ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΙΘ’
Πέµπτη 5 Νοεµβρίου 2015
ΘΕΜΑΤΑ
Α. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
1. Επικύρωση Πρακτικών, σελ. 2051
2. Άδεια απουσίας των Βουλευτών κ.κ. Α. Εµµανουηλίδη
και Γ. Ψυχογιού, σελ. 1371, 1375
3. Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 26ο Δηµοτικό Σχολείο Καλλιθέας, το 2ο Δηµοτικό Σχολείο Αιγάλεω, το 3ο Δηµοτικό Σχολείο Παλαιού Φαλήρου, το Δηµοτικό Σχολείο Αγίου Νικολάου Εύβοιας, το 4ο
Γυµνάσιο Άνω Λιοσίων, το Γενικό Λύκειο Μολάων Λακωνίας,
το 49ο Δηµοτικό Σχολείο Πάτρας, το 4ο Γενικό Λύκειο Πύργου, το 10ο Δηµοτικό Σχολείο Ιωαννίνων και το 5ο Γυµνάσιο
Καβάλας, σελ. 1360, 1366, 1372, 1375, 1384, 1398, 1404,
1411, 1640, 1646
4. Επί διαδικαστικού θέµατος, σελ. 1357, 1360, 1363, 1365,
1366, 1368, 1369, 1370, 1371, 1380, 1381, 1382, 1384, 1385,
1388, 1389, 1392, 1393, 1400, 1401, 1403, 1404, 1405, 1406,
1408, 1412, 1413, 1414, 1642, 1643, 1644, 1645, 1646, 1647,
1648, 1649, 1658, 1662, 1665, 1667,1670, 1674, 1676, 1677,
1678, 1679,1680, 1683, 1684, 1685, 1688, 1689, 1690
5. Αναφορά στην δήλωση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, κ. Ν. Φίλη, σχετικά µε τη γενοκτονία
των Ποντίων, σελ. 1373, 1374, 1375, 1380, 1381, 1389, 1396,
1397, 1399, 1407, 1408, 1642, 1645, 1646, 1648, 1649, 1651,
1657, 1658, 1659, 1675, 1677, 1680, 1687, 1688
6. Επί προσωπικού θέµατος, σελ. 1397, 1646, 1647, 1648
7. Αναφορά στην βιαιοπραγία εναντίον του Βουλευτή της
Νέας Δηµοκρατίας κ. Γ. Κουµουτσάκου κατά τη διάρκεια της
συγκέντρωσης διαµαρτυρίας της Παµποντιακής Οµοσπονδίας Ελλάδας στο Σύνταγµα και καταδίκη αυτής, σελ. 1642,
1643, 1644, 1645, 1646, 1648, 1649, 1650, 1656, 1658, 1663,
1668, 1674, 1675, 1676
Β. ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
1. Κατάθεση αναφορών µε αριθµό από 221 έως 310 , σελ.
1331-1349
2. Απαντήσεις Υπουργών σε ερωτήσεις Βουλευτών, σελ.
1350-1356
3. Ανακοίνωση του δελτίου επικαίρων ερωτήσεων της Παρασκευής 6 Νοεµβρίου 2015, σελ. 1357
4. Συζήτηση επικαίρων ερωτήσεων:
α) Προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, σχετικά µε την αποπληρωµή δανείων
από την ΑΤΕ µέσω «balloon payment», σελ. 1358
β) Προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων:
i. σχετικά µε την κάλυψη των κενών θέσεων διδακτικού
προσωπικού στα σχολεία πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης του
Νοµού Χαλκιδικής, σελ. 1359
ii. σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων που προκύπτουν σε όλες τις δοµές της ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης, σελ. 1361
γ) Προς τον Υπουργό Υγείας, σχετικά µε την αντιµετώπιση
των προβληµάτων στη λειτουργία του Πανεπιστηµιακού Γενικού Νοσοκοµείου Λάρισας (ΠΓΝΛ), σελ. 1363
δ) Προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την αδυναµία προµήθειας µηχανηµάτων «POS» από µικροµεσαίους έµπορους και ελεύθερους επαγγελµατίες, λόγω των οφειλών
τους στο ελληνικό δηµόσιο, στα ασφαλιστικά ταµεία και στις

τράπεζες, σελ. 1366
ε) Προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων,
σχετικά µε τη φοροεισπρακτική, εισφοροεισπρακτική καταιγίδα για τους αγρότες, καθώς και την καθυστέρηση της καταβολής των ενιαίων ενισχύσεων του 2015, σελ. 1368
Γ. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
1. Συζήτηση επί της αρχής των άρθρων και ψήφιση στο σύνολο 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, σελ. 1371-1690, 1709-1713, 1726
2. Κατάθεση Εκθέσεως Διαρκούς Επιτροπής:
Η Επιτροπή του Απολογισµού και του Γενικού Ισολογισµού
του Κράτους και Ελέγχου της Εκτέλεσης του Προϋπολογισµού του Κράτους καταθέτει την Έκθεσή της στα σχέδια
νόµου του Υπουργείου Οικονοµικών:
Α) «Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους Οικονοµικού
Έτους 2013» και
Β) «Κύρωση του Ισολογισµού του Κράτους Οικονοµικού
Έτους 2013», σελ. 1388
3. Αιτήσεις ονοµαστικής ψηφοφορίας επί του σχεδίου
νόµου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας:
α) Βουλευτών της Νέας Δηµοκρατίας επί της αρχής και επί
των άρθρων 21, 31,39, 42, 43, 44 και 51 του σχεδίου νόµου,
σελ. 1690-1692
β) Βουλευτές του Λαϊκού Συνδέσµου - Χρυσή Αυγή επί των
άρθρων 51 και 53 του σχεδίου νόµου, σελ. 1693-1696
γ) Βουλευτών της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης επί των
των άρθρων 31, 35, 42 και 51 του σχεδίου νόµου, σελ. 16961698
4. Ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής και επί των άρθρων 21, 31, 35, 39, 42, 43, 44, 51 και 53 του σχεδίου νόµου
του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σελ. 16981709, 1712-1725
5. Επιστολικές ψήφοι επί της ονοµαστικής ψηφοφορίας,
σελ. 1698-1708
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΝΤΕΣ
ΒΑΡΕΜΕΝΟΣ Γ. ,
σελ. 1400-1644
ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ Ν. ,
σελ. 1662-2051
ΚΟΥΡΑΚΗΣ Α. ,
σελ. 1385-1400
ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ Γ. ,
σελ. 1331-1371
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ Α. ,
σελ. 1371-1385, 1644-1662
ΟΜΙΛΗΤΕΣ
Α. Επί διαδικαστικού θέµατος:
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Ε. ,
σελ.1368, 1684, 1685
ΒΑΓΙΩΝΑΚΗ Ε. ,
σελ.1381, 1382

ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ Μ. ,
ΒΑΡΕΜΕΝΟΣ Γ. ,

σελ.1389, 1647
σελ.1401, 1404, 1405, 1406,
1408, 1412, 1413, 1414,
1640, 1642, 1643, 1644
ΒΟΡΙΔΗΣ Μ. ,
σελ. 1642, 1643
ΒΟΥΛΤΕΨΗ Σ. ,
σελ. 1688
ΒΡΟΥΤΣΗΣ Ι. ,
σελ. 1371, 1412, 1413, 1642,
1644, 1676, 1677, 1681
ΓΕΡΜΕΝΗΣ Γ. ,
σελ. 1644, 1645, 1648
ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ Ο. ,
σελ.1688
ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ Γ. ,
σελ. 1688
ΔΑΒΑΚΗΣ Α. ,
σελ. 1679
ΔΗΜΑΡΑΣ Γ. ,
σελ. 1649, 1658,
ΗΓΟΥΜΕΝΙΔΗΣ Ν. ,
σελ. 1371
ΘΕΟΧΑΡΗΣ Θ. ,
σελ. 1647, 1648, 1682
ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Α. , σελ. 1384, 1385, 1405, 1408
ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ Ν. ,
σελ. 1662, 1665, 1667, 1670,
1674, 1675, 1676, 1677,
1678, 1679, 1680, 1681,
1682, 1683, 1684, 1685,
1686, 1687, 1688, 1689,
1690
ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ Η. ,
σελ. 1645, 1646, 1647, 1648
ΚΙΚΙΛΙΑΣ Β. ,
σελ. 1684, 1688
ΚΟΥΜΟΥΤΣΑΚΟΣ Γ. ,
σελ. 1643
ΚΟΥΡΑΚΗΣ Α. ,
σελ. 1385, 1388, 1389, 1392,
1393
ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΣ Δ. ,
σελ. 1357
ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ Γ. ,
σελ. 1357, 1360, 1363, 1365,
1366, 1368, 1369, 1370,
1371
ΛΟΒΕΡΔΟΣ Α. ,
σελ. 1385, 1646, 1647
ΜΑΝΙΑΤΗΣ Ι. ,
σελ. 1400, 1677
ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ Δ. ,
σελ. 1371, 1401, 1403, 1405,
1674, 1677
ΜΗΤΑΦΙΔΗΣ Τ. ,
σελ. 1646, 1675
ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ Θ. ,
σελ. 1686
ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ Γ. ,
σελ. 1643, 1644, 1677
ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ Χ. ,
σελ.1366, 1382
ΜΠΟΥΡΑΣ Α. ,
σελ. 1689
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ Η. ,
σελ. 1647, 1648, 1649
ΣΚΡΕΚΑΣ Κ. ,
σελ. 1393
ΣΤΑΜΑΤΗΣ Δ. ,
σελ. 1414
ΤΖΑΒΑΡΑΣ Κ. ,
σελ. 1370
ΤΣΙΡΩΝΗΣ Ι. ,
σελ. 1385, 1647, 1670
ΦΑΜΕΛΛΟΣ Σ. ,
σελ. 1381, 1382, 1400,1643,
1675, 1676, 1688
ΦΙΛΗΣ Ν. ,
σελ. 1360, 1363, 1677
ΦΩΤΗΛΑΣ Ι. ,
σελ.1658
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ Α. ,
σελ. 1380, 1382, 1384, 1385,
1644, 1645, 1646, 1647,
1648, 1649, 1658
ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ Π. ,
σελ. 1371, 1385, 1645
Β. Επί της αναφοράς στην δήλωση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων:
ΑΜΥΡΑΣ Γ. ,
σελ. 1389
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Σ. ,
σελ. 1381
ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ Ι. ,
σελ. 1675
ΒΟΡΙΔΗΣ Μ. ,
σελ. 1642, 1645, 1646
ΒΡΟΥΤΣΗΣ Ι. ,
σελ. 1646, 1687
ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ Φ. ,
σελ. 1657, 1658
ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ Ό. ,
σελ. 1688
ΔΑΒΑΚΗΣ Α. ,
σελ. 1668, 1678
ΔΗΜΑΣ Χ. ,
σελ. 1380

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ Δ. , σελ. 1665
ΖΑΡΟΥΛΙΑ Ε. ,
σελ.1397
ΚΑΒΒΑΔΑΣ Α. ,
σελ. 1375
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ Χ. ,
σελ.1408
ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Ν. ,
σελ. 1680
ΚΑΣΑΠΙΔΗΣ Γ. ,
σελ. 1683, 1684
ΚΕΛΛΑΣ Χ. ,
σελ. 1663
ΚΟΥΜΟΥΤΣΑΚΟΣ Γ. ,
σελ.1643
ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ Δ. ,
σελ. 1646
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Δ. ,
σελ. 1374
ΛΕΒΕΝΤΗΣ Β. ,
σελ. 1659
ΛΟΒΕΡΔΟΣ Α. ,
σελ. 1645
ΜΑΝΙΑΤΗΣ Ι. ,
σελ. 1399
ΜΕΪΚΟΠΟΥΛΟΣ Α. ,
σελ. 1376
ΜΗΤΑΦΙΔΗΣ Τ,
σελ. 1675
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ Η. ,
σελ. 1648, 1649
ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ Ι. ,
σελ. 1651
ΣΚΡΕΚΑΣ Κ. ,
σελ. 1396
ΣΤΥΛΙΟΣ Γ. ,
σελ. 1677
ΤΑΣΟΥΛΑΣ Κ. ,
σελ. 1407
ΦΑΜΕΛΛΟΣ Σ. ,
σελ. 1675
ΦΙΛΗΣ Ν. ,
σελ. 1642, 1645, 1646
ΦΩΤΗΛΑΣ Ι. ,
σελ. 1658
ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ Κ. ,
σελ. 1373
ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑΣ Χ. ,
σελ. 1642
Γ. Επί προσωπικού θέµατος:
ΓΡΕΓΟΣ Α. ,
σελ. 1665
ΚΟΥΜΟΥΤΣΑΚΟΣ Γ. ,
σελ. 1648
ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ Γ. ,
σελ. 1397
ΛΟΒΕΡΔΟΣ Α. ,
σελ. 1646, 1647, 1648
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ Η. ,
σελ. 1648
ΣΚΡΕΚΑΣ Κ. ,
σελ. 1397
Δ. Επί της αναφοράς στην βιαιοπραγία εναντίον του
Βουλευτή της Νέας Δηµοκρατίας κ. Γ. Κουµουτσάκο:
ΒΑΡΕΜΕΝΟΣ Γ. ,
σελ. 1644
ΒΟΡΙΔΗΣ Μ. ,
σελ. 1642, 1643, 1644
ΒΡΟΥΤΣΗΣ Ι. ,
σελ. 1644, 1656, 1676
ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ Φ. ,
σελ. 1657
ΓΕΡΜΕΝΗΣ Γ,
σελ. 1645.
ΘΕΟΧΑΡΗΣ Θ. ,
σελ. 1688
ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Α. , σελ. 1668
ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Ν. ,
σελ. 1680
ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ Η,
σελ. 1645, 1648
ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΥ Β. ,
σελ. 1674
ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ Β. ,
σελ. 1644
ΚΕΛΛΑΣ Χ. ,
σελ. 1663
ΚΟΥΜΟΥΤΣΑΚΟΣ Γ. ,
σελ. 1643, 1644, 1645, 1648,
1675
ΛΟΒΕΡΔΟΣ Α. ,
σελ. 1644
ΜΗΤΑΦΙΔΗΣ Τ. ,
σελ. 1674
ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ Γ. ,
σελ. 1644
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ Η. ,
σελ. 1648, 1649
ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ Ι. ,
σελ. 1650
ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ Π. ,
σελ. 1642
ΦΑΜΕΛΛΟΣ Σ. ,
σελ. 1643, 1675
ΦΙΛΗΣ Ν. ,
σελ. 1642, 1644, 1645
ΦΩΤΗΛΑΣ Ι. ,
σελ. 1658
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ Α. ,
σελ. 1644, 1646
Ε. Επί των επικαίρων ερωτήσεων:
ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ Τ. ,
σελ. 1367

ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Ε. ,
σελ. 1368, 1369, 1370
ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Α. ,
σελ. 1369
ΔΕΛΗΣ Ι. ,
σελ. 1361
ΙΓΓΛΕΖΗ Α. ,
σελ. 1359, 1360
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ Χ. ,
σελ. 1358
ΜΠΑΡΓΙΩΤΑΣ Κ. ,
σελ. 1363, 1364, 1365, 1366
ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ Χ. ,
σελ. 1366, 1367
ΠΑΠΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Δ. ,
σελ. 1358, 1359
ΠΟΛΑΚΗΣ Π. ,
σελ. 1364, 1365, 1366
ΤΖΕΛΕΠΗΣ Μ. ,
σελ. 1368, 1369, 1370
ΦΙΛΗΣ Ν. ,
σελ. 1359, 1360, 1361, 1362
ΣΤ. Επί του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας:
ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ Τ. ,
σελ. 1412, 1414, 1652, 1657,
1687
ΑΜΥΡΑΣ Γ. ,
σελ. 1388, 1389
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ Α. ,
σελ. 1685, 1686
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Ε. ,
σελ. 1684, 1685
ΒΑΓΕΝΑ Ά. ,
σελ. 1677
ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ Ε. ,
σελ. 1382, 1383
ΒΛΑΣΗΣ Κ. ,
σελ. 1385
ΒΟΡΙΔΗΣ Μ. ,
σελ. 1640, 1642, 1643
ΒΡΟΥΤΣΗΣ Ι. ,
σελ. 1412, 1413, 1656, 1686,
1688
ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ Φ. ,
σελ. 1657, 1658
ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ Γ. ,
σελ. 1687
ΔΑΒΑΚΗΣ Α. ,
σελ. 1668, 1678, 1679, 1682
ΔΗΜΑΡΑΣ Γ. ,
σελ. 1661, 1662
ΔΗΜΑΣ Χ. ,
σελ. 1380
ΔΡΙΤΣΑΣ Θ. ,
σελ. 1405, 1406
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ Δ. , σελ. 1665
ΖΑΡΟΥΛΙΑ Ε. ,
σελ. 1397
ΗΓΟΥΜΕΝΙΔΗΣ Ν. ,
σελ. 1667
ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ Σ. ,
σελ. 1665
ΘΕΟΧΑΡΗΣ Θ. ,
σελ. 1385, 1648, 1649, 1688,
1689
ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Α. , σελ. 1384, 1385, 1390, 1405,
1406, 1407, 1668, 1669,
1670
ΘΗΒΑΙΟΣ Ν. ,
σελ. 1392
ΙΓΓΛΕΖΗ Α. ,
σελ. 1660
ΚΑΒΒΑΔΑΣ Α. ,
σελ. 1375
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ Χ. ,
σελ. 1407, 1408
ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Ν. ,
σελ. 1680
ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ Ε. ,
σελ. 1409
ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ Α. ,
σελ. 1390, 1391
ΚΑΡΡΑΣ Γ. ,
σελ. 1406, 1640, 1674, 1681
ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΥ Β. ,
σελ. 1674
ΚΕΛΛΑΣ Χ. ,
σελ. 1392, 1411, 1663, 1664
ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ Ι. ,
σελ. 1410, 1411
ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ Γ. ,
σελ. 1664
ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ Δ. ,
σελ. 1375, 1376
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Δ. ,
σελ. 1374
ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ Γ. ,
σελ. 1403
ΛΕΒΕΝΤΗΣ Β. ,
σελ. 1659, 1660
ΛΥΚΟΥΔΗΣ Σ. ,
σελ. 1401
ΜΑΝΙΑΤΗΣ Ι. ,
σελ. 1398, 1399, 1400, 1401,
1641, 1689
ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ Δ. ,
σελ. 1401, 1402, 1403, 1405
ΜΑΥΡΩΤΑΣ Γ. ,
σελ. 1377
ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ Α. , σελ. 1404
ΜΕΪΚΟΠΟΥΛΟΣ Α. ,
σελ. 1376, 1377

ΜΗΤΑΦΙΔΗΣ Τ. ,
σελ. 1674
ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ Κ. ,
σελ. 1386, 1387
ΟΥΡΣΟΥΖΙΔΗΣ Γ. ,
σελ. 1393
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ Η. ,
σελ. 1649, 1686
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α. ,
σελ. 1413
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ν. , σελ. 1372, 1411, 1667, 1668
ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Α. ,
σελ. 1679, 1680
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α. ,
σελ. 1390
ΠΟΛΑΚΗΣ Π. ,
σελ. 1391, 1392
ΠΡΑΤΣΟΛΗΣ Α. ,
σελ. 1408, 1409
ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ Ι. ,
σελ. 1651
ΣΕΒΑΣΤΑΚΗΣ Δ. ,
σελ. 1411
ΣΗΦΑΚΗΣ Ι. ,
σελ. 1394, 1395, 1396
ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ Π. ,
σελ. 1383, 1384, 1387, 1400,
1640
ΣΚΡΕΚΑΣ Κ. ,
σελ. 1394, 1396, 1397, 1660,
1684, 1687
ΣΤΑΜΑΤΗΣ Δ. ,
σελ. 1413, 1414
ΣΤΥΛΙΟΣ Γ. ,
σελ. 1677, 1678
ΤΑΣΟΥΛΑΣ Κ. ,
σελ. 1406
ΤΣΙΡΩΝΗΣ Ι. ,
σελ. 1385, 1670, 1674, 1684,
1685
ΦΑΜΕΛΛΟΣ Σ. ,
σελ. 1387
ΦΙΛΗΣ Ν. ,
σελ. 1682, 1683, 1684
ΦΟΡΤΣΑΚΗΣ Θ. ,
σελ. 1378
ΦΩΤΗΛΑΣ Ι. ,
σελ. 1658
ΦΩΤΙΟΥ Θ. ,
σελ. 1685, 1686
ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ Κ. ,
σελ. 1373
ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑΣ Χ. ,
σελ. 1641
ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ Π. ,
σελ. 1371, 1372, 1682, 1685

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ
ΙΖ’ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΣΥΝΟΔΟΣ Α’
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΙΘ’
Πέµπτη 5 Νοεµβρίου 2015
Αθήνα, σήµερα στις 5 Νοεµβρίου 2015, ηµέρα Πέµπτη και ώρα
9.31’ συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολοµέλεια για να συνεδριάσει υπό την προεδρία
του Ζ’ Αντιπροέδρου αυτής κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση.

Παρακαλείται ο κύριος Γραµµατέας να ανακοινώσει τις αναφορές προς το Σώµα.
(Ανακοινώνονται προς το Σώµα από τον Γραµµατέα της Βουλής κ. Γεώργιο Ψυχογιό, Βουλευτή Κορινθίας, τα ακόλουθα:
Α. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΝΑΦΟΡΩΝ
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΙΘ’ - 5 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ευχαριστούµε τον
κ. Ψυχογιό.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ολοκληρώθηκε η ανάγνωση των
αναφορών.
Έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα το δελτίο των επίκαιρων ερωτήσεων της Παρασκευής 6ης Νοεµβρίου του 2015.
Α. ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Πρώτου Κύκλου (Άρθρο 130 παράγραφοι 2 και 3 του Κανονισµού της Βουλής)
1. Η µε αριθµό 72/3-11-2015 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Β’ Αθηνών του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Γεωργίου Δηµαρά προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
σχετικά µε την ελληνική εκπροσώπηση στη Σύνοδο της Διάσκεψης των µερών της Σύµβασης-Πλαισίου των Ηνωµένων Εθνών
για την Κλιµατική Αλλαγή (COP21).
2. Η µε αριθµό 80/3-11-2015 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Επικρατείας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Βασιλείου Οικονόµου
προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τη διαχείριση της
υπόθεσης της «Λίστας Λαγκάρντ».
3. Η µε αριθµό 70/2-11-2015 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Δωδεκανήσου της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ ΔΗΜΑΡ κ. Θεόδωρου Παπαθεοδώρου προς τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σχετικά µε τη διαχείριση µεικτών µεταναστευτικών ροών.
4. Η µε αριθµό 76/3-11-2015 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Β’ Αθηνών του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδος κ. Χρήστου
Κατσώτη προς τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σχετικά µε τη µετακύλιση της αρµοδιότητας των προνοιακών επιδοµάτων και βοηθηµάτων στους δήµους.
5. Η µε αριθµό 69/2-11-2015 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Αττικής του Ποταµιού κ. Γεωργίου Μαυρωτά προς τον Υπουργό
Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά µε τις αθλητικές διακρίσεις
στους Ευρωπαϊκούς Αγώνες στο Μπακού του Αζερµπαϊτζάν και
τα συνακόλουθα ευεργετήµατα για τους αθλητές που συµµετείχαν.
6. Η µε αριθµό 68/2-11-2015 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Β’ Πειραιώς των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Δηµητρίου Καµµένου
προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά
µε την επαναπρόσληψη διακοσίων ογδόντα ατόµων στις Σταθερές Συγκοινωνίες «(ΣΤΑΣΥ Α.Ε.)».
7. Η µε αριθµό 71/2-11-2015 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Α’ Θεσσαλονίκης της Ένωσης Κεντρώων κ. Ιωάννη Σαρίδη προς
τον Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε την εθνική εξωτερική πολιτική και τη δηµοσιογραφική διαµεσολάβηση.
Β. ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Δεύτερου Κύκλου (Άρθρο 130 παράγραφοι 2 και 3 του Κανονισµού της Βουλής)
1. Η µε αριθµό 75/3-11-2015 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Σάµου του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Δηµητρίου
Σεβαστάκη προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σχετικά µε την ανάγκη άµεσης αποµάκρυνσης του Ε/Γ - 0/Γ
πλοίου «Μυτιλήνη» από τον λιµένα Καρλοβασίου Σάµου.
2. Η µε αριθµό 79/3-11-2015 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Αχαΐας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Ανδρέα Κατσανιώτη προς τον
Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την
αντιµετώπιση των προβληµάτων του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστήµιου.
3. Η µε αριθµό 83/3-11-2015 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Ηρακλείου της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ -ΔΗΜΑΡ κ.
Βασιλείου Κεγκέρογλου προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων, σχετικά µε τα προβλήµατα φοιτητικής µέριµνας στο Πανεπιστήµιο του Ρεθύµνου.
4. Η µε αριθµό 77/3-11-2015 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Λαρίσης του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδος κ. Γεωργίου
Λαµπρούλη προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τη µείωση στην παραγωγή βαµβακιού λόγω έντονων βροχοπτώσεων σε όλους τους νοµούς της Θεσσαλίας.
ΑΛΛΑΓΗ ΣΕΛΙΔΑΣ
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, εισερχόµαστε στη συζήτηση των
ΕΠΙΚΑΙΡΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ
Πριν εισέλθουµε στη συζήτηση της πρώτης ερώτησης, επιτρέψτε µου να πω ότι η δεύτερη µε αριθµό 66/2-11-2015 επίκαιρη
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ερώτηση πρώτου κύκλου του Βουλευτή Λαρίσης της Νέας Δηµοκρατίας κ. Μάξιµου Χαρακόπουλου προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε τις συντάξεις του ΟΓΑ, δεν θα συζητηθεί λόγω κωλύµατος του κυρίου Υπουργού και διαγράφεται.
Επίσης, η τρίτη µε αριθµό 57/30-10-2015 επίκαιρη ερώτηση
του ΣΤ’ Αντιπροέδρου της Βουλής και Βουλευτή Δωδεκανήσου
της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ – ΔΗΜΑΡ κ. Δηµητρίου Κρεµαστινού προς τον Υπουργό Οικονοµίας, Ανάπτυξης
και Τουρισµού, σχετικά µε την προοπτική ανάπτυξης της χώρας,
δεν συζητείται λόγω κωλύµατος του κυρίου Υπουργού και διαγράφεται.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΣ (ΣΤ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κύριε Κρεµαστινέ,
έχετε τον λόγο για ένα λεπτό.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΣ (ΣΤ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Ζήτησα τον λόγο, κύριε Πρόεδρε, διότι είναι η τρίτη φορά
που δεν συζητείται η ερώτηση. Και εφόσον υποβάλλεται από ένα
κόµµα το οποίο επιµένει να έχει µία απάντηση για το πώς εξελίσσονται τα πράγµατα στον τοµέα της ανάπτυξης, νοµίζω πια ότι
δεν είναι προνοµία του Υπουργού να µην απαντά, είναι υποχρέωσή του. Διότι στη Βουλή οι Υπουργοί οφείλουν να απαντούν,
επειδή δεν απαντούν στον Βουλευτή αλλά στον ελληνικό λαό.
Όταν, λοιπόν, ο ελληνικός λαός αυτήν τη στιγµή αντιµετωπίζει
αυτό το τεράστιο οικονοµικό πρόβληµα και το µείζον θέµα είναι
η ανάπτυξη και ένα κόµµα υποβάλλει τρεις φορές ερωτήσεις,
τότε ο Υπουργός είναι υποχρεωµένος να έρθει εδώ.
Επίσης, πρέπει να ενηµερώσει τον Πρόεδρο και το Προεδρείο
της Βουλής ποιοι είναι ο λόγοι για τους οποίους δεν προσέρχεται. Διότι, αν ήταν η πρώτη φορά το αντιλαµβάνοµαι. Αν ήταν η
δεύτερη, το αντιλαµβάνοµαι. Το τρεις εξαρµατείν, όµως, δεν εµπίπτει στο «ουκ ανδρός σοφού». Το δις εξαµαρτείν εµπίπτει στο
«ουκ ανδρός σοφού». Το τρις εξαµαρτείν δεν γνωρίζω τι είναι.
Οπότε, κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να παρακαλέσω να έχουµε
την απάντηση του Υπουργού ως προς το ποιο είναι το κώλυµά
του.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Σε ό,τι αφορά στην
ερώτησή σας αµιγώς προς τον Υπουργό Οικονοµίας, Ανάπτυξης
και Τουρισµού που δεν συζητείται σήµερα, είναι η δεύτερη φορά
και όχι τρίτη. Όµως, ανεξάρτητα από αυτό, κύριε Κρεµαστινέ,
έχετε απόλυτο. Και δεν είναι η πρώτη που ακούγονται διαµαρτυρίες Βουλευτών…
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΣ (ΣΤ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Είναι η δεύτερη φορά…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Μισό λεπτό να σας
πω και θα σας ακούσω µε προσοχή.
Δεν είναι η πρώτη φορά που παρεµβαίνουν οι Βουλευτές, ζητώντας την παρουσία των Υπουργών της Κυβέρνησης, των Υφυπουργών στις ερωτήσεις που έχουν καταθέσει και µια και δύο
φορές. Σήµερα, από τις έντεκα που ήταν να συζητηθούν, θα συζητηθούν οι έξι. Είµαστε λίγο πάνω από το 50%. Πριν από λίγες
µέρες -την προηγούµενη εβδοµάδα- θυµάστε ότι από τις έντεκα,
δώδεκα συζητήθηκε η µια. Υπάρχει ζήτηµα. Το έχουµε πει. Και
σήµερα που έχουµε Διάσκεψη Προέδρων, θα το θέσουµε. Το
Προεδρείο θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια προς την κατεύθυνση να «εξαναγκάσει» -επιτρέψτε µου τον όρο- τους
Υπουργούς να έρθουν να απαντήσουν. Από εκεί και πέρα, εκτιµώ
ότι κάθε κόµµα µπορεί να συµβάλει σε αυτή την κατεύθυνση.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΣ (ΣΤ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Κύριε Πρόεδρε, οι δύο φορές που είπατε, είναι πράγµατι
σε αυτή τη Βουλή. Η τρίτη ήταν στο ενδιάµεσο, τότε που είχαµε
τις ιστορίες µε τις εκλογές κι όλα αυτά, οπότε δεν έγινε η συνεδρίαση. Συνεπώς είναι η τρίτη φορά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Καλώς, κύριε Κρεµαστινέ.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΣ (ΣΤ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Συµφωνώ µαζί σας µε το θέµα αυτό, γιατί είναι µείζον θέµα
και πρέπει να συζητηθεί στη Διάσκεψη των Προέδρων που
έχουµε σήµερα.
Ευχαριστώ.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Εισερχόµεθα στη
συζήτηση της πρώτης µε αριθµό 60/2-11-2015 επίκαιρη ερώτηση
δεύτερου κύκλου του Βουλευτή Δράµας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Χρήστου Καραγιαννίδη προς τον
Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων,
σχετικά µε την αποπληρωµή δανείων από την ΑΤΕ µέσω «balloon
payment».
Θα απαντήσει ο Αναπληρωτής Υπουργός κ. Δηµήτριος Παπαγγελόπουλος.
Κύριε Καραγιαννίδη, έχετε τον λόγο για την πρωτολογία σας.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, η ΑΤΕ είναι ένα δύσκολο κοµµάτι του τραπεζικού συστήµατος. Δεν θα αναφερθώ καθόλου στο χάρισµα προς
την Τράπεζα Πειραιώς της καλής ΑΤΕ. Θα µιλήσουµε λίγο για
την κακή ΑΤΕ.
Από το 2000, περίπου, µέχρι και το 2012 υπάρχουν χίλιες τριακόσιες περιπτώσεις, όπως είχε ανακοινώσει ο πρώην Υπουργός
Επικρατείας, αρµόδιος για την καταπολέµηση της διαφθοράς κ.
Νικολούδης, που αφορούν ένα κοµµάτι χρηµάτων που αγγίζει τα
5 δισεκατοµµύρια. Κι αυτό είναι τα καθαρά χρήµατα που είχε
δώσει ως δάνεια η ΑΤΕ. Σε αυτά δεν συµπεριλαµβάνονται καν οι
τόκοι.
Αυτό δεν είναι απλώς ένα σκάνδαλο. Είναι µια κατασπατάληση
δηµοσίου χρήµατος από µια τράπεζα η οποία θα µπορούσε να
ειπωθεί ότι ήταν και ειδικού σκοπού. Αφορούσε, δηλαδή, τους
αγρότες, τους κτηνοτρόφους, την αγροτική ανάπτυξη και την
κτηνοτροφική ανάπτυξη στη χώρα. Μεταβλήθηκε, όµως, την τελευταία εικοσαετία σε µια τράπεζα η οποία ουσιαστικά δώριζε
χρήµατα σε αποτυχηµένους επιχειρηµατίες, σε ΜΜΕ και κόµµατα.
Μετά απ’ αυτή την αποκάλυψη τον περασµένο Αύγουστο, περιµένουµε να δούµε ποιες είναι οι προθέσεις της αρµοδιότητάς
σας, µε τι τρόπο θα κατευθυνθείτε, ώστε κατ’ αρχάς να επιστραφούν τα χρήµατα. Δεν είναι µόνο να τεθούν προ της δικαιοσύνης
οι συγκεκριµένοι άνθρωποι που έδωσαν αυτά τα χρήµατα, αλλά
θα πρέπει να γνωρίζουµε, µε ένα χρονοδιάγραµµα πολύ συγκεκριµένο, µε τι τρόπο θα επιστραφούν τα χρήµατα στο σύνολό
τους ή κοµµάτι αυτών των χρηµάτων, για έναν και µοναδικό
λόγο: Σύµφωνα µε την προ-προηγούµενη κυβέρνηση και το νοµοσχέδιο που ψηφίστηκε τότε για την πώληση της Αγροτικής
Τράπεζας, από το 2017 το κοµµάτι που λέγεται «κακή Αγροτική
Τράπεζα» θα περάσει στην αποπληρωµή από λεφτά των Ελλήνων
φορολογουµένων. Αυτό σηµαίνει ότι οι Έλληνες φορολογούµενοι από το 2017 και µετά θα πληρώνουν αυτό το υποτιθέµενο
κακό κοµµάτι, το οποίο είναι πολύ µεγάλο βάρος για τους Έλληνες φορολογούµενους αντιλαµβανόµενοι όλα αυτά τα πέντε χρόνια τι έχει συµβεί.
Ποιες είναι οι δικές σας προθέσεις ώστε να αποκοµίσουµε όσο
το δυνατόν περισσότερα χρήµατα απ’ αυτή την υπόθεση και
ποιες είναι οι δικές σας προθέσεις όσον αφορά και το κοµµάτι
των ευθυνών που έχουν οι διοικήσεις της Αγροτικής Τράπεζας;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ευχαριστούµε τον
κ. Καραγιαννίδη.
Τον λόγο έχει ο Αναπληρωτής Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων κ. Δηµήτριος Παπαγγελόπουλος.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων):
Έχετε απόλυτο δίκιο σε όσα είπατε για το σκάνδαλο της Αγροτικής Τράπεζας.
Σχετικά µε την ερώτησή σας θέλω να σας ενηµερώσω ότι η
µηνυτήρια αναφορά του Προέδρου της Ένωσης Φορολογουµένων κ. Γιάννη Σιάτρα, έχει τεθεί στο αρχείο, σύµφωνα µε το
άρθρο 43.
Η αρχειοθέτηση της υπόθεσης οφείλεται στη διάταξη του άρθρου 78 του ν.4146/2013, η οποία στην ουσία παρέχει ασυλία
στους προέδρους, στα µέλη διοικητικών συµβουλίων και στα
τραπεζικά στελέχη για µια κατηγορία δανείων, όπως αυτή που
εγκάλεσε ο κ. Σιάτρας.
Όµως, εκτός απ’ αυτή τη µηνυτήρια αναφορά -η οποία, όπως
σας είπα, για λόγους ουσιαστικά ασυλίας που παρείχε η προανα-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

φερθείσα διάταξη- η ελληνική δικαιοσύνη ερευνά άλλα δάνεια
της Αγροτικής Τράπεζας. Υπάρχει µια δικογραφία στην Εισαγγελία Εγκληµάτων Διαφθοράς που ερευνά τα δάνεια της Αγροτικής
Τράπεζας, τα οποία περιλαµβάνονται στο πόρισµα ελέγχου δανειοδοτήσεων της πρώην Αγροτικής Τράπεζας της Αρχής Καταπολέµησης της Νοµιµοποίησης Εσόδων από εγκληµατική
δραστηριότητα.
Επίσης, ο Εισαγγελέας Οικονοµικού Εγκλήµατος ερευνά τα
δάνεια των µέσων µαζικής ενηµέρωσης στην ΑΤΕ. Στο σηµείο
αυτό πρέπει να σηµειωθεί ότι υπήρχε κι άλλη δικογραφία, η
οποία αφορούσε τα δάνεια της ΑΤΕ προς τα πολιτικά κόµµατα,
η οποία όµως κι αυτή τέθηκε στο αρχείο, σύµφωνα µε την προαναφερθείσα διάταξη. Και κατά την άποψή µου, η προαναφερθείσα διάταξη γι’ αυτό ψηφίστηκε.
Πρέπει να σας διαβεβαιώσω ότι η ελληνική δικαιοσύνη στις
υποθέσεις που ερευνά, θα ρίξει άπλετο φως για τις συνθήκες δανειοδότησης των δανείων που ερευνά. Κανένα εµπόδιο δεν θα
υπάρξει στο έργο της και την ανεξαρτησία της, την οποία έχει
εγγυηθεί και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός πάρα πολλές φορές. Άλλωστε, το τελευταίο διάστηµα, οι ενέργειες εισαγγελέων και δικαστών επιβεβαιώνουν ότι κάτι αλλάζει στον χώρο µας, σχετικά
µε την καταπολέµηση της διαφθοράς.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ευχαριστούµε τον
κύριο Υπουργό.
Κύριε Καραγιαννίδη, έχετε τον λόγο για τη δευτερολογία σας.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ: Νοµίζω ότι σε ένα κοµµάτι το ζήτηµα είναι δικαστικό και νοµικό και σε ένα κοµµάτι το ζήτηµα είναι
και πολιτικό. Θα σας πω τρία παραδείγµατα για να ακουστούν,
γιατί το ξέρω ότι τα γνωρίζετε.
Υπήρξε στο παρελθόν αγροτικός συνεταιρισµός που πήρε 105
εκατοµµύρια δάνειο από την Αγροτική Τράπεζα. Με τι εγγυήσεις;
Ποιος υπέγραψε το δάνειο αυτό; Ποιος είναι αυτός ο αγροτικός
συνεταιρισµός που τα πήρε αυτά τα χρήµατα και τι τα έκανε;
Υπήρξε επιχειρηµατίας που πήγε µια µέρα σε ένα κεντρικό κατάστηµα της Αγροτικής Τράπεζας στην Αθήνα και ζήτησε 35 εκατοµµύρια. Οι υπάλληλοι προφανέστατα του είπαν ότι αυτό δεν
γίνεται. Το µεσηµέρι αργά τον κάλεσαν να πάρει τα 35 εκατοµµύρια. Αυτά τα στοιχεία που σας αναφέρω είναι από ρεπορτάζ
που έχει κάνει ένας πολύ καλός δηµοσιογράφος, ο κ. Τριάντης,
στην «HUFFINGTON POST», στα οποία πρέπει να δοθούν απαντήσεις.
Υπάρχει το σκάνδαλο των κοµµάτων. Το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δηµοκρατία έχουν πάρει 220 εκατοµµύρια. Θα επιστραφούν ποτέ
αυτά τα χρήµατα πίσω; Διότι µε αυτήν τη λογική απαξιώνεται όλο
το πολιτικό σύστηµα και δεν είναι δυνατόν να µπαίνουν όλα τα
κόµµατα ή όλοι οι πολιτικοί οργανισµοί στο ίδιο τσουβάλι. Αν µε
µία διάταξη µπει κι αυτό στο αρχείο, να έρθει µια άλλη διάταξη
που να το βγάλει από το αρχείο. Διότι ο κόσµος περιµένει σε έναν
βαθµό τις καταστροφές που υποµένει την τελευταία πενταετία,
να τις επωµιστούν και κάποιοι που δεν έχουν όχι απλώς πληρώσει, αλλά έχουν βγάλει και κέρδος απ’ αυτά τα πράγµατα. Δηλαδή, θα πρέπει να αποδοθεί δικαιοσύνη για να µπορέσει και ο
απλός πολίτης να νιώσει ότι σε έναν βαθµό όλοι επιµερίζονται
αυτό το βάρος.
Ξαναλέω, είναι και πολιτικό ζήτηµα. Θα τεθούν οι πρόεδροι της
ΑΤΕ, όσοι ήταν µέχρι το 2012, ενώπιον της δικαιοσύνης µε άλλη
διάταξη; Θα πάρουµε πίσω χρήµατα, τα οποία δίνονταν έτσι, ελαφρά τη καρδία, από τις διοικήσεις αυτές; Και θα διαλευκανθεί το
σκάνδαλο της ΑΤΕ, όσον αφορά ποια ήταν η καλή και ποια η
κακή, και ποιο είναι το τίµηµα που πουλήθηκε στην προ-προηγούµενη κυβέρνηση;
Και να σας πω και κάτι ακόµα. Δεν είναι µόνο η Αγροτική Τράπεζα, είναι και η Εµπορική, κοµµάτι της οποίας εκποιήθηκε για
πενταροδεκάρες και ο εκποιητής αυτής της τράπεζας είναι σήµερα Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος. Υπάρχει και το σκάνδαλο του Ταχυδροµικού Ταµιευτηρίου. Θέλω να πω ότι το
τραπεζικό σύστηµα για πολλά χρόνια ήταν ένα µαγαζί στο οποίο
οι «ηµέτεροι» δάνειζαν» τους «ηµέτερους», µέσω του οποίου οι
κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δηµοκρατίας δάνειζαν σε
πολύ συγκεκριµένους επιχειρηµατίες.
Έναν δε εξ αυτών –για να µην τα ξεχνάµε αυτά- τον βρα-
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βεύαµε ως κράτος, εννοώ µέχρι το 2011, 2012, ως τον καλύτερο
και πιο επιτυχηµένο επιχειρηµατία. Ήταν στις φυλακές Κορυδαλλού και βγήκε µε πρόβληµα υγείας και καλώς βγήκε. Μιλάω για
την Proton Bank και τη δανειοδότηση που πήρε ο συγκεκριµένος
επιχειρηµατίας.
Έτσι δεν υπήρχε ανάπτυξη. Και όχι µόνο δεν υπήρχε ανάπτυξη, αλλά υπήρχαν και χρήµατα τα οποία ο κόσµος µε τις δυσκολίες που είχε τα κατέθετε στην τράπεζα και αυτή τη στιγµή
έχουν γίνει αέρας κοπανιστός.
Αυτό που ζητάµε, λοιπόν, -λέω ξανά και το είπατε πριν- είναι
µια πολιτική απόφαση. Η διάταξη που έχει θέσει σε ασυλία και
τους διοικητές και τα κόµµατα που δανειοδοτήθηκαν πρέπει να
αλλάξει µε µια άλλη διάταξη.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ευχαριστούµε τον
κ. Καραγιαννίδη.
Τον λόγο έχει ο κύριος Υπουργός.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων):
Και πάλι στα περισσότερα απ’ όσα είπατε, έχετε δίκιο. Διάταξη,
όµως, που να επαναφέρει ποινικές διατάξεις που έχουν ήδη τεθεί
στο αρχείο δεν µπορεί να υπάρξει. Αυτό που µπορώ να σας διαβεβαιώσω είναι ότι η σηµερινή Κυβέρνηση δεν πρόκειται να νοµοθετήσει µέτρα που παρέχουν ασυλία σε οποιονδήποτε σαν τη
διάταξη του άρθρου 78 του ν.4146/2013.
Πρέπει, όµως, να σηµειωθεί ότι το Υπουργείο Δικαιοσύνης σε
συγκεκριµένη περίπτωση δανειοδότησης µέσου µαζικής ενηµέρωσης από την Αγροτική Τράπεζα, µόλις διαπίστωσε καθυστέρηση οκτώ ετών –επαναλαµβάνω ότι οκτώ χρόνια εκκρεµούσε
αυτή η υπόθεση στην ανάκριση- παρήγγειλε πειθαρχική έρευνα
προς διερεύνηση πειθαρχικών ευθυνών των αρµοδίων δικαστών.
Αποδείχθηκε έτσι άλλη µια φορά ότι η σηµερινή συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-Ανεξαρτήτων Ελλήνων πράττει όλα όσα απαιτούνται για να καταπολεµηθεί η διαφθορά στη χώρα µας. Και αυτή η
παραγγελία πειθαρχικού ελέγχου σε βάρος δικαστών έχει τη σηµειολογία της.
Επίσης, για τις άλλες περιπτώσεις που είπατε, υπάρχουν δικογραφίες για όλες αυτές και ερευνώνται από τις αρµόδιες δικαστικές αρχές. Όπως γνωρίζουµε όλοι µας, οι δικαστικές αρχές
δρουν ανεξάρτητα. Το Υπουργείο δεν µπορεί να παρέµβει. Το
µόνο που µπορεί να κάνει είναι να διευκολύνει το έργο τους -ήδη
έχει αρχίσει και το διευκολύνει και νοµίζω ότι τα αποτελέσµατα,
όπως είπα και πριν, είναι απτά- και, βεβαίως, να λάβει όλες τις
αναγκαίες πρωτοβουλίες ώστε να ενισχυθούν στο έργο τους.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ευχαριστούµε τον
κύριο Υπουργό.
Εισερχόµεθα στην πρώτη µε αριθµό 59/2-11-2015 επίκαιρη
ερώτηση πρώτου κύκλου της Βουλευτού Χαλκιδικής του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αικατερίνης Ιγγλέζη προς
τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε
την κάλυψη των κενών θέσεων διδακτικού προσωπικού στα σχολεία πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης του Νοµού Χαλκιδικής.
Θα απαντήσει ο Υπουργός κ. Νικόλαος Φίλης.
Ορίστε, κυρία Ιγγλέζη, έχετε τον λόγο.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΙΓΓΛΕΖΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, όταν κατατέθηκε αυτή η ερώτηση, σηµαντικές
ελλείψεις εκπαιδευτικών παρατηρούνταν στα σχολεία της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης του Νοµού Χαλκιδικής µε αποτέλεσµα
να χάνονται πολύτιµες διδακτικές ώρες, γεγονός που δηµιούργησε εµπόδια στο διδακτικό έργο και στη µόρφωση των µαθητών. Συγκεκριµένα παρατηρούνταν οι εξής ελλείψεις: Σαράντα
δύο κενά δασκάλων και δύο κενά νηπιαγωγών.
Επιπλέον, το γεγονός ότι η δυνατότητα πρόσληψης διδακτικού
προσωπικού, που θα χρηµατοδοτείται µέσω των προγραµµάτων
ΕΣΠΑ, περιορίζεται µόνο στο ολοήµερο σχολείο, δηµιουργεί τεράστιο πρόβληµα στη λειτουργία των σχολείων µε συµβατικό
πρόγραµµα, µιας και εκεί οι ελλείψεις µπορούν να καλυφθούν
πολύ δυσκολότερα.Το αποτέλεσµα είναι η δηµιουργία τεράστιων
τάξεων µε υπέρογκο αριθµό µαθητών, γεγονός που δυσχεραίνει
ακόµα περισσότερο την προσπάθεια των εκπαιδευτικών και τη
µαθησιακή διαδικασία εν γένει.
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Με την τροπολογία, όµως, που κατέθεσε ο Υπουργός Παιδείας
και η οποία υπερψηφίστηκε από τη Βουλή, εγκρίθηκε η πρόσληψη άλλων δύο χιλιάδων αναπληρωτών εκπαιδευτικών. Αυτό
είχε ως αποτέλεσµα να καλυφθεί στις αρχές της εβδοµάδας το
σύνολο των οργανικών θέσεων στη Χαλκιδική.
Θα ήθελα, λοιπόν, εκπροσωπώντας τον λαό της Χαλκιδικής,
αλλά και ειδικότερα τους γονείς των µαθητών, µιας και είµαι µία
απ’ αυτούς, να ευχαριστήσω απ’ αυτό το Βήµα τόσο τον
Υπουργό προσωπικά αλλά πολύ περισσότερο τις υπηρεσίες του
Υπουργείου Παιδείας, που κινήθηκαν πολύ γρήγορα, ώστε να
αναλάβουν άµεσα τα καθήκοντά τους οι νεοπροσληφθέντες και
να µη χαθούν και άλλες πολύτιµες διδακτικές ώρες.
Σήµερα, όµως, προέκυψε ένα άλλο πρόβληµα: Πέντε σχολεία
της Χαλκιδικής, ενώ οργανικά είναι πενταθέσια, λειτουργούσαν
µέχρι σήµερα ως εξαθέσια, πράγµα που σηµαίνει ότι δεν υπήρχε
στις συγκεκριµένες περιπτώσεις οργανικό κενό που έπρεπε να
καλυφθεί. Σίγουρα η λειτουργία αυτών των σχολείων µε µια περισσότερη θέση από την οργανική τους ήταν παράτυπη, αλλά
και η φετινή σχολική χρονιά ξεκίνησε έτσι, µε κάθε τάξη να έχει
τον δάσκαλό της. Είναι άδικο και παιδαγωγικά λάθος Νοέµβριο
µήνα, αφού έχει προχωρήσει η εκπαιδευτική διαδικασία, να βρεθεί, παραδείγµατος χάριν, η Γ’ τάξη να κάνει συνδιδασκαλία µε
τη Δ’ τάξη. Αυτό είναι ένα πρόβληµα που δηµιούργησε αναστάτωση στους γονείς και στα παιδιά αυτών των σχολείων, οι οποίοι
από σήµερα ξεκίνησαν κινητοποιήσεις. Αλλά είναι κι ένα πρόβληµα που πιστεύω ότι εύκολα λύνεται µε την τοποθέτηση πέντε
δασκάλων συνολικά σε αυτά τα σχολεία.
Ερωτάται, λοιπόν, ο Υπουργός αν σκοπεύει να µεριµνήσει
άµεσα, ώστε να αρθεί αυτή η αδικία και οι σχολικές µονάδες να
λειτουργήσουν εύρυθµα και οµαλά.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ευχαριστούµε την
κ. Ιγγλέζη.
Τον λόγο έχει ο Υπουργός Παιδείας κ. Φίλης.
Κύριε Φίλη, έχετε τον λόγο για τρία λεπτά.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ (Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων): Σας ευχαριστώ.
Θέλω να ξεκινήσω εισαγωγικώς απαντώντας στην κυρία συνάδελφο ότι θα είναι πάγια επιλογή του Υπουργείου Παιδείας να
απαντούµε στις ερωτήσεις που θα κατατίθενται από την πλευρά
των Βουλευτών και θα προκαλούµε προγραµµατισµένα συζήτηση κι εδώ και στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων, προκειµένου το θέµα της εκπαίδευσης να µη συζητείται ευκαιριακά και
µερικές φορές µε εντυπωσιοθηρικό τρόπο στη Βουλή, αλλά µελετηµένα και πάντοτε µε αντίληψη επίλυσης προβληµάτων, τα
οποία παρουσιάζονται συνεχώς. Γιατί η εκπαίδευση είναι ένας
ζωντανός οργανισµός και στις καλύτερες εποχές συνεχώς παρουσιάζονταν νέα προβλήµατα, πόσω µάλλον στη σηµερινή
εποχή, όπου η εκπαίδευση περνάει δύσκολα, διότι δύσκολα περνάει και η χώρα µας.
Είναι προφανές ότι το θέµα της αδιοριστίας βαραίνει πάνω
στην εκπαίδευση και θα προσπαθήσουµε την επόµενη χρονιά να
σπάσουµε τον φαύλο κύκλο της αδιοριστίας και των κενών.
Σχετικά µε τα όσα αναφέρατε, είµαστε κι εµείς ικανοποιηµένοι
από τις δράσεις των υπηρεσιών, όπως επίσης και από την άµεση
ανταπόκριση της Βουλής στο αίτηµα για επιπλέον πιστώσεις για
εκπαιδευτικούς.
Επίσης, θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι τα προηγούµενα τα
οποία παρουσιάστηκαν και αναφέρατε προ ολίγου, θα µεριµνήσουµε κατά το δυνατόν να αντιµετωπιστούν.
Η εικόνα της εξοµάλυνσης που παρουσιάζεται στη µεγάλη πλειοψηφία των σχολείων, παρά τις περιορισµένες πιστώσεις που
έχουµε στη διάθεσή µας, αναγνωρίζεται πια από την κοινωνία.
Θέλω να σας πω ότι είναι αποτέλεσµα συγκεκριµένων επιλογών
που µέσα στο δυσµενές δηµοσιονοµικό πλαίσιο αναγκαστήκαµε
να κάνουµε. Από την αρχή της σχολικής χρονιάς µέχρι αυτή τη
στιγµή έχουν παρουσιαστεί στις σχολικές αίθουσες περίπου δεκαέξι χιλιάδες αναπληρωτές. Πρόκειται το επόµενο διάστηµα, ικανοποιώντας και ανάγκες που προβλέπεται να υπάρξουν στα
σχολεία, να προσληφθούν άλλοι πέντε χιλιάδες διακόσιοι ενενήντα
τέσσερις αναπληρωτές, σύνολο είκοσι δύο χιλιάδες τριακόσιοι
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εβδοµήντα τέσσερις αναπληρωτές. Αν αθροίσουµε και τους προβλεπόµενους για την ενισχυτική διδασκαλία, την οποία θα επαναφέρουµε µε νόµο συντόµως από φέτος στα σχολεία, θα
έχουµε άλλους χίλιους είκοσι τρεις αναπληρωτές ενισχυτικής διδασκαλίας. Θυµίζω ότι πέρυσι είχαµε δεκαοκτώ χιλιάδες τετρακόσιοι εξήντα εννέα αναπληρωτές και φέτος ξεπερνάµε τους
είκοσι τρεις χιλιάδες αν αθροίσουµε και την ενισχυτική διδασκαλία, δηλαδή, έχουµε επιπλέον τρεις χιλιάδες εννιακόσιοι πέντε
αναπληρωτές στα σχολεία, ποσοστό αύξησης 21,4%.
Αυτό είναι ένα έµπρακτο δείγµα του ενδιαφέροντος της Κυβέρνησης ότι η παιδεία, η υγεία και η δηµόσια διοίκηση είναι προτεραιότητες για τη χώρα µας, για µια χώρα η οποία σήµερα
-όπως ξέρετε- βρίσκεται σε οικονοµική κρίση, όπου πρέπει το
σχολείο να αποτελέσει ένα από τα σηµεία αιχµής για να σπάσει
αυτός ο φαύλος κύκλος της οικονοµικής κρίσης.
Πρέπει να δώσουµε µαζί τη µάχη, κυρία συνάδελφε, όλοι στη
Βουλή, για να αποκτήσει ακόµη µεγαλύτερη αξιοπιστία το δηµόσιο σχολείο. Αυτή είναι η θέση, αυτή είναι η υποχρέωση που
έχουµε. Είναι µια δύσκολη µάχη, γιατί πρέπει να απαντήσουµε
στα προβλήµατα της οικονοµικής εξαθλίωσης των οικογενειών,
της κοινωνικής ανισότητας, που δεν δηµιουργήσαµε εµείς και καλούµαστε να ανατρέψουµε.
Είναι προφανές ότι τα προβλήµατα που αντιµετωπίζει σήµερα
η Κυβέρνηση τα κληρονόµησε. Καθ’ ολοκληρίαν, τα έχει κληρονοµήσει. Και δίνουµε µάχη, σιγά σιγά, µε τα προβλήµατα που
έχουν να κάνουν µε δεκαπενταετία και εικοσαετία πίσω τους,
προβλήµατα που έχουν να κάνουν µε την κατασπατάληση ή τουλάχιστον τη µη επαρκή και επιτυχή αξιοποίηση έξι κοινοτικών
κονδυλίων.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κύριε Υπουργέ,
συγγνώµη, έχετε και δικαίωµα δευτερολογίας. Κοντεύουµε στα
πέντε λεπτά της πρωτολογίας σας.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ (Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων): Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε.
Αυτά αντιµετωπίζουµε σήµερα µε δυσµενείς δηµοσιονοµικές
συνθήκες.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει η κ. Ιγγλέζη για τη δευτερολογία της.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΙΓΓΛΕΖΗ: Χαίροµαι ιδιαίτερα µε τη δέσµευση
του Υπουργού και είµαι σίγουρη ότι θα εξετάσει µε ιδιαίτερη
ευαισθησία και θα επιλύσει το απλό, αλλά σηµαντικό αυτό πρόβληµα.
Είναι αλήθεια ότι ο τοµέας της παιδείας στην Ελλάδα αντιµετώπιζε και συνεχίζει να αντιµετωπίζει σηµαντικά προβλήµατα, τα
οποία µπορούν µάλιστα να χαρακτηριστούν χρόνια. Τα προβλήµατα αυτά εµφανίστηκαν, φυσικά, πολύ πριν την έναρξη της οικονοµικής κρίσης. Σήµερα, όµως, δεδοµένων και των δύσκολων
συνθηκών που αντιµετωπίζουµε, έχουν κάνει την κατάσταση στα
σχολεία µας ακόµη πιο δύσκολη. Οι ελλείψεις είναι σηµαντικές,
µε κυριότερη, όπως προανέφερα, αυτή της έλλειψης διδακτικού
προσωπικού. Είναι κατανοητό ότι πολλά από τα θέµατα στον
τοµέα της εκπαίδευσης δεν µπορούν να λυθούν από τη µια µέρα
στην άλλη και χωρίς διαβούλευση µε την κοινωνία.
Το φλέγον, όµως, θέµα της εύρυθµης λειτουργίας των σχολείων µας δεν µπορεί να αναβληθεί για το µέλλον. Έτσι, παρά
τις δυσκολίες, θα πρέπει να γίνουν υπεράνθρωπες προσπάθειες,
ώστε η κατάσταση στην παιδεία να βελτιωθεί. Δεν είναι δυνατόν
στην Ελλάδα του 21ου αιώνα να χάνονται πολύτιµες διδακτικές
ώρες, αλλά και να υπάρχουν τµήµατα µε τριάντα και περισσότερους µαθητές, λόγω της έλλειψης δασκάλων.
Αυτό οδηγεί, αναπόφευκτα, στο να µην αποδίδει σωστά το εκπαιδευτικό σύστηµα, στη φυσική και ψυχολογική κούραση του
ήδη υπάρχοντος διδακτικού προσωπικού, αλλά κυριότερα, οδηγεί στην απογοήτευση τους µαθητές, οι οποίοι σε αυτήν την ευαίσθητη ηλικία δεν πρέπει µόνο να αποκτήσουν τις γνωσιακές
βάσεις και πολλές από τις δεξιότητες που θα χρειαστούν σε όλη
την υπόλοιπη ζωή τους, αλλά πρέπει να αγαπήσουν το σχολείο
και γενικότερα την όλη διαδικασία της µάθησης.
Είναι, βεβαίως, γνωστό ότι οι προθέσεις και οι προσπάθειες
του Υπουργού κατευθύνονται προς την επίλυση πολλών ζητηµά-
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των που προκύπτουν στην έναρξη κάθε σχολικής χρονιάς. Πρέπει, όµως, να τονιστεί ότι οι διαδικασίες πρέπει να επισπευστούν
ακόµη περισσότερο και ιδιαίτερα σε περιοχές που θεωρούνται
αποµακρυσµένες και δεν αποτελούν την πρώτη επιλογή των εκπαιδευτικών.
Μία από αυτές τις περιοχές είναι, βεβαίως, και η Χαλκιδική και
ιδιαίτερα η βορειανατολική Χαλκιδική και η Σιθωνία, στις οποίες
τα προβλήµατα στην παιδεία ήταν πάντοτε ιδιαίτερα οξυµµένα.
Οι ιδιαίτερες συνθήκες της περιοχής µας και το γεγονός ότι
πολλά από τα χωριά µας είναι δύσκολα προσβάσιµα, κυρίως τον
χειµώνα, απαιτούν την ιδιαίτερη µέριµνα του Υπουργείου, διότι
η Κυβέρνηση της Αριστεράς πρέπει να έχει ως πρώτη προτεραιότητα την παροχή ίσων ευκαιριών προς όλους και ιδιαίτερα προς
τη νέα γενιά που αποτελεί και το µέλλον αυτού του τόπου.
Τελικά, η επένδυση στην παιδεία είναι αυτή που δηµιουργεί
ένα αξιόλογο ανθρώπινο κεφάλαιο, ικανό να αντιµετωπίσει κάθε
είδους κρίση και να χτίσει µια καινούργια κοινωνία.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ευχαριστούµε την
κ. Ιγγλέζη.
Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο για τρία λεπτά.
Σας ευχαριστώ.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ (Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων): Σας ευχαριστώ.
Είναι προφανές ότι το αυτονόητο, δηλαδή η εύρυθµη λειτουργία των σχολείων και οι µαθητές να ξεκινούν τη σχολική περίοδο
από την πρώτη µέρα µε τους δασκάλους, τους καθηγητές, τα βιβλία τους, είναι ο πρώτος στόχος του Υπουργείου. Δυστυχώς την
τελευταία εικοσαετία, που µπορώ να έχω ανάµνηση του τι έχει
συµβεί, αυτός ο στόχος δεν είχε επιτευχθεί και ήταν η εποχή των
παχιών αγελάδων, της λεγόµενης ισχυρής Ελλάδας.
Τώρα δεσµευόµαστε ενώπιον της Εθνικής Αντιπροσωπείας ότι
θα προχωρήσουµε σε µέτρα, σε διάλογο µε τις οµοσπονδίες των
εκπαιδευτικών και της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, σε συνεργασία µε τις διοικητικές υπηρεσίες, µε µέτρα
που αφορούν τον διορισµό από τη νέα χρονιά µόνιµου προσωπικού. Θα προχωρήσουµε στον εξορθολογισµό της κατανοµής του
διδακτικού προσωπικού, έτσι ώστε η πρώτη µέρα της έναρξης
της σχολικής χρονιάς να είναι πραγµατικά µέρα έναρξης
.Συγκροτούµε αυτές τις ηµέρες και µια επιτροπή υπηρεσιακών
µεταβολών, όπου θα προσπαθήσουµε να δούµε συγκεκριµένα τα
προβλήµατα, τα οποία παρουσιάζονται, πέρα από το γενικό πρόβληµα της αδιοριστίας στο οποίο αναφέρθηκα.
Θέσατε και άλλο ένα θέµα, το θέµα των δυσπρόσιτων περιοχών.
Πιο πολύ από εσάς είναι τα νησιά και άλλες ορεινές περιοχές.
Είναι προφανές ότι όταν µιλάµε για αναλογία διδασκόντων-διδασκοµένων, που κάποιοι λένε ότι είναι πολυτελής στη χώρα µας σε
σχέση µε άλλες χώρες, πρέπει να λαµβάνουµε υπ’ όψιν µας αυτές
τις ιδιοµορφίες. Το ελληνικό κράτος έχει υποχρέωση, ακόµα και
αν υπάρχει ένας µαθητής σε µια αποµονωµένη περιοχή που δεν
µπορεί να µεταφερθεί για να µάθει γράµµατα, να του στείλει έναν
δάσκαλο. Και έχουµε περιπτώσεις αρκετές αυτήν τη στιγµή που
έχουµε δύο µαθητές, δυο παιδιά του δηµοτικού, µε έναν δάσκαλο.
Θα συνεχίσουµε.
Τελειώνοντας θέλω να πω ότι παρά τα προβλήµατα κατορθώσαµε να µην υπάρξει σε ευρεία κλίµακα υπέρβαση του ορίου των
είκοσι πέντε µαθητών ανά τµήµα. Μόνο το 5% των τµηµάτων
αυτήν τη στιγµή έχει ξεπεράσει το όριο των είκοσι πέντε µαθητών
ανά τµήµα. Αυτό είναι ένας άθλος που θα προσπαθήσουµε να
τον βελτιώσουµε και αυτόν µε τα µέτρα που ανέφερα νωρίτερα.
Είναι προφανές ότι µοιραζόµαστε όλοι, ανεξαρτήτως των ιδεολογικών διαφορών, το ίδιο όραµα για το σχολειό, ένα σχολειό
συνεργατικό και όχι σκληρά ανταγωνιστικό, ένα σχολειό που θα
στηρίζεται στον µαθητή, στην αυτενέργεια του µαθητή και θα
αναγνωρίζει τον ρόλο του δάσκαλου και δεν θα απαξιώνει τον
δάσκαλο, όπως δυστυχώς συµβαίνει από πολλές πλευρές στην
κοινωνία.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ευχαριστούµε τον
κύριο Υπουργό.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
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στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία, αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση
της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για
την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, τριάντα µαθητές και µαθήτριες και τρεις εκπαιδευτικοί συνοδοί τους από το 26ο Δηµοτικό Σχολείο Καλλιθέας.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Εισερχόµεθα στην τέταρτη µε αριθµό 65/2-11-2015 επίκαιρη
ερώτηση πρώτου κύκλου του Βουλευτή Α’ Θεσσαλονίκης του
Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδος κ. Ιωάννη Δελή προς τον
Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, σχετικά µε την
αντιµετώπιση των προβληµάτων που προκύπτουν σε όλες τις
δοµές της ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης.
Θα απαντήσει ο Υπουργός κ. Νικόλαος Φίλης.
Τον λόγο έχει ο κ. Δελής.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΛΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Το θέµα που θίγουµε σήµερα, κύριε Υπουργέ, µε την ερώτησή
µας αφορά το πιο ευαίσθητο κοµµάτι της εκπαίδευσης, η κατάσταση της οποίας κάθε φορά είναι αυτή που αποτυπώνει, αν θέλετε, και χαρακτηρίζει την ποιότητα συνολικά του εκπαιδευτικού
συστήµατος, της κοινωνίας και εν τέλει του κοινωνικοοικονοµικού
συστήµατος στα οποία αυτή λειτουργεί.
Έχουµε µπει στον Νοέµβριο, κύριε Υπουργέ, και η κατάσταση
στην ειδική αγωγή παραµένει τραγική και εξοργιστική ταυτόχρονα. Οι γονείς παιδιών µε αναπηρία ανεβαίνουν τον δικό τους
γολγοθά και βλέπουν σε αυτήν τους την προσπάθεια το κράτος
να είναι αδιάφορο και πολλές φορές εχθρικό. Δεν είναι λεκτική
υπερβολή, αλλά είναι, δυστυχώς, η πραγµατικότητα.
Δεν υπάρχει δηµόσια εκπαιδευτική δοµή, ειδικό σχολείο σε
όλες τις βαθµίδες της εκπαίδευσης, που να λειτουργεί αυτήν τη
στιγµή κανονικά, ενώ µέχρι πρότινος αρκετά, πάρα πολλά απ’
αυτά τα σχολεία δεν είχαν καν ανοίξει. Και όλα αυτά όταν µε τους
µετριότερους επιστηµονικούς υπολογισµούς τα παιδιά που
έχουν την ανάγκη ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης προσεγγίζουν
τις διακόσιες χιλιάδες περίπου και µόλις τα δεκαοκτώ µε είκοσι
χιλιάδες απ’ αυτά φοιτούν σε κάποια δηµόσια εκπαιδευτική δοµή
και πολύ λιγότερα στις ιδιωτικές.
Βλέπετε, είµαστε στον 21ο αιώνα και ακόµα το ελληνικό κράτος δεν έχει µεριµνήσει για µια στοιχειώδη, υποτυπώδη καταγραφή παιδιών µε αναπηρία. Η ηρωική και πολλές φορές
συγκινητική προσπάθεια όλων των εργαζοµένων στην ειδική εκπαίδευση δεν µπορεί να κρύψει σε καµµία περίπτωση τις τεράστιες ελλείψεις της, ούτε µπορεί να γίνει το άλλοθι των
βαρύτατων κυβερνητικών σας ευθυνών.
Αλήθεια, κύριε Υπουργέ, πώς λειτουργεί ένα ειδικό σχολείο,
όταν του λείπουν εκπαιδευτικοί, όταν του λείπει το ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό, οι ψυχολόγοι, οι κοινωνικοί λειτουργοί, οι
λογοθεραπευτές, οι φυσιοθεραπευτές, οι εργοθεραπευτές, όταν
του λείπει το βοηθητικό προσωπικό, χωρίς έστω έναν σχολικό
νοσηλευτή; Και µπορούµε, άραγε, να τα ονοµάζουµε σχολικά
κτήρια της ειδικής αγωγής ή αίθουσες αυτά που λειτουργούν σε
ακατάλληλες αίθουσες, σε επικίνδυνους χώρους, που στεγάζονται σε πρώην αποθήκες, σε γωνιές από αίθουσες εκδηλώσεων,
σε διαδρόµους, σε ενοικιαζόµενα κτήρια της κακιάς ώρας, ακόµα
και σε λυόµενα; Μπορούµε να λέµε, κύριε Υπουργέ, ότι διαθέτουµε δηµόσια κέντρα διάγνωσης, αξιολόγησης και υποστήριξης
–για τα ΚΕΔΔΥ µιλάω- όταν εξαιτίας των τεράστιων ελλείψεών
τους σε επιστηµονικό προσωπικό µια αξιολόγηση ενός παιδιού
µε αναπηρία µπορεί να περιµένει µέχρι και τρία χρόνια;
Δεν είναι τυχαία αυτά τα φαινόµενα, είναι οι συνέπειες µιας
ολόκληρης πολιτικής που συνεχίζεται και από τη δική σας Κυβέρνηση και τα οποία προβλήµατα φυσικά σιγά-σιγά επιδεινώνονται. Χρόνια τώρα, δεκαετίες…
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κύριε Δελή, ξεπεράσατε τα τρία λεπτά. Συντοµεύετε.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΛΗΣ: Μόνο το 30% των εργαζόµενων σ’ αυτές
τις δοµές έχουν µόνιµη και σταθερή εργασία, ενώ το 70% δουλεύει µε ελαστικές εργασιακές σχέσεις, απολύεται και ξαναδου-
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λεύει την επόµενη χρονιά σε άλλο σχολείο, όταν η σταθερή παιδαγωγική σχέση εκπαιδευτικού και παιδιών µε αναπηρία ειδικά
σ’ αυτή την κατηγορία είναι ο ακρογωνιαίος λίθος για οποιαδήποτε ειδική αγωγή.
Σε αυτόν, λοιπόν, τον πιο ευαίσθητο και απαιτητικό τοµέα της
εκπαίδευσης, κύριε Υπουργέ, δεν έχει γίνει τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια ούτε ένας µόνιµος διορισµός.
Σταµατώ εδώ και σας ρωτάµε: Τι θα κάνετε, για να καλυφθούν
όλα αυτά τα κενά και να λειτουργήσουν τώρα, άµεσα, όλες οι
δοµές της ειδικής αγωγής, από τα ΚΕΔΔΥ, τα ΣΜΕΑ, τις σχολικές
µονάδες δηλαδή και να χρηµατοδοτηθεί επιτέλους µε τα αναγκαία
κονδύλια από τον κρατικό προϋπολογισµό η ειδική εκπαίδευση;
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Τον λόγο έχει ο κ.
Φίλης, ο Υπουργός Παιδείας.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ (Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων): Κύριε συνάδελφε, είναι αλήθεια ότι η εικόνα της ειδικής αγωγής δεν περιποιεί τιµή στην ευρωπαϊκή Ελλάδα του
21ου αιώνα, ότι τα παιδιά µε ειδικές ανάγκες νιώθουν διπλά και
τριπλά το βάρος των κοινωνικών ανισοτήτων, ότι οι οικογένειές
τους περνούν έναν γολγοθά και ότι το εκπαιδευτικό προσωπικό,
το κύριο ή το βοηθητικό που έχει αναλάβει τη λειτουργία των
σχολείων, στα οποία πράγµατι φοιτά ένα µικρό µέρος από τις
εκατόν πενήντα χιλιάδες ή και διακόσιες χιλιάδες, όπως είπατε,
παιδιών µε ειδικές ανάγκες, αυτό το προσωπικό µε ηρωισµό,
χωρίς σταθερές εργασιακές σχέσεις οι περισσότεροι από αυτούς, αλλά µε αλτρουισµό δίνει τη µάχη.
Όλα, θα µου πείτε, έχουν ένα τέλος. Εδώ, όµως, θέλω να τονίσω αυτή την αστείρευτη προσφορά των εκπαιδευτικών και των
άλλων εργαζοµένων στα σχολεία ειδικής αγωγής και να συµφωνήσω µαζί σας ότι πρέπει να υπάρξει άµεσα αντιµετώπιση σταθερή, µόνιµη, αυτού του προβλήµατος.
Δεν συµφωνώ και είναι υπερβολική η περί αδιαφορίας και εχθρότητας κατηγορία που απευθύνατε στην Κυβέρνηση. Παραλάβαµε ό,τι παραλάβαµε και φέτος δεσµευθήκαµε και
υλοποιήσαµε ένα πρόγραµµα πρόσληψης προσωπικού µε διπλάσιο αριθµό απ’ αυτόν που υπήρχε πέρυσι και σε δύσκολες συνθήκες µάλιστα, γιατί, όπως ξέρετε, το ΕΣΠΑ δεν επέτρεπε φέτος
να προσλάβουµε προσωπικό για την Αττική, για το νότιο Αιγαίο
και για τη δυτική Μακεδονία. Παρ’ όλα αυτά, κινητοποιήσαµε
εθνικούς πόρους από το πρόγραµµα δηµοσίων επενδύσεων και
προσλάβαµε, επαναλαµβάνω, διπλάσιο αριθµό αναπληρωτών
από πέρυσι. Αυτό φαίνεται ήδη στη λειτουργία των σχολείων που
είχαν προβλήµατα, τα οποία έχουν εξοµαλυνθεί πάρα πολύ, όχι
βεβαίως στον βαθµό που θα θέλαµε.
Τελειώνοντας θέλω να σας πω ότι πράγµατι για εµάς είναι προτεραιότητα οι µόνιµοι διορισµοί στην εκπαίδευση. Και προτεραιότητα µέσα στην προτεραιότητα είναι οι µόνιµοι διορισµοί στην
ειδική αγωγή, στην ειδική εκπαίδευση.
Θα το συζητήσουµε, δεδοµένου ότι, όπως είπαµε -και εµπράκτως το αποδεικνύουµε- θα επιδείξουµε το αναγκαίο ενδιαφέρον,
θα ανταποκριθούµε στην υποχρέωση της πολιτείας, θα συστήσουµε και µία ειδική επιτροπή που θα συζητήσει το σύνολο της
νοµοθετικής λειτουργίας των σχολείων της ειδικής αγωγής.
Θα έχουµε πολλές ευκαιρίες να συζητήσουµε όχι µε όρους αντιπολίτευσης και συµπολίτευσης, αλλά µε όρους ενδιαφέροντες
για ένα κοινό καλό, για το καλό αυτών των παιδιών το ζήτηµα της
ειδικής αγωγής.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ευχαριστούµε κύριε
Υπουργέ.
Ο κ. Δελής έχει τον λόγο για να δευτερολογήσει.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΛΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Σας άκουσα µε προσοχή, κύριε Υπουργέ. Για άλλη µία φορά
κάνατε τις διαπιστώσεις που είναι ορατές, βέβαια, και µε γυµνό
µάτι στον χώρο της εκπαίδευσης και ιδιαίτερα στον χώρο της ειδικής αγωγής. Δείξατε τη συγκατάβασή σας για τα προβλήµατα
και είπατε και εσείς ένα ακόµα «θα», ένα από αυτά που πολύ πριν
από εσάς και στη θέση σας και σε άλλα Υπουργεία τα είπαν, και
όπως λέει και ο λαός µας τα «θα» τα σπέρνεις, αλλά δεν φυτρώνουν ποτέ.
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Επικαλείστε τη δύσκολη οικονοµική συγκυρία. Λέτε επιπλέον
ότι παραλάβατε και εσείς –και σε αυτό δεν πρωτοτυπείτε- χάος,
καµένη γη, «γι’ αυτό και δεν µπορούµε να κάνουµε τίποτα». Τα
ίδια έλεγαν και οι προηγούµενες κυβερνήσεις και οι προηγούµενοι Υπουργοί γι’ αυτούς που διαδέχθηκαν, µονάχα που πρέπει να
σας θυµίσουµε εδώ ότι συνεχίζετε την ίδια πολιτική, κύριε
Υπουργέ. Υλοποιείτε και εσείς τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, για την οποία θα αναφερθώ παρακάτω.
Τα χρήµατα που χρειάζονται, κύριε Υπουργέ, και που δυσκολεύετε το Υπουργείο σας να τα βρει, βρίσκονται πάρα πολύ εύκολα, όταν είναι να καλύψουν τις ανάγκες των τραπεζιτών, όταν
είναι να καλύψουν τις νατοϊκές δαπάνες για αεροπλάνα-αντίκες
που στην ουσία δεν είναι απαραίτητα στην Ελληνική Αεροπορία,
όταν είναι να δώσετε προνόµια στο κεφάλαιο, να διαγράψετε
χρέη και πρόστιµα, ακόµα και για φοροδιαφυγή και µιλώ για τη
θητεία της προηγούµενης κυβέρνησής σας.
Υλοποιείτε συγκεκριµένα και εσείς στον χώρο της ειδικής αγωγής -και µε την ευκαιρία να σας ρωτήσουµε αν θα υλοποιήσετε
αυτό που είπατε για το ότι θα προσπαθήσετε να λειτουργήσετε
ένα ειδικό σχολείο ανά διεύθυνση, γιατί κάτι τέτοιο καταλαβαίνετε πολύ απλά σηµαίνει ότι θα κλείσουν τα υπόλοιπα ειδικά σχολεία που υπάρχουν, όσα υπάρχουν- µία στρατηγική που οδηγεί
στην ουσία στο όνοµα της διαφορετικότητας και στο όνοµα της
αποασυλοποίησης, στο να πεταχτούν κυριολεκτικά αυτά τα παιδιά που έχουν ανάγκη ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης από τα
ειδικά σχολεία στα σχολεία της γενικής αγωγής.
Εκεί θα επιχειρήσετε τις λεγόµενες παράλληλες στηρίξεις. Και
να πούµε εδώ ότι για την παράλληλη στήριξη τώρα, αυτή τη
στιγµή που µιλάµε, ενώ θα έπρεπε να είναι ένας εκπαιδευτικός
για ένα µαθητή, έχουµε παράλληλη στήριξη ενός εκπαιδευτικού
σε δύο, τρεις, ακόµη και τέσσερις µαθητές. Κατανέµει, δηλαδή,
το χρόνο. Κάθε µαθητής δικαιούται το 1/4 ή το 1/3 των ωρών του
εκπαιδευτικού. Πρόκειται για µια παράλληλη στήριξη που κάθε
χρόνο αλλάζει, µια παράλληλη στήριξη µε βάση παλαιότερο
νόµο, τον οποίο εσείς βέβαια διατηρείτε. Μπορεί και γονείς από
την τσέπη τους να πληρώσουν. Να, λοιπόν, πώς µπαίνει και η
ιδιωτικοποίηση, ιδιαίτερα στα παιδιά που έχουν αυτισµό.
Ολοκληρώνοντας, κύριε Πρόεδρε, δεν θέλω να απαριθµήσω
εδώ τα σοβαρότατα κτηριακά προβλήµατα. Να πω µονάχα ότι
έχουν αποφοιτήσει µέχρι τώρα δύο χιλιάδες και πλέον εκπαιδευτικοί από τα πανεπιστηµιακά τµήµατα Ειδικής Αγωγής και δεν
έχει διοριστεί ούτε ένας από αυτούς.
Να πω ότι στο Ειδικό Σχολείο Κωφών και Βαρήκοων στη Θεσσαλονίκη φοιτούν όσα παιδιά µπορούν να πάνε από µόνα τους,
όσα παιδιά µπορούν να τα µετακινήσουν οι ίδιοι οι γονείς τους σήµερα που µιλάµε, αυτή τη στιγµή- και τα υπόλοιπα περιµένουν
ακόµα να λυθεί το πρόβληµα της µετακίνησης.
Τέλος, να πω κάτι που είναι άµεσο και επιτακτικό. Ξέρετε,
κύριε Υπουργέ, υπάρχουν παιδάκια µε αναπηρία, τα οποία έχουν
ανάγκη λογοθεραπείας και εργοθεραπείας και έχουν κοπεί οι δωρεάν εργοθεραπείες και λογοθεραπείες. Πάρα πολλοί γονείς
από τέτοιες λαϊκές οικογένειες πολύ απλά δεν κάνουν αυτά τα
απαραίτητα για τα παιδιά τους γιατί δεν έχουν τα απαραίτητα
χρήµατα.
Νοµίζουµε ότι θα πρέπει να πείτε κάτι γι’ αυτό, να δεσµευθείτε.
Επειδή, βεβαίως, η κατάσταση δεν µπορεί να περιµένει και ούτε
µπορεί ο κόσµος να περιµένει πότε εσείς θα ξεκινήσετε του χρόνου να εφαρµόσετε µία πολιτική διορισµών -πολιτικές που εξαγγέλθηκαν, όπως είπα, και από άλλους πολλές φορές πριν από
εσάς- νοµίζω ότι οι αγώνες που έχουν ήδη ξεκινήσει στην ειδική
αγωγή εντείνονται και πρέπει να ενταθούν. Θα πρέπει να κορυφωθούν στην απεργία της 12ης Νοέµβρη την ερχόµενη Πέµπτη.
Πολεµάµε τώρα για όλα και πολεµάµε ιδιαίτερα γι’ αυτόν τον
ευαίσθητο και ιδιαίτερο χώρο της ειδικής αγωγής.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Τον λόγο έχει ο κύριος Υπουργός.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ (Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων): Καταλαβαίνω ότι κάθε κόµµα της Αντιπολίτευσης
πρέπει να αντιπολιτεύεται, αλλά κάνω µία έκκληση, να µη µηδενίζουµε όσα έχουν γίνει στον ευαίσθητο χώρο της εκπαίδευσης

