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Αθήνα, σήµερα στις 4 Νοεµβρίου 2015, ηµέρα Τετάρτη και
ώρα 17.12’ 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.
(ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ: Σύµφωνα µε την από 4-11-2015
εξουσιοδότηση του Σώµατος, επικυρώθηκαν µε ευθύνη του Προεδρείου τα Πρακτικά της ΙΖ’ συνεδριάσεως της Τετάρτης 4 Νοεµβρίου 2015 (πρωί) σε ό,τι αφορά την ψήφιση στο σύνολο του
σχεδίου νόµου: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Ελληνικής
Δηµοκρατίας και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης
και Ανάπτυξης σχετικά µε τη συνεργασία και τις δραστηριότητες
της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης στην
Ελληνική Δηµοκρατία»)
Διαπιστωθείσης της απαρτίας, εισερχόµαστε στην ηµερήσια
διάταξη της
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Μόνη συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου
του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας: «Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενσωµάτωση στο Ελληνικό
Δίκαιο της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2012, «Για την ενεργειακή απόδοση, την τροποποίηση τον Οδηγιών 2009/125/ΕΚ και
2010/30/ΕΕ και την κατάργηση των Οδηγιών 2004/8/ΕΚ και
2006/32/ΕΚ», όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2013/12/ΕΕ
του Συµβουλίου της 13ης Μαΐου 2013, «Για την προσαρµογή της
Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την ενεργειακή απόδοση, λόγω της προσχώρησης
της Δηµοκρατίας της Κροατίας» και άλλες διατάξεις».
Η Διάσκεψη των Προέδρων αποφάσισε στη συνεδρίασή της
στις 29-10-2015 τη συζήτηση του νοµοσχεδίου σε δύο συνεδριάσεις. Στη σηµερινή συνεδρίαση θα συζητηθεί το νοµοσχέδιο επί
της αρχής. Στην αυριανή συνεδρίαση θα συζητηθούν τα άρθρα
και οι τροπολογίες του νοµοσχεδίου ως µία ενότητα.
Θα ήθελα να σας ενηµερώσω ότι αν υποβληθεί ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής µόνο, αυτή θα γίνει αύριο στις 12.00’,
πριν ξεκινήσουµε τη συζήτηση επί των άρθρων.
Εάν γίνει και αίτηµα ονοµαστικής ψηφοφορίας για τα άρθρα –
που ήδη έχω ενηµερωθεί από τον εκπρόσωπο ενός κόµµατος ότι
θα υπάρξει- τότε θα ενώσουµε τις δύο ψηφοφορίες, για να µην
ταλαιπωρούνται οι συνάδελφοι, και θα γίνει αύριο το βράδυ στις
21:00’-22:00’, που θα λήξει η συνεδρίαση. Χονδρικά το λέµε, θα
δούµε πόσοι συνάδελφοι θα εγγραφούν.

Δεύτερον, ο κύριος Υπουργός θα µιλήσει µετά τους εισηγητές.
Θα θέλαµε, όµως, κύριε Υπουργέ, εγκαίρως σήµερα, να ενηµερώσετε από τις βουλευτικές τροπολογίες αν κάνετε κάποιες δεκτές και ποιες, για να ξέρουν οι συνάδελφοι αύριο, όταν
τοποθετηθούν επί των άρθρων, να µιλήσουν για τις τροπολογίες
που κάνατε δεκτές ή που δεν θα κάνετε δεκτές.
Επίσης, σας ενηµερώνω ότι έχει κατατεθεί µία εκπρόθεσµος
υπουργική τροπολογία του Υπουργείου Υγείας πριν από λίγο –
αύριο θα συζητηθεί-, που αφορά τους διοικητές των νοσοκοµείων.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Δύο κυβερνητικές τροπολογίες
έχουν µπει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Τώρα µε ενηµερώνει
η κ. Περιφάνου ότι καθ’ οδόν µπήκαν άλλες δύο. Θα τα ξέρουµε
αύριο το πρωί.
Έχουν έρθει οι αντίστοιχες επιστολές για τους Κοινοβουλευτικούς Εκπροσώπους. Από τον ΣΥΡΙΖΑ ορίζεται ο κ. Φάµελλος
Σωκράτης, από τη Νέα Δηµοκρατία ο κ. Βρούτσης, από τη Χρυσή
Αυγή ο κ. Παππάς, από τη Δηµοκρατική Συµπαράταξη ο κ. Θεοχαρόπουλος, από το Κοµµουνιστικό Κόµµα ο κ. Καραθανασόπουλος, από το Ποτάµι ο κ. Θεοχάρης Χάρης, από τους ΑΝΕΛ ο κ.
Παπαχριστόπουλος και από την Ένωση Κεντρώων ο κ. Καρράς
Γεώργιος. Για να µη χάνω χρόνο, έχουν οριστεί από τα κόµµατα
και οι εισηγητές και οι ειδικοί αγορητές.
Η πρωτολογία των Κοινοβουλευτικών Εκπροσώπων είναι δώδεκα λεπτά, των εισηγητών και των ειδικών αγορητών είναι δεκαπέντε λεπτά.
Εάν για όσα ανέφερα δεν υπάρχει αντίρρηση από καµµία πτέρυγα, να ξεκινήσουµε.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ: Είπατε ότι ο κατάλογος οµιλητών είναι ενιαίος;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Όχι. Επί της αρχής.
Αν δεν εξαντληθεί απόψε µέχρι τη δωδεκάτη νυχτερινή, όπως είθισται, θα προταχθούν αύριο.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Θα προστεθούν αύριο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ναι, θα προστεθούν
όσοι θέλουν επί των άρθρων και θα προταχθούν όσοι δεν µιλήσουν σήµερα και θα µιλάνε και επί της αρχής και επί των άρθρων,
όπως γίνεται πάντοτε.
Να ξεκινήσουµε µε τον εισηγητή του ΣΥΡΙΖΑ, τον κ. Ιωάννη Σηφάκη.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, µπορώ να έχω τον
λόγο επί της διαδικασίας;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ορίστε, κύριε Βρούτση, έχετε τον λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Θέλω να πω ότι σας άκουσα πριν από
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λίγο να λέτε ότι κατατέθηκε µία τροπολογία εκ µέρους του
Υπουργείου Υγείας. Θα ήταν καλό να έρθει ο ίδιος ο Υπουργός
να µας εξηγήσει τι είναι. Διότι φήµες λένε ότι αφορά την έξωση
από τη διοίκηση όλων των διοικήσεων των νοσοκοµείων. Ως εκ
τούτου, είναι αναγκαίο να έρθει ο Υπουργός να δώσει εξηγήσεις.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Βρούτση, είναι
τρεις τροπολογίες. Θα τις δούµε. Εγώ είπα µία, αλλά καθ’ οδόν
κατατέθηκαν άλλες δύο. Έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε κι έτσι θα
γίνει.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Δεύτερον, διανύσαµε όλη την περίοδο
της επιτροπής χωρίς να παρουσιαστεί ο Υπουργός Ναυτιλίας, ο
οποίος έχει σηµαντικές και κρίσιµες διατάξεις στο παρόν νοµοσχέδιο και δεν ήρθε να εξηγήσει στην επιτροπή τι διατάξεις είναι
αυτές και γιατί τις εισηγείται.
Θα παρακαλούσα, λοιπόν, τώρα, έστω και µε καθυστέρηση, ο
Υπουργός Ναυτιλίας να καταδεχθεί το Κοινοβούλιο και την κοινοβουλευτική διαδικασία και να έρθει να δώσει εξηγήσεις για τις
διατάξεις τις οποίες εισάγει.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Εντάξει. Όπως γνωρίζετε, ο Προεδρεύων δεν µπορεί να επιβάλλει. Καλό θα ήταν
πάντως να έρθει ο κ. Δρίτσας. Κοιτάζοντας τον κατάλογο, δεν
βλέπω το όνοµά του στους Υπουργούς που έχουν γραφτεί, εκ
µέρους της Κυβέρνησης, για να µιλήσουν. Ελπίζω ότι µέχρι αύριο
ο κ. Δρίτσας θα έρθει. Είναι παλιός κοινοβουλευτικός.
Κύριε Σηφάκη, συγνώµη για την καθυστέρηση, έχετε τον λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΗΦΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισηγούµαστε σήµερα για ψήφιση
σχέδιο νόµου, στο οποίο περιλαµβάνονται σωρεία διατάξεων
προαπαιτούµενων της συµφωνίας της 14ης Αυγούστου και µη,
που αφορούν τα Υπουργεία Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, Οικονοµίας, Ανάπτυξης
και Τουρισµού, Πολιτισµού και Αθλητισµού, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, καθώς και ρυθµίσεις δηµοσιονοµικού και διαρθρωτικού χαρακτήρα.
Η ψήφιση των εν λόγω µέτρων θα συµβάλει στην απολύτως
αναγκαία άµεση ολοκλήρωση την πρώτης αξιολόγησης, την
εκταµίευση της υποδόσης των 2 δισεκατοµµυρίων, την πληρωµή
ληξιπρόθεσµων οφειλών του δηµοσίου και εν τέλει στη σταθεροποίηση της οικονοµίας.
Η αποκατάσταση της σταθερότητας αποτελεί προϋπόθεση για
την επανεκκίνηση της οικονοµίας, για έξοδο από την παρατεταµένη κρίση, στον αγώνα του λαού και της χώρας για κοινωνική
προστασία, κοινωνική δικαιοσύνη, ανάπτυξη µε νέο παραγωγικό
πρότυπο και αναδιανοµή προς όφελος των φτωχών και των µεσαίων στρωµάτων.
Όσον αφορά στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η
κύρια νοµοθετική ρύθµιση που εισάγεται µε το παρόν νοµοσχέδιο αφορά στην εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας µε την
οδηγία 27/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2012 και σε βελτίωση του ισχύοντος νοµοθετικού πλαισίου για την ενεργειακή απόδοση.
Ειδικότερα µε το προτεινόµενο σχέδιο νόµου καθορίζεται ενδεικτικός στόχος ενεργειακής απόδοσης, ενώ προβλέπονται
µέτρα και δράσεις για βελτίωσή της σε όλους τους τοµείς οικονοµικής δραστηριότητας, ώστε να επιτευχθεί εξοικονόµηση 20%
στην τελική κατανάλωση ενέργειας έως το 2020, σε σχέση µε την
τελική κατανάλωση αν δεν ελαµβάνετο κανένα µέτρο προς την
κατεύθυνση αυτή.
Επισηµαίνεται ότι η οδηγία 27/2012 αποτελεί στην ουσία την
εφαρµογή της γενικότερης περιβαλλοντικής και ενεργειακής
στοχοθεσίας που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία συνοψίζεται στο γνωστό 20-20-20, δηλαδή στη µείωση κατά 20% των
εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου, στη διείσδυση των ΑΠΕ στο
ενεργειακό µείγµα κατά 20% και στην εξοικονόµηση ενέργειας
κατά 20% έως το 2020.
Το σχέδιο νόµου για την ενσωµάτωση της οδηγίας τέθηκε σε
δηµόσια διαβούλευση για δεύτερη φορά από το Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας στις
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26 Ιουνίου του 2015 και έγιναν οι απαραίτητες βελτιωτικές αλλαγές.
Μετά τις συνεδριάσεις των κοινοβουλευτικών επιτροπών, τη
διαβούλευση µε τους φορείς και την κατ’ άρθρον συζήτηση, είναι
φανερό ότι στο κύριο αντικείµενο του σχεδίου νόµου, όσον
αφορά την ενσωµάτωση της οδηγίας 27/2012 για την ενεργειακή
αποδοτικότητα, υπάρχει συναίνεση τόσο όσον αφορά την
ανάγκη της ενσωµάτωσης µετά τη µεγάλη καθυστέρηση που παρατηρήθηκε, καθ’ όσον η οδηγία έπρεπε να έχει ενσωµατωθεί
από τον Ιούνιο του 2014, όσο και στις ρυθµίσεις που προβλέπει
για τον τρόπο που θα επιτευχθεί η εξοικονόµηση.
Συγκεκριµένα στον δηµόσιο τοµέα προβλέπεται να γίνει ενεργειακή ανακαίνιση και να επιτευχθεί η εξοικονόµηση του 3% επί
της επιφάνειας των ιδιόκτητων κτηρίων του δηµοσίου µε ωφέλιµη
επιφάνεια άνω των διακοσίων πενήντα τετραγωνικών µέτρων και
υποχρέωση των περιφερειών και δήµων να εκπονούν σχέδια
δράσης για την ενεργειακή ανακαίνιση των κτηρίων τους, ακόµα
το δηµόσιο να αγοράζει ή να ενοικιάζει κτήρια ενεργειακής κλάσης τουλάχιστον Γ’.
Όσον αφορά στον ιδιωτικό τοµέα θεσπίζεται καθεστώς επιβολής στους διανοµείς ενέργειας και επιχειρήσεις λιανικής πώλησης ενέργειας σε συνδυασµό µε µέτρα πολιτικής, µε στόχο να
µην αναλάβει το δηµόσιο όλο το κόστος της εξοικονόµησης.
Συγκεκριµένα επιβάλλεται στους διανοµείς ενέργειας και τις
επιχειρήσεις πώλησης ενέργειας η υποχρέωση να προβαίνουν
σε εξοικονόµηση 1,5% της κατ’ όγκον αιτήσεων πωλήσεων ενέργειας στους τελικούς καταναλωτές όλων των διανοµέων ενέργειας είτε όλων των επιχειρήσεων λιανικής πώλησης ενέργειας
του µέσου όρου των ετών 2010, 2011 και 2012, δηλαδή να επιτευχθεί εξοικονόµηση έως το έτος 2020 3.332,7 τόνων ισοδύναµου πετρελαίου.
Το σχέδιο νόµου ουσιαστικά προτρέπει τους διανοµείς και τις
επιχειρήσεις λιανικής να εισέλθουν οι ίδιες στις ενεργειακές υπηρεσίες, επιτυγχάνοντας εξισορρόπηση της απώλειας που θα
υποστούν από τη µειωµένη κατανάλωση λόγω της εξοικονόµησης. Σε όποια περίπτωση, τα υπόχρεα µέρη έχουν τη δυνατότητα
να συµβάλλουν στο Ειδικό Ταµείο Ενεργειακής Απόδοσης, που
ιδρύεται για τη χρηµατοδότηση µέτρων ενεργειακής απόδοσης,
µε ποσό ισοδύναµο προς τις επενδύσεις που απαιτούνται για την
υλοποίηση των υποχρεώσεών τους.
Οι πόροι του νέου ταµείου θα προέρχονται κυρίως από εισφορές των διανοµέων ενέργειας, των διαχειριστών δικτύων διανοµής και των επιχειρήσεων λιανικής πώλησης ενέργειας, καθώς
και από έσοδα που θα προκύπτουν από την εφαρµογή του
νόµου. Ακόµα δίνεται η δυνατότητα στο ταµείο αυτό να κατευθυνθούν πόροι από τα ετήσια δικαιώµατα εκποµπής ρύπων.
Όσον αφορά τη µέτρηση, οι διανοµείς και οι επιχειρήσεις λιανικής υποχρεούνται να προµηθεύουν τους καταναλωτές σε ανταγωνιστικές τιµές µε ατοµικούς µετρητές κατά την αντικατάσταση µετρητή ή νέας σύνδεσης σε νέο κτήριο ή ριζική ανακαίνιση κτηρίου. Επίσης, υποχρεώνονται να αναρτούν κάθε εξάµηνο
στο διαδίκτυο τα αποτελέσµατα των δράσεων τους για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και ακόµα να παράγουν στοιχεία στους καταναλωτές και τις εταιρείες ενεργειακών υπηρεσιών όσον αφορά τις καταναλώσεις.
Ιδρύεται µητρώο εταιρειών ενεργειακών υπηρεσιών και καθορίζονται τύποι συµβάσεων ενεργειακής απόδοσης. Το σχέδιο
νόµου βοηθά στην προώθηση της ίδρυσης και αποδοτικής λειτουργίας εταιρειών-ESCOs. Στόχος είναι η επίτευξη εξοικονόµησης, αλλά και η τόνωση της απασχόλησης σε οικοδοµικούς,
κυρίως, κλάδους που θα αναλάβουν την κατασκευή των µέτρων
ενεργειακής αναβάθµισης, αλλά και σε πολλούς ακόµα κλάδους
που θα διαχειριστούν τις εργασίες αυτές.
Καθιερώνεται σύστηµα ενεργειακών ελέγχων από ανεξάρτητους πιστοποιηµένους ενεργειακούς ελεγκτές, για τους οποίους
περιγράφονται οι κλάδοι από τους οποίους προέρχονται, τα
επαγγελµατικά δικαιώµατά τους και η διαδικασία της πιστοποίησής τους.
Προωθείται κάθε δυνατή στήριξη στην συµπαραγωγή και στην
αποδοτική θέρµανση και ψύξη για την ανάπτυξη αποδοτικών
υποδοµών τηλεθέρµανσης, τηλεψύξης ή και ΣΗΘΥΑ και χρήσης
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θέρµανσης και ψύξης από απορριπτόµενη θερµότητα και ανανεώσιµες πηγές ενέργειας.
Καθιερώνεται η υποχρέωση των φορέων λειτουργίας των θερµικών εγκαταστάσεων στη διενέργεια ανάλυσης κόστους οφέλους και στον σχεδιασµό ή και την ανακαίνιση θερµικών εγκαταστάσεων µε ισχύ άνω των 20ΜW για τον εντοπισµό δυνατοτήτων
υλοποίησης της συµπαραγωγής υψηλής απόδοσης ή της αποδοτικής τηλεθέρµανσης ή τηλεψύξης.
Στο σχέδιο νόµου προωθείται η εκπόνηση σχεδίου εντός των
επόµενων έξι µηνών για την αντιµετώπιση της ενεργειακής πενίας, στο οποίο θα αποτυπώνονται δράσεις που σχετίζονται µε
τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας καθώς και άλλα
µέτρα κοινωνικής πολιτικής ή τιµολόγησης της ενέργειας.
Το ζήτηµα, κύριοι συνάδελφοι, της ενεργειακής πενίας αποτελεί ένα µείζον κοινωνικό ζήτηµα της χώρας, καθώς η οικονοµική
κρίση των τελευταίων ετών έχει προκαλέσει σε πολλά νοικοκυριά
δυσκολία διατήρησης κατάλληλων συνθηκών θέρµανσης ή κάλυψης και άλλων βασικών ενεργειακών αναγκών σε λογική τιµή.
Με την προτεινόµενη διάταξη επιχειρείται η αντιµετώπιση του
φαινοµένου, εντοπίζοντας τις ενεργειακά ευάλωτες κοινωνικές
οµάδες και προτείνοντας µέτρα για την ανακούφισή τους.
Το κέντρο ανανεώσιµων πηγών ενέργειας ορίζεται ως εθνικό
συντονιστικό κέντρο των δραστηριοτήτων που αφορούν στην
εξοικονόµηση και στην ορθολογική χρήση της ενέργειας.
Ακόµη προβλέπονται διατάξεις που αφορούν ρυθµίσεις του τέλους διατήρησης αδειών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ικανοποίησης αιτήµατος των κατά κύριο επάγγελµα αγροτώνπαραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας, παράταση χρόνων εγγυοδοσίας για τη διατήρηση ηλεκτρικού χώρου σε έργα ΑΠΕ, παράταση µισθώσεων προς τη ΔΕΗ ανανεώσιµων, προκειµένου να
ολοκληρωθούν οι ερευνητικές εργασίες και να εγκατασταθούν
γεωθερµοηλεκτρικοί σταθµοί παραγωγής στα γεωθερµικά πεδία
Μήλου, Κιµώλου, Πολυαίγου, Νισύρου, Λέσβου και Μεθάνων,
καθώς και άλλες ρυθµίσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος και
Ενέργειας.
Στο παρόν σχέδιο νόµου περιλαµβάνεται µια πολύ σηµαντική
ρύθµιση που αποτελεί υλοποίηση δέσµευσης του Πρωθυπουργού και της Κυβέρνησης µετά την εξαίρεση της παραλιακής
ζώνης των πρώην λιπασµάτων της Δραπετσώνας από τη σύµβαση παραχώρησης του δηµοσίου στον ΟΛΠ. Προβλέπεται τροποποίηση του Ρυθµιστικού Σχεδίου Αθήνας-Αττικής και του
γενικού πολεοδοµικού σχεδίου του Δήµου Κερατσινίου-Δραπετσώνας στην κατεύθυνση της αναθεώρησης των προβλεπόµενων
απ’ αυτά χρήσεων γης και όρων δόµησης.
Θα δηµιουργηθεί ένας πόλος υπερτοπικής εµβέλειας µε δραστηριότητες πολιτισµού, εκπαίδευσης, υγείας, αθλητισµού, πράσινου και αναψυχής. Με αυτόν τον τρόπο αποδίδεται ένα θαλάσσιο µέτωπο εξακοσίων σαράντα στρεµµάτων στους κατοίκους
της περιοχής και όλου του δυτικού Πειραιά, αποκαθιστώντας την
ελεύθερη πρόσβαση τους στη θάλασσα, δικαιώνοντας τους επί
δεκαετία αγώνες τους.
Η Κυβέρνηση θα συνεχίσει τον αγώνα για να αντιστρέψει την
υποβάθµιση των δήµων και των γειτονιών της Β’ Πειραιά και να
βελτιώσει την ποιότητα ζωής των κατοίκων τους.
Με το παρόν σχέδιο νόµου προβλέπεται ακόµη ότι το Εθνικό
Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων, το ΕΣΔΑ, ακυρώνεται µε υπουργική απόφαση η οποία εγκρίνεται από το υπουργικό συµβούλιο.
Τα Περιφερειακά Σχέδια Διαχείρισης Αποβλήτων, τα ΠΕΣΔΑ,
αποτελούν αποφάσεις των περιφερειακών συµβουλίων µετά από
γνώµη της αρµόδιας ένωσης περιφέρειας και γνώµη της περιφερειακής επιτροπής διαβούλευσης, καθώς και γνώµη των αρµόδιων Γενικών Γραµµατέων Εσωτερικών και Περιβάλλοντος και
Ενέργειας, η οποία εγκρίνεται όσον αφορά τη συµµόρφωσή τους
στο ΕΣΔΑ από τους αντίστοιχους Υπουργούς.
Το άρθρο αυτό τροποποιήθηκε από τον Υπουργό σε συζήτηση
στις επιτροπές, µετά την έκφραση των απόψεων και των φορέων,
µε τρόπο που να κατοχυρώνεται η αυτοτέλεια της τοπικής αυτοδιοίκησης.
Επίσης, στη ρύθµιση για τις δασικές εκτάσεις υπήρξε υπουργική τροπολογία στις επιτροπές προς την κατεύθυνση της περαιτέρω προστασίας του δασικού πλούτου και της δυνατότητας
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υλοποίησης έργων που είχαν λάβει έγκριση επέµβασης σε δηµόσιες δασικές εκτάσεις πριν την καταστροφή από πυρκαγιά.
Με το σχέδιο νόµου ρυθµίζονται σειρά θεµάτων του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευµάτων όσον αφορά θέµατα
εισαγωγής στην τριτοβάθµια εκπαίδευση, εγγραφής αποφοίτων
λυκείων που είχαν βραβευτεί σε ολυµπιάδες, υπηρεσιακά συµβούλια εκπαιδευτικού προσωπικού, οργανισµού του Υπουργείου
και στελεχών εκπαίδευσης, ακόµη θέµατα του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού για τις εκλογές στα επιµελητήρια, παρατάσεις εξουσιοδότησης για ενσωµάτωση κοινοτικών
οδηγιών καθώς και άλλα θέµατα δηµοσιονοµικού και διαρθρωτικού χαρακτήρα.
Αποσαφηνίζεται το χρονικό διάστηµα του αναπροσαρµοζόµενου συντελεστή ειδικού φόρου κατανάλωσης -200 ευρώ ανά χιλιόλιτρο του πετρελαίου καύσης ντίζελ για τη γεωργία– που
άρχισε από 1-10-2015 και λήγει την 30-9-2017. Μετά απ’ αυτήν
την ηµεροµηνία δεν θα υπάρχει ειδικό καθεστώς για τους αγρότες. Υπενθυµίζουµε ότι η διάταξη αυτή στην ουσία της έχει ήδη
ψηφιστεί στις 14 Αυγούστου στη συµφωνία. Εδώ διευκρινίζεται
µόνο η ηµεροµηνία λήξης του πρώτου καθεστώτος και µετάβασης στο δεύτερο.
Ακόµη ρυθµίζονται διατάξεις µεταφοράς προσωπικού από το
ΣΔΟΕ στη Γενική Γραµµατεία Δηµοσίων Εσόδων και αυξάνεται
ο αριθµός των υποθέσεων προτεραιότητας που µεταφέρονται
στη Γενική Γραµµατεία Δηµοσίων Εσόδων, καλύπτοντας όλες τις
περιπτώσεις της λίστας Λαγκάρντ και άλλων αντίστοιχων.
Ακόµη ρυθµίζονται θέµατα Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού, όπως επίσης και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η φύση του παρόντος νοµοσχεδίου είναι τέτοια που θα επέτρεπε συγκλίσεις απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής. Παρ’ όλα αυτά και παρά το γεγονός ότι η
µεγάλη πλειοψηφία των άρθρων του παρόντος αφορούν την ενσωµάτωση της οδηγίας για την ενεργειακή αποδοτικότητα, η
οποία έτυχε της γενικής αποδοχής απ’ όλες τις πτέρυγες στη συζήτηση στις επιτροπές, η Αντιπολίτευση επέλεξε τον δρόµο της
άρνησης της ψήφισης επί της αρχής κατά τη διάρκεια της συζήτησης στις επιτροπές.
Μετά τις τροποποιήσεις των Υπουργών και µε τη µη ύπαρξη
του άρθρου για τη µικρή ζυθοποιία, καλούµε τα κόµµατα σε αναθεώρηση της αρχικής θέσης τους. Να το υπερψηφίσουν επί της
αρχής και να δούµε τις όποιες παρατηρήσεις τους στη συζήτηση
επί των άρθρων.
Το σχέδιο νόµου ενσωµατώνει την πολύ χρήσιµη οδηγία για
την ενεργειακή αποδοτικότητα και ρυθµίζει διάφορα θέµατα
υπουργείων, συµβάλλοντας στην ταχύτερη επιστροφή της αναγκαίας σταθερότητας, ανοίγοντας τον δρόµο για τη χρηµατοδότηση της χώρας, τη συζήτηση για τη µείωση του δηµοσίου
χρέους, την επανεκκίνηση της οικονοµίας µε στόχο την παραγωγική ανασυγκρότηση κα την ανάπτυξη προσανατολισµένη στις
κοινωνικές ανάγκες, την κοινωνική προστασία και την αναδιανοµή.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Και εγώ σας ευχαριστώ για την εξοικονόµηση του χρόνου.
Ο Βουλευτής κ. Θεόδωρος Φορτσάκης ζητεί άδεια ολιγοήµερης απουσίας στο εξωτερικό από 15-11-2015 ως 18-11-2015. Η
Βουλή εγκρίνει;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Η Βουλή ενέκρινε τη
ζητηθείσα άδεια.
Η Διαρκής Επιτροπή Παραγωγής και Εµπορίου, η Διαρκής Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων και η Διαρκής Επιτροπή Οικονοµικών Υποθέσεων καταθέτουν την έκθεσή τους στο σχέδιο νόµου
του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Συνταξιοδοτικές
ρυθµίσεις, ενσωµάτωση στο ελληνικό δίκαιο της οδηγίας
2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
της 25ης Οκτωβρίου 2012, «Για την ενεργειακή απόδοση, την τροποποίηση των οδηγιών 2009/125/ΕΚ και 2010/30/ΕΕ και την κατάργηση των οδηγιών 2004/8/ΕΚ και 2006/32/ΕΚ», όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 2013/12/ΕΕ του Συµβουλίου της 13ης
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Μαΐου 2013, «Για την προσαρµογή της οδηγίας 2012/27/ΕΕ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την ενεργειακή απόδοση, λόγω της προσχώρησης της Δηµοκρατίας της
Κροατίας» και άλλες διατάξεις».
Τον λόγο έχει ο κ. Σκρέκας.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, τελικά αποδεικνύεται και µε τον
τρόπο νοµοθέτησης του παρόντος νοµοσχεδίου ότι δυστυχώς
το βασικό πρόβληµα του Πρωθυπουργού της χώρας, του κ. Τσίπρα, και της Κυβέρνησής του είναι η προχειρότητα. Παντελής
έλλειψη σχεδίου σε υπερθετικό βαθµό. Κανένα σχέδιο –και δεν
µιλάµε για ολοκληρωµένη στρατηγική- για κανέναν τοµέα της οικονοµικής, της κοινωνικής ή της πολιτικής δραστηριότητας στη
χώρα.
Απόδειξη της προχειρότητας και της παντελούς έλλειψης σχεδίου αποτελούν δυστυχώς και οι παλινωδίες κορυφαίων Υπουργών της Κυβέρνησης, µε τελευταίο τρανταχτό παράδειγµα το
παράδειγµα του γνωστού κ. Φίλη. Δυστυχώς, µέσα σε όλα τα
προβλήµατα τα οποία αντιµετωπίζει η χώρα, κυρίες και κύριοι
Βουλευτές, έχουµε και την εµπλοκή κάποιων Υπουργών, που ως
µαθητευόµενοι µάγοι εµπλέκονται σε κρίσιµα ζητήµατα εξωτερικής πολιτικής, τα οποία πέραν των άλλων αγγίζουν και τις ευαίσθητες χορδές όλων των Ελλήνων και ιδιαίτερα των Ελλήνων µε
καταγωγή τον Πόντο.
Μετά από την απορία του Πρωθυπουργού, κύριοι συνάδελφοι,
σχετικά µε την ύπαρξη θαλάσσιων συνόρων, έρχεται τώρα ο κ.
Φίλης και δίνει τον δικό του επιστηµονικό ορισµό για τη Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου, χαρακτηρίζοντάς την –ακούστε!ως αιµατηρή εθνοκάθαρση. Αναρωτιόµαστε πραγµατικά -είναι
απορίας άξιο- αν αποτελεί µια γκάφα από τις πολλές τώρα τελευταία που κάνουν κορυφαίοι Υπουργοί της Κυβέρνησης -ασυγχώρητο για την ιδιότητα τέτοιων Υπουργών- ή µήπως, αγαπητοί
συνάδελφοι, εµπεριέχει κάποια σκοπιµότητα. Μήπως ο κ. Φίλης
ακολουθεί κάποιου είδους πολιτική κατευνασµού απέναντι στην
Τουρκία; Έχει αντιληφθεί ότι η Τουρκία αρπάζει, αγαπητοί συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ, τέτοιες δηλώσεις και τέτοιες
ευκαιρίες, για να νοµιµοποιήσει το ένοχο παρελθόν της στη διεθνή κοινότητα και να συνεχίσει έτσι να προσθέτει στην ατζέντα
των διµερών διαφορών και νέες διεκδικήσεις, λαµβάνοντας
αφορµή από δηλώσεις δικών µας Ελλήνων Υπουργών της ελληνικής Κυβέρνησης; Είναι, όµως, ακόµη πιο προφανές ότι οι εµµονές, που δυστυχώς του έχουν αφαιρέσει ακόµη και τη
στοιχειώδη λογική, αποδεικνύουν ότι και ο ίδιος, αλλά και αυτή
η Κυβέρνηση χαρακτηρίζονται, αγαπητοί συνάδελφοι, από έλλειψη ηθικής και πολιτικής αρετής.
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Άλλο παράδειγµα προχειρότητας και περίεργης σκοπιµότητας
αποτελεί το παρόν νοµοσχέδιο, για το οποίο συζητάµε, το οποίο
εισήλθε στη Βουλή µε τη διαδικασία του επείγοντος, επειδή,
όπως ανέφερε ο εισηγητής της Συµπολίτευσης, αλλά και ο αρµόδιος Υπουργός στην επιτροπή, είναι, λέει, δήθεν προαπαιτούµενο για την ολοκλήρωση της αξιολόγησης και την εκταµίευση
της δόσης. Όµως, από την πρώτη επιτροπή και την πρώτη συνεδρίαση ρωτώ, φίλες και φίλοι, αγαπητοί συνάδελφοι, τον κύριο
Υπουργό και ακόµη δεν έχει απαντήσει στο εξής: Ποιο από τα
εξήντα ένα άρθρα είναι προαπαιτούµενο; Είναι το άρθρο 51 που
αυξάνει τον ειδικό φόρο στο πετρέλαιο, από τα 66 στα 200 ευρώ,
το πετρέλαιο των αγροτών, των κτηνοτρόφων και των ψαράδων;
Μήπως, αγαπητοί συνάδελφοι, είναι το άρθρο 52, που αύξανε
τον φόρο στη µπύρα κατά περίεργο τρόπο µόνο στις ελληνικές
µικροµεσαίες ζυθοποιίες, που καταψηφίστηκε µετά από τη σθεναρή αντίδραση της Νέας Δηµοκρατίας και των κοµµάτων της
Αντιπολίτευσης; Ήταν αυτό προαπαιτούµενο; Βλέπετε, όµως,
αγαπητοί συνάδελφοι, ότι οι συνέταιροί σας στην Κυβέρνηση, οι
ΑΝΕΛ, το καταψήφισαν και φεύγουν µακριά σας µε µικρά πηδηµατάκια σε τέτοια σηµαντικά θέµατα.
Μήπως είναι προαπαιτούµενο το άρθρο 28 για τη Δραπετσώνα
και το Κερατσίνι, που υποτίθεται ότι σε δύο παραγράφους δίνετε
λύση στο µεγάλο πρόβληµα που πραγµατικά έχουν οι κάτοικοι
εκεί, δηλαδή της υποβάθµισης της περιοχής, αλλά που αποτελεί
µόνο ένα επικοινωνιακό τερτίπι µέσα σε αυτές τις τριακόσιες πε-
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νήντα σελίδες, για να κοροϊδέψετε για άλλη µία φορά τους πολίτες και τους κατοίκους εκείνων των υποβαθµισµένων περιοχών;
Προειδοποιώ, κύριε Υπουργέ, και σας το ανέφερα και στην επιτροπή: Μη φέρετε τελευταία στιγµή στην παρούσα συνεδρίαση
ή στην αυριανή τίποτα περίεργες τροπολογίες µε έξτρα φορολογικά χαράτσια που επιβαρύνουν για άλλη µία φορά τους αδύναµους µε δήθεν κοινωνικά πρόσηµα.
Πάντως, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, από την έναρξη της παρούσας κοινοβουλευτικής περιόδου και µέχρι σήµερα όλα τα νοµοσχέδια, τα οποία έχουν έρθει προς συζήτηση, έχουν έρθει µε
δύο διαδικασίες: είτε µε τη διαδικασία του επείγοντος είτε µε τη
διαδικασία του κατεπείγοντος.
Κανένα νοµοσχέδιο δεν έχει έρθει µε την κανονική διαδικασία,
για να έχουµε τον χρόνο να το συζητήσουµε και να καταλάβει ο
κόσµος και οι πολίτες τι κάνετε και πώς κυβερνάτε και να µην καταλάβουν ότι µέρα µε τη µέρα πραγµατοποιείται µία τραγωδία
στη χώρα, καθώς καταστρέφεται η χώρα και η οικονοµία της. Και
αυτό βέβαια αποδεικνύεται και φαίνεται και από τα δηµοσιονοµικά αποτελέσµατα του οκταµήνου-εννεαµήνου, τα οποία δεν
έχουν καµµία σχέση µε αυτά τα οποία παραλάβατε. Τα αποτελέσµατα δείχνουν ύφεση, αύξηση της ανεργίας, δηµοσιονοµικά
κενά. Υπολείπεστε κατά 2,5 δισεκατοµµύρια έσοδα το εννιάµηνο,
σε σχέση µε το περσινό αντίστοιχο εννιάµηνο και κατά τα άλλα
φέρνετε έξτρα φόρους, για να καλύψετε αυτές τις τρύπες, νέα
µέτρα, υποτίθεται µε κοινωνικό πρόσηµο, αλλά ως διά µαγείας
επιβαρύνονται οι πιο αδύναµες κοινωνικές οµάδες, οι συνταξιούχοι, οι µισθωτοί και οι άνεργοι.
Τι καλό έχετε κάνει αυτό το διάστηµα, αυτούς τους εννέα
µήνες; Τι έχει πάει καλά στη χώρα; Πείτε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ένα πράγµα που πήγε καλά αυτό το εννιάµηνο της
δικής σας «προοδευτικής» διακυβέρνησης. Επαγγέλλεστε υποτίθεται την κοινωνική ευαισθησία και την προστασία των αδυνάµων και κατά τα άλλα καταργείτε τη σύνταξη και τα προνοιακά
επιδόµατα στους υπερήλικες, αυξάνετε τον ΦΠΑ στα γηροκοµεία, µειώνετε τους δικαιούχους –καινούργιο αυτό, πρωινό!αλλά και την επιδότηση του πετρελαίου θέρµανσης, την οποία
παρεµπιπτόντως τη χρωστάτε από τις αρχές της χρονιάς να τη
δώσετε. Αυτά υποσχεθήκατε στον λαό που σας ψήφισε και που
παρέλαβε προ ολίγων ηµερών τα ραβασάκια του δήθεν καταργηθέντος ΕΝΦΙΑ;
Όµως δεν είναι µόνο το ότι φέρνετε ένα νοµοσχέδιο άρονάρον, µε τη διαδικασία του επείγοντος, είναι και το ότι όλα τα νοµοσχέδια που έχετε φέρει είναι και πρόχειρα και βιαστικά και
αναποτελεσµατικά.
Αποδεικνύεται στο άρθρο 1, το αναφέρετε εσείς, ότι διορθώνετε λάθη ενός νοµοσχεδίου, το οποίο φέρατε και ψηφίσατε
δέκα µέρες πριν.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όλο αυτό το διάστηµα τελικά
και τους επτά -οκτώ µήνες, αλλά και µετά τις εκλογές, ακούµε
λόγια και µόνο λόγια. Μεγάλα λόγια, ωραία λόγια, όµορφα λόγια,
αλλά µετά τα πολλά λόγια παρατηρούµε ότι και η χώρα, αλλά και
οι πολίτες, φτωχαίνουν µέρα µε τη µέρα.
Από την άλλη, πρέπει να σας πω ότι δεν επιδιώκετε καµµία συναίνεση, γιατί αν επιδιώκατε κάποια συναίνεση σε αυτές τις τριακόσιες πενήντα σελίδες και τα 61 άρθρα του νοµοσχεδίου, του
οποίου το κύριο σώµα του είναι η εναρµόνιση κοινοτικής οδηγίας
που θα µπορούσαµε να συνοµολογήσουµε και να ψηφίσουµε, θα
το φέρνατε µόνο του. Όµως, µέσα σε αυτό έρχεστε και πολύ πονηρά χώνετε τρία -τέσσερα άρθρα, µόνο και µόνο για να τα περάσετε. Γιατί ουσιαστικά αυτό είναι που σας ενδιαφέρει, δεν είναι
η εναρµόνιση της οδηγίας.
Αυτό θα µπορούσατε να το είχατε φέρει και να το έχουµε ψηφίσει εννέα µήνες τώρα. Ήταν έτοιµο νοµοσχέδιο. Το είχε προετοιµάσει η προηγούµενη Κυβέρνηση µε Υπουργό τον κ. Μανιάτη, ο οποίος για να µην πληρώνει και ποινή η χώρα είχε καταθέσει
και το Εθνικό Σχέδιο Δράσης Ενεργειακής Απόδοσης της χώρας,
ώστε να µην πληρώνει πρόστιµο η χώρα µέρα µε τη µέρα. Και εν
τω µεταξύ, -ξαναλέω- από τότε που ρίξατε εσείς την Κυβέρνηση,
µη ψηφίζοντας και µη συµφωνώντας στην εκλογή Προέδρου της
Δηµοκρατίας, έχουν περάσει εννέα µήνες.
Κατά τα άλλα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το παρόν σχέδιο
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αποτελείται από ενεργειακά θέµατα τα οποία είναι εστιασµένα
σε ένα πλαίσιο µέτρων για την προώθηση της ενεργειακής απόδοσης, προκειµένου και η δική µας χώρα να συνεισφέρει στον
στόχο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για εξοικονόµηση περίπου 20%
της πρωτογενούς ενέργειας ως το 2020, σε σχέση µε το 2007,
και ουσιαστικά αυτό υλοποιείται µε βελτίωση της ενεργειακής
επάρκειας του κτηριακού συνόλου της χώρας µας -κατοικίες, εµπορικά κτήρια, δηµόσια και ιδιωτικά- µε προϋπόθεση τη βελτίωση
της ενεργειακής απόδοσής τους.
Είναι, λοιπόν, τα άρθρα του νοµοσχεδίου εστιασµένα στο κτηριακό απόθεµα, στη λογική ενός υποδειγµατικού ρόλου των κτηρίων αυτών, σύµφωνα µε το Εθνικό Σχέδιο Δράσης Ενεργειακής
Απόδοσης που κατατέθηκε τον Ιούνιο του 2014 από την προηγούµενη Κυβέρνηση.
Εδώ, όµως, εσείς σε αυτό το νοµοσχέδιο δεν παρέχετε και δεν
περιλαµβάνετε ούτε χρονικά ορόσηµα ούτε χρονοδιαγράµµατα
για τη συµµετοχή και των λοιπών τοµέων στην εκπλήρωση των
στόχων της ενεργειακής απόδοσης.
Επίσης, εισάγετε την έννοια του ενεργειακού ελέγχου, ο
οποίος αν και δεν είναι υποχρεωτικός, έτσι όπως τον ορίζετε δίνει
την αίσθηση επιβολής των πορισµάτων ακόµα κι αν είναι προαιρετικός.
Άξιο να σηµειωθεί είναι και ότι δεν περιλαµβάνεται σε αυτό το
νοµοσχέδιο καµµία αναπτυξιακή πρωτοβουλία, καθώς δεν αναφέρονται πουθενά µακροπρόθεσµες στρατηγικές για την κινητοποίηση επενδύσεων. Το άρθρο 6 απλώς καθορίζει τη Διεύθυνση
Ενεργειακών Πολιτικών και Ενεργειακής Αποδοτικότητας της Γενικής Γραµµατείας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών του
ΥΠΕΚΑ ως υπεύθυνη για τη σύνταξη µιας έκθεσης µακροπρόθεσµης στρατηγικής για την κινητοποίηση επενδύσεων και την ανακαίνιση του κτηριακού αποθέµατος, χωρίς να συνδέετε αυτά µε
κάποιες συγκεκριµένες προτάσεις.
Δηµιουργείτε πρόβληµα στην αγορά µε τον τρόπο που προσπαθείτε να εφαρµόσετε και να υλοποιήσετε την ευρωπαϊκή οδηγία. Για παράδειγµα, λέτε στο άρθρο 8 παράγραφος 6 ότι κατά
τη σύναψη νέας σύµβασης µίσθωσης ή αγοράς κτηρίου από δηµόσιους φορείς, απαιτείται το κτήριο να ανήκει τουλάχιστον στην
ενεργειακή κατηγορία Γ’, µε την υποχρέωση αυτή να εφαρµόζεται σταδιακή µεν για την ανανέωση των υφιστάµενων συµβάσεων
µίσθωσης, ώστε το 2020 όλα τα κτήρια που στεγάζουν δηµόσιες
υπηρεσίες και φορείς να είναι τουλάχιστον ενεργειακής κατηγορίας Γ’.
Όµως πείτε µου κάτι: Σε µία χώρα µε ύφεση που ο τραπεζικός
δανεισµός είναι αδύνατος σε Έλληνα ιδιώτη, πώς θα επενδύσει
αυτός ο ιδιώτης για να βελτιώσει τα κτήρια, όταν δεν συνδέεται
αυτή η δράση µε το ΕΣΠΑ και µε τη νέα προγραµµατική περίοδο,
όταν δεν συνδέεται µε τα ταµεία συνοχής και µε τα χρήµατα τα
οποία είναι εκεί και θα µπορούσαν να βοηθήσουν, να κινητροδοτήσουν τους ιδιώτες για να προχωρήσουν σε αυτές τις βελτιώσεις;
Δεν κάνετε καµµία αναφορά για το «Εξοικονοµώ», ένα αναπτυξιακό εργαλείο το οποίο χρησιµοποιήθηκε από την προηγούµενη
Κυβέρνηση κι εσείς εννέα µήνες τώρα δεν κάνετε τίποτα. Το
έχετε αφήσει παγωµένο.
Σας παραδώσαµε παραµονές Χριστουγέννων, παραµονές του
προηγούµενου χρόνου, δεκαοκτώ προγράµµατα και ταµειακά και
περιφερειακά, εγκεκριµένα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή -η Ελλάδα ήταν στις τρεις πρώτες χώρες, στις οποίες όλα τα προγράµµατα είχαν εγκριθεί-, ένα ΕΣΠΑ το οποίο το παραλάβαµε το
2012 µε 35% απορροφητικότητα και σας το παραδώσαµε µε 85%
απορροφητικότητα και την Ελλάδα στις τρεις πρώτες χώρες της
Ευρώπης σε απορροφητικότητα. Πέρυσι στο αντίστοιχο διάστηµα είχαµε απορροφήσει 3,5 περίπου δισεκατοµµύρια και
φέτος εσείς στο αντίστοιχο διάστηµα, τώρα που ακόµα περισσότερο το έχει ανάγκη η χώρα, έχετε απορροφήσει µόλις 1,7 δισεκατοµµύρια, περίπου 2 δισεκατοµµύρια, δηλαδή 1,5 δισεκατοµµύριο λιγότερο από πέρυσι, και κινδυνεύουν να χαθούν και χρήµατα στο τέλος της ηµέρας.
Βέβαια, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, για να επιτύχει σε έναν
στόχο κάποιος, πρέπει να είναι και οργανωµένος, πρέπει να είναι
και συγκροτηµένος, πρέπει να είναι και σοβαρά προετοιµασµέ-
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νος, µε στρατηγικό σχέδιο που απαιτεί προετοιµασία και γνώση.
Αλλιώς θα έρχεται στη Βουλή, όπως κάνει η Κυβέρνηση,…
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Σε ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε, τελειώνω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Εντάξει, προχωρήστε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ: Ειδάλλως θα έρχεται εδώ η Κυβέρνηση και οι αξιότιµοι κατά τα άλλα Βουλευτές της Συµπολίτευσης, στην Αίθουσα της Βουλής, και θα φιλοσοφούν την
αποτυχία, ουσιαστικά, όπως κάνουν ήδη, και θα ζητούν συγγνώµη και την καλή πίστη.
Αλλάξτε γρήγορα και σταµατήστε τον τρόπο µε τον οποίο συµπεριφέρεστε και κυβερνάτε, γιατί πολύ φοβάµαι ότι όλο το επόµενο διάστηµα της διακυβέρνησής σας αντί να δώσετε τις λύσεις
που απαιτούνται για να επανέλθει η ελπίδα και το χαµόγελο
στους Έλληνες πολίτες, θα είναι ένας δρόµος αποκλειστικά
στρωµένος µε συγγνώµες!
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κι εµείς, κύριε Σκρέκα.
Ξεκινάµε µε τους ειδικούς αγορητές, µε τη συνάδελφο κ.
Ελένη Ζαρούλια από τη Χρυσή Αυγή.
Έκλεισε πλέον ο κατάλογος και θέλω να σας ενηµερώσω ότι
έχουν εγγραφεί γύρω στους εξήντα πέντε συναδέλφους. Θερµή
παράκληση να τηρούµε τους χρόνους, για να µιλήσουν όσο το
δυνατόν περισσότεροι συνάδελφοι.
Κυρία Ζαρούλια, έχετε τον λόγο.
ΕΛΕΝΗ ΖΑΡΟΥΛΙΑ: Να αποχωρήσουν πρώτα οι συνάδελφοι,
γιατί γίνεται οχλαγωγία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Παρακαλώ τους συναδέλφους όσοι είναι να βγουν εκτός της Αιθούσης ας βγουν.
ΕΛΕΝΗ ΖΑΡΟΥΛΙΑ: Κι όποιοι δεν επιθυµούν να ακούσουν, να
µην κάνουν πηγαδάκια. Μπορούν να βγουν έξω να τα πούνε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Εντάξει, ξεκινήστε.
ΕΛΕΝΗ ΖΑΡΟΥΛΙΑ: Δεν αντιλαµβάνοµαι τα παράπονα του
προλαλήσαντος για τα επείγοντα και κατεπείγοντα νοµοσχέδια
του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτοί έχουν δώσει το καλό παράδειγµα και ο ΣΥΡΙΖΑ
ακολουθεί. Μόνο θυµηδία προκαλούν αυτά τα παραπονάκια.
Καλούµαστε, λοιπόν, για άλλο ένα επείγον ή κατεπείγον νοµοσχέδιο, το σχέδιο νόµου για την ενσωµάτωση της οδηγίας περί
ενεργειακής απόδοσης και λοιπές διατάξεις, να τοποθετηθούµε.
Εντυπωσιακό είναι άλλωστε το γεγονός ότι σήµερα το πρωί είχαµε σύγκληση της Επιτροπής Παραγωγής και Εµπορίου για την
εξέταση του παρόντος νοµοσχεδίου και λίγες ώρες µετά καλούµαστε στην Ολοµέλεια να τοποθετηθούµε για το ίδιο ζήτηµα.
Θέλω να απευθυνθώ στον ΣΥΡΙΖΑ και να ρωτήσω, εσείς δεν
ήσασταν αυτοί που ως Αντιπολίτευση κατηγορούσατε τους προκατόχους σας για ασφυκτικά χρονοδιαγράµµατα, πιεστικούς
χρόνους, αλλεπάλληλες συνεδριάσεις; Τελικά έχω την αίσθηση
ότι έχετε ξεπεράσει κατά πολύ τη συγκυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας µε το ΠΑΣΟΚ εις ό,τι αφορά τις fast track διαδικασίες
των µνηµονιακών απαιτήσεων. Έχει καταστεί σαφές ότι θέλετε
κι εσείς να ψηφιστούν αυτά τα προαπαιτούµενα κατ’ εντολήν των
δανειστών, αλλά γιατί τόση πρεµούρα, αλήθεια;
Το νοµοσχέδιο περιλαµβάνει τα νέα προαπαιτούµενα µε τα
οποία τσακίζεται ο πρωτογενής τοµέας, αφού καταργούνται οι
φοροαπαλλαγές για το πετρέλαιο των αγροτών. Οι συντάξεις
όσων δεν πρόλαβαν να καταθέσουν αίτηση συνταξιοδότησης
µέχρι τις 31 Αυγούστου, συµπιέζονται. Κι επιπροσθέτως, υπάρχει
ένα τρανταχτό σκάνδαλο σε αυτόν τον νόµο που θέλετε να περάσετε. Προσφέρετε ένα δώρο προς τους µετόχους του Μεγάρου Μουσικής, για το οποίο θα αναφερθώ στη συνέχεια.
Για το θέµα της ενεργειακής απόδοσης είναι ξεκάθαρο ότι η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή µε την οδηγία για την ενσωµάτωση της
ενεργειακής αναβάθµισης των κτηρίων και την εξοικονόµηση
ενέργειας στην ελληνική νοµοθεσία, επιχειρεί να δηµιουργήσει
και στην Ελλάδα µία αγορά αρκετών δισεκατοµµυρίων ευρώ για
τα επόµενα χρόνια. Οι κερδισµένοι της αγοράς αυτής θα είναι οι
πολυεθνικές εταιρείες, κυρίως γερµανικών συµφερόντων.
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Μπαίνει φραγµός στην πρακτική ανάπτυξη της εθνικής µας οικονοµίας. Επιπλέον, τίθεται και ζήτηµα εθνικής κυριαρχίας αφού
οι διατάξεις αυτές υποτάσσουν την ενεργειακή πολιτική της
χώρας µας στις απαιτήσεις των δανειστών.
Έχετε παραλείψει, όµως, ορισµένα θέµατα. Ενδεικτικά, στην
εξοικονόµηση ενέργειας κατ’ έτος εξαιρούνται οι µεταφορές.
Αποτελούν, όµως, ένα σηµαντικό ποσοστό επί της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας. Χρήσιµο θα ήταν να µαθαίναµε τον λόγο
εξαίρεσής τους.
Η συµπερίληψη µέτρων ενεργειακής απόδοσης στα νοικοκυριά που πλήττονται από την ενεργειακή ένδεια και στην κοινωνική
κατοικία θα µπορούσε να θεωρηθεί κάτι θετικό, αλλά και πάλι
υπάρχει ελλιπής πληροφόρηση για τον τρόπο υλοποίησης και το
τι θα περιλαµβάνουν.
Ιδρύεται το Ειδικό Ταµείο Ενεργειακής Απόδοσης, το οποίο
αποτελεί κατά κάποιον τρόπο συνέχεια του Πράσινου Ταµείου.
Κανένας µας, όµως, δεν κατάλαβε γιατί ιδρύεται ένας ακόµα δηµόσιος φορέας από τη στιγµή που υπάρχει το Πράσινο Ταµείο.
Γιατί έπρεπε να δηµιουργηθεί ένα νέο; Υπάρχουν οι δοµές, το
περιεχόµενο, το Δ.Σ. Δεν έχετε µάθει τίποτα από τα λάθη του παρελθόντος;
Η περιουσία του Πράσινου Ταµείου έχει λεηλατηθεί δύο φορές
από τις προηγούµενες κυβερνήσεις και τελικά κατέληξε να είναι
η µαύρη τρύπα του προϋπολογισµού. Τα χρήµατα που θα δοθούν στον νέο αυτό φορέα µήπως µακροπρόθεσµα ή και -γιατί
όχι;- µεσοπρόθεσµα χρησιµοποιηθούν για την αποπληρωµή του
επαχθούς χρέους της Ελλάδος;
Ο εισηγητής του νοµοσχεδίου κ. Σηφάκης αναφερόµενος στο
Ειδικό Ταµείο Ενεργειακής Απόδοσης είπε ότι θα έχει θετική συµβολή στη µείωση της γάγγραινας της ανεργίας. Ένας και µόνο
φορέας δεν θα κάνει τη διαφορά. Το µόνο που καταφέρνετε είναι
να συνεχίσετε τις κακές πρακτικές των προηγούµενων κυβερνήσεων.
Τους στόχους που θέτει το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων θα µπορούσαµε να τους χαρακτηρίσουµε µάλλον αισιόδοξους. Ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου κ. Τατούλης, ως εκπρόσωπος της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας αναφερόµενος στη
ρύθµιση για τα περιφερειακά σχέδια διαχείρισης αποβλήτων είπε
πως η ρύθµιση αυτή αποτελεί ωµή παρέµβαση σε βάρος των περιφερειών, επιχειρώντας να ελέγξει και να κηδεµονεύσει τη διαδικασία αναθεώρησης των περιφερειακών σχεδιασµών διαχείρισης αποβλήτων.
Αντίστοιχη ανακοίνωση εξέδωσε η Περιφέρεια Αττικής, αναφέροντας ότι η αυτή η ρύθµιση υποβαθµίζει τον ρόλο της αυτοδιοίκησης έναντι της κεντρικής εξουσίας σε ένα κρίσιµο ζήτηµα.
Και όλα αυτά ενώ η Κοµισιόν µάς περνά από ιερά εξέταση σε
οτιδήποτε σχετίζεται µε τη διαχείριση των αποβλήτων και των
αστικών λυµάτων. Ας µην ξεχνάµε ότι έχουµε παραπεµφθεί ήδη
δύο φορές στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.
Η Χρυσή Αυγή προτείνει ένα µοντέλο διαχείρισης απορριµµάτων σύγχρονο και φιλικό στο περιβάλλον, το οποίο έχει ως άξονες προτεραιότητας την αποκέντρωση των δραστηριοτήτων, τη
µικρή κλίµακα, την ενθάρρυνση της κοινωνικής συµµετοχής, την
αξιοποίηση του εγχώριου παραγωγικού δυναµικού και τη διατήρηση του δηµόσιου χαρακτήρα στη διαχείριση των απορριµµάτων.
Η Χρυσή Αυγή για τη διαχείριση των απορριµµάτων προτείνει
να µην υπάρχει καµµία επιχειρηµατική αξιοποίηση ή ιδιωτικοποίηση στη διαχείριση των απορριµµάτων. Επίσης, προτείνει τη δηµιουργία δηµόσιου φορέα διαχείρισης στερεών αποβλήτων µε
κοινωνικό έλεγχο. Με γνώµονα την εµπειρία και γνώση του όλου
διαχρονικού προβλήµατος διαχείρισης απορριµµάτων κρίνεται
απολύτως αναγκαία η εφαρµογή κατά προτεραιότητα της ιεράρχησης των δράσεων και των εργασιών διαχείρισης, σύµφωνα µε
την αντεστραµµένη πυραµίδα προτεραιοτήτων της Ευρωπαϊκής
Ενώσεως.
Την ώρα, λοιπόν, που οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις καταρρέουν, οι οικογένειες λιµοκτονούν και οι Έλληνες δεν µπορούν να
σηκώσουν στους ώµους τους το βάρος της οικονοµικής και γενικότερης κρίσης, κάνετε ένα πολύ ωραίο και γενναιόδωρο δώρο
στο Μέγαρο Μουσικής. Ποιο είναι αυτό; Η απαλλαγή προσκόµι-
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σης αποδεικτικού φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας
για τα χρέη του προς το δηµόσιο. Αλήθεια, αυτό µπορεί να το
κάνει µια οποιαδήποτε µικροµεσαία επιχείρηση; Δεν νοµίζω!
Τι σηµαίνει αυτό; Πρακτικά σηµαίνει τη διαγραφή των χρεών
του. Επιβεβαιώνετε για ακόµη µια φορά τα προνόµια και τις διευκολύνσεις που παρέχει το ελληνικό κράτος σε µεγαλοεπιχειρηµατίες και υπερχρεωµένους βαρόνους.
Άλλωστε, γνωρίζουµε όλοι πού ανήκει το Μέγαρο Μουσικής.
Μαζί µε τους οµίλους «ΔΟΛ» και «ΠΗΓΑΣΟΣ» αποτελούν τα αγαπηµένα παιδιά του συστήµατος. Δηλαδή, δεν θα αλλάξει τίποτα
σε αυτόν τον τόπο!
Να θυµίσω µερικούς τίτλους του ηλεκτρονικού και έντυπου
Τύπου, που έχουν κυκλοφορήσει κατά καιρούς για το επίµαχο
θέµα: «Τα θαλασσοδάνεια του Μεγάρου Μουσικής µε εγγυητές
τους φορολογούµενους», «Το σκάνδαλο δεν έχει τέλος», «Παράταση ζωής στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών µε σφραγίδα ΣΥΡΙΖΑ».
Πρώτη φορά Αριστερά!
Ας δούµε λίγο τα µεγέθη. Το Μέγαρο Μουσικής έχει συνάψει
τρία δάνεια συνολικού ύψους 245 εκατοµµυρίων ευρώ: Ένα µε
την Εθνική Τράπεζα, ύψους 95 εκατοµµυρίων ευρώ και δύο µε
την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, ύψους 78.857.936 ευρώ
και 55.419.314 ευρώ αντιστοίχως. Τα χρέη του φτάνουν τα 230
εκατοµµύρια ευρώ. Ενώ, λοιπόν, η Κυβέρνηση πετσοκόβει τις
συντάξεις, επιχορηγεί την επιχείρηση ετησίως µε µεγάλα ποσά!
Πώς είναι δυνατόν από εσάς που είστε αριστεροί άνθρωποι, που
είστε ευαίσθητοι κοινωνικά, να γίνεται αυτό το πράγµα; Δεν το
αντιλαµβάνοµαι.
Ο ν. 3943/2011, δηλαδή ο «νόµος Παπακωνσταντίνου», έσωσε
για πρώτη φορά το Μέγαρο Μουσικής. Με ποιον τρόπο; Το ελληνικό δηµόσιο, το οποίο ήταν ο εγγυητής των δανείων, κλήθηκε
να αποπληρώσει το χρέος του και να αναλάβει όλες τις οφειλές
του, λόγω οικονοµικής αδυναµίας και προβληµάτων.
Το 2014 η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας κατέθεσε τροπολογία αντίστοιχη µε τη σηµερινή. Τότε την είχαν καταψηφίσει
οι Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, λέγοντας πως αποδεικνύει ότι οι πολιτικές των κυβερνήσεων για το Μέγαρο Μουσικής και αδιαφανείς
είναι και έχουν οδηγήσει την κατάσταση σε οριακό σηµείο.
Αλήθεια, τι ακριβώς άλλαξε από τότε µέχρι τον Μάιο του 2015
που φέρατε την αντίστοιχη τροπολογία; Δηλαδή, η συγκεκριµένη
διάταξη έρχεται και ξαναέρχεται προς ψήφιση, ανεξαρτήτως κυβέρνησης. Αυτό αποδεικνύει την παθογένεια του συστήµατος
αλλά και τη διαφθορά που επικρατεί.
Η Χρυσή Αυγή καταψήφισε την τροπολογία εκείνη και το ίδιο
θα κάνει και τώρα. Εµείς καταγγέλλουµε τα κακώς κείµενα.
Το κράτος πρέπει, επιτέλους, για µία φορά να αναλάβει το
χρέος του απέναντι στους πολίτες και όχι να ευνοεί το κεφάλαιο
και να µεροληπτεί υπέρ των καπιταλιστών.
Υπάρχουν ηθικά ζητήµατα πλέον. Σε µία περίοδο σκληρής λιτότητας για έναν ολόκληρο λαό φεσώνετε τους φορολογούµενους, έτσι ώστε να καλύψετε το έλλειµµα του δηµοσίου και να
είστε τα «καλά» παιδιά απέναντι στους δανειστές. Οι περισσότεροι κάνετε ότι δεν βλέπετε αυτό το σκάνδαλο και τα µέσα της
διαπλοκής τηρούν οµερτά επί του ζητήµατος.
Εύλογο είναι το ερώτηµα γιατί δεν έγινε ποτέ οικονοµικός και
διαχειριστικός έλεγχος για το πού πήγαν τα 230 εκατοµµύρια
ευρώ. Έχει δοθεί η εξής απάντηση: Δεν έχει διενεργηθεί έλεγχος
από τη Γενική Διεύθυνση Δηµοσιονοµικών Ελέγχων µε το αιτιολογικό πως δεν περιλαµβάνεται στον κατάλογο των ελεγχόµενων
από αυτή φορέων για την επιλογή του δείγµατος, καθόσον δεν
τηρούσε τις ορισθείσες από την Επιτροπή Συντονισµού Ελέγχων
προϋποθέσεις. Σας καλύπτει αυτή η απάντηση; Εµάς όχι.
Πριν προχωρήσετε στις ευνοϊκές ρυθµίσεις για την εν λόγω
επιχείρηση, µήπως θα έπρεπε να έχετε ξεδιαλύνει αυτό το θολό
τοπίο;
Προεκλογική θέση του ΣΥΡΙΖΑ ήταν η κρατικοποίηση του Μεγάρου Μουσικής και µάλιστα λέγατε «µε κυβέρνηση της Αριστεράς το πρώτο βήµα πρέπει να είναι η λειτουργία του Μεγάρου
Μουσικής ως δηµόσιου φορέα πολιτισµού».
Με αυτήν την τροπολογία διαιωνίζετε µία άρρωστη κατάσταση. Δεν προσφέρετε λύση παρά µόνο ένα ακόµη ηµίµετρο
προς ικανοποίηση των ολιγαρχών και σίγουρα όχι του σκληρά
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δοκιµαζόµενου λαού, του συνταξιούχου, του ανέργου.
Έτσι, λοιπόν, και εσείς, οι βολεµένοι του συστήµατος, ακολουθείτε πιστά τα βήµατα των προκατόχων σας. Εκµεταλλεύεστε
τους πόρους και τον πλούτο της πατρίδας µας και δίνετε τις ευλογίες σας σε προβληµατικές καταστάσεις ως άλλη µία διεφθαρµένη ηγεσία του τόπου µας. Δεν µένει παρά να δούµε άλλη µία
επιβάρυνση στην τσέπη του Έλληνα πολίτη. Μετά το έκτακτο ειδικό τέλος ηλεκτροδοτηµένων δοµηµένων επιφανειών, το χαράτσι στη ΔΕΗ, τον ΕΝΦΙΑ, να δούµε ένα τέλος ενεργειακής
αναβάθµισης και ένα τέλος προς σωτηρία του Μεγάρου Μουσικής.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Χρυσής Αυγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Και εγώ, κυρία Ζαρούλια και για την εξοικονόµηση χρόνου.
Ο κ. Ιωάννης Μανιάτης έχει τον λόγο.
