηγούµενων.
Τέλος, κύριε Υπουργέ, καλός κτηνοτρόφος και καλός αγρότης, είναι ο ενηµερωµένος κτηνοτρόφος και ο ενηµερωµένος
αγρότης, κάτι το οποίο θα πρέπει να αποτελέσει προτεραιότητα
του Υπουργείου και προσωπική σας δέσµευση, για να µπορεί ο
κτηνοτρόφος και ο αγρότης να πληροφορείται τα νέα δεδοµένα
και να ζητά να του παρασχεθούν οι απαραίτητες εγγυήσεις και
υποδοµές.
Αυτό, βέβαια, είναι δικό µας χρέος, προκειµένου να εξασφαλιστεί το µέλλον των κτηνοτρόφων, το µέλλον του πρωτογενούς
τοµέα που θα εγγυηθεί και το µέλλον της χώρας. Αυτό ζητώ από
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εσάς.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Υπουργέ, ορίστε, έχετε τον λόγο για έξι λεπτά.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ (Αναπληρωτής Υπουργός Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας):
Αγαπητοί συνάδελφοι, θέλω να είµαι ειλικρινής. Σε όλες αυτές
τις συζητήσεις δεν έχω ακούσει ποτέ κάποια πρόταση. Είχαµε τη
χώρα όλη σαν µία περιφέρεια. Τα προβλήµατα σας τα είπα και
δεν χρειάζεται να τα επαναλάβω. Προσπαθήσαµε όσο το δυνατόν να δηµιουργήσουµε χωρικές ενότητες τέτοιες, προκειµένου
να υπάρχει µία οµοιοµορφία και µία ισοκατανοµή. Ήταν µία µεγάλη προσπάθεια. Αυτή η ΚΥΑ, είναι η βάση πάνω στην οποία θα
ακουµπήσουµε για την επόµενη φάση που είναι η σύνταξη των
διαχειριστικών σχεδίων.
Αυτήν την ώρα, ειλικρινά, µετά από µία πάρα πολύ µεγάλη
προσπάθεια, καταλήξαµε στο πως θα πάµε στη διαδροµή µέχρι
τέλος Ιουλίου, προκειµένου οι επιλεξιµότητες που θα κατανεµηθούν µε τη συγκεκριµένη ΚΥΑ, να µη µας δηµιουργήσουν πρόβληµα και επιπλέον οπωσδήποτε να βάλουµε περισσότερες
εκτάσεις. Αυτό κάνουµε σε σχέση µε τα προηγούµενα χρόνια.
Ταυτόχρονα, έχουµε ένα σχέδιο νόµου, το οποίο ήδη έχει περάσει στο στάδιο της διαβούλευσης. Αυτήν την ώρα βρίσκεται
καθ’ οδόν προς το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και σύντοµα
θα έρθει στη Βουλή. Θα τα συζητήσουµε ξανά, για να κάνουµε
επιτέλους µία εθνική βάση δεδοµένων, προκειµένου να µπορέσουµε να λύσουµε στο διηνεκές το µεγάλο πρόβληµα της διαχείρισης των βοσκήσιµων γαιών των βοσκοτόπων.
Εµείς δεν βλέπουµε τη συγκεκριµένη παρέµβαση µόνο και
µόνο για να καλύψουµε τις ανάγκες σε έκταση. Τη συγκεκριµένη
παρέµβαση τη βλέπουµε για να δηµιουργήσουµε µέσα από βοσκοϊκανότητες και βοσκοφορτώσεις των συγκεκριµένων εκτάσεων δεδοµένα τέτοια που εσαεί, θα έλεγα, για όποιον έχει
κτηνοτροφική εκµετάλλευση, αυτός θα ξέρει ότι έχει ένα συγκεκριµένο χώρο και θα τον διαχειρίζεται.
Από εκεί και πέρα, θέλω να καταλάβετε ένα πράγµα, ότι σε
αυτήν τη διαδικασία, όντως, µπορεί να υπάρξουν προβλήµατα,
όµως, υπάρχει τέτοια ασφάλεια από τη δική µας πλευρά, και σε
ποσά και σε χρόνο, που θα τα καλύψουµε.
Όλα θα τα καλύψουµε, όλα θα γίνουν για τον απλούστατον
λόγο, κυρία Αραµπατζή, ότι για τα δικαιώµατα ολοκληρώνεται η
διαδικασία τέλος του 12, που σηµαίνει πάρα πολύ απλά ότι εµείς
µε τα διαχειριστικά σχέδια που ξεκινάµε –για τα οποία, βεβαίως,
ήδη έχουµε βρει τον τρόπο χρηµατοδότησης, έχουµε αποφασίσει πως θα γίνουν, θα ανατεθούν- στις 15, 30 Αυγούστου θα τα
έχουµε στα χέρια µας. Και έχοντας αυτά στα χέρια µας, εκεί θα
µπούµε σε µία διαδικασία κατανοµής επιλεξιµοτήτων, και σε συνεννόηση µε τις περιφέρειες και σε συνεννόηση µε τους δήµους,
πάντα, όµως, έχοντας στο νου µας ότι θα πρέπει να ανταποκρίνονται σε πραγµατικά περιστατικά. Από αυτήν την άποψη, λοιπόν, µην ανησυχείτε για τα δικαιώµατα.
Όπως, επίσης, επειδή υπάρχει ο χρόνος µέχρι να δοθούν προκαταβολές, µέχρι να κλείσει δηλαδή η χρονιά, το 2015, εµείς
έχουµε συνεννοηθεί και µε τον Επίτροπο ό,τι βγει από αυτήν τη
διαδικασία -και µε την άλλη κατανοµή, µέσω της ΚΥΑ, η οποία θα
αφορά κυρίως το 2015- ό,τι προβλήµατα επιλεξιµοτήτων υπάρξουν, να µας δώσουν τη δυνατότητα και για το Σεπτέµβρη, µε
µία ευελιξία, για να µπορέσουµε να κλειδώσουµε τις ενισχύσεις
χωρίς καµµία απώλεια.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ: Θα µας δώσετε τα σχετικά έγγραφα,
κύριε Υπουργέ.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ (Αναπληρωτής Υπουργός Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας): Βεβαίως, όλα θα γίνουν κανονικά.
Δηλαδή νοµίζετε εσείς ότι όταν λέµε εµείς για τις 15 Αυγούστου, δεν έχουµε στο νου µας ότι ενδέχεται να πάει και στις 30
Αυγούστου; Ξέρετε και εσείς, όπως ξέρουµε και εµείς, τι γίνεται
στον αγροτικό χώρο. Άρα, όλα αυτά πρέπει να τα διασφαλίσουµε.
Αυτό που θέλουµε, πραγµατικά, από εσάς είναι να συµµετέχετε σε αυτήν την προσπάθεια, γιατί πρόκειται για δεδοµένα τα
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οποία θα φροντίζουν το χώρο για πολλά χρόνια.
Προηγούµενα µιλούσαµε για εισαγωγή σόγιας, για γενετικά
µεταλλαγµένους οργανισµούς. Πώς θα τα αντιµετωπίσεις, όταν
ξέρεις ότι πάνω από 500 εκατοµµύρια ευρώ πληρώνεις το χρόνο
για εισαγωγή ζωοτροφών που είναι ύποπτες; Θα το αντιµετωπίσεις, έχοντας τη δυνατότητα εσύ, µέσα από τις βοσκήσιµες
αυτές γαίες, να τους έχεις τέτοια παροχή ζωοτροφών, τέτοια
βοσκό-ικανότητα που θα λύσει µόνιµα το πρόβληµα.
Είναι µία τοµή εθνική αυτό που πάµε να κάνουµε. Και καταλάβετέ το ότι πρέπει να τη στηρίξετε όλοι σας.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ: Την έχουµε στηρίξει, κύριε Υπουργέ,
από τον Απρίλιο του 2014. Δεν ήσασταν µαζί µας!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Φτάσαµε στο τέλος
του δεύτερου κύκλου των επίκαιρων ερωτήσεων.
Είναι σίγουρο, κύριε Υπουργέ, ότι οι Βουλευτές είναι έτοιµοι
να βοηθήσουν τους εκάστοτε Υπουργούς, αρκεί να τους καλούν
οι Υπουργοί πριν βγουν οι κοινές υπουργικές αποφάσεις και όχι
µετά.
Σας ευχαριστούµε πολύ, κύριε Αποστόλου.
Μπαίνουµε στον τρίτο κύκλο…
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ (Αναπληρωτής Υπουργός Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας):
Είναι ανοικτή η πόρτα του Υπουργείου και για τους Βουλευτές.
Δεν υπάρχει κανένα πρόβληµα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Δεν υπαινίχθη προσωπικά, όµως, είστε παλιός Βουλευτής και ξέρετε τι λέω.
Πριν, όµως, πάµε στον τρίτο κύκλο να αναφέρω ότι:
Η πρώτη µε αριθµό 295/2-6-2015 επίκαιρη ερώτηση δεύτερου
κύκλου της Βουλευτού Καρδίτσας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Χρυσούλας Κατσαβριά - Σιωροπούλου προς
τον Υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος
και Ενέργειας, σχετικά µε την αξιοποίηση των υδάτινων πόρων
των λιµνών Πλαστήρα και Σµοκόβου, διαγράφεται λόγω αναρµοδιότητας.
Η τρίτη µε αριθµό 293/2-6-2015 επίκαιρη ερώτηση δεύτερου
κύκλου του Βουλευτή Αττικής του Λαϊκού Συνδέσµου–Χρυσή
Αυγή κ. Ηλία Κασιδιάρη προς τον Υπουργό Επικρατείας, σχετικά
µε τις άδειες των τηλεοπτικών σταθµών, τα δάνεια προς τα µέσα
µαζικής ενηµέρωσης (ΜΜΕ) και την ισότιµη προβολή κοµµάτων,
διαγράφεται λόγω κωλύµατος του κυρίου Υπουργού.
Η πρώτη µε αριθµό 1963/22-4-2015 ερώτηση του Βουλευτή
Ευρυτανίας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Θωµά
Κώτσια προς τον Υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σχετικά µε την αναστολή όλων των
αδειών και των έργων, που βρίσκονται σε εξέλιξη, για την εγκατάσταση µεγάλου αριθµού βιοµηχανικών εγκαταστάσεων ανανεώσιµων πηγών ενέργειας (ΒΑΠΕ) στους ορεινούς όγκους, τα
ποτάµια ακόµα και σε περιοχές εντός του δικτύου «NATURA
2000» της Ευρυτανίας, διαγράφεται λόγω κωλύµατος του κυρίου
Βουλευτή.
Η έβδοµη µε αριθµό 178/4-5-2015 επίκαιρη ερώτηση δεύτερου
κύκλου του Βουλευτή Αχαΐας των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Νικολάου Νικολόπουλου προς τον Υπουργό Επικρατείας, σχετικά
µε την προσφυγή στη δικαιοσύνη των τηλεοπτικών σταθµών για
τις αποφάσεις του Υπουργού Επικρατείας, µε βάση τις οποίες
τους επιβλήθηκαν αναδροµικά τέλη χρήσης συχνοτήτων, διαγράφεται λόγω κωλύµατος του κυρίου Υπουργού.
Πάµε τώρα στην τελευταία ενότητα, αρµοδιότητας του Αναπληρωτή Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Ιωάννη Τσιρώνη.
Έχω τη χαρά να πω ότι είναι των δύο συναντιπροέδρων –µην
πω συν-προέδρων και έχουµε πρόβληµα- του κ. Λυκούδη και του
κ. Λαµπρούλη.
Θα συζητηθεί η τέταρτη µε αριθµό 280/27-5-2015 επίκαιρη
ερώτηση πρώτου κύκλου του ΣΤ’ Αντιπροέδρου της Βουλής και
Βουλευτή Α’ Αθηνών του Ποταµιού κ. Σπυρίδωνος Λυκούδη προς
τον Αναπληρωτή Υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Τσιρώνη, µε θέµα τον Εθνικό Στρατηγικό Σχεδιασµό για τη µείωση της ατµοσφαιρικής ρύπανσης.
Κύριε Λυκούδη, έχετε τον λόγο.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΛΥΚΟΥΔΗΣ (ΣΤ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής):
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Κύριε Υπουργέ, έχουµε την δυσάρεστη σύµπτωση η σηµερινή
ερώτησή µου να συζητιέται σε µία φάση όπου βιώνουµε µία ιδιαιτέρως αρνητική εικόνα στο Λεκανοπέδιο µε την πυρκαγιά από
τον Ασπρόπυργο. Έτσι, όµως, καθίσταται και περισσότερη επίκαιρη.
Καλά είναι να αξιοποιήσουµε αυτήν τη δυσάρεστη σύµπτωση
για να δούµε τι µπορούµε να κάνουµε και εσείς ως Κυβέρνηση
και εµείς, συµβάλλοντας ενδεχοµένως σε ορθές δικές σας πρωτοβουλίες.
Κύριε Υπουργέ, πριν από ένα µήνα περίπου, ανακοινώθηκαν
από το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών αλλά και από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης τα αποτελέσµατα των µετρήσεων της ατµοσφαιρικής ρύπανσης των δύο µεγαλύτερων
ελληνικών πόλεων για το χειµώνα που πέρασε, ενώ υπήρξαν και
τα συγκριτικά στοιχεία µε τα προηγούµενα χρόνια. Τα αποτελέσµατα είναι θλιβερά και κάθε χρόνο επιδεινώνονται λόγω των ειδικών µετεωρολογικών συνθηκών τις οποίες ζούµε αλλά και
λόγω της οικονοµικής και ανθρώπινης κρίσης που περνάµε.
Όσον αφορά την υφιστάµενη νοµοθεσία που σχετίζεται µε τη
ρύπανση των βιοµηχανιών και µε τα δάση µας που επιδεινώνονται ποικιλοτρόπως και λόγω της παρούσας και συνεχούς τώρα
πια παραγωγής και διακίνησης καυσίµων και βιοµάζας και της
ανεξέλεγκτης χρήσης της, κρίνουµε ότι αυτή η νοµοθεσία είναι
είτε ανεπαρκής είτε ανεφάρµοστη.
Με άλλα λόγια, τα µέτρα που έχουν παρθεί είναι αποσπασµατικά και ανεπαρκή και, κατά τη γνώµη µας, δεν αφορούν όλα τα
σχετιζόµενα Υπουργεία, δεν αντανακλούν την κρισιµότητα του
προβλήµατος και δεν λαµβάνουν υπ’όψιν τους όλες τις εγκυρότατες προτάσεις για το περιβάλλον που έχουν υποβληθεί από
διάφορους φορείς.
Νοµίζω πως ξέρετε καλύτερα από εµένα ότι είναι τραγικές οι
επιπτώσεις στην υγεία των πολιτών, το περιβάλλον και την οικονοµία, όπως επίσης ξέρετε πάρα πολύ καλά -και επαναλαµβάνω
καλύτερα από εµένα- ότι η αντιµετώπιση της ατµοσφαιρικής ρύπανσης στο σύνολό της µέσα από ένα εθνικό σχεδιασµό, θα αποφέρει άµεσα και έµµεσα οφέλη για την υγεία, το περιβάλλον
αλλά και την οικονοµία.
Η βελτιωµένη υγεία των πολιτών, η αυξηµένη παραγωγικότητα
του εργατικού δυναµικού, η µείωση των δαπανών για την υγειονοµική περίθαλψη και το καθαρότερο περιβάλλον, έχουν άµεσες επιπτώσεις στη βελτίωση συνολικότερα της ζωής µας και
κρίνονται ως επιτακτικά ζητήµατα.
Με βάση, λοιπόν, όλα τα παραπάνω και τις τελευταίες ευρωπαϊκές απαιτήσεις για την ατµοσφαιρική ρύπανση, σας ρωτώ αν
στοχεύετε, διαµορφώνετε ή επεξεργάζεστε, ένα στρατηγικό
εθνικό σχεδιασµό για την αντιµετώπιση της ρύπανσης στο σύνολό της και όχι αποσπασµατικά. Και αν το κάνετε -δεν έχω αµφιβολία ότι µπορεί να το κάνετε- ποιος είναι αυτός και πότε
αναµένεται η εφαρµογή του, καθώς και η εφαρµογή του απαιτούµενου επαρκούς ελέγχου, στην περίπτωση που προχωρήσουµε σε µια τέτοια προοπτική;
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Τον λόγο έχει ο κύριος Υπουργός για τρία λεπτά.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας): Κύριε
Βουλευτά, σας ευχαριστώ για το ενδιαφέρον που δείχνετε γι’
αυτό το φλέγον θέµα. Ξέρετε ότι συµµερίζοµαι αυτήν την αγωνία
εδώ και πολλά χρόνια. Μάλιστα, θα καταθέσω στα Πρακτικά και
κάποια πιο συνολικά στοιχεία από αυτά που αναφέρετε.
Βέβαια, θα ήθελα να πω ότι µε βάση τα στοιχεία που έχουµε
από τις δύο µεγάλες πόλεις και σε ετήσια µέση αλλά και σε ηµερήσια βάση, τα πράγµατα δεν πρέπει να τα δραµατοποιούµε,
γιατί µάλλον βαίνουν βελτιούµενα συνολικά, πέρα από το πρόβληµα ειδικά του χειµώνα. Τα στοιχεία θα σας τα καταθέσω για
να είναι στη διάθεσή σας.
Ωστόσο, έχετε δίκιο ότι δεν πρέπει να εφησυχάζουµε, παρά το
γεγονός ότι έχουµε µειώσεις. Φυσικά στα στοιχεία φαίνεται καθαρά και η από το εξωτερικό ερχόµενη ρύπανση, δηλαδή από τη
Σαχάρα, δεδοµένου ότι και αυτή συνεισφέρει στο φαινόµενο. Θα
δείτε στα πλήρη στοιχεία µου ότι αναφέρονται σε παρενθέσεις
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αυτά τα εξωτερικώς ερχόµενα σωµατίδια.
Όµως, δεν εφησυχάζουµε. Ας ξεκινήσουµε, λοιπόν, να εστιάζουµε στο πώς θα ήταν αυτός ο εθνικός στρατηγικός σχεδιασµός. Στις µεγάλες πόλεις, αυτήν τη στιγµή είναι απόλυτη
ανάγκη να µιλήσουµε για ανακατασκευές κτηρίων, ώστε να
έχουµε ενεργειακή επάρκεια, να µην έχουµε υπερκατανάλωση
ορυκτών καυσίµων και φυσικά και ανεξέλεγκτης βιοµάζας αλλά
κυρίως να εγκαταστήσουµε ΑΠΕ και να έχουµε και οικονοµία.
Υπάρχουν προγράµµατα που οικοδοµούµε για γεωθερµία και
άλλα.
Το πρόβληµα που έχουµε εντοπίσει ότι ανακύπτει στις µεγάλες
πόλεις –γιατί τέτοια προγράµµατα υπήρξαν στο παρελθόν- είναι
ότι δεν έχουµε ουσιαστικά δυνατότητα µεγάλων σχεδιασµών. Και
δεν έχουµε τέτοια δυνατότητα, γιατί υπάρχει πολύ µεγάλος κατακερµατισµός ιδιοκτησιών και πολύ θολό πλαίσιο συναπόφασης. Για παράδειγµα, αν κάποιος από τους συνιδιοκτήτες αντιδρά, δεν υπάρχει δυνατότητα οι άλλοι να το επιβάλλουν και κυρίως δεν µένουν πάντα στο οίκηµα οι ιδιοκτήτες αλλά ενοικιαστές, οι οποίοι δεν έχουν πιθανόν και συµφέρον να προχωρήσουν σε τέτοιες ανακατασκευές και σε τέτοιες επενδύσεις. Αυτό
πρέπει να λυθεί νοµικά και αυτό θα κάνουµε, για να έχουµε ένα
σοβαρό σχεδιασµό απεξάρτησης.
Εδώ θα αναφέρω και µερικά σηµαντικά νούµερα. Η Ελλάδα,
για παράδειγµα, σήµερα δαπανά χίλια διακόσια πέντε βαρέλια
εισαγόµενου πετρελαίου ανά µονάδα ΑΕΠ, ενώ η Νορβηγία, δαπανά περίπου οχτακόσια τριάντα πέντε και η γειτονική Τουρκία
εξακόσια είκοσι εννέα. Η Νορβηγία, είναι πετρελαιοπαραγωγός
και είναι και βόρεια χώρα. Καταλαβαίνετε, λοιπόν, ότι µιλάµε για
πολύ λάθος σχεδιασµό στην πόλη µας και είναι πάρα πολύ σοβαρό ζήτηµα για την αυτοκίνηση και κυρίως, όπως λέτε και εσείς,
για την πετρελαιοκίνηση.
Εδώ πρέπει να επισηµάνω ότι όταν τόλµησα να πω ότι η πετρελαιοκίνηση δηµιουργεί πρόβληµα -και αυτό είναι πλέον αποδεδειγµένο στις µεγάλες ευρωπαϊκές πόλεις- αµέσως οι δηµοσιογράφοι έπεσαν να µε φάνε ότι πάω να βάλω φόρο στα πετρελαιοκίνητα. Ο φόρος δεν είναι δικής µου αρµοδιότητας. Απλώς
επισήµανα την αντικειµενική πραγµατικότητα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Και δικής σας εισήγησης, όµως, ο φόρος.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας): Κλείνοντας, θέλω να πάρω ένα δευτερόλεπτο για να συγχαρώ την
Πυροσβεστική µας Υπηρεσία και την περιφέρεια, που πέτυχαν
το θαύµα. Μια πυρκαγιά, που ήταν η χειρότερη στην ιστορία της
Πυροσβεστικής σε τέτοιο ακίνητο και χωρίς δυνατότητα τεχνικής
επιχωµάτωσης, όπως µας απέδειξε ο υπαρχηγός του Σώµατος,
ο Υποστράτηγος, ο Αττικάρχης κατάφεραν µε το νερό -που ήταν
το χειρότερο µέσο- µέσα σε µόλις πέντε µέρες, ενώ φοβόµασταν
για µήνα, να τη σβήσουν. Αξίζουν τα συγχαρητήρια µας, για να
λέµε και τα καλά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Εκτός από τα συγχαρητήρια της Κυβέρνησης, νοµίζω οµοφώνως και τα συγχαρητήρια της Βουλής στο Πυροσβεστικό Σώµα, για µια ακόµη φορά,
όπως είπε ο Υπουργός.
Κύριε Λυκούδη έχετε τον λόγο για τη δευτερολογία σας.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΛΥΚΟΥΔΗΣ (ΣΤ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής):
Κύριε Υπουργέ, δεν σας θεωρώ εφησυχασµένο. Άλλωστε, έχω
την εντύπωση ότι και η προσωπική σας διαδροµή στα ζητήµατα
αυτά, δεν θα σας επέτρεπε ποτέ έναν εφησυχασµό επί των θεµάτων. Νοµίζω, όµως, ότι είστε λίγο περισσότερο αισιόδοξος
απέναντι στα ζητήµατα, από ό,τι θα έπρεπε.
Τι εννοώ; Μιλήσατε για την εικόνα µιας καλύτερης υπάρχουσας ατµόσφαιρας και κλίµατος στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη,
στο πρόσφατο παρελθόν. Έχω την εντύπωση ότι δεν είναι έτσι
ακριβώς τα πράγµατα. Στην Αθήνα το φετινό χειµώνα, από την
άποψη της ατµοσφαιρικής ρύπανσης, περάσαµε σαράντα εφιαλτικές νύχτες έναντι είκοσι πέντε, είκοσι τριών είκοσι τεσσάρων
του περυσινού χειµώνα, του προηγούµενου χειµώνα. Μην κοιτάτε που δεν τις αισθανθήκαµε. Υπήρξε µια πάρα πολύ µεγάλη
περίοδος βροχοπτώσεων το χειµώνα, που δεν άφησε να αισθανθούµε αυτήν τη ρύπανση στο βαθµό που υπήρχε. Αυτό, όµως,
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δεν σηµαίνει ότι δεν µπορούµε να βλέπουµε τη διαµορφωµένη
πραγµατικότητα. Ξεγελαστήκαµε από αυτήν την εικόνα και νοµίζαµε ότι είναι καλύτερος ο χειµώνας, ενώ δεν ήταν έτσι.
Κύριε Υπουργέ, ενώ κάποιος θα περίµενε ότι η µείωση της
τιµής του πετρελαίου το προηγούµενο διάστηµα θα περιόριζε
την ρύπανση στην ατµόσφαιρα, φαίνεται ότι οι επιπτώσεις της
αύξησης της τιµής του πετρελαίου την προηγούµενη περίοδο,
είχαν δηµιουργήσει στους πολίτες µια διαφορετική συµπεριφορά
απέναντι στο ζήτηµα, δηλαδή αγορά σόµπας, µεγαλύτερο εθισµό στο τζάκι κ.λπ.. Έτσι δηµιουργήσαµε µια ατµόσφαιρα, η
οποία ήταν εξαιρετικά δύσκολο να ξεπεραστεί. Αν αυτές είναι
αποτυπωµένες πραγµατικές εικόνες, πρέπει να δούµε όλοι τι θα
κάνουµε. Ξαναλέω ότι δεν θεωρώ ότι εφησυχάζετε αλλά νοµίζω
ότι βλέπετε τα πράγµατα µε πιο φωτεινά χρώµατα από αυτά που
υπάρχουν.
Στις 6 του Μάρτη, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεσµεύτηκε να µειώσει
κατά 40% τουλάχιστον την εκποµπή αερίων του θερµοκηπίου, σε
σχέση µε το επίπεδό τους το ‘90. Εµείς δίνουµε ως τώρα -και
όλοι το ξέρουν- µια κρίσιµη µάχη οικονοµικής ισορροπίας, στα
όρια της εθνικής µας ύπαρξης. Δεν πρέπει, όµως, να αγνοούµε
τις δράσεις του Ευρωπαϊκού Οργανισµού Περιβάλλοντος για τη
µείωση της έκθεσης σε ρύπανση που στοχεύουν σε πολλαπλά
επίπεδα.
Η χώρα µας, οφείλει να εφαρµόσει αυτές τις πρωτοβουλίες
και τις ευρωπαϊκές οδηγίες και τα σχετικά πρωτόκολλα, σεβόµενη την υποχρέωση της για τη συνδυασµένη εξασφάλιση της
υγείας των πολιτών, της ποιότητας του περιβάλλοντος και την
εξοικονόµηση των δαπανών.
Η οικονοµική κρίση που οξύνει τα προβλήµατα, ίσως όµως
αποτελεί και µια ευκαιρία για µια συνολική αντιµετώπιση των
προβληµάτων αυτών που συνδέονται άµεσα και µε τις οικονοµικές προοπτικές της χώρας. Ίσως είναι µια ευκαιρία για τη ριζική
αντιµετώπιση όλων αυτών των θεµάτων µε εθνικό στρατηγικό
σχεδιασµού -αυτόν που σας είπα στην πρωτολογία µου- ώστε να
µπορέσουµε να αντεπεξέλθουµε στις υποχρεώσεις µας ως προς
τον πολίτη, τη χώρα αλλά και ως προς την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Νοµίζω ότι οφείλουµε, δεν θα έλεγα να εκµεταλλευτούµε, προτιµώ τη λέξη να «αξιοποιήσουµε» όσο µπορούµε στοιχεία αυτής
της κρίσης που περνάµε για να δούµε συνολικότερη αντιµετώπιση και όλων των άλλων συνδεδεµένων µε τη κρίση ζητηµάτων.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Έχετε τον λόγο, κύριε Υπουργέ.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας): Συµµερίζοµαι την αγωνία σας. Δεν πήγα να παρουσιάσω µια
ωραιοποιηµένη κατάσταση, ούτε µία φωτεινή κατάσταση. Απλώς
είµαι αισιόδοξος ότι µπορούµε να πάρουµε δραστικά µέτρα για
την απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιµα, που είναι και η τελική
λύση και για την οικονοµία µας -όπως απέδειξα µε τα νούµερα
της κατανάλωσης πετρελαίου- αλλά και για την υγεία µας. Και
ξέρετε σε αυτήν τη µάχη θα είµαι παρών. Απλώς, όφειλα να επισηµάνω τα νούµερα για να µην δραµατοποιούµε, τα οποία είναι
στη διάθεσή σας. Θα τα καταθέσω και στα Πρακτικά.
Ωστόσο εδώ πέρα, όταν αναφέρεστε ειδικά στο πρόβληµα της
χειµερινής ρύπανσης να ξεκαθαρίσω ότι δεν είναι απλά στενά
θέµα κάποιας ΚΥΑ. Εδώ από τις υπηρεσίες µου έχω τις ΚΥΑ και
για σόµπες µε προδιαγραφές, αλλά και για ενίσχυση του φυσικού αερίου που είναι ναι µεν ορυκτό καύσιµο, αλλά πολύ λιγότερο ρυπογόνο σε σχέση µε το πετρέλαιο και για τα άλλα µέτρα
που πήραν οι προηγούµενες κυβερνήσεις, τα οποία τα συµµερίζοµαι.
Πώς µπορώ, όµως, εγώ να πείσω τον πολίτη όταν είχαµε θανάτους από µαγκάλι; Και το τονίζω, µαγκάλι! Ποιες προδιαγραφές για σόµπα όταν αυτήν τη στιγµή ο κόσµος πηγαίνει και
παίρνει ξύλα από τα σκουπίδια; Και ξέρετε πολύ καλά ότι αυτά
είναι εµποτισµένα ξύλα. Κανονικά απαγορεύεται να καίγονται,
γιατί έχουν µέσα πάρα πολλά δηλητήρια. Είναι ξύλα από παλέτες
και ό,τι άλλο άχρηστο. Είναι ξύλα µε βερνίκια, τα οποία σκοτώνουν κυριολεκτικά.
Παρ’ όλα αυτά πάνω στην απόγνωσή του, στον πολίτη …
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ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΛΥΚΟΥΔΗΣ (ΣΤ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Κύριε Υπουργέ, δεν θέλω να σας διακόψω αλλά χρειάζεται επίµονη
και επίπονη διαφώτιση.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας): … που
δεν έχει να φάει, όταν µας έφτασαν σε αυτό το σηµείο, δεν είναι
δυνατόν να του πεις πήγαινε και αγόρασε το ξύλο το προδιαγεγραµµένο, ό,τι ΚΥΑ και να βγάλεις. Μπορούµε να αντιληφθούµε
ότι αυτό είναι µία αθλιότητα την οποία ζούµε λόγω ακριβώς της
κρίσης που µας επιβλήθηκε και λόγω της διάλυσης των µηχανισµών;
Θα µου επιτρέψετε κάποια στοιχεία: Έχω εδώ τη µελέτη του
ΕΚΠΑΑ του 2008 στο οποίο µιλάει για σχέδια, για το τι µπορούµε
να κάνουµε και όχι µόνο για τους αέριους ρύπους. Ε, το ΕΚΠΑΑ
µε το µνηµόνιο συγχωνεύτηκε µε το ΙΓΜΕ και κυριολεκτικά εξαφανίστηκε.
Σήµερα, έµεινε µια υπηρεσία µε συνολική διεύθυνση για το περιβάλλον του κ. Μανάλη τριάντα τέσσερα άτοµα, εκ των οποίων
µε την ατµοσφαιρική ρύπανση απασχολούνται µόνο δώδεκα άνθρωποι µαζί µε τους διοικητικούς. Άρα, το ΔΕΚΠΑ διαλύθηκε.
Έχουν µείνει δύο άτοµα ουσιαστικά. Και πάµε τώρα µε αγωνία
να περάσουµε τις συµπληγάδες του µνηµονίου για να τον επανιδρύσουµε, για να κάνουµε εθνικό σχεδιασµό.
Αυτήν την κατάσταση παραλάβαµε, αν θέλετε και τα ζοφερά
χρώµατα. Γιατί εγώ προτίµησα να µιλήσουµε για τα σχέδια που
έχουµε και µπορούµε να τα υλοποιήσουµε και θα κάνουν καλό
για την οικονοµία. Αν θέλετε, όµως, να µιλάµε για την πραγµατικότητα έχετε απόλυτο δίκιο αλλά εδώ είναι η πραγµατικότητα,
στο µνηµόνιο.
(Στο σηµείο αυτό ο Αναπληρωτής Υπουργός Παραγωγικής
Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Ιωάννης Τσιρώνης καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το
οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Επειδή ο κ. Λυκούδης
στην παρέµβασή του ενδιαµέσως δεν είχε µικρόφωνο, εζήτησε
να γίνει πλήρης ενηµέρωση του πολίτη σχετικά µε τους κινδύνους από την καύση κακής ποιότητας στην οποία αναφέρθηκε ο
κύριος Υπουργός. Να υπάρχει συνεχής και πλήρης ενηµέρωση
για τους κινδύνους.
Συνεχίζουµε µε τη δεύτερη ερώτηση µε αριθµό 2143/29-42015 του Ζ’ Αντιπροέδρου της Βουλής και Βουλευτή Λάρισας
του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Γεωργίου Λαµπρούλη
προς τον Υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σχετικά µε την ανάκληση αδειών υλοτοµίας
στη Μαγνησία.
Κύριε συνάδελφε, έχετε τον λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ (Ζ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής):
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, εκατοντάδες υλοτόµοι στη Μαγνησία τους τελευταίους µήνες, το τελευταίο εξάµηνο, βρίσκονται σε αβεβαιότητα και αγωνία σε ό,τι αφορά την εργασία τους, το µέλλον
τους.
Και αφορµή γι’ αυτό αποτελεί η ανάκληση όλων των αδειών
υλοτοµίας από το Δασαρχείο Βόλου στη βάση εγγράφου του Γενικού Διευθυντή Δασών της Αποκεντρωµένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδος από τις 27-11-2014. Αξιοποιώντας αυτό
το έγγραφο της Αποκεντρωµένης Περιφέρειας, το δασαρχείο
στην ουσία ζητά την επανακατάθεση των αντίστοιχων δικαιολογητικών, προκειµένου να αδειοδοτηθούν εκ νέου οι υλοτόµοι.
Οι υλοτόµοι, το προηγούµενο διάστηµα, πριν δηλαδή από το
τέλος του προηγούµενου έτους, κινήθηκαν προς αυτήν την κατεύθυνση, όµως ο δασάρχης δεν δέχεται τις αιτήσεις τους, τα
δικαιολογητικά κ.λπ., όσων τουλάχιστον µπόρεσαν να τα µαζέψουν και να τα καταθέσουν.
Και βεβαίως, παρά τις διαβεβαιώσεις της Διεύθυνσης Δασών
Μαγνησίας το πρόβληµα είναι κατανοητό σε όλους ότι είναι τεράστιο. Και όπως αναφέρουν και οι ίδιοι οι υλοτόµοι, υπάρχει ο
κίνδυνος της ανεργίας που αφορά περίπου χίλιους πεντακόσιους
υλοτόµους στην περιοχή, που είναι µέλη των συνεταιρισµών
αλλά και του Σωµατείου Εµπόρων και Υλοτόµων Μαγνησίας.

3389

Και φανταστείτε ότι δεν πλήττονται µόνο αυτοί άµεσα, βεβαίως, αλλά πλήττεται και µια σειρά από άλλους εργαζοµένους
ή, αν θέλετε, κλάδοι που έχουν σχέση µε την υλοτοµία. Και νοµίζουµε και θεωρούµε ότι είναι δίκαιη και η αγανάκτησή τους, αλλά
και οι κινητοποιήσεις που έκαναν το προηγούµενο διάστηµα, οι
παραστάσεις διαµαρτυρίας τους, την ίδια στιγµή που τα δάση,
όχι µόνο της Μαγνησίας αλλά και ολόκληρης της Θεσσαλίας, ουσιαστικά δεν διαχειρίζονται ολοκληρωµένα από τις δασικές υπηρεσίες λόγω ελλείψεων προσωπικού και λόγω υποχρηµατοδότησης.
Και όλα αυτά έχουν επιδράσεις και στην ίδια την επέκταση, αν
θέλετε, ή στην αύξηση της λαθροϋλοτοµίας, αλλά και όπως γνωρίζετε, επηρεάζεται και η ανεργία, η οποία σπάει κάθε ρεκόρ στο
Νοµό της Μαγνησίας.
Συνεπώς η ερώτηση προς τον Υπουργό είναι πώς σκοπεύει το
Υπουργείο να επιλύσει το πρόβληµα της ανάκλησης των αδειών
υλοτοµίας στα δηµόσια, ιδιωτικά και διακατεχόµενα δάση της
Μαγνησίας, χωρίς τον κίνδυνο να βρεθούν οι περίπου χίλιοι πεντακόσιοι υλοτόµοι στην ανεργία, αλλά και µε την ευρύτερη διάσταση που αποκτά το θέµα, όπως προείπα, για άλλους κλάδους
που συνδέονται µε την υλοτοµία.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Υπουργέ, έχετε
τον λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας): Σας ευχαριστώ.
Κι ευχαριστώ διπλά, γιατί παρά το γεγονός ότι ξέρετε ότι δεν
έχουµε δικαιοδοσία στις αποκεντρωµένες ως Υπουργείο –και
είναι ένα πρόβληµα διαχρονικό που θέλουµε να το λύσουµε νοµοθετικά, ώστε να καθετοποιηθούν οι δασικές υπηρεσίες και να
µπορεί επιτέλους το Υπουργείο να κάνει πολιτική και στο αποκεντρωµένο επίπεδο- παρ’ όλα αυτά ξέρετε την αγωνία µου για
την αξιοποίηση των δασών και για το ζωντάνεµα του ορεινού
όγκου της χώρας.
Και γι’ αυτό έκανα µια µικρή διερεύνηση ζητώντας εξηγήσεις
από τις αποκεντρωµένες διοικήσεις. Μου έδωσαν, λοιπόν, το
χαρτί στο οποίο κι εσείς αναφέρεστε και διαβάζω συγκεκριµένα
ποια ζητήµατα πάει να επιλύσει αυτό το έγγραφο της 27ης Νοεµβρίου του ’14.
Λέει λοιπόν, πρώτον, επί ιδιωτικών δασών ή δασοτεµαχίων για
τα οποία το ιδιοκτησιακό καθεστώς είναι λυµένο έναντι του δηµοσίου, µε βάση το άρθρο 10 του 3208/2003, όπως ισχύει, άδειες
υλοτοµίας θα εκδίδονται µόνο στο όνοµα του νόµιµου ιδιοκτήτη
ή του υλοτόµου κατά περίπτωση, κατά την προσκόµιση της προβλεπόµενης άδειας. Νοµίζω ότι εκεί πέρα δεν πρέπει να υπάρχει
κανένα πρόβληµα.
Όπως και στο 3 δεν πρέπει να υπάρχει πρόβληµα, που λέει επί
δασοτεµαχίων που φέρονται ως διακατεχόµενα και τα οποία ανήκουν κατά πλήρες δικαίωµα στο δηµόσιο –για τα δηµόσια δάση, δεδοµένου ότι αυτά δεν αναγνωρίστηκαν ως ιδιωτικά, έχουν
εφαρµογή τα οριζόµενα από την 1533848/296 από τις 24-5-85.
Μιλάµε για µια διαταγή του Υπουργείου Γεωργίας η οποία εκδόθηκε πάνω από µια εικοσαετία πριν.
Εκεί που ίσως θα προέκυπτε πρόβληµα, απ’ ό,τι διαπιστώνω
εγώ από τα έγγραφα αυτά και από το επίµαχο έγγραφο στο
οποίο αναφέρεστε, είναι στο 2, που λέει ότι όπου υποβάλλονται
αιτήµατα πολιτών για κάρπωση επί δασοτεµαχίων φερόµενων ως
διακατεχόµενων µέσα σε ιδιωτικά δάση, των οποίων η αναγνωριστική απόφαση δεν αναφέρει ρητά την ύπαρξη εντός των
ορίων τέτοιων δασοτεµαχίων -έστω και φραστικά- δεν θα εκδίδει
καρπώσεις υπέρ των φερόµενων ως διακατόχων και θα συµβουλεύει τους ενδιαφερόµενους να κινήσουν τη διαδικασία για την
αναγνώριση των δικαιωµάτων τους.
Πιθανά, λοιπόν, να αναφερόµαστε σε αυτό το σηµείο, επί ιδιωτικών δασών που ξέρετε ότι είναι µια µειοψηφία των δασών µας.
Σε αυτό λοιπόν το ζήτηµα µού απαντάει ο Διευθυντής Δασών ο
κ. Τσέλιγκας, µε το έγγραφό του –το οποίο θα καταθέσω στα
Πρακτικά- και κλείνει τη φράση του, για να µην σας κουράσω µε
όλο το έγγραφο, µε την εξής φράση: «Το Δασαρχείο Βόλου είναι
αρµόδιο για την έκδοση αδειών υλοτοµίας στο Πήλιο και µέχρι
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σήµερα δεν περιήλθε στη γνώση µας ανάκληση αδείας υλοτοµίας µετά την έκδοση της ανωτέρω διαταγής».
Εδώ, λοιπόν, υπάρχει µια διαταγή, η οποία ουσιαστικά εφαρµόζει παλαιότερους νόµους. Εάν πραγµατικά στη δευτερολογία
σας θέλετε να µε βοηθήσετε, για να βοηθήσω, πρέπει να δούµε
σε ποιες ανακλήσεις αναφερόµαστε όταν εµένα η υπηρεσία µου
µου λέει, σε απάντηση της ερώτησής σας -και δεν είµαι αρµόδιος
σας λέω για τις αποκεντρωµένες– ότι δεν έχει γίνει καµµιά ανάκληση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Λαµπρούλη,
έχετε τον λόγο για τη δευτερολογία σας.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ (Ζ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής):
Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ.
Κύριε Υπουργέ, το έγγραφο το έχω και εγώ µαζί µου, το έχω
διαβάσει. Αναγνώσατε και εσείς ένα µέρος ή αυτό που θεωρήσατε –και καλά κάνατε- ότι θα έπρεπε να ακούσουµε.
Δείτε, όµως: Δεν µπορούν να υλοτοµήσουν. Πώς θα λυθεί το
πρόβληµα; Υπάρχουν αυτοί που λέτε εσείς, όπως αναφέρεται και
στο έγγραφο, για τους οποίους υπάρχουν εκκρεµότητες σε ό,τι
αφορά το ιδιοκτησιακό, τίτλοι, κ.λπ.. Όµως γι’ αυτούς που πάνε
και καταθέτουν όλο το σύνολο των εγγράφων που απαιτούνται,
που ζητούνται –κατά τους υλοτόµους–ο δασάρχης δεν κάνει σεβαστή την παραδοχή των εγγράφων. Δεν τα δέχεται.
Μάλιστα –αυτό είναι προφορικό, αλλά αναγκάζοµαι να το πωοι καταγγέλλοντες λένε ότι ο δασάρχης ισχυρίζεται ότι δεν παραλαµβάνει τις αιτήσεις, διότι έχει άνωθεν εντολές. Εγώ δεν θα
γίνω, ούτε εσείς βεβαίως, ντετέκτιβ –αν µου επιτρέπεται ο όροςγια να το ψάξουµε αυτό.
Δείτε όµως. Είναι αυτό που διαβάσατε και φαίνεται µέσα στο
έγγραφο της αποκεντρωµένης διοίκησης, ότι πίσω από όλο αυτό
το πρόβληµα που ανέκυψε, αναδεικνύεται ουσιαστικά το ιδιοκτησιακό ζήτηµα των δασών µε τα διακατεχόµενα, που είναι ένα ζήτηµα που θα έπρεπε να έχει λυθεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια,
δεκαετίες θα έλεγα.
Εδώ είναι ένα ζήτηµα για το τι σχεδιάζει και η Κυβέρνηση προς
αυτήν την κατεύθυνση. Βεβαίως, είναι θέµα πολιτικής απόφασης
για τα δάση, τις δασικές εκτάσεις που δεν είχαν προσκοµιστεί
τίτλοι στο παρελθόν, αλλά και τώρα, και ενώ θα έπρεπε να θεωρούνται ως αδιαφιλονίκητα εθνικά πλέον παραµένουν ακόµα ως
διακατεχόµενα.
Αυτή η κατάσταση κάποιους βολεύει. Το ότι δεν επιλύεται,
αλλά διαιωνίζεται αυτό το ζήτηµα δεν είναι τυχαίο κατά τη γνώµη
µας. Αποτελούσε και αποτελεί σκόπιµα συνειδητή πολιτική επιλογή των µέχρι σήµερα κυβερνήσεων, που οδήγησε στον πολυτεµαχισµό της δασικής γης, στη σκόπιµη διαιώνιση του ιδιοκτησιακού προβλήµατος, που διευκόλυνε την επέκταση σε
βάρος της δηµόσιας γης ιδιαίτερα σε περιοχές µε τεράστιο οικονοµικό ενδιαφέρον.
Και είναι µια πολιτική πλήρως εναρµονισµένη µε τη γενικότερη
πολιτική εµπορευµατοποίησης και ιδιωτικοποίησης της γης µε
στόχο την ενίσχυση της κερδοφορίας του κεφαλαίου τουριστικού, κατασκευαστικού, κ.λπ., εξυπηρετώντας ή υλοποιώντας
µάλλον µια συγκεκριµένη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
της προσαρµογής δηλαδή και των δασών στους νόµους της αγοράς µέσω της λεγόµενης «πράσινης ανάπτυξης» κ.λπ..
Προς αυτήν τη κατεύθυνση υπάρχει µια σειρά νοµοθετικών
ρυθµίσεων όλων των προηγούµενων κυβερνήσεων που αποτελούν τους κρίκους µιας αλυσίδας νοµοθετηµάτων που προωθούν
αυτήν την κατεύθυνση. Δηλαδή ποια; Την εµπορευµατοποίηση
της γης, των δασικών εκτάσεων.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα την ανοχή σας.
Είναι ένα νοµοθετικό πλαίσιο που έχει να κάνει µε τις αλλαγές
της χρήσης γης, υλοποιώντας συγκεκριµένες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς όφελος όµως ποιων; Του µεγάλου κεφαλαίου και των επενδύσεων.
Στο ζήτηµα των δασικών οικοσυστηµάτων συγκρούονται αντικειµενικά και αντιπαρατίθενται οι δύο δρόµοι ανάπτυξης και τα
διαφορετικά ταξικά συµφέροντα που απορρέουν από αυτούς
τους δύο δρόµους.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Από τη µια υπάρχει ο δρόµος της αστικής τάξης, ο καπιταλιστικός δρόµος ανάπτυξης που αντιµετωπίζει τη γη και τη χρήση
της ως εµπόρευµα, υλοποιώντας και προωθώντας συγκεκριµένη
φιλοµονοπωλιακή στρατηγική προς όφελος βεβαίως των συµφερόντων της αστικής τάξης, µέσω της βιώσιµης πράσινης ανάπτυξης, χρησιµοποιώντας και τα δηµόσια δασικά οικοσυστήµατα, τη
δηµόσια δασική περιουσία ως κερδοφόρα διέξοδο στα υπερσυσσωρευµένα κεφάλαια που λιµνάζουν.
Από την άλλη υπάρχει ο δρόµος ανάπτυξης, που προτείνει το
Κοµµουνιστικό Κόµµα, από τη σκοπιά εξυπηρέτησης των συµφερόντων της εργατικής τάξης, της πλειοψηφίας του λαού, όπου η
γη και η χρήση της, τα δασικά οικοσυστήµατα πρέπει να αποτελούν κοινωνική ιδιοκτησία. Η πολιτική αυτή είναι άρρηκτα συνδεδεµένη µε την παρέµβαση του εργατικού λαϊκού κινήµατος για
ανατροπή της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του κεφαλαίου, αλλά και των κυβερνήσεων που την υπηρετούν και βεβαίως όλων των αντιλαϊκών νόµων που εµπορευµατοποιούν τη
γη, τα δασικά οικοσυστήµατα.
Σε αυτήν, λοιπόν, την κατεύθυνση εµείς καλούµε και τους υλοτόµους να οργανώσουν την πάλη τους και να συµπορευτούν µε
το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, για την ανοχή.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ο Αναπληρωτής
Υπουργός Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και
Ενέργειας κ. Ιωάννης Τσιρώνης έχει τον λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας): Απαντώ
πρώτα στο πιο ουσιαστικό και σηµαντικό ζήτηµα της παρέµβασής σας, λέγοντας ότι συµµερίζοµαι τις απόψεις σε πολύ µεγάλο
βαθµό.
Και το ξέρετε ότι για µας κατ’ αρχάς, φυσικά, οι δασικοί χάρτες –για να οριστεί επιτέλους και να κατοχυρωθεί η ιδιοκτησία
του δηµοσίου- και µόλις αυτοί οριστικοποιηθούν, το δασολόγιο
θα ορίζουν αυτές τις χρήσεις. Πολύ ορθά αναφέρατε το πού και
πώς µπορούν να αξιοποιηθούν, για να ζωντανέψει επιτέλους ο
ορεινός µας όγκος. Διότι µε όλες τις µετεµφυλιακές πολιτικές
καταστρέψαµε τα δύο τρίτα της χώρας µας και τα κάναµε να µην
συνεισφέρουν πλέον στο ΑΕΠ παρά ελάχιστα και συσσωρεύσαµε
όλους αυτούς του πολίτες–πελάτες στις πόλεις.
Ναι, πρέπει να ζωντανέψουν ξανά αυτά τα ορεινά χωριά, για
να ζωντανέψει η οικονοµία –που πολύ σωστά αναφέρετε- του µικρού ιδιοκτήτη, του µικρού µη ιδιοκτήτη, του µικρού κτηνοτρόφου, που λέγαµε πριν, του µικρού υλοτόµου, ο οποίος αξιοποιεί
ακριβώς και ζωντανεύει το δηµόσιο δάσος, που είναι από το 80%
της δασικής µας επικράτειας. Ναι, εκεί είµαι ολόψυχα µαζί σας.
Όµως, αυτά τα πράγµατα θα τα κάνουµε µαζί και σας θέλουµε
κοντά µας.
Στο συγκεκριµένο, όµως, θέµα εγώ θέλω να ξέρω για να βοηθήσω -βοηθήστε µε για να σας βοηθήσω- εάν όντως στην περιφέρεια την αποκεντρωµένη υπάρχει ζήτηµα και ιδιαίτερα στο
Βόλο, γιατί δεν µπορεί να υλοτοµούν αυτήν τη στιγµή όλη την
Ελλάδα. Διότι οι άνθρωποι εκεί για να φωνάζουν, κάποιο δίκιο
έχουν. Προσπαθήστε και βοηθήστε µε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ (Ζ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής):
Δεν είναι ζήτηµα αποκεντρωµένης διοίκησης. Η αποκεντρωµένη
έστειλε κάποιο έγγραφο µε συγκεκριµένα ζητήµατα, ζητώντας
την αναθεώρηση ή την επικαιροποίηση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ας ολοκληρώσει,
κύριε Λαµπρούλη, πρώτα.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας): Ξαναλέω, όµως, από αυτά που φθάνουν στα δικά µου χέρια…
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ (Ζ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής):
Έχουµε το δασάρχη, ο οποίος δε χορηγεί καµµία αίτηση για επικαιροποίηση.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας): Κύριε
Βουλευτά, βοηθήστε µε για να σας βοηθήσω.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ (Ζ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Τι
άλλο να σας πω;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Παραγωγι-
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κής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας): Ξαναλέω, από τα έγγραφα που φθάνουν στα δικά µου χέρια και µπορεί να είναι προφορικές διαµαρτυρίες, όπως εσείς είπατε, αλλά
πρέπει να τις έχω µε κάποιο τρόπο γραπτώς…
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ (Ζ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής):
Ζητήστε τον λόγο από το δασάρχη.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Λαµπρούλη,
σας παρακαλώ.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας): Το ζήτησα και µου απάντησε ότι δεν έχει γίνει καµµία ανάκληση. Εάν,
λοιπόν, υπάρχει κάτι άλλο που κωλύει αυτούς τους ανθρώπους,
δεν µπορεί να είναι εξαίρεση ο Βόλος απ’ όλη την υπόλοιπη Ελλάδα. Τα πολιτικά που µου αναφέρετε τα συµµερίζοµαι, αλλά
είναι πανελλαδικά. Εδώ µιλάµε για το συγκεκριµένο πρόβληµα,
για να δουλέψουν οι άνθρωποι. Μπορώ να έχω κι εγώ, λοιπόν,
κάποια στοιχεία γραπτά, για να τους βοηθήσω; Διότι τα δικά µου
έγγραφα λένε ότι δεν έχουν γίνει οι ανακλήσεις σας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Σας έχει απαντήσει
γραπτώς, κύριε Υπουργέ, ο δασάρχης που υπαινιχθήκατε;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας): Ναι, ότι
δεν έχει γίνει καµµία ανάκληση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Παρακαλώ καταθέστε στα Πρακτικά τη γραπτή απάντηση.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ (Ζ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής):
Να την πάρουµε την απόφαση του δασάρχη.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας): Φυσικά,
κύριε Πρόεδρε, την έχω.
(Στο σηµείο αυτό ο Αναπληρωτής Υπουργός Παραγωγικής
Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Ιωάννης Τσιρώνης, καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα,
τα οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της
Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
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ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ (Ζ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής):
Άρα, να συνεχίσουν να δουλεύουν, κύριε Υπουργέ, κανονικά οι
άνθρωποι και να µην τους κυνηγούν οι δασοπόνοι και οι δασοκόµοι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ολοκληρώθηκε η συζήτηση των επικαίρων ερωτήσεων
καθώς επίσης και των αναφορών-ερωτήσεων.
Θα εισέλθουµε στη νοµοθετική εργασία, που µοναδικό θέµα
έχει τις άρσεις ασυλίας τριών συναδέλφων. Εύχοµαι και ελπίζω
ότι θα είναι συντοµότατη, γιατί οµοφώνως η αρµόδια επιτροπή
εισηγείται τη µη άρση –δικαιολογηµένα κατά την άποψή µου- της
ασυλίας τους.
Πριν παραδώσω τη θέση του Προεδρεύοντος στον αγαπητό
συνάδελφο κ. Λυκούδη, επειδή είναι κατάµεστη η Αίθουσα, όπως
βλέπετε, ας κάνουµε πέντε λεπτά διακοπή για να γίνει πιο γεµάτη.
Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο.
(ΔΙΑΚΟΠΗ)
(Κατά τη διάρκεια της διακοπής την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο ΣΤ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΛΥΚΟΥΔΗΣ)
(ΜΕΤΑ ΤΗ ΔΙΑΚΟΠΗ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο απαιτούµενος αριθµός για να ξεκινήσει η διαδικασία
µας υπάρχει.
Πριν εισέλθουµε στην ειδική ηµερήσια διάταξη, 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, δεκαπέντε µαθητές και µαθήτριες και τρεις εκπαιδευτικοί συνοδοί τους από το Δηµοτικό
Σχολείο Κριτσάς Λασιθίου.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόµαστε στην
ΕΙΔΙΚΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΡΣΗΣ ΑΣΥΛΙΑΣ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ
Συζήτηση και λήψη απόφασης, σύµφωνα µε τα άρθρα 61, παράγραφος 2 και 62 του Συντάγµατος και τα άρθρα 43Α και 83
του Κανονισµού της Βουλής, για τις αιτήσεις άρσης της ασυλίας
των Βουλευτών κ.κ. Γαρυφαλλιάς Κανέλλη, Ιωάννη Γκιόκα και
Χρήστου Κατσώτη.
Από την αρµόδια Ειδική Μόνιµη Επιτροπή Κοινοβουλευτικής
Δεοντολογίας ανακοινώθηκε η έκθεση της 22-5-2015, σύµφωνα
µε την οποία τα µέλη της Επιτροπή πρότειναν οµόφωνα τη µη
άρση της ασυλίας των ως άνω συναδέλφων Βουλευτών.
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 έγκληση, υποκρύπτει πολιτική σκοπιµότητα.
Επίσης, σύµφωνα µε το άρθρο 83, παράγραφος 7, του Κανονισµού της Βουλής, η Βουλή αποφασίζει µε ανάταση του χεριού
ή έγερση επί της αιτήσεως της εισαγγελικής αρχής, κατά τη διαδικασία του άρθρου 108, παράγραφος 1, εδάφιο β’.
Ο λόγος δίνεται πάντα, εφόσον ζητηθεί, στον Βουλευτή στον
οποίο αφορά η αίτηση και στους Προέδρους των Κοινοβουλευτικών Οµάδων ή στους Αναπληρωτές τους.
Οι διατάξεις των άρθρων 71 και 72, εφαρµόζονται αναλόγως.
Η Βουλή αποφασίζει µε µυστική ψηφοφορία, αν αυτό ζητηθεί
από τον Πρόεδρο της Βουλής ή τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Οµάδας στην οποία ανήκει ο Βουλευτής του οποίου ζητείται η άρση ασυλίας. Αυτά κατά το άρθρο 83, παράγραφος 7.
Υπενθυµίζω όµως ότι σύµφωνα µε απόφαση της Διάσκεψης
των προέδρων της 23ης Μαρτίου 2005, έχουµε δεχθεί επί των αιτήσεων άρσης ασυλίας η Βουλή να αποφασίζει µε ονοµαστική
ψηφοφορία και µε ψηφοδέλτιο. 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. Ανταποκρινόµαστε έτσι στις
διατάξεις του άρθρου 83 του Κανονισµού της Βουλής, που απαιτεί φανερή ψηφοφορία.
Αφού, λοιπόν, ολοκληρωθεί η συζήτηση επί της περίπτωσης
της σηµερινής ειδικής ηµερήσιας διάταξης, θα προχωρήσουµε
σε ονοµαστική ψηφοφορία, όπως σας περιέγραψα.
Η σηµερινή υπόθεση αφορά τους συναδέλφους κ.κ. Γαρυφαλλιά Καννέλη, Ιωάννη Γκιόκα και Χρήστο Κατσώτη.
Επί της αιτήσεως υπάρχει συνάδελφος που ζητά τον λόγο,
κατά το άρθρο 108 του Κανονισµού;
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Μπορώ να έχω τον λόγο, κύριε Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Επί ποίου θέµατος,
κύριε Κουτσούκο;
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Θέλω να κάνω µία ερώτηση επί της
διαδικασίας στο Προεδρείο, αν επιτρέπετε, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Παρακαλώ, έχετε τον
λόγο.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Σέβοµαι απολύτως την απόφαση
της Διάσκεψης των Προέδρων του 2005, αλλά νοµίζω ότι θα
έπρεπε η Επιτροπή Δεοντολογίας που εξέτασε τη συγκεκριµένη
µήνυση, να την επιστρέψει αµελλητί, όπως µας έστειλε ο εισαγγελέας µια µήνυση σε συναδέλφους που άσκησαν τα κοινοβουλευτικά τους καθήκοντα. Αυτό, όµως, θα εκφραστεί τώρα µε την
ψήφο των συναδέλφων. Δεν γίνεται διαφορετικά.
Η ερώτησή µου, κύριε Πρόεδρε, στο Προεδρείο είναι η εξής.
Είµαστε σε µια Βουλή η οποία είναι σε ηµιαργία. Δεν είχε καµµιά
Ολοµέλεια όλη την εβδοµάδα, κανένα νοµοσχέδιο. Οι περισσότεροι συνάδελφοι, αυτοί που δεν είχαν ασκήσει τα καθήκοντα
του κοινοβουλευτικού ελέγχου, βρίσκονται στις εκλογικές τους

περιφέρειες, στην επαρχία. Ελάχιστοι είναι Βουλευτές Κολωνακίου σε αυτήν την Αίθουσα.
Ποιος είναι ο λόγος, λοιπόν, που συνεδριάζει σήµερα Παρασκευή, ενώ θα µπορούσε να συνεδριάσει µεσοβδόµαδα ή την
άλλη εβδοµάδα; Υπάρχει κάποια εξήγηση; Αυτό ήθελα να ρωτήσω.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ: Υπάρχει προθεσµία.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, από τις 22 Μαΐου
είναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Κύριε συνάδελφε, ενδιαφέρουσα η παρατήρηση, αλλά δεν είναι εύκολο να απαντηθεί
ούτε να λυθεί το πρόβληµα από την άποψη ή την εκτίµηση που
κάνει ο Προεδρεύων. Κατεγράφη όµως η παρατήρησή σας. Δεν
έχω να πω κάτι εγώ, γιατί δεν θα µπορούσα να πω και κάτι περισσότερο από το να δεχθούµε ότι καταγράφεται η παρατήρησή
σας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν υπάρχει συνάδελφος που
ζητά τον λόγο µε βάση το άρθρο 108 του Κανονισµού.
Σε αυτό το σηµείο θα διεξαχθεί η ονοµαστική ψηφοφορία.
Έχει καταρτιστεί ψηφοδέλτιο µε τα ονόµατα των συναδέλφων
για τους οποίους ζητείται η άρση της ασυλίας. Κάθε συνάδελφος
θα σηµειώνει τη ψήφο του δίπλα στα ονόµατα των συναδέλφων
για τους οποίους ζητείται η άρση της ασυλίας.
Όποιος συνάδελφος ψηφίζει υπέρ της άρσης ασυλίας σηµειώνει την προτίµησή του δίπλα στο όνοµα του Βουλευτή και στη
στήλη «ΝΑΙ», δηλαδή λέει «ΝΑΙ» στην αίτηση του εισαγγελέως
που ζητεί την άρση της ασυλίας.
Εκείνος που ψηφίζει κατά της άρσης της ασυλίας σηµειώνει
δίπλα στο όνοµα του Βουλευτή και στη στήλη «ΟΧΙ», αντιστοίχως
«ΟΧΙ».
Εκείνος που ψηφίζει «ΠΑΡΩΝ» θα το σηµειώσει στην αντίστοιχη στήλη του ψηφοδελτίου.
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, σύµφωνα µε το άρθρο 72 του Κανονισµού
της Βουλής. Στη συνέχεια και µε την εκφώνηση του ονόµατός
του από τους επί του καταλόγου συναδέλφους, θα παραδίδει το
ψηφοδέλτιο στις συναδέλφους κ. Ελένη Σωτηρίου από τον ΣΥΡΙΖΑ και κ. Νίκη Κεραµέως από τη Νέα Δηµοκρατία, οι οποίες θα
το µονογράφουν και θα ανακοινώνουν ότι ο Βουλευτής ψήφισε.
Μετά το τέλος της ψηφοφορίας θα γίνει καταµέτρηση των
ψήφων από τους συναδέλφους που προανέφερα, όπως θα προκύψουν από τα ψηφοδέλτια τα οποία θα καταχωριστούν µαζί µε
το πρωτόκολλο ψηφοφορίας στα Πρακτικά της σηµερινής συνεδρίασης.
Το Σώµα συµφωνεί επί της διαδικασίας;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Συνεπώς το Σώµα συνεφώνησε, οµοφώνως.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχουν έρθει στο Προεδρείο επιστολές και τηλεοµοιότυπιες-fax συναδέλφων, σύµφωνα µε
άρθρο 70Α του Κανονισµού της Βουλής, µε τις οποίες γνωστοποιούν την ψήφο τους. Οι ψήφοι αυτές θα ανακοινωθούν και θα
συνυπολογιστούν στην καταµέτρηση η οποία θα ακολουθήσει.
Καλούνται επί του καταλόγου οι Βουλευτές κύριοι Ζήσης Ζάννας από τον ΣΥΡΙΖΑ και Εµµανουήλ Κόνσολας από τη Νέα Δηµοκρατία.
Παρακαλώ να αρχίσει η ανάγνωση του καταλόγου.
(ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ)
(ΜΕΤΑ ΚΑΙ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Υπάρχει συνάδελφος
ο οποίος δεν άκουσε το όνοµά του;
Κανείς.
Οι επιστολές οι οποίες απεστάλησαν στο Προεδρείο από τους
συναδέλφους κυρίους Πάνο Σκουρολιάκο και Σταύρο Κοντονή,
σύµφωνα µε το άρθρο 70Α’ του Κανονισµού της Βουλής, καταχωρίζονται στα Πρακτικά και έχουν ως εξής:

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΝΣΤ’ - 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

3393

3394

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΝΣΤ’ - 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι οι Υπουργοί
Οικονοµικών και Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος
και Ενέργειας και η Αναπληρώτρια Υπουργός Οικονοµικών κατέθεσαν στις 11-6-2015 σχέδιο νόµου: «Τροποποίηση διατάξεων
Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος και άλλες διατάξεις». Το ως
άνω σχέδιο νόµου έχει χαρακτηρισθεί από την Κυβέρνηση ως κατεπείγον.
Κηρύσσεται περαιωµένη η ψηφοφορία και παρακαλώ τους κυρίους ψηφολέκτες να προβούν στην καταµέτρηση των ψήφων
και την εξαγωγή του αποτελέσµατος.
(ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ)
(ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Κυρίες και κύριοι συ-
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νάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα το αποτέλεσµα
της διεξαχθείσης ονοµαστικής ψηφοφορίας επί της αίτησης άρσεως ασυλίας των συναδέλφων Βουλευτών κ.κ. Γαρυφαλλιάς
(Λιάνας) Κανέλλη, Ιωάννη Γκιόκα και Χρήστου Κατσώτη.
Ψήφισαν συνολικά 140 Βουλευτές.
Κατά της άρσεως ασυλίας, δηλαδή «ΟΧΙ», ψήφισαν 140 Βουλευτές.
Συνεπώς η αίτηση της εισαγγελικής αρχής απορρίπτεται.
Δεν ξέρω αν έχει ξαναγίνει στη Βουλή. Οµοφώνως, η Βουλή
καταψήφισε την αίτηση για την άρση ασυλίας των κυρίων συναδέλφων.
(Το πρωτόκολλο και τα ψηφοδέλτια της διεξαχθείσας ονοµαστικής ψηφοφορίας καταχωρίζονται στα Πρακτικά και έχουν ως
εξής:
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΝΣΤ’ - 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

3397

3398

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΝΣΤ’ - 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

3399

3400

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΝΣΤ’ - 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

3401

3402

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΝΣΤ’ - 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

3403

3404

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΝΣΤ’ - 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

3405

3406

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΝΣΤ’ - 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

3407

3408

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΝΣΤ’ - 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

3409

3410

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΝΣΤ’ - 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

3411

3412

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΝΣΤ’ - 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

3413

3414

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΝΣΤ’ - 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

3415

3416

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΝΣΤ’ - 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

3417

3418

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΝΣΤ’ - 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

3419

3420

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΝΣΤ’ - 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

3421

3422

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΝΣΤ’ - 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

3423

3424

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΝΣΤ’ - 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

3425

3426

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΝΣΤ’ - 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

3427

3428

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΝΣΤ’ - 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

3429

3430

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΝΣΤ’ - 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

3431

3432

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΝΣΤ’ - 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

3433

3434

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΝΣΤ’ - 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

3435

3436

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΝΣΤ’ - 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

3437

3438

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΝΣΤ’ - 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

3439

3440

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΝΣΤ’ - 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

3441

3442

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΝΣΤ’ - 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

3443

3444

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΝΣΤ’ - 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

3445

3446

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΝΣΤ’ - 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

3447

3448

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΝΣΤ’ - 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

3449

3450

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΝΣΤ’ - 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

3451

3452

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΝΣΤ’ - 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

3453

3454

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΝΣΤ’ - 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

3455

3456

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΝΣΤ’ - 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

3457

3458

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΝΣΤ’ - 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

3459

3460

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΝΣΤ’ - 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

3461

3462

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΝΣΤ’ - 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

3463

3464

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΝΣΤ’ - 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

3465

3466

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΝΣΤ’ - 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

3467

3468

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΝΣΤ’ - 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

3469

3470

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΝΣΤ’ - 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

3471

3472

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΝΣΤ’ - 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

3473

3474

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΝΣΤ’ - 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

3475

3476

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΝΣΤ’ - 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

3477

3478

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΝΣΤ’ - 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

3479

3480

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΝΣΤ’ - 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

3481

3482

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΝΣΤ’ - 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

3483

3484

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΝΣΤ’ - 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

3485

3486

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΝΣΤ’ - 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

3487

3488

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΝΣΤ’ - 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

3489

3490

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΝΣΤ’ - 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

3491

3492

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΝΣΤ’ - 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

3493

3494

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΝΣΤ’ - 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

3495

3496

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΝΣΤ’ - 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

3497

3498

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΝΣΤ’ - 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

3499

3500

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΝΣΤ’ - 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

3501

3502

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΝΣΤ’ - 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

3503

3504

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΝΣΤ’ - 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

3505

3506

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΝΣΤ’ - 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

3507

3508

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΝΣΤ’ - 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

3509

3510

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΝΣΤ’ - 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

3511

3512

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΝΣΤ’ - 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

3513

3514

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΝΣΤ’ - 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

3515

3516

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΝΣΤ’ - 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

3517

3518

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΝΣΤ’ - 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

3519

3520

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΝΣΤ’ - 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

3521

3522

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΝΣΤ’ - 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

3523

3524

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΝΣΤ’ - 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

3525

3526

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΝΣΤ’ - 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

3527

3528

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΝΣΤ’ - 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

3529

3530

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΝΣΤ’ - 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

3531

3532

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΝΣΤ’ - 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

3533

3534

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΝΣΤ’ - 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

3535

3536

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΝΣΤ’ - 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

3537

3538

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΝΣΤ’ - 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

3539

3540

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σπυρίδων Λυκούδης): Κύριοι συνάδελφοι,
δέχεστε στο σηµείο αυτό να λύσουµε τη συνεδρίαση;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
Με τη συναίνεση του Σώµατος και ώρα 14.00’ λύεται η συνεδρίαση, για την προσεχή Δευτέρα, 15 Ιουνίου του 2015 και ώρα
ΠΡΟΕΔΡΟΣ

18:00, µε αντικείµενο εργασιών του Σώµατος: α) κοινοβουλευτικό
έλεγχο, συζήτηση επίκαιρων ερωτήσεων και β) νοµοθετική εργασία, µόνη συζήτηση επί του σχεδίου νόµου: «Τροποποίηση Διατάξεων Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος», σύµφωνα µε την
ηµερήσια διάταξη που έχει διανεµηθεί.
ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ