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

που είναι η ειδική αγωγή.
Εµείς ως Κυβέρνηση αναγνωρίζουµε ότι η συνολική εικόνα του
χώρου της ειδικής αγωγής µόλις τελευταία έχει αρχίσει να καταγράφεται συστηµατικά, παρ’ ότι η ειδική αγωγή λειτουργεί στη
χώρα µας οργανωµένα πάνω από τριάντα χρόνια. Όµως, οι κινήσεις που έγιναν τα τελευταία χρόνια –µπορεί να κατηγορηθούν
οι κυβερνήσεις ότι κάνουν βεβιασµένες και πρόχειρες κινήσεις
ως προς την υλοποίησή τους- ήταν προς τη σωστή κατεύθυνση.
Οι νέες σχολικές δοµές που δηµιουργήθηκαν, τα τµήµατα ένταξης ΑΜΕΑ µέσα στα σχολεία γενικής εκπαίδευσης, τα ειδικά
σχολεία για διάφορες κατηγορίες µαθητών µε σύνθετες ανάγκες, τα προγράµµατα συνεκπαίδευσης, τα εργαστήρια ειδικής
επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, τα ΤΕΕ ειδικής
αγωγής, τα κέντρα διάγνωσης, αξιολόγησης και υποστήριξης
των µαθητών µε ειδικές ανάγκες και άλλα πολλά έθεσαν τις βάσεις για την αντιµετώπιση των αναγκών του παιδιού που χρειάζεται ειδικό εκπαιδευτικό χειρισµό.
Άρα θα αξιοποιήσουµε αυτές τις δυνατότητες για να τις βελτιώσουµε και να δώσουµε σταδιακά, βήµα-βήµα, λύσεις στα προβλήµατα. Δεν καταστροφολογούµε. Επισηµαίνουµε τα
προβλήµατα και αυτά που υπήρχαν και αυτά που υπάρχουν σήµερα.
Θα ήταν, κατά τη γνώµη µου, άδικο να κατηγορείτε την Κυβέρνηση των ολίγων µηνών ή των ολίγων εβδοµάδων ότι δεν αντιµετώπισε στο µέτρο των δυνατοτήτων της το πρόβληµα του
διορισµού του προσωπικού στα ειδικά σχολεία. Οι πίνακες είναι
αδιάψευστοι µάρτυρες των όσων µπορέσαµε να κάνουµε και, εν
πάση περιπτώσει, του έµπρακτου ενδιαφέροντος που έχουµε
επιδείξει.
Φέτος σε όλες τις δοµές -εξατοµικευµένη σε ειδικά σχολεία,
εξειδικευµένη, βοηθητικό προσωπικό, ΚΕΔΔΥ κ.λπ.- προσλάβαµε
αναπληρωτές και ο αριθµός είναι δύο χιλιάδες τετρακόσιοι ενενήντα τέσσερις. Οι περισσότεροι από αυτούς έχουν πάει ήδη
στις θέσεις τους και συνεχώς βελτιώνεται και αυτή η κατάσταση,
του να πάνε δηλαδή οι αναπληρωτές στα σχολεία.
Πέρυσι ο αντίστοιχος αριθµός ήταν χίλιοι διακόσιοι σαράντα
τέσσερις αναπληρωτές. Το ξαναλέω: Πέρυσι διακόσιοι σαράντα
τέσσερις προσλήφθηκαν και φέτος δύο χιλιάδες τετρακόσιοι ενενήντα τέσσερις. Διπλασιασµός. Και αυτή η εικόνα που φαίνεται
ήδη στα σχολεία ειδικής αγωγής θα φανεί ακόµη περισσότερο
όταν ολοκληρωθεί τις επόµενες ηµέρες το πρόγραµµα στο οποίο
αναφερθήκαµε νωρίτερα.
Άρα δεν είναι «θα». Αντιθέτως, είναι δέσµευση που υλοποιείται.
Και παρακαλώ να µας ελέγξετε µε τον πιο αυστηρό τρόπο εάν
το επόµενο διάστηµα -όχι του χρόνου- αν τους επόµενους µήνες,
δεν προκαλέσουµε εµείς µε σχέδιο, µε πρόγραµµα, µε προτάσεις, µε αποφάσεις διάλογο προκειµένου να αντιµετωπισθούν τα
προβλήµατα που έχουν τα σχολεία της ειδικής αγωγής.
Και κάτι τελευταίο: Δεν θα αντιδικήσουµε για τα ζητήµατα τα
οποία αναφέρατε. Δεν είναι ότι έχουµε χρήµατα και δεν τα αξιοποιούµε. Μην πάµε στη γενική συζήτηση περί των τραπεζών και
των εξοπλισµών. Είναι µία µεγάλη συζήτηση αυτή που ξεφεύγει
από τη σηµερινή µας διαδικασία εδώ πέρα. Είναι σαφές ότι η Κυβέρνηση έχει ως προτεραιότητα τα σχολεία, την εκπαίδευση, την
υγεία και την δηµόσια διοίκηση. Θα φανεί αυτό το επόµενο διάστηµα.
Είµαστε Κυβέρνηση –επαναλαµβάνω- ολίγων εβδοµάδων ή
µηνών και θα είµαστε Κυβέρνηση τετραετίας. Θα κριθούµε στο
τέλος της τετραετίας, αλλά σταδιακά µέχρι το τέλος της τετραετίας θα δείτε τι µέτρα θα λάβουµε για την ιστορία της εκπαίδευσης.
Αναφερθήκατε σε µία εξαγγελία δική µου. Έχει γίνει µία παρανόηση. Δεν είπα «ένα σχολείο σε κάθε περιφέρεια». Είπα τουλάχιστον ένα σχολείο ειδικής αγωγής ανά περιφέρεια. Το τονίζω
για να µην υπάρχει καµµία παρεξήγηση. Τουλάχιστον ένα σχολείο ανά περιφέρεια ειδικής αγωγής.
Θα µπορούσαµε να αναφερθούµε και σε άλλα ζητήµατα. Επαναλαµβάνω ότι το θέµα της εκπαίδευσης είναι θέµα εθνικού κοινωνικού διαλόγου. Η εκπαίδευση αποτελεί αυτό που θα ονοµάζαµε το «κοινό καλό» για την κοινωνία µας. Δεν σβήνω τις διαφορετικές ιδεολογικές αφετηρίες ούτε τις κοινωνικές αντιπαραθέσεις
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που οργανώνονται και τις ανισότητες γύρω από το θέµα της εκπαίδευσης. Όµως, καθήκον όλων µας εδώ είναι να ενισχύσουµε
µία πορεία εξοµάλυνσης αυτών των κοινωνικών ανισοτήτων που
µία κραυγαλέα και δραµατική –κατά τη γνώµη µου- όψη είναι η κατάσταση των ειδικών σχολείων.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ευχαριστούµε τον
κύριο Υπουργό.
Επιτρέψτε µου, κύριε Υπουργέ, τα στοιχεία που µόλις προηγουµένως διαβάσατε να τα καταθέσετε στα Πρακτικά για να
διανεµηθούν σε όσους από τους συναδέλφους ενδιαφέρονται.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ (Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων): Θα δώσω όλους τους πίνακες. Δεν θέλω να µπερδέψω το Σώµα µε στοιχεία αριθµητικά. Ανέφερα τα κύρια. Είναι
πέντε πίνακες.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Εντάξει, κύριε
Υπουργέ. Καταθέστε τα και θα επιληφθούν οι Υπηρεσίες.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ (Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων): Βεβαίως, κύριε Πρόεδρε.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων κ. Νικόλαος Φίλης καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία βρίσκονται στο αρχείο του
Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ευχαριστούµε
πολύ.
Η έκτη µε αριθµό 61/2-11-2015 επίκαιρη ερώτηση πρώτου κύκλου του Βουλευτή Αχαΐας των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κ. Νικολάου Νικολόπουλου προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε
τον σχεδιασµό της Κυβέρνησης περί επιβολής και άλλης έκτακτης εισφοράς δεν συζητείται λόγω αναρµοδιότητας και διαγράφεται.
Εισερχόµαστε στην πέµπτη µε αριθµό 58/2-11-2015 επίκαιρη
ερώτηση πρώτου κύκλου του Βουλευτή Λαρίσης του Ποταµιού
κ. Κωνσταντίνου Μπαργιώτα προς τον Υπουργό Υγείας, σχετικά
µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων στη λειτουργία του Πανεπιστηµιακού Γενικού Νοσοκοµείου Λάρισας (ΠΓΝΛ).
Στην ερώτηση θα απαντήσει ο Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας
κ. Παύλος Πολάκης.
Κύριε Μπαργιώτα, έχετε τον λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΓΙΩΤΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κύριε συνάδελφε,
µπορείτε να µετακινηθείτε σε κάποιο διπλανό έδρανο, γιατί
υπάρχει κάποιο τεχνικό πρόβληµα µε το µικρόφωνό σας;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΓΙΩΤΑΣ: Μάλιστα, κύριε Πρόεδρε.
Δεν ανοίγει κανένα µικρόφωνο, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ας διακόψουµε για
λίγο, κύριοι συνάδελφοι, µέχρι να αποκατασταθεί το πρόβληµα
από την Τεχνική Υπηρεσία.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΓΙΩΤΑΣ: Βεβαίως, κύριε Πρόεδρε.
(Στο σηµείο αυτό ελέγχεται και αποκαθίσταται το τεχνικό πρόβληµα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Αποκαταστάθηκε το
πρόβληµα, κύριε συνάδελφε.
Ορίστε, έχετε τον λόγο για να αναπτύξετε την ερώτησή σας.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΓΙΩΤΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, καληµέρα. Η ερώτηση αφορά το άθροισµα
των δύο νοσοκοµείων της πόλης πρακτικά της Λάρισας, τα
οποία, όπως γνωρίζετε, έχουν συγχωνευτεί διοικητικά τουλάχιστον και αποτελούν ως άθροισµα µία από τις µεγαλύτερες µονάδες της χώρας. Πολύ φοβάµαι ότι το νοσοκοµείο αυτό έχει τα
γνωστά προβλήµατα -θα τα πούµε και στη συνέχεια- που δυστυχώς λίγο-πολύ έχουν τα νοσοκοµεία της χώρας και δεν αποτελεί
εξαίρεση.
Όπως είπε και ο Υπουργός αυτές τις ηµέρες στα κανάλια και
στα ΜΜΕ, επίκειται το µπλακάουτ στο σύστηµα υγείας, κάτι που
δεν θα σχολιάσω. Το µπλακάουτ υπήρξε στο Νοσοκοµείο της Λάρισας και υπήρξε όχι µόνο λόγω των µνηµονιακών ρυθµίσεων
αλλά και λόγω της εµµονής που παρουσίασε η προηγούµενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ -και πολύ φοβάµαι και η νυν- µε την αποµάκρυνση των διοικήσεων.
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Έτσι, λοιπόν, το νοσοκοµείο έµεινε για µήνες ακέφαλο χωρίς
διοίκηση, δηλαδή χωρίς διοικητή και υποδιοικητή, λειτουργεί σήµερα µετά τη µετακίνηση του διοικητή του Νοσοκοµείου του
Βόλου προσωρινώς στη Λάρισα και χωρίς κανέναν αναπληρωτή.
Αποτέλεσµα αυτού είναι να µην έχει νόµιµο διοικητικό συµβούλιο
και να έχει συσσωρεύσει πάνω από χίλια διακόσια θέµατα στην
ηµερήσια διάταξη που εκκρεµούν, να έχει απλήρωτους τους πάντες ουσιαστικά από τον Δεκέµβριο, σε ό,τι αφορά προµηθευτές
και προµήθειες και να γίνεται ένας αγώνας δρόµου πραγµατικά
για το ΕΣΠΑ, το οποίο κινδυνεύει να χαθεί. Επίσης, κινδυνεύει να
χαθεί ο στεφανιογράφος, ο µαγνητικός τοµογράφος στο παλιό νοσοκοµείο, ο εξοπλισµός του χειρουργείου για το παλιό νοσοκοµείο
και ο καινούργιος αξονικός για το καινούργιο, µεταξύ άλλων πολλών.
Επιτέλους, χθες βράδυ κατατέθηκε µια τροπολογία, η οποία
λύνει το πρόβληµα του πανεπιστηµιακού νοσοκοµείου, όσον
αφορά στη λειτουργία του Δ.Σ., ανοίγει όµως άλλα, που θα τα σχολιάσουµε αναγκαστικά –θα µου επιτρέψετε- στη συνέχεια.
Θέλω να επισηµάνω ότι η τροπολογία αυτή έγινε µετά από µια
πάνδηµη, θα έλεγα, πίεση από τη Θεσσαλία µε χαρακτηριστική
βραδύτητα, τέτοια που να λύνει σίγουρα µεσοπρόθεσµα το πρόβληµα της διοίκησης του νοσοκοµείου, αλλά να δηµιουργεί µεγάλη ανασφάλεια αναφορικά µε το θέµα του ΕΣΠΑ.
Ένα µέρος του ΕΣΠΑ, λοιπόν, φαίνεται από τις πληροφορίες ότι
εξακολουθεί να κινδυνεύει να χαθεί, λόγω του γεγονότος ότι δεν
υπήρχε διοικητικό συµβούλιο στο νοσοκοµείο για πάρα πολύ
καιρό.
Κατά πάσα πιθανότητα, θα χρειαστεί γεφύρωση και θα ήθελα
να το δούµε αυτό. Θα απευθυνθώ και στον αρµόδιο Υπουργό Ανάπτυξης και θα ήθελα την υποστήριξή σας γι’ αυτό. Θα χρειαστεί
κατά πάσα πιθανότητα να δούµε όλο το ΕΣΠΑ υγείας και πώς µπορούµε να σώσουµε πολλά πράγµατα από αυτό, γιατί όπως ξέρετε
είναι η µοναδική ευκαιρία για την εγκατάσταση υποδοµών στα ελληνικά νοσοκοµεία για πολλά χρόνια. Το επόµενο ΕΣΠΑ έχει ελά
χιστα έως καθόλου χρήµατα για µηχανήµατα και τεχνολογία.
Έτσι, λοιπόν, στο νοσοκοµείο δηµιουργήθηκε το κοµφούζιο που
δηµιουργήθηκε λόγω της αποµάκρυνσης των διοικητών. Η τροπολογία έρχεται να λύσει το θέµα. Όµως, υπάρχει µια παραφιλογογία όλους αυτούς τους µήνες σχετικά µε τις διοικήσεις των
νοσοκοµείων και η Κυβέρνηση έχει δείξει εµµονή για την αποµάκρυνση σώνει και καλά όλων των διοικητών όλων των νοσοκοµείων
και η χωρίς όρους αντικατάστασή τους. Θυµίζω την πολύ κακή
τροπολογία Κουρουµπλή, η οποία αναπέµφθηκε από την τρόικα.
Για µένα ήταν µια ντροπιαστική κατάσταση, δεκαπέντε ηµέρες
µετά την ψήφιση ενός νόµου να αναλαµβάνετε ουσιαστικά την
υποχρέωση να καταργήσετε αυτή τη διαδικασία-γιατί δεν το έχετε
κάνει ακόµα- και να γυρίζουµε στον παλιό νόµο.
Σπεύσατε να αξιολογήσετε δηµοσίως εσείς ο ίδιος -και σας
έχω ακούσει επανειληµµένα- όλους τους διοικητές των νοσοκοµείων πριν συσταθεί η επιτροπή που προβλέπει ο σε ισχύ νόµος
και πριν υπάρξει αξιολόγηση. Και από χθες που κατατέθηκε η
τροπολογία, που είπαµε ότι λύνει το πρόβληµα του πανεπιστηµιακού νοσοκοµείου έχει αναπτυχθεί µια παραφιλολογία, κύριε
Υπουργέ, και εκεί θέλω να καταλήξω, η οποία λέει ότι αυτή η τροπολογία ανοίγει τον δρόµο για την εκδίωξη όλων ή πολλών διοικήσεων των νοσοκοµείων, καθώς επιτρέπει να λειτουργήσουν τα
νοσοκοµεία ακέφαλα για ένα χρονικό διάστηµα.
Νοµίζω ότι λόγω της επικαιρότητας είναι επίσης ένα καίριο
ερώτηµα, στο οποίο θα ήθελα µια απάντηση. Θα ήθελα να µας
πείτε τι σκοπεύετε να κάνετε µε τις διοικήσεις των νοσοκοµείων
και εάν σκοπεύετε να τις αντικαταστήσετε µε τις διατάξεις του
νόµου που ισχύει, δηλαδή µετά από αξιολόγηση και κατάρτιση
καταλόγου ή εάν σκοπεύετε να εκδιώξετε διοικήσεις και να αφήσετε τα νοσοκοµεία µε το διευθυντή των ιατρικών υπηρεσιών και
το κολοβό Δ.Σ., όπως προβλέπει η δεύτερη παράγραφος της
τροπολογίας.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ευχαριστούµε τον
κ. Μπαργιώτα.
Ο Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας κ. Παύλος Πολάκης έχει τον
λόγο.
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ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας): Κύριε
Μπαργιώτα, ευχαριστώ για την ερώτηση, γιατί µου δίνετε την ευκαιρία να υπερασπίσω προκαταβολικά την τροπολογία, που έχει
κατατεθεί από χθες το βράδυ στο νοµοσχέδιο του Υπουργείου
Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τις συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις
κ.λπ., η οποία λύνει ένα οξύτατο πρόβληµα που έχει υπάρξει
τους τελευταίους µήνες σε κάποια νοσοκοµεία της χώρας.
Κατ’ αρχάς, θα απαντήσω στο σύνολο της ερώτησής σας γιατί
απ’ ό,τι κατάλαβα αφιερώσατε τον µεγαλύτερο χρόνο στο θέµα
των διοικήσεων των νοσοκοµείων. Έχετε βάλει και κάποια άλλα
ερωτήµατα στην ερώτησή σας, τα οποία θα απαντήσω συνολικά.
Για διάφορους λόγους, λοιπόν, κάποιοι διοικητές ή υποδιοικητές
νοσοκοµείων, οι οποίοι εκτελούν αντίστοιχα χρέη προέδρου και
αντιπροέδρου του διοικητικού συµβουλίου του νοσοκοµείου
έχουν παραιτηθεί ή έχουν φύγει για διάφορους λόγους, ακόµα
και για λόγους υγείας, τους προηγούµενους µήνες σε διάφορα
νοσοκοµεία της χώρας. Έχει περάσει πάνω από ένα τρίµηνο που
δεν έχουν αντικατασταθεί και µε βάση των κώδικα των διοικητικών και των συλλογικών οργάνων θεωρείται παράνοµη η σύνθεση των διοικητικών συµβουλίων και δεν µπορούν αυτά να
πάρουν αποφάσεις, δηµιουργώντας µεγάλα προβλήµατα σε
πάρα πολλά ζητήµατα, σε ό,τι αφορά το προσωπικό, το ΕΣΠΑ,
όπως είδατε, σε µελέτες και έργα που γίνονται και γενικά ζητήµατα εύρυθµης λειτουργίας των νοσοκοµείων.
Αυτή την κατάσταση θεραπεύει η τροπολογία. Είναι αίτηµα και
του δικού σας νοσοκοµείου, όπως και άλλων νοσοκοµείων. Με
τη συγκεκριµένη διάταξη νοµιµοποιείται η δυνατότητα να συνεδριάζουν τα Δ.Σ. ακόµα και µετά την παρέλευση του τριµήνου.
Επίσης, δίνεται η δυνατότητα σε απουσία διοικητή, εάν υπάρχει
αναπληρωτής, να είναι νόµιµη η σύνθεση, σε απουσία αναπληρωτή διοικητή, αν υπάρχει διοικητής, δηλαδή υπάρχει πρόεδρος,
να υπάρχει νόµιµη σύνθεση. Τέλος, στα εννεαµελή Δ.Σ., στα διασυνδεόµενα νοσοκοµεία, εάν εκλείπουν και οι δύο, θα µπορεί να
είναι πρόεδρος ο διευθυντής διοικητικής οικονοµικής υπηρεσίας,
δυνατότητα που δεν έδινε ο νόµος ο οποίος είχε ψηφιστεί. Θεραπεύουµε αυτήν την ατέλεια του νόµου, δίνοντας τη δυνατότητα να λειτουργούν τα διοικητικά συµβούλια.
Από εκεί και πέρα, έρχοµαι στα υπόλοιπα ζητήµατα που έχετε
θέσει µε την ερώτησή σας και θα πω και πιο αναλυτικά για τη διοίκηση. Ρωτάτε εάν θα προκηρυχθούν άµεσα αυτές οι θέσεις µόνιµου προσωπικού.
Μα, προκηρύξαµε θέσεις µόνιµου προσωπικού, εννιακόσιες
ογδόντα πέντε σε όλη την Ελλάδα, από αυτές έξι θέσεις στο Νοσοκοµείο της Λάρισας αφορούν ΤΕ νοσηλευτικής, δύο ΥΕ βοηθητικού υγειονοµικού προσωπικού, τρεις βοηθούς θαλάµων,
έναν χειριστή ιατρικών συσκευών, έναν ΠΕ φαρµακοποιών και σε
εξέλιξη από παλαιότερες κρίσεις, οι οποίες είχαν χαθεί σε κάποια
συρτάρια του Υπουργείου για γνωστούς λόγους, είναι πέντε
προσλήψεις µόνιµου προσωπικού γιατρών του ΕΣΥ, που µαζί µε
άλλες περίπου τετρακόσιες τις έχουµε βάλει µπροστά και αρχίζουν σιγά σιγά και διορίζονται.
Και βέβαια, για τα όποια αιτήµατα υπάρχουν και από τα δικά
σας τα νοσοκοµεία σε σχέση µε επικουρικούς γιατρούς, µε την
αύξηση της χρηµατοδότησης, την οποία δώσαµε πρόσφατα -και
απαντώ και σε ένα άλλο ερώτηµά σας σε σχέση µε το ενδεχόµενο έκτακτης χρηµατοδότησης- δώσαµε, εάν δεν το καταλάβατε, έκτακτη χρηµατοδότηση, η οποία όσον αφορά τα
νοσοκοµεία της δικής σας ΥΠΕ από τα 150 περίπου εκατοµµύρια
τα 12 εκατοµµύρια…
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΓΙΩΤΑΣ: Τα πέντε εκατοµµύρια είναι
για το Πανεπιστηµιακό Νοσοκοµείο.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας): Μα
µισό λεπτό. Είναι κάποια πράγµατα που θα έπρεπε να τα ξέρετε
γιατί είστε και συνάδελφος.
Λοιπόν, τα 12 εκατοµµύρια…
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΓΙΩΤΑΣ: Οκτώ είναι συνολικά.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας): Μη
µε διακόπτετε όµως.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κύριε Μπαργιώτη,
ό,τι έχετε µπορείτε να το πείτε στη δευτερολογία σας.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας): Τα 12

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

εκατοµµύρια ευρώ πήγαν στην 5η ΥΠΕ και από εκεί τα 3,6 εκατοµµύρια πήγαν στο Νοσοκοµείο της Λάρισας και 1,2 στο «Κουτλιµπάνειο», συνολικά 4,8 εκατοµµύρια ευρώ. Με αυτά εδόθη η
δυνατότητα όλα τα αιτήµατα που υπάρχουν από τα νοσοκοµεία
για προκήρυξη επικουρικών γιατρών να υλοποιηθούν.
Και, βέβαια, σήµερα ανακοινώνω ότι µέσα σε δεκαπέντε ηµέρες έχουν ήδη διοριστεί -έχουν αναρτηθεί οι σχετικές πράξεις
στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»- ενενήντα επικουρικοί γιατροί και αυτό θα είναι
επιταχυνόµενο πολύ τις επόµενες ηµέρες, όταν ολοκληρωθεί η
διαδικασία της αναµόρφωσης των προϋπολογισµών σε όλα τα
νοσοκοµεία της χώρας. Αυτήν τη στιγµή είµαστε στους εβδοµήντα πέντε στο σύνολο των ενενήντα και θα µπορέσουν να ικανοποιηθούν όλα τα αιτήµατα, τα οποία έχουν διατυπώσει τα
νοσοκοµεία και οι ΥΠΕ προς το Υπουργείο.
Από εκεί και πέρα, όσον αφορά το σκέλος της ερώτησης που
αφορά τις υπερωρίες, το Υπουργείο έχει χρηµατοδοτήσει και τη
δική σας ΥΠΕ, αλλά και όλες τις ΥΠΕ.
Συγκεκριµένα, για τα τρία πρώτα τρίµηνα του τρέχοντος έτους
έχει χρηµατοδοτηθεί µε 3.464.640 ευρώ από τα οποία 2.651.340
ευρώ για εφηµερίες στις 20 Μαΐου, στις 23 Ιουλίου και στις 18
Σεπτεµβρίου και 813.00 ευρώ για υπερωρίες στις 16 Ιουνίου, στις
21 Ιουλίου και στις 17 Σεπτεµβρίου. Υπάρχουν και οι πιστώσεις
για το τέταρτο τρίµηνο. Είναι εξασφαλισµένες για όλα τα νοσοκοµεία της χώρας. Από εκεί και πέρα, είναι σαφές ότι από περιοχή σε περιοχή υπάρχει ένας διαφορετικός ρυθµός
ανταπόκρισης του µηχανισµού.
Το Υπουργείο έκανε αυτό που έπρεπε να έχει κάνει. Τα χρήµατα τα έχει πιστώσει στους λογαριασµούς των νοσοκοµείων,
αλλά παρατηρούνται ανεπάρκειες και δυσλειτουργίες σε ορισµένες περιοχές. Για παράδειγµα, στη δυτική Μακεδονία ή στην
Κρήτη έχουν πληρωθεί όλοι κανονικότατα. Στην Πελοπόννησο
µέχρι τις 20 Νοεµβρίου θα έχουν πληρωθεί.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κύριε Υπουργέ,
ολοκληρώστε, σας παρακαλώ. Φθάνουµε ήδη στα έξι λεπτά.
Έχετε και δικαίωµα δευτερολογίας.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας): Από
εκεί και πέρα υπάρχουν κάποιες δυσλειτουργίες σε κάποιες ΥΠΕ
ή σε κάποια κέντρα υγείας, τα οποία όµως πιέζουµε για να λυθούν µέσα από την αναδιοργάνωση του διοικητικού µηχανισµού
µέσα στο επόµενο διάστηµα.
Αυτά έχω να πω κατ’ αρχάς και θα επανέλθω στη δευτερολογία µου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ευχαριστούµε,
κύριε Υπουργέ.
Κύριε Μπαργιώτα, ορίστε, έχετε τον λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΓΙΩΤΑΣ: Η τοποθέτηση του Υπουργού ήταν κατά τον µοντέρνο όρο, του συρµού, της µόδας δηλαδή, εµπροσθοβαρής σήµερα, αφού απάντησε και στα
ερωτήµατα που είχα σκοπό να θέσω και στη δευτερολογία µαζικά. Δεν απαντήσατε, βέβαια, για το τι σκοπεύετε να κάνετε µε
τις διοικήσεις των νοσοκοµείων. Το επαναφέρω, λοιπόν, αφού
έχετε χρόνο στη δευτεροµιλία σας.
Θα ήθελα να επισηµάνω ότι όλα αυτά που λέτε είναι λίγο-πολύ
σωστά και συµφωνώ. Η χρηµατοδότηση υπάρχει, αλλά δεν φθάνει. Αυτό το νόηµα είχε η ερώτηση για έκτακτη χρηµατοδότηση.
Είναι ένα µεγάλο νοσοκοµείο. Είναι ένα νοσοκοµείο το οποίο ξέρετε ότι καλύπτει όλη την κεντρική Ελλάδα σε δευτεροβάθµιο
και τριτοβάθµιο επίπεδο. Απ’ αυτήν την άποψη έχει τεράστιες
ανάγκες.
Όµως, µου δίνετε την ευκαιρία να προχωρήσω και να επισηµάνω για τους εργαζόµενους ότι υπάρχει µία κακή συνήθεια η
οποία κρατά –και όχι µόνο στη Θεσσαλία- το να υπάρχουν, δηλαδή, αυθαίρετες περικοπές δεδουλευµένων της τάξης του 25%30%. Αυτό αφορά και τις εφηµερίες αλλά και τις υπερωρίες των
νοσηλευτών, οι οποίες πληρώνονται µεν όταν πληρώνονται, αλλά
«κουρεµένες» παρανόµως πρακτικά. Είναι δεδουλευµένα, τα
οποία «κουρεύονται» παρανόµως και αυτό ακόµα και σε προϋπολογισµούς θα το βρούµε µπροστά µας στην υγεία, γιατί τα περισσότερα απ’ αυτά θα τελεσιδικήσουν κάποια στιγµή στο άµεσο
µέλλον, µε αποτέλεσµα να προσθέσουν κόστος στο νοσοκοµείο,
θέµα το οποίο απλώς τώρα το ρίχνουµε κάτω από το χαλί.
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Αυτό είναι ένα µεγάλο θέµα που δεν αφορά µόνο το νοσοκοµείο. Τα κέντρα υγείας της περιοχής βρίσκονται σε επίσχεση,
γιατί οι πάντες είναι απλήρωτοι από την 1-1-2015 ή από την 1-52015 κατά περίπτωση. Δεν είναι τόσο καλή η εικόνα µε τις πληρωµές στην περιφέρεια και αυτό έχει να κάνει µε τον ρυθµό της
χρηµατοδότησης και µε τις αδυναµίες της διοίκησης και των διοικήσεων των ΥΠΕ, οι οποίες απέτυχαν παταγωδώς το προηγούµενο εξάµηνο στο να διαχειριστούν, για παράδειγµα, τα κέντρα
υγείας. Επίσης, το Υπουργείο καθυστέρησε δραµατικά να καταθέσει την τροπολογία που χρειαζόταν, για να µπορέσουν να κινηθούν τα ασθενοφόρα και να αρχίσουν να τροφοδοτούνται τα
κέντρα υγείας, µε τη γνωστή ιστορία που ξέρετε, για να µην επεκταθούµε.
Το νοσοκοµείο έχει σοβαρές ελλείψεις σε προσωπικό. Είπατε
από µόνος σας –είχα σκοπό να το επισηµάνω κι εγώ- ότι από
τους εννιακόσιους ογδόντα που διορίζονται µε τις δύο προκηρύξεις που βγήκαν, παίρνει οκτώ, εκ των οποίων κανείς δεν είναι
νοσηλευτής, σε ένα νοσοκοµείο το οποίο έχει πολλά µεγάλα κενά
και λειτουργεί µε 90% - 95% πληρότητα. Δεν πρέπει να ξεχνάµε
ότι οι οριζόντιες περικοπές και οι οριζόντιες κατανοµές είναι εξ
ορισµού άδικες. Όταν δεν αξιολογείς και δεν ξέρεις τι έργο παράγει το κάθε νοσοκοµείο, δεν µπορείς να κάνεις κατανοµές.
Αυτό είναι ένα µεγάλο πρόβληµα.
Υπάρχει το µεγάλο ερώτηµα µε τι κριτήρια γίνονται οι κατανοµές των καινούργιων διορισµών, των λίγων, των ελάχιστων. Εκ
των πραγµάτων είναι λίγες. Ήταν τέσσερις χιλιάδες πεντακόσιες,
σύµφωνα µε τον Πρωθυπουργό, έγιναν τρεις χιλιάδες διακόσιες
και πολύ φοβάµαι –µακάρι να διαψευσθώ- ότι θα είναι κατά πάσα
πιθανότητα λιγότερες. Με τι κριτήρια γίνονται οι κατανοµές;
Το παλαιό νοσοκοµείο, το «Κουτλιµπάνειο», για παράδειγµα,
ολοκλήρωσε τη ΜΑΦ µετά από µία µαραθώνια διαδικασία ετών.
Δεν υπάρχει καµµία πρόβλεψη στελέχωσης. Για να λειτουργήσει,
θέλει στοιχειωδώς προσωπικό. Δεν υπάρχει πουθενά καµµία
πρόβλεψη. Μπαίνουν αυτά στον αλγόριθµο ή θα συνεχίσουµε να
κάνουµε µεγάλες, φαραωνικές κατασκευές και θα τις ξεχνάµε να
αραχνιάζουν; Μπορούµε να το λύσουµε το θέµα; Υπάρχει η κατανοµή;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Θα ζητήσω από τον κ. Λαµπρούλη την ευαισθησία του και λίγο
χρόνο, γιατί θέλω να θίξω ένα πολύ σηµαντικό θέµα το οποίο ταλανίζει τη Θεσσαλία, κύριε Υπουργέ και το έχουµε συζητήσει και
κατ’ ιδίαν εδώ απ’ έξω. Αυτό είναι το θέµα του «σέρβις» των καρκινοπαθών, της θεραπείας των καρκινοπαθών στη Θεσσαλία που
είναι η µεγάλη «τρύπα», η µεγάλη ντροπή, αν θέλετε του Εθνικού
Συστήµατος Υγείας για ένα εκατοµµύριο πληθυσµού, καθώς οι
συνθήκες και οι υποδοµές είναι ελάχιστες, προφανώς όχι µε δική
σας ευθύνη.
Το µοναδικό µηχάνηµα, λοιπόν, ακτινοθεραπείας στη Θεσσαλία είναι πέραν ορίου ζωής εδώ και πολλά χρόνια. Λειτουργεί
χάρη στον «κανιβαλισµό» του µικρού, που είναι κατεστραµµένο
από χρόνια και πολύ σύντοµα θα πάψει να λειτουργεί. Η µόνη ελπίδα να αντικατασταθεί είναι η εκκρεµούσα δωρεά Νιάρχου,
όπως γνωρίζετε, που αφορά επτά µηχανήµατα σε όλη τη χώρα
και η οποία κινδυνεύει να χαθεί εξαιτίας του γεγονότος ότι δεν
υπάρχει προσωπικό.
Το Ίδρυµα Νιάρχου θέλει εξασφάλιση ότι µε την εγκατάσταση
των δωρεών θα µπορούν να λειτουργήσουν. Το Πανεπιστηµιακό,
όπως σας είπα και κατ’ ιδίαν, έχει τη δυνατότητα να το λειτουργήσει. Έχει τµήµα και προσωπικό. Όµως, λείπουν δύο ακτινοφυσικοί. Η διοίκηση του νοσοκοµείου ισχυρίζεται ότι έχοντας έναν
προϋπολογισµό ισοσκελισµένο -και τέλος πάντων νοικοκυρεµένο, για να µη λέω µεγάλες κουβέντες-, µπορεί να απορροφήσει
τη δαπάνη της πρόσληψης δύο ακτινοφυσικών.
Θα σας παρακαλούσα, λοιπόν, να δείτε το θέµα µε ιδιαίτερη
ευαισθησία, καθώς κινδυνεύει µαζί µε το ΕΣΠΑ να χαθεί και η
δωρεά του Νιάρχου. Το έχουµε συζητήσει και το έχουµε πει
πάρα πολλές φορές ότι βρισκόµαστε σε µια κρίσιµη κατάσταση
από εδώ και πέρα. Με τους πεπερασµένους προϋπολογισµούς
που υπάρχουν, ο εξοπλισµός και οι επενδύσεις σε εξοπλισµό
είναι ελάχιστες έως µηδενικές.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κύριε Μπαργιώτα,
σας παρακαλώ να συντοµεύετε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΓΙΩΤΑΣ: Νοµίζω ότι είναι πολύ σηµαντικό να µη χαθεί η δυνατότητα ακτινοθεραπείας στη Θεσσαλία,
η οποία είναι ήδη ελάχιστη και οδηγεί την πλειοψηφία των ασθενών µε τέτοιες ανάγκες στο «Διαβαλκανικό», σε ιδιωτικά κέντρα
των Αθηνών και σε µεγάλα νοσοκοµεία εκτός Θεσσαλίας, επιβαρύνοντάς τα και αυτά, που έτσι κι αλλιώς είναι συµφορηµένα.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κύριε Υπουργέ,
έχετε τον λόγο για τρία λεπτά.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας): Κύριε
Μπαργιώτα, όπως έχετε καταλάβει, είναι πολιτική επιλογή της
Κυβέρνησής µας η στήριξη του δηµόσιου συστήµατος υγείας.
Ό,τι βοηθάει σε αυτήν την κατεύθυνση, θα «βάλουµε πλάτη» να
γίνει.
Τα κριτήρια επιλογής των θέσεων του προσωπικού έχουν να
κάνουν µε τις προτάσεις που µας στέλνουν τα νοσοκοµεία και οι
ΔΥΠΕ και µε βάση τις αναγκαιότητες που υπάρχουν, κάτι που ξέρετε πολύ καλά. Υπάρχουν επείγουσες, πιο επείγουσες και µεσαίες ανάγκες. Γίνεται, λοιπόν, µια κατανοµή. Όµως, δεν έχει
τελειώσει η κατανοµή των δύο χιλιάδων τετρακοσίων θέσεων, εκ
των οποίων οι εξακόσιες είναι για γιατρούς, οι εκατό για το ΕΚΑΒ
και οι χίλιες επτακόσιες είναι για το προσωπικό των νοσοκοµείων.
Με βάση τις προτάσεις που θα µας έρθουν από τα νοσοκοµεία
και τις ΥΠΕ, θα γίνει η αξιολόγηση της κατανοµής αυτού του
προσωπικού.
Πάντως, θα ήθελα να είστε λίγο πιο µεγαλόκαρδος και να πείτε
ένα «µπράβο» σ’ αυτήν την Κυβέρνηση, γιατί µετά από πέντε χρόνια σταµατήµατος των διορισµών, εµείς σταµατήσαµε να διώχνουµε και αρχίσαµε να προσλαµβάνουµε στο Εθνικό Σύστηµα
Υγείας. Μετά από έξι χρόνια βγήκε προκήρυξη για εννιακόσια
ογδόντα πέντε άτοµα µόνιµου προσωπικού στο σύστηµα υγείας.
Και µέχρι τον Φλεβάρη θα βγει η άλλη προκήρυξη για δύο χιλιάδες τετρακόσια άτοµα.
Άρα, πραγµατικά, δεν πρέπει να µηδενίζουµε. Δεν µπορούµε
να τα λύσουµε όλα σε µια στιγµή και ένα λεπτό. Έχουµε αρχίσει
να λύνουµε πολλά προβλήµατα και ταυτόχρονα σε όλη την Ελλάδα. Κάθε µέρα και εγώ και ο Ανδρέας Ξανθός ασχολούµαστε
µε τα πιο µικρά και τα πιο µεγάλα προβλήµατα, διότι παραλάβαµε ένα σύστηµα και ένα πράγµα το οποίο βρωµάει από την
κορφή ως τα νύχια και το οποίο πρέπει να αλλάξει. Και θα αλλάξει! Και επειδή πρέπει να αλλάξει, γι’ αυτό τον λόγο θα αλλάξουν
και οι διοικήσεις.
Κύριε Μπαργιώτα, για να έρθω στο πότε, θα ήθελα να σας πω
ότι δεν αξιολόγησα εγώ διοικητές. Οι διοικητές των ΥΠΕ έκαναν,
ως όφειλαν, αξιολόγηση των διοικήσεων των νοσοκοµείων. Και
αυτήν την αξιολόγηση…
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΓΙΩΤΑΣ: Ο νόµος που ισχύει λέει
άλλα. Αλλάξτε τον!
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας): Ακούστε µε, κύριε Μπαργιώτα! Σας άκουσα πολύ προσεκτικά. Μην πετάγεστε! Είµαι πολύ καλύτερος στο να πετάγοµαι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κύριε Μπαργιώτα,
σας παρακαλώ! Μην πετάγεστε. Αφήστε τον κύριο Υπουργό να
ολοκληρώσει!
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας): Οι διοικητές των ΥΠΕ…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κύριε Υπουργέ, µε
συγχωρείτε για δέκα δευτερόλεπτα. Ακούστε! Θα προτιµούσαµε
να ακούµε τους Υπουργούς, όπως και οι Υπουργοί ακούνε τους
Βουλευτές. Αυτό είναι το ένα.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας): Είναι
κακό το χούι!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Δεύτερον, ήδη πλησιάζουµε την ώρα που θα αρχίσει το νοµοθετικό έργο. Υπάρχουν
κι άλλοι συνάδελφοι που περιµένουν στωικότατα τη σειρά τους
για τις επίκαιρες. Σας παρακαλώ, λοιπόν, µη διακόπτετε.
Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας): Είναι
λίγο κακό το χούι να πεταγόµαστε. Και ξέρετε, και εγώ το κάνω
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και το κάνω και πολύ καλύτερα όταν χρειαστεί.
Το θέµα είναι το εξής: Τα πρόσωπα είναι φορείς πολιτικής. Το
πολιτικό σχέδιο της ανασυγκρότησης του Εθνικού Συστήµατος
Υγείας, δηλαδή της αύξησης των υπηρεσιών προς τους πολίτες
και της δικαιότερης λειτουργίας του συστήµατος, δεν µπορούν
να το υπηρετήσουν, κύριε Μπαργιώτα, άνθρωποι οι οποίοι τα
προηγούµενα τρία - τέσσερα χρόνια έδωσαν δείγµατα γραφής
και συµµετείχαν ενεργά στη διάλυση του συστήµατος υγείας.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΓΙΩΤΑΣ: Το «πώς» είναι αυτό που
ρωτάω. Αλλάξτε τους!
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας): Μην
πετάγεστε! Σαφώς λοιπόν και θα γίνει…
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΓΙΩΤΑΣ: Τον τρόπο ρωτάω! Τον
τρόπο πείτε µου!
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας): Σας
απαντάω! Έχετε µεγάλο άγχος µε το να µην αλλάξουν οι διοικήσεις. Γιατί άραγε;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΓΙΩΤΑΣ: Κανένα!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κύριε Μπαργιώτα,
σας παρακαλώ, µη διακόπτετε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΓΙΩΤΑΣ: Έχω συγκεκριµένη πολιτική
θέση. Την είπα και χθες…
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας):
Υπάρχει επιτροπή αξιολόγησης, η οποία µε βάση την αξιολόγηση
που έκαναν οι διοικητές των ΥΠΕ, θα αξιολογήσει τους υπάρχοντες και θα αποφασίσει ποιοι θα παραµείνουν και ποιοι θα φύγουν.
Είναι σαφές;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΓΙΩΤΑΣ: Υπάρχει επιτροπή; Δεν υπάρχει επιτροπή!
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας): Θα
υπάρξει ανοιχτή προκήρυξη για διοικητή και υποδιοικητή µετά
από αυτό και πάλι µε ανοιχτή διαδικασία και µε αξιολόγηση θα
κριθούν οι επόµενοι. Αυτά είναι τα πράγµατα. Έτσι θα γίνει. Θα
το ανατάξουµε το σύστηµα…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κύριε Υπουργέ,
ολοκληρώνετε, παρακαλώ, αν και διακοπήκατε.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας): Μα
µε έχουν διακόψει. Δεν µπορώ να απαντήσω σε όλα, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κάντε µία προσπάθεια, κύριε Υπουργέ.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας):
Κάνω. Νοµίζω ότι έχω κάνει.
Σας απάντησα στο θέµα των διοικήσεων. Έτσι θα προχωρήσουµε. Θα αλλάξουν τα µέλη των διοικητικών συµβουλίων τις
επόµενες ηµέρες. Αυτή η τροπολογία καλύπτει νοµοθετικά κενά
λειτουργίας και αναπλήρωσης του συστήµατος.
Θα υπάρξει ένα µεταβατικό διάστηµα, στο οποίο τα διοικητικά
χρέη του διοικητή θα τα εκτελεί ο Διευθυντής της Ιατρικής Υπηρεσίας, τη συνεδρίαση του Δ.Σ. θα την καλύπτει ο αναπληρωτής
του ή, αν έχει παραµείνει, ο ίδιος κ.λπ..
Θα υπάρξει η αξιολόγηση και η εγκατάσταση των νέων διοικήσεων σε έναν ορατό και κοντινό χρονικό ορίζοντα, για να µπορέσουµε να λύσουµε µια σειρά από προβλήµατα, κύριε Μπαργιώτα,
που αναφέρατε προηγουµένως. Γιατί κάτι φταίει όταν είναι τα
λεφτά στις ΥΠΕ και στα νοσοκοµεία και δεν δίνονται στους ανθρώπους, έστω µε τις περικοπές. Αυτά τα χρήµατα ήταν ο προϋπολογισµός. Και για πρώτη φορά, πάλι µετά από πέντε χρόνια,
δώσαµε αύξηση µε τα 150 εκατοµµύρια ευρώ και του χρόνου θα
είναι παραπάνω και θα το δείτε αυτό. Κι αυτό για πρώτη φορά
έγινε και έπρεπε κι αυτό να το αναγνωρίσετε. Όταν, λοιπόν, τα
χρήµατα είναι από τις 17 Σεπτεµβρίου στα νοσοκοµεία, κάτι
φταίει και δεν δίνονται -ακόµα κι αυτά.
Αυτός είναι άλλος ένας λόγος για να αλλάξουν κάποιες διοικήσεις.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ευχαριστούµε τον
κύριο Υπουργό.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία, αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση
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της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για
την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, σαράντα πέντε µαθήτριες και µαθητές και δύο
εκπαιδευτικοί συνοδοί τους από το 2ο Δηµοτικό Σχολείο Αιγάλεω.
Επίσης, τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω δυτικά θεωρεία, αφού προηγουµένως συµµετείχαν στο εκπαιδευτικό πρόγραµµα «Εργαστήρι Δηµοκρατίας», που οργανώνει το
Ίδρυµα της Βουλής, δεκαέξι µαθητές και µαθήτριες και ένας εκπαιδευτικός συνοδός τους από το 5ο Δηµοτικό Σχολείο Παλαιού
Φαλήρου.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόµεθα τώρα στη δεύτερη µε αριθµό 67/2-11-2015 επίκαιρη ερώτηση δεύτερου κύκλου του Βουλευτή Μαγνησίας της Νέας Δηµοκρατίας κ.
Χρήστου Μπουκώρου προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά
µε την αδυναµία προµήθειας µηχανηµάτων «POS» από µικροµεσαίους έµπορους και ελεύθερους επαγγελµατίες, λόγω των
οφειλών τους στο ελληνικό δηµόσιο, στα ασφαλιστικά ταµεία και
στις τράπεζες.
Θα απαντήσει ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών κ. Τρύφων Αλεξιάδης.
Κύριε Μπουκώρο, έχετε τον λόγο για την πρωτολογία σας.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ.
Θα µου επιτρέψετε, όµως, να παρατηρήσω κάτι, που δεν
αφορά προσωπικά εσάς αλλά γενικότερα τη συνήθεια του Προεδρείου να δείχνει µια υπέρµετρη ανοχή -χρονικά εννοώ- στις τοποθετήσεις των Υπουργών και να εξαντλεί την αυστηρότητά του
στις τοποθετήσεις των Βουλευτών. Εδώ, όµως, είναι Κοινοβούλιο. Δεν είναι Υπουργικό Συµβούλιο. Είπα ότι δεν αφορά προσωπικά εσάς, κύριε Πρόεδρε. Αφορά γενικότερες συνήθειες.
Εγώ κρατάω τους χρόνους και περιµένω στωικότατα, όπως είπατε. Από τις 9.30’ το πρωί είµαι εδώ και είδα ότι οι Υπουργοί και
στις πρωτολογίες τους και στις δευτερολογίες τους ξεπέρασαν
το εξάλεπτο και το επτάλεπτο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κύριε Μπουκώρο,
µισό λεπτό. Θα αφαιρεθεί από τον χρόνο σας η παρέµβασή µου.
Τουλάχιστον στη σηµερινή συνεδρίαση, αλλά και στις προηγούµενες…
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ: Αναφέρθηκα γενικότερα, κύριε
Πρόεδρε. Και σήµερα, όµως, συνέβη.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Τουλάχιστον για τη
σηµερινή συνεδρίαση είστε άδικος και δεν είναι προσωπικό ζήτηµα αυτό.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ: Όχι, βεβαίως. Δεν είναι προσωπικό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Υπήρξε ανοχή και
στους Υπουργούς αλλά και στους Βουλευτές και νοµίζω ότι δόθηκε επαρκέστατος χρόνος υπέρ του δέοντος, για να αναπτύξουν τις ερωτήσεις τους.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, δεν επιθυµώ να
εξαντλήσουµε τον χρόνο στα διαδικαστικά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Έτσι, λοιπόν, το
Προεδρείο -αν θέλετε και κατά γενική οµολογία- είναι ανεκτικό,
ειδικά στη διάρκεια του κοινοβουλευτικού ελέγχου.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ: Ναι, µε µια υπέρµετρη ευαισθησία
προς τους Υπουργούς.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ας περάσουµε στην
ερώτησή σας. Συγγνώµη για τη διακοπή.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ: Ας περάσουµε, λοιπόν, στην ερώτηση.
Κύριε Υπουργέ, σύµφωνα µε την Εθνική Συνοµοσπονδία Ελληνικού Εµπορίου, λειτουργούν ως τώρα περίπου εκατόν πενήντα
χιλιάδες τερµατικές συσκευές -τα γνωστά POS- ενώ υπάρχει
ανάγκη για λειτουργία περίπου τετρακοσίων χιλιάδων τέτοιων
τερµατικών µηχανών.
Μετά τους κεφαλαιακούς ελέγχους γνωρίζετε εσείς καλύτερα
από όλους µας ότι οι καταναλωτικές συνήθειες των Ελλήνων άλλαξαν δραµατικά και βεβαίως η χρήση πιστωτικών και χρεωστικών καρτών καθίσταται αναγκαία. Αυτή είναι η προσέγγιση από
την πλευρά των καταναλωτών, γιατί από την πλευρά των επαγγελµατιών και των εµπόρων έχει ανακύψει πλήθος προβληµάτων.
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Δηλαδή, εκατοντάδες χιλιάδες µικροµεσαίοι ουσιαστικά είναι
εκτός οικονοµικού γίγνεσθαι, επειδή ακριβώς δεν µπορούν να
προµηθευτούν αυτές τις συγκεκριµένες τερµατικές συσκευές.
Και δεν είναι ούτε ζήτηµα αδυναµίας προµήθειας ούτε ζήτηµα
κόστους και τραπεζικών χρεώσεων. Αυτά λίγο έως πολύ έχουν
επιλυθεί. Οι τράπεζες στους φερέγγυους πελάτες παραχωρούν
και δωρεάν ακόµα ή χρηµατοδοτούν οι ίδιες τις τερµατικές συσκευές. Εξάλλου, υπάρχει και η δυνατότητα ένταξης χρηµατοδότησης από κοινοτικά ταµεία για την προµήθεια τέτοιων
συσκευών, όπως απάντησε ο Επίτροπος Χρηµατοοικονοµικών
Υποθέσεων, ο κ. Τζόναθαν Χιλ, απαντώντας σε ερώτηση του Ευρωβουλευτή κ. Δηµήτρη Παπαδηµούλη.
Κατά συνέπεια κάτι άλλο συµβαίνει και τα 4/5 της αγοράς
έχουν µείνει ουσιαστικά εκτός προµήθειας τερµατικών συσκευών. Βεβαίως, το γνωρίζετε κι εσείς και οι Βουλευτές και η
Κυβέρνηση τι σηµαίνει αυτό τόσο για τη λειτουργία της οικονοµίας γενικότερα όσο και για τα έσοδα του κράτους, κυρίως όµως
για την επαγγελµατική επιβίωση όλων αυτών των µικροµεσαίων.
Θα ήθελα λοιπόν, κύριε Υπουργέ, να µας ενηµερώσετε αν σκέπτεσθε να αναλάβετε οποιαδήποτε, νοµοθετική πρωτοβουλία
που θα δώσει τη δυνατότητα σε αυτή τη µεγάλη µάζα, σε αυτόν
τον µεγάλο αριθµό των µικροµεσαίων να επανενταχθούν ουσιαστικά στο οικονοµικό γίγνεσθαι. Γιατί περί αυτού πρόκειται. Και
ξέρετε ότι οι τράπεζες αρνούνται να προµηθεύσουν µε τερµατικές συσκευές τους µικροµεσαίους κυρίως εξαιτίας οφειλών, είτε
αυτές είναι τραπεζικές είτε είναι προς το δηµόσιο είτε είναι προς
τα ασφαλιστικά τους ταµεία. Άνω του 60% των µικροµεσαίων
είναι οφειλέτες των ασφαλιστικών τους ταµείων. Ουσιαστικά, δηλαδή, µιλάµε για αλλαγή των καταναλωτικών συνηθειών και των
οικονοµικών συνθηκών στη χώρα µετά τους κεφαλαιακούς ελέγχους, αλλά ένα µεγάλο µέρος των µικροµεσαίων, που θέλουµε
να πιστεύουµε ότι παραµένουν η ραχοκοκαλιά της οικονοµίας –
έµποροι, επαγγελµατίες, γιατροί, δικηγόροι, κ.λπ.- που αναζητούν την εγκατάσταση τερµατικών συσκευών, αδυνατούν να τις
προµηθευτούν.
Τι πρωτοβουλίες θα πάρετε, κύριε Υπουργέ;
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ευχαριστούµε τον
κ. Μπουκώρο.
Τον λόγο έχει ο κ. Τρύφων Αλεξιάδης, Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών.
ΤΡΥΦΩΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Βουλευτά, θέτετε πολύ σωστά ένα τεράστιο ζήτηµα που
έχουµε µπροστά µας να αντιµετωπίσουµε, ένα ζήτηµα το οποίο
πρέπει να λυθεί άµεσα. Διότι όλη αυτή η µεγάλη αλλαγή που σχεδιάζουµε να κάνουµε στο θέµα της επέκτασης των ηλεκτρονικών
συναλλαγών -για λόγους που έχουν εξηγηθεί πολλές φορές και
δεν χρειάζεται να χάσουµε χρόνο γι’ αυτό- δεν θα µπορέσει να
γίνει µε το υφιστάµενο θεσµικό πλαίσιο.
Έχουµε δύο µεγάλα προβλήµατα: Το ένα πρόβληµα είναι αυτό
που θέτετε πολύ ορθά, ότι δυστυχώς πάρα πολλές επιχειρήσεις,
ενώ πιέζονται από το Υπουργείο Οικονοµικών, δεν µπορούν να
προµηθευτούν τέτοια µηχανήµατα διότι είναι εκτός τραπεζικού
συστήµατος, επειδή έχουν ενταχθεί στον «ΤΕΙΡΕΣΙΑ» ή δεν µπορούν να ανταποκριθούν στις τραπεζικές τους υποχρεώσεις. Το
ένα µεγάλο πρόβληµα είναι αυτό. Και το δεύτερο µεγάλο πρόβληµα είναι ότι και όσοι ακόµα µπορούν να ενταχθούν, εάν συνεχίσει το υφιστάµενο θεσµικό πλαίσιο και στα χρέη προς την
εφορία και στα χρέη προς την τράπεζα, ό,τι εισπράττουν µέσω
των POS που θα εγκατασταθούν -αφού επιτραπούν- την επόµενη
µέρα το πρωί θα πηγαίνει η τράπεζα ή η εφορία και θα κατάσχει
από τους λογαριασµούς αυτούς τα σχετικά ποσά.
Τα γνωρίζουµε αυτά τα προβλήµατα. Δεν έχουµε διάθεση να
τα περιγράψουµε. Έχουµε διάθεση να τα λύσουµε. Θα φέρουµε,
λοιπόν, νοµοθετικές ρυθµίσεις για αυτά τα ζητήµατα που θα λύνουν πρώτον, το ζήτηµα της δυνατότητας εγκατάστασης POS
από όλες τις κατηγορίες των φορολογούµενων. Και µάλιστα σε
αυτή την κατεύθυνση σχεδιάζουµε από τις αρχές του έτους να
γίνει και υποχρεωτική η ύπαρξη τέτοιου µηχανήµατος σε όποιον
ξεκινάει να κάνει έναρξη µιας επιχείρησης.
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Δεύτερον, θα φέρουµε άλλη διάταξη, µε την οποία θα υπάρχει
η δυνατότητα του ακατάσχετου για τις τράπεζες και το δηµόσιο
αυτών των χρηµάτων από τους λογαριασµούς. Διαφορετικά, δεν
θα πετύχει αυτή η µεγάλη αλλαγή, που πρέπει να κάνουµε για
τους λόγους που έχουµε εξηγήσει, δηλαδή ενός λογαριασµού,
ο οποίος θα έχει ως έσοδο τα χρήµατα που θα έχει από το POS
ή από τις ηλεκτρονικές συναλλαγές της επιχείρησης που γίνονται
µέσω των τραπεζών και ως έξοδο αυτός ο λογαριασµός θα έχει
ό,τι καταναλώνει µε την ειδική κάρτα που θα έχει η επιχείρηση
για επαγγελµατικές δαπάνες ή ό,τι ξοδεύει για ηλεκτρονικές συναλλαγές για να πληρώνει τους προµηθευτές της. Πρέπει να
πάµε σε αυτές τις αλλαγές, εάν θέλουµε να πετύχει αυτό το σύστηµα.
Και πρέπει να αλλάξει νοοτροπία πρώτα από όλα το Υπουργείο
Οικονοµικών και µετά και οι τράπεζες και εκτός από αυτό πρέπει
να δώσουν ανταγωνιστικές χρεώσεις. Μας έχει καταγγελθεί ότι
υπάρχουν περιπτώσεις που πάει ο άλλος να πληρώσει έναν λογαριασµό της ΔΕΗ µέσω διαδικτύου αξίας 33 ευρώ και του παίρνει προµήθεια η τράπεζα 5 ευρώ, πάει σε άλλο τραπεζικό
κατάστηµα να πληρώσει µε την κάρτα του τον λογαριασµό της
ΔΕΗ και του παίρνει προµήθεια 0,30 ευρώ. Αυτά ανήκουν στο
χθες και πρέπει να σταµατήσουν, αν θέλουµε να προχωρήσουµε
σε ένα άλλο επίπεδο.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ευχαριστούµε τον
κύριο Υπουργό.
Κύριε Μπουκώρο, έχετε τον λόγο για τη δευτερολογία σας.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, αναφορικά µε τις χρεώσεις είµαι βέβαιος ότι
γνωρίζετε -αναφέροµαι στις χρεώσεις για συναλλαγές µε πιστωτικές και χρεωστικές κάρτες- ότι από τις 9 Δεκεµβρίου θα εφαρµοστεί ο νέος ευρωπαϊκός Κανονισµός -που αν δεν µε απατάει η
µνήµη µου, ψηφίστηκε τον προηγούµενο Μάρτιο- όπου οι χρεώσεις για τις πιστωτικές κάρτες δεν µπορεί να υπερβαίνουν το
0,3% και οι χρεώσεις για τις χρεωστικές κάρτες δεν µπορεί να
υπερβαίνουν το 0,2%. Εν πάση περιπτώσει, έχουµε έναν σηµαντικό εξορθολογισµό µε τον νέο Κανονισµό της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Κατά τα λοιπά, χαίροµαι που επικεντρώσατε στον πυρήνα του
ερωτήµατος, που είναι ο αποκλεισµός εκατοντάδων χιλιάδων µικροµεσαίων από τη δυνατότητα προµήθειας τερµατικών συσκευών.
Με µία προϋπόθεση, κύριε Υπουργέ. Η Κυβέρνηση αυτή µας
έχει συνηθίσει να λέει πολλά και να πράττει λίγα. Εσείς όµως
ασχολείστε ακριβώς µε αυτό το ζήτηµα, το οποίο έχει να κάνει
και µε την είσπραξη των δηµοσίων εσόδων και µε την εύρυθµη
λειτουργία της αγοράς. Μας δώσατε µία «είδηση» για τη διάταξη
που θα φέρετε, ότι δηλαδή από 1-1-2016 θα καταστεί υποχρεωτική η ύπαρξη τέτοιου µηχανήµατος µε την έναρξη λειτουργίας
µιας επιχείρησης. Φαντάζοµαι ότι αυτό θα ισχύει, εφόσον προϋπάρξει και το απαραίτητο νοµοθετικό πλαίσιο, και για τις εν λειτουργία επιχειρήσεις για τις οποίες τώρα συζητάµε. Με την
προϋπόθεση, λοιπόν, ότι όλα αυτά θα γίνουν πάρα πολύ σύντοµα, δηλαδή ότι θα δοθεί η δυνατότητα προµήθειας τερµατικών
συσκευών σε αυτούς τους έµπορους, επαγγελµατίες και γενικότερα µικροµεσαίους επιχειρηµατίες, -βεβαίως η υποχρεωτικότητα από 1-1-2016 είναι στη θετική κατεύθυνση και για λόγους
αντιµετώπισης της φοροδιαφυγής και για λόγους εύρυθµης λειτουργίας της αγοράς, όπως προανέφερα- θα ήθελα από εσάς
µία πιο συγκεκριµένη δέσµευση στη δευτερολογία σας, αν είστε
έτοιµος αυτήν τη στιγµή, για τις διατάξεις που έχουν να κάνουν
µε την ένταξη και των αποκλεισµένων σήµερα µικροµεσαίων από
την προµήθεια τερµατικών συσκευών.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ευχαριστούµε τον
κ. Μπουκώρο.
Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο για τη δευτερολογία σας.
ΤΡΥΦΩΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θα κατατεθούν το επόµενο χρονικό διάστηµα, µέσα από τις
διαδικασίες που προβλέπονται, οι πλήρεις προτάσεις της Κυβέρ-
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νησης στο θέµα των ηλεκτρονικών συναλλαγών, που καλύπτουν
τα θέµατα αυτά που θίξατε και µια σειρά από άλλα ζητήµατα,
διότι σταθερή θέση και προσανατολισµός της Κυβέρνησης είναι
η πλήρης επέκταση των ηλεκτρονικών συναλλαγών.
Σε αυτό δεν θα µας σταµατήσει τίποτα. Δεν θα διστάσουµε να
συγκρουστούµε µε όποια συµφέροντα, δεν θα διστάσουµε να
δώσουµε λύσεις, διότι και τους πολίτες και τις επιχειρήσεις θα
εξυπηρετήσουµε και τη φοροδιαφυγή θα χτυπήσουµε, αλλά και
θα µπορέσουµε να εισπράξουµε άµεσα έσοδα.
Αυτήν τη στιγµή ο ΦΠΑ που εισπράχθηκε από µία επιχείρηση
στη Μύκονο στις 25 Αυγούστου ακόµα δεν έχει έρθει στα ταµεία
του Υπουργείου Οικονοµικών. Περιµένουµε να έρθει Οκτώβριο
και Νοέµβριο. Αν όµως είχαµε συνδέσει τις ταµειακές µηχανές
και αν είχαµε µηχανήµατα POS σε αυτά τα καταστήµατα, θα είχε
έρθει ήδη ο ΦΠΑ την επόµενη µέρα.
Σε αυτόν τον τοµέα, λοιπόν, να είστε σίγουροι ότι θα έρθει το
πλήρες σχέδιο της Κυβέρνησης για την πλήρη επέκταση των
ηλεκτρονικών συναλλαγών που θα λύσουν όλα αυτά τα ζητήµατα.
Δεν συµφωνώ, όµως, µαζί σας στη διαπίστωση ότι λέµε πολλά
και κάνουµε λίγα. Στον τοµέα της φορολογικής πολιτικής κάνουµε –δυστυχώς- το αντίθετο. Λέµε πολύ λίγα και κάνουµε πάρα
πολλά. Όµως, σκοπός δεν είναι να προβάλουµε αυτά που κάνουµε, δεν έχουµε και προεκλογική περίοδο, σκοπός είναι να
έχουµε αποτελέσµατα.
Εγώ µε µεγάλη ευχαρίστηση, αν υπάρχει αίτηµα από την Επιτροπή Οικονοµικών Υποθέσεων, να έρθω µία µέρα και να έχουµε
άνεση χρόνου και να εξηγήσουµε πλήρως το τι κάναµε και να δώσουµε όποια στοιχεία είναι. Όπως επίσης να δώσουµε και έναν
σχεδιασµό ως προς το τι σκοπεύει να κάνει το Υπουργείο Οικονοµικών, γιατί στο Υπουργείο Οικονοµικών, όπως είναι σαφές,
αυτήν την ώρα κοιτάµε να λύσουµε τα άµεσα προβλήµατα, κοιτάµε να αντιµετωπίσουµε το θέµα των προαπαιτούµενων, που
είναι µία πολύ σοβαρή και σηµαντική δουλειά, αλλά σχεδιάζουµε
και τι είναι να κάνουµε για το αύριο.
Διότι δεν έχουµε µόνο τις συµφωνίες του Υπουργείου Οικονοµικών. Πρέπει να πάµε σε µεγάλες φορολογικές αλλαγές, που
να είστε σίγουροι ότι θα χτυπήσουν το λαθρεµπόριο, τη φοροδιαφυγή και τη διαφθορά και θα µεταφέρουν το φορολογικό
βάρος από τα χαµηλά και µεσαία στα ψηλά και πολύ υψηλά εισοδήµατα και περιουσίες.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ευχαριστούµε τον
κ. Υπουργό.
Πριν περάσουµε στην τελευταία επίκαιρη ερώτηση, επιτρέψτε
µου να σας πω ότι η τέταρτη µε αριθµό 64/2-11-2015 επίκαιρη
ερώτηση δεύτερου κύκλου της Βουλευτού Β’ Αθηνών του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδος κ. Λιάνας Κανέλλη προς τον
Υπουργό Υγείας, σχετικά µε την αύξηση του ΦΠΑ στις ιδιωτικές
υπηρεσίες φροντίδας ηλικιωµένων και ψυχικά ασθενών, δεν συζητείται λόγω αναρµοδιότητας και διαγράφεται.
Επίσης, η πέµπτη µε αριθµό 62/2-11-2015 επίκαιρη ερώτηση
δεύτερου κύκλου του Βουλευτή Β’ Πειραιώς των Ανεξαρτήτων
Ελλήνων κ. Δηµητρίου Καµµένου προς τον Υπουργό Υποδοµών,
Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά µε την γερµανική αυτοκινητοβιοµηχανία «VOLKSWAGEN», δεν συζητείται λόγω κωλύµατος
του κυρίου Υπουργού και διαγράφεται.
Εισερχόµεθα στην τρίτη µε αριθµό 55/29-10-2015 επίκαιρη
ερώτηση δεύτερου κύκλου του Βουλευτή Σερρών της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ – ΔΗΜΑΡ κ. Μιχαήλ Τζελέπη προς
τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τη
φοροεισπρακτική, εισφοροεισπρακτική καταιγίδα για τους αγρότες, καθώς και την καθυστέρηση της καταβολής των ενιαίων ενισχύσεων του 2015.
Στην ερώτηση θα απαντήσει ο Υπουργός κ. Ευάγγελος Αποστόλου.
Κύριε Τζελέπη, έχετε τον λόγο.
ΜΙΧΑΗΛ ΤΖΕΛΕΠΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, µετά τις εκλογές στις 20 Σεπτεµβρίου φαίνεται
ξεκάθαρα ότι η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ παρουσιάζει πλέον το
πραγµατικό της πρόσωπο στον αγροτικό κόσµο και στον πρωτο-
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γενή τοµέα. Φαίνεται ξεκάθαρα ότι όλο αυτό το χρονικό διάστηµα δεν υπήρξε προτεραιότητα από την πλευρά σας απέναντι
στον αγροτικό χώρο.
Αντίθετα, φαίνεται ότι όλα τα ισοδύναµα κατά το τρίτο µνηµόνιο φορτώθηκαν στις πλάτες των αγροτών, όταν αυτά που έχουν
δει το φως της δηµοσιότητας, περίπου τα 7 δισεκατοµµύρια από
τα 14,5 δισεκατοµµύρια φόρους, στην τριετία ’16-’18 θα προέλθουν από τον αγροτικό χώρο.
Οι αγρότες όχι µόνο καλούνται να πληρώσουν δυσβάσταχτους
φόρους και εισφορές, αλλά χάνουν κι αυτά που µέχρι σήµερα
είχαν: Την έγκαιρη καταβολή των επιδοτήσεων, των αποζηµιώσεων –έχουν να πληρωθούν του 2014 και του 2015-την επιστροφή του ΦΠΑ και του ειδικού φόρου κατανάλωσης από το ’13
και µετά.
Στην πιο κρίσιµη παραγωγική περίοδο η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ–ΑΝΕΛ στερεί, κύριε Υπουργέ, από τους αγρότες τη χρηµατοδότηση για να καλλιεργήσουν. Αυτήν την κρίσιµη στιγµή όπου
αρχίζει η νέα καλλιεργητική περίοδος –έχει αρχίσει από την 1η
Οκτωβρίου- η κατάσταση γίνεται ακόµα κρισιµότερη λόγω της
καθυστέρησης της καταβολής των άµεσων ενισχύσεων της προκαταβολής για το 2015, όπου είχατε τη δυνατότητα φέτος να
δώστε και το 75% -είναι περίπου 1,5 δισεκατοµµύριο- για να
µπουν οι αγρότες να καλλιεργήσουν, για να µπορέσουν οι κτηνοτρόφοι µας να πάρουν τις ζωοτροφές τους.
Και ρωτώ: Πότε θα βγουν πλέον τα δικαιώµατα των αγροτών;
Πότε θα γίνει η πληρωµή της προκαταβολής, αν και είναι πλέον
πολύ αργά από εδώ και πέρα; Όµως, έστω και τώρα, κάντε κάτι.
Και πότε θα αποπληρωθούν οι αποζηµιώσεις του ΕΛΓΑ των προηγούµενων χρόνων αλλά και τη χρονιά που διανύουµε;
Αποτελεί λανθασµένη επιλογή και ανακολουθία και αντίφαση
να µιλάµε για επανεκκίνηση της οικονοµίας µέσω του αγροτικού
τοµέα και από την άλλη να νοµοθετείτε σε αντίθετη κατεύθυνση
µόνο αυτά τα οποία έχουν διαρρεύσει προς τα έξω και µάλιστα
έχουµε και τον κοινωνικό αυτοµατισµό τώρα µέσα από non
paper.
Ακούµε για φορολόγηση του εισοδήµατος των αγροτών από
13% στο 20% για το 2016 και στο 26% για το 2017, φορολόγηση
των ενισχύσεων των ΚΑΠ από το πρώτο ευρώ -πάνε οι 12.000 του
αφορολόγητου!- εξοµοίωση των αγροτικών εκµεταλλεύσεων µε
επιχειρήσεις, µε επιχειρήσεις, µε προκαταβολή φόρων, διπλασιασµό για φέτος και πάµε για 100%. Ακούγεται αύξηση, τριπλασιασµός της ασφαλιστικής εισφοράς, αύξηση της τιµής του
αγροτικού ρεύµατος, καταργήσαµε την επιδότηση στο αγροτικό
πετρέλαιο, αύξηση στις πρώτες ύλες στον αγροτικό τοµέα στο
23%.
Πραγµατικά, κύριε Υπουργέ, όλα αυτά θα έχουν ως συνέπεια
τη δραµατική µείωση της παραγωγικής βάσης του αγροτοκτηνοτροφικού τοµέα της χώρας µας, τη µείωση της αξίας της
αγροτικής παραγωγής, τη µείωση του αγροτικού εισοδήµατος,
την αύξηση της αξίας των εισροών της αγροτικής παραγωγής.
Σταµατήστε, επιτέλους, να σπέρνετε φόρους, γιατί θα θερίσετε
θύελλες!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ευχαριστούµε,
κύριε Τζελέπη.
Τον λόγο έχει ο κύριος Υπουργός.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Κύριε Πρόεδρε, σας παρακαλώ για µια ανοχή
στον χρόνο -εξάλλου δεν υπάρχει άλλη ερώτηση- γιατί ειπώθηκαν τόσα πολλά και αν τα συνδυάσουµε, αγαπητέ συνάδελφε…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κύριε Υπουργέ, το
Προεδρείο πάντα δείχνει ανοχή και στους Υπουργούς και στους
Βουλευτές, το επαναλαµβάνω, µετά την κουβέντα που είχαµε µε
τον κ. Μπουκώρο. Όµως, αυτή η ανοχή να µην ξεπεράσει τα
όρια.
Έχετε και το δικαίωµα της δευτερολογίας.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Θα προσπαθήσω, όσο το δυνατόν, να απαντήσω
στα πολλά ερωτήµατα που µπήκαν.
Θέλω, όµως, αγαπητέ συνάδελφε, να ξεκαθαρίσουµε ένα
πράγµα. Εσείς, για τα δύο προηγούµενα µνηµόνια που εφαρµόσατε µόνοι σας, λέτε ότι «όλα καλά καµωµένα». Εµείς που πάµε
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να υλοποιήσουµε το τρίτο µνηµόνιο, θα τα κάνουµε όλα θάλασσα, καταιγίδα.
Να ξεκαθαρίσουµε µεταξύ µας ότι τουλάχιστον συµφωνήσαµε
µαζί για το τρίτο µνηµόνιο. Διότι κι εσείς κι εµείς έχουµε µια ευαισθησία ιδιαίτερα για τον αγροτικό χώρο. Θέλουµε την ευρωπαϊκή
του πορεία και δεν θέλουµε να χάσουµε αυτά τα ποσά που αφορούν, είτε ενισχύσεις είτε πρόγραµµα αγροτικής ανάπτυξης.
Εµείς, λοιπόν, τώρα καλούµαστε να εφαρµόσουµε το τρίτο
µνηµόνιο. Παραµονές εκλογών και µετά τις εκλογές, είπαµε πως
θα προσπαθήσουµε όσο το δυνατόν τις επώδυνες επιπτώσεις
που υπάρχουν να τις απαλύνουµε, να τις κάνουµε πιο ήπιες. Είναι
ξεκάθαρη η θέση µας. Σας καλέσαµε σε αυτήν την προσπάθεια
και δεν είδαµε τίποτα από εσάς. Έχουµε επεξεργαστεί πάρα
πολλά σενάρια, τα οποία θα τα πούµε.
Εκείνο, όµως, που από την αρχή θέλω εγώ να ξεκαθαρίσω
είναι το τι παραλάβαµε και το τι βρήκαµε στον χώρο. Είµαι υποχρεωµένος να το πω, από την στιγµή που τοποθετηθήκατε έτσι.
Μόνο από το ότι βρήκαµε πάνω από 3 δισεκατοµµύρια δηµοσιονοµικές διορθώσεις και ανακτήσεις αντιλαµβάνεστε τη δυσκολία
που είχαµε. Ιδιαίτερα για το κοµµάτι των ανακτήσεων που αφορά
συνεταιρισµούς, δόθηκαν χρήµατα χωρίς την έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Θα σας καταθέσω την πρόσφατη απάντηση της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής, όπου απειλείται η χώρα µας να υποστεί ένα καινούργιο Κουρουπητό, κάθε µέρα να υπάρχουν πρόστιµα -την ξέρετε
την περίπτωση- τα οποία καταλαβαίνετε ότι θα είναι άκρως επώδυνα, ιδιαίτερα θα έλεγα και για τον κρατικό προϋπολογισµό.
Θα την καταθέσω την απάντηση, η οποία κλείνοντας λέει ότι
«οι υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επιφυλάσσονται του
δικαιώµατος να προσφύγουν κατά της Ελλάδος, ενώπιον του Δικαστηρίου, σύµφωνα µε το άρθρο 108».
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων κ. Ευάγγελος Αποστόλου καταθέτει για τα Πρακτικά το
προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Αυτό να ξέρετε ότι ήρθε γιατί επί χρόνια, από το 1992 µέχρι
σήµερα, δεν είχατε κάνει ούτε µια κίνηση. Αν θέλετε, να σας ονοµατίσω Υπουργούς δεν έχω κανένα πρόβληµα. Από του Χατζηγάκη την περίφηµη ρύθµιση, από του Κοσκινά από το 1992 µε
τους συνεταιρισµούς, από του Μωραΐτη το 1994 πάλι µε τους συνεταιρισµούς, από του Κοντού πάλι διάφορες αποφάσεις για τα
δηµητριακά. Όλα αυτά τα βρήκαµε µπροστά µας.
Τι παραλάβαµε, ιδιαίτερα όσον αφορά τον αγροτικό χώρο από
πλευράς φορολογίας. Εσείς δεν φέρατε τον ν. 4172/13, όπου πραγµατικά αυτό που έγινε ήταν πρωτοφανές- κατατάξατε τους
αγρότες στους επαγγελµατίες, αντί να υποστηρίξετε ότι η αγροτική δραστηριότητα είναι αγροτική εκµετάλλευση. Είναι αυτό που
λέµε µια «ξεσκέπαστη» δραστηριότητα, η οποία δεν έχει καµµία
σχέση µε τις δραστηριότητες των υπολοίπων επαγγελµατιών.
Αυτό, λοιπόν, το ξεχάσατε, φέρατε τη ρύθµιση µε 13% από το
πρώτο ευρώ, εντάξατε και τις ενισχύσεις και τις επιδοτήσεις στη
συγκεκριµένη…
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
Υπάρχει σχετική εγκύκλιος.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Αυτό είναι αστείο!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κύριε Υπουργέ,
συντοµεύετε.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Όχι, πρέπει να τα ξεκαθαρίσουµε τα πράγµατα.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Τα έλεγαν στην επιτροπή,
αλλά τα µάζεψαν. Ανακρίβειες, κύριε Υπουργέ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Μα έχετε και δευτερολογία.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Υπάρχει σχετική εγκύκλιος, ρωτήστε…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ακούστε: Σε µία
ερώτηση δεν µπορεί να ξεκαθαριστεί το αγροτικό ζήτηµα.
Κύριε Υπουργέ…
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Εµείς ξεκαθαρίσαµε ένα πράγµα.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κύριε Υπουργέ,
συγγνώµη. Μη µε διακόπτετε. Παρακαλώ πολύ.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Εµείς, λοιπόν, φέραµε µία…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Τα πήγαµε καλά
έως τώρα, στην τελευταία ερώτηση θα πρέπει να…
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Το καλοκαίρι του ’15 όπου…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κύριε Υπουργέ,
τρίτη φορά και τέταρτη µαζί. Θα σας παρακαλέσω να είστε σύντοµος. Η ερώτηση είναι συγκεκριµένη. Δεν µπορούµε να συζητήσουµε εκτενώς το αγροτικό ζήτηµα.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Όχι. Από την ώρα…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Απαντήστε στις
ερωτήσεις του ερωτώντος Βουλευτή, για να συνεχίσουµε τη διαδικασία.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Κύριε Πρόεδρε, δεν είναι δυνατόν, όταν έχει
υποστεί τέτοιες επιθέσεις ο αγροτικός κόσµος, να ακούµε σήµερα δίκην προθέσεων ότι εµείς καταστρέψαµε φοροεισπρακτικά τον χώρο. Θα τα δείτε, θα τα δούµε στη διαδροµή.
Απλά θα πω ότι εσείς φέρατε τη φορολογία µε 13% και στις
ενισχύσεις και µε µας το καλοκαίρι του ’15, 12.000 ευρώ από τις
ενισχύσεις βγήκε εκτός φορολογητέας ύλης. Αυτό ισχύει και για
το εισόδηµα του ’15. Ισχύει η συγκεκριµένη ρύθµιση. Από κει και
πέρα, θα δούµε τι θα κάνουµε περαιτέρω. Τα θέτω αυτά για να
δούµε τι συνέπειες είχε ο χώρος.
Δεν µου επιτρέπει ο χρόνος να συνεχίσω. Θα δευτερολογήσω…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κύριε Υπουργέ,
έχετε και δευτερολογία. Να ακούσουµε και τον κ. Τζελέπη και θα
απαντήσετε.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): ...γιατί όντως υπάρχει ένα θέµα σχετικά µε τις
πληρωµές. Θα τα πούµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κύριε Τζελέπη,
έχετε τον λόγο και θα παρακαλούσα εντός του τριλέπτου της
δευτερολογίας σας. Θα σας παρακαλέσω πολύ.
ΜΙΧΑΗΛ ΤΖΕΛΕΠΗΣ: Εγώ είµαι αυστηρά στον χρόνο µου.
Δέκα δευτερόλεπτα πήρα επιπλέον.
Θεωρώ ότι ο κύριος Υπουργός δεν έχει κατανοήσει ότι είναι
Υπουργός και ότι πρέπει να δίνει λύσεις πλέον. Δεν είναι στην
Αντιπολίτευση.
Κύριε Υπουργέ, εγώ δεν άκουσα τίποτα σε σχέση µε τα ερωτήµατα για το πότε θα δοθούν οι άµεσες ενισχύσεις και τι θα γίνει
µ’ όλα αυτά. Εσείς ο ίδιος χαρακτηρίσατε αυτά τα µέτρα «ταφόπλακα» για τον αγροτικό χώρο και πραγµατικά είναι δυσβάσταχτο το βάρος που καλείται να σηκώσει ο αγροτικός τοµέας. Είναι
δυσανάλογα αυτά τα ειδικά φορολογικά µέτρα. Αυτά τα είπατε
εσείς, κύριε Υπουργέ.
Σχετικά µε το τι έγινε σε σχέση µε τα πρώτα µνηµόνια, οφείλω
να σας υπενθυµίσω ότι τον Οκτώβριο του 2009 που ανέλαβε η
κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ µέχρι τον Νοέµβριο του 2011, που είχε τον
αποκλειστική πολιτική ευθύνη της κυβέρνησης, διπλασιάσαµε
την επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης πετρελαίου, διπλασιάσαµε την επιστροφή του ΦΠΑ και δεν θίξαµε στο παραµικρό τον αγροτικό τοµέα.
Από κει και πέρα, ναι, υπήρξε φορολόγηση µε το ν. 4192/2013
για το αγροτικό εισόδηµα, της τάξης όµως του 13%. Επαφιόταν
στον Υπουργό στην πορεία, βάσει του νόµου, αν θα φορολογηθούν οι επιδοτήσεις ή όχι.
Τελικά εσείς πότε λέγατε την αλήθεια; Τότε που ζητούσατε
αφορολόγητες επιδοτήσεις και βάλατε και το αφορολόγητο
12.000 ευρώ, ή τώρα που έρχεστε να το καταργήσετε; Τώρα που
πάτε τις ασφαλιστικές εισφορές στον τριπλασιασµό, τώρα που
µ’ αυτά που βλέπουµε προς τα έξω πάτε στο 26% τη φορολογία
από το 13%;
Μάλιστα, θα ήθελα να σας υπενθυµίσω ότι πραγµατικά αυξήθηκε η φορολογία από το 2009 µέχρι το 2013. Από 141 εκατοµµύρια πήγε στα 449 εκατοµµύρια. Εγώ αµφισβητώ αυτά τα οποία
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βγήκαν µε το non paper προς τα έξω, τα φυλλάδια, ότι οι αγρότες δεν πληρώνουν. Είχαµε, δηλαδή, µία αύξηση 211%.
Εσείς πού θέλετε να το πάτε τώρα µε το 26%, όταν σήµερα ο
αγρότης πληρώνει -σε σχέση µε την εκκαθάριση- την προστιθέµενη αξία στην αγροτική παραγωγή, 7,5% ασφαλιστικές εισφορές έναντι του µέσου όρου των Ευρωπαίων στο 3% και τα όµορα
ανταγωνιστικά κράτη, Βουλγαρία, Ουγγαρία, στο 0,3% µε 0,1%;
Κύριε Υπουργέ, είπατε επίσης ότι δεν κάνουµε προτάσεις. Κατ’
αρχάς, δεν καλεστήκαµε, αλλά υπάρχει µία τροπολογία κατατεθειµένη, αυτή που ήλθε προχθές µε το νοµοσχέδιο που συζητούσαµε για την κατάργηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης
πετρελαίου.
Εµείς κάναµε µία πρόταση να θεσµοθετήσετε εδώ και τώρα το
αγροτικό πετρέλαιο, την κάρτα του αγρότη, το ψηφιακό µητρώο.
Δεν θα ανακαλύψετε εσείς το πώς θα µειώσουµε σήµερα το κόστος παραγωγής, ιδιαίτερα ως προς την ενέργεια. Αυτό εφαρµόζεται στην Ιταλία και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Δεν
αντίκειται στις ευρωπαϊκές οδηγίες. Ιδού πεδίον δόξης λαµπρό.
Καλέστε µας και είµαστε εδώ για να σας κάνουµε προτάσεις.
Από τη δική µας πλευρά ως Δηµοκρατική Συµπαράταξη
ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ, πάντα είχαµε µία ιδιαίτερη σχέση µε τον αγροτικό χώρο και τον κόσµο της υπαίθρου.
Σ’ αυτήν την προσπάθεια που γίνεται τώρα, εµείς θα είµαστε
µπροστά και δίπλα στον αγροτικό κόσµο, για να αποτρέψουµε
αυτόν τον φοροµπηχτικό, φοροεισπρακτικό στόχο που έχετε
βάλει, αυτήν την καταιγίδα που προµηνύεται στον αγροτικό
χώρο.
Γιατί εµείς θέλουµε πραγµατικά αυτόν τον τοµέα της οικονοµίας που είναι αναπτυξιακός, είναι κοινωνικός, έχει εθνική σηµασία να τον στηρίξουµε για να κρατήσουµε τους Έλληνες
αγρότες στην περιφέρεια, για να µη διαρραγεί και ο κοινωνικός
ιστός.
Ιδού, λοιπόν, να αποδείξετε εσείς πλέον µε έργα το τι θα πράξετε. Αλλά περιµένω απάντηση συγκεκριµένη σε σχέση µε την
ηµεροµηνία της καταβολής των άµεσων ενισχύσεων. Αυτό ενδιαφέρει σήµερα να ακούσουν από εσάς οι Έλληνες αγρότες που
µας παρακολουθούν.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ευχαριστούµε τον
κ. Τζελέπη.
Τον λόγο έχει ο κύριος Υπουργός.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Νοµίζω πως πρέπει να απαντήσουµε τώρα σ’
αυτά που ιδιαίτερα αφορούν τους αγρότες.
Έχουµε µία συµφωνία δύσκολη. Θα προσπαθήσουµε στο φορολογικό κοµµάτι να προσεγγίσουµε το θέµα µέσα από την τήρηση βιβλίων εσόδων εξόδων, όπου πραγµατικά εκεί πιστεύουµε
θα υπάρξει µια εισπραξιµότητα ΦΠΑ τέτοια που µπορεί ακόµα
να λειτουργήσει ως ισοδύναµο.
Δεύτερον, επειδή υπάρχει ιδιαίτερα το αίτηµα για αυστηρότερο προσδιορισµό του επαγγέλµατος του αγρότη, θα προσπαθήσουµε να υπάρξει µια ιδιαίτερη µεταχείριση για τους κατά
κύριο επάγγελµα αγρότες. Και, βεβαίως, όσον αφορά το θέµα
των ενισχύσεων θα επιµείνουµε για τα 12.000 ευρώ. Αρχίζουν να
µπαίνουν πολλά σενάρια. Δεν µας επιτρέπει ο χρόνος. Δεν είναι
δυνατόν, για παράδειγµα, η εξισωτική αποζηµίωση που θεωρείται βοήθηµα να µπει ως φορολογητέα ύλη. Δεν µου επιτρέπει ο
χρόνος. Αυτά όσον αφορά το φορολογικό.
Το δεύτερο κοµµάτι που αφορά ιδιαίτερα τον ΟΓΑ, το ασφαλιστικό ζήτηµα, η γενική πρόταση που υπάρχει είναι η καθιέρωση
εθνικής σύνταξης και για τον αγρότη, δηλαδή αυτά τα 330 ευρώ
που παίρνει σήµερα να ανεβούν στα 385 ευρώ, τα 390 ευρώ. Το
δε ασφάλιστρο να αφορά το από εκεί και πάνω κοµµάτι και να
έχει την ανταποδοτική λειτουργία του. Αυτά είναι ζητήµατα για
τα οποία, κυρίως, θα επιµείνουµε στη σχετική διαπραγµάτευση
που θα κάνουµε.
Από εκεί και πέρα, στα άλλα θέµατα που βάλατε και όσον
αφορά τις πληρωµές θέλω να ξεκαθαρίσω ένα πράγµα: Πληρωµές έγιναν και γίνονται και ξεκινάνε από το 2009, 2010, 2012,
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2013. Μέχρι τις 15 Δεκεµβρίου όλες οι οφειλές µέχρι τέλους του
2014 θα έχουν ξεκαθαρίσει. Θα έχουν πληρωθεί όλοι.
Τι γίνεται τώρα µε την ενίσχυση, όσον αφορά την προκαταβολή: Ξέρετε, το ξέρουµε όλοι ότι µπαίνουµε σε µια νέα κοινή
αγροτική πολιτική.
ΜΙΧΑΗΛ ΤΖΕΛΕΠΗΣ: Τι κάνατε το εννιάµηνο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κύριε Τζελέπη, µη
διακόπτετε.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Σας παρακαλώ.
Είχαµε εφαρµογή νέας κοινής αγροτικής πολιτικής. Άλλαζαν
τα δεδοµένα και υπήρχε κάποια καθυστέρηση. Ποτέ δεν έχει
πληρωθεί πριν από τις 10-15 Νοεµβρίου τις χρονιές που ξεκίναγε
η καινούργια αγροτική πολιτική µέχρι σήµερα.
Εµείς, λοιπόν, δεσµευόµαστε ότι µέχρι τέλος Νοεµβρίου θα
καταβληθούν, όπως προβλέπεται, πάνω από το 70%. Να το
έχετε, όµως, υπ’ όψιν και να το επικοινωνήσουµε µε τους αγρότες ότι στη νέα κοινή αγροτική πολιτική είναι κατά 10-15% λιγότερα τα ποσά. Υπάρχει το «πρασίνισµα», το 30% που πάει τον
Φλεβάρη. Εµείς, λοιπόν, θέλουµε να είµαστε ξεκάθαροι απέναντι
στους αγρότες.
Όσον αφορά άλλα ζητήµατα που βάλατε, ειλικρινά δεν έχω
µπορέσει να καταλάβω ακόµα ότι επιµένετε σε αυτό που έγινε
µε τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τα χρήµατα που ήταν κατατεθειµένα σε ένα
τραπεζικό ίδρυµα χωρίς τόκο εµείς τα χρησιµοποιήσαµε για ζητήµατα οπωσδήποτε δηµοσιονοµικά, αλλά αποδίδοντας ταυτόχρονα 2,3 - 2,4%. Αυτά τα χρήµατα αφορούσαν προκαταβολές
του προγράµµατος αγροτικής ανάπτυξης και θα συµψηφιστούν,
όταν ολοκληρωθεί και τότε τα χρήµατα αυτά θα πάνε από εκεί
που τα πήραµε. Γιατί το βάζετε διαρκώς αυτό το πράγµα; Ή γιατί
βάζετε το θέµα του ΕΛΓΑ;
Θα σας πω ένα πράγµα.
ΜΙΧΑΗΛ ΤΖΕΛΕΠΗΣ: Πληρώστε της ζηµιές του 2014! Γιατί δεν
τις πληρώνετε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Όχι διάλογο, κύριε
Τζελέπη. Όχι διάλογο.
Κύριε Υπουργέ, ολοκληρώστε σιγά σιγά.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Το 2015 ο ΕΛΓΑ πλήρωσε 124 εκατοµµύρια ευρώ
για αποζηµιώσεις. Πέρσι, το 2014, πλήρωσε 104 εκατοµµύρια
ευρώ.
Πρέπει να ξεκαθαρίσουµε ορισµένα πράγµατα. Δεν µπορεί σε
ένα χώρο που πραγµατικά οι επιπτώσεις από τη θητεία σας, από
τα µνηµόνιά σας ήταν αυτές που τον οδήγησαν στη σηµερινή κατάσταση, να λέτε ότι εµείς θα πολεµήσουµε για τον χώρο.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΜΙΧΑΗΛ ΤΖΕΛΕΠΗΣ: Ποια µνηµόνια;
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Θα γελάσει και το παρδαλό κατσίκι!
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Από τα δικά σας µνηµόνια δεν
µας λέτε! Σαν δεν ντρέπεστε! Δεν ντρέπεστε που µιλάτε κιόλας;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Παρακαλώ, κύριε
Τζαβάρα.
Ευχαριστούµε τον κύριο Υπουργό.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, ολοκληρώθηκε η συζήτηση των
επικαίρων ερωτήσεων.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Δεν κοκκινίζετε επιτέλους;
Ακόµα κουνάτε το δάχτυλο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Σας παρακαλώ,
κύριε Τζαβάρα. Σεβαστείτε το Προεδρείο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: Μα είναι απαράδεκτο. Απευθύνεστε στην Εθνική Αντιπροσωπεία ακόµα και τώρα που θα
έπρεπε να κάθεστε στη φωλιά σας και να µη µιλάτε; Έχετε αντιληφθεί ότι προσβάλλετε τους αντιπροσώπους του λαού µε αυτό
το ύφος;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Σεβαστείτε, σας παρακαλώ, το Προεδρείο! Ήδη ανακοινώθηκε από το Προεδρείο η
ολοκλήρωση της διαδικασίας.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Εισερχόµαστε στην
ηµερήσια διάταξη της
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Συνέχιση της συζήτησης 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 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».
Προτείνουµε να συνεχιστεί η συζήτηση επί της αρχής, όπως
εξάλλου εξαγγέλθηκε, µέχρι το µεσηµέρι στις 14.00’-15.00’, να
προχωρήσει, δηλαδή, ο κατάλογος των οµιλητών, όπως έχει καταγραφεί επί της αρχής.
Περίπου εκείνη την ώρα -το υπολογίζουµε περίπου στις 14.00’15.00’- θα εισέλθουµε στη συζήτηση επί των άρθρων και των τροπολογιών. Θα συνεχίσουν να µιλούν ενδεχοµένως από τον
κατάλογο των οµιλητών που έχουν εγγραφεί στη συζήτηση επί
της αρχής και θα ξεκινήσει, βεβαίως, περίπου εκείνη την ώρα και
η εγγραφή του καταλόγου των οµιλητών επί των άρθρων.
Στο τέλος, βεβαίως, θα µιλήσουν όσοι Βουλευτές είχαν εγγραφεί. Αν συµφωνεί το Σώµα, να περάσουµε στον πρώτο οµιλητή.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον
λόγο για ένα δευτερόλεπτο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, επί της διαδικασίας
µια παρατήρηση θα ήθελα να κάνω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κυρία Μανωλάκου,
παρακαλώ.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Ζητάµε από τον Υπουργό να µας
ξεκαθαρίσει αν υπάρχουν άλλες τροπολογίες ή όχι. Μιλάω για
τις κυβερνητικές. Ήδη έχουν αναρτηθεί περισσότερες από έξι.
Πρόκειται στη διάρκεια της ηµέρας να καταθέσετε κι άλλες; Αυτό
ρωτάω.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ (Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας): Αυτές που γνωρίζετε. Αυτές γνωρίζω
εγώ. Θα έρθουν οι Υπουργοί να τις υποστηρίξουν.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Είναι και του Προεδρείου παράκληση. Έχετε δίκιο.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Δεν µπορεί να έρχονται µέχρι τελευταία στιγµή και να µην προλαβαίνουµε να τις διαβάσουµε.
Υπάρχουν κι όρια.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κυρία Μανωλάκου,
έχετε δίκιο, όπως και οι άλλοι Βουλευτές. Καλούµε, αν θέλετε,
και από το Προεδρείο την Κυβέρνηση, τους Υπουργούς που σχετίζονται µε το νοµοσχέδιο, αν έχουν σκοπό, να καταθέσουν τροπολογίες, να το κάνουν σε εύλογο διάστηµα, ούτως ώστε οι
Βουλευτές, τα κόµµατα στον χρόνο που θα έχουν ως το πέρας
της διαδικασίας συζήτησης του νοµοσχεδίου και ψήφισής του να
µπορέσουν να διαβάσουν και να επεξεργαστούν τις τροπολογίες.
Έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι ο Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Καβάλας, κ. Εµµανουηλίδης Δηµήτρης αιτείται άδειας
απουσίας στο εξωτερικό από τις 13-11-2015 ως και τις 16-112015. Η Βουλή εγκρίνει;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Συνεπώς η Βουλή
ενέκρινε τη ζητηθείσα άδεια.
Κύριε Βρούτση, έχετε τον λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Η δική µου παρατήρηση έρχεται συµπληρωµατικά σ’ αυτά τα οποία ειπώθηκαν αλλά πιστεύω ότι είναι
χρήσιµη εµφατικά.
Κατατέθηκαν κάποιες τροπολογίες. Λέω, λοιπόν, ότι πρέπει οι
Υπουργοί να έρθουν να τις δικαιολογήσουν και να τις αναλύσουν.
Ανάµεσά τους είναι η τροπολογία για τα πρόστιµα που έχουν
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επιβληθεί πιθανόν σε επιχειρήσεις εκπαίδευσης, όπου έχει επιβληθεί το 23% και υπάρχουν επιχειρήσεις που έχουν δεχθεί κυρώσεις. Έρχεται η τροπολογία και ακυρώνει αυτές τις κυρώσεις.
Είναι στη σωστή κατεύθυνση, όµως ανοίγει το θέµα του ΦΠΑ
στην εκπαίδευση, που υποδηλώνει ή ότι µένει το ΦΠΑ 23% ή ότι
η Κυβέρνηση σήµερα θα πρέπει να φέρει τροπολογία η οποία να
αλλάζει και σύµφωνα µε τις δεσµεύσεις της, τα ποσοστά κλίµακας του ΦΠΑ στην εκπαίδευση.
Περιµένουµε τον Υπουργό Οικονοµικών ή τον Αναπληρωτή να
έρθει για τη συγκεκριµένη τροπολογία.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ευχαριστούµε,
κύριε Βρούτση.
Ισχύει ό,τι ειπώθηκε προηγουµένως και µε την παρέµβαση της
κ. Μανωλάκου και µε τη δική σας και από το Προεδρείο και νοµίζω ότι εκφράζουµε το σύνολο των µελών του Κοινοβουλίου. Η
Κυβέρνηση ή οι αρµόδιοι Υπουργοί τέλος πάντων θα πρέπει να
προσέλθουν για να υποστηρίξουν ή να καταθέσουν τις τροπολογίες τους. Μόλις τώρα µε ενηµέρωσαν και συγκεκριµένα, ο κ. Πολάκης, ο Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας -επειδή έγινε µια
αντίστοιχη ανακοίνωση ότι θα καταθέσει σήµερα τροπολογία- ότι
γύρω στις 13.00’ θα έρθει να καταθέσει και να υποστηρίξει την
τροπολογία του Υπουργείου Υγείας.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, µπορώ να ρωτήσω κάτι επί της διαδικασίας;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ορίστε.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΔΗΣ: Η κατάσταση των οµιλητών που
υπάρχει αυτή τη στιγµή θα ισχύσει µέχρι τις 14.00’ και στις 14.00’
θα ανοίξει άλλη κατάσταση; Δηλαδή, θα µιλήσουν µόνο όσοι
είναι µέχρι τις 14.00’;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ναι, ξεκινούµε τη
σηµερινή διαδικασία µε όσους έχουν εγγραφεί στο χθεσινό κατάλογο επί της αρχής. Οριοθετούµε ένα χρονοδιάγραµµα, όπως
σας είπα και πριν, ώστε στις 14.00’ µε 15.00’, να λήξει, ας πούµε
άτυπα, η συζήτηση επί της αρχής για να ξεκινήσει η συζήτηση
επί των άρθρων. Εφόσον υπάρχουν Βουλευτές, οι οποίοι είναι
στον κατάλογο εγγεγραµµένοι και δεν έχουν οµιλήσει από τον
κατάλογο επί της αρχής, θα συνεχίσουν να οµιλούν. Αυτοί θα
µπορούν να µιλούν και επί των άρθρων. Παράλληλα, εκείνη την
ώρα θα ξεκινήσει και η διαδικασία εγγραφής Βουλευτών που θέλουν να µιλήσουν επί των άρθρων.
Τον λόγο έχει η κ. Χριστοφιλοπούλου από τη Δηµοκρατική
Συµπαράταξη.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι Υπουργοί, είχαµε προειδοποιήσει διά του εισηγητού
µας, του κ. Μανιάτη, πολλές φορές και στην επιτροπή και χθες
στην Ολοµέλεια να µην έρθουν τελευταία στιγµή όχι µόνο εκπρόθεσµες, αλλά και άλλες άσχετες τροπολογίες.
Ήδη έχουν αναρτηθεί και δεν ξέρετε και εσείς οι ίδιοι πόσες
ακόµη θα αναρτηθούν. Και επειδή οι τροπολογίες αυτές δεν
έχουν σχέση µε τον πυρήνα του νοµοσχεδίου, εµείς ρωτούµε το
εξής: Τι σας εµπόδισε να τις φέρετε στην επιτροπή; Διότι πολλές
από αυτές είναι εξαιρετικά σύντοµες και θα έπρεπε να έχουν συζητηθεί επί της ουσίας στην επιτροπή µε τους Υπουργούς.
Κύριε Πρόεδρε, νοµίζω ότι έπρεπε και εσείς να ζητήσετε να
σταµατήσει επιτέλους αυτός ο ορυµαγδός τροπολογιών για τον
οποίο είχαµε και εµείς υποστεί πάρα πολλά σχόλια από την
πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ.
Όµως, δεν είναι µόνο οι άσχετες και οι εκπρόθεσµες τροπολογίες.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει η Γ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ)
Εδώ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είµαστε µάρτυρες πραγµατικά µιας διαδικασίας ευτελισµού του Κοινοβουλίου, της νοµοθετικής λειτουργίας και του τρόπου που εισέρχονται
νοµοσχέδια στη Βουλή. Δεν είναι µόνο ότι αυτή η οδηγία εισέρχεται µε πλήθος διατάξεων, οι οποίες είναι και άσχετες και θα
έλεγε κανείς µη συναφείς όχι µόνο µε τα θέµατα της ενεργειακής
απόδοσης, που είναι ο πυρήνας του νοµοσχεδίου, αλλά µη συ-
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ναφείς και µε τα πραγµατικά προβλήµατα αυτής της χώρας.
Άρα έχουµε µια νοµοθετική λειτουργία την οποία η Κυβέρνηση
προσπαθεί µε κάθε τρόπο να ξεπεράσει και να ευτελίσει, φέρνοντας ρυθµίσεις τελευταίας στιγµής. Έχουµε, όµως, από το
άρθρο 1 αρχίζοντας και µια απαράδεκτη λειτουργία µέσω της
διόρθωσης προηγούµενων αµαρτιών.
Τι ψήφισε η Βουλή, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι; Τι ψηφίσατε;
Εµείς το καταψηφίσαµε. Τι ψηφίσατε πριν από δεκαπέντε µέρες;
Ψηφίσατε συγκεκριµένη ρύθµιση για τα συνταξιοδοτικά την
οποία είχαν υπογράψει οι Υπουργοί σας -οι Υπουργοί του ΣΥΡΙΖΑ
και των ΑΝΕΛ- και είχαν άλλο έγγραφο υπογράψει οι κύριοι
Υπουργοί και άλλο έγγραφο ψηφίσατε και ψήφισε η Βουλή των
Ελλήνων. Δηλαδή, φτάσαµε σε σηµείο να µην ξέρει η Κυβέρνηση
τι νοµοθετικές πρωτοβουλίες φέρνει στη Βουλή και να ψηφίζει
άλλα η Βουλή και να εισηγείται άλλα η Κυβέρνηση. Εκεί το φέρατε. Αυτό δεν έχει προηγούµενο.
Αυτό που έγινε µε το άρθρο 1 δεν έχει προηγούµενο.
Αλλά επί της ουσίας των συνταξιοδοτικών δικαιωµάτων, εµείς
ως Δηµοκρατική Συµπαράταξη ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ έχουµε καταθέσει σχετική τροπολογία, κύριε Υπουργέ, ούτως ώστε να διευκρινιστεί επιτέλους το θέµα των θεµελιωµένων συνταξιοδοτικών
δικαιωµάτων. Διότι ο κ. Πετρόπουλος «είπε» και «ξείπε» στη
Βουλή. Είπε ότι δέχτηκε τη διευκρίνισή µας την οποία προτείναµε
και µετά από δύο ώρες αναίρεσε τον εαυτό του και είπε «δεν τη
δέχοµαι».
Εµείς, λοιπόν, καταθέσαµε τροπολογία η οποία ξεκαθαρίζει το
θέµα και παρακαλούµε να τη δείτε και να την κάνετε δεκτή. Διότι
δεν είναι δυνατόν ασφαλισµένοι και συνταξιούχοι να εµπαίζονται
µε αυτόν τον τρόπο. Και ευρύτερα, όµως.
Γιατί αν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όλοι εδώ µέσα µπορούµε να οµονοήσουµε ότι το ασφαλιστικό ζήτηµα είναι κρίσιµης
εθνικής κοινωνικής σηµασίας και για την οικονοµία -κοινωνικής
πρώτα αλλά και για την οικονοµία- τότε θα έπρεπε στοιχειωδώς
να έχουµε µια σοβαρότητα.
Και σήµερα ακόµα έχει βγει στα sites και στα περισσότερα
blogs νέα δήλωση του Υπουργού κ. Κατρούγκαλου ότι θα συνδυαστεί –λέει- η σύνταξη µε την ηλικία. Άλλο αυτό. Τις προάλλες
είχαµε εξαγγελίες περί έκτακτης εισφοράς, άλλες εξαγγελίες,
είχαµε τον ίδιο τον Πρωθυπουργό τον κ. Τσίπρα να λέει «δεν µε
δεσµεύει το πόρισµα». Έχουµε µια Κυβέρνηση που κρύβεται
πίσω από ένα πόρισµα και που σήµερα είναι 5 Νοεµβρίου και
ακόµα δεν έχουµε δει τις επίσηµες θέσεις της Κυβέρνησης γι’
αυτό το τόσο σοβαρό θέµα.
Τι βλέπουµε; Υπουργούς που λένε και ξελένε και µια Βουλή
που ψηφίζει και ξεψηφίζει όχι µόνο ό,τι καλό ψήφισε -και είχαµε
ψηφίσει µαζί το καλοκαίρι- αλλά και αυτές τις ρυθµίσεις που σήµερα ξεψηφίζετε, που τις είχατε ψηφίσει µόνοι σας δεκαπέντε
µέρες πριν. Και, βεβαίως, και µια Βουλή που είναι όπισθεν ολοταχώς, διότι µόνος ο ΣΥΡΙΖΑ στήριξε την κατάργηση ενός µικρού
κλάδου δυναµικού της ελληνικής βιοµηχανίας, τις µικρές ζυθοποιίες. Κι εδώ µείνατε µόνοι να υπερασπίζεστε ποιους; Τα µονοπώλια που ελέγχουν το µεγαλύτερο ποσοστό κατανάλωσης της
µπίρας;
Γιατί, κύριε Υπουργέ; Είναι κι αυτό στην αντιµετώπιση της ολιγαρχίας και την πάταξή της; Είναι κι αυτό µέτρο κοινωνικής δικαιοσύνης; Περιµένατε από τους ακροδεξιούς συντρόφους σας
στην Κυβέρνηση, για να µη γίνει αυτό το µέτρο, κι εσείς πιστοί,
σε τι άραγε; Μέχρι το τέλος στην επιτροπή θέλατε να περάσει η
ρύθµιση; Περίεργα πράγµατα.
Και τι ακριβώς κάνετε στην παιδεία; Και όχι µόνο στην παιδεία
γιατί θα µιλήσω και για την υγεία σε λίγο. Φέρνετε µια επαίσχυντη
ρύθµιση στο άρθρο 42 που κάνει τι; Θέλει κοµµατικά να χειραγωγήσει τα υπηρεσιακά συµβούλια. Τι κάνει λοιπόν αυτή η ρύθµιση του άρθρου σας; Αίρει κάθε προσόν και κάθε κριτήριο
διοικητικής εµπειρίας βαθµού των εκπαιδευτικών, σε σχέση µε
τη δυνατότητά τους να επιλεγούν ως µέλη των υπηρεσιακών
συµβουλίων. Δίνει, δηλαδή, το ανεξέλεγκτο στον περιφερειακό
διευθυντή -τον κοµµατικό σας εγκάθετο µε καµία διαδικασία κριτηρίων και µε καθόλου προσόντα- να επιλέγει όποιον εκπαιδευτικό επιθυµεί σε µια προσπάθεια να ελέγξετε την κατάσταση.
Πήγατε να ελέγξετε την κατάσταση βάζοντας το πρωτάκουστο
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και καινοφανές, µε την αρνητική έννοια του όρου, των εκλογών
µέσα στα σχολεία και τους διευθυντές σχολείων, δεν σας «έκατσε». Η πιάτσα λέει ότι στο 40% µόνο των διευθυντών σχολείων
καταφέρατε να βάλετε τους δικούς σας «συριζοκαµµένους» και
µετά από αυτό είπατε να φέρετε τη λειτουργία για να ελέγξετε
τα υπηρεσιακά συµβούλια της παιδείας. Αυτά είναι επαίσχυντα.
Είστε το νέο; Είστε το αδιάβλητο; Έχει πει ο Πρωθυπουργός ότι
είναι υπέρ της αξιοκρατίας;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κυρία Πρόεδρε, ένα-δύο λεπτά την ανοχή σας, παρακαλώ.
Η ισχύουσα ρύθµιση έλεγε, κύριε Υπουργέ της Παιδείας, ότι
οι υπάλληλοι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι ορίζονταν ως µέλη των υπηρεσιακών συµβουλίων έπρεπε να έχουν τουλάχιστον βαθµό Γ’
και συγκεκριµένα κριτήρια εκπαιδευτικής και διοικητικής εµπειρίας. Τώρα µε τη νέα ρύθµιση; «Μπάτε σκύλοι, αλέστε!». Αρκεί
να είστε οι αρεστοί, οι κοµµατικά αρεστοί και οι ελεγχόµενοι.
Και τελειώνω µε µια τροπολογία της τελευταίας στιγµής, εκπρόθεσµης στο χώρο της υγείας.
Πρώτον, φταίτε, διότι, όταν παραιτούνται διοικήσεις νοσοκοµείων, ξεκινήστε τις διαδικασίες. Ξεκινήστε τις, τι περιµένετε;
Δέκα χρόνια είστε Κυβέρνηση.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Τι δέκα χρόνια Κυβέρνηση;
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Αφήστε µε λίγο να ολοκληρώσω.
Φέρνετε τώρα µία τροπολογία για τις διοικήσεις των νοσοκοµείων, η οποία έτσι όπως τη διάβασα και την είδα, έχει και σωστές και απαράδεκτες ρυθµίσεις µέσα. Γιατί δεν φέρατε την
τροπολογία αυτή να συζητηθεί; Αν στα αλήθεια θέλατε διαδικασίες κρίσης των διοικητικών συµβουλίων και των διοικητών, γιατί
δεν τις είχατε ξεκινήσει από την αρχή που αναλάβατε ως Κυβέρνηση; Και φέρνετε τώρα στην Ολοµέλεια την τελευταία στιγµή
µία διάταξη για τον τρόπο που µπορούν να αναπληρωθούν οι διοικήσεις των νοσοκοµείων και να διορθωθεί µία κατάσταση, την
οποία αφήσατε εσείς οι ίδιοι εννιά µήνες. Εµείς, λοιπόν, είµαστε
υπέρ οποιασδήποτε διαφανούς διαδικασίας βάλετε µπροστά,
αλλά θα µας βρείτε κάθετα απέναντί σας σε τέτοιου είδους τερτίπια.
Ολοκληρώνω, λέγοντας ότι δεν είναι δυνατόν η Δηµοκρατική
Συµπαράταξη όχι µόνο να ψηφήσει επί της αρχής –παρότι, όπως
σας είπε ο εισηγητής µας, συµφωνούµε βεβαίως και είχαµε εµείς
ετοιµάσει τη σχετική οδηγία και θα ψηφίσουµε τα σχετικά άρθρααυτό το νοµοσχέδιο, το οποίο είναι προϊόν µιας προπαγάνδας
ιδεοληψιών σε διάφορες ρυθµίσεις που φέρατε, γιατί είστε ακριβώς ιδεοληπτικοί και σταλινικής προπαγάνδας πρωταγωνιστές.
Είστε άριστοι στα να κάνετε προπαγάνδα για να βάζετε κοµµατικούς εγκάθετους. Έχετε πάρει άριστα! Σχέδιο για τη χώρα…
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Ξεχάσατε το πέντε – δύο –
ένα.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Δυσανασχετείτε, κύριε
συνάδελφε. Τι να κάνουµε; Έχουµε µνηµόνιο, αλλά δεν έχουµε
σχέδιο, δεν έχουµε επενδύσεις. Έχουµε δυνατότητα µόνο να
ελέγξουµε τους κοµµατικούς µηχανισµούς και να τους βάλουµε
µέσα στο κράτος.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ - ΔΗΜΑΡ)
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Το πέντε – δύο – ένα µας το
εξηγήσατε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Ευχαριστώ πολύ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία, αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση
της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για
την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, πενήντα επτά µαθητές και µαθήτριες και τέσσερις εκπαιδευτικοί συνοδοί τους από το Δηµοτικό Σχολείο Αγίου
Νικολάου Εύβοιας.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
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Τον λόγο έχει ο κ. Κωνσταντίνος Χατζηδάκης για επτά λεπτά.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και
κύριοι συνάδελφοι, πιστεύω ότι ολοένα και περισσότερο στους
συµπολίτες µας δηµιουργείται η εικόνα, η εντύπωση ότι καίτοι
έχουν περάσει µόνο σαράντα πέντε µέρες από τις εκλογές,
έχουµε να κάνουµε µε µια Κυβέρνηση κουρασµένη, πρόωρης γηράνσεως. Έχουµε να κάνουµε µε µια Κυβέρνηση που αυτές τις
µέρες µετά τις εκλογές έχει, νοµίζω, δύο βασικά χαρακτηριστικά.
Το πρώτο χαρακτηριστικό είναι ότι δεν έχει πάρει σχεδόν καµµία πρωτοβουλία για να µπει ξανά µπροστά η µηχανή της ελληνικής οικονοµίας, πράγµα το οποίο είναι ιδιαίτερα αναγκαίο,
καθώς από ανάπτυξη, έστω αµυδρή, ξαναγυρίσαµε σε ύφεση.
Έπεσε ξανά η Ελλάδα στο πηγάδι της ύφεσης. Έτσι προσπάθειες, πρωτοβουλίες µεταρρυθµίσεων δεν υπάρχουν, ιδιωτικοποιήσεις δεν γίνονται. Τα αεροδρόµια που είναι µία εξαίρεση
ίσως, ως πρωτοβουλία βάλλεται εκ των ένδον των κυβερνήσεων.
Ο κ. Σπίρτζης, ο Υπουργός Υποδοµών λέει θα κλάψουµε γι’ αυτήν
την πρωτοβουλία της Κυβέρνησης. Το ΕΣΠΑ είναι κολληµένο, τα
δηµόσια έργα είναι ηµιλιπόθυµα ή απολύτως σταµατηµένα, συµπεριλαµβανοµένων και των τεσσάρων µεγάλων αυτοκινητοδρόµων.
Το δεύτερο χαρακτηριστικό είναι ότι την ίδια στιγµή έχουµε
µια Κυβέρνηση µε απόψεις, πολλές απόψεις, συµπεριλαµβανοµένων και των απόψεων του κ. Φίλη για τη Γενοκτονία των Ποντίων, αντιτιθέµενες µεταξύ τους απόψεις που φτάνουν στο όριο
της κολοκυθιάς.
Δείτε τι έχει γίνει µε τον ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση, µε το
βοδινό, το χοιρινό, το ΤΖΟΚΕΡ, το ΚΙΝΟ, κ.λπ.. Και περιµένουµε
να δούµε, τελικά, πού θα κάτσει η µπίλια των διαφορετικών απόψεων της Κυβέρνησης.
Ωστόσο, η βασική διαπίστωση είναι µία. Έχουµε να κάνουµε
µε µια Κυβέρνηση που το δυνατό της σηµείο, εν πάση περιπτώσει, δεν είναι το έργο, δεν είναι η ουσία, δεν είναι η τεχνογνωσία,
δεν είναι το αποτέλεσµα. Γι’ αυτό και η οικονοµία πάει προς τα
πίσω, γι’ αυτό η ανεργία φουντώνει, γι’ αυτό και ο ορίζοντας είναι
γκρίζος.
Αυτό εδώ το νοµοσχέδιο, το οποίο δεν έχει, φυσικά, σπονδυλική στήλη, έχει πολλά παραδείγµατα που αναδεικνύουν αυτά τα
χαρακτηριστικά της Κυβέρνησης. Θα σταθώ σε τρία.
Τα περισσότερα άρθρα του νοµοσχεδίου αφορούν στην ενεργειακή εξοικονόµηση. Σωστή πρωτοβουλία; Σωστή. Είχε ξεκινήσει και επί των ηµερών της κυβέρνησης Σαµαρά να προωθείται
αυτή η πρωτοβουλία. Η Κυβέρνηση, όµως, όπως και η χώρα, δεν
θα κριθούν στο θεωρητικό επίπεδο, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Θα κριθούν στην ουσία.
Η ουσία έχει να κάνει µε ένα πολύ συγκεκριµένο πρόγραµµα
που ήταν σε εξέλιξη και ακούει στο όνοµα «Εξοικονοµώ κατ’
Οίκον». Στο πρόγραµµα αυτό, λοιπόν –κι έχω στοιχεία και θα µιλήσω µε στοιχεία- είχαµε µέχρι τον περασµένο Ιανουάριο πενήντα χιλιάδες υπαγωγές νοικοκυριών. Από τις πενήντα χιλιάδες
υπαγωγές είχαν πληρωθεί µέχρι τότε σαράντα τρεις µε σαράντα
τέσσερις χιλιάδες νοικοκυριά και απέµεναν να πληρωθούν τα
υπόλοιπα.
Από εκεί και πέρα, ο ρυθµός πληρωµής έχει ελαττωθεί, όπως
και οι υπαγωγές έχουν. Θα σας πω πόσες. Από τον Ιανουάριο
µέχρι τον Σεπτέµβριο έγιναν πεντακόσιες είκοσι επτά, ενώ
έχουµε προεγκρίσεις από τις τράπεζες για τριάντα τέσσερις χιλιάδες.
Για ένα πρόγραµµα, λοιπόν, που στην πράξη στηρίζει την
ενεργειακή αναβάθµιση, που στηρίζει τον κατασκευαστικό
τοµέα, η Κυβέρνηση που φέρνει αυτήν την οδηγία και επαίρεται
και επί τρεις µέρες ο Υπουργός µιλάει γι’ αυτό το «κατόρθωµα»,
δεν έχει κάνει απολύτως τίποτα.
Ερώτηµα, λοιπόν, προς τον κ. Σκουρλέτη. Και δεν είναι ρητορικό το ερώτηµα, περιµένω µία απάντηση. Έχει καµιά γεύση για
το τι γίνεται τελικώς µε αυτό το πρόγραµµα «Εξοικονοµώ κατ’
Οίκον»; Πού είναι ο σχεδιασµός; Τι θα γίνει µε τις τριάντα τέσσερις χιλιάδες νοικοκυριά που περιµένουν να στηριχθούν από αυτό
το πρόγραµµα; Τι θα γίνει µε τον κατασκευαστικό τοµέα, που περιµένει κάπως να δουλέψει από αυτό το πρόγραµµα;
Η προηγούµενη «τρισκατάρατη» κυβέρνηση, έδωσε 540 εκα-
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τοµµύρια ευρώ στα πλαίσια αυτού του προγράµµατος. Η σηµερινή Κυβέρνηση έκανε, σας είπα, απλώς και µόνο πεντακόσιες
είκοσι επτά υπαγωγές. Τίποτα! Σχεδόν µηδέν. Ποιος είναι ο σχεδιασµός, λοιπόν, µιας και είστε –και σωστά- υπερασπιστές της
ενεργειακής εξοικονόµησης; Ποιος είναι ο σχεδιασµός και ποιο
το αποτέλεσµα;
Δεύτερο θέµα. Περιφερειακά σχέδια διαχείρισης αποβλήτων.
Ορθά, έγινε συζήτηση για το ότι υπήρξε µία συγκεντρωτική φιλοσοφία από την πλευρά της Κυβέρνησης, έτσι όπως εκφράστηκε στις αρχικές ρυθµίσεις, αλλά ως έναν βαθµό και από τις
νοµοτεχνικές βελτιώσεις. Διότι, οι περιφέρειες δεν είναι ευχαριστηµένες. Και η κ. Δούρου η ίδια –δική σας- δεν είναι ευχαριστηµένη.
Το θέµα, όµως, δεν είναι καθόλου θεωρητικό. Δεν έχει να κάνει
µόνο µε το κατά πόσον το κράτος είναι συγκεντρωτικό ή όχι, αν
στηρίζει την περιφερειακή αυτοδιοίκηση ή όχι. Έχει να κάνει και
µε τον σχεδιασµό, αυτόν καθ’ αυτόν, για τα απόβλητα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το Υπουργείο Περιβάλλοντος
και Ενέργειας έχει παγώσει τέσσερις συµπράξεις δηµοσίου και
ιδιωτικού τοµέα για την ολοκληρωµένη διαχείριση των αποβλήτων, διότι δογµατικά, ιδεοληπτικά, δεν ήταν υπέρ. Ήθελε να
κάνει τον καινούργιο αυτόν εθνικό σχεδιασµό για τα απόβλητα,
που θέλει να τον κάνει µόνο του και να µην έχουν ανάµειξη και οι
περιφέρειες.
Έχουν παγώσει τα έργα, έχουµε 800 εκατοµµύρια που περιµένουν από το καινούργιο ΕΣΠΑ και ταυτοχρόνως, έχουµε το
Υπουργείο Περιβάλλοντος να «παλεύει» µε το Υπουργείο Ανάπτυξης για το αν θα προχωρήσουν ή όχι αυτά τα έργα ΣΔΙΤ. Δεν
το λέω εγώ. Στο Ελεγκτικό Συνέδριο, που εξέτασε τον σχεδιασµό
της Πελοποννήσου για το συγκεκριµένο έργο ΣΔΙΤ, εµφανίστηκε
µε άλλες θέσεις το Υπουργείο Ανάπτυξης και µε άλλες θέσεις το
Υπουργείο Περιβάλλοντος, της ίδιας Κυβέρνησης.
Εάν ο κ. Σκουρλέτης διαφωνεί µε αυτό που λέω, ας βγει να το
πει, διότι γι’ αυτά υπάρχουν συγκεκριµένα κείµενα και συγκεκριµένα στοιχεία.
Εποµένως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εντάξει και οι περιβαλλοντικές σας ευαισθησίες, αλλά όπως το πάτε θα κινδυνεύσουµε να χάσουµε και τα κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης για
το περιβάλλον. Διότι, οι µικρές, οι πολύ µικρές µονάδες που προωθούνται από την Κυβέρνηση φοβάµαι ότι δεν είναι συµβατές µε
τον ίδιο τον σχεδιασµό του ΕΣΠΑ και µε τις αντιλήψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το συγκεκριµένο θέµα.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Μικρές ή µεγάλες;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ: Τελευταίο παράδειγµα.
Εµείς είχαµε προχωρήσει τα ΣΔΙΤ και εσείς τα παγώσατε. Εµείς
θέλουµε τον σχεδιασµό, αυτόν που προχωρούσαµε και τον οποίο
υποστηρίζει, αγαπητέ κύριε συνάδελφε, το Υπουργείο Ανάπτυξης σήµερα, αλλά δεν τον υποστηρίζει το Υπουργείο Περιβάλλοντος.
Από εκεί και πέρα κλείνω µε ένα τελευταίο θέµα που αφορά
το περιβόητο ζήτηµα της µπίρας. Πολύ παράξενη συζήτηση είχαµε στην επιτροπή και στην ολοµέλεια µέχρι στιγµής για το ζήτηµα αυτό. Το µόνο που ακούσαµε από κάποιους συναδέλφους
του ΣΥΡΙΖΑ ήταν: «Μπα, ήταν από την εργαλειοθήκη του ΟΟΣΑ
που εσείς τη φέρατε». Πράγµατι υπήρξαν κάποιες σχετικές προτάσεις του ΟΟΣΑ στην εργαλειοθήκη 2 αφού είχα φύγει εγώ από
το Υπουργείο. Η εργαλειοθήκη του ΟΟΣΑ, όµως, δεν είναι ευαγγέλιο, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Ο ΟΟΣΑ κάνει προτάσεις.
Εµείς οι ίδιοι απορρίψαµε καµµιά πενηνταριά τέτοιες προτάσεις
του ΟΟΣΑ στο πλαίσιο της πρώτης εργαλειοθήκης.
Δεύτερον, εσείς που είπατε ναι χθες στην επιτροπή και πέρασε
µε µειοψηφία του ΣΥΡΙΖΑ, καταλάβατε γιατί το υποστηρίζετε;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Δεν πέρασε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ: Δεν πέρασε, γιατί µόνο ο ΣΥΡΙΖΑ το ψήφισε. Αυτό λέω όµως. Ο ΣΥΡΙΖΑ που το ψήφισε, κατάλαβε γιατί το υποστηρίζει. Κανένας Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ δεν
τοποθετήθηκε επί της ουσίας παρά µόνο µε αναφορές για την
εργαλειοθήκη. Κυρίως, όµως, οι Υπουργοί που έφεραν τη συγκεκριµένη ρύθµιση στη Βουλή δεν την στήριξαν. Δεν εξήγησαν
καθόλου.
Εποµένως έχουµε να κάνουµε µε µια Κυβέρνηση η οποία στην
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πράξη αποδεικνύεται ανίκανη. Έχουµε να κάνουµε µε µια Κυβέρνηση αλαζονική, µια Κυβέρνηση που αρκείται σε θεωρίες. Να το
πω –αν θέλετε- πιο ήπια; Μια Κυβέρνηση που θέλει να δείξει ότι
έχει καλές προθέσεις. Να ξέρετε, όµως, ότι δεν θα φτάσουµε
στον προορισµό µας ως χώρα σίγουρα ούτε µε την αλαζονεία
ούτε µε τις θεωρίες ούτε και µε τις καλές προθέσεις. Κάντε, λοιπόν, µια στροφή στον ρεαλισµό εάν θέλετε πράγµατι να υπηρετήσετε αυτή τη χώρα.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει ο κ. Κωνσταντόπουλος που τον εκφωνήσαµε και
πριν.
Ορίστε, έχετε τον λόγο για επτά λεπτά.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πριν αναφερθώ στις διατάξεις του νοµοσχεδίου θα
ήθελα να αναφερθώ αρχικά σε δύο σηµεία. Πρώτον, αποσύρθηκε –ευτυχώς- χθες το άρθρο 52 για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης µπίρας, µια ρύθµιση που προωθούσε τα ολιγοπώλια και
καταδίκαζε την εγχώρια παραγωγή, µια πρόταση που άνοιγε το
δρόµο σε ξένα συµφέροντα. Εσείς, κύριοι της Κυβέρνησης δεν
είστε που µιλούσατε για την παραγωγική ανασυγκρότηση της
χώρας; Σήµερα φωνή βοώντος εν τη ερήµω.
Δεύτερον, περιµένουµε µια υπεύθυνη απάντηση από τον κύριο
Πρωθυπουργό για τις δηλώσεις του κ. Φίλη. Διότι, η Κυβέρνηση
εκπροσωπείται από τον κύριο Πρωθυπουργό. Δεν µπορεί ένα
τόσο σοβαρό ζήτηµα να κλείνει µε διαρροές από το Μαξίµου,
διαρροές ότι είναι προσωπικές απόψεις του Υπουργού Παιδείας.
Εδώ, κυρίες και κύριο συνάδελφοι, πρέπει να ξεκαθαρίσουµε
ένα πράγµα. Η Βουλή πριν από είκοσι ένα χρόνια το 1994 αναγνώρισε µε οµόφωνη απόφασή της τη Γενοκτονία των Ποντίων
και είναι υποχρέωση όλων µας, οι πάντες, τέλος πάντων, να τη
σεβαστούν. Να υπογραµµίσω εδώ ότι αυτό είναι το επισφράγισµα µιας µεγάλης προσπάθειας που άρχισε το 1991 µε πρωτοβουλία του Ανδρέα Παπανδρέου.
Κύριε Υπουργέ, µε τις δηλώσεις σας απαξιώνετε την απόφαση
του Κοινοβουλίου, απαξιώνετε ένα µαρτυρικό κοµµάτι του Ελληνισµού. Κανένας σεβασµός από µέρος σας στις τριακόσιες πενήντα χιλιάδες των θυµάτων της τουρκικής θηριωδίας. Είναι
ντροπή.
Χρησιµοποιείτε έναν διαφορετικό όρο, ιστορικά αποδυναµωµένο, τον όρο «εθνοκάθαρση», για να επικαλύψετε την πρωτοφανή αρχική σας θέση ότι δεν υφίσταται ποντιακή Γενοκτονία!
Και εδώ ερωτώ: Προς τι ο µειωτικός και ανιστόρητος ισχυρισµός
σας; Σε ποια επιστηµονική βιβλιογραφία βασίζεται;
Το ότι υπάρχουν συνιστώσες στον ΣΥΡΙΖΑ είναι γνωστό. Το να
υπάρχουν, όµως, συνιστώσες στην Κυβέρνηση δεν το κατανοώ,
κύριε Φίλη. Γι’ αυτό οποιοσδήποτε έχει διαφορετική άποψη, παραιτείται. Εκτός κι αν µε τις δηλώσεις σας, κύριε Υπουργέ, στοχεύετε στον αποπροσανατολισµό της κοινής γνώµης.
Επί του νοµοσχεδίου έχουµε καταθέσει σηµαντικές τροπολογίες, τις οποίες σας καλούµε να αποδεχτείτε. Καταθέσαµε τροπολογία για τη θεσµοθέτηση κάρτας αγροτικού πετρελαίου.
Αποφάσισε η Κυβέρνηση να τα βάλει µε τους αγρότες και να καταργήσει τη µειωµένη φορολογία του πετρελαίου. Προτείνεται,
λοιπόν, από µέρους µας ειδική κάρτα για το αγροτικό πετρέλαιο,
ώστε να µη φορτωθούν και άλλα βάρη οι αγρότες -όχι, βέβαια,
ανεξέλεγκτα, αλλά µε κριτήρια, µε αντικειµενικότητα και διαφάνεια- γιατί ήδη οι αγρότες έχουν να αντιµετωπίσουν τη φοροκαταιγίδα ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ.
Έχουµε, λοιπόν, φορολογία εισοδήµατος στο 20% για το 2016
και 26% για το 2017, φορολογία επιδοτήσεων από το πρώτο
ευρώ και αύξηση ΦΠΑ από το 13% στο 23% για τα αγροεφόδια.
Ταυτόχρονα, τριπλασιάσατε τις ασφαλιστικές εισφορές του
ΟΓΑ. Ένας αγρότης στην πρώτη ασφαλιστική κατηγορία από 62
ευρώ τον µήνα θα πληρώνει 180 ευρώ. Νέο πλήγµα, επίσης, το
χαράτσι σε γεωτρήσεις και στάνες, αλλά και στον προσδιορισµό
του φρέσκου γάλακτος.
Κύριοι της Κυβέρνησης, βάζετε ταφόπλακα στον πρωτογενή
τοµέα. Η στήριξη του πρωτογενούς τοµέα και η ανάπτυξή του
πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα όλων µας, διότι η παραγωγή