Ορίστε, κύριε Μανιάτη, έχετε τον λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θέλω να ξεκινήσω µε µία πολιτική προειδοποίηση προς την Κυβέρνηση, να ξεχάσει αυτά που
έχει µάθει µέχρι τώρα, να ξεχάσει τον απαράδεκτο τρόπο µε τον
οποίο νοµοθετεί όλο αυτό το χρονικό διάστηµα, όλους αυτούς
τους µήνες που ασκεί τη διοίκηση της χώρας.
Και απευθύνοµαι στον Υπουργό. Κύριε Υπουργέ, µπορείτε να
µου πείτε ένα έστω νοµοσχέδιο που η Κυβέρνησή σας έφερε αυτούς τους εννιά µήνες που κυβερνάτε και το οποίο συζητήθηκε
και ψηφίστηκε µε τη διαδικασία την κανονική και όχι τη διαδικασία του κατεπείγοντος; Και αν δεν µπορείτε να βρείτε, µπορείτε
να µου πείτε πώς πρέπει όλη η Αντιπολίτευση να σας αποκαλέσει
εσάς, ενθυµούµενη πώς εσείς ως αντιπολίτευση αποκαλούσατε
την τότε κυβέρνηση, «Γερµανοτσολιάδες, προδότες, στο Γουδί,
στα τέσσερα, δεν υπάρχουν έκτακτες ανάγκες»;
Όλα αυτά, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, υπάρχουν ή δεν
υπάρχουν στη σηµερινή διακυβέρνηση της χώρας; Έχει ή δεν
έχει ευθύνες η Κυβέρνηση; Εάν τώρα νοµοθετεί η Κυβέρνηση
υπό έκτακτες συνθήκες, την περυσινή ή την προπέρσινη χρονιά
οι τότε κυβερνήσεις πώς νοµοθετούσαν; Σε συνθήκες θερµοκηπίου; Όλα πήγαιναν ωραία και καλά;
Τα λέω αυτά, για να σας προειδοποιήσω πολιτικά να µη διανοηθείτε να φέρετε στην Ολοµέλεια νοµοσχέδια ή τροπολογίες
που δεν τα έχετε περάσει από συζήτηση στις επιτροπές. Θα
βρείτε όλη την Αντιπολίτευση απέναντί σας!
Δεύτερη παρατήρηση: Είχαµε χθες άλλα κόλπα, τον κ. Φίλη.
Κανένας δεν ρώτησε τον κ. Φίλη ποια είναι η επιστηµονική του
άποψη για το θέµα της Γενοκτονίας των Ποντίων. Είχε καταγραφεί κάποια στιγµή στην «ΑΥΓΗ», είχε περάσει, τέλος.
Ο κ. Φίλης, ως «διδάκτορας» νοµικής επί των γενοκτονιών, θεώρησε ότι είχε χρέος να γνωστοποιήσει στον ελληνικό λαό την
«επιστηµονική» του άποψη περί της Γενοκτονίας των Ποντίων!
Πρόκειται για µια δήλωση επικίνδυνη, απαράδεκτη, αδιανόητη,
την οποία πρέπει να διορθώσει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός και όχι
κάποιος Υφυπουργός, για παράδειγµα ο Υφυπουργός Εξωτερικών, που τον βάζει η Κυβέρνηση να «αδειάσει» τον Υπουργό Παιδείας. Εξωτερική πολιτική της χώρας δεν δικαιούται να ασκεί ο
Υπουργός Παιδείας. Εδώ, λοιπόν, απαιτείται ο ίδιος ο Πρωθυπουργός της χώρας να αναλάβει τις ευθύνες του.
Ξέρετε, ξεκινήσαµε µε τον ΦΠΑ στα µακαρόνια µε τον κ. Φίλη
και συνεχίζουµε στο νοµοσχέδιο που έχουµε τώρα µε τις ακρότητες και τις κοµµατικές επιλογές στα υπηρεσιακά συµβούλια
της εκπαίδευσης. Ο κ. Φίλης βρήκε χρόνο να ασχοληθεί µε τον
τρόπο µε τον οποίο µπορούµε να κοµµατικοποιήσουµε απολύτως
τα υπηρεσιακά συµβούλια της εκπαίδευσης.
Ξέρετε, όµως, για τι δεν βρήκε χρόνο; Δεν βρήκε χρόνο για να
κάνει µια δήλωση που να καταδικάζει τα χθεσινά γεγονότα στο
Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο, στο οποίο µια οµάδα φοιτητών
έδιωξε κακήν κακώς τους ξένους αξιολογητές του Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου. Δεν βρήκε τον χρόνο ο αξιότιµος κύριος
Υπουργός Παιδείας να πει µία λέξη για το ότι σήµερα ανακοινώνεται επισήµως ότι κινδυνεύουν οι τρεις χιλιάδες υποτροφίες του
Ιδρύµατος Κρατικών Υποτροφιών, µε τις οποίες τρεις χιλιάδες
νέα παιδιά της χώρας ενισχύονται οικονοµικά για να συνεχίσουν
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τις σπουδές τους. Για τη Γενοκτονία των Ποντίων όµως «επιστηµονικά» βρήκε τον χρόνο να τοποθετηθεί. Αυτό πώς το αξιολογούµε πολιτικά;
Ένα επόµενο ζήτηµα είναι αυτό που ακούω πάρα πολλές
φορές, µε ενοχλητική επαναληπτικότητα, ότι «ξέρετε, ψηφίσατε
στις 14 Αυγούστου το µνηµόνιο Τσίπρα». Να ξεκαθαρίσουµε µεταξύ µας τις καταστάσεις.
Εµείς δεν ψηφίσαµε το «µνηµόνιο Τσίπρα», το µνηµόνιο που
µόνοι σας διαπραγµατευτήκατε και υπογράψατε. Εµείς στηρίξαµε µε αίσθηµα εθνικής ευθύνης τη χώρα και δηλώσαµε από
εκείνη τη στιγµή -και η Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ η Φώφη Γεννηµατά
το δήλωσε και στη Διάσκεψη µε τον Πρόεδρο της Δηµοκρατίαςότι δεν θα στηρίξουµε µέτρα που αυξάνουν την ανεργία, µέτρα
υφεσιακά. Θα στηρίξουµε µόνο τα µέτρα των µεταρρυθµίσεων.
Κατά συνέπεια η γνωστή δικαιολογία «µα, τα ψηφίσατε το καλοκαίρι» δεν ευσταθεί. Δεν ψηφίσαµε ΦΠΑ 23% στην ιδιωτική εκπαίδευση. Δεν ψηφίσαµε να αυξήσετε τον φόρο στους αγρότες
από το 13% στο 26%. Δεν ψηφίσαµε όλα αυτά τα αδιανόητα που
τα πετάτε στη δηµοσιότητα ως δήθεν δηµοσιεύµατα, ψαρεύοντας αντιδράσεις της Αντιπολίτευσης.
Το πρωί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είχαµε µία πρώτη
µικρή, αλλά σηµαντική νίκη σύσσωµης της Αντιπολίτευσης του
συνταγµατικού τόξου.
Μπροστά στην κατακραυγή όλων µας για το περίφηµο άρθρο
52 µε το οποίο εξαφανίζεται η µικρή αποκεντρωµένη ελληνική
ζυθοποιία και χαίρεται -τρίβουν τα χέρια τους- το καρτέλ των δύο
µεγάλων κολοσσών, του ολιγοπωλίου της µπίρας, η Κυβέρνηση
υποχώρησε.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Καταψηφίστηκε. Δεν υποχώρησε.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Είναι η πρώτη φορά που καταψηφίστηκε και το απέσυρε αµέσως µετά ως αποτέλεσµα της καταψήφισης η Κυβέρνηση. Αυτό ας είναι παράδειγµα προς µίµησιν για
την Αντιπολίτευση και παράδειγµα προς αποφυγή για την Κυβέρνηση.
Θέλω, επίσης, να ενηµερώσω το Σώµα ότι έχουµε καταθέσει
κάποιες τροπολογίες που τις θεωρούµε εξαιρετικά σηµαντικές.
Με τη µία από αυτές τις τροπολογίες ζητούµε να αποσυρθεί ο
ΦΠΑ 23% στην ιδιωτική εκπαίδευση: φροντιστήρια, φροντιστήρια
ξένων γλωσσών, ιδιωτικά ΙΕΚ, ιδιωτικά σχολεία. Ας βρουν άλλα
ισοδύναµα. Ας τα βρουν όπου θέλουν, πάντως όχι στην παιδεία.
Με το δεύτερο άρθρο της τροπολογίας ζητούµε αυτή η απανθρωπιά –δεν ξέρω πως αλλιώς να το χαρακτηρίσω- που διαπνέει
την ευφυή ιδέα να αυξήσουµε το ΦΠΑ στα γηροκοµεία από το
13% στο 23%, να πάψει να ισχύει και να επανέλθει ο ΦΠΑ σε
αυτές τις µονάδες κοινωνικής αλληλεγγύης όπως ήταν παλιά,
στο 13%.
Με µια δεύτερη τροπολογία ζητούµε να υπάρξει µια πολύ σηµαντική µεταρρύθµιση στον αγροτικό τοµέα. Από 1-1-2016 να
υπάρξει ηλεκτρονική κάρτα αγροτικού πετρελαίου που θα
αφορά, θα αναφέρεται στους αγρότες παραγωγούς, γεωργούς,
κτηνοτρόφους και αλιείς, µια κάρτα που θα στηρίζεται σε ηλεκτρονικό µητρώο µε βάση τις δηλώσεις του ΟΣΔΕ και η οποία θα
τηρείται και θα ελέγχεται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Απόλυτη διαφάνεια, κανένα παιχνίδι από κανέναν προς κανέναν και απόλυτη
αξιοκρατία στο πώς θα στηριχθούν οι Έλληνες αγρότες.
Επίσης, µε τροπολογία που καταθέσαµε, ζητούµε να επανέλθει
το ακατάσχετο στα 1.500 ευρώ, αυτή η αναιτιολόγητη, απρόσµενη κοινωνικά ανάλγητη πράξη µε την οποία το ακατάσχετο
από τα 1.500 πήγε στα 1.000 ευρώ για µισθούς και συντάξεις και
στα 1.250 ευρώ για τις µικρές καταθέσεις.
Ζητούµε να επανέλθει στο παλιό, στα 1.500 ευρώ και, βεβαίως,
να είναι ακατάσχετο και να µην µπορεί κανείς να ακουµπήσει τα
προνοιακά επιδόµατα, τα επιδόµατα των αναπήρων ή τα 300 ή
500 ευρώ που παίρνουν οι κάτοικοι των περιοχών που πλήττονται
από πληµµύρες ή άλλες φυσικές καταστροφές.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εµείς δηλώσαµε από την αρχή
ότι καταψηφίζουµε το νοµοσχέδιο επί της αρχής, γιατί πρόκειται
για µια συρραφή πρόχειρων διατάξεων, ένα πλυντήριο λαθών και
κυρίως το καταψηφίζουµε γιατί είµαστε συνεπείς προς τη βασική
µας πολιτική θέση, πως ό,τι ψηφίζουµε δεν το ξεψηφίζουµε!
Εδώ, από το πρώτο άρθρο, µας ζητάει η Κυβέρνηση να ξεψη-
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φιστεί κάτι που ψηφίστηκε µε ευθύνη της Κυβέρνησης πριν από
λιγότερο από ένα µήνα. Έχουµε καταθέσει, επίσης, σχετική τροπολογία για τα συνταξιοδοτικά δικαιώµατα των Ελλήνων πολιτών
που έχουν θεµελιωθεί µέχρι την 18η Αυγούστου 2015 και ζητούµε
να µη θιχτούν από τις διάφορες συνταξιοδοτικές µεταβολές.
Προχθές το απόγευµα στην επιτροπή µας έγινε ένας ενδιαφέρων διάλογος ανάµεσα σε εµένα ως ειδικό αγορητή της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ –ΔΗΜΑΡ και τον αρµόδιο
Υφυπουργό Κοινωνικών Ασφαλίσεων, τον κ. Αναστάσιο Πετρόπουλο. Θα δείτε, λοιπόν, γιατί δεν µπορούµε να ψηφίσουµε το
νοµοσχέδιό σας και να σβήσουµε µε σφουγγάρι αυτά τα απίστευτα «είπα-ξείπα». Απευθύνοµαι στον Υφυπουργό:
«ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Είναι η τροπολογία που έχουµε καταθέσει, κύριε
Υπουργέ. Την αποδέχεστε; Είναι η τροπολογία που αναγνώσαµε.
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ(Υφυπουργός): Δεν χρειάζεται να συζητήσουµε για την τροπολογία σας, γιατί είναι περιττή οποιαδήποτε
εισαγωγή της στη συζήτηση.
ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Άρα την υπερκαλύπτετε;
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι, ακριβώς έτσι.
ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Ευχαριστούµε πολύ που την εγκρίνετε, κύριε
Υπουργέ.».
Πέρασαν µόλις δύο ώρες και στο τέλος της συνεδρίασης της
επιτροπής µας ο προεδρεύων της επιτροπής µάς ανάγνωσε σηµείωµα του αρµόδιου Υφυπουργού κ. Πετρόπουλου ότι δεν
ισχύουν αυτά που είπε δύο ώρες νωρίτερα και η διάταξη συνεχίζει να παραµένει ως έχει και χωρίς την έγκριση της τροπολογίας
που είχαµε συζητήσει. Αυτοί είναι κάποιοι από τους λόγους που
δεν µπορούµε να υπερψηφίσουµε.
Έρχοµαι τώρα σε µερικά από τα άρθρα του νοµοσχεδίου.
Άρθρο 31. Διαχείριση των απορριµµάτων της χώρας, ένα βαρύ
θέµα. Είναι ένα θέµα για το οποίο οι τοπικές κοινωνίες και οι περιφερειακές αυτοδιοικήσεις, όπως σε όλη την Ευρώπη, έχουν και
πρέπει να έχουν την απόλυτη εξουσιοδότηση. Το κράτος το µόνο
που πρέπει να κάνει είναι να τους δίνει τα χρήµατα, ώστε µε
υπευθυνότητα να διαχειριστούν τα ζητήµατα αυτά.
Μετά την επίθεση της Κυβέρνησης στις ανεξάρτητες αρχές και ήδη έχουµε δει πάνω από πέντε τέτοιες επιθέσεις σε ανεξάρτητες αρχές- έρχεται και η επίθεση στην αυτοδιοίκηση, να
καπελώσουµε την αυτοδιοίκηση µέσα από τις αποφάσεις των γενικών γραµµατέων των συναρµόδιων Υπουργείων που θα εγκρίνουν τις αποφάσεις των περιφερειακών συµβουλίων. Παρά τη
διόρθωση που έκανε το Υπουργείο, εµείς δεν ικανοποιούµαστε
και καταψηφίζουµε και αυτό το άρθρο.
Στο άρθρο 35 υπάρχει µία διάταξη, την οποία είµαι βέβαιος ότι
δεν θέλει να ψηφίσει κανένας συνάδελφος της Συµπολίτευσης.
Είµαι απολύτως βέβαιος γι’ αυτό. Πρόκειται για µια διάταξη που
υποκρύπτει αδιαφάνεια και σε καµµία περίπτωση δεν µπορεί να
θεωρηθεί προοδευτική και αριστερή. Εξηγούµαι:
Με νοµοθέτηµα του καλοκαιριού αποφάσισε -κακώς, αλλά
αποφάσισε- η κυβερνητική πλειοψηφία να δηµιουργήσουµε µια
ακόµα ενεργειακή εταιρεία στη χώρα, παρά το γεγονός ότι
έχουµε και τη ΔΕΠΑ και τον ΔΕΣΦΑ και τον Φορέα Έρευνας
Υδρογονανθράκων και παρά τη διαφωνία του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, που είπε ότι δεν χρειάζεται να κάνουµε και
άλλα διοικητικά κόστη, να διορίσουµε και άλλα διοικητικά συµβούλια, διότι αυτό που ζητάτε να γίνει µπορεί να το κάνει µία από
τις υφιστάµενες εταιρείες, παρ’ όλα αυτά η Κυβέρνηση αποφάσισε και έφτιαξε µια ακόµα εταιρεία. Πώς; Προβλέποντας στην
πρώτη παράγραφο του σχετικού άρθρου ότι η εταιρεία αυτή
ιδρύεται µε προεδρικό διάταγµα, δηλαδή υπό τον έλεγχο νοµιµότητας του Συµβουλίου Επικρατείας.
Και τι έρχεται και κάνει τώρα η Κυβέρνηση στο άρθρο 35; Μας
ζητά το προεδρικό διάταγµα να το αλλάξουµε και να το κάνουµε
κοινή υπουργική απόφαση. Να αποφασίζουν, δηλαδή, οι Υπουργοί πώς θα ασκείται η πολιτική στις υποδοµές ενέργειες της
χώρας σε µια εταιρεία που θα προικοδοτηθεί µε 1 εκατοµµύριο
ευρώ από χρήµατα του ελληνικού δηµοσίου και που η Κυβέρνηση δεν θέλει να υφίσταται ο έλεγχος, σύµφωνα µε το προεδρικό διάταγµα, από το Συµβούλιο της Επικρατείας, αλλά να
κάνουν ό,τι θέλουν οι Υπουργοί. Ε, όχι!
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµι-
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λίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε, σε λιγότερο από δύο λεπτά.
Άρθρο 37: Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών.
Γιατί δίνετε ειδικές αµοιβές στον πρόεδρό του, πέραν όλων των
προβλεποµένων ισχυουσών διατάξεων; Σε ποιον έχετε υποσχεθεί
παραπανίσιο µισθό;
Άρθρο 42: Υπηρεσιακά Συµβούλια. Δεν νοµίζω ότι χρειάζεται
οποιοσδήποτε σχολιασµός. Η ΑΔΕΔΥ και οι εκπρόσωποι της
ΟΛΜΕ και της ΔΟΕ στη διάρκεια της συζήτησης ανέδειξαν πόσο
απαράδεκτο είναι.
Άρθρο 51: Αγροτικό πετρέλαιο. Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης
στο αγροτικό πετρέλαιο από 66 ευρώ το χιλιόλιτρο γίνεται 200
ευρώ το χιλιόλιτρο και ο ΦΠΑ στα αγροτικά εφόδια από 13% που
ήταν είναι τώρα 23%.
Συνάδελφοι της περιφέρειας, πώς θα δείτε τους αγρότες του
τόπου σας, πολύ περισσότερο όταν αρχίσουν πια φήµες; Η φορολογία εισοδήµατος από 13% τώρα θα γίνει µέσα στο 2015, µε
επόµενες νοµοθετικές ρυθµίσεις, 20% και σε λίγο, το 2016, 26%.
Φορολογία όλων των επιδοτήσεων, τριπλασιασµός των ασφαλιστικών εισφορών στον ΟΓΑ, δηλαδή ένα ζευγάρι αγροτών που
πληρώνει σήµερα 125 ευρώ τον µήνα, θα πληρώνει 385 ευρώ τον
µήνα στον ΟΓΑ. Αναρωτιέµαι πώς οι αγρότες του τόπου σας θα
αντέξουν.
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε, µε την ενσωµάτωση της οδηγίας
για την εξοικονόµηση ενέργειας. Έχω πει πάρα πολλές φορές και το πιστεύω βαθιά- ότι η εξοικονόµηση ενέργειας αποτελεί
έναν απίστευτο, τεράστιο, ανεκµετάλλευτο εθνικό πλούτο. Είναι
το µεγαλύτερο ενεργειακό κοίτασµα της χώρας.
Σχεδόν όλα τα άρθρα που αναφέρονται στην ενσωµάτωση της
οδηγίας, θα τα στηρίξουµε.
Όµως, κύριε Υπουργέ, υπάρχει ένα ερώτηµα. Αυτό είναι ενσωµάτωση µίας οδηγίας. Μπορείτε να µας απαντήσετε σε ένα κορυφαίο ερώτηµα; Στο ΕΣΠΑ, η προηγούµενη «κακή κυβέρνηση»
είχε διαθέσει 500 εκατοµµύρια ευρώ για το πρόγραµµα «Εξοικονόµηση κατ’ οίκον» και πενήντα χιλιάδες φτωχά σπίτια ενίσχυσαν
ενεργειακά τη θερµοµόνωσή τους. Μπορείτε να µας πείτε στο
καινούργιο ΕΣΠΑ, σε αυτό που διαχειρίζεστε και διαπραγµατεύεστε εσείς, σε σχέση µε τα 500 εκατοµµύρια ευρώ των προηγούµενων «κακών κυβερνήσεων», εσείς πόσα προτίθεστε να βάλετε;
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε αυτές τις σκέψεις επαναλαµβάνω την πρόθεσή µας να καταψηφίσουµε το νοµοσχέδιο επί της
αρχής, αλλά σε άρθρα που σχετίζονται µε την ενσωµάτωση της
οδηγίας θα είµαστε εξαιρετικά θετικοί.
Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε και για την ανοχή σας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Η κ. Διαµάντω Μανωλάκου από το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας έχει τον λόγο.
Ορίστε, κυρία Μανωλάκου, έχετε τον λόγο.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Πρόκειται για ένα ακόµα αντιλαϊκό νοµοθέτηµα που αναδεικνύει τους στόχους της κρατικής πολιτικής, δηλαδή να υπάρχουν
νόµοι που να εφαρµόζονται µε γνώµονα την κερδοφορία των επιχειρηµατικών οµίλων. Έτσι είναι οι αστικές κυβερνήσεις και εσείς
είστε µία απ’ αυτές. Εξάλλου, τα περισσότερα άρθρα τα ψηφίζουν και τα κόµµατα που µαζί ψηφίσατε το τρίτο µνηµόνιο. Μπορεί, βέβαια, να καταψηφίζουν επί της αρχής, αλλά προσπαθούν
κι αυτά να βρουν τη γραµµή διαφοράς, που δεν υπάρχει.
Ήδη από το πρώτο άρθρο γενικεύετε τη σκληρότητα και αγριότητα των νέων µέτρων για το συνταξιοδοτικό. Εφαρµόζετε τον
νόµο Λοβέρδου στο χειρότερό του, αφού θα µειωθούν οι συντάξεις και όσων εργάζονται στο δηµόσιο και αποχωρούν από την
1η Σεπτεµβρίου. Το ίδιο συµβαίνει και µε τους άλλους εργαζόµενους.
Όµως, είναι βάρβαρο και απάνθρωπο αυτό που περιέχεται
στην τρίτη παράγραφο, όπου οι µειώσεις γενικεύονται και σε εργαζόµενους µε ειδικές παθήσεις. Η ανάγκη του κεφαλαίου να µειώσει το κόστος δεν σταµατά ούτε απέναντι σε τέτοιους εργαζόµενους.
Δίκαια, λοιπόν, το Πανελλαδικό Παναναπηρικό Συλλαλητήριο
που έγινε πριν από λίγες ώρες καταγγέλλει ότι ουσιαστικά κα-
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ταργούνται οι αναπηρικές συντάξεις, αφού η κατώτατη θα είναι
µόλις 87 ευρώ. Κι αυτοί οι άνθρωποι πηγαίνουν στα εξήντα επτά
έτη –µιλάµε για ανάπηρους εργαζόµενους, πάσχοντες από µεσογειακή αναιµία, παραπληγικούς, τυφλούς- όταν για κάποιες
κατηγορίες το προσδόκιµο ζωής δεν φθάνει ούτε στα πενήντα
πέντε χρόνια.
Καταθέτουµε, λοιπόν, στα Πρακτικά το υπόµνηµα µε τα προβλήµατα και τα αιτήµατά τους και κυρίως το πόσο βάναυσα
έχουν πληγεί οι ανάπηροι της χώρας από την πολιτική σας. Όταν
λέω «από την πολιτική σας», εννοώ την πολιτική και των σηµερινών και των προηγούµενων. Ουσιαστικά, γενικεύετε το αντιδραστικό δόγµα «δουλεύεις περισσότερο και αµείβεσαι λιγότερο».
(Στο σηµείο αυτό η Βουλευτής κ. Διαµάντω Μανωλάκου καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν υπόµνηµα, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Σε ό,τι αφορά το νοµοσχέδιο, τα περισσότερα από τα µισά του
άρθρα αφορούν ενεργειακά θέµατα, κυρίως την ενσωµάτωση ευρωπαϊκών οδηγιών για µέτρα σχετικά µε την προώθηση εξοικονόµησης ενέργειας και τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας. Ενσωµατώνεται, δηλαδή, η κοινοτική οδηγία 2012/27 για
την ενεργειακή απόδοση.
Αυτή η επιβολή θα έρχεται να απαντήσει στις αγωνίες των ευρωενωσιακών µονοπωλίων για την επάρκεια των ενεργειακών
πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το ενεργειακό κόστος στα
κράτη-µέλη. Αυτές οι αγωνίες επιτείνονται από την όξυνση των
ενδοϊµπεριαλιστικών αντιθέσεων, µε πλέον χαρακτηριστικό παράδειγµα τις εξελίξεις στην Ουκρανία.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση εισάγει το 53% της ενέργειας που καταναλώνει. Οι εξωτερικές ενεργειακές της δαπάνες υπερβαίνουν
το ένα δισεκατοµµύριο ευρώ ηµερησίως. Σε ένα τέτοιο περιβάλλον, οι αστικές τάξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης αφ’ ενός µεν
παίρνουν ενεργό µέρος στα παζάρια και στις επικίνδυνες συγκρούσεις για την εξασφάλιση στρατηγικού πλεονεκτήµατος στις
πηγές και τους δρόµους µεταφοράς της ενέργειας, όπου βεβαίως συγκαταλέγεται και η Συρία και το βιώνουµε µε το δράµα
των προσφύγων. Και α
φ’ ετέρου στρέφονται και σε άλλες συνταγές, όπως η διασφάλιση της ενεργειακής απόδοσης ή οι ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, το µερίδιο των οποίων φτάνει σήµερα στο 14% και µιλάω
για το ενεργειακό µείγµα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στόχος είναι
να φτάσει το 20% το 2020 και το 27% το 2020-2030.
Τι κάνει, λοιπόν, το δηµόσιο; Αναλαµβάνει την υποχρέωση
κάθε χρόνο να αναβαθµίζει ενεργειακά το 3% του συνολικού εµβαδού δαπέδου θερµαινόµενων ή και ψυχόµενων κτηρίων ιδιοκτησίας του. Προβλέπεται ακόµα παροχή κινήτρων για την
κινητοποίηση επενδύσεων για την ενεργειακή αναβάθµιση του
κτηριακού αποθέµατος της χώρας για προσανατολισµό µελλοντικών επενδυτικών αποφάσεων των ιδιωτών του κατασκευαστικού τοµέα και των χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων, ανοίγοντας
έτσι πεδία κερδοφορίας για τα µονοπώλια του κλάδου.
Εξάλλου, αύξηση της χρηµατοδότησης από την Ευρωπαϊκή
Ένωση µε στόχο τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης ή ένα
νέο πακέτο για τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας που θα ενισχύσει τους µονοπωλιακούς οµίλους, ουσιαστικά, το έχει προαναγγείλει ο επίτροπος για τη δράση για το κλίµα και την ενέργεια,
αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Η ενεργειακή ένωση θα οικοδοµηθεί µερικώς από τις γραµµές της ιδιωτικής χρηµατοδότησης
µε εγγύηση του δηµοσίου χρήµατος. Ένας τέτοιος µεικτός µηχανισµός θεωρείται κεντρικής σηµασίας για την κινητοποίηση
315 δισ. σε επενδύσεις», µιλάµε για το επενδυτικό πρόγραµµα
Γιούνκερ, µε λεφτά των λαών που βεβαίως θα απολαύσουν οι µεγάλοι όµιλοι.
Κεντρικός στόχος, λοιπόν, η προώθηση και η αξιοποίηση των
πράσινων τεχνολογιών, προώθηση που θα γίνεται για να αξιοποιηθούν όσα εργαλεία για την τόνωση της καπιταλιστικής ανάπτυξης. Συγχρόνως, αξιοποιούνται τέτοιες τεχνολογίες από
µονοπωλιακούς οµίλους µε την οµπρέλα του προστατευτισµού,
έναντι διεθνών ανταγωνιστών, διασφαλίζοντας το µερίδιό τους
στην ευρωπαϊκή αγορά.
Έτσι είναι στον καπιταλισµό οι νέες τεχνολογίες γενικά. Ειδι-
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κότερα οι πράσινες τεχνολογίες και η αποδοτικότητα προωθούνται για την κερδοφορία των µονοπωλιακών οµίλων και όχι για τη
διευρυµένη ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών και την κοινωνική
ευηµερία.
Όσο, λοιπόν, η ενέργεια είναι εµπόρευµα η συνδυασµένη ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών είναι αδύνατη και η ενεργειακή
πενία θα αυξάνει. Μάλιστα, θα πεθαίνουν και άνθρωποι που δεν
την έχουν. Τέτοια παραδείγµατα έχουµε όταν προσπαθούσαν
φτωχοί σπουδαστές ή και λαϊκές οικογένειες µε παιδιά να ζεσταθούν µε µεθόδους περασµένων αιώνων και έβρισκαν τον θάνατο
από τις αναθυµιάσεις. Όσοι έζησαν, όµως, σε σοσιαλιστικές
χώρες πάντα θυµούνται και λένε για το ζεστό νερό, τα ζεστά σπίτια και στους κοινόχρηστους χώρους που ήταν εξασφαλισµένα
και δωρεάν γιατί η ενέργεια ήταν αγαθό και όχι πανάκριβο εµπόρευµα.
Στον καπιταλιστικό τρόπο παραγωγής οι τεχνολογικές εξελίξεις αξιοποιούνται για να αυξήσουν τον βαθµό εκµετάλλευσης,
να διευρύνουν τη σχετική και απόλυτη εξαθλίωση των λαϊκών
στρωµάτων. Το παράδειγµα της ενέργειας είναι χαρακτηριστικό.
Το µείγµα καυσίµου, οι τεχνολογίες που επιλέγονται κάθε
φορά είναι σύµφωνα µε το κριτήριο της κερδοφορίας. Οι νέες
τεχνολογίες, όπως οι ΑΠΕ, δεν έχουν οδηγήσει σε φθηνή και
επαρκή ενέργεια διασφαλίζοντας ταυτόχρονα την ελάχιστη
φθορά του περιβάλλοντος, έχουν οδηγήσει σε περιβαλλοντική
καταστροφή, βιοµηχανοποίηση της υπαίθρου και σε εκτίναξη του
κόστους για τη λαϊκή οικογένεια. Σε αυτό η περιβόητη προστασία
του περιβάλλοντος και η ενεργειακή αποδοτικότητας δεν αποτελούν εξαίρεση.
Το σκάνδαλο της «VOLKSWAGEN» σχετικά µε τις εκποµπές
στα αυτοκίνητα νέας τεχνολογίας δεν ήταν κρυφό. Το ήξερε και
η Ευρωπαϊκή Ένωση. Όµως, και άλλα σκάνδαλα που υπήρξαν
παλιότερα στις ΗΠΑ αποδεικνύουν ότι το κεφάλαιο έχει θεό το
κέρδος και το αστικό κράτος διασφαλίζει την κερδοφορία του.
Το ερώτηµα είναι ποιος θα πληρώσει και ποιος θα ωφεληθεί
από τις πράσινες αποδοτικές ενεργειακές τεχνολογίες. Στην
ουσία εισάγεται µια σειρά µέτρων που αυξάνουν το κόστος της
ενέργειας για τα λαϊκά στρώµατα και συγχρόνως αναδιατάσσεται η πίτα υπέρ των µεγάλων οµίλων που θα κερδίσουν τη µερίδα
του λέοντος από την αξιοποίηση αυτών των τεχνολογιών από την
εγκατάστασή τους, από τον αποκλεισµό των µικρότερων επιχειρήσεων και αυτοαπασχολούµενων που δεν είναι ενεργειακά αποδοτική.
Στόχος, λοιπόν, της ανακαίνισης του κτιριακού αποθέµατος,
ξεκινώντας από τα κτήρια του δηµοσίου, είναι ότι οι µεγάλοι όµιλοι θα κερδοφορήσουν αφού έχουν τη σχετική τεχνογνωσία και
τα διαθέσιµα κεφάλαια –πάνε αγκαλιά, µαζί- για να κάνουν τεράστιες επενδύσεις, χρησιµοποιώντας βεβαίως τα κατάλληλα υλικά
αντίστοιχης τεχνολογίας που παράγονται από ελάχιστες επιχειρήσεις. Έτσι, επιταχύνεται η συγκέντρωση και η συγκεντροποίηση στον τοµέα.
Συγχρόνως, µε τις διατάξεις του νοµοσχεδίου ανοίγει ο δρόµος για την υποχρεωτική ενεργειακή αναβάθµιση του συνόλου
των κτιρίων που στεγάζουν κρατικές υπηρεσίες. Όσον αφορά το
κόστος ανακαίνισης, βεβαίως και θα επιβαρύνει τα λαϊκά στρώµατα µέσα από τον κρατικό προϋπολογισµό. Ο λαός θα τα πληρώσει. Και το λέω µε την εξής έννοια: Βεβαίως και είναι καλό να
κάνεις εξοικονόµηση ενέργειας. Αλίµονο! Όµως, ποιος ιεραρχεί
τις ανάγκες της χώρας σήµερα και του κάθε νοικοκυριού; Στον
καπιταλισµό τόσο το κριτήριο της ανάπτυξης και το κέρδος των
οµίλων όσο και ο άναρχος χαρακτήρας και ο ενδοκαπιταλιστικός
ανταγωνισµός αποκλείουν τη φιλολαϊκή αξιοποίηση και ανάπτυξη
της παραγωγής.
Για µας, προϋπόθεση για τη φιλολαϊκή αξιοποίηση των ενεργειακών πόρων και των νέων τεχνολογιών είναι η δηµιουργία ενιαίου κρατικού φορέα ενέργειας, ο οποίος θα µπορεί να διασφαλίσει φθηνή και επαρκή ενέργεια, αξιοποίηση των εγχώριων
ενεργειακών πόρων, ενεργειακή αποδοτικότητα, προστασία του
περιβάλλοντος, εργασιακές σχέσεις µόνιµης και σταθερής δουλειάς σε αυτόν τον τοµέα.
Βέβαια, αυτός ο δρόµος ανάπτυξης προϋποθέτει εργατική
λαϊκή εξουσία και κοινωνικοποίηση του συνόλου των συγκεντρω-
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µένων µέσων παραγωγής. Μόνο σε τέτοιες συνθήκες είναι δυνατή η επιλογή τεχνολογίας, µείγµατος καυσίµου και ο τρόπος
µεταφοράς που θα γίνεται κεντρικά και σχεδιασµένα, συνυπολογίζοντας το σύνολο των επιδράσεων µε γνώµονα την ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών.
Σε ό,τι αφορά τα άλλα άρθρα µε διαφορετική θεµατολογία, θα
επικεντρωθώ στα βασικότερα και τα υπόλοιπα θα τα καλύψουµε
στην κατ’ άρθρον συζήτηση.
Στο άρθρο 28, η Κυβέρνηση προχωρά ταχύτατα στην παραπέρα ιδιωτικοποίηση του λιµανιού του Πειραιά. Εξάλλου, αυτό
αποτελούσε δέσµευση και του τρίτου µνηµονίου. Υπόσχεται ότι
θα δώσει ανάπτυξη και απασχόληση για να απορροφήσει τις λαϊκές αντιδράσεις και να θολώσει αυτό που είναι ολοφάνερο, ότι
δεν διαφέρει από τις προηγούµενες κυβερνήσεις.
Σε αυτό το πλαίσιο, παρουσιάζει µέσα από αυτό το άρθρο ότι
δίνεται στο Δήµο Κερατσινίου η περιοχή των λιπασµάτων. Όµως,
τα εξακόσια σαράντα στρέµµατα δεν ανήκουν σε χρήσεις του
Δήµου Κερατσινίου, αφού το µεγαλύτερο µέρος ανήκει στην
Εθνική Τράπεζα και στη «LAFARGE».
Με την τροποποίηση, λοιπόν, γίνεται επανακαθορισµός χρήσεων, δηλαδή επανέρχεται στην κατάσταση πριν από το νόµο
Μανιάτη. Όµως, δεν εξασφαλίζει αυτό που ζητούν οι κάτοικοι,
δηλαδή την απαλλοτρίωση από τους ιδιώτες και την ανάπλαση
µε κρατική χρηµατοδότηση, για να εξυπηρετήσει έτσι τα λαϊκά
συµφέροντα και να είναι σε όφελος της κοινωνίας. Στο Δήµο Κερατσινίου µόνο εκατόν δέκα στρέµµατα ανήκουν.
Το ΚΚΕ, λοιπόν, καταθέτει τροπολογία για την οριστική επίλυση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος του παραλιακού µετώπου
των εξακοσίων σαράντα στρεµµάτων του Δήµου ΚερατσινίουΔραπετσώνας και για αξιοποίηση υπέρ των λαϊκών στρωµάτων.
Ωστόσο, να πούµε και να ξεκαθαρίσουµε ότι δεν αναιρεί το έγκληµα της ιδιωτικοποίησης ότι είκοσι τέσσερις χιλιάδες στρέµµατα ακτογραµµής και εκατοµµύρια στρέµµατα παραλίας γίνονται βορά στα δόντια των επιχειρηµατικών οµίλων και καταδικάζονται εκατοµµύρια κατοίκων του Λεκανοπεδίου να στερηθούν
το δικαίωµα πρόσβασης στη θάλασσα, παρά µόνο αν έχουν να
πληρώσουν.
Με το άρθρο 51, καταργείτε και τα ψίχουλα που δίνατε. Επιβάλλετε την επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο
αγροτικό πετρέλαιο και ετοιµάζετε άγρια φοροεπιδροµή. Ξεκινήσατε και προετοιµάζετε το έδαφος µε συκοφαντία και ύβρεις,
λέγοντας ότι οι αγρότες είναι φοροφυγάδες µέσα από διαρροές
υπηρεσιακών παραγόντων. Θα σας γυρίσει µπούµερανγκ. Σας
το λέω, γιατί έχουν εξαγριωθεί οι αγρότες, το ξέρουν καλά και
το ξέρετε κι εσείς. Εδώ δεν τους αναγνωρίζετε στα έξοδά τους
ούτε και τα µεροκάµατα που κάνουν στα χωράφια και στα κοπάδια τους.
Ταυτόχρονα, ετοιµάζετε τριπλασιασµό της εισφοράς στον
ΟΓΑ και το ξεκλήρισµα των µικροµεσαίων αγροτών που έχουν
αποµείνει, µέσα από την άγρια φοροκαταιγίδα. Στρώνετε µε συκοφαντίες και ψέµατα ότι δεν πληρώνουν φόρους, όταν µόνο στα
αγροτικά εφόδια, δηλαδή αυτά που πρέπει να αγοράσουν για να
καλλιεργήσουν, πήγατε τον ΦΠΑ στο 23%. Ένας αγρότης ακόµα
και µε µηδέν εισόδηµα έχει τα τεκµήρια. Έτσι, αν έχει ένα σπίτι
και ένα αυτοκίνητο, πληρώνει πάνω από 2.000 ευρώ.
Προφανώς, έχετε φοβηθεί από τις κινητοποιήσεις που ξεκινούν και κλιµακώνονται. Βρίσκουν απήχηση και θέλετε να εµποδίσετε τις συµµαχίες που δηµιουργούνται µε την εργατική τάξη
και τα λαϊκά στρώµατα ενάντια στην αγριότητα των µέτρων και
της πολιτικής σας.
Εξοντώνετε φτωχά και µικροµεσαία εισοδήµατα για να γιγαντώσετε τους µεγάλους. Ανησυχείτε -και καλά κάνετε να ανησυχείτε- γιατί η πανελλαδική απεργία στις 12 του Νοέµβρη ενάντια
στη βάρβαρη ταξική πολιτική σας παίρνει τα χαρακτηριστικά της
µαζικής καθολικής απάντησης σε συγκυβέρνηση, κεφάλαιο,
τρόικα και δείχνει ότι ανεξάρτητα από το τι ψήφισαν στις τελευταίες εκλογές, σε καµµιά περίπτωση δεν είναι διατεθειµένοι να
συναινέσουν στη βαρβαρότητα και αγριότητα των µέτρων και της
πολιτικής σας που εκφράζει και αυτό το νοµοσχέδιο.
Βεβαίως, καταψηφίζουµε το νοµοσχέδιο επί της αρχής.
Ευχαριστώ πολύ.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ευχαριστούµε κι
εµείς.
Τον λόγο έχει ο κ. Λυκούδης από το Ποτάµι.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΛΥΚΟΥΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συνεχίζουµε σήµερα στην Ολοµέλεια µετά τις επιτροπές τη συζήτηση του πολυνοµοσχεδίου,
έχοντας στο µεταξύ παρεµβάλει µε τη διαδικασία του κατεπείγοντος το νοµοσχέδιο για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όση καλή πίστη και αν διαθέτει
κανείς, όσο καλή διάθεση ή κατανόηση και αν ήθελε να επιδείξει
κάποιος, δεν µπορεί παρά δικαίως να αναρωτηθεί: «Είναι τελικά
αυτή διαδικασία νοµοθέτησης; Θα µας βοηθήσει άραγε η Κυβέρνηση να λειτουργήσουµε κάποια στιγµή κανονικά ως Βουλή και
να επιτελέσουµε κανονικά τα καθήκοντά µας ως Βουλευτές και
ως κόµµατα της Αντιπολίτευσης απέναντι στους εκλογείς και τον
ελληνικό λαό;»
Διότι αν δεν µε απατά η µνήµη µου, η σηµερινή Κυβέρνηση ως
αντιπολίτευση δεν έχανε ευκαιρία να στηλιτεύει την τότε κυβέρνηση για τον τρόπο νοµοθεσίας, χρησιµοποιώντας µάλιστα βαρύτατες εκφράσεις και εµφανιζόµενη ως υπερασπιστής της
δηµοκρατίας.
Σήµερα, όµως, όντας εννέα µήνες στο κυβερνητικό πηδάλιο
µε την ίδια ακριβώς τακτική και τα ίδια ακριβώς προσχήµατα, έρχεται να ακολουθήσει την πεπατηµένη. Έχει αναγορεύσει την
εξαίρεση σε κανόνα. Καταφεύγει κυρίως σε πράξεις νοµοθετικού
περιεχοµένου, σε επείγοντα και κατεπείγοντα νοµοσχέδια.
Κινδυνεύει, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Αίθουσα αυτή να
µεταβληθεί σε ένα µόνιµο µεταµεσονύκτιο εντευκτήριο. Νοµοθετούµε µε καταιγιστικό τρόπο. «Διαδικασία-λαιµητόµος» αποκαλείται σε άλλα κοινοβούλια, γιατί πράγµατι ελάχιστος χρόνος
διατίθεται για σοβαρή µελέτη, επεξεργασία και υπεύθυνη τοποθέτηση και το ξέρετε όλοι οι συνάδελφοι.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, νοµίζω ότι τέτοιες διαδικασίες
δεν τιµούν το νοµοθετικό Σώµα, αλλά δεν τιµούν και την Κυβέρνηση. Δεν είναι δυνατόν να συνεχιστούν και εµείς θέλουµε να τις
αποκρούσουµε απερίφραστα. Είναι βέβαια, φανεροί οι λόγοι για
τους οποίους η Κυβέρνηση, όπως φυσικά και οι προηγούµενες,
σπεύδει µε τέτοια ταχύτητα να τελειώνει µε τη νοµοθετική διαδικασία, λες και είναι κάτι το αναγκαστικά περιττό. Εγώ, αντιλαµβάνοµαι τη µη κανονικότητα της κατάστασης, τις έκτακτες
συνθήκες που επικαλείται η ίδια η Κυβέρνηση. Μας είναι πολύ
οικείες τέτοιες επικλήσεις. Επαναλαµβάνονται µε κανονικότητα
φυσικού φαινοµένου.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εγώ δεν είµαι από αυτούς, όπως
γνωρίζετε, που ασκούν ισοπεδωτική αντιπολίτευση προς άγραν
εντυπώσεων. Δεν είναι δύσκολο να διαπιστώσει κανείς ότι η Κυβέρνηση, βεβαίως, λειτουργεί υπό ασφυκτικές χρονικά προθεσµίες και άλλες πιέσεις για τις οποίες, όµως, κι αυτή φέρει ευθύνη. Δεν είναι, όµως, µόνο αυτό. Δεν είναι µόνο οι ασφυκτικές
διαδικασίες. Καλούµαστε στην ουσία να συζητήσουµε νοµοσχέδια µε πανσπερµία διατάξεων που θα ζήλευε ακόµα και η καλύτερη µακεδονική σαλάτα. Φύρδην µίγδην και ατάκτως ερριµµένες διατάξεις, επί παντός Υπουργείου και επί πάσης εκκρεµότητας, δείγµα, νοµίζω, προχειρότητας και βεβιασµένων ενεργειών
και προφανών σκοπιµοτήτων.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι πασιφανές ότι όλες αυτές
οι διαδικασίες επιστρατεύονται ενώπιον της προφανούς ανάγκης
για την εκταµίευση της δόσης των δύο δισεκατοµµυρίων ευρώ.
Τι να κάνουµε, έτσι είναι αυτά. Δεν αφορά µόνο την Κυβέρνηση
αυτή η επίσπευση των διαδικασιών, ούτε η ανάγκη της χρηµατοδότησης. Όλους µας αφορά. Ας το επαναλάβω, όλους µας
αφορά. Σας καταλαβαίνουµε, όµως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, γιατί είναι επώδυνη -και πρέπει εδώ να το αναγνωρίσουµεη εφαρµογή πολιτικών για την ταξική, όπως τη δηλώνετε, πολιτική σας πελατεία που τώρα καλείται να πληρώσει τα σπασµένα
της δήθεν σκληρής διαπραγµάτευσης. Διότι, η τέλεια καταιγίδα
της φοροεπιδροµής του ασφαλιστικού και των άλλων επαχθών
µέτρων είναι ήδη µαζί µας και συµπαρασύρει στο πέρασµά της
την απάτη αυτής της αντιµνηµονιακής χίµαιρας και της αυταπάτης. Βγαίνει πλέον στο φως υπό τα πιο επίσηµα κοινοτικά χείλη,
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ακούσατε προ ηµερών τις δηλώσεις του κ. Γιουνκέρ, το τραγικό
παρασκήνιο µιας ανύπαρκτης, κατά τη γνώµη µας, στην ουσία
διαπραγµάτευσης µε τραγικές συνέπειες για την ελληνική κοινωνία.
Πρέπει να θυµηθούµε τις κόκκινες γραµµές για το χρέος, τις
συντάξεις και όλα τα άλλα επιτεύγµατα, που νοµίζω ότι δεν είχαν
άλλη υπόσταση πέρα από την απίστευτη ιδεοληψία των εµπνευστών τους. Μάταια, λοιπόν, η Κυβέρνηση προσπάθησε και προσπαθεί εναγωνίως να συγκαλύψει το γεγονός ότι στην πραγµατικότητα βρισκόµαστε ξανά ενώπιον των ίδιων διαδικασιών, ίδιων
και απαράλλακτων, όπως και των προηγούµενων µνηµονίων.
Όσα ξενοδοχεία κι αν άλλαξε η τρόικα, είτε στο κέντρο της
πόλης είτε στα περίχωρα, επανήλθε δριµύτερη και θα επανέρχεται για τα επόµενα τρία χρόνια και η διαδικασία θα παραµένει
ίδια: Εφαρµογή των προαπαιτούµενων, αξιολόγηση και κατόπιν,
αν η αξιολόγηση είναι επαρκής, εκταµίευση των δανειακών δόσεων από τις οποίες εξαρτάται απολύτως η λειτουργία του κράτους και η επιβίωση της οικονοµίας µας. Το είπε και ο κ. Μοσκοβισί άλλωστε, το λένε σε όλους τους τόνους όλα τα εµπλεκόµενα µέρη, το επαναλαµβάνει και σε κάθε περίπτωση η ηχηρή
µουσική υπόκρουση του κουαρτέτου. Μόνο η Κυβέρνηση, µου
φαίνεται, που έχει εξασθενηµένη ακοή, την εκλαµβάνει ως απαλή
µουσική δωµατίου. Σπαταλήθηκαν µήνες για την ονοµαστική αναβάπτιση της τρόικας. Αλίµονο, όµως. Όλα αλλάζουν για να παραµείνουν τα ίδια, όπως λέει και µια γαλλική ρήση η οποία, όµως,
δυστυχώς δεν ευσταθεί στην περίπτωσή µας, γιατί νοµίζω ότι δυστυχώς τα πράγµατα χειροτερεύουν.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, βρισκόµαστε –όχι µόνο η Κυβέρνηση, ξαναλέω, αλλά όλοι µας- σε πραγµατικό αδιέξοδο.
Άλλες χώρες, όπως πρόσφατα η Κύπρος, δρέπουν εύσηµα και
κλείνουν την παρένθεση των µνηµονίων µε την αναγκαία τους
αυτοκριτική, δεχόµενοι δηλαδή ότι και τα δικά τους λάθη οδήγησαν στο µνηµόνιο και στη δική τους ευθύνη είναι η διέξοδος από
την κρίση. Επωµίστηκαν, δηλαδή, και την ευθύνη και το φορτίο
και τα κατάφεραν. Εµείς, έχουµε να διανύσουµε µια επώδυνη πορεία άλλων τριών αχρείαστων ετών του νέου µνηµονίου.
Θα κλείσουµε, δηλαδή, σχεδόν µία δεκαετία µέσα στον φαύλο
κύκλο.
Είναι αµφίβολο αν η σηµερινή Κυβέρνηση µπορεί να τα καταφέρει όσο εξακολουθεί να επιδίδεται σε µετέωρες, κατά τη
γνώµη µου, επικοινωνιακές ασκήσεις για να συγκαλύψει µία
ακόµα µεγάλη πολιτική απάτη ή και αυταπάτη, θα έλεγα, γιατί
µπορεί να είναι και της ίδιας αυταπάτη, ότι δηλαδή εξαναγκάζεται να εφαρµόσει τα συµφωνηθέντα µε τους εταίρους για να
σώσει τη χώρα από την καταστροφή που εξακολουθεί να βρίσκεται προ των θυρών, καταστροφή, όµως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στην οποία και η ίδια συνέβαλε, ζητώντας σήµερα την
υπερψήφισή της αποτυχηµένης πολιτικής από ολόκληρο το Κοινοβούλιο, απ’ όλους µας, κάτι που θυµίζει δυστυχώς –για να
αστειευτώ και λίγο- εκείνη την περίπτωση που ο δολοφόνος των
γονιών του ζητούσε επιείκεια από το δικαστήριο ως ορφανός.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θεώρησα απαραίτητη αυτήν την
εισαγωγή, παρά το γεγονός ότι σπανίως επιτρέπω στον εαυτό
µου, όταν συζητάµε µέσα στις κοινοβουλευτικές διαδικασίες ένα
συγκεκριµένο θέµα, να καταφεύγω σε γενικές πολιτικές παρατηρήσεις, πράγµα το οποίο συνηθίζεται στη Βουλή. Εγώ ειλικρινά
δεν το επιτρέπω αυτό στον εαυτό µου, αλλά θεώρησα απαραίτητη αυτήν την εισαγωγή πριν µπω στο θέµα της σηµερινής µας
συζήτησης, επειδή τη θεωρώ επίκαιρη, γιατί η Κυβέρνηση δεν
αποφασίζει να πει στους πολίτες την αλήθεια και να αναλάβει τις
ευθύνες της, να εναρµονιστεί δηλαδή όχι µόνο µε το κοινωνικό
κεκτηµένο, ενσωµατώνοντας στην εθνική νοµοθεσία κοινοτικές
οδηγίες, αυτό που καλούµαστε να σταθµίσουµε και να αξιολογήσουµε σήµερα, αλλά κυρίως να εναρµονιστεί µε την πραγµατικότητα και µε τις ευθύνες της απέναντι σε έναν λαό, σε
ολόκληρο τον ελληνικό λαό ο οποίος συνειδητά νοµίζω ότι πλανήθηκε και παραπλανήθηκε. Είναι η ώρα η Κυβέρνηση να ζητήσει
τελικά µία συγγνώµη µε ταπεινότητα και συναίσθηση της κρίσιµης συγκυρίας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα κάνω µερικές κρίσεις για το
µέγιστο τµήµα του νοµοσχεδίου που αφορά στην ευρωπαϊκή
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οδηγία, δηλαδή στην ανάγκη του εκσυγχρονισµού των ενεργειακών µας υποδοµών, για να προχωρήσουµε αύριο στην επιµέρους συζήτηση επί των άρθρων. Εµείς θα το δεχθούµε και θα
συναινέσουµε σε αυτό το κοµµάτι του νοµοσχεδίου µε ελάχιστες
εξαιρέσεις.
Απλώς θέλω να τονίσω ότι σε συνθήκες οικονοµικής κρίσης,
φοβάµαι ότι είναι εύκολο να αγνοηθούν οι πράσινοι στόχοι για
δράσεις. Εάν συµβεί κάτι τέτοιο, θα πρόκειται αναµφισβήτητα
για ένα µεγάλο στρατηγικό λάθος που θα προξενήσει πλήγµα όχι
µόνο στο φυσικό περιβάλλον, αλλά πολύ περισσότερο και στην
οικονοµία και στην κοινωνική συνοχή.
Ποια χώρα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι διατεθειµένη
να καταβάλει περισσότερα από δύο δισεκατοµµύρια ευρώ ετησίως απλά και µόνο για αγορά δικαιωµάτων εκποµπών, χωρίς κανένα πλεονέκτηµα για την ίδια; Κι όµως, αυτό πρόκειται να
συµβεί εάν η Ελλάδα αγνοήσει τις πράσινες δεσµεύσεις της και
χάσει την ευκαιρία να δροµολογήσει µία νέα πορεία περιβαλλοντικά βιώσιµης πράσινης ανάπτυξης µε νέες, καινοτόµες υπηρεσίες, βιοµηχανίες και προϊόντα.
Επισηµαίνεται ότι ένας ανεπαρκής σχεδιασµός, χωρίς σωστή
ποσοτικοποίηση των ωφελειών και του κόστους, χωρίς ορθή τιµολόγηση των δράσεων και χωρίς θεσµική θωράκιση, είναι βέβαιο ότι θα έχει ως αποτέλεσµα τη µερική µόνο εφαρµογή των
µέτρων και ως εκ τούτου σαφώς µικρότερα ή και αρνητικά αποτελέσµατα για το περιβάλλον και την οικονοµία.
Συνήθως η λήψη πράσινων µέτρων αποτελεί µία επωφελή
λύση για όλους, µία λύση win win, όπως λέµε, όµως υπό συνθήκες οικονοµικής ύφεσης η έµφαση δίνεται στην υλοποίηση µέτρων που αποσβένουν γρήγορα και δηµιουργούν πολλαπλές
θέσεις απασχόλησης.
Προϋπόθεση, όµως, για να συµβεί αυτό είναι η θέσπιση προτεραιοτήτων στην αναπτυξιακή πολιτική της χώρας και βεβαίως
η απόρριψη αµφιβόλου ποιότητας επενδύσεων που οδηγούν µαθηµατικά σε περαιτέρω παγίδευση της οικονοµίας και σε έµπρακτη ακύρωση των δεσµεύσεων για πράσινη ανάπτυξη.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σεβόµενος τον διαθέσιµο χρόνο
µου, είµαι υποχρεωµένος στη συνέχεια να γίνω αναγκαστικά επιλεκτικός και γι’ αυτό θα σταθώ σε ορισµένα µόνο σηµεία του πολυνοµοσχεδίου επί των οποίων και παρεµβαίνουµε, έχοντας,
κατά τη γνώµη µου, καταθέσει ενδιαφέρουσες συγκεκριµένες
τροπολογίες και την συµπλήρωση µε ένα συγκεκριµένο άρθρο,
κατ’ αρχάς µε τη συγκρότηση περιφερειακών υπηρεσιακών συµβουλίων πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης στις
παραγράφους 2β και 3β του άρθρου 42.
Εµείς προτείνουµε να προχωρήσουµε µε κλήρωση σε δηµόσια
διαδικασία. Νοµίζουµε ότι είναι προφανής η σκοπιµότητα της
πρότασής µας µετά την απροκάλυπτη περίπτωση του διορισµού
των περιφερειακών διευθυντών εκπαίδευσης την προηγούµενη
περίοδο µε απόλυτα κοµµατικά κριτήρια.
Κάνουµε αυτήν την παρέµβαση για να µη χαθεί κάθε ίχνος
αξιοπιστίας.
Με την προτεινόµενη τροποποίηση, η στελέχωση των ΠΥΣΠΕ
και ΠΥΣΔΕ γίνεται µε πιο αντικειµενικό τρόπο. Ταυτόχρονα, εξασφαλίζονται ορισµένα εχέγγυα διοικητικής εµπειρίας, καθότι η
επιλογή µε κλήρωση γίνεται από τα κατά τεκµήριο πιο έµπειρα
διοικητικά στελέχη της εκπαίδευσης σε κάθε περιφέρεια.
Επ’ αυτής της τροπολογίας θα µιλήσουµε και στην αυριανή
συνεδρίαση.
Θα προχωρήσω τώρα σε µία άλλη τροπολογία. Εµείς καταθέτουµε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µία τροπολογία προσθήκη
σχετικά µε την επαναφορά της απαλλαγής ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση. Την καταθέτουµε, κατά τη γνώµη µας, πλήρως αιτιολογηµένη, γιατί έχει τρία σκέλη και τρεις επιλογές που διασφαλίζουν σωρευτικά το δηµοσιονοµικό ισόποσο των 240 εκατοµµυρίων ευρώ, µιας και η Κυβέρνηση αναζητεί παντού τα ισοδύναµα
επί εβδοµάδες χωρίς κάποια συγκεκριµένη πρόταση.
Επίσης, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θέλω να αναφερθώ σήµερα σε ένα άλλο σηµείο, στο άρθρο 37 σχετικά µε το Κέντρο
Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης των Τυφλών. Μεγάλο το ερωτηµατικό γύρω από το συγκεκριµένο άρθρο, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι. Είναι µεγάλο το ερωτηµατικό. Είναι καθαρό πως το
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καταψηφίζουµε εξαρχής, γιατί θυµίζει τις παλιές κι αµαρτωλές
εποχές των ρουσφετολογικών ρυθµίσεων, των εκλογικών, ανταποδοτικών και προαπαιτούµενων, που απ’ ό,τι φαίνεται δεν είναι
τόσο παλιές εφόσον τις ξανασυναντάµε σήµερα.
Η διάταξη αφορά στη σύνθεση του διοικητικού συµβουλίου
του Κέντρου Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών. Η επίβλεψη του κέντρου µεταφέρεται από το Υπουργείο Υγείας, στο
Υπουργείο Κοινωνικής Ασφάλισης και µαζί πηγαίνει στον καινούριο Υπουργό και µε µια θεσούλα δώρο. Εξηγούµαι:
Όλες οι θέσεις του επταµελούς διοικητικού συµβουλίου ορίζονται µε τον ίδιο τρόπο όπως και στον παλιό νόµο µε την εξής
διαφοροποίηση: Ενώ προβλεπόταν ο διορισµός, κατά την απόλυτη κρίση του Υπουργού, µεταξύ άλλων ενός οφθαλµίατρου κι
ενός εγνωσµένου κύρους και αξιοπιστίας προσώπου, µε την παρούσα διάταξη εξαφανίζεται ο οφθαλµίατρος και γίνονται δύο τα
εγνωσµένου κύρους πρόσωπα. Δεν ξέρω, ίσως να υπάρχει κάποιο δίκιο στη ρύθµιση. Παραδείγµατος χάριν, τι θέλουµε στο διοικητικό συµβούλιο ενός Κέντρου Αποκατάστασης Τυφλών έναν
οφθαλµίατρο, δεν µας χρειάζεται, να τον αντικαταστήσουµε µε
ένα εγνωσµένου κύρους πρόσωπο που το επιλέγει ο Υπουργός.
Νοµίζουµε, όµως, ότι µε αυτόν τον τρόπο βάλλεται ακόµα περισσότερο η αξιοπιστία και εµφανίζεται ανάγλυφα η έλλειψη
κάθε είδους σοβαρότητας και ευθύνης στον τρόπο µε τον οποίον
νοµοθετούµε.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Ποταµιού)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κι εγώ, κύριε Λυκούδη.
Σας ανακοινώνω ότι µε επιστολή που έστειλε ο Γραµµατέας
της Κοινοβουλευτικής Οµάδας έχει γίνει µια αλλαγή στον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο της Χρυσής Αυγής και αντί του κ. Παππά
θα είναι ο κ. Γερµενής.
Τον λόγο έχει ο κ. Γεώργιος Λαζαρίδης.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θα ήθελα κι εγώ να σταθώ µε θλίψη απέναντι στις ανιστόρητες
δηλώσεις του κ. Φίλη. Είµαι ποντιακής καταγωγής και θα ήθελα
να θυµίσω στον κ. Φίλη ότι αυτό το Κοινοβούλιο αναγνώρισε τη
γενοκτονία. Εποµένως οφείλουµε να σεβόµαστε όλοι τις αποφάσεις. Επίσης, η Γενοκτονία των Ποντίων έχει αναγνωριστεί από
πολλά κοινοβούλια. Μάλιστα, ο Πρωθυπουργός της Αυστραλίας
δάκρυσε όταν περιέγραφαν στους Αυστραλούς Βουλευτές -στο
Κοινοβούλιό τους- τι έχει συµβεί.
Θα ήθελα να σας πω ότι ο ακµάζων ο ελληνικός πληθυσµός
του Πόντου έφτανε τις επτακόσιες χιλιάδες. Οι Τούρκοι µε τους
διωγµούς και τις σφαγές εξόντωσαν τριακόσιες πενήντα τρεις
χιλιάδες ψυχές, δηλαδή πάνω από το µισό του πληθυσµού. Εποµένως αυτό κι αν δεν συνιστά γενοκτονία.
Εν πάση περιπτώσει, υπάρχουν πολλές ιστορικές πηγές τις
οποίες καλό είναι κάποιος να τις χρησιµοποιήσει προκειµένου να
ενηµερωθεί.
Υπάρχουν τα βιβλία του Πολυχρόνη Ενεπεκίδη και το ηµερολόγιο της Μητροπόλεως Τραπεζούντος, στα οποία ο Μητροπολίτης Χρύσανθος –όπως και ο Πολυχρόνης Ενεπεκίδης- περιγράφει µε ανατριχιαστικές λεπτοµέρειες το τι συνέβαινε τότε στον
Πόντο. Εν πάση περιπτώσει, «κλίνω το γόνυ µε σεβασµό στη
µνήµη όλων αυτών των ψυχών».
Θα ήθελα να πω για το νοµοσχέδιο ότι είναι προς τη σωστή
κατεύθυνση. Η εξοικονόµηση ενέργειας είναι επιβεβληµένη λόγω
περιβάλλοντος, αλλά και εξαιτίας της οικονοµικής κρίσης. Μην
ξεχνούµε, βέβαια, και την υποχρέωσή µας να συµµορφωθούµε
στην ενεργειακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το νοµοσχέδιο ενσωµατώνει στην ελληνική νοµοθεσία την κοινοτική οδηγία
για την ενεργειακή απόδοση 2012/27ΕΕ.
Θεσπίζεται ενδεικτικός εθνικός στόχος ενεργειακής απόδοσης
για την τελική κατανάλωση ενέργειας το 2020, για τον καθορισµό
του οποίου συνεκτιµώνται η πρόβλεψη για κατανάλωση ενέργειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2020, τα µέτρα που περιλαµβάνονται στον νόµο, τα µέτρα που ελήφθησαν για την ενσωµάτωση προηγούµενων οδηγιών, καθώς και τα µέτρα προώθησης
της ενεργειακής απόδοσης σε άλλα κράτη µέλη. Για την επίτευξη
του εθνικού ενδεικτικού στόχου θα εκπονείται ετήσια έκθεση
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προόδου.
Παράλληλα, το νοµοσχέδιο προβλέπει την ανά τριετία εκπόνηση από το ΥΠΕΝ Εθνικών Σχεδίων Δράσης Ενεργειακής Απόδοσης σε συνεργασία µε συναρµόδια Υπουργεία και φορείς.
Επίσης, προβλέπεται η σύνταξη έκθεσης µακροπρόθεσµης
στρατηγικής για την κινητοποίηση επενδύσεων, για την ανακαίνιση του κτηριακού αποθέµατος που αποτελείται από κατοικίες
και εµπορικά κτήρια, δηµόσια και ιδιωτικά.
Αναγκαία είναι η χρήση και η αξιοποίηση ενεργητικά αποδοτικότερων υλικών στα κτήρια. Μάλιστα, αξίζει να επισηµάνουµε ότι
πολλά απ’ αυτά κατασκευάζονται στην Ελλάδα και είναι, µάλιστα,
υψηλής ποιότητας.