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

εγχώριου πλούτου και η αναδιανοµή του στους πολίτες είναι µονόδροµος για την έξοδο από την κρίση.
Τα δανεικά, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έλαβαν τέλος. Πρέπει να παραχθεί εγχώριος πλούτος, ο οποίος θα αναδιανεµηθεί
στους πολίτες.
Και σας ρωτώ: Φέρατε έστω ένα νοµοσχέδιο που να αφορά
την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας; Όχι, βέβαια.
Καταθέσαµε, επίσης, τροπολογία για την άρση στρεβλώσεων
στον σύγχρονο κλάδο των θερµοκηπιακών µονάδων υδροπονίας
που λειτουργούν µε συµπαραγωγή.
Ακόµη, ζητήσαµε µε τροπολογία την κατάργηση του 23% ΦΠΑ
στην ιδιωτική εκπαίδευση. Είναι πολλές και έντονες οι κοινωνικές
αντιδράσεις από µαθητές, γονείς, καθηγητές, από τα ΙΕΚ και
τους επαγγελµατίες του χώρου.
Βάλατε ΦΠΑ στα φροντιστήρια χωρίς να έχετε ένα σχέδιο για
το πώς θα λειτουργήσουν στα σχολεία αντίστοιχες υποστηρικτικές δοµές. Λέγατε ότι θα αποκαταστήσετε την αξιοπρέπεια των
εκπαιδευτικών όλων των βαθµίδων. Ξεχάσατε, όµως, να µας
πείτε πώς θα το πέτυχετε αυτό. Με µισθούς πείνας; Με το να καταργείτε θέσεις εργασίας µε την επιβολή ΦΠΑ ή µε εθελοντική
εργασία, όπως δηλώσατε και πάλι, κύριε Υπουργέ;
Δίνετε ένα ηχηρό χτύπηµα στην παιδεία. Τέτοιες αποφάσεις
θέλουν ευρεία κοινωνική συναίνεση. Δεν την έχετε. Οφείλετε να
δεχθείτε την τροπολογία.
Πόσο αριστερό είναι, κύριε Υπουργέ, να αυξάνετε τις οικογενειακές δαπάνες για την παιδεία; Σήµερα κάθε νοικοκυριό παλεύει να πληρώσει τον αυξηµένο ΕΝΦΙΑ που λέγατε ότι θα
καταργήσετε.
Ζητήσαµε να µην αυξηθεί ο ΦΠΑ στις µονάδες φροντίδας ηλικιωµένων. Βάζετε ταξικό πρόσηµο στη φροντίδα των ηλικιωµένων. Κάνετε, δηλαδή, την φροντίδα των ηλικιωµένων ταξική, ένα
προνόµιο µόνο για πλουσίους. Βάζετε στο κοινωνικό περιθώριο
µια από τις πιο ευπαθείς οµάδες της κοινωνίας µας, δηλαδή τους
ηλικιωµένους, τους ανήµπορους. Πάρτε πίσω τον αυξηµένο συντελεστή!
Επίσης, σχετικά µε τις εκατό δόσεις προτείνουµε µια ρύθµιση
για όσους έχασαν το δικαίωµα των εκατό δόσεων το προηγούµενο διάστηµα λόγω των capital controls, µε την προϋπόθεση να
καταβάλουν, φυσικά, τις δόσεις που παρέλειψαν. Πρέπει να τους
δοθεί ξανά η δυνατότητα καταβολής των υποχρεώσεών τους. Οι
µικροµεσαίες επιχειρήσεις και ο ιδιωτικός τοµέας είναι στο κόκκινο.
Επί των άρθρων σας καλώ να λάβετε υπ’ όψιν σας, κύριοι της
Κυβέρνησης, τα εξής:
Στο άρθρο 42 οδηγείτε τα υπηρεσιακά συµβούλια εκπαιδευτικού προσωπικού σε πλήρη κοµµατικό έλεγχο. Απαξιώνετε µε µια
ρύθµιση τους εκπαιδευτικούς που τα στελεχώνουν µέχρι τώρα
και τα συγκροτείτε µε απόλυτα κοµµατικά κριτήρια. Δεν ζητήσατε ούτε καν τις παραιτήσεις των Προέδρων και των µελών του
ΚΥΣΠΕ-ΚΥΣΔΕ που είναι άµεσοι συνεργάτες σας.
Ο χώρος της παιδείας, κυρίες και κύριοι της Κυβέρνησης, είναι
χώρος διαλόγου και διαβούλευσης και όχι «αποφασίζουµε και
διατάσσουµε».
Προτείνετε, ουσιαστικά, επιλογή χωρίς κριτήρια από ελεγχόµενους περιφερειακούς διευθυντές µε µόνη προϋπόθεση τη δεκαπενταετή εκπαιδευτική προϋπηρεσία. Είναι προφανής η
πρόθεση για πλήρη έλεγχο των συµβουλίων από τον κοµµατικό
µηχανισµό του ΣΥΡΙΖΑ. Σας εφιστώ την προσοχή, γιατί το θέµα
αναφέρθηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Εγκλωβίζετε την εκπαίδευση µέσα σε κοµµατικούς µηχανισµούς.
Κύριε Υπουργέ, κύριε Φίλη, περιµένουµε ρυθµίσεις για να
λυθεί το θέµα µε τα κενά στα σχολεία, όχι ρυθµίσεις που θυσιάζουν την παιδεία στον βωµό του κόµµατος.
Σήµερα υπάρχουν χιλιάδες κενά στα σχολεία µε δική σας ευθύνη. Στο άρθρο 43 για τον Οργανισµό του Υπουργείου Παιδείας
οι αλλαγές θα έπρεπε να είναι προϊόν διαλόγου και σύνθεσης µε
τους εργαζόµενους στο Υπουργείο Παιδείας.
Ολοκληρώνοντας θέλω να πω ένα πράγµα. Δεν θα γίνει η
Βουλή κολυµβήθρα του Σιλωάµ, για να ξεπλύνει τη δηµαγωγία
και τον λαϊκισµό σας. Κύριοι Υπουργοί, βάλτε και αυτό καλά στο
µυαλό σας.
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Για τους παραπάνω λόγους εµείς ως Δηµοκρατική Συµπαράταξη καταψηφίζουµε επί της αρχής το νοµοσχέδιο. Θα στηρίξουµε, βέβαια, τις διατάξεις που κινούνται προς τη σωστή
κατεύθυνση.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Ευχαριστούµε και εµείς.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο Βουλευτής Κορινθίας του ΣΥΡΙΖΑ κ. Γεώργιος Ψυχογιός ζητά άδεια ολιγοήµερης απουσίας
στο εξωτερικό για προσωπικούς λόγους, από τις 6-11-2015 µέχρι
τις 10-11-2015.
Η Βουλή εγκρίνει;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Συνεπώς η Βουλή ενέκρινε τη ζητηθείσα άδεια.
Τον λόγο έχει ο κ. Δηµήτριος Κυριαζίδης από τη Νέα Δηµοκρατία για επτά λεπτά.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ: Συναδέλφισσες και συνάδελφοι,
κυρία Πρόεδρε, κύριοι Υπουργοί, καληµέρα!
Κύριε Υπουργέ, κατά τη χθεσινή σας τοποθέτηση ξεφύγατε
από την αναφορά σε ό,τι αφορά ενδεχοµένως τη µικροπολιτική,
όπως θέλετε να τονίσετε, εκµετάλλευση της τοποθέτησης του
Υπουργού Παιδείας, µε τον οποίο γνωριζόµαστε χρόνια και µου
είναι ιδιαίτερα συµπαθής, της ατυχούς αναφοράς-δήλωσής του
σε ό,τι αφορά τη γενοκτονία ενός µεγάλου κοµµατιού του Ελληνισµού. Καταλήξατε, βεβαίως, στην τοποθέτησή σας ότι πρόκειται περί πατριδοκαπηλίας.
Κύριε Υπουργέ, ένα εθνικό ζήτηµα δεν µπορεί να ξεπερνιέται
µε ελαφρά τη καρδία, πολύ περισσότερο από απογόνους προσφύγων ή από Βουλευτές προσφυγικών νοµών, όπου ξέρετε ότι
έντονο είναι το συναίσθηµα και όχι µόνο, αλλά και µία καταφορά
σε ό,τι αφορά αυτού του είδους τις δηλώσεις.
Όταν ακόµη και ξένα Κοινοβούλια έχουν αναγνωρίσει αυτή τη
Γενοκτονία των τριακοσίων πενήντα τριών χιλιάδων Ποντίων και
όλων εκείνων των κοµµατιών του Ελληνισµού της Μικράς Ασίας,
δεν είναι δυνατόν να µείνουµε σιωπηλοί. Περιµένουµε ακόµη και
σήµερα, λοιπόν, µε την εδώ παρουσία σας, κύριε Υπουργέ της
Παιδείας, να τοποθετηθείτε, διότι γνωρίζετε καλύτερα από εµένα
ότι χθες αποτελέσατε πρωτοσέλιδο στην ευρείας κυκλοφορίας
εφηµερίδα «SABAH» της Τουρκίας. Δώσαµε, λοιπόν, τη λαβή
στους απέναντι από εµάς, φίλους πλέον γείτονες, να κάνουν την
αναφορά ότι και εµείς δεν αναγνωρίζουµε αυτή τη γενοκτονία
και να σας έχουν από τη δική τους πλευρά ως εκείνο το πρόσωπο
που προβάλλει αυτήν ακριβώς τη διαπίστωση.
Κύριοι Υπουργοί, συναδέλφισσες και συνάδελφοι, εµείς µε την
επίσκεψη του Πρωθυπουργού στην Τουρκία περιµέναµε και περιµένουµε να ζητηθεί, να απαιτηθεί από τη φίλη χώρα Τουρκία
µια συγγνώµη γι’ αυτό το γεγονός, της γενοκτονίας. Δεν θέλω
να πιστέψω και να αποδεχθώ ότι αποτελεί µια κίνηση καλής θέλησης προς τον Πρωθυπουργό της Τουρκίας η αναφορά του
Υπουργού Παιδείας.
Ούτε, βεβαίως, θα ανατρέξω στις αναφορές σας περί προσκυνηµένων, διότι προσφάτως είδαµε πάρα πολλές επισκέψεις, του
κ. Ντοµπρόφσκι, του κ. Μοσκοβισί, σηµερινά δηµοσιεύµατα
ξένου, αµερικανικού Τύπου, πρωτοσέλιδα σε ό,τι αφορά την παρέµβαση των Αµερικανών για την επιµήκυνση του χρέους και όλα
αυτά.
Ορθά ποιείτε. Όµως, εµείς κατά την προηγούµενη κοινοβουλευτική θητεία της Νέας Δηµοκρατίας ως κυβέρνηση, δυστυχώς,
είχαµε έναν καταιγισµό από αναφορές, καταφορές αυτού του
τύπου, που πάρα πολλές φορές ως νέοι Βουλευτές βρεθήκαµε
σε τροµερά δύσκολη θέση. Ούτε θέλω να πιστέψουµε ότι ως
χώρα µοναδική στην Ευρώπη δεχθήκαµε –και καλώς για εµένα
αποδεχτήκαµε- τους πενήντα χιλιάδες πρόσφυγες. Θα δούµε,
βεβαίως, πώς θα γίνει η κατανοµή τους και πού αυτοί θα κατασταλάξουν, αλλά πιστεύω ότι έγινε µε ανταλλάγµατα, διότι καµµία άλλη χώρα της Ευρώπης δεν πήρε µία τέτοια θέση.
Εµείς προστρέξαµε να αναλάβουµε αυτή την ευθύνη, όταν οι
άλλοι κλείνουν σύνορα. Δεν µπορεί να συµβεί στη χώρα µας
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αυτό, άλλη ώρα πρέπει να συζητήσουµε το θέµα του προσφυγικού και πιστεύω ότι θα µας δοθεί η ευκαιρία και η δυνατότητα
στο αµέσως προσεχές διάστηµα να υπάρχει µία συζήτηση, έτσι
ώστε η χώρα να έχει µία συγκεκριµένη θέση.
Συζητούµε σήµερα την ενσωµάτωση µίας οδηγίας που βεβαίως, όπως είπατε, κύριε Υπουργέ, θα έπρεπε πριν από δύο
χρόνια να έχει ενσωµατωθεί στη χώρα µας. Άρα πάρα πολλές
οδηγίες ήρθαν, θα έλεγα, µε καθυστέρηση, όπως και εσείς καθυστερήσατε εδώ και εννέα µήνες για την ενσωµάτωση αυτή,
αλλά, όπως είδατε, η Νέα Δηµοκρατία συµφωνεί σε ό,τι αφορά
αυτή την ενσωµάτωση. Δεν αρνείται -αυτό που εσείς κάνατε, θα
µου επιτραπεί να πω, κατ’ επάγγελµα- αποδεχόµενη αυτή την ενσωµάτωση. Βλέπουµε, όµως, ότι αυτή η ενσωµάτωση περιέχει
µία σωρεία ρυθµίσεων και άλλων τροπολογιών που δεν έχουν
καµµία σχέση µε την οδηγία. Και, βεβαίως, αναφέρθηκαν προαπαιτούµενα, όπως η φορολόγηση των µικρών εκείνων επιχειρήσεων παραγωγής ζύθου. Εκείνες τις µικρές επιχειρήσεις που
κρατούν και παράγουν στη χώρα, κύριε Υπουργέ, εάν τις κλείσουµε και αυτές, τι θα γίνει; Διότι βλέπουµε ότι αυτή είναι η πρόθεσή σας και κρινόµαστε εκ του αποτελέσµατος. Βεβαίως, έχει
αποσυρθεί, αλλά σήµερα το πρωί ακούσαµε την Κυβερνητική Εκπρόσωπο ότι θα επανέλθει η σχετική τροπολογία-ρύθµιση µε
άλλον τρόπο.
Άρα, λοιπόν, πώς διασφαλίζετε εσείς, που είχατε µία ιδιαίτερη
ευαισθησία για τις µικρές επιχειρήσεις, αν θέλετε, για τη µεσαία
τάξη; Τουναντίον, δεν βλέπουµε κάτι, εκτός αν θεωρείται αυτό
ως ένα ισοδύναµο ή ως ένα παράλληλο µέτρο όσων προεκλογικά
αναφέρατε. Νοµίζω ότι άλλα µας λέγατε προεκλογικά και άλλα
εφαρµόζετε σήµερα και µάλιστα µε έναν πάρα πολύ σκληρό
τρόπο, όπως αυτήν την κατάργηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης σε ό,τι αφορά το αγροτικό πετρέλαιο που έρχεστε εδώ
να εφαρµόσετε, ενώ µέχρι και πρότινος, ακόµη και στην τοποθέτησή σας, µιλούσατε για τη µη εφαρµογή οριζόντιων µέτρων.
Αυτό δεν είναι ένα οριζόντιο µέτρο που αφορά τον αγροτικό
κόσµο;
Κάνατε την αναφορά για τους αγρότες, ιδιαίτερα µε την έννοια
του οικονοµικού µέτρου, µε τα υπεροχήµατα µεγάλου κυβισµού
κ.λπ. και τους εντάξατε όλους σε µία κατηγορία. Συµφωνούµε
σε µία ταξινόµηση των αγροτών, αλλά όχι µε µία ισοπέδωση την
οποία επιχειρείτε.
Περιµένουµε, βεβαίως, συναδέλφισσες και συνάδελφοι, να
υπερψηφίσετε την τροπολογία που κατατέθηκε από πλευράς των
συναδέλφων της Νέας Δηµοκρατίας σε ό,τι αφορά την ιδιωτική
εκπαίδευση, την κατάργηση του 23%, όπως επίσης και για τις µονάδες φροντίδας ηλικιωµένων στο 13%, έτσι ώστε να έχουν τη
δυνατότητα οι άνθρωποι αυτοί της τρίτης ηλικίας, οι άνθρωποί
µας, να έχουν ένα δικό τους σπίτι και στοργή.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Και
εµείς ευχαριστούµε για την τήρηση του χρόνου.
Τον λόγο έχει ο κ. Καββαδάς για επτά λεπτά.
Είναι πάρα πολλοί οι οµιλητές και νοµίζω ότι η ροή µε την τήρηση του χρόνου θα επιτρέψει να µιλήσουν αρκετοί συνάδελφοι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΒΒΑΔΑΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Αρχικά θα κάνω µία σύντοµη αναφορά στον Υπουργό Παιδείας
κ. Φίλη -και χαίροµαι που βρίσκεται σήµερα εδώ- και στις δηλώσεις του περί ανυπαρξίας της Γενοκτονίας των Ποντίων.
Ας αντιληφθεί ο κ. Φίλης ότι ως Υπουργός θα πρέπει να σκέφτεται τα λόγια του και να κρατά για τον ίδιο τις προσωπικές του
απόψεις. Δύο µέρες τώρα ο τουρκικός Τύπος πανηγυρίζει. Οι δηλώσεις του κ. Φίλη είναι πρωτοσέλιδο στις τουρκικές εφηµερίδες
και λένε για γενναία παραδοχή του Υπουργού Παιδείας της Ελλάδας. Και ο κύριος Υπουργός επιµένει!
Είστε επικίνδυνοι, κύριοι της Κυβέρνησης! Δεν επιχειρείτε
µόνο την εσωτερική ισοπέδωση αλλά ισοπεδώνετε και αλλοιώνετε και την ιστορία µας!
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, καλούµαστε σήµερα να τοποθετηθούµε επί ενός πολυνοµοσχεδίου µε το οποίο η Κυβέρνηση
επιχειρεί να εξοντώσει τον εργαζόµενο, τον µικρό επιχειρηµατία,
τον παραγωγό. Επιχειρεί να ισοπεδώσει ό,τι έχει µείνει όρθιο, ό,τι
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έχει επιβιώσει και ό,τι µπορεί να αφήσει µία µικρή ελπίδα για την
ανόρθωση της οικονοµίας. Πρόκειται για ένα νοµοσχέδιο που σε
όλους τους τοµείς φέρνει ανατροπές και το µόνο που µπορεί να
υποσχεθεί είναι επιπλέον επιβαρύνσεις, επιπλέον φόρους, καµµία προοπτική ανάπτυξης και µεγαλύτερη ύφεση. Βέβαια, ικανοποιεί και την επιδίωξη της Κυβέρνησης να τοποθετήσει
υµετέρους οργανώνοντας τον κοµµατικό της στρατό.
Κυρίες και κύριοι, θα ξεκινήσω µε το άρθρο 42 µε το οποίο ξεκάθαρα και χωρίς περιστροφές η Κυβέρνηση επιχειρεί τη δηµιουργία κοµµατικής «παρέας» στην εκπαίδευση. Επιχειρείται η
βίαιη και χωρίς καµµία αξιολόγηση µεταβολή των υπηρεσιακών
συµβουλίων πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης.
Ουσιαστικά, µε το άρθρο αυτό απαξιώνονται τα διοικητικά προσόντα των µη αιρετών µελών και -για να µη µακρηγορώ- ενισχύονται οι εξουσίες των περιφερειακών διευθυντών που
προσφάτως διορίστηκαν µε κοµµατικά κριτήρια από εσάς.
Και ερωτώ: Προκειµένου να τοποθετήσετε τα δικά σας παιδιά,
ετοιµάζεστε να διορίσετε ανθρώπους σε θέσεις ευθύνης χωρίς
διοικητική εµπειρία; Δυστυχώς, οι αδιαφανείς διαδικασίες και τα
νοµοθετήµατα αυτού του είδους διαλύουν το κράτος αξιών και
πάνε πίσω τη χώρα σε εποχές που καταδικάζετε και µε πάθος
πολεµούσατε ως αντιπολίτευση.
Πέρα από το κοµµατικό κράτος, η Κυβέρνηση έχει σχέδιο
εξόντωσης για οτιδήποτε µπορεί να ανασυγκροτήσει την ελληνική οικονοµία. Η Κυβέρνηση, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε
το άρθρο 51 βάζει ταφόπλακα στον πρωτογενή τοµέα και επιβεβαιώνει για πολλοστή φορά την πολιτική ψεύδους και κοροϊδίας
που χρησιµοποίησε προεκλογικά για να υφαρπάξει την ψήφο των
Ελλήνων πολιτών.
Θυµίζω εν τάχει τις υποσχέσεις για κατάργηση της υποχρέωσης τήρησης βιβλίων και του ΕΝΦΙΑ των αγροτών και για αφορολόγητο µέχρι τις 12.000 ευρώ. Αντί αυτών, στο νοµοθετικό της
έργο για τους αγρότες περιλαµβάνονται µέχρι στιγµής η υπέρµετρη αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών, η φορολόγηση όλων
των αγροτικών επιδοτήσεων και ενισχύσεων, η επιπλέον φορολόγηση του αγροτικού εισοδήµατος, η αύξηση ΦΠΑ στα εφόδια
των αγροτών και όλα όσα ψηφίστηκαν το καλοκαίρι. Και έρχεστε
τώρα, χωρίς να συνεκτιµήσετε όλες αυτές τις επιβαρύνσεις, και
καταργείτε τη µειωµένη φορολογία πετρελαίου σε αγρότες, κτηνοτρόφους και ψαράδες.
Κύριοι της Κυβέρνησης, νοµοθετείτε µε τέτοια προχειρότητα
που έρχεστε δύο µήνες µετά να ανακαλύψετε κενά στο µνηµονιακό νοµοσχέδιο του Αυγούστου. Την ώρα που προσλαµβάνετε
καθαρίστριες ως γραµµατείς στα δικαστήρια, φορτώνετε τους
αγρότες, τους κτηνοτρόφους και τους αλιείς µε δυσβάστακτη
αύξηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιµα. Οδηγείτε
τους ελάχιστους παραγωγικούς κλάδους της χώρας σε αδιέξοδο. Έχετε βάλει στόχο κάθε παραγωγό και άρα κάθε πολίτη
που επιθυµεί να δηµιουργήσει. Και η βλάβη δεν µένει εδώ, γιατί
για να επιβιώσουν από τη φοροεπιδροµή στο κόστος παραγωγής
και σε αυτή την περίπτωση, θα αυξήσουν την τιµή του τελικού
προϊόντος.
Αντί να προωθείτε νοµοτεχνικές βελτιώσεις, σας καλούµε να
συνειδητοποιήσετε, επιτέλους, τη σηµασία του πρωτογενούς
τοµέα για την ελληνική οικονοµία, να αναθεωρήσετε την αγροτική φορολογική πολιτική που ακολουθείτε, να πάρετε πίσω τη
διάταξη και να αφήσετε τον αγροτικό κόσµο να παλέψει για την
οικογένειά του και την ανάπτυξη της χώρας.
Η πρακτική που ακολουθείτε, κύριε Τσίπρα, δεν πάει άλλο. Η
Κυβέρνησή σας φθείρεται και οδηγείται σε µαρασµό. Και, δυστυχώς, µαζί σας φθείρεται ολόκληρος ο ελληνικός λαός.
Ακόµα και σήµερα, λίγες ώρες πριν έρθει το πολυνοµοσχέδιο
στην Ολοµέλεια, στέφθηκε µε επιτυχία η προχειρότητα που νοµοθετείτε!
Ευτυχώς, αποσύρθηκε το άρθρο 52, που ήταν ουσιαστικά ένα
άριστο σχέδιο αφανισµού µικρών και µεσαίων ελληνικών ζυθοποιείων. Για να εξοικονοµήσετε µόλις 3,5 εκατοµµύρια ευρώ,
προσπαθήσατε να εξοντώσετε έναν µικρό αλλά ισχυρό κλάδο.
Προσπαθήσατε εσείς, µία αριστερή Κυβέρνηση, να στραγγαλίσετε υγιείς ελληνικές επιχειρήσεις και να βάλετε εµπόδια σε
όσους προσπαθούν, σε όσους επιµένουν να επιχειρούν, να πα-
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ράγουν, να δίνουν δουλειές και να στηρίζουν τον τόπο, να παράγουν ελληνικά προϊόντα και να στηρίζουν την ελληνική παραγωγή.
Δεν γίνεται καθηµερινά να µιλάτε για ανάπτυξη και να αναζητάτε επενδυτές από το εξωτερικό κι από την άλλη να τιµωρείτε
τους Έλληνες επενδυτές. Οι δράσεις αυτές θέλουν κίνητρα στήριξης µέσα στην κρίση, όχι πολιτικές λουκέτων.
Ευτυχώς, πρυτάνεψε η λογική στους ΑΝΕΛ, µε τους οποίους
συγκυβερνάτε, και καταψηφίστηκε το άρθρο. Και αναρωτιέται
κανείς: Ποιο είναι το δεξί και ποιο το αριστερό χέρι σε αυτήν τη
συγκυβέρνηση; Ο χρόνος θα δείξει τελικά ποιο από τα δύο θα
σπάσει.
Από ό,τι φαίνεται, κυρίες και κύριοι, έχετε ξεπεράσει τους
όποιους ιδεολογικούς φραγµούς µπορεί να είχατε. Το νοµοθετικό σας έργο το επιβεβαιώνει αυτό καθηµερινά. Είναι το έργο
της «φιλελεύθερης Αριστεράς». Η φοροκαταιγίδα που επιβάλλετε, δεν µπορεί να κρύψει τα προεκλογικά σας ψεύδη. Το µνηµόνιο είναι εδώ µαζί µε την τρόικα! Οι Έλληνες πληρώνουν
ακόµα ΕΝΦΙΑ! Το κοινωνικό, αριστερό κράτος µειώνει στο 50%
τους δικαιούχους του πετρελαίου θέρµανσης, καθυστερεί τα οικογενειακά επιδόµατα, µειώνει τους µισθούς και τις συντάξεις,
σχεδιάζει την κατάργηση των επικουρικών συντάξεων και φορολογεί µε ΦΠΑ 23% τα γηροκοµεία! Αν είναι δυνατόν! Υπερφορολογεί την οικονοµική δραστηριότητα και κάνει ό,τι µπορεί για να
αυξηθούν οι άνεργοι και να διατηρηθεί η ύφεση!
Έχετε, βέβαια, κύριε Τσίπρα, βρει άλλοθι για αυτό. Συνέχεια
ακούµε να λέτε πως τη στιγµή που ο ελληνικός λαός µας ψήφισε,
γνώριζε τα µέτρα που θα ληφθούν. Κι αυτό το λέτε και το ξαναλέτε και εσείς και οι Υπουργοί σας.
Νοµοθετείτε, όµως, υπό πανικό, κύριοι της Κυβέρνησης. Ψηφίζετε νόµους που την επόµενη µέρα τους ακυρώνετε, προαναγγέλλοντας νέους, βελτιωτικούς νόµους. Προαναγγέλλετε
φόρους και τους παίρνετε πίσω, αναζητώντας, χωρίς αποτέλεσµα, ισοδύναµα. Ψάχνετε µάταια τόσο καιρό ισοδύναµα για τον
ΦΠΑ στην εκπαίδευση. Κι ακόµα περιµένουµε.
Αυτοακυρώνεστε, κύριε Τσίπρα. Δεν έχετε σχεδιασµό. Η Κυβέρνησή σας αντιδρά µόνο αντανακλαστικά. Και, δυστυχώς, δεν
βλέπω βελτίωση ούτε διέξοδο στην πολιτική σας.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα
ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω δυτικά θεωρεία, αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για την
ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας
της Βουλής, σαράντα τέσσερις µαθητές και µαθήτριες και τρεις
εκπαιδευτικοί συνοδοί τους από το 4ο Γυµνάσιο Άνω Λιοσίων.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Τον λόγο έχει ο κ. Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος από τον ΣΥΡΙΖΑ
για επτά λεπτά.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΕΪΚΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, τις τελευταίες µέρες γίνεται
πολύς λόγος για ένα πολύ σηµαντικό ζήτηµα, όπως αυτό της Γενοκτονίας των Ποντίων. Επειδή υπάρχει ένας παραληρηµατικός
λόγος, ο οποίος νοµίζω ότι οξύνεται τις τελευταίες µέρες µέσα
στο Κοινοβούλιο, θεωρώ ότι χρειάζεται µία πολύ ξεκάθαρη τοποθέτηση για να διαλυθεί αυτός ο παροξυσµός.
Έτσι, λοιπόν, υπάρχουν πάγιες εθνικές θέσεις στα εθνικά ζητήµατα, υπάρχουν φυσικά και οι προσωπικές απόψεις. Εµείς, ως
ΣΥΡΙΖΑ και ως Κυβέρνηση, αναγνωρίσουµε τη Γενοκτονία των
Ποντίων, όπως αυτή ψηφίστηκε από τη Βουλή το 1994. Δεν υπάρχει κανένα ζητούµενο πάνω σε αυτό το πεδίο.
Κι εγώ θα παρακαλούσα πάρα πολύ την Αξιωµατική Αντιπολίτευση, αλλά και τα κόµµατα γενικότερα της Αντιπολίτευσης, να
σταµατήσουν. Ένα τέτοιο ζήτηµα είναι λυπηρό να το εκµεταλλεύονται και να εκφέρουν ακραίο εθνικιστικό λόγο.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ: Εσείς το ανοίξατε το θέµα. Εσείς
έχετε παραληρηµατικό λόγο τώρα.
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ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΕΪΚΟΠΟΥΛΟΣ: Παρακαλώ, πάρα πολύ.
Ήµουν ξεκάθαρος. Οι όποιες προσωπικές απόψεις δεν επικαθορίζουν πάγιες εθνικές θέσεις.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, το παρόν πολυνοµοσχέδιο έρχεται να ολοκληρώσει την πρώτη δέσµη των προαπαιτούµενων µέτρων, ύστερα από αυτό της ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών.
Η ψήφισή του, λοιπόν, αποτελεί επιτακτική ανάγκη στο πλαίσιο
των δεσµεύσεων που λάβαµε ύστερα από τη συµφωνία της 12ης
Ιουλίου, προκειµένου να µπορέσει να σταθεροποιηθεί σταδιακά
η οικονοµία της χώρας µας και να εξέλθουµε επιτέλους από το
σηµερινό αδιέξοδο.
Πέρα από αυτό, το παρόν νοµοσχέδιο είναι και µία δέσµη µέτρων και πολιτικών που καλύπτει πολλαπλούς τοµείς, έρχεται να
διορθώσει κενά και ελλείψεις χρόνων και να θέσει και µία νέα αντίληψη –αν θέλετε- στο ενεργειακό πεδίο.
Πριν προχωρήσω στην ανάλυση κάποιων επιµέρους ζητηµάτων, θα ήθελα να απαντήσω πρωτίστως σε µερικές αιτιάσεις από
τη µεριά της Αντιπολίτευσης.
Όσον αφορά, λοιπόν, την αύξηση του συντελεστή ειδικού
φόρου κατανάλωσης για το πετρέλαιο ντίζελ που χρησιµοποιείται από τους αγρότες από 66 ευρώ σε 200 ευρώ ανά χιλιόλιτρο
για την περίοδο από 1η Οκτωβρίου 2015 έως 30 Σεπτεµβρίου
2016, εν προκειµένω στο άρθρο 51 του νοµοσχεδίου γίνεται νοµοτεχνική διόρθωση, συµπληρώνοντας την ηµεροµηνία 30 Σεπτεµβρίου 2016 που είχε παραληφθεί στο προηγούµενο ν. 4336
στις 14 Αυγούστου 2015. Έτσι, λοιπόν, οι αγρότες δεν επιβαρύνονται επιπλέον από όσα είχαν ήδη ψηφιστεί έως την παραπάνω
ηµεροµηνία.
Δευτερευόντως, υπάρχει µία κατηγορία ότι προκειµένου κάποιος να διατηρήσει το µηδενικό επιτόκιο στη ρύθµιση των εκατό
δόσεων σε περίπτωση οφειλής έως 5.000 ευρώ, πρέπει πέραν
του εισοδηµατικού κριτηρίου να πληροί και το περιουσιακό κριτήριο, σύµφωνα µε το οποίο η αξία των ακινήτων του δεν µπορεί
να υπερβαίνει τις 150.000 ευρώ.
Πρέπει να επισηµάνουµε σε αυτό το σηµείο ότι αυτό που συµβαίνει στην πραγµατικότητα είναι η προστασία των οικονοµικά
ασθενέστερων µικροοφειλετών, χωρίς µάλιστα κάποιο συγκεκριµένο όριο, αλλά καθοριζόµενο από την πράξη προσδιορισµού
του ΕΝΦΙΑ, οι οποίοι εφόσον πληρούν αθροιστικά κάποιες προϋποθέσεις δεν επιβαρύνονται περαιτέρω.
Τέλος, η «αποφόρτιση» του ΣΔΟΕ, εν αντιθέσει µε αυτό που
γράφεται και λέγεται και στα µέσα ενηµέρωσης ότι διαλύεται το
ΣΔΟΕ από υποθέσεις φορολογικού, τελωνειακού ενδιαφέροντος
µε µεταφορά τους στη Γενική Γραµµατεία Εσόδων, αλλά και µε
µεταφορά πεντακοσίων οργανικών θέσεων από το ΣΔΟΕ στη Γενική Γραµµατεία Δηµοσίων Εσόδων, αποδεικνύει εν τοις πράγµασι την ενίσχυση του ρόλου της στη χάραξη της οικονοµικής
µας πολιτικής.
Πέραν λοιπόν των παραπάνω, βασικό τµήµα αυτού του νοµοσχεδίου αποτελεί η εισαγωγή µίας ολοκληρωµένης ενεργειακής
πολιτικής, ενσωµατώνοντας την οδηγία 2012 της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, προκειµένου να θεσπιστεί ένα κοινό πλαίσιο προώθησης ενεργειακής απόδοσης σε όλα τα κράτη-µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε να αξιοποιηθεί το αξιόλογο ανεκµετάλλευτο
δυναµικό εξοικονόµησης ενέργειας.
Με το παρόν, λοιπόν, νοµοσχέδιο τίθεται ένας εθνικός ενδεικτικός στόχος ενεργειακής απόδοσης έως το 2020 µέσω της εκπόνησης ενός εθνικού σχεδίου δράσης ενεργειακής απόδοσης
ανά τριετία από περιφέρειες και δήµους για την κινητοποίηση
επενδύσεων µε την υποχρέωση ενεργειακής ανακαίνισης 3% της
επιφάνειας των ιδιόκτητων των δηµοσίων κτηρίων της κεντρικής
διοίκησης µε ωφέλιµη επιφάνεια άνω των διακοσίων πενήντα τετραγωνικών.
Επιπλέον, από την 1η Ιουλίου 2017 καθιερώνεται καθεστώς επιβολής σε διανοµείς ενέργειας ή και εταιρείες λιανικής πώλησης
ενέργειας σε ανταγωνιστικές τιµές για την επίτευξη στόχου εξοικονόµησης ενέργειας έως το 2020, ενώ καθιερώνεται και σύστηµα ενεργειακών ελεγκτών από ανεξάρτητους πιστοποιηµένους ελεγκτές.
Σε αυτό το σηµείο, θα ήθελα, κύριε Υπουργέ, να επισηµάνω
το εξής: Αναφορικά µε την πιστοποίηση για την ιδιότητα του
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ενεργειακού ελεγκτή, εάν µείνει ως έχει η εν λόγω διάταξη, θα
πρέπει να γνωρίζουµε ότι αδικούνται κάποιες επιστηµονικές κατηγορίες πολυπληθείς, όπως οι χωροτάκτες και οι τοπογράφοι.
Ιδιαίτερα για τους χωροτάκτες, βάσει προγράµµατος σπουδών
το γνωστικό τους αντικείµενο είναι πολύ πιο συναφές µε αυτό
του ενεργειακού επιθεωρητή. Κανονικά –και αυτήν την άποψη τη
συµµερίζονται και αρκετοί συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ- δεν θα
έπρεπε να υπάρχει για τους µηχανικούς η διαδικασία της πιστοποίησης, καθώς µπορούν εκ του γνωστικού τους αντικειµένου να
ελέγχουν, να επιθεωρούν, να µελετούν και να εκτελούν έργα. Νοµίζω ότι στο επόµενο διάστηµα θα πρέπει να επανεξετάσουµε
την εν λόγω ρύθµιση.
Το ως άνω πλαίσιο, λοιπόν, συνδυαστικά µε την επιβολή κυρώσεων σε περιπτώσεις µη συµµόρφωσης για τα υπόχρεα µέρη
στα καθεστώτα επιβολής, τις µεγάλες επιχειρήσεις, τους διανοµείς ενέργειας και επιχειρήσεων λιανικής πώλησης ενέργειας,
ακόµη και στους ενεργειακούς ελεγκτές θέτει ένα αυστηρό πλαίσιο συµµόρφωσης προς µία ενεργειακή πολιτική προσαρµοσµένη σε σύγχρονα ευρωπαϊκά πρότυπα.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, ως Κυβέρνηση έχουµε λάβει µία
εντολή ανανεωµένη στις 20 Σεπτεµβρίου να µπορέσουµε να οδηγήσουµε την ελληνική κοινωνία µε ασφάλεια στο δρόµο της εξόδου από την κρίση. Οι σηµερινές, λοιπόν, αποφάσεις όσο
δύσκολες κι αν είναι, βρίσκονται στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας.
Καθηµερινό, λοιπόν, µέληµα αυτής της Κυβέρνησης είναι η
όσο το δυνατόν διανοµή των βαρών µε κοινωνικό πρόσωπο προστατεύοντας τους ασθενέστερους. Οι όποιες µικροπολιτικές
πρακτικές αναπτύσσονται το τελευταίο διάστηµα, δεν υποβοηθούν σε καµµία περίπτωση το τιτάνιο έργο µας, αλλά βάζουν συνεχώς αναχώµατα, ιδίως σε µία περίσταση που το εθνικό
συµφέρον επιτάσσει οµοψυχία.
Ας µην ξεχνάµε, όµως, ότι ο κόσµος γνωρίζει ποιος παλεύει
µέχρι στιγµής για τα δίκαιά του µε όραµα και συγκεκριµένο σχέδιο, αλλά και ποιος µε διάφορες άστοχες πολιτικές τον έχει φέρει
σε αυτήν τη σηµερινή δεινή κατάσταση.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Ευχαριστούµε, κύριε Μεϊκόπουλε, για τον χρόνο σας.
Τώρα τον λόγο έχει ο κ. Μαυρωτάς από το Ποτάµι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΩΤΑΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Ερχόµενος σήµερα το πρωί στη Βουλή άκουσα στο ραδιόφωνο ότι θα ψηφιστεί το νοµοσχέδιο µε τα προαπαιτούµενα. Το
βλέπουµε και στις εφηµερίδες, το βλέπουµε και στα sites, έτσι
έχει περάσει στον κόσµο. Είναι ένα νοµοσχέδιο, όµως, το οποίο
έχει λίγα προαπαιτούµενα, αρκετά καθυστερούµενα και πολλά
αµφισβητούµενα.
Έχει και κάποια άρθρα για την παιδεία. Θα ξεκινήσω, λοιπόν,
µε την παιδεία, όχι µε τα άρθρα που περιλαµβάνει το νοµοσχέδιο
αυτό αλλά µε ένα γεγονός που συνέβη προχθές στο Πανεπιστήµιο Αθηνών. Στο πλαίσιο της αξιολόγησης των πανεπιστηµίων
είχαν έρθει εξωτερικοί αξιολογητές, οι οποίοι ουσιαστικά είναι
Έλληνες καθηγητές που διδάσκουν σε πανεπιστήµια του εξωτερικού -αυτούς που ουσιαστικά θέλουµε να επαναπατρίσουµε- και
όταν επισκέφτηκαν τη Νοµική Σχολή και τη Σχολή Φυσικών Επιστηµών δέχτηκαν επίθεση µε φρούτα και λαχανικά από φοιτητές
που αντιδρούν στον δαίµονα της αξιολόγησης, µια αξιολόγηση
η οποία είναι αναγκαία για να υπάρξει µετά η πιστοποίηση και
στη συνέχεια η κρατική χρηµατοδότηση µε βάση τον ν. 4009.
Εµείς ως Ποτάµι καταδικάσαµε από την πρώτη στιγµή αυτά τα
περιστατικά που ξεφτιλίζουν την εικόνα του ελληνικού πανεπιστηµίου. Δεν ξέρω αν έκανε το ίδιο και το Υπουργείο Παιδείας.
Δεν είδα πάντως µέχρι σήµερα τίποτα στην ιστοσελίδα του. Πιστεύουµε ότι τα πανεπιστήµια-φέουδα των οργανωµένων µειοψηφιών πρέπει να αφήσουµε οριστικά στο παρελθόν, αλλιώς τα
πανεπιστήµιά µας δεν θα έχουν ούτε παρόν ούτε µέλλον.
Πάµε στο νοµοσχέδιο, το οποίο έχει ως πυρήνα την οδηγία
27/2012 περί ενεργειακής απόδοσης, την οποία ασφαλώς και θα
υπερψηφίσουµε. Είναι καλοδεχούµενη έστω κι αν άργησε και θεωρούµε ότι η ενέργεια είναι ένα κατ’ εξοχήν πολιτικό ζήτηµα για
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το οποίο θα έπρεπε να αφιερώνουµε στη Βουλή πολύ περισσότερο πολιτικό χρόνο. Όπως λέει κι ένας συνάδελφός µου στο Πολυτεχνείο, η καθαρότερη και φθηνότερη κιλοβατώρα είναι αυτή
που δεν κάηκε ποτέ, θέλοντας να δώσει έµφαση σ’ αυτό ακριβώς
το πράγµα, στην εξοικονόµηση ενέργειας.
Στην Ελλάδα υπάρχει µεγάλο δυναµικό εξοικονόµησης ενέργειας, γιατί είµαστε µία χώρα σχετικά υψηλής ενεργειακής έντασης και οι ενεργειακές επενδύσεις, παρ’ όλο που είναι επωφελείς
και οικονοµικά σε όρους καθαρά παρούσας αξίας και περιβαλλοντικά, έχουν το φρένο του κόστους επένδυσης, δηλαδή του
αρχικού κεφαλαίου. Μία διέξοδος σε αυτό είναι οι προσπάθειες
που γίνονται και στο νοµοσχέδιο να θεσµοθετηθούν οι εταιρείες
ενεργειακών υπηρεσιών, οι «ESCO» όπως λέµε, που θα διευκολύνουν τις ενεργειακές επενδύσεις. Κάποιες λεπτοµέρειες,
όµως, όπως αναφέρθηκε και από συναδέλφους στις επιτροπές,
αλλά και στην Ολοµέλεια, χρειάζονται αποσαφήνιση.
Αυτό που δεν καταλαβαίνουµε τώρα σε σχέση µε την ενσωµάτωση της οδηγίας αυτής είναι γιατί θα πρέπει στο άρθρο 21 να
δηµιουργηθεί ένας καινούργιος δηµόσιος φορέας, το Ειδικό Ταµείο Ενεργειακής Απόδοσης, αφού υπάρχει ήδη το πράσινο ταµείο ως υπερσύνολο.
Ας επιστρέψουµε στην παιδεία. Υπερψηφίζουµε το άρθρο 41
που αναφέρεται στην εισαγωγή σε ΑΕΙ διακριθέντων από Μαθητικές Ολυµπιάδες, Ολυµπιάδες Μαθηµατικών, Φυσικής, Χηµείας,
Βιολογίας. Είναι σωστό µέτρο και βλέπουµε ότι τώρα πια µε το
ΣΥΡΙΖΑ η αριστεία παύει να είναι ρετσινιά.
Για να µην αδικώ, όµως, τον κ. Μπαλτά, ουσιαστικά το άρθρο
αυτό είναι copy-paste από το δικό του πολυνοµοσχέδιο, το οποίο
έµεινε ορφανό και δεν πρόλαβε να έρθει στη Βουλή. Μάλιστα
είναι τόσο copy-paste που ο Υπουργός αναφέρεται ως Υπουργός
Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων στην παράγραφο 1.γ
και θα πρέπει να διορθωθεί αυτό στο τελικό κείµενο, γιατί τώρα
έχουµε και Υπουργό Πολιτισµού και Υπουργό Παιδείας, µην γίνει
κανένα µπέρδεµα.
Η επέµβαση στο άρθρο 42 για τη συγκρότηση των ΠΥΣΠΕ και
ΠΥΣΔΕ, που έχουµε αναφερθεί πολλές φορές, δεν µας ξένισε.
Είναι καθαρά µια προσπάθεια να δοθούν περισσότεροι βαθµοί
ελευθερίας στο ρουσφετολογικό κοµµατικό σύστηµα. Ήταν προαπαιτούµενο; Όχι. Ήταν απλώς απαιτούµενο από το σχέδιό σας
να αλώσετε τη διοίκηση της εκπαίδευσης. Περιφερειακοί διευθυντές -η γνωστή υπόθεση µε το 11-2- έντεκα από τον ΣΥΡΙΖΑ
και δύο από τους ΑΝΕΛ, θα αποφασίζουν αυθαίρετα ουσιαστικά
για δύο από τα πέντε µέλη.
Στο προηγούµενο νόµο, τον ν. 4283, υπήρχαν τουλάχιστον κάποια αξιοκρατικά κριτήρια, ενώ τώρα ουσιαστικά το µοναδικό
κριτήριο είναι η δεκαπενταετής προϋπηρεσία γενικά στην εκπαίδευση.
Όταν όµως αδυνατίζεις τα κριτήρια επιλογής, αυτό µυρίζει βόλεµα ηµετέρων.
Η ελπίδα έρχεται, λοιπόν, αλλά µόνο γι’ αυτούς, τους ηµέτερους. Για το λόγο αυτό καταθέσαµε µία συµβιβαστική τροπολογία, ώστε να κάνουµε την επιλογή αυτών των δύο µελών πιο
αντικειµενική και αδιάβλητη. Συγκεκριµένα, να κληρώνονται οι
δύο θέσεις µεταξύ των είκοσι διευθυντών µε τη µεγαλύτερη διοικητική υπηρεσία ανά περιφέρεια. Ελπίζουµε να γίνει δεκτή για
να µας διαψεύσετε, όταν λέµε ότι ενδιαφέρεστε µόνο για την
κοµµατικοποίηση της εκπαίδευσης κι έτσι να συµπλεύσετε και µε
την επιταγή της συµφωνίας για αποκοµµατικοποίηση της δηµόσιας διοίκησης, γιατί απ’ ό,τι φαίνεται, µας έχουν πάρει χαµπάρι
και οι ξένοι.
Σε ό,τι αφορά τώρα το άρθρο 43 για τον Οργανισµό του
Υπουργείου, εκεί αναφέρεται ότι σε τµήµατα και διευθύνσεις του
Υπουργείου θα µπορούν να προΐστανται και εκπαιδευτικοί πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, ενώ πριν τρεις
µέρες στην επιτροπή, σας ακούσαµε, κύριε Φίλη να λέτε ότι
υπάρχουν πολλοί αποσπασµένοι εκπαιδευτικοί εκτός τάξεων και
θα πρέπει να γυρίσουν στα σχολεία για να καλυφθούν τα πολλά
κενά. Αυτό κάνει εδώ το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο ή το ακριβώς
αντίθετο µοιράζοντας διευθυντικές θέσεις; Ήταν κι αυτό προαπαιτούµενο από τους θεσµούς; Όχι. Ήταν απαιτούµενο από
τους δεσµούς σας µε το πελατειακό κράτος.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Εµείς πιστεύουµε ότι πρέπει να πάψει το Υπουργείο Παιδείας
να είναι ένα κοµµατικό φέουδο και να περιλαµβάνει πραγµατικά
αξιοκρατικά επιλεγµένα στελέχη για το πολύ σηµαντικό έργο, το
οποίο έχει να επιτελέσει. Ειδικά για το συγκεκριµένο θέµα, δηλαδή της στελέχωσης της διοίκησης εκπαίδευσης θα συµβάλλουµε στον διάλογο που ελπίζουµε να ξεκινήσει σύντοµα µε
συγκεκριµένες ολοκληρωµένες προτάσεις. Η πελατειακή σας αντίληψη -όπως και των προηγούµενων κοµµάτων, για να µην είµαι
άδικος- βλάπτει σοβαρά την εκπαίδευση και η εκπαίδευση είναι
πολύ σοβαρή υπόθεση για να την αφήσουµε στα χέρια ρουσφετοπατέρων. Κι αν κάποιοι παγίωσαν τέτοιες τακτικές στο παρελθόν, κόψτε τις, µην τις συνεχίζετε.
Και µιας και µιλάµε για προαπαιτούµενα στο χώρο της εκπαίδευσης, το µοναδικό προαπαιτούµενο από τη συµφωνία, είναι ότι
πρέπει µέχρι τα τέλη Οκτωβρίου να έχει ανακοινωθεί το χρονοδιάγραµµα της διαβούλευσης για τη διασύνδεση έρευνας και εκπαίδευσης. Δεν είδαµε, όµως, δυστυχώς κάτι γι’ αυτό.
Το άρθρο 52 για τις µικρές ζυθοποιίες τελικά δεν θα έρθει στην
Ολοµέλεια µετά από διαφωνία των κυβερνητικών εταίρων και διακρίνω εδώ ένα µικρό κάταγµα στο δεξί χέρι της Κυβέρνησης. Η
απορία, όµως, που παραµένει είναι γιατί επιλέχθηκε απ’ όλη την
εργαλειοθήκη του ΟΟΣΑ αυτό το µέτρο να έρθει κατά προτεραιότητα. Αυτό θα πρέπει να εξηγηθεί κάποια στιγµή.
Τέλος, εκτός από την τροπολογία που προανέφερα καταθέσαµε και τροπολογία για το σίριαλ του ΦΠΑ 23% στην ιδιωτική
εκπαίδευση, όπου προτείνουµε την κατάργησή του, όχι όµως
στον αέρα αλλά αναλαµβάνοντας την ευθύνη να προτείνουµε και
τρία συγκεκριµένα ισοδύναµα, κάποια από τα οποία φαίνεται ότι
λαµβάνει υπ’ όψιν της και η Κυβέρνηση.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τριάντα δευτερόλεπτα θέλω ακόµα, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Κυβέρνηση στο νοµοθετικό
έργο έχει το καρπούζι και το µαχαίρι. Αν θέλει περνάει τα νοµοσχέδια, ακούγοντας µόνο τους Βουλευτές της. Αυτό είναι το εύκολο. Το δύσκολο θα είναι να ακούει και την Αντιπολίτευση
κάνοντας συµβιβασµούς και σύνθεση για να περνάνε τα νοµοσχέδια µε την ευρύτερη δυνατή πλειοψηφία και συναίνεση. Μην
µας κατηγορείτε, λοιπόν, ότι δεν βάζουµε πλάτη. Αν στην Κυβέρνηση έχετε ανοιχτά τα αυτιά σας στις προτάσεις µας, µπορούµε
να βάζουµε πλάτη. Αν τα έχετε κλειστά, θα βαδίζετε µόνοι σας.
Δυστυχώς, από την εµπειρία µας, το τελευταίο εννιάµηνο δεν είµαστε καθόλου σίγουροι ότι ξέρετε το δρόµο.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Ευχαριστούµε, κύριε Μαυρωτά.
Τον λόγο έχει ο κ. Θεόδωρος Φορτσάκης από τη Νέα Δηµοκρατία.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΦΟΡΤΣΑΚΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
Έχουν ακουστεί ήδη πολλά, ο χρόνος είναι περιορισµένος, γι’
αυτό, συγχωρείστε µε, θα περιοριστώ στο µεγάλο κεφάλαιο που
περιέχει το νοµοσχέδιο για την παιδεία. Είναι το κεφάλαιο επτά
κι έχει επτά σηµαντικά άρθρα για την παιδεία.
Μία γενική παρατήρηση: Πρώτα πρώτα όλες αυτές οι διατάξεις που έχουν περιληφθεί στο νοµοσχέδιο αυτό για την παιδεία
δεν έχουν καµµία σχέση µε τα περίφηµα προαπαιτούµενα, ούτε
συνδέονται µε κανένα τρόπο µε τα υπόλοιπα κεφάλαια του νοµοσχεδίου και Συνεπώς κύριε Υπουργέ, θα ήταν ευκταίο να µπορούσαν να έχουν έρθει σε ένα ξεχωριστό νοµοσχέδιο.
Είναι διαρκής πρακτική, από δεκαετίες τώρα να µην τηρείται
το Σύνταγµα, το οποίο προβλέπει ότι πρέπει το αντικείµενο του
νοµοσχεδίου να είναι ενιαίο, αλλά όταν έχουµε τόσες πολλές και
τόσο σηµαντικές διατάξεις, θα είναι πραγµατικά προτιµότερο να
µπορούµε να τις έχουµε σε ένα κείµενο χωριστό.
Υπογραµµίζω ότι ορισµένες από αυτές τις διατάξεις όχι µόνο
δεν είναι διατάξεις που έχουν προβλεφθεί κατ’ απαίτηση των
προαπαιτουµένων αλλά είναι και διατάξεις που έρχονται σε αντίθεση µε αυτά τα οποία έχουµε συµφωνήσει µε τους εταίρους.
Επειδή γίνεται πολύ µεγάλος λόγος τελευταία για το ζήτηµα
της γενοκτονίας και επειδή αυτό έχει ένα µεγάλο αντίκτυπο στην
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παιδεία, εγώ, κύριε Υπουργέ, δεν θα µπω ούτε σε εθνικιστικές
κορώνες ούτε στην ουσία του ζητήµατος, δηλαδή εάν πραγµατικά είναι εθνοκάθαρση ή γενοκτονία.
Θα πω µόνο δύο πράγµατα: Το πρώτο είναι ότι το εάν είναι
εθνοκάθαρση ή γενοκτονία αυτό είναι ένα ζήτηµα επιστηµονικό
και ο καθένας –και εσείς φυσικά- δικαιούται να έχει τις απόψεις
του. Όµως, έχει σηµασία ο χαρακτηρισµός διότι διαφορετικά µεταχειρίζεται η διεθνής κοινότητα την εθνοκάθαρση και διαφορετικά τη γενοκτονία. Και εκεί η Ελλάδα χάνει ένα σηµαντικό
πλεονέκτηµα, εάν φύγουµε από τη γενοκτονία και πάµε στην
εθνοκάθαρση;
Επίσης, θα ήθελα να πω κάτι από άποψη καθαρά εκπαιδευτικού πλαισίου: Πώς θα σκεφθούν οι µαθητές µας, όταν στα βιβλία
τους διδάσκουµε ότι έχουµε γενοκτονία, όταν η Βουλή των Ελλήνων έχει αποφασίσει ότι πρόκειται για γενοκτονία και όταν ο
Υπουργός Παιδείας έρχεται και τους λέει ότι δεν είναι γενοκτονία
αλλά εθνοκάθαρση;
Τα παιδιά δεν µπορούν να αντιληφθούν καλά τις διακρίσεις
αυτές. Είναι καλό το Υπουργείο να λαµβάνει υπ’ όψιν και αυτά
τα ζητήµατα, τα οποία είναι πολύ σηµαντικά και να µην παρεµβάλει, εάν θέλετε, ζητήµατα που δεν έχουν να κάνουν µε την παιδεία µας και να δηµιουργούνται µε τον τρόπο αυτό κύµατα µέσα
στο χώρο της παιδείας.
Η σηµερινή συγκυρία µε αυτά που συνέβησαν στο πανεπιστήµιο προχθές µε την είσοδο των αξιολογητών, που δεν κατάφεραν
να µπουν και µε τη συµπεριφορά των φοιτητών, είναι και αυτό
φυσικά ένα πολύ θλιβερό φαινόµενο. Εγώ δεν θα σταθώ σε αυτή
τη θλιβερή µικρή οµάδα φοιτητών, η οποία δηµιουργεί τα προβλήµατα αλλά θα σταθώ στο ζήτηµα της πανεπιστηµιακής συµπεριφοράς.
Δεν είναι το ζήτηµα, εάν µερικοί φοιτητές είναι βίαιοι ή εάν µερικοί φοιτητές αντιδρούν. Αυτό στο κάτω κάτω της γραφής είναι
και δικαίωµά τους και ανεκτό, όχι βέβαια µε τον τρόπο αυτό.
Όµως, αυτό που έχει σηµασία είναι ότι το πανεπιστήµιο δεν
παίρνει κανένα µέτρο για να προφυλάξει τον εαυτό του από τέτοιες συµπεριφορές. Και αυτό είναι θλιβερό. Εγώ θα ανέµενα και
από το πανεπιστήµιο να είναι πολύ πιο έντονο στην αποδοκιµασία
του φαινοµένου αλλά και από το Υπουργείο Παιδείας να λάβει
µια καθαρή στάση και να πει ότι τέτοια φαινόµενα δεν είναι ανεκτά στο χώρο του πανεπιστηµίου και να λάβει και τα µέτρα εκείνα
τα οποία πρέπει, για να διορθωθούν.
Σχετικά µε τις συγκεκριµένες ρυθµίσεις, θα σας πω και καλά
πράγµατα και λιγότερο ευχάριστα. Γιατί δεν είναι καλό να προβάλουµε µόνο τα κακά αλλά να πούµε και τα καλά. Θα σας κάνω
και δύο προτάσεις, εάν θελήσετε να τις σκεφθείτε, για να είµαστε
και εποικοδοµητικοί.
Πρώτα από όλα, για το άρθρο 39, µε το οποίο αναβάλλεται για
πολλοστή φορά η πλήρωση της υποχρέωσης του κάθε εκπαιδευτή που επιθυµεί να ασκήσει καθήκοντα σε δηµόσιο πρόγραµµα µη τυπικής εκπαίδευσης να διαθέτει πιστοποιηµένη
εκπαιδευτική επάρκεια, είναι µια αναβολή η οποία κατά τη γνώµη
µου είναι αρνητική.
Η πιστοποίηση της εκπαιδευτικής επάρκειας έχει να κάνει και
µε την αξιολόγηση και συµβάλλει σηµαντικά στην αναβάθµιση
της ποιότητας των εκπαιδευτικών υπηρεσιών, ενώ η δικαιολογία,
η οποία προβάλλεται αυτήν τη στιγµή για την ανεπάρκεια του
αριθµού των πιστοποιηµένων εκπαιδευτών, δεν βασίζεται σε συγκεκριµένα στοιχεία.
Θα ήθελα, κύριε Υπουργέ, να σας παρακαλέσω να µας πείτε
πόσοι είναι αυτοί που λείπουν, ποιες είναι οι ανάγκες που καλύπτουν, πόσα είναι τα κενά που πρέπει να καλυφθούν από µη πιστοποιηµένους. Επίσης, να µας πείτε µε ποιες συγκεκριµένες
δράσεις θα οδηγηθούµε τον Σεπτέµβριο του 2017 στο να µπορέσουµε να έχουµε πλέον µια πιστοποίηση.
Στην περίπτωση κατά την οποία εµµείνετε στην σηµερινή ρύθµιση, χωρίς να την αναθεωρήσετε επί τη βάσει των αναγκών και
των κενών, τουλάχιστον να προβλέψετε µια απόλυτη προτεραιότητα των ήδη πιστοποιηµένων εκπαιδευτών, οι οποίοι είναι πολλοί.
Θα µου επιτρέψετε να σας θυµίσω ότι αυτή η πρακτική υιοθετήθηκε και στην πρόσφατη πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέρον-
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τος για ωροµίσθιους εκπαιδευτές στα δηµόσια ΙΕΚ, όπου έχουµε
κατ’ απόλυτη προτεραιότητα τους πιστοποιηµένους.
Επίσης, θα ήθελα να υπογραµµίσω ότι και αυτή η διάταξη της
παράτασης της µη πιστοποίησης είναι µια διάταξη η οποία δεν
φαίνεται να είναι σε συµφωνία µε όσα έχουµε πει µε τους εταίρους µας.
Για την εισαγωγή στα πανεπιστήµια είναι πολύ θετική η ρύθµιση και έπρεπε να γίνει. Θα σας παρακαλέσω µόνο να λάβει το
Υπουργείο σοβαρά υπ’ όψιν την ανάγκη να υπάρξει µια πιο µόνιµη ρύθµιση, ώστε να µην χρειάζεται κάθε χρόνο να ασχολούµαστε µε το τι κάνουµε µε τα παιδιά εκείνα, τα οποία δεν
επιτυγχάνουν από την πρώτη φορά. Αυτό είναι ένα φαινόµενο
που φυσικά κάθε χρόνο θα επαναλαµβάνεται. Πρέπει λοιπόν να
βρούµε µια πιο µόνιµη λύση.
Για το ζήτηµα της εγγραφής των βραβευµένων σε Ολυµπιάδες, φυσικά είναι πολύ θετικό και µπράβο που αναδεικνύετε για
µια φορά τα ζητήµατα της αριστείας.
Για τα υπηρεσιακά συµβούλια µε τη µεταβολή της σύνθεσης
και της διαδικασίας συγκρότησής τους έχουµε µία ρύθµιση η
οποία ενισχύει την έλλειψη διαφάνειας και την αυθαιρεσία. Είναι
µια ρύθµιση ιδιαίτερα αρνητική. Είναι αδιανόητο να µην απαιτούµε από τους συµµετέχοντες να έχουν διοικητική εµπειρία και
να έχουν µόνο εκπαιδευτική εµπειρία. Η εκπαιδευτική εµπειρία
είναι πολύτιµη. Δεν αρκεί, όµως, για την άσκηση κυρίως διοικητικών καθηκόντων. Πρέπει, λοιπόν, οπωσδήποτε να εστιάσουµε
και στα διοικητικά καθήκοντα.
Φοβάµαι, κύριε Υπουργέ, ότι αυτή η ρύθµιση εγγράφεται στο
πλαίσιο µιας ευρύτερης πολιτική, όπου έχουµε µια προσπάθεια
ελέγχου της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας δηµόσιας εκπαίδευσης. Είδαµε τι έγινε µε τους ηµετέρους περιφερειακούς διευθυντές εκπαίδευσης. Είδαµε τι έγινε µε τους σχολικούς
διευθυντές. Και θα είναι καλό να µπορέσουµε να αποφύγουµε
την κοµµατικοποίηση και την πολιτικοποίηση της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, χωρίς να καταφεύγουµε σε τέτοιους µηχανισµούς, όπως ο συγκεκριµένος µηχανισµός του συγκεκριµένου
άρθρου.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Σε µισό λεπτό θα έχω τελειώσει, κυρία Πρόεδρε.
Οι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης στους οποίους ανατίθενται καθήκοντα προϊσταµένου σύµφωνα µε το άρθρο 43, πρέπει οπωσδήποτε και αυτοί να διαθέτουν
εµπειρία, η οποία να είναι εκπαιδευτική και όχι διοικητική. Και θυµίζω, κύριε Υπουργέ, ότι εδώ υπάρχει και µία εκκρεµότητα δικαστική η οποία θα έπρεπε να αφεθεί, να φτάσει στο τέλος της και
στη συνέχεια να υπάρξει ρύθµιση. Επίσης, υπογραµµίζω ότι εδώ
δεν υπήρξε καµµία διαβούλευση σε σχέση µε του διοικητικούς
υπαλλήλους του Υπουργείου Παιδείας.
Τελειώνω, αναφερόµενος στο άρθρο 44, το οποίο παρατείνει
τη θητεία των υπηρετούντων σχολικών συµβούλων. Είναι η δεύτερη παράταση. Είναι λυπηρό το ότι έχουµε άλλη µία παράταση.
Και θα ήταν πολύ καλύτερα να πούµε ότι δεν υπάρχει η έννοια
της θητείας πλέον, η οποία έχει χάσει το νόηµά της. Νοµίζω ότι
θα πρέπει να καταλήξουµε στον τρόπο µε τον οποίο επιλέγονται
οι σχολικοί σύµβουλοι και να σταµατήσουµε να έχουµε παρατάσεις, οι οποίες δηµιουργούν την υποψία ότι η Κυβέρνηση αναζητεί ένα σύστηµα ελέγχου και των σχολικών συµβούλων.
Τέλος, για τις πληρωµές αποζηµιώσεων φυσικά είµαστε θετικοί. Και πιστεύουµε ότι θα πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος ούτως
ώστε να µην καθυστερούµε ποτέ τα οφειλόµενα στους ανθρώπους που έχουν εργαστεί.
Θα πω µισή κουβέντα για να σας παρακαλέσω να στηρίξετε
µία τροπολογία που έχουµε καταθέσει και την οποία είχε δεχθεί
παλαιότερα ο κ. Κουράκης. Είναι µια τροπολογία η οποία επιτρέπει στους αποφοίτους των ξένων πανεπιστηµίων των οποίων τα
διπλώµατα έχουν αναγνωριστεί από τον ΔΟΑΤΑΠ, να διδάσκουν
στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση µαθήµατα που έχουν να κάνουν
µε τον τουρισµό και τη διοίκηση τουρισµού.
Αυτήν τη στιγµή επιτρέπεται η διδασκαλία στους αποφοίτους
των ελληνικών σχολών. Επειδή, όµως, τα ελληνικά πανεπιστήµια
δεν έχουν ειδικότητα, έχουµε αποφοίτους µόνο διετούς φοιτή-
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σεως σχολών οι οποίες είναι δύο και οι οποίες φυσικά παρέχουν
στελέχη, αλλά είναι άδικο να µη µπορεί να διδάξει ένας νέος που
έχει σπουδάσει µε πλήρεις σπουδές και αναγνωρισµένο δίπλωµα
σε πανεπιστήµια και να µπορεί ένας νέος ο οποίος έχει κάνει
µόνο διετείς σπουδές.
Σας παρακαλώ να το δείτε αυτό θετικά για να µπορέσει να
ανοίξει η οδός και σε αυτούς. Είναι πολλοί οι ενδιαφερόµενοι.
Είναι πολλά τα αντικείµενα. Και νοµίζω εξάλλου ότι δεν θα υπάρξει ζήτηµα µη απασχολήσεως αυτών που αποφοιτούν από τις
δικές µας σχολές.
Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Εν όψει
του ότι έχει ανακοινωθεί από χθες ότι 21.00’ θα γίνει και ονοµαστική ψηφοφορία, νοµίζω να τηρήσουµε όλοι και όλες τον χρόνο,
γιατί σε λίγο θα αρχίσει και η εγγραφή για την κατ’ άρθρον συζήτηση.
Τον λόγο έχει ο κ. Δήµας.
ΧΡΙΣΤΟΣ ΔΗΜΑΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Επιτρέψτε µου να ξεκινήσω την οµιλία µου καταδικάζοντας και
εγώ τις δηλώσεις που έκανε ο Υπουργός Παιδείας για τη µη αναγνώριση της Γενοκτονίας των Ποντίων. Θα ήθελα να πω –πιστεύω- πως αυτό δεν συνδέεται µε το γεγονός ότι δεν
συµπεριλαµβάνεται στην εξεταστέα ύλη, στο βιβλίο της ιστορίας
της Γ’ λυκείου, η Γενοκτονία των Ποντίων.
Όµως, µε όλο το σεβασµό στο πρόσωπό σας, θέλω να τονίσω
ότι καταλαβαίνω ότι µπορεί να έχει κάποιος προσωπικές απόψεις, όταν όµως έχει ένα τόσο σηµαντικό αξίωµα, όπως να κατέχει τη θέση του Υπουργού Παιδείας, αντιλαµβάνεται ότι τέτοιου
είδους δηλώσεις παίρνουν άλλη διάσταση και δηµιουργούν διαφορετικά προβλήµατα. Είµαι σίγουρος ότι θα ανασκευάσετε και
θα έρθετε µε µία διορθωτική δήλωση.
Σήµερα συζητάµε το νοµοσχέδιο για τα προαπαιτούµενα, το
οποίο όµως στο µεγαλύτερο βαθµό είναι η κοινοτική οδηγία για
την ενεργειακή απόδοση. Η συζήτηση της οδηγίας δυστυχώς
έχει περάσει σε δεύτερη µοίρα. Και αυτό εξαιτίας των νέων φορολογικών βαρών που η Κυβέρνηση ενσωµατώνει στο παρόν πολυνοµοσχέδιο και τις πολλές τροπολογίες. Είναι, όµως,
απαραίτητο να αναφερθούµε και στην οδηγία, η οποία επιφέρει
άλλωστε σηµαντικά κοινωνικά και οικονοµικά αποτελέσµατα.
Ένα από αυτά είναι η εξοικονόµηση ενέργειας έως 20% έως το
2020.
Πολλοί θα αναρωτιούνται βεβαίως εάν τώρα είναι η κατάλληλη
στιγµή για να συζητήσουµε για ενεργειακή απόδοση και για το
περιβάλλον. Απαντώ: Δεν υπάρχει καταλληλότερη στιγµή από
τώρα, διότι τα κίνητρα και οι πολιτικές εξοικονόµησης ενέργειας
έχουν πολλαπλά και άµεσα οφέλη για την εθνική οικονοµία, τις
θέσεις απασχόλησης και ασφαλώς την ανάπτυξη.
Επιτρέψτε µου να γίνω πιο συγκεκριµένος. Η Ελλάδα σήµερα
είναι από τις πλέον εξαρτηµένες ενεργειακά χώρες στην Ευρώπη. Συγκεκριµένα, το 2014 η ενεργειακή µας εξάρτηση βρισκόταν στο 62,1% έναντι µέσου όρου ευρωπαϊκού στο 53,2%.
Παραθέτω για τα Πρακτικά και το σχετικό έγγραφο.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Χρίστος Δήµας καταθέτει για
τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο
αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Αντί, λοιπόν, µονάχα να εισάγουµε ενέργεια, πράγµα το οποίο
µας κοστίζει, θα πρέπει κατ’ αρχάς να κάνουµε καλή χρήση της
ενέργειας. Σκεφτείτε, για παράδειγµα, πόσα κτήρια υπάρχουν
στην Ελλάδα, που επειδή δεν υπάρχει καλή µόνωση ή δεν ακολουθείται κανένα µέτρο εξοικονόµησης ενέργειας, είναι ιδιαίτερα
ενεργοβόρα για ψύξη το καλοκαίρι και για θέρµανση το χειµώνα.
Είναι σαφές πως µέτρα ενεργειακής απόδοσης σε δηµόσια, αλλά
και σε ιδιωτικά κτήρια µέσω παροχής κινήτρων θα είχαν θετικό
δηµοσιονοµικό αντίκτυπο και µόνιµα αποτελέσµατα στους µελλοντικούς προϋπολογισµούς, αφού θα µειώνονταν αξιοσηµείωτα
οι δαπάνες για εισαγωγή ενέργειας.
Εποµένως, τα µέτρα ενεργειακής απόδοσης όχι µόνο δεν
έχουν σηµαντικά έξοδα, αλλά αντίθετα θα βοηθήσουν τον δηµόσιο τοµέα να εξοικονοµήσει µελλοντικά πολλά χρήµατα από τον
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περιορισµό ενεργειακών αναγκών. Την ίδια στιγµή το δηµόσιο θα
αυξήσει τα έσοδά του από τους φόρους λόγω της κινητικότητας
της αγοράς που ασχολείται µε τις ενεργειακές αναβαθµίσεις. Σηµειωτέον, δεν πρόκειται για περικοπή δαπανών, αλλά για αναβάθµιση υποδοµών. Δεν µειώνεται, δηλαδή, η ενέργεια λόγω
ανάγκης, αλλά εκσυγχρονίζονται οι υποδοµές, ώστε να χρειαζόµαστε λιγότερη ενέργεια. Αυτή είναι εµπροσθοβαρής πολιτική.
Αξίζει µάλιστα να σηµειωθεί ότι τα κτήρια στην Ελλάδα είναι έως
και τρεις φορές πιο ενεργοβόρα από τα κτήρια των χωρών της
Βόρειας Ευρώπης. Παραθέτω και εδώ για τα Πρακτικά το σχετικό έγγραφο.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Χρίστος Δήµας καταθέτει για
τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία βρίσκονται
στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Πέραν, όµως, των δηµοσιονοµικών, αντιλαµβάνεστε και πόσες
θέσεις εργασίας θα δηµιουργηθούν από την ενίσχυση της συγκεκριµένης αγοράς και µάλιστα στον κατασκευαστικό κλάδο, που
έχει ιδιαιτέρως πληγεί από την οικονοµική κρίση.
Κύριε Υπουργέ, δεν είναι, όµως, µόνο τα κτήρια. Τα κίνητρα
για ενεργειακά αποδοτικότερη βιοµηχανία και επιχειρήσεις σηµαίνει µείωση του κόστους παραγωγής, άρα αύξηση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων, αφού θα
εξοικονοµηθούν πόροι για νέες επενδύσεις και πρόσληψη προσωπικού. Αυτά όµως για εσάς είναι µάλλον πολύ προχωρηµένες
σκέψεις!
Θα µου πείτε βέβαια για ποια κίνητρα και επενδύσεις να µιλήσει κανείς, όταν εσείς φορολογείτε τους πάντες και δηµιουργείτε
τόσο µεγάλη αναστάτωση σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Και
πώς να σας πάρει και κάποιος στα σοβαρά όταν έχετε καταντήσει τα ζητήµατα φορολόγησης σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις
ανέκδοτο.
Στην αρχή είπατε ότι ως ισοδύναµο, για να µην πάει ο ΦΠΑ στο
µοσχαρίσιο κρέας στο 23%, θα φορολογήσετε την ιδιωτική εκπαίδευση. Αντιδράσαµε εµείς, αντέδρασαν οι φορείς και προσπαθήσατε ανεπιτυχώς να «τα µαζέψετε».
Στη συνέχεια µας λέτε ότι θα αναζητήσετε ισοδύναµα έσοδα
από τα τέλη κυκλοφορίας. Μετά µιλάτε για αύξηση ασφαλιστικών
εισφορών, µιλάτε για επιπλέον φορολόγηση στα τυχερά παιχνίδια, ακούµε για ειδικό φόρο στα ΚΤΕΟ, ακούσαµε και πολλά
άλλα. Κάθε µέρα ακούγεται και ένας καινούργιος, νέος φόρος.
Ίσως έχει φτάσει η στιγµή που θα πρέπει να φορολογήσετε τις
ανεύθυνες κυβερνητικές δηλώσεις!
Εκεί, πάντως, γόνιµο έδαφος θα βρείτε και ίσως δράσει και ως
αντικίνητρο στο να σταµατήσουν οι Υπουργοί σας να δηµιουργούν τόσο µεγάλη ανασφάλεια και στα νοικοκυριά και στις επιχειρήσεις µε όλες αυτές τις ανεύθυνες δηλώσεις που κάνουν.
Όµως, όπως το πάτε, πολύ φοβάµαι ότι στο τέλος θα επιβάλετε όλους τους φόρους που έχετε πει και το χειρότερο είναι ότι,
παρ’ όλη την υπερφορολόγηση, δεν θα πετύχετε και τους στόχους που έχετε θέσει στον προϋπολογισµό.
Επιτέλους, κύριε Υπουργέ, δεν έχετε καταλάβει ότι η φοροδοτική ικανότητα των Ελλήνων έχει τελειώσει; Έχετε γονατίσει τον
ιδιωτικό τοµέα. Σαν να µην φτάνουν όλα αυτά στοχοποιείτε και
τον αγροτικό κόσµο. Ξεκινάτε σήµερα µε τη σταδιακή κατάργηση
των προβλέψεων για το πετρέλαιο και θα συνεχίσετε σε λίγες
µέρες µε τη σταδιακή αύξηση του φορολογικού συντελεστή των
αγροτών από το 13% στο 26%. Μιλάτε για συγκριτικά πλεονεκτήµατα του πρωτογενή τοµέα και κάνετε την ίδια στιγµή ό,τι περνά
από το χέρι σας, ώστε αυτά να χαθούν και να µετατραπεί η αγροτική παραγωγή σε ασύµφορη επαγγελµατική επιλογή.
Κλείνοντας, µιας και προσπαθείτε να κάνετε τη µετάλλαξη από
τη ριζοσπαστική αριστερά στον σοσιαλισµό, θα ήθελα να σας
υπενθυµίσω µια φράση της Θάτσερ: «Ο σοσιαλισµός τελειώνει,
όταν εξαντλούνται τα λεφτά των άλλων». Τα λεφτά των άλλων,
είτε είναι των Ελλήνων φορολογουµένων είτε είναι τα λεφτά των
Ευρωπαίων, εξαντλήθηκαν. Από εδώ και πέρα χρειάζονται µέτρα
που θα φέρουν ανάπτυξη και κίνητρα στους ιδιώτες.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κυρία Πρόεδρε.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΙΘ’ - 5 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015

Κύριε Υπουργέ, η ανάπτυξη δεν έρχεται µε απλή υπακοή
στους θεσµούς, όπως κάνετε. Θέλει σαφή δηµιουργικότητα και
όχι δηµιουργική ασάφεια, θέλει αλλαγές, όραµα, πολιτικές πρωτοβουλίες και µεταρρυθµίσεις, για τις οποίες φαίνεστε αδύναµοι
να προχωρήσετε. Σας τελείωσαν τα ιδεολογικά σας αποθέµατα
και µέχρι να αντιληφθείτε την πραγµατικότητα έχετε ήδη πάρει
τη χώρα στο λαιµό σας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Τον
λόγο έχει ο κ. Αναστασιάδης από τη Νέα Δηµοκρατία.
ΣΑΒΒΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Η συζήτηση, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, του σηµερινού νοµοσχεδίου γίνεται κάτω από το βάρος και τη σκιά των δηλώσεων
του Υπουργού Παιδείας του κ. Φίλη, περί Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου.
Προφανώς, δεν θα µπορούσα να µην αναφερθώ στο θέµα
αυτό, γιατί δεν το επιτρέπει, κύριε Υπουργέ, ούτε η καταγωγή
µου ούτε η πατριωτική µου συνείδηση. Διότι, κύριε Υπουργέ και
κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αυτά που εσείς διαβάζετε από την
ιστορία και προσπαθείτε να τα αναλύσετε, ο οµιλών τα άκουσε
σε ζωντανές αφηγήσεις από τους παππούδες του. Έχουµε θύµατα στην οικογένεια και έχουµε µεγάλη ευαισθησία για το θέµα
αυτό, της θηριωδίας των Τούρκων. Και δεν θα µπορούσα ούτε
στη µνήµη τους, αλλά ούτε και στη µνήµη των εκατοντάδων χιλιάδων αδικοχαµένων άλλων συµπατριωτών µας να σιωπήσω σήµερα. Έχω µεγάλη ευαισθησία και θα αναφερθώ µόνο σε αυτό
το θέµα, γιατί νοµίζω ότι το θέµα του νοµοσχεδίου έχει αρκούντως αναλυθεί και θα αναλυθεί.
Δεν είναι, κύριε Σκουρλέτη, η έκφραση της δική µας αντίδρασης, αλλά και χιλιάδων άλλων συµπατριωτών µας Ελλήνων ούτε
λαϊκισµός, ούτε πατριδοκαπηλία, ούτε στηµένη υπόθεση, όπως
χθες αναφέρατε στην τοποθέτησή σας. Ρωτήστε τους Πόντιους
Βουλευτές του κόµµατός σας. Ρωτήστε τον κ. Τριανταφυλλίδη,
αν είναι εδώ, ρωτήστε τον κ. Μιχελογιαννάκη που έκανε και δήλωση, την κ. Σταµατάκη που τοποθετήθηκε στην Επιτροπή Διασποράς. Ρωτήστε τον κ. Λαζαρίδη της συγκυβέρνησής σας µε
τους ΑΝΕΛ.
Εµείς, κύριε Υπουργέ και κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, την
πατρίδα µας την αγαπάµε, την υπηρετούµε, υπερασπιζόµαστε
τα δίκαιά µας και δεν ντρεπόµαστε να το πούµε. Να τα αφήσετε
αυτά, όταν στριµώχνεστε να φτιάχνετε φανταστικούς εχθρούς
και στηµένα παιγνίδια.
Ποια είναι η θέση των Βουλευτών σας; Είναι λαϊκίστικη η θέση
που εκφράζουν οι Πόντιοι Βουλευτές, αυτοί που ανέφερα; Είναι
και αυτοί στο στηµένο παιγνίδι; Είναι πατριδοκάπηλοι ή µήπως
δεν είναι προοδευτικοί, όπως εσείς και πώς τους δέχεστε τότε;
Σείστηκε το πανελλήνιο, κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ, από τις δηλώσεις σας. Δεν το καταλάβατε.
Θα το καταλάβετε, όµως, σε λίγο, όταν στην Πλατεία Συντάγµατος συγκεντρωθούν δεκάδες χιλιάδες Ποντίων –και µη- Ελλήνων,
για να διαδηλώσουν την οργή τους και την αγανάκτησή τους
απέναντι στις δηλώσεις σας, κύριε Υπουργέ. Εµείς θα είµαστε
εκεί και σας καλούµε κι εσάς. Θα αποδεχθούµε µε χαρά να είστε
κι εσείς εκεί.
Όµως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Κυβέρνηση και ο ΣΥΡΙΖΑ µε τη στάση τους, ακόµα και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, δεν
υπερασπίζονται τις δηλώσεις του κ. Φίλη. Τις ίδιες τις θέσεις
τους υπερασπίζονται. Αυτές είναι οι θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ και του
κ. Τσίπρα. Αυτές ήταν και πέρυσι. Αυτή ήταν η στάση τους απέναντι στην ψήφιση του αντιρατσιστικού. Αυτές τις θέσεις εκφράζουν οι δηλώσεις του κ. Φίλη. Γι’ αυτό δεν τις καταδικάζει και δεν
παίρνει θέση ο Πρωθυπουργός. Κάτω από τη γενική κατακραυγή,
κρύβεται πίσω από διάφορα ευφυολογήµατα περί ελευθερίας έκφρασης επιστηµονικών απόψεων και άλλων τέτοιων ελαφροτήτων. Δεν έχετε το θάρρος να πείτε την άποψή σας και τη θέση
σας ξεκάθαρα. Τροµάξατε κάτω από τη γενική κατακραυγή και
µιλάτε για επιστηµονικές απόψεις.
Ακούστε, κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι της Κυβέρνησης,
εµείς δεν κρίνουµε τις απόψεις σας ως επιστηµονικές ούτε εσάς
ως επιστήµονα. Αυτό θα ήταν και αστείο και ανέκδοτο. Κρίνουµε
τις απόψεις σας ως πολιτικές και εσάς ως Υπουργό. Δεν θα το
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αποφύγει, όµως, ο κ. Τσίπρας, όσο και αν το προσπαθεί. Θα
αναγκαστεί να πάρει θέση και µέχρι να το κάνει, δεν θα τον αφήσουµε σε χλωρό κλαρί.
Το θέµα της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου από τους
Τούρκους είναι ιστορικά αποδεδειγµένο και δεν χωρά καµµία αµφισβήτηση. Εδώ δεν βρισκόµαστε σε ένα επιστηµονικό συνέδριο,
για να συζητήσουµε ξανά το θέµα από την αρχή. Εδώ βρισκόµαστε στη Βουλή, όπου παράγεται πολιτική. Αφού πρώτα έγινε η
ιστορική τεκµηρίωση της γενοκτονίας, έγινε αποδεκτή και ψηφίστηκε και από το ελληνικό Κοινοβούλιο οµόφωνα το 1994.
Άρα, το θέµα έχει λυθεί και πολιτικά. Έκτοτε, αποτελεί εθνική
πολιτική και εθνική στρατηγική. Δεν αµφισβητήθηκε ποτέ µέχρι
σήµερα και από κανέναν. Μάλιστα, αναγνωρίστηκε και από πάρα
πολλά κοινοβούλια ξένων χωρών, όπως είναι της Αρµενίας, της
Σουηδίας, της Κάτω Ουαλίας, της Κάτω Αυστραλίας, της Ολλανδίας και περίπου δέκα πολιτειών των Ηνωµένων Πολιτειών.
Μπορείτε να µου πείτε τι θα έκανε η πολιτεία αν σε µία παρουσία της σε ένα ξένο κοινοβούλιο για να αποδεχθεί τη γενοκτονία,
οι αντίπαλοί µας αντέτειναν απέναντι σ’ αυτό τις δηλώσεις σας,
κύριε Υπουργέ; Πώς µπορούµε να περάσουµε και πώς θα µπορούσαµε να υπερασπιστούµε τις θέσεις µας;
Οι δηλώσεις σας, κύριε Υπουργέ, κάνουν µεγάλη ζηµιά στην
άσκηση της εξωτερικής πολιτικής της χώρας. Με τις δηλώσεις
σας γίνατε ο καλύτερος σύµµαχος των Τούρκων Κεµαλιστών.
Αναµασάτε τις ίδιες θέσεις µ’ αυτούς. Γίνατε ο καλύτερος πρεσβευτής των Γκρίζων Λύκων.
Πανηγυρίζουν τα τουρκικά µέσα ενηµέρωσης. Ενδεικτικά, αναφέρω τα εξής: «Ajans 34, Δήλωση του Υπουργού Φίλη ότι δεν
έγινε γενοκτονία», εφηµερίδα «SABAH» «Γενναία δήλωση Έλληνα Υπουργού», «NATIONAL TURK» «Έλληνας Υπουργός Παιδείας: Αυτό που έκαναν οι Τούρκοι δεν ήταν γενοκτονία»,
ιστοσελίδα «TR.Sputnik» «Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν αναγνωρίζει τη Γενοκτονία του Πόντου», πρωτοσέλιδο της εφηµερίδας «MILLET» «Επιχείρηση λιντσαρίσµατος του Υπουργού Φίλη που είπε ότι δεν
έγινε γενοκτονία», «HABERLER» «Ο Έλληνας Υπουργός Φίλης
είπε ότι δεν έγινε Γενοκτονία στους Έλληνες του Πόντου».
(Στο σηµείο αυτό κτυπά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Θα ήθελα ένα λεπτό ακόµα, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αυτά τα καταθέτω στα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Σάββας Αναστασιάδης καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία
βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η τελευταία πράξη µιας γενοκτονίας είναι η άρνησή της. Και αυτό γιατί όσοι εργάζονται προς
αυτήν την κατεύθυνση είναι σαν να τοποθετούν ταφόπλακα
λήθης πάνω στα πτώµατα των αδικοχαµένων, απενοχοποιώντας
έτσι ταυτοχρόνως και τους πρωταγωνιστές και τους δράστες.
Και από τη στιγµή που αυτό είναι γνωστό και οι αρνητές της είναι
και αυτοί στην ουσία γενοκτόνοι.
Υπ’ αυτήν την έννοια, µπορούµε να πούµε ότι η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ από προχθές που έγιναν οι δηλώσεις σας, κύριε
Υπουργέ, είναι αγκαλιά µε τους γενοκτόνους. Είναι πραγµατικά
λυπηρό και τραγικό το γεγονός ένας Υπουργός της Κυβέρνησης
να είναι δηµοσίως αρνητής της Γενοκτονίας των Ελλήνων από
τους Τούρκους.
Ζητάµε, απαιτούµε από τον Πρωθυπουργό να πάρει δηµόσια
θέση. Ή να αποδεχθεί τη θέση του κ. Φίλη –η οποία είναι ξεκάθαρη θέση- ή να τον αποπέµψει από Υπουργό. Μόνο τότε θα εξιλεωθεί!
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Πάντως, είναι προφανές ότι επί του
νοµοσχεδίου δεν είχατε να πείτε τίποτα!
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΒΑΛΙΑ) ΒΑΓΙΩΝΑΚΗ: Κυρία Πρόεδρε, θέλω το
λόγο επί της διαδικασίας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Ποιας
διαδικασίας; Επειδή µίλησε εκτός θέµατος;
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Βεβαίως, κυρία Πρόεδρε.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Εντάξει.
Δεν έχω την εξουσία να τον διακόψω γι’ αυτό. Καταλαβαίνουν
όλοι, όπως και εσείς, αλλά και οι τηλεθεατές ότι ο συνάδελφος
δεν µίλησε για το νοµοσχέδιο.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Υπάρχει Κανονισµός, κυρία Πρόεδρε!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Αυτό
είναι µια επιλογή εντός του χρόνου του.
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΒΑΛΙΑ) ΒΑΓΙΩΝΑΚΗ: Ρωτάω επί της διαδικασίας, κυρία Πρόεδρε, για να µη µιλήσω για το περιεχόµενο της
τοποθέτησης του κυρίου συναδέλφου. Παραλείπω αυτό το παραλήρηµα. Όµως, εν πάση περιπτώσει, ρωτάω το εξής: Μπορεί
η διαδικασία να είναι επί ενός θέµατος το οποίο συζητάµε και οι
τοποθετήσεις που γίνονται να αφορούν ένα εντελώς διαφορετικό
θέµα; Νοµίζω ότι ο Κανονισµός λέει άλλα πράγµατα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Κοιτάξτε, ο Κανονισµός και οι οµιλίες έχουν να κάνουν πάντα και µε
την επικαιρότητα. Εδώ βλέπουµε ότι η επικαιρότητα διατηρείται
για πολλές µέρες.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Από το Βήµα, όµως, κυρία Πρόεδρε!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Εν
πάση περιπτώσει, µίλησε εντός του χρόνου. Κάνω έκκληση, λοιπόν, γιατί γι’ αυτό το θέµα έχουν ειπωθεί τόσα πολλά και έχουν
βγει τόσες ανακοινώσεις.
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΒΑΛΙΑ) ΒΑΓΙΩΝΑΚΗ: Εγώ φαντάζοµαι ότι δύο
µέρες εδώ µέσα οι περισσότεροι συζητάµε πιο πολύ γι’ αυτό το
θέµα παρά για το νοµοσχέδιο!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Ας κάνουµε, λοιπόν, µια συζήτηση επί του νοµοσχεδίου, για την οποία
θα µας κρίνει και ο ελληνικός λαός. Όλα τα υπόλοιπα, εν πάση
περιπτώσει, έχουν καταναλωθεί τόσο που δεν υπάρχει λόγος.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, «απορία
ψάλτου, βηξ»! Αυτό συµβαίνει!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Εντάξει,
αυτό θα µπορέσετε να το πείτε και στην τοποθέτησή σας.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ: Κυρία Πρόεδρε, ορισµένοι δεν είναι
εκτός θέµατος απλά και µόνο, αλλά και εκτός τόπου και χρόνου.
Ορισµένοι! Ο κ. Αναστασιάδης είχε την εντιµότητα να πει και να
ξεκαθαρίσει εκ των προτέρων ότι θα µιλήσει για ένα συγκεκριµένο θέµα. Εδώ οι πάντες εκφεύγουν του θέµατος. Οι πάντες!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Κύριε
συνάδελφε, ας αφήσουµε τώρα το διάλογο. Το θέµα είναι ότι
εδώ συζητείται µια οδηγία και ένα νοµοσχέδιο για τα οποία ο κ.
Αναστασιάδης δεν έκανε τον κόπο να πει τίποτα. Τέθηκαν τα διαδικαστικά ζητήµατα και το θέµα έληξε. Νοµίζω ότι ο καθένας καταλαβαίνει και κυρίως ο λαός που παρακολουθεί.
Τον λόγο έχει ζητήσει ο κ. Βενιζέλος.
Κύριε Βενιζέλο, θα έχετε επτά λεπτά. Έχουµε κάνει πολλές εκκλήσεις για το χρόνο, γιατί στις 21.00’ θα γίνει ονοµαστική ψηφοφορία και οι οµιλητές είναι πολλοί.
Ορίστε, έχετε τον λόγο.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ: Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, παρακολουθώ τη συζήτηση, ακούω τις οµιλίες των Βουλευτών του
ΣΥΡΙΖΑ, ως ένα βαθµό και των Ανεξαρτήτων Ελλήνων που
οµνύουν στο µνηµόνιο και επικαλούνται την ανάγκη να ψηφιστούν εγκαίρως τα προαπαιτούµενα, ώστε να ολοκληρωθεί η
πρώτη αξιολόγηση.
Και αντιµετωπίζω αυτό το φαινόµενο µε ένα συγκαταβατικό,
πικρό χαµόγελο, γιατί θα ήταν πραγµατικά µια ιστορική εισφορά
του κ. Τσίπρα και του κόµµατός του η µετατόπιση ενός µεγάλου
τµήµατος του εκλογικού Σώµατος και του Κοινοβουλίου στην
δική µας στρατηγική, την υπεύθυνη στρατηγική, αυτή που λέγαµε ότι είναι η µόνη, η µόνη ασφαλής, η µόνη που µπορεί να
οδηγήσει τη χώρα στην ανασυγκρότησή της µε το µικρότερο δυνατό κόστος.
Οι θυσίες είναι µεγάλες, ο πόνος είναι βαθύς, είναι ανυπόφορο
να χάνεις σηµαντικό τµήµα του κεκτηµένου σου, αλλά δυστυχώς
αυτός ήταν ο πιο εύκολος και ο πιο ανώδυνος συγκριτικά δρόµος
σε σχέση µε την απόλυτη καταστροφή. Τα λέγαµε, αλλά αντιµετωπίζαµε απαντήσεις σκληρές, απαξιωτικές, συκοφαντικές που
στόχευαν όχι µόνο στις πολιτικές µας επιλογές, αλλά στην ηθική
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µας υπόσταση.
Πού βρισκόµαστε ενάµιση µήνα µετά τις δεύτερες εκλογές του
2015; Προσχωρήσατε, κυρίες και κύριοι Βουλευτές της Πλειοψηφίας, στη λογική του µνηµονίου. Δυστυχώς, το κάνατε µε το χειρότερο τρόπο τη στιγµή που δεν χρειαζόταν και τη στιγµή που
θα µπορούσαµε να έχουµε προχωρήσει σε άλλη φάση µε πολύ
ηπιότερους όρους και µε επάνοδο στη δηµοσιονοµική κυριαρχία,
δηλαδή µε επάνοδο στις αγορές.
Το θέµα είναι το εξής: Το κάνατε που το κάνατε αυτό. Άλλαξε
το κλίµα; Έχετε καταφέρει να συνεγείρετε τις δηµιουργικές δυνάµεις του τόπου, να διαµορφώσετε ένα πλαίσιο εθνικής συναίνεσης και συστράτευσης; Ενώ πρακτικά υποτάσσεσθε στην
τρόικα, ενώ το άγχος είναι η ψήφιση ή και η κατάργηση ψηφισµένων από εσάς νόµων, προκειµένου να υπάρξει πλήρης εφαρµογή του µνηµονίου, ανθίστασθε ρητορικά σε αυτό που κάνετε
µε έναν εντυπωσιακό διχασµό της πολιτικής, συλλογικής προσωπικότητάς σας και εξακολουθείτε να συντηρείτε επικίνδυνες ψευδαισθήσεις, ενώ η χώρα δεν έχει καµµία στρατηγική. Αυτή η
αντίφαση δηµιουργεί άγχος, νευρικότητα. Αναπαράγει την αβεβαιότητα που είναι ο µεγάλος εχθρός του τόπου. Φυσικά αυτό
σηµαίνει ότι η Κυβέρνηση, και άρα η χώρα, δεν έχει στρατηγική.
Η Κυβέρνηση έχει επιπλέον εµφανές πρόβληµα συντονισµού,
ενώ υπάρχει µια κόπωση από την αρχή της προσπάθειας αυτής.
Η κόπωση είναι εµφανής σε όλες τις κινήσεις, σε όλες τις πρωτοβουλίες, σε όλες τις συζητήσεις. Η κόπωση µετατρέπεται σε αυτοσχεδιασµό. Υπάρχει ένας συνεχής αυτοσχεδιασµός για όλα: για
το ασφαλιστικό, για το φορολογικό. Δεν θέλω να αναφερθώ σε
κοινότοπα παραδείγµατα, όπως στην περιπέτεια του ΦΠΑ στην εκπαίδευση και στη µάταιη αναζήτηση ισοδυνάµων στο ΦΠΑ στους
οίκους ευγηρίας. Και είµαστε ακόµα στην αρχή. Μόλις σαράντα
πέντε ηµέρες έχουν περάσει. Επίκεινται πολύ δυσκολότερα µέτρα.
Ανοίγει το ασφαλιστικό, τα µέτρα για τους αγρότες ακόµα είναι
στην αρχή τους. Θα δούµε πώς θα εξελιχθεί η πορεία των δηµοσίων εσόδων, τι θα γίνει µε τον προϋπολογισµό του 2016, όχι µε
το µικρό κείµενο του προσχεδίου του προϋπολογισµού. Και προκειµένου να συντηρείται αυτή η ψευδαίσθηση και η διπλή ρητορεία, η Κυβέρνηση και ο κ. Τσίπρας προσωπικά επινοεί διάφορα
πράγµατα. Η τελευταία επινόηση είναι η σύνδεση του προσφυγικού µε τη χαλάρωση του µνηµονίου. Άνοιξε ξανά ο κ. Τσίπρας
χθες το ζήτηµα του ΦΠΑ στα νησιά, συνδέοντάς το µε το προσφυγικό.
Κυρίες και κύριοι της κυβερνητικής πλειοψηφίας, στο προσφυγικό υπάρχει µία ανθρωπιστική διάσταση ανεπίδεκτη οποιουδήποτε συµψηφισµού. Στο προσφυγικό υπάρχει µία διάσταση
εξωτερικής πολιτικής ανεπίδεκτη οποιασδήποτε έκπτωσης. Και
το λέω αυτό γιατί υπάρχουν πάρα πολύ σοβαρά ζητήµατα όχι
µόνο θαλασσίων συνόρων, όχι µόνο κυριαρχικών δικαιωµάτων,
αλλά και διοικητικών αρµοδιοτήτων που αφορούν την έρευνα και
διάσωση στο Αιγαίο, στην Ανατολική Μεσόγειο.
Ένα δεύτερο τέχνασµα είναι η παραπλανητική επικοινωνιακή
διαχείριση επισκέψεων ξένων παραγόντων: Πρόεδρος Ολάντ,
Πρόεδρος Σουλτς, Επίτροπος Μοσκοβισί. Τι έρχονται να κάνουν
όλοι αυτοί; Να συζητήσουν τη χαλάρωση; Έρχονται να θέσουν
το δάχτυλο εις τον τύπον των ήλων. Να δουν αν ο κ. Τσίπρας
είναι πράγµατι ο Τσίπρας 2, δηλαδή ο διπλασιασµός της ψευδαίσθησης. Χαίρονται γιατί το 80% της ελληνικής Βουλής και του
εκλογικού Σώµατος είναι πλέον υπέρ της ευρωπαϊκής στρατηγικής και του µνηµονίου.
Όµως, το επιµύθιό τους ποιο είναι; «Εκπληρώστε τις υποχρεώσεις, να ολοκληρώσουµε την αξιολόγηση και µετά θα δούµε και
παραµετρικές αλλαγές στο χρέος στο πλαίσιο των αποφάσεων
του 2012». Και ενώ το έχω πει πολλές φορές, ότι δεν υπάρχει
άλλη λύση από την εφαρµογή των αποφάσεων του 2012 στο
χρέος και έχετε αρχίσει να γλύφετε εκεί που φτύνατε -και αυτό
θα οδηγήσει σε αποτέλεσµα θετικό για τη χώρα, συµπληρωµατικό της παρέµβασης του 2012- δεν ρωτάτε, δεν µαθαίνετε, δεν
σχεδιάζετε.
Δεν θέλω να µπω σε λεπτοµέρειες, αλλά ξέρω πάρα πολύ καλά
ότι η Κυβέρνηση αρχίζει να συζητά ιδέες των Ευρωπαίων εταίρων, οι οποίες έχουν ως µόνο στόχο να µειώσουν το ύψος του
νέου δανείου από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισµό Σταθερότητας,
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αλλά όχι να διευκολύνουν την ανασυγκρότηση της χώρας και την
πορεία της στο µέλλον.
Κάνατε στο ζήτηµα των τραπεζών στροφή εκατόν ογδόντα µοιρών στα µουλωχτά. Μας κατηγορούσατε για τις ανακεφαλαιοποιήσεις, είχατε ως σηµαία την κρατικοποίηση των τραπεζών και
ορθώς τώρα προσπαθείτε να προστατεύσετε την ιδιωτική συµµετοχή. Πάντα λέγαµε ότι προστατεύουµε τις τράπεζες και όχι
τους τραπεζίτες, τις καταθέσεις και όχι τους µεγαλοµετόχους.
Στόχος µας είναι η ρευστότητα στην οικονοµία. Όλα αυτά τα
αποκρούατε µετά βδελυγµίας και τώρα τι κάνατε; Τα κάνατε πλήρως και ερήµην της Βουλής, όπως είχα πει στο νοµοσχέδιο για
την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών. Την εποµένη της ψήφισης από τη Βουλή απεφάσισε το Υπουργικό Συµβούλιο το πραγµατικό σχήµα της ανακεφαλαιοποίησης.
Όµως, παρ’ όλα αυτά, ο κ. Δραγασάκης είπε την καταπληκτική
ιδέα του για το παράλληλο τραπεζικό σύστηµα των µη συστηµικών τραπεζών, το οποίο φυσικά δεν προβλέπεται στον νόµο ούτε
έχει δυνατότητες χρηµατοδότησης. Είναι το παράλληλο σύµπαν,
είναι η κβαντοµηχανική, για την οποία είχα µιλήσει άλλες φορές.
Αυτά δεν υπάρχουν. Προσγειωθείτε σε αυτόν τον σκληρό κόσµο,
στον οποίο βρίσκεστε και βάσει του οποίου θα κριθείτε.
Το ίδιο συµβαίνει και στις ιδιωτικοποιήσεις µε τα περιφερειακά
αεροδρόµια.
Υπάρχουν βέβαια και τα πέραν του µνηµονίου, τα οποία είναι
εξαιρετικά προβληµατικά έως απειλητικά. Υπάρχει, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, πρόβληµα κράτους δικαίου. Καταργήθηκαν οι
ανεξάρτητες αρχές και θα δούµε πότε η χώρα θα ξαναποκτήσει
ανεξάρτητες αρχές. Έχει εγκαθιδρυθεί ένα εξαιρετικά περίεργο
και απειλητικό κλίµα στον χώρο της δικαιοσύνης. Διακυβεύεται
η εσωτερική ανεξαρτησία των δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών. Συνεχώς προβάλλονται από στελέχη της Κυβέρνησης
και από έντυπα φιλικά προς την Κυβέρνηση πειθαρχικές διώξεις
εισαγγελικών λειτουργών που ασκούν κοµβικούς ρόλους µέσα
στο σύστηµα της ποινικής δικαιοσύνης.
Δηµιουργείται και επιτείνεται η αβεβαιότητα στον χώρο της
επικοινωνίας και της ενηµέρωσης. Εδώ εξαγγέλλονται πρωτοβουλίες σχετικές µε το περιεχόµενο του δηµοσιογραφικού και
πολιτικού λόγου και την ποινική και αστική ευθύνη. Και στο πλαίσιο αυτό υπάρχει το περίεργο φαινόµενο της διπλής ρητορείας.
Η Κυβέρνηση είναι εθνικολαϊκιστική ιδεολογικά. Ηγεµονεύει ο κ.
Καµµένος και οι αντιλήψεις του. Παρ’ όλα αυτά κάποιοι, όπως ο
κ. Φίλης, διατηρούν την αχνή ανάµνηση ενός διεθνιστικού αριστερού λόγου δήθεν χωρίς στοιχεία ιδεολογικής χρήσης της
Ιστορίας και φτάνουµε έτσι στην χειρότερη ιδεολογική χρήση της
Ιστορίας.
Αυτά που ειπώθηκαν για τη γενοκτονία θα µπορούσαν να συζητηθούν στη Διεθνή Ένωση Επιστηµόνων περί γενοκτονιών, στο
International Association of Genocide Scholars που, όπως ξέρετε,
εξέδωσε απόφαση το 2007 για τη Γενοκτονία των Ελλήνων του
Πόντου και της Ανατολίας. Δεν είναι µία θέση µόνον της Βουλής
των Ελλήνων, είναι µία θέση της παγκόσµιας επιστηµονικής κοινότητας από το 2007.
Όµως, ποιος τα λέει αυτά; Τα λέει ένα πολιτικό στέλεχος, ένας
Υπουργός που µε άνεση λέει ότι στην Ελλάδα έχουµε ανθρωπιστική κρίση. Δεν σέβεται τον ορισµό του ΟΗΕ περί ανθρωπιστικής κρίσης, τι σηµαίνει ανθρωπιστική κρίση στη Συρία, στην
Υεµένη, στο Σουδάν. Εµείς έχουµε φτώχεια, έχουµε κρίση,
έχουµε µείωση εισοδηµάτων, έχουµε ανεργία, αλλά δεν έχουµε
ανθρωπιστική κρίση κατά την έννοια που έχει ο όρος αυτός στη
διεθνή συζήτηση.
Και το ίδιο βέβαια συµβαίνει και στον χώρο των πανεπιστηµίων.
Αυτά που έγιναν στο Πανεπιστήµιο Αθηνών µε τους αξιολογητές,
που τα εντόπισαν πολλοί συνάδελφοι, είναι τµήµα της διπλής ρητορείας της Κυβέρνησης, η οποία είναι υποτεταγµένη και δήθεν
ανεξάρτητη.
Είναι αυτήν τη στιγµή βαθιά βουτηγµένη στην ευθύνη της
πραγµατικότητας και ταυτόχρονα, ελεύθερη, ελευθεριάζουσα,
µπορεί να είναι ριζοσπαστική σε µια σειρά από θέµατα! Δηλαδή,
δουλεύονται µεταξύ τους, όπως δουλευόντουσαν και µέχρι τις
εκλογές ο κ. Τσίπρας µε τον κ. Λαφαζάνη.
Και κανείς δεν κάνει κουβέντα για το Εθνικό Σχέδιο Ανασυγ-
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κρότησης, που όπως είπα κι άλλες φορές από το Βήµα αυτό, ξεκινά από την εφαρµογή του µνηµονίου, αλλά την υπερβαίνει.
Είναι άλλο αυτό κι άλλο ένα παράλληλο πρόγραµµα που δηµιουργεί την αίσθηση ότι µπορεί να υπονοµεύσουµε το µνηµόνιο
ή να ξεφύγουµε από υποχρεώσεις και στην πραγµατικότητα δεν
γίνεται καµµία διαπραγµάτευση, αλλά υπάρχει η πλήρης υποταγή.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Κύριε
Βενιζέλε, ολοκληρώστε παρακαλώ.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ: Δεν υπάρχει το περιθώριο ενός διχασµού στρατηγικής. Χρειάζεται µια ενιαία εθνική γραµµή. Αλλιώς –και τελειώνω, κυρία Πρόεδρε- θα υπάρχει η γραµµική
εξέλιξη, το σύρσιµο. Δεν θα έρθει το Grexit. Δεν µας θέλουν
εκτός ευρώ, δεν µας θέλουν χρεοκοπηµένους, κατεστραµµένους, σε πραγµατική ανθρωπιστική κρίση, µετανάστες και εµάς
στην είσοδο των άλλων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά
κινδυνεύουµε να µείνουµε µόνοι µας σε µια κατάσταση, όπως
έχω πει, στασιµοχρεοκοπίας, δηλαδή να µην γίνει η εθνική ανάταση, η απογείωση, να µην κερδίσουµε το χαµένο έδαφος, να
µην βυθιστούµε, αλλά να σερνόµαστε και αυτό να τροφοδοτείται
από τη διπλή ρητορεία και τη διπλή στρατηγική, δηλαδή την
απουσία στρατηγικής και τις βαθιές ενοχές του κ. Τσίπρα και της
Κυβέρνησής του.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει ζητήσει ο Υπουργός κ. Σκουρλέτης.
Κύριε Σκουρλέτη, επειδή έχετε µιλήσει, πόσο χρόνο θα χρειαστείτε;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ (Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας): Πέντε λεπτά, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Ορίστε,
έχετε τον λόγο για πέντε λεπτά.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ (Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας): Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχουν ακουστεί ορισµένα πράγµατα τα οποία νοµίζω ότι χρήζουν κάποιου σχολιασµού.
Αναφέρθηκε πριν από λίγες ώρες ο κ. Χατζηδάκης στο τι γίνεται µε το πρόγραµµα «Εξοικονόµηση κατ’ Οίκον» και µάλιστα
επέρριψε ευθύνες στη δικιά µας Κυβέρνηση για έλλειψη σχεδιασµού για την από εδώ και πέρα φάση. Κανείς δεν αµφισβητεί ότι
το συγκεκριµένο πρόγραµµα έχει αναπτυξιακή διάσταση, συµβάλλει στη δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας. Όµως ας βάλουµε τα πράγµατα στη θέση τους κι ας πούµε όλη την αλήθεια.
Πρέπει να πούµε, λοιπόν, ότι υπάρχουν αιτήσεις για νέες εντάξεις, υπάρχει µια ουρά τριάντα πέντε χιλιάδων τέτοιων αιτήσεων, όµως δεν ήταν γνωστό στον κόσµο από την προηγούµενη
κυβέρνηση ότι τα χρήµατα είχαν τελειώσει, µε αποτέλεσµα να
δηµιουργούνται ψεύτικες προσδοκίες.
Το κυριότερο, όµως, που δεν έκαναν οι προηγούµενες κυβερνήσεις ήταν το εξής: Δεν έκαναν τίποτα για να επανασχεδιάσουν
την από εδώ και πέρα φάση, την επανεκκίνηση του προγράµµατος, έτσι ώστε να µην υπάρχουν προβλήµατα µε τις αιρεσιµότητες, πράγµα για το οποίο εµείς δεσµευόµαστε κι έχουµε ήδη
δροµολογήσει, έτσι ώστε πολύ σύντοµα πλέον να µπούµε στη
νέα φάση του προγράµµατος, να λύσουµε το θέµα των αιρεσιµοτήτων έτσι ώστε να εκταµιευθούν τα αντίστοιχα χρήµατα από
το νέο ΕΣΠΑ.
Πέρα από τον επανασχεδιασµό που σκοπεύουµε να κάνουµε
έτσι ώστε να ξεπεράσουµε στρεβλώσεις, γραφειοκρατικές διαδικασίες οι οποίες στεκόντουσαν ένα εµπόδιο, τίθεται ένα άλλο
ζήτηµα. Για πόσο καιρό µπορούν να φτάσουν τα νέα χρήµατα
του νέου προγράµµατος από το νέο ΕΣΠΑ; Το θέµα της εξοικονόµησης της ενέργειας σταµατάει όταν τελειώσουν αυτά τα χρήµατα ή πρέπει να αποτελεί µια µόνιµη, σταθερή επιλογή της
ελληνικής πολιτείας; Εάν απαντήσουµε στο θέµα αυτό, θα καταλάβετε γιατί υπάρχει ανάγκη για το διακριτό αντίστοιχο ταµείο.
Και δεν είναι βέβαια αυτά που λέτε ότι δηµιουργούµε έναν επιπλέον οργανισµό για να βάλουµε ένα επιπλέον διοικητικό συµ-
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βούλιο, αλλά είναι η δικιά µας αταλάντευτη στάση, έτσι ώστε να
πορευτούµε µε µια συνέχεια στο θέµα της εξοικονόµησης ενέργειας.
Βεβαίως σ’ αυτήν εδώ την Αίθουσα, σ’ αυτήν εδώ τη συζήτηση
τα περισσότερα που ειπώθηκαν δεν αφορούσαν το περιεχόµενο
του συγκεκριµένου νοµοσχεδίου, τουλάχιστον όσον αφορά τα
ζητήµατα της εξοικονόµησης ενέργειας. Ακούστηκαν κι άλλα,
πάρα πολλά πράγµατα, τα οποία χρήζουν ενός σχολιασµού.
Χθες το βράδυ για παράδειγµα, από τα έδρανα της Νέας Δηµοκρατίας άκουσα τον κ. Βρούτση να εγκαλεί εµένα προσωπικά
–προσέξτε- για το θέµα του 751. Ο άνθρωπος ο οποίος έφερε
τον νόµο, κατάργησε τον κατώτατο µισθό µε διοικητικό τρόπο, ο
άνθρωπος ο οποίος έκανε λάστιχο τις εργασιακές σχέσεις, ο άνθρωπος ο οποίος έβαλε στον γύψο τον κοινωνικό διάλογο, ο άνθρωπος ο οποίος άνοιξε δρόµους στην κατεύθυνση του
εργασιακού µεσαίωνα, εγκαλεί ποιον; Τον ΣΥΡΙΖΑ, για τα θέµατα
του κατώτατου µισθού!
Φαίνεται ότι πλέον έχετε χάσει κάθε επαφή µε την πραγµατικότητα.
Αλήθεια, δεν υπάρχουν τύψεις για τα όσα έχετε κάνει εσείς, η
παράταξή σας, εις βάρος του κόσµου της εργασίας; Φαίνεται,
όµως, πως το γεγονός ότι δεν έχετε συνείδηση και συναίσθηση
των πράξεών σας σάς κάνει πλέον να µην αντιλαµβάνεστε ότι όχι
µόνο τώρα, µε βάση την πρόσφατη ψήφο του ελληνικού λαού,
αλλά για πολύ καιρό ακόµα θα είστε στο περιθώριο. Συνεχίστε
να κάνετε αυτήν την Αντιπολίτευση. Συνεχίστε να µην αντιλαµβάνεστε τις τεράστιες ευθύνες των προηγούµενων επιλογών
σας. Είναι ό,τι καλύτερο µπορείτε να κάνετε για την παρουσία
της σηµερινής Κυβέρνησης.
Από εκεί και πέρα, όµως, δεν µπορώ να µην σχολιάσω πράγµατα που ακούστηκαν πριν από λίγο από τον κ. Βενιζέλο. Ο κ.
Βενιζέλος µίλησε για την Κυβέρνηση, λέγοντας ότι πάσχει από
έναν διχασµό. Από τη µια, λέει, ότι δεν είναι στη λογική της τα
εφαρµοζόµενα µέτρα και από την άλλη καλείται να τα εφαρµόσει. Αυτόν τον διχασµό τον αποδεχόµαστε. Εµείς δεν θα συµβιβαστούµε µε την ιδέα ότι το πρόγραµµά µας µπορεί να αρχίζει
και να τελειώνει σε ακραίες πολιτικές λιτότητας, σε µέτρα που
εξαναγκαστήκαµε να πάρουµε, στα µέτρα τα οποία τα θεωρούµε
απαραίτητα σε αυτήν τη φάση, αλλά για να τα αφήσουµε πίσω,
ώστε να κινηθούµε σε άλλα πεδία.
Κύριε Βενιζέλο, αυτά που είπατε πριν είναι αποκαλυπτικά, διότι
είναι µια οµολογία ότι διεκδικείτε την πατρότητα των µνηµονιακών πολιτικών, ότι έχετε πλήρως ταυτιστεί µε αυτές και βέβαια,
αυτά σας φέρνουν σε τεράστια απόσταση πρώτα από όλα µε
όλον αυτόν τον θετικό προβληµατισµό που υπάρχει στην ευρωπαϊκή σοσιαλδηµοκρατία. Γι’ αυτό δεν µπορείτε να καταλάβετε
γιατί έρχεται ο κ. Ολάντ εδώ κι ο κ. Μοσκοβισί, και κάνουν θετικές
δηλώσεις όχι µόνο για το ελληνικό χρέος αλλά και για το πού
πάει η Ευρώπη.
Είστε πραγµατικά µέσα στην ευρωπαϊκή σοσιαλδηµοκρατία το
καθυστερηµένο εγχώριο κοµµάτι της. Μη µου πείτε ότι χτυπάµε
την πόρτα της. Δεν µας ενδιαφέρει, είτε είναι κλειστή είτε είναι
ανοικτή η πόρτα. Εµείς µιλάµε από το έδαφος των ιδεών της Αριστεράς. Μιλάµε µε βάση τη διακριτότητα τη δική µας, τη διακριτή
δική µας ιστορική πορεία. Όµως, βεβαίως, αναγνωρίζουµε την
ανάγκη της διαµόρφωσης πλειοψηφικών κοινωνικών και πολιτικών µπλοκ, για να υπάρχουν µεγάλες αλλαγές, και είναι θετικό
το ότι ύστερα από δεκαετίες υπάρχει ένας ενδιαφέρων προβληµατισµός στην ευρωπαϊκή σοσιαλδηµοκρατία. Εσείς φαίνεται να
µην το αντιλαµβάνεστε.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υπουργού)
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Κι αν χτυπάτε την πόρτα, κι αν παρακαλάτε, δεν θα σας ανοίξει κανείς.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ (Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας): Τελειώνω.
Λέγοντας για το θέµα της ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών,
έχετε αντιληφθεί ότι το θέµα της ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών διαχωρίστηκε από το θέµα της αξιολόγησης, κάτι το οποίο
είναι πάρα πολύ θετικό; Το αντιλήφθηκε και ο κ. Ντράγκι. Αυτήν
τη στιγµή διασφαλίζετε ένα µέρος του σταθερού εδάφους, που
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η ελληνική οικονοµία το έχει ανάγκη.
Από εκεί και πέρα, επί της ουσίας αυτό που φαίνεται ότι προωθείται µε τη συγκεκριµένη ανακεφαλαιοποίηση είναι η παρουσία του ελληνικού δηµοσίου µε δικαιώµατα ψήφου, η οποία να
είναι σε τέτοιο βαθµό ώστε να µην λειτουργεί αποτρεπτικά στο
να έρθουν και ξένα κεφάλαια. Έτσι έχει η κατάσταση. Αυτή είναι
η πραγµατικότητα.
Εµείς θεωρούµε αναγκαία αυτήν τη δύσκολη φάση, αλλά για
να µπορέσουµε, όπως σας είπα και πριν, να την αφήσουµε πίσω
και όχι να πάµε βέβαια σε ένα παράλληλο σύµπαν, αλλά να δηµιουργήσουµε τους όρους απεµπλοκής από τις σηµερινές
ακραίες πολιτικές λιτότητας.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Ευχαριστούµε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία, αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση
της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για
την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, εξήντα δύο µαθητές και µαθήτριες και τρεις
εκπαιδευτικοί-συνοδοί τους από το Γενικό Λύκειο Μολάων Λακωνίας.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ: Κυρία Πρόεδρε, παρακαλώ
τον λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Κυρία Πρόεδρε,...
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Ορίστε,
τι ακριβώς θέλετε;
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ: Θα ήθελα τον λόγο για δύο
λεπτά ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Θέλετε
να απαντήσετε στον κ. Σκουρλέτη;
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ: Βεβαίως.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Ορίστε,
κύριε Θεοχαρόπουλε, έχετε τον λόγο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ: Κυρία Πρόεδρε, ακούσαµε
πριν από λίγο µια τοποθέτηση που δεν ασχολήθηκε µε τα ζητήµατα τα οποία έθεσαν όλοι οι Βουλευτές αυτές τις µέρες, σε
σχέση µε το νοµοσχέδιο. Συγκεκριµένα θέµατα, συγκεκριµένα
άρθρα, συγκεκριµένες ρυθµίσεις. Αντί γι’ αυτό, ακούσαµε για τον
διχασµό της Κυβέρνησης και για το τι κάνει η ευρωπαϊκή σοσιαλδηµοκρατία καθώς και για το τι κάνει η Αριστερά και θέλω να πω
ορισµένα πράγµατα.
Κύριε Σκουρλέτη και κύριοι Υπουργοί της Κυβέρνησης, διχασµός της Κυβέρνησης να θυµίσουµε πως ήταν την περίοδο πριν
από τον Γενάρη, όταν λέγατε ότι θα διαγράψετε µονοµερώς το
χρέος, µε βάση τη Διάσκεψη της Γερµανίας. Αυτήν τη στιγµή, το
µόνο το οποίο λέει και επικαλείται η Κυβέρνηση είναι η απόφαση
του Νοεµβρίου του 2012, η οποία είναι η µόνη που έχει καταγραφεί. Δεν υπάρχει καµµία άλλη απόφαση αυτήν τη στιγµή για το
δηµόσιο χρέος.
Αυτήν τη στιγµή προσπαθούµε ως χώρα να το πετύχουµε
αυτό.
Αναφερθήκατε στη σοσιαλδηµοκρατία µε µία αρνητική χροιά,
ξεχνώντας ότι οι δυνάµεις της ευρωπαϊκής σοσιαλδηµοκρατίας,
αλλά και της µεταρρυθµιστικής, της ανανεωτικής Αριστεράς, της
Αριστεράς που δεν λαϊκίζει, που λέει τα πράγµατα όπως πρέπει
να τα πει κάθε χρονική στιγµή, που δεν λέει σήµερα όσα αύριο
αναιρεί, αυτή η δηµοκρατική Αριστερά, η µεταρρυθµιστική και η
σοσιαλδηµοκρατία, σας βοήθησε πάρα πολύ σε ευρωπαϊκό επίπεδο, βοήθησε δηλαδή τη χώρα να παραµείνει στην Ευρωζώνη.
Το καλοκαίρι, τον Αύγουστο, λίγους µήνες πριν, θα είχαµε βγει
εκτός Ευρωζώνης αν δεν γίνονταν τότε οι προσπάθειες της ελληνικής, της εδώ Κοινοβουλευτικής Οµάδας να υπάρξει η αλλαγή στάσης του κ. Ολάντ. Ο κ. Ολάντ βοήθησε σ’ αυτήν τη
διαδικασία και το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά.
Μιλάτε, όµως, για τη λιτότητα και για τη συνέχιση των πολιτικών λιτότητας. Κοιτάξτε, για να ξεκαθαρίσουµε κάτι: Φέρνετε
µέτρα σ’ αυτό το νοµοσχέδιο τα οποία δεν έχουν προηγούµενο
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και σας τα εξηγήσαµε. Για τους αγρότες ποτέ δεν φαντάστηκε
κάποιος να βάλει αυτά τα συγκεκριµένα µέτρα, να καταργήσει
την επιστροφή φόρου πετρελαιοειδών, να φορολογεί τις ενισχύσεις πέραν του όσο φορολογούνται σε οποιαδήποτε χώρα της
Ευρωζώνης. Ποτέ δεν διανοήθηκε κάποιος να καταργήσει, να
µην δεσµεύεται από τις ανεξάρτητες αρχές της χώρας, όπως το
προσπαθήσατε στις προηγούµενες ρυθµίσεις. Ποτέ δεν προσπάθησε κάποιος στις περιφερειακές αρχές και στην περιφερειακή
αυτοδιοίκηση –σας τα είπαν οι περιφερειάρχες προχθές, σας τα
είπε και η κ. Δούρου- να κάνουν αυτά τα οποία προσπάθησε να
κάνει η Κυβέρνηση στην αρχή. Και έχετε αναιρέσει µόνο κατά το
ήµισυ σε σχέση µε τη σύµφωνη γνώµη και όχι συνολικά.
Μην βρίσκετε, λοιπόν, ευθύνες αλλού. Κοιταχθείτε στον καθρέφτη, δείτε ποιος ασκεί αυτήν τη στιγµή ακραίες νεοφιλελεύθερες πολιτικές λιτότητας οι οποίες ουσιαστικά, αν ασκηθούν,
θα τελειώσουν την ελληνική οικονοµία και δεν θα παράγει κανένας. Μην προσπαθείτε να βρείτε συνενόχους εκεί που σας βοηθούν, στους Ευρωπαίους σοσιαλδηµοκράτες και στις δυνάµεις
οι οποίες ζητούν συναίνεση.
Εµείς καταθέσαµε συγκεκριµένες τροπολογίες και ζητήσαµε
τη συναίνεσή σας. Να αποδεχθείτε ορισµένες τροπολογίες που
ήταν θέση δική σας µέχρι πριν από λίγο χρονικό διάστηµα. Μέχρι
αυτήν τη στιγµή δεν έχετε αποδεχθεί καµµία τροπολογία.
Αντί γι’ αυτό, πώς νοµοθετείτε; Φέρατε έξι τον αριθµό υπουργικές τροπολογίες µέχρι σήµερα το πρωί, για να προσπαθήσουµε
να νοµοθετήσουµε µ’ αυτόν τον τρόπο, όχι µόνο µε τη µορφή του
επείγοντος, αλλά και µ’ αυτήν τη διαδικασία. Δεν σας τιµά αυτό,
δεν τιµά τον χώρο της Αριστεράς.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ)
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας): Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Θέλετε
να απαντήσετε;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας): Δώστε µου τον λόγο για ένα λεπτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Ορίστε,
έχετε τον λόγο για ένα λεπτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας): Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε συνάδελφε, επαναλαµβάνετε την ίδια επωδό σ’ ένα ζήτηµα που έχει ξεκαθαρίσει. Συνέχεια λέτε για την αυτοτέλεια της
αυτοδιοίκησης. Ο ν. 4042 δεν είναι δικός µας νόµος. Είναι νόµος
των προηγούµενων κυβερνήσεων και λέει ρητά ότι τα περιφερειακά σχέδια διαχείρισης απορριµµάτων οφείλουν να εναρµονίζονται µε το εθνικό σχέδιο. Δεν λέει πουθενά ότι τα περιφερειακά
σχέδια είναι ό,τι θέλει ο κάθε περιφερειάρχης. Το λέει ρητά.
Το µόνο, λοιπόν, που κάνουµε εµείς είναι να ορίσουµε –γιατί
ήταν κενό- το ποια είναι η διαδικασία µε την οποία γίνεται αυτή
η εναρµόνιση. Μπορούµε επιτέλους να το ξεκαθαρίσουµε αυτό;
Τόσο απλά. Όχι µόνο αυτό, αλλά ξέρετε πολύ καλά ότι οφείλουν
να εναρµονίζονται και µε την ευρωπαϊκή οδηγία. Ποιος το πιστοποιεί, λοιπόν, αυτό; Τόσο απλά σας έχω ρωτήσει και σας έχω
προκαλέσει: Φέρτε µία άλλη διάταξη. Αν δεν θέλετε να είναι οι
υπηρεσίες των Υπουργείων που καθορίζουν την εναρµόνιση,
πείτε µου ποια αρχή θα καθορίζει την εναρµόνιση, για να λήξει
αυτή η συζήτηση.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ: Κυρία Πρόεδρε, µόνο για
µισό λεπτό θα ήθελα τον λόγο…
(Θόρυβος από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και της Δηµοκρατικής
Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Δεν γίνεται διάλογος. Με άλλη ευκαιρία θα σας δώσω τον λόγο, για να
προχωρήσει λίγο ο κατάλογος των εγγεγραµµένων οµιλητών,
κύριε Θεοχαρόπουλε. Δεν γίνεται.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Τι είναι αυτά τα πράγµατα, κυρία Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Εσείς τι
θέλετε, κύριε Λοβέρδε; Τι φωνάζετε; Σας παρακαλώ.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Να απαντήσει ο κύριος συνάδελφος.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ: Παρακαλώ, ανοίξτε το…
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Έχουµε
κάνει έκκληση να µιλήσουν…
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ: Κυρία Πρόεδρε,…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Αφήστε, αφήστε, θα βρείτε και άλλη ευκαιρία. Θα µιλήσουν κι άλλοι.
Καθίστε, ηρεµήστε.
Τον λόγο έχει ο κ. Βλάσης.
(Θόρυβος από την πτέρυγα της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης
ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ)
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ: Ο λαός σάς έδωσε τον
ρόλο της Κυβέρνησης και µάς έδωσε τον ρόλο της Αντιπολίτευσης. Πρέπει να το καταλάβετε, όπως το έχουµε καταλάβει κι
εµείς…
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Α’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Κύριε Θεοχαρόπουλε, δεν ακούγεστε. Αν έχετε την καλοσύνη σας παρακαλώ,
καθίστε για να µπορέσουµε να συνεννοηθούµε. Θα σας δώσω
τον λόγο, αλλά µε µια διαδικασία.
Έχει έρθει ο οµιλητής στο Βήµα. Να παρακαλέσουµε τον κ.
Βλάση αν έχει την καλοσύνη…
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, θα
ήθελα τον λόγο επί προσωπικού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Κύριε Βλάση, καθίστε µισό λεπτό παρακαλώ, να ολοκληρώσουµε την προηγούµενη
διαδικασία, γιατί αλλιώς δηµιουργείται όντως θέµα.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΛΑΣΗΣ: Εντάξει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Χίλια συγγνώµη,
κύριε Βλάση.
Ο κ. Θεοχαρόπουλος, Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης, έχει τον λόγο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ: Δεν θα απασχολήσω πολύ
το Σώµα σε αυτό το σηµείο, απλώς είναι κρίσιµο να ακουστεί.
Κύριε Υπουργέ, είστε στην Κυβέρνηση, είµαστε στην Αντιπολίτευση. Μας έχει δώσει ο ελληνικός λαός αυτόν τον ρόλο και
σας έχει δώσει αυτόν τον ρόλο. Ζητάτε σε κάθε δύσκολη στιγµή
από την Αντιπολίτευση να βρει τη λύση, γιατί δεν µπορείτε να τη
βρείτε.
Είπατε και πάλι πριν από λίγο: «Φέρτε µας εσείς την πρόταση».
Μπορείτε να καταλάβετε ότι η λογική είναι να φέρνετε τις προτάσεις, να σας απαντούµε εδώ µέσα και να κάνουµε εποικοδοµητικές προτάσεις, τροπολογίες και αλλαγές πάνω σε αυτά που
φέρνετε; Αυτός είναι ο ρόλος.
Και όσον αφορά το θέµα σε σχέση µε τις περιφέρειες, σας λέω
το εξής: «Εισάγεται µία ακόµα φάση έγκρισης προσθέτοντας
γραφειοκρατία. Τα περιφερειακά συµβούλια από κυρίαρχα όργανα γίνονται διαµεσολαβητικοί µηχανισµοί, µε την κεντρική
εξουσία να έχει τον τελευταίο λόγο έναντι των περιφερειών. Έρχεται ως επείγουσα αυτή η ρύθµιση, ενώ δεν έχει ζητηθεί από
κανέναν αιρετό φορέα και βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία αναθεώρησης των ΠΕΣΔΑ των περιφερειών». Δεν είναι δικά µου
λόγια. Είναι λόγια της κ. Δούρου αυτά. Αυτή είναι η απάντηση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε.
Ο κ. Θεοχάρης από το Ποτάµι έχει ζητήσει επίσης τον λόγο.
Ορίστε, έχετε τον λόγο.
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Δεν θα απασχολήσω πολύ το Σώµα.
Άκουσα τον Υπουργό να µιλάει για αξιολόγηση. Νοµίζω ότι
θέλει πολύ θράσος να µιλάει για αξιολόγηση αυτή η Κυβέρνηση
δυο µέρες µετά το κυνήγι των αξιολογητών των πανεπιστηµίων
µε µήλα και ντοµάτες…
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του Ποταµιού και της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ)
…και όταν έχουν όλο αυτό το χρονικό διάστηµα, όλα αυτά τα
χρόνια παλέψει -και µε όποια συνδικαλιστικά όργανα ο ΣΥΡΙΖΑ
ήλεγχε- ενάντια σε κάθε έννοια της αξιολόγησης. Αιδώς Αργείοι!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Καλώς. Προχωρούµε.
Κύριε Βλάση, έχετε τον λόγο και ζητούµε συγγνώµη για το
προηγούµενο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΛΑΣΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι
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συνάδελφοι, πραγµατικά είναι απίστευτο αυτό που ζούµε. Εγώ
είµαι νέος Βουλευτής, µόλις οκτώ µηνών. Θεωρώ ότι βλέπω τα
πράγµατα λίγο πιο καθαρά, ενδεχοµένως και από δικούς µου συναδέλφους που έχουν µεγαλύτερη εµπειρία από εµένα. Όµως
εκεί που κάποια στιγµή λέµε ότι οι κυβερνώντες αρχίζουν να καταλαβαίνουν τι τους γίνεται, µπαίνουν στον ίσιο δρόµο, γίνονται
Ευρωπαίοι, βγαίνει ο κάθε Υπουργός, ο κ. Σκουρλέτης, και µας
λέει τι; Μας κάνει να θυµηθούµε παλιότερες εποχές, να θυµηθούµε πως ήταν αντιµνηµονιακοί, έχουν γίνει µνηµονιακοί. Ούτε
ξέρουµε τι σύγχυση υπάρχει. Λυπάµαι πραγµατικά.
Είναι γεγονός ότι ο ελληνικός λαός εµπιστεύτηκε για δεύτερη
φορά και σε απόσταση µόλις οκτώ µηνών από την πρώτη τις
τύχες του στην συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Για τους γνωρίζοντες έστω και όχι σε βάθος την πολιτική µας ιστορία και τη ψυχολογία των ψηφοφόρων, το αποτέλεσµα των εκλογών του
Σεπτεµβρίου ήταν αναµενόµενο ή βέβαιο. Σπάνια ή ουδέποτε ο
λαός αίρει την εµπιστοσύνη του προς µια κυβέρνηση εντός τόσο
ολίγων µηνών. Πάντοτε ή σχεδόν πάντοτε πείθεται και παρασύρεται από υποσχέσεις και δηµαγωγίες. Και είναι γεγονός ότι στις
εκλογικές αναµετρήσεις του Ιανουαρίου και του Σεπτεµβρίου κυριάρχησαν από την πλευρά των δύο συµπολιτευόµενων κοµµάτων –επαναλαµβάνω ότι κυριάρχησαν- οι υποσχέσεις και οι
παροχές προς όλους.
Ισχυρίζεται βέβαια η «δεύτερη φορά Αριστερά» ότι τον Σεπτέµβριο δεν έταξε σκίσιµο του µνηµονίου, κατάργηση του ΕΝΦΙΑ,
αύξηση µισθών και συντάξεων, τα δώρα των µάγων, όπως έκανε
όταν ήταν Αντιπολίτευση, όπως έταζε στις εκλογές του Ιανουαρίου, κι ότι τώρα ο λαός ήξερε ότι ψηφίζει για το τρίτο µνηµόνιο.
Έκπληκτοι όλοι εσείς οι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ
που φέρατε και ψηφίσατε το αριστερό µνηµόνιο τώρα ανακαλύπτετε δήθεν τις υποχρεώσεις που αυτό συνεπάγεται. Τις υποχρεώσεις και τα βάρη που συσσώρευσε η «πρώτη φορά Αριστερά»
Κυβέρνηση, η βαρουφάκειος τακτική, η καµµένειος αλαζονεία,
προπαντός, όµως, και η επικίνδυνη άγνοια της ευρωπαϊκής και
παγκόσµιας πολιτικής πραγµατικότητας και οι παλινωδίες ενός
άτολµου και ιδεοληπτικού πρωθυπουργού. Παλινωδίες για τις
οποίες και ο ίδιος έχει τώρα µετά την προσγείωσή του µετανοήσει. Το δείχνει. Τον βαρύ, όµως, λογαριασµό για όλα αυτά καλείται να τον πληρώσει ο ελληνικός λαός.
Ασφαλώς έκαναν λάθη και οι προηγούµενες κυβερνήσεις. Και
οι δικές µας. Έχουν ευθύνες, άλλοι µεγαλύτερες, άλλοι µικρότερες. Σήµερα, όµως, ουδείς αµφισβητεί ότι η προηγούµενη κυβέρνηση µετά από κοπιώδεις προσπάθειες, µε θυσίες βέβαια των
πολιτών, µε πολιτικό κόστος οδηγούσε το εθνικό σκάφος σε
ήρεµα νερά µε σιγουριά, µε ασφάλεια, µε προβλέψιµο ελλιµενισµό.
Ήρκεσαν, όµως, η καταδηµαγώγηση των πάντων, η ακατάσχετη παροχολογία, η πατριδοκαπηλία ενίοτε, τα ταξίµατα και
τα ταξίµια µε νταούλια και ζουρνάδες, για να µπάσει πάλι νερά
το σκάφος, σαν τα νερά που µπάζουν οι σαπιόβαρκες και πνίγονται δυστυχισµένοι συνάνθρωποί µας στο Αιγαίο.
Πόσοι δύστυχοι έχουν άραγε χαθεί στα κρύα νερά της Μεσογείου; Πόσες εκατοντάδες χιλιάδες έχουν βρεθεί στη χώρα µας,
για να φτάσει ο κύριος Πρωθυπουργός µόλις προχθές να κάθεται
και να κοµπάζει για τους τριάντα που κατάφερε µε αεροπλάνο να
διώξει προς το Λουξεµβούργο. Ακόµα και εκεί λαϊκισµός, ακόµα
και εκεί προσπαθείτε µε την εικόνα να οικειοποιηθείτε τα πάντα!
Ελπίζω να είστε υπερήφανοι απ’ αυτή την εικόνα.
Επαληθεύθηκε, όµως, και πάλι ο εθνικός µας ποιητής: «Δυστυχισµένε µου λαέ, καλέ και αγαπηµένε, πάντοτε ευκολοπίστευτε
και πάντα προδοµένε».
Μόλις πρόσφατα προεκλογικά ακούσαµε για πρώτη φορά τα
παράλληλα προγράµµατα, τα ισοδύναµα, τα φιλολαϊκά µέτρα, τα
εύκολα λόγια τα µεγάλα, τα ψεύτικα, αυτά που χρειάστηκαν για
να πάρετε κι άλλη µια φορά, µια δεύτερη φορά την ψήφο του ελληνικού λαού. Κουβέντα για τη σύλληψη της φοροδιαφυγής, για
τη φορολογία του µεγάλου κεφαλαίου, για την καταπολέµηση
του λαθρεµπορίου, για τα οποία τάχα οι προηγούµενες κυβερνήσεις δεν έκαναν τίποτα.
Εξ όσων γνωρίζω, ποτέ και κανένας πολιτικός δεν έταξε τόσα,
δεν εψεύσθη τόσο ασύστολα, δεν έκανε τέτοια µεταβολή. Για να
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µη χρησιµοποιήσω τον όρο κωλοτούµπα, που τον λέγατε συνεχώς εσείς, τέτοια που για να ντραπούν και οι πιο στενοί του συνεργάτες, να αποσχιστούν, αυτοί που µέχρι πριν από δυο µήνες
ήσασταν µαζί και οι οποίοι δεν είναι στη Βουλή κι αυτό είναι καλό
για τη χώρα.
Κάποιοι αποφάσισαν µάλιστα πρόσφατα να ξαναγράψουν την
ιστορία, όπως εδώ ο Υπουργός µας τελευταία µε προσωπικές
πεποιθήσεις. Δεν θα το αναλύσω. Ο συνάδελφός µου έκανε µεγάλη ανάλυση. Και αντί κάποιος να βγει και να συµφωνήσει µε
αυτά, το µόνο που βρήκατε να πείτε είναι ότι είναι εκτός θέµατος.
Είναι εκτός θέµατος, δηλαδή, το να µην είµαστε πιστοί στην ιστορία µας, αυτά που εδώ η Βουλή ψήφισε σύσσωµη πριν από λίγα
χρόνια. Και µας καλεί τώρα µια Κυβέρνηση ανερµάτιστη, µε ολοφάνερη έλλειψη στρατηγικής ή έστω προγραµµατισµού, µε οµολογούµενη απέχθεια προς τον πολιτικό δρόµο που η ίδια χάραξε.
Και ακολουθεί;
Μας καλεί να ψηφίσουµε και να εγκρίνουµε τις δικές της λύσεις στα δυσεπίλυτα προβλήµατα που αυτή δηµιούργησε. Μας
λέτε να ψηφίσουµε το περίφηµο άρθρο 13, που στερεί από τους
δήµους σε ετήσια βάση θεσµοθετηµένους πόρους δεκάδων εκατοµµυρίων ευρώ.
Δηµιουργεί συνθήκες αθέµιτου ανταγωνισµού που ευνοεί τα
µεγάλα επιχειρηµατικά συµφέροντα σε βάρος των υπολοίπων
πολιτών –άκουσον, άκουσον η Αριστερά µε συµφέροντα!- και
υποχρεώνει τους δήµους να καλύπτουν έξοδα των ανταποδοτικών υπηρεσιών τους από µειωµένο αριθµό υποχρέων, µε αποτέλεσµα την άδικη επιβάρυνση νοικοκυριών κι επιχειρήσεων.
Μας ζητάτε να ψηφίσουµε τον διπλασιασµό του φόρου πετρελαίου κίνησης των αγροτών. Δηµιουργείτε νέους κρατικούς φορείς για την ενεργειακή πολιτική. Αθεράπευτος ο κρατισµός σας!
Και περιµένετε όλα αυτά να τα ψηφίσουµε;
Ως νέος Βουλευτής, λοιπόν -για να τελειώσω- µε έγνοια µία,
τη σωτηρία της χώρας και το καλό του λαού µας, αλλιώς φανταζόµουν και ήθελα τον Πρωθυπουργό της χώρας, αλλιώς περίµενα την κυβέρνησή σας, µε ξεκάθαρη πορεία, µε συµφέρον
όλων των Ελλήνων ως οδηγό, µε δηµοκρατική ευαισθησία.
Λυπάµαι, κύριοι συνάδελφοι, σήµερα το βράδυ θα είσαστε
πάλι µόνοι σας να ψηφίσετε τα µέτρα που εσείς φέρατε µε το
αριστερό σας µνηµόνιο.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
κ. Κωνσταντίνο Βλάση, Βουλευτή της Νέας Δηµοκρατίας.
Τον λόγο έχει τώρα ο κ. Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Νέα Δηµοκρατία, για επτά λεπτά.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, το κύριο αντικείµενο του νοµοσχεδίου που συζητούµε σήµερα είναι η ενσωµάτωση της κοινοτικής οδηγίας για την ενεργειακή απόδοση και την εξοικονόµηση
ενέργειας.
Βρίσκεται αυτή η ενσωµάτωση στο Εθνικό Δίκαιο σε ένα νοµοσχέδιο προαπαιτουµένων και αυτό από µόνο του γεννά ένα
ερώτηµα: Γιατί έπρεπε για άλλη µια φορά να περιµένουµε την
τελευταία στιγµή να ενσωµατώσουµε µια κοινοτική οδηγία η
οποία δεν έχει, κύριοι Υπουργοί, πολιτικό κόστος. Έχει θετικό περιβαλλοντικό πρόσηµο και, υπό προϋποθέσεις, αναπτυξιακή δυναµική.
Για άλλη µια φορά, λοιπόν, αναγκαζόµαστε να κάνουµε τα αυτονόητα, υπό την µεγάλη πίεση της ενδεχόµενης καταδικαστικής
απόφασης του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου.
Γνωρίζετε πολύ καλά ότι το πρόσηµο που επικρέµεται πάνω
από τη χώρα είναι σηµαντικό και φαίνεται ότι µπορείτε να νοµοθετείτε µε εθνικά ωφέλιµο τρόπο µόνο υπό τέτοια πίεση, κυρίες
και κύριοι Υπουργοί.
Και βέβαια, εδώ πέρα -απ’ ό,τι είχα την ευκαιρία να παρακολουθήσω- διαπιστώνω ότι απουσιάζει επί της ουσίας ένα συγκροτηµένο εθνικό σχέδιο για το πώς µπορούµε να µετατρέψουµε τις
πολιτικές εξοικονόµησης ενέργειας σε πραγµατική αναπτυξιακή
δυναµική για τη χώρα.
Αναφέρθηκαν και άλλοι συνάδελφοι στην πολύ µεγάλη επιτυχία του προγράµµατος «Εξοικονοµώ κατ’ Οίκον», το οποίο έδωσε
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τη δυνατότητα σε δεκάδες χιλιάδες νοικοκυριά να αναβαθµίσουν
ενεργειακά τα σπίτια τους, να κάνουν σηµαντικές επενδύσεις,
επενδύσεις οι οποίες στήριξαν σε µια δύσκολη εποχή τον κλάδο
της κατασκευής.
Κι εδώ πέρα τουλάχιστον, φαντάζοµαι ότι µπορούµε να συµφωνήσουµε, κύριοι Υπουργοί, ότι η ενεργειακή αναβάθµιση των
σπιτιών και των δηµοσίων κτηρίων αποτελεί µια πολύ µεγάλη ευκαιρία, όχι µόνο για να µειώσουµε το ενεργειακό αποτύπωµα των
κτηρίων αυτών, αλλά και για να δώσουµε µια τόνωση, µια ένεση,
µια φυσική δυναµική σε έναν κλάδο της κατασκευής, ο οποίος
δυστυχώς έχει πληγεί πάρα πολύ σοβαρά τα τελευταία χρόνια.
Βέβαια, ο νόµος αυτός προβλέπει µια σειρά από εξοντωτικές
πράξεις. Είναι αµφίβολο πότε όλες αυτές οι κανονιστικές πράξεις
θα εκδοθούν και είναι, επίσης, άγνωστο ότι θα µπορέσετε, πράγµατι, αυτήν τη στρατηγική να την υλοποιήσετε µε ένα εθνικό σχέδιο και όχι µόνο από ευρωπαϊκή υποχρέωση.
Έρχοµαι τώρα, κύριοι Υπουργοί, σε ένα ειδικό άρθρο, το οποίο
πρέπει να σας πω ότι µε απασχόλησε πάρα πολύ. Είναι το άρθρο
28, το οποίο αναφέρεται στο παράκτιο µέτωπο της Δραπετσώνας
και στην απόφασή σας να αλλάξετε τις χρήσεις γης και τους συντελεστές δόµησης σε µια µεγάλη έκταση εξακοσίων σαράντα
στρεµµάτων, µια έκταση που, κατά την άποψή µου, αποτελεί την
τελευταία µεγάλη ευκαιρία για µια µεγάλης εµβέλειας αστική
ανάπλαση στο παράκτιο µέτωπο του Πειραιά.
Κι αναρωτιέµαι µε τι στρατηγικό σχεδιασµό ακριβώς προβαίνετε σε αυτήν την κίνηση. Είναι απλά ένα κλείσιµο του µατιού
στις τοπικές κοινωνίες, ίσως στους παλιούς σας συντρόφους οι
οποίοι σας πίεζαν ασφυκτικά να κάνετε αυτήν την κίνηση;
Κύριοι Υπουργοί, καλό είναι να µην µιλάτε στο τηλέφωνο, όταν
υπάρχει οµιλητής στο Βήµα. Κύριε Υπουργέ! Φαίνεται ότι δεν
ακούει ο κύριος Υπουργός. Είναι νέος, φαίνεται, στη Βουλή και
ίσως αντιµετωπίζει τους Βουλευτές µε κάποια σχετική περιφρόνηση.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας): Το πιστεύετε αυτό που λέτε;
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Θα ήθελα να ακούτε αυτά που
λέω, ειδικά όταν αφορούν το δικό σας αντικείµενο. Έτσι δεν
είναι; Παρακαλώ, λίγος σεβασµός!
Δεν γνωρίζετε ότι εκατό στρέµµατα από αυτήν την έκταση ανήκουν στον ΟΛΠ; Με το να αλλάξετε τις χρήσεις γης σε αυτήν την
έκταση, επί της ουσίας, µειώνετε το τίµηµα το οποίο µπορεί να
πάρει ο ΟΛΠ ως αποτέλεσµα της πώλησής του. Το γνωρίζετε
φαντάζοµαι αυτό.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ (Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας): Γι’ αυτό και εξαιρέθηκε.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Το γνωρίζετε αυτό, λοιπόν.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ (Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας): Είναι υπέρ του κόσµου της περιοχής.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Το τι είναι υπέρ του κόσµου και τι
δεν είναι, θα το δούµε, κύριε Υπουργέ.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ (Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας): Δηµόσια είναι.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Σας βλέπω πολύ εκνευρισµένο.
Γιατί εκνευρίζεστε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Αν είναι δυνατόν, να
µην έχουµε διάλογο. Συνεχίστε, κύριε Μητσοτάκη.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Θα έχετε την ευκαιρία µετά να
απαντήσετε, κύριε Υπουργέ.
Αυτό το οποίο κάνετε, για άλλη µια φορά, είναι χωρίς σχέδιο,
χωρίς προγραµµατισµό, χωρίς κανένα εργαλείο χρηµατοδότησης, να έρθετε εκ των υστέρων να αλλάξετε τους κανόνες του
παιχνιδιού σε µια δροµολογηµένη επένδυση. Είναι πάγια πρακτική σας, ξέρετε. Δεν είναι η πρώτη φορά που το κάνετε. Το κάνατε εσείς προσωπικά και στις Σκουριές.
Με αυτόν τον τρόπο και µε αυτές τις πρακτικές τις οποίες ακολουθείτε, καµµία ξένη επένδυση δεν πρόκειται να έρθει στην Ελλάδα. Και αν το τίµηµα είναι µειωµένο –που θα είναι µειωµένο, εκ
των πραγµάτων, γιατί εξαιρείτε ένα µέρος της έκτασης το οποίο
προβλεπόταν για µια αξιοποίηση- η ευθύνη αποκλειστικά θα βαραίνει αυτή την Κυβέρνηση. Εσείς έχετε την ευθύνη γι’ αυτό.
Και εν πάση περιπτώσει, πώς παρεµβαίνετε µε το «έτσι θέλω»
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σε κατοχυρωµένα δικαιώµατα ιδιοκτησίας; Υπάρχουν κι άλλοι
ιδιοκτήτες, ξέρετε, σε αυτήν την έκταση. Η Εθνική Τράπεζα, της
οποίας ανήκει ένα κοµµάτι αυτής της έκτασης, έχει εγγράψει την
αξία αυτής της έκτασης στον ισολογισµό της, για 100 εκατοµµύρια ευρώ. Πού είναι η αξία σήµερα αυτού του περιουσιακού στοιχείου που ανήκει στην Εθνική Τράπεζα, κύριε Υπουργέ;
Χωρίς καµµία πρόβλεψη, λοιπόν, αποζηµίωσης έρχεστε και παρεµβαίνετε σε ιδιοκτησιακά δικαιώµατα; Πρέπει να δώσετε κάποιες απαντήσεις για τα ζητήµατα αυτά.
Δυστυχώς, όµως, αυτή είναι συνολικά η πολιτική σας. Χωρίς
σχέδιο, στο περίπου, για να ικανοποιήσουµε µόνο για το θεαθήναι τις ανάγκες τις τοπικής κοινωνίας, έρχεστε και πετάτε ένα πυροτέχνηµα, χωρίς να έχετε καµµία απολύτως πρόβλεψη για το
πώς µπορεί να αξιοποιηθεί αυτή η περιοχή.
Πείτε µου, κύριε Υπουργέ, δεν θα ήταν πιο ωφεληµένη η τραυµατισµένη αυτή περιοχή από µία σηµαντική, αστική ανάπλαση,
µε εµπορικές χρήσεις, η οποία θα µπορούσε να µετέτρεπε αυτήν
την έκταση σε έναν πραγµατικό πόλο ανάπτυξης;
Δεν γνωρίζετε ότι για την έκταση αυτή είχε συζητηθεί µέχρι
και η προοπτική να δηµιουργηθεί πίστα Φόρµουλα 1; Εγώ σας
λέω ότι το σχέδιο αυτό µπορεί να ήταν τραβηγµένο, αλλά δεν
υπήρχαν άλλες δυνατότητες να προσελκύσει αυτή η έκταση σηµαντικούς επενδυτές και να γίνει κάτι το οποίο θα είναι πραγµατικά ωφέλιµο για την τοπική κοινωνία; Δεν θα ήταν πολύ πιο
ωφέλιµο από το να υπόσχεσθε έναν χώρο πρασίνου, που στην
πράξη ποτέ δεν πρόκειται γίνει, γιατί ούτε τα λεφτά δεν έχετε να
το κάνετε;
Αυτή είναι συνολικά η λογική σας. Πυροτεχνήµατα, χωρίς σχέδιο, στο περίπου. Τα ίδια κάνατε και στις Σκουριές, τα ίδια κάνετε
και σε όλες τις µεγάλες επενδύσεις, γι’ αυτό δεν έρχεται κανείς
επενδυτής σε αυτήν τη χώρα και γι’ αυτό η Κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ είναι παντελώς αναξιόπιστη, όταν σήµερα µιλάει για αναπτυξιακή δυναµική.
Είστε αναξιόπιστοι, επειδή δεν καταλαβαίνετε τους κανόνες
µε τους οποίους ξένοι και ντόπιοι επενδυτές επενδύουν στη
χώρα και είστε αναξιόπιστοι, διότι δεν αποτελείτε σοβαρούς συνοµιλητές για οποιοδήποτε επενδυτή θέλει σήµερα να επενδύσει
στην Ελλάδα.
Κλείνω, κύριε Πρόεδρε, λέγοντας ότι µου έκανε εντύπωση πως
ο κύριος Υπουργός αναφέρθηκε –µάλιστα ήταν απών ο κ. Βρούτσης- στο ζήτηµα του κατώτατου µισθού. Αλήθεια, κύριε
Υπουργέ, εµείς υποσχεθήκαµε ότι θα ανεβάσουµε τον κατώτατο
µισθό στα 751 ευρώ; Δικιά µας δέσµευση ήταν; Γιατί αισθάνεσθε
τόσο µεγάλη ανάγκη να επιτίθεστε στη Νέα Δηµοκρατία, κάθε
φορά που απλώς σας υπενθυµίζουµε τα µεγάλα ψέµατα µε τα
οποία εκλεγήκατε;
Δική σας δέσµευση ήταν το 751, εσείς δεν το υλοποιήσατε και
εσείς είστε υπόλογοι για τα µεγάλα ψέµατα τα οποία δώσατε και
τις πολιτικές που δεν µπορείτε να υλοποιήσετε.
Άρα, λίγο παραπάνω προσοχή και λίγη σεµνότητα, κύριε
Υπουργέ, σε αυτά τα ζητήµατα δεν βλάπτει. Γνωρίζουµε την
πάγια τακτική σας να περνάτε στην επίθεση, κάθε φορά που
απλώς σας υπενθυµίζουµε αυτά τα οποία λέγατε. Όµως, αυτά
τα οποία λέγατε θα σας συνοδεύουν, δυστυχώς, και θα σας κυνηγάνε συνέχεια, για να καταδεικνύουν την αναξιοπιστία της δεύτερης φοράς κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα απ’ την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, ζητώ τον λόγο ως
Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
κ. Κυριάκο Μητσοτάκη.
Κύριε Αµυρά, περιµένετε για λίγο, σας παρακαλώ.
Τον λόγο έχει ο κ. Φάµελλος, Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος
του ΣΥΡΙΖΑ.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Θα χρησιµοποιήσω τη δευτεροµιλία
µου, αλλά θα είναι µόνο για τρία λεπτά. Δεν θέλω παραπάνω,
κύριε Πρόεδρε.
Νοµίζω ότι η τοποθέτηση του κ. Μητσοτάκη µας δίνει τη δυνατότητα για σπάνια φορά να κάνουµε στη Βουλή µια συζήτηση
επί της ουσίας της πολιτικής.
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Το µοντέλο, λοιπόν, το οποίο µας πρότεινε να χρησιµοποιήσουµε στην περιοχή της αστικής ανάπλασης της Δραπετσώνας
είναι το µοντέλο της προτεραιότητας του ιδιωτικού χώρου, της
ιδιωτικής οικονοµίας µε χρήσεις οι οποίες τροφοδοτούν την ιδιωτική οικονοµία.
Το αντίβαρο σε αυτήν τη συζήτηση είναι το µοντέλο πολεοδόµησης και ανάπτυξης µε βάση τα χαρακτηριστικά και τις προτεραιότητας του δηµόσιου χώρου. Δεν θέλω να µείνω στους
τίτλους, αλλά θέλω να µείνω λίγο στην ουσία. Τι συµβαίνει στις
περιπτώσεις που η ιδιωτική οικονοµία έχει προτεραιότητα στον
σχεδιασµό;
Κύριε Μητσοτάκη, χωρίς να κάνω καµµία κοµµατική αντιπαράθεση, η εµπειρία της παγκόσµιας οικονοµίας λέει ότι όταν ο ιδιωτικός χώρος λειτουργεί χωρίς όρια και χωρίς προγραµµατισµό,
αυτό που συµβαίνει τις περισσότερες φορές είναι να καταναλώνονται οι φυσικοί πόροι χωρίς προγραµµατισµό, να καταναλώνονται, όµως, και τα δικαιώµατα της κοινωνίας χωρίς
προγραµµατισµό και να καταλήγουµε σε περιπτώσεις όπως ήταν
το φαινόµενο της όξινης βροχής στην Κεντρική Ευρώπη, όταν η
βαριά βιοµηχανία κατανάλωνε εκεί φυσικούς πόρους και περιβάλλον εις βάρος της ισορροπίας και του οικοσυστήµατος και
τελικά της ίδιας της οικονοµίας.
Τελικά το αποτέλεσµα, στην περίπτωση που ο ιδιωτικός χώρος
δουλεύει χωρίς προγραµµατισµό και χωρίς -αν θέλετε- έλεγχο
από την κοινωνία και ρύθµιση, είναι να αναιρεί τους όρους που
ο ίδιος ο χώρος χρειάζεται για να λειτουργήσει. Πρακτικά η ιδιωτική οικονοµία τις περισσότερες φορές καταναλώνει τους πόρους ύπαρξής της, γιατί αυτό το µοντέλο του καπιταλισµού είναι
αυτοκαταστροφικό.
Μπορούµε να βρούµε µία άλλη ισορροπία, ώστε να έχουµε και
οικονοµία και περιβάλλον και εργασία; Γιατί το ζητούµενο στην
περίπτωση της ανάπλασης είναι αυτό ακριβώς. Μπορούµε, δηλαδή, υπό τον έλεγχο της Βουλής; Επιτρέψτε µου να σας θυµίσω, γι’ αυτό που είπατε, ότι είναι αρµοδιότητα της Βουλής
συνταγµατικά κατοχυρωµένη η ρύθµιση του χώρου και η πολεοδοµική λειτουργία. Άρα, κακώς µας κατηγορήσατε ότι παίρνουµε
γη από ιδιωτικούς χώρους, όπως είναι η Εθνική τράπεζα ή η «LAFARGE» χωρίς αποζηµίωση. Είναι υποχρέωση στην πολεοδοµική
νοµοθεσία να υπάρχει εισφορά σε γη, σε χρήµα και ανταπόδοση.
Αυτό κάνουµε. Νόµο που δεν έχουµε ψηφίσει εµείς υλοποιούµε.
Άρα, απόλυτα εξασφαλίζουµε τα δικαιώµατα και του δηµόσιου
και του ιδιωτικού χώρου.
Αντιθέτως συνεισφέρουµε σε ένα τοπικό µοντέλο ανάπτυξης
εξασφαλίζοντας τα συµφέροντα του δηµοσίου, άρα και της οικονοµίας και της κοινωνίας, πώς; Κρατώντας την παράµετρο της
αειφορίας, της ισορροπίας των πόρων, ώστε να µην θίξουµε ούτε
το δικαίωµα της σηµερινής γενιάς να ζήσει, αλλά ούτε και των
επόµενων. Αυτή είναι η διαφορετικότητα στη δική µας προσέγγιση, ότι, δηλαδή, δεν βάζουµε σε προτεραιότητα τα συµφέροντα του ιδιωτικού, άρα του µονοπωλιακού ή πιθανά του
επιχειρηµατικού συµφέροντος, εις βάρος της κοινωνίας, αλλά
κάνουµε µία ανάγνωση η οποία βάζει ταυτόχρονα τα συµφέροντα της κοινωνίας, του περιβάλλοντος και της οικονοµίας στον
ίδιο παρονοµαστή. Μόνο µε τέτοιες ολιστικές προσεγγίσεις που
έχουν και το αειφορικό στοιχείο και βάζουν, λοιπόν, το δηµόσιο
συµφέρον µπορούµε να ανταποκριθούµε στις σηµερινές ανάγκες.
Η δική σας προσέγγιση, η φιλελεύθερη πιθανά κατ’ εσάς, είναι
µία καταναλωτική και προς το περιβάλλον και προς την εργασία
και προς την οικονοµία. Αυτό οδήγησε σε αδιέξοδο την Ευρώπη
που τώρα εισάγει µε αυτήν την Οδηγία µια άλλη προσέγγιση και
στο περιβάλλον και στην οικονοµία.
Καλούµε, λοιπόν, να δείτε υπό αυτό το πρίσµα την τοποθέτησή
µας όχι αναίρεσης της οικονοµίας αλλά δηµιουργίας ενός πλαισίου που, µέσα στο περιβάλλον, µε ισορροπία των πόρων και των
ανθρώπινων και των φυσικών, µπορούµε να προχωρήσουµε στην
επόµενη ηµέρα.
Αλλιώς, η κατανάλωση, η κατανάλωση και η κατανάλωση είναι
αντίθετη προς οποιαδήποτε έννοια εξοικονόµησης, ανακύκλωσης και αειφορίας. Εµείς επιλέγουµε, λοιπόν, την ανακύκλωση,
την εξοικονόµηση και την αειφορία.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Αν θέλετε την κατανάλωση µόνο από την µεριά της ιδιωτικής
σφαίρας, δηλαδή, µόνο για κάποια συµφέροντα, που µπορεί να
µην τα υποστηρίζετε εσείς προσωπικά, αλλά το κόµµα στο οποίο
είστε τα υποστηρίζει µονοσήµαντα τα τελευταία χρόνια, θα µας
βρείτε απέναντι. Αν θέλετε, όµως, να βρούµε έναν κοινό τόπου,
που πιστεύω ότι µπορούµε να βρούµε, σε µια συζήτηση αντικειµενική προς το συµφέρον της πολιτείας, νοµίζω ότι µπορούµε να
συνεχίσουµε τον διάλογο.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε.
Να παρακαλέσω τους κοινοβουλευτικούς να κάνουν µεγάλη
οικονοµία στο χρόνο, ώστε να µιλήσουν όσο γίνεται περισσότεροι Βουλευτές.
Πριν δώσω τον λόγο στον κ. Αµυρά, θα ήθελα να κάνω µια σύντοµη ανακοίνωση προς το Σώµα, µε σηµερινή ηµεροµηνία.
Η Επιτροπή του Απολογισµού και του Γενικού Ισολογισµού του
Κράτους και Ελέγχου της Εκτέλεσης του Προϋπολογισµού του
Κράτους καταθέτει την Έκθεσή της στα σχέδια νόµου του
Υπουργείου Οικονοµικών:
Α) «Κύρωση του Απολογισµού του Κράτους Οικονοµικού
Έτους 2013»
Β) «Κύρωση του Ισολογισµού του Κράτους Οικονοµικού
Έτους 2013»
Κύριε Αµυρά, έχετε τον λόγο για επτά λεπτά.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το παρόν νοµοσχέδιο για την
ενσωµάτωση της οδηγίας 27/2012 περί Ενεργειακής Απόδοσης
στο Εθνικό Δίκαιο είναι άλλο ένα µνηµείο προχειρότητος. Η Κυβέρνηση µονίµως νοµοθετεί µε το ποδάρι, µε µια πρωτοφανή ρηχότητα. Και ελάτε να δούµε πώς και γιατί.
Πρώτα από όλα, ενώ το ζήτηµα θεωρητικώς είναι η ενεργειακή
απόδοση -να σας το πω εγώ διαφορετικά- ο ενεργειακός χάρτης
της χώρας, εδώ έχει συνταξιοδοτικά θέµατα, τα οποία εκ παραδροµής σε προηγούµενο νοµοσχέδιο είχαν γραφεί διαφορετικά,
είχαν ψηφιστεί διαφορετικά.
Επίσης, έχει ζητήµατα για τη διαχείριση των απορριµµάτων,
έχει διατάξεις για τη Σχολή Τυφλών, έχει διατάξεις για την απαλλαγή, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ ιδιαίτερα, του
Μεγάρου Μουσικής από την υποχρέωση φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητος. Είναι η δεύτερη φορά που αυτή η Κυβέρνηση δίνει τέτοιου είδους απαλλαγή στο Μέγαρο Μουσικής.
Εσείς, οι Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, δεν λέγατε ότι αυτή η τακτική, όταν την έκαναν οι προηγούµενοι, οι δεξιοί, ήταν σύµβολο
διαπλοκής; Άρα, γίνατε και εσείς διαπλεκόµενοι και δεν το έχετε
πάρει χαµπάρι;
Επίσης, έχει τις διατάξεις, βεβαίως, για την φορολόγηση των
µικρών εγχώριων, ελληνικών, χειροποίητων µονάδων ζυθοποιίας,
οι οποίες βεβαίως εξαφανίζονται προς χάρη δύο πολυεθνικών,
µιας δανέζικης και µιας ολλανδικής, οι οποίες κατέχουν το 86%
της αγοράς. Τι συµβαίνει, κύριοι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ; Ούτε
για αυτό δεν έχετε να πείτε τίποτα; Πού πήγε η επαναστατικότητά σας;
Επίσης, θέλω να σας πω ότι φέρατε το άρθρο 32 για τα δάση.
Στην επιτροπή κατά την πρώτη µέρα συζήτησης ξεσηκωθήκαµε
εµείς του Ποταµιού και σας είπαµε ότι είναι µια λάθος διάταξη,
διότι αυτή η διάταξη όριζε ότι δεν θα κηρύσσονται αναδασωτέα
τα δάση και οι περιοχές που έχουν καταπατηθεί ή έχουν υλοτοµηθεί και αποψιλωθεί παράνοµα. Περιόριζε την προστασία και
την κήρυξη αναδασωτέων των δασών που έχουν υποστεί πυρκαγιά.
Όταν, λοιπόν, έθεσα το ζήτηµα αυτό στην επιτροπή κοντέψατε
να µε φάτε. Βεβαίως, µετά από τρεις ώρες, όταν κατάλαβε η Κυβέρνηση το λάθος της και ο κ. Σκουρλέτης αναίρεσε αυτή τη διάταξη, ήσασταν όλοι πιο «ποταµίσιοι» και από τους «ποταµίσιους»
στο ζήτηµα αυτό.
Εν πάση περιπτώσει, σας τα λέω αυτά, γιατί προκαλείται µια
ψυχολογική αβεβαιότητα. Και όπως πολύ καλά ο γκουρού σας
στα οικονοµικά µέχρι πρόσφατα, ο κ. Βαρουφάκης, θα σας
έλεγε, η αβεβαιότητα σηµαίνει θάνατο της οικονοµικής δραστηριότητας.
Όµως, θα µείνω στα θέµατα της ενέργειας και θα σας πω το

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΙΘ’ - 5 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015

εξής: Δεν ξέρω αν έχετε εντρυφήσει στην ευρωπαϊκή οδηγία,
αλλά η ευρωπαϊκή οδηγία, η οποία ενσωµατώνεται σήµερα,
αύριο στο Εθνικό Δίκαιο θέτει ως στόχο πανευρωπαϊκά για εξοικονόµηση ενέργειας 20% ως το 2020 µε επενδύσεις από 60 έως
110 δισεκατοµµύρια ευρώ. Πού είναι ο στόχος σας στα καθ’
ηµάς; Ποια θα είναι η εξοικονόµηση; Σε τι ποσοστό θα κυµανθεί
και µέσω ποιων επενδύσεων θα έρθει; Δεν το λέτε πουθενά.
Εδώ τι λέµε; Η έκθεση αξιολόγησης των συνεπειών του νοµοσχεδίου στη σελίδα 260 αναφέρει ότι δεν έχουν µετρηθεί οι συνέπειες των διατάξεων αυτού του νοµοσχεδίου µέσω κάποιας
µελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Οποία αντίφασις! Αλλά η
αντίφαση γίνεται ακόµη βαθύτερη και µεγαλύτερη, εάν δούµε
αυτό το υπέροχο κτήριο, το ιστορικό κτήριο, φορτωµένο µε µνήµες, ένα καταπληκτικό αρχιτεκτόνηµα.
Μάθετε τα εξής: Πρώτον, όλοι το ξέρετε, βγείτε στους διαδρόµους και δείτε. Τα καλοριφέρ καίνε στο φουλ, οι αίθουσες είναι
κλειστές και πάνω από τα καλοριφέρ ανοιχτά τα παράθυρα. Φανταστείτε το παράδοξο. Αυτό το υπέροχο κτήριο που έχει χαρακτηριστεί µνηµείο εξαιρείται -προσέξτε- από τις διατάξεις του ν.
3661/2008 για βελτίωση ενεργειακής απόδοσης. Δηλαδή, µέσα
σε αυτό το κέλυφος αποφασίζουµε για ενεργειακή απόδοση και
εξοικονόµηση και το ίδιο αυτό το κτήριο εξαιρείται από τις διατάξεις και προβλέψεις µιας τέτοιας πολιτικής.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω στείλει δύο επιστολές για
το ζήτηµα του κτηρίου της Βουλής όπου έκανα συγκεκριµένες
προτάσεις για εξοικονόµηση και προς την κ. Ζωή Κωνσταντοπούλου, όταν ήταν Πρόεδρος –Παγκόσµια Ηµέρα Περιβάλλοντος
στις 6 Ιουνίου- και προς τον κ. Βούτση και τις καταθέτω στα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Γεώργιος Αµυράς καταθέτει
για τα Πρακτικά τις προαναφερθείσες επιστολές, οι οποίες βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Πάµε σε ένα δεύτερο θέµα, γιατί εµένα µε ενδιαφέρει να ασχοληθώ ιδιαίτερα µε τα ενεργειακά. Τα συζητήσαµε και στις επιτροπές. Σε είκοσι πέντε µέρες από σήµερα ξεκινά στο Παρίσι η
Παγκόσµια Διάσκεψη του ΟΗΕ για το κλίµα. Με διόλου υπερηφάνεια σας ανακοινώνω ότι η Ελλάδα είναι η µόνη από τις ευρωπαϊκές χώρες που δεν έχει καταθέσει, δεν έχει δώσει στη
δηµοσιότητα τις εθνικές της θέσεις. Ποιες θα είναι οι θέσεις της
χώρας για το ζήτηµα του κλίµατος; Ο στόχος είναι να συγκρατηθεί η άνοδος της θερµοκρασίας παγκοσµίως κατά 2 βαθµούς
Κελσίου, να µην την υπερβεί κατά δύο παραπάνω βαθµούς Κελσίου και εδώ η Ελλάδα τηρεί σιγήν ιχθύος. Άλλο ένα σηµάδι της
προχειρότητας µε την οποία αντιµετωπίζει η Κυβέρνηση τα ζητήµατα του περιβάλλοντος.
Ίσως θα µας πει ο κύριος Υπουργός, που χθες συναντήθηκε
µε τον Βρετανό Πρέσβη, τον κ. Κίττµερ, ποιες είναι οι θέσεις της
ελληνικής Κυβέρνησης, διότι σ’ αυτή τη συνάντηση, όπως µαθαίνουµε, ο κ. Κίττµερ παρουσίασε και παρέθεσε τις θέσεις της
δικής του κυβέρνησης, της αγγλικής κυβέρνησης, µε τις οποίες
θα κατέβει στην Παγκόσµια Διάσκεψη για το κλίµα. Εµείς από
ποιον θα τις µάθουµε; Να πάρουµε τηλέφωνο τον κ. Πρέσβη; Δεν
τον γνωρίζουµε. Ίσως εσείς να µας κάνετε την επικοινωνία, για
να µάθουµε ποια είναι η ελληνική θέση µέσω Αγγλίας. Είναι,
όµως, δυνατόν να τις µαθαίνει τις ελληνικές θέσεις πρώτος ο
Βρετανός πρέσβης και όχι εµείς οι Έλληνες Βουλευτές;
Ποια θα είναι η σύνθεση της αντιπροσωπείας; Με ποια κριτήρια θα γίνει αυτή η σύνθεση; Πότε θα ανακοινώσετε τα ονόµατα;
Σας κατέθεσα, επίσης, ερώτηση γι’ αυτό το συγκεκριµένο θέµα
µε αριθµό πρωτοκόλλου 857 και την καταθέτω και αυτήν στα
Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Γεώργιος Αµυράς καταθέτει
για τα Πρακτικά την προαναφερθείσα ερώτηση, η οποία βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Τέλος, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, υπάρχει ένα άλλο ενεργειακό ζήτηµα πολύ σηµαντικό. Δεν είναι εδώ ο κ. Φάµελλος, που
άκουσα ότι µίλησε για την αειφορία κ.λπ.. Τρία υπέροχα ελληνικά
νησιά, η Ρόδος µε τη µεγαλύτερη ηλιοφάνεια στη Μεσόγειο, που
τριακόσιες εξήντα ηµέρες το χρόνο έχει ηλιοφάνεια, η Σαντορίνη
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και η Μύκονος θα καλύπτονται ενεργειακά από εδώ και στο εξής
πώς λέτε; Προχθές, την Τρίτη, 3 Νοεµβρίου, η ΔΕΗ πήρε δάνειο
190 εκατοµµυρίων ευρώ από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για εγκατάσταση νέων πετρελαϊκών µονάδων σ’ αυτά τα
τρία νησιά που σας είπα.
Προσέξτε τώρα, η µελέτη των περιβαλλοντικών όρων για την
έγκριση αυτών των τριών νέων πετρελαϊκών µονάδων της ΔΕΗ
σε Ρόδο, Σαντορίνη και Μύκονο λέει ότι θα ρυπαίνουν σοβαρά.
Θα συµβάλει, λέει η περιβαλλοντική µελέτη, το κάθε εργοστάσιο
στις εκποµπές αερίου, θα υπάρχει η σπατάλη οικονοµικών πόρων
για εισαγωγή πετρελαίου και βεβαίως, θα ενισχυθεί η εξάρτηση
και η ανασφάλεια της χώρας µας από τα ορυκτά καύσιµα. Και
είναι να λες: Αυτοί οι Σουηδοί τι έχουν περισσότερο από εµάς
τους Έλληνες, που έως το 2050 θα έχουν πλήρως απεξαρτηθεί
από τα ορυκτά καύσιµα; Εµείς δεν έχουµε ήλιο; Δεν έχουµε κύµατα; Δεν έχουµε αέρα; Γιατί µονίµως να είµαστε καθυστερηµένοι; Γιατί η Κυβέρνηση έχει ιδεοληψίες ή δεν έχει βιώσιµη λύση.
Ποια είναι η βιώσιµη λύση ενεργειακά για τα νησιά µας; Είναι η
στροφή κατά 100% σε ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, η διασύνδεση των νησιών µεταξύ τους για καλύτερη σταθεροποίηση του
δικτύου, η ανάπτυξη των έξυπνων δικτύων, των smart grids, αποθήκευση ενέργειας σε µπαταρίες και ηλεκτρικά αυτοκίνητα, λεωφορεία και σκάφη. Αυτά είναι τα ζητούµενα περί ενεργειακών, που
µας τα φέρατε σ’ αυτό το πολυνοµοσχέδιο µε προχειρότητα, µε
µια ρηχότητα και έτσι όπως δεν αξίζει στις πραγµατικές ενεργειακές ανάγκες της χώρας.
Καταλήγοντας, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν βλέπω εδώ
τον κ. Φίλη, αλλά φαντάζοµαι ότι κάποιος θα του µεταφέρει
αυτήν την ερώτηση. Θα ήθελα, λοιπόν, να τον ρωτήσω το εξής:
Για την εθνοκάθαρση ή γενοκτονία των αξιολογητών στο Πανεπιστήµιο της Αθήνας κουβέντα δεν θα πει; Τσιµουδιά; Είναι
Υπουργός Παιδείας, δεν είναι Υπουργός περί ιστορικών θεµάτων,
για να µας µιλά για Γενοκτονία ή µη των Ποντίων. Να έρθει και
να µας πει εδώ για τους αξιολογητές που τους πήραν µε τις ντοµάτες. Σοβαρά επιστηµονικά µέλη, Έλληνες που διαπρέπουν στο
εξωτερικό ήρθαν για την αξιολόγηση και δεν τους άφησαν να
µπουν στο πανεπιστήµιο, αλλά τους πήραν µε τις ντοµάτες. Τίποτα δεν θα πει γι’ αυτό; Τσιµουδιά ο κ. Φίλης; Τι Υπουργός είναι
αυτός;
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αυτά είχα να σας πω και θα
έλεγα, κυρίως απευθυνόµενος προς τους Βουλευτές τους ΣΥΡΙΖΑ, να είστε λίγο πιο ευαίσθητοι στα ζητήµατα του περιβάλλοντος.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΥΡΣΟΥΖΙΔΗΣ: Κι εσείς λίγο πιο σύντοµος.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Ναι, θα είµαι εγώ σύντοµος! Να µην τα
βλέπετε έτσι στο άρπα-κόλλα, διότι κρύβονται φίδια σε αυτές τις
διατάξεις.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Ποταµιού)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε κι
εµείς.
Τον λόγο έχει …
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, ζητώ τον λόγο
επί της διαδικασίας για ένα λεπτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Επί της διαδικασίας, ποιας διαδικασίας;
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, η συνεννόηση
είναι να υπάρχει και εγγραφή οµιλητών επί των άρθρων, η οποία
ήταν να γίνει γύρω στις 2 η ώρα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Θα σας απαντήσω
αµέσως. Είχαµε πει 2 µε 3 η ώρα. Να σας πω ποιος είναι ο προγραµµατισµός, για να ξέρει το Σώµα.
Έχει ζητήσει για πολύ λίγο τον λόγο ο Υφυπουργός κ. Πετρόπουλος για να δώσει ορισµένες εξηγήσεις σε κάποιες τροπολογίες που έχουν αναφερθεί.
Θα µιλήσουν άλλοι δύο οµιλητές, σταµατάει η διαδικασία και
µπαίνουµε κατευθείαν στη συζήτηση επί των άρθρων µε τους εισηγητές και τους ειδικούς αγορητές. Αυτή είναι η διαδικασία και
µετά βεβαίως, θα συνεχιστεί ο κατάλογος των οµιλητών.
Ο Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, έχει τον λόγο.
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Για λίγο, σας παρακαλώ.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Ευχαριστώ,
κύριε Πρόεδρε, θα είµαι πολύ σύντοµος.
Πρόκειται για µία παρανόηση, η οποία όµως έχει σηµασία να
ξεκαθαριστεί, διότι από ό,τι άκουσα και διαβάζω και από τα Πρακτικά της Βουλής, αν ξεκαθαριστεί αυτό, η Κοινοβουλευτική
Οµάδα του ΠΑΣΟΚ και της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης θα ψηφίσει το νοµοσχέδιο που συζητείται.
Αναφέρθηκε ότι είπα-ξείπα σχετικά µε µία διάταξη του νόµου
στο άρθρο 1 που λύνει προβλήµατα τα οποία παρεισέφρησαν µε
έναν τρόπο που αφορά τις υπηρεσίες από τις οποίες διέφυγε και
εκ παραδροµής συνέβη ένα σφάλµα που διορθώνεται τώρα µε
το νόµο.
Να ξεκαθαρίσω το εξής: Η αναφορά του κ. Μανιάτη στην επιτροπή, αφορούσε την εξής διατύπωση: Ότι θα πρέπει να υπάρξει
–θα το διαβάσω ακριβώς, για να µην κάνω λάθος- διάταξη που
θα λέει ότι «από 31-8-2015 θεµελιωµένα δικαιώµατα δεν θίγονται
και το δικαίωµα της συνταξιοδότησης µπορεί να ασκηθεί οποτεδήποτε».
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ: Από 18.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Εντάξει, θα
το πω, κύριε Θεοχαρόπουλε. Λέει τι είπε η αρχική διατύπωση,
αλλά δεν είναι εκεί το πρόβληµα. Είναι από τα Πρακτικά της συζήτησης όταν προέκυψε το θέµα. Δηλαδή, τα µέχρι 31-8-15 θεµελιωµένα δικαιώµατα δεν θίγονται και το δικαίωµα της
συνταξιοδότησης µπορεί να ασκηθεί οποτεδήποτε.
Απάντησα σε αυτό ότι δεν έχει νόηµα να εισαχθεί σε συζήτηση
η τροπολογία, διότι πράγµατι δεν θίγονται τα θεµελιωµένα δικαιώµατα και µάλιστα σε πρόσφατη υπουργική απόφαση που
έχω συνυπογράψει µε τον κ. Κατρούγκαλο, αυτό γίνεται µε σαφήνεια και διατυπώνεται ρητά και κατηγορηµατικά ότι δεν θίγονται θεµελιωµένα δικαιώµατα. Και βεβαίως, δεν προκύπτει και
οποιαδήποτε προσβολή θεµελιωµένων δικαιωµάτων και από το
νόµο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ: Είναι στην τροπολογία.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Εισάγεται
–χθες- µία πρόταση τροπολογίας, την οποία συνυπογράφουν
τέσσερις Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής σας Οµάδας που
θέτει άλλο θέµα, δηλαδή ότι θα γίνεται ο υπολογισµός της σύνταξης µε τον τρόπο που γινόταν πάντα.
Πρέπει να σας πω ότι κάτι τέτοιο δεν µπορεί να υπάρξει στο
νόµο και δεν υπήρξε ποτέ µα ποτέ σε οποιονδήποτε νόµο της
κοινωνικής ασφάλισης και άλλωστε το Δικαστήριο του Στρασβούργου δέχεται παγίως ότι τα θέµατα του τρόπου καταβολής
των συντάξεων, είναι θέµατα που πάντα προσαρµόζονται προς
το συµφέρον της κοινωνικής ασφάλισης και στην προστασία του
ασφαλιστικού δικαιώµατος.
Εποµένως πρέπει να ξεκαθαρίσω, πρώτα απ’ όλα ότι και οι διατάξεις της υπουργικής απόφασης κάνουν σαφές ότι δεν θίγονται
τα θεµελιωµένα δικαιώµατα. Πρέπει να δείτε πάντως µε µεγάλη
προσοχή ότι ο ν. 4336 που ψηφίσατε κι εσείς αναφέρεται µε έναν
τρόπο που προκαλεί πρόβληµα, διότι λέει ότι η βασική σύνταξη
καταβάλλεται σε όσους αποχωρούν από 1-1-2015 και εν συνεχεία
λέει ότι η αναλογική σύνταξη καταβάλλεται από 1-9. Από 30-8
έλεγε, αλλά το σωστό θα ήταν να λέει 1-9. Ήρθε ο ν. 4337 να
διορθώσει και έγινε αυτό το σφάλµα.
Αντιλαµβάνεστε -και είναι πολύ απλό- ότι αν δεν διορθωθεί
αυτή η διάταξη, πρακτικά από το νόµο θα προκύπτει το δικαίωµα
κάποιων να παίρνουν σύνταξη µόνο τη βασική, αν αποχωρήσουν
από 1-1 µέχρι 30-8 και µόνο όσοι φεύγουν µετά την 1η Σεπτεµβρίου θα παίρνουν και τα δύο µέρη των συντάξεων.
Είναι ο ν.4336 που τα λέει αυτά και πρέπει να ξεκαθαριστεί
αυτό το θέµα. Δεν είναι δυνατόν να µην το διορθώσετε. Πρέπει
να το διορθώσει η Βουλή, δηλαδή. Αυτό λέω.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα
τον λόγο ένα λεπτό να απαντήσω, γιατί αναφέρθηκε ο κύριος
Υπουργός στο συγκεκριµένο θέµα και θέλω να το ξεκαθαρίσω.
Νοµίζω ότι για αυτό δίνει ο Κανονισµός στον Κοινοβουλευτικό
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Εκπρόσωπο το δικαίωµα να µιλήσει, αφού τοποθετηθεί ένας
Υπουργός.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Κύριε Θεοχαρόπουλε, έχετε τον λόγο για ένα λεπτό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ: Κοιτάξτε, κύριε Υπουργέ,
θα περίµενα µετά από αυτό το οποίο ειπώθηκε στις επιτροπές
και είναι καταγεγραµµένο στα Πρακτικά να έρθετε και να πείτε:
«Ίσως έκανα λάθος την πρώτη φορά που είπα ότι υπερκαλύπτω
τη συγκεκριµένη τροπολογία ή έκανα λάθος τη δεύτερη φορά,
όταν είπα ότι δεν την υπερκαλύπτω». Αντίθετα, σας ακούσαµε
σήµερα να υποστηρίζετε και τις δύο περιπτώσεις, ότι καλώς τα
είπατε.
Λοιπόν, για να ξεκαθαρίσουµε τα ζητήµατα. Η τροπολογία η
οποία έχουµε καταθέσει -και είναι ό,τι καταθέσαµε και µέσα στη
διαδικασία των επιτροπών- το µόνο που λέει -και την έχω µπροστά µου- είναι ότι: «Συνταξιοδοτικά δικαιώµατα που έχουν θεµελιωθεί µέχρι και την 18η Αυγούστου του 2015 µε βάση τις οικείες
διατάξεις δεν θίγονται από τις συνταξιοδοτικές µεταβολές, οι
οποίες προβλέπονται». Αυτό λέει η τροπολογία.
Θα µπορούσατε να το έχετε αποδεχθεί αυτήν τη στιγµή ή την
πρώτη στιγµή που το θέσαµε και να είχε τελειώσει. Την πρώτη
στιγµή, λοιπόν, σύµφωνα µε τα Πρακτικά, είπατε ότι δεν χρειάζεται αυτή η τροπολογία, γιατί την υπερκαλύπτουµε µε βάση το
νόµο. Και στη συνέχεια στείλατε ενηµερωτικό σηµείωµα στον
Πρόεδρο της επιτροπής και είπατε ότι δεν υπερκαλύπτετε την
συγκεκριµένη τροπολογία.
Κοιτάξτε, για να το ξεκαθαρίσουµε, είναι τόσο απλό ζήτηµα να
µην αλλάζουµε το τι λέει µία τροπολογία ή το τι δεν λέει. Εµείς
είπαµε το ίδιο ακριβώς και στις επιτροπές και το ίδιο καταθέσαµε
και στην τροπολογία, την οποία σας διαβάζω αυτολεξεί. Δείτε τα
Πρακτικά. Είπατε την πρώτη στιγµή ότι την υπερκαλύπτετε και
το βράδυ στείλατε ενηµερωτικό σηµείωµα και είπατε ότι δεν την
υπερκαλύπτετε. Δεν µπορεί να έχετε δίκιο και τις δύο φορές. Μία
από τις δύο έχετε άδικο.
Κάντε δεκτή την τροπολογία για να προχωρήσουµε µπροστά
από τη στιγµή που δεν θέλετε, όπως λέτε, να θίξετε κατοχυρωµένα ασφαλιστικά δικαιώµατα.
Και, βεβαίως, δεν θα έπρεπε να ανοίξουµε κουβέντα για το
άρθρο 1, για το άλλο ζήτηµα, το ότι αναφέρετε µέσα ότι εκ παραδροµής έγιναν όλα. Και προφανώς πραγµατοποιήθηκαν όλα
τα λάθη εκ παραδροµής και αυτό καθιστά τις οικείες διατάξεις
ανεφάρµοστες. Αυτά γράφονται στο συγκεκριµένο άρθρο και
αυτό δείχνει και την προχειρότητα µε την οποία νοµοθετείτε.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
κ. Θεοχαρόπουλο.
Προχωρούµε στον κατάλογο. Τον λόγο έχει ο κ. Απόστολος
Καραναστάσης, εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ για επτά λεπτά.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ. Κύριε Πρόεδρε, κύριοι
Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αρχίζοντας την αναφορά µου στα άρθρα του νοµοσχεδίου από το τέλος, θα αναφέρω απλώς ότι µε βρίσκουν σύµφωνο άρθρα και διατάξεις του
νοµοσχεδίου που ρυθµίζουν τρέχοντα θέµατα αρµοδιότητας
όλων σχεδόν των Υπουργείων.
Θα ήταν άλλωστε παράλογο να διαφωνήσει κανείς µε διατάξεις, όπως παραδείγµατος χάριν αυτές των άρθρων 40 και 41 για
την εισαγωγή στην τριτοβάθµια εκπαίδευση.
Θα κάνω µία αναφορά στο άρθρο 33 και την παράταση ενός
έτους που δίνεται για την πιστοποίηση των ενεργειακών επιθεωρητών. Καλώς δίνεται η παράταση, γιατί χωρίς αυτή θα βρεθούµε χωρίς ή µε ελάχιστους ενεργειακούς επιθεωρητές µε ό,τι
αυτό συνεπάγεται.
Θεωρώ, όµως, ότι όλη η διαδικασία πιστοποίησης αδικεί τους
επιστήµονες µηχανικούς, οι οποίοι έχουν εκ του νόµου την άδεια
να µελετήσουν, να επιβλέψουν και να κατασκευάσουν κτήρια
σύµφωνα µε τις προδιαγραφές των σύγχρονων Κανονισµών. Δεν
έχουν όµως την άδεια να τα επιθεωρήσουν και τους στέλνουµε
για πιστοποίηση.
Αυτό που δηµιουργεί κόστος -χρονικό και οικονοµικό- εν πολλοίς δυσβάσταχτο στη σηµερινή οικονοµική συγκυρία είναι και ο
βασικός λόγος για τον οποίον, όπως γράφεται και στο άρθρο 33,
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η συµµετοχή στις διαδικασίες πιστοποίησης είναι εξαιρετικά περιορισµένη.
Πιστεύω ότι µπορούν και πρέπει να εξαιρεθούν από τη διαδικασία αυτοί οι µηχανικοί που έχουν το δικαίωµα εκπόνησης των
αντίστοιχων µελετών επίβλεψης και εφαρµογής τους.
Η άλλη µου επισήµανση στις διατάξεις αυτές αφορά τη χρήση
των φωτοβολταϊκών για την παραγωγή και πώληση ηλεκτρικής
ενέργειας από ιδιώτες προς τη ΔΕΗ.
Πιστεύω ότι οι προηγούµενες κυβερνήσεις χειρίστηκαν το
θέµα µε τρόπο που επιβάρυνε µε µεγάλα ποσά τον τελικό καταναλωτή µέσω του ειδικού τέλους της µείωσης εκποµπών αερίων
ρύπων, το γνωστό ΕΤΜΕΑΡ - αυτό που πληρώνει όλος ο ελληνικός λαός για τα τέλη των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας. Για
συγκεκριµένες πηγές ανανεώσιµων πηγών ενέργειας -θα πω ένα
παράδειγµα- από τα 100KW µέχρι τα 500KW πληρώνουµε 1 δισεκατοµµύριο ευρώ το χρόνο. Και όλα αυτά πηγαίνουν στον ελληνικό λαό.
Έρχοµαι τώρα στο βασικό κορµό, στις διατάξεις του Μέρους
Β’ του νοµοσχεδίου.
Είδα, κύριε Πρόεδρε, τόσο στον Τύπο, όσο και σε έγγραφα
της Βουλής να χαρακτηρίζονται οι διατάξεις αυτές ως προαπαιτούµενα, πράγµα το οποίο είναι βεβαίως αληθές. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι προαπαιτούµενα, όχι µόνο επειδή είναι
µέρος της συµφωνίας της χώρας µας µε τους δανειστές, ούτε
επειδή εδώ και πάρα πολλά χρόνια, ασχέτως οικονοµικής κρίσης
και µνηµονίων ήταν υποχρέωσή µας να τις θεσπίσουµε -πράγµα
που δεν κάναµε, µε συνέπεια η χώρα µας να αντιµετωπίσει πρόστιµα κι άλλες κυρώσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση- αλλά είναι
προαπαιτούµενα για τη λειτουργία της οικονοµίας κάθε χώρας,
πλούσιας ή φτωχής, µέλος ή όχι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, µε ή
χωρίς µνηµόνιο.
Τα µέτρα για εξοικονόµηση κάθε µορφής ενέργειας σήµερα,
που οι ενεργειακοί πόροι του πλανήτη εξαντλούνται µε γρήγορους ρυθµούς, είναι περισσότερο από ποτέ αναγκαία. Σε µία
χώρα σαν τη δική µας µε το βασικό όγκο κτισµάτων να έχει ηλικία
µεγαλύτερη από τριάντα έως σαράντα ετών µε τον πρώτο και
ατελή κανονισµό θερµοµόνωσης να έχει εφαρµογή από το 1985
µε την πλειονότητα των κτισµάτων να είναι κατασκευασµένα
χωρίς ή µε υποτυπώδη θερµοµόνωση, µε υλικά και τεχνολογίες
παρωχηµένες µπορούµε µε σιγουριά να πούµε ότι τα κτήρια µας
είναι ενεργοβόρα και συνακόλουθα, η λειτουργία τους είναι δυσµενής για το περιβάλλον.
Έτσι, ακόµη και χωρίς διεθνείς δεσµεύσεις θα έπρεπε εδώ και
πολλά χρόνια να έχουµε δηµιουργήσει τις συνθήκες µε τη θέσπιση κινήτρων, αλλά και µε µέτρα επιβολής για την ενεργειακή
αναβάθµιση των κτηρίων.
Οι προηγούµενες κυβερνήσεις σε βάθος εικοσαετίας τουλάχιστον χειρίστηκαν το θέµα επιδερµικά, χωρίς µηχανισµού ελέγχου, χωρίς σχέδιο. Μετά την έκδοση των σχετικών οδηγιών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης το αντιµετώπισαν µε τον παραδοσιακό
τρόπο της ελληνικής διοίκησης: Έθαψαν τα σκουπίδια κάτω από
το χαλί. Όταν µεσούσης της οικονοµικής κρίσης έληξαν και οι
προθεσµίες προσαρµογής της νοµοθεσίας κι άρχισαν οι κυρώσεις, τις χρησιµοποίησαν σαν πρόσχηµα να αυξήσουν τις εισπράξεις του δηµόσιου ταµείου. Δεν κατάφεραν να πείσουν τον
ελληνικό λαό ότι η αναβάθµιση των σπιτιών του ήταν και προς το
οικονοµικό τους συµφέρον µεσοπρόθεσµα, αλλά τον έβαλαν
απέναντι. Έτσι, ο λαός ενέταξε και την προσπάθεια αυτή στο σύνολο των χαρατσιών που τους είχε επιβληθεί.
Φτάσαµε στο σηµείο, στη χώρα µε τις περισσότερες κατ’ έτος
ηµέρες ηλιοφάνειας από όλη την Ευρώπη, πλην της Κύπρου και
φυσικά της Μάλτας, στη χώρα µε τις τεράστιες προοπτικές εκµετάλλευσης της αιολικής ενέργειας, στη χώρα µε τα µεγάλα
αποθέµατα φυσικού αερίου άλλων ορυκτών καυσίµων και της γεωθερµίας, µόλις η συγκυβέρνηση Νέας Δηµοκρατίας-ΠΑΣΟΚ εξίσωσε ατελέσφορα, όπως αποδείχτηκε, το φόρο κατανάλωσης
στο πετρέλαιο κατανάλωσης και κίνησης να κάψουµε κάθε πιθανό και απίθανο καύσιµο ή µη καύσιµο υλικό σε βάρος της
υγείας µας, του περιβάλλοντος και σε βάρος της τσέπης µας και
παρ’ όλα αυτά να έχουµε και νεκρούς από το κρύο. Άφρονες,
απρογραµµάτιστες, αντιεπιστηµονικές πολιτικές των περασµέ-
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νων ετών, προσανατολισµένες σε µικροπολιτικές σκοπιµότητες
καθήλωσαν τη χώρα σε ενεργειακό Μεσαίωνα και σηµαντική οικονοµική αιµορραγία.
Όπου κατασκευάζονται δηµόσια κτήρια, η στόχευση πρέπει να
είναι κατά το δυνατό πλήρως η βιοκλιµατική λειτουργία τους µε
εκµετάλλευση των κατά τόπους διαφορετικών φυσικών πηγών
ενέργειας: ηλιακή, αιολική, γεωθερµία.
Σε ό,τι αφορά τα ιδιωτικά κτήρια, πρέπει αµέσως να γίνει υποχρεωτική αναγραφή του αριθµού πρωτοκόλλου του συνοδευτικού ενεργειακού πιστοποιητικού σε κάθε σύµβαση µίσθωσης
κινητού που υποβάλλεται στο TAXIS. Θα πρέπει, επίσης, να εξεταστεί η παροχή κινήτρων και πέραν της ευνοϊκής δανειοδότησης, όπως µείωση του φόρου στα ενοίκια της υψηλής
ενεργειακής κλάσης ακινήτων και αντίστοιχα αύξηση του φόρου
για τα ενεργοβόρα ακίνητα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το πρόγραµµα «Εξοικονοµώ
κατ’ Οίκον» θα πρέπει να επανεργοποιηθεί. Εµείς λέµε άµεσα. Ο
κ. Σκουρλέτης νοµίζω ότι απήντησε πάρα πολύ σωστά.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε.
Το πρόγραµµα «Εξοικονοµώ κατ’ Οίκον» ήταν στο πρόγραµµα
2007-2013 και εξήντλησε τα χρήµατα αυτά, τα οποία είχαν. Το
2014-2020 δεν είχε αρχίσει γιατί υπάρχουν αιρεσιµότητες, τις
οποίες έπρεπε οι προηγούµενες κυβερνήσεις να τις κάνουν.
Έπρεπε να είχε σχεδιαστεί εδώ και πάρα πολύ χρόνο ώστε να
ξεκινήσει άµεσα. Έχουν εγκλωβιστεί πάρα πολλοί άνθρωποι οι
οποίοι θέλουν να ενταχθούν στο πρόγραµµα αυτό, αλλά όµως,
όποιος το γνωρίζει πολύ καλά κι έχει ασχοληθεί σε βάθος πιθανώς µε το θέµα αυτό, θα έπρεπε να σιωπήσει.
Κύριε Πρόεδρε, πριν κλείσω κι αφού παρακαλέσω τους αρµόδιους Υπουργούς να δουν τις παρακάτω επισηµάνσεις, θα ήθελα
να κάνω µία καίρια επισήµανση, όπως τη θεωρώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Λίγο σύντοµα,
όµως, αν έχετε την καλοσύνη.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ: Είναι γεγονός ότι το ενεργειακό είναι µείζον πρόβληµα για όλες τις χώρες του κόσµου. Η
χώρα µας, όµως, έχει ένα θλιβερό προνόµιο να αντιµετωπίζει ένα
ακόµη µεγαλύτερο πρόβληµα σχετικά µε τα κτίσµατά της, που η
υπόλοιπη Ευρώπη, πλην εξαιρέσεων, δεν το αντιµετωπίζει. Είναι
αυτό της σεισµικότητας της περιοχής. Τα κτήριά µας είναι το ίδιο
παλαιά για τους σεισµούς και πρέπει η Κυβέρνηση να σκεφτεί
και να υλοποιήσει ένα πρόγραµµα αντισεισµικής αναβάθµισης
του συνόλου των κτισµάτων, ώστε οι άλλες αναβαθµίσεις να γίνονται επί υγειών κτηρίων και µαζί µε το οικονοµικό όφελος να
έχουµε και τη διασφάλιση της ανθρώπινης ζωής και περιουσίας.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
κ. Απόστολο Καραναστάση, Βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ.
Πριν δώσουµε τον λόγο στον επόµενο οµιλητή, έχει ζητήσει
τον λόγο ο Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας κ. Παύλος Πολάκης,
για να µιλήσει για µία τροπολογία για τις διοικήσεις των νοσοκοµείων.
Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο µε οικονοµία χρόνου,
αν θέλετε αναπτύξτε την τροπολογία.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Μιλάω για την τροπολογία µε γενικό αριθµό 37 και ειδικό
αριθµό 23 που υπεγράφη από τους Υπουργούς και αφορά τη
σύνθεση των διοικητικών συµβουλίων των νοσοκοµείων. Έχει
προκύψει ένα πρόβληµα στα νοσοκοµεία που αφορά τη νόµιµή
τους σύνθεση, διότι σε αρκετές περιπτώσεις -πάνω από δέκα ή
δώδεκα σε όλη την Ελλάδα- έχουν αποχωρήσει ο διοικητής ή ο
υποδιοικητής του νοσοκοµείου, που εκτελούν αντίστοιχα χρέη
προέδρου και αντιπροέδρου του διοικητικού συµβουλίου, κι έχει
παρέλθει το τρίµηνο που στον κώδικα της σύνθεσης συλλογικών
οργάνων θεωρείται το ανώτατο όριο µε το οποίο υπάρχει νόµιµη
σύνθεση του διοικητικού συµβουλίου.
Αυτό έχει δηµιουργήσει σειρά προβληµάτων σε πολλά νοσοκοµεία -παραδείγµατος χάριν της Λάρισας, που σήµερα το πρωί
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κατατέθηκε και µια επίκαιρη ερώτηση και απαντήσατε- τα οποία
δεν µπορούν να λύσουν στοιχειώδη και καθηµερινά προβλήµατα
της λειτουργίας τους, αλλά και γενικότερα και σοβαρά, όπως
υλοποίηση προγραµµάτων ΕΣΠΑ κλπ..
Με αυτήν την τροπολογία -γι’ αυτό έχει αυτό τον επείγοντα χαρακτήρα- λύνεται το θέµα της νοµιµότητας της σύνθεσής τους
και της δυνατότητάς τους να λειτουργούν και πέραν του τριµήνου που έχει παρέλθει από τότε που αποχώρησαν οι άλλοι διοικητές και υποδιοικητές.
Αποτελείται από δύο άρθρα. Πρακτικά λέει ότι σε περίπτωση
αποχώρησης του διοικητή είναι δυνατή η νόµιµη λειτουργία του
νοσοκοµείου, εφόσον υπάρχει αναπληρωτής διοικητής. Η δεύτερη παράγραφος λέει πως, εάν έχει φύγει ο αναπληρωτής διοικητής και υπάρχει διοικητής, θεωρείται ότι είναι νόµιµη η
λειτουργία του. Οι αποφάσεις που έχουν ληφθεί µετά το πέρας
του τριµήνου ή του διοικητή ή του αναπληρωτή διοικητή και
µέχρι το διορισµό του νέου διοικητή ή αναπληρωτή διοικητή θεωρείται ότι έχουν ληφθεί µε τη νόµιµη σύνθεση. Και για µια ειδική
κατηγορία νοσοκοµείων, που είναι τα λεγόµενα διασυνδεόµενα
νοσοκοµεία και τα οποία έχουν εννεαµελή Δ.Σ. συνήθως, στην
περίπτωση στην οποία έχουν εκλείψει ή έχουν αποχωρήσει κι ο
πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος -δηλαδή ο διοικητής ή ένας από
τους αναπληρωτές διοικητές, που έπαιζε το ρόλο του αντιπροέδρου- αν υπάρχει άλλος αναπληρωτής, εκτελεί αυτός τα καθήκοντα, ενώ αν δεν υπάρχει –υπήρχε ένα κενό του νόµου για τη
συγκρότηση αυτή- τα εκτελεί ο διευθυντής της διοικητικής οικονοµικής υπηρεσίας.
Άρα, έτσι µπορούν να λειτουργούν νόµιµα τα διοικητικά συµβούλια και µε το διορισµό των νέων µελών που θα αρχίσει τις
επόµενες µέρες, αλλά υπάρχουν κι αυτήν τη στιγµή µέλη, και
µέχρι να γίνει η διαδικασία της αντικατάστασης των διοικητών µε
βάση τη διαδικασία που µέχρι τώρα προβλέπεται, την αξιολόγηση των διοικητών και την ανοιχτή πρόσκληση.
Ευχαριστώ πολύ.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΕΛΛΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, µπορώ να ρωτήσω κάτι
διευκρινιστικά;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Δεν προβλέπεται
από τη διαδικασία να ρωτήσετε κάτι αλλά κατ’ εξαίρεση ναι.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΕΛΛΑΣ: Κύριε Υπουργέ, αναφέρεστε στα ήδη
υπάρχοντα κενά ή και σε αυτά που θα δηµιουργηθούν από δω
και πέρα;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Απαντήστε, κύριε
Υπουργέ.
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας): Αναφέροµαι κατ’ αρχάς στα κενά τα οποία υπάρχουν αυτήν τη
στιγµή και έχουν δηµιουργήσει πολύ µεγάλο πρόβληµα. Σήµερα
το πρωί συζητήσαµε µια επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή του κ.
Μπαργιώτα για το νοσοκοµείο της Λάρισας. Έχουν συσσωρευτεί
εκατοντάδες αποφάσεις τις οποίες δεν µπορεί να πάρει το διοικητικό συµβούλιο, γιατί δεν έχει νόµιµη σύνθεση και δίνουµε την
δυνατότητα να λειτουργήσει.
Από κει και πέρα, επειδή καταλαβαίνω το νόηµα της ερώτησής
σας, όπως καταλαβαίνετε, είµαστε σε µία διαδικασία στην οποία
υπάρχει αξιολόγηση των διοικητών και υποδιοικητών των νοσοκοµείων που έχει γίνει από τους ΥΠΕάρχες.
Αυτή η αξιολόγηση θα ληφθεί υπ’ όψιν από την Κεντρική Επιτροπή Αξιολόγησης, η οποία επανασυστήνεται –θα δηµοσιευθεί
µέσα στην επόµενη εβδοµάδα- και η οποία θα προχωρήσει σε
αποφάσεις σε σχέση µε το ποιες διοικήσεις παραµένουν ή δεν
παραµένουν.
Από εκεί και πέρα, θα υπάρξει ανοιχτή πρόσκληση µε κατάθεση βιογραφικών, για να εκτιµήσουµε ποιοι θα στελεχώνουν
αυτές τις θέσεις. Δίνουµε τη δυνατότητα της εύρυθµης λειτουργίας των νοσοκοµείων, κυρίως των δέκα ή δώδεκα που αυτήν τη
στιγµή έχουν οξύτατο πρόβληµα και που δηµιουργείται µεγάλο
κοινωνικό πρόβληµα στις περιοχές όπου βρίσκονται, τα οποία
λειτουργούν παράνοµα, χωρίς νόµιµη σύνθεση ΔΣ. Επίσης, λύνουµε προκαταβολικά προβλήµατα που πιθανόν θα δηµιουργηθούν από την αντικατάσταση των διοικητικών τους συµβουλίων.
Αυτή είναι η εκφρασµένη θέση της Κυβέρνησης.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΕΛΛΑΣ: Κύριε Υπουργέ…