Η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης έχει να κάνει και µε την
ποιότητα ζωής των πολιτών. Η ανακαίνιση των ιδιωτικών κτηρίων
µε κίνητρα είναι στη σωστή κατεύθυνση, όπως επίσης και η αναγκαστική ανακαίνιση των δηµόσιων και δηµοτικών κτηρίων, οι
ενεργειακοί έλεγχοι στις επιχειρήσεις και η προστασία των µικροµεσαίων επιχειρήσεων που τις αφήνουν εκτός ελέγχων. Εδώ
χρειάζεται κάποια προσοχή στους ελέγχους που θα γίνονται,
προκειµένου να µην επιβαρυνθούν περαιτέρω οικονοµικά οι επιχειρήσεις.
Αυτό που θα ήθελα, επίσης, να επισηµάνω –και το είχα επισηµάνει και στην επιτροπή- είναι η επιβάρυνση των καταναλωτών
είτε µε τους µετρητές της ηλεκτρικής ενέργειας είτε της παροχής νερού κ.λπ.. Θα πρέπει να ξεκαθαρίσουµε εάν το κόστος των
µετρητών επιβαρύνει τον οργανισµό ή τους καταναλωτές.
Επίσης, πρέπει να διαδοθεί η τηλεθέρµανση, γιατί όπου εφαρµόστηκε, είχε θετικές συνέπειες.
Οι ενεργειακοί ελεγκτές και η αναβάθµιση του ρόλου τους,
καθώς και της κατάρτισής τους, είναι κάτι που µας βρίσκει σύµφωνους.
Ακόµη, πρέπει να σταθούµε µε ιδιαίτερη ευαισθησία στο άρθρο 25 όπου γίνεται αναφορά στην ενεργειακή πενία των ευάλωτων κοινωνικά οµάδα, τις οποίες πρέπει να αντιµετωπίσουµε
µε ιδιαίτερη ευαισθησία.
Επίσης, η αναφορά στη διαχείριση του γεωθερµικού δυναµικού της χώρας είναι και αυτή πολύ ορθή, γιατί έχουµε πολλές
πηγές τις οποίες µπορούµε να τις αξιοποιήσουµε και οι οποίες
θα µας αποδώσουν ενέργεια και φιλική προς το περιβάλλον,
αλλά και µε χαµηλό κόστος.
Στο άρθρο 31, που αφορά τη διαχείριση των αποβλήτων, η φιλοσοφία αλλά και η διατύπωση είναι ορθή. Προσοχή, όµως, να
µην αφήσουµε χώρο σε κάποιους διεθνείς επιτήδειους οι οποίοι
ψάχνουν χώρους για να µεταφέρουν απόβλητα από βιοµηχανικές
χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, µε σκοπό να τα ξεφορτωθούν και να τα επεξεργαστούν σε πρόθυµες χώρες. Προσοχή, λοιπόν! Εµείς
διαχειριζόµαστε µόνο τα δικά µας και µάλιστα µε πολύ προσοχή.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο ΣΤ Αντιπρόεδρος της Βουλής, κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΣ)
Κλείνοντας, θα ήθελα να σας ζητήσω να δώσετε ιδιαίτερη προσοχή στην αναβάθµιση των κτηρίων, γιατί εκτός από το ότι θα
βοηθήσουν στην προστασία του περιβάλλοντος, θα βοηθήσουν
την ελληνική βιοµηχανία και τις ελληνικές βιοτεχνίες που έχουν
να κάνουν µε τα υλικά οικοδοµών και θα δηµιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας που έχουν να κάνουν µε τους τεχνίτες, τους οικοδόµους οι οποίοι θα ασχοληθούν µε αυτά.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Ευχαριστώ, κύριε
Λαζαρίδη.
Τον λόγο έχει ο κ. Μεγαλοµύστακας.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι, θέλω να είµαι σύντοµος και περιεκτικός.
Η διαδικασία µε την οποία έρχεται και πάλι το νοµοσχέδιο,
ακολουθεί, δυστυχώς, την πεπατηµένη του κατεπείγοντος, κάτι
που –να σας υπενθυµίσω- όταν ήσασταν αντιπολίτευση συνεχώς
το κατακρίνατε. Αυτό είναι το νέο που θα φέρετε; Είναι µια τακτική που είναι καταδικασµένη να οδηγεί συνεχώς σε λάθη.
Το παρόν νοµοσχέδιο χαρακτηρίζεται από έλλειψη συνοχής
και συνάφειας.
Στο πρώτο µέρος του νοµοσχεδίου µάς ζητάτε να ψηφίσουµε
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υπέρ συνταξιοδοτικών ρυθµίσεων, τις οποίες εσείς οι ίδιοι είχατε
ψηφίσει και τώρα ζητάτε να ξεψηφίσετε. Αυτό κάνει φανερή την
προχειρότητα µε την οποία συντάσσετε τα νοµοσχέδια. Θέλετε
να ψηφίσουµε νοµοσχέδια που στην ουσία είναι φτιαγµένα στο
πόδι, επιβεβαιώνοντας τις παραπάνω ανησυχίες µας για τις διαδικασίες που ακολουθείτε. Καταλάβετέ το, αυτό δηλώνει ανευθυνότητα!
Όσον αφορά τα θέµατα ενέργειας, αυτά είναι σε πάρα πολύ
καλή κατεύθυνση και είµαστε θετικοί στο να υπερψηφίσουµε όσα
απ’ αυτά ακολουθούν τις ευρωπαϊκές οδηγίες. Ήταν, άλλωστε,
κάτι που έπρεπε να γίνει εδώ και πολύ καιρό. Θέλουµε, επιτέλους, να µπει µία τάξη στην εξοικονόµηση ενέργειας τόσο για οικονοµικούς, αλλά κυρίως για περιβαλλοντικούς λόγους.
Δεν µπορούµε, όµως, να µην σταθούµε και να µην κατακρίνουµε την πρόθεσή σας να δηµιουργήσετε έναν ακόµη φορέα,
ένα ειδικό ταµείο. Γιατί; Τι ακριβώς θα κάνει; Είµαστε σίγουροι
ότι το ήδη υπάρχον πράσινο ταµείο µπορεί να αντεπεξέλθει στις
ανάγκες που προκύπτουν τόσο σε θέµατα τεχνογνωσίας όσο και
από οικονοµικούς πόρους.
Φοβάµαι πολύ πως θέλετε να ακολουθήσετε παλαιοκοµµατικές πρακτικές τις οποίες και αυτές κατακρίνατε και λέγατε ότι
θα φέρετε το νέο. Θέλετε να ακολουθήσετε τις πρακτικές του
βολέµατος, να ανοίξετε νέες θέσεις εργασίας και να βολέψετε
τους δικούς σας. Ελπίζω να µην είναι αυτό που θέλετε να εξυπηρετήσετε. Ελπίζω να έχετε ξεµπερδέψει µε το παλιό, γιατί ο κόσµος δεν σας εξέλεξε γι’ αυτό τον λόγο.
Ανάλογο θετικό πρόσηµο έχουν και τα άρθρα που αφορούν
την παιδεία.
Κάτι το οποίο, όµως, δεν µας βρίσκει καθόλου σύµφωνους
είναι οι διατάξεις των άρθρων 42 και 43 που δίνουν έντονο αυταρχισµό και συγκεντρωτισµό στο Υπουργείο Παιδείας.
Με το άρθρο 53 -όπου αποψιλώνετε στην ουσία το πρώην
ΣΔΟΕ- χάνουµε ένα εργαλείο εξασφάλισης χρηµατικών πόρων.
Πρότασή µας είναι να παραµείνουν αυτοί οι υπάλληλοι εκεί για
κάποιο χρονικό διάστηµα, έτσι ώστε να διεκδικήσουν χρήµατα
που σε διαφορετική περίπτωση δεν πρόκειται να εισπραχθούν.
Εν συνεχεία θα ήθελα να αναφερθώ και στο άρθρο 54, το
οποίο αφορά το Μέγαρο Μουσικής. Φυσικά και πρέπει να το σώσουµε. Ο πολιτισµός αποτελεί προτεραιότητά µας. Πολιτισµός
και Ελλάδα είναι συνυφασµένα, είναι ένα. Γνωρίζουµε ότι οι εργαζόµενοι είναι απλήρωτοι καιρό τώρα. Αυτοί δεν πρέπει να µείνουν έτσι. Πρέπει να µεριµνήσουµε γι’ αυτούς. Σε καµµία
περίπτωση δεν θέλουµε να κλείσει. Ωστόσο, πρέπει να υπάρξει
αυστηρός έλεγχος και άµεση δράση, έτσι ώστε να κλείσουν ένα
ένα όλα τα µέτωπα.
Θέλω, επίσης, να µιλήσω για το διαβόητο άρθρο 52, που
αφορά τη ζυθοποιία -ευτυχώς καταψηφίστηκε και αποσύρθηκε,
φυσικά- το οποίο αποτελεί άλλο ένα παράδειγµα της χαρακτηριστικής προχειρότητας µε την οποία συντάσσετε τα νοµοσχέδια,
καθώς ούτε καν τα µέλη της Κυβέρνησής σας το ψήφισαν. Γι’
αυτόν τον λόγο κιόλας αποσύρθηκε.
Με αυτό το άρθρο θα βάζατε ταφόπλακα σε έναν κλάδο της
ελληνικής οικονοµίας, ο οποίος τα τελευταία χρόνια παρατηρούσαµε να έχει ανάπτυξη. Δεν θέλω να πιστέψω ότι όλα αυτά τα
κάνατε για να εξυπηρετήσετε ξένα επιχειρηµατικά συµφέροντα.
Για να ενισχύσουµε την ελληνική οικονοµία και να στηρίξουµε
την ανάπτυξη της εγχώριας παραγωγής, σίγουρα δεν πρέπει να
φέρνουµε τέτοια µέτρα.
Αφήνω στο τέλος το άρθρο 51, που αφορά, όπως όλοι ξέρουµε, το αγροτικό πετρέλαιο. Αυξάνεται το αγροτικό πετρέλαιο
από 66 ευρώ σε 200 ευρώ το χιλιόλιτρο για το 2016, ενώ το 2017
θέλετε να το καταργήσετε. Και αυτό το κάνετε όταν χρωστάµε
ήδη στους αγρότες το πετρέλαιο της προηγούµενης χρονιάς.
Με αυτές τις κινήσεις καταστρέφετε τον πρωτογενή τοµέα.
Οδηγείτε στην εξαθλίωση τους ψαράδες, τους αγρότες, τους
κτηνοτρόφους εσείς οι ίδιοι που µας δίνατε µαθήµατα κοινωνικής
ευαισθησίας. Αυτό είναι το λεγόµενο, κατ’ εσάς, «ηθικό πλεονέκτηµα» της Αριστεράς;
Όλοι ξέρουµε ότι ο αγροτικός τοµέας είναι ένας από τους πυλώνες -µαζί µε την ναυτιλία και τον τουρισµό- στον οποίο πρέπει
να στηριχθούµε για να ανυψώσουµε την Ελλάδα. Κι εσείς τι κά-
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νετε; Αυξάνετε τη φορολογία από 13% σε 23% στα αγροτικά
εφόδια, αυξάνετε τις ασφαλιστικές εισφορές των αγροτών στο
τριπλάσιο, καθυστερείτε τις αποζηµιώσεις και σε πολλές περιπτώσεις δεν τις δίνετε καν, ετοιµάζεστε να φέρετε αύξηση της
φορολογία, όπως ανακοίνωσε ο κ. Αποστόλου προχθές και µαζί
µε αυτό να εισάγετε και προκαταβολή για τον πρώτο χρόνο 75%
και στη συνέχεια 100%.
Πώς θα το κάνετε αυτό; Δεν γνωρίζετε ότι δεν µπορείτε να
προβλέψετε ούτε τον καιρό ούτε περιστάσεις που καθορίζουν
την αγροτική παραγωγή; Θα γίνουµε προφήτες τώρα; Θα ζητήσετε προκαταβολή από τους αγρότες; Είναι οι µόνοι τους οποίους δεν θα έπρεπε σε καµµία περίπτωση να τους αγγίξει η
προκαταβολή. Πώς ζητάτε, άλλωστε, να προκαταβάλουν χρήµατα οι αγρότες, αφού τα χρήµατα αυτά εκείνοι τα διαθέτουν ως
εργαλείο επένδυσης; Ποιο νοµίζετε ότι είναι το περιθώριο κέρδους; Αγρότες είναι όχι εφοπλιστές!
Έχετε χάσει κάθε επαφή µε την πραγµατικότητα, µε την κοινωνία µας. Ζούµε σε άλλον κόσµο εδώ µέσα, απ’ ό,τι έχω καταλάβει. Οι αγρότες θα αντιδράσουν δυναµικά απέναντι σε αυτά
τα νέα µέτρα. Να τους περιµένετε. Είναι σίγουρο αυτό. Σας το
έχουν πει. Και τι θα κάνουµε γι’ αυτό; Είµαι σίγουρος ότι κι εσείς
δεν το πιστεύετε αυτό που ψηφίζετε. Είµαι σίγουρος. Το βλέπω
στα µάτια σας. Να τους περιµένουµε, λοιπόν, τους αγρότες.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αυτό που πρέπει κάνουµε δεν
είναι να κόψουµε τα κίνητρα, αλλά να τα ενισχύσουµε. Είναι κίνητρα τα οποία -να µη γελιόµαστε- υπάρχουν σε όλη την Ευρώπη. Και η Σουηδία παίρνει επιδοτήσεις και η Γερµανία παίρνει
επιδοτήσεις και η Γαλλία και η Ρουµανία και όλοι τους. Δεν πρέπει να φορτώνουµε µε τύψεις τους αγρότες µας, «ζείτε εις βάρος
των άλλων και παίρνετε επιδοτήσεις», ούτε να τους κατηγορούµε
στην κοινωνία µας. Έχουν γίνει το µαύρο πρόβατο. Ποιος; Οι
αγρότες. Οι αγρότες, αυτοί που θα µας βγάλουν από την κρίση.
Δεν είναι σοβαρή στάση αυτή. Βγάλατε στην τηλεόραση ότι οι
αγρότες δηλώνουν 2.000 ευρώ. Οι γιατροί πόσα δηλώνουν;
Πόσα δηλώνουν οι γιατροί; Έχω δει γιατρούς οι οποίοι έχουν
2.000 και 3.000 ευρώ εισόδηµα. Δεν θέλω να κατηγορήσω κανέναν κλάδο, αλλά δεν ξεχωρίζετε τους αγρότες κατ’ επάγγελµα
και τους αγρότες που απλώς συµπληρώνουν το εισόδηµά τους.
Δεν σκέφτεστε ότι για να δουλέψει ο αγρότης έχει µεροκάµατο;
Πού; Το λαµβάνετε υπ’ όψιν αυτό πουθενά; Δεν το λαµβάνετε.
Αυτό που πρέπει να κάνουµε είναι να τους δώσουµε κίνητρα,
όχι να τα αφαιρέσουµε. Μία λύση είναι να εφαρµόσουµε, επιτέλους, την κάρτα των αγροτών. Να τους δίνουµε τα κίνητρα ανάλογα µε την παραγωγή τους, µε την έκταση την οποία
καλλιεργούν, να βάλουµε κάποιες δικλίδες ασφαλείας που θα
τους ελέγχουν. Δεν µπορούµε να κάνουµε αυτό που θέλετε να
κάνετε. Θα τους καταστρέψουµε.
Άκουσα τον κ. Αποστόλου να λέει, τι; Ότι θα το εφαρµόσουµε
κι αν δούµε ότι δεν έχει απόδοση, τότε θα το καταργήσουµε. Δηλαδή, νοµίζετε ότι µπορούν να αντέξουν έναν χρόνο οι αγρότες;
Έχετε αυτήν την εντύπωση; Εγώ προέρχοµαι από αγροτική οικογένεια και ξέρω ότι δεν µπορούν να το αντιµετωπίσουν αυτό.
Με την πολιτική αυτή θα ευνοήσουµε µόνο τους µεγαλογαιοκτήµονες, αυτούς που έχουν την οικονοµική δυνατότητα και
µπορούν να ανταποκριθούν και σε έναν χρόνο που θα µπουν
µέσα. Οι υπόλοιποι δεν µπορούν. Έτσι όπως τα παίρνουν, έτσι
τα δίνουν, για να θρέψουν την οικογένειά τους, για να πληρώσουν τους φόρους µε τους οποίους τους έχουµε τόσο επιβαρύνει. Απλά, δεν µπορούν να αντεπεξέλθουν. Να το ξέρετε αυτό.
Οι αγρότες είναι αγανακτισµένοι. Οι αγρότες δεν θα τα πληρώσουν αυτά που θέλετε να πληρώσουν όχι επειδή δεν θέλουν,
αλλά επειδή δεν µπορούν. Αυτό που φοβούνται οι αγρότες είναι
ο φόρος. Δεν τους βάλατε ποτέ να κρατάνε βιβλία, όχι µόνο
εσείς, αλλά και οι προηγούµενοι. Δεν κατηγορώ εσάς τώρα. Ο
αγρότης φοβάται. Θα σας τα δώσει αυτά που ζητάτε εάν τους
εξασφαλίσετε τα προς το ζην. Κανένας αγρότης δεν βγαίνει να
πάρει την Cayenne, να πάρει το σπίτι στη θάλασσα. Άµα τους
δείτε, δεν ζουν µε τα λούσα. Είναι απλοί άνθρωποι. Και εµείς τι
θέλουµε να τους κάνουµε; Να τους διαλύσουµε.
Οι παθογένειες, λοιπόν, στον αγροτικό τοµέα υπήρχαν και
ακόµη υπάρχουν, αυτό είναι δεδοµένο. Εµείς τις αφήσαµε τις πα-
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θογένειες αυτές να αναπτύσσονται τόσα χρόνια. Εµείς τους βολεύαµε. Εµείς αφήναµε να υπάρχουν «τριώροφα χωράφια».
Εµείς βάζαµε τα πολυτελή τζιπ ως αγροτικά. Και αυτό δεν το έκαναν µόνο οι αγρότες. Το έκαναν και κάποιοι πολιτικοί. Δηλαδή,
πολυτελή τζιπ δηλωµένα ως αγροτικά.
Δεν µπορούµε να ακολουθήσουµε την τακτική, «πονάει το κεφάλι και θα το κόψουµε». Αυτό που πρέπει να κάνουµε είναι να
σοβαρευτούµε. Και εννοώ όλοι µας. Όχι µόνο η Κυβέρνηση, αλλά
όλοι µας! Πρέπει να πιστέψουµε στις δυνάµεις του λαού µας -ο
λαός µας είναι ένας υπερήφανος λαός, ένας δυνατός λαός- και
να ενισχύσουµε το επιχειρηµατικό δαιµόνιο του Έλληνα. Αυτό
που µπορεί να καταφέρει ο Έλληνας, δεν µπορεί να το κάνει κανένας άλλος. Δεν θέλω να ακούγοµαι εθνικιστής και γραφικός,
αλλά το πιστεύω.
Κύριοι Υπουργοί, µε τα νοµοσχέδια που φέρνετε εδώ, έχω την
εντύπωση ότι µας ζητάτε να γίνουµε συνεργοί στη διάλυση της
χώρας. Γιατί; Γιατί µας ζητάτε να γκρεµίσουµε ό,τι έχει αποµείνει
όρθιο από τον παραγωγικό ιστό της χώρας. Μας ζητάτε µε λίγα
λόγια να την ξεπουλήσουµε τη χώρα µας. Πώς να το κάνουµε
αυτό; Δεν είµαστε γι’ αυτόν τον λόγο εδώ. Είµαστε για να δώσουµε λύσεις, όχι να τους φορτώσουµε και µε άλλα προβλήµατα.
Δυστυχώς καταλαβαίνω ότι βρίσκεστε σε δύσκολη θέση, ότι
έχετε υπογράψει προαπαιτούµενα όχι µόνο εσείς, αλλά και οι
υπόλοιποι τον Αύγουστο. Όµως, θα έπρεπε να ακολουθήσουµε
µια πολιτική, η οποία θα µας βγάλει από την κρίση, όχι που θα
µας χώσει πιο βαθιά. Γιατί αυτό καταφέρνουµε µε αυτό το άρθρο. Αυτό καταφέρνουµε και µόνο. Τίποτα άλλο.
Πολεµάµε τον αγρότη! Πρέπει να αλλάξουµε άµεσα τακτική.
Αυτό που λέει ο λαός µας, ότι µαζί µε τα ξερά καίγονται και τα
χλωρά. Περπατάω στον δρόµο και ντρέποµαι. Γιατί; Γιατί ψηφίζουµε αυτά που ψηφίζονται εδώ µέσα, σε αυτήν την Αίθουσα.
Είµαι σίγουρος πως αν συνεχίσουµε να ψηφίζουµε αυτά τα
µέτρα, δεν θα µπορούµε να κυκλοφορήσουµε στις γειτονιές µας.
Ο κόσµος θα µας αποπάρει. Το βλέπετε και εσείς. Δεν το βλέπετε; Θα µας πάρουν µε τα γιαούρτια. Και εµείς δεν κάναµε τίποτα. Είµαστε νέοι εδώ.
Εγώ το αντιµετωπίζω. Ο κόσµος µε βλέπει και µε βρίζει. Φανταστείτε τους υπόλοιπους που ήταν χρόνια εδώ πως τους αντιµετωπίζουν. Αντιµετωπίζουν µε αυτόν τον τρόπο εµένα, έναν νέο
άνθρωποι που από τα δεκαοκτώ µου δουλεύω, έχω στήσει κάποιες δουλειές και ήρθα εδώ µε τις δυνάµεις µου, όχι στηριζόµενος µέσα από ένα κόµµα. Δεν αναπτύχθηκα µέσα σε έναν
κοµµατικό σωλήνα. Φαντάζοµαι εσάς πώς σας αντιµετωπίζει ο
κόσµος, δυστυχώς.
Θα έπρεπε να είµαστε υπερήφανοι. Είµαστε οι τριακόσιοι που
εκλέγει ο λαός. Θα έπρεπε να περπατάµε µε το κεφάλι ψηλά.
Αυτό έπρεπε να κάνουµε, όχι να σκύβουµε και να έχουµε και δύο
αστυνοµικούς δίπλα µας για να µην µας πετάξουν γιαούρτια.
Αυτό θα γίνει! Και σε αυτό συµβάλλει ακόµα περισσότερο η
ανευθυνότητα κάποιων Υπουργών. Κατακρίνατε την προηγούµενη κυβέρνηση ότι αδίκως έδιωξε τις καθαρίστριες. Τις επαναπροσλαµβάνετε -και µπράβο σας- και στη συνέχεια τις βάζετε σε
θέσεις γραµµατέων!
Την καθαρίστρια σε θέση γραµµατέως! Κάποια µπορεί να έχει
τις γνώσεις, κάποια µπορεί να µην βρήκε άλλη θέση και να πήγε
καθαρίστρια, µπορεί να έχει το πτυχίο της, να µπορεί να αντεπεξέλθει σε αυτήν τη θέση. Δεν νοµίζω ότι όλες µπορούν να αντεπεξέλθουν και το λέω, χωρίς να θέλω να προσβάλω κανέναν. Στη
συνέχεια προκηρύσσετε διαγωνισµούς, για να προσλάβετε καθαρίστριες σε καθεστώς ηµιαπασχόλησης. Πώς γίνεται αυτό, να
βάζουµε τις καθαρίστριες, τις οποίες εµείς επαναπροσλάβαµε,
γραµµατείς και να κάνουµε διαγωνισµό, για να τις πάρουµε µε
ηµιαπασχόληση –αυτό που εσείς κατηγορείτε σαν Αριστερά και
καλά κάνετε- στη συνέχεια µε 350 ευρώ το µήνα;
Δεν είναι αυτά πράγµατα σοβαρά! Θα έρθουν οι ντοµάτες
πάνω µας. Και όχι ντοµάτες, γιατί ο λαός δεν µπορεί να πετάξει
ντοµάτα, αλλά θα µας αρχίσουν στα µπουγέλα και φοβάµαι µην
κάνουν και κάτι άλλο. Έτσι είναι.
Και το άλλο το απαράδεκτο είναι οι απαράδεκτες δηλώσεις
του κ. Φίλη. Είµαστε σοβαροί; Εγώ είµαι Πόντιος.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΤΑΣ: Εσείς είστε σοβαρός;

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ: Είµαι σοβαρός, ναι. Το
1994 η Βουλή δεν ψήφισε ότι ήταν γενοκτονία; Η Βουλή το έκανε,
όχι εγώ, όχι ο φίλος µου ο µπακάλης. Η Βουλή το 1994 δεν αποφάσισε ότι τα δεινά που υπέστησαν οι Πόντιοι ήταν γενοκτονία;
Πώς βγαίνει τώρα ο Υπουργός Παιδείας και λέει ότι ήταν εθνοκάθαρση; Πώς; Με ποιο δικαίωµα;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου του
κυρίου Βουλευτή)
ΜΕΡΟΠΗ ΤΖΟΥΦΗ: Δεν ξέρετε τη διαφορά;
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ: Ποια είναι η διαφορά;
Ναι, την ξέρω. Μπορούµε να τη συζητήσουµε µετά, γιατί ο χρόνος τελείωσε.
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ: Άρα δεν θεωρούν ότι είναι γενοκτονία. Αυτό λένε.
ΜΕΡΟΠΗ ΤΖΟΥΦΗ: Ξέρετε τη διαφορά;
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ: Εσείς, δηλαδή, τι µου
λέτε; Μου λέτε ότι δεν ήταν γενοκτονία, ότι ήταν εθνοκάθαρση;
Αυτό θέλετε να µου πείτε;
ΜΕΡΟΠΗ ΤΖΟΥΦΗ: Λέω αν ξέρετε τη διαφορά.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου του
κυρίου Βουλευτή)
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ: Ναι, εγώ τη γνωρίζω τη
διαφορά.
ΜΕΡΟΠΗ ΤΖΟΥΦΗ: Ποια είναι;
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ: Θα σας την πούµε.
Όµως, έχουµε περάσει τα δεκαπέντε λεπτά και στην αρχή είπα
ότι θα είµαι σύντοµος και περιεκτικός.
Ο Πρωθυπουργός πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες των επιλογών του. Είναι ντροπή ένας άνθρωπος σαν τον κ. Φίλη να έχει
στα χέρια του το µέλλον των παιδιών µας. Είναι ντροπή για µένα!
Σαν παιδαγωγός µιλώ. Τι είναι αυτό που µας κρατά ζωντανούς
τους Έλληνες; Η ιστορία µας, αυτό είναι.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τι να πω τώρα; Να µην καταχραστώ τον χρόνο. Για τους παραπάνω λόγους εµείς επιφυλασσόµαστε για το τι θα ψηφίσουµε.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ένωσης Κεντρώων)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Ευχαριστώ, κύριε
Μεγαλοµύστακα.
Κυρία Καφαντάρη, έχετε το λόγο για επτά λεπτά.
ΧΑΡΟΥΛΑ (ΧΑΡΑ) ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ: Μετά τον χειµαρρώδη προλαλήσαντα συνάδελφο, εγώ δεν θα τοποθετηθώ επί γενικού πολιτικού, θα υπενθυµίσω όµως, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, ότι
µε τον ν.4336/2015, τον Αύγουστο δηλαδή, ψηφίστηκε η συµφωνία µε τους εταίρους και αυτά τα οποία καλούµαστε σήµερα να
ψηφίσουµε µέσα από το πολυνοµοσχέδιο που συζητάµε, ουσιαστικά έχουν ψηφιστεί ως προαπαιτούµενα από πολύ µεγάλο
µέρος της Αντιπολίτευσης. Γι’ αυτό τον λόγο και εγώ θεωρώ ότι
η στάση κοµµατιού της Αντιπολίτευσης, η οποία ακολουθείται
κατά το χρονικό διάστηµα της συζήτησης του πολυνοµοσχεδίου,
είναι υποκριτική και δεν τιµά την ψήφο την οποία έδωσαν τον Αύγουστο, όταν µε µεγάλη πλειοψηφία ψηφίστηκε ο ν. 4336.
Στη δύσκολη φάση στην οποία βρίσκεται η χώρα µας -γιατί
όντως βρίσκεται- δεν έχει ανάγκη µόνο από µια ισχυρή και διεκδικητική Κυβέρνηση, πράγµα που έχει φυσικά, η οποία συνεχώς
διαπραγµατεύεται και το θέµα των κόκκινων δανείων είναι µια ένδειξη αυτού που είπα, αλλά έχει εξίσου ανάγκη από µια υπεύθυνη Αντιπολίτευση, κυρίως θα έλεγα υπεύθυνη Αξιωµατική
Αντιπολίτευση, η οποία, ξεπερνώντας τα εσωτερικά και εσωκοµµατικά της προβλήµατα, πρέπει να προτείνει και να συµβάλλει
υπεύθυνα µε προτάσεις, ώστε η χώρα µας να σταθεί πάλι στα
πόδια της και να οδηγηθεί στη δηµιουργική ανηφόρα του µέλλοντος. Πρέπει να πάψει, λοιπόν, να λαϊκίζει και να αφήσει στην
άκρη όλες τις ιδεοληπτικές εµµονές της.
Έρχοµαι τώρα στο νοµοσχέδιο. Με το εν λόγω νοµοσχέδιο
περί ενεργειακής απόδοσης, την ενσωµάτωση της οδηγίας 27/
2012, υλοποιούµε µια υποχρέωση της χώρας µας, ώστε πρώτα
απ’ όλα να µην επιβάλλονται πρόστιµα λόγω µη εφαρµογής και
ενσωµάτωσης, αλλά το κυριότερο και πολύ σηµαντικό είναι ότι
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επενδύουµε στο µεγάλο κοµµάτι που λέγεται «εξοικονόµηση
ενέργειας».
Μεταξύ των άλλων, λοιπόν, προβλέπεται η ενεργειακή αναβάθµιση µε την ενσωµάτωση της Ευρωπαϊκής Οδηγίας και πρόκειται
ουσιαστικά για µια υποχρεωτική διαδικασία, µιας και είµαστε
µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Θα ήθελα εδώ να τονίσω ότι η τακτική που ακολουθήθηκε από
τις προηγούµενες κυβερνήσεις της Νέας Δηµοκρατίας και του
ΠΑΣΟΚ κατά κόρον το προηγούµενο διάστηµα, ήταν καθυστερήσεις γενικότερα στην ενσωµάτωση ευρωπαϊκών οδηγιών στην ελληνική νοµοθεσία, θάβοντας ουσιαστικά τα νοµοσχέδια και µη
εισάγοντας τα έγκαιρα στη Βουλή και αυτό δεν εξυπηρετούσε
καθόλου τη χώρα, παρά µικροκοµµατικούς πιθανόν σκοπούς. Η
προηγούµενη συγκυβέρνηση Νέας Δηµοκρατίας και ΠΑΣΟΚ,
αυτό το έκανε -θα έλεγα- επάγγελµα, µε συνέπεια πολλές φορές
επιβολή προστίµων στη χώρα µας.
Θα ήθελα εδώ να αναφέρω ότι σύµφωνα µε την κλιµατική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ως γνωστόν, οι στόχοι για το
2020 είναι 20, 20, 20. Είκοσι για τη µείωση εκποµπών αερίων θερµοκηπίου, 20 για τη διείσδυση των ΑΠΕ, 20 για την εξοικονόµηση
ενέργειας.
Οι στόχοι αυτοί για το 2030 έχουν γίνει 40%, 27% και 30% αντίστοιχα. Από τους τεθέντες µε τις κλιµατικές πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης στόχους, η εκπλήρωση του στόχου για τη
µείωση εκποµπών αερίων θερµοκηπίου, κατά 20%, µέχρι το 2020,
φαίνεται να πλησιάζει, αφού σύµφωνα µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Περιβάλλοντος η ύφεση, η µείωση της κατανάλωσης, η
στασιµότητα στη χαλυβουργία, τα δηµόσια έργα και την οικοδοµή βοήθησαν στο πιάσιµο αυτού του στόχου, µε µείωση κατά
19,2% έως το τέλος του 2013.
Η διείσδυση, όµως, των ΑΠΕ έχει αρκετό χρόνο να διανύσει –
έχουµε µόνο 12% διείσδυση ΑΠΕ- η δε εξοικονόµηση ενέργειας
και η αύξηση της ενεργειακής αποδοτικότητας βρίσκεται στο
ναδίρ, αφού υπολογίζεται µόνο στο 4% σε επίπεδο των είκοσι
οκτώ της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Μια αναφορά µόνο: Τέλη Νοέµβρη, αρχές Δεκέµβρη έχουµε
στο Παρίσι το µεγάλο γεγονός της Παγκόσµιας Συνδιάσκεψης
για την Κλιµατική Αλλαγή, όπου θα πρέπει να εκπονηθεί µια νοµικά δεσµευτική συνθήκη, καινούργιο πρωτόκολλο που θα αντικαταστήσει το Πρωτόκολλο του Κιότο και πρέπει αυτό το θέµα
να το κάνει κυρίαρχο και η Βουλή των Ελλήνων.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, θα έλεγα, ότι εισάγεται –συγκεκριµένα µιλάω για το πολυνοµοσχέδιο- η υποχρέωση της πολιτείας να µετατρέπει σε ενεργειακά κτήρια τουλάχιστον το 3% του
συνολικού εµβαδού δηµοσίων κτηρίων κατ’ έτος µε ωφέλιµη επιφάνεια πάνω από διακόσια πενήντα τετραγωνικά µέτρα. Το θέµα
εδώ βέβαια είναι τα κονδύλια και οι δηµόσιες επενδύσεις. Η προηγούµενη συγκυβέρνηση Νέας Δηµοκρατίας και ΠΑΣΟΚ τα είχε
φορτώσει όλα στο ΕΣΠΑ, από το οποίο, όµως, δεν απορροφήθηκαν πολλά κονδύλια, ελάχιστα απορροφήθηκαν γι’ αυτό τον
λόγο. Πώς είναι δυνατόν να προχωρήσει ένα τέτοιο θέµα που ναι
µεν θα προσφέρει και εξοικονόµηση χρηµάτων, λόγω µείωσης
της καταναλωµένης ενέργειας και θα έχει πολλαπλά οφέλη,
λόγω της σχετικής αύξησης απασχόλησης και λόγω των δηµοσίων έργων; Πώς θα γινόταν αυτό χωρίς δηµόσιες επενδύσεις;
Σε υποβοήθηση της διάταξης αυτής είχε αναρτηθεί και υπάρχει κατάλογος ογδόντα δύο κτηρίων του δηµοσίου. Όλα τα παραπάνω ανήκουν στην κεντρική κυβέρνηση. Στην οδηγία, βέβαια,
δεν είναι καθαρό αν στην υποχρέωση που επιβάλλει η οδηγία περιλαµβάνονται κτήρια, όπως σχολεία, νοσοκοµεία, πολλά από τα
οποία είναι και πάνω από τα εκατό έτη -αναφέρω ενδεικτικά τον
«Ευαγγελισµό» και το Οφθαλµιατρείο.
Η πολιτική της προηγούµενης κυβέρνησης ήταν σαφής: Όχι
επιβολή κανονισµών ή κανονιστικών διατάξεων, ώστε να µην επιβαρυνθούν έστω κατά τι οι ιδιωτικές επιχειρήσεις και οι υποψήφιοι επενδυτές. Με βάση την επιλογή αυτή, το κόστος της
ενεργειακής αναβάθµισης και της αύξησης της ενεργειακής απόδοσης σε όλους τους τοµείς, κατοικίες και βιοµηχανίες, βάρυνε
το ελληνικό δηµόσιο. Ορθή πολιτική θα ήταν η έκδοση κανονισµών ή στην ελάχιστη περίπτωση ένα µεικτό σύστηµα µε κανονισµούς και µέτρα επιβολής.
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Σύµφωνα µε το νοµοσχέδιο που συζητάµε, συστήνεται σε εταιρείες να αυξήσουν την ενεργειακή τους απόδοση µε διάφορα
µέτρα, όπως την αξιοποίηση της απορριπτόµενης θερµότητας,
αύξηση της απόδοσης θερµικών µηχανών κ.λπ.. Και ενώ είναι
σχετικά εύκολο να πείσεις εταιρείες του δηµοσίου -π.χ. ΔΕΗ,
ΕΛΠΕ- να επενδύσουν σε τέτοιες καινοτόµες λύσεις, είναι σχεδόν
απίθανο να πείσεις µε ευχολόγια ιδιωτικές ενεργοβόρες βιοµηχανίες να προβούν στη λήψη τέτοιων µέτρων.
Αντίθετα, εξυπακούεται η ανάγκη έκδοσης κανονισµών.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Κύριε Πρόεδρε, ένα λεπτό, σας παρακαλώ.
Όσον αφορά τον ιδιωτικό τοµέα η ορθή πολιτική είναι ο συνδυασµός, όπως είπαµε, καθεστώτος επιβολής και µέτρων πολιτικής. Το σχέδιο νόµου επιβάλλει στους διανοµείς ενέργειας και
στις επιχειρήσεις λιανικής να εξοικονοµούν και ποσό ενέργειας
από τους πελάτες τους κάθε χρόνο. Στην ουσία τους παροτρύνει
να ασχοληθούν πρακτικά µε την εξοικονόµηση για να µειωθεί η
απώλεια εσόδων λόγω της εξοικονόµησης. Έτσι θα µπορέσουµε
να πετύχουµε στον σοβαρό κλάδο ενεργειακών υπηρεσιών στη
χώρα µας.
Θα ήθελα να πω ότι η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης
συµβάλλει στη διασφάλιση του ενεργειακού εφοδιασµού της
χώρας, στη µείωση της ενεργειακής εξάρτησης, στη µείωση του
κόστους ενέργειας, στον περιορισµό εισαγωγών ενεργειακών
πόρων.
Τέλος, επειδή ο χρόνος είναι λίγος, θα έλεγα ότι το προς συζήτηση νοµοσχέδιο περιλαµβάνει και µια διάταξη σηµαντική για
την επέκταση δικαιωµάτων έρευνας και διαχείρισης γεωθερµικού
δυναµικού υψηλών θερµοκρασιών. Είναι µια διάταξη πολλά υποσχόµενη, αφού πρέπει επιτέλους να µελετηθούν και να αξιοποιηθούν τα γεωθερµικά πεδία υψηλής ενθαλπίας ή θερµοκρασίας,
όπως αναφέρεται στο νοµοσχέδιο.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το επαναληπτικό κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε, ολοκληρώνω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Παρακαλώ, κυρία
Καφαντάρη.
ΧΑΡΟΥΛΑ (ΧΑΡΑ) ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ: Τέτοια αναφέρονται στη
σχετική αξιολογική µελέτη του ΙΓΜΕ του 2007 για τη Μήλο και
για άλλα νησιά του Αιγαίου, βέβαια, πάντα κάτω από το πρίσµα
της περιβαλλοντικής προστασίας τόσο του νησιωτικού όσο και
του θαλάσσιου περιβάλλοντος µε την παράλληλη εκµετάλλευση
και ανάπτυξη άλλων αναπτυξιακών µορφών.
Εδώ, θα ήθελα κλείνοντας να σηµειώσω ότι η γεωθερµία αποτελεί µια αέναη µορφή ανανεώσιµης πηγής ενέργειας, που είναι
µοναδική µε τη σηµερινή τεχνολογία, η οποία επιτρέπει την
ύπαρξη µονάδων βάσης για τη στήριξη των δικτύων.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Ευχαριστώ πολύ,
κυρία Καφαντάρη.
Ο κ. Βαρβιτσιώτης έχει τον λόγο για επτά λεπτά.
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αποτελεί κοινοβουλευτική πρωτοτυπία το να συζητάµε διατάξεις για τις οποίες οι αρµόδιοι
Υπουργοί δεν µας έχουν κάνει ακόµα την τιµή να έρθουν να µας
τις παρουσιάσουν και να µας τις εξηγήσουν γιατί τις χρειάζονται.
Είναι διατάξεις οι οποίες δεν έχουν σχέση µε τα προαπαιτούµενα, για να µη γελιόµαστε, γιατί τα προαπαιτούµενα σ’ αυτό το
νοµοσχέδιο είναι ελάχιστα. Η αιτιολόγηση του επείγοντος είναι
προσχηµατική. Εδώ διαφαίνεται ότι θα κατατεθούν και µία σειρά
από τροπολογίες υπουργικές αύριο.
Κύριε Πρόεδρε, αυτό το παραµύθι κάποια στιγµή πρέπει να τελειώνει και χαίροµαι που είσαστε στην Αίθουσα, σας τιµά ότι καθόσαστε στα έδρανα του Βουλευτή, αλλά πρέπει σιγά-σιγά να
µπει µία τάξη στον κοινοβουλευτισµό.
Κατατέθηκαν ήδη τροπολογίες άσχετες µε το νοµοσχέδιο,
άσχετες µε τα προαπαιτούµενα, τα οποία θα εφαρµόσουν µία
κοµµατική πολιτική στον χώρο της υγείας ή αλλού, θα ξηλώσουν
ανθρώπους, θα αλλάξουν διοικήσεις. Θα τα κάνουν και δεν θα

1290

συζητηθούν καθόλου.
Οφείλει, κύριε Πρόεδρε, το Προεδρείο να προστατεύσει τον
κοινοβουλευτισµό πάνω από όλα και µετά την πλειοψηφία που
το στήριξε.
Και έρχοµαι και αντιδρώ γιατί δεν είδα στα έδρανα να έρχεται
ο κ. Φίλης. Δεν ήρθε στα έδρανα ο κ. Φίλης σήµερα να υπερασπιστεί τις διατάξεις, τις οποίες εισηγείται. Μετά το προχθεσινό
του πολιτικό και εθνικό ολίσθηµα, βεβαίως, δεν µπορεί να έρθει
στη Βουλή. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να εµφανιστεί και είναι
πάρα πολύ δύσκολο να εµφανιστεί, όχι γιατί έχει κάποιες απόψεις µειοψηφικές, οι οποίες µπορεί να φτάνουν και στα όρια του
γραφικού για το θέµα της Γενοκτονίας των Ποντίων, αλλά γιατί
σήµερα έχει δηµιουργήσει µείζον εθνικό θέµα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αυτό είναι το πρωτοσέλιδο της
µεγαλύτερης τουρκικής εφηµερίδας, της «SABAH», το οποίο σήµερα κυκλοφορεί στην πρώτη του σελίδα µε τον κ. Φίλη, την αναγνώριση την οποία κάνει στο γεγονός ότι δεν υπάρχει ποντιακή
γενοκτονία και, βέβαια, συνδέει άµεσα αυτό το γεγονός µε την
επίσκεψη του Πρωθυπουργού στην Άγκυρα την επόµενη βδοµάδα.
Το καταθέτω στα Πρακτικά για να καταλάβουµε ότι δεν κινδυνολογούν κάποιοι όταν λένε ότι θα πρέπει να είσαστε πιο φειδωλοί στις δηλώσεις και ότι θα πρέπει να ασχολείστε µε τα θέµατα
της ευθύνης που σας έχει ανατεθεί µε σοβαρότητα και όχι µε τη
λογική της διαρκούς παρουσίας στα µέσα, λέγοντας ακατάσχετα
απόψεις, οι οποίες έρχονται από το παρελθόν, όταν ο ΣΥΡΙΖΑ
ήταν στο 3% και κανείς δεν έδινε σηµασία σε αυτά που έλεγε.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν δηµοσίευµα, το οποίο
βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Θέλω όµως να σας παρουσιάσω κάτι, που δυστυχώς ο Πρόεδρος της Βουλής να σας το κάνει δώρο: Το βιβλίο που έχει εκδώσει το Ίδρυµα της Βουλής των Ελλήνων το 2004 µε τίτλο «Η
Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου» στο πλαίσιο µιας εκστρατείας διεθνοποίησης αυτού του ζητήµατος.
Και εάν έχετε πραγµατικά τη διάθεση να απαλύνετε αυτό το
ολίσθηµα που έγινε προχθές, θα πρέπει να ανατυπώσετε αυτό
το βιβλίο, να το µεταφράσετε έτσι όπως έχει µεταφραστεί και να
το διανείµετε στις πρεσβείες και στα καινούργια γραφεία Τύπου
που φτιάξατε την προηγούµενη εβδοµάδα µε κοµµατικούς εγκαθέτους και άλλους φίλους. Να κάνουν και καµµία δουλειά προς
όφελος της χώρας!
Διότι, αυτά τα εθνικά ζητήµατα δεν είναι µόνο για να τα λέµε
εµείς και να κάνουµε εθνικές κορώνες. Αποτελούν ισχυρά διαπραγµατευτικά όπλα σε µια εφ’ όλης της ύλης συζήτηση που
πρέπει να γίνεται. Και η αναζήτηση του Εθνικού Δικαίου ή της
αναγνώρισης των θυσιών που έχουν κάνει οι Έλληνες διαχρονικά, προασπίζοντας Θερµοπύλες του δυτικού πολιτισµού σε
αυτήν εδώ την περιοχή του πλανήτη, δεν γίνεται µόνο µε ανταλλαγή όπως µαθαίνω ή προσπαθεί τουλάχιστον ο Πρωθυπουργός
να κάνει σήµερα και να συνδέσει τα κόκκινα δάνεια µε τους πρόσφυγες. Να γίνουµε εµείς, η Ελλάδα, η αποθήκη ψυχών του πλανήτη, να δεχθούµε όλους τους πρόσφυγες που θέλουν, για να
µας κάνουν µια ευνοϊκή ρύθµιση στα κόκκινα δάνεια!
Κανένας στο παρελθόν δεν συνέδεσε το ένα µε το άλλο. Κανένας δεν συνέδεσε τη θέση, την οποία πρέπει να έχει η Ελλάδα
στα σύνορα της Ευρώπης, υπερασπίζοντας τα σύνορα της Ευρώπης και προστατεύοντας τα σύνορα της Ευρώπης, από την
αρχαία εποχή µέχρι σήµερα µε οποιοδήποτε οικονοµικό αντάλλαγµα και τόσο εφήµερο.
Να κάνετε µια σοβαρή διαπραγµάτευση για τα οικονοµικά θέµατα. Να κάνετε και να προχωρήσετε τις µεταρρυθµίσεις γρήγορα. Χαίροµαι που σήµερα επιτέλους προχωρήσατε στην
ολοκλήρωση της αποκρατικοποίησης των αεροδροµίων. Εάν το
είχατε κάνει από την αρχή, δεν θα είχαν µπει αυτά τα χρήµατα
που πρέπει να εκταµιευτούν στον κρατικό προϋπολογισµό; Θα
ήµασταν σε αυτή την πίεση να πούµε εάν θα προσφέρουµε στον
ελληνικό λαό µε χαµηλό ΦΠΑ είτε το µοσχάρι είτε την εκπαίδευση;
Εάν είχατε προχωρήσει τις αποκρατικοποιήσεις, έτσι όπως
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έπρεπε, θα είχαµε φθάσει σε αυτά τα διλήµµατα; Περίπου ένα
δισεκατοµµύριο θα είχε µπει στον κρατικό προϋπολογισµό φέτος
και δεν θα αναγκαζόµασταν να λέµε στον χειµαζόµενο από την
υπερφορολόγηση λαό τι άλλα µέτρα θα επινοήσουν οι εγκέφαλοι
του Υπουργείου Οικονοµικών και του οικονοµικού επιτελείου να
του επιβάλουν έως τα Χριστούγεννα, γιατί δεν βγαίνουν τα νούµερα.
Σήµερα προσέκρουσε στις αντιδράσεις της Αντιπολίτευσης και
ευτυχώς και της Συµπολίτευσης η επιβολή ενός καινούργιου
φόρου προς τη µικρή ελληνική βιοµηχανία ζύθου, που έκανε λαµπρά βήµατα το τελευταίο διάστηµα.
Όµως, παραµένει στην κορωνίδα της πολιτικής σας η υπερφορολόγηση. Και όσο παραµένει η υπερφορολόγηση, να ξέρετε ότι
δεν υπάρχει περίπτωση να βρείτε ούτε ισοδύναµα ούτε ανάπτυξη. Και θα αποτύχουν και θα προσκρούσουν σε αυτή τη λογική της υπερφορολόγησης όλες οι πολιτικές σας.
Πάρετε, λοιπόν, το θάρρος να αντιµετωπίσετε και τις εσωτερικές σας αντιφάσεις και διαφωνίες και να καταδικάσετε τα περιστατικά τύπου Φίλη και πάρετε και το θάρρος να αποκτήσετε
επιτέλους µια ευρωπαϊκή αναπτυξιακή πολιτική και να µη µας καταδικάζετε σε έναν περιθωριακό νότο και να φέρνετε σήµερα ως
µόνο πλεονέκτηµα της χώρας µας ότι έχουν πληµµυρίσει τα
νησιά της από πρόσφυγες που δεν µπορούν να φύγουν, γιατί η
ΠΝΟ κάνει απεργία. Και βγαίνουν οι δήµαρχοι οι δικοί σας των
νησιών και λένε «επιτέλους σπάστε την απεργία, να φύγουν οι
πρόσφυγες από τα νησιά.
Η κατάσταση και το µείγµα που δηµιουργείτε είναι εκρηκτικά
και θα έχουν οδυνηρά αποτελέσµατα και για τη χώρα και για τον
τόπο.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Ευχαριστώ, κύριε
Βαρβιτσιώτη.
Ο κ. Σκουρλέτης, Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
έχει τον λόγο για δεκατρία λεπτά βάσει του Κανονισµού.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ (Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, απίστευτος λαϊκισµός!
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ: Κύριε Σκουρλέτη, σε εµένα;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ (Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας): Ναι, σε εσάς.
Και καλά, να τον κάνει κάποιος που δεν έχει βάψει τα χέρια
του σε µνηµονιακές αποφάσεις, εντάξει, έχει κάθε δικαίωµα!
Εσείς, όµως;
Η ιστορία του αγροτικού πετρελαίου -για να έρθουµε στο συγκεκριµένο- της ειδικής έκπτωσης για την ακρίβεια, που αντιµετωπίζεται σε αυτό το νοµοσχέδιο µε τη µείωσή της, ήταν κάτι το
οποίο το γνωρίζατε τον Αύγουστο; Ήταν. Το ψηφίσατε; Το ψηφίσατε.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ: Όχι, δεν το ψηφίσαµε.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ (Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας): Άρα, δεν είναι µόνο λαϊκισµός, είναι και
κοροϊδία. Σας ακούν, όµως, σας γνωρίζουν, σας ξέρουν καλά.
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ: Θα σας απαντήσει ο κ. Βρούτσης.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ (Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας): Ακόµα –να το πάρουµε µε µία µπακαλίστικη λογική- πέντε χρόνια εφαρµόσατε µία σκληρότατη µνηµονιακή πολιτική. Από τον Σεπτέµβριο µε τη σύµφωνη γνώµη του
λαού µας επιλεγήκαµε να διαχειριστούµε τα αποτελέσµατα της
δικής σας πολιτικής. Ο λαός επέλεξε εµάς να δώσουµε τη µάχη
να βγούµε από την κρίση. Κατά συνέπεια, οι κορώνες, οι νουθεσίες και τα κροκοδείλια δάκρυα πρέπει να περισσεύουν, γιατί µας
ακούν και εκτίθεστε εσείς πρώτα από όλα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η ενσωµάτωση της συγκεκριµένης οδηγίας θα έπρεπε να έχει γίνει από τον Ιούνιο του 2014. Δεν
έγινε µε ευθύνη της προηγούµενης κυβέρνησης και παρά την
αξιέπαινη προσπάθεια και του κ. Μανιάτη να µας πει «εγώ τα είχα
όλα έτοιµα και τα λοιπά», δεν µπόρεσε να απαντήσει γιατί δεν
έγινε.
Και όχι µόνο αυτό, έβαλε και ένα άλλο θέµα ο κ. Μανιάτης.
Μας έθεσε ένα ερώτηµα: «Πού θα βρείτε το ισόποσο των εκα-
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τοµµυρίων που είχαν διατεθεί µέσω των προγραµµάτων ΕΣΠΑ
για το «Εξοικονοµώ κατ’ Οίκον» -νούµερο 1- σε αυτήν τη δεύτερη
φάση; Καλό το ερώτηµα και για αυτό εργαζόµαστε, αλλά θέλω
να του υπενθυµίσω ότι εδώ και δύο χρόνια είχαν την υποχρέωση
να συντάξουν νέες µελέτες για την τροποποίηση του ΚΕΝΑΚ, του
Κανονισµού Ενεργειακής Απόδοσης Κτηρίων. Και αυτήν τη στιγµή αυτό είναι το πρόβληµά µας. Έχουµε πρόβληµα αιρεσιµότητας, για να µπορέσουµε να καταστρώσουµε, στο πλαίσιο της
φάσης του ΕΣΠΑ που περνάµε τώρα, τις δικές µας προτάσεις.
Έχουν, λοιπόν και γι’ αυτό την ευθύνη τους οι προηγούµενοι κυβερνώντες.
Ωστόσο, πρέπει να σηµειώσω ότι το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο
δεν αποτελεί απλά µία υποχρέωση ενσωµάτωσης µίας οδηγίας.
Πρόκειται για ένα ουσιαστικό νοµοσχέδιο, το οποίο εντάσσεται
σε ένα πακέτο ρυθµίσεων που προωθεί το Υπουργείο προς την
κατεύθυνση εξοικονόµησης ενέργειας, στο πλαίσιο µίας γενικότερης ενεργειακής πολιτικής. Πρόκειται για ένα νοµοσχέδιο που
µπορεί να αποδώσει έναν έντονα αναπτυξιακό χαρακτήρα στην
οικονοµία µας και να δηµιουργήσει νέες θέσεις εργασίας.
Επίσης, επεξεργαστήκαµε το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο µε
έναν τέτοιο τρόπο, ώστε παράλληλα να υπάρχει ένα κοινωνικό
προφίλ µε τρόπο που να δηµιουργεί άµεσα και ανταποδοτικά
οφέλη στον πολίτη.
Θέλω να αναφέρω κάτι που ακούσαµε στη συζήτηση στην επιτροπή και το θεωρώ την πιο κρίσιµη φράση γύρω από τη συγκεκριµένη ενσωµάτωση της οδηγίας -αναφέρθηκε από την κ
Θεοδώρα Νάντσου από τη WWF- «το ουσιαστικό δεν είναι η ενσωµάτωση, αλλά η εφαρµογή της». Και εδώ είναι που πρέπει να
κριθούµε όλοι. Είναι –θεωρώ- µία φράση η οποία συµπυκνώνει
ακριβώς τα προβλήµατα που έχουµε από εδώ και πέρα.
Η εξοικονόµηση ενέργειας είναι ένας τοµέας µε τεράστιο δυναµικό, µε πολλά περιθώρια αξιοποίησης και µε άµεσα αποτελέσµατα για τους πολίτες, τις επιχειρήσεις, την εθνική οικονοµία
και τα νοικοκυριά. Παράλληλα, χαρακτηρίζεται από µία µεγάλη
διάχυση και γι’ αυτό απαιτείται δραστηριοποίηση όλων µας, µικρών και µεγαλύτερων καταναλωτών, για να επιτευχθεί ένα σηµαντικό αποτέλεσµα. Παρά το γεγονός ότι η εξοικονόµηση
ενέργειας σε όλους τους τοµείς θα έπρεπε να θεωρείται αυτονόητη, δεν έχουν σηµειωθεί σηµαντικά βήµατα µέχρι τώρα.
Η εναρµόνιση της συγκεκριµένης οδηγίας, αλλά κυρίως η ουσιαστική εφαρµογή της, σε συνδυασµό µε άλλα µέτρα, κίνητρα
και πολιτικές µπορούν πραγµατικά να επιφέρουν ένα θετικό ενεργειακό και οικονοµικό πρόσηµο στη χώρα και κυρίως να εδραιώσουν την απαραίτητη ενεργειακή συνείδηση, η έλλειψη της
οποίας αποτελεί τροχοπέδη για τις ουσιαστικές ενεργειακές µεταρρυθµίσεις.
Το στοίχηµα της δικής µας Κυβέρνησης είναι η εξοικονόµηση
ενέργειας να αποτελέσει στην πράξη έναν αναπτυξιακό πυλώνα
και η προσπάθειά µας στο Υπουργείο θα εστιαστεί όχι απλά στη
συνέχιση των όποιων καλών πρακτικών έχουν υλοποιηθεί στο παρελθόν αλλά στην ανάδειξη και στη διάχυση της εξοικονόµησης
σε όλους τους τοµείς της οικονοµίας γενικότερα.
Κυρίως θα έλεγα ότι θα πρέπει ουσιαστικά να εγκαταλείψουµε
τη λογική της κατασπατάλησης της ενέργειας.
Με το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο, λοιπόν, τίθεται ένας συγκεκριµένος εθνικός ενδεικτικός στόχος εξοικονόµησης ενέργειας
µέχρι το 2020. Ο στόχος αυτός, που έχει αναλυθεί από τις αρµόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου µε την υποστήριξη του Κέντρου
Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας, του ΚΑΠΕ, µε βάση τις εκτιµήσεις για την εξέλιξη της οικονοµίας, είναι ότι η τελική κατανάλωση ενέργειας της χώρας πρέπει να είναι στις 18,4 µεγαβατώρες το 2020. Με µια σειρά, δηλαδή, από οικονοµικά και αποδοτικά µέτρα και δράσεις πρέπει να περιορίσουµε την κατανάλωσή µας, χωρίς όµως να µειώσουµε το επίπεδο της διαβίωσης.
Ο στόχος, δηλαδή, δεν είναι να σταµατήσουµε να καταναλώνουµε ενέργεια, αλλά να σταµατήσουµε να τη σπαταλάµε. Πρέπει να ξεκαθαρίσουµε ότι το βασικό δεν είναι µόνο να πιάσουµε
τον στόχο, αλλά να εφαρµόσουµε τα µέτρα εξοικονόµησης ενέργειας, καθώς τα µέτρα αυτά είναι που θα οδηγήσουν ουσιαστικά
σε µια αλλαγή νοοτροπίας.
Σε κάθε περίπτωση για την παρακολούθηση της πορείας επί-
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τευξης του στόχου, αλλά και για τα επιµέρους µέτρα και πολιτικές, απαιτείται συντονισµός και συνεργασία όλων των αρµοδίων
υπηρεσιών και φορέων του κράτους. Όλα τα µέτρα βελτίωσης
της ενεργειακής απόδοσης πρέπει να αποτυπώνονται στο πλαίσιο εκπόνησης και υλοποίησης εθνικών σχεδίων δράσης ενεργειακής απόδοσης, τα οποία υποβάλλονται στην Ενεργειακή
Επιτροπή.
Είπε προηγουµένως ο κ. Μανιάτης ότι «ξέρετε, εµείς καταθέσαµε τη δική µας έκθεση και γλιτώσαµε τα πρόστιµα». Δεν είναι
αληθές. Είναι ένα διαφορετικό, αυτονοµηµένο ζήτηµα αυτό. Το
γεγονός ότι τα πρόστιµα ακόµη δεν έχουν επιβληθεί έχει να κάνει
µε λειτουργίες της ίδιας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ελπίζουµε
–γι’ αυτό επιλέξαµε και τον επείγοντα χαρακτήρα του νοµοσχεδίου- µε την κατάθεση, τη συζήτηση και, βέβαια, µε την ολοκλήρωσή της και την ψήφιση του νοµοσχεδίου, τελικώς να τα γλιτώσουµε.
Τα σχέδια δράσης ενεργειακής απόδοσης προβλέπονται ήδη
από την οδηγία του 2008/32. Το πρώτο σχέδιο δράσης εκπονήθηκε το 2008, το δεύτερο το 2011, ενώ το 2014 εκπονήθηκε το
Εθνικό Σχέδιο Δράσης Ενεργειακής Απόδοσης σύµφωνα µε τις
κατευθύνσεις της οδηγίας 2012/27.
Σε ό,τι αφορά τώρα την εφαρµογή, ιδιαίτερη έµφαση δίνεται
στον ρόλο του δηµόσιου τοµέα. Παρ’ ότι ο υποδειγµατικός
ρόλος του δηµόσιου τοµέα περιγράφεται και σε άλλα σχετικά
νοµοθετήµατα, στην πράξη δεν έχουν γίνει πολλά. Με το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο αποσαφηνίζονται τα προβλήµατα του δηµόσιου τοµέα και τίθενται συγκεκριµένα µέτρα.
Συγκεκριµένα, αναφέρω επιγραµµατικά κάποια βασικά σηµεία
που αναφέρονται µέσα στο νοµοσχέδιο και αξίζει να τα εντοπίσουµε:
Κάθε χρόνο πρέπει να αναβαθµίζεται ενεργειακά το 3% της
επιφάνειας των ιδιόκτητων κτηρίων της κεντρικής δηµόσιας διοίκησης µε επιφάνεια πάνω από 250 τετραγωνικά. Η ενεργειακή
αναβάθµιση των δηµοσίων κτηρίων είναι πολύ σηµαντική υπόθεση, που προφανώς απαιτεί πόρους. Στόχος είναι η αξιοποίηση
των κοινοτικών κονδυλίων από τα ταµειακά και περιφερειακά επιχειρησιακά προγράµµατα µε διαφανή πάντοτε τρόπο, που θα
διασφαλίζει την αναβάθµιση των κτηρίων, ιδιαίτερα στα πιο ενεργοβόρα από αυτά.
Για την ορθή εφαρµογή της αναβάθµισης των δηµόσιων κτηρίων πρέπει πρώτα απ’ όλα να εντοπιστούν οι πραγµατικές ανάγκες και µετά να σχεδιαστούν τα ανάλογα προγράµµατα. Νοµίζω
πως όλοι πρέπει να συµφωνήσουµε ότι επιτέλους πρέπει να θέσουµε ένα ορθολογικό και διαφανές πλαίσιο που εξυπηρετεί τα
συµφέροντα και τις ανάγκες της χώρας.
Πρώτα πρέπει να αναβαθµιστούν τα πιο ενεργοβόρα κτήρια,
όπως τα νοσοκοµεία, τα κτήρια µε υψηλές καταναλώσεις. Επίσης, εκτός από τη στοχευµένη ριζική ανακαίνιση κάποιων ενεργοβόρων κτηρίων, πρέπει να εξεταστεί και η περίπτωση υλοποίησης οριζόντιων παρεµβάσεων ευρείας και µαζικής κλίµακας,
ώστε να εµπλακεί το σύνολο του δηµόσιου τοµέα. Για τον σκοπό
αυτόν προτείνουµε στο σχέδιο νόµου οι περιφέρειες και οι δήµοι
να εκπονήσουν σχέδια δράσης για την ανακαίνιση των κτηρίων
τους και να καθιερώσουν συστήµατα ενεργειακής διαχείρισης.
Ένα άλλο σηµαντικό σηµείο είναι αυτό που αφορά τις δηµόσιες προµήθειες. Τα Υπουργεία και οι ανεξάρτητες αρχές πρέπει
να αγοράζουν προϊόντα, υπηρεσίες και κτήρια υψηλής ενεργειακής απόδοσης, εφόσον αυτό συνάδει προς την οικονοµική αποδοτικότητα.
Τέλος, ιδιαίτερη σηµασία έχουν οι δηµόσιες συµβάσεις. Πρόκειται για µια ουσιαστική τοµή που γίνεται µε το συγκεκριµένο
νοµοσχέδιο. Συντονίζει πια οριζόντια η Γενική Γραµµατεία Εµπορίου σε συνδυασµό µε την προώθηση των λεγόµενων «πράσινων» δηµόσιων συµβάσεων.
Σηµαντικό σηµείο του νοµοσχεδίου είναι αυτό που αφορά την
υιοθέτηση συστήµατος ενεργειακών ελέγχων, που θα είναι υποχρεωτικός σε όλες τις µεγάλες επιχειρήσεις. Πρόκειται για ένα
µέτρο, το οποίο βέβαια προϋποθέτει τη δηµιουργία µητρώου πιστοποιηµένων ενεργειακών ελεγκτών, τη δηµιουργία µηχανισµού
ελέγχου τόσο από τους ενεργειακούς ελεγκτές όσο και για τις
ελεγχόµενες επιχειρήσεις, την παροχή κατάλληλων οδηγιών και
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κατευθύνσεων προς τον επιχειρηµατικό κόσµο, την υιοθέτηση κινήτρων προκειµένου να διευρυνθούν οι ενεργειακοί έλεγχοι και
να υλοποιηθούν τα µέτρα που θα προταθούν.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αυτό που φάνηκε από τη συζήτηση στις επιτροπές είναι ότι τουλάχιστον το κοµµάτι του νοµοσχεδίου που συζητάµε, όσον αφορά τα ενεργειακά ζητήµατα,
εξασφαλίζει µια ευρύτερη συναίνεση και αυτό είναι κάτι αρκετά
θετικό.
Θα ήθελα όµως να αναφερθώ και σε άλλα σηµεία τα οποία
θεωρώ εξαιρετικά κρίσιµα. Για παράδειγµα, δεν κατάλαβα γιατί
αυτή η απέχθεια απέναντι στην τροπολογία που έρχεται για τη
Δραπετσώνα και το Κερατσίνι. Για ποιον λόγο; Τι σας ενοχλεί; Τι
είδους συµφέροντα θέλετε να εξυπηρετήσετε αυτή τη στιγµή;
Εδώ πρόκειται για µια ρύθµιση η οποία λαµβάνει υπ’ όψιν της τις
ανάγκες της ευρύτερης περιοχής, της Β’ Πειραιά. Θα προχωρήσει παρά τις πιέσεις από εδώ και από εκεί και να είστε βέβαιοι
ότι τελικά θα δώσει ανάσες ζωής σ’ αυτή την ταλαιπωρηµένη περιοχή.
Τέλος, θέλω να κάνω µια αναφορά και στους συναδέλφους
του ΚΚΕ. Κάνατε µια κριτική, την οποία ειλικρινά δεν καταλαβαίνω. Λέτε ότι για την εξοικονόµηση ενέργειας που θα γίνει στα
δηµόσια κτήρια ποιος θα το πληρώσει το κόστος – και πάλι ο
λαός.
Προσέξτε αυτή τη λογική, διότι αν οποιοδήποτε θετικό έστω
µέτρο το βάζετε κάτω από αυτό το πρίσµα, φοβάµαι πάρα πολύ
ότι οδηγείστε σε µια πλήρη κατάσταση αφασίας. Τι τελικά θεωρείτε ότι µπορεί να γίνει στις παρούσες συνθήκες –στον σύγχρονο καπιταλισµό, εν πάση περιπτώσει – το οποίο να επιτρέπεται να κάνουµε;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΛΗΣ: Τίποτα δεν µπορεί να γίνει.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ (Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας): Τίποτα;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΛΗΣ: Για τον λαό δεν µπορεί να γίνει τίποτα.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ (Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας): Βέβαια, προσέξτε: Όταν γίνεται ένα
έργο, υπάρχουν προµηθευτές, υπάρχουν αλουµινάδες, µπογιατζήδες, άνθρωποι που βάζουν τις µονώσεις κ.λπ.. Όλα αυτά λέτε
ότι δεν έχουν αντίκτυπο στις θέσεις εργασίας; Ειλικρινά, υπάρχει
ανάγκη να προχωρήσετε λίγο τη σκέψη σας.
Τέλος, κύριε Βαρβιτσιώτη, και οι υπόλοιποι που το είπατε, θα
ήθελα να αναφερθώ στον κ. Φίλη. Τώρα βλέπω ηρεµήσατε, τώρα
ακούτε.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Όχι, δεν ηρεµήσαµε. Βαριόµαστε.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ (Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας): Η είδηση δεν είναι τι είπε ο κ. Φίλης ερωτώµενος για µια θέση που είχε γράψει ως δηµοσιογράφος έναν
χρόνο πριν. Η είδηση είναι η πατριδοκαπηλία και όλη αυτή η συ-
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στηµατική στηµένη επιχείρηση στοχοποίησης…
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
…όχι µόνο του κ. Φίλη, αλλά του ενός Υπουργού µετά τον
άλλον, µε τη βοήθεια των συστηµικών µέσων µαζικής ενηµέρωσης.
(Θόρυβος από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Σα δεν ντρέπεστε! Σα δεν ντρέπεστε
λίγο!
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ (Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας): Να ξέρετε κάτι, ότι αντέχουµε σε αυτού
του είδους τον πόλεµο.
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ: Και η «SABAH» συστηµικό µέσο
είναι;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ (Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας): Η ελληνική Βουλή έχει θέση, είναι γνωστή, είναι σεβαστή. Η Κυβέρνηση έχει θέση. Πάψτε, λοιπόν, να
κάνετε επικίνδυνα παιχνίδια.
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ: Και η «SABAH» και οι τουρκικές
εφηµερίδες είναι συστηµικές;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ: Εµείς κάνουµε επικίνδυνα παιχνίδια;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ (Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας): Ναι, επικίνδυνα παιχνίδια. Ο λαϊκισµός
έχει τα όριά του.
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ: Είπατε για το µείζον θέµα που
δηµιούργησε ο Υπουργός σας;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ (Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας): Οι αντιπολιτευτικές σας διαθέσεις έχουν
τα όριά τους. Έλεος!
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ: Ζητήστε συγγνώµη!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Σας παρακαλώ.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Να παραιτηθεί ο κ. Φίλης.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Κύριε Υπουργέ,
σας παρακαλώ, όχι διάλογο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ (Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας): Δεν κάνω διάλογο εγώ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ: Εσείς συµφωνείτε µε αυτά που
είπε ο κ. Φίλης;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ (Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας): Έχω τελειώσει. Θέλω µόνο να αναφέρω
ότι κατατίθενται κάποιες νοµοτεχνικές βελτιώσεις. Αφορούν κυρίως ζητήµατα ελεγκτικά και επαναρίθµησης του νοµοσχεδίου.
Τα καταθέτω για τα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας
κ. Παναγιώτης (Πάνος) Σκουρλέτης καταθέτει για τα Πρακτικά
τις προαναφερθείσες νοµοτεχνικές βελτιώσεις, οι οποίες έχουν
ως εξής:
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ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ (Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας): Θα ήθελα να αναφερθώ σε κάποιες τροπολογίες που γίνονται δεκτές. Η µία αφορά τον υπολογισµό
διάρκειας ισχύος αδειών εγκαταστάσεις σταθµών και οριστικών
προσφορών σύνδεσης ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ. Είναι η
τροπολογία του κ. Σηφάκη µε γενικό αριθµό 29 και ειδικό 15.
Άλλη τροπολογία έχει θέµα την προσθήκη στις µεταβατικές
διατάξεις ειδικού πλαισίου χωροταξικού σχεδιασµού και αειφόρου ανάπτυξης για λειτουργούντα έργα ΑΠΕ προ της έναρξης
ισχύος. Είναι τροπολογία του κ. Σηφάκη πάλι, µε γενικό αριθµό
41 και ειδικό 27.
Επόµενη τροπολογία, η οποία γίνεται δεκτή, είναι η µε θέµα:
«Εκ νέου επιβολή ανακληθείσας ή αρθείσας ρυµοτοµικής απαλλοτρίωσης ή δέσµευσης». Πρόκειται για τροπολογία που έχει καταθέσει η κ. Θεοπεφτάτου, µε γενικό αριθµό 21 και ειδικό 7.
Είναι άλλες δύο τροπολογίες και ολοκληρώνω. Είναι η τροπολογία πάλι της κ. Αφροδίτης Θεοπεφτάτου, που αφορά διατάξεις
πολεοδοµικού χαρακτήρα, µε γενικό αριθµό 19 και ειδικό 5.
Τέλος, είναι η τροπολογία πάλι της κ. Θεοπεφτάτου µε γενικό
αριθµό 18 και ειδικό 4, που αφορά διατάξεις πολεοδοµικού χαρακτήρα. Πρόκειται για παράταση οικοδοµικών αδειών δηµοσίων
κτηρίων.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Αυτές οι τροπολογίες έχουν διανεµηθεί.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Υπουργέ.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, ζητώ τον λόγο επί
προσωπικού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Κύριε Μανιάτη, ζητάτε τον λόγο επί προσωπικού. Σε τι συνίσταται το προσωπικό;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Το προσωπικό συνίσταται, κύριε Πρόεδρε, στο ότι ο αξιότιµος κύριος Υπουργός µου έκανε την τιµή
να αναφερθεί τρεις φορές σε εµένα και ζητώ τον λόγο για ένα
λεπτό, για να έχει την απάντηση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Ορίστε, έχετε ένα
λεπτό να αναπτύξετε το προσωπικό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Κύριε Υπουργέ, εγώ για ενάµισι µε δύο
χρόνια δούλευα το νοµοσχέδιο αυτό που βρήκατε εσείς έτοιµο…
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ (Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας): Την ευρωπαϊκή οδηγία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Και το δούλευα, µάλιστα, έχοντας και
µια πολύ σκληρή και πολύ σοβαρή διαβούλευση µε τους πολίτες
και το τέλειωσα τον Σεπτέµβρη.
Ζούσατε στην Ελλάδα τον Σεπτέµβρη του 2014, κύριε Υπουργέ; Διότι όποιος ζούσε σε αυτόν τον τόπο αντιλαµβάνεται ότι οι
νοµοθετικές προτεραιότητες της Κυβέρνησης, όταν τα πεζοδρόµια τα σηκώνατε όρθια, ήταν άλλες και κανένας δεν είχε τον
χρόνο να περάσει την ενσωµάτωση µιας οδηγίας.
Όµως, κύριε Υπουργέ, ας πούµε ότι εγώ καθυστέρησα τρεις
µήνες, γιατί άλλους τρεις µήνες υπήρξε εκείνη η Κυβέρνηση.
Όµως, το ετοίµασα και σας το παρέδωσα τον Γενάρη. Εσείς
εννέα µήνες που κυβερνάτε τι ακριβώς κάνατε, για να το φέρετε
πολύ νωρίτερα; Αυτή είναι η πρώτη ερώτηση.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ (Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας): Από το 2012 ήταν.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Η δεύτερη ερώτηση, κύριε Υπουργέ, είναι η εξής: Έχει πολύ
ενδιαφέρον που σχολιάζετε –δεν ξέρω ποιον σχολιάζετε, προφανώς τον εαυτό σας- το ότι όταν ενσωµατώνουµε µια οδηγία, πρέπει να λαµβάνουµε πρόνοιες για την υλοποίηση της οδηγίας.
Κύριε Υπουργέ, στις δικές µας µέρες επενδύθηκαν 500 εκατοµµύρια ευρώ από το «Εξοικονοµώ κατ’ Οίκον» για πενήντα χιλιάδες φτωχές οικογένειες και δώσαµε δουλειά σε δώδεκα
χιλιάδες εργαζόµενους στον χειµαζόµενο κλάδο των οικοδοµών.
Εσείς, που έχετε την ευθύνη για τη νέα προγραµµατική περίοδο, το ΣΕΣ, εδώ και δέκα µήνες, µπορείτε να ενηµερώσετε το
Σώµα πόσα λεφτά θα επενδύσετε στο νέο «Εξοικονοµώ» και πότε
θα ξεκινήσετε να ρίχνετε αυτά τα λεφτά στην πραγµατική οικο-
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νοµία, αφού τα χρήµατα αυτά επίσης σας τα έχουµε διασφαλίσει
εµείς από το ΣΕΣ;
Αυτά τα δύο ήθελα να θέσω, κύριε Πρόεδρε.
Ευχαριστώ.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΑΞΕΒΑΝΑΚΗΣ: Το προσωπικό πού συνίστατο, κύριε Πρόεδρε;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΥΡΣΟΥΖΙΔΗΣ: Το προσωπικό πού ήταν, κύριε
Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Ευχαριστώ, κύριε
Μανιάτη.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ (Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας): Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Θα σας παρακαλέσω, κύριε Υπουργέ, να µην κάνουµε διάλογο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ (Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας): Έθεσε κάτι ο κ. Μανιάτης. Για ένα λεπτό
θέλω τον λόγο, κύριε Πρόεδρε, επειδή δεν ήταν µέσα στην Αίθουσα ο κ. Μανιάτης. Του ανέφερα ότι µας κληροδότησε µια καθυστέρηση διετή σε σχέση µε αναγκαίες µελέτες, που έπρεπε
να είχαν κατατεθεί, για την τροποποίηση του ΚΕΝΑΚ, που είναι
προϋπόθεση για να προχωρήσουµε τη νέα φάση του ΕΣΠΑ. Και
βαρύνεστε και µε αυτό. Μην κάνετε τώρα πως δεν το καταλαβαίνετε.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας Δηµοκρατίας κ. Βρούτσης έχει τον
λόγο για δώδεκα λεπτά.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, λένε ότι όπου
περισσεύει η υποκρισία γεννιέται το θράσος.
Και το λέω αυτό, γιατί πριν από λίγο ακούσαµε όλοι τον Υπουργό, συγκεκριµένα τον κ. Σκουρλέτη, που είχε το θράσος να εγκαλέσει τη Νέα Δηµοκρατία και το σύνολο της Αντιπολίτευσης
της Βουλής για πράγµατα για τα οποία έπρεπε ο ίδιος να ντρέπεται, γιατί κατ’ επανάληψη εξαπάτησε τον ελληνικό λαό και τους
εργαζόµενους και τους συνταξιούχους και όλους τους ανέργους
της χώρας.
Κύριε Σκουρλέτη, εσείς –και το κόµµα σας- δεν είστε ο Υπουργός του 751 ευρώ κατώτατου µισθού;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ (Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας): Εσείς είστε του 751, του τον µειώσατε!
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Κύριε Σκουρλέτη, εσείς και το κόµµα
σας δεν είστε αυτοί που θα σκίζατε τον ΕΝΦΙΑ;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ (Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας): Έλεος! Το 751 πρέπει να το βλέπετε σαν
εφιάλτη στον ύπνο σας!
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Έχετε το θράσος να µιλάτε; Σας παρακαλώ να σεβαστείτε τη διαδικασία.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ (Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας): Εσείς να τη σεβαστείτε, που κοροϊδεύετε
τον κόσµο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Δεν γίνεται να µιλά ο Υπουργός και να
διακόπτει τον οµιλητή.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Σας παρακαλώ.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Προσωπικά έπρεπε να ντρέπεστε.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ (Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας): Εσείς πρέπει να ντρέπεστε.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Ήσασταν στο Σύνταγµα µαζί µε ανέργους και εργαζόµενους και τους τάζατε 751 ευρώ µισθό και
έχουν περάσει δέκα µήνες, τους έχετε εξαπατήσει και εγκαλείτε
την Αντιπολίτευση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Θα σας παρακαλούσα να µην κάνετε διάλογο. Προχωρήστε στην οµιλία σας.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Εµένα, κύριε Πρόεδρε; Μα, διακόπτει
ο Υπουργός τον οµιλητή Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο;
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Διεκόπη από τον Υπουργό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Σας παρακαλώ να
µην κάνετε διάλογο και να προχωρήσετε στην οµιλία σας.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, διακόπτει ο
Υπουργός και φταίει ο οµιλητής;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Εµένα εγκαλείτε, κύριε Πρόεδρε;
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Σας παρακάλεσα
να µην κάνετε διάλογο. Η παράκληση είναι να µην κάνετε διάλογο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Συνεχίζω, κύριε Πρόεδρε.
Ο κ. Σκουρλέτης, λοιπόν, και το κόµµα του, που εκπροσωπεί
ως Υπουργός, είναι ο Υπουργός που έλεγε ότι θα σκίσει το µνηµόνιο και δεν θα υπάρξει ΕΝΦΙΑ. Σήµερα, ο Έλληνας, το ελληνικό
νοικοκυριό, πληρώνει ΕΝΦΙΑ υψηλότερο από πέρυσι, καθώς µπήκαν µέσα και τα καταλύµατα και τα ξενοδοχεία.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Τι ψέµατα λέτε τώρα;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Είναι ο Υπουργός που ήταν δίπλα
στους αγρότες µαζί µε τον Πρωθυπουργό, όταν έκαναν τις απεργιακές κινητοποιήσεις, και τους έταζε λαγούς µε πετραχήλια. Σήµερα, σε αυτό το νοµοσχέδιο φέρνει για πρώτη φορά την κατάργηση του µειωµένου φόρου της κατανάλωσης για τους αγρότες,
τους αλιείς και τους κτηνοτρόφους.
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Δεν θυµάστε τι ψηφίσατε τον Αύγουστο; Τέτοια καραγκιοζιλίκια µέσα στη Βουλή;
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ: Δεν λέει για τον Αύγουστο. Δεν
ξέρετε τι ψηφίζετε.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Είναι ο Υπουργός που εκπροσωπεί ένα
κόµµα που κατηγορούσε τα κοινωνικά επιδόµατα της προηγούµενης κυβέρνησης για εξακόσιες σαράντα χιλιάδες οικογένειες,
οι οποίες είχαν οικονοµικό πρόβληµα, το ονοµαζόµενο «άρθρο
21», που ξεκίνησε από την κυβέρνηση Σαµαρά. Την 1η Ιανουαρίου
του 2013 δόθηκαν 755 εκατοµµύρια ευρώ για εξακόσιες σαράντα
χιλιάδες οικογένειες. Όταν το φέραµε αυτό το υπερσύγχρονο
µέτρο, που έβαζε σε µια τάξη όλο το σύστηµα της κοινωνικής
πολιτικής του κράτους, το κατηγορούσαν και το κατήγγειλαν ως
ψίχουλα. Και σήµερα δεν πληρώνουν ούτε τα ψίχουλα. Αυτό είναι
θράσος!
Για να διευκολύνουµε, λοιπόν, και τους Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ
και να ξεµπλοκάρουµε λίγο και τη διαδικασία, εµείς της Νέας Δηµοκρατίας µε επικεφαλής τον Πρόεδρο του κόµµατος Βαγγέλη
Μεϊµαράκη, όλοι οι Βουλευτές καταθέσαµε σήµερα µία τροπολογία, που θέλουµε να γίνει δεκτή από όλους τους Βουλευτές.
Η τροπολογία έχει να κάνει µε την κατάργηση του 23% ΦΠΑ στην
εκπαίδευση και την επαναφορά στο 13% του ΦΠΑ στα γηροκοµεία, στην τρίτη ηλικία.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Θα την καταθέσω για τα Πρακτικά. Θα την ψηφίσετε;
Εάν τώρα κάποιος µου πει –όχι από τους Βουλευτές, γιατί δεν
ευθύνονται το ίδιο, αλλά από την Κυβέρνηση- «φέρτε µας ισοδύναµα», θα του απαντήσω µε ισοδύναµα που εσείς τα λέγατε.
Είναι αυτά µε τα οποία κερδίσατε και εξαπατήσατε τον λαό, αλλά
δεν κάνατε τίποτα για να τα υλοποιήσετε.
Είναι, λοιπόν, η λίστα Λαγκάρντ. Ως ισοδύναµο, ήταν 3 δισεκατοµµύρια ευρώ το ποσό το οποίο είχατε πει στις προγραµµατικές σας δηλώσεις ότι θα πάρετε από τη λίστα Λαγκάρντ.
Πέρασαν δέκα µήνες. Πόσα φέρατε; Μηδέν! Πάρτε, λοιπόν, ισοδύναµα.
Στα ισοδύναµα είναι η φοροδιαφυγή. Το λαθρεµπόριο είναι
στα ισοδύναµα. Γεµάτα ισοδύναµα. Τι κάνατε; Εξαπατάτε ή έχετε
κατεβάσει τα χέρια και δεν εργάζεστε;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ: Και έχουµε και λιγότερα έσοδα.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Καταθέτουµε, λοιπόν, την τροπολογία
και ζητάµε σήµερα να γίνει αποδεκτή και από τους Βουλευτές
του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί την υποσχέθηκε προεκλογικά και στο debate
ο κύριος Πρωθυπουργός. Θυµάστε τι είπε. Είπε ότι δεν θα υπάρξει 23% στην εκπαίδευση.
Όσον αφορά τα υπόλοιπα ζητήµατα, περί του κ. Φίλη, είδα
τώρα ξαφνικά ένα όψιµο ενδιαφέρον από τον Υπουργό να θέλει
να τον υποστηρίξει.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ: Συµφωνεί, φαίνεται.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Ακούστε, πριν λίγο είδατε τον κ. Βαρβιτσιώτη να καταθέτει το πρωτοσέλιδο της πιο µεγάλης σε κυκλοφορία τουρκικής εφηµερίδας. Μπορεί στο εσωτερικό να
υπάρχει µια δυσαρέσκεια –και καλά κάνει- για τον ΣΥΡΙΖΑ από
τους πολίτες, τις ποντιακές ενώσεις, τα κόµµατα γι’ αυτό το ατό-
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πηµα και ολίσθηµα του κ. Φίλη, αλλά και για τον Πρωθυπουργό,
ο οποίος µε έναν πρωτοφανή τρόπο, την εκκωφαντική σιωπή, δεν
πήρε θέση, για να ξεκαθαρίσει ποια είναι η θέση της Κυβέρνησης
για το συγκεκριµένο ζήτηµα.
Συνέβη και κάτι άλλο, το οποίο πλέον µε βάζει σε υποψίες, και
εµένα και όλη την κοινωνία. Το ξέρετε –µε ερώτηση που κατατέθηκε από τον εκλεκτό συνάδελφο κ. Βαρβιτσιώτη- ότι ο προκάτοχος του κ. Φίλη στο Υπουργείο Παιδείας αφαίρεσε από την
εξεταστέα ύλη της Γ’ λυκείου την ιστορία του ποντιακού ελληνισµού; Το ξέρετε; Σήµερα είναι σε όλα τα µέσα κοινωνικής δικτύωσης πρώτη είδηση.
Είναι αθώο, λοιπόν, το ατόπηµα και το ολίσθηµα του κ. Φίλη
και η υπεράσπιση του κ. Σκουρλέτη ή εµπλέκεστε όλοι µαζί σε
µια καταβαράθρωση της ελληνικής ιστορίας, της ιστορικής µνήµης του Ελληνισµού;
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σήµερα σας άκουσε ο ελληνικός λαός. Θα βγάλει σίγουρα τα συµπεράσµατά του. Κάνετε τη
µία γκάφα µετά την άλλη. Δικαίωµά σας. Όµως, δεν έχετε δικαίωµα να παίζετε µε την ιστορία, µε τον Ελληνισµό, µε τα εθνικά
µας ζητήµατα.
Εγώ θα σας έλεγα –ειπώθηκε και πριν από τον κ. Λυκούδη και
συµφωνώ- ότι πρέπει να είµαστε µε έναν τρόπο συµπόνοιας απέναντί σας, διότι σήµερα βρίσκεστε αντιµέτωποι µε τα ψέµατά
σας, µε το παρελθόν σας, µε τη συµπεριφορά σας, µε την ασυνέπειά σας, όσον αφορά την κοινοβουλευτική διαδικασία.
Θυµηθείτε τι λέγατε! Όλα τα νοµοσχέδια σε αυτούς τους δέκα
µήνες είναι µε τη διαδικασία του κατεπείγοντος ή του επείγοντος.
Όµως, εισάγετε και νέα κοινοβουλευτικά ήθη. Νέα κοινοβουλευτικά ήθη είναι αυτά που κάνουν οι Υπουργοί σας που απαξιούν
τη Βουλή και τους Βουλευτές και ενώ έχουν µια σειρά διατάξεις
µέσα στο νοµοσχέδιο δεν έρχονται να εξηγήσουν στους Βουλευτές και στο Κοινοβούλιο τι είναι αυτές οι διατάξεις. Σίγουρα, λοιπόν, το κλίµα στο οποίο διεξάγεται αυτή η συζήτηση στη Βουλή
είναι και βαρύ, γιατί είναι βαριά και τα ζητήµατα που αφορούν
την οικονοµία και την κοινωνία.
Εγώ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πολύ απλά θα σας πω για
ζητήµατα τα οποία αφορούν την τρέχουσα πολιτική επικαιρότητα, ζητήµατα τα οποία ανοίγουν µπροστά µας. Θέλω να σας
πω ότι τα ατοπήµατα των δηλώσεων των Υπουργών σας έχουν
οδηγήσει την οικονοµία, την κοινωνία, τους ανθρώπους σε σύγχυση, σε αβεβαιότητα. Όλοι πλέον νιώθουµε να χάνουµε τη γη
κάτω από τα πόδια µας. Κανείς δεν αισθάνεται τη σιγουριά µιας
Κυβέρνησης που έχει πυξίδα προσανατολισµού και αποφασιστικότητα για το πού θα πάει η ελληνική οικονοµία.
Ανοίγετε τα ζητήµατα των πλειστηριασµών της πρώτης κατοικίας. Υπάρχει διάχυτη αβεβαιότητα, όταν –σας θυµίζω- µέχρι σήµερα δεν έχει γίνει κατάσχεση ούτε σε ένα σπίτι. Και ανοίγει
πλέον διάπλατα το θέµα και δεν έχετε πάρει θέση ως Κυβέρνηση
για το τι θα γίνει και πού θα οριοθετηθεί το πλαίσιο των πλειστηριασµών.
Δεν έχετε µιλήσει για τις εκατό δόσεις, τις περίφηµες εκατό
δόσεις που έχουν µετατραπεί σε φιάσκο και σήµερα πηγαίνουν
οι πολίτες που σας πίστεψαν και σας ψήφισαν και τον Σεπτέµβριο
και δεν µπορούν να βρουν άκρη, διότι υπάρχει ακόµα υποκειµενική κρίση και δεν έχει καθοριστεί µε υπουργική απόφαση –που
είναι αναγκαία να βγει- το πώς θα γίνει πλέον ο νέος συµβιβασµός, αν υπάρχει. Έτσι, κατά χιλιάδες αποχωρούν από την περίφηµη ρύθµιση των εκατό δόσεων, που είχατε υποστηρίξει τόσο
πολύ και τελικά µετατράπηκε σε φιάσκο και παγίδα για εκατοντάδες χιλιάδες επιχειρηµατίες και πολίτες.
Για το ζήτηµα των ανέργων: Η «ΕΡΓΑΝΗ» του Οκτωβρίου, δυστυχώς για την πατρίδα µας, εκτοξεύεται πάλι σε νέο ρεκόρ.
Πρέπει να βγάλετε τα στοιχεία στο επόµενο διάστηµα. Είναι η
«ΕΡΓΑΝΗ» την οποία στο πρώτο στάδιο τη διαφηµίζατε, γιατί
έβγαζε καλά αποτελέσµατα. Και όταν άρχισε να βγάζει αρνητικά
αποτελέσµατα, σταµατήσατε να τη δείχνετε. Είναι το εργαλείο
το οποίο δείχνει, δυστυχώς, ότι η ανεργία εκτοξεύεται. Είναι η
γνωστή σας δήλωση ως Κυβέρνηση ότι θα εξαφανίσετε την
ανεργία και ότι φταίει αυτή η «κακή» Κυβέρνηση, η προηγούµενη,
για το ύψος της ανεργίας.
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Είναι το επίδοµα του πετρελαίου, που διαβάζουµε –γιατί εκκρεµεί ακόµα η υπουργική απόφαση και έπρεπε να το διευκρινίσετε, γιατί µπαίνει ο χειµώνας- ότι τετρακόσιες χιλιάδες επιδοµατούχοι, που θα έπαιρναν το επίδοµα του πετρελαίου, που το
πήραν πέρσι από την προηγούµενη κυβέρνηση και πρόπερσι, δεν
θα το πάρουν φέτος από την κοινωνικά ευαίσθητη Κυβέρνηση
του ΣΥΡΙΖΑ.
Υπάρχει ακόµα και µεγάλη σύγχυση µε το συνταξιοδοτικό.
Πριν από τέσσερις ώρες περίπου είχαµε συζήτηση στην Επιτροπή Κοινωνικής Ασφάλισης και ρώτησα τον παριστάµενο
Υπουργό Υγείας για το περίφηµο 6% περικοπής στις επικουρικές
συντάξεις, που βαπτίστηκε ότι γίνεται για να πάει στην υγεία.
Και υπήρξε απάντηση. Η απάντηση ήταν καµµία απάντηση!
Δεν πήγε ούτε 1 ευρώ στην υγεία…
ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ (ΜΠΕΤΤΥ) ΣΚΟΥΦΑ: Ψεύδεστε!
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: ...από τη µείωση των επικουρικών συντάξεων που κόπηκαν τον Αύγουστο µήνα κατά 6% και εµπαίξατε
για πολλοστή φορά τον ελληνικό λαό.
ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ (ΜΠΕΤΤΥ) ΣΚΟΥΦΑ: Λέτε ψέµατα!
ΜΕΡΟΠΗ ΤΖΟΥΦΗ: Δεν ακούσατε την απάντηση, κύριε Βρούτση! Δεν την ακούσατε!
(Θόρυβος-διαµαρτυρίες από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Σας παρακαλώ,
κυρίες µου, µη διακόπτετε!
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ: Να µη φωνάζουν, κύριε Πρόεδρε, οι ψεύτες για ψέµατα! Οι ψεύτες για ψέµατα δεν µπορούν
να φωνάζουν!
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ: Δεν είναι κερκίδα εδώ, κύριε Πρόεδρε! Το βράδυ αρχίζει το µατς! Διακόπτουν συστηµατικά, κύριε
Πρόεδρε!
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ: Φωνάζουν για να φοβηθεί ο νοικοκύρης!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Συνεχίστε, κύριε
Βρούτση, σας παρακαλώ.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Εντάξει, καταλαβαίνω τη σύγχυση του
ΣΥΡΙΖΑ. Καταλαβαίνω ότι βρίσκεται αντιµέτωπος –και γι’ αυτό
έχετε και αυτήν την αντίδραση- µε τα ψέµατα και την κοροϊδία
προς τον ελληνικό λαό! Και επειδή πλέον αυτό το εισπράττετε
από τον ελληνικό λαό που δεν µπορείτε να πάτε, όπως πηγαίνατε
παλιά, να του λέτε παραµύθια, έρχεστε στη Βουλή να ξιφουλκήσετε και πάλι αντιδράσεις.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Όµως, την αντίδραση θα τη δείτε στην κοινωνία, εκεί που είπατε τα ψέµατα και εξαπατήσατε τρεις φορές τον ελληνικό λαό!
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ: Έτσι, έτσι!
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Τρεις φορές! Τον Ιανουάριο, µε το δηµοψήφισµα και τον Σεπτέµβριο µε το παράλληλο πρόγραµµα και
τα ανώδυνα ισοδύναµα! Είµαστε εδώ και περιµένουµε!
Όµως, ακόµα κι όταν νοµοθετείτε, θα πρέπει να είστε πιο προσεκτικοί. Να µη νοµοθετείτε ούτε στο γόνατο ούτε πρόχειρα,
διότι αρχίζουν και τα ρήγµατα στο εσωτερικό σας. Και σε λίγο
διάστηµα –µαντεύω ότι πολιτικά θα γίνει αυτό- θα τρέχει η µια
πλευρά της Κυβέρνησης εναντίον της άλλης να προλάβει την κακοτοπιά.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Αυτό ξεκίνησε σήµερα. Η αντίδραση της Αντιπολίτευσης αφ’
ενός, αλλά και το µεγάλο, άδικο θέµα εναντίον των µικροζυθοποιών της ελληνικής βιοµηχανίας έφεραν το πρώτο ρήγµα. Σας
«πούλησε» η µισή πλευρά της Κυβέρνησης, αυτή που σας στηρίζει. Κοινώς, «σας άδειασε»! Πήρατε πάνω σας ένα πολιτικό κόστος, κάτι που είναι δικαίωµά σας! Όµως, προσέξτε! Μην κάνετε
πειράµατα γενικά µε την οικονοµία και την επιχειρηµατικότητα.
Είναι δικαίωµά σας και θα εισπράξετε το πολιτικό κόστος, όπως
δική σας είναι και η εσωτερική ισορροπία της Κυβέρνησης και η
ευστάθειά της. Όµως, δεν είναι δικαίωµά σας το µέλλον της ελληνικής οικονοµίας και το µέλλον της πατρίδας µας.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Ιωάννης Βρούτσης καταθέτει
για τα Πρακτικά την προαναφερθείσα τροπολογία, η οποία βρί-
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σκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Ευχαριστώ πολύ,
κύριε Βρούτση.
Τον λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ κ. Θεοχαρόπουλος.
ΗΛΙΑΣ ΚΑΜΑΤΕΡΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, µε τη σειρά δεν πάµε;
Δεν µιλούν οι Βουλευτές;
ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ: Πηγαίνει καµµιά φορά και εναλλάξ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Ζήτησε τον λόγο.
Γι’ αυτό και τον έδωσα.
Κοιτάξτε! Όταν ζητούν τον λόγο οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι και οι Υπουργοί, τον παίρνουν υποχρεωτικά. Αυτό λέει ο
Κανονισµός. Δεν εξαρτάται από τον Πρόεδρο να παραβιάσει τον
Κανονισµό.
Ορίστε, κύριε Θεοχαρόπουλε, έχετε τον λόγο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ: Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, το νοµοσχέδιο που συζητάµε σήµερα πέρα από την ενσωµάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της κοινοτικής οδηγίας για την
ενεργειακή απόδοση, περιλαµβάνει πλήθος άλλων ετερόκλητων
και αποσπασµατικών διατάξεων.
Το κυριότερο, όµως, είναι ότι συνεχίζετε να νοµοθετείτε πρόχειρα, αποσπασµατικά, χωρίς στόχο για αξιοκρατία και ένα κράτος δικαίου, αλλά µε τάσεις συγκεντρωτισµού –και θα εξηγήσω
γιατί- µε υποβάθµιση του ρόλου των θεσµικών φορέων της αυτοδιοίκησης και χωρίς ουσιαστικό διάλογο µε την κοινωνία.
Το πρώτο µέρος του νοµοσχεδίου µας φέρνει, δυστυχώς, αντιµέτωπους µε την παραβίαση της έννοιας του «ορθώς νοµοθετείν», καθώς αποτελείται από το πρώτο άρθρο που περιλαµβάνει
συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις και καλεί το Κοινοβούλιο να ξε-ψηφίσει διατάξεις τις οποίες είχε υπερψηφίσει λίγες µόνο µέρες πριν.
Μιλάω για τη διάταξη εκείνη σύµφωνα µε την οποία ο ν.
3865/2010 που αφορά στον τρόπο υπολογισµού συντάξεων στον
δηµόσιο τοµέα θα εφαρµόζεται και για όσους θεµελίωσαν συνταξιοδοτικό δικαίωµα και αποχώρησαν από την υπηρεσία από 11-2015 έως και 31-8-2015.
Η Κυβέρνηση αναφερόµενη σε αναντιστοιχία που προφανώς
πραγµατοποιήθηκε εκ παραδροµής, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, και καθιστά τις οικείες διατάξεις ανεφάρµοστες, παραδέχθηκε ότι ο επισπεύδων Υπουργός είχε άγνοια ότι η διάταξη για
την οποία ζήτησε γνωµοδότηση από το Ελεγκτικό Συνέδριο αλλοιώθηκε και εντάχθηκε διαφορετική στο νοµοσχέδιο.
Κατά συνέπεια Υπουργός και Κυβέρνηση παραπλάνησαν, κατά
λάθος ή σκοπίµως -ας πούµε κατά λάθος- ολόκληρο το νοµοθετικό Σώµα να ψηφίσει ένα λάθος κείµενο, εντείνοντας την ανασφάλεια των πολιτών, τους οποίους αγγίζει η εν λόγω ρύθµιση.
Στην καλύτερη περίπτωση, προχειρότητα µπορούµε να πούµε
για αυτήν τη διαδικασία.
Όµως, κύριες και κύριοι Βουλευτές της Κυβέρνησης, δεν τιµά
αυτό το ελληνικό Κοινοβούλιο και πρέπει όλοι µας και όλες οι
Κοινοβουλευτικές Οµάδες να το τονίσουν. Η Κυβέρνηση πρέπει
να είναι πιο σοβαρή σε αυτά τα ζητήµατα. Είναι πράγµατι για
εµάς ανεπίτρεπτο να καταργούνται θεµελιωµένα συνταξιοδοτικά
δικαιώµατα και για πρώτη φορά να τιµωρούνται εκείνοι που επέλεξαν να µείνουν στην εργασία τους αντί να αποχωρήσουν.
Για τον λόγο αυτό, η Δηµοκρατική Συµπαράταξη έχει ζητήσει
µία συγκεκριµένη αλλαγή, για την οποία δεσµεύτηκε προφορικά
αρχικά ο Υφυπουργός Κοινωνικών Ασφαλίσεων κ. Πετρόπουλος
στην επιτροπή. Γι’ αυτό έχουµε φέρει και συγκεκριµένη τροπολογία, µε την οποία ζητάµε τα µέχρι 18 Αυγούστου 2015 θεµελιωµένα δικαιώµατα να µη θίγονται και το δικαίωµα της συνταξιοδότησης να µπορεί να ασκηθεί οποτεδήποτε.
Δυστυχώς δεν είναι εδώ ο αρµόδιος Υφυπουργός, ο οποίος
αποδέχθηκε –και έχει καταγραφεί στα Πρακτικά- αρχικά αυτήν
την αλλαγή. Ανέφερε ότι θα υπάρξει τροπολογία που θα την
υπερκαλύπτει µάλιστα και βέβαια όχι µόνο δεν ξεκαθάρισε το
επόµενο χρονικό διάστηµα τι ακριβώς εννοεί, αλλά µε σηµείωµά
του –όπως ακούσαµε- µετά από δύο ώρες, είπε ότι δεν την υπερκαλύπτει τελικά, δείχνοντας µία κατάσταση η οποία µόνο σοβαρότητα δεν µπορεί να δείξει για τον τρόπο που νοµοθετούµε και
τον τρόπο που νοµοθετεί αυτή τη στιγµή το Κοινοβούλιο.
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Επιτρέψτε να κάνω µου κάποιες σηµαντικές επισηµάνσεις για
το δεύτερο µέρος του νοµοσχεδίου, για τα άρθρα από το 2 έως
το 23, που εναρµονίζει µε την ελληνική νοµοθεσία την οδηγία
2012/27 για την ενεργειακή απόδοση. Αφήνει βέβαια κενά ως
προς τον τρόπο µε τον οποίο θα στηριχθούν οι προβλεπόµενες
διατάξεις.
Η πρώτη σοβαρή επισήµανση αφορά τη δηµιουργία Ειδικού
Ταµείου Ενεργειακής Απόδοσης για τη χρηµατοδότηση προγραµµάτων και άλλων µέτρων βελτίωσης ενεργειακής απόδοσης, την ανάπτυξη της αγοράς παροχής ενεργειακών υπηρεσιών
και την υλοποίηση ενεργειών κοινωνικού χαρακτήρα. Και εδώ τίθεται εύλογα το ερώτηµα της σκοπιµότητας της δηµιουργίας
αυτού του ταµείου. Όσο και να ρωτήσαµε δεν πήραµε συγκεκριµένες απαντήσεις. Ποιοι είναι οι λόγοι που οδηγούν στη δηµιουργία ενός ακόµα δηµόσιου φορέα και στην ανάγκη να επωµισθεί
το κράτος νέα διοικητικά έξοδα; Δεδοµένης εξάλλου της ύπαρξης του Πράσινου Ταµείου, µε ποιον τρόπο θα διασφαλισθεί ότι
η δηµιουργία αυτού του νέου ταµείου δεν θα οδηγήσει σε καθυστέρηση αλλά ούτε και σε κατακερµατισµό των οικονοµικών
πηγών για το περιβάλλον;
Δεν µπορώ, επίσης, να µην εκφράσω και τη διαφωνία της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης, διότι όπως προβλέπεται στο νοµοσχέδιο, οι ενεργειακοί έλεγχοι θα διενεργούνται από άτοµα
χωρίς επιµόρφωση, αλλά µόνο µε συγκεκριµένη εµπειρία. Εδώ
ρωτάµε: µε ποιον τρόπο θα διασφαλιστεί η δουλειά των ελεγκτών και θα εξασφαλιστεί η αξιοπιστία της; Η ρύθµιση αυτή µπορεί εύκολα να ανοίξει την πόρτα σε λαϊκισµούς και συντεχνίες.
Και επειδή ακούσαµε για λαϊκισµούς, να µην ξεχνάµε τον λαϊκισµό που πρόσφατα έχουµε ζήσει σε σχέση µε πάρα πολλά θέµατα και πάρα πολλές αλλαγές απόψεων και θέσεων για όλα τα
ζητήµατα, από τη διαπραγµάτευση ως το δηµόσιο χρέος. Δεν
θέλω να µιλήσω για τα γενικά θέµατα αυτή τη στιγµή, αλλά νοµίζω ότι πρέπει να είµαστε πολύ προσεκτικοί, ιδίως σε αυτήν τη
χρονική στιγµή, όταν αναφερόµαστε σε λαϊκισµό.
Η Δηµοκρατική Συµπαράταξη, λοιπόν, έχει επανειληµµένα επισηµάνει την ανάγκη να περνούν οι ενεργειακοί ελεγκτές από το
Εθνικό Σύστηµα Διαπίστευσης.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, εµείς αυτά τα άρθρα, αυτή την
κριτική την κάνουµε µε καλόπιστη διάθεση και έχουµε ξεκαθαρίσει ότι τα άρθρα αυτά τα οποία εναρµονίζουν την ελληνική µε
την κοινοτική νοµοθεσία, τα περισσότερα, όσα βρίσκονται στη
σωστή κατεύθυνση, τα περισσότερα από αυτά θα τα στηρίξουµε,
όµως αυτά δεν συγκροτούν την πλειοψηφία αυτού του νοµοσχεδίου.
Δυστυχώς, το τρίτο µέρος αυτού του νοµοσχεδίου, στο οποίο
θα αναφερθώ τώρα, υπερκαλύπτει οποιοδήποτε θετικό γεγονός,
οποιαδήποτε θετική ρύθµιση υπάρχει. Και θα αναφερθώ συγκεκριµένα. Μείναµε πραγµατικά κατάπληκτοι µε τη συρροή διατάξεων αρµοδιότητας διάφορων Υπουργείων. Θα σταθώ µόνο σε
τέσσερα βασικά σηµεία και στην αυριανή συζήτηση θα αναφερθούµε αναλυτικότερα επί των άρθρων.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, αντιλαµβάνεστε στ’ αλήθεια τι
πραγµατικά θα επιφέρουν οι διατάξεις του τρίτου µέρους του
νοµοσχεδίου; Πλήττουν σηµαντικά τον πρωτογενή τοµέα, τη µικροµεσαία επιχειρηµατικότητα. Και όσον αφορά την παιδεία, δεν
µπορούµε να καταλάβουµε γιατί, ενώ η χώρα χρειάζεται ένα ολοκληρωµένο νοµοσχέδιο, µια αλλαγή, µια µεταρρύθµιση στην παιδεία, έρχεται µια αποσπασµατική ρύθµιση, την οποία σας έχουµε
ζητήσει να την αποσύρετε για συγκεκριµένους λόγους.
Αυτό που χρειαζόµαστε είναι να προχωρήσουµε σε βαθιές
τοµές, να καθιερώσουµε αξιοκρατικές διαδικασίες. Μόνο αυτό
δεν κάνετε στο τρίτο µέρος αυτού του νοµοσχεδίου.
Για να γίνω σαφέστερος, λοιπόν, το άρθρο 51 καταργεί τις φοροαπαλλαγές των αγροτών στο πετρέλαιο ντίζελ και αυξάνεται
ο ειδικός φόρος κατανάλωσης από τα 66 ευρώ στα 200 ευρώ
ανά χιλιόλιτρο. Μάλιστα το µέτρο αυτό έχει αναδροµική ισχύ.
Σας ρωτάµε, λοιπόν -και σας ρωτήσαµε και στις επιτροπές- κάτι
το οποίο ήταν και δική σας εξαγγελία µέχρι τον Ιανουάριο του
2015: Γιατί δεν προχωράµε εδώ, σήµερα, όλοι µαζί σε αγροτικό
πετρέλαιο κίνησης, µε βάση στρέµµατα και είδος της καλλιέργειας; Γιατί δεν θεσπίζουµε για το επόµενο έτος αγροτικό πετρέ-
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λαιο κίνησης;
Εµείς καταθέσαµε συγκεκριµένη τροπολογία γι’ αυτό το ζήτηµα, στο οποίο ζητούµε να ισχύσει από 1-1-2016 η καθιέρωση
της κάρτας αγροτικού πετρελαίου, µε δεδοµένη την ανάγκη για
στήριξη της αγροτικής παραγωγής, των εξαγωγών και της ενίσχυσης του εισοδήµατος όσον ασχολούνται µε τη γεωργία και
την κτηνοτροφία. Καλούµε όλες τις πτέρυγες της Βουλής να στηρίξουν αυτήν την προσπάθεια.
Η ανταγωνιστικότητα των προϊόντων µε το άρθρο, τη ρύθµιση
την οποία φέρνετε, µειώνεται σε σχέση µε τα προϊόντα άλλων
χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν καθιερώσει τη χρήση
αγροτικού πετρελαίου. Αυτό το µέτρο, µάλιστα, το οποίο φέρνετε -και καταθέτουµε τροπολογία, η οποία πρέπει να ψηφιστείέρχεται σε συνδυασµό µε άλλες ρυθµίσεις που αναµένονται να
έρθουν το αµέσως επόµενο χρονικό διάστηµα, αλλά έχουν ήδη
ανακοινωθεί κι έχουν φέρει τεράστια αναστάτωση στους αγρότες αυτήν τη στιγµή. Με τη φορολόγηση των κοινοτικών ενισχύσεων µε 26%, ένα στοιχείο το οποίο δεν ισχύει πουθενά στην
Ευρωπαϊκή Ένωση αυτήν τη στιγµή, µε την αύξηση του ΦΠΑ στα
γεωργικά εφόδια από το 13% στο 23%, ενώ ο ΦΠΑ σε όλες τις
χώρες της Ευρωζώνης είναι κάτω κι από το 13% αυτήν τη χρονική στιγµή, µε τον τριπλασιασµό των ασφαλιστικών εισφορών,
µε την προκαταβολή φόρου 100%, δεν θα µείνει κανένας να παράγει. Πρέπει να το ξεκαθαρίσουµε.
Δεν είναι εδώ ο αρµόδιος Υπουργός για να απαντήσει σ’ αυτά
τα ερωτήµατα. Υπάρχει αναστάτωση στον αγροτικό πληθυσµό.
Στις επιτροπές ζητήσαµε να έρθουν όλοι οι αγροτικοί φορείς. Δυστυχώς, αν και οι Κοινοβουλευτικές Οµάδες ζητήσαµε να έρθουν
πολλοί αγροτικοί φορείς, δεν κλήθηκαν αυτοί στη διαδικασία της
ακρόασης, µε αποτέλεσµα να µην υπάρχει αυτήν τη στιγµή η
πλήρης ενηµέρωση.
Έχουµε ένα µέτρο µπροστά µας, το οποίο το έχετε δεχθεί, απ’
ό,τι έχουµε µάθει, στη διαπραγµάτευση. Ζητούµε, λοιπόν, να καθιερωθεί αγροτικό πετρέλαιο κίνησης άµεσα από το επόµενο
έτος, µε βάση τα στρέµµατα και το είδος της καλλιέργειας.
Όσον αφορά στα άλλα άρθρα, θα αναφερθώ πάλι µόνο στα
πιο σηµαντικά. Έχετε ένα άρθρο, το άρθρο 53, που προβλέπει
τη µεταφορά τεσσάρων χιλιάδων είκοσι µεγάλων φορολογικών
υποθέσεων από το ΣΔΟΕ στη Γενική Γραµµατεία Δηµοσίων Εσόδων και τη δηµιουργία πεντακοσίων οργανικών θέσεων στη Γενική Γραµµατεία. Θεωρούµε ότι η πάταξη της φοροδιαφυγής
είναι αναγκαία, αλλά δεν είναι µόνο θέµα εσόδων. Πρέπει να ικανοποιήσει το αίσθηµα δικαίου αυτήν τη στιγµή των πολιτών.
Ακόµη όµως δεν γνωρίζουµε τι γίνεται µε τις υπόλοιπες περίπου
τριάντα τέσσερις χιλιάδες υποθέσεις που βρίσκονται σε εκκρεµότητα, καθώς το ΣΔΟΕ έχει περίπου συνολικά τριάντα οκτώ χιλιάδες υποθέσεις που ελέγχει, ενώ στο νοµοσχέδιο προβλέπεται
να µεταφερθούν τέσσερις χιλιάδες είκοσι µεγάλες υποθέσεις.
Ρωτάµε, λοιπόν: Γι’ αυτές τις τέσσερις χιλιάδες είκοσι υποθέσεις θα ξεκινήσει ο φορολογικός έλεγχος από το µηδέν ή θα ληφθεί υπ’ όψιν η προεργασία που έχει γίνει; Ζητήσαµε στις
επιτροπές να έρθει ο αρµόδιος Υπουργός Οικονοµικών για να
απαντήσει τι γίνεται µε τις τριάντα τέσσερις χιλιάδες υποθέσεις.
Δεν ήρθε. Ελπίζουµε να έρθει στην Ολοµέλεια να απαντήσει στο
συγκεκριµένο ερώτηµα η Κυβέρνηση, δηλαδή στο τι γίνεται και
πώς θα γίνει ο έλεγχος όλων αυτών των υποθέσεων.
Με το άρθρο 31, κυρίες και κύριοι, τροποποιείτε διατάξεις σχετικά µε το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων και τα Περιφερειακά Σχέδια Διαχείρισης Αποβλήτων και επανακαθορίζετε τη
σχετική διαδικασία εκπόνησης.
Επί της ουσίας, όµως, δηµιουργείται σοβαρό πρόβληµα, τυπικό και ουσιαστικό ως προς το σκέλος που αναφέρεται στην έγκριση των Περιφερειακών Σχεδίων Διαχείρισης Αποβλήτων.
Εισάγεται µια ακόµη φάση έγκρισης, σε κυβερνητικό επίπεδο,
προσθέτοντας γραφειοκρατία, µε όποιες αρνητικές συνέπειες
αυτό συνεπάγεται.
Σε ό,τι αφορά το τυπικό πρόβληµα, η προτεινόµενη ρύθµιση
έρχεται ως επείγουσα, ενώ δεν έχει ζητηθεί από κάποιον αιρετό
φορέα και ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία αναθεώρησης
των ΠΕΣΔΑ των περιφερειών. Αυτά, κύριοι της Κυβέρνησης, δεν
τα λέµε εµείς. Τα λέει η κ Δούρου. Και δεν έχει αναιρεθεί το γε-
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γονός ότι δεν έχει ζητηθεί από κάποιον αιρετό φορέα και ότι έχει
έλθει ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία αναθεώρησης των
ΠΕΣΔΑ των περιφερειών, όπως είπατε. Συνεπώς, αν δεν θέλετε
να απαντήσετε σε µας, πρέπει να απαντήσετε στους περιφερειάρχες που σας έχουν θέσει αυτά τα συγκεκριµένα ζητήµατα.
Επιχειρήσατε για εµάς µια ακατανόητη ρύθµιση: να χρειάζεται
αρχικά η σύµφωνη γνώµη του Γενικού Γραµµατέα του Υπουργείου, ώστε η Κυβέρνηση να εγκρίνει ή να απορρίπτει την απόφαση ενός περιφερειακού συµβουλίου για τη διαχείριση απορριµµάτων. Για να καταλάβει κάποιος προθέσεις, αρκεί να σηµειώσω το εξής: όταν ζητήσαµε στο νοµοσχέδιο για τις ραδιοτηλεοπτικές άδειες να υπάρχει σύµφωνη γνώµη µιας ανεξάρτητης
αρχής, του Εθνικού Συµβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, το αρνηθήκατε και επιµείνατε στο να είναι ο εκάστοτε αρµόδιος Υπουργός
Επικρατείας ο µοναδικός υπεύθυνος για τον αριθµό των αδειών.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Σε αυτό το νοµοσχέδιο, όµως, επιχειρήσατε το ακριβώς αντίθετο: Εκεί που η δικαιοδοσία ανήκει στις περιφέρειες, να υπάρχει
σύµφωνη γνώµη του Υπουργείου. Το ακριβώς αντίθετο. Μήπως
να καταργήσουµε πέρα από τις ανεξάρτητες αρχές και την τοπική αυτοδιοίκηση και την περιφερειακή;
Ιδιαίτερη αναφορά θα ήθελα να κάνω για την παιδεία -θα τα
πούµε στα άρθρα- και στα δυσεπίλυτα προβλήµατα που αντιµετωπίζει. Είδαµε το προηγούµενο χρονικό διάστηµα το ζήτηµα των
περιφερειακών διευθυντών εκπαίδευσης, των δεκατριών περιφερειών, που τοποθετήθηκαν έντεκα από τον ΣΥΡΙΖΑ - δύο από
τους ΑΝΕΛ.. Το είδαµε και το ζήσαµε. Τώρα έχουµε το άρθρο 42
µε το οποίο καταργούνται τα υπηρεσιακά συµβούλια πριν τη
λήξη της θητείας τους. Ζητήσαµε διευκρινίσεις γιατί καταργείτε
τα υπηρεσιακά συµβούλια πριν τη λήξη της θητείας. Συνιστά
αυτό πρόοδο; Να συµφωνήσουµε, κυρίες και κύριοι, ότι χρειάζεται µια συνολική εκπαιδευτική µεταρρύθµιση. Είναι ώρα να συζητήσουµε ένα ολοκληρωµένο νοµοσχέδιο. Δεν τιµά κανέναν να
συζητούµε αυτό εδώ το άρθρο, το οποίο σας αναφέρω συγκεκριµένα µόνο για την παιδεία.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει επανειληµµένα το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Αν, λοιπόν, πιστεύετε, έστω κατ’ ελάχιστον, στις εξαγγελίες
για κοινωνική συνοχή, δεν µπορείτε παρά να δεχτείτε τις προτάσεις µας. Έχουµε κάνει έξι τροπολογίες. Κάθε άλλη ενέργεια θα
έχει ως αποτέλεσµα να πλήττεται η κοινωνική συνοχή. Η στήριξη
της ελληνικής οικογένειας είναι σήµερα περισσότερο απαραίτητη από ποτέ και όχι η επιβολή νέων δυσβάστακτων µέτρων. Γι’
αυτό έστω και τώρα, ζητάµε να δεχθείτε τις προτάσεις µας. Εµείς
προσπαθούµε να κάνουµε εποικοδοµητική αντιπολίτευση.
Έχουµε φέρει συγκεκριµένες τροπολογίες, τις οποίες σας αναφέραµε, και νοµίζω ότι αυτές οι τροπολογίες µπορούν να γίνουν
αποδεκτές.
Το νοµοσχέδιο αυτό θα µπορούσε για εµάς να χαρακτηριστεί
ως ένα τρανταχτό παράδειγµα ανεπάρκειας σε πολλά ζητήµατα.
Ενσωµατώνει µεν στην ελληνική νοµοθεσία την κοινοτική οδηγία,
κάτι που πράγµατι είναι απαραίτητο, αλλά αφήνει πολλά νοµοθετικά κενά. Πλήττει σηµαντικά τον πρωτογενή τοµέα και τη µικροµεσαία επιχειρηµατικότητα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Παρακαλώ ολοκληρώστε, κύριε Θεοχαρόπουλε.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ: Και βέβαια δεν τιµά κανέναν ότι στο ζήτηµα µε τη ζυθοποιία και αυτό που αναδείχθηκε ως
ζήτηµα, οι Βουλευτές του κυβερνώντος κόµµατος, του ΣΥΡΙΖΑ,
το ψήφισαν στην επιτροπή για να έλθει στην Ολοµέλεια. Παρά
την αντίδραση όλης της Αντιπολίτευσης, χρειάστηκε το κόµµα
των Ανεξαρτήτων Ελλήνων από τη Συµπολίτευση και χρειάστηκε,
δυστυχώς, ο συγκυβερνήτης σας, της λαϊκίστικης Δεξιάς, να
προσπαθήσει να σας επηρεάσει για να µην έλθει τελικά αυτό στο
νοµοσχέδιο. Στο τέλος το ψηφίσατε για να έλθει στην Ολοµέλεια.
Δεν το συζητούµε σήµερα, παρά τη δική σας ψήφο.
Το κυριότερο, όµως, είναι ότι το νοµοσχέδιο αυτό αποδεικνύει
ότι δεν έχετε καταλάβει τι πρέπει να γίνει για να υπερβεί η χώρα
την κρίση.
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Για όλους, λοιπόν, τους παραπάνω λόγους η Δηµοκρατική
Συµπαράταξη θα καταψηφίσει επί της αρχής το νοµοσχέδιο. Θα
ψηφίσει βέβαια εκείνα τα άρθρα και τις ρυθµίσεις, τα οποία είναι
απαραίτητα για να γίνει µια ουσιαστική εναρµόνιση της ελληνικής
νοµοθεσίας στις κοινοτικές οδηγίες, γιατί αυτό επιτάσσει η λογική µας.
Θα θέλαµε να δείτε σοβαρά τις τροπολογίες τις οποίες έχουµε
καταθέσει. Οι τροπολογίες αυτές δείχνουν το πώς χρειάζεται να
υπάρχει συναίνεση. Συναίνεση ζητάτε. Δείξτε το πραγµατικά στις
τροπολογίες τις οποίες έχουµε φέρει!
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Ευχαριστώ, κύριε
Θεοχαρόπουλε.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας): Κύριε Πρόεδρε, µπορώ να έχω τον λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Έχουµε κανονίσει
να πάρετε τον λόγο λίγο πιο µετά.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας): Για να µην πάρω τον λόγο δύο φορές.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Ακριβώς µετά τον
Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο της Χρυσής Αυγής θα σας δώσω
τον λόγο.
ΗΛΙΑΣ ΚΑΜΑΤΕΡΟΣ: Να µιλήσουν κι οι Βουλευτές, κύριε Πρόεδρε.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας): Μπορώ να έχω τον λόγο τώρα;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Τώρα µου το είπατε. Έχει τον λόγο ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Χρυσής Αυγής, κ. Παναγιώταρος.
Άρχισα να ανακοινώνω τον κ. Παναγιώταρο και µου ζητήσατε
τον λόγο, κύριε Τσιρώνη. Είχε, όµως, προγραµµατιστεί να µιλήσετε µετά από δύο Βουλευτές.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας): Για να µην πάρω δύο φορές τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Όχι. Μία θα τον
πάρετε.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας): Θα µπορούσα να τον ζητήσω επί προσωπικού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Θέλετε τον λόγο
επί προσωπικού;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας): Για να µην πάρω τον λόγο επί προσωπικού…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Κρεµαστινός): Τότε θα µιλήσετε
κανονικά.
Τον λόγο έχει ο κ. Παναγιώταρος.
ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θα συµφωνήσω µε τον κ. Σκουρλέτη, όταν απευθύνθηκε προς
τον εισηγητή της Νέας Δηµοκρατίας και είπε ότι η Νέα Δηµοκρατία ξεχειλίζει από λαϊκισµό, όχι βέβαια για τον λόγο για τον οποίο
ανεφέρθη, περί µνηµονίων, ότι ο κ. Σκουρλέτης κατηγορούσε τον
κ. Βαρβιτσιώτη. Μα, εσείς που ψηφίσατε τα µνηµόνια και τον Αύγουστο και το τρίτο µνηµόνιο, τώρα έρχεστε και µας λέτε άλλα.
Εµείς θα κατηγορήσουµε τη Νέα Δηµοκρατία για λαϊκισµό και
σπέκουλα για πολύ πιο σοβαρά θέµατα, για τα εθνικά ζητήµατα.
Ποιος µπορεί να ξεχάσει το βιβλίο της κ. Ρεπούση το οποίο γράφτηκε µε την έγκριση της Νέας Δηµοκρατίας και της Υπουργού
κ. Γιαννάκου, όπου εκεί µιλούσε για «συνωστισµό» στην προκυµαία της Σµύρνης, έτσι απλά και γενικά;
Να υπενθυµίσω στον κ. Βαρβιτσιώτη, που ξαφνικά αγάπησε
την Ελλάδα και την πατρίδα, τις δηλώσεις του για τις σηµαίες
που καίγονταν ότι ένα κοµµάτι πανί είναι, ότι δεν είναι κάτι φοβερό για το οποίο θα πρέπει να κάνουµε θέµα;
Να υπενθυµίσουµε στη Νέα Δηµοκρατία την παρουσία του κ.
Γεροντόπουλου ως Υφυπουργού Εξωτερικών στα εγκαίνια του
µουσείου του Κεµάλ Ατατούρκ, ξέρετε, αυτού που λένε ότι ήταν
η κατοικία του που δεν ήταν η κατοικία του, αλλά που πολύ έντεχνα οι Τούρκοι το έχουν εκµεταλλευθεί και το χρησιµοποιούν
κατά τέτοιον τρόπο; Φτάσαµε στο σηµείο στις 26 Οκτωβρίου,

1300

ανήµερα της γιορτής του Αγίου Δηµητρίου, της απελευθέρωσης
της Θεσσαλονίκης, χιλιάδες Τούρκοι µε τουρκικές σηµαίες, µε
λουλούδια έξω από την ψευτοκατοικία του Κεµάλ Ατατούρκ, να
πανηγυρίζουν και να κάνουν τα δικά τους.
Υπενθυµίζουµε επίσης την αναφορά κάποιου Βουλευτή της
Νέας Δηµοκρατίας πριν από πολύ λίγο καιρό, ο οποίος ανεφέρθη
στους Πόντιους ως Ρωσοπόντιους και µετά τις έντονες αντιδράσεις της πτέρυγας της Χρυσής Αυγής, το πήρε πίσω κ.λπ..
Κάτι ακόµα: Πολύ ωραίο όντως το βιβλίο που έχει εκδώσει η
Βουλή των Ελλήνων το 2004 σχετικά µε τη Γενοκτονία των Ποντίων, αλλά το θυµηθήκατε πολύ αργά, κύριε Βαρβιτσιώτη. Εδώ
βλέπω ότι υπάρχει µία ερώτηση της Χρυσής Αυγής µόλις από
τον Φεβρουάριο του 2013 που αναφέρεται στους λόγους για
τους οποίους δεν εκδίδεται αυτό το βιβλίο ξανά, ενώ άλλα εκδίδονται συνεχώς και συνεχώς. Φαίνεται ότι ήταν πολύ καλή έκδοση, είχε ενδιαφέρον, πονούσε κάποιους και γι’ αυτό δεν την
επανεκδίδουν.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Β’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΡΕΜΕΝΟΣ)
Δεν µπορούµε να µιλήσουµε για λαϊκισµό από την πλευρά του
ΣΥΡΙΖΑ και για τις δηλώσεις του κ. Φίλη και για την επίσηµη συµπαράσταση που είχε από τον ΣΥΡΙΖΑ µέσω του κ. Αµανατίδη που
είπε ότι ο κ. Φίλης εξέφραζε προσωπικές επιστηµονικές απόψεις,
πολύ απλά γιατί αυτές ήταν πάντοτε οι θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ, αντεθνικές, από ένα κόµµα αρνησιπάτριδων, που ήταν πάντα στην
πρώτη γραµµή για οτιδήποτε αντεθνικό και ανθελληνικό. Αυτό,
όµως, το οποίο δεν σχολιάστηκε επαρκώς, είναι αυτό που ανέφεραν και προλαλήσαντες σχετικά µε το πρωτοσέλιδο της
«SABAH» που δεν είναι µόνο αυτή, είναι και η «BIRLIK», είναι και
όλες οι εφηµερίδες, είναι και όλα τα σχόλια του τουρκικού Τύπου
και όχι µόνο.
Καταθέτω για τα Πρακτικά τα αποκόµµατα από τις τουρκικές
εφηµερίδες και την ερώτηση που είχε κάνει ο κ. Γρέγος το 2013.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Ηλίας Παναγιώταρος καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία
βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Το πολύ πιο σοβαρό και σηµαντικότερο όλων είναι ότι όταν κάποια στιγµή θα υπάρχει µία πραγµατικά εθνική κυβέρνηση και θα
θέλει να θέσει το ζήτηµα της Γενοκτονίας των Ποντίων σε παγκόσµιο επίπεδο, να αναγνωριστεί όπως καταφέρνουν οι Αρµένιοι,
οι οποίοι λειτουργούν ενωµένοι, µεθοδικά, χωρίς να σταµατούν
ποτέ και επιτυγχάνουν να αναγνωρίζουν η µία χώρα της υφηλίου
µετά την άλλη τη γενοκτονία των Αρµενίων, όταν θα υπάρξει µία
εθνική κυβέρνηση και θα θέλει να φέρει παντού αυτό το θέµα,
έτσι ώστε να αναγνωριστεί και η Γενοκτονία των Ποντίων, θα µας
κουνάνε τις δηλώσεις του κ. Φίλη και άλλων στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ όχι µόνο οι Τούρκοι που δεν µας ενδιαφέρει η άποψή τους,
αλλά από τον ΟΗΕ, από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από αλλού και
θα λένε: «Μα καλά, εδώ Υπουργοί των κυβερνήσεών σας λένε
άλλα κι εσείς έρχεστε εδώ και µας ζητάτε αναγνώριση της Γενοκτονίας των Ποντίων»; Αυτό είναι το ζητούµενο.
Ας µη µιλήσουµε για τον ρόλο των Ανεξαρτήτων Ελλήνων,
ενός πατριωτικού, εντός ή εκτός εισαγωγικών, κόµµατος –βάλτε
εσείς τα εισαγωγικά, αν θέλετε- που µε µια απλή, «λάιτ» δήλωση
έβγαλαν την ουρά τους απ’ έξω, όπως την είχαν βγάλει προ ολίγων µηνών όταν ήρθε το νοµοσχέδιο για την απόδοση της ιθαγένειας. Σκέφτηκαν πως αφού θα ψηφιστεί από τους άλλους,
εµείς ας το καταψηφίσουµε κι είναι όλα καλά. Θα είµαστε όλοι
ευχαριστηµένοι. Κι εµείς στους υπουργικούς θώκους, στη συγκυβέρνηση, και θα διαλύεται η πατρίδα και δεν θα τρέχει µια απολύτως. Επαναλαµβάνω ότι δεν θα µπορούσαµε να περιµένουµε
κάτι διαφορετικό από τον κ. Φίλη και από άθεους και αρνησιπάτριδες.
Ακούσαµε τον εισηγητή του ΣΥΡΙΖΑ πιο πριν που αναφέρθηκε,
εκτός των άλλων ανακουφιστικών µέτρων για την ελληνική κοινωνία που έρχονται τώρα ως προαπαιτούµενα και όχι µόνο, στην
πολύ θετική πράξη, τη λεγόµενη «αξιοποίηση» –κρατήστε αυτή
τη λέξη- του παραλιακού µετώπου Κερατσινίου- Δραπετσώνας.
Θα δηµιουργηθεί ένα µνηµείο βιοµηχανικής αρχαιολογίας.
Ένας που δεν ξέρει, όταν θα ακούσει για την αξιοποίηση του
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παραλιακού µετώπου, θα νοµίζει τίποτα φοβερές πλαζ. Οργανώστε και τουριστικά διήµερα και τριήµερα στην Ψυττάλεια µε βουτιές στα κολοβακτηρίδια ή στις χαβούζες!
Το πρόβληµα είναι άλλο, κύριοι, που µιλάτε συνεχώς για ανάπτυξη αλλά δεν ξέρετε λέξη επ’ αυτού. Όχι να γίνουν µνηµείο
βιοµηχανικής αρχαιολογίας τα διάφορα εργοστάσια, των οποίων
τα φουγάρα κάποτε κάπνιζαν και δούλευαν εκεί εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόµενοι. Υπήρχε παραγωγή. Έτσι δηµιουργείται ανάπτυξη. Όχι να γίνει µουσείο, παραδείγµατος χάριν, το Μουσείο
Λιπασµάτων και άλλα. Τα κλείσατε τεχνηέντως και τώρα εισάγετε
τα λιπάσµατα. Τα πληρώνει ο Έλληνας αγρότης χρυσάφι και
εξαρτάται από τις εισαγωγές.
Θα έπρεπε να φέρνετε νοµοσχέδια, άρθρα, νόµους, τα οποία
θα έχουν να κάνουν µε τη δηµιουργία θέσεων εργασίας κι όχι µε
τις δήθεν αξιοποιήσεις χώρων. Είδαµε κι από τις άλλες αξιοποιήσεις τι γίνεται, είτε από το κράτος είτε από ιδιώτες. Οι µόνοι
που θα βγουν ωφεληµένοι θα είναι οι γνωστοί µεγαλοεργολάβοι
που θα πάρουν τις δουλειές αυτές και πάλι µε ΕΣΠΑ, συγχρηµατοδότηση που µόνο αυτοί παίρνουν. Φυσικά το υπόλοιπο 50%60% το πληρώνει ο ελληνικός λαός. Και άλλα δάνεια και άλλα
χρέη για να αξιοποιήσουµε κάτι το οποίο θα έπρεπε να είναι
ενεργή βιοµηχανική ζώνη και να παράγει. Δουλειές θέλει ο κόσµος.
Βλέπουµε ότι για πολλοστή φορά έρχεται τροπολογία σχετικά
µε το Μέγαρο Μουσικής. Να δώσουµε µια αλά καρτ ασφαλιστική
φορολογική ενηµερότητα σε ένα µνηµείο χρεοκοπίας. Πάνω από
240 εκατοµµύρια ευρώ χρωστάει το Μέγαρο Μουσικής στα είκοσι δύο χρόνια λειτουργίας του. Κάποιοι κουλτουριάρηδες το
λένε «πηγή δηµιουργίας» και «πηγή πολιτισµού», για να πηγαίνουν µόνοι τους, οι εξής συγκεκριµένοι εδώ και είκοσι δύο χρόνια, οι ίδιοι. Δεν είχε, σε γενικές γραµµές, τη δυνατότητα το ευρύ
κοινό να πάει να παρακολουθήσει.
Όµως, αυτό δεν είχε να κάνει µε το αν είχε το ευρύ κοινό ή το
λιγότερο ευρύ κοινό. Δώσατε 240 εκατοµµύρια µε την εγγύηση
του ελληνικού δηµοσίου δανεικά κι αγύριστα, όπως πολλά άλλα,
και την ίδια ώρα ζητάτε και παίρνετε µέτρα για πολύ λιγότερα
εκατοµµύρια από τα 240 που δώσατε στο Μέγαρο Μουσικής.
Αλήθεια, αφού θέλετε τόσο πολύ την ανάπτυξη και αφού θέλετε να βοηθήσετε τον πρωτογενή τοµέα –το λέτε, το λέτε, αλλά
φυσικά δεν το πιστεύετε- δώστε κι ασφαλιστικές φορολογικές
ενηµερότητες στους εκατοντάδες χιλιάδες Ελλήνων µικροµεσαίων, οι οποίοι όχι για 240 εκατοµµύρια αλλά για λίγες χιλιάδες
ευρώ δεν µπορούν να βγάλουν µια ενηµερότητα. Όπου και να
απευθυνθούν βλέπουν τείχος. Τείχος από τις τράπεζες που χρηµατοδοτούσαν µόνο απατεώνες, ως επί το πλείστον, φίλους πολιτικών ή και πολιτικούς, µίζες, λοβιτούρες, που χρηµατοδοτούσαν µέγαρα µουσικής, που χρηµατοδοτούσαν διάφορα άσχετα
πράγµατα, που δεν είχαν να κάνουν µε την ανάπτυξη, αλλά τίποτα για τον πρωτογενή τοµέα.
Αφού θέλετε τόσο πολύ να βοηθήσετε, δώστε ασφαλιστικές
φορολογικές ενηµερότητες και στους αγρότες. Όχι να τους τριπλασιάζετε την τιµή του πετρελαίου, που είναι το βασικό τους
όπλο, προκειµένου να µπορέσουν να παραγάγουν. Και το τρακτέρ θέλει πετρέλαιο και τα µηχανήµατα θέλουν πετρέλαιο και
στα θερµοκήπια χρειάζεται πετρέλαιο, παντού χρειάζεται πετρέλαιο για να γίνουν όλες οι εργασίες. Κάντε το, για να τους καταστήσετε ανταγωνιστικούς όχι ως προς τους Ασιάτες ή τους
Κινέζους ή τους Αφρικανούς –δεν µπορούµε να είµαστε ανταγωνιστικοί προς αυτούς- αλλά ως προς τους γείτονές µας Ιταλούς.
Δίπλα είναι.
Γιατί εάν δείτε πόσο πωλείται το αγροτικό πετρέλαιο στην Ιταλία, πόσος είναι ο ΦΠΑ στα αγροτικά προϊόντα στην Ιταλία, πόσα
είναι όλα τα έξοδα του αγρότη στην Ιταλία, θα καταλάβετε γιατί
έχουν γεµίσει όλα τα ελληνικά σούπερ µάρκετ, µέχρι και τα µανάβικα, µε ιταλικά προϊόντα, τα οποία είναι πιο φθηνά από τα ελληνικά. Και αναρωτιόµαστε όλοι γιατί. Να, γιατί!
Ακούµε συνεχώς εδώ και πολλά χρόνια αυτό που είχε λανσάρει πρώτος ο Γιωργάκης Παπανδρέου -νοµίζω το 2001 περίπουγια την πράσινη ανάπτυξη. Μιλούσε παντού, όπου βρισκόταν, κι
έλεγε σε όλους ότι θα πρέπει να σταµατήσετε τα πάντα και να
ασχοληθείτε µε την πράσινη ανάπτυξη, να κάνετε φωτοβολταϊκά
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και αιολικά πάρκα.
Και βλέπουµε τα αποτελέσµατα. Παίρνουµε τον λογαριασµό
της ΔΕΗ και το 50% και πλέον του λογαριασµού είναι ρυθµιζόµενες χρεώσεις και το µεγαλύτερο τµήµα τους έχει να κάνει µε
την πράσινη ανάπτυξη. Αυτή την πράσινη ανάπτυξη την έχουµε
πληρώσει χρυσάφι. Και µε αυτά τα οποία µας φέρνετε τώρα και
θέλετε να κάνετε, θα την πληρώσουµε δυο φορές χρυσάφι και
πιο ακριβά. Αυτό δεν είναι πράσινη ανάπτυξη. Αυτό είναι «πράσινα άλογα» και κοροϊδίες εις βάρος του ελληνικού λαού, ο
οποίος δεν µπορεί να πληρώσει. Είναι 2,5 δισεκατοµµύρια ευρώ
οι απλήρωτοι λογαριασµοί προς τη ΔΕΗ. Τα βλέπετε;
Δείτε πρώτα την πραγµατικότητα, δείτε τι γίνεται, και µετά να
ασχολείστε µε πράγµατα, για τα οποία δεν έχετε και ιδέα, φυσικά, ούτε για την πράσινη ανάπτυξη ούτε για τίποτα από όλα
αυτά.
Κύριοι της Κυβέρνησης, παραµείνατε συνεπείς, παραµείνατε
πιστοί, µόνο στις συγκεκριµένες αντεθνικές σας θέσεις, που είχατε πάρα πολλά χρόνια, τότε που ήσασταν στο 3% και όχι τώρα
που είσαστε στο 33% ή δεν ξέρω ’γω πού αλλού.
Ενώ δεν κάνατε το ίδιο για όλα τα υπόλοιπα τα οποία λεγάτε
όταν ήσασταν στην αντιπολίτευση, είτε για το σκίσιµο των µνηµονίων µε ένα άρθρο είτε για λογιστικό έλεγχο του χρέους, για
διαγραφή του µεγαλύτερου τµήµατος του χρέους ως επονείδιστου, ως παράνοµου, ως επαχθούς κ.λπ., για την κατάργηση του
ΕΝΦΙΑ, ο οποίος σας οδήγησε εν πολλοίς στην εξουσία, για το
ότι δεν θα µειώνατε τις συντάξεις, ότι δεν θα µειώνατε τους µισθούς -751 ευρώ θα ήταν ο κατώτερος µισθός- όταν ήσασταν
στα κάγκελα για το κατοχικό δάνειο, αυτά τα εκατοντάδες δισεκατοµµύρια ευρώ που οφείλει η Γερµανία στην Ελλάδα, αλλά
που τελικά δεν τολµάει κανείς σας να τα φέρει επί τάπητος και
να τα εγγράψετε σε κάποιον προϋπολογισµό επιτέλους και µετά
να δείτε τι έχει να γίνει. Είσαστε το ίδιο και χειρότεροι µε τους
προκατόχους σας.
Σαφώς και καταψηφίζουµε επί της αρχής το εν λόγω νοµοσχέδιο και αύριο επί των άρθρων θα τοποθετηθούµε λεπτοµερώς
για όλα τα ζητήµατα.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Χρυσής Αυγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Τον λόγο έχει ο
Υπουργός κ. Τσιρώνης.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είµαι υποχρεωµένος κι εγώ να
ξεκινήσω από το επίκαιρο θέµα της Γενοκτονίας των Ποντίων για
έναν και µοναδικό λόγο: Γιατί είπαν πολλά οι προλαλήσαντες,
γιατί είµαι µισός Πόντιος, και ο παππούς µου σώθηκε ως εκ θαύµατος κάτω από τα δώδεκα πτώµατα των αδερφών του.
Επειδή, λοιπόν, µεγάλωσα σε µία οικογένεια από τη µητέρα
µου µε χαµένη πατρίδα, έχω ιδιαίτερα ευαισθησία για το θέµα
και ξέρω πάρα πολύ καλά τι συνέβη στον Πόντο. Και το ξέρω από
τους δικούς µου. Δεν το ξέρω από τα βιβλία. Δεν χρειάζοµαι τα
βιβλία.
Αν, όµως, θέλουµε να δούµε το θέµα σοβαρά, πρέπει να δούµε
τι συνέβη εκεί. Κι επειδή τό ’ψαξα και πήγα στην Ευρώπη και µίλησα µε θεσµούς, θα σας εξηγήσω -για να µάθουν επιτέλους οι
Έλληνες πολίτες- σε τι διαφέρει η γενοκτονία από την εθνοκάθαρση, τουλάχιστον όπως το ορίζουν µερικοί οργανισµοί, χωρίς
να χρειάζεται να κάνουµε ιστορία.
Η εθνοκάθαρση είναι ειδεχθέστατο έγκληµα ισότιµο της γενοκτονίας. Η διάφορά είναι στη σκοπιµότητα. Στην εθνοκάθαρση
το έγκληµα γίνεται και διαπράττεται µαζικά για να εξαναγκαστεί
ένας πληθυσµός να εγκαταλείψει τις εστίες του, ενώ στη γενοκτονία το έγκληµα γίνεται για να εξοντώσεις ένα γένος.
Και εδώ υπάρχουν τα ιστορικά παραδείγµατα που κάποιοι δεν
τα αναγνωρίζουν, ότι στη γενοκτονία των Εβραίων, τουλάχιστον
τα πρώτα χρόνια της ναζιστικής διακυβέρνησης, συντελείτο
εθνοκάθαρση. Η τροµοκρατία, η καταλήστευση και οι συστηµατικές δολοφονίες γίνονταν για να εκτοπιστούν οι πληθυσµοί.
Αυτό αναγνωρίζεται στη Δίκη της Νυρεµβέργης. Αργότερα -αρκετά αργότερα- επέλεξε το ναζιστικό καθεστώς πλέον να εγκλωβίζει τους Εβραίους, αντί να τους διώχνει, και να τους εξοντώνει
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συστηµατικά σε στρατόπεδα συγκέντρωσης, το οποίο αποκλήθηκε γενοκτονία.
Το ίδιο, λοιπόν, καθεστώς στους ίδιους λαούς εκτέλεσε και τα
δύο εγκλήµατα. Εγώ οµολογώ ότι δεν είµαι ιστορικός. Δεν
µπορώ να γνωρίζω αν τα αδέρφια του παππού µου τα σκότωσαν
για να εξοντώσουν τον Ελληνισµό του Πόντου ή τα σκότωναν για
να τους κλέψουν τις περιουσίες και να εξαναγκάσουν τους ζωντανούς να το σκάσουν τροµοκρατηµένοι.
Όµως, να σας πω και κάτι; Η γιαγιά µου που ήξερε λίγα γράµµατα ούτε γενοκτονία ούτε εθνοκάθαρση το έλεγε.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ: Ξέρει τι υπέστη, όµως.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας): Έλεγε «µας έσφαξαν γιόκα µου». Αυτό
έλεγε! Αυτό την ενδιέφερε τη γυναίκα! Αυτό το έγκληµα δεν πρέπει να ξεχάσουµε.
ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ: Αν σας άκουγε τώρα, θα έτριζαν τα
κόκκαλά της.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Ησυχία παρακαλώ!
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας): Αυτό το έγκληµα δεν πρέπει να ξεχάσουµε.
Έχει µικρή σηµασία για τη δική µου οικογένεια, που έχασε τους
δικούς της, το αν αυτό έγινε για εθνοκάθαρση ή για γενοκτονία.
Αυτό που δεν πρέπει, λοιπόν, στα διεθνή fora να ξεχάσουµε
ποτέ είναι ότι συντελέστηκε το έγκληµα, χάθηκαν αυτοί οι άνθρωποι, χάθηκαν οι πατρίδες µας.
Εποµένως γι’ αυτό που γίνεται σήµερα εδώ από διάφορους διότι κάποιοι αγορητές οµολόγησαν ότι δεν ξέρουν τη διαφοράνα σας θυµίσω ότι ο Μιλόσεβιτς καταδικάστηκε σε δικαστήριο
για εθνοκάθαρση. Δεν είναι λιγότερο ειδεχθές το ένα έγκληµα
από το άλλο.
Θα φύγω από αυτό το θέµα. Όµως, απορώ που υπερασπίζεστε
τη σπέκουλα που έγινε και αυτό που επιχειρούν και οι Τούρκοι
και αυτές οι εφηµερίδες. Δεν είναι το εάν έγινε ή δεν έγινε το έγκληµα. Αυτοί αµφισβητούν το έγκληµα αυτό καθαυτό και όχι τη
µορφή του. Αυτό είναι το κρίσιµο ζήτηµα. Τα άλλα είναι επιστηµονικά ζητήµατα, τα οποία λίγο ενδιαφέρουν τους πολίτες και
φυσικά λίγο ενδιαφέρουν τους ανθρώπους που έχασαν τις πατρίδες τους.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ: Αυτό το «υπερασπίζεστε» τι είναι;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας): Πηγαίνω, λοιπόν, τώρα στην ουσία…
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ: Να σας πω, κύριε Υπουργέ, δεν είναι
κουβέντες αυτές!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Σας παρακαλώ, κύριε
Ανδριανέ.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας): Στην ουσία, λοιπόν, του νοµοσχεδίου, ελάχιστα πράγµατα ακούσαµε. Θα σταθώ σε αυτά που είναι της
δικής µου αρµοδιότητας, γιατί άκουσα πλείστους όσους Βουλευτές να µου λένε ότι κάνουν εποικοδοµητική αντιπολίτευση.
Λοιπόν, εδώ έχουµε µια πραγµατικότητα. Η Κυβέρνησή µας –
και παραδόξως αυτοί που µας εγκαλούν ότι είµαστε µία από τα
ίδια, εδώ σιωπούν- µέσα σε χρόνο ρεκόρ άλλαξε, έκανε στροφή
εκατόν ογδόντα µοιρών στη διαχείριση των απορριµµάτων. Φτιάξαµε ένα καινούργιο εθνικό σχέδιο, ενώ το παλιό ήταν δοµηµένο
στη βάση της γραµµικής οικονοµίας «παράγω, καταναλώνω,
πετάω».
Σύµµεικτα απορρίµµατα, εκατοµµύρια τόνους, δεσµευτικά θα
πήγαιναν σε εργοστάσια επεξεργασίας, «φαραωνικά», τα οποία
οι πολίτες σήµερα πληρώνουν εύλογα γύρω στα 25 ευρώ µε 50
ευρώ τον τόνο, ανάλογα µε το είδος επεξεργασίας. Αντί, λοιπόν,
να µειώσουµε αυτά τα απορρίµµατα, θα πληρώναµε και 70 και
100 και 110 ευρώ τον τόνο οι πολίτες και µε εγγυηµένες ποσότητες.
Αυτή, λοιπόν, την πραγµατικότητα που ανέτρεψε η Κυβέρνησή
µας δεν µπορώ να αντιληφθώ γιατί κόµµατα της Αντιπολίτευσης
την αντιστρατεύονται. Ειλικρινά σας λέω, νοµικός δεν είµαι, όταν
το καλοκαίρι µου είπαν ότι στον ν. 4042 δεν προβλέπεται το
ΕΣΔΑ να έχει µορφή ΚΥΑ, είτε µορφή νόµου, εγώ το απεδέχθην.
Διότι αυτό έλεγε νόµος προηγουµένων κυβερνήσεων, ο ν.4042.
Αναρτήσαµε, λοιπόν, το εθνικό σχέδιο, αλλά, προσέξτε, ενώ
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το αγκάλιασε η πλειοψηφία της τοπικής αυτοδιοίκησης, δηµάρχων και άλλων αυτοδιοικητικών και περιφερειαρχών, στην πράξη
ελάχιστοι τι λένε; Και εδώ αναγκαζόµαστε να νοµοθετήσουµε σήµερα. Παρακαλώ, θα ασκήσετε εδώ εποικοδοµητική αντιπολίτευση; Τι είπαν; Α, δεν υπάρχει το καινούργιο εθνικό σχέδιο, γιατί
δεν είναι ΚΥΑ κι αφού δεν είναι ΚΥΑ δεν είµαστε υποχρεωµένοι
να το εκτελούµε.
Ερχόµαστε, λοιπόν, και νοµοθετούµε το πρώτο άρθρο. Επιλέξαµε απ’ όλες τις µορφές την πιο πολιτική: πράξη υπουργικού
συµβουλίου. Άρα, από αύριο και µετά, εφόσον υπερψηφιστεί και σας καλώ να το υπερψηφίσετε- το καινούργιο εθνικό σχέδιο
θα είναι πράξη υπουργικού συµβουλίου και κατά τον νόµο θα
υποχρεωθούν τα ΠΕΣΔΑ να εναρµονιστούν σε αυτό. Βέβαια, η
λέξη «εναρµόνιση» είναι σχετική, γιατί ο προηγούµενος νόµος
και εδώ είχε κενό.
Ποιος ορίζει την εναρµόνιση; Ποιος καθορίζει αν εναρµονίστηκε; Αν έρθουν δεκατρείς περιφέρειες και µας φέρουν συνολικό προϋπολογισµό 2 δισεκατοµµύρια, ενώ το ΕΣΠΑ προβλέπει
900 εκατοµµύρια, ποιος θα ορίσει ποια απ’ αυτά είναι εναρµονισµένα ή όχι; Κυρίως και το σπουδαιότερο -και αυτό κρατήστε τοστο καινούργιο εθνικό σχέδιο προβλέπουµε δοµές, οι οποίες µάλιστα είναι αποδεκτές ως safe projects από τους Ευρωπαίους,
δοµές οι οποίες είναι αποκεντρωµένες και µικρές, δοµές που δίνουν δεκαέξι χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας και επιπλέον 2 δισεκατοµµύρια τζίρο.
Είναι φυσικό ότι, εφόσον αυτά τα πράγµατα δεν είναι πλέον
απορρίµµατα και είναι πόροι -πλαστικό, γυαλί, χαρτί, κοµπόσταυτός ο τζίρος φεύγει από τα µεγάλα «φαραωνικά» εργοστάσια.
Δηλαδή, αυτές οι υποδοµές που θα χρηµατοδοτηθούν, θα αφαιρεθούν, προφανώς, από τα κόστη να φτιάξουµε εργοστάσια συν
αυτά των απορριµµάτων.
Και ρωτάω, λοιπόν, πάρα πολύ απλά. Όταν αυτήν τη στιγµή
έχουµε ελάχιστους, ευτυχώς, αυτοδιοικητικούς, οι οποίοι επιµένουν να εναρµονίζονται στο παλιό εθνικό σχέδιο, γιατί αυτό
µόνον αναγνωρίζουν, και θέλουν να συνεχίσουν τα ίδια «φαραωνικά» έργα, ποιος είναι ο κριτής που θα κρίνει εάν αυτό το περιφερειακό σχέδιο, που θα περάσει µε µια σεβαστή πλειοψηφία
στο περιφερειακό συµβούλιο, είναι ή δεν είναι συµβατό; Η απάντηση είναι πάρα πολύ απλή: Ή θα το κρίνει ο πάπας ή θα το κρίνει η Αρχιεπισκοπή Αθηνών ή θα το κρίνει ο Πρωθυπουργός ή να
το φέρουµε µήπως στη Βουλή;
Εµείς είπαµε κάτι πάρα πολύ απλό. Μόνο όσον αφορά την τυπική νοµιµότητα και την εναρµόνιση, να γίνει µία πράξη ΚΥΑ. Να
υπάρχει µία πράξη. Αν βρείτε εσείς µια άλλη διαδικασία, που να
πάµε στους Ευρωπαίους, να ξεκλειδώσουµε τις αιρεσιµότητες
και να πούµε ότι το εθνικό µας σχέδιο, αυτό το οποίο έρχεται,
είναι συµβατό µε το ένα, το δύο, το τρία, το οκτώ, το εννιά, να
την θέσετε κι εγώ να την ακούσω όλος αυτιά. Γιατί εδώ περιµένουµε την εποικοδοµητική αντιπολίτευση.
Εµείς, λοιπόν, λέµε κάτι πάρα πολύ απλό. Αλλάζουµε –και αυτή
είναι η ουσία για τους πολίτες- το καινούργιο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Απορριµµάτων. Πηγαίνουµε στην πρόληψη, στην επαναχρησιµοποίηση, στη διαλογή στην πηγή. Πηγαίνουµε τα
χρήµατα και τους πόρους στους δήµους. Αυτό είναι ένα έργο.
Είναι αυτό που κάνει, πλέον, όλη η Ευρώπη. Το θέλετε; Αντιπολιτεύεστε αυτό το πράγµα; Το στηρίζετε ή δεν το στηρίζετε;
Αυτή είναι η ουσία της συζήτησης. Εδώ περιµένω διάλογο, κυρίες και κύριοι της Αντιπολίτευσης. Εδώ να το δούµε. Να δούµε
την ουσία. Τι θέλουµε, επιτέλους;
Τελειώνω µε το άρθρο 32. Το είπα και το παραδέχθηκα. Να ξεκαθαρίσουµε. Ο ν. 4280 και ο ν. 4315 είναι «δασοκτόνοι» νόµοι.
Ήταν νόµοι που δεν υπάρχει επιστήµονας δασολόγος που να
τους υπερασπίζεται, ανεξαρτήτως πολιτικής τοποθέτησης.
Αυτοί οι νόµοι θα αλλάξουν. Είναι προφανές ότι έπρεπε στα
ζητήµατα των αναδασωτέων να στενέψουµε τα περιθώρια να γίνουν εγκλήµατα κατά του δάσους. Αυτό κάνουµε µε το άρθρο
32. Δεν είναι, προφανώς –το κατανοώ, δέχοµαι την κριτική που
µας κάνει το WWF- αυτό το ιδανικό που θα µπορούσαµε να κάνουµε, αλλά ούτως ή άλλως δεσµευόµαστε ότι ο νόµος θα αλλάξει στο σύνολό του.
Σας ευχαριστώ πολύ.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Θα δώσουµε τον
λόγο σε κάποιους Βουλευτές.
Ο κ. Γρέγος έχει τον λόγο.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΡΕΓΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Βεβαίως, περνάει σε δεύτερο ρόλο η συζήτηση του νοµοσχεδίου. Θα µπορούσαµε να τοποθετηθούµε επί των άρθρων -θα το
κάνουν οι υπόλοιποι Βουλευτές της Χρυσής Αυγής αύριο- αλλά
µετά από όλα αυτά που συµβαίνουν, πρέπει να τοποθετηθούµε
για το θέµα που δεν είναι, φυσικά, τωρινό και δεν είναι µόνο οι
δηλώσεις του κ. Φίλη.
Δυστυχώς σαν τον κ. Φίλη υπάρχουν και κάποιοι άλλοι. Υπάρχει αυτός που εκτελεί χρέη δηµάρχου στη Θεσσαλονίκη, ο «τουρκολάγνος» Μπουτάρης, υπήρχε και εκείνη η γραφική, ανιστόρητη
και αµόρφωτη κ. Ρεπούση και έρχεται τώρα ο κ. Φίλης µε αυτές
τις δηλώσεις του, οι οποίες είναι εξοργιστικές. Και δεν ξέρω εάν
αύριο θα µπορούσε ο κ. Φίλης να βγει στην πλατεία Συντάγµατος
όπου στις 16:00’ έχουν συγκέντρωση οι οµοσπονδίες και τα σωµατεία των Ποντίων και να µιλήσει µαζί τους.
Να ενηµερώσω τους Έλληνες που µας ακούν ότι η µήνυση κατατέθηκε σήµερα από τους Βουλευτές κυρίους Σαχινίδη, Αϊβατίδη και Χατζησάββα. Μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα
της Χρυσής Αυγής για να δουν το περιεχόµενο της µήνυσης σε
βάρος του κ. Φίλη και τις δηλώσεις του, γιατί φυσικά κανένα
µέσο ενηµέρωσης δεν τις έχει παίξει.
Ακούσαµε τον κύριο Υπουργό πριν -και λυπάµαι πάρα πολύνα µιλάει για «χαµένες πατρίδες». Το έχουµε πει επανειληµµένως, κύριε Υπουργέ, ότι δεν υπάρχουν «χαµένες πατρίδες». Για
τη Χρυσή Αυγή είναι αλύτρωτες πατρίδες.
Να πω και κάτι άλλο. Αυτές οι δηλώσεις του κ. Φίλη και όποιοι
κάνουν τέτοιες δηλώσεις µάς θυµίζουν τις θέσεις και τις δηλώσεις που κάνουν οι Γκρίζοι Λύκοι στην Τουρκία.
Θα κάνω µια σύντοµη αναφορά επί των άρθρων. Πραγµατικά
έχω έναν έντονο τόνο στη φωνή, γιατί κι εγώ και οι συναγωνιστές
της Χρυσής Αυγής είµαστε εξοργισµένοι και έχουµε εκφράσει
την οργή µας για όλα αυτά που συµβαίνουν. Να πω και στη Νέα
Δηµοκρατία ότι δεν δικαιούται να οµιλεί γιατί, όπως είπε ο κ. Παναγιώταρος πριν και παρέθεσε στοιχεία, έχει εκφραστεί µε ανάλογο τρόπο σε άλλες περιπτώσεις.
Εν τάχει να αναφερθώ στα άρθρα 39 έως 45. Είναι τα άρθρα
αρµοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας, στα οποία περιλαµβάνονται στο εν λόγω σχέδιο νόµου. Θα µπορούσαν να χαρακτηριστούν ως διαδικαστικά, τακτοποιητικά, θα έλεγα. Είναι απόρροια
του νόµου Μπαλτά. Στο ίδιο πνεύµα κινούνται και οι ρυθµίσεις
που αφορούν στη δυνατότητα δεύτερης ευκαιρίας στους απόφοιτους παλαιότερων ετών.
Σε γενικές γραµµές η προκείµενη νοµοθετική εισαγωγή επτά
σχετικών άρθρων του Υπουργείου Παιδείας σε αυτό το σχέδιο
νόµου δείχνει κάποια προχειρότητα, όπως προχειρότητα δείχνουν συνήθως και νοµοσχέδια που φέρνετε µε τη διαδικασία
του κατεπείγοντος. Είναι µια συνήθεια που την κληρονοµήσατε
από τη Νέα Δηµοκρατία.
Στο άρθρο 39 δίνεται παράταση στην πιστοποίηση της εκπαιδευτικής επάρκειας των εκπαιδευτών ενηλίκων, ώστε να είναι δυνατή η συνέχιση της λειτουργίας των σχετικών δοµών και προγραµµάτων Γενικής Γραµµατείας Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς µέχρι τον Σεπτέµβρη του 2017.
Το άρθρο 40 είναι µια αναγκαία τροπολογία ώστε να διευκρινιστεί ο τρόπος συµµετοχής απόφοιτων παλαιοτέρων ετών, οι
οποίοι προετοιµάστηκαν για ένα διαφορετικό σύστηµα εισαγωγής στην τριτοβάθµια εκπαίδευση, το οποίο δεν υφίσταται πλέον.
Άλλαξε και αυτό µε τον νόµο Μπαλτά.
Πρέπει ωστόσο να επισηµανθεί ότι η ρύθµιση του άρθρου 40
αποτελεί απλώς ένα ηµίµετρο στην προσπάθεια αντιµετώπισης
των δυσµενών συνεπειών και της σύγχυσης που προκαλούσε
στους υποψηφίους οι συνεχείς νοµοθετικές αλλαγές στο σύστηµα εισαγωγής στην τριτοβάθµια εκπαίδευση. Στόχος πρέπει
να είναι η σε βάθος χρόνου σταθερότητα και βιωσιµότητα του
συστήµατος εισαγωγής στην τριτοβάθµια εκπαίδευση, πράγµα
που είναι προφανές ότι η τωρινή ηγεσία του Υπουργείου αδυνατεί να επιτύχει λόγω ανεπάρκειας και ανικανότητας.
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Με το άρθρο 41 θεσµοθετείται η καθ’ υπέρβαση εισαγωγή
στην τριτοβάθµια εκπαίδευση όσων πρώτευσαν σε µαθητικές
ολυµπιάδες σε Μαθηµατικά, Φυσική, Πληροφορική, Χηµεία, Βιολογία και στον αθλητισµό, αναγνωρίζοντας επί της ουσίας την
αριστεία. Σε αυτό είµαστε σύµφωνοι, φυσικά.
Το άρθρο 42 αφορά τη θητεία των υπηρεσιακών συµβουλίων.
Εδώ είναι µια καθαρά κοµµατική τοποθέτηση. Καταψηφίζουµε
αυτό το άρθρο.
Το άρθρο 43 αναφέρεται στη διοίκηση των τµηµάτων του
Υπουργείου Παιδείας και σε σχέση µε το άρθρο 66 που αντικαθιστά, προστίθεται η δυνατότητα της τοποθέτησης εκπαιδευτικών πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης στις
διευθύνσεις και στα τµήµατα που υπάγονται στη Γενική Διεύθυνση Σπουδών πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. Επειδή, όµως, οι εκπαιδευτικοί αυτοί είναι ήδη κατηγορίας
ΠΕ, πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης, και άρα εµπίπτουν στις περιπτώσεις α’, β’ και γ’ της παραγράφου 1 του άρθρου, δεν γίνεται
σαφές για ποιον λόγο υπάρχει ειδική µνεία για τις διευθύνσεις
και τα τµήµατα αυτά.
Στο άρθρο 44 αναφέροµαι µόνο στα άρθρα που αφορούν το
Υπουργείο Παιδείας. Με το άρθρο αυτό παρατείνεται εκ νέου η
θητεία των σχολικών συµβούλων -έληγε στις 31-12-2015, σύµφωνα µε το άρθρο 28 παράγραφος 3- µέχρι τον Αύγουστο του
2016. Αυτό το καταψηφίζουµε.
Τέλος, το άρθρο 45 ρυθµίζει την καταβολή των δεδουλευµένων στο προσωπικό των περιφερειακών διευθύνσεων εκπαίδευσης κατά τις πανελλαδικές εξετάσεις του 2015 -είναι η παράγραφος 1- και των υπερωριακών αµοιβών των εκπαιδευτικών
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, που εργάστηκαν υπερωριακά στο
Κέντρο Απεξάρτησης «18 ΑΝΩ» του Ψυχιατρικού Νοσοκοµείου
Αττικής. Πρόκειται για ένα ποσό της τάξης –απ’ ό,τι βλέπω εδώτων 165.000 ευρώ και 8.000 ευρώ αντίστοιχα. Και αυτό κινείται
προς τη θετική κατεύθυνση. Ωστόσο, όπως είπε ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος και η ειδική εισηγήτρια της Χρυσής Αυγής,
θα καταψηφίσουµε το άρθρο.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Χρυσής Αυγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Τον λόγο έχει ο κ.
Τζελέπης από τη Δηµοκρατική Συµπαράταξη.
ΜΙΧΑΗΛ ΤΖΕΛΕΠΗΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τα εθνικά
θέµατα δεν προσφέρονται σε πρόχειρες και επιστηµονικοφανείς
προσεγγίσεις ή σκόπιµες κοµµατικές αντιπαραθέσεις. Όσες
φορές αυτό αγνοήθηκε στο παρελθόν, αλλά και στη νεότερη
ιστορία του Ελληνισµού όσο και στη σύγχρονη το πληρώσαµε
ακριβά και ανεπανόρθωτα. Σήµερα µε τόσα ανοικτά θέµατα και
σε τόσο κρίσιµη κατάσταση που βρίσκεται η χώρα µας θεωρώ
ότι η ατυχής τοποθέτηση του κ. Φίλη θα πρέπει να τερµατιστεί
εδώ και να σταµατήσει αυτός ο διάλογος.
Άκουσα σε τοποθετήσεις από προλαλήσαντες οµιλητές της
πλειοψηφίας για υπεύθυνη αντιπολίτευση, για λαϊκισµούς και
πραγµατικά µου έκανε µεγάλη εντύπωση. Μήπως θεωρείτε, κύριοι συνάδελφοι της Πλειοψηφίας, ότι ο ελληνικός λαός έχει
µνήµη χρυσόψαρου, ότι δεν θυµάται ποιος δίχασε τον ελληνικό
λαό σε µνηµονιακούς και αντιµνηµονιακούς, ότι δεν θυµάται
ποιοι του έχουν τάξει ότι θα σκίσουν µνηµόνια, µε έναν νόµο θα
καταργήσουν αντιµνηµονιακούς νόµους, ότι θα αποκαταστήσουν
µισθούς, ότι θα αποκαταστήσουν συντάξεις, ότι θα καταργήσουν
τον ΕΝΦΙΑ; Ποιος δηµιούργησε το κίνηµα του «Δεν πληρώνω»;
Αλήθεια, πού είναι οι αγανακτισµένοι; Πρόσφατα γιορτάσαµε την
εθνική επέτειο. Εξαφανίστηκαν, λύθηκαν όλα; Τότε για ποιο λόγο
διαµαρτύρονταν;
Ακούσαµε από την άλλη την πλευρά ότι «ο ελληνικός λαός»,
λέει, «µας ξαναέδωσε την εντολή εξαιτίας των πολιτικών που
οδηγηθήκαµε εδώ». Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επιτέλους η
πραγµατικότητα εκδικείται. Ο κύκλος των ψευδαισθήσεων πρέπει
να κλείσει κάποτε και για εσάς. Αναγκάστηκε η κυβέρνηση
ΠΑΣΟΚ το 2010 να ακολουθήσει έναν δρόµο υπευθυνότητας
τότε για να µείνει η χώρα όρθια απέναντι στον λαϊκισµό και στην
ανευθυνότητα τότε τη δική σας και στον διχασµό που επιβάλατε
στον ελληνικό λαό για µικροκοµµατικά και πολιτικά οφέλη. Και
σήµερα έρχεστε να πείτε εµάς λαϊκιστές διότι κάνουµε ανεύθυνη
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αντιπολίτευση.
Αλλά, ο ελληνικός λαός δεν έχει πληρώσει ούτε 1 ευρώ µέχρι
και τις εκλογές της 20 Σεπτεµβρίου. Γιατί στους τακτικισµούς
είστε πολύ καλοί. Ούτε καν τον ΕΝΦΙΑ δεν στείλατε για να πληρώσει που ξέρατε ότι δεν θα τον καταργήσετε στο επτάµηνο
αυτό. Τώρα τα στείλατε όλα µαζεµένα. Ακόµα και στους αγρότες,
που από το καλοκαίρι ψηφίσατε την προκαταβολή φόρου, τον διπλασιασµό από το 27% στο 55%, στείλατε εδώ και είκοσι ηµέρες,
τώρα τα ραβασάκια. Τώρα θα σας µάθει πολύ καλά ο ελληνικός
λαός και θα δείτε τα αποτελέσµατα από εδώ και πέρα στις επαφές που θα έχετε καθηµερινά µαζί του.
Σε σχέση τώρα µε το παρόν νοµοσχέδιο, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχουµε ένα νοµοσχέδιο πάλι όπου τρέχετε να προλάβετε τα προαπαιτούµενα, την εργαλειοθήκη του ΟΟΣΑ και µάλιστα µία εργαλειοθήκη που εσείς τη λέγατε κατά παραγγελία
κάποτε, για την εκταµίευση της δόσης και την αξιολόγηση. Και
φέρνετε στη Βουλή ένα νοµοσχέδιο εννέα συναρµόδιων Υπουργείων για να µελετηθεί από τους Βουλευτές σε ολίγες ώρες στις
επιτροπές και να το ψηφίσουµε σε δύο ηµέρες µε διαδικασίες
fast track στη Βουλή. Αυτά που εσείς µετά µανίας καταγγέλλατε
όταν ήσασταν αντιπολίτευση τώρα τα πράττετε µε αποτέλεσµα
να ευτελίζετε τη νοµοθετική διαδικασία, να αποκαλύπτετε την
προχειρότητά σας και την έλλειψη πολιτικού σχεδιασµού.
Το παρόν νοµοσχέδιο αντικατοπτρίζει ξεκάθαρα την πολιτική
βούληση της συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ να αναµετρηθεί
πραγµατικά µε τις αντοχές των πολιτών. Η πολιτική του «άλλα
υπόσχοµαι, άλλα διαβεβαιώνω, αλλά εφαρµόζω εντελώς τα αντίθετα» έχει εξοργίσει ακόµα και αυτούς τους πολίτες οι οποίοι
µέχρι πρόσφατα υπέδειξαν ιδιαίτερη επιείκεια και µεγάλη κατανόηση στην απειρία της Κυβέρνησης να ασχοληθεί µε τα δύσκολα θέµατα που η κρισιµότητα της κατάστασης της χώρας
είχε προτάξει.
Καθηµερινά ψάχνετε να βρείτε ισοδύναµα στην παιδεία, στον
τζόγο, στο κρέας. Αλήθεια, θα ήθελα να ρωτήσω: Εσείς λέγατε
τότε ότι τα ισοδύναµα σηµαίνουν ισοδύναµο πόνο για τον ελληνικό λαό. Τώρα αυτά τα ισοδύναµα που ψάχνετε ποιον ελληνικό
λαό θα πειράξουν; Μήπως θα πειράξουν τους γείτονες στα
όµορα κράτη που συνορεύουµε και όχι τον ελληνικό λαό όλα
αυτά τα ισοδύναµα τα οποία ψάχνετε;
Αυτοί που δεν σας πιστεύουν, όµως, γιατί τα πολιτικά τεχνάσµατά σας πλέον τα βιώνουν και άρχισαν να τα πληρώνουν, είναι
οι αγρότες. Ήδη έχουν δει τα πρώτα µέτρα τα οποία ήρθαν µετά
τις εκλογές στις 20 Σεπτεµβρίου, τα µπιλιετάκια της προκαταβολής φόρου, τη µείωση των συντάξεων των 330 ευρώ για πρώτη
φορά στους αγρότες και από την άλλη πλευρά, στο παρόν νοµοσχέδιο, φέρνετε τη σταδιακή µείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης πετρελαίου και αυξάνετε το πετρέλαιο από τα 66 ευρώ
στα 200 ευρώ ανά χίλια λίτρα. Και έπεται συνέχεια, µία συνέχεια
η οποία σηµατοδοτεί ότι αποστρέφεστε τον αγροτικό τοµέα. Αλλιώς, αυτή η φοροεισπρακτική, η εισφοροεισπρακτική καταιγίδα
που φέρνετε εις βάρος της αγροτικής τάξης δεν εξηγείται διαφορετικά.
Έχω πει επανειληµµένα ότι είναι κάτω του νεκρού σηµείου όλα
αυτά τα οποία έχετε κατά νου, τα οποία έχετε αφήσει να διαρρεύσουν ότι θα φέρετε εις βάρος ενός τοµέα της οικονοµίας,
που θέλουµε όλοι να λέµε εδώ ότι µαζί µε τον τοµέα της αγροτικής οικονοµίας είναι η άλλη κολώνα της οικονοµίας για να στηριχθεί η χώρα και να φύγει µπροστά. Γιατί; Γιατί έχει κοινωνική,
οικονοµική, αναπτυξιακή, εθνική διάσταση, γιατί µπορεί να παράξει πλούτο σε ένα χρόνο και να δώσει θέσεις εργασίας και αντικείµενο εργασίας και στο δευτερογενή και στον τριτογενή
τοµέα και εσείς τον οδηγείτε κάτω του νεκρού σηµείου. Δηλαδή,
δεν θα συµφέρει πλέον τον Έλληνα αγρότη παραγωγό να παράξει, για να µπορέσει να µείνει στην περιφέρεια, για να µην διαρραγεί και η κοινωνική συνοχή.
Εµείς, ως Δηµοκρατική Συµπαράταξη ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ, έχουµε
κάνει µία τροπολογία σχετικά µε αυτό που προβλέπεται εδώ για
την αύξηση του αγροτικού πετρελαίου. Επιτέλους, να θεσµοθετήσουµε το αγροτικό πετρέλαιο. Δεν ανακαλύπτουµε τώρα ούτε
την Αµερική ούτε τον τροχό. Να γίνει αυτό που εφαρµόζεται και
στην Ιταλία και στη Γαλλία, η κάρτα αγρότη για το αγροτικό πε-
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τρέλαιο, µε ηλεκτρονικό µητρώο, µέσω του ΟΣΔΕ, µέσω της καλλιέργειας, ανά καλλιέργεια που έχει ο κάθε παραγωγός, ανάλογα
µε τον τρόπο που χρησιµοποιεί µέχρι σήµερα τα µηχανήµατα ως
προς την καλλιέργεια ή την άρδευση των αγρών, για να τελειώνει
αυτό το θέµα, εάν θέλουµε να έχουµε µία γεωργία ανταγωνιστική, εάν θέλουµε να έχουµε αγροτική παραγωγή, εάν θέλουµε
να έχουµε διατροφική επάρκεια για τη χώρα.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ)
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΓΙΑΛΑΣ: Γιατί δεν το κάνατε τόσο καιρό;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Θα παρεµβληθεί δι’
ολίγων ο φειδωλός κ. Παπαχριστόπουλος, Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος των ΑΝΕΛ και θα συνεχίσουµε µε Βουλευτές.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Συνάδελφοι, υπάρχει µία αλληλουχία γεγονότων στη σηµερινή
πραγµατικότητα που δεν µπορεί να την αγνοήσει κανείς. Αξιολόγηση, ανακεφαλαιοποίηση τραπεζών, ρύθµιση χρέους. Κάποιοι
έχουµε ξεχάσει εδώ ότι εάν δεν ρυθµιστεί αυτό το χρέος, εάν µε
τον α’ ή β’ τρόπο δεν απαλλαγούµε πάνω από 100 δισεκατοµµύρια, η αλήθεια είναι πικρή, δεν έχουµε καµµία προοπτική.
Θέλω να θυµίσω ότι µετά τον Β’ Παγκόσµιο Πόλεµο το χρέος
της Γερµανίας ρυθµίστηκε µε ρήτρα ανάπτυξης. Της χαρίστηκε
το 50% και το υπόλοιπο 50% το πλήρωνε όταν είχε ανάπτυξη.
Θέλω να πιστεύω ότι κάτι αντίστοιχο θα ισχύσει και για µας.
Ζούµε µια δαιµονισµένη, σκληρή εποχή. Δεν νοµίζω ότι µπορεί
κανείς να την αγνοήσει κι όποιος πει ότι είναι εύκολα τα πράγµατα, προφανώς, ζει κάπου αλλού. Δεν µπορεί να το αµφισβητήσει αυτό. Έχουν απόλυτο δίκιο να διαµαρτύρονται οι πολίτες και
οι συνταξιούχοι. Κι ένα ευρώ να κόψεις στους συνταξιούχους,
έχουν δίκιο να διαµαρτύρονται. Κι αυτήν τη στιγµή η Κυβέρνηση
είναι συγκεκριµένη και διαµαρτύρονται σ’ αυτήν την Κυβέρνηση
και καλά κάνουν.
Το ασφαλιστικό που δεν συζητιέται σήµερα, πιστεύω ότι είναι
µια υδρογονοβόµβα εν δυνάµει. Η πρώτη κατοικία που θέλω να
πιστεύω ότι θα λήξει θετικά τη Δευτέρα, όπως και τα ισοδύναµα
–εγώ ρισκάρω και λέω ότι θα λήξει θετικά, αλλά θα το δούµε- θα
είναι το έναυσµα για τη θετική αξιολόγηση.
Η ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών έχει πάει καλά και το ξέρουµε όλοι. Πολλά περισσότερα υπολογίζαµε, είναι λιγότερα. Θα
δούµε πού θα κάτσει η µπίλια στο τέλος. Και ξαναλέω, η θηλιά
που λέγεται δηµόσιο χρέος και που δεν ευθύνεται αυτή η συγκεκριµένη Κυβέρνηση για τη δηµιουργία του -να µη λέµε πάλι τα
παλιά- αν δεν φύγει από το λαιµό της χώρας, η κουβέντα αυτή
εδώ δεν έχει κανένα νόηµα.
Τα λέω όλα αυτά, συνάδελφοι, γιατί µας δόθηκε µια λαµπρή
ευκαιρία. Βραχνάς όλα αυτά τα χρόνια ήταν η φοροδιαφυγή,
ήταν η διαφθορά και η διαπλοκή και ήταν και η θηριώδης παντοδυναµία των ΜΜΕ. Εκεί δοκιµάστηκαν κάποια κόµµατα και ξεκαθάρισε η ήρα από το στάρι. Αναφαίρετο δικαίωµα είναι της Νέας
Δηµοκρατίας, του Ποταµιού και της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης να κάνουν την επιλογή τους. Ήταν µοναδική ευκαιρία, όµως,
να απαλλαγούµε από έναν από τους τέσσερις βραχνάδες αυτής
της πραγµατικότητας. Να συµφωνούσαµε στα ΜΜΕ. Είδαµε ότι
δεν έγινε και µου κάνει εντύπωση γιατί βλέπω περισσευούµενη
υποκρισία και επιθετική συµπεριφορά από ανθρώπους που θα
έπρεπε να είναι πιο προσεκτικοί.
Θέλω, επίσης, να θυµίσω ότι αυτές τις µέρες ξεκινάει η δίκη
για τη «SIEMENS» , λίγο αργότερα. Θέλω να θυµίσω ότι για
πρώτη φορά κάποιος παντοδύναµος καναλάρχης που χρώσταγε
γύρω στα 198 εκατοµµύρια προσέρχεται στον εισαγγελέα. Θέλω
ακόµα να θυµίσω ότι παραπέµπονται τριάντα πέντε άτοµα γι’
αυτά που γινόντουσαν στο Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο. Δεν θέλω
να επεκταθώ και να θυµίσω πάρα πολλά και πόσες τροπολογίες
πέρναγαν νύχτα για να ευνοήσουν συγκεκριµένα συµφέροντα.
Και µου έκανε αρνητική εντύπωση η ένσταση που είδα από
πάρα πολλούς, που για πρώτη φορά µια κυβέρνηση πήρε έστω
µια µικρή απόφαση για τις πιο υποβαθµισµένες περιοχές της
χώρας -το Κερατσίνι και τη Δραπετσώνα- και είδα ότι αντιµετωπίστηκαν λίγο αρνητικά. Γιατί;

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Συνάδελφοι, πιστεύω ότι θα µπορούσε να έχει πολλά καλύτερα
αυτή η νοµοθετική ρύθµιση που γίνεται σήµερα. Αµφισβητεί κανείς ότι µέχρι τη Δευτέρα θα πρέπει να έχουµε τελειώσει, γιατί η
αξιολόγηση είναι επί θύραις γι’ αυτά που είπαµε; Ναι, κι εγώ συµφωνώ να είχαµε την άνεση να µιλήσουµε δέκα µέρες. Και λάθη
έγιναν. Είναι, όµως, προς θετική κατεύθυνση αυτό το νοµοσχέδιο.
Θα ήθελα, όµως, σε ό,τι αφορά εµάς τους Ανεξάρτητους Έλληνες να θυµίσω πέντε πράγµατα.
Πρώτον, ότι δεν είµαστε η µοναδική χώρα -όπως η ανάλυση
που έγινε από Έλληνες αναλυτές και αναφέροµαι στο άρθρο 52για τον κλιµακωτό φόρο, είναι άλλες πέντε, έξι. Θέλω να θυµίσω
ότι η αξιολόγηση έγινε όταν η «FIX» πουλήθηκε αργότερα στην
«CARLSBERG».
Θέλω ακόµα να θυµίσω ότι τα 3,5 εκατοµµύρια τα πληρώνουν
µόνο ελληνικές εταιρείες, µικρές ζυθοποιίες, δηλαδή στα σπάργανα µερικές, και κάνα δυο λίγο πιο µεγάλες. Κι ακόµα να πω ότι
βασίστηκε σε ένα άρθρο που δεν είναι απαραίτητα προαπαιτούµενο. Αναφέρεται µόνο σε σηµαντικά άρθρα και όχι σε όλα.
Δεν είχαµε αντιπολιτευτική διάθεση –ειλικρινά σας το λέω- για
το άρθρο 52, αλλά ξεκαθαρίζω και τη στάση των Ανεξαρτήτων
Ελλήνων. Είναι µια χειροπιαστή απόδειξη αυτό, ότι η δηµοκρατία
έτσι λειτουργεί, δεν είναι κατευθυνόµενη. Όπου νοµίζουµε ότι
µπορεί να γίνει µια διόρθωση, µπορεί να γίνει. Δεν είπαµε σε κανέναν τίποτα.
Θέλω ακόµη να πω το εξής και δεν µπορώ να αντισταθώ σε
έναν πειρασµό γιατί άκουσα µεγάλη κουβέντα και πολύ επιθετική
συµπεριφορά. Έχω γυρίσει σχεδόν όλα τα µοναστήρια της
χώρας, γιατί η µάνα µου ήταν θεούσα, η µακαρίτισσα. Έτυχε να
κάνω παρέα µε Πόντιους από παιδί. Αυτά που έχουνε γραφτεί
είναι λιγότερα από αυτά που ξέρουµε. Έχω, δηλαδή, γνώση από
πρώτο χέρι.
Θεωρώ ότι πράγµατι τη στιγµή που η Βουλή έχει πάρει θέση,
επίσηµη κιόλας, ήταν µια αστοχία του φίλου και σεβαστού σε
µένα Υπουργού Παιδείας, Νίκου Φίλη. Ωστόσο, πολιτική καριέρα
µε υπερβάλλουσα εθνικοφροσύνη, όχι, αρνούµαι εγώ να χτίσω.
Και λέω το εξής: Άπειροι είµαστε όλοι. Kι έχουµε κάνει λάθη κι
εγώ και -πιστεύω- και εσείς. Το να ακούω «φάτε τον, σκοτώστε
τον, ρίξτε τον κάτω», µε συγχωρείτε, αλλά µου θυµίζει άλλες εποχές. Αυτή είναι η θέση η δικιά µου. Είναι προσωπική και δεν είναι
των Ανεξαρτήτων Ελλήνων.
Τελειώνοντας, εννοείται ότι εµείς υπερψηφίζουµε αυτό το νοµοσχέδιο και επί της αρχής και επί των άρθρων.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Ευχαριστούµε, κύριε
Παπαχριστόπουλε.
Ο κ. Δανέλλης από το Ποτάµι έχει τον λόγο.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΑΝΕΛΛΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι της Κυβέρνησης, το νοµοσχέδιο που συζητάµε σήµερα είναι αντιπροσωπευτικό µιας προχειρότητας και
µιας βιασύνης που χαρακτηρίζει το νοµοθετικό σας έργο.
Τι ακριβώς καλούµαστε να ψηφίσουµε; Πόσο ανταποκρίνεται
ο τίτλος του νοµοσχεδίου µε το περιεχόµενό του; Ποια είναι η
συνάφεια των διατάξεων που καλούµαστε να νοµοθετήσουµε; Τι
ακριβώς µας ζητάτε, παραδείγµατος χάριν, να ψηφίσουµε στο
πρώτο άρθρο; Πάλι να ξε-ψηφίσουµε κάτι που µόλις είχαµε ψηφίσει.
Ο κύριος κορµός του νοµοσχεδίου αφορά την ενεργειακή αποδοτικότητα εναρµονιζόµενη επιτέλους µε την ευρωπαϊκή οδηγία.
Και παράλληλα, περνάµε διάφορες άσχετες διατάξεις που αφορούν τη Σχολή Τυφλών, το Μέγαρο Μουσικής, πάλι όπως παλιά
µε τρόπο αποσπασµατικό και άρα αναποτελεσµατικό. Φέρνετε
διατάξεις για τη διαχείριση των απορριµµάτων, για την εγγραφή
στα πανεπιστήµια αθλητών, για το Συνήγορο του Καταναλωτή,
για τις αναδασωτέες εκτάσεις, για τους τουριστικούς λιµένες και
πλήθος άλλων άσχετων µεταξύ τους θεµάτων. Αφήνετε να διαµορφώνεται στην κοινή πεποίθηση ότι το σύνολο του νοµοσχεδίου αφορά σε προαπαιτούµενα, ενώ παράλληλα, µε διατάξεις
περί προαπαιτουµένων, κλείνετε και διάφορες εκκρεµότητες.
Δίνετε µε αυτόν τον τρόπο την αίσθηση πως πραγµατικά δεν

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΙΗ’ - 4 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015 (ΑΠΟΓΕΥΜΑ)

υπάρχει ένας σοβαρός σχεδιασµός και µια στοιχειώδης ιεράρχηση στο κυβερνητικό έργο. Δηµιουργείτε κλίµα πανικού που δεν
βοηθά το τόσο ασταθές και ταλαιπωρηµένο οικονοµικό περιβάλλον της χώρας και βεβαίως, θα πρέπει να αντιληφθείτε και εσείς,
όπως αντιλαµβανόµαστε όλοι σ’ αυτήν την Αίθουσα, το χρέος
µας να αναβαθµίσουµε επιτέλους τη λειτουργία του Κοινοβουλίου.
Θα σταθώ επιλεκτικά πολύ σύντοµα σε κάποιες από τις διατάξεις του νοµοσχεδίου. Στο άρθρο 42 -για το οποίο ήδη το Ποτάµι
έχει καταθέσει µια τροπολογία και ελπίζουµε να την κάνετε αποδεκτή- προκαλεί πραγµατικά έκπληξη, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αυτή η εµµονή στο να κοµµατικοποιείται πλήρως η παιδεία.
Η µεταρρυθµιστική σας ατζέντα, κύριοι Υπουργοί, στην παιδεία συνοψίζεται δυστυχώς, στην τακτοποίηση των κοµµατικών
σας φίλων µέχρι τώρα. Αυτό θεωρείτε προοδευτικό; Αυτό ζητούσε τόσα χρόνια η Αριστερά;
Είναι σαφές πως ο διορισµός των περιφερειακών υπηρεσιακών
συµβουλίων της πρωτοβάθµιας και της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης από τον απευθείας διορισµένο από την Κυβέρνηση περιφερειακό διευθυντή δεν µπορεί να εξασφαλίσει κανένα
εχέγγυο αντικειµενικότητας. Θέλουµε να εξασφαλίσουµε το ελάχιστο µιας αντικειµενικότητας στο τρόπο στελέχωσης των
ΠΥΠΣΕ και ΠΥΣΔΕ και γι’ αυτό σας προτείνω την κλήρωση ως
εργαλείο επιλογής των µελών της, κλήρωση που θα γίνεται δηµόσια µεταξύ των είκοσι οι οποίοι κατά την ηµεροµηνία συγκρότησης κατέχουν τη µεγαλύτερη πραγµατική διοικητική εµπειρία.
Σας προτείνουµε να τολµήσετε µια πιο αξιοκρατική και αδιάβλητη στελέχωση των οργάνων διοίκησης. Εξάλλου αυτό υπαγορεύεται και από τη συµφωνία του Αυγούστου και από το ν.
4336/2015 περί αποκοµµατικοποίησης της ελληνικής διοίκησης.
Τολµήστε το!
Με το άρθρο 51 φέρνετε την άρση της έκπτωσης στο αγροτικό
πετρέλαιο. Αυτό είναι το πρώτο από µια σειρά φορολογικών µέτρων, που έρχονται να πλήξουν µια τάξη που πασχίζει να επιβιώσει µέσα σε ένα ιδιαίτερα δυσµενές φορολογικό περιβάλλον.
Η φοροεπιδροµή και η εισφοροεπιδροµή που αναµένονται,
γνωρίζετε πολύ καλά ότι θα πλήξουν άµεσα τον αγροτικό κλάδο
και θα οδηγήσουν, ή κινδυνεύουν να οδηγήσουν, τους αγρότες
σε εξαφάνιση.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι σαφές πια ότι κανένας δεν
αρνείται την υποχρέωσή του να συµβάλει στα φορολογικά
έσοδα. Αρκεί να φορολογείται δίκαια και σύµφωνα πάντα µε τη
φοροδοτική του ικανότητα.
Ο γεωργικός κλάδος βρίσκεται πραγµατικά σε απόγνωση. Αφ’
ενός αδυνατεί να επωµιστεί αυτό το δυσβάσταχτο φορτίο και αφ’
ετέρου η πολιτεία δεν του παρέχει τις προϋποθέσεις παραγωγής
εισοδήµατος.
Είναι χαρακτηριστικό ότι µετά την έναρξη ισχύος της Κοινής
Γεωργικής Πολιτικής, µόνη η Ελλάδα στους είκοσι οκτώ, δεν έχει
καταλήξει ποιοι είναι οι ενεργοί αγρότες, αυτοί δηλαδή που είναι
πραγµατικοί δικαιούχοι των προνοµίων της ΚΑΠ και θα έπρεπε
να έχουν διαφορετική φορολογική αντιµετώπιση.
Δεν έχουµε περάσει ακόµη ως τώρα από το άδικο ιστορικό
µοντέλο στο περιφερειακό µοντέλο κατανοµής των άµεσων ενισχύσεων. Δεν έχουµε οδηγήσει τους αγρότες σε ισχυρές οµάδες
παραγωγών, που είναι κλειδί για τη βιώσιµη ανάπτυξή τους και
δεν έχουµε εξυγιάνει το συνεταιριστικό τοπίο. Και µέσα σε αυτό
το θολό και προβληµατικό πλαίσιο φέρνετε αποσπασµατικά την
άρση της έκπτωσης στο αγροτικό πετρέλαιο.
Σχετικά µε το άρθρο 52, µπορεί να το αποσύρατε, µιας και ο
λογαριασµός δεν σας βγαίνει µε την άρνηση των ΑΝΕΛ να το ψηφίσουν. Όµως, η πολιτική αντίληψη και η επιλογή να επιµείνετε
και να προτείνετε τη φορολόγηση ενός µικρού δυναµικού και παραγωγικού κλάδου, υποστηρίζοντας έτσι ένα πολύ µικρό ολιγοπώλιο που λειτουργεί µε συνθήκες καρτέλ, ελέγχοντας το 90%
της αγοράς, χωρίς µάλιστα το µέτρο αυτό να έχει ένα ουσιαστικό
δηµοσιονοµικό αποτέλεσµα –µιλάµε για 3 εκατοµµύρια ευρώ
µόλις το χρόνο- συνιστά ένα σηµαντικό πρόβληµα.
Η αποκλιµάκωση του φόρου αλκοόλ σε µικρές ζυθοποιίες είναι
ένα ευρωπαϊκό κεκτηµένο. Είναι ένα απαραίτητο εργαλείο σε
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έναν νέο κλάδο και όπως είπα και λίγο πριν δυναµικό και ποιοτικό
κλάδο, να σταθεί βρίσκοντας ένα πολύ µικρό µερίδιο αγοράς σε
ολόκληρη την Ευρώπη, ανάµεσα σε κολοσσούς του όλο και
ασθενέστερου ολιγοπωλίου της ζυθοποιίας.
Εξάλλου, η εργαλειοθήκη του ΟΟΣΑ, κυρίες και κύριοι της Κυβέρνησης, είναι ένα αναπτυξιακό εργαλείο. Δεν σας υποχρεώνει
η εργαλειοθήκη να παρέµβετε στη φορολόγηση των µικρών ζυθοποιών. Και σε τελευταία ανάλυση, αφού δεν µπορείτε να διαπραγµατευτείτε τα µεγάλα, αυτά τα µικρά ζητήµατα ανάπτυξης
µπορείτε κάλλιστα να τα διαπραγµατευτείτε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο οραµατικός στόχος δεκαετιών
και υπόσχεση διαχρονική, εδώ και πολλά χρόνια, στους πολύπαθους κατοίκους της Δραπετσώνας και του Κερατσινίου, ήταν η
περίφηµη «ανάπλαση του Παραλιακού Μετώπου».
Όµως, για να µην τους κοροϊδέψουµε για άλλη µια φορά, πείτε
µας, πώς σκοπεύετε να αντιµετωπίσετε το ιδιοκτησιακό καθεστώς, αφού σηµαντικό τµήµα αυτής της έκτασης ανήκει στην
Εθνική Τράπεζα, στους Γάλλους της «LAFARGE» και σε ιδιώτες
επενδυτές. Και δεν αρκεί µόνο να διασφαλίσουµε την έκταση
αυτή, αλλά βεβαίως πώς θα διασφαλίσουµε τους πόρους στην
αυτοδιοίκηση, για να οδηγηθεί σε αυτήν την ανάπτυξη.
Εµείς, βεβαίως, θα πούµε «ναι» σε αυτό το άρθρο. Φροντίστε,
όµως, να διαψεύσετε όσους αληθοφανώς θεωρούν πως είναι
ακόµα µια δηµαγωγική, ψηφοθηρική σας υπόσχεση.
Τελειώνοντας, θα αναφερθώ επί του πιεστηρίου. Επειδή αδυνατώ να το πιστέψω, ισχύει, κύριοι Υπουργοί, αυτό που γράφεται
τώρα, τις τελευταίες ώρες ότι επί αριστερής Κυβέρνησης, επιστρέφουµε στο φάντασµα της αναγραφής του θρησκεύµατος,
όχι αυτή τη φορά στις ταυτότητες των πολιτών αλλά στις στολές
των Σωµάτων Ασφαλείας;
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Ποταµιού)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Τον λόγο έχει ο κ. Καµατερός από τον ΣΥΡΙΖΑ.
ΗΛΙΑΣ ΚΑΜΑΤΕΡΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι, θα κάνω αναφορά στο νοµοσχέδιο, όπως
πρέπει, αλλά δεν θα αποφύγω και µια γενικότερη αναφορά, αφού
όπως είδαµε και στη συζήτηση στις επιτροπές αλλά και σήµερα,
µπορώ να πω ότι περισσότερο χρόνο αφιερώνουµε σε γενικότερες αναφορές και στα γενικότερα πολιτικά ζητήµατα της επικαιρότητας και λιγότερο στο νοµοσχέδιο.
Επί του νοµοσχεδίου, λοιπόν, ήθελα να κάνω µία παρατήρηση
στο άρθρο 30, κύριοι Υπουργοί, που αφορά στη γεωθερµία.
Καλά κάνετε -συµφωνούµε όλοι- και λέτε να δοθεί µία παράταση
στην επιχείρηση, η οποία έχει αναλάβει τις έρευνες και την αξιοποίηση της γεωθερµίας στη χώρα µας, γιατί τριάντα χρόνια τώρα
-όπως προβλεπόταν- δεν έχει κάνει τίποτα. Δίνουµε, λοιπόν, άλλα
πέντε χρόνια. Όµως, αν απλά µείνετε σε αυτό, κύριοι Υπουργοί,
δεν κάνουµε τίποτα, γιατί δεν είναι τυχαίο που αυτά τα τριάντα
χρόνια δεν έγινε τίποτα. Δεν είναι µόνο οι λόγοι οι οποίοι αναφέρονται στην αιτιολογική έκθεση. Έχει ξεκινήσει λανθασµένα,
κατά τη γνώµη µου, όλο το πρόγραµµα -τουλάχιστον από ό,τι
ξέρω- και δεν πρόκειται να ολοκληρωθεί αν παραµείνει ως έχει.
Εγώ έχω το παράδειγµα της Νισύρου. Δεν πρόκειται να γίνει
γεωθερµία στη Νίσυρο. Κατ’ αρχάς, δεν θα το επιτρέψουµε. Δεν
µπορεί να γίνει γεωθερµία µέσα στον κρατήρα του ηφαιστείου,
που είναι το µεγαλύτερο αξιοθέατο του νησιού. Δηλαδή, αν βρίσκαµε πετρέλαιο στην Αρχαία Αγορά, θα πηγαίναµε να κάνουµε
εγκατάσταση άντλησης πετρελαίου; Λάβετέ τo υπ’ όψιν σας.
Πρέπει να τα δείτε από την αρχή, αν θέλουµε να έχουµε γεωθερµία στη χώρα µας κι αν θέλουµε να την αξιοποιήσουµε. Αν το
αφήσετε έτσι, µε µία απλή παράταση, δεν θα γίνει τίποτα.
Συναδέλφισσες και συνάδελφοι, µε αυτό το νοµοσχέδιο ψηφίζουµε προαπαιτούµενα, όπως και µε το προηγούµενο. Αυτά είναι
αποσπασµατικά. Το έχουν πει και Υπουργοί, το έχουν πει και πολλοί συνάδελφοι. Ούτε αντιµετωπίζουµε συνολικά το ασφαλιστικό
πρόβληµα, ούτε αντιµετωπίζουµε το φορολογικό, για τα οποία
υπάρχει δέσµευση από την Κυβέρνηση ότι θα έρθουν ολοκληρωµένα σε επόµενα νοµοσχέδια. Είναι προαπαιτούµενα. Τα ψηφίσαµε το καλοκαίρι. Είµαστε αναγκασµένοι να τα εφαρµόσουµε
και προχωρούµε τώρα στους εφαρµοστικούς νόµους. Οι παρεµ-
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βάσεις που µπορούµε να κάνουµε είναι ελάχιστες, να παίξουµε
µε κάποια ποσοστά σε κάποια πράγµατα, όπως για παράδειγµα
για την µπύρα, η οποία προβλέπεται στην εργαλειοθήκη του
ΟΟΣΑ, για όσους λένε ότι δεν έχουµε ψηφίσει τίποτα τέτοιο. Δυστυχώς, ήµασταν αναγκασµένοι να τα ψηφίσουµε.
Όµως, λόγω αυτής της κατάστασης, βλέπουµε µία Αντιπολίτευση η οποία είναι αµήχανη. Φυσικά, τι να πει; Αφού και τα ψήφισε όλα αυτά και είναι µέσα στην ιδεολογία της. Τα έχουµε πει
πολλές φορές αυτά.
Γι’ αυτό, εµείς, κύριοι Βουλευτές και κύριοι Υπουργοί, δεν πρέπει να µείνουµε σε έναν διάλογο µε αυτήν την Αντιπολίτευση -και
αναφέροµαι στην Αξιωµατική- γιατί ούτε πρόκειται να τους πείσουµε ούτε έχουµε να πάρουµε τίποτα. Μην περιµένετε εποικοδοµητικό διάλογο. Εµείς πρέπει να συζητάµε µε την κοινωνία και
µε τον κόσµο που αυτήν τη στιγµή ασφυκτιά, πονά και υποφέρει
και να µην µας φοβίζουν –και δεν µας φοβίζουν- οι κινητοποιήσεις. Αντίθετα, οι κινητοποιήσεις και όλα τα κινήµατα ενισχύουν
τον δικό µας αγώνα και τη διαπραγµατευτική µας θέση.
Πρέπει, λοιπόν, σε αυτόν τον κόσµο εµείς πρώτα-πρώτα να
εξηγούµε καθηµερινά ότι πρέπει να περάσουµε αυτόν τον κάβο.
Θα κάνουµε όλοι υποµονή για να τον περάσουµε. Γιατί αν δεν
τον περάσουµε, αν δεν πάµε σε αξιολόγηση, αν δεν πάµε στην
ανακεφαλαιοποίηση, δεν θα συζητήσουµε για το χρέος, δεν θα
συζητήσουµε για αναπτυξιακό πρόγραµµα και θα γυρίσουµε όχι
πίσω µονάχα, αλλά και παραπίσω.
Και ο κόσµος, ξέρετε, κύριοι Υπουργοί, παρ’ όλο που υποφέρει, µπορεί να το καταλάβει και να κάνει υποµονή. Για να το καταλάβει, όµως, για να κάνει υποµονή και να αντέξει, πρέπει να
τον πείθουµε καθηµερινά και όχι µόνο µε αυτά που έχουµε κάνει
ως τώρα, τα οποία τα είπαµε και στις εκλογές. Τα είπαµε προεκλογικά, µας έδειξε εµπιστοσύνη ο κόσµος και γι’ αυτό µας ξαναέδωσε τη διακυβέρνηση. Και αναφέροµαι σε όλα αυτά που
είπαµε, τα οποία ανακουφίζουν τους πιο αδύναµους, από τις κάρτες, από την ασφάλιση σε όλους, από τη στέγη, από το ρεύµα,
το σταµάτηµα των πλειστηριασµών –έστω µέχρι τώρα- την κατάργηση της προσωποκράτησης, την προστασία των συντάξεων
έως τώρα και του ΕΚΑΣ κ.λπ.. Όµως, δεν φθάνουν αυτά. Έγιναν
οι εκλογές, µας εµπιστεύθηκε ο κόσµος και περιµένει. Δεν θα περιµένει πολύ.
Τι προοπτική υπάρχει; Μίλησα πριν για την ανακεφαλαιοποίηση, την αναδιάρθρωση, το αναπτυξιακό πρόγραµµα κ.λπ..
Όµως, παρακολουθούµε µία προσπάθεια από τους εταίρους,
από τους δανειστές να υπονοµεύσουν όλη αυτήν τη διαδικασία,
γιατί δεν τους άρεσε που πετύχαµε αυτήν τη συµφωνία και σταθήκαµε όρθιοι το καλοκαίρι.
Προσπαθούν µέσα από διαδικασίες ή «λεπτοµέρειες» να υπονοµεύσουν όλη αυτήν τη διαδικασία. Γι’ αυτό πρέπει να είµαστε
προσεκτικοί!
Παράδειγµα: Ξέρουµε τις προσπάθειες που έκαναν για να καταργήσουµε όλο το νοµοθετικό έργο που έγινε κατά την προηγούµενη κυβερνητική θητεία µας και για την ανθρωπιστική
κρίση και πολύ περισσότερο για τις εκατό δόσεις. Δεν τους πέρασε και προσπαθούν µέσα από πιέσεις να το καταφέρουν, να
ακυρώσουν όλη αυτήν τη διαδικασία των εκατό δόσεων. Και πρέπει, κύριοι Υπουργοί, να προσέξουµε να µην το καταφέρουν γιατί
είµαστε σε πολύ δύσκολο σηµείο.
Ξέρουµε πολύ καλά πως εξαιτίας του ότι δυσκολέψαµε όλη τη
διαδικασία, πολύς κόσµος, πολλά νοικοκυριά βγαίνουν εκτός
ρύθµισης. Θα ήταν πολύ ενδιαφέρον εάν µας δίνατε στοιχεία. Η
εκτίµηση που έχω τουλάχιστον εγώ, είναι ότι αυτήν τη στιγµή
µπορεί να είναι το 50% και παραπάνω όσων ρύθµισαν τα χρέη
τους έξω από τη ρύθµιση. Είναι ο τελευταίος µήνας όσων πλήρωσαν. Και ήταν συσσωρευµένες οι εισφορές. Γι’ αυτό θα δείτε
ότι τα έσοδα το µήνα Νοέµβριο και πολύ περισσότερο το Δεκέµβριο θα είναι πολύ λιγότερα. Εάν δεν κάνουµε κάτι για αυτό, που
µπορεί σε πολλούς να φαίνεται µικρό, κινδυνεύουµε το πρόγραµµα των εκατό δόσεων να τιναχτεί στον αέρα. Πρέπει να πάρουµε πρωτοβουλίες.
Δεν είναι τυχαίο που ανέφερα ως παράδειγµα το τι κάνουµε
απέναντι στις πιέσεις των δανειστών. Απέναντι σε αυτές τις πιέσεις εµείς πρέπει να αντισταθούµε. Και δεν αρκεί να ψηφίζουµε
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κάθε φορά και να εκφράζουµε τη στήριξή µας στην Κυβέρνηση.
Θα ενισχύσουµε τον Πρωθυπουργό και τη διαπραγµατευτική
οµάδα, όλο το Υπουργικό Συµβούλιο, σε αυτήν τους την προσπάθεια αν µπορούν να κάνουν χρήση και του όρου «Αυτά δεν περνάνε από τη Βουλή». Κάποια πράγµατα πρέπει να τους δώσουµε
να καταλάβουν ότι δεν περνάνε από τη Βουλή. Ένα από αυτά
είναι και οι εκατό δόσεις. Πρέπει να το καταλάβουν!
Το επόµενο διάστηµα, δηλαδή, µπορεί να ψηφίζουµε ένα
σωρό άλλα πράγµατα -και µπορεί ο κόσµος να τα αντέξει- ό,τι
θέλετε και ό,τι προβλέπεται σε αυτό το νοµοσχέδιο και άλλα που
θα έρθουν ακόµα την επόµενη περίοδο. Δεν µπορούµε να πούµε
σε όλα «οχι», γιατί έχουµε δεσµευτεί ότι θα τα εφαρµόσουµε.
Πρέπει, όµως, τρία, τέσσερα πράγµατα να είναι διαπραγµατευτικά όπλα στα χέρια του Πρωθυπουργού και της Κυβέρνησής
µας, όπως είναι τα κόκκινα δάνεια, όπως είναι το ασφαλιστικό.
Ανάµεσα σε αυτά πρέπει να είναι και οι εκατό δόσεις, γιατί θα τιναχτούµε στον αέρα. Ας δείξουµε ότι δεν τα ψηφίζουµε άκριτα
όλα. Να µπορεί να πει και ο Πρωθυπουργός µας, «Αυτά δεν περνάνε από τη Βουλή.»!
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Τον λόγο έχει ο κ.
Μάξιµος Χαρακόπουλος.
ΜΑΞΙΜΟΣ ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η συζήτηση του παρόντος νοµοσχεδίου γίνεται στη σκιά των προκλητικών δηλώσεων του αρνητή της Γενοκτονίας των Ποντίων Υπουργού Παιδείας. Οι
δηλώσεις αυτές συνιστούν αναµφίβολα ύβρη για τα εκατοντάδες
χιλιάδες θύµατα της τουρκικής θηριωδίας, που στόχο είχε την
εξαφάνιση των χριστιανικών πληθυσµών της Μικράς Ασίας.
Ο κ. Φίλης που εζήλωσε τη δόξα της κ. Ρεπούση, δεν µπορεί
να έχει θέση στην ελληνική Κυβέρνηση.
Και επειδή η Κυβέρνηση ψελλίζει κάτι δικαιολογίες περί διαφορετικών επιστηµονικών προσεγγίσεων, τις οποίες ακούσαµε
και προ ολίγου από τον κ. Σκουρλέτη, καλό θα είναι η Βουλή, επιτέλους, να επανεκδώσει το µνηµειώδη τόµο για τη Γενοκτονία
των Ποντίων του καθηγητή Κώστα Φωτιάδη, για να διαβάσουν τα
ντοκουµέντα όσοι δεν έχουν ακούσµατα από τους παππούδες
τους για τις σφαγές και τους διωγµούς, όπως εµείς που έχουµε
προσφυγική καταγωγή.
Και επειδή -πιστεύω καλόπιστα- ο Υπουργός, ο κ. Τσιρώνης,
είπε ότι η σφαγή δεν έχει σηµασία αν λέγεται «γενοκτονία» ή
«εθνοκάθαρση», υπενθυµίζω το ψήφισµα της Διεθνούς Ένωσης
Μελετητών Γενοκτονιών που λέει ότι η εθνική εκκαθάριση που
υπέστησαν οι ελληνικοί πληθυσµοί της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας από τους νεότουρκους και τους κεµαλικούς, ανήκει στη νοµική κατηγορία των εγκληµάτων γενοκτονίας, όπως αυτή ορίστηκε από τον ΟΗΕ το 1948.
Ερχόµενος, κύριε Πρόεδρε, στα του νοµοσχεδίου, δεν µπορώ
παρά να σχολιάσω τον τρόπο που νοµοθετεί η Κυβέρνηση. Όλοι
θυµόµαστε ότι ως Αντιπολίτευση οι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ διερρήγνυαν τα ιµάτια τους όταν έρχονταν νοµοσχέδια ως επείγοντα
ή ως κατεπείγοντα.
Τι βλέπουµε επί των ηµερών της «πρώτης και της δεύτερης
φοράς Αριστερά»; Σχεδόν το σύνολο των νοµοσχέδιων έρχονται
ως επείγοντα ή κατεπείγοντα, πάντοτε µε τη δικαιολογία των
έκτακτων συνθηκών. Αλήθεια, τώρα προέκυψαν οι έκτακτες συνθήκες;
Κατά κανόνα, επίσης, τα νοµοσχέδια εµφανίζονται ως «κουρελού», µε άσχετες διατάξεις - µπαλώµατα και τροπολογίες. Και
από αυτόν τον κανόνα δεν ξεφεύγει και το υπό συζήτηση σχέδιο
νόµου. Και µε το πρόσχηµα της επείγουσας ενσωµάτωσης µιας
κοινοτικής οδηγίας, φέρνετε στη Βουλή επώδυνα φορολογικά
µέτρα.
Πώς, όµως, κατέστη επείγουσα η εναρµόνιση µε το Κοινοτικό
Δίκαιο; Εσείς δεν αφήσατε να σέρνεται επί µήνες η ενσωµάτωση
της οδηγίας για τα ενεργειακά, ενώ ήταν ήδη έτοιµη από την
προηγούµενη κυβέρνηση που εσείς ανατρέψατε;
Η αλήθεια, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι ότι ο νόµος που
καλούµαστε να ψηφίσουµε, πλήττει καίρια παραγωγικούς τοµείς,
από αυτούς που έµειναν όρθιοι από την οικονοµική κρίση. Αφού
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πρώτα παραπλανήσατε τον ελληνικό λαό µε παραµύθια της Χαλιµάς, πάτε να ξεθεµελιώσετε ό,τι έχει µείνει όρθιο.
Σήµερα δίνετε ένα πρώτο χτύπηµα στον αγροτικό κόσµο, που
δυστυχώς σε ένα µεγάλο µέρος του σας πίστεψε και σας έδωσε
την πρώτη θέση και στις εκλογές του Σεπτέµβρη, όταν υποσχόσασταν ότι έχετε έτοιµα ισοδύναµα. Για µια ακόµη φορά είπατε
ψέµατα! Δεν είχατε τίποτα. Δεν βρήκατε τίποτα. Ο στόχος σας,
όπως αποδεικνύεται, ήταν η παραµονή στην εξουσία.
Τώρα, λοιπόν, ξεκινά η επίθεση εναντίον των αγροτών µε την
κατάργηση της επιστροφής του ειδικού φόρου κατανάλωσης πετρελαίου, που θα ολοκληρωθεί το επόµενο έτος. Και έπεται
µακρά συνέχεια, µε τη µεγάλη αύξηση της φορολογίας και της
προκαταβολής φόρου, µε τον τριπλασιασµό των ασφαλιστικών
εισφορών στον ΟΓΑ, µε τη φορολογία των επιδοτήσεων, µε την
κατάργηση των όποιων φοροαπαλλαγών, µε, µε, µε κλπ.
Και µην επικαλείστε την ψήφο της Νέας Δηµοκρατίας στη συµφωνία, κύριε Σκουρλέτη. Η κακή συµφωνία είναι έργο των χειρών
σας. Η Νέα Δηµοκρατία έδωσε ψήφο στην παραµονή της χώρας
στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Στις εκλογές υποκλέψατε την ψήφο των πολιτών και ιδιαίτερα
των αγροτών, τάζοντάς τους ισοδύναµα. Και επειδή το παραµύθι
µε τα ισοδύναµα έλαβε τέλος, αποφασίσατε να αντεπιτεθείτε και
διαδίδετε ότι οι αγρότες δεν πληρώνουν φόρους και επενδύετε
στον κοινωνικό αυτοµατισµό, ένα έργο που έχουµε ξαναδεί. Το
Κολωνάκι απέναντι στην περιφέρεια. Σήµερα, όµως, βλέπουµε
την πρεµιέρα του έργου «Όταν οι µάσκες πέφτουν».
Επιπλέον, είναι τέτοιος ο πόνος σας για την υγιή ανάπτυξη της
οικονοµίας, που στο νοµοσχέδιο «κουρελού» που φέρατε στην
επιτροπή, εξοντώνατε τον κλάδο της µικρής ελληνικής ζυθοποιίας. Εσείς, οι κήνσορες, που λοιδορούσατε τους πολιτικούς σας
αντιπάλους ως προσκυνηµένους, τώρα ακολουθείτε µε θρησκευτική ευλάβεια τις οδηγίες, την εργαλειοθήκη του ΟΟΣΑ.
Τα ίδια κάνατε µε τη διάρκεια ζωής του φρέσκου γάλακτος.
Εσείς που χύνατε κροκοδείλια δάκρυα στο παρελθόν, συµµορφώνεστε πλήρως µε τις εντολές του ΟΟΣΑ για να διευκολυνθούν
αθρόες εισαγωγές γάλακτος από την Κεντρική και Βόρεια Ευρώπη, αδιαφορώντας αν αυτή η απόφαση θα δώσει ένα χαριστικό χτύπηµα στους Έλληνες αγελαδοτρόφους.
Τέλος, κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να καλέσω την Κυβέρνηση
να δείξει την αυτονόητη κατανόηση και ευαισθησία στο αίτηµα
της Ανωτάτης Συνοµοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος για τις µετεγγραφές των παιδιών τους στα ΑΕΙ και ΤΕΙ. Την ώρα που στην
Κίνα αίρουν την απαγόρευση γεννήσεων δεύτερου παιδιού για
να προλάβουν τις συνέπειες της γήρανσης του πληθυσµού, εδώ,
που ήδη τις ζούµε, είναι αδιανόητο να µη θεσπίζουµε µέτρα στήριξης των πολυτέκνων, που δεν έχουν µάλιστα δηµοσιονοµικό
κόστος.
Καταθέτω το σχετικό υπόµνηµα για τα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Μάξιµος Χαρακόπουλος καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν υπόµνηµα, το οποίο
βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο κατήφορος που έχει πάρει η
Κυβέρνηση είναι χωρίς γυρισµό. Δυστυχώς, τις δικές σας ανεπάρκειες, τον δικό σας λαϊκισµό, τη δική σας ανευθυνότητα τα
πληρώνει ακριβά η ελληνική κοινωνία.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, µπορώ να έχω
τον λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Κύριε Κεγκέρογλου,
έχετε για δυο λεπτά τον λόγο. Και να µιλήσετε, ούτως ή άλλως,
σύντοµα.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Πρώτη φορά τόσα χρόνια που
είµαι Βουλευτής ζητάω τον λόγο, κύριε Πρόεδρε, γιατί έγινε µια
κατάφωρη παραβίαση του Κανονισµού, όχι βέβαια επί Προεδρίας σας, αλλά πριν, η οποία, όµως, συνεχίζεται. Θα πρέπει,
λοιπόν, ή να τροποποιηθεί ο Κανονισµός, αν δεν θέλουµε να τον
τηρούµε, ή να τον τηρούµε.
Λέει, λοιπόν, ο Κανονισµός στο άρθρο 64, παράγραφος 2 ότι
στις συζητήσεις των νοµοσχεδίων και των προτάσεων νόµων ο
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λόγος δίνεται πρώτα στους αρµόδιους Υπουργούς, αν το ζητήσουν, διαφορετικά, προτάσσονται οι εισηγητές και οι ειδικοί αγορητές και έξι Βουλευτές κατά σειρά εγγραφής κ.λπ.. Κατά τη
διάρκεια των έξι οµιλητών Βουλευτών µπορούν να παρέµβουν οι
Υπουργοί µόνο για τέσσερα λεπτά της ώρας και οι Κοινοβουλευτικοί για δύο.
Εδώ δεν τηρήθηκε αυτό και από τον δεύτερο οµιλητή και µετά
δόθηκε ο λόγος σε Υπουργό. Δεν είναι τώρα το θέµα για τον κ.
Δρίτσα, γιατί τόση ώρα έχουµε «φάει την ουρά». Όµως, θέλω να
σηµειωθεί για να το συζητήσετε στην Επιτροπή Κανονισµού ή
στο Προεδρείο. Ή θα τηρείται ο Κανονισµός ή να τον αλλάξουµε
όλοι µαζί. Φέρτε εισήγηση να τον αλλάξουµε. Όµως, µέχρι να
φέρετε την εισήγηση, να τηρείται παρακαλώ, κύριε Πρόεδρε,
διότι είναι απαράδεκτο. Αυτό αφορά και τους κοινοβουλευτικούς.
Μίλησαν και οι κοινοβουλευτικοί µε αφορµή την τοποθέτηση του
Υπουργού, ενώ θα πρέπει να µιλήσουν µετά τους έξι Βουλευτές.
Έτσι µετατρέπεται η Βουλή των Βουλευτών, των αντιπροσώπων
των πολιτών σε Βουλή των αξιωµατούχων, δυστυχώς.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Συµφωνώ µε την κατάληξή σας, αλλά πρέπει να αναγνωρίσετε κι εσείς ότι γίνεται
προσπάθεια για να γίνει η Βουλή των Βουλευτών.
Ο κ. Φάµελλος έχει τον λόγο.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Για να συνεχίσω τα επί του Κανονισµού του κ. Κεγκέρογλου,
θέλω να πω ότι µετά από επτά οµιλητές παίρνουµε εµείς τον
λόγο.
Πρέπει να προσέξετε, όµως, γιατί το κόµµα σας τον παραβίασε.
Κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, όπως έχω αναφέρει ξανά, µε γρήγορους ρυθµούς συνεχίζουµε το νοµοθετικό
έργο της Κυβέρνησής µας, συνδυάζοντας τα προαπαιτούµενα
της συµφωνίας µαζί µε µέτρα ταυτόχρονα αναπτυξιακά, κοινωνικά δίκαια και ωφέλιµα, αλλά και δηµοκρατικά.
Ήδη µέσα σε έναν µήνα ολοκληρώσαµε πολλά από τα προαπαιτούµενα, τον νόµο για την αδειοδότηση των τηλεοπτικών συχνοτήτων και τα κανάλια, αλλά και τον νόµο για την ανακεφαλαιοποίηση που ενισχύει την πραγµατική οικονοµία. Σήµερα συζητάµε για την ενέργεια, για τη χρήση της, για την εξοικονόµησή
της, αλλά και για την ενίσχυση του τοµέα των κατασκευών, της
µεταποίησης, αλλά και τη διαχείριση αποβλήτων και πάρα πολλά
άλλα θέµατα, κρίσιµα για την ελληνική κοινωνία.
Είναι προφανές ότι έχουµε αναλάβει την ευθύνη να βάλουµε
την Ελλάδα σε κίνηση, να σηκώσουµε την Ελλάδα στα πόδια της.
Αυτήν την ευθύνη υπηρετούµε. Την υπηρετούµε και είµαστε συνεπείς. Δεν φοβηθήκαµε την ευθύνη.
Φαίνεται, όµως, πως το ότι αναλάβαµε την ευθύνη ενοχλεί
πάρα πολύ την Αντιπολίτευση. Προφανώς, σας ενοχλεί να έχει
επικυρωθεί και να έχει ενισχυθεί η διεθνής θέση της χώρας. Ενοχλεί το ότι η αναφορά στην Ελλάδα πληθαίνει. Ενοχλεί η σηµασία
πλέον που έχει ο λόγος της Ελλάδας στην Ευρώπη. Ενοχλούν οι
δηλώσεις των Ευρωπαίων αξιωµατούχων. Ενοχλούν, φαίνεται και
οι αλλαγές στην Ευρώπη αλλά και η διάψευση της δική σας πολιτικής.
Εµείς, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, υπηρετούµε την ευρωπαϊκή λύση. Κρατάµε την Ελλάδα στον πυρήνα της Ευρωζώνης.
Μας κάνει εντύπωση η µήνιν σας κατά της Κυβέρνησης, αλλά και
κατά της χώρας µας. Ξέραµε την άνοιξη ότι κάνατε τα πάντα για
την «Αριστερή παρένθεση». Παρακαλούσατε το Ευρωπαϊκό
Λαϊκό Κόµµα να µας κόψει τη χρηµατοδότηση. Ο ίδιος ο πρώην
Πρωθυπουργός µαζί µε τον κ. Ραχόι προσπαθούσαν να κόψουν
τη συµφωνία. Όµως, ακόµα και τώρα, µετά από τόσους µήνες,
επιµένετε να σταµατήσει η πορεία της Ελλάδας προς την πρόοδο;
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα καταθέσω στα Πρακτικά τη
συνέντευξη του πρώην Πρωθυπουργού στην ισπανική εφηµερίδα
«LA RAZON». Τι είπε, λοιπόν, για την Ευρώπη ο κ. Σαµαράς; Θα
διαβάσω ακριβώς τι είπε, γιατί µας κάνει ιδιαίτερη εντύπωση πώς
µπορεί να στρέφεται κατά της χώρας ένας πρώην Πρωθυπουργός.
Αναφερόµενος, λοιπόν, στην Ευρώπη, λέει: «Η Ευρώπη οφείλει
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να υποστηρίζει κυβερνήσεις…» -εννοώντας τη δική του- «…µε δηµοσιονοµικά και µεταρρυθµιστικά επιτεύγµατα. Όταν δίνει την
εντύπωση ότι διευκολύνει τους λαϊκιστές και τραβά το χαλί κάτω
από πόδια µεταρρυθµιστικών κυβερνήσεων, αυτό µπορεί να στείλει λάθος µηνύµατα.».
Έτσι υποστηρίζετε την εθνική υπόθεση; Έτσι υποστηρίζετε
τη χώρα; Έτσι υποστηρίζετε τη σύµβαση χρηµατοδοτικής ενίσχυσης που και ο ίδιος ο κ. Σαµαράς ψήφισε στην ελληνική
Βουλή;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Είστε λαϊκιστές.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Όµως, αυτό, κύριε Βρούτση, είναι
πραγµατικά υποκρισία και θράσος µαζί, όπως µας εγκαλέσατε
προηγουµένως. Διότι εκτός από υποκρισία, σας χαρακτηρίζει
ταυτόχρονα και η αδυναµία ανάγνωσης, αλλά και η πολύ µικρή
µνήµη.
Ας ξεκαθαρίσουµε, λοιπόν, τα εξής: Έχει προαπαιτούµενα το
σηµερινό νοµοσχέδιο; Και βέβαια έχει. Έχει προαπαιτούµενα
που ψηφίσατε τον Αύγουστο. Δεν είναι προαπαιτούµενο η ενίσχυση της Γενικής Γραµµατείας Δηµοσίων Εσόδων µε πεντακόσιους επιπλέον υπαλλήλους από το ΣΔΟΕ; Δεν είναι προαπαιτούµενο η µεταφορά υποθέσεων του ΣΔΟΕ στη Γενική Γραµµατεία
Δηµοσίων Εσόδων; Δεν είναι προαπαιτούµενο το θέµα του
φόρου στο αγροτικό πετρέλαιο;
Δεν το θυµούνται. Δεν θυµούνται ότι το ψήφισαν. Μάλιστα, κάποιοι παραποιούν και τις ηµεροµηνίες.
Ας τα θυµίσουµε, λοιπόν: Στο ν. 4336, στο ΦΕΚ 94 Α’ στις 1408-2015, στην παράγραφο Δ.5 αναφέρεται συγκεκριµένα ότι οι
διατάξεις της παραγράφου 1 που αφορούν την αύξηση του
φόρου κατανάλωσης πετρελαίου, ισχύουν από 1-10-2015, κάτι
το οποίο επακριβώς αναφέρει και το σηµερινό νοµοσχέδιο, το
οποίο αρνείστε να ψηφίσετε.
Για τα Πρακτικά, λοιπόν, θα καταθέσω το νόµο τον οποίο ψήφισε και η Νέα Δηµοκρατία και το ΠΑΣΟΚ και το Ποτάµι –κι ας
αρνούνται ότι το ψήφισαν, ας αρνούνται ότι είναι προαπαιτούµενο- µε την ίδια ηµεροµηνία που έχει και το σηµερινό νοµοσχέδιο. Αυτό είναι υποκρισία! Αυτό είναι θρασύτητα!
Βέβαια, ασχολούνται όχι απλώς µε το να υποσκάψουν την ελληνική πολιτική λειτουργία και την ελληνική οικονοµική λειτουργία, αλλά και µε το να δηµιουργήσουν προβλήµατα στη διεθνή
θέση της χώρας, στην εξωτερική της πολιτική, κάνοντας κριτική
στους θεσµούς γιατί έκαναν συµφωνία µε τη χώρα µας.
Ειλικρινά, µε κάνει να απορώ: Τολµάτε να µιλάτε για πρόβληµα
στην εξωτερική πολιτική από τις δηλώσεις του Υπουργού Παιδείας; Τοποθετηθήκαµε και το πρωί γι’ αυτές τις δηλώσεις. Για
θυµηθείτε, όµως, ποιοι ευθύνονται για τη συµφορά εκείνη. Ποια
πολιτικά κόµµατα ευθύνονται για τη συµφορά εκείνη και τη Μικρασιατική Καταστροφή; Ποιοι πολιτικοί χώροι συµπεριφέρθηκαν …
(Θόρυβος από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Έλεος πια! Για τη Μικρασιατική Καταστροφή φταίει η Νέα Δηµοκρατία;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ: Ντροπή σας!
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Ποιοι δεν τους προστάτεψαν;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ: Εµείς φταίµε, δηλαδή, για τη Γενοκτονία;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Έλεος! Εµείς φταίµε για τη Μικρασιατική Καταστροφή;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ: Ντροπή!
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Θυµηθείτε, σας παρακαλώ πολύ, τι
έκανε η Αριστερά, όταν ήρθαν οι πρόσφυγες στην Ελλάδα, τι
έκανε το εργατικό κίνηµα. Θυµηθείτε πώς συνδέθηκαν οι Πόντιες
και οι Πόντιοι µε το εργατικό κίνηµα, µε την Αριστερά και τους
αγώνες. Δεν σας χαρίζουµε αυτήν την ιστορία. Δεν σας χαρίζουµε τη σύνδεση του εργατικού κινήµατος µε τα αδέλφια µας,
γιατί το έχουµε κατοχυρώσει στην κοινωνία!
Σήµερα ακούστηκαν πάρα πολλά ψέµατα. Ήταν ψέµα ότι δεν
ήρθε ο Υπουργός Παιδείας στη συζήτηση. Ο Υπουργός Παιδείας
ήταν στην επιτροπή, άκουσε τις τοποθετήσεις που αφορούσαν
στα δικά του κοµµάτια και τοποθετήθηκε. Ψέµα είπατε, λοιπόν,
στο ελληνικό Κοινοβούλιο.
Όµως, υποκρισία και ψέµα είναι η συζήτηση που γίνεται για το
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επίδοµα θέρµανσης. Δεν ήταν η Νέα Δηµοκρατία και το ΠΑΣΟΚ
αυτοί οι οποίοι συνέταξαν τον προϋπολογισµό στον οποίο είχε
περικοπεί κατά 50% το επίδοµα θέρµανσης; Και σήµερα προσπαθούν να το παίξουν ότι δεν ήξεραν τίποτα και χύνουν κροκοδείλια
δάκρυα, όταν οι ίδιοι καθόρισαν ποιο είναι το ύψος του ποσού
για το επίδοµα θέρµανσης.
Όµως, γιατί χάνετε τη γη κάτω από τα πόδια σας; Γιατί ανησυχείτε; Μήπως γιατί ανοίγουν ένας-ένας οι φάκελοι της διαφθοράς; Μήπως γιατί αρχίζουν να πηγαίνουν στον εισαγγελέα όλα
τα εξοπλιστικά προγράµµατα; Μήπως γιατί κλήθηκαν οι τραπεζίτες για τα δάνεια των µέσων µαζικής ενηµέρωσης ή µήπως γιατί
ακόµα και το δικαστικό κύκλωµα καλείται προς διερεύνηση;
Μήπως, επίσης, γιατί αποφασίσαµε να συνεχίσουµε το πρόγραµµα ανθρωπιστικής κρίσης; Μήπως γιατί εφαρµόζονται θεσµοί -το ανακοινώσαµε αυτό ήδη από χθες- ώστε να υπάρχει
πρόσβαση των ανασφάλιστων στο δηµόσιο σύστηµα υγείας και
σε όλες τις παροχές πρόνοιας;
Αυτό σηµαίνει κοινωνική δικαιοσύνη, κύριοι συνάδελφοι. Αυτό
θα εφαρµόζεται στην Ελλάδα από αυτήν την Κυβέρνηση που
πρώτα από όλα κοιτάει τα λαϊκά συµφέροντα. Θα συνεχίσουµε
αυτήν την πολιτική και θα τα καταφέρουµε.
Όµως, θεωρούµε ότι αξίζει και πρέπει να αναφερθούµε και στο
νοµοσχέδιο το οποίο έχουµε σήµερα προς συζήτηση στην Ολοµέλεια. Το νοµοσχέδιο προφανώς και αφορά σε ένα πάρα πολύ
σηµαντικό κοµµάτι που µας ενδιαφέρει, στο θέµα του ενεργειακού ισοζυγίου της χώρας και στην εφαρµογή µιας οδηγίας, που
καθυστέρησε πάρα πολύ η προηγούµενη κυβέρνηση να εφαρµόσει µε κόστος, αν θέλετε, και οικονοµικής ποινής. Γιατί, όµως,
µας ενδιαφέρει; Μας ενδιαφέρει γιατί έχουµε µια κοινωνία η
οποία είναι ενεργοβόρα και εξαρτώµενη ενεργειακά από το εξωτερικό. Και γιατί έχουµε µια κοινωνία και µια οικονοµία που έχει
πολύ µεγάλο ενεργειακό κόστος, έχει πολύ µεγάλες απώλειες
ενέργειας και έχει απαξιωµένες δηµόσιες υποδοµές.
Γιατί άραγε συµβαίνουν όλα αυτά στην Ελλάδα; Μήπως γιατί
αυτό είναι το µοντέλο ανάπτυξης το οποίο ακολουθήσατε όλα τα
τελευταία χρόνια που δεν σας ενδιέφερε η ουσία της παραγωγής, η λειτουργία της οικονοµίας και η απασχόληση, αλλά σας
ενδιέφεραν µόνο τα θαλασσοδάνεια και οι αρπαχτές; Αυτά ήταν
µια πολιτική επιλογή.
Τα ερωτήµατα αυτά, βέβαια, δεν αφορούν µόνο την Ελλάδα,
γιατί εµείς ξέρουµε πάρα πολύ καλά ότι το πολιτικό σύστηµα
στην Ελλάδα κράτησε, υπέταξε -αν θέλετε- και υπέταξε πολύ πιο
χαµηλά στην παραγωγή, στη λειτουργία και στην ανάπτυξη τη
χώρα. Τα ερωτήµατα αυτά αφορούν και τις κοινωνίες της Ευρώπης. Η Ευρώπη παίρνει κάποια µέτρα τα οποία εµείς σήµερα ερχόµαστε να συζητήσουµε. Και η Ευρώπη έχει να λύσει σηµαντικά
θέµατα αειφορίας. Και στην Ευρώπη η βιοµηχανική ανάπτυξη κατανάλωσε τους πόρους πέρα από τα όρια της αειφορίας.
Πρέπει να επιστρέψει πολύ γρήγορα µια συζήτηση για την αειφορία και την καινοτοµία και στην Ευρώπη, διότι αλλιώς ο στόχος
της καταπολέµησης και της αντιµετώπισης του φαινοµένου του
θερµοκηπίου θα φαίνεται ένα µακρινό όνειρο. Η ποιότητα ζωής
των λαών, το προσδόκιµο υγείας, αλλά και η δυνατότητα -αν θέλετε- ανταγωνισµού, άρα διατήρησης της απασχόλησης και ενίσχυσής της, θα µείνει ένα πολύ µακρινό όνειρο. Για αυτό χρειάζονται άµεσα µέτρα στο τοµέα αυτό.
Ο στόχος, λοιπόν, της µείωσης της κατανάλωσης της ενέργειας, της αύξησης της χρήσης των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, αλλά και της λειτουργείας του κράτους ως υπόδειγµα,
είναι ένας στόχος ο οποίος παρεµβαίνει στην οικονοµία, αλλάζει
τη λειτουργία της. Είναι στόχος τον οποίο πρέπει εµείς να εντάξουµε µέσα στο πλαίσιο της παραγωγικής ανασυγκρότησης.
Σηµαντικές διοικητικές αλλαγές, αλλά και καινοτοµίες προκύπτουν από τη συζήτηση για την ενέργεια. Ποιο είναι, όµως, το
διαφορετικό χαρακτηριστικό αυτής της συζήτησης; Είναι ότι δηµιουργούν εγχώρια προστιθέµενη αξία. Δίνουν τη δυνατότητα
παραγωγής νέου ακαθάριστου προϊόντος µε αναφορά στη χώρα
µας, προϊόντος που µένει στη χώρα µας και που δεν το «µαζεύουν» -αν θέλετε- οι πολυεθνικές στις χώρες τους. Δίνει τη δυνατότητα να συνδυαστεί µε το ελληνικό επιστηµονικό δυναµικό,
δηλαδή µε µία απασχόληση που θα κρατήσει τα ελληνικά µυαλά
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στη Ελλάδα και θα δηµιουργήσει νέα εργασία και πολλαπλασιαστικά αποτελέσµατα στην κοινωνία. Αυτό είναι το ζητούµενο, να
κρατήσουµε τους νέους επιστήµονες εδώ, αλλά να δηµιουργήσουµε και εγχώρια προστιθέµενη αξία. Για όλα αυτά, βέβαια, τα
ζητήµατα χρειάζεται ένα διαφορετικό κράτος, µια διαφορετική
κοινωνική συµφωνία, αλλιώς δεν µπορούν να γίνουν πραγµατικότητα.
Τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια στην Ελλάδα η µόνη συµφωνία
ήταν «ξεπουλήστε ό,τι µπορείτε να ξεπουλήσετε», «πουλήστε τα
πάντα και διώξτε τους νέους και άξιους Έλληνες στο εξωτερικό»,
«δώστε τα καλύτερα συµβόλαια στις πολυεθνικές των φίλων
σας».
Απέναντι, λοιπόν, σε αυτήν την παράλογη αποδιάρθρωση της
οικονοµίας και της αγοράς εµείς πρέπει να καταθέσουµε σήµερα
µια πρόταση για ένα κράτος που θα είναι υπόδειγµα και στα
ενεργειακά, για ένα κράτος που θα έχει καλές κτηριακές υποδοµές που θα εξοικονοµούν ενέργεια, για ένα κράτος που θα κάνει
πράσινες περιβαλλοντικές συµβάσεις, αλλά και για ένα κράτος
που θα είναι αποτελεσµατικό στη συνοµιλία του και στη συνεργασία του και µε τον παραγωγό και µε τον πολίτη. Γιατί αυτό που
συνέβαινε µέχρι τώρα ήταν ένα κράτος άναρχο, ένα κράτος ρουσφετολογικό, ένα κράτος µεγάλο και σπάταλο, που δεν έκανε τίποτα άλλο παρά να τροφοδοτεί την πολιτική εξουσία και τους
συνδαιτηµόνες του ίδιου τραπεζιού και δεν τροφοδοτούσε την
ιδιωτική οικονοµία.
Θέλετε µια απόδειξη γιατί γινόταν αυτό; Θέλετε να σας πω τι
βρήκαµε στη διαχείριση του αναπτυξιακού νόµου µε την ανάληψη της Κυβέρνησης από τον ΣΥΡΙΖΑ, τους Ανεξάρτητους Έλληνες και τους Οικολόγους Πράσινους; Γιατί άραγε τα κροκοδείλια δάκρυα;
Θα σας πω, λοιπόν, πολύ συγκεκριµένα. Είκοσι εννιά µήνες
κάνει για να ελεγχθεί µια ελληνική επένδυση ώστε να δώσει απασχόληση και εθνικό προϊόν. Έξι χιλιάδες τριακόσιες επενδύσεις
ήταν παγωµένες γιατί δεν πήγαιναν να τις ελέγξουν. Περίµεναν
να επενδυθούν 5,6 δισεκατοµµύρια ευρώ, γιατί είχατε παγώσει
όλο το σύστηµα των ιδιωτικών επενδύσεων. Απέναντι σε όλα
αυτά παρήγγειλε τη δεύτερη εργαλειοθήκη του ΟΟΣΑ ο κ. Χατζηδάκης.
Αυτή η εργαλειοθήκη κουβαλάει συγκεκριµένα -και είναι παραδοτέο- το θέµα της µείωσης-ελάφρυνσης φόρου στις ελληνικές ζυθοποιίες, οι οποίες έχουν προσφύγει από το 2005 στην
Επιτροπή Ανταγωνισµού. Και προφανώς ο κ. Σκρέκας, προφανώς
ο κ. Χατζηδάκης και πάρα πολλοί άλλοι Υπουργοί δεν έλυσαν το
πρόβληµα στην Επιτροπή Ανταγωνισµού, ώστε να ξεκαθαρίσει
αυτό που κατέθεσαν οι ζυθοποιοί στην επιτροπή, δηλαδή το καρτέλ που λυµαίνεται και κάνει κατάχρηση της προνοµιακής θέσης
στην αγορά. Αυτή είναι η υποστήριξη στην οικονοµία και την απασχόληση; Αυτό είναι το ενδιαφέρον σας; Ψέµατα ήταν όλα! Είναι
ξεκάθαρο ότι είναι ψέµα.
Εµείς όµως, αγαπητές κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πρέπει
να προχωρήσουµε µε πάρα πολύ σηµαντικές αλλαγές και διαφοροποιήσεις. Οι συσχετισµοί και η αναλογία παραγωγής του ΑΕΠ
είναι αυτό που µας ενδιαφέρει πρώτα απ’ όλα και µπορούµε να
το δούµε και µέσα σ’ αυτό το νοµοσχέδιο. Είναι πάρα πολύ σηµαντικό οι ενεργειακές παρεµβάσεις, οι τεχνολογικές παρεµβάσεις και η καινοτοµία να τροποποιήσουν τους συντελεστές του
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πρωτογενούς και δευτερογενούς τοµέα στην οικονοµία. Δεν είναι
δυνατόν η χώρα µας να στηρίζεται µόνο κατά 18% στην αγροτική
παραγωγή, τη βιοµηχανία, τη µεταποίηση και τη βιοτεχνία και να
έχει 82% υπηρεσίες.
(Στο σηµείο αυτό χτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Με την εισαγωγή των νέων τεχνολογιών και στον ενεργειακό
τοµέα, µε την εισαγωγή της καινοτοµίας και στην κατασκευή, µε
τη ρύθµιση και τον έλεγχο των ενεργειακών επιδόσεων έχουµε
τη δυνατότητα να τροφοδοτήσουµε την ελληνική µεταποιητική
βιοµηχανία και να της δώσουµε και εξαγωγικό χαρακτήρα, γιατί
έχουµε προνοµιακή θέση στη διεθνή αγορά στις κατασκευές, την
καινοτοµία και τη γνώση. Έτσι, µπορούµε να τροφοδοτήσουµε
και να χρηµατοδοτήσουµε δράσεις που θα ενισχύσουν και την
ενέργεια και την οικονοµία.
Και ένα τελευταίο σχόλιο για τη χρηµατοδότηση αυτών των
δράσεων. Μου κάνει πολύ µεγάλη εντύπωση η πολλαπλή παρατήρηση του κ. Μανιάτη σχετικά µε το «Εξοικονοµώ». Να τον ενηµερώσω, λοιπόν -γιατί µάλλον δεν ξέρει να διαβάζει- για το εξής:
Στο νέο ΕΣΠΑ το «Εξοικονοµώ» για τις ιδιωτικές επενδύσεις και
την κατοικία έχει ακριβώς τον ίδιο προϋπολογισµό µε τον προηγούµενο. Επαναλαµβάνεται το µέτρο και µάλιστα είναι εµπροσθοβαρές.
Όµως, δεν διάβασε ακόµα κάτι. Ότι υπάρχει και δράση «Εξοικονοµώ» στο νέο ΕΣΠΑ για τις δηµόσιες υποδοµές. Ενισχύονται,
λοιπόν, οι παρεµβάσεις και στον ενεργειακό τοµέα και στον τεχνολογικό τοµέα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Βάλτε µια τελεία,
κύριε συνάδελφε, σας παρακαλώ.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Ενισχύεται η ελληνική παραγωγή και
οικονοµία. Αυτή είναι η πρόταση την οποία καταθέτει η Κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, αυτή είναι η πρόταση που µπορεί να µας βγάλει από την κρίση. Αυτήν την πρόταση θα υπηρετήσουµε.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Σωκράτης Φάµελλος καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία
βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Τον λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Ποταµιού κ. Θεοχάρης.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ-ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ: Ξεχάσατε τον
κανόνα, κύριε Πρόεδρε!
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ (Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας): Κύριε Πρόεδρε, δώστε µου, σας παρακαλώ, ένα λεπτό για να καταθέσω µια τροπολογία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Ορίστε, κύριε
Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ (Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας): Κατ’ αρχάς, θα ήθελα να καταθέσω µια
νοµοτεχνική βελτίωση, η οποία είναι φραστικού περιεχοµένου.
Στην παράγραφο 5 του άρθρου 12 αντικαθίστανται οι λέξεις
«άρθρο 10» από τις λέξεις «άρθρο 11».
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας
κ. Παναγιώτης Σκουρλέτης καταθέτει για τα Πρακτικά την προαναφερθείσα νοµοτεχνική βελτίωση, η οποία έχει ως εξής:
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ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ (Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας): Επίσης, κατατίθεται και µια βουλευτική
τροπολογία µε θέµα τη συνέχιση λειτουργίας δοµών για την υποστήριξη γυναικών θυµάτων βίας.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ-ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ: Σε τι αφορά το
θέµα της τροπολογίας, κύριε Υπουργέ;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ (Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας): Επαναλαµβάνω ότι αφορά τη συνέχιση
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λειτουργίας δοµών για την υποστήριξη γυναικών θυµάτων βίας.
Κατατίθεται από την κ. Κατριβάνου, την κ. Βάκη, την κ. Καφαντάρη και την κ. Σταµπουλή. Πρόκειται για την τροπολογία µε γενικό αριθµό 28 και ειδικό 14.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας
κ. Παναγιώτης Σκουρλέτης καταθέτει για τα Πρακτικά την προαναφερθείσα τροπολογία, η οποία έχει ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Κύριε Θεοχάρη, έχετε τον λόγο.
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όσο περνάει ο καιρός γίνεστε
και χειρότεροι. Μαζέψατε διατάξεις στην τύχη, τις δέσατε σε
έναν τόµο και µας τις ονοµάσατε «νοµοσχέδιο». Έχουµε προαπαιτούµενα, έχουµε διορθώσεις των εκ παραδροµής λαθών,
έχουµε και τα ρουσφέτια µας. Έχουµε διατάξεις του Υπουργείου
Παιδείας, του Περιβάλλοντος, του Εργασίας, του Οικονοµίας,
του Πολιτισµού, του Ναυτιλίας, του Δικαιοσύνης. Αναιρείτε τις
διατάξεις που µόλις ψηφίσατε, δίνετε παρατάσεις αχρείαστες,
εξαιρείτε, εξαιρείτε, εξαιρείτε. Α, και κοροϊδεύετε!
Διότι αυτό κάνατε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της Συµπολίτευσης, µε το άρθρο 28 για την ανάπλαση του Κερατσινίου και
της Δραπετσώνας. Κοροϊδεύετε τους κατοίκους µιας από τις πιο
υποβαθµισµένες περιοχές της Αττικής. Διότι ξέρετε πως βάζοντας µέσα στο «µη σχέδιο» –γιατί «µη σχέδιο» είναι αυτό που παρουσιάζετε- και τις περιουσίες της ΑΓΕΤ και της Εθνικής, αλλά
και άλλες, εγγυάστε πως θα πάνε µέχρι τελικής αναιρέσεως σε
µακροχρόνιες δικαστικές διαµάχες. Θα κωλυσιεργήσουν επί δεκαετίες, θα κερδίσουν τις αποζηµιώσεις, θα αφήσουν συντρίµµια.
Στην πραγµατικότητα εσείς αφήνετε συντρίµµια!
Κρατήστε, όµως, δύο πράγµατα. Πρώτον, πως υπάρχει ήδη
εκπονηµένο σχέδιο από τις δύο εταιρείες αλλά και πλείστα άλλα
για µικτή χρήση βιοµηχανική και µε πάρκα, που θα έφερνε σηµαντική αναβάθµιση. Δεν το παίρνετε το σχέδιο αυτό έστω ως
βάση για να φτιάξετε κάτι καλύτερο δικό σας, γιατί δεν σας ενδιαφέρει.
Δεύτερον, πως δεν θα δεχτούµε να ψηφίσουµε τροπολογίες
γαλλικές. Διότι γράφτηκε ήδη πως το αφεντικό της «ΑΓΕΤ», η
γαλλική «LAFARGE», την επένδυση της οποίας ξαφνικά υποβαθµίζετε, έχει αποτανθεί στον κ. Ολάντ για να σας πιέσει. Εµείς –
ξαναλέω- γαλλικές τροπολογίες δεν ψηφίζουµε ούτε τώρα ούτε
σε επόµενα νοµοσχέδια, όπως έγινε και µε την τροπολογία για
το µοσχαρίσιο κρέας, που σας παρήγγειλε ο Γάλλος Υφυπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων κ. Ντεζίρ να πάρετε πίσω το 23%,
όπως γράφουν σήµερα δηµοσιεύµατα αλλά και όπως βλέπουµε
από την επίσηµη ατζέντα των συνοµιλιών και την ξεψηφίσατε µε
το ν. 4336/2015. Προσέξτε τις ηµεροµηνίες: ψηφίζουµε το 23%
στο µοσχάρι στις 15 Ιουλίου, γίνεται η επίσκεψη του κ. Ντεζίρ
στις 23 Ιουλίου, ξεψηφίζετε το 23% και βάζετε 23% στην ιδιωτική
εκπαίδευση στις 14 Αυγούστου.
Ή τη διάταξη που ετοιµάζετε, όπως µου λένε οι υπηρεσίες, για
να αποποινικοποιήσετε τις καταλήψεις στα σχολεία και σας την
έκοψε η τρόικα. Θα ήταν µία κατάπτυστη διάταξη που δείχνει τον
σεβασµό σας στην περιουσία του ελληνικού λαού και στη νοµιµότητα, αλλά που δεν τη βγάλατε µόνοι σας. Σας την έβγαλαν,
γιατί έτσι διαπραγµατεύεστε, υπερήφανα, όρθιοι. Αρκεί να τα δεχτούν και οι έξω.
Κοροϊδεύετε, λοιπόν, τους κατοίκους της Δραπετσώνας και
του Κερατσινίου, τους τελευταίους στη µακρά σειρά, γιατί ως
τώρα είχατε κοροϊδέψει όλη την υπόλοιπη Ελλάδα, όπως τους
Χανιώτες για το αεροδρόµιό τους. Θα ανοίξω µία παρένθεση και
θα πω πως κάνατε τη χάρη στον κ. Σταθάκη µε τη σηµερινή
Πράξη Υπουργικού Συµβουλίου, ώστε να µην υπογράψει µπας
και τον αφήσουν οι συντοπίτες του να γυρίσει στο νησί. Δεν
τρώνε, όµως, κουτόχορτο οι Κρητικοί. Και κλείνω την παρένθεση.
Κοροϊδέψατε τους φαρµακοβιοµηχάνους που σας υποστήριζαν, τους αγρότες που ήλπιζαν, τους µικροζυθοποιούς που αιφνιδιάστηκαν, τους ιδιοκτήτες ακινήτων που στέναζαν, τους
συνταξιούχους που υπέµεναν, τους νέους που δεν έβλεπαν φως.
Ακόµη δεν βλέπουν φως µαζί σας οι νέοι, γιατί η πολιτική σας
σβήνει κάθε µέρα το φως, την ελπίδα και το χαµόγελο όλων,
αλλά κυρίως των νέων.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, βρήκατε τον χρόνο να «πετάξετε» µέσα στις διατάξεις την παράταση της διοίκησης του Μεγάρου Μουσικής, την παύση των διοικήσεων των νοσοκοµείων.
Αλήθεια, έναν κανόνα θα δούµε µέσα σε όλα αυτά; Παρατάσεις
από εδώ, παύσεις από εκεί, ανάλογα µε το αν σας κάνουν τα χατίρια οι διοικήσεις.
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Δεν βρήκατε, όµως, τον χρόνο να πάρετε πίσω την ντροπιαστική διάταξη να πληρώνονται έξοδα δαπανών διαµονής οι
Υπουργοί σας που δεν είναι Βουλευτές, το άρθρο 25 του ν.
4336/2015. Μία διάταξη αναδροµική που περάσατε µαζί µε το
µνηµόνιό σας. Μία διάταξη που ντροπιάζει το ελληνικό Κοινοβούλιο γενικά, αλλά εσάς ειδικότερα. Την ίδια ώρα που ψηφίζαµε
επώδυνα µέτρα για τους Έλληνες πολίτες, την ίδια ώρα που µας
λέγατε δακρύβρεχτα για τα προνόµια των Βουλευτών, την ίδια
ώρα δίνατε έξοδα στους Υπουργούς σας. Και δεν βρίσκετε τον
χρόνο τώρα να την πάρετε, έστω και τώρα, πίσω.
Φέρτε, έστω και τώρα, µια τροπολογία κατάργησης και θα τη
στηρίξουµε. Τι πρέπει να γίνει; Να τη βάλει ο Μοσκοβισί στα προαπαιτούµενα της Δευτέρας; Νοιαστείτε και για τον Έλληνα που
παλεύει µε την κρίση, έστω και τώρα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της Συµπολίτευσης, ποιος είναι
ο ιστορικός σας ρόλος; Τι κληθήκατε να κάνετε; Γιατί ζητήσατε
ξανά και ξανά να διακυβερνήσετε τη χώρα; Θα σας πω γιατί. Για
να περάσετε ως οδοστρωτήρας πάνω από όλα τα δικαιώµατα
των συντεχνιών που εκθρέψατε τόσα χρόνια. Δεν ξέρω να σας
πω επιστηµονικά αν αυτό είναι γενοκτονία ή εθνοκάθαρση των
κεκτηµένων. Θα σας γελάσω. Να ρωτήσουµε τον ΟΗΕ, κάποιο
Κοινοβούλιο και τον κ. Φίλη. Ξέρω µόνο πως όσο ανίκανοι είστε
στη διακυβέρνηση της χώρας –και εδώ έχετε σπάσει κάθε ρεκόρ
ανικανότητας- τόσο ικανοί είστε στο να περνάτε τα αντιλαϊκά
µέτρα –που θα έλεγε και η κ. Μανωλάκου- χωρίς να ανοίξει µύτη.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στο ρόλο σας αυτόν έχετε πετύχει. Είµαι απόλυτα πεπεισµένος πως δεν θα χύσετε ούτε ένα
δάκρυ για τα δικαιώµατα που, σωστά ή λανθασµένα, κατακρεουργείτε.
Προσέξτε, όµως, γιατί έχετε ήδη αποτύχει. Αποτύχατε να συντάξετε ένα σχέδιο για τη χώρα, αποτύχατε να λύσετε έστω ένα
πρόβληµα, αποτύχατε να βγάλετε τη χώρα από την κρίση. Γιατί
δεν υπάρχει χώρα που βγήκε από την κρίση διχασµένη. Και εσείς
είστε δύναµη διχασµού. Αυτό µπορεί να σας έκανε κυβέρνηση,
µπορεί να σας πήρε από το 4% και να σας πήγε στο 35%, όµως
δεν σας επιτρέπει να αφήσετε ιστορικό στίγµα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Αριστερά υπήρξε η αδικηµένη
της ιστορίας της χώρας µας. Ως αποτέλεσµα, έχετε σφετεριστεί
το δικαίωµα του ορισµού του τι είναι δίκαιο και τι όχι. Ακόµη κι
όσοι κάθονται στις δεξιές πτέρυγες των εδράνων, στην πραγµατικότητα αποδέχονται τους όρους της Αριστεράς για το τι είναι
δίκαιο και το τι είναι άδικο.
Δυστυχώς, όσο περνούσε ο χρόνος και οι δεκαετίες ισοπεδώσατε την έννοια της δικαιοσύνης σε ένα και µόνο κριτήριο: Αφαιρεί η αλλαγή από το εισόδηµα ή προσθέτει; Αν αφαιρεί είναι
άδικη, αν προσθέτει είναι δίκαιη. Αυτό είναι το ελληνικό κοινωνικό
συµβόλαιο. Έτσι, όµως, ταυτίσατε το δίκαιο µε το συµφέρον και
κάνατε ανεπανόρθωτη ζηµιά στη χώρα. Γιατί σε µια χώρα µόνο
συµφερόντων και τίποτα άλλο δεν υπάρχει χώρος για συνεργασία, υπάρχει µόνο για σύγκρουση. Κι έτσι φτιάξατε ψεύτικους εχθρούς για να συντηρήσετε τη µάχη, οι ξένοι και οι Έλληνες, οι
παλιοί και οι νέοι, οι διεφθαρµένοι και οι έντιµοι, οι δεξιοί και οι
αριστεροί, οι αποδεχόµενοι και οι διαπραγµατευόµενοι, οι δωσίλογοι και οι πατριώτες.
Είστε φορείς διχασµού, γι’ αυτό αποτύχατε ήδη. Γιατί η χώρα
µας έχει ανάγκη από σύνθεση, συναίνεση και δράση. Χωρίς αυτά
δεν βγαίνει κανένα µνηµόνιο. Κανένα! Χωρίς αυτά δεν βγαίνουµε
από καµµία κρίση. Και τώρα που όψιµα χάσατε τους ξένους από
εχθρούς, τώρα που γίνατε φίλοι µε τη Μέρκελ και τον Ολάντ έµειναν µόνο οι Έλληνες να µάχεστε.
Ένας είναι ο αγώνας που αξίζει σήµερα. Ο αγώνας για να ξαναδώσουµε νόηµα στη δικαιοσύνη. Αυτόν τον αγώνα θέλουµε να
δώσουµε και θα δώσουµε καθηµερινά. Πρέπει να καταλάβουµε
όλοι πως είναι αγώνας µε νόηµα. Για παράδειγµα, για σας είναι
δίκαιο να είναι αφορολόγητη η επιδότηση των αγροτών, το ίδιο
για τη Νέα Δηµοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, ίσως και για τα άλλα κόµµατα. Και σας ρωτάω, γιατί; Γιατί ο αγρότης που ιδρώνει το χωράφι του και βγάζει 20.000 ευρώ τον χρόνο φορολογείται περισσότερο απ’ τον αγρότη που ιδρώνει το χωράφι του το ίδιο, βγάζει
10.000 ευρώ τον χρόνο και του δίνουµε και 10.000 ευρώ επιδότηση; Σωστά την παίρνει, για να µείνει στον τόπο του και να προ-
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κόψει. Όµως, κοιτάξτε τους δύο στα µάτια και πείτε γιατί τους
φέρεστε διαφορετικά.
Κλέψατε τη δικαιοσύνη και τη βαφτίσατε κοινωνικό αυτοµατισµό. Φέρνετε πάλι αποσπασµατικά διάταξη για την αύξηση του
φόρου στο αγροτικό πετρέλαιο. Πού είναι η λογική, η δικαιοσύνη,
η ολοκλήρωση, ο σχεδιασµός στις προσπάθειές σας;
Ας δούµε αντίστοιχα και παραδειγµατικά τι προτείνουµε εµείς
για τους αγρότες.
Πρώτον, προστασία άµεσα µε αφορολόγητο όριο των πολύ µικρών εισοδηµάτων και ειδικά σε ορεινές µειονεκτικές περιοχές,
ανεξάρτητα αν αυτά προέρχονται από επιδοτήσεις ή από την παραγωγή.
Δεύτερον, διατήρηση του 13% για τα εισοδήµατα που τεκµαίρονται από εκκαθαρίσεις αναγνωρισµένων οργανώσεων παραγωγών. Μέτρο αποτελεσµατικό και δίκαιο, αφού τα εισοδήµατα
αυτά είναι απολύτως ελεγχόµενα, αλλά και αναπτυξιακό αφού
ενισχύει την οργανωµένη παραγωγή.
Τρίτον, ενίσχυση της υπαίθρου µε χιλιάδες νέους επιστήµονες,
γεωτεχνικούς, οικονοµολόγους, µηχανικούς, που θα επανδρώσουν σύγχρονες, ισχυρές και εξωστρεφείς οργανώσεις παραγωγών, χωρίς κόστος για τα δηµόσια ταµεία, αξιοποιώντας σωστά
τους υπάρχοντες κοινοτικούς κανονισµούς και τα µέτρα του
Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020.
Οι σύγχρονες και ισχυρές οργανώσεις παραγωγών είναι το
κλειδί για την ανάπτυξη του αγροδιατροφικού τοµέα. Πρέπει,
όµως, να χαρακτηρίζονται από εστίαση σε συγκεκριµένη κατηγορία προϊόντων για να υπάρχει έλεγχος από το κάθε µέλος,
ισχυρό επιστηµονικό µάνατζµεντ, ελεγχόµενο από τη δηµοκρατικά εκλεγµένη διοίκηση, υποχρεωτική διαχείριση του συνόλου
ή έστω του 90% της παραγωγής των µελών τους και την προσθήκη υπεραξίας στο προϊόν τους, ελάχιστο µέγεθος που να εξασφαλίζει την ικανότητά τους να αποκρίνονται στις απαιτήσεις των
καιρών, όχι µε τα σηµερινά απαράδεκτα κριτήρια αναγνώρισης,
συµµετοχή σε συµπράξεις και διεπαγγελµατικές οργανώσεις,
αλλά µε βασική προϋπόθεση η κύρια δραστηριότητα να παραµένει στην πρωτοβάθµια οργάνωση, σταθερή σχέση συνεργασίας µε τα πανεπιστήµια και τους φορείς της έρευνας.
Τέταρτον, αναθεώρηση το συντοµότερο δυνατόν του τρόπου
κατανοµής των άµεσων ενισχύσεων, ώστε να δίνονται σε αυτούς
που παράγουν και µε στόχευση στην ποιότητα και την προστασία
του περιβάλλοντος. Βλέπετε, λοιπόν, πως η πάλη για την οργάνωση, για την εργασία, για την καινοτοµία και τη δικαιοσύνη είναι
πάλη που έχει νόηµα για όλες τις τάξεις, αλλά και για κάθε µία
ξεχωριστά.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επαναπαύεστε στις δάφνες των
πρόσφατων εκλογικών αναµετρήσεων. Το µπορείτε όσο κυριαρχεί στους άλλους χώρους η εσωστρέφεια. Όµως, µόλις ολοκληρώσετε το έγκληµα της αποτυχηµένης διαπραγµάτευσής σας,
θα καταλάβετε πόσο µακριά είστε από το να δώσετε λύσεις στα
προβλήµατα της χώρας, πόσο µακριά είστε από το να δώσετε
δουλειά στους ανέργους. Και τότε, δεν σας σώζει η εσωστρέφεια
των άλλων.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Ποταµιού)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Ευχαριστούµε.
Να ανακοινώσω στο Σώµα ότι σύµφωνα µε το άρθρο 72 του
Κανονισµού, έχει κατατεθεί από τον απαραίτητο αριθµό Βουλευτών της Νέας Δηµοκρατίας, αίτηµα για ονοµαστική ψηφοφορία
επί της αρχής και επί των άρθρων 21, 31, 39, 42, 43, 44 και 51 η
οποία θα διεξαχθεί κατά το πέρας της αυριανής συζήτησης, περίπου στις 21.00’.
Τον λόγο έχει η κ. Παπακώστα.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ-ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Πρόεδρε και αγαπητοί συνάδελφοι, συζητούµε ένα πολυνοµοσχέδιο, το οποίο υποτίθεται ότι εµπεριέχει προαπαιτούµενα µέτρα και µάλιστα, µε τον χαρακτήρα του κατεπείγοντος.
Βεβαίως, ελέχθησαν πολλά από τους προλαλήσαντες, αλλά
θέλω να πω ότι από την πλευρά της Κυβέρνησης και της κυβερνώσας πλειοψηφίας ελέχθησαν τόσα προκλητικά, που πραγµατικά µε κάνετε να σκέπτοµαι ότι είστε ο ορισµός του λαϊκισµού.
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Πλέον, το λεξικό στον όρο «λαϊκισµός», όταν θα το ανοίγει κάποιος για να αναζητήσει τι ακριβώς σηµαίνει αυτός ο όρος, δίπλα
θα αναγράφει «ΣΥΡΙΖΑ» κυρίως και δευτερευόντως «Ανεξάρτητοι
Έλληνες», οι συγκυβερνώντες εταίροι σας, οι οποίοι σηµειωτέον
σιγά-σιγά, τώρα που βλέπουν τα δύσκολα, αρχίζουν να αφήνουν
το σκάφος, να το εγκαταλείπουν.
Και αυτό βεβαίως, είναι δικό σας ζήτηµα, αλλά αφορά και την
χώρα. Αφορά την χώρα, η οποία µετά από αλλεπάλληλες εκλογικές αναµετρήσεις, βλέπει σήµερα -την ώρα που κουβεντιάζουµε στην Βουλή των Ελλήνων ένα πολυνοµοσχέδιο, υποτίθεται, από προαπαιτούµενα µέτρα- να αναρωτιόµαστε οι Βουλευτές, ακόµα και οι πιο καλόπιστοι, αγαπητοί συνάδελφοι, ποια
από τα µέτρα συνιστούν πραγµατικά προαπαιτούµενα.
Επίσης, αναρωτιόµαστε, γιατί έχετε φοβικότητα µε τον κοινοβουλευτισµό. Γιατί υπάρχει φοβικότητα µε τη δηµοκρατική έκφραση της Βουλής των Ελλήνων, διότι αρνείστε την κριτική,
φοβάστε τον έλεγχο και εµφανίζεστε φοβικοί, αποστασιοποιηµένοι από την κοινοβουλευτική διαδικασία. Πώς να εξηγήσω το γεγονός για παράδειγµα ότι ασκείται κοινοβουλευτικός έλεγχος και
οι Υπουργοί δεν απαντούν; Έχουµε διατελέσει µέλη της Κυβέρνησης και ήµασταν εδώ πάντοτε για να δώσουµε απαντήσεις
κατά προτεραιότητα στους συναδέλφους Βουλευτές στα ερωτήµατά τους και αυτό δεν βλέπουµε να συµβαίνει δυστυχώς από
εσάς.
Από την άλλη, ακούσαµε µια πολύ δίκαιη και εύλογη αντίδραση
των συναδέλφων σχεδόν όλων των πτερύγων, σε σχέση µε
εκείνα τα οποία ο κύριος Υπουργός της Παιδείας, της ελληνικής
κυβέρνησης, της ελληνικής δηµοκρατίας σε σχέση µε τη Γενοκτονία των Ποντίων είπε. Περίπου σε όλους όσους αντιδράσαµε
-και µάλιστα µετά από µια ειληµµένη απόφαση της Βουλής η
οποία είχε καθαρίσει το ζήτηµα αυτό, δηλαδή για την ορολογία
της συγκεκριµένης πράξης- υπάρχει µια επίθεση προς την
πλευρά µας, η οποία εµφορείται από µια εµπάθεια και περίπου
µας εγκαλείτε ως «εθνικολαϊκιστές».
Ως νοµικός επιστήµονας -επειδή άκουσα τον κύριο Υπουργό
Παιδείας ότι είναι θέµα επιστηµονικής προσέγγισης του θέµατος- θα πω ότι ο κύριος Υπουργός Παιδείας, πολύ συνειδητά,
πολύ προσεκτικά ως προς τη διατύπωση επέλεξε τον όρο «εθνοκάθαρση». Ξέρετε, αγαπητοί συνάδελφοι, γιατί; Γιατί, βεβαίως,
νοµικά δεν υπάρχει αναγνωρισµένη νοµική ορολογία εθνοκάθαρσης και υπό την έννοια αυτήν δεν παράγει νοµικές συνέπειες.
Και αφού δεν παράγει νοµικές συνέπειες, δεν παράγει κυρώσεις σε βάρος του κράτους εκείνου το οποίο απλώς έκανε εθνοκάθαρση. Αντιθέτως, η γενοκτονία είναι νοµικά αναγνωρισµένος
όρος, παράγει νοµικές συνέπειες και άρα νοµικές κυρώσεις.
Άρα, ο κύριος Υπουργός Παιδείας πολύ συνειδητά χρησιµοποίησε αυτόν τον όρο «εθνοκάθαρση», διότι δεν παράγει καµµία
απολύτως νοµική συνέπεια απέναντι στην πλευρά η οποία διέπραξε τη γενοκτονία.
Τώρα θέλω να σας ρωτήσω το εξής: Αισθάνεστε ευτυχείς, κύριοι Υπουργοί και αγαπητοί συνάδελφοι της κυβερνητικής πλειοψηφίας, που ήλθε προχθές εδώ ο Γάλλος Πρόεδρος κ. Ολάντ,
ο οποίος ουσιαστικά φρόντισε –και καλώς έκανε από την πλευρά
του- να προστατεύσει το γαλλικό βοδινό κρέας; Εσείς τι κάνατε
για το ελληνικό βοδινό κρέας και για τους Έλληνες κτηνοτρόφους ως ελληνική Κυβέρνηση; Πώς προστατεύετε τους Έλληνες
κτηνοτρόφους και το ελληνικό βοδινό κρέας, την ώρα που σας
έδωσε µάθηµα ο Γάλλος Πρόεδρος για το πώς προστατεύονται
το γαλλικό βοδινό κρέας και τα γαλλικά συµφέροντα; Για απαντήστε µας. Για απαντήστε στη Βουλή των Ελλήνων.
Για πείτε µου λίγο, σας παρακαλώ πολύ, γιατί πολύ µεγάλη συζήτηση άκουσα και δριµεία κριτική σε βάρος της προηγούµενης
κυβέρνησης και των προηγούµενων κυβερνήσεων, για πείτε µου
τι και σε τι συνίσταται η ρύθµιση την οποίαν άρον-άρον αποσύρατε λόγω και της αντίδρασης του κυβερνητικού εταίρου επειδή
δεν πέρναγε, δηλαδή αθροιστικά δεν έφταναν οι ψήφοι για να το
περάσετε αυτό για τις µικροµεσαίες ζυθοποιίες; Για πείτε µου.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Καταψηφίστηκε αυτό.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ-ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ: Καταψηφίστηκε, βεβαίως, και αποσύρθηκε εξ αυτού του λόγου.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Καταψηφίστηκε. Δεν απεσύρθη.
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ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ-ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ: Καταψηφίστηκε, έχετε δίκιο.
Άρα, λοιπόν, πείτε µου, σας παρακαλώ πολύ: Ο ΟΟΣΑ στην
«εργαλειοθήκη» υπ’ αριθµόν 2 -επειδή πολλή συζήτηση έγινε για
τον ΟΟΣΑ- συνιστά στην Ελλάδα να υιοθετήσει έναν σταδιακό
φόρο που θα λειτουργεί και προτείνει κίνητρα στους µικρούς παραγωγούς να εισέλθουν στην αγορά. Εσείς αυτό κάνατε; Όχι βέβαια. Πήγατε και χτυπήσατε την ελληνική µικρή ζυθοποιία και
αφήνετε στο απυρόβλητο το σκληρό εισαγόµενο αλκοόλ.
Ερώτηµα: Επιτέλους, ποια συµφέροντα υπηρετείτε εσείς, η
«δεύτερη φορά» Κυβέρνηση της Αριστεράς;
Έπειτα, πείτε µου τι σχέση έχουν οι ρυθµίσεις του Υπουργείου
Παιδείας µε τα προαπαιτούµενα. Ο τρόπος που νοµοθετούµε και
που νοµοθετείτε στην προκειµένη περίπτωση δείχνει και τον
τρόπο της πολιτικής σας συµπεριφοράς και το πώς αντιλαµβάνεστε τον εθνικό σχεδιασµό της χώρας.
Για πείτε µου: Δηλαδή οι ρυθµίσεις του Υπουργείου Παιδείας,
όπου δίνετε µεγαλύτερη δυνατότητα κοµµατικής επιρροής, η νοµοθετική πρωτοβουλία δηλαδή του κυρίου Υπουργού Παιδείας
εξυπηρετεί σε κάτι τα προαπαιτούµενα και εξυπηρετεί σε κάτι ή
προάγει το εκπαιδευτικό µας σύστηµα;
Για πείτε µου, σας παρακαλώ πάρα πολύ: Εµείς καταθέσαµε
µια τροπολογία η οποία αφορά τον ΦΠΑ στην εκπαίδευση και στα
γηροκοµεία. Εσείς επιτίθεστε –προσέξτε- στις πιο ευάλωτες, στις
πιο ευαίσθητες κοινωνικές οµάδες, στα παιδιά τα οποία σπουδάζουν, στους ηλικιωµένους οι οποίοι πηγαίνουν στους οίκους ευγηρίας, στα γηροκοµεία, και στα άτοµα µε αναπηρία.
Δεν είδα να µου απαντάει ο κύριος Υπουργός Παιδείας τι γίνεται µε τα ζητήµατα της ειδικής αγωγής, όπου έχει σε κατ’ οίκον
περιορισµό τα παιδιά εκείνα τα οποία πρέπει να πάρουν στα σχολειά της ειδικής αγωγής την εκπαίδευση που πρέπει και επειδή
εστάθη ανίκανος να διαχειριστεί το θέµα, τα παιδιά είναι σε κατ’
οίκον περιορισµό.
Πείτε µου, σας παρακαλώ πάρα πολύ: Δεν είναι κακονοµία και
άρα ζηµία για τον τόπο το να νοµοθετήσετε «στο γόνατο» και εκ
του προχείρου το µέτωπο Δραπετσώνας-Κερατσινίου µε τόσα
ανοικτά και εκκρεµή ζητήµατα; Η κακονοµία στοιχίζει στον ελληνικό λαό, δηµιουργεί προβλήµατα και βεβαίως αυτό δεν περιποιεί
τιµή.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Ποια είναι η πολιτική σας, κύριοι της Κυβέρνησης, σε σχέση
µε τους αγρότες; Παρ’ ότι δεν εκλέγοµαι σε αγροτική περιφέρεια, µε ενδιαφέρει το θέµα, γιατί η αγροτική οικονοµία της
χώρας είναι πολύ σηµαντικό κοµµάτι της εθνικής µας οικονοµίας.
Γιατί δεν εφαρµόζετε ό,τι γίνεται στη Γερµανία; Γιατί δεν εφαρµόζετε ό,τι γίνεται στη Γαλλία για τους Γάλλους αγρότες; Γιατί
δεν εφαρµόζετε τις φοροελαφρύνσεις και τις ετήσιες επιστροφές που γίνονται στη Γαλλία, στην Ολλανδία, στην Πορτογαλία,
στη Νορβηγία, στην Ουγγαρία, στη Σουηδία; Ξέρετε γιατί; Διότι
θέλετε να ξεπουλήσετε τον ελληνικό κλήρο και να δηµιουργήσετε νέους ολιγάρχες γαιοκτήµονες, παίρνοντας από τα χέρια
των Ελλήνων αγροτών τον κλήρο τους, χωρίς να τους δίνετε κανένα ουσιαστικό κίνητρο.
Εν πάση περιπτώσει ό,τι νοµοθετείτε είναι πρόχειρο, είναι επικίνδυνο, δεν προάγει τον τόπο. Δεν προάγει την εθνική µας οικονοµία. Και νοµίζω ότι κάθε µέρα που περνάει ο ελληνικός λαός
αντιλαµβάνεται πόσο ζηµιογόνα κυβέρνηση είστε τελικώς.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Ο κ. Κεγκέρογλου
έχει τον λόγο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, µιλήσατε για µια βουλευτική τροπολογία την
οποία αποδέχεστε. Σας λέω εξαρχής ότι την στηρίζουµε. Θέλω
να µου πείτε αν είναι η µόνη τροπολογία την οποία αποδέχεστε
και οι άλλες απορρίπτονται ή αν θα υπάρξει και δεύτερη ανάγνωση –ας το πούµε έτσι- από την πλευρά σας και θα ανακοινώσετε κι άλλες τροπολογίες. Έχει λήξει η εξέταση; Γιατί συνήθως
ο Υπουργός λέει ποιες αποδέχεται και ποιες όχι. Αποδέχεστε
µόνο αυτήν;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ (Υπουργός Περιβάλ-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

λοντος και Ενέργειας): Όσες έχω ανακοινώσει ότι αποδέχοµαι,
αυτές είναι. Οι άλλες δεν έχουν ανακοινωθεί. Υπάρχουν πολύ περισσότερες.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Άρα, δεν έχει άλλες ανακοινώσεις για την τροπολογία για να µην τοποθετηθούµε άδικα πάνω
σ’ αυτές.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ (Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας): Υπάρχει και η αυριανή µέρα.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Άρα, λοιπόν, δεν έχει ολοκληρωθεί η εξέταση των τροπολογιών και θα γίνει σταδιακά.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχουν ακουστεί διάφορες απόψεις και αγωνιούν οι συνάδελφοι της Πλειοψηφίας στην προσπάθειά τους να στηρίξουν δύσκολες αποφάσεις, άδικες αποφάσεις
για τους πολίτες, αδιέξοδες αποφάσεις σε σχέση µε όλα αυτά
τα οποία άλλες φορές επικαλούνται ή στα κανάλια και τον δηµόσιο λόγο.
Για παράδειγµα έχουµε αυτή την περίφηµη φράση της παραγωγικής ανασυγκρότησης και της ανάπτυξης, για την οποία όλοι
µας µιλάµε. Η Κυβέρνηση µε συγκεκριµένα νοµοσχέδια, συγκεκριµένες διατάξεις κάνει οτιδήποτε είναι αντίθετο στην προοπτική της παραγωγικής ανασυγκρότησης, της ενίσχυσης της
ανάπτυξης της χώρας. Και αυτό φαίνεται µέσα από τις διατάξεις
του νοµοσχεδίου.
Άκουσα τον κ. Φάµελλο πριν από λίγο να προσπαθεί να βρει
στοιχεία να τεκµηριώσει τις θέσεις που δεν υπάρχουν. Κι όταν
δεν υπάρχουν στοιχεία κάνεις υπερβάσεις και προσπαθείς να
πεις κάτι, για να εµψυχωθείς ο ίδιος, να εµψυχώσεις τους άλλους
συναδέλφους Βουλευτές και βέβαια να απολογηθείς στους πολίτες.
Εγώ θα έλεγα ότι αρκεί µια απλή παράθεση όσων λέγατε όχι
µόνον πριν το Γενάρη, την προεκλογική περίοδο, αλλά και πριν
τον Ιούνη στους πολίτες, πριν τις εκλογές του Σεπτέµβρη: «Ναι
µεν ψηφίστηκαν κάποιες διατάξεις και υπάρχουν δεσµεύσεις,
αλλά εµείς θα βρούµε τον τρόπο υιοθετώντας µάλιστα και την
περίφηµη θεωρία των ισοδυνάµων να λύσουµε τα θέµατα και να
µην επιβαρύνουµε, να στρογγυλέψουµε τις ακµές, να κάνουµε
το µαχαίρι πιο µαλακό».
Μα, όταν επιλέγετε να έχετε και να κρατάτε µαχαίρι είτε για
τις περικοπές είτε για τις αυξήσεις των φόρων, είτε για οτιδήποτε
άλλο, όπως και να κάνετε τις ακµές, µε όποιον τρόπο κι αν το
καρφώσετε, το ίδιο αποτέλεσµα έχει. Άρα, λοιπόν, θα πρέπει λίγο
να δείτε τον τρόπο µε τον οποίον αντιµετωπίζετε τα πράγµατα
και απευθύνεστε και σε µας και στους πολίτες.
Κάνετε ακριβώς τα αντίθετα απ’ αυτά που υποστηρίζατε µέχρι
πρόσφατα. Κι αυτό δεν το έχετε εξηγήσει ούτε στον εαυτό σας.
Φαίνεται εξάλλου από τις εκφράσεις σας ότι είναι πράγµατα τα
οποία δεν τα υιοθετείτε, δεν τα πιστεύετε, παρά το ότι λέγεται
ότι το πάθος για την εξουσία, η απόφαση για να υπάρχει κυβερνησιµότητα –µε αυτή την ωραία έκφραση- συνδυάζεται και µε την
απόφαση να γίνουµε περισσότερο αποτελεσµατικοί µνηµονιακοί
από τους προηγούµενους. Και σε αυτό εντάσσεται πιστεύω και
η έκφραση του Πρωθυπουργού: «Έχουµε σαράντα έξι προαπαιτούµενα στα σαράντα οκτώ. Είµαστε αποτελεσµατικοί και ικανοί.
Δεν υπήρχε τέτοια πρόοδος άλλοτε».
Έχουµε λοιπόν, για το ασφαλιστικό µια διάταξη, το εισηγητικό
της οποίας εξευτελίζει την Κυβέρνηση τον τρόπο που σκέφτεται,
λειτουργεί και νοµοθετεί. Άλλο, λέει, κείµενο που πήγε στο Ελεγκτικό Συνέδριο κι άλλο κείµενο ήρθε εδώ. Ελέγχθηκε από την Κυβέρνηση ή από το Προεδρείο της Βουλής ποιος ήταν ο ένοχος
γι’ αυτό που λέει η εισηγητική έκθεση;
Είναι δυνατόν να εξαπατήσετε τη Βουλή φέρνοντας άλλη διάταξη, να εξαπατήσετε τον ίδιο τον Υπουργό; Ποιοι; Αυτό έπρεπε
να µας το πει η Κυβέρνηση. Εµείς είµαστε, λοιπόν, αντίθετοι µε
τη διάταξη, η οποία καταργεί για πρώτη φορά θεµελιωµένα δικαιώµατα. Έχουµε προτείνει τροπολογία και θέλουµε απόκριση
επί της τροπολογίας µας από τον Υπουργό.
Για το πετρέλαιο, που έγινε τόση συζήτηση και ο κ. Φάµελλος
το απέρριψε. Λέει: «Πρέπει υποχρεωτικά, είναι προαπαιτούµενο».
Κοιτάξτε, το θέµα της κατάργησης της επιστροφής του φόρου
πετρελαίου δεν βάζει φραγµό στην πολιτική στήριξη του αγροτικού τοµέα µέσω διαφορετικού τρόπου ενίσχυσης.
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Γι’ αυτό εµείς λέµε ότι αν επιµένετε να καταργήσετε την έκπτωση και να ανεβάσετε το φόρο από τα 66 ευρώ στα 200 ευρώ
ανά χιλιόλιτρο, τότε θα πρέπει ταυτόχρονα να δεχθείτε τη θεσµική, την καινοτόµο πρόταση που κάνουµε για τη θέσπιση της
κάρτας αγροτικού πετρελαίου. Με τη θέσπιση αυτής της κάρτας
που θα ενσωµατώνει το δικαίωµα του αγρότη, παραγωγού, κτηνοτρόφου, γεωργού, αλιέα ανάλογα µε τη δήλωση του ΟΣΔΕ, µε
τα στρέµµατα, µε το είδος της καλλιέργειας, µε τον αριθµό ζώων
κ.λπ. και µε την καταχώριση σε ηλεκτρονικό µητρώο από τον
ΟΠΕΚΕΠΕ που να αντιστοιχεί και να έχει πλήρη διαφάνεια µε τα
δικαιώµατά του, δίνουµε ξανά τη στήριξη στον αγρότη σε σχέση
µε το λειτουργικό κόστος. Αυτό δεν αντίκειται σε καµµία οδηγία,
σε καµµία συµφωνία µε την Ευρωπαϊκή Ένωση, σε καµµία
τρόικα. Παρακαλώ να µας αιτιολογήσετε γιατί απορρίπτετε αυτήν τη θεσµική πρόταση και την τροπολογία, όταν έρθει η ώρα
φυσικά.
Για τις µικρές επιχειρήσεις της ζυθοποιίας είπαµε πάρα πολλά.
Εντάξει βάλατε τους Βουλευτές σας –κι εδώ είναι µια αδικία γι’
αυτούς- να επιµένουν µέχρι την τελευταία στιγµή να υπερασπίζονται µια διάταξη, η οποία ξέρατε εκ των προτέρων ή ήσαστε
και σε συνεννόηση ότι θα καταψηφιστεί ή σε τελευταία ανάλυση
θα αποσυρθεί. Δεν χρειάστηκε να αποσυρθεί, γιατί καταψηφίστηκε. Αν ήταν αυτό το παιχνίδι, µόνο και µόνο για να έχει επικοινωνιακό χαρτί ο κυβερνητικός συνέταιρος, τότε πραγµατικά
λυπάµαι για τη συµπεριφορά απέναντι στους Βουλευτές της
Πλειοψηφίας και βέβαια κατ’ επέκταση στο Κοινοβούλιο.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε.
ΦΠΑ στην εκπαίδευση: Έχουµε καταθέσει την τροπολογία για
την κατάργηση. Κατέθεσε και η Νέα Δηµοκρατία στη συνέχεια
πανοµοιότυπη και για το θέµα του ΦΠΑ στα γηροκοµεία, τους οίκους ευγηρίας. Αλλοίµονο, εκεί φτάσατε; Να πάρετε ΦΠΑ από
τη σύνταξη που εκχωρεί στο γηροκοµείο, στη µονάδα προστασίας ηλικιωµένου, ώστε να βλέπουν τον γέροντα συνταξιούχο,
τον ανήµπορο, που δεν θα φτάνει η σύνταξη µε την αύξηση αυτή
του ΦΠΑ και θα έχουµε φαινόµενα όπου θα λένε «ελάτε να τον
πάρετε»; Ποιοι; Αν δεν υπάρχουν συγγενείς µόνο µια µικρή σύνταξη θα έχει. Αν είναι δυνατόν. Παρακαλώ, τουλάχιστον για τους
ηλικιωµένους –και βλέπουµε για την εκπαίδευση- αποδεχτείτε τη
διάταξη που σας προτείνουµε, να µείνει έστω στο 13%.
Τέλος, καταθέσαµε µια πρόταση, µια τροπολογία για την επαναφορά του ακατάσχετου στα 1.500 ευρώ, κύριε Πρόεδρε. Είναι
πάρα πολύ σηµαντικό. Δυστυχώς, η διάταξη η οποία ψηφίστηκε,
η οποία µειώνει το ακατάσχετο ύψος, είναι εντελώς αρνητική για
πλειάδα συµπολιτών µας, για πολλές χιλιάδες συµπολιτών µας
που πραγµατικά βρίσκονται σε αδιέξοδο µετά απ’ αυτήν τη ρύθµιση. Προτείνουµε την επαναφορά στα 1.500 ευρώ.
Επιπλέον, προτείνουµε, για να ξεκαθαριστεί µια κι έξω η εξαίρεση από κατάσχεση, συµψηφισµό ή παρακράτηση των προνοιακών αναπηρικών επιδοµάτων, των βοηθηµάτων κάθε µορφής
που έχουν να κάνουν µε τις ευπαθείς οµάδες, αστέγους, το εγγυηµένο κοινωνικό εισόδηµα και βεβαίως, τα εφάπαξ βοηθήµατα
που δίδονται στους πληµµυροπαθείς –που είναι και επίκαιρο-, να
µην πηγαίνουν να τους τα δεσµεύουν οι τράπεζες και να µην υπολογίζονται όλα αυτά στο ύψος των 1.500 ευρώ. Νοµίζω ότι πρέπει να αναδειχθεί…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Βάλτε µια τελεία,
κύριε συνάδελφε.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Τελειώνω, λέγοντας: Τη διάταξη
για το ΚΕΑΚ πάρτε τη, βγάλτε τη γιατί είναι µία ξεφτίλα.
Το να λέτε ότι ο Υπουργός µπορεί, πάνω από αυτό που καθορίζουν οι νόµοι και οι διατάξεις για όλους τους άλλους προέδρους, να δίνει στο συγκεκριµένο µόνο ίδρυµα παραπάνω
µηνιάτικο – ρε παιδιά, αν το έφερνε µια κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας ή του ΠΑΣΟΚ, τώρα θα είχε γίνει εδώ επανάσταση.
Και δεν έχετε τσίπα να την πάρετε πίσω, τουλάχιστον, αυτή;
Έχετε βρει τον ”ξάδελφο“ που θα βάλετε και του τάζετε και µηνιάτικο µεγάλο, για να τον ”ψήσετε“ να µπει;
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ: Εσείς τα λέτε αυτά.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Παρακαλώ πάρα πολύ να απο-
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συρθεί. Θα έχει συνέχεια. Πέρα από το γεγονός ότι είναι και αντισυνταγµατική. Είναι δυνατόν να κάνετε ad hoc ρύθµιση για το
µηνιάτικο ενός προέδρου ενός ιδρύµατος;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Σωστό. Σωστό, ρε παιδιά, έχει δίκιο σ’
αυτό.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Μην
εξευτελίζεστε άλλο, κύριε συνάδελφε, στηρίζοντας τέτοιες διατάξεις.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Μπράβο, Βασίλη.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, κ. Δρίτσας, έχει τον λόγο.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ (Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, θέλω πρώτα απ’ όλα να ζητήσω
την κατανόηση του Σώµατος και του Προεδρείου και των φίλων
Υπουργών, γιατί, παρά το γεγονός ότι σε αυτό το νοµοσχέδιο το
Υπουργείο Ναυτιλίας έχει δύο άρθρα όχι επιτελικής πολιτικής,
αλλά επί µέρους ρυθµίσεων, µικρής κλίµακας θα τα έλεγα, σηµαντικά, όµως και αναγκαία, εν τούτοις δεν δόθηκε η δυνατότητα, δεν µπόρεσα να παραστώ στην επιτροπή και να τα παρουσιάσω.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Α’ Αντιπρόεδρος της Βουλής, κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ)
Γιατί, αυτές τις µέρες και η απεργία των ναυτικών και των
άλλων εργαζοµένων στις δραστηριότητες του λιµανιού και το µεταναστευτικό-προσφυγικό και πολλά άλλα ζητήµατα και η προετοιµασία µου για το ταξίδι που πρόκειται να κάνω αύριο στην
Κίνα, για να συµµετάσχω στις εκδηλώσεις και να κηρύξω τη λήξη
του «έτους θαλάσσιας συνεργασίας Ελλάδας-Κίνας» και πολλά
άλλα ζητήµατα, δεν µου έδωσαν αυτήν την δυνατότητα.
Πιστεύω και από τη θητεία µου στη Βουλή τα προηγούµενα
χρόνια ότι αυτό είναι υποχρέωση των Υπουργών και πρέπει να
ανταποκρίνονται. Ζητώ την κατανόησή σας.
Θα παρουσιάσω αυτά τα δύο άρθρα, προηγουµένως, όµως,
θεωρώ απολύτως αναγκαίο να κάνω µια αναφορά στο άρθρο 28.
Άκουσα και στις προηγούµενες διαδικασίες και από δηµοσιεύµατα, αλλά και τώρα, στο διάστηµα που παρακολούθησα τη συζήτηση, κάποια σχόλια και κάποιες κριτικές, οι οποίες ή µπορεί
να αποτελούν προϊόν άγνοιας ή προϊόν συγκεκριµένων επιλογών
ταύτισης µε επιδιώξεις ολιγαρχικές, επιµέρους συµφερόντων και
όχι του συνόλου των συµφερόντων µιας κοινωνίας, όπως είναι η
κοινωνία του Πειραιά και ιδιαίτερα, στην προκειµένη περίπτωση,
η κοινωνία της Δραπετσώνας και του Κερατσινίου.
Όλοι γνωρίζουν –όσοι, εν πάση περιπτώσει, έχουν ενασχόληση
µε αυτά τα θέµατα, όλος ο Πειραιάς και όλο το Κερατσίνι και όλη
η Δραπετσώνα κυρίως- ότι τα παλιά εργοστάσια των λιπασµάτων
έκλεισαν µε αγώνες της τοπικής κοινωνίας, διεκδικώντας ζωή.
Γιατί η τεχνολογία εκείνης της εποχής έκαναν αυτά τα εργοστάσια να λειτουργούν µε πολύ καταστρεπτικές συνέπειες για την
υγεία των κατοίκων της Δραπετσώνας, παρότι ήταν µια βιοµηχανία µε πολύ µεγάλη ιστορική διαδροµή και έχει παίξει σηµαντικό
ρόλο στην αγροτική παραγωγή σε προηγούµενες δεκαετίες, πριν
φτάσει στην παρακµή της.
Αυτοί οι αγώνες, λοιπόν, του λαού της Δραπετσώνας συνοδεύτηκαν και από το όραµα και τη διεκδίκηση µιας νέας χρήσης
αυτού του χώρου, µετά το κλείσιµο των εργοστασίων των λιπασµάτων. Πέρασαν πολλά χρόνια από τότε. Η Δραπετσώνα δεν
ξέχασε ποτέ αυτήν τη διεκδίκηση. Είναι πάντα παρούσα και όχι
µόνο µε κινητοποιήσεις, µε πρωτοβουλία των δηµοτικών αρχών,
επιτροπών κατοίκων, αλλά και παπειραϊκών επιτροπών, που έχει
περάσει από διάφορες φάσεις, αλλά και µε µελέτες, στις οποίες
έχει βοηθήσει πάρα πολύ το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, για
την ανάπλαση και τη χρήση του χώρου.
Σε όλη αυτή τη διαδροµή –ενηµερώνω το Σώµα- η κοινωνία
ήταν παρούσα. Οι δηµοτικές αρχές ήταν παρούσες. Πάρα πολλοί
παράγοντες, η πανεπιστηµιακή κοινότητα και ειδικά το Εθνικό
Μετσόβιο Πολυτεχνείο ήταν παρών. Σε όλη αυτή τη διαδικασία
απουσίαζε δραµατικά η Εθνική Τράπεζα, η οποία πέταγε τη
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µπάλα στην εξέδρα πάντα. Ποτέ δεν ανέλαβε µια σοβαρή πρωτοβουλία, παρ’ όλο που οι ιδέες ήταν πάρα πολλές, όπως το να
γίνει το Πανεπιστήµιο Πειραιά, να είναι ναυτιλιακό κέντρο, να
είναι χώρος πρασίνου, αναψυχής και όλα αυτά. Αυτές οι συζητήσεις έχουν γίνει επί είκοσι χρόνια! Ούτε η “LAFARGE” παρενέβη ποτέ ούτε η “BP”, ούτε η Εθνική Τράπεζα.
Δεν καταλαβαίνω τώρα πού βρήκαν το ενδιαφέρον για αυτήν
την περιοχή, όταν έρχεται και προσεγγίζει η πρωτοβουλία του
Υπουργού και της Κυβέρνησης, σε συνδυασµό µε την εξαίρεση
από τη σύµβαση παραχώρησης του ΟΛΠ του παράκτιου µετώπου, όταν ανοίγει ένας δρόµος και ένα όραµα είκοσι ετών και
πάνω και αρχίζει να µπαίνει σε µια σειρά. Είναι η ζωντανή διεκδίκηση µιας ολόκληρης κοινωνίας, όχι εφεύρηµα κάποιων ολίγων.
Υπήρξε απουσία όλων αυτών των παραγόντων, που θα µπορούσαν να είχαν συνεισφέρει µε τη γόνιµη ανοιχτόκαρδη προσέγγισή τους και δεν το έκαναν ποτέ.
Τώρα πού είναι το ενδιαφέρον; Πώς προκύπτει το ενδιαφέρον;
Για να περιφρουρήσουν τι; Μια χέρσα γη, που µε αγώνες καταφέραµε και σώσαµε δυόµισι κτήρια, από τα υπέροχα κτήρια που
είχε ο χώρος αυτός, ως διατηρητέα; Αυτοί, που άφησαν το γυαλάδικο, ένα µνηµείο βιοµηχανικής ιστορίας, να συληθεί και δεν
προστάτεψαν τίποτα; Με ποιο κύρος, µε ποιο ανάστηµα µπορούν
να θέτουν αυτή τη στιγµή τέτοιου είδους ζητήµατα;
Και βλέπω πρόθυµους εκπροσώπους κοµµάτων και κόµµατα
ολόκληρα να χλευάζουν αυτή την πολύ συνεπή πρωτοβουλία του
Πάνου Σκουρλέτη και του Υπουργείου, που ακριβώς έρχεται να
κουµπώσει µε την εξαίρεση του παράκτιου µετώπου και να ανοίξει έναν πολύ σπουδαίο δρόµο για µια νέα εποχή στον Πειραιά,
στη Δραπετσώνα και το Κερατσίνι.
Ας σοβαρευτούµε. Μπορεί κανείς να επιλέγει συµφέροντα ή
να επιλέγει µια αναπτυξιακή ιδεοληψία, αλλά η πραγµατικότητα
δεν το δείχνει. Ποτέ καµµιά απ’ αυτές τις βιοµηχανίες δεν έχουν
καταθέσει όλα αυτά τα χρόνια αίτηµα επέκτασης των κτηριακών
τους εγκαταστάσεων ή νέων επενδύσεων ή οτιδήποτε άλλο.
Τώρα πώς γεννήθηκε όλη αυτή η έπαρση και η έξαρση για νέες
επενδύσεις, που ο Πάνος Σκουρλέτης, εµείς, δήθεν τις σταµατάµε.
Καταθέτω, λοιπόν, αυτήν την εµπειρία, γιατί είναι και προσωπικό βίωµα ζωής, και καλώ όλους να στηρίξουν αυτή την πρωτοβουλία, γιατί πραγµατικά µε βάση αυτήν µπορεί να ξεκινήσει µια
πολύ εποικοδοµητική διαδικασία επανασχεδιασµού της περιοχής, που θα δώσει τεράστια ώθηση στην ευρύτερη περιοχή του
Πειραιά.
Κανέναν, λοιπόν, δεν κοροϊδεύει η Κυβέρνηση και πολύ περισσότερο ο Πάνος Σκουρλέτης.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υπουργού)
Θα µου δώσετε δύο λεπτά, κύριε Πρόεδρε. Θα µιλήσω πολύ
συνοπτικά.
Υπάρχει σε εξέλιξη η απεργία της Πανελλήνιας Ναυτικής Οµοσπονδίας και των άλλων σωµατείων. Βρισκόµαστε σε ένα κρίσιµο
σηµείο. Τα ζητήµατα είναι πάρα πολύ σηµαντικά. Η απεργία είναι
προφανώς νόµιµη και τα αιτήµατά της πολύ σοβαρά. Η Κυβέρνηση τα έχει στο τραπέζι. Έχουν γίνει πρόοδοι και υπάρχει ένας
διαρκής διάλογος. Σε κάθε περίπτωση ευελπιστούµε ότι όλη
αυτή η προσπάθεια θα έχει την καλύτερη δυνατή διέξοδο.
Όµως, αυτήν τη στιγµή οι απεργιακές κινητοποιήσεις, που
ολοκληρώνουν δύο σαρανταοκτάωρα, γεννούν και πάρα πολλά
προβλήµατα. Δεν θα παρέµβουµε εµείς στους απεργιακούς αγώνες των εργαζοµένων. Ωστόσο έχω καλέσει σε συνεχή επικοινωνία και διαβούλευση και τους καλώ και από το Βήµα της Βουλής
να συνεκτιµήσουµε το σύνολο των δεδοµένων, γιατί πραγµατικά
είναι µια δυνατότητα αυτή η πορεία να καταλήξει µε πολλά θετικά υπέρ των εργαζοµένων ναυτικών, των συνταξιούχων -γιατί
όλα ακόµα είναι ανοικτά- και υπέρ της αυτοτέλειας του Ναυτικού
Αποµαχικού Ταµείου.
Προχωρώ στα δύο άρθρα. Το άρθρο 55 αφορά µια ρύθµιση
που έχουµε ήδη κάνει µε το άρθρο 67 του ν.4331/2015. Είναι
αποκατάσταση της δικαιοσύνης για εργαζοµένους µιας ναυτιλιακής εταιρείας που τα πλοία της κατασχέθηκαν, οι ναυτικοί εργαζόµενοι αποζηµιώθηκαν και έµειναν απλήρωτοι, όχι µόνο χωρίς
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αποζηµίωση, εργαζόµενοι των ναυτιλιακών γραφείων αυτής της
εταιρείας. Είναι µια ιστορία πολύχρονη, πολλών αγώνων, έχει
έρθει πολλές φορές στη Βουλή. Κάθε φορά για κάποιους λόγους
δεν ολοκληρωνόταν. Την έχουν στηρίξει κατά καιρούς πολλά
κόµµατα. Ψηφίστηκε αυτό µε τον ν.4331/2015, διαπιστώθηκε ότι
χρειάζεται µια βελτίωση για την τελική υλοποίησή της, κι αυτό
ρυθµίζει το άρθρο 55.
Με την πρώτη παράγραφο του άρθρου 56 εξειδικεύεται η
εφαρµογή στο πεδίο των συµβάσεων ανάθεσης δηµόσιας υπηρεσίας, αυτό που λέµε τις επιδοτήσεις των λεγόµενων άγονων
γραµµών. Ρυθµίζει, λοιπόν, στο πεδίο των συµβάσεων αυτών διατάξεις δικαίου δηµοσίων συµβάσεων που αφορούν σε λόγους
ανωτέρας βίας και αντικειµενικής αδυναµίας εκτέλεσης συµβατικών υποχρεώσεων. Πρόκειται για κάποιες λίγες περιπτώσεις
που πρέπει να σώσουµε και αυτοδιοικητικές προσπάθειες και να
διατηρήσουµε µια ισορροπία για την εξυπηρέτηση νησιών.
Αυτό όµως, για να το διευκρινίσω, δεν γίνεται ”στον αέρα“.
Προβλέπεται η νόµιµη δυνατότητα τροποποίησης συµβατικών
όρων µε τα άρθρα 24 και 26 του π.δ. 118/2007. Εδώ αυτό που
κάνει αυτή η πρώτη παράγραφος είναι να αυστηροποιήσει τους
όρους εφαρµογής, για να είναι απολύτως διαφανείς σε οποιαδήποτε ρύθµιση προς το καλό των νησιών, προσθέτοντας υποχρεωτική γνώµη του Συµβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών που
λαµβάνεται ύστερα από δηµόσια συνεδρίαση στην οποία εκπροσωπούνται όλοι οι αρµόδιοι φορείς. Το αίτηµα του οποιουδήποτε, πλοιοκτήτη επί του προκειµένου, για γνωµοδότηση πάει
στη γνωµοδότηση του ΣΑΣ αν συντρέχει λόγος που προκύπτει
από το νοµοθετικό πλαίσιο, αυτή αξιολογείται, η αντικειµενική
αδυναµία αξιολογείται. Από εκεί και πέρα, η απόφαση του
Υπουργού δεν είναι απόφαση γενική, αλλά είναι απόφαση-τροποποίηση όρων ώστε να λυθεί η αντικειµενική αδυναµία, όταν θα
είναι στοιχειοθετηµένη, για να µην έχει αυτό επιπτώσεις στην
ακτοπλοϊκή σύνδεση των νησιών στο άµεσο µέλλον.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ολοκληρώστε τη
σκέψη σας, κύριε Υπουργέ.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ (Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής): Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε, µε τη δεύτερη παράγραφο η οποία και αυτή συµπληρώνει το άρθρο 50 του ν.4331/2015.
Είναι µια πολύ σηµαντική παρέµβαση που έχει κάνει το Υπουργείο µε την αξιοποίηση της κατάπτωσης εγγυητικών επιστολών
που εισέπραξε το κράτος µετά από την κατάπτωση συµβάσεων
ακτοπλοϊκών εταιρειών µε το δηµόσιο. Εδώ αυτές οι εγγυητικές
επιστολές χρησιµοποιούνται για να πληρωθούν οι απλήρωτοι
ναυτικοί.
Πρόκειται για τη δραµατική περιπέτεια των ναυτικών της εταιρείας “ΝΕΛ”. Καταφέραµε να το ρυθµίσουµε αυτό το ζήτηµα, να
ανοίξουµε τον δρόµο και ήδη είµαστε, µετά από αιτήµατα του
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, στην τελική ρύθµιση µε αυτή
την παράγραφο, ώστε να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία και φυσικά µε εγγυήσεις ότι το δηµόσιο δεν θα χάσει τίποτα, θα εξασφαλιστεί µε όλες τις δυνατότητες, µε όλες τις ρυθµίσεις που
έχουν ήδη προηγηθεί.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου του
κυρίου Υπουργού)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Κλείστε την οµιλία
σας, παρακαλώ.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ (Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής): Τέλος, η τρίτη παράγραφος είναι και αυτή µια υποβοηθητική, ισχύοντος νοµοθετικού πλαισίου. Δίνει τη δυνατότητα
πρόσληψης επιτυχόντων στον διαγωνισµό του Λιµενικού Σώµατος, παρατείνοντας ένα έτος από την κατάταξη των επιτυχόντων
αντί για ένα έτος από την ολοκλήρωση του διαγωνισµού, που
ισχύει σήµερα. Είναι ρύθµιση µε την οποία πετύχαµε να εντάξουµε επιλαχόντες που είχαν µεγαλύτερο βαθµό απ’ αυτούς που
είχαν εισαχθεί στις σχολές του Λιµενικού Σώµατος και να αποκαταστήσουµε και εδώ τη δικαιοσύνη, µετά και από µεγάλες διεκδικήσεις αυτών των ανθρώπων. Τώρα, µε αυτόν τον τελικό τρόπο
κάνουµε αυτήν τη ρύθµιση, ώστε να προλάβουµε τον χρόνο και
να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία. Σ’ αυτή την κατεύθυνση, σ’
αυτή την τρίτη παράγραφο του άρθρου 56 η λέξη «ορκωµοσία»
αντικαθίσταται από τη λέξη «κατάταξη», γιατί αυτό είναι πιο

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΙΗ’ - 4 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015 (ΑΠΟΓΕΥΜΑ)

σωστό. Ήταν µια αβλεψία και αυτή είναι η νοµοτεχνική βελτίωση
που καταθέτω.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολι-
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τικής κ. Θεόδωρος Δρίτσας καταθέτει στα Πρακτικά την προαναφερθείσα νοµοτεχνική βελτίωση, η οποία έχει ως εξής:
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)
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ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ (Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής): Συγγνώµη για το χρόνο και ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Σας ευχαριστούµε...
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, τον λόγο επί της
διαδικασίας.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, ζητώ τον
λόγο ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Να µην ολοκληρώσω την πρότασή µου;
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Θεόδωρο Δρίτσα.
Κάναµε υπερβολική κατάχρηση του χρόνου.
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ τον
λόγο επί της διαδικασίας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Κύριε Βαρβιτσιώτη,
έχετε τον λόγο.
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, κατ’ αρχάς χαίροµαι που ο Υπουργός Ναυτιλίας ήρθε, σε αντίθεση µε τον
Υπουργό Οικονοµικών που απαξιοί να εµφανιστεί στη Βουλή,
παρ’ ότι υπάρχει πληθώρα ρυθµίσεων του νοµοσχεδίου που αφορούν το Υπουργείο του, όπως και τον Υπουργό Παιδείας, όπως
προανέφερα.
Θέλω να επισηµάνω το εξής. Ο κύριος Υπουργός εδώ µας ανέλυσε τις διατάξεις που αφορούν το νοµοσχέδιό του. Δεν µας ανέλυσε, όµως, τι σκοπεύει να κάνει. Αποκτά ένα δικαίωµα πρωτοφανές για οποιονδήποτε άλλον Υπουργό. Μπορεί κατά το δοκούν
και µόνος του να τροποποιεί συµβάσεις δηµόσιας υπηρεσίας. Ας
είναι ειλικρινής, να µας πει ποιες αφορούν, ποια συµφέροντα
θέλει να εξυπηρετήσει, νησιωτών, εταιρειών, συµβάσεων που
έχουν κακοφορµίσει; Δεν έχω καµία αντίρρηση, δεν θέτω κανένα
θέµα ηθικής µοµφής, αλλά θέλω εδώ, στα Πρακτικά της Βουλής,
να κατατεθεί η άποψή του.
Είχε το θάρρος, επιτέλους, µετά από τρεις µέρες συζήτησης
να έρθει να τοποθετηθεί στη Βουλή. Ας µας τα εξηγήσει όλα. Δεν
υπάρχει κανένας λόγος από την Αντιπολίτευση να εγείρει οποιοδήποτε θέµα, αλλά δεν µπορούµε να παίζουµε κρυφτό. Δέκα
λεπτά µίλησε για τη Δραπετσώνα, για µια ρύθµιση που εγείρει
αποζηµιώσεις και είναι νοµοτεχνικά ελλιπής, πέρα από το λαϊκίστικο της ρύθµισης, αλλά δεν µας µίλησε για τις ρυθµίσεις του
Υπουργείου του ενδελεχώς.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε πολύ.
Ο κύριος Υπουργός έχει τον λόγο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, να µιλήσω
κι εγώ και να απαντήσει συνολικά ο Υπουργός.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Κύριε Θεοχαρόπουλε, έχετε τον λόγο, για να απαντήσει συνολικά ο Υπουργός.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ πολύ.
Κύριε Υπουργέ, σας ακούσαµε για το συγκεκριµένο θέµα του
άρθρου 56. Έχουµε τις επιφυλάξεις µας, για το ότι παρέχεται εν
λευκώ η εξουσιοδότηση στον εκάστοτε Υπουργό Ναυτιλίας να
τροποποιεί τις συµβάσεις δηµόσιας υπηρεσίας, όµως θα κάνω
συγκεκριµένη πρόταση µε βάση αυτά που άκουσα από εσάς πριν
από λίγο, γιατί καταλάβαµε ένα σκεπτικό. Καταλάβαµε ένα σκεπτικό πριν από λίγο, οπότε να κάνουµε µια συγκεκριµένη πρόταση, για να προφυλάξει και εσάς σ’ αυτή τη διαδικασία, τον
εκάστοτε Υπουργό.
Το πρόβληµα ποιο είναι; Ότι πρέπει να αποτραπούν εξυπηρετήσεις συµφερόντων εφοπλιστών εις βάρος της εξυπηρέτησης
δηµοσίου συµφέροντος.
Νοµίζω ότι αυτό πρέπει να είναι κοινός στόχος εδώ. Να δούµε,
λοιπόν, εάν εξασφαλίζεται. Πώς θα γλιτώσεις την αδιαφάνεια,
όταν είναι ο εφοπλιστής από την άλλη πλευρά; Και σ’ αυτή τη
διαδικασία είπατε ότι θέλετε και το Συµβούλιο Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών, το ΣΑΣ, να παίζει τον ρόλο του. Εδώ, λοιπόν, για να
προφυλαχτείτε και εσείς, πρέπει να βάλετε τον όρο να υπάρχει
σύµφωνη γνώµη του ΣΑΣ σ’ αυτή τη διαδικασία. Δεχθείτε αυτήν
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τη στιγµή, συνεπώς, µε βάση το σκεπτικό που αναλύσατε πριν
από λίγο, να υπάρχει σύµφωνη γνώµη του ΣΑΣ.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ: Για το 55 δεν λέτε για τη σύµφωνη γνώµη;
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ: Για το 56, που έγινε 55.
Όσον αφορά το άρθρο 28, ακούσαµε ένα σκεπτικό, το οποίο
τονίσαµε και εµείς στις οµιλίες µας. Πραγµατικά θέλουµε ο
χώρος εκεί -και δεν είναι µόνο το πράσινο- περιβαλλοντικά να
προστατευθεί, να δηµιουργηθούν καινοτόµες ζώνες, θεµατικά
πάρκα και όλη αυτή η διαδικασία. Το ζήτηµα είναι εάν όλα αυτά
τα θεµατικά πάρκα έρευνας και καινοτοµίας εξασφαλίζονται σ’
αυτήν τη διαδικασία την οποία έχετε αυτή τη στιγµή φέρει.
Και µιλάµε συγκεκριµένα, πέρα από το γεγονός ότι είναι πιθανόν να µπλέξετε µε δικαστικές περιπέτειες. Στο συγκεκριµένο ζήτηµα, λοιπόν, αν ο στόχος µας είναι η συνολική αξιοποίηση, την
οποία όλοι θέλουµε και για την οποία είπατε συγκεκριµένες ενστάσεις για ποιον λόγο δεν είχε γίνει κάποια χρονική στιγµή,
τώρα εξασφαλίζεται; Εµείς λέµε ότι αυτή τη στιγµή δεν υπάρχει
αυτός ο συνολικός σχεδιασµός και υπάρχει πιθανότητα να µπλέξουµε. Συνεπώς, αν έχουµε συνολικό στόχο, πρέπει να γίνει αλλαγή και βεβαίως να διασφαλιστεί το ελληνικό δηµόσιο, για να
µην µπλέξει µε δικαστικές διαµάχες.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ο κύριος Υπουργός
έχει τον λόγο.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ (Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής): Ο αρµόδιος Υπουργός κ. Σκουρλέτης θα απαντήσει
και για τη Δραπετσώνα, για οτιδήποτε πείτε στη συνέχεια, αλλά
οφείλω να σας πω ότι αυτά είναι κυριαρχικά δικαιώµατα κάθε πολιτείας και δεν µπορούν να προαναγγέλλονται δικαστικές διεκδικήσεις και µάλιστα να θεωρείται ότι έχουν και βάσιµο έρεισµα.
Δεν πρέπει αυτά να λέγονται στη Βουλή.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ: Δεν προαναγγέλλονται,
πρέπει να τις προβλέπετε εσείς.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ (Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής): Από εκεί και πέρα η ρύθµιση αυτή δίνει πολλές δυνατότητες για πολλαπλούς σχεδιασµούς. Απλώς εκείνο που δεν
δίνει είναι τη δυνατότητα για να κρυφτεί πάλι η Δραπετσώνα από
τη θάλασσα και να αποκοπεί από τον φυσικό της χώρο.
Κοιτάξτε, απαντώ και στον κ. Βαρβιτσιώτη και σε εσάς. Τη ρύθµιση αυτή όπου θέτουµε στην κρίση του ΣΑΣ τη διαδικασία για
τη διαπίστωση τού αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή αντικειµενικής αδυναµίας, δεν την εφευρίσκουµε εµείς στη διαδικασία αυτών των συµβάσεων. Υπάρχουν στα άρθρα 24 και 26 του
π.δ. 118/2007 που είναι γενική ρύθµιση συµβατικών όρων. Δεν
πάµε να διαµορφώσουµε ένα προνόµιο του Υπουργού. Υπάρχει
αυτό το ζήτηµα, γιατί η ζωή το αναδεικνύει, και θέλω να σας πω
ένα παράδειγµα όπου προέκυψε αυτή η ανάγκη, το νησί του
Τάσου Αλιφέρη, η Τήλος. Υπάρχει κίνδυνος, ακριβώς για λόγους
ανωτέρας βίας ή αντικειµενικής αδυναµίας, που δεν θα την κρίνει
ο Υπουργός, θα την κρίνει το ΣΑΣ, κατόπιν αιτήσεως…
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ: Με τη σύµφωνη γνώµη. Να
βάλετε τη σύµφωνη γνώµη.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ (Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής): Θα την κρίνει, ακριβώς, για να µην καταστραφεί ένα
νησί σαν την Τήλο που είναι υπόδειγµα και αυτοδιοικητικό και
κοινωνικό. Αυτό δεν µπορεί να το αγνοήσει κανείς. Ούτε τίποτα
πονηρό υπάρχει σ’ αυτήν την ιστορία ούτε τίποτε άλλο.
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ: Τη σύµφωνη γνώµη, βάλτε,
κύριε Υπουργέ.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Να βάλετε τη σύµφωνη γνώµη,
γιατί αλλιώς…
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ (Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής): Προσέξτε. Εγώ την πρότασή σας για τη ”σύµφωνη
γνώµη“ θα τη µελετήσω και µέχρι αύριο θα έχω προχωρήσει στην
τελική απόφαση. Δεν έχω κατ’ αρχάς κανέναν ιδιαίτερο ενδοιασµό, απλώς θέλω λίγο να τη µελετήσω για να δω ακριβώς
µήπως υπάρχει κάποιο κενό επ’ αυτού.
Εγώ θα ήθελα γενικώς -και τελειώνω µε αυτό- το Συµβούλιο
Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών στις περισσότερες των περιπτώσεων
να δίνει σύµφωνη γνώµη.
Σας ενηµερώνω ότι επί της θητείας της Κυβέρνησης αυτής το
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Συµβούλιο Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών έχει αναβαθµίσει την ποιότητα της λειτουργίας του πάρα πολύ και λειτουργεί άψογα, µε
διαφάνεια και χωρίς εξαναγκασµούς.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Θεόδωρο Δρίτσα.
Προχωρούµε στον κατάλογο των οµιλητών.
Τον λόγο έχει ο κ. Γεώργιος Γεωργαντάς από τη Νέα Δηµοκρατία, για επτά λεπτά.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ: Καταφέραµε, κύριε Πρόεδρε, για
µια ακόµα φορά, έντεκα η ώρα το βράδυ, σε µια συνεδρίαση που
ξεκίνησε στις πέντε, να είµαι ο ενδέκατος οµιλητής από τους
Βουλευτές. Νοµίζω ότι γι’ αυτό το ζήτηµα, το οποίο απασχολεί
όλους τους συναδέλφους κάτι πρέπει να κάνει το Προεδρείο και
βασικά, σε σχέση µε την τήρηση του χρόνου από τον καθένα που
παίρνει τον λόγο.
Παρακολούθησα, κύριε Πρόεδρε, όλο το απόγευµα τις τοποθετήσεις των Υπουργών του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και τις τοποθετήσεις
των Βουλευτών της Συµπολίτευσης, ελπίζοντας ότι κάποιος εξ
αυτών θα πάρει µία απόσταση από τις δηλώσεις του Υπουργού
Παιδείας, ότι κάποιος εξ αυτών θα εκφράσει µια αποδοκιµασία
για τις δηλώσεις αυτές. Το έκανε, για να είµαι ειλικρινής, µόνο
ένας Βουλευτής από τους ΑΝΕΛ. Κανείς άλλος.
Αντί να πράξουν αυτό το αυτονόητο -και δεν είπα να καταδικάσουν, αλλά να πάρουν απόσταση, να αποδοκιµάσουν- επέλεξαν, κυρίως οι Υπουργοί του ΣΥΡΙΖΑ, εκφράσεις όπως «πατριδοκαπηλεία», «λαϊκισµός», «σπέκουλα», «παιχνίδι των συστηµικών
µέσων ενηµέρωσης» για να κατηγορήσουν την Αντιπολίτευση, η
οποία αντέδρασε επί του θέµατος που ανέκυψε, λες και το ζήτηµα δηµιουργήθηκε από την Αντιπολίτευση, λες και για όλον
αυτόν τον θόρυβο, για όλο αυτό το θέµα το οποίο έχει εκθέσει
τη χώρα, είναι υπεύθυνη η Αντιπολίτευση, η οποία -ως όφειλετο ανέδειξε. Άλλωστε, είναι ένα ζήτηµα που δεν χρειαζόταν η Αντιπολίτευση για να αναδειχθεί.
Και εκεί που περιµέναµε µια τέτοια δήλωση, ήρθε ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, πριν από µία ώρα περίπου,
να ξεπεράσει πραγµατικά κάθε όριο στην σηµερινή συζήτηση επί
του ζητήµατος το οποίο ανέκυψε. Ούτε λίγο ούτε πολύ ανέφερε
ουσιαστικά ότι η παράταξη της Νέας Δηµοκρατίας, όχι η ίδια η
παράταξη, αλλά οι προηγούµενες παρατάξεις της Δεξιάς στην
Ελλάδα είναι υπεύθυνες για την Μικρασιατική Καταστροφή!
Ακούσαµε κι αυτό! Υπάρχει στα Πρακτικά καταγραµµένο. «Μιλάτε εσείς;», έτσι απευθύνθηκε -και χαίροµαι που είναι εδώ- ο
Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ προς τους Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας, αποδίδοντάς µας την ευθύνη για την
Μικρασιατική Καταστροφή.
Και τότε -ξέρετε- φαίνεται και η στόχευση. Η στόχευση ξέρετε
ποια είναι; Είναι ο διχασµός και ο αποπροσανατολισµός. Αυτή
είναι η στόχευση από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ.
Εγώ για τη δήλωση του κάθε “επιστήµονα” κυρίου Φίλη δεν θα
είχα καµµία αντίρρηση να εκφραστεί σε όποιον χώρο επιστηµονικό θα έπρεπε να εκφραστεί. Όµως, όταν πρόκειται για µία δήλωση του Υπουργού Παιδείας, προκύπτουν ζητήµατα από τη
δήλωσή του αυτή, τα οποία προκαλούν σύγχυση στην εκπαιδευτική κοινότητα και διχασµό στον λαό.
Αυτή τη στιγµή, οι µισοί Έλληνες ή µάλλον όχι οι µισοί, µία
µικρή µερίδα Ελλήνων µε µία µεγαλύτερη µερίδα Ελλήνων κάθονται και συζητούν τι είναι γενοκτονία και τι είναι εθνοκάθαρση.
Και τα παιδιά που θα πάνε στην έκτη δηµοτικού ή στην τρίτη λυκείου -και έχω εδώ τα αποσπάσµατα από τα βιβλία της Ιστορίας
τους στα οποία αναφέρεται η Γενοκτονία- δεν θα ξέρουν τι να
πιστέψουν: Το βιβλίο τους ή τον Υπουργό Παιδείας;
Θα καταθέσω στα Πρακτικά τα αντίγραφα από το βιβλίο Ιστορίας της έκτης δηµοτικού και της τρίτης λυκείου, όπου αναφέρεται πολύ ορθώς η λέξη «Γενοκτονία».
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Γεώργιος Γεωργαντάς καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία
βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Ο κάθε ένας, λοιπόν, που είναι Υπουργός θα πρέπει να κατα-
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λαβαίνει ότι καµµία προσωπική άποψη δεν µπορεί να εκφράζει
επί τέτοιων ζητηµάτων και να ξέρει ότι ακριβώς αυτή η έκφρασή
του έχει συνέπειες. Αυτές τις συνέπειες, αυτόν τον διχασµό, αυτή
την αποµείωση της διπλωµατικής δύναµης της χώρας στο εξωτερικό επί των ζητηµάτων αυτών πληρώνουµε µε αυτή την -να
µην πω την απρονοησία- θέση του κ. Φίλη, την οποία δυστυχώς
κανείς σήµερα ούτε από τους Υπουργούς του ΣΥΡΙΖΑ ούτε από
τους Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, δεν αποδοκίµασε και αυτό νοµίζω
ότι είναι το σηµαντικότερο για τη σηµερινή συνεδρίαση.
Επί του νοµοσχεδίου, για να τελειώνει ένα παραµύθι, αν ψηφίσαµε τα µέτρα τα οποία λέτε συνέχεια ότι ψηφίσαµε, γιατί τα ξαναφέρνετε; Να τα ξαναψηφίσουµε; Πείτε µου. «Τα ψηφίσατε»
λέει. Αν τα ψηφίσαµε, γιατί τα ξαναφέρνετε; Εξηγήστε µου τι ψηφίσαµε και τι ξαναφέρνετε. Πρέπει να τα ψηφίσουµε δυο φορές;
Μας είπαν ότι πρέπει να είναι εις διπλούν; Αυτό είναι καινούριο.
Λοιπόν, ακούστε λίγο. Εµείς στις 14 Αυγούστου ψηφίσαµε το
πλαίσιο της συµφωνίας, ψηφίσαµε την στόχευση, τους στόχους
που ήταν αναγκαίοι για τη χώρα, έτσι ώστε να µπορέσει να γίνει
συµφωνία. Δηλώσαµε από τις 14 Αυγούστου διά του Προέδρου
µας, του Βαγγέλη Μεϊµαράκη, από αυτό το Βήµα ότι δεν δεχόµαστε τα επιµέρους µέτρα. Θα τα βλέπουµε ένα-ένα.
Και, µάλιστα, δηλώσαµε προφητικά τότε ότι θα είµαστε ενάντια και στη φορολόγηση των αγροτών και σε οποιοδήποτε µέτρο
είναι εναντίον τους, καθώς και στην επιβολή ΦΠΑ 23% στην εκπαίδευση.
Γιατί µας λέτε, λοιπόν, σήµερα ότι εµείς ψηφίσαµε για τους
αγρότες; Γιατί το ξαναφέρνετε; Μέσα σε δυο µήνες θα ψηφίζουµε το ίδιο νοµοσχέδιο δυο φορές; Δεν ψηφίσαµε τον νόµο.
Ψηφίσαµε το πλαίσιο και καταλάβετέ το. Το λέω για να το καταλάβει κι ο κόσµος:
Αν ήταν ψηφισµένα σήµερα δεν θα έρχονταν εδώ. Έρχονται
εδώ και εσείς ουσιαστικά δεν το λέτε για µας «Τα ψηφίσατε», το
λέτε για να το ακούει ο κόσµος. Ξέρετε τι να ακούει ο κόσµος;
«Γιατί αντιδράτε; Μας ψηφίσατε στις 20 Σεπτεµβρίου και αφού
µας ψηφίσατε στις 20 Σεπτεµβρίου, αυτό το πλαίσιο ήταν γνωστό, άρα µην αντιδράτε».
Και για να ακούνε κάποιοι Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, που άρχισαν
σήµερα λίγο να δυσανασχετούν για το περιεχόµενο των µέτρων,
είναι σαν να τους λέτε: «Γιατί γκρινιάζετε; Στις 20 Σεπτεµβρίου ο
κόσµος επιδοκίµασε αυτό που εσείς οι ίδιοι ψηφίσατε στις 14 Αυγούστου».
Αυτό το παραµύθι ότι η Νέα Δηµοκρατία ψήφισε αυτά τα
µέτρα που εσείς φέρνετε, που είναι δικό σας αποτέλεσµα, δεν
υπάρχει. Η Νέα Δηµοκρατία ψήφισε τη συµφωνία, για να µπορέσει να µείνει η χώρα στην πορεία της την ευρωπαϊκή, αλλά σας
είπαµε από τότε ότι το αποτέλεσµα της διαπραγµάτευσης και τα
µέτρα είναι δικό σας αποτέλεσµα και τώρα θα υποστείτε τις συνέπειες.
Επί του νοµοσχεδίου θα πω µόνο δύο κουβέντες ακόµα. Η
πρώτη είναι ότι δεν λάβατε καθόλου υπ’ όψιν την αντίδραση της
Ένωσης Περιφερειών και της ΚΕΔΕ, σε σχέση µε τις διατάξεις,
σε σχέση µε τα απορρίµµατα, όπου περιορίζετε πραγµατικά τους
ρόλους των περιφερειακών συµβουλίων.
Και κάτι ακόµα. Περίµενα σήµερα εδώ να ακούσω µία κουβέντα από κάποιον Βουλευτή ή από κάποιον Υπουργό για την
αποδοκιµασία των εξωτερικών αξιολογητών που πήγανε σήµερα
στο Πανεπιστήµιο των Αθηνών. Μιλούσε ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ για την ανάγκη να κρατήσουµε τους
νέους στη χώρα, για την ανάγκη να κάνουµε µεταρρυθµίσεις.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω σε δέκα δευτερόλεπτα, κύριε Πρόεδρε.
Κανείς, όµως, από τους Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ δεν είχε µια
λέξη αποδοκιµασίας για τον διασυρµό που υπέστησαν οι πέντε
εξωτερικοί αξιολογητές στα πανεπιστήµια, λες και το πανεπιστήµιο είναι ένα άβατο, λες και το πανεπιστήµιο δεν µπορεί να έχει
ελέγχους, δεν µπορεί να έχει εκεί πέρα ελεύθερη κυκλοφορία
οποιουδήποτε έρχεται για το καλό του ίδιου του πανεπιστηµίου.
Με τέτοιες ενέργειες, µε τέτοιες κινήσεις πείθετε ακόµη περισσότερο τον ελληνικό λαό ότι πραγµατικά δεν υπάρχει σχέδιο
και ότι, δυστυχώς γι’ αυτούς, η «δεύτερη φορά αριστερά» µπορεί
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να είναι η τελευταία, αλλά δεν ξέρω, δυστυχώς, πραγµατικά σε
τι κατάσταση θα αφήσετε τη χώρα.
Ευχαριστώ πολύ, κύριοι συνάδελφοι.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
κ. Γιώργο Γεωργαντά, Βουλευτή της Νέας Δηµοκρατίας.
Τον λόγο έχει ο κ. Χαράλαµπος Αθανασίου, επίσης Βουλευτής
της Νέας Δηµοκρατίας, για επτά λεπτά.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχει συµπληρωθεί ήδη ενάµισης
µήνας από τότε που ο λαός εµπιστεύτηκε για δεύτερη φορά τη
διακυβέρνησή του στον ΣΥΡΙΖΑ και στους ΑΝΕΛ. Ακόµη, όµως,
αναµένουµε µια καλή είδηση, µια µικρή ένδειξη έστω ότι κάτι
πάει καλά για την πατρίδα µας, ότι υπάρχει κάποιο υποτυπώδες
σχέδιο για την ανασυγκρότηση της χώρας.
Αντ’ αυτού τι βιώνουµε; Τις µεγαλύτερες πολιτικές υπαναχωρήσεις, τις κωλοτούµπες της σύγχρονής ιστορίας µας. Το κυριότερο είναι ότι βιώνουµε την αύξηση των προβληµάτων και τη
διόγκωση αυτών που ήδη προϋπήρχαν.
Πώς τα αντιµετωπίζει αυτά ο ΣΥΡΙΖΑ; Μα, προφανώς µε πρωτοφανείς όσο και προκλητικές δηλώσεις των στελεχών του, που
φυσικά έχουν σκοπό να στρέψουν την προσοχή της κοινής γνώµης σε θέµατα άσχετα µε τη συγκυρία.
Γιατί το λέω αυτό; Και αναφέροµαι στο ζήτηµα της Γενοκτονίας των Ποντίων και τις δηλώσεις του Υπουργού Παιδείας. Ο κ.
Φίλης, όταν µιλάει ως κ. Φίλης, δικαιούται να διατυπώνει τις απόψεις του για όποιο θέµα θέλει. Ως Υπουργός Παιδείας, όµως, δεν
δικαιούται να εκφέρει τέτοιες απόψεις. Δεν του το επιτρέπουν οι
χιλιάδες των συµπολιτών µας που προσβάλλει χωρίς αιδώ, τους
οποίους πλέον εκπροσωπεί ως Υπουργός όλων των Ελλήνων και
όχι απλώς ως Βουλευτής. Δεν του το επιτρέπει η κυρίαρχη επιστηµονική άποψη, καθώς ο πλέον αρµόδιος φορέας, η Διεθνής
Ένωση Μελετητών Γενοκτονιών, έχει από το 2007 αναγνωρίσει
ως Γενοκτονία τη βάναυση και ηθεληµένη σφαγή του Ποντιακού
Ελληνισµού. Δεν του το επιτρέπει η Εθνική µας Εθνοσυνέλευση,
που το 1994 πανηγυρικά αναγνώρισε τη σφαγή των Ποντίων ως
Γενοκτονία. Δεν του το επιτρέπει και ο ν. 4285 που ψήφισε πρόσφατα η Βουλή των Ελλήνων και τον οποίο είχα την τιµή να εισηγηθώ. Βέβαια, τον νόµο αυτόν δεν τον ψήφισε ο ΣΥΡΙΖΑ, κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι.
Δεν του επιτρέπει, επίσης, και η συγκυρία να κάνει τέτοιες δηλώσεις, όταν επίκειται επίσκεψη του Πρωθυπουργού στην Άγκυρα. Αυτό που λέω δεν είναι καµµιά εξειδικευµένη θεωρία ή
άποψη.
Είναι, κυρίες και κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, τα βασικά της πολιτικής.
Αυτά τα βασικά είτε δεν τα γνωρίζετε είτε επίτηδες τα αγνοείτε,
για να αποκοµίσετε µικροκοµµατικά οφέλη σε βάρος της πατρίδας.
Ο κύριος Υπουργός Παιδείας αποδεικνύεται το αλεξικέραυνο
αυτής της Κυβέρνησης. Μόλις τα πράγµατα ζορίσουν, να µια δήλωση Φίλη και όλοι ασχολούµαστε µε αυτήν και όχι µε τα πραγµατικά προβλήµατα.
Έτσι, σταµατάει η συζήτηση για τον ΦΠΑ στην εκπαίδευση,
τίθεται στην άκρη η συζήτηση για το προσφυγικό και το µεταναστευτικό. Καµµία συζήτηση δεν γίνεται για τις πράξεις του
Υπουργικού Συµβουλίου για την παραχώρηση των αεροδροµίων.
Θυµίζω µόνο τι έλεγε ο ΣΥΡΙΖΑ τόσο για την πράξη Υπουργικού Συµβουλίου όσο και για τις ιδιωτικοποιήσεις, όχι πριν µερικά
χρόνια, αλλά πριν λίγους µήνες. Εγώ ερωτώ: Γιατί, κυρίες και κύριοι της Κυβέρνησης δεν εντάξατε τις ρυθµίσεις αυτές στο νοµοσχέδιο που συζητάµε σήµερα, όπως εντάξατε την παραχώρηση του ιπποδρόµου, αλλά νοµοθετείτε µε προδήλως αντισυνταγµατικό τρόπο;
Με τον ίδιο τρόπο που µόλις περιέγραψα, σήµερα όλοι ασχολούνται µε τη δήλωση του Υπουργού και όχι µε το νοµοσχέδιο
αυτό. Είναι ένα νοµοσχέδιο, που µε το πρόσχηµα της ενσωµάτωσης κοινοτικής οδηγίας, έρχεται να συνεισφέρει στην περαιτέρω διάλυση της πραγµατικής οικονοµίας, στην οποία επιδίδεται µε µεγάλη επιτυχία η Κυβέρνηση.
Με το παρόν νοµοσχέδιο ολοκληρώνεται η αύξηση του ειδικού
φόρου κατανάλωσης στους αγρότες από τα 66 ευρώ στα 200
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ευρώ ανά χιλιόλιτρο, ώστε να συνεχιστεί η φτωχοποίησή τους,
αλλά και να είναι λιγότερο ανταγωνιστικά τα ελληνικά προϊόντα.
Μάλιστα, το µέτρο αυτό θα ισχύσει και αναδροµικά, από 1-102015 έως τις 30-9-2016.
Με το άρθρο 52 του ίδιου νόµου, η Κυβέρνηση επιχείρησε να
διαλύσει την ελληνική ζυθοποιία, έναν τοµέα που τα τελευταία
χρόνια καινοτόµησε µε επιτυχία, παράγοντας προϊόντα µε διεθνή
αναγνώριση, έναν τοµέα που έδωσε δουλειά σε πολλούς άνεργους επιστήµονες στην επαρχία και ιδίως σε ακριτικές περιοχές,
που τόσο τις είχαν ανάγκη.
Χάρη στον χαµηλό συντελεστή του ειδικού φόρου κατανάλωσης µπόρεσαν µικρές ελληνικές εταιρίες να κοιτάξουν στα µάτια
τους δύο πολυεθνικούς γίγαντες στη ζυθοποιία, που σήµερα,
ακόµα και µε µειωµένα ποσοστά σε σχέση µε παλαιότερα, ελέγχουν πάνω από τα 4/5 της αγοράς.
Αυτό το 1/5 που αποµένει µε πολύ αγωνία, αγώνα, µεράκι και
δουλειά κέρδισαν οι Έλληνες ζυθοποιοί στην Αργολίδα, στην πατρίδα σας κύριε Ανδριανέ, στη Χίο, στη Ροδόπη, στο Ρέθυµνο,
στη Ρόδο, στην Εύβοια και όχι µόνο. Αυτό το ποσοστό η Κυβέρνηση θέλει να το επιστρέψει στους δύο µεγάλους παίκτες.
Κάποιος από την Κυβέρνηση οφείλει να µας εξηγήσει, επιτέλους, µε ποιο τρόπο το µέτρο αυτό συµβάλλει στην ανάπτυξη
της χώρας ή έστω στην αύξηση του ανταγωνισµού στην αγορά
του ζύθου, όταν ο ισχύων ειδικός φόρος κατανάλωσης ήταν από
τους βασικούς λόγους που έσπασε το µονοπώλιο στην αγορά
αυτή. Λόγω της µη ψήφισης της σχετικής διάταξης από τον κυβερνητικό εταίρο, αυτό το µέτρο σήµερα αποσύρθηκε.
Μόλις πριν λίγες µέρες αποδείξαµε ότι τα χρήσιµα και αναγκαία νοµοσχέδια τα υπερψηφίζουµε και τα στηρίζουµε. Οι διατάξεις, όµως, που προανέφερα στιγµατίζουν αυτό το νοµοσχέδιο.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κλείνω, κύριε Πρόεδρε.
Στο ένα λεπτό που µου αποµένει θα πω ότι ο κ. Σκουρλέτης,
που λείπει αυτή τη στιγµή από εδώ, µας είπε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ εκλήθη
να εφαρµόσει πολιτικές της Νέας Δηµοκρατίας και ο κ. Φάµελλος, που επίσης δεν είναι εδώ, µας είπε ότι µε τις τροπολογίες
που έφερε η Νέα Δηµοκρατία έγιναν φωτογραφικές και χαριστικές συµβάσεις και ότι αυτές οι τροπολογίες ήταν αναγκαίες.
Τελειώνοντας, θέλω να σας διαβάσω κάτι, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι και παρακαλώ, ειδικά οι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ να
δώσετε προσοχή: «Σε µια χώρα χτυπηµένη από τα µνηµόνια και
την πολιτική τους, τολµούν να φέρουν εκτάκτως στη Βουλή «νοµοσχέδια-σκούπα», κάτι που θεσµοθετεί έναν νέο γύρο βαρβαρότητας και που αποτελεί το προοίµιο για το νέο µνηµόνιο, που
σταδιακά θα επιβληθεί µετά τις εκλογές, εάν τους αφήσουµε να
ολοκληρώσουν το καταστροφικό τους έργο.
Ο ΣΥΡΙΖΑ, στηριζόµενος στην θέληση και στην ενεργή παρέµβαση της κοινωνίας, θα ξηλώσει µια µια τις διατάξεις του αίσχους, της εκποίησης και της κοινωνικής διάλυσης. Και µόνο η
µεθόδευσή τους αυτή αποδεικνύει ότι το έγκληµά τους είναι προµελετηµένο».
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Και τελειώνω, κύριε Πρόεδρε, µε τις τροπολογίες: «Η κατάθεση των αιφνιδιαστικών τροπολογιών –ενίοτε µάλιστα στο παρά
ένα της ψήφισης νοµοσχεδίων ή σε άσχετα νοµοσχέδια- είναι η
κορυφή του παγόβουνου, φαινοµένου που πλέον έχει παροξυνθεί. Αναφέροµαι στη συνειδητή απαξίωση της Βουλής από την
Κυβέρνηση στην προσπάθεια να υπαχθεί η Βουλή απευθείας
στον Πρωθυπουργό και το Υπουργικό Συµβούλιο και τελικά στην
ακύρωση ακόµα και της τυπικής διαβούλευσης, προκειµένου να
επιβληθεί χωρίς προσκόµµατα η θέληση της Κυβέρνησης επί της
Βουλής».
Δεν τα λέµε εµείς αυτά. Τα λέει ο κύριος Πρωθυπουργός εν
µέρει και άλλοι Υπουργοί σας στη µαύρη βίβλο της ντροπής, την
οποία είχατε εκδώσει και σήµερα έχετε ξεπεράσει. Εµείς θα τα
µαζέψουµε αυτά, θα τα εκδώσουµε στην κίτρινη βίβλο της ντροπής. Αυτά λέγατε µέχρι τώρα. Να την, αυτή είναι η µαύρη βίβλος!
Όσον αφορά τον κ. Δρίτσα -έχω σηµειώσει και εγώ- συµφωνώ
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µε τον συνάδελφο που είπε προηγουµένως ότι πρέπει, κύριε
Υπουργέ, να βάλετε αυτήν τη διάταξη για σύµφωνη γνώµη. Νοµίζω ότι είναι σωστό.
Βεβαίως, πρέπει να σας αναγνωρίσουµε και τις προσπάθειες
τις οποίες έχετε κάνει για την ακτοπλοΐα των νησιών, ειδικά των
ακριτικών, γιατί δεν πρέπει να λέµε µόνο τα αρνητικά. Πρέπει να
χαιρετίζουµε και τα θετικά τα οποία γίνονται.
Ευχαριστώ πολύ, κύριοι συνάδελφοι.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
κ. Χαράλαµπο Αθανασίου, Βουλευτή της Νέας Δηµοκρατίας.
Τον λόγο έχει ο κ. Ιωάννης Ανδριανός, Βουλευτής της Νέας
Δηµοκρατίας.
Ορίστε, κύριε Ανδριανέ, έχετε τον λόγο για επτά λεπτά.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συζητάµε για µία ακόµη φορά
ένα νοµοσχέδιο που συνέταξε η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ µε
απόλυτη προχειρότητα, µια προχειρότητα που καταδεικνύεται,
πρώτα και πάνω από όλα, από την ίδια την αιτιολογική έκθεση
και το κείµενο στο οποίο αυτή αναφέρεται, το οποίο λίγη σχέση
µε το κείµενο που καλείται το Σώµα να ψηφίσει σήµερα.
Σε θέµατα, όµως, ιδιαίτερης κρισιµότητας και σηµασίας για
την αντιµετώπιση της κρίσης και της ανάσχεσης της ύφεσης,
στην οποία επιστρέψαµε εξαιτίας των χειρισµών αυτής της Κυβέρνησης, η βιασύνη, η προχειρότητα και η απουσία συγκροτηµένης οικονοµικής στρατηγικής είναι πάρα πολύ κακοί
σύµβουλοι. Βλέπουµε έτσι την Πλειοψηφία να φέρνει προς ψήφιση το ένα πολυνοµοσχέδιο µετά το άλλο, κείµενα όπου οι νέες
επιβαρύνσεις περισσεύουν, ενώ απουσιάζει τελείως έστω και κάποια υπόνοια αναπτυξιακής στόχευσης.
Το ζητούµενο, όµως, παραµένει το ίδιο. Από την αρχή της κρίσης µέχρι και σήµερα οι πολίτες, ανεξάρτητα από το τι ψηφίζουν,
ζητούν τρία πράγµατα: Δίκαιη κατανοµή των βαρών, αποτελεσµατικότητα, διασφάλιση της προοπτικής εξόδου από την κρίση.
Δυστυχώς, τίποτα απ’ αυτά τα τρία δεν βλέπουµε στις νοµοθετικές πρωτοβουλίες της Κυβέρνησης.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο εισηγητής της Νέας Δηµοκρατίας ανέλυσε εκτενώς τις θέσεις του κόµµατος και τις πολύ
συγκεκριµένες ενστάσεις µας ως προς τις επιµέρους προβλέψεις και τη συνολική φιλοσοφία του νοµοσχεδίου.
Επιτρέψτε µου, όµως, να αναδείξω τρία από τα πλέον προβληµατικά σηµεία: Πρώτο από όλα είναι η πρόβλεψη για τη νέα επιβάρυνση στους αγρότες. Οι συνάδελφοι που εκλέγονται στην
περιφέρεια γνωρίζουν πολύ καλά τη µάχη επιβίωσης που δίνουν
σήµερα οι αγρότες, οι κτηνοτρόφοι και οι αλιείς. Γνωρίζουν τον
καθηµερινό αγώνα που δίνουν οι αγρότες, για να παραµείνουν
στη γη τους, για να µην εγκαταλείψουν οριστικά τον τόπο τους,
έναν αγώνα µε το υψηλό κόστος παραγωγής, µε τις χαµηλές
τιµές παραγωγού, µε τα υψηλά ασφάλιστρα, µε την κλιµατική αλλαγή που φέρνει ολοένα και συχνότερα καταστροφές στις σοδειές και στις καλλιέργειες, µε τις καθυστερήσεις στις αποζηµιώσεις του ΕΛΓΑ, µε τη γραφειοκρατία που αντί να βοηθά συχνά
δυσκολεύει ακόµη περισσότερο τα πράγµατα.
Δεν είναι, λοιπόν, δυνατόν σε αυτό το περιβάλλον να συζητάµε
για επιπλέον αύξηση του κόστους παραγωγής µέσα από την αύξηση του φόρου κατανάλωσης στα καύσιµα. Δείτε τι κάνει η Γαλλία, η Γερµανία, όλες οι άλλες ευρωπαϊκές χώρες που επιστρέφουν στους αγρότες τους φόρους για τα καύσιµα, στηρίζοντας
έτσι τον πρωτογενή τοµέα και αναγνωρίζοντας την εθνική του
σηµασία.
Εδώ, αντιθέτως, έχουµε στους σχεδιασµούς της Κυβέρνησης
ολοένα και µεγαλύτερη αύξηση της φορολογικής επιβάρυνσης.
Όπως διαρρέεται ήδη, ετοιµάζεται η αύξηση της φορολογίας
στο 20% και στο 26% το 2017 από το πρώτο ευρώ, που µαζί µε
την αύξηση –σχεδόν τον τριπλασιασµό- στις εισφορές των ασφαλίστρων του ΟΓΑ οδηγεί τους αγρότες πλέον στην πλήρη εξαθλίωση.
Όταν ένα ζευγάρι αγροτών καλείται να πληρώσει 400 περίπου
ευρώ τον µήνα για να ασφαλιστεί στον ΟΓΑ, καταλαβαίνουµε ότι
πολλές φορές οι περισσότεροι δεν θα µπορούν να ανταποκριθούν και θα είναι ανασφάλιστοι. Αν προσθέσουµε την αύξηση
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του ΦΠΑ από το 13% στο 23% στα λιπάσµατα και τα αγροτικά
εφόδια, καταλαβαίνουµε τη δύσκολη θέση στην οποία έρχονται
οι αγρότες και η αγροτική παραγωγή.
Επίσης, όσον αφορά την προκαταβολή για την επόµενη χρονιά, γνωρίζουµε όλοι όσοι καταγόµαστε από αγροτικές περιοχές
και από αγροτικές οικογένειες ότι η παραγωγή της επόµενης
χρονιάς δεν µπορεί να προβλεφθεί, γιατί δεν εξαρτάται από
εµάς, αλλά σε µεγάλο βαθµό από τις καιρικές συνθήκες. Δεν
είναι, λοιπόν, δυνατόν, αντί να δίνουµε κίνητρα στην αγροτική
παραγωγή, να την καταδικάζουµε µε κάθε νοµοσχέδιο ακόµα πιο
βαθιά στην πλήρη απαξίωση. Να υπάρξει, λοιπόν, πρόβλεψη για
επιστροφή του φόρου στα καύσιµα, µε βάση το ΟΣΔΕ του κάθε
αγρότη, του κάθε κτηνοτρόφου, αλλά και πρόβλεψη για τους ψαράδες.
Δεύτερον, έχουµε τις προβλέψεις για τις µικρές ζυθοποιίες,
έναν από τους ελάχιστους παραγωγικούς κλάδους που µέσα
στην κρίση έδειξε δυναµική ανάπτυξη και εξαγωγικές προοπτικές, όπως στην πατρίδα µου την Αργολίδα. Η Κυβέρνηση, λοιπόν, εχθρική σε κάθε έννοια επιχειρηµατικότητας, θέλησε να
τιµωρήσει αυτήν την επιτυχία µε τις διατάξεις που αφορούσαν
αυτόν τον κλάδο -και ευτυχώς καταψηφίστηκαν από όλα σχεδόν
τα κόµµατα της Αντιπολίτευσης, εκτός από το κυβερνών κόµµα
του ΣΥΡΙΖΑ- στην αρµόδια επιτροπή. Θέλησε να προωθήσει
µέτρα που ουσιαστικά σφραγίζουν κάθε δυνατότητα περαιτέρω
ανάπτυξης των επιχειρήσεων αυτών, διατάξεις µε τις οποίες θα
καταδίκαζε τις ζυθοποιίες αυτές, χτυπώντας βάναυσα τις µικροµεσαίες ελληνικές επιχειρήσεις και θα προστάτευε µε τον πλέον
κατάφωρο τρόπο τα ξένα ολιγοπώλια, τα οποία ελέγχουν το 70%
της εγχώριας αγοράς, ένα ποσοστό-ρεκόρ που καταδεικνύει τη
στρέβλωση που έχουν επιφέρει οι λανθασµένες ρυθµιστικές πολιτικές.
Εµείς, λοιπόν, λέµε ότι όταν έχεις έναν κλάδο που αναπτύσσεται, ιδιαίτερα µέσα στις εντελώς αντίξοες συνθήκες της κρίσης,
οφείλεις να τον στηρίξεις, έστω µε το να µην του βάζεις εµπόδια.
Τρίτον, έχουµε τις προβλέψεις για την ενεργειακή εξοικονόµηση. Δυστυχώς, από το νοµοσχέδιο απουσιάζει κάθε πρόβλεψη
που θα µπορούσε, ενθαρρύνοντας τις παρεµβάσεις εξοικονόµησης, να στηρίξει τους δοκιµαζόµενους σήµερα κλάδους διαφόρων επαγγελµάτων, όπως τεχνίτες οικοδοµής, ξυλουργούς,
σιδεράδες, αλουµινάδες, υδραυλικούς και ηλεκτρολόγους. Την
ώρα που η οικοδοµή έχει παγώσει εδώ και χρόνια, την ώρα που
έχουµε ήδη την εµπειρία από τα προγράµµατα, όπως το «Εξοικονοµώ», που θα µπορούσαν και να βελτιωθούν και να υπάρξουν
άλλα ανάλογα, ώστε να εξοικονοµήσουµε ενέργεια, αλλά και να
δώσουµε δουλειά σε διάφορους κλάδους, η Κυβέρνηση και εδώ
επιδεικνύει -τουλάχιστον µέχρι σήµερα- αδράνεια.
Και στα τρία, λοιπόν, αυτά παραδείγµατα αυτό που καταδεικνύεται, µε τον πλέον παραστατικό τρόπο, είναι η αδυναµία της
Κυβέρνησης, έστω και να σκεφτεί τρόπους για την τόνωση της
ανάπτυξης.
Καταδεικνύεται ότι η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ είναι εγκλωβισµένη σε µία ιδεοληπτική εµµονή που δεν της επιτρέπει να
κατανοήσει ότι ιδιαίτερα σε αυτήν τη στιγµή η ανάπτυξη, η τόνωση της παραγωγής, η δηµιουργία θέσεων εργασίας στον ιδιωτικό τοµέα είναι προτεραιότητα και προϋπόθεση, που θα
επιτρέψει και την πορεία εξόδου από την κρίση και τη σταδιακή
επούλωση των πληγών που έχουν ανοίξει στην κοινωνία µας και
την άσκηση αποτελεσµατικής κοινωνικής πολιτικής.
Το βλέπουµε µε το 23% ΦΠΑ στην εκπαίδευση, για τον οποίο
ακόµα δεν έχει βρεθεί η λύση. Το βλέπουµε µε τον αυξηµένο
ΦΠΑ στους οίκους ευγηρίας, στα γηροκοµεία, καθώς δεν υπάρχουν ικανές, δηµόσιες δοµές για τους ηλικιωµένους. Πρέπει να
το πάρετε πίσω. Ήδη η Νέα Δηµοκρατία και γι’ αυτά τα δύο θέµατα έχει καταθέσει σχετική τροπολογία.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτού)
Ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε, επιτρέψτε µου, όπως δείξατε
ανοχή και στους προηγούµενους συναδέλφους µου.
Και αυτό το νοµοσχέδιο, όπως και τα προηγούµενα που έφερε
αυτή η Κυβέρνηση, δεν διασφαλίζει ούτε δικαιοσύνη στην κατα-
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νοµή των βαρών ούτε προοπτική εξόδου από την κρίση. Γι’ αυτό
και δεν απαντούν στις ανάγκες της κοινωνίας και της οικονοµίας.
Εµείς καταψηφίζουµε, κρούοντας τον κώδωνα του κινδύνου.
Ήδη αρχίζουν να συσσωρεύονται πάλι βαριά σύννεφα πάνω από
την Ελλάδα.
Καλούµε, λοιπόν, την Κυβέρνηση, όσο υπάρχει ακόµα καιρός,
να εγκαταλείψει τις ιδεοληψίες και τις προκαταλήψεις της και να
στραφεί στην ανάπτυξη, στην απασχόληση, στην πραγµατική κοινωνική δικαιοσύνη. Να στραφεί στην κατεύθυνση που όλοι, ανεξάρτητα από την ιδεολογική µας ταυτότητα, γνωρίζουµε ότι είναι
αυτή που χρειάζεται η πατρίδα µας σήµερα.
Κλείνω, κύριε Πρόεδρε, µε µία επισήµανση: Πρέπει να ξεκαθαρίσουµε προς την πλευρά της κυβερνώσας παράταξης ότι
εµείς ψηφίσαµε, τηρώντας υπεύθυνη στάση. Το καλοκαίρι ψηφίσαµε για να παραµείνει η χώρα µας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ψηφίσαµε για να µην πέσει η χώρα µας στα βράχια. Αυτό επέβαλε
η υπευθυνότητα αυτής της παράταξης, που την έχει επιδείξει σε
όλες τις κρίσιµες καµπές της ιστορίας της πατρίδας µας.
Αυτό, λοιπόν, έπρεπε και πρέπει να το εκτιµήσει η κυβερνώσα
παράταξη και η Κυβέρνηση. Το αποτέλεσµα της διαπραγµάτευσης, όπως και τα µέτρα που προέκυψαν από αυτήν, είναι δικά
σας. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Αυτό πρέπει να γίνει ξεκάθαρο και να
το καταλάβει ο ελληνικός λαός.
Όπως είπε και ο συνάδελφος προηγουµένως, αν ψηφίσαµε
εµείς τα µέτρα που λέτε, γιατί δεν τα ξαναψηφίζουµε σήµερα;
Γιατί τα ξαναφέρνετε, λοιπόν; Πρέπει να τελειώσει αυτό το παραµύθι.
Εµείς υπεύθυνα, αισθανόµενοι πού πάει η χώρα, στηρίξαµε µε
ευσυνειδησία την ευρωπαϊκή προοπτική και το να παραµείνει η
χώρα µας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό πρέπει να το εκτιµήσετε
και όχι να λαϊκίζετε λέγοντας «εσείς ψηφίσατε κ.λπ.». Εµείς δεν
ψηφίσαµε. Το µόνο που ψηφίσαµε ήταν να παραµείνει η χώρα
στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ο ελληνικός λαός βλέπει, επίσης, ότι η στάση της Κυβέρνησης
δεν είναι υπεύθυνη, όπως και των Υπουργών και των Βουλευτών
που µίλησαν για το σηµαντικό πολιτικό θέµα που προέκυψε µε
το εθνικό ολίσθηµα του κ. Φίλη.
Πρέπει να ξεκαθαρίσουµε και να µην καλύπτετε αυτό το ολίσθηµα, αυτή την πρόκληση απέναντι στον µαρτυρικό ποντιακό
ελληνισµό ούτε να εγκαλείτε τη Νέα Δηµοκρατία. Ακούσαµε από
συνάδελφο του ΣΥΡΙΖΑ πριν ότι εµείς ευθυνόµαστε και για την
Μικρασιατική Καταστροφή και για τη Γενοκτονία του Ποντιακού
Ελληνισµού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ολοκληρώστε, όµως, τη σκέψη σας, κύριε Ανδριανέ.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Αυτά είναι απαράδεκτα πράγµατα. Νοµίζω ότι όλοι κρινόµαστε. Ο ελληνικός λαός κρίνει. Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος
του ΣΥΡΙΖΑ έθεσε ρητορικό ερώτηµα του τι µας ενοχλεί. Αυτό
που µας ενοχλεί είναι να βλέπουµε σε πρωτοσέλιδο τις σχετικές
δηλώσεις του Υπουργού Παιδείας -όχι του κ. Φίλη αλλά του Έλληνα Υπουργού Παιδείας- στις τουρκικές εφηµερίδες.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
κ. Ανδριανό.
Τον λόγο έχει η κ. Άννα Καραµανλή, Βουλευτής της Νέας Δηµοκρατίας, για επτά λεπτά.
ΑΝΝΑ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Κυβέρνηση της Αριστεράς εισάγει ένα ακόµη νοµοσχέδιο µε επείγουσα διαδικασία, µαζί µε
εκείνο για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών. Κανόνας έγινε
πια, όλα στο πόδι! «Δεν βρισκόµαστε σε συνθήκες κανονικότητας» είπε ο κ. Σκουρλέτης για να δικαιολογηθεί. Ο λαός µας λέει
«αλλιώς µας τα έλεγες παπά, πριν σε χειροτονήσουν».
Πάντως και λίγη αυτοκριτική, κύριε Υπουργέ, δεν βλάπτει,
όταν η ίδια η Κυβέρνηση έσφιξε τη θηλιά στον λαιµό της, δηµιουργώντας µε τους λανθασµένους χειρισµούς της ένα ασφυκτικό πλαίσιο. Και µε την ευκαιρία αυτή -δεν είναι εδώ ο κ. Σκουρλέτης, απουσιάζει εδώ και ώρα- να ζητήσει και µια συγγνώµη από
τους εργαζόµενους στις Σκουριές. Είναι άνθρωποι που τους χρη-
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σιµοποιήσατε ως πιόνια της πολιτικής σας σκακιέρας.
Ποιο είναι, όµως, το εξαιρετικά επείγον του νοµοσχεδίου; Η
εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας µε µια σηµαντική κατά τα
άλλα ευρωπαϊκή οδηγία για την ενέργεια; Μα, είστε εννέα µήνες
Κυβέρνηση. Τώρα ξαφνικά ανακαλύψατε ότι κινδυνεύουµε µε
πρόστιµο για τη µη συµµόρφωση της χώρας, όταν µάλιστα βρήκατε έτοιµο το σχετικό νοµοσχέδιο από τη δική µας Κυβέρνηση;
Η ενσωµάτωση της οδηγίας, όµως, δεν αποτελεί παρά το περιτύλιγµα, µέσα στο οποίο επιχειρείτε να κρύψετε άρθρα που
πλήττουν ζωτικά τµήµατα της ελληνικής οικονοµίας και δίνουν
τη χαριστική βολή σε παραγωγικούς κλάδους που παλεύουν µε
νύχια και µε δόντια να επιβιώσουν.
Ξέρετε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ, πώς θα το
έλεγε αυτό ο κ. Λαφαζάνης; «Πραξικόπηµα», άρθρα που, αν είχαν
έρθει από άλλη κυβέρνηση, θα είχαν πέσει και τα τσιµέντα της
Βουλής!
Καταργείτε την έκπτωση στο αγροτικό πετρέλαιο και οδηγείτε
τους αγρότες σε καταστάσεις απελπιστικές. Γιατί δεν είναι µόνο
η επιβάρυνσή τους από το πετρέλαιο. Έχουµε την αύξηση του
ΦΠΑ στα αγροτικά εφόδια και έχει προαναγγελθεί αύξηση της
φορολογίας των αγροτών, αλλά και των ασφαλιστικών τους εισφορών.
Πρόκειται για µετωπική επίθεση σε βάρος ενός τοµέα αιχµής
της ελληνικής οικονοµίας. Αυτά είχατε στο µυαλό σας, όταν µιλούσατε για σχέδια παραγωγικής ανασυγκρότησης της χώρας,
κύριε Υπουργέ; Την εξόντωση των αγροτών;
Κανείς δεν ισχυρίζεται ότι το βάρος δεν πρέπει να επιµεριστεί
και στους αγρότες. Όµως, εδώ µιλάµε για στοχοποίηση. Η οριζόντια φορολόγηση της πρωτογενούς παραγωγής, χωρίς καµµία
παράµετρο, µόνο την ανάπτυξη δεν ευνοεί. Αντίθετα, η ραγδαία
αύξηση του κόστους παραγωγής µοιραία θα περάσει στον καταναλωτή, καθώς θα προκαλέσει νέο κύµα ανατιµήσεων για ελληνικά αγροτικά προϊόντα.
Είναι θετικό το γεγονός ότι τελικά, κάτω από ασφυκτικές πιέσεις και κοινή κατακραυγή, υποχρεωθήκατε να αποσύρετε το
άρθρο για τη µείωση της φορολογικής έκπτωσης στις µικρές ζυθοποιίες. Επρόκειτο για µία διάταξη που θα συνέθλιβε τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις του κλάδου και θα ενίσχυε τους µεγάλους
και ισχυρούς, µε τρόπο που προκαλεί τουλάχιστον προβληµατισµό για τις προθέσεις σας και που, βεβαίως, αποτελεί χαρακτηριστικό δείγµα της αντίληψής σας για την ελληνική επιχειρηµατικότητα.
Από το κεφάλαιο που αφορά στην εκπαίδευση θα ήθελα να
σταθώ στη µεταβολή της σύνθεσης των Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συµβουλίων Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης. Θέτει ως προϋπόθεση την εκπαιδευτική και όχι τη
διοικητική προϋπηρεσία των µελών τους, παρ’ ότι τα υπηρεσιακά
συµβούλια έχουν διοικητικά καθήκοντα, για να εξασφαλίζεται η
απαραίτητη προσφορά και ζήτηση. Είναι προφανές ότι στόχος
είναι ο πλήρης κοµµατικός έλεγχος της διοίκησης της εκπαίδευσης κατά τα πρότυπα της επιλογής των περιφερειακών διευθυντών.
Είναι κάτι για το οποίο πραγµατικά επείγεστε, κύριε Υπουργέ,
γιατί οι κοµµατικοί “ηµέτεροι” έχουν µπει σε σειρά αναµονής και
αδηµονούν για το δικό τους κοµµάτι εξουσίας. Εσείς, βεβαίως,
σπεύδετε να τους το προσφέρετε.
Το Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων θα υιοθετείται από τα περιφερειακά συµβούλια, αφού έχει προηγηθεί η σύµφωνη γνώµη των γενικών γραµµατέων των Υπουργείων Εσωτερικών και Περιβάλλοντος. Βλέπουµε ότι υπάρχει συγκεντρωτισµός και απαξίωση των περιφερειακών συµβουλίων, στα οποία
ουσιαστικά καταργεί την αποφασιστική αρµοδιότητα και τα περιορίζει σε ρόλο κοµπάρσου σε ένα θέµα που θα έπρεπε να
έχουν τον πρώτο λόγο. Στο βάθος, βέβαια, υπάρχει ο απόλυτος
έλεγχος των έργων διαχείρισης απορριµµάτων, που είναι ο βασικός στόχος της Κυβέρνησης.
Η Ένωση Περιφερειών και η ΚΕΔΕ έχουν ήδη θέσει θέµα αντισυνταγµατικότητας του άρθρου και είναι ορατός ο κίνδυνος να
µπούµε σε µία ατέρµονη διαµάχη µεταξύ αυτοδιοίκησης και κεντρικής εξουσίας για το τι θα κάνουµε µε τα σκουπίδια.
Κύριε Υπουργέ, τι λέει η συντρόφισσα κυρία Δούρου για την
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αφαίρεση αρµοδιοτήτων; Δεν θα πρέπει να είναι πολύ χαρούµενη.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της Κυβέρνησης, ισχυριζόσασταν πριν από τις εκλογές ότι έρχεστε να εκφράσετε το νέο. Η
ατζέντα σας, όµως, είναι πλέον φανερή και την αποδεικνύετε και
σ’ αυτό το νοµοσχέδιο σε πολλά του σηµεία, µε την αποστροφή
για µεταρρυθµίσεις και την υπερφορολόγηση του συνόλου της
κοινωνίας, µε την υπερσυγκέντρωση εξουσιών και την εγκαθίδρυση κοµµατικού κράτους.
Όλα αυτά, όχι απλώς δεν είναι το νέο, αλλά είναι ό,τι πιο ξεπερασµένο και αναχρονιστικό υπάρχει. Εκτός αν λογίζονται ως νέο
οι προσβλητικές απόψεις του Υπουργού Παιδείας, του αµετανόητου κ. Φίλη, για τη Γενοκτονία των Ποντίων, ο οποίος, όπως
διαβάζουµε, εµµένει στις ιδέες του. Δεν έχει πατήσει το πόδι του
στην Ολοµέλεια και δεν µπαίνει στον κόπο να ζητήσει µία συγγνώµη. Αυτές είναι ιδέες που συναντούµε στην επιχειρηµατολογία των Γκρίζων Λύκων. Αυτό δεν το λέω εγώ, αλλά ο Πρόεδρος
της Παµποντιακής Οµοσπονδίας Ελλάδας.
Ο κ. Φίλης ξεχνά ότι πλέον δεν δηµοσιογραφεί, δεν διευθύνει
την “ΑΥΓΗ”, αλλά είναι Υπουργός και εκπροσωπεί ολόκληρο τον
ελληνικό λαό. Θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός και δεν
πρέπει να εκφράζει προσωπικές απόψεις για εθνικά θέµατα. Αν
τώρα ο ίδιος θέλει πού και πού να λέει και κάτι που να θυµίζει νεοκοµµουνιστικό διεθνισµό, µπας και συγκινηθούν όσοι πιστεύουν
ακόµα σ’ αυτά, µπορεί να το κάνει και από το σπίτι του.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Όµως, αυτή είναι δουλειά ενός Πρωθυπουργού που να αναγνωρίζει ότι η ιστορική ταυτότητα, η µνήµη και η κληρονοµιά του
ποντιακού ελληνισµού απαιτούν σεβασµό απ’ όλους και προπαντός από τον Υπουργό Παιδείας.
Κύριε Υπουργέ, κλείνω µε µία ευχή. Ευχόµαστε να µην έρθουν
αύριο καµµιά δεκαριά υπουργικές τροπολογίες, για να τακτοποιήσετε τις εκκρεµότητές σας. Θα το περιµένουµε µε αγωνία.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε την
κ. Άννα Καραµανλή, Βουλευτή της Νέας Δηµοκρατίας.
Τον λόγο έχει η κ. Χαρά Κεφαλίδου από τη Δηµοκρατική Συµπαράταξη.
Ορίστε, κυρία Κεφαλίδου, έχετε τον λόγο.
ΧΑΡΟΥΛΑ (ΧΑΡΑ) ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όντως έχουµε µπροστά µας σοβαρά θέµατα που συνδέονται µε την εκταµίευση της υποδόσης
των 2 δισεκατοµµυρίων ευρώ, η οποία µε τη σειρά της συνδέεται
µε την πληρωµή ληξιπρόθεσµων οφειλών του δηµοσίου προς την
αγορά. Αυτά τα σοβαρά θέµατα πρέπει να αντιµετωπίζονται µε
τη σοβαρότητα και µε την περίσκεψη που τους αναλογεί.
Πού είναι, λοιπόν, η δική σας σοβαρότητα, κυρίες και κύριοι
της Κυβέρνησης; Αντιπαρέρχοµαι το γεγονός ότι σήµερα έρχεται
στη Βουλή ένα ακόµη νοµοσχέδιο, όπου κάτω από συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις και ενσωµάτωση µίας κοινοτικής οδηγίας κρύβονται προαπαιτούµενα που αφορούν τη Συµφωνία της 14ης
Αυγούστου.
Είναι, όµως, ένδειξη σοβαρότητας να φέρνετε άρον-άρον και
στο “παρά ένα” στη Βουλή ένα βαρύ νοµοσχέδιο σκούπα, που
αφορά ζητήµατα που τα γνωρίζατε από τον Αύγουστο; Είναι ένδειξη σοβαρότητας να καλείτε το Σώµα να ψηφίσει νόµο, ουσιαστικά ξεψηφίζοντας θέµατα που ψήφισε πριν λίγες µέρες;
Αναφέροµαι στο άρθρο 1 για τις συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις,
που είναι κατάληξη µιας ακόµα “δουλειάς του ποδαριού”, µιας
ακόµα περίπτωσης όπου η βεβιασµένη ψήφιση νοµοσχεδίων παραπλανά εν τέλει τη Βουλή.
Επείγον δεν σηµαίνει ούτε στο πόδι ούτε στο καφενείο. Η έννοια του επείγοντος αναφέρεται στην επείγουσα ανάγκη για
λήψη µέτρων, αλλά και στη σοβαρότητα των σχετικών ζητηµάτων. Εσείς, όµως, δεν µαθαίνετε από τα λάθη σας γιατί η έπαρσή
σας θολώνει τη σκέψη.
Πάµε στο Β’ Μέρος αυτού του νοµοσχεδίου που αφορά την
ενσωµάτωση στο εθνικό δίκαιο της οδηγίας 2012/27 για την ενεργειακή απόδοση. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι η χώρα βρίσκεται απο-
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λογούµενη και µε απειλή προστίµου 30.000 ευρώ την ηµέρα εξαιτίας της απραξίας της Κυβέρνησης. Επί οκτώ µήνες έτοιµο νοµοσχέδιο στα συρτάρια του Υπουργείου. Τι έκανε η Κυβέρνηση;
Απολύτως τίποτα.
Έρχεται σήµερα µε ένα συνονθύλευµα άσχετων µεταξύ τους
διατάξεων για να ψηφίσουµε άλλη µια φορά “στα γρήγορα” όλα
αυτά που αµέλησε να ρυθµίσει στην προηγούµενη θητεία της.
Ποιος δεν θα ήθελε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, λειτουργικά
κτήρια του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα στα πρότυπα της ενεργειακής απόδοσης; Είναι καλά τα λόγια, αλλά πού θα βρεθούν
τα χρήµατα για όλα αυτά τα εύηχα που νοµοθετούµε; Πού θα
βρει στην Ελλάδα του ΣΥΡΙΖΑ ο ιδιώτης χρήµατα για την ενεργειακή βελτίωση του κτηρίου του, που έχει εκµισθώσει στο δηµόσιο, σε µια Ελλάδα µε capital controls και αδυναµία τραπεζικού
δανεισµού;
Θέλω να σταθώ σε ορισµένα άρθρα και ξεκινώ από το άρθρο
21 που αναφέρεται στη σύσταση του Ειδικού Ταµείου Ενεργειακής Απόδοσης.
Το πράσινο ταµείο, κύριοι συνάδελφοι, που ήδη υπάρχει δεν
σας αρέσει ούτε σας φτάνει και γι’ αυτό φτιάχνετε άλλον έναν
δηµόσιο φορέα. Το δηµόσιο είναι µικρό και πρέπει να το µεγαλώσουµε λίγο ακόµα! Έτσι αντιλαµβάνεστε την ανάγκη περιστολής των κρατικών δαπανών! Και όταν ξανά ο λογαριασµός δεν
θα βγαίνει, την έχετε τη λύση: Τρέµετε ιδιωτικά σχολεία, µοσχαρίσια κρέατα, ιδιώτες, ακίνητα, συντάξεις…
Άρθρο 31 και συγκεκριµένα παράγραφος 2. Με ποια λογική η
Κυβέρνηση στραγγαλίζει την αυτοδιοίκηση, αφαιρώντας µε το
“έτσι θέλω” εύκολα και βιαστικά αρµοδιότητες από την περιφέρεια; Σε ζητήµατα κατ’ εξοχήν αρµοδιότητας των τοπικών κοινωνιών γιατί ο Γενικός Γραµµατέας του Υπουργείου Περιβάλλοντος
και του Υπουργείου Εσωτερικών, ουσιαστικά η Κυβέρνηση, να
πρέπει να εγκρίνει την απόφαση του περιφερειακού συµβουλίου
για τον τρόπο διαχείρισης των απορριµµάτων; Τι είναι αυτό, αν
όχι ένα ακόµη δείγµα δηµοκρατικού συγκεντρωτισµού α λα ΣΥΡΙΖΑ;
Σκανδαλώδες το άρθρο 37 για τον επικεφαλής του ΚΕΑΤ και
την αµοιβή του. Αποσύρετέ το. Γεννά πολλά ερωτηµατικά για τις
πραγµατικές προθέσεις της Κυβέρνησης. Έναντι ποιου, άραγε,
έχει αναλάβει δεσµεύσεις, ώστε να απαιτεί κοινή απόφαση συναρµοδίων Υπουργών για τον ορισµό του; Ποιο σκοπό εξυπηρετεί η προκλητική αυτή εξαίρεση από τις ισχύουσες διατάξεις;
Άρθρο 35. Η Κυβέρνηση προσπαθεί να διορθώσει ένα λάθος,
δηµιουργώντας µεγαλύτερο. Αντικαθιστά προεδρικό διάταγµα
µε κοινή υπουργική απόφαση, στερώντας έτσι τη στοιχειώδη διασφάλιση νοµιµότητας που παρέχει το προεδρικό διάταγµα -αφού
υπόκειται σε προληπτικό έλεγχο του ΣτΕ- σε µια εταιρεία που
σκοπό έχει την κατασκευή και διαχείριση αγωγών φυσικού αερίου και λοιπών αναπτυξιακών υποδοµών και αυτά µε µετοχικό
κεφάλαιο ενός εκατοµµυρίου ευρώ που καταβάλλεται από το ελληνικό δηµόσιο. Είναι µια εταιρεία, δηλαδή, µε κοινωφελείς σκοπούς, φτιαγµένη µε λεφτά των αλύπητα φορολογούµενων
Ελλήνων, που θα λειτουργεί χωρίς διασφαλίσεις, σχεδόν σαν να
είναι ιδιωτικό µαγαζί. Για τέτοια διαφάνεια κόπτεται η Κυβέρνηση;
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο χρόνος είναι πολύ περιορισµένος για να αναφερθούµε σε ρυθµίσεις απαράµιλλης αφροσύνης που έχει αυτό το νοµοσχέδιο.
Άρθρο 51. Έχει κατατεθεί τροπολογία από τη Δηµοκρατική
Συµπαράταξη, σ’ ό,τι αφορά το αγροτικό πετρέλαιο, για την καθιέρωση κάρτας αγροτικού πετρελαίου. Άρθρο 52, για τις µικρές
ζυθοποιίες, ευτυχώς µετά τη γενική κατακραυγή απεσύρθει.
Ξέρετε και κάτι; Αυτές οι startups µικρές ζυθοποιίες που δείχνουν να έχουν µέλλον, εν µία νυκτί θα γίνονταν shutdowns µε
σφραγίδα ΣΥΡΙΖΑ. Ευτυχώς, προς το παρόν γλύτωσαν.
Nα πω και δύο λόγια για την τροπολογία που κατατέθηκε στην
επιτροπή το πρωί και µε ικανοποίηση είδα τον Υπουργό να την
αποδέχεται. Ευχαριστώ προκαταβολικά για τη θετική, τουλάχιστον, τοποθέτησή σας, κύριε Υπουργέ.
Η τροπολογία αυτή αφορά ένα θέµα µεγάλης σηµασίας, γιατί
αίρει στρεβλώσεις που υπάρχουν στον κλάδο των σύγχρονων
θερµοκηπιακών µονάδων υδροπονίας µε συµπαραγωγή ηλεκτρι-
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σµού και θερµότητας υψηλής απόδοσης. Ο τρόπος τιµολόγησης
της ηλεκτρικής ενέργειας από αυτές τις µονάδες αναπροσαρµόστηκε µε τον ν. 4254/2014. Η αναπροσαρµογή αυτή περιέλαβε
µόνο τις µονάδες που λειτουργούσαν κατά την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του νόµου και όχι τις νέες. Αποτέλεσµα οι νέοι σταθµοί που τίθενται σε λειτουργία να µην περιλαµβάνονται στην
αναπροσαρµογή του τρόπου τιµολόγησης και να υπάρχει αθέµιτος ανταγωνισµός µεταξύ παλιών και νέων µονάδων.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Θα χρειαστώ µισό λεπτό, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ.
Με την προτεινόµενη τροπολογία αποκαθίσταται η δικαιοσύνη,
αποκαθίσταται η ισότητα, τονώνεται το επενδυτικό ενδιαφέρον
σε έναν κλάδο πρωτογενούς παραγωγής που έχει έντονο εξαγωγικό χαρακτήρα και δυνατότητες, που έχει πολύ µεγάλη ανάγκη η χώρα µας.
Κλείνοντας, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θέλω µόνο να πω
τούτο: Αυτό που περιµένει ο κόσµος από την Κυβέρνηση της νωπής δεύτερης ευκαιρίας της Αριστεράς, ειδικά τώρα που προσγειώθηκε στην σκληρή πραγµατικότητα, είναι να κυβερνήσει. Κυβερνήστε λοιπόν µε σοβαρότητα, µε υπευθυνότητα και αποτελέσµατα.
Ροκανίζοντας το χρόνο, πριονίζετε την τελευταία ευκαιρία της
χώρας. Τρέχοντας τελευταία στιγµή και ψηφίζοντας νόµους που
γράψατε “στο πόδι”, αδικείτε τον εαυτό σας και παίρνετε στο
λαιµό σας όλους τους Έλληνες. Όλους τους Έλλληνες – όχι
µόνο αυτούς που σας ψήφισαν!
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε την
κ. Χαρά Κεφαλίδου, Βουλευτή της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας): Κύριε Πρόεδρε, µπορώ να έχω το λόγο για
δύο δεύτερα;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ναι, κύριε Υπουργέ.
Για πόση ώρα θέλετε το λόγο;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας): Για είκοσι δευτερόλεπτα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Έχετε τον λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας): Ζήτησα το λόγο, για να καταγραφεί στα
Πρακτικά. Σε πόσους τόνους και πόσο ξεκάθαρα θα πούµε –το
έχουµε πει ήδη από χθες στην πρώτη ακρόαση- ότι αυτό µε τους
γραµµατείς το έχουµε αλλάξει; Δεχόµαστε συνέχεια κριτική γι’
αυτό το ζήτηµα. Θα το πούµε ξανά ότι δεν υπάρχει αυτή η διάταξη στην οποία αναφέρονται.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
Θα µιλήσουν άλλοι δύο οµιλητές, ο κ. Αθανάσιος Μιχελής από
το ΣΥΡΙΖΑ µετά ο κ. Σκουρολιάκος και ολοκληρώνεται η συνεδρίαση.
Κύριε Μιχελή, έχετε τον λόγο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πολλά και ενδιαφέροντα τα γενικά και τα εκτός σχεδίου νόµου. Δεν θα σταθώ ανάλογα. Θα
αναφερθώ σε συγκεκριµένα άρθρα του σχεδίου νόµου που αφορούν στην εκπαίδευση.
Πρώτον, υπηρεσιακά συµβούλια. Με το σχέδιο νόµου τι ακριβώς γίνεται. Λήγει η θητεία των δύο υπηρεσιακών µελών των
συµβουλίων και ορίζεται η διαδικασία επιλογής τους. Η θητεία
των αιρετών µελών παραµένει έως τη λήξη της. Να σηµειώσω ότι
παρατείνεται η θητεία των διευθυντών εκπαίδευσης που ex officio
είναι και πρόεδροι των συµβουλίων, όταν αυτή έχει λήξει 31 Αυγούστου του 2015.
Επί του θέµατος αυτού κατά τη συζήτηση ακούστηκαν από τα
υπερβολικά όπως «καταργούνται τα υπηρεσιακά συµβούλια» έως
«ενδιαφέροντα, αλλά ενδεχοµένως µη λειτουργικά», «να ορίζονται τα µέλη µε κλήρωση».
Επ’ αυτού σηµειώνω ότι συζητάµε για υπηρεσιακά συµβούλια
και δεν ξέρω πότε, πού και πώς υπηρεσιακά συµβούλια οριζόµενα µε κλήρωση µπορούν να ασκούν διοίκηση. Δεν είναι διεκπεραιωτικά, είναι όργανα διοίκησης.
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Πάντως, η έως σήµερα ιστορική διαδροµή των υπηρεσιακών
συµβουλίων καταγράφει απλά και µόνο τη συµµετοχή των αιρετών των εργαζοµένων σ’ αυτά. Ένας θεσµοθετήθηκε το 1975 και
δύο αιρετοί στα πέντε µέλη των υπηρεσιακών συµβουλίων το
1986. Την πλειοψηφία διατηρούσε πάντα η διοίκηση και τα υπηρεσιακά συµβούλια επιλέγονταν πάντα από τους προϊσταµένους
τους είτε Υπουργούς είτε περιφερειακούς διευθυντές, τους οποίους όριζε ο Υπουργός µε νοµοθέτηµα του 2000, ενώ για πρώτη
φορά ορίστηκαν το 2002. Και αυτό το λέω, διότι ειπώθηκαν και
ανακρίβειες, θεωρώ εκ παραδροµής. Μέσω αυτών των συµβουλίων, το Υπουργείο στα πλαίσια του νόµου προσπαθεί να εφαρµόσει την πολιτική του.
Κλείνω επί του θέµατος µε µια επισήµανση. Θεωρώ ότι το ζήτηµα της συγκρότησης των συµβουλίων ουσιαστικά εµπλέκεται
-χωρίς πάντα αυτό να οµολογείται- µε πιθανές αυθαιρεσίες των
αποφάσεών τους.
Κατά συνέπεια, πέραν της προσεκτικής και ορθολογικής συγκρότησής τους, θα πρέπει να θεσµοθετηθούν πρώτον, η απολύτως σαφής αρµοδιότητά τους –αυτό ισχύει σε µεγάλο βαθµό- και
δεύτερον, η απαίτηση τεκµηριωµένων και επαρκώς αιτιολογηµένων αποφάσεων. Αυτό δεν ισχύει σε µεγάλο βαθµό. Και εδώ είναι
η καρδιά του προβλήµατος και γι’ αυτό θα πρέπει να σταθούµε.
Το δεύτερο θέµα είναι η θητεία και οι επιλογές στελεχών στην
εκπαίδευση. Θα σταθώ λίγο ιστορικά. Από το 1982 που έπαψε να
εφαρµόζεται στη διοίκηση της χώρας το κλασικό ιεραρχικό µοντέλο ανάδειξης και εξέλιξης στελεχών -αυτό που στην επιστηµονική ορολογία καταγράφεται ως «γραφειοκρατικό µοντέλο
διοίκησης», bureaucratie στα γαλλικά- και ακολουθήθηκε το µοντέλο της επιλογής στελεχών µε θητεία και αξιολόγηση συγκεκριµένων προσόντων, παρατηρούνται τα εξής:
Πρώτον, ουδέποτε τηρήθηκε η προβλεπόµενη θητεία. Πάντα
αυτήν την έληγαν οι κυβερνήσεις, όταν άλλαζαν και µ’ αυτόν τον
τρόπο άλλαζαν και τα στελέχη.
Δεύτερον, µε τις αλλαγές κυβερνήσεων κατά κανόνα άλλαζε
και η σχετική νοµοθεσία. Κύριο χαρακτηριστικό ήταν µέσω της
αλλαγής της νοµοθεσίας η αναδιάταξη της βαρύτητας των προσόντων και των διαδικασιών αξιολόγησης. Μερικά από αυτά τα
προσόντα ήταν τα εξής: Τυπικά προσόντα, επιστηµονικά προσόντα, συνέντευξη, διαγωνισµός του ΑΣΕΠ -που έγινε µόνο µια
φορά το 2007-και ψηφοφορία εκπαιδευτικών για ανάδειξη στελεχών που έγινε µόνο µια φορά πρόσφατα. Όλα αυτά τα προσόντα εναλλάσσονταν σε βαρύτητα ως κριτήρια επιλογής.
Κατά τη γνώµη µου, η παραπάνω τακτική ουδόλως αποτελεί
εποικοδοµητική τακτική ανάδειξης στελεχών που έχει ανάγκη
κάθε διοικούµενος οργανισµός και ιδιαίτερα η εκπαίδευση. Αυτή
φρονώ πως πρέπει να είναι η επιδίωξη ενός ευρύτατου διαλόγου,
όπως τον προανήγγειλε ο Υπουργός Παιδείας και πιστεύω ότι θα
αρχίσει σύντοµα.
Και επειδή, κύριε Πρόεδρε, «ουκ εν τω πολλώ το ευ», σας ευχαριστώ και σταµατώ εδώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε και
εµείς θερµώς, κύριε Μιχελή, για την κατανόηση της ώρας και της
κόπωσης.
Τον λόγο έχει για επτά λεπτά ο Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ κ. Παναγιώτης Σκουρολιάκος, που είναι και ο τελευταίος οµιλητής για
σήµερα.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΟΛΙΑΚΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, κατά δυστυχίαν, οι προηγούµενες κυβερνήσεις βαθιά οπισθοδροµικές και
σε θέµατα εκσυγχρονισµού δοµών -παρ’ όλες τις δηλώσεις τους
για το αντίθετο- κράτησαν τη χώρα µας σε στασιµότητα σε καίριους τοµείς, καθυστερώντας να τακτοποιήσουν θέµατα που
είναι σηµαντικά, όχι µόνο τεχνολογικά, αλλά και κοινωνικά και οικονοµικά, όπως η ενεργειακή εξοικονόµηση.
Η ενέργεια, ως καθοριστικός παράγων για την επιβίωση, αλλά
και την ποιότητα ζωής των πολιτών, είναι ένα αγαθό που το
έχουµε ανάγκη ολοένα και περισσότερο. Όµως, δεν φτάνουν τα
φυσικά αποθέµατα. Δεν επαρκούν οι παλιοί τρόποι διαχείρισης.
Δεν καλύπτουν τις σύγχρονες ανάγκες οι παλιές τεχνολογίες.
Παντού οι σύγχρονες κοινωνίες λαµβάνουν µέτρα, ώστε να εξα-
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σφαλίζουν τη µέγιστη ενεργειακή απόδοση µε το χαµηλότερο
δυνατό κόστος.
Εδώ, όλα αυτά τα χρόνια, αντιµετωπίσαµε µε µακαριότητα και
ραθυµία το θέµα, παραπέµποντάς το στο απώτερο µέλλον. Να,
λοιπόν που αυτό το µέλλον έφτασε και η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑΑΝΕΛ έρχεται να καλύψει ένα κενό που έπρεπε να είχαν φροντίσει οι προηγούµενες κυβερνήσεις για την τακτοποίησή του.
Αυτή η αδιαφορία για το µέγιστο θέµα της ενεργειακής εξοικονόµησης είναι άλλος ένας τοµέας, που είναι πασιφανές ότι οι
προηγούµενες κυβερνήσεις δεν έκαναν τίποτα, γιατί ήταν απασχοληµένες µε το να κόβουν αδιακρίτως µισθούς και συντάξεις.
Είναι οι ίδιοι που παριστάνουν αυτήν τη στιγµή τους έκπληκτους ωσάν να έφτασαν τώρα στη χώρα, ωσάν η γη να άρχισε
να γυρίζει στις 25 Ιανουαρίου 2015 και δεν είχε προηγηθεί τίποτα. Δεν ήταν εδώ, δεν είχαν συµµετάσχει σε αυτό το γκρέµισµα της χώρας, στη δηµιουργία των εκατοντάδων χιλιάδων
ανέργων. Λένε ότι ψήφισαν ένα πλαίσιο, συµφωνούν µε αυτό το
πλαίσιο, αλλά δεν ψηφίζουν τους νόµους που θα εφαρµόσουν
αυτό το πλαίσιο. Είναι αδιανόητο αυτό και ο ελληνικός λαός
ακούει, βλέπει και κρίνει.
Παράλληλα, γκρεµίζοντας τη χώρα όλα αυτά τα χρόνια, δηµιούργησαν ένα τοπίο ναρκοθετηµένο, για την όποια κυβέρνηση
κοινωνικής σωτηρίας θα ερχόταν κάποια στιγµή. Αυτή η Κυβέρνηση ήρθε, λοιπόν, και απασφαλίζει µε το παρόν νοµοσχέδιο µία
επικίνδυνη νάρκη στα θεµέλια της κοινωνικής και οικονοµικής
µας ζωής. Ενσωµατώνει στο ελληνικό δίκαιο την Ευρωπαϊκή Οδηγία για την ενεργειακή απόδοση, ώστε να µην θεωρείται η χώρα
µας ουραγός πανευρωπαϊκά σε θέµατα εξοικονόµησης ενέργειας.
Νοσοκοµεία, σχολεία, κολυµβητήρια, φωτισµός εθνικών οδών,
νοικοκυριά, επιχειρήσεις εξασφαλίζονται µε τρόπους όπου η
ενέργεια θα κοστίζει λιγότερο και θα αποδίδει περισσότερο.
Είναι πολλά αυτά που πρέπει να γίνουν ως το 2020 σε αυτόν τον
τοµέα. Η τεχνολογία εξελίσσεται διαρκώς. Θα πρέπει, λοιπόν, να
εκπονούνται τακτικά προγράµµατα ενηµέρωσης των ιδιωτών,
των επιχειρήσεων, αλλά και του δηµόσιου τοµέα για τις µελλοντικές εξελίξεις, προτείνοντας βέλτιστες πρακτικές για τα νέα αυριανά συστήµατα ενεργειακής διαχείρισης και να επισηµαίνεται
το όφελος που προκύπτει από την υιοθέτησή τους.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, το 1929 ο πληθυσµός της γης
ήταν δύο δισεκατοµµύρια άνθρωποι. Ο καθένας τους, κατά
µέσον όρο, δαπανούσε ενέργεια δώδεκα ανθρώπων της προβιοµηχανικής εποχής. Το 1979 ο πληθυσµός ήταν τέσσερα δισεκατοµµύρια και κατά µέσον όρο ένας άνθρωπος δαπανούσε
ενέργεια είκοσι επτά ανθρώπων της προβιοµηχανικής εποχής.
O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Το 2020 ο πληθυσµός προβλέπεται να είναι εννέα δισεκατοµµύρια περίπου και η δαπάνη για τον καθένα θα είναι ίση όση για σαράντα τρεις πια προβιοµηχανικούς ανθρώπους.
Έχουµε καθυστερήσει δραµατικά. Οι προηγούµενες κυβερνήσεις καθυστέρησαν δραµατικά. Η ψήφιση του παρόντος νοµοσχεδίου, λοιπόν, αλλά και η παρακολούθηση των εξελίξεων στο
µέλλον είναι ανάγκη κατεπείγουσα.
Η υπόδειξη ενσωµάτωσης στο ελληνικό δίκαιο της κοινοτικής
οδηγίας υπάρχει από το 2012. Πριν από λίγο ο οµιλητής µάς είπε
τι κάνουµε επτά µήνες. Από το 2012 είχαν οι προηγούµενες κυβερνήσεις στα χέρια τους αυτήν την υπόδειξη. Δεν έκαναν τίποτα. Η τότε κυβέρνηση, λοιπόν, ολιγώρησε. Δεν πρόκειται για
µια Οδηγία όπου απλώς τονώνει την επιχειρηµατικότητα και δηµιουργεί θέσεις εργασίας, πράγµατα πολύ σηµαντικά και αυτά.
Είναι µία οδηγία, ένας νόµος αύριο, που διασώζει το µέλλον. Η
παρούσα Κυβέρνηση φροντίζει για ένα καλύτερο παρόν, προετοιµάζοντας ένα πιο φωτεινό –µεταφορικά αλλά και κυριολεκτικά- µέλλον, απέναντι σε αυτήν την άθλια κατάσταση, στην
οποία µας παραδόθηκε η χώρα.
Σας καλώ, λοιπόν, να υπερψηφίσετε το παρόν νοµοσχέδιο, δίνοντας στη χώρα εργαλεία δυνατά για το κοινό µας αύριο.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
κ. Παναγιώτη Σκουρολιάκο, Βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, τελευταίο οµιλητή για σήµερα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δέχεστε στο σηµείο αυτό να λύσουµε τη συνεδρίαση;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
Με τη συναίνεση του Σώµατος και ώρα 23.45’ λύεται η συνεδρίαση για αύριο Πέµπτη 5 Νοεµβρίου 2015 και ώρα 9.30’, µε αντικείµενο εργασιών του Σώµατος: α) κοινοβουλευτικό έλεγχο,
συζήτηση επικαίρων ερωτήσεων και β) νοµοθετική εργασία, συνέχιση της συζήτησης και ψήφιση του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας: «Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις,
ενσωµάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2012, «Για την ενεργειακή απόδοση, την τροποποίηση των
Οδηγιών 2009/125/ΕΚ και 2010/30/ΕΕ και την κατάργηση των
Οδηγιών 2004/8/ΕΚ και 2006/32/ΕΚ», όπως τροποποιήθηκε από
την Οδηγία 2013/12/ΕΕ του Συµβουλίου της 13ης Μαΐου 2013,
«Για την προσαρµογή της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την ενεργειακή απόδοση,
λόγω της προσχώρησης της Δηµοκρατίας της Κροατίας» και
άλλες διατάξεις», σύµφωνα µε την ηµερήσια διάταξη που έχει
διανεµηθεί.
ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ