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Δεν θα γίνει άλλος
διάλογος. Σας παρακαλώ, εάν θέλετε µπορείτε να ρωτήσετε κατ’
ιδίαν. Πρέπει να προχωρήσουµε, γιατί έχουµε µείνει πάρα πολύ
πίσω.
Τελευταίοι οµιλητές επί της αρχής είναι ο κ. Νικόλαος Θηβαίος, Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και ο κ. Ουρσουζίδης.
Κύριε Θηβαίε, έχετε τον λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΗΒΑΙΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Αγαπητοί συνάδελφοι, θα σταθώ σε δύο άρθρα του πολυνοµοσχεδίου. Ειλικρινά, θα ήθελα να απαντήσω σε µια υποκρισία
που περισσεύει σε σχέση µε τη σύνθεση των υπηρεσιακών συµβουλίων.
Μέχρι πριν ενάµιση µήνα, συνάδελφοι, ήµουν εκπαιδευτικός
στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση στο νοµό µου. Πρέπει να σας
πω, συνάδελφοι της Αντιπολίτευσης, ότι είστε πολύ κακοί µαθητές όσον αφορά στην πραγµατικότητα σήµερα στα σχολεία.
Πραγµατικά, είναι να απορεί κανείς, όταν δεν έχει λάβει υπ’
όψιν του τι συµβαίνει µέχρι σχεδόν σήµερα στα δηµόσια σχολεία
σε επίπεδο ΠΥΣΔΕ και ΠΥΣΠΕ αντίστοιχα. Εγώ θα µιλήσω ως καθηγητής της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης.
Τα Συµβούλια αυτά είναι πενταµελή. Είναι ο γνωστός µέχρι
πρότινος, µέχρι πριν από λίγο, διευθυντής διευθύνσεως, ο διορισµένος µε το γνωστό τρόπο, το δηµοκρατικό, των συνεντεύξεων. Σε αυτές τις συνεντεύξεις καταξεφτιλίστηκαν αξιόλογοι
συνάδελφοι, άνθρωποι µε κύρος στην κοινωνία, άνθρωποι µε
αξιοπρέπεια! Αυτοί, λοιπόν, ήταν µέχρι πρότινος οι προϊστάµενοι. Δύο διορισµένοι µε το γνωστό τρόπο, από αυτούς που εξελέγησαν µε το γνωστό τρόπο των συνεντεύξεων. Και δύο αιρετοί,
που εκλέγουν οι συνάδελφοι όποτε γίνονται εκλογές, µια φορά
στα δύο χρόνια. Αυτή ήταν η σύνθεση.
Θέλετε να γυρίσουµε εκεί; Τόσα χρόνια δεν άκουσα κανέναν
να διαµαρτύρεται γι’ αυτό το πράγµα. Έχουν γίνει κακουργήµατα
σε ρουσφετολογικό επίπεδο µε αυτές τις συνθέσεις. Έχει αδικηθεί κόσµος! Ο υποφαινόµενος έχει διοριστεί στα πενήντα του µε
αυτές τις πολιτικές.
Εντάξει, εσείς κυβερνούσατε τόσα χρόνια. Αυτά κάνατε. Αυτά
ξέρετε. Όµως, ας έρθουµε λίγο στην ουσία σήµερα. Πώς εκλέχθηκαν οι νέοι διευθυντές; Ψήφισαν οι καθηγητές. Γι’ αυτό δεν
έχετε να πείτε τίποτα. Και ποιοι βγήκαν; Οι περισσότεροι ήταν οι
ίδιοι, γιατί κάποια πράγµατα δεν ωριµάζουν εύκολα σε ένα εκλογικό Σώµα. Δεν είναι κακό αυτό. Δεν φοβόµαστε…
(Θόρυβος από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Μη βιάζεστε! Ξέρετε πολύ λίγα από την εκπαίδευση. Δεν τα
ξέρετε όλα!
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ! Να µάθετε να σέβεστε! Σεβασµό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΗΒΑΙΟΣ: Μη διακόπτεις, συνάδελφε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Μην κάνετε διάλογο
σας παρακαλώ.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΗΒΑΙΟΣ: Λέω, λοιπόν, πολύ απλά ότι αυτό το
οποίο προσπαθείτε σήµερα να γίνει και που στην πράξη καθιερώνει αυτό που ζητάει η ΟΛΜΕ -το οποίο είναι ένα άλλο θέµα
που πρέπει να συζητήσουµε, δεν είναι της παρούσης- είναι να
υπάρχουν τρεις εκλεγµένοι στα ΠΥΣΔΕ. Ερχόµαστε, λοιπόν, σήµερα και ακούµε µια κριτική από αυτούς που κοµµατικοποίησαν
πλήρως τα ΠΥΣΔΕ, ότι πάµε να επαναφέρουµε το κοµµατικό κράτος στα ΠΥΣΔΕ!
Εντάξει, οι καθηγητές που µας άκουγαν –αν µας άκουγαν- θα
γελούσαν γιατί έχουν µια πολύ καλή αντίληψη για το τι συµβαίνει.
Θέλω να µπω τώρα σε ένα άλλο θέµα. Είναι επίσης άξιο απορίας - κυριολεκτικά άξιο απορίας- το ότι δεν έχει ακουστεί τι πρέπει να κάνουµε. Ακούστηκε να αποσυρθεί το άρθρο 31.
Σε σχέση µε το νέο ΕΣΔΑ και την αναθεώρηση των ΠΕΣΔΑ,
στο όνοµα, βέβαια, του ρόλου που έρχεται να παίξει το Υπουργείο σε σχέση µε τις αποφάσεις των περιφερειακών συµβουλίων:
Διευκρινίστηκε από τον Υπουργό και εχθές. Περιµένω ακόµα να
ακούσω γιατί να αποσυρθεί.
Εγώ ξέρω γιατί αυτοί το ζητούν. Το ζητούν γιατί δεν θέλουν
να εφαρµοστεί ο νέος ΕΣΔΑ και η αναθεωρηµένη ΠΕΣΔΑ. Είναι
απλό. Δεν το θέλουν. Είναι πολιτική επιλογή τους. Αυτή είναι η
ουσία, συνάδελφοι. Δεν τολµούν, όµως, να το πουν. Τι να πουν;
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Ότι διαφωνούν για το νέο ΕΣΔΑ, που ακολουθεί κατά γράµµα τις
ευρωπαϊκές οδηγίες για τη διαχείριση των αστικών αποβλήτων;
Ας βγουν να το πουν. Δεν το λένε.
Νοµίζω, λοιπόν, συνάδελφοι, ότι εδώ το θράσος περισσεύει.
Εµείς θέλουµε να δηλώσουµε ξεκάθαρα ότι αυτοί σήµερα που
κρύβονται πίσω από τη δήθεν χρεοκοπηµένη αυτοτέλεια της τοπικής υατοδιοίκησης έχουν άλλα πράγµατα στο µυαλό τους.
Έχουν, αν θέλετε, σύµµεικτα απορρίµµατα, φαραωνικές εγκαταστάσεις και τριτοκοσµικές πολιτικές λογικές περί καύσης. Τους
λέµε ξεκάθαρα ότι δεν θα τους κάνουµε τη χάρη.
Να σταθούµε και σε ένα ακόµα θέµα: Η Κυβέρνηση έχει µια
σαφή ευρωπαϊκή πολιτική σε αυτό το θέµα, όπως εκφράζεται
από το νέο ΕΣΔΑ. Συνεργάζεται µε την τοπική αυτοδιοίκηση για
ΦοΔΣΑ που θα εξυπηρετούν ευέλικτες οµάδες δήµων. Στόχος
µας είναι η ορθολογική διαχείριση στερεών αποβλήτων, η προστασία του περιβάλλοντος χωρίς υπέρογκα δηµοτικά τέλη, τα
οποία βλέπουν σαν αρπακτικά για µια ακόµα φορά οι γνωστοί
εθνικοί µας εργολάβοι.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
κ. Νικόλαο Θηβαίο, Βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ.
Τον λόγο έχει ο κ. Γεώργιος Ουρσουζίδης, οµοίως Βουλευτής
του ΣΥΡΙΖΑ, για επτά λεπτά ή λιγότερο αν θέλετε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, πόσοι οµιλητές
είναι ακόµη για να ολοκληρωθεί η διαδικασία;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ο κ. Ουρσουζίδης
είναι ο τελευταίος οµιλητής. Αµέσως µετά προχωράµε στη συζήτηση επί των άρθρων.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ: Και µετά θα συνεχίσουν οι ίδιοι
οµιλητές.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ναι, βεβαίως, αφού
προηγηθούν οι εισηγητές και οι ειδικοί αγορητές.
Κύριε Ουρσουζίδη, έχετε τον λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΥΡΣΟΥΖΙΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, κύριοι Υπουργοί,
κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σήµερα ερχόµαστε να υλοποιήσουµε κάτι το οποίο υποσχεθήκαµε στον ελληνικό λαό ότι θα
εφαρµόσουµε, προκειµένου να ξεκινήσει η τριετής προσπάθεια
να ανακτηθούν –όσο είναι δυνατόν- αυτά που έχουν χαθεί τα
προηγούµενα χρόνια.
Είναι τουλάχιστον υποκριτικό οι άνθρωποι που είχαν την ευθύνη της διακυβέρνησης της χώρας για τις τελευταίες τέσσερις
δεκαετίες, να έρχονται εδώ, µε έναν τρόπο πρωτοφανή, θα
έλεγα, λες κι έπαθαν αµνησία, να ισχυρίζονται πως ό,τι συµβαίνει
στη χώρα δεν είναι απόρροια αυτής της κοινοβουλευτικής αβελτηρίας των προηγούµενων δεκαετιών και της άσκησης της εξουσίας από τις κυβερνήσεις, αλλά ότι η ιστορία ξεκινάει από το
Μάιο του 2010 και µετά. Δεν είναι έτσι.
Σήµερα, λοιπόν, εµείς είµαστε υποχρεωµένοι να πάρουµε κάποια µέτρα, προκειµένου να εξορθολογιστούν οι δαπάνες του
δηµοσίου, το συνταξιοδοτικό σύστηµα, το φορολογικό, στο πλαίσιο µιας πολιτικής η οποία είναι µεν πολύ σκληρή, από την άλλη
µεριά όµως είναι αναγκαία.
Στο συνταξιοδοτικό δεν θα αναφερθώ πολύ, παρά µόνο στα
απολύτως αναγκαία µέτρα που έπρεπε να παρθούν. Ο όρος πρόωρη σύνταξη από καιρό έπρεπε να έχει καταργηθεί.
Με το υπό συζήτηση νοµοσχέδιο τίθενται τα όρια ηλικίας, τα
οποία ναι µεν είναι δυσάρεστα, αλλά είναι η απαραίτητη προϋπόθεση προκειµένου να αποκτηθεί ένα σύστηµα το οποίο να είναι
βιώσιµο.
Σε ό,τι αφορά το φορολογικό, το υπ’ όψιν νοµοσχέδιο θέτει
όρους οι οποίοι εξορθολογίζουν κάποια πρόστιµα τα οποία επιβάλλονταν µε τελείως ανεγκέφαλο, θα έλεγα, τρόπο. Δηλαδή
όταν ένας άνθρωπος δεν µπορούσε να κάνει τζίρο 10.000 ευρώ,
έπεφτε ένα πρόστιµο τέτοιο που τον εξόντωνε κυριολεκτικά και
τον πετούσε από το σύστηµα. Βεβαίως, υπάρχει η πρόνοια αυτά
τα µέτρα, εάν επαναλαµβάνονται τα ίδια παραπτώµατα, να αυξάνονται µε γεωµετρική πρόοδο.
Αναφέρθηκαν, επίσης, θέµατα τα οποία αφορούν στο περιβάλλον. Έγινε λόγος για τη δραστηριότητα στη βόρειο Χαλκιδική.
Είναι απορίας άξιο πώς άνθρωποι οι οποίοι λειτουργούν µέσα
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στην ακαδηµαϊκή κοινότητα, αγνοούν αυτά που λένε οι δικοί τους
συνάδελφοι στο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης. Αναφέροµαι στο
ΑΠΘ. Τριάντα δύο σχολές θετικών επιστηµών έχουν εκφράσει
άποψη για την υπ’ όψιν δραστηριότητα. Είκοσι έξι από αυτές
ήταν κατά της δραστηριότητας αυτής και οι έξι εξέφρασαν
άποψη χωρίς να είναι υπέρ.
Το Τεχνικό Επιµελητήριο Κεντρικής Μακεδονίας επίσης ήταν
κατά της έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων του συγκεκριµένου έργου. Και δηµιουργήθηκε µία εγκατάσταση µε έναν τρόπο
απολύτως απαράδεκτο, υπό την έννοια ότι οι προηγούµενες κυβερνήσεις δηµιούργησαν τις προϋποθέσεις στους επενδυτές να
καταστρέψουν τον Κάκαβο και κυρίως να πάρουν το µετάλλευµα,
χωρίς να προσδοκά η Ελλάδα ούτε ψήγµα από τον εξορυσσόµενο πλούτο της περιοχής, παρά µόνο να προσβλέπει στην απασχόληση και στις ασφαλιστικές εισφορές. Αυτό έλειπε, να τους
κάναµε δώρο και αυτά!
Αυτή είναι η πραγµατικότητα και δεν µπορεί ουδείς να επιχαίρει. Και ενδεχοµένως τα δικαστήρια θα κρίνουν -και οφείλουν να
κρίνουν- σύµφωνα µε τη διοικητική διαδικασία που προηγήθηκε,
η οποία πάσχει, αλλά είναι δύσκολο να ανατραπεί, αφού ήδη δηµιουργήθηκαν τετελεσµένα.
Τέλος, θα ήθελα να αναφερθώ στο χρέος. Είναι τουλάχιστον
υπερβολικό να ακούγεται εδώ από τους ανθρώπους της Αντιπολίτευσης, που είχαν την ευθύνη της χώρας, επαναλαµβάνω, για
πάρα πολλά χρόνια, ότι έχουν ρυθµίσει το ζήτηµα της διευθέτησης του χρέους είτε κουρέµατος από το 2012, όταν οι ίδιοι άνθρωποι προσπαθούσαν να πείσουν τον ελληνικό λαό ότι αυτές
οι θυσίες, στις οποίες υποβλήθηκαν τα τελευταία χρόνια, καθιστούν το χρέος βιώσιµο. Είναι αδιανόητο να ακούγεται αυτό το
πράγµα. Προσβάλλει τη νοηµοσύνη του ελληνικού λαού. Εξάλλου, η δυσανεξία σε συγκεκριµένα πρόσωπα των Ελλήνων πολιτών δεν είναι καθόλου τυχαία.
Δεν αφορά, λοιπόν, συνολικά όλη την πορεία των κοµµάτων
αυτών από το 1974 και µετά, αλλά συγκεκριµένα πρόσωπα και
την υποκρισία που αυτά επέδειξαν απέναντι στους πολίτες.
Κλείνοντας, θα ήθελα να πω δύο λόγια για τα πρόσφατα γεγονότα σε σχέση µε τις δηλώσεις του κ. Φίλη. Είµαι από τους ανθρώπους που υποστηρίζω την άποψη ότι κάθε πολίτης αυτής της
χώρας έχει δικαίωµα στην έκφραση της άποψής του µε τρόπο
δηµοκρατικά ελεύθερο. Είµαι, όµως, Βουλευτής ενός Κοινοβουλίου, σέβοµαι τις αποφάσεις αυτού του Κοινοβουλίου. Το 1994,
επί κυβέρνησης Ανδρέα Παπανδρέου, πάρθηκε µία απόφαση
που χαρακτηρίζει γενοκτονία τη σφαγή που συνέβη από το 1914
µέχρι το 1920 στον Πόντο και µετά από τέσσερα χρόνια, το 1998,
πάρθηκε µία παρόµοια απόφαση για τις 14 του Σεπτέµβρη σε
ό,τι αφορά στους πρόσφυγες της Μικράς Ασίας.
Αυτά, λοιπόν, τα θέµατα είναι λυµένα και θεωρώ πως ό,τι περνάει από εδώ δεν είναι απαραίτητα ορθό, αλλά υπόκειται σε µία
στοιχειώδη επιστηµονική επεξεργασία.
Όποιος, λοιπόν, θέλει να ανατρέψει αυτά -και είναι θεµιτό, αν
θέλετε- οφείλει να τα θέσει υπ’ όψιν της επιστηµονικής κοινότητας και όχι µε ευκαιριακό τρόπο, σε ένα κανάλι, να αναφέρει και
να ανοίγει ζητήµατα για τα οποία ο ελληνικός λαός -και ειδικότερα ένα κοµµάτι του ελληνικού λαού- έχει δικαίωµα στη µνήµη
των άταφων νεκρών του. Αυτό το απλό πράγµα µου µετέφεραν
εµένα οι παππούδες µου και κανένα αίσθηµα µίσους απέναντι σε
κανέναν λαό. Όµως, το δικαίωµα µνήµης απέναντι στους άταφους νεκρούς έπρεπε να οριστεί. Η 19 του Μάη είναι για τους
Πόντιους, η 14 του Σεπτέµβρη είναι για τους πρόσφυγες της Μικράς Ασίας. Αυτό δεν αλλάζει. Αυτό είναι ένα γεγονός το οποίο
συνέβη, όπως και να το ονοµάσει κανείς.
Από εκεί και ύστερα, ό,τι έχει σχέση µε υπερφίαλες εκφράσεις
που καπηλεύονται την έννοια αυτού του αγνού συναισθήµατος
που αισθάνεται ο ελληνικός λαός, δεν τις υποκαθιστά καµµία, µα
καµµία δήλωση κανενός.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
κ. Γεώργιο Ουρσουζίδη από το ΣΥΡΙΖΑ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κηρύσσεται περαιωµένη η συζήτηση επί της αρχής του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Περι-
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βάλλοντος 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».
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα να ενηµερώσω το
Σώµα ότι επί της αρχής του σχεδίου νόµου έχει υποβληθεί αίτηση διεξαγωγής ονοµαστικής ψηφοφορίας από Βουλευτές της
Νέας Δηµοκρατίας, η οποία θα διεξαχθεί µετά το τέλος της συζήτησης επί των άρθρων και των τροπολογιών.
Εισερχόµαστε τώρα στη συζήτηση επί των άρθρων και των
τροπολογιών. Η διαδικασία έχει ως εξής: Θα µιλήσουν πρώτα οι
εισηγητές και οι ειδικοί αγορητές επί των άρθρων και των τροπολογιών, κατόπιν οι εναποµείναντες οµιλητές επί της αρχής, οι
οποίοι θα µιλήσουν και επί των άρθρων και επί των τροπολογιών
και στη συνέχεια θα πάρουν τον λόγο όσοι τυχόν εγγραφούν επί
των άρθρων και των τροπολογιών.
Τον λόγο έχει ο εισηγητής της Πλειοψηφίας κ. Ιωάννης Σηφάκης.
Ορίστε, κύριε Σηφάκη, έχετε τον λόγο για οκτώ λεπτά.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΗΦΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τα άρθρα του προτεινόµενου σχεδίου νόµου που περιλαµβάνει ως κύριο νοµοθετικό έργο την
ενσωµάτωση στην ελληνική νοµοθεσία της οδηγίας 27 του 2012
για την ενεργειακή αποδοτικότητα, περιέχουν ρυθµίσεις που εισάγουν οκτώ Υπουργεία της Κυβέρνησης. Μέσα σ’ αυτά τα
άρθρα περιέχονται και προαπαιτούµενες δράσεις στο πλαίσιο
της συµφωνίας που ψηφίστηκε στις 14 Αυγούστου, όσο και αν ο
κ. Σκρέκας επιµένει να µη διαβάζει τη συµφωνία που και ο ίδιος
ψήφισε για να τις ανακαλύψει.
Η ίδια η ενσωµάτωση της οδηγίας 2012/27 αποτελεί απαίτηση
της συµφωνίας για ενσωµάτωσή της ως το τέλος Οκτωβρίου
2015 –σελίδα 1029 του ΦΕΚ της συµφωνίας, εδάφιο 4.3- όπως
ακόµα και οι ρυθµίσεις για τη Γενική Γραµµατεία Δηµοσίων Εσόδων και ο καθορισµός ηµεροµηνίας µετάβασης από το ένα καθεστώς στο άλλο για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στο
πετρέλαιο (diesel) των αγροτών.
Η ψήφιση των εν λόγω µέτρων θα συµβάλει στην απολύτως
αναγκαία, άµεση ολοκλήρωση της πρώτης αξιολόγησης, την
εκταµίευση της υποδόσης των 2 δισεκατοµµυρίων ευρώ, την
πληρωµή ληξιπρόθεσµων οφειλών του δηµοσίου και εν τέλει στη
σταθεροποίηση της οικονοµίας, καθώς είναι απαραίτητη για την
επανεκκίνησή της και τη δυνατότητα να σκεφτόµαστε πιο πέρα
για το παράλληλο πρόγραµµα που έχει ψηφίσει ο ελληνικός
λαός.
Ακόµα, το σχέδιο νόµου περιέχει πολλές χρήσιµες ρυθµίσεις
για τη ρύθµιση ανοιχτών θεµάτων, την ικανοποίηση αιτηµάτων
της κοινωνίας και την προώθηση πολιτικών και δράσεων σε διάφορους τοµείς.
Δυστυχώς, εχθές τόσο ο κ. Σκρέκας και ο κ. Βρούτσης, όσο
και η συντριπτική πλειοψηφία των Βουλευτών της Αξιωµατικής
Αντιπολίτευσης –από αυτούς που µίλησαν- έβγαζαν λογύδρια επί
παντός επιστητού για ό,τι κινείται όρθιο, εκτός της ουσίας του
συγκεκριµένου σχεδίου νόµου που –υποτίθεται- ότι συζητάµε.
Σχεδόν το ίδιο συνέβη και στη συζήτηση στις επιτροπές, ακόµα
και επί των άρθρων.
Ειλικρινά, και τι δεν ακούσαµε εχθές! Αν δεν ήξερε κανείς ποιο
είναι τι αντικείµενο του νόµου, ακούγοντας τους Βουλευτές της
Νέας Δηµοκρατίας κυρίως θα νόµιζε ότι βρεθήκαµε εδώ µε ελεύθερο θέµα, για να µιλήσουµε για ό,τι θυµόταν ο καθένας. Ακόµα
και γλαφυρές κορώνες υπέρ των Ποντίων αδελφών µας ακούσαµε, όταν προφανώς δεν υπάρχει κανείς σ’ αυτό το Κοινοβούλιο
που να µην υπερασπίζεται το δίκιο τους και την ιστορία τους που
αποτελεί αναπόσπαστο και σηµαντικό τµήµα από τα βάσανα και
τα έπη του υπερήφανου ελληνικού λαού που κάποιοι τον έφεραν
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ως εδώ, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια και τώρα ψάχνουν την
κάθε ευκαιρία για να τον κοροϊδέψουν, χωρίς βέβαια κανένα αποτέλεσµα.
Όµως, τι είπαν ο κ. Σκρέκας, ο κ. Βρούτσης, η Νέα Δηµοκρατία
για το νοµοσχέδιο; Είπαν ότι η ενσωµάτωση της οδηγίας είναι
θετική και µίλησαν για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στο αγροτικό πετρέλαιο. Είναι τουλάχιστον προκλητικό και παράλληλα
είναι να απορεί κανείς για τη σοβαρότητα της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης που θεσµικά τουλάχιστον παίζει σηµαντικό ρόλο στις
δηµοκρατίες –εδώ, δυστυχώς, δεν τον παίζει, ειδικά σ’ αυτήν τη
φάση- να έχουν ψηφίσει ακριβώς αυτό το µέτρο όσον αφορά τον
ειδικό φόρο κατανάλωσης πετρελαίου για τους αγρότες πριν
δυόµισι µήνες, στις 14 Αυγούστου, και τώρα να κάνουν αντιπολίτευση στον ίδιο τους τον εαυτό.
Όλο το θέµα κινείται µόνο στο πλαίσιο φθηνών θεατρινισµών,
κύριε Σκρέκα.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ: Όχι. Δεν το ψηφίσαµε.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΗΦΑΚΗΣ: Κύριε Σκρέκα, σταθείτε στο ύψος των
περιστάσεων. Μην προσπαθείτε µάταια –το έργο το είδατε πριν
από ενάµιση µήνα- να κοροϊδέψετε τον ελληνικό λαό, χύνοντας
κροκοδείλια δάκρυα γι’ αυτούς που διαλύσατε τόσα χρόνια, τους
αγρότες. Καταφέρατε να φθάσετε τον πρωτογενή τοµέα µόλις
στο 3% του Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος και τα παιδιά των
αγροτών να φεύγουν στο εξωτερικό µη θεωρώντας την αγροτική
δουλειά σαν δουλειά µε την οποία µπορεί κάποιος να ζήσει, ιδιαίτερα στη συντριπτική πλειοψηφία της υπαίθρου που ο αγροτικός κλήρος είναι δεκαπέντε έως σαράντα στρέµµατα.
Συµβάλλετε σήµερα µε την ψήφιση των άρθρων στην προσπάθεια για την ενεργειακή αποδοτικότητα και την αναγκαία σταθεροποίηση της χώρας και αφήστε τις πολιτικάντικες προσπάθειες
που δεν πείθουν κανέναν, ιδιαίτερα όταν η ετυµηγορία του ελληνικού λαού είναι αχνιστή, κι όταν ακόµα έχετε να λύσετε σηµαντικά θέµατα φυσιογνωµίας και εκπροσώπησης της παράταξής
σας.
Όσον αφορά τις αιτιάσεις του κ. Μανιάτη: η κυβέρνηση Νέα
Δηµοκρατία-ΠΑΣΟΚ ήταν αυτή που δεν ενσωµάτωσε την οδηγία
αυτή µέχρι τον Ιούνιο του 2014, ως όφειλε. Τον Σεπτέµβριο του
2014, λέει ο κ. Μανιάτης, τι περιµένατε; Δεν θυµάστε τι εποχή
ήταν; Εσείς, λέει, γιατί δεν το κάνατε επτά µήνες;
Κύριε Μανιάτη, πρώτον, είχατε ετοιµάσει µια απλή µετάφραση
της οδηγίας χωρίς να εξειδικεύετε σχεδόν τίποτα. Στη διάρκεια
της διακυβέρνησης από ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ και παρά το γεγονός ότι
ήταν η πρώτη φορά που αναλάβαµε τη διακυβέρνηση της χώρας
και θα δικαιολογείτο κάποια καθυστέρηση, επεξεργαστήκαµε κάποια σηµαντικά θέµατα της συµφωνίας, όπως η επέκταση της
εφαρµογής της σε όλο το δηµόσιο τοµέα, αλλά και στα κτήρια
περιφερειών και δήµων, αλλά κυρίως στον ιδιωτικό τοµέα στη
σύνθετη επιβολή καθεστώτος επιβολής σε διανοµείς ενέργειας
και επιχειρήσεις λιανικής πώλησης, και µέτρων πολιτικής. Διότι
έπρεπε να βρεθεί ένας τρόπος χρηµατοδότησης της εξοικονόµησης στον ιδιωτικό τοµέα, κάτι που µπορεί να γίνει µε τα καθεστώτα επιβολής και την ίδρυση ενεργειακών εταιρειών και όχι
χωρίς αυτά, µε τον τρόπο που εσείς είχατε προωθήσει την ενσωµάτωση αυτής της οδηγίας.
Και µιλάτε για το Σεπτέµβριο του 2014, κύριε Μανιάτη; Μήπως
ήταν ανετότερες οι συνθήκες της χώρας από το Φλεβάρη και
µετά, όταν µας παραδώσατε µια χώρα µε τη θηλειά στο λαιµό
προσδοκώντας σε µια ολιγόµηνη αριστερή παρένθεση;
Αφήστε, κύριε Μανιάτη, την ανέξοδη Αντιπολίτευση και συµβάλλετε µε την ψήφιση του εν λόγω νοµοσχεδίου σε θέµατα που
αφορούν τουλάχιστον την ενσωµάτωση της οδηγίας, που εσείς
βέβαια είχατε φέρει στο παρελθόν µε αρκετά µεγάλη καθυστέρηση.
Το νέο ταµείο -για την ίδρυση του οποίου διαφωνείτε- που θα
ιδρυθεί είναι απολύτως απαραίτητο για να υπάρχει σαφής και
συγκεκριµένος προσανατολισµός στην επίτευξη του πολύ σηµαντικού έργου της ενεργειακής εξοικονόµησης.
Η ενεργειακή απόδοση είναι εξειδικευµένο θέµα, αφορά όλο
το δηµόσιο τοµέα και είναι απαραίτητος ο έλεγχος της προώθησης του στόχου και στον ιδιωτικό τοµέα.
Εµείς θέλουµε και θα επιτύχουµε σοβαρά αποτελέσµατα και
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δεν σκεφτόµαστε να δηµιουργήσουµε άλλη µια δοµή -µε τον
τρόπο που εσείς δηµιουργούσατε στο παρελθόν- η οποία λόγω
γραφειοκρατίας και πελατειακών σχέσεων δεν επιτελούσε το
ρόλο για τον οποίο ιδρύθηκε.
Και έρχοµαι στα βασικά άρθρα του σχεδίου νόµου.
Στο άρθρο 4 καθορίζεται ενδεικτικός στόχος ενεργειακής απόδοσης, ώστε να επιτευχθεί εξοικονόµηση 20% στην τελική κατανάλωση ενέργειας ως το 2020.
Στο άρθρο 7 θεσπίζεται η υποχρέωση στο δηµόσιο τοµέα να
γίνεται ετήσια ανακαίνιση του 3% επί της επιφάνειας των ιδιόκτητων κτηρίων του δηµόσιου µε ωφέλιµη επιφάνεια άνω των διακοσίων πενήντα τετραγωνικών µέτρων. Επίσης, θεσπίζεται η
υποχρέωση των περιφερειών και των δήµων στο πλαίσιο της οικονοµικής εφικτότητας να εκπονούν σχέδια δράσης για την ενεργειακή ανακαίνιση των κτηρίων.
Στο άρθρο 8 καθορίζεται ότι το δηµόσιο θα αγοράζει ή θα ενοικιάζει κτήρια ενεργειακής κλάσης τουλάχιστον Γ’.
Στο άρθρο 9, όσον αφορά την εξοικονόµηση στον ιδιωτικό
τοµέα, θεσπίζεται καθεστώς επιβολής στους διανοµείς ενέργειας
και στις επιχειρήσεις λιανικής πώλησης ενέργειας σε συνδυασµό
µε µέτρα πολιτικής, µε σαφή στόχο ως το 2020 να επιτευχθεί
εξοικονόµηση 3332,7 χιλιάδων τόνων ισοδύναµου πετρελαίου.
Το σχέδιο νόµου ουσιαστικά προτρέπει τους διανοµείς και τις
επιχειρήσεις λιανικής πώλησης 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 µε ποσό ισοδύναµο προς τις επενδύσεις που απαιτούνται για την υλοποίηση των υποχρεώσεών τους.
Στο άρθρο 11 ορίζεται η υποχρέωση των διανοµέων να προµηθεύουν τους καταναλωτές µε ατοµικούς µετρητές σε ανταγωνιστικές τιµές. Καθιερώνεται σύστηµα ενεργειακών ελέγχων από
ανεξάρτητους πιστοποιηµένους ελεγκτές, ενώ προωθείται η µέγιστη στήριξη στη συµπαραγωγή και στην αποδοτική θέρµανση
και ψύξη για την ανάπτυξη αποδοτικών υποδοµών τηλεθέρµανσης, τηλεψύξης και ΣΥΘΗΑ. Τέλος, ιδρύεται µητρώο εταιρειών
ενεργειακών υπηρεσιών και προωθούνται οι ESCO’s.
Με το άρθρο 21 καθορίζεται η ίδρυση του εν προκειµένω νέου
ταµείου ενεργειακής απόδοσης και καθορίζεται από πού θα προκύψουν οι πόροι του νέου ταµείου.
Με το άρθρο 24 ρυθµίζονται θέµατα των πράσινων δηµοσίων
συµβάσεων, µε τις οποίες ο δηµόσιος τοµέας προµηθεύεται προϊόντα, υπηρεσίες και εργασίες χρησιµοποιώντας πράσινα κριτήρια κατά την αξιολόγηση των προσφορών.
Με το άρθρο 25 και εντός των επόµενων έξι µηνών γίνεται η
εκπόνηση σχεδίου που προωθείται για την αντιµετώπιση της
ενεργειακής πενίας και στο οποίο θα αποτυπώνονται δράσεις
που σχετίζονται µε τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας
και άλλα µέτρα κοινωνικής πολιτικής και τιµολόγησης.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κύριε Πρόεδρε, τελειώνω σε δυο λεπτά.
Με την προτεινόµενη διάταξη επιχειρείται η αντιµετώπιση του
φαινοµένου της ενεργειακής πενίας, εντοπίζοντας ενεργειακά
ευάλωτες κοινωνικές οµάδες και προτείνοντας µέτρα για την
ανακούφισή τους. Ορίζεται το ΚΑΠΕ ως εθνικό συντονιστικό κέντρο των δραστηριοτήτων που αφορούν την εξοικονόµηση ενέργειας.
Στο άρθρο 28 προωθείται η πολύ σηµαντική ρύθµιση όσον
αφορά το Κερατσίνι και τη Δραπετσώνα και δεν καταλαβαίνουµε,
κύριε Μητσοτάκη, προφανώς θα γίνουν νόµιµα αυτές οι διαδικασίες. Μην εκτίθεστε στην προσπάθειά σας να εξυπηρετήσετε
συγκεκριµένα συµφέροντα.
Στο άρθρο 31 δηλώνεται ότι το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων θα εγκρίνεται από το Υπουργικό Συµβούλιο και τα περιφερειακά σχέδια διαχείρισης αποβλήτων θα εγκρίνονται από τα
περιφερειακά συµβούλια µε γνώµη βεβαίως και των γενικών
γραµµατέων και µε απόφαση όσον αφορά τη συµµόρφωσή τους
µε το εθνικό σχέδιο από την κεντρική κυβέρνηση. Καταλαβαίνετε
πάρα πολύ καλά ότι µε αυτόν τον τρόπο κατοχυρώνεται η αυτο-
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τέλεια της τοπικής αυτοδιοίκησης.
Στο άρθρο 32, µετά τις τροποποιήσεις του Υπουργού, ρυθµίζονται µέτρα προς την κατεύθυνση της προστασίας των δηµοσίων εκτάσεων και δυνατότητας κάποιων που έχουν βγάλει
έγκριση επέµβασης να υλοποιήσουν τα έργα τους και µετά την
καταστροφή των δασών από πυρκαγιά.
Ακόµη, ρυθµίζονται θέµατα διαφόρων Υπουργείων, του
Υπουργείου Παιδείας, του Υπουργείου Νησιωτικής Πολιτικής,
του Υπουργείου Πολιτισµού και του Υπουργείου Περιβάλλοντος,
όπως και δηµοσιονοµικές ρυθµίσεις.
Είπαµε για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης των αγροτών ότι δεν
αλλάζει τίποτα. Είναι ψηφισµένο στις 14 Αυγούστου. Εδώ καθορίζεται απλά η ηµεροµηνία που ολοκληρώνεται το πρώτο καθεστώς και ξεκινάει το δεύτερο.
Τι δεν καταλαβαίνετε, κύριε Σκρέκα; Το ψηφίσατε και µάλιστα
ψηφίσατε και τις ηµεροµηνίες, ότι από 01-10-2016 µεταπίπτουµε
από το ένα εκατοστό στο άλλο. Δεν θα ψηφίσετε τώρα ότι το
πρώτο λήγει στις 30-09-2015; Δεν καταλαβαίνουµε. Λαϊκίζετε και
παρακαλώ, επειδή αυτό το πράγµα το καταλαβαίνει ο κόσµος,
να µην συνεχίσετε να το κάνετε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η φύση του παρόντος νοµοσχεδίου είναι τέτοια που θα επέτρεπε συγκλίσεις από 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 που
έτυχε της γενικής αποδοχής από όλες τις πτέρυγες, η Αντιπολίτευση επέλεξε τον δρόµο της άρνησης της ψήφισης επί της
αρχής κατά τη διάρκεια της συζήτησης στις επιτροπές.
Σας καλούµε στη µέγιστη υποστήριξη συγκεκριµένων άρθρων
και δράσεων που θα συµβάλουν και στη µεγαλύτερη υποστήριξη
στη µεγάλη προσπάθεια που γίνεται να παράξει πρακτικά αποτελέσµατα η ενσωµάτωση της οδηγίας για την ενεργειακή αποδοτικότητα, αλλά και σε ρυθµίσεις που επιλύουν προβλήµατα
συµπολιτών µας και προωθούν τις δράσεις αρκετών Υπουργείων.
Σας καλούµε να συµβάλλετε στην ταχύτερη επιστροφή της
αναγκαίας σταθερότητας, ανοίγοντας τον δρόµο για τη χρηµατοδότηση της χώρας στη συζήτηση για τη µείωση του δηµοσίου
χρέους και την επανεκκίνηση της οικονοµίας µε στόχο την παραγωγική ανασυγκρότηση και την ανάπτυξη, προσανατολισµένη
στις κοινωνικές ανάγκες, στην κοινωνική προστασία και στην
αναδιανοµή.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
κ. Σηφάκη, εισηγητή του ΣΥΡΙΖΑ.
Τον λόγο έχει τώρα ο εισηγητής της Νέας Δηµοκρατίας κ.
Κωνσταντίνος Σκρέκας, επίσης για οκτώ λεπτά.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Πρέπει να έχει µεγάλο θράσος, κύριε Πρόεδρε, ο εισηγητής
της Συµπολίτευσης για να εγκαλεί τη Νέα Δηµοκρατία για λαϊκισµό και κοροϊδία.
Κύριε εισηγητά, πραγµατικά έχετε πολύ µεγάλο θράσος να µιλάτε για λαϊκισµό, όταν εσείς ήσασταν εκείνοι που µιλάγατε για
όλα αυτά τα ωραία πράγµατα, τα οποία θα κάνατε τον Ιανουάριο
του 2015 µόλις θα ανερχόσασταν στην εξουσία, όταν υποσχεθήκατε ότι υπήρχε πρόγραµµα, ότι είχατε τον τρόπο τότε για να καταργήσετε τον ΕΝΦΙΑ, για να αυξήσετε τις συντάξεις, για να
βοηθήσετε τους αδυνάµους, για να καταργήσετε φόρους. Και
όταν ήρθατε προεκλογικά τον Σεπτέµβριο του 2015 και πάλι υποσχεθήκατε ένα παράλληλο πρόγραµµα που θα µετέφερε τους
φόρους -τον φόρο που θα ακύρωνε για παράδειγµα τον φόρο
στην εκπαίδευση- που θα έδινε λύσεις στους αδυνάµους, που θα
έφερνε ανάπτυξη.
Όλα αυτά εσείς τα υποσχεθήκατε. Γιατί τα υποσχεθήκατε
τότε; Δεν ξέρατε ότι δεν µπορείτε να τα κάνετε; Δεν ξέρατε ότι
όλα αυτά τα οποία λέγατε, αυτό το παράλληλο πρόγραµµα, ήταν
ένα πρόγραµµα, το οποίο θα µπορούσε να εφαρµοστεί µόνο σε
έναν παράλληλο κόσµο, σε έναν κόσµο που δεν είχε καµµία
σχέση µε αυτό που ζούσατε; Μιλάτε εσείς για λαϊκισµό και εγκαλείτε τη Νέα Δηµοκρατία, όταν επί δυόµισι χρόνια -από το 2012
έως το 2014- δεν ψηφίσατε τίποτα σε αυτήν τη Βουλή, ούτε καν
εκείνους τους νόµους που µείωναν τον ΦΠΑ στην εστίαση, στις

1396

ταβέρνες και στα εστιατόρια, που ήρθατε εσείς και αυξήσατε;
Όταν φέρναµε αναπτυξιακά projects, έργα, όπως τον αεραγωγό µεταφοράς φυσικού αερίου από το Αζερµπαϊτζάν στην Ελλάδα κι από εδώ µε κάθετες συνδέσεις προς τη Βόρεια Ευρώπη
και προς την Ιταλία, δεν ψηφίσατε ούτε αυτό.
Δεν ψηφίσατε ούτε τα δεκατέσσερα αεροδρόµια, τα οποία θα
έφερναν στα ταµεία του κράτους 1,2 δισεκατοµµύριο. Έπρεπε
να είχαν έρθει. Θα δούλευαν εκεί και χίλιοι εξακόσιοι άνθρωποι,
θα γίνονταν επενδύσεις και θα είχε έσοδα το κράτος, θα είχαν
έσοδα τα ασφαλιστικά ταµεία.
Και εγκαλείτε εσείς τη Νέα Δηµοκρατία για δηµαγωγία και λαϊκισµό, εσείς που δεν ψηφίσατε τίποτα; Εσείς που δεν ψηφίσατε
ούτε καν την αύξηση του αφορολόγητου ορίου στους συνταξιούχους και στους µισθωτούς, όταν το παραλάβαµε εµείς από την
κ. Κατσέλη -που την έχετε τώρα Πρόεδρο στην Εθνική Τράπεζαστις 5.000 ευρώ και σχεδόν το διπλασιάσαµε στις δικές µας ηµέρες και φτάσαµε το αφορολόγητο στις 9.500 ευρώ;
Και µιλάτε εσείς για λαϊκισµό και δηµαγωγία όταν παραλάβατε
µια χώρα µε ανάκαµψη στο 0,8% το 2014, όταν δύο χρόνια πριν
εµείς την είχαµε παραλάβει µε 7,5% ύφεση; Και σήµερα, µόλις
σήµερα το πρωί, οι φθινοπωρινές αξιολογήσεις-εκτιµήσεις της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Κοµισιόν µιλάνε για ύφεση 1,4% το
2015, αλλά και 1,3% το 2016. Μιλάνε και για αύξηση της ανεργίας
και το 2016 και το 2017. Θα έρθει ανάπτυξη στη χώρα δύο χρόνια
µετά, ενώ την παραλάβατε σε ανάκαµψη. Και την παραλάβατε
µε την ανεργία να µειώνεται κατά δύο ποσοστιαίες µονάδες µέσα
στο 2014, όπως εσείς οι ίδιοι παραδέχεστε και ο κ. Τσακαλώτος,
ο αρµόδιος Υπουργός, στο προσχέδιο του προϋπολογισµού, το
οποίο κατέθεσε.
Δεν µπορείτε να µιλάτε εσείς, κύριε εισηγητά, για λαϊκισµό και
δηµαγωγία, δεν µπορείτε να µιλάτε εσείς για κοροϊδία, όταν είσαστε η προσωποποίηση της κοροϊδίας.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΗΦΑΚΗΣ: Το ψηφίσατε για τους αγρότες, κύριε
Σκρέκα;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ: Έχετε κοροϊδέψει επανειληµµένα
δέκα µήνες τον ελληνικό λαό! Αλλά έρχεται τώρα η ώρα και πληρώνετε. Πληρώνεστε εσείς µε το ίδιο νόµισµα για αυτά τα οποία
είπατε και τα οποία υποσχεθήκατε.
Γι’ αυτό θα το ψηφίσετε µόνοι σας το άρθρο 51, το οποίο τριπλασιάζει το κόστος πετρελαίου στους αγρότες, στους κτηνοτρόφους και στους ψαράδες. Μόνοι σας θα το ψηφίσετε.
Κανένας από εµάς δεν θα το ψηφίσει. Βέβαια, δεν ξέρω αν θα το
ψηφίσετε κιόλας κι αν θα περάσει, γιατί περιµένω να δω τι θα κάνουν και οι συνέταιροί σας στην Κυβέρνηση, οι ΑΝΕΛ, γιατί είδαµε τι έγινε µε τις µικροζυθοποιίες. Είδαµε τι έγινε.
Και επειδή ακούστηκαν πολλά, πάρα πολλά για την περιβόητη
εργαλειοθήκη του ΟΟΣΑ, που υποτίθεται την έχετε κληρονοµήσει από µας, έλα που έρχεται η πραγµατικότητα και ο ίδιος ο Αρχηγός σας, ο Πρωθυπουργός σήµερα της χώρας, ο κ. Τσίπρας
σάς διαψεύδει. Είναι εκείνος ο οποίος είχε πει τον Μάρτιο του
2015 ότι η προηγούµενη εργαλειοθήκη του ΟΟΣΑ, το toolkit 1,
ήταν εφεύρηµα της τότε ελληνικής κυβέρνησης και του κ. Χατζηδάκη, ενώ η νέα εργαλειοθήκη -12 Μαρτίου του 2015 ο κ. Τσίπρας επισκέφτηκε στο Παρίσι τον κ. Κουρία, τον Πρόεδρο του
ΟΟΣΑ- το νέο περιεχόµενο, είπε ο Πρωθυπουργός της χώρας, ο
κ. Τσίπρας, των µεταρρυθµίσεων έγκειται στο ότι αυτές βασίζονται σε δικό µας σχέδιο, σε δικό σας σχέδιο δηλαδή, της Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ και στις πραγµατικές ανάγκες της χώρας και της
κοινωνίας και θα έχουν υψηλό οικονοµικό και κοινωνικό όφελος.
Αυτό το οποίο φέρατε πονηρά, πονηρά µέσα σ’ αυτήν την εναρµόνιση της κοινοτικής οδηγίας για να το περάσετε και το οποίο
καταψηφίστηκε στην επιτροπή, δεν ήρθε στην Ολοµέλεια, αλλά
απ’ ό,τι ακούµε και µαθαίνουµε πρόκειται να το φέρετε πάλι δια
της πλαγίας οδού µε τροπολογία.
Σας προειδοποιούµε, κύριε Υπουργέ, µην το φέρετε. Δεν θα
περάσει από µας. Θα καταψηφιστεί. Και βέβαια εδώ θα κριθεί και
η αξιοπρέπεια των ΑΝΕΛ. Περιµένουµε να δούµε αν θα φέρετε
κάτι -αν θέλετε διαψεύστε το, άµα κάνω λάθος- σε ό,τι αφορά
την καταστροφή των µικροµεσαίων ελληνικών ζυθοποιίων.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Εντάξει, θέλετε απάντηση;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ: Και δεν είπε αυτά µόνο, κύριε
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Φάµελλε, ο κ. Τσίπρας. Δεν µας υποχρεώνει κανείς, λέει, να κάνουµε τις µεταρρυθµίσεις. Θέλουµε να τις κάνουµε, είναι δικές
µας. Είναι δικό σας αυτό το σχέδιο.
Η εργαλειοθήκη νούµερο δύο, την οποία θα δούµε τις επόµενες µέρες να έρχεται –ένα, ένα τα άρθρα από ό,τι κατάλαβα,
γιατί δεν τολµάτε να το φέρετε όλο µαζί σαν νοµοσχέδιο- είναι
100% δική σας εργαλειοθήκη. Είναι ιδιοκτησία σας. Μάλιστα,
στοχεύουν στην εµπέδωση της κοινωνικής δικαιοσύνης και έχουν
κοινωνικό πρόσηµο. Αυτό λέτε για τη νέα εργαλειοθήκη. Περιµένουµε να την δούµε.
Ο κ. Κουρία, όµως, είχε πει κι άλλα πράγµατα, όταν ο υποφαινόµενος τον είχε επισκεφθεί ως νέος Υπουργός Ανάπτυξης στις
28 Νοεµβρίου του 2014. Μάλιστα, ο κ. Κουρία, ο οποίος έκανε
κοινές δηλώσεις µε τον κ. Τσίπρα, έλεγε ότι η Ελλάδα πρέπει να
επαινεθεί για την τεράστια µεταρρυθµιστική προσπάθεια των τελευταίων ετών. Αυτά έλεγε τον Νοέµβριο του 2014 ο κ. Κουρία
από τον ΟΟΣΑ. «Οι µεταρρυθµίσεις για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, τον περιορισµό των διοικητικών βαρών και τη
βελτίωση της διαφάνειας στις δηµόσιες προµήθειες έχουν ήδη
θετικό αντίκτυπο στην απόδοση της ελληνικής οικονοµίας, τη διεθνή ανταγωνιστικότητα της χώρας και την αποκατάσταση της
ανάπτυξης». Αυτά έλεγε ο κ. Κουρία, ο φίλος σας µε τον οποίο
σχεδιάζεται την εργαλειοθήκη νούµερο δύο και περιµένουµε να
δούµε το κοινωνικό πρόσηµο αυτής.
Άρα, για το παρόν νοµοσχέδιο, φυσικά και θα συµφωνούσαµε
µε την εναρµόνιση της κοινοτικής οδηγίας, που αφορά τα ενεργειακά θέµατα και που φυσικά την έχετε φέρει, χωρίς να περιλαµβάνει κανένα σχέδιο, κανέναν ολοκληρωµένο σχεδιασµό,
κανένα πλάνο για το πώς πραγµατικά αυτό θα υλοποιηθεί, θα
πραγµατοποιηθεί και θα γίνει πράξη. Μόνο στα χαρτιά την φέρνετε. Δεν λέτε πως αυτό θα γίνει, µε ποια κίνητρα, µε ποιες πολιτικές. Είναι ένα όχηµα αυτό το νοµοσχέδιο, για να περάσετε
αυτά τα προαπαιτούµενα, αλλά και να φέρετε αυτές τις τροπολογίες της ντροπής που φέρνετε. Να δούµε τι θα φέρετε µέχρι
το τέλος της ηµέρας σήµερα.
Στο άρθρο 21 ιδρύετε ένα νέο ταµείο. Γιατί ιδρύετε νέα δηµόσια δοµή που θα κοστίσει στους Έλληνες φορολογούµενους,
όταν υπάρχει το πράσινο ταµείο; Θα µπορούσατε ίσως εκεί να
µεταφέρετε -όπως κάνατε µε τις καθαρίστριες που τις µεταφέρατε από το Υπουργείο Οικονοµικών ως γραµµατείς στα δικαστήρια- από το πράσινο ταµείο αξιόλογο, πλεονάζον προσωπικό
στις άλλες δηµόσιες υπηρεσίες το οποίο θα µπορούσε να βοηθήσει και να επιτελέσει αυτό το έργο κι όχι να επιβαρύνετε µε
νέα διοικητικά συµβούλια, µε νέους προέδρους, µε νέους εργαζόµενους τον ήδη σκληρά φορολογούµενο Έλληνα πολίτη, που
δεν µπορεί να πληρώσει άλλους φόρους. Και το βλέπετε αυτό
από το έλλειµµα και τη δηµοσιονοµική τρύπα που έχετε το πρώτο
εννεάµηνο.
Το άρθρο 28 είναι το άρθρο της εξαπάτησης των πολιτών και
των κατοίκων του Κερατσινίου. Εξαπατάτε τον κόσµο µε δύο παραγράφους. Θα δώσετε λύση στην αναβάθµιση της περιοχής
εκείνης; Κοροϊδεύετε τον κόσµο! Τίποτα δεν κάνετε. Χωρίς σχεδιασµό, χωρίς πρόγραµµα, χωρίς µελέτη ή εκτίµηση των επιπτώσεων στην περιοχή εκεί και στις υφιστάµενες µονάδες που
δουλεύουν, αλλά και στον κόσµο που περιµένει να δει τη γειτονιά
του να βελτιώνεται. Πώς θα το κάνετε αυτό; Με τι σχέδιο, µε τι
χρήµατα, πού θα τα βρείτε; Κοροϊδεύετε τον κόσµο!
Το άρθρο 51 δεν θα ψηφιστεί από εµάς. Θα το ψηφίσετε µόνοι
σας αυτό το άρθρο που αφορά τους αγρότες, τους κτηνοτρόφους και ψαράδες. Μόνοι σας, 100%.
Τελειώνω -και χαίροµαι που µπήκε ο Υπουργός Παιδείας, ο κ.
Φίλης- µε την αναφορά του σε ό,τι αφορά τη Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου που έχει γίνει πολύ µεγάλος λόγος.
Θα ήθελα να πω δύο πράγµατα, κύριε Φίλη. Πολύ χαίροµαι
που είστε εδώ και ακούτε, γιατί δεν είναι καλό να ακούγονται
πράγµατα χωρίς να έχετε τη δυνατότητα να απαντήσετε. Δύο
πράγµατα, λοιπόν, συµβαίνουν. Ή έχετε κάνει ένα τεράστιο
λάθος, ένα τεράστιο ατόπηµα, µια γκάφα την οποία δεν είναι
κακό να παραδεχτείτε µε θάρρος. Είναι καλύτερο, είναι προτιµότερο, είναι πιο θαρραλέο να παραδεχτείτε ότι κάνατε ένα λάθος
και να ζητήσετε µια µεγάλη συγγνώµη, παρά να κάθεστε πεισµα-
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τικά και να µην απαντάτε. Εκτός αν υπάρχει κάποιο άλλο σχέδιο,
το οποίο θέλουµε να µας το πείτε.
Μήπως υπάρχει κάποιο άλλο σκοτεινό σχέδιο; Μήπως υποκρύπτεται κάτι άλλο; Μήπως προσπαθείτε εν όψει της επίσκεψης του
Πρωθυπουργού στη γειτονική Τουρκία να προσφέρετε καλές
υπηρεσίες και να προβάλετε µία πολιτική κατευνασµού προς
τους Τούρκους, δηµιουργώντας τεράστια προβλήµατα στις διαπραγµατευτικές και στις διεκδικητικές θέσεις της Ελλάδας;
Έχετε καταλάβει τι έχετε κάνει; Έχετε προκαλέσει την κατακραυγή και την οργισµένη αντίδραση όχι µόνο της Αξιωµατικής
Αντιπολίτευσης αλλά όλου του ελληνικού λαού και ιδιαίτερα των
Ελλήνων µε καταγωγή από τον Πόντο.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ολοκληρώστε,
κύριε Σκρέκα.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ: Το έχετε καταλάβει αυτό; Ποιος
είναι ο σκοπός της εµµονής σας; Για ποιον λόγο ο κ. Τσίπρας, ο
Πρωθυπουργός της χώρας, δεν βγαίνει να κατακρίνει και να
απορρίψει τα δικά σας λεγόµενα; Συµφωνεί; Δεν έχει λόγο ο κ.
Τσίπρας; Για όλα τα άλλα µιλάει, είναι λαλίστατος.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ολοκληρώστε τη
σκέψη σας, παρακαλώ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, εκείνο το οποίο
θέλω να πω προς τους συναδέλφους της Συµπολίτευσης είναι
το εξής: Αλλάξτε δρόµο, αλλάξτε ρότα, πείτε την αλήθεια στον
κόσµο, γιατί αυτό το οποίο κάνετε στη χώρα µας είναι πολύ κακό.
Κάνετε κακό στην πατρίδα µας. Δεν προσφέρετε υπηρεσίες. Αλλάξτε γρήγορα, γιατί φοβάµαι πολύ ότι το κακό το οποίο κάνετε
θα είναι ανεπανόρθωτο αν συνεχίσετε µ’ αυτόν τον τρόπο.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
εισηγητή της Νέας Δηµοκρατίας κ. Σκρέκα.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Για ποιο πράγµα ζητάτε τον λόγο;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Επί προσωπικού. Θα ήθελα να ανακαλέσει ο κ. Σκρέκας. Είπε προηγουµένως ότι κρίνεται η αξιοπρέπεια των Ανεξάρτητων Ελλήνων. Εδώ πιστεύω ότι και οι
τριακόσιοι είµαστε αξιοπρεπείς. Μπορεί να έχουµε τις όποιες πολιτικές αντιπαραθέσεις και διαφορές, αλλά θέµα αξιοπρέπειας
δεν τίθεται. Ζητώ από τον κ. Σκρέκα να ανακαλέσει.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Σας δίνω τον λόγο
µόνο γιατί ζήτησε να ανακαλέσετε, αλλά µην το τραβήξουµε περισσότερο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ: Ήθελα να πω «αξιοπιστία», όχι
«αξιοπρέπεια». Εκ παραδροµής είπα «αξιοπρέπεια».
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Εντάξει.
Τον λόγο έχει η ειδική αγορήτρια της Χρυσής Αυγής κ. Ελένη
Ζαρούλια για οκτώ λεπτά.
ΕΛΕΝΗ ΖΑΡΟΥΛΙΑ: Θα σας παρακαλέσω κι εγώ για λίγη
ανοχή στον χρόνο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Bεβαίως.
Ορίστε, έχετε τον λόγο.
ΕΛΕΝΗ ΖΑΡΟΥΛΙΑ: Σας ευχαριστώ πολύ.
Παρακολουθώντας τις αντιπαραθέσεις µεταξύ της Νέας Δηµοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ, µου έρχεται στο νου ένα πάρα πολύ
σοφό λαϊκό ρητό το οποίο λέει: «Είπε ο γάιδαρος τον πετεινό κεφάλα». Το θράσος, ο λαϊκισµός και η κοροϊδία ρέουν άφθονα και
στις δύο αυτές πολιτικές παρατάξεις. Μόνο και µόνο που η Νέα
Δηµοκρατία τολµάει να ακουµπήσει και να µιλάει για θέµατα που
άπτονται του πατριωτισµού των Ελλήνων και των εθνικών µας θεµάτων, είναι προκλητικό. Είναι το κόµµα που νοµιµοποίησε το εγκληµατικό Κοµµουνιστικό Κόµµα της Ελλάδος, το κόµµα που
πριν από δύο χρόνια στη Θεσσαλονίκη ίδρυσε το µουσείο Κεµάλ
Ατατούρκ. Έλεος.
Συνεχίζουµε σήµερα τη συζήτηση του σχεδίου νόµου για την
ενσωµάτωση της οδηγίας περί ενεργειακής απόδοσης και λοιπές
διατάξεις, αλλά στην πραγµατικότητα είναι και αυτό άλλο ένα πολυνοµοσχέδιο που περιλαµβάνει τα νέα προαπαιτούµενα, δη-
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λαδή νέες επιβαρύνσεις προς τον ελληνικό λαό. Πλέον µόνο έτσι
µπορούν να ερµηνευθούν τα µέτρα που επιτάσσουν οι θεσµοί.
Στο άρθρο 11 αναφέρεστε σε εγκατάσταση θερµιδοµετρητών
σε διαµερίσµατα πολυκατοικιών που έχουν κεντρική θέρµανση
και σε χρήση ατοµικών µετρητών. Οι δε δαπάνες για την εγκατάσταση µπορούν να θεωρηθούν επιλέξιµες στο πλαίσιο υλοποίησης συγχρηµατοδοτούµενων προγραµµάτων ή άλλων µέτρων
πολιτικής, δηλαδή να επιδοτηθούν µέσω κοινοτικών προγραµµάτων.
Κύριοι, µπορείτε να µας πείτε τι στόχο έχει αυτή η υποχρέωση
και βεβαίως τι κόστος έχει αυτή η εγκατάσταση; Οι πολυκατοικίες που έχουν αποφασίσει να µην ανάβουν θέρµανση, γιατί να
πληρώσουν µια τέτοια εγκατάσταση; Σ’ αυτές που ακόµη µπορούν να πληρώσουν για θέρµανση, η ρύθµιση αυτή θα συνεπάγεται και πληρωµή κοινοχρήστων βάσει του µετρητή αυτού; Όλα
αυτά τα έξυπνα συστήµατα πώς θα ωφελήσουν τον καταναλωτή;
Θα ισχύει και στην Ελλάδα ό,τι ισχύει και σε άλλες χώρες, δηλαδή θα έχουν υψηλότερες χρεώσεις οι καταναλωτές που θα
χρησιµοποιούν ρεύµα στις ώρες αιχµής;
Το λέω αυτό γιατί οι εν λόγω ψηφιακοί µετρητές θα µπορούν
να µετρούν τρεις, τέσσερις διαφορετικές ωρολογιακές ζώνες κατανάλωσης. Ποσοτικά πώς ορίζεται η έννοια της ανταγωνιστικής
τιµής;
Να ξεκαθαρίσουµε ότι ο σκοπός της εγκατάστασης δεν είναι
κάτι το µεµπτό, όµως το ζήτηµα δεν είναι µόνο η ορθή τιµολόγηση των παρεχόµενων υπηρεσιών παροχής ενέργειας, αλλά η
δυνατότητα αποπληρωµής σε περίπτωση που υπάρχουν καθυστερηµένες οφειλές λόγω ανεργίας ή απώλειας εισοδήµατος.
Η αναγκαιότητα εγκατάστασης αυτόµατων συστηµάτων απαιτεί κάποια έξοδα. Ακόµη και για τις πιο µικρές εγκαταστάσεις
απαιτούνται χρήµατα. Δύσκολο πράγµα όµως αυτό σε µια περίοδο λιτότητας. Υποτίθεται ότι προσπαθείτε να λανσάρετε ένα
σύστηµα διαχείρισης της ενέργειας που «θα» βοηθήσει στην αντιµετώπιση της ενεργειακής φτώχειας και πως «θα» δηµιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας. Όµως, τα πολλά «θα» και υποθετικά
σενάρια έχουν κουράσει τον ελληνικό λαό που δεν βλέπει να
ωφελείται από πουθενά. Αυτό που καταλαβαίνει ο Έλληνας πολίτης είναι ότι πρέπει για µια ακόµη φορά να βάλει το χέρι του
πολύ βαθιά στην τσέπη. Οι έξυπνες συσκευές, τα έξυπνα δίκτυα
και κατ’ επέκταση οι έξυπνες πόλεις θα ήταν καλά µόνο εάν η
ενέργεια δεν αντιµετωπιζόταν σαν εµπόρευµα, αλλά σαν ένα
αναγκαίο και απαραίτητο κοινωνικό αγαθό.
Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε ραδιοφωνική
συνέντευξή του είπε ότι για τη µείωση των τιµολογίων του ηλεκτρικού δηµιουργούνται οι προϋποθέσεις ώστε το 2016 τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις να δουν τους λογαριασµούς του να
µειώνονται. Να τονίσουµε σε αυτό το σηµείο ότι πρόκειται για
αυξήσεις της τάξεως του 31% στο ρεύµα για να καλυφθούν οι
αυξήσεις των εργαζοµένων στη ΔΕΗ, τις οποίες δώσατε στους
νυν Συριζαίους συνδικαλιστές.
Η απόφαση της Ρυθµιστικής Αρχής Ενέργειας για την αύξηση
του ειδικού τέλους µείωσης εκποµπών αερίων ρίπων ελήφθη στις
20 Δεκεµβρίου του 2014, δηλαδή στις αρχές της προεκλογικής
περιόδου. Έγιναν εκλογές στις 25 Ιανουαρίου και ο λαός επέλεξε
να γίνει ρήξη. Έγιναν και οι εκλογές στις 21 Σεπτεµβρίου. Το
αποτέλεσµα ήταν το ίδιο. Ο ΣΥΡΙΖΑ στην εξουσία. Όµως η ρήξη
δεν ήρθε ποτέ. Και όχι µόνο αυτό αλλά κατακλέβετε το λαό. Αυτή
είναι η επανάσταση της Αριστεράς!
Η Κυβέρνηση δεν στάθηκε σε καµµία περίπτωση αντάξια απέναντι στις φιλολαϊκές προεκλογικές της δεσµεύσεις. Η Χρυσή
Αυγή είναι ο µόνος πολιτικός φορέας του τόπου που στέκεται µε
ειλικρίνεια και ανιδιοτέλεια στο πλευρό του Έλληνα πολίτη. Ο
εξαθλιωµένος πλέον λαός µας αδυνατεί να αντεπεξέλθει ακόµα
και στα στοιχειώδη, όπως είναι η πρόσβασή του στην ηλεκτρική
ενέργεια, αγαθό επιβεβληµένο για την καθηµερινότητα. Η Χρυσή
Αυγή απαιτεί δραστική µείωση στα οικιακά τιµολόγια, ρύθµιση
των χρεών στη ΔΕΗ µε ρεαλιστικά, κοινωνικά κριτήρια.
Συνεχίζουµε µε το άρθρο 30, «Δικαιώµατα έρευνας και διαχείρισης γεωθερµικού δυναµικού υψηλών θερµοκρασιών». Αφορά
στην παράταση κατά πέντε έτη των συµβάσεων µίσθωσης δικαιωµάτων έρευνας και διαχείρισης γεωθερµικού πεδίου υψηλής
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θερµοκρασίας, που ήταν σε ισχύ κατά την 31η Δεκεµβρίου του
2014. Το ζήτηµα που ανακύπτει είναι σε τι στάδιο βρίσκονται οι
έρευνες, οι µελέτες και η αξιοποίηση των γεωθερµικών πεδίων.
Είναι σηµαντική η αξιοποίηση αυτής της ανανεώσιµης πηγής
ενέργειας που υπάρχει σε αφθονία στη χώρα µας, αλλά δεν βλέπουµε να υπάρχει πρόοδος. Τα πεδία γεωθερµίας αποδεδειγµένα βρίσκονται σε όλη την επικράτεια και εξαιτίας µάλλον
οικονοµικών συµφερόντων πολυεθνικών εταιριών, η Κυβέρνηση
κωλυσιεργεί ως προς την εκµετάλλευσή τους.
Θα ήθελα να κάνω µια επισήµανση για τους υδρογονάνθρακες
προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Κατηγορήσατε
την προηγούµενη κυβέρνηση ότι καλλιεργούσε ψεύτικες ελπίδες
και πως η τωρινή ηγεσία δεν θα το επαναλάβει. Θα επαναλάβω
αυτό που είχε πει ο καθηγητής γεωλογίας κ. Ζελελίδης και που
την υιοθετούµε στις πολιτικές µας θέσεις. Αν αξιοποιηθούν οι περιοχές νότια της Κρήτης, τα ευρήµατα στη δυτική Ελλάδα, το
Καστελόριζο και η λεκάνη του Ηροδότου που εκτείνεται µεταξύ
Ελλάδος, Κύπρου και Αιγύπτου τότε καλύπτεται η ενεργειακή αυτονοµία της Ευρώπης για πενήντα χρόνια. Η ενεργειακά γυµνή
Ευρώπη σύντοµα θα αντιµετωπίσει τεράστιο πρόβληµα ενεργειακής αυτάρκειας. Οι Ευρωπαίοι βλέποντας αυτόν τον κίνδυνο να
πλησιάζει συντάσσουν τις οδηγίες ώστε να καθυστερήσει όσο το
δυνατόν γίνεται. Για την ενσωµάτωση µιας τέτοιας οδηγίας δεν
µιλάµε και εµείς εδώ;
Το νοµοσχέδιο ορίζει έναν εθνικό στόχο ενεργειακής απόδοση
έως το 2020, ο οποίος θα καθοριστεί µε υπουργική απόφαση. Η
ενεργειακή ένωση προωθείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και θα
µας καλέσετε να την κυρώσουµε, αν φυσικά δεν το κάνετε µε µία
υπουργική απόφαση. Έχετε βάλει σκοπό να προσδεθούµε περισσότερο στο ιµπεριαλιστικό άρµα των Ηνωµένων Πολιτειών
της Αµερικής µε την εισαγωγή υγροποιηµένου αερίου. Αυτό θα
οδηγήσει στην κατάργηση του ΤΑP και του αγωγού ΜπουργκάςΑλεξανδρουπόλεως.
Με το άρθρο 51 ορίζεται η κατάργηση του αγροτικού πετρελαίου, διαλύεται και εσείς τον πρωτογενή τοµέα, την ελληνική
αγροτιά, τη βάση ανάπτυξης της πραγµατικής οικονοµίας.
Η Χρυσή Αυγή απαιτεί την άµεση κατάργηση αυτού του άρθρου.
Το εν λόγω σχέδιο νόµου περιλαµβάνει µια πληθώρα διατάξεων
άλλων Υπουργείων. Τα θέµατα αρµοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης εξακολουθούν να αντιµετωπίζονται πρόχειρα και επιπόλαια και στην
προκειµένη περίπτωση µε την εισαγωγή δυο άρθρων, του άρθρου
37 και 38, στο συγκεκριµένο σχέδιο νόµου, το οποίο στο σύνολό
του ουδεµία σχέση έχει µε το αντικείµενο του ως άνω Υπουργείου.
Ωσότου αποφασίσει η Κυβέρνηση να αντιµετωπίσει εν συνόλω
και µε µακροπρόθεσµη στρατηγική, µε γνώµονα το συµφέρον
του έθνους και του λαού τα κρίσιµα ζητήµατα που αφορούν στο
συγκεκριµένο Υπουργείο, θα συνεχίσουν να ταλανίζουν την κοινωνία µας τα κρίσιµα θέµατα των εργασιακών σχέσεων, της
ανεργίας και της πρόνοιας, τα οποία δεν µπορούν να αντιµετωπιστούν µε ηµίµετρα.
Προς τη σωστή κατεύθυνση ωστόσο κινείται η ρύθµιση µε το
άρθρο 38 για τους δικαιούχους εργαζόµενους στον ιδιωτικό
τοµέα της άδειας φροντίδας τέκνου.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξης της οµιλίας της
κυρίας Βουλευτού)
Θα χρειαστώ ένα µε δυο λεπτά ακόµα. Ευχαριστώ.
Αυτή η ρύθµιση θα αποτελέσει µια ανάσα για τις οικογένειες
που έχουν εργαζόµενους γονείς. Βέβαια, κινδυνεύουµε να φτάσουµε στο σηµείο να µη χρειάζεται να εφαρµοστεί η συγκεκριµένη ρύθµιση γιατί µε την καλπάζουσα ανεργία υπάρχουν πολλοί
γονείς και θα υπάρξουν περισσότεροι –εµείς το απευχόµαστεπου δεν θα έχουν ανάγκη την άδεια αυτή καθώς θα είναι και οι
δυο άνεργοι. Αλλά και πάλι πρόκειται για ένα ηµίµετρο. Τουλάχιστον αυτό φαίνεται να έχει κάποια εφαρµογή προς το παρόν.
Τα άρθρα 39-45 αρµοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας, τα
οποία περιλαµβάνονται στο εν λόγω σχέδιο νόµου, θα µπορούσαν να χαρακτηριστούν ως διαδικαστικά, τακτοποιητικά και σε
συνέχεια του προηγούµενου νόµου Μπαλτά που ψηφίστηκε το
Μάιο του τρέχοντος έτους. Αφορούσαν διάφορα διοικητικά κυ-
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ρίως θέµατα της εκπαίδευσης και έχουν εντελώς αποσπασµατικό
χαρακτήρα αποτελώντας λύσεις ανάγκης της τελευταίας στιγµής και ηµίµετρα, αφού σε περίπτωση που δεν ψηφιστούν θα δηµιουργηθεί σοβαρό πρόβληµα νοµιµοποίησης στελεχών µε
θητείες που λήγουν την 31η Δεκεµβρίου 2015 και στελεχών της
λειτουργίας υφισταµένων δοµών.
Στο ίδιο πνεύµα κινούνται και οι ρυθµίσεις που αφορούν στη
δυνατότητα δεύτερης ευκαιρίας σε απόφοιτους παλαιότερων
ετών για την εισαγωγή τους στην τριτοβάθµια εκπαίδευση, δεδοµένου ότι το σύστηµα εισαγωγής αλλάζει από το τρέχον σχολικό έτος. Σε γενικές γραµµές, η προκείµενη νοµοθετική
εισαγωγή επτά σχετικών περί παιδείας άρθρων σε σχέδιο νόµου
άσχετο στο σύνολό του µε το Υπουργείο Παιδείας αποτελεί την
πιο χειροπιαστή απόδειξη της προχειρότητας µε την οποία αντιµετωπίζονται τα θέµατα της εκπαίδευσης από την Κυβέρνηση και
την παντελή απουσία οποιουδήποτε σχεδιασµού και µακρόπνοης
προοπτικής. Δεν θα ήταν άστοχο να ειπωθεί ότι η περίοδος της
διακυβέρνησης από τη σηµερινή κυβερνητική πλειοψηφία αποτελεί µοναδικό µνηµείο ανοργανωσιάς, αποσπασµατικής αντιµετώπισης και µάλιστα λανθασµένης των κρίσιµων ζητηµάτων που
αφορούν στην εκπαίδευση, όπως έχει συµβεί επανειληµµένα και
στο παρελθόν.
Πρέπει να επισηµανθεί ότι η ρύθµιση του άρθρου 40 αποτελεί
απλά ένα ηµίµετρο στην προσπάθεια αντιµετώπισης των δυσµενών συνεπειών και της σύγχυσης που προκαλούν 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 Παιδείας αδυνατεί να επιτύχει λόγω ανεπάρκειας και ανικανότητας.
Κατά τα λοιπά, έχουµε άλλη µια δέσµη προαπαιτουµένων για
την εκταµίευση της δόσης. Δεν διαφέρει από τα υπόλοιπα που
έχετε φέρει ως τώρα. Ακολουθείτε πιστά τα χνάρια των προηγουµένων κυβερνήσεων µε εξοντωτικές µνηµονιακές πολιτικές που
στόχο έχουν την υποδούλωση και εξάρτηση της Ελλάδος από
τις ξένες τοκογλυφικές δυνάµεις. Παρατηρούµε πως η Αριστερά
είναι πιστή στον υπερατλαντικό αφέντη, στους «φονιάδες των
λαών» όπως αρέσκεστε να τους αποκαλείτε –δεν ξέρω βέβαια αν
αυτό ισχύει τώρα που έχετε την εξουσία στα χέρια σας.
Η Χρυσή Αυγή δεν πρόκειται να υπερψηφίσει νέα µέτρα, νέα
προαπαιτούµενα που εξαθλιώνουν τον ελληνικό λαό και δεν προσφέρουν καµµία ελπίδα σωτηρίας. Αυτό που χρειάζεται η πατρίδα είναι µια Ελλάδα ελεύθερη, χωρίς δουλείες προς
τοκογλύφους και µεγάλους αφέντες. Και µια τέτοια Ελλάδα δεν
µπορεί να υπάρξει µε αριστερή Κυβέρνηση παρά µονάχα µε µια
εθνική ηγεσία.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Χρυσής Αυγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε την
ειδική αγορήτρια της Χρυσής Αυγής κ. Ελένη Ζαρούλια.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι από τα άνω δυτικά θεωρεία παρακολουθούν τη συνεδρίασή µας, αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση
της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για
την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, σαράντα ένας µαθητές και µαθήτριες και δύο
εκπαιδευτικοί από το 49ο Δηµοτικό Σχολείο Πάτρας.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Προχωρούµε µε τον κ. Μανιάτη Ιωάννη, ειδικό αγορητή της
Δηµοκρατικής Συµπαράταξης για οκτώ λεπτά.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το χειρότερο που µπορεί να
πάθει µια κυβέρνηση είναι να καταντήσει να είναι ακούσιος Ιανός,
να είναι ένα πρόσωπο που έχει δυο όψεις και να µην έχει καταλήξει ποια από τις δυο όψεις κάθε φορά θέλει, να είναι ταυτόχρονα ή εναλλάξ Δόκτωρ Τζέκιλ ή Μίστερ Χάιντν.
Κύριε Υπουργέ, θέλω να σας ρωτήσω ευθέως: Το µνηµόνιο
Τσίπρα, το µνηµόνιο που διαπραγµατευτήκατε και υπογράψατε
εσείς, το αποδέχεστε; Η πατρότητά του είναι δική σας; Ολόδική
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σας; Ναι ή όχι; Εάν δεν λύσετε αυτό το βαθύτατα υπαρξιακό σας
πρόβληµα, τότε το µόνο που έχετε να προσφέρετε στον ελληνικό
λαό είναι µόνο παραπανίσιο πόνο και παραπανίσιες θυσίες.
Λύστε, λοιπόν, πρώτα απ’ όλα τα προβλήµατα µε τον εαυτό σας.
Ξεκαθαρίστε εάν προτίθεστε να σεβαστείτε την αξιοπρέπεια της
υπογραφής σας.
Λυπάµαι να πω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι το µόνο που
ακούω είναι εναλλακτικά µέτρα, ισοδύναµα που γίνονται ανύπαρκτα, µπρος-πίσω, είπα-ξείπα και στην πραγµατικότητα είµαστε
διαρκώς βαλτωµένοι στον ίδιο βούρκο της ακινησίας και της µη
λήψης απόφασης.
Έχουµε χαρακτηρίσει τη σηµερινή Κυβέρνηση ως µια εθνικολαϊκιστική Κυβέρνηση. Θα σας δώσω δυο τρία χαρακτηριστικά
παραδείγµατα, πριν περάσω στο νοµοσχέδιο:
Πριν λίγες µέρες είχαµε ένα ράπισµα, ένα χαστούκι, σε βάρος
της Κυβέρνησης από το Ανώτατο Δικαστήριο της χώρας, από το
Συµβούλιο Επικρατείας. Το Συµβούλιο της Επικρατείας για τρίτη
φορά αποφάσισε εν ολοµελεία ότι η επένδυση στις Σκουριές, η
επένδυση στα µεταλλεία Χαλκιδικής, είναι απόλυτα συµβατή µε
τις αυστηρότερες ευρωπαϊκές κι εθνικές προδιαγραφές και ακύρωσε την απόφαση του αρµόδιου Υπουργού, µε την οποία σταµάτησαν οι εργασίες των δυόµισι χιλιάδων εργαζοµένων.
Μετά την απόφαση αυτή, τι ακούσαµε από την Κυβέρνηση; Ένα
ψέλλισµα ότι «ξέρετε, δεν έχει δηµοσιευθεί η απόφαση της Ολοµελείας». Μα, προφανώς, η απόφαση της Ολοµελείας θα δηµοσιευθεί µετά από ένα ενάµιση µήνα. Όµως, είναι ψευδές ότι έτσι
αποφάσισε η Ολοµέλεια; Και αν δεν είναι ψευδές και είναι αληθές,
η Κυβέρνηση δεν θεωρεί ότι έχει χρέος να ανακρούσει πρύµναν
και να στείλει ένα ξεκάθαρο µήνυµα περί ταυτόχρονης προσέλκυσης ιδιωτικών επενδύσεων µε αυστηρότατη εφαρµογή όλων των
περιβαλλοντικών κανόνων; Αλλιώτικα, για τι άλλο συζητάµε;
Κατά σύµπτωση είναι εδώ και ο αξιότιµος κύριος Υπουργός
Παιδείας. Κύριε Υπουργέ, θεωρώ ότι διαπράξατε ολίσθηµα. Κανένας δεν ρώτησε την επιστηµονική σας άποψη για τη γενοκτονία
των Ποντίων. Οµολογώ ότι δεν αντελήφθην γιατί θεωρήσατε
χρέος σας να µας κοινοποιήσετε µια προσωπική άποψη, η οποία
µάλιστα δεν συνάδει µε τον θεσµικό σας ρόλο που οφείλει να
υπακούει στο οµόφωνο ψήφισµα της Βουλής των Ελλήνων του
1994 για τη γενοκτονία των Ποντίων. Γιατί το πράξατε αυτό,
κύριε Υπουργέ; Αν πείτε ότι «µου ξέφυγε και ήταν λάθος», είναι
αποδεκτό. Δεν βλέπω, όµως, να υπάρχει κάποια διάθεση διόρθωσης των ηµαρτηµένων.
Και να σας πω και κάτι άλλο; Με ενοχλεί, επίσης, βαθύτατα ότι
δεν είδα µια δήλωση-καταδίκη σας ως εποπτεύοντος Υπουργού
στα πανεπιστήµια για την αθλιότητα να µπουκάρει προχθές µια
οµάδα φοιτητών στο Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο και να διαλύει
τη συνάντηση των επικεφαλής του Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου µε τους ξένους αξιολογητές, οι οποίοι είχαν έρθει και ήταν
ό,τι καλύτερο µπορεί να έχει ο τόπος µας κι εκδιώχθησαν κακήν
κακώς.
Και δεν είδα επίσης και καµµία δήλωση δική σας για την πιθανότητα απώλειας τριών χιλιάδων θέσεων υποτροφιών από το
Ίδρυµα Κρατικών Υποτροφιών. Θα τις χάσουµε αυτές τις τρεις
χιλιάδες υποτροφίες, κύριε Υπουργέ; Γιατί αν πρόκειται να τις
χάσουµε, δηλαδή αν χάσουµε δέκα εκατοµµύρια ευρώ από τρεις
χιλιάδες παιδιά της πατρίδας µας, αριστούχους, που πρέπει να
τους επιβραβεύσουµε, γιατί δώσαµε σαράντα εκατοµµύρια προκαταβολή στα σαπάκια της «LOCKHEED»; Για να κάνουµε το χατίρι του κ. Καµµένου; Σε αυτά οφείλετε να απαντήσετε. Δεν
µπορείτε να υπεκφεύγετε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχει ενδιαφέρον πολιτικό ότι το
τελευταίο χρονικό διάστηµα, στην Κυβέρνηση Τσίπρα 2, στην Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ 2, έχουµε επισκέψεις σοσιαλδηµοκρατών
ηγετών.
Ο Πρόεδρος Ολάντ έπαψε πια να είναι «Ολαντρέου». Ο ίδιος
βεβαίως, ως ασκών τη γαλλική εθνική πολιτική, δεν άλλαξε άποψη.
Οι δικοί µας άλλαξαν άποψη. Εσείς δηλαδή αλλάξατε άποψη. Και
είδα µε χαρά και τον επίσης σοσιαλδηµοκράτη Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κ. Μάρτιν Σούλτς και τον επίσης σοσιαλ
δηµοκράτη Επίτροπο επί των Οικονοµικών κ. Μοσκοβισί.
Βρήκατε µήπως πουθενά αλλού βοήθειες, κύριε Υπουργέ,
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µήπως στη δική σας Ευρωκοινοβουλευτική Οµάδα; Διότι σε συνέχεια της παρέµβασης της Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Φώφης Γενηµατά στο Summit του καλοκαιριού όπου ζήτησε από τους
Ευρωπαίους ηγέτες, τους σοσιαλδηµοκράτες να στηρίξουν την
πατρίδα, εγώ το µόνο που βλέπω είναι συνέχεια µόνο τους σοσιαλδηµοκράτες να στηρίζουν την Ελλάδα κι εσείς απλώς να
γλείφετε εκεί που πραγµατικά φτύνατε τον κ. Ολάντ ως «Ολαντρέου». Βέβαια, όµως, όπως σας έχουµε πει ούτε ως λαθρεπιβάτες δεν µπορείτε να επιβιβαστείτε στη σοσιαλδηµοκρατία.
Θα κλείσω µε κάτι τελευταίο. Χθες, είχαµε την ατυχή στιγµή
να ακούσουµε τον αρµόδιο Αναπληρωτή Υπουργό να επαίρεται
ότι η Ελλάδα είναι µία χώρα η οποία δεν θα αξιοποιήσει τα εθνικά
κοιτάσµατα υδρογονανθράκων, διότι θέλει να έχουµε απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιµα. Του ανταπάντησα ότι η γειτονική
Ιταλία στην τουριστικά αναπτυγµένη Αδριατική έχει πενήντα εξέδρες εξόρυξης φυσικού αερίου και πετρελαίου. Με ποιο δικαίωµα µία εθνική πολιτική την αλλάζετε και µας ξαναδίνετε βορά
στους δανειστές και δεν θέλετε να αξιοποιήσετε τα εθνικά κοιτάσµατα υδρογονανθράκων;
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µερικές φορές εγκαλείται
κακώς η Αντιπολίτευση ότι δεν καταθέτει προτάσεις µε ισοδύναµα. Δόξα τω θεώ, τα ισοδύναµα τα έχει βρει, τα έχει ανακαλύψει όλα η κυβερνώσα παράταξη.
Εµείς όµως σήµερα θα κάνουµε µία εξαίρεση. Θα καταθέσουµε ως Κοινοβουλευτική Οµάδα της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ µία πλήρως τεκµηριωµένη πρόταση που
σχετίζεται µε το συζητούµενο νοµοσχέδιο, την εξοικονόµηση
ενέργειας, µε την οποία προτείνουµε στην Κυβέρνηση να βρει
200 εκατοµµύρια έσοδα την επόµενη χρονιά ως ισοδύναµα, προκειµένου να µην εφαρµόσει το ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση.
Καταθέτω για τα Πρακτικά την πρότασή µας.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Ιωάννης Μανιάτης καταθέτει
για τα Πρακτικά την προαναφερθείσα πρόταση, η οποία βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κύριε Πρόεδρε, µπορώ να έχω ένα λεπτό, σας παρακαλώ;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Βεβαίως.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Σας ευχαριστώ.
Περί τίνος πρόκειται, λοιπόν; Ζητούµε πλήρη φοροαπαλλαγή
για εξοικονόµηση ενέργειας όλων των κτηρίων, στα οποία θα
επενδυθούν έως δεκαπέντε χιλιάδες ευρώ από όλους τους Έλληνες πολίτες, από οποιονδήποτε πολίτη. Λέω τους αριθµούς για
τα Πρακτικά της Βουλής των Ελλήνων.
Απώλεια εσόδων: Το σενάριο είναι πενήντα χιλιάδες επεµβάσεις. Πενήντα χιλιάδες επεµβάσεις στην οικοδοµή για ενεργειακή
αναβάθµιση σηµαίνει τριάντα µία χιλιάδες ανθρωποέτη εργασίας. Με άλλα λόγια, αυτό σηµαίνει τριάντα µία χιλιάδες θέσεις
εργασίας για ένα χρόνο.
Η πρόταση µας, λοιπόν, το µοντέλο που έχει για πενήντα χιλιάδες αναβαθµίσεις προβλέπει 95 εκατοµµύρια απώλεια εσόδων από τις φοροαπαλλαγές. Επιπλέον, όµως, αυτό σηµαίνει
άµεση επίδραση στην προστιθέµενη αξία κατά 251 εκατοµµύρια.
Συνυπολογίζοντας, δε, και τις έµµεσες επιδράσεις, τη µόχλευση
έχουµε 1,2 δισεκατοµµύριο. Άρα, από την απώλεια των 95 εκατοµµυρίων έχουµε 64 εκατοµµύρια άµεσες εισπράξεις από ΦΠΑ
και φόρο εισοδήµατος αυτών που θα εκδώσουν τα τιµολόγια,
συν ένα ποσό των 305 εκατοµµυρίων ευρώ από τις έµµεσες επιδράσεις.
Συνοπτικά, λοιπόν, µε την πρότασή µας προτείνουµε στην Κυβέρνηση να κάνει το εξής πολύ απλό: Να δώσει τη δυνατότητα
σε πενήντα χιλιάδες φτωχά ελληνικά νοικοκυριά να επενδύσουν
στα σπίτια τους, να γλιτώνουν περίπου χίλια ευρώ από δαπάνες
ενέργειας κάθε χρόνο, να δηµιουργηθούν τριάντα µία χιλιάδες
νέες θέσεις εργασίας και στο ελληνικό δηµόσιο να εισρεύσουν
περίπου 180 εκατοµµύρια ευρώ από ΦΠΑ και δαπάνες εσόδων.
Περιµένουµε, κύριε Υπουργέ, την απάντηση της Κυβέρνησης στη
συγκεκριµένη πρόταση.
Και τελειώνω µε µια πολύ σύντοµη αναφορά. Ζητήσαµε να µην
καταθέσετε στην Ολοµέλεια τροπολογίες. Καταθέσατε ένα κάρο
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τροπολογίες. Με συγχωρείτε, ζητάτε µε τροπολογία να αποδεχθούµε να µην πληρώσουν τα τζιπάκια του Κολωνακίου και των
Βορείων Προαστίων τα τέλη κυκλοφορίας µέχρι 21 Μαρτίου
2016 και, όπως λέει το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, να
έχουµε απώλεια δηµοσίων εσόδων; Περιµένετε να υπερψηφίσει
η Βουλή των Ελλήνων αυτήν την τροπολογία;
Και µας ζητάτε µε άλλη τροπολογία, σε περιπτώσεις εξαιρετικά επικίνδυνων υποθέσεων του ΣΔΟΕ και της Γενικής Γραµµατείας Δηµοσίων Εσόδων, την ευθύνη του να δίνει προτεραιότητες
να µην την έχει όπως τώρα ο Γενικός Διευθυντής και να τη δώσουµε στο διορισµένο πολιτικό πρόσωπο το Γενικό Γραµµατέα;
Δηλαδή κάτω απ’ το τραπέζι ο διορισµένος Γενικός Γραµµατέας
να επιλέγει ποιες από τις επικίνδυνες υποθέσεις του ΣΔΟΕ θα
ελέγχει και να την αφαιρέσουµε –επαναλαµβάνω- αυτήν την αρµοδιότητα από τη δηµόσια διοίκηση; Περιµένετε το εθνικό Κοινοβούλιο να υπερψηφίσει τέτοιες διατάξεις;
Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώντας σας για την κατανόηση, θέλω
να υπενθυµίσω ότι ως Δηµοκρατική Συµπαράταξη έχουµε καταθέσει τροπολογίες για πολύ συγκεκριµένα καυτά θέµατα της ελληνικής οικονοµίας, της ελληνικής κοινωνίας και αναµένουµε τη
θετική απάντηση της Κυβέρνησης.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ – ΔΗΜΑΡ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
κ. Μανιάτη Ιωάννη, ειδικό αγορητή της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ (Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας): Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Τον λόγο έχει ζητήσει ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Πάνος Σκουλέτης.
Κύριε Υπουργέ, δύο λεπτά;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ (Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας): Και λιγότερο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Παρακαλώ, έχετε
τον λόγο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ (Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας): Υπάρχει ένα πολύ σοβαρό ζήτηµα, κύριε
Μανιάτη. Αναφερθήκατε σε κάποια απόφαση του ΣτΕ, την οποία
γνωρίζετε εσείς και δεν τη γνωρίζει ο Πρόεδρος του ΣτΕ, ο
οποίος έβγαλε ανακοίνωση και διέψευσε τα φιλικά προς εσάς
µέσα µαζικής ενηµέρωσης, τα οποία µιλούσαν για µια υποτιθέµενη απόφαση του Συµβουλίου της Επικρατείας για τις Σκουριές
-γνωρίζετε κάτι;- όταν ο ίδιος ο Πρόεδρος του ΣτΕ είπε ότι δεν
έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες. Και δεν µιλάµε για την καθαρογραφή, µίλησε για άλλες δύο επικείµενες συσκέψεις γι’ αυτό
το συγκεκριµένο ζήτηµα.
Πάψτε να υπονοµεύετε, λοιπόν ή να υπαγορεύετε στο ΣτΕ τις
απόψεις σας. Αυτό που κάνετε είναι απαράδεκτο. Σας παρακαλώ
πολύ, λοιπόν, να ανακαλέσετε. Πείτε ότι σας διέφυγε, ότι είστε
κακά πληροφορηµένος, αλλά µην συνεχίζετε να παίζετε έτσι µε
τους θεσµούς της δικαιοσύνης.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ το λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ο κ. Ιωάννης Μανιάτης έχει τον λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Όπως αντιλαµβάνεστε, είναι αδιόρθωτοι οι της Κυβέρνησης. Κύριε Υπουργέ, διαψεύδετε το σύνολο
των εφηµερίδων, την «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ», τα «ΝΕΑ», όλους όσοι
έγραψαν αυτό που έγραψαν και θέλετε να πιστέψουµε εσάς,
όταν όλοι γνωρίζουµε ότι και η προηγούµενη απόφαση του Τµήµατος του Συµβουλίου της Επικρατείας ήταν ενάντια στην απόφαση που είχατε βγάλει;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ (Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας): Ο Πρόεδρος του ΣτΕ το διέψευσε, κύριε
Μανιάτη. Συνεχίζετε; Έλεος!
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Εσείς δεν αισθάνεστε την ανάγκη να
πείτε «έκανα λάθος»; Δεν αισθάνεστε ούτε µία στιγµή την ανάγκη
να ζητήσετε συγγνώµη από τους δυόµιση χιλιάδες ανθρώπους,
που τους έχετε να περιµένουν µέσα στις στοές των µεταλλείων;
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει ο κύριος Υπουργός.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ (Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας): Είναι βαρύ το ατόπηµα. Εδώ υπαγορεύεται στο ΣτΕ, το οποίο δεν έχει ολοκληρώσει τις διαδικασίες οι
απόψεις του κ. Μανιάτη να ληφθούν και να υιοθετηθούν. Έλεος,
δηλαδή. Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Είστε αδιόρθωτος και αναλαµβάνετε πλήρως την ευθύνη των όσων είπατε. Είναι απαράδεκτο αυτό που συµβαίνει στο ελληνικό Κοινοβούλιο, να
υπονοµεύεται το κύρος του Συµβουλίου της Επικρατείας.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Εσείς είστε απαράδεκτοι. Έλεος!
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ (Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας): Έλεος δηλαδή! Και επιµένετε; Βεβαίως
και διαψεύδω, όχι εγώ, το ίδιο το ΣτΕ το σύνολο των δηµοσιευµάτων.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Β’ Αντιπρόεδρος της Βουλής, κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΡΕΜΕΝΟΣ)
Και µάλιστα όσοι είχαν τη στοιχειώδη δηµοσιογραφική δεοντολογία, έκαναν την αυτοκριτική τους. Βεβαίως, αυτό είναι κάτι
σπάνιο. Η δηµοσιογραφική δεοντολογία στα συστηµικά µέσα
ενηµέρωσης, τα οποία σας στηρίζουν όλα τα προηγούµενα χρόνια, δεν τη συναντάει ποτέ κανείς.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Ο κ. Μανιάτης έχει
τον λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, συνεχίζεται η διολίσθηση της Κυβέρνησης σε αηθέστατες, εξωκοινοβουλευτικές,
αδιανόητες προσεγγίσεις ενός ζητήµατος που χτυπά βαθιά την
καρδιά της απασχόλησης της χώρας και του τρόπου που αντιµετωπίζουµε τις επενδύσεις και τη δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας.
Κύριε Υπουργέ, επαναλαµβάνω, υπάρχει έστω και µία απόφαση του ΣτΕ, ολοµέλειας ή τµήµατος που δικαίωσε τις αποφάσεις σας; Υπάρχει έστω και µία;
Και δεύτερο ερώτηµα: Λέτε ότι είναι µίσθαρνα όργανα του κατεστηµένου και των επενδυτών όλοι οι δηµοσιογράφοι του δικαστικού ρεπορτάζ, που γράφουν ότι αυτή είναι η απόφαση;
Απαντήστε επί αυτού.
Οι µαγκιές και οι τσαµπουκάδες εδώ δεν περνάνε! Θα τεκµηριώσετε την άποψή σας, διαφορετικά απλώς υβρίζετε το ελληνικό Κοινοβούλιο και υβρίζετε και το Συµβούλιο Επικρατείας.
Οφείλετε να υπακούσετε στις αποφάσεις του ανωτάτου δικαστηρίου της χώρας.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ (Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας): Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Ορίστε, κύριε
Υπουργέ.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ (Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας): Είναι απίστευτο αυτό που ακούγεται εδώ
πέρα, διότι βλέπω κατ’ εξακολούθησιν, γράφετε στα παλιά σας
τα παπούτσια τις διαδικασίες, το κύρος του ΣτΕ.
Είναι κάτι πολύ συγκεκριµένο και αποφεύγετε να απαντήσετε.
Διαψεύδετε τον Πρόεδρο του ΣτΕ, που έβγαλε ανακοίνωση ότι
δεν είναι αληθή τα δηµοσιεύµατα; Σε αυτό απαντήστε κι αφήστε
τη φιλολογία «περί επενδύσεων».
Και κάνετε πολύ µεγάλο λάθος, αν θεωρείτε ότι υπηρετείτε την
υπόθεση των ξένων επενδύσεων, εάν τελικά υπηρετείτε µία αντίληψη επενδυτών, οι οποίοι δεν σέβονται το περιβάλλον, δεν σέβονται τη χώρα, δεν σέβονται τις ζωές των ανθρώπων.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, αν ο Υπουργός θέλει
να το συνεχίσουµε, θα το πάµε µέχρι τέλους.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Βάσει ποιου σηµείου του Κανονισµού παίρνετε τον λόγο;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Επί προσωπικού.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Όχι, δεν υπάρχει προσωπικό!
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Κύριε συνάδελφε, ακούστε.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Δεν είναι µαγαζί του κ. Μανιάτη η
Βουλή!
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Εδώ, ο αδιόρθωτος κύριος Υπουργός
συνεχίζει µια τακτική, η οποία είναι αδιανόητη.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ εφαρµό-
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στε τον Κανονισµό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Κύριε Φάµελλε, δεν σας έχει δώσει το
λόγο ο Πρέοδρος.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Δεν είναι µαγαζί σας η Βουλή! Αυτά
ανήκουν στο παρελθόν!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Κύριε Φάµελλε, καθίστε κάτω. Σας παρακαλώ.
Βάλτε µια τελεία, κύριε Μανιάτη.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Να απαντήσει στο θέµα!
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, επειδή έχει προϊστορία το συγκεκριµένο θέµα από την επιτροπή, εµείς δηλώνουµε
ευθέως ότι η Κυβέρνηση οφείλει να εφαρµόσει άµεσα όλες τις
αποφάσεις του Συµβουλίου της Επικρατείας. Και το γεγονός ότι
αποφάσεις δεν καθαρογράφονται τη µέρα που λαµβάνονται, δεν
συνιστά καµία δικαιολογία για τον Υπουργό να µην διορθώσει τα
δικά του λάθη.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Καταγράφηκε η
άποψή σας, κύριε Μανιάτη. Σας ευχαριστώ.
Η κ. Μανωλάκου έχει τον λόγο.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Η ουσία είναι, κύριοι, ότι αν οι
Σκουριές ήταν κοινωνικοποιηµένη επιχείρηση θα λειτουργούσε
µε σεβασµό στο περιβάλλον και θα δούλευε σε όφελος και της
χώρας και της απασχόλησης. Όµως, έτσι γίνεται. Τσακωνόσαστε
για τα συµφέροντα του ιδιώτη.
Χθες, µας µίλησε ο κύριος Υπουργός για το σύγχρονο καπιταλισµό που περνάει µέσα από την εξοικονόµηση της ενέργειας και
που εµείς οι κοµµουνιστές δεν καταλαβαίνουµε. Προφανώς, σας
ενοχλεί η αλήθεια ότι το πρόγραµµα εξοικονόµησης αλλά και
προώθησης των ΑΠΕ δεν είναι για να έχει επαρκή και φθηνή
ενέργεια η λαϊκή οικογένεια, αλλά γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση των
µονοπωλίων είναι εξαρτώµενη από την ενέργεια που εισάγει, ξοδεύοντας ένα δισεκατοµµύριο την ηµέρα και ενδιαφέρονται οι
αστικές κυβερνήσεις, µέσα από τέτοια προγράµµατα, να µειώσει
τις εισαγωγές και την εξάρτηση.
Γι’ αυτό ξεκινάει υποχρεωτικά από µεγάλους δηµόσιους χώρους, που µόνο όµιλοι µπορούν να κάνουν, γιατί έχουν και τεχνογνωσία και κεφάλαια κι έτσι ευνοείται η συγκέντρωση και
συγκεντροποίηση του κλάδου. Εξάλλου, η συγκέντρωση και συγκεντροποίηση προωθείται σε όλους τους κλάδους της οικονοµίας. Είναι ο στρατηγικός στόχος της Ευρώπης 2020. Αυτόν
προωθείτε κι εσείς, καταστρέφοντας µικροµεσαία στρώµατα, µε
µεγάλη ταχύτητα. Αυτός είναι ο σύγχρονος καπιταλισµός σας,
που καµαρώνετε. Δηµιουργείτε συντρίµµια στα µεσαία στρώµατα για να γιγαντωθεί το µονοπώλιο και οι όµιλοι.
Στο ερώτηµά σας «µα τελικά, εσείς του ΚΚΕ, δεν θέλετε να
έχουν δουλειά εργάτες, µπογιατζήδες, οικοδόµοι και άλλες ειδικότητες;», εµείς λέµε καθαρά ότι όσο τα συγκεντρωµένα µέσα
παραγωγής είναι στα κέντρα των επιχειρηµατικών οµίλων, οι
αστικές κυβερνήσεις και τέτοια ακόµα προγράµµατα θα τα αξιοποιούν όχι βέβαια για την λαϊκή ευηµερία, αλλά για το κέρδος
των καπιταλιστών.
Εξάλλου, ας σκεφθεί κάποιος: Πώς ιεραρχούνται οι ανάγκες;
Δίνεται προτεραιότητα στην αντιπληµµυρική προστασία και στα
αναγκαία έργα για να µην πνίγεται κόσµος και καταστρέφονται
µικροϊδιοκτησίες, για να µην πληµµυρίζουν ακόµα και τα χωράφια; Όχι. Εξάλλου τέτοια έργα δεν είναι στα επιλέξιµα της Ευρωπαϊκής Ένωσης των µονοπωλίων, γιατί δεν βγάζουν κέρδος.
Μήπως προωθείτε την αντισεισµική προστασία σε σχολεία, νοσοκοµεία, στέκια νεολαίας και άλλους µαζικούς χώρους; Ή
µήπως ακόµα προωθούνται αποχετευτικά έργα που λείπουν σε
µεγάλες περιοχές ακόµα και στο λεκανοπέδιο Αττικής στον 21ο
αιώνα; Όχι βέβαια. Εάν τα προωθούσατε, όµως, θα ήταν ωφεληµένα τα λαϊκά στρώµατα και πολύς άνεργος κόσµος και διάφορες ειδικότητες θα είχαν δουλειά και όχι ανεργία.
Ο σύγχρονος καπιταλισµός σας τελικά εξαντλείται στην ενεργειακή αποδοτικότητα που συνυπολογίζεται στον τρόπο λειτουργίας της απελευθερωµένης ενεργειακής αγοράς, για να έχουν
διέξοδο τα συσσωρευµένα κεφάλαια. Αυτή είναι η αλήθεια και
σας πειράζει.
Και δεν µας απαντήσατε στο γιατί το νοµοσχέδιο εξαιρεί τον
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τοµέα της ναυτιλίας και των αεροπορικών µεταφορών -ισχυρό
κεφάλαιο!- από την ενεργειακή αποδοτικότητα. Πρόκειται για
κραυγαλέα αντίφαση, που τελικά αποκαλύπτει τον πραγµατικό
χαρακτήρα του νοµοσχεδίου ως εργαλείου τόνωσης της κερδοφορίας των µονοπωλίων.
Η αύξηση της αποδοτικότητας στις ναυτιλιακές και στις αεροπορικές µεταφορές βρίσκεται σε αντίθεση µε την κερδοφορία
του κεφαλαίου στους τοµείς αυτούς, όπου είναι επενδεδυµένα
µε τη µορφή σταθερού κεφαλαίου τεράστια κεφάλαια. Και γι’
αυτό, στην παρούσα φάση αυτοί οι τοµείς εξαιρούνται. Βλέπετε,
λοιπόν, τις ιεραρχήσεις και τις εξαιρέσεις που γίνονται και ποιοι
είναι οι ωφεληµένοι;
Εξάλλου, η εισηγητική έκθεση για το άρθρο 9 που αναφέρεται
στην υποχρεωτική ενεργειακή απόδοση στην τελική κατανάλωση
αναφέρει –δεν θα αλλάξω τίποτα- κατά λέξη: «Οι εταιρείες παροχής θα δραστηριοποιηθούν στον κλάδο υπηρεσιών εξοικονόµησης για να καλύψουν τις ενδεχόµενες απώλειες από τη µείωση
των πωλήσεων». Τις απώλειες, όµως, από τις δραστικές µειώσεις
σε µισθούς και συντάξεις δεν τις έχετε στο πρόγραµµά σας,
αλλά θα τις συνεχίσετε. Αυτή είναι η ταξική πολιτική σας.
Με λίγα λόγια φωτογραφίζει το άρθρο πώς οι ενεργειακοί όµιλοι δεν πρόκειται να χάσουν, αλλά αντίθετα θα δραστηριοποιηθούν στον τοµέα ενεργειακής εξοικονόµησης. Δηµιουργείται
έτσι ένα νέο πεδίο τοποθέτησης υπερσυσσωρευµένων κεφαλαίων των µονοπωλιακών οµίλων στον τοµέα εξοικονόµησης, που
αποτελεί τον βασικό στόχο του νοµοσχεδίου.
Στο άρθρο 10 προβλέπεται η διεξαγωγή ενεργειακών ελέγχων
σε κατοικίες, βιοτεχνίες και επιχειρήσεις από πιστοποιηµένο επιστηµονικό προσωπικό. Μάλιστα, γίνεται λόγος για συστάσεις και
υλοποίησή τους, φωτογραφίζοντας τον τρόπο µε τον οποίο θα
εξελιχθεί στο µέλλον. Μέσα από τις διατάξεις αυτές ανοίγει ο
δρόµος για την καθιέρωση υποχρεωτικών προτύπων ενεργειακής απόδοσης για τα σπίτια, τις βιοτεχνίες, για την υποχρεωτική
υλοποίηση συστάσεων, που θα ρίξει νέα βάρη στη λαϊκή οικογένεια και στους αυτοαπασχολούµενους. Μέτρα, λοιπόν, ενεργειακής απόδοσης υποχρεωτικά θα έχουν. Μπορεί, όµως, να
πνίγονται από την έλλειψη αντιπληµµυρικών έργων σπίτια και µαγαζιά.
Συγχρόνως, η κατηγοριοποίηση των ενεργειακών ελεγκτών
αποτελεί σηµαντική τοµή στην αποσύνδεση πτυχίου-επαγγέλµατος.
Ολοκληρώνοντας για το ενεργειακό έχουµε να πούµε ότι βεβαίως καλή είναι η εξοικονόµηση ενέργειας και καλό είναι να γίνεται. Το καλύτερο, όµως, είναι να έχει ο καθένας το σπίτι του
και να µην απειλείται µε πλειστηριασµό και κατάσχεση για να
γίνει άστεγος, γιατί η πολιτική σας µε τα κόκκινα δάνεια εκεί οδηγεί. Αυτός είναι ο σύγχρονος καπιταλισµός που στηρίζετε.
Για το άρθρο 31, επειδή προκάλεσε ο Αναπληρωτής Υπουργός–δεν είναι εδώ, αλλά δεν πειράζει- θα πω το εξής. Εµείς θεωρούµε ότι βελτιώνεται η διαχείριση βεβαίως, όµως ο
σχεδιασµός είναι στην υπηρεσία των οµίλων και συνεχίζεται και
διευκολύνεται η κερδοφορία τους. Γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο
εκφραζόµαστε µε «παρών».
Όσον αφορά το άρθρο 32 δεν αµφισβητούµε ότι βελτιώθηκε ο
ορισµός σε σχέση µε τον αρχικό, όµως συνεχίζουν να εξαιρούνται
εκείνες οι εκτάσεις από την αναδάσωση που είχαν έγκριση επέµβασης και δεν έχουν υλοποιηθεί ακόµα. Ανακαλείται η πράξη αναδάσωσης και η προθεσµία των τριών ετών. Ξεµπλοκάρετε
επενδύσεις που έχουν καθυστερήσει. Όµως, είναι επικίνδυνο αυτό
και σας είπαµε τους λόγους. Μπορούν να εµφανιστούν ισχυρά
ιδιοκτησιακά δικαιώµατα ιδιωτών διεκδίκησης κυριότητας από το
κράτος. Και θέτουµε το εξής ερώτηµα: Έστω αν εξαιρούνται από
την αναδάσωση αυτές οι εκτάσεις που θέλετε, διατηρεί τον δασικό
χαρακτήρα και την κυριότητα το δηµόσιο; Γράψτε το καθαρά, γιατί
έτσι όπως είναι εµείς το καταψηφίζουµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Κυρία Μανωλάκου,
έκκληση για ισότητα στη διαχείριση του χρόνου
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Θέλω όσο χρόνο µίλησαν και οι
άλλοι εισηγητές που πήγαν στα έντεκα µε δώδεκα λεπτά, κύριε
Προεδρεύοντα. Είναι πολλά τα άρθρα και οι τροπολογίες. Θα
συντοµεύσω όσο µπορώ.
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Σε ό,τι αφορά το άρθρο 37, το ΚΕΑΤ έχει περάσει από χίλια
κύµατα, είναι το µοναδικό δηµόσιο κέντρο εκπαίδευσης των τυφλών. Έχει χρόνια και οξυµένα προβλήµατα, λόγω της τραγικής
υποχρηµατοδότησης και υποστελέχωσης σε µια περίοδο που οι
ανάγκες µεγαλώνουν, πληρώνοντας µέχρι και τον ΕΝΦΙΑ. Συνεχίζει να υπάρχει χάρη στους µεγάλους αγώνες του συλλόγου
των εργαζοµένων του ΚΕΑΤ, του συλλόγου των γονέων και κηδεµόνων, της Ενωτικής Συνδικαλιστικής Κίνησης Τυφλών, της
Συντονιστικής Επιτροπής Αγώνα των Αναπήρων και λαϊκών επιτροπών της περιοχής. Ωστόσο, στην αλλαγή που κάνετε στη σύνθεση του νέου διοικητικού συµβουλίου αφαιρείτε την ειδικότητα
του οφθαλµίατρου, που χρειάζεται το γνωστικό του αντικείµενο,
γιατί υπάρχουν πολλές περιπτώσεις χαµηλής όρασης, που συνδέονται µε πολλές παθήσεις. Συνεπώς η ύπαρξή του είναι αναγκαία.
Στο άρθρο 51 καταψηφίζουµε την άγρια επίθεση στην αγροτιά
µε την κατάργηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης πετρελαίου
και χαιρετίζουµε τις σηµερινές δυναµικές κινητοποιήσεις των
αγροτών στην Καρδίτσα, στα Χανιά, στο Αγρίνιο, στο Ηράκλειο,
και συνεχίζουν τις επόµενες ηµέρες σε άλλες περιοχές, µε κλιµάκωση του αγώνα τους.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει επανειληµµένα το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Κυρία Μανωλάκου,
για να αξιωθούµε να φτάσουµε και στον κατάλογο των Βουλευτών, παρακαλώ συντοµεύστε.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Σε ό,τι αφορά τα άρθρα του νοµοσχεδίου, τα σχετικά µε τη ναυτιλία, ψηφίζουµε το άρθρο 55. Είχαµε καταθέσει και εµείς πολλές τροπολογίες, για να πληρωθούν
οι εργαζόµενοι τα δεδουλευµένα τους.
Στο άρθρο 56 ψηφίζουµε την τρίτη παράγραφο, για την πρόσληψη των λιµενικών. Ήταν αδικία σε εκκρεµότητα. Ωστόσο, πρέπει να αυξηθεί ο αριθµός των οργανικών θέσεων, γιατί υπάρχουν
µεγάλες ανάγκες που σχετίζονται µε την υποδοχή, περίθαλψη
και µετακίνηση των προσφύγων.
Με την ευκαιρία, καλούµε και τον λαό να δηµιουργήσει το δικό
του πραγµατικό λαϊκό ποτάµι ανθρωπιάς και αλληλεγγύης και να
αποµονώσει τον ρατσισµό όπου και όπως εκδηλώνεται.
Σε ό,τι αφορά τις τροπολογίες του ΚΚΕ για το άρθρο 28 και
συγκεκριµένα για την κατάργηση του ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση που αναπληρώνει ελλείψεις δηµοσίου, σας καλούµε να
την υπερψηφίσετε.
Διορθώνουµε την ψήφο µας στο άρθρο 40 και το λέω µε την
ευκαιρία της παρουσίας εδώ του Υπουργού Παιδείας. Μετά την
τροποποίηση που έκανε ο Υπουργός βάζει µαθητές ΕΠΑΛ να δίνουν ίδιες εξετάσεις µε µαθητές ΓΕΛ, αν και έχουν διαφορετικά
προγράµµατα σπουδών. Είναι άνισες οι συνθήκες.
Τέλος, κύριε Πρόεδρε, υπάρχουν και ένα σωρό κυβερνητικές
τροπολογίες. Πρέπει να µας δώσετε τουλάχιστον ένα πεντάλεπτο για να τοποθετηθούµε και να πούµε ποιες απορρίπτουµε και
ποιες δεχόµαστε.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Ο κ. Λυκούδης έχει
τον λόγο, µε την ευχή για καλύτερη διαχείριση του χρόνου.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΛΥΚΟΥΔΗΣ: Τέσσερα λεπτά, κύριε Πρόεδρε.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Δεν φταίµε, είναι πολλά τα θέµατα.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΛΥΚΟΥΔΗΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ακριβώς επειδή έπονται και άλλοι συνάδελφοι οι οποίοι θα µιλήσουν
επί των άρθρων, θα προσπαθήσω να είµαι πάρα πολύ σύντοµος.
Για το άρθρο 1, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Κυβέρνηση
µετά από µία επτάµηνη παρένθεση της δικής της διαπραγµάτευσης –δεν είναι ώρα τώρα, για να αρχίσουµε πάλι να αναφερόµαστε στις δικές µας κρίσεις γι’ αυτό το επτάµηνο- έρχεται σήµερα
και νοµοθετεί απέναντι στα δικά της νοµοθετήµατα όλα εκείνα
που ψηφίστηκαν εκ παραδροµής, µόνο που τώρα τα αποσύρει
µε τη γροθιά υψωµένη, θα έλεγα. Όλα τα παραπάνω, κατά τη
γνώµη µου, δεν είναι τίποτε άλλο παρά ένα δείγµα προχειρότητας µε την οποία αντιµετωπίζει η Κυβέρνηση ζητήµατα υψηλής
προτεραιότητας, όπως το ασφαλιστικό, αλλά και γενικότερα είναι
ο τρόπος δυστυχώς που νοµοθετεί.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Εµείς είχαµε από την αρχή καταψηφίσει την εν λόγω διάταξη
και είχαµε ζητήσει ονοµαστική ψηφοφορία κατά τη συζήτηση του
προηγούµενου νοµοσχεδίου µε προαπαιτούµενα µέτρα. Ο νόµος
των προηγούµενων κυβερνήσεων που εναρµόνισε τη νοµοθεσία
που ψηφίστηκε το 2010 και δέχθηκε αµέτρητες κατηγορίες από
την τότε Αντιπολίτευση φαίνεται τώρα πως είναι η κυβερνητική
πρόταση σε µια πορεία προς εξυγίανση του ασφαλιστικού συστήµατος. Όπως το βλέπει η Κυβέρνηση, εµείς, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, αυτό το άρθρο δεν το ψηφίζουµε.
Για την οδηγία και τα άρθρα 2 έως 36 θέλω να τοποθετηθώ
πάνω σ’ αυτά, επαναλαµβάνοντας κρίσεις που έχω κάνει και στις
επιτροπές. Από την αρχή της συζήτησης αυτού του νοµοσχεδίου
είχαµε επισηµάνει την ανάγκη του εκσυγχρονισµού των ενεργειακών υποδοµών, η οποία είναι παραπάνω από προφανής. Κανείς
δεν διαφωνεί µε αυτό ούτε στο εσωτερικό ούτε στην Ευρώπη. Σε
συνθήκες, όµως, οικονοµικής κρίσης –το έχω ξαναπεί και το ξαναλέω, γιατί θέλω να επιµείνω σ’ αυτό- φοβούµαι ότι είναι εύκολο
να αγνοηθούν πράσινοι στόχοι και πράσινες δράσεις. Εάν συµβεί
κάτι τέτοιο, θα πρόκειται αναµφισβήτητα για ένα µεγάλο, στρατηγικού χαρακτήρα λάθος, που θα προξενήσει πλήγµα, όχι µόνο στο
φυσικό περιβάλλον, αλλά πολύ περισσότερο και στην οικονοµία
και στην κοινωνική συνοχή. Τον περασµένο Ιούνιο η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή είχε αποφασίσει την παραποµπή της χώρας µας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, προτείνοντας µάλιστα ηµερήσιο πρόστιµο
ύψους σχεδόν 30.000 ευρώ ως ποινή για τη µη ενσωµάτωση της
παρούσας Οδηγίας που θα θωράκιζε το ελληνικό νοµοθετικό πλαίσιο µε όλα τα απαραίτητα εργαλεία και µε σκοπό τη βελτίωση της
ενεργειακής απόδοσης στον τελικό καταναλωτή.
Εµείς δίνουµε έµφαση, σε συνθήκες οικονοµικής ύφεσης, στην
υλοποίηση µέτρων που αποσβένουν γρήγορα και δηµιουργούν
πολλαπλές θέσεις απασχόλησης. Προϋπόθεση, όµως, για να
συµβεί αυτό, είναι η αναγκαία 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.
Εµείς, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, την οδηγία και τα άρθρα
2 έως 36 τα ψηφίζουµε. Λέµε σε όλα τα άρθρα «ναι».
Έρχοµαι στο άρθρο 32. Θα υπερψηφίσουµε το άρθρο µε τη
νέα µορφή που έχει λάβει µετά από την άµεση παρέµβαση που
νοµίζω ότι κάναµε και εµείς και ήταν χρήσιµη -την έκανε ο συνάδελφος κ. Γιώργος Αµυράς- για να κάνουµε µια προσπάθεια να
σώσουµε τα δάση. Η αρχική ρύθµιση προέβλεπε ότι δεν θα κηρύσσονται πλέον αναδασωτέα όσα δάση της χώρας καταστρέφονται ή αποψιλώνονται, παραδείγµατος χάρη από παράνοµη
υλοτοµία και καταπατήσεις, αλλά θα κηρύσσονται αναδασωτέα
µόνο όσα καταστρέφονται από πυρκαγιές. Υπήρξε άµεση αλλαγή πλεύσης και διορθωτική τροποποίηση από τον Υπουργό.
Είναι θετικό, παρ’ όλο που η Επιστηµονική Επιτροπή της Βουλής
εξαρχής είχε επισηµάνει αυτό το θέµα. Η νέα ρύθµιση αναφέρει
ότι τα δάση και οι δασικές εκτάσεις που καταστρέφονται συνεπεία πυρκαγιάς, αποψίλωσης ή άλλης αιτίας, κηρύσσονται υποχρεωτικά αναδασωτέα. Είναι θετική η παρέµβαση και ψηφίζουµε
το άρθρο 32.
Θα ήθελα να πω δυο λόγια για τις δυο τροπολογίες που καταθέτουµε εµείς. Κατ’ αρχάς, για τη συγκρότηση των περιφερειακών
υπηρεσιακών συµβουλίων πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης εµείς προτείνουµε την κλήρωση σε δηµόσια διαδικασία. Προτείνουµε διαφάνεια, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, για να
µην έχουµε ξανά φαινόµενα που έχουµε ζήσει στο παρελθόν. Είναι
προφανής η σκοπιµότητα της δικής µας πρότασης, µετά την περίπτωση του διορισµού των περιφερειακών διευθυντών εκπαίδευσης µε απόλυτα κοµµατικά κριτήρια, όπως έγινε στην
προηγούµενη φάση, κάτι που είχε εµφανίσει σοβαρά ζητήµατα
αξιοπιστίας στην όλη διαδικασία.
Με την προτεινόµενη τροποποίηση η στελέχωση των ΠΥΣΠΕ
και ΠΥΣΔΕ γίνεται, κατά τη γνώµη µας πάντα, µε έναν πιο αντικειµενικό τρόπο. Ταυτόχρονα, εξασφαλίζονται ορισµένα εχέγγυα
διοικητικής εµπειρίας, καθ’ ότι η επιλογή µε κλήρωση γίνεται από
τα κατά τεκµήριο πιο έµπειρα διοικητικά στελέχη της εκπαίδευσης σε κάθε περιφέρεια.
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Είναι φανερό ότι µε την τροποποιητική αυτή διάταξη εξασφαλίζεται µια πιο αξιοκρατική και αδιάβλητη στελέχωση των οργάνων διοίκησης, όπως είναι και το ορθό και όπως αυτό
υπαγορεύεται και µε βάση τη συµφωνία του Αυγούστου και τον
ν.4336 περί αποπολιτικοποίησης, αποκοµµατικοποίησης, θα
έλεγα, της ελληνικής διοίκησης, µια άλλη µνηµονιακή υποχρέωση, όνειδος για το πολιτικό µας σύστηµα της πελατοκρατίας,
της κοµµατοκρατίας που µε περισσή αφοσίωση και προφανείς
στόχους στο σύνολό του το σύστηµα ακολουθούσε στο παρελθόν.
Τέλος, θα ήθελα να αναφερθώ στην τροπολογία-προσθήκη
που έχουµε καταθέσει, σχετικά µε την επαναφορά της απαλλαγής ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση. Ήµασταν οι πρώτοι που καταθέσαµε τροπολογία, προτείνοντας ισοδύναµα για την
αντικατάσταση του 23% που κρατάει ανάστατη την ελληνική κοινωνία και την εκπαιδευτική κοινότητα, εδώ και µήνες.
Δώσαµε εναλλακτικές που διασφαλίζουν, πάντα κατά τη γνώµη
µας, σωρευτικά -είναι θέµα διαλόγου, βεβαίως- το δηµοσιονοµικό
ισόποσο, µιας και η Κυβέρνηση αναζητεί παντού τα δικά της ισοδύναµα επί εβδοµάδες, χωρίς καµµιά συγκεκριµένη πρόταση.
Ακούµε και διαβάζουµε από τα µέσα -ελπίζουµε να έχουµε και
µια επίσηµη τοποθέτηση κατά τη διαδικασία- ότι το ισοδύναµο
βρέθηκε και είναι τα τυχερά παιχνίδια. Ήταν και αυτό µέσα στις
δικές µας προτάσεις, ένα από τα ισοδύναµα που καταθέσαµε.
Νοµίζω, όµως, ότι η πραγµατικότητα είναι πιο σκληρή από ευχολόγια, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Σήµερα έχει κατατεθεί τροπολογία που δίνει παράταση στην ηµεροµηνία καταβολής ΦΠΑ
από τους εµπλεκόµενους φορείς και παράλληλα καταργεί όσα
βεβαιωµένα πρόστιµα έχουν προκύψει. Δεν έχω καταλάβει ακριβώς τι κάνουµε, κυρίες και κύριοι της Κυβέρνησης. Δίνουµε µια
παράταση ακόµη προς είσπραξη σε έσοδα, χωρίς να δίνεται οριστική λύση στο ζήτηµα; Δεν ξέρω, βοηθάει αυτό συνολικά; Σε εκκρεµότητα θα συνεχίζουν να είναι οι γονείς, οι φορείς ιδιωτικής
εκπαίδευσης και βεβαίως οι δηµοσιονοµικοί στόχοι της χώρας;
Εµείς πάντως, επιλέξαµε, προτείναµε και καταθέσαµε µια συγκεκριµένη τροπολογία και νοµίζουµε ότι το περιεχόµενό της έχει
ιδιαίτερο ενδιαφέρον και ότι πρέπει να προσεχθεί ιδιαίτερα.
Σας ευχαριστώ πολύ, αυτά ήθελα να καταθέσω ως απόψεις.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Ποταµιού)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Ευχαριστούµε τον κ.
Λυκούδη.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, τον λόγο παρακαλώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Για ποιο πράγµα,
κυρία Μανωλάκου;
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, µόλις πήραµε µια
νέα κυβερνητική τροπολογία που αφορά το Υπουργείο Ναυτιλίας
και παρατείνει για έναν χρόνο τα υπερήλικα πλοία των εφοπλιστών.
Παρακαλώ, να µας εξηγήσει ο κύριος Υπουργός, διότι δεν
µπορούν να µπαίνουν έτσι τροπολογίες.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Θα σας το διευκρινίσει ο κύριος Υπουργός, είναι εδώ.
Ο κ. Λαζαρίδης έχει τον λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Το νοµοσχέδιο είναι στη σωστή κατεύθυνση και το στηρίζουµε.
Η ορθή διαχείριση της ενέργειας, µε στόχο την εξοικονόµηση
καυσίµων και την προστασία του περιβάλλοντος είναι επιβεβληµένη, πρώτον, για λόγους ευνόητους, που έχουν να κάνουν µε
την ποιότητα και προστασία του περιβάλλοντος και δεύτερον,
µε την υποχρέωση που έχουµε απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση
για την ενσωµάτωση της κοινοτικής οδηγίας, όπου η µη συµµόρφωση σηµαίνει ποινή 30.000 ευρώ ηµερησίως. Επίσης, όσο λιγότερη εξάρτηση έχουµε από τα ορυκτά καύσιµα τόσο προς
όφελος της πατρίδας µας είναι.
Θα ήθελα να σταθώ σε ορισµένα άρθρα, στα οποία θεωρώ ότι
πρέπει να σταθούµε και είναι πολύ θετικά, δηλαδή απέναντι σε
αυτό που λέµε εξοικονόµηση της ενέργειας και ορθή διαχείριση
της ενέργειας.
Στο άρθρο 4 θεσπίζεται εθνικός ενδεικτικός στόχος ενεργειακής απόδοσης για τελική κατανάλωση ενέργειας έως το 2020,
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µε την προοπτική εξοικονόµησης κατά 20% κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας.
Στο άρθρο 5 καθορίζονται τα µέτρα για την παρακολούθηση
του στόχου, µε την εκπόνηση εθνικού σχεδίου δράσης ενεργειακής απόδοσης ανά τριετία, δηλαδή η παρακολούθηση είναι
διαρκής, επιµελής και µάλιστα από κοντά.
Το άρθρο 6 αναφέρεται στην εκπόνηση µακροχρόνιας στρατηγικής για την ανακαίνιση και ενεργειακή αναβάθµιση των κτηρίων.
Το άρθρο 7 αναφέρει ότι είναι υποχρεωτική η αναβάθµιση των
δηµόσιων και δηµοτικών κτηρίων. Εδώ θα ήθελα να σταθώ λίγο
παραπάνω. Αυτά τα δύο άρθρα θα έχουν θετικά αποτελέσµατα,
πέρα από το περιβάλλον και στη δηµιουργία θέσεων εργασίας.
Πολλοί ειδικοί τεχνίτες που σήµερα είναι άνεργοι λόγω της κρίσης στον κατασκευαστικό κλάδο, θα απασχοληθούν. Ακόµη βιοµηχανίες, βιοτεχνίες και µαγαζιά που παράγουν και διακινούν
υλικά και προϊόντα, θα ξαναζωντανέψουν, µε λίγα λόγια θα αρχίσει να κινείται η οικονοµία.
Διάβασα χθες για την Ανδαλουσία στην Ισπανία, όπου µε αντίστοιχα προγράµµατα αναβάθµισης και ανακαίνισης των κτηρίων
έχει ξεκινήσει η οικονοµία της και µάλιστα µε βήµατα γοργά.
Στο άρθρο 8 αναφέρεται ότι τα Υπουργεία και οι ανεξάρτητες
αρχές αγοράζουν προϊόντα, υπηρεσίες και κτήρια υψηλής ενεργειακής απόδοσης, εφόσον αυτό συνάδει µε την οικονοµική αποδοτικότητα. Τα κτήρια, δε, που αγοράζει ή νοικιάζει το δηµόσιο
θα πρέπει να είναι ενεργειακής κλάσης τουλάχιστον Γ’.
Άρθρο 9: Από 1-1-2017 καθιερώνεται καθεστώς επιβολής της
υποχρέωσης ενεργειακής απόδοσης σε διανοµείς ενέργειας και
εταιρείες πώλησης ενέργειας, για την επίτευξη στόχου εξοικονόµησης ενέργειας έως το 2020. Με υπουργική απόφαση θα καθοριστούν τα υπόχρεα µέρη και οι λοιπές διαδικασίες. Ο στόχος
αφορά σε ετήσιες νέες εξοικονοµήσεις και ισούται µε το 1,5%
των κατ’ όγκο ετήσιων πωλήσεων ενέργειας των επιχειρήσεων
λιανικής πώλησης ενέργειας του µέσου όρου των ετών 2010,
2011 και 2012 στους τελικούς καταναλωτές όλων των διανοµών
ενέργειας.
Το άρθρο 10 αναφέρεται στην καθιέρωση ενεργειακών ελέγχων από ανεξάρτητους πιστοποιηµένους ελεγκτές των επιχειρήσεων. Ορθή και η εξαίρεση αυτών που εφαρµόζουν σύστηµα
ενεργειακής ή περιβαλλοντικής διαχείρισης πιστοποιηµένο από
ανεξάρτητο φορέα υπό τον όρο ότι το εν λόγω σύστηµα διαχείρισης περιλαµβάνει ενεργειακό έλεγχο.
Άρθρο 11: Εδώ θέλω να σταθώ λίγο και να ζητήσω να µην επιβαρυνθούν οι καταναλωτές µε την προµήθεια νέων µετρητών. Οι
µετρητές αυτοί διευκολύνουν τους διανοµείς ενέργειας και όχι
τους καταναλωτές. Εποµένως, αυτό πρέπει να είναι ένα έξοδο
που θα επιβαρύνει τους διανοµείς είτε αυτό αφορά την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας είτε την κατανάλωση ύδατος ή θέρµανσης, γιατί σε ορισµένες περιοχές της πατρίδας µας έχουµε
και την τηλεθέρµανση. Εποµένως, πρέπει να επιβαρυνθούν οι πάροχοι µε αυτό το έξοδο.
Άρθρο 15: Είναι σηµαντικό το πλαίσιο µέτρων για την ανάπτυξη αποδοτικών υποδοµών τηλεθέρµανσης και τηλεψύξης.
Άρθρο 21: Δηµιουργία Ταµείου Ενεργειακής Απόδοσης για την
χρηµατοδότηση µέτρων βελτίωσης ενεργειακής απόδοσης, µε
προεδρικό διάταγµα.
Έρχοµαι στο άρθρο 25. Το ζήτηµα της ενεργειακής πενίας
αποτελεί ένα µείζον κοινωνικό ζήτηµα της χώρας, όταν η οικονοµική κρίση των τελευταίων πέντε ετών στερεί από πολλούς συµπολίτες µας ακόµη και τα απαραίτητα. Με τη συγκεκριµένη
διάταξη επιχειρείται αντιµετώπιση του φαινοµένου, µε στόχο την
ανακούφιση και την στήριξη των αδύναµων κοινωνικών οµάδων.
Άρθρο 26: Με τη διάταξη αυτή ορίζεται το Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας ως Εθνικό Κέντρο για την υποστήριξη της
εφαρµογής της εθνικής πολιτικής για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης.
Άρθρο 27: Ρυθµίζονται θέµατα που αφορούν τους κατόχους
αδείας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όσον αφορά το ετήσιο
τέλος.
Άρθρο 28: Αφορά ρυθµίσεις για τον Δήµο Κερατσινίου-Δραπετσώνας. Με την τροποποίηση του πολεοδοµικού σχεδίου της

1404

Δηµοτικής Ενότητας Κερατσινίου το 2014 στην περιοχή επιτρέπονται -και το µεταφέρω εδώ ως έχει- «χρήσεις δευτερογενούς
τοµέα µη οχλούσας βιοµηχανίας–βιοτεχνίας τριτογενούς τοµέα
κατοικίας καθώς και χώροι κοινόχρηστου πρασίνου και αναψυχής».
Παράλληλα, προτείνεται συντελεστής δόµησης έξι δέκατα ή
αλλιώς 0,6, υπολογιζόµενος στο σύνολο των αρχικών ιδιοκτησιών
της περιοχής ανάπλασης.
Σε αντιδιαστολή µε τις παραπάνω ρυθµίσεις, η παρούσα διάταξη διατηρεί την πρόβλεψη δηµιουργίας στην εν λόγω έκταση
ενός πόλου ευρύτερης εµβέλειας µε διαφορετικό, ωστόσο, χαρακτήρα που προσδιορίζεται από την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων πολιτισµού, εκπαίδευσης, υγείας, αθλητισµού, πρασίνου
και αναψυχής.
Η έµφαση που δίνεται στην ανάπτυξη ήπιων δραστηριοτήτων,
οι οποίες είναι άµεσα συνδεδεµένες µε τη λειτουργία του αστικού ιστού, ενισχύεται από τη µείωση του προβλεπόµενου συντελεστή δόµησης σε 0,15, δηλαδή κατεβαίνει πολύ ο συντελεστής.
Επίσης, προτείνεται και πάλι πολεοδόµηση της περιοχής, για
να εξασφαλιστούν οι απαιτούµενοι αναγκαίοι κοινόχρηστοι και
κοινωφελείς χώροι που θα καθοριστούν από την πολεοδοµική
µελέτη ανάπλασης.
Βασικό στόχο της παρούσας διάταξης αποτελεί η βελτίωση
της επιβαρυµένης ποιότητας ζωής των κατοίκων και η ποιοτική
αναβάθµιση του Δήµου Κερατσινίου-Δραπετσώνας και γενικότερα του δυτικού Πειραιά, µε την εξασφάλιση υψηλής ποιότητας
περιβάλλοντος και υποδοµών, ενισχύοντας έτσι δραστηριότητες
αναψυχής.
Κλείνοντας, ξαναλέω, κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι στηρίζουµε το νοµοσχέδιο και είναι προς την ορθή
κατεύθυνση.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα των ΑΝΕΛ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω δυτικά θεωρεία, αφού
προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής,
δεκαεννέα µαθητές και µαθήτριες και δύο εκπαιδευτικοί συνοδοί
τους από το 4ο Γενικό Λύκειο Πύργου.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Τον λόγο έχει ο κ. Μεγαλοµύστακας από την Ένωση Κεντρώων.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι, µε το παρόν νοµοσχέδιο τίθενται ζητήµατα προχειρότητας, έλλειψης σχεδίου και συνοχής ως προς το
περιεχόµενο και την ουσία των εν λόγω άρθρων. Εντούτοις, η
εναρµόνιση της Ευρωπαϊκής Οδηγίας για την ενέργεια στο ελληνικό δίκαιο είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, όσον αφορά τους
επιδιωκόµενους στόχους και σκοπούς, αναφορικά µε την ενεργειακή αναβάθµιση της χώρας µας και είναι απολύτως σαφές ότι
αυτό κρίνεται θετικό από µέρους µας.
Ωστόσο, υπάρχουν επιφυλάξεις για το κατά πόσο είναι µετρήσιµοι οι στόχοι στην ελληνική πραγµατικότητα, όταν ακόµα και
σε ανεπτυγµένες ευρωπαϊκές χώρες η εφαρµογή και η επίτευξη
της ενεργειακής αναβάθµισης είναι δυσχερής και δίχως απτά
αποτελέσµατα. Βεβαίως, εφόσον αφορά εφαρµογή ευρωπαϊκών
οδηγιών, δεν µπορούµε παρά να το δούµε θετικά.
Ειδικότερα, επί των άρθρων του νοµοσχεδίου, οφείλουµε σαν
Ένωση Κεντρώων να κάνουµε τις ακόλουθες παρατηρήσεις:
Το άρθρο 21, το οποίο φυσικά θα καταψηφίσουµε, αφορά την
ίδρυση ενός νέου ταµείου, το οποίο επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισµό. Μπορεί, βέβαια, να δηµιουργεί θέσεις εργασίας,
αλλά σηµασία έχει ο τρόπος επιλογής του προσωπικού, ο οποίος
δεν είναι ξεκάθαρος και υποφώσκει κοµµατική αξιολόγηση. Με
ποιον τελικά σκοπό; Την επίτευξη των στόχων εναρµόνισης της
οδηγίας ή την επαναφορά παλαιών προσφιλών τακτικών των
µέχρι σήµερα κοµµάτων; Θέλουµε να νοικοκυρευτούµε ή απλά
να βολέψουµε;

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Το Ταµείο της Πράσινης Ανάπτυξης έχει υψηλά αποθεµατικά.
Και µια τέτοια διάταξη το µόνο που θα προκαλέσει είναι η αύξηση
των κρατικών δαπανών -κάτι που έρχεται σε πλήρη αντίθεση µε
την παρούσα ευρωπαϊκή οδηγία και τους επιδιωκόµενους σκοπούς.
Το άρθρο 31 τι µας λέει; Με το παρόν άρθρο η περιφέρεια καθίσταται όµηρος των αποφάσεων του εκάστοτε Υπουργού Εσωτερικών, εφόσον µε το περιφερειακό σχέδιο διαχείρισης
αποβλήτων υποβαθµίζεται ο θεσµικός ρόλος της περιφέρειας,
καθώς στερείται θεµελιωδών αρµοδιοτήτων. Είναι, άλλωστε,
σαφές ότι τα ειδικά σχέδια διαχείρισης των αποβλήτων χρήζουν
συνολικής αντιµετώπισης µε τον πρωταγωνιστικό ρόλο που αρµόζει στην περιφέρεια. Αυτό το άρθρο είπαµε ότι θα το καταψηφίσουµε.
Το ίδιο θα συµβεί και µε το άρθρο 42. Είναι αδιανόητο, η σύνθεση των υπηρεσιακών συµβουλίων εκπαιδευτικού προσωπικού
να µεταβάλλεται πριν από τη λήξη της θητείας τους.
Είναι πρόδηλο ότι κάτι κρύβεται εκεί πίσω. Ο κοµµατικός χαρακτήρας της διάταξης είναι εµφανής.
Κυρίες και κύριοι Υπουργοί, συνεχίζετε να δηµιουργείτε κοµµατικούς στρατούς, αποδεικνύοντας ότι δεν έχετε κατανοήσει
γιατί είστε εκεί. Οι εµµονές σε αυτές τις νοοτροπίες δεν µας αφήνουν το περιθώριο να ελπίζουµε ότι είναι ποτέ δυνατόν να αλλάξουµε ρότα. Τι θα κάνετε; Θα ακολουθήσετε την αποτυχηµένη
τακτική της προηγούµενης κυβέρνησης ή θα κάνετε ό,τι έκαναν
οι προηγούµενοι;
Το άρθρο 43, τώρα, το οποίο κι αυτό το βλέπουµε αρνητικά.
Με βάση το άρθρο αυτό, ζητάτε να ψηφίσουµε, ενώ δεν έχει γίνει
καν διαβούλευση µε τους αρµόδιους φορείς, Συνεπώς δίχως
εποικοδοµητικό διάλογο και ανταλλαγή επιχειρηµάτων. Διαφωνούµε, διότι δεν θεωρούµε ορθό, λόγω πολιτικής βούλησης, να
απαλλάσσονται από τα καθήκοντά τους ανώτατα στελέχη, ήτοι
διευθυντές και προϊστάµενοι, και να καταργηθεί το ήδη ισχύον
πλαίσιο.
Το άρθρο 44 κι αυτό µάλλον θα το καταψηφίσουµε.
Και αφήνουµε στο τέλος το άρθρο 51. Φυσικά, δεν πρόκειται
να ψηφίσουµε το άρθρο 51, το οποίο αποτελεί χαριστική βολή
στο πρωτογενή τοµέα. Ένας τοµέας ο οποίος θα έπρεπε να συνιστά τον βασικό µοχλό οικονοµικής επανεκκίνησης. Δεν είναι δυνατό να ψηφίζουµε τέτοια άρθρα. Δεν είναι δυνατόν να
αυξήσουµε την τιµή του πετρελαίου από 66 ευρώ σε 200 ευρώ
το χιλιόλιτρο για το 2016 και να καταργήσουµε εντελώς το αγροτικό πετρέλαιο.
Χθες άκουσα από την επόµενη οµιλήτρια ότι µιλούσα µε γενικότητες. Δεν το έκανα αυτό. Πρέπει να λάβουµε υπ’ όψιν και τα
υπόλοιπα βαρίδια που θα βάλουµε στους αγρότες. Αυτό είναι
ένα από τα µικρά. Αν ψάξετε, θα βρείτε ότι οι αγρότες που δεν
τους περισσεύουν τα χρήµατα που θέλουµε εµείς να τους πάρουµε, ειδικά αυτοί που αυτή την περίοδο έπρεπε να σπέρνουν
τα σιτηρά, δεν έχουν καν χρήµατα, επειδή εσείς καθυστερείτε
τις επιδοτήσεις τους να σπείρουν. Κι αυτό που τους λέτε είναι
«από Δεκέµβρη». Δεν γίνεται να παγώσουν τα χωράφια τους κι
αυτοί να σπέρνουν. Δεν υπάρχει περίπτωση να το ψηφίσουµε.
Επίσης, αυτό το άρθρο µάς φαίνεται ένα ιδιωτικό συµφωνητικό, µια σύµβαση µίσθωσης µεταξύ της ΑΕ µε την επωνυµία
«Οργανισµός Διεξαγωγής Ιπποδροµιών Ελλάδος» και της εταιρείας ιδιωτικού ειδικού σκοπού ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΕΣ ΑΕ, τη στιγµή
που θα έπρεπε αυτό να έχει συζητηθεί κατά τη συνεδρίαση της
προηγούµενης Ολοµέλειας, η οποία αφορούσε αποκλειστικά
αυτό το ζήτηµα.
Αυτά είχα να καταθέσω. Δεν έχω να πω κάτι άλλο.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ένωσης Κεντρώων)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Κι εµείς ευχαριστούµε.
Κύριοι συνάδελφοι, πριν εισέλθουµε στον κατάλογο των οµιλητών, Βουλευτών εννοώ, θα δώσω τον λόγο στον Υπουργό κ.
Δρίτσα, προκειµένου να εξηγήσει και να τεκµηριώσει την τροπολογία η οποία, µεταξύ των άλλων, προκάλεσε και απορίες στην
κυρία Μανωλάκου.
Να σας πληροφορήσω, επίσης, ότι η Διάσκεψη των Προέδρων
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αποφάσισε, µε δεδοµένο ότι η ονοµαστική ψηφοφορία θα διεξαχθεί περίπου 10.00’ µε 10.30’ το βράδυ, ο χρόνος που θα έχουν στη
διάθεσή τους οι οµιλητές να περιοριστεί στα έξι λεπτά, προκειµένου να µιλήσουν όσο το δυνατόν περισσότεροι Βουλευτές.
Η εφαρµογή της απόφασης της Διάσκεψης θα αρχίσει από την
οµιλία του Υπουργού, του κ. Δρίτσα.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ (Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Ζητώ συγνώµη και από τους οµιλητές που µπαίνω λίγο σφήνα
στη διαδικασία των οµιλιών, αλλά µετά από λίγες ώρες φεύγω
για την Κίνα. Το βράδυ στην ψηφοφορία δεν θα είµαι και έτσι ο
χρόνος είναι πολύ πιεστικός. Σας ευχαριστώ, έτσι κι αλλιώς.
Οφείλω, κατ’ αρχάς, µία απάντηση που έµεινε από τη χθεσινοβραδινή συζήτηση που µε την παρέµβασή µου παρουσίασα τα
άρθρα 55 και 56 και ειδικά για την παράγραφο 1 του άρθρου 56,
όπου ο κ. Θεοχαρόπουλος, ο κ. Βαρβιτσιώτης, ο κ. Αθανασίου
και ο κ. Κεγκέρογλου µου ζήτησαν στη ρύθµιση που προβλέπεται
και που παραπέµπει σε απόφαση του Συµβουλίου Ακτοπλοϊκών
Συγκοινωνιών η γνώµη του ΣΑΣ να είναι σύµφωνη γνώµη και όχι
απλή γνώµη.
Επιφυλάχθηκα εχθές να απαντήσω, απαντώ σήµερα. Δεν πρέπει να γίνει σύµφωνη γνώµη, κατά την κρίση µου και δεν το εισηγούµαι, διότι όλος ο ν. 2932 είναι δοµηµένος στη λειτουργία του
ΣΑΣ, εκτός από µία ακραία εξαίρεση στο να µην απαιτείται σύµφωνη γνώµη.
Θα δηµιουργήσουµε αντιθέσεις και ανταγωνισµούς και δεν
πρέπει, εκτός και εάν τροποποιήσουµε συνολικά τον ν. 2932.
Εφόσον διαµορφώσουµε ασφαλιστικές δικλίδες, τότε µπορεί να
γίνει.
Καλώ τους συναδέλφους να το δουν µε ευρύ πνεύµα. Δεν
υπάρχει σκοπιµότητα, δεν κρύβεται τίποτε πίσω από αυτό.
Όµως, επειδή δεν θα είναι καθόλου λειτουργικό -και ας το σκεφτούν και εκείνοι- νοµίζω ότι πρέπει να υπερψηφιστεί αυτή η διάταξη.
Η τροπολογία µε γενικό αριθµό 45 και ειδικό αριθµό 31 έχει
κατατεθεί και από άλλους Υπουργούς, κατά βάση όµως είναι
τροπολογία του Υπουργείου Ναυτιλίας. Υπάρχει πολύ καιρό
τώρα η συζήτηση για τα πλοία που πλέουν στις ελληνικές θάλασσες και κυρίως στην ακτοπλοΐα, επειδή µε βάση το ελληνικό δίκαιο ορίζεται η τριακονταετία και η τριακονταπενταετία για τον
χρόνο ζωής τους, ενώ στην Ευρώπη δεν συµβαίνει αυτό. Αντίθετα, κάθε πλοίο αξιολογείται µε πολύ αυστηρά και δεσµευτικά
κριτήρια, σε σχέση µε την αξιοπλοΐα του και την ασφάλειά του.
Γι’ αυτό έχει αρχίσει µια συζήτηση εδώ και πολύ καιρό, που
είχε οδηγήσει στην έκδοση ενός προεδρικού διατάγµατος, που
να αυστηροποιεί όλες αυτές τις προϋποθέσεις και τα προαπαιτούµενα για την αξιοπλοΐα ανεξαρτήτως ηλικίας, το οποίο εγκρίθηκε από το Συµβούλιο Επικρατείας τον Μάιο του 2015. Όµως,
το Συµβούλιο Επικρατείας ζήτησε να εγκριθεί και από την αρµόδια Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η υπόθεση βρίσκεται στην αρµόδια
Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα συνεδριάσει στις 23 Νοεµβρίου και
αναµένεται η απόφαση, που θα ρυθµίσει όλα αυτά τα ζητήµατα,
ώστε στη συνέχεια να νοµοθετήσουµε µε βάση την πληρότητα
όλων αυτών των δεδοµένων.
Στο µεταξύ και µέχρι να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία, υπάρχουν εκκρεµότητες που έχουν προκύψει µε πλοία, που κανονικά
πρέπει να βγουν από τη δροµολόγησή τους και κυρίως πλοία του
Αργοσαρωνικού.
Δεν ξέρω εάν έπεσε στην αντίληψή σας, ότι την περασµένη
εβδοµάδα και στον Πόρο και στην Ύδρα και στις Σπέτσες και στο
Πόρτο Χέλι κινητοποιήθηκαν οι δήµαρχοι, προκειµένου να µην
φύγουν αυτά τα πλοία, τα ιπτάµενα δελφίνια από την περιοχή,
θεωρώντας ότι χωρίς αυτά δεν µπορούν να εξυπηρετηθούν τα
νησιά. Υπήρξε και κοινωνική κινητοποίηση για όλα αυτά.
Αυτή η τροπολογία, λοιπόν, αυτό που κάνει είναι, σε πλοία που
ήδη έχουν πιστοποιητικό ασφαλείας να δίνει µια παράταση µέχρις ότου ολοκληρωθεί η διαδικασία που περιέγραψα πριν, για
να διαµορφωθούν τα νέα δεδοµένα. Δίνει µια παράταση σε πλοία
που έχουν ήδη πιστοποιητικό ασφαλείας, που όµως, παρ’ όλα
αυτά, θεωρείται λήξαν, αφού έληξε ο χρόνος του και για να ξαναµπούν µετά την ψήφιση αυτής της τροπολογίας, θα ξαναεπι-
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θεωρηθούν και θα πάρουν νέο πιστοποιητικό ασφαλείας. Αυτό
θα ισχύει -το πολύ- µέχρι 31-10-2016, σε κάθε περίπτωση όµως
µόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία και εγκριθεί το προεδρικό διάταγµα και θεσµοθετηθούν οι αυστηρές διατάξεις ελέγχου και
εξασφάλισης προϋποθέσεων ασφάλειας και αξιοπλοΐας των
πλοίων.
Νοµίζω ότι αυτό είναι κάτι που πρέπει να το προωθήσουµε.
Υπάρχει µια συζήτηση, την οποία ξέρω. Υπάρχουν πολλές κατηγορίες, ακόµα και πολλοί που µιλούν για «πλωτά φέρετρα» κ.λπ..
Στην πραγµατικότητα, όλες οι επιστηµονικές µελέτες και προσεγγίσεις λένε ότι ένα πλοίο, όταν πραγµατικά είναι καλά συντηρηµένο και µε σοβαρή παρακολούθηση και µε εξασφάλιση και
λόγω ηλικίας όλων των ενισχύσεων, τότε είναι ασφαλέστερο πολλές φορές και από καινούργια πλοία, γιατί είναι ήδη δοκιµασµένο
στη θάλασσα.
Τα έχουµε µελετήσει όλα αυτά και όλες τις παραµέτρους. Ο
ελληνικός ακτοπλοϊκός στόλος ολοένα και µικραίνει. Είναι και
αυτή µια παράµετρος. Δεν πρέπει να αφήσουµε πλοία να φύγουν
από τις ακτοπλοϊκές γραµµές, χωρίς βέβαια να ρισκάρουµε καθόλου ως προς την ασφάλεια και την αξιοπλοΐα τους.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Ευχαριστούµε κι
εµείς.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, ένα λεπτό
για µία ερώτηση στον κύριο Υπουργό, ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, και εγώ θα ήθελα
να υποβάλω ερώτηση στον κύριο Υπουργό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Ορίστε, κύριε Θεοχαρόπουλε, έχετε τον λόγο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ: Χθες, κύριε Υπουργέ, στη
συζήτηση που έγινε το βράδυ για το άρθρο 55, πρώην άρθρο 56,
το οποίο παρέχει την εξουσιοδότηση στον Υπουργό Εµπορικής
Ναυτιλίας να τροποποιεί συµβάσεις δηµόσιας υπηρεσίας, σας
ρωτήσαµε το εξής: Πώς θα αποτραπούν οι εξυπηρετήσεις συµφερόντων των εφοπλιστών εις βάρος της εξυπηρέτησης του δηµοσίου συµφέροντος; Δεν αµφισβητούµε τις προθέσεις.
Είπαµε χθες στη Βουλή –νοµίζω και εσείς- στην τοποθέτησή
µας ότι πρέπει να µην υπάρξει αδιαφάνεια. Μας είπατε ότι θα
παίρνει υπόψη του και την άποψη του ΣΑΣ. Σας επισηµάναµε ότι
για να µην υπάρχει υποψία αδιαφάνειας και να προστατευθεί ο
εκάστοτε Υπουργός Ναυτιλίας, χρειάζεται να υπάρχει σύµφωνη
γνώµη του Συµβουλίου Ακτοπλοϊκών Γραµµών. Η «σύµφωνη
γνώµη».
Μου απαντήσατε, σύµφωνα µε τα Πρακτικά: «Την πρότασή
σας για τη σύµφωνη γνώµη θα τη µελετήσω και µέχρι αύριο θα
έχω προχωρήσει στην τελική απόφαση. Δεν έχω κατ’ αρχήν κανέναν ιδιαίτερο ενδοιασµό. Απλώς θέλω λίγο να τη µελετήσω, για
να δω ακριβώς µήπως υπάρχει κάποιο κενό επ’ αυτού».
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Το ερώτηµα, κύριε
Θεοχαρόπουλε.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ: Είπατε ότι θέλετε γενικώς
το Συµβούλιο Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών στις περισσότερες των
περιπτώσεων να δίνει σύµφωνη γνώµη. Το ερώτηµα το οποίο τίθεται είναι ξεκάθαρο: Θα υπάρχει σύµφωνη γνώµη;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Κυρία Μανωλάκου,
έχετε τον λόγο και εσείς για ένα λεπτό, για να απαντήσει µετά ο
κύριος Υπουργός.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Κύριε Υπουργέ, τον ν. 4316/2014
που έδινε παράταση στα σαπάκια πλοία για να κερδοφορούν οι
εφοπλιστές, εσείς τον είχατε καταψηφίσει.
Έρχεστε σήµερα και δίνετε έναν χρόνο παράτασης σε αυτά
τα σαπάκια πλοία τα οποία έπρεπε να έχουν προετοιµαστεί για
να αποσυρθούν. Και βεβαίως, οι ιδιοκτήτες, οι εφοπλιστές το
ήξεραν.
Εγώ σας ρωτάω: Τι έλεγχοι έγιναν τώρα και τι διαβεβαιώσεις
λάβατε για να προβείτε ακριβώς σε αυτήν την παράταση, στην
οποία έχουν ταχθεί αντίθετα όλα τα ναυτικά σωµατεία, για τη διασφάλιση της ανθρώπινης ζωής;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Κύριε Υπουργέ, έχετε
τον λόγο.
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ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΡΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, µου επιτρέπετε να κάνω µία ερώτηση στον κύριο Υπουργό. Ως Ποριώτης
θέλω να τον ρωτήσω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Τώρα θα µου πείτε
ότι σας αδίκησα, αλλά…
ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΡΑΣ: Για το ζήτηµα του Πόρου.
Αυτό ήθελα.
Κύριε Υπουργέ, αν έχετε την καλοσύνη, να διανεµηθεί η τροπολογία, γιατί δεν έχω λάβει γνώση, και παράλληλα να παρακαλέσω να µας πείτε πότε είναι τα τελευταία πιστοποιητικά
ναυσιπλοΐας που παρατείνονται.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Ο κύριος Υπουργός
έχει τον λόγο.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ (Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής): Κατ’ αρχάς, στον κ. Θεοχαρόπουλο απαντώ ότι ακριβώς µετά τη διερεύνηση που υποσχέθηκα χθες, τον περαιτέρω
προβληµατισµό, λέω σήµερα –και αυτό προτείνω- η γνώµη του
ΣΑΣ να υπάρχει, βέβαια, αλλά να µην βάλουµε την ισχυροποίηση
της δεσµευτικής σύµφωνης γνώµης.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ: Το ίδιο ακριβώς είναι και µε
τις τηλεοπτικές άδειες του κ. Παππά. Το ίδιο ακριβώς.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Κύριε Θεοχαρόπουλε, κάνατε την ερώτησή σας. Ακούστε την απάντηση.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ (Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής): Σας είπα και χθες ότι και δική µου άποψη είναι ότι
είναι καλύτερο να ενισχύσουµε τη γνώµη του ΣΑΣ. Όχι όµως µεµονωµένα.
Ο ν. 2932 στο σύνολό του δεν προβλέπει σε όλες τις περιπτώσεις σύµφωνη γνώµη. Αυτό εάν το κάνουµε σε µία περίπτωση,
θα υπάρχει ο εξής κίνδυνος: Το Συµβούλιο Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών συγκροτείται από εκπροσώπους της αυτοδιοίκησης, από
εκπροσώπους των επιχειρηµατιών, από υπηρεσιακούς παράγοντες, από πολλές πλευρές.
Σκεφτείτε, όταν υπάρχει σύγκρουση συµφερόντων, να διαµορφώνονται λόµπι και να λαµβάνονται αποφάσεις µε βάση συσχετισµούς που γίνονται στη βάση συσπειρώσεων εξυπηρέτησης
επιλογών, που µπορεί να µην είναι και απολύτως θεµιτές πάντοτε. Εκεί δεν παίρνει κανείς την ευθύνη. Τη χρεώνεται η πολιτική
εκπροσώπηση, οι αιρετοί δηλαδή, ο Υπουργός -όχι εγώ, ο κάθε
Υπουργός που είναι εκπρόσωπος αιρετής κυβέρνησης- µε δεµένα τα χέρια, ενώ στην άλλη περίπτωση ο Υπουργός αναλαµβάνει πλήρη πολιτική ευθύνη, επί τη βάσει µιας εισήγησης ενός
συλλογικού οργάνου.
Αν δεν συγκροτηθεί σε ένα ενιαίο πλαίσιο µε ασφαλιστικές δικλίδες ως προς τον κίνδυνο που σας περιέγραψα, αυτό δεν πρέπει να το αφήσουµε να γίνει. Γι’ αυτό, µεµονωµένα σε µια
περίπτωση, αφού δεν υπάρχει αυτή τη στιγµή δυνατότητα εξασφάλισης αυτών των ασφαλιστικών δικλίδων, δεν πρέπει να το
κάνουµε. Γι’ αυτό, ενώ η συζήτηση όντως είναι βάσιµη και θεµιτή,
εγώ προτείνω να µην επιµείνουµε και η δική µου εισήγηση είναι
τελικά να µην είναι σύµφωνη η γνώµη.
Η τροπολογία για την οποία µιλάµε και την οποία ανέφερε και
η κ. Μανωλάκου είναι η τροπολογία µε γενικό αριθµό 45 και ειδικό 31. Θα την αναζητήσετε, θα την πάρετε.
Κυρία Μανωλάκου, όντως εµείς µέχρι τώρα, αυτές τις παρατάσεις δεν τις ψηφίζαµε, αλλά αυτή δεν είναι τέτοια. Αυτές ήταν
απλώς παρατάσεις επί τη βάσει του ίδιου καθεστώτος. Εδώ εµείς
βάλαµε ένα νέο πλαίσιο εξασφάλισης όλων των εγγυήσεων και
προϋποθέσεων που προβλέπονται και στην Ευρωπαϊκή Ένωση,
που δεν έχει όριο ηλικίας, αλλά έχει αυστηρούς ελέγχους και
ασφαλή προαπαιτούµενα. Το συγκροτήσαµε αυτό. Περιέγραψα
τη διαδικασία που εκκρεµεί και βρίσκεται στο τέλος της.
Τώρα είµαστε µπροστά στο να µη στερήσουµε νησιά από
ολίγα πλοία που έχουν ολοκληρώσει αυτή την ηλικία, αλλά κατά
τα άλλα έχουν κριθεί αξιόπλοα µέχρι τώρα. Τώρα έχουν πιστοποιητικό ασφαλείας µε τα παλιά προαπαιτούµενα. Θα ελεγχθούν
ξανά µε τα παλιά προαπαιτούµενα για το αν µπορούν να πλέουν
για ένα, δυο, τρεις µήνες ακόµα επί τη βάσει των δεδοµένων και
µετά, µόλις ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία, θα κληθούν να περάσουν από την Επιθεώρηση, να δεξαµενιστούν και να πάρουν
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πιστοποιητικό επί τη βάσει πλέον των ισχυρών εγγυήσεων και
των επιπλέον πρόσθετων παρεµβάσεων, τεχνικών και άλλων, που
θα εξασφαλίζουν αυτές τις εγγυήσεις. Είναι πολύ διαφορετικό
πράγµα από αυτό που συνέβαινε στο παρελθόν.
Τέλος, έχουν ενεργά πιστοποιητικά -ετήσια είναι αυτά- τα
οποία, όµως, επειδή ακριβώς συµπληρώνουν την τριακονταπενταετία, εκ των πραγµάτων ακυρώνονται. Μπορεί να ήταν για παραπάνω
χρόνο,
αλλά,
αφού
συµπλήρωσαν
την
τριακονταπενταετία και νοµίµως δεν µπορούν να πλεύσουν, ακυρώνονται. Γι’ αυτό και θα επανελεγχθούν µόλις ψηφιστεί αυτή η
τροπολογία, εφόσον η Βουλή την εγκρίνει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Ευχαριστούµε πολύ,
κύριε Υπουργέ. Καλό ταξίδι!
Ο κ. Τασούλας έχει τον λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
έχουµε µπροστά µας ένα νέο νοµοσχέδιο, το οποίο αποτελεί κυρίως τη µεταφορά στο εσωτερικό δίκαιο µιας ευρωπαϊκής οδηγίας, που αφορά στην ενεργειακή απόδοση και µέσα σε αυτό το
νοµοσχέδιο περιέχονται διατάξεις οι οποίες έχουν σχέση σταδιακά -δειλά, µέχρι στιγµής- µε την τήρηση των περίφηµων ή περιβόητων προαπαιτούµενων.
Αξιοποιώντας τον λίγο χρόνο που έχω και µιλώντας επί της
αρχής του νοµοσχεδίου, θα ήθελα, κύριοι Υπουργοί, να πω, µε
κάθε ειλικρίνεια, ότι στην πρώτη περίοδο της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή την περίοδο που µετατρέψατε την τετραετία σε
επτάµηνο, αισθανόµουν µια ανοµολόγητη ζήλεια για τον ΣΥΡΙΖΑ,
καλοπροαίρετη όµως, όταν άκουγα τον Πρόεδρό σας και στελέχη σας να λένε «εµάς µη µας περνάτε σαν και εσάς, µη µας
περνάτε σαν τους άλλους, εµείς αυτά που λέµε τα εννοούµε και
θα τα τηρήσουµε».
Είχε µεγάλη γοητεία, µεγάλη οµορφιά, αν ήταν αληθινό αυτό.
Μεγάλη γοητεία, απίστευτη, που ούτε εσείς που το εκστοµίζατε
σε καλοπροαίρετα αυτιά δεν φαντάζεστε πώς ηχούσε! Διεκδικώ
το προνόµιο να θεωρώ τον εαυτό µου καλοπροαίρετο.
Η ιστορία, όµως, δυστυχώς στερεί από τον ΣΥΡΙΖΑ και από
όσους την παρακολουθούν το προνόµιο αυτής της γοητείας.
Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν τήρησε αυτά που έλεγε. Απεναντίας, έκανε ακριβώς τα αντίθετα και κυρίως, δεν έχει την ειλικρίνεια -και τολµώ
να πω- και το φιλότιµο να παραδεχθεί ότι όχι µόνο δεν διαφέρει
από το παρελθόν, επειδή τηρεί αυτά που λέει, αλλά εκφράζει µε
τον πιο δυσάρεστο τρόπο το παρελθόν.
Αναδιφώντας το παρελθόν έφτασα στην 19η Ιουνίου του 1983.
Διαβάζω από την ειδησεογραφία των ηµερών εκείνων: «Αίσθηση
και αντιδράσεις προκάλεσε το περιεχόµενο οµιλίας του Υπουργού Προεδρίας της Κυβερνήσεως σε συγκέντρωση οπαδών του
στην Πάτρα» –µιλάµε για τον µακαρίτη Μένιο Κουτσόγιωργα«και ιδιαίτερα οι αναφορές του στο πρόσωπο του Προέδρου της
Δηµοκρατίας και στην πολιτική που ακολουθούσε η παράταξή
του επί πρωθυπουργίας του.
Ειδικότερα, ο Υπουργός Προεδρίας βάλλοντας εναντίον της
Αντιπολιτεύσεως και της Νέας Δηµοκρατίας µίλησε για δυνάµεις
του σκοταδισµού, της συντήρησης, της οπισθοδρόµησης που
είχαν επιβάλλει στον ελληνικό λαό τριάντα χρόνια δουλείας. Διατύπωσε ισχυρισµούς για παρακράτος και για πολιτική µειοδοσία,
για αποικιακό καθεστώς, για πολιτική της εξάρτησης και της δουλείας, της αναξιοπρέπειας που άρχισε µε την υπογραφή ατελεύτητων σειρών µυστικών πρωτοκόλλων. Είναι δωσίλογοι απέναντι
του ελληνικού λαού», κατέληξε ο Αγαµέµνων Κουτσόγιωργας.
Σε άλλο σηµείο της οµιλίας του µετέθεσε την ευθύνη για τη
µη πραγµατοποίηση της προεκλογικής εξαγγελίας του ΠΑΣΟΚ,
ότι ως Κυβέρνηση θα έβγαζε την Ελλάδα από την ΕΟΚ και το
ΝΑΤΟ, στον Πρόεδρο της Δηµοκρατίας λέγοντας: «Πολλοί µας
κατηγορούν γιατί δεν φεύγουµε από την ΕΟΚ. Μας δέσµευσαν
όµως µε διεθνείς συµφωνίες. Το δικαίωµα να αποχωρήσουµε δεν
ανήκει σε εµάς. Ανήκει στον Πρόεδρο της Δηµοκρατίας που έχει
την αποκλειστικότητα να κηρύξει δηµοψήφισµα για να ερωτηθεί
ο λαός. Δεν φταίµε εµείς που δεν κάνουµε δηµοψήφισµα. Φταίει
ο Πρόεδρος της Δηµοκρατίας. Εµείς, παρά τις δυσχέρειες, αγωνιζόµαστε να φτιάξουµε µία σχέση για τα συµφέροντα του λαού
µας».
Αν αυτή η αναδροµή στο παρελθόν, σε κάποιον ο οποίος δια-
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τηρεί ψήγµατα καλοπιστίας, δεν θυµίζει τη σηµερινή σας αφιλότιµη συµπεριφορά εν σχέσει µε τις εξαγγελίες σας, να µου επιτρέψετε να σας πω ότι χάθηκε κάθε έννοια καλοπροαίρετης
ακρόασης των πραγµάτων.
Δεν εκφράζετε τίποτε απολύτως νέο. Τα ίδια που λέγατε προ
πέντε, έξι, επτά µηνών, τα ίδια που λέτε σήµερα, τα ίδια έλεγε
και το ΠΑΣΟΚ -η τότε «πρώτη φορά αριστερά» της δεκαετίας του
‘80- το οποίο, για να δικαιολογήσει τη στροφή του εν σχέσει µε
την επαφή του µε την πραγµατικότητα, έριχνε την ευθύνη στο
θεσµικό δέσιµο της χώρας από τους προκατόχους, που ήταν
αναξιοπρεπείς και δωσίλογοι και στο ότι ο Πρόεδρος της Δηµοκρατίας δεν τους αφήνει να τηρήσουν τις δεσµεύσεις τους,
ωστόσο θα το παλέψουν µέσα στο υπάρχον καθεστώς να πετύχουν κάτι καλύτερο. Δεν βλέπω την παραµικρή διαφορά, µόνο
που αυτά έχουν ξαναλεχθεί και έχουν ξανακριθεί από τον ελληνικό λαό.
Θέλω να πω δηλαδή, µιλώντας πολιτικά µέσα σε αυτό το γλίσχρο χρονικό διάστηµα που έχω, ότι αυτή η πραγµατικότητα η
οποία σάς σάρωσε δεν αντιµετωπίζεται λεκτικά. Είναι θέµα χρόνου το πότε ο ελληνικός λαός θα ξεπεράσει τη σηµερινή του απογοήτευση και τη σηµερινή αίσθηση ότι τίποτε δεν αλλάζει και θα
αρχίσει να διεκδικεί κάτι παραπάνω.
Το ΠΑΣΟΚ, τη δεκαετία του ’80, µπόρεσε να δεσµεύσει τον ελληνικό λαό για περισσότερα χρόνια απ’ ό,τι εσείς θα µπορέσετε,
γιατί οι παροχές που έκανε ήταν τέτοιες που δυνάµωσαν τόσο
πολύ το πελατειακό κράτος, ώστε το έκαναν πανίσχυρο. Εσείς
δεν µπορείτε να κάνετε παροχές. Δεν µπορείτε καν να βελτιώσετε τη ζωή του ελληνικού λαού, ο οποίος όταν σας ψήφιζε,
έλεγε στον εαυτό του και στον κύκλο του «Ψηφίζω το ΣΥΡΙΖΑ
γιατί δεν έχω τίποτα να χάσω».
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Είναι βέβαιο ότι ταιριάζει µε την ιδεολογία σας, την ιδεολογία
της Αριστεράς του φθόνου, η προσπάθεια της εξίσωσης προς
τα κάτω. Αν δούµε αυτά που κάνετε και αυτά που παραλείπετε
να κάνετε –και τελειώνω- είναι η προσπάθεια να εξισώσετε το
λαό προς τα κάτω.
Αυτό ξέρετε, δεν κρατάει πολύ. Αυτό απευθύνεται σε ένστικτα,
όχι σε διαθέσεις ή πολύ περισσότερο σε οράµατα. Δεν θα κρατήσει πολύ και ο λαός που σας πίστεψε ή που δεν πρόσεχε ή δεν
νοιάστηκε τι λέγατε, γιατί ήθελε να τιµωρήσει εµάς, πολύ σύντοµα θα αναλάβει και αυτός πρωτοβουλίες, θα αναλάβει τις ευθύνες του, θα κρίνει και θα συγκρίνει.
Εµείς αυτή τη στιγµή, έχοντας κάνει το χρέος µας απέναντι
στο λαό και έχοντας αναλάβει τις ευθύνες µας για την περιπέτεια
της χώρας, είµαστε εδώ να ψηφίζουµε αυτά που πρέπει να ψηφιστούν και να καταψηφίζουµε αυτά τα οποία συγκροτούν τα θηριώδη ψέµατά σας, όπως είναι η κατάργηση της ευνοϊκής
φορολογικής µεταχείρισης των αγροτών.
Όµως, εσείς, να ξέρετε, κύριε Υπουργέ, ότι θα µε θυµηθείτε,
γιατί είναι επίκαιρο αυτό που θα σας πω και έχει να κάνει µε την
άποψή σας για τη Γενοκτονία. Ποτέ κανείς δεν µετάνιωσε για
κάτι που δεν είπε. Ο ΣΥΡΙΖΑ, δυστυχώς, όχι µόνο δεν είπε, αλλά
είπε πάρα πολλά και σύντοµα αυτό ο ελληνικός λαός θα το εκτιµήσει και θα τοποθετηθεί αναλόγως.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Όπως βλέπω, ο κ. Κεφαλογιάννης δεν είναι εδώ.
Τον λόγο έχει ο κ. Χρήστος Καραγιαννίδης.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θέλω να µιλήσω για δύο άρθρα και µία τροπολογία και θα ολοκληρώσω µ’ αυτήν την περιβόητη γενοκτονία.
Άκουσα από τον εισηγητή της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης
ότι το άρθρο για το αγροτικό πετρέλαιο βάζει ταφόπλακα στην
αγροτική οικονοµία. Για να συνεννοηθούµε, επιτέλους, σ’ αυτήν
την Αίθουσα, στις 14 Αυγούστου τα τρίτα προαπαιτούµενα που
τα ψηφίσατε, λένε στην υποπαράγραφο Δ.5 για την τροποποίηση
του ν. 2960/2001: «Για το πετρέλαιο εσωτερικής καύσης κινητήρων, το οποίο χρησιµοποιείται αποκλειστικά στη γεωργία, ο συντελεστής ειδικού φόρου κατανάλωσης ορίζεται στα 200 ευρώ
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ανά χιλιόλιτρο».
Το ψηφίσατε στις 14 Αυγούστου, όσοι το διαβάσατε.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ: Για το πετρέλαιο κίνησης…
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ: Λείπατε, βέβαια. Δεν ήσασταν
τότε Βουλευτής. Σας θυµίζω ότι το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δηµοκρατία
ψήφισαν τα τρίτα προαπαιτούµενα, που έγραφαν µέσα αυτό.
Τι λέει το άρθρο που έρχεται σ’ αυτό το πολυνοµοσχέδιο; Μία
διαφορά έχει. Ορίζει µία ηµεροµηνία η οποία εκ παραδροµής δεν
είχε µπει πριν. Λέει ότι ισχύει από 30 Σεπτεµβρίου 2015 µέχρι 30
Σεπτεµβρίου 2016…
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ: … (δεν ακούστηκε)
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ: Αφήστε µε, όµως, να τελειώσω.
Δεν σας διέκοψα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Κύριε Θεοχαρόπουλε, έχει δίκιο ο οµιλητής.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ: Είναι µέσα στα προαπαιτούµενα
που ψηφίσατε στις 14 Αυγούστου. Σταµατήστε να είστε Ιανός.
Σταµατήστε να λέτε άλλα τον Αύγουστο και άλλα το Νοέµβριο,
γιατί έτσι σας αγαπούν οι αγρότες. Οι αγρότες δεν σας αγαπούν.
Τους έχετε πιει το αίµα πέντε χρόνια. Δεν θα τους θυµηθείτε
τώρα ξαφνικά.
Δεύτερον, υπάρχει µεγάλο ενδιαφέρον όσον αφορά ένα
άρθρο που δεν κατάφερε να µπει στην Ολοµέλεια και αφορά τις
µικρές ζυθοποιίες. Και τι δεν ακούσαµε! Ακούσαµε «Αρµαγεδδώνας», «καταστροφή», «θα πέσει κάτω όλη η µικρή βιοτεχνία και η
βιοµηχανία των ζυθοποιών».
Ακούστε µερικά στοιχεία, γιατί δεν ασχολείστε. Παίρνετε ένα
non paper και έρχεστε ύστερα και τα λέτε εδώ.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ: …(δεν ακούστηκε)
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ: Υπάρχουν είκοσι µία µικρές ζυθοποιίες, εκ των οποίων οι τέσσερις έχουν αναστείλει τη λειτουργία τους. Από τις δεκαεπτά που λειτουργούν, οι δεκαπέντε έχουν
µέχρι πέντε χιλιάδες εκατόλιτρα το χρόνο. Τι επιρροή θα είχε σ’
αυτούς η αύξηση του ειδικού φόρου; Ελάχιστη επιρροή θα είχε.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΑΡΚΟΥ: Όταν φέρνετε µε τροπολογία…
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ: Δεν σας διέκοψα όµως.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΑΡΚΟΥ: Να µας πείτε για τα δύο…
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ: Ναι, αλλά θέλετε να κάτσω από
πίσω σας να σας διακόπτω όταν µιλάτε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Σας παρακαλώ, κυρία
Μάρκου.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ: Θα σας πω, λοιπόν, για τα δύο,
αν αντέχετε να σας πω αυτό που θέλω να πω.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ: Κάνετε ποσοτική…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Κύριε Θεοχαρόπουλε, αφαιρείτε χρόνο από τον οµιλητή.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ: Όσον αφορά τα δύο µεγάλα, ουσιαστικά µιλάµε για το ένα. Πρόκειται για µία εταιρεία η οποία
είναι οριακά κάτω από τις διακόσιες χιλιάδες εκατόλιτρα το
χρόνο. Όσον αφορά αυτήν την εταιρεία, αν κάνει προσπάθειες
να αναπτυχθεί και φθάσει στα διακόσια πέντε χιλιόλιτρα το χρόνο
ή στις τριακόσιες χιλιάδες εκατόλιτρα το χρόνο, τι θα κάνει; Δεν
θα πληρώνει κανονικά τον ειδικό φόρο; Θέλει αυτή η εταιρεία να
αναπτυχθεί και να πάει στις τριακόσιες χιλιάδες ή στις τετρακόσιες χιλιάδες, δηλαδή να αποκτήσει µεγαλύτερο κοµµάτι της
αγοράς; Τότε θα µπορεί να πληρώνει το 100% του ειδικού
φόρου;
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΑΡΚΟΥ: …(δεν ακούστηκε)
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ: Σας παρακαλώ. Είναι η τρίτη
φορά που µε διακόπτετε.
Εµάς, λοιπόν, όπως και τον ιδιοκτήτη αυτής της εταιρείας, µας
ενδιαφέρει, αυτή η εταιρεία να φθάσει παραπάνω, να µπορέσει
να αναπτύξει την αγορά του δικού του προϊόντος. Γιατί µέχρι τις
διακόσιες χιλιάδες καταστρέφεται και πάνω από τις διακόσιες χιλιάδες δεν καταστρέφεται; Πώς θα µπορεί να πληρώσει το 100%
του ειδικού φόρου, όταν θα ξεπεράσει τις διακόσιες χιλιάδες
εκατόλιτρα; Σ’ αυτό δεν υπάρχει απάντηση.
Άρα, µας ενδιαφέρει η συγκεκριµένη εταιρεία να είναι 199,999
χιλιάδες εκατόλιτρα και να έχει µείωση 50%. Να το πούµε όµως
ότι αυτό µας ενδιαφέρει.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΑΡΚΟΥ: …(δεν ακούστηκε)
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Κυρία Μάρκου, έχετε
εγγραφεί για να µιλήσετε.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ: Συνεχίζω, παρά τα παράσιτα.
Κλείνω, λοιπόν, µε την περιβόητη Γενοκτονία. Τρεις µέρες
τώρα περίσσεψε η µισαλλοδοξία σ’ αυτήν την Αίθουσα, και γενικότερα στην Ελλάδα ολόκληρη. Γι’ αυτό, λοιπόν, θα σας διαβάσω
δύο παραγράφους και θα σας πω µετά τι είναι: «Δυστυχώς, εκτός
ελαχίστων εξαιρέσεων, οι πρόσφυγες ούτοι είναι ως επί το πλείστον ατίθασοι, απειθάρχητοι, µεµψίµοιροι, πολλάκις φυγόπονοι,
φοβούµαι δε και άρπαγες». Γενικός Διοικητής Μακεδονίας Α.
Αδοσίδης, 1920.
Δεύτερη παράγραφος: «Επιτρέψατε να σηµειώσω όσα και
προφορικώς είποµεν περί ενδεχοµένης εις Μακεδονίαν µεταναστεύσεως και εγκαταστάσεως εκεί των εν ταις περιφερείαις
Καρς και Τσάλκης του Καυκάσου από πεντήκοντα και πλέον ετών
εγκατεστηµένων Ελλήνων του Πόντου. Ούτοι, απολέσαντες κατά
το πλείστον την γνωστήν εθνικήν συνείδησιν και εν πολλοίς την
γλώσσαν, έχοντες δε ψυχήν συγκεκραµένην µε τον σλαβισµόν…
». Είναι ο κ. Χρύσανθος, Μητροπολίτης τότε Τραπεζούντας και
µετά Αρχιεπίσκοπος Αθηνών, πολλάκις δε βραβευόµενος από το
ελληνικό κράτος.
Αυτά τα δύο κείµενα, λοιπόν, είναι αρκούντως αντιποντιακά.
Ρωτώ αν θέλετε να τους ξεθάψουµε, να τους καταγγείλετε και
να τους πάµε και στο δικαστήριο. Διότι τότε αυτά λέγονταν! Και
επιτέλους, κάποια στιγµή ανοίξτε και κανένα βιβλίο να διαβάσετε.
Ανοίξτε και κανένα βιβλίο να διαβάσετε, όχι τους κοµµουνιστές
τους ακραίους, αλλά ανοίξτε κανένα βιβλίο να διαβάσετε, γιατί
αυτά είναι από βιβλία δικών σας, του κ. Φωτιάδη, του κ. Στρατή
Μυριβήλη και του δηµοσιογράφου του οποίου –ζητώ συγγνώµηξεχνώ το όνοµά του. Είναι άνθρωποι δηλαδή της Δεξιάς αυτοί
που τα έγραφαν αυτά, τις καταγγελίες, τα περιστατικά που συνέβησαν εκείνα τα χρόνια.
Όλοι αυτοί είναι, λοιπόν, άνθρωποι που είναι εναντίον του ποντιακού στοιχείου και θα πρέπει να τους καταγγείλουµε ή εκφράζουν µια άποψη η οποία µπορεί να σταθεί σε έναν διάλογο;
Διότι µέχρι στιγµής, όσον αφορά το πρόσωπο του κ. Φίλη, δεν
ακούω διάλογο, αλλά κατάρες, απειλές και βρισιές. Κατάρες,
απειλές και βρισιές ακούω! Δεν έχει τεθεί στο τραπέζι του διαλόγου το να υπάρξουν δύο πλευρές που θα πουν τα επιχείρηµατά τους, θα συµφωνήσουν ή θα διαφωνήσουν, αλλά θα
αποτυπωθεί από δύο πλευρές µια διαφορετική άποψη. Δεν γίνεται να κυνηγάµε ό,τι κατά την άποψή σας δεν είναι εθνικώς
σωστό. Όταν συνέβαινε αυτό, είχαµε άλλα καθεστώτα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Αποδεχθείτε, λοιπόν, διαφορετικές απόψεις και µε τη δύναµη
των επιχειρηµάτων σας προσπαθήστε να τις κάνετε να καταρρεύσουν. Όχι µε απειλές, µε βρισιές και µε κατάρες!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα
τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Κύριε Θεοχαρόπουλε, δεν έχετε τον λόγο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, είµαι Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Δεν έχετε το λόγο!
Επόµενος οµιλητής είναι ο κ. Πρατσόλης.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, για µισό
λεπτό! Σας παρακαλώ! Είµαι Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος παράταξης!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Σας παρακαλώ πολύ!
Δεν έχετε τον λόγο!
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ: Δώστε µου το λόγο για
µισό λεπτό! Δύο πράγµατα θα πω µόνο. Δεν θα σας απασχολήσω. Το ένα είναι το εξής…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Κύριε Θεοχαρόπουλε, σας παρακαλώ! Δεν έχετε τον λόγο! Είστε νέος Βουλευτής…
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, ήσασταν
εκτός Κανονισµού –ξέρουµε καλά τον Κανονισµό- όταν καλέσατε
να µιλήσει Υπουργός µέσα στους έξι οµιλητές. Εγώ σας λέω
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εντός Κανονισµού ότι Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος..
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Γιατί είναι εκτός Κανονισµού;
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ: Διότι λέει ο Κανονισµός,
κύριε Πρόεδρε…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Ωραία συζήτηση …
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ: Μισό λεπτό! Αναφέρθηκε
δύο φορές στην Κοινοβουλευτική Οµάδα της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Και επειδή αναφέρθηκε στην Κοινοβουλευτική Οµάδα;
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ: Θα είχε λήξει το θέµα,
κύριε Πρόεδρε!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Κύριε Θεοχαρόπουλε, καθίστε κάτω! Σας παρακαλώ πολύ! Σας παρακαλώ! Δεν
έχετε τον λόγο! Σας παρακαλώ πολύ!
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ: Κύριε συνάδελφε…
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ: Αν έρθει η τροπολογία, δεν
έχουµε πρόβληµα µε το άρθρο σας.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ: Το ψηφίσατε τον Αύγουστο…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Κύριε Θεοχαρόπουλε, σας παρακαλώ πολύ! Δεν µπορείτε να αγνοείτε το Προεδρείο! Σας παρακαλώ!
Κύριε Πρατσόλη, έχετε τον λόγο.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ) ΠΡΑΤΣΟΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες
και κύριοι Βουλευτές, στο παρόν νοµοσχέδιο, το οποίο εισάγεται
στην Ολοµέλεια µετά το τέλος της επεξεργασίας του στις συνεδριάσεις των αρµόδιων επιτροπών και αφού ακούστηκαν οι γνώµες όλων των φορέων, υπήρξαν σηµαντικές τροποποιήσεις και
νοµοτεχνικές βελτιώσεις.
Καλούµαστε, λοιπόν, να ψηφίσουµε τα εν λόγω µέτρα ως προαπαιτούµενα για την αξιολόγηση και την εκταµίευση της δόσης
των 2 δισεκατοµµυρίων για τη σταθεροποίηση της οικονοµίας
και αργότερα για την πολυπόθητη διαπραγµάτευση για το χρέος.
Είναι σηµαντικά και αναγκαία όλα τα θέµατα τα οποία ρυθµίζονται. Θα ήθελα όµως να σταθώ περισσότερο και λόγω της προηγούµενης εµπειρίας µου στο χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης,
σε δύο κύρια ζητήµατα. Το πρώτο αφορά το άρθρο 31 του παρόντος, το οποίο αναφέρεται σε τροποποιήσεις του άρθρου 35
του ν. 4042/12 τόσο για το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων
όσο και για το Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων, το
ΠΕΣΔΑ.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Κύριε Θεοχαρόπουλε
και κύριε Καραγιαννίδη, υπάρχει και το κυλικείο.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ) ΠΡΑΤΣΟΛΗΣ: Το δεύτερο αφορά την
εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας µε την ευρωπαϊκή οδηγία
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συµβουλίου για την ενεργειακή απόδοση.
Όσον αφορά το πρώτο ζήτηµα, θα ήθελα να πω πως το Εθνικό
Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων, το οποίο διαµορφώθηκε µετά
από συνεργασία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας
και το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης
καθορίζει τη στρατηγική, τις πολιτικές του, τους στόχους και τις
δράσεις για τη διαχείριση των αποβλήτων σε εθνικό επίπεδο για
την επόµενη εξαετία ως το 2020.
Τίθεται σε ισχύ ένας νέος σχεδιασµός διαχείρισης αποβλήτων
αποσκοπώντας στη δηµιουργία ενός εναλλακτικού µοντέλου διαχείρισης αποβλήτων σύγχρονο και φιλικό προς το περιβάλλον.
Βασικοί στόχοι του ΕΣΔΑ είναι από τη µία η ιεράρχηση της διαχείρισης των αποβλήτων της εθνικής και κοινοτικής νοµοθεσίας
και από την άλλη η µείωση της παραγωγής αποβλήτων.
Με τον τρόπο αυτόν ανταποκρίνεται στις σύγχρονες και πιεστικές ανάγκες και στο κοινοτικό κεκτηµένο, έτσι ώστε η διαχείριση των αποβλήτων στη χώρα µας να τεθεί στην υπηρεσία του
περιβάλλοντος και της βιώσιµης ανάπτυξης, µε παράλληλη δραστική µείωση του κόστους διαχείρισης, επ’ ωφελεία της κοινωνίας και των πολιτών.
Το νέο ΕΣΔΑ σηµατοδοτεί επίσης την ανατροπή των ακολουθούµενων µέχρι σήµερα πολιτικών των κυβερνήσεων της τελευταίας τουλάχιστον δεκαετίας και κατευθύνει προς µια οικονοµία
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και µία κοινωνία µε µηδενικά απόβλητα, µία κοινωνία που θα µετατρέπει τα απόβλητα σε πόρους, προάγοντας την έννοια της
κυκλικής οικονοµίας στην πράξη.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αν και η διαδικασία έγκρισης
του εν λόγω σχεδίου δεν προβλέπεται ρητά στον ν. 4042/12, η
νοµοθετική αυτή ρύθµιση κρίνεται απαραίτητη, γιατί σε περίπτωση µη υιοθέτησή της υπάρχει κίνδυνος αµφισβήτησης της
εγκυρότητας του Εθνικού Σχεδίου, ακόµα και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, µε αποτέλεσµα να µην είναι δυνατή η εκταµίευση όλων των απαραίτητων ποσών χρηµατοδότησης έργων
υποδοµών, διαχείρισης αποβλήτων, εκτιµώµενης δηµόσιας δαπάνης άνω των 950 εκατοµµυρίων ευρώ, ακόµη και των συνεχιζόµενων έργων του τρέχοντος προγράµµατος.
Και εδώ πιστεύω ότι είναι η βασική άρνηση της Αντιπολίτευσης
και όλων όσων αντιπολιτεύονται το άρθρο 31, δηλαδή η µη αποδοχή του και η ακύρωση στην πράξη του νέου ΕΣΔΑ και φυσικά
όλων πρωτοποριακών που αναφέρονται σε αυτό, σε σχέση µε τη
διαχείριση των αποβλήτων.
Διότι, αγαπητοί συνάδελφοι, εδώ είναι και η σηµαντική διαφορά αντίληψης από µία κυβέρνηση της Αριστεράς και όλων
όσων διαχειρίστηκαν τόσα χρόνια τα απορρίµµατα, χωρίς βέβαια
ουσιαστικό αποτέλεσµα, µε δεδοµένο ότι σήµερα σε πολλές περιφέρειες δεν έχει λυθεί το θέµα ακόµα. Υπάρχει για παράδειγµα
ένας Δήµος της Πελοποννήσου που είχε ζητήσει από Δήµο της
Ευβοίας να µεταφέρει εκεί τα απορρίµµατά του.
Στο σηµείο αυτό θα ήθελα να πω δυο λόγια για το Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων. Άκουσα µε πολλή προσοχή
τις τοποθετήσεις των εκπροσώπων της ΚΕΔΕ και της ΕΛΠΕ. Η
Κυβέρνηση της Αριστεράς, ποτέ µε πολιτικές παρεµβάσεις ούτε
τώρα αλλά ούτε και στο µέλλον, δεν θα στρεβλώσει τη δηµοκρατική λειτουργία, όπως ακούστηκε.
Πώς µπορούν, όµως, ορισµένοι να µιλούν για αντιδηµοκρατικές διατάξεις ή και κατάργηση της αυτοτέλειας των δήµων, όταν
στον ν. 4071/12 και στα άρθρα 13 έως 17 προβλέπεται ότι οι περιφερειακοί σύνδεσµοι ΦΟΣΔΑ αποτελούν αναγκαστικούς συνδέσµους και µετέχουν σε αυτούς υποχρεωτικά όλοι οι δήµοι των
διαχειριστικών ενοτήτων της οικείας περιφέρειας και µάλιστα,
όταν αυτό αποφασιστεί από το 60% των δήµων.
Αγαπητοί συνάδελφοι και συναδέλφισσες, οι λέξεις «αναγκαστικά» και «υποχρεωτικά», πόση άραγε δηµοκρατία και αυτοτέλεια πρεσβεύουν;
Μετά τις νοµοτεχνικές βελτιώσεις που έκανε ο Υπουργός, ναι
µεν το Περιφερειακό Συµβούλιο είναι αρµόδιο να εγκρίνει µε
απόφαση του ΠΕΣΔΑ και τη συµβατότητά του, όµως µε το ΕΣΔΑ
θα πρέπει να αποφασίζουν τα κεντρικά όργανα του κράτους, γι’
αυτό κρίθηκε απαραίτητο η κύρωση του ΠΕΣΔΑ να γίνεται µε
κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Δεν είναι λίγες
οι φορές που ορισµένοι περιφερειακοί σχεδιασµοί, οι οποίοι
έχουν υποβληθεί στα Υπουργεία Περιβάλλοντος και Εσωτερικών
για γνωµοδότηση, υπολείπονται των στόχων του εθνικού σχεδιασµού και δεν είναι εναρµονισµένοι µε τις κατευθύνσεις τους.
Ας µην ξεχνάµε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το γεγονός ότι
η έγκριση των ΠΕΣΔΑ αποτελεί επίσης αιρεσιµότητα του ΕΣΠΑ.
Υπάρχει συνεπώς ανάγκη ουσιαστικού ελέγχου των περιφερειακών σχεδιασµών από την κεντρική διοίκηση, υποχρέωση που
άλλωστε επιβάλλεται από τον ν. 4042/12.
Ο χρόνος δεν µε καλύπτει. Στο σηµείο αυτό, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, θα ήθελα να αναφερθώ και στις διατάξεις µε τις
οποίες εναρµονίζεται η ελληνική νοµοθεσία µε την οδηγία
202/27/ΕΕ/ΕΚ και του Συµβουλίου για την ενεργειακή απόδοση.
Με τις διατάξεις του παρόντος καθορίζονται στόχοι, κανόνες,
µέτρα και ειδικές δράσεις για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης σε όλους τους τοµείς της οικονοµικής δραστηριότητας.
Η µείωση της κατανάλωσης της ενέργειας και η εξάλειψη της
σπατάλης της ενέργειας αποκτούν διαρκώς αυξανόµενη σηµασία σε όλα τα κράτη της Ευρωπαϊκή Ένωση.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Δυστυχώς, ο χρόνος δεν µου φτάνει. Μισό λεπτό, κύριε Πρόεδρε.

1409

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ακούµε τους συναδέλφους της
Νέας Δηµοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, συνεπικουρούµενοι βέβαια
από τα συστηµικά µέσα ενηµέρωσης –γιατί άραγε;- µε αφορµή
την ψήφιση του παρόντος πολυνοµοσχεδίου να αναφέρονται
συχνά πυκνά για φοροεπιδροµή, φοροκαταιγίδες κ.λπ. Έφτασαν
δε στο σηµείο κάποιοι εξ αυτών να επικαλούνται ακόµη και την
«οργή» της κοινωνίας για την πολιτική της Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑΑΝΕΛ, ενώ ακούστηκε από Βουλευτή του ΠΑΣΟΚ αν είµαστε –
και αναρωτήθηκε- µέσα στην κοινωνία ή αν την αποφεύγουµε.
Αγαπητοί συνάδελφοι, όχι µόνο είµαστε µέσα στην κοινωνία,
γιατί είµαστε κοµµάτι της και µάλιστα αυθεντικό, αλλά εισπράττουµε και σε κάθε επαφή µας την εξής έκκληση: Πρέπει να πετύχετε εσείς ως ΣΥΡΙΖΑ, γιατί δεν θέλουµε να ξαναέρθει το παλιό
σύστηµα, αυτό που µας έφερε σε αυτήν την κατάσταση, αυτό το
παλιό σύστηµα που κυβέρνησε τη χώρα για σαράντα χρόνια και
δηµιούργησε την ανθρωπιστική κρίση που βιώνουµε όλοι σήµερα, τη φτώχια, την ανεργία και την οικονοµική κατάρρευση της
χώρας.
Εµείς δεν είµαστε µέρος της κρίσης που εσείς δηµιουργήσατε,
αλλά είµαστε και θα παραµείνουµε µέρος της προσπάθειας της
λύσης, της λύσης της όσο το δυνατόν γρηγορότερα.
Σήµερα η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ συλλέγει δυστυχώς τους
πικρούς καρπούς της δικής σας σποράς. Ταυτόχρονα, όµως, οργώνει, για να σπείρει τους καρπούς της δικής της σποράς, οι
οποίοι αφού περάσει αυτός ο οικονοµικός χειµώνας που φέρατε,
θα ανακουφίσουν το λαό, µε προτεραιότητα τις ασθενέστερες
κοινωνικές οµάδες. Γιατί σήµερα ναι µεν είµαστε η Κυβέρνηση
της Αριστεράς που…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Κύριε Πρατσόλη,
βάλτε µια τελεία, θα απαλλαγείτε κι απ’ το άγχος.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ) ΠΡΑΤΣΟΛΗΣ: Σε δύο δευτερόλεπτα
τελειώνω.
Ναι µεν, λοιπόν, είµαστε η Κυβέρνηση της Αριστεράς που υποχρεωνόµαστε σε δύσκολα µέτρα, αλλά δεν ξεχνάµε µε όλα αυτά
την ψυχή µας. Ήµασταν, είµαστε και θα είµαστε κοντά στην κοινωνία και στον λαό, γιατί αισθανόµαστε δικό του κοµµάτι, παλεύοντας για ένα καλύτερο αύριο µε προοπτική και ανάπτυξη.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Η κ. Καρακώστα από
τον ΣΥΡΙΖΑ έχει τον λόγο.
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΕΥΗ) ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ: Τα θέµατα, πολλά και καυτά,
που µπαίνουν σ’ αυτό το νοµοσχέδιο. Εγώ βέβαια, θα περιοριστώ
σε ένα θέµα, σε αυτό που έχει σχέση µε την περιοχή µου και τον
χώρο των λιπασµάτων. Αλλά πριν απ’ αυτό θέλω να αναφερθώ
σε δύο σηµαντικά σηµεία.
Σε αυτήν τη φάση, αυτά τα νοµοσχέδια είναι επιµέρους και
κατά τη δική µου άποψη. Και το λέω αυτό, γιατί η δική µας Κυβέρνηση θα πρέπει -και δεν το έχει κάνει ακόµα βεβαίως, γιατί
είναι πολύ λίγος ο χρόνος και τεράστια τα εθνικά και τα οικονοµικά ζητήµατα που έχει να αντιµετωπίσει- να τα αντιµετωπίσει µε
έναν ευρύτερο σχεδιασµό. Αυτό αναφέρεται και στο σηµείο, παραδείγµατος χάριν στη διαχείριση των σκουπιδιών και στη σχέση
του πώς περνάει αυτή η αντίληψη σαν νοοτροπία στον Έλληνα.
Γιατί πρέπει να µιλήσουµε για την ανακύκλωση και να σκεφτούµε
ότι στα χωριά µας η ανακύκλωση γινόταν σχεδόν αναγκαστικά,
δίνοντας το περίσσευµα της τροφής στα ζώα, καίγοντας τα χαρτιά στο τζάκι κ.λπ., ενώ σήµερα µεταφέρονται σκουπίδια σε
ογδόντα χιλιόµετρα, µε δεδοµένο τον ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ, που δεν δηµιουργήσαµε εµείς, αλλά τον δηµιούργησαν οι προηγούµενοι κι
εµείς καλούµαστε οπωσδήποτε να το καταργήσουµε.
Άρα, να µην καίγονται οι άνθρωποι της Νέας Δηµοκρατίας και
του ΠΑΣΟΚ για την αυτοδιοίκηση και τη δηµοκρατία, γιατί καταρχήν αναλαµβάνουµε την ευθύνη να τη δηµιουργήσουµε εµείς
αυτή, καταργώντας σχήµατα όπως ο ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ και διαµορφώνοντας νέο σχεδιασµό στα ζητήµατα της τοπικής αυτοδιοίκησης, ενοποιώντας χωροταξικά µε ίδια χαρακτηριστικά τη χώρα
µας.
Σ’ αυτόν το σχεδιασµό πρέπει να µπει και το ενεργειακό ζήτηµα. Γιατί πραγµατικά και η εξοικονόµηση της ενέργειας πρέπει
να γίνεται, αλλά δεν µπορεί παραδείγµατος χάριν να συσσω-
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ρεύονται τα φωτοβολταϊκά σε χώρους που παράγουµε προϊόντα
που θέλουµε να φάµε ούτε όλη η αιολική ενέργεια µπορεί να
συσσωρεύεται σε ένα νησί. Άρα, η χωροταξία παίζει πάρα πολύ
σηµαντικό ρόλο κι εµείς, ως Κυβέρνηση, οφείλουµε πραγµατικά
να το βάλουµε σε έναν ευρύτερο σχεδιασµό, ανεξάρτητα από τα
επιµέρους που περνάµε σήµερα, γιατί πραγµατικά η χώρα πρέπει να λειτουργεί και στο ενδιάµεσο.
Ένα πραγµατικά πολύ θετικό άρθρο είναι το άρθρο που αναφέρεται στον χώρο των λιπασµάτων, όπως το λέµε εµείς στην
περιοχή µας. Είναι ένας ευρύτερος χώρος, για τον οποίο όλη η
περιοχή αγωνίζεται για τουλάχιστον είκοσι χρόνια. Τι είναι αυτό;
Είναι τρεις, τέσσερις ιδιοκτησίες, δηλαδή, η ιδιοκτησία της ΑΓΕΤ
ΗΡΑΚΛΗΣ -περίπου διακόσια είκοσι στρέµµατα- τα παλιά λιπάσµατα -είναι άλλα τόσα στρέµµατα- κι ένα κοµµάτι της παλαιάς
«BP» που αγόρασε ο Μελισσανίδης και, δυστυχώς, µε άρθρο του
κ. Μανιάτη τον Αύγουστο του 2014 αλλάζει τη χρήση στην περιοχή κι ενώ είχαµε σταµατήσει µε τους αγώνες µας τις διαδικασίες της βιοµηχανικής χρήσης, ξαναµπήκε από το παράθυρο.
Αυτό, λοιπόν, πραγµατικά σώζει µια ευρύτερη περιοχή πάρα
πολλών κατοίκων. Άκουσα πολλές φορές σήµερα τη φράση, «Να
αυξηθεί ο συντελεστής, γιατί θα αντιδράσουν οι ιδιοκτήτες.». Οι
ιδιοκτήτες αυτών των χώρων πρέπει να καταλάβουν ότι έχουν και
από άλλες δράσεις κέρδος και να ενταχθούν στη λογική αυτού
του τύπου του κέρδους, που βοηθά και την περιοχή συγχρόνως.
Δηλαδή, αν κάποιος επισκεφθεί σήµερα την περιοχή και δει το
εργοστάσιο της «ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ» και πραγµατικά έχει µια ευαισθησία αρχιτεκτονική, θα καταλάβει ότι αυτό είναι ένα µνηµείο
ανώτερης αρχιτεκτονικής ιστορίας. Στις χρήσεις που εµείς βάζουµε -αν το χαρακτηρίσουµε κιόλας το κτήριο- ο όγκος του κτηρίου µπορεί να χωρέσει έναν µεγάλο συντελεστή δόµησης,
ανάλογα µε τη χρήση που θα κάνεις σε αυτόν τον όγκο µέσα.
Είναι µια διαφορετική αρχιτεκτονική κατεύθυνση, την οποία
πρέπει να την αναφέρουµε και στο Κοινοβούλιο. Όσοι είναι αρχιτέκτονες εδώ, αντιλαµβάνονται αυτό που λέω. Ο όγκος είναι
ανεξάρτητος από τον συντελεστή δόµησης, καθορίζεται δηλαδή
από τη χρήση. Μπορεί να είναι ένα µουσείο και να θέλει ύψος,
άρα έχει µικρό συντελεστή δόµησης, µπορεί να είναι ξενοδοχείο
ή εκθεσιακός χώρος άλλου τύπου και να είναι µεγάλος ο συντελεστής δόµησης µέσα σε αυτό το κτήριο.
Άρα, έχοντας κατ’ αρχήν αυτό το κοµµάτι, αυτό το άρθρο,
µπορεί να γίνει µια εκπληκτική επεξεργασία, µε πολλούς αγώνες
στο χώρο των λιπασµάτων. Εµείς που θέλουµε να κάνουµε
πάρκο, σώσαµε τέσσερα κτήρια και τα χαρακτηρίσαµε διατηρητέα µέσα από την αρχαιολογική υπηρεσία. Το ίδιο ισχύει και εκεί.
Σκεφτείτε να βάλουµε ενεργειακά συστήµατα σε αυτά τα κτήρια.
Πραγµατικά, σε αυτήν την περιοχή µπορούν να γίνουν δράσεις
πολύ κερδοφόρες, αν συνδυαστούν µε το γεγονός ότι δίπλα βρίσκεται το επιβατικό λιµάνι κι άρα µπορούν να επισκεφθούν αυτόν
τον χώρο µε τα πόδια οι πολίτες, οι τουρίστες που θα µείνουν
για µια και για δύο ώρες εκεί.
Επίσης, µπορούν να µπουν στοιχεία εµπορίου και βιοτεχνικής
χειροτεχνίας στον χώρο –γυαλιού κλπ.- τα οποία να αναδεικνύουν την ιστορία των επεξεργασιών που γίνονταν εκεί, αλλά
και δράσεις πολιτισµού, υγείας -γιατί όχι ένα νοσοκοµείο που
ζητά ένα µέρος των κατοίκων εκεί;- και ποικίλες δράσεις που θα
αξιοποιηθούν και θα αξιολογηθούν αν θα µπουν σε αυτόν τον
χώρο ή όχι και πώς θα µπουν.
Αν κάποιος επισκεφθεί τον χώρο, θα δει εξαιρετικό σύστηµα
σιλό. Στην οροφή τους έχουν ένα διώροφο κτίσµα, όπου αν ένας
σωστός επιχειρηµατίας κάνει ένα εξαιρετικό εστιατόριο -για να
βλέπουµε την επιχειρηµατικότητα σε σχέση µε τον χώρο- πραγµατικά θα θησαυρίσει.
Δεν µπορούµε, λοιπόν, να τα δούµε αυτά και λέµε: «Καταργούµε τους ιδιοκτήτες, καταργούµε τους επιχειρηµατίες, χρειάζεται χρήµατα το κράτος». Όχι. Το κράτος χρειάζεται άποψη,
αντίληψη και συνεργασία µε τους ιδιοκτήτες, έτσι ώστε να κερδίσουν κι αυτοί.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει ο κ. Κεφαλογιάννης.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, για κάποιον περίεργο λόγο, ο
δηµοσιογραφικός λόγος έχει βαπτίσει το νοµοσχέδιο το οποίο
σήµερα συζητάµε, «νοµοσχέδιο για τα προαπαιτούµενα». Η αλήθεια είναι ότι µετά από όσα διαδραµατίστηκαν στις επιτροπές
όλες αυτές τις ηµέρες, νοµίζω ότι θα µπορούσε να βαπτιστεί ως
«η τρικυµία της Κυβέρνησης σε ένα ποτήρι µπίρας». Νοµίζω ότι
δεν πρέπει να µας ξεγελάει η µικρής εµβέλειας κοινοβουλευτική
ήττα του ΣΥΡΙΖΑ στο άρθρο σχετικά µε τις µικρές ζυθοποιίες.
Ο συµβολισµός ήταν τόσο µεγάλος, όσο χρειαζόταν για να
στείλει ένα µήνυµα στην κοινωνία ότι ξέρει πως υπό τις νέες συνθήκες µπορούµε να πούµε και κάποιο «όχι», ότι δεν περνάτε όλα
τα προαπαιτούµενα ή αυτά που βαφτίζετε εσείς ως «προαπαιτούµενα», έστω και αυτή τη µικρή συµβολική αντίσταση της Κυβέρνησης για να καταπιεί η κοινωνία και την «ουρά». Τώρα
δυσκολεύεται να χωνέψει, βέβαια, τον «γάιδαρο» όλων των φοροεισπρακτικών µέτρων, που πέρασε και θα περάσει τις επόµενες µέρες.
Ως «ουρά», βέβαια, βάζετε το σηµερινό νοµοσχέδιο, ένα νοµοσχέδιο µε κατ’ επίφαση κορµό την ευρωπαϊκή οδηγία όσον
αφορά την ενεργειακή απόδοση, µε πρόσχηµα κάποια προαπαιτούµενα κι ένα σωρό άσχετες διατάξεις σχεδόν όλων των Υπουργείων.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πιστεύω ειλικρινά ότι ο µόνος
λόγος για τον οποίον κανείς αξίζει να θυµάται αυτό το νοµοσχέδιο, είναι τα πάρα πολλά αριστερά ρουσφέτια που περιλαµβάνει
και ο τρόπος µε τον οποίο η Κυβέρνηση αντιλαµβάνεται την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας.
Νοµίζω ότι ακούστηκαν πολλά επιχειρήµατα για τις µικρές ζυθοποιίες τόσο στις επιτροπές όσο και στην Ολοµέλεια, τα οποία,
βέβαια, επιχειρήµατα δεν έπεισαν την Κυβέρνηση. Ταµπουρώθηκε πίσω από το επιχείρηµα –υποτίθεται- της τρόικας -στην
πραγµατικότητα, όµως, των µεγάλων παικτών του κλάδου- ότι
δήθεν βελτιώνεται ο ανταγωνισµός.
Ξέχασε, βέβαια, να µας πει ότι µία από τις µεγαλύτερες υποθέσεις που έχουν απασχολήσει την Επιτροπή Ανταγωνισµού,
ήταν και η υπόθεση «ΒΕΡΓΙΝΑ» εναντίον «ΑΘΗΝΑΪΚΗΣ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑΣ», υπόθεση χάρη στην οποία άνοιξε η αγορά σε πολύ µεγάλο βαθµό, όπως είχε ανοίξει παλιότερα και η αγορά του
γάλακτος όσον αφορά το καρτέλ µε τους µικρούς παραγωγούς
το 2006-2007.
Ο ΣΥΡΙΖΑ είχε καταγγείλει τότε ως Αντιπολίτευση την απελευθέρωση του φρέσκου γάλακτος και την απελευθέρωση των ηµερών µετά την παστερίωση, όπου ο κάθε παραγωγός θα
µπορούσε να παίρνει την ευθύνη τού τι είναι φρέσκο.
Θυµίζω εδώ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι η πρώτη κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και Ανεξαρτήτων Ελλήνων στο τρίτο µνηµόνιο δέχθηκε την πλήρη απελευθέρωση στη διάρκεια ζωής του γάλακτος
και ότι ο ακριβής αριθµός των ηµερών συντήρησης θα καθορίζεται από τις βιοµηχανίες παρασκευής.
Τώρα, το κόµµα το οποίο ευαγγελίζεται την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας, προσπάθησε να κάνει ένα πολύ µεγάλο
δώρο στους µεγάλους παίκτες της ζυθοποιίας και να οδηγήσει
στην ουσία σε ανεργία πάρα πολλούς οι οποίοι ασχολούνται µε
τη µικρή ζυθοποιία.
Το δεύτερο δείγµα γραφής σε αυτό το νοµοσχέδιο έχει να
κάνει µε τη διάταξη που αυξάνει τον ειδικό φόρο στο αγροτικό
πετρέλαιο, οδηγώντας σε τριπλασιασµό του κόστους στον πρωτογενή τοµέα. Ο τρόπος µε τον οποίο λειτούργησε και λειτουργεί
η Κυβέρνηση ως προς τον πρωτογενή τοµέα συνιστά εµπαιγµό
απέναντι στους αγρότες και τους κτηνοτρόφους, οι οποίοι παλεύουν καθηµερινά κάτω από πραγµατικά δύσκολες συνθήκες.
Την ίδια ώρα που µε βάση τη συµφωνία οικονοµικής πολιτικής
που υπέγραψε ο Πρωθυπουργός η φορολογία των αγροτικών εισοδηµάτων προβλέπεται να αυξηθεί από το 13% στο 20% για τα
ισοδύναµα του 2016 και στο 26% για τα εισοδήµατα του 2017, η
Κυβέρνηση δηµοσιοποιεί φορολογικά στοιχεία για να πείσει ότι
οι αγρότες πρέπει να πληρώσουν.
Ίσως ο κύριος Πρωθυπουργός, αλλά και τα υπόλοιπα στελέχη
του ΣΥΡΙΖΑ, να θέλουν να ξεχάσουµε όλοι πώς αντιµετώπισαν
τους αγρότες, όπως γενικά αντιµετώπισαν και το σύνολο της κοι-
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νωνίας, δηλαδή να µετατρέψουν αυτούς και την αγανάκτησή
τους σε µία ψήφο διαµαρτυρίας για να οδηγηθούν στην εξουσία.
Ίσως να θέλουν να κάνουν και τους αγρότες να ξεχάσουν ότι
κέρδισαν τις εκλογές µε σηµαία το αφορολόγητο 12.000 ευρώ,
την κατάργηση βιβλίων εσόδων-εξόδων, τη µη φορολόγηση επιδοτήσεων και την κατάργηση της φορολόγησης του 13%, που
είχε καθιερωθεί από την προηγούµενη κυβέρνηση. Ίσως να θέλουν να ξεχάσουµε δηλώσεις κορυφαίων Υπουργών, όπως ο κ.
Σταθάκης, ο οποίος κατηγορούσε τότε τη µνηµονιακή κυβέρνηση
Σαµαρά ότι είναι απούσα από τον καθηµερινό αγώνα αγροτών
και κτηνοτρόφων και δεν ικανοποιεί τα δίκαια αιτήµατά τους και
τους φορολογεί λανθασµένα.
Αλήθεια, το 2014 θεωρούσαν ότι πρέπει να φορολογηθούν οι
αγρότες και σήµερα όχι; Κι αν το πίστευαν, γιατί δεν το πρότειναν
τότε ως ισοδύναµο δήθεν στο e-mail Χαρδούβελη;
Η αλήθεια είναι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι για πρώτη
φορά µετά το 2009 είχαµε επιβράδυνση των αγροτικών εξαγωγών. Για πρώτη φορά οι Έλληνες γεωργοί και κτηνοτρόφοι δεν
πληρώνονται µέσα στον Οκτώβριο την προκαταβολή του 50%
της ενιαίας ενίσχυσης.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Πέρυσι πότε πληρώθηκαν;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Θα σας πω, κύριε συνάδελφε.
Για πρώτη φορά περιµέναµε οκτώ µήνες µία στοιχειώδη απόφαση για τα σχέδια βόσκησης της χώρας. Για πρώτη φορά δέσµευσαν τα αποθεµατικά του ΟΠΕΚΕΠΕ και του ΕΛΓΑ. Για
πρώτη φορά έρχεται η φοροκαταιγίδα για τους αγρότες, που φορολογούνται µε συντελεστή 26% από το πρώτο ευρώ, ενώ ισχύει
η προκαταβολή φόρου 100%. Για πρώτη φορά οι ασφαλιστικές
εισφορές στον ΟΓΑ θα τριπλασιαστούν και οι επιδοτήσεις και οι
αποζηµιώσεις θα φορολογούνται κανονικά ως ισοδύναµα.
Τέλος, για πρώτη φορά αυξάνεται η τιµή του αγροτικού ρεύµατος και ο ΦΠΑ πολλών αγροτικών εφοδίων από το 13% στο
23%.
Σε ό,τι αφορά την οικονοµική πολιτική, η Κυβέρνηση έχει µία
µόνο ιδέα για το πώς θα κυβερνήσει, την ιδέα της αρπαχτής. Κανένα µέτρο δεν αφορά την παραγωγή νέου πλούτου. Όλα στοχεύουν από το κράτος του υπάρχοντος, ώστε να σπαταλούν
ανενδοίαστα οι Υπουργοί τα λεφτά µας. Φόροι, τέλη, ξανά φόροι
και ξανά τέλη!
Αναφέρω συγκεκριµένα το παράδειγµα της «Εθνικής» για το
2006, όπου θα θυµάστε ίσως πολλούς, οι οποίοι τότε έλεγαν ότι
ήταν µία πολύ κακή επιλογή. Μέσω, όµως, της επιλογής αυτής –
και αναφέροµαι στην «Finansbank», την οποία θέλει η ελληνική
Κυβέρνηση αυτή τη στιγµή να ξεπουλήσει µέσω της «Εθνικής»η «Εθνική» είχε εισρεύσει στα ταµεία της γύρω στα 9 δισεκατοµµύρια ευρώ.
Βεβαίως, όλα αυτά ανήκουν στο παρελθόν. Η σκληρή πραγµατικότητα του τρίτου µνηµονίου βάζει τέλος -και µάλιστα οριστικό- στην ελληνική κυριαρχία στην Ανατολική Ευρώπη.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Σήµερα η Κυβέρνηση πουλάει τη «Finansbank», για να µην
πέσει στα δίχτυα του Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας, αλλά και να διασφαλιστούν οι θέσεις, οι τραπεζίτες τους
οποίους καταγγέλλει ο κ. Τσίπρας.
Δυστυχώς, αυτή η κίνηση αποτελεί µια από τις πιο εσωστρεφείς πολιτικές πράξεις που προχωρήσατε ποτέ, κύριοι της Κυβέρνησης, και είναι ακόµη ένα δείγµα της φιλοσοφίας σας να
καταστούµε για άλλη µία φορά βαλκανική Σοβιετία.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Πέρσι, πότε πήραν τα λεφτά;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Το 50% το πήραν.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Πότε το πήραν;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Κάθε χρόνο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Κύριε Παπαδόπουλε,
σας παρακαλώ!
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Μα, δεν µου λέει.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΕΛΛΑΣ: Μέσα Οκτωβρίου. Το 50% το έπαιρναν.
Τώρα θα το πάρουν;
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Κύριε Παπαδόπουλε,
έχουµε φιλοξενούµενος που πρέπει να τους ανακοινώσω.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Συγγνώµη, κύριε Πρόεδρε.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Τον δικαιολογούµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω δυτικά θεωρεία, αφού
προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής,
τριάντα µαθητές και µαθήτριες και ένας εκπαιδευτικός συνοδός
τους από το 4ο Γενικό Λύκειο Πύργου.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Τον λόγο έχει ο κ. Δηµήτριος Σεβαστάκης.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΕΒΑΣΤΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Συνήθως, η ποιότητα ενός νοµοθετήµατος φαίνεται από τις δυνατότητες ανάπτυξης, επέκτασης και προβολής του στο µέλλον,
που µπορεί να διακρίνει κανείς, δηλαδή στο αν χαράζει εκείνες
τις πορείες που µπορούν νοµοθετικά να θεσπίσουν ένα νέο τύπο
ανάπτυξης κι ένα νέο τύπο διαχείρισης του υπάρχοντος πλούτου
ή του υπάρχοντος προβλήµατος εναλλακτικά.
Αυτό το νοµοθέτηµα -στο µεγάλο του πυρήνα- νοµίζω ότι έχει
πολύ µεγάλες δυνατότητες και θα πρέπει να το δούµε µε µία τέτοια ευρυχωρία. Η στροφή στο να αντιµετωπίσει για πρώτη φορά
συντεταγµένα η ελληνική οίκηση, το ελληνικό κτίσµα, η πόλη, την
ενεργειακή πλευρά της, τον ενεργειακό εξορθολογισµό, νοµίζω
ότι είναι µία και πρωτότυπη και ώριµη στροφή.
Μέχρι και τη δεκαετία του 2000 υπήρξε µία εκτατική ανάπτυξη.
Και έχουµε επέκταση της πόλης ανορθολογική, ασχεδίαστη και
κυρίως µε πυρήνα τη µεγέθυνση.
Αναγκαστικά, η νέα θεώρηση πρέπει να είναι προς την ποιότητα, δηλαδή προς το να εισάγει ορισµένα ποιοτικά χαρακτηριστικά σε αυτό που υλοποίησε τα προηγούµενα χρόνια. Η
νεόπλουτη ελληνική αντίληψη που θεώρησε την πόλη ως την
αέναα µεγεθυνόµενη αξία, νοµίζω ότι µε την πρόσφατη κρίση
έχει συντριβεί.
Αυτό το νοµοσχέδιο ουσιαστικά ενσωµατώνει µία οδηγία. Πίσω
από αυτήν την οδηγία υπάρχει ένα πρόβληµα: Είναι αστικής κατεύθυνσης. Δεν βάζει, δηλαδή, η οδηγία τις πλευρές της εναλλακτικής οίκησης, της εναλλακτικής κατοίκησης που έχει άλλες
ποιότητες, τη φύτευση, τον προσανατολισµό, τον αερισµό, αυτά
που έχει ενσωµατώσει η αυτοσχέδια εξωαστική αρχιτεκτονική και
τα οποία αναγκαστικά θα πρέπει να µπουν σαν ποιότητες, κύριε
Υπουργέ, και στη δική µας θεώρηση, σε µία προοδευτική αναθεώρηση όλων των οικιστικών πρωτοκόλλων.
Εάν, λοιπόν, δούµε αυτήν την πλευρά των ποιοτήτων που έχει
η εξωαστική, η µη εντατική οίκηση, να ενσωµατώνονται στο κτισµένο, νοµίζω ότι µας δίνονται µεγάλες δυνατότητες. Αν, δε, κάνουµε και την ευφυή επιλογή να απαλλάσσουµε από τον ΕΝΦΙΑ
αυτούς που προχωρούν σε µία ενεργειακή αναβάθµιση των κτηρίων τους –τους ιδιώτες εννοώ- νοµίζω ότι θα δώσουµε και µία
ισχυρότερη αναπτυξιακή διάσταση στη νοµοθετική σύλληψη.
Θέλω να πω ότι το αναπτυξιακό ιδανικό του µεταπολέµου βασίζονταν, µεταξύ των άλλων, και στη φραγή του παραλιακού µετώπου. Το είπε προηγουµένως και η συνάδελφος. Στη
Δραπετσώνα η σύλληψη αυτή που ενέχει το νοµοσχέδιο, προσπαθώντας να αποκαταστήσει µια φυσιολογική επαφή της πόλης
µε τη θάλασσα µε νέους, σύγχρονους όρους, παρ’ όλες τις επιφυλάξεις για την πολυιδιοκτησία, νοµίζω ότι είναι σε µια πολύ
σοβαρή κατεύθυνση.
Η αποκατάσταση αυτής της φυσιολογικής σχέσης µε έργα πολιτισµού, µε επενδύσεις πολιτιστικού ή εναλλακτικού χαρακτήρα
-καθόλου µη αναπτυξιακού- νοµίζω ότι δίνει µια ώριµη διάσταση.
Συνολικά, το νοµοσχέδιο έχει πλευρές µιας ωριµότητας και θα
πρέπει να το δούµε, παρ’ όλες τις εύλογες επιφυλάξεις που κατατέθηκαν από πολλούς.
Υπάρχουν πλευρές, κυρίως στη γνωστική περιοχή στο χώρο
της παιδείας, που προσπαθούµε, διοικητικές αρρυθµίες να τις
αποκαταστήσουµε όσοι έχουµε επαφή µε το χώρο της παιδείας.
Το ΠΥΣΔΕ και οι δοµές του έχουν πάρα πολύ συχνά δυσλειτουρ-
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γίες. Νοµίζω ότι προσπαθεί να βάλει ώσεις και λειτουργικές βελτιώσεις. Δεν ξέρω αν είναι οι τελικές, αλλά νοµίζω ότι είναι σε µια
σοβαρή κατεύθυνση, όπως και η δυνατότητα των αποφοίτων ΓΕΛ
και ΕΠΑΛ να δίνουν µε εναλλακτικά συστήµατα εισαγωγικές εκθέσεις. Θα πρόσθετα µια µέριµνα προς τους πολύτεκνους και
τους τρίτεκνους και συνολικά µια µέριµνα προς αυτές τις κατηγορίες µαθητών που έχουν χαµηλότερη εκκίνηση.
Θέλω να πω ότι αυτή η στροφή στην µη εντατική ανάπτυξη,
όπου νοµίζει ότι η διόγκωση αποτελεί σώνει και καλά εργαλείο
αγαθό αναπτυξιακό, νοµίζω ότι είναι σηµαντική.
Θα ήθελα να έβλεπα από το χώρο της Αντιπολίτευσης αντιπροτάσεις. Θα ήθελα να έβλεπα τους τρόπους µε τους οποίους
µπορεί να αφοµοιώσει το κτισµένο, να αφοµοιώσει τις ποιότητες
που έχει απόλυτη ανάγκη και που θα δώσουν µια νέα οικοδοµική
άνθιση µε τελείως διαφορετικούς όρους από τις προηγούµενες
δεκαετίες.
((Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Τον λόγο έχει ο
Υπουργός κ. Αλεξιάδης για την εισαγωγή τροπολογιών.
ΤΡΥΦΩΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Θέλω να εισάγω ορισµένες τροπολογίες.
Η πρώτη είναι η µε γενικό αριθµό 42 και ειδικό 28 για το θέµα
του ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση. Με την τροπολογία αυτή τακτοποιούµε νοµοτεχνικά όλες τις παρατάσεις στο θέµα του ΦΠΑ
στην εκπαίδευση που είχαν δοθεί όλο το προηγούµενο διάστηµα
και δίνουµε τη δυνατότητα να διαγραφούν πρόστιµα που µπήκαν
από την εφαρµογή του νόµου όλο αυτό το χρονικό διάστηµα. Τακτοποιούµε, δηλαδή, τις χρονικές παρατάσεις και τα πρόστιµα
τα οποία έχουν επιβληθεί µέχρι στιγµής. Και φυσικά, όπως ξέρετε, από µέρα σε µέρα θα λυθεί αυτό το θέµα µε τις οριστικές
αποφάσεις της Κυβέρνησης.
Η επόµενη τροπολογία είναι µε γενικό αριθµό 38 και ειδικό 24
που αφορά την επιλογή υποθέσεων προς έλεγχο. Ενισχύουµε τη
διάταξη που υπήρχε από το 2013 η οποία προσδιόριζε ότι µε
αποφάσεις της Γενικής Γραµµατείας Δηµοσίων Εσόδων -µε µία
γενική διατύπωση, είναι στις καταργούµενες διατάξεις- µπορούσε να επιλέξει ποιες υποθέσεις θα ελεγχθούν. Τώρα γίνεται
πιο συγκεκριµένο από τον νοµοθέτη το ποιες υποθέσεις θα επιλεγούν για έλεγχο. Και για πρώτη φορά στο φορολογικό µας σύστηµα δίνεται συγκεκριµένη κατεύθυνση για κάθε έτος τι θα
ελέγχουµε από παλιές υποθέσεις φοροδιαφυγής και τι από νέες
υποθέσεις φοροδιαφυγής, για να σταµατήσει αυτή η κατάσταση
που υπήρχε µέχρι τώρα, όπου µπορούσαν µε πιο υποκειµενικά
κριτήρια –να το πώς έτσι- να επιλεγούν οι υποθέσεις προς
έλεγχο. Τώρα, στην πρωτεραιοποίηση των ελέγχων θα έχουµε
πιο συγκεκριµένα κριτήρια.
Η τρίτη τροπολογία µε γενικό αριθµό 43 και ειδικό 29 αφορά
στα ζητήµατα των συντελεστών τέλους ταξινόµησης των αυτοκινήτων. Αφορά στα αυτοκίνητα µε συντελεστές Euro 5 και Euro
4. Υπάρχουν ήδη τα αυτοκίνητα µε Euro 6. Αυτό γίνεται κάθε
φορά που δηµιουργείται µια καινούρια κατηγορία Euro, 1, 2, 3,
4. Είµαστε στο 6. Είναι ένα αίτηµα του χώρου της εµπορίας αυτοκινήτων για να τακτοποιηθούν πάρα πολλά θέµατα µε πωλήσεις αυτοκινήτων, εισαγωγές κ.λπ..
Επίσης, είναι η τροπολογία µε γενικό αριθµό 44 και ειδικό 30
µε την οποία τακτοποιούνται θέµατα σχετικά µε την εκκαθάριση
του Οργανισµού Κωπαΐδας.
Η τροπολογία έχει ένα και µοναδικό σκοπό: Να ολοκληρωθεί
το συντοµότερο δυνατό και να τελειώσει επιτέλους η εκκαθάριση
του συγκεκριµένου οργανισµού, ο οποίος έχει πολλές φορές
απασχολήσει τη δηµόσια συζήτηση και το Κοινοβούλιο, αλλά δεν
έχει µέχρι στιγµής τελειώσει. Με την τροπολογία αυτή µπορεί να
ολοκληρωθεί η εκκαθάριση. Δίνεται η δυνατότητα στον Υπουργό
Οικονοµικών να βγάλει απόφαση, µε την οποία θα καθορίζει µε
πολύ πιο συγκεκριµένο τρόπο ό,τι πρέπει να γίνει για να ολοκληρωθεί η εκκαθάριση.
Ευχαριστώ πολύ.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Κύριε Βρούτση, διευκρίνιση θέλετε να κάνετε;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Ακριβώς, κύριε Πρόεδρε. Διευκρίνιση

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

για τις κατατεθείσες τροπολογίες εκ µέρους του κ. Αλεξιάδη.
Είχα κάνει, άλλωστε, αναφορά από το πρωί ότι περίµενα να έρθει
ο κ. Αλεξιάδης για να δώσει κάποιες διευκρινίσεις, ειδικά για την
τροπολογία που αφορά το ΦΠΑ στην εκπαίδευση.
Κατ’ αρχάς θα ήθελα, κύριε Υπουργέ, να µας ενηµερώσετε αν
κάνετε αποδεκτή την τροπολογία της Νέας Δηµοκρατίας που καταργεί το ΦΠΑ στην εκπαίδευση και µειώνει στο 13% το ΦΠΑ στις
µονάδες φροντίδας ηλικιωµένων.
Το δεύτερο, όµως, που θέλω να πω και το οποίο αφορά τη
συγκεκριµένη τροπολογία -εκφράστηκα και το πρωί ότι θεωρώ
θετικό πως καταργείτε τα πρόστιµα που επεβλήθησαν για την εκπαίδευση- είναι ότι αυτή εδώ η τροπολογία υποκρύπτει ουσιαστικά τη διατήρηση του 23% του ΦΠΑ στην εκπαίδευση. Διότι,
αν τελικά ψηφιστεί ο νόµος όπως είναι, µε αυτή την τροπολογία
ουσιαστικά το ΦΠΑ 23% παραµένει. Διότι εδώ, δεν καταργεί τον
κύριο φόρο, το 23%, που έχει επιβληθεί, καταργεί το πρόστιµο.
Και δεν λέει µέσα η τροπολογία, καθώς ανοίγει πλέον εκ νέου µε
την τροπολογία το θέµα 23% στην εκπαίδευση, ότι αυτό το ζήτηµα σταµατάει. Παραµένει το 23% για τους υποκείµενους στο
ΦΠΑ, δηλαδή για την εκπαίδευση και το συγκεκριµένο ζήτηµα
παραµένει ανοιχτό. Ουσιαστικά, ενσωµατώνεται µέσα στο νοµοσχέδιο το 23% του ΦΠΑ.
Άρα, η συγκεκριµένη στιγµή, κύριε Πρόεδρε, είναι κρίσιµη. Και
παρόντος του κυρίου Υπουργού θέλουµε διευκρινίσεις για τη
µοίρα, για την τύχη της τροπολογίας που υπέγραψαν όλοι οι
Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας και την κατέθεσε ο Πρόεδρός
µας, ο Βαγγέλης ο Μεϊµαράκης –να µην τα επαναλάβω- για την
κατάργηση του ΦΠΑ στην εκπαίδευση, αλλά και για το τι υποκρύπτει κι αν υιοθετείται τελικά µε αυτή την τροπολογία το 23%
στο ΦΠΑ, κάτι µε το οποίο είµαστε αντίθετοι.
Ευχαριστώ πολύ.
ΤΡΥΦΩΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΤΡΥΦΩΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να απαντήσω στα θέµατα που
τέθηκαν.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Κάνετε δεκτή την τροπολογία…
ΤΡΥΦΩΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Θα σας απαντήσω αµέσως.
Νοµίζω ότι είναι σαφέστατο αυτό που είπα και νοµίζω ότι στα
Πρακτικά της Βουλής έχει καταγραφεί. Δεν φέρνουµε τροπολογία µε την οποία καταργούµε το ΦΠΑ στην εκπαίδευση. Είπαµε
ότι είναι σε µια φάση συζήτησης τα θέµατα αυτά, τα ισοδύναµα
κλπ.. Ξέρετε όλοι µε τι αγωνιούµε, για ποιο λόγο απουσιάζουµε
από εδώ και για ποια πράγµατα τρέχουµε. Αυτή τη στιγµή δεν
φέρνουµε µια τροπολογία για να καταργήσουµε το ΦΠΑ στην εκπαίδευση. Φέρνουµε τροπολογία για να τακτοποιήσουµε νοµοτεχνικά τις παρατάσεις που έχουν δοθεί µέχρι τώρα.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Τα πρόστιµα.
ΤΡΥΦΩΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Όχι. Και τις παρατάσεις. Δόθηκαν παρατάσεις…
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Τον κύριο φόρο.
ΤΡΥΦΩΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Θα σας απαντήσω.
Δόθηκαν παρατάσεις στον ΦΠΑ στην εκπαίδευση στην έναρξη
εφαρµογής του και υπήρχε πρόβληµα νοµικό. Με αυτή την τροπολογία λύνουµε το θέµα αυτών των παρατάσεων.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Σωστό.
ΤΡΥΦΩΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Ήταν νοµίζω και δικό σας αίτηµα και όλων µέχρι να καταργηθεί ο φόρος. Αυτό είναι το πρώτο.
Δεύτερον, τακτοποιούµε το θέµα των προστίµων, επειδή επιβλήθηκαν κάποια πρόστιµα.
Πάµε τώρα στο αίτηµά σας: Εγώ περίµενα να φέρετε τροπολογία και να ζητήσετε την κατάργηση του ΕΝΦΙΑ –και απορώ πώς
δεν την έχετε φέρει ακόµα, αλλά µέχρι το βράδυ θα έρθει κι
αυτή, εντάξει- και τις φορολογίες εισοδήµατος και πολλών άλλων
πραγµάτων.
Για το θέµα του ΦΠΑ στην εκπαίδευση, σας είπα, κάντε λίγο
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υποµονή µέσα στη µέρα, αύριο, θα γίνουν ανακοινώσεις από την
Κυβέρνηση, θα έρθει συγκεκριµένη διάταξη και θα λυθεί.
Τώρα, στα άλλα ζητήµατα που λέτε για την τροπολογία για τον
ΦΠΑ στην εκπαίδευση, φυσικά και δεν γίνεται αποδεκτή µε το
σκεπτικό που σας ανέλυσα -βεβαίως, είναι εδώ ο κ. Σκουρλέτης
που θα τοποθετηθεί γι’ αυτά τα ζητήµατα- αλλά και για τις µονάδες φροντίδας ηλικιωµένων απαντήσαµε και σε επίκαιρη ερώτηση και το εξηγήσαµε. Ευτυχείς θα ήµασταν να καταργήσουµε
τα πάντα, αλλά µέσα από την πολιτική αναγκαιότητα της συµφωνίας στην οποία οδηγηθήκαµε λόγω της καταστροφικής οικονοµικής και κοινωνικής πολιτικής που είχατε τα προηγούµενα
χρόνια, είµαστε υποχρεωµένοι να έχουµε µια φορολογική πολιτική.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Εντάξει, κύριε Υπουργέ. Είναι σαφές.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, µπορώ να έχω τον
λόγο; Θέλω να πω κάτι συµπληρωµατικά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Έχετε δικαίωµα να
µιλήσετε. Όχι τώρα…
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Συµπληρωµατικά, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Θέλετε να µιλήσετε
τώρα; Να πάρετε τον λόγο ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Για δύο λεπτά, να πω µια κουβέντα
πάνω σε αυτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Δεν χρειάζεται. Θα
πάρετε τον λόγο, κύριε Βρούτση.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Διευκρινιστικά, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Διευκολύνετε τους
συναδέλφους σας, κύριε Βρούτση.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Σας παρακαλώ, διευκρινιστικά.
Δεν είπα, κύριε Αλεξιάδη, αυτό -και έγινα κατανοητός- ότι µε
την τροπολογία τη συγκεκριµένη καταργείται ο ΦΠΑ. Το αντίθετο
είπα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Ωραία. Το διευκρίνισε, κύριε Βρούτση.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Ρυθµίζουµε τις προθεσµίες, λογικό.
Χαιρετίζουµε την κατάργηση των προστίµων, λογικό. Αλλά ουσιαστικά ενσωµατώνεται και διατηρείται το 23% του ΦΠΑ. Για τον
κύριο φόρο του ΦΠΑ που προκύπτει, δεν λέτε τίποτα. Επαναλαµβάνω, αν µείνει η παρούσα…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Κύριε Βρούτση, το διευκρίνισε. Μπορεί να µην σας ικανοποίησε η απάντηση. Θα πάρετε τον λόγο…
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: … τροπολογία, το ΦΠΑ παραµένει…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Διευκολύνετε τους
συναδέλφους σας!
Κύριε Σταµάτη, έχετε τον λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, δεν κράτησε πολύ.
Τριάντα δευτερόλεπτα για κάτι τόσο σηµαντικό;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Ορίστε, κύριε Σταµάτη.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ: Για να λύσω εγώ την αµφιβολία του
συναδέλφου, του κ. Βρούτση, θα τον παρέπεµπα να διαβάσει τις
χθεσινές δηλώσεις του κ. Μοσκοβισί, ο οποίος δήλωσε ότι δεν
έχει γίνει καµµία απολύτως συζήτηση για τον ΦΠΑ για την εκπαίδευση.
Τώρα, γιατί κατετέθη ή θα κατατεθεί -δεν ξέρω- τροπολογία
παράτασης αυτού του φόρου µέχρι τις 16 Νοεµβρίου, ο λόγος
είναι προφανής. Έχει κατατεθεί η δική µας τροπολογία και η Κυβέρνηση προσπαθεί να κερδίσει χρόνο, να φύγουµε από τη σηµερινή συνεδρίαση. Όµως, αν ήταν σοβαρή η πρόθεση της
Κυβέρνησης να διαπραγµατευτεί το θέµα του ΦΠΑ στην ιδιωτική
εκπαίδευση, δεν είχε καλύτερη ευκαιρία να το κάνει, παρά τώρα
µε τον κ. Μοσκοβισί, όπου στα πλαίσια των συζητήσεων που
υπάρχουν µε βάση το µεταναστευτικό, η Κυβέρνηση εγείρει διάφορα ζητήµατα και θα µπορούσε να εγείρει και αυτό το ζήτηµα
του ΦΠΑ.
Παρακολούθησα, κύριε Σκουρλέτη, την πεντάλεπτη παρέµβαση που κάνατε πριν από µερικές ώρες. Θέλω να πω ότι τιµώ
ιδιαίτερα το γεγονός ότι ο κ. Σκουρλέτης καθ’ όλη τη διάρκεια
της κοινοβουλευτικής διαδικασίας -και όσον αφορά την περίοδο
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της προδικασίας και όσον αφορά τη συζήτηση ενώπιον της Ολοµελείας- ήταν παρών και αυτό είναι πάρα πολύ σηµαντικό, θα
έλεγα, για τα δικά µας κοινοβουλευτικά ήθη.
Όµως, διαπράξατε δύο λάθη: Το πρώτο λάθος είναι ότι δεν
έχετε καταλάβει ότι είστε Υπουργός Κυβέρνησης, που σηµαίνει
ότι ο ρόλος σας είναι να υπερασπίζεστε το νοµοσχέδιο που εισάγεται στη Βουλή και όχι να επιτίθεστε εναντίον της Αντιπολίτευσης για να δικαιολογήσετε αυτό το οποίο στην
πραγµατικότητα θέλετε να αποκρύψετε.
Και το δεύτερο είναι ότι πρέπει κάποια στιγµή, σε αυτήν την
Αίθουσα, να αποσαφηνίσετε -η δική σας Κυβέρνηση- αν αυτό το
τρίτο µνηµόνιο, είναι καλό ή κακό. Εάν είναι δικό σας ή είναι κάποιων τρίτων ή είναι δηλαδή των δανειστών. Ο κ. Τσίπρας και η
Κυβέρνηση κατά καιρούς έχουν διεκδικήσει την πατρότητα του
τρίτου µνηµονίου. Άρα, είναι δικό σας είτε καλό είναι είτε κακό.
Να το λύσουµε αυτό το θέµα.
Το δεύτερο ζήτηµα έχει να κάνει µε το αν πράγµατι είναι καλό
ή κακό.
Εσείς βρίσκεστε µε τα δυο πόδια σε δυο βάρκες. Όποτε θέλετε πατάτε στο γεγονός ότι είναι µια καλή συµφωνία, αλλά όταν
έρχονται τα επιµέρους µέτρα για να την εφαρµόσετε, εκεί λέτε
ότι αυτά ήταν προϊόν πιέσεων.
Πρέπει να διαλέξετε, λοιπόν: Είναι καλό ή κακό το µνηµόνιο;
Κι επειδή κάνατε µία σύγκριση µε τα δικά µας µνηµόνια και τη
δική µας διακυβέρνηση, θα ήθελα να σας ρωτήσω αν κάνατε τον
κόπο να διαβάσετε την έκθεση που δηµοσιοποιήθηκε σήµερα,
την έκθεση της Κοµισιόν, όσον αφορά την κατάσταση στην οποία
βρίσκεται σήµερα η ελληνική οικονοµία. Τι λέει η έκθεση της Κοµισιόν; Ότι εξαιτίας της ατέρµονης διαπραγµάτευσης για το κλείσιµο του δευτέρου µνηµονίου, εξαιτίας του µη κλεισίµατος της
πέµπτης αξιολόγησης, εξαιτίας του δηµοψηφίσµατος που πραγµατοποιήσατε εσείς, εξαιτίας του κλεισίµατος των τραπεζών,
εξαιτίας των πρόωρων εκλογών που κηρύχθηκαν τον περασµένο
Σεπτέµβρη, η οικονοµία της χώρας πήρε ραγδαία κατιούσα πορεία κι από ανάπτυξη 0,8%, τη µεγαλύτερη στην Ευρωζώνη το
2014, και 2,9% πρόβλεψη για το 2015 και 3,5% για το 2016,
έχουµε αρνητική πρόβλεψη 1,4% για το 2015 και 1,3% για το
2016. Αυτή είναι η επιτυχία σας.
Θέλετε να συγκρίνουµε, λοιπόν, τις δύο πολιτικές; Τι σηµαίνουν αυτοί οι ρυθµοί; Σηµαίνουν ότι ακολουθώντας τη δική µας
πορεία, σήµερα θα ήµασταν σε ολοκληρωτική και συγκεκριµένη
φάση εξόδου από τα µνηµόνια και τις δεσµεύσεις, ενώ εσείς µας
βάλατε στο τρίτο µνηµόνιο.
Συνέπεια αυτού είναι οι συνεχείς µειώσεις που υφίσταται το
εισόδηµα των πολιτών, εκείνο που υποτίθεται ότι θα υπερασπιζόσασταν, η αύξηση της ανεργίας, το κλείσιµο των επιχειρήσεων.
Σας λέω, µόνο ότι από την αύξηση του ΦΠΑ στην εστίαση από
τώρα και στο εξής, µετά το τέλος δηλαδή της θερινής περιόδου,
θα µετράτε εκατόν τριάντα πέντε χιλιάδες ανέργους εξαιτίας
αυτού του µέτρου. Μόνο απ’ αυτό το µέτρο. Αυτή είναι η πολιτική
σας! Αυτά καταφέρατε! Και τολµάτε να κάνετε σύγκριση µε τη
δική µας πολιτική;
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Εσείς δεν κλείσατε την πέµπτη αξιολόγηση;
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ: Δεν την κλείσαµε εµείς την πέµπτη
αξιολόγηση. Αν την κλείναµε εµείς την πέµπτη αξιολόγηση θα
παίρναµε µέτρα 1, 1,5 δισεκατοµµύριο, όχι 14 δισεκατοµµυρίων
που πήρατε εσείς. Θα παίρναµε τα 7,2, κύριοι συνάδελφοι, που
τα χάσατε από την πέµπτη αξιολόγηση, θα κρατούσαµε τα 10 δισεκατοµµύρια που σας πήραν µέσα από τα χέρια από το ΤΧΣ και
δεν θα υπογράφαµε τρίτο µνηµόνιο 86 δισεκατοµµυρίων. Αυτή
είναι η επιτυχία σας. Αυτό είναι το αποτέλεσµα της σκληρής διαπραγµάτευσης.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Ολοκληρώστε, κύριε
συνάδελφε.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ: Ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
Προχωρώ γρήγορα, δεν έχω χρόνο. Τα ιδιαίτερα µαθήµατα θα
σας τα κάνω κατ’ ιδίαν. Αφήστε να τελειώσω.
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(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Έρχοµαι τώρα σε δύο άλλα ζητήµατα γρήγορα. Η βάση της
σηµερινής πρότασης νόµου είναι ευρωπαϊκή οδηγία κι αυτό εµφανίζεται ως προαπαιτούµενο. Δεν ξέρω κατά πόσον είναι προαπαιτούµενο. Σας έχουµε ρωτήσει κατ’ επανάληψη στην Αίθουσα
αυτή από τα εξήντα ένα άρθρα, ποια είναι προαπαιτούµενα.
Και σας ρωτώ ευθέως, κύριε Σκουρλέτη, παρά το γεγονός ότι
δεν είστε ο αρµόδιος Υπουργός, αλλά -τι να κάνουµε;- εκπροσωπείτε την Κυβέρνηση: Πείτε µας, η ειδική αµοιβή των µελών, του
Προέδρου και του Διοικητικού Συµβουλίου, του Κέντρου Αποκατάστασης και Εκπαίδευσης Τυφλών, είναι προαπαιτούµενο; Να
το ξέρουµε αυτό. Κι εν πάση περιπτώσει, γιατί δεν µας λέτε τι
θέλετε να κάνετε; Γιατί υπάρχει αυτή η εξαίρεση;
Πάµε σε ένα δεύτερο ζήτηµα. Μας είπατε πριν -το είπατε
εσείς, γι’ αυτό το αναφέρω- όσον αφορά το πετρέλαιο των αγροτών ότι το ψηφίσαµε κι εµείς πριν λίγο καιρό. Εµείς τι ψηφίσαµε,
κύριε Σκουρλέτη; Εµείς ψηφίσαµε την παραµονή της χώρας στην
Ευρωζώνη. Και γιατί το ψηφίσαµε αυτό; Διότι ήταν ανίκανη η
προηγούµενη κυβέρνηση να εξασφαλίσει πλειοψηφία στη Βουλή.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ (Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας): Πού το έλεγε αυτό;
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ: Σας το δηλώσαµε ενώπιον της Βουλής εις επήκοον όλων, ότι εµείς ψηφίζουµε την παραµονή, αλλά
δεν αναγνωρίζουµε και δεν πρόκειται να υιοθετήσουµε τα ειδικά
µέτρα που θα έρθουν και αφορούν φορολογικές επιβαρύνσεις.
Με αυτό που συζητάµε σήµερα τι κάνετε; Έρχεστε να συγκεκριµενοποιήσετε την ηµεροµηνία έναρξης αυτής της υποχρέωσης. Κι εµείς σας λέµε ότι αυτήν δεν την ψηφίζουµε.
Σε ένα πράγµα, όµως, έχετε δίκιο και θα το αναγνωρίσω. Σε
ποιο; Λέτε: «Το ψηφίσατε». Δηλαδή, για την καλοπροαίρετη δική
µας τοποθέτηση να καλύψουµε τη δική σας κυβερνητική αδυναµία, για την οποία πολιτικά είστε υπεύθυνοι, γιατί είχατε αφήσει
τη χώρα µετέωρη, στο χείλος του γκρεµού και την κάλυψε η Αντιπολίτευση -εµείς συµπεριφερθήκαµε έτσι- γυρνάτε τώρα και
µας λέτε: «Να προσέχατε που το ψηφίσατε». Είναι καλό αυτό και
χρήσιµο. Θα το έχουµε υπόψη µας, κύριε Σκουρλέτη και κύριοι
της Κυβέρνησης, και για τα επόµενα νοµοθετήµατα, τον τρόπο
δηλαδή µε τον οποίον αντιµετωπίζετε εσείς την καλοπροαίρετη
δική µας τοποθέτηση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Μέχρι τότε πρέπει να
έχει τελειώσει και η οµιλία σας, κύριε Σταµάτη. Βάλτε µία τελεία,
σας παρακαλώ.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ: Ένα λεπτό, τελειώνω.
Και φτάνουµε στο θέµα του ζύθου. Μας είπατε ότι αυτό περιλαµβάνεται στην εργαλειοθήκη. Δεν το ήξερα ότι γίνατε τόσο
πολύ ευπροσάρµοστοι στις επιταγές του κ. Γκουρία και του
ΟΟΣΑ. Εµάς µας λέγατε άλλα. Μας λέγατε: «Πού τον βρήκατε
αυτόν τον διεθνή οργανισµό, που είναι ταγµένος στην εξυπηρέτηση συγκεκριµένων συµφερόντων;». Εν πάση περιπτώσει, πέρα
απ’ αυτά, αυτό είναι στη δεύτερη εργαλειοθήκη -δεν είναι στην
πρώτη- την πατρότητα της οποίας απεδέχθη, επίσης, ο Πρωθυπουργός της χώρας.
Θα σας δώσω όµως κι ένα παράδειγµα από το παρελθόν. Στην
πρώτη εργαλειοθήκη, που ήταν δική µας, εµείς δεν αποδεχθήκατε 100% τους ορισµούς του ΟΟΣΑ. Θέλετε ένα παράδειγµα;
Το γάλα, που συζητούσαµε πριν από λίγο. Έντεκα ηµέρες ήταν
οι ηµεροµηνίες που έθεταν για το χαρακτηρισµό του φρέσκου
γάλακτος. Τις κάναµε επτά και για να καλύψουµε τους δικούς
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µας παραγωγούς καθιερώσαµε το «γάλα ηµέρας», κόντρα δηλαδή στην εργαλειοθήκη.
Εσείς, λοιπόν, από πού κι ως πού βρίσκετε το δικαίωµα σήµερα
να λέτε…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Κύριε Σταµάτη, και
Υπουργός να ήσασταν θα µιλούσατε το µισό χρόνο.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ: Ε, τι να κάνουµε; Με διέκοψαν.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Τελειώσατε και δεν
το πήρα χαµπάρι;
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ: Εγώ γράφτηκα για να µιλήσω και
επί της αρχής. Ε, δεν µπόρεσα και τα συµπτύξω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Τι να κάνουµε, κύριε
Σταµάτη; Βάλτε µια τελεία, σας παρακαλώ.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ: Όσον αφορά, λοιπόν, το ζύθο, που
λέτε ότι είναι της εργαλειοθήκης του ΟΟΣΑ, είναι δικό σας δηµιούργηµα.
Από την άλλη µεριά τίθεται το πρόβληµα: Θα αφήσουµε αυτές
τις ελληνικές µονάδες να καταστραφούν; Γιατί ακούστηκε και µια
περίφηµη θεωρία πριν από λίγο, που έλεγε: «Ας αυξήσουν την
παραγωγή». Και η διάθεση; Η διάθεση δεν υπόκειται σε αυτούς
τους κανόνες, στη διάθεση δηλαδή του κατασκευαστή.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Κύριε Σταµάτη, η διάθεση η δική µας εξαντλήθηκε. Σας παρακαλώ πολύ!
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ: Είναι στον τρόπο µε τον οποίο περνάει ένα προϊόν στην αγορά. Όταν ο άλλος είναι παντοκράτορας
και εκβιάζει τους καταστηµατάρχες, τότε πώς θα αυξήσει την παραγωγή ο µικρός παραγωγός; Να τη διαθέσει πού, αν δεν τον διευκολύνουµε εµείς;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Κύριε Σταµάτη, σας
παρακαλώ πολύ.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ: Και το ερώτηµα, κύριε Σκουρλέτη,
επειδή µας είπατε στην προηγούµενη συνάντηση: «Εσείς τι συµφέροντα εξυπηρετείτε;».
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Με αγνοείτε και κάνετε και διάλογο µε τον Υπουργό!
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ: Με αυτή τη διάταξη τι συµφέροντα
εξυπηρετούνται; Να µας πείτε ποιοι εξυπηρετούνται µε αυτήν τη
διάταξη.
Και το λέω αυτό γιατί ακούστηκε και το εξής περίεργο, ότι θα
επανέλθει αυτή η διάταξη. Εκεί θα διαπιστώσουµε τότε το µέγεθος της κωλοτούµπας και ποιος την κάνει.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΤΡΥΦΩΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να κάνω µια νοµοτεχνική βελτίωση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Παρακαλώ.
ΤΡΥΦΩΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Μια νοµοτεχνική βελτίωση θα ήθελα να κάνω. Στην παράγραφο 5, του άρθρου 51, µετά το τέλος της «Σύµβασης
Μαρκόπουλου», για το θέµα του ΟΔΙΕ, προστίθενται τα ακόλουθα παραρτήµατα: Παράρτηµα I, «Περιγραφή Ακινήτου», παράρτηµα III, «Εξοπλισµός», παράρτηµα ΙV, «Τίτλος και Άδειες»
και παράτηµα V, «Δικαιώµατα Τρίτων» ως εξής.
Ευχαριστώ.
(Στο σηµείο αυτό ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών κ.
Τρύφων Αλεξιάδης καταθέτει για τα Πρακτικά την προαναφερθείσα νοµοτεχνική βελτίωση, η οποία έχει ως εξής:
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΙΘ’ - 5 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015

1491

1492

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΙΘ’ - 5 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015

1493

1494

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΙΘ’ - 5 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015

1495

1496

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΙΘ’ - 5 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015

1497

1498

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΙΘ’ - 5 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015

1499

1500

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΙΘ’ - 5 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015

1501

1502

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΙΘ’ - 5 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015

1503

1504

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΙΘ’ - 5 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015

1505

1506

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΙΘ’ - 5 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015

1507

1508

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΙΘ’ - 5 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015

1509

1510

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΙΘ’ - 5 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015

1511

1512

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΙΘ’ - 5 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015

1513

1514

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΙΘ’ - 5 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015

1515

1516

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΙΘ’ - 5 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015

1517

1518

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΙΘ’ - 5 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015

1519

1520

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΙΘ’ - 5 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015

1521

1522

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΙΘ’ - 5 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015

1523

1524

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΙΘ’ - 5 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015

1525

1526

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΙΘ’ - 5 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015

1527

1528

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΙΘ’ - 5 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015

1529

1530

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΙΘ’ - 5 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015

1531

1532

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΙΘ’ - 5 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015

1533

1534

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΙΘ’ - 5 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015

1535

1536

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΙΘ’ - 5 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015

1537

1538

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΙΘ’ - 5 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015

1539

1540

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΙΘ’ - 5 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015

1541

1542

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΙΘ’ - 5 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015

1543

1544

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΙΘ’ - 5 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015

1545

1546

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΙΘ’ - 5 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015

1547

1548

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΙΘ’ - 5 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015

1549

1550

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΙΘ’ - 5 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015

1551

1552

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΙΘ’ - 5 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015

1553

1554

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΙΘ’ - 5 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015

1555

1556

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΙΘ’ - 5 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015

1557

1558

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΙΘ’ - 5 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015

1559

1560

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΙΘ’ - 5 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015

1561

1562

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΙΘ’ - 5 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015

1563

1564

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΙΘ’ - 5 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015

1565

1566

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΙΘ’ - 5 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015

1567

1568

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΙΘ’ - 5 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015

1569

1570

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΙΘ’ - 5 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015

1571

1572

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΙΘ’ - 5 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015

1573

1574

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΙΘ’ - 5 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015

1575

1576

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΙΘ’ - 5 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015

1577

1578

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΙΘ’ - 5 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015

1579

1580

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΙΘ’ - 5 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015

1581

1582

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΙΘ’ - 5 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015

1583

1584

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΙΘ’ - 5 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015

1585

1586

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΙΘ’ - 5 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015

1587

1588

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΙΘ’ - 5 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015

1589

1590

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΙΘ’ - 5 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015

1591

1592

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΙΘ’ - 5 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015

1593

1594

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΙΘ’ - 5 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015

1595

1596

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΙΘ’ - 5 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015

1597

1598

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΙΘ’ - 5 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015

1599

1600

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΙΘ’ - 5 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015

1601

1602

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΙΘ’ - 5 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015

1603

1604

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΙΘ’ - 5 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015

1605

1606

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΙΘ’ - 5 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015

1607

1608

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΙΘ’ - 5 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015

1609

1610

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΙΘ’ - 5 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015

1611

1612

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΙΘ’ - 5 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015

1613

1614

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΙΘ’ - 5 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015

1615

1616

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΙΘ’ - 5 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015

1617

1618

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΙΘ’ - 5 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015

1619

1620

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΙΘ’ - 5 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015

1621

1622

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΙΘ’ - 5 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015

1623

1624

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΙΘ’ - 5 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015

1625

1626

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΙΘ’ - 5 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015

1627

1628

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΙΘ’ - 5 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015

1629

1630

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΙΘ’ - 5 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015

1631

1632

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΙΘ’ - 5 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015

1633

1634

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΙΘ’ - 5 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015

1635

1636

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

»)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΙΘ’ - 5 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ (Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας): Κύριε Πρόεδρε, έχω κι εγώ µια νοµοτεχνική βελτίωση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Έχετε τον λόγο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ (Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας): Πρόκειται για µία νοµοτεχνική βελτίωση
που αφορά το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµά-
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των, στο άρθρο 42 και στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 4,
πάλι το άρθρο 42. Είναι µια σειρά νοµοτεχνικών βελτιώσεων στα
παραρτήµατα. Τις καταθέτουµε.
(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): Επίσης, θέλω να πω πως γίνονται δεκτές
οι τροπολογίες όπως τις παρουσίασε πριν και ο Αναπληρωτής
Υπουργός Οικονοµικών. Συγκεκριµένα, οι τροπολογίες µε γενικό
αριθµό 44 και ειδικό 30 –δεν θα αναφέρω περισσότερα, γιατί
µόλις πριν λίγο τις ακούσατε- µε γενικό αριθµό 43 και ειδικό 29,
µε γενικό αριθµό 42 και ειδικό 28 και επίσης µε γενικό αριθµό 38
και ειδικό 24.
Επίσης, γίνεται δεκτή η βουλευτική τροπολογία που αφορά τη
δυνατότητα µεταφοράς προσφύγων και µεταναστών και έχει κατατεθεί από τους Βουλευτές κυρίους Σεβαστάκη, Συρµαλένιο,
Καµατερό και Πάλλη. Επίσης, οι τροπολογίες που ανέφερε πριν
ο κ. Δρίτσας µε γενικό αριθµό 45 και ειδικό 31. Έχουν διανεµηθεί
όλα αυτά.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Έχουν διανεµηθεί, αλλά ποιες κάνετε δεκτές είναι το ζήτηµα.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ (Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας): Αυτές που λέω γίνονται αποδεκτές.
Επίσης, η τροπολογία που ανέπτυξε ο κ. Πολάκης µε γενικό
αριθµό 37 και ειδικό 23, που αφορά τις διοικήσεις των νοσοκοµείων, καθώς και η τροπολογία µε γενικό αριθµό 39 και ειδικό
25, η οποία έχει να κάνει µε θέµατα αρµοδιοτήτων διεύθυνσης
κτηριακής και υλικοτεχνικής υποδοµής. Διορθώνει διάφορες παλαιές και ορισµένες πρόσθετες νέες αρµοδιότητες. Είναι αρµοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Κύριε Υπουργέ, επαναλαµβάνετε
τους αριθµούς των βουλευτικών τροπολογιών που κάνετε δεκτές;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ (Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας): Βουλευτική µέχρι τώρα ανέφερα µόνο
µία. Ήταν του κ. Σεβαστάκη, για τη µεταφορά προσφύγων.
Επίσης, η τροπολογία η οποία κατατίθεται από την κ. Μερόπη
Τζούφη µε γενικό αριθµό 46 και ειδικό 32 και αφορά την τροποποίηση της ηµεροµηνίας απαλλαγής της Ανώνυµης Εταιρείας
«Μεταλλουργική Βιοµηχανία Ηπείρου Α.Ε» και από την προσκόµιση φορολογικής ενηµερότητας και µόνο για την περίπτωση είσπραξης οφειλόµενων από την ανώνυµη εταιρεία «Ελληνικά
Αµυντικά Συστήµατα» για την κάλυψη δηµοσίων επιχειρησιακών
αναγκών των Ενόπλων Δυνάµεων κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Μισό λεπτό, κύριε
Καρρά, να κάνω µια ανακοίνωση προς το Σώµα. Αποδεικνύεται
τελικά περιπετειώδης η οµιλία σας.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΡΑΣ: Αισθάνοµαι άνετα, κύριε
Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να γνωστοποιήσω στο Σώµα ότι από τα
άνω δυτικά θεωρεία παρακολουθούν τη συνεδρίαση, αφού ενηµερώθηκαν για την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής και ξεναγήθηκαν στην έκθεση
της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ», είκοσι έξι µαθήτριες
και µαθητές και τρεις συνοδοί εκπαιδευτικοί από το 10ο Δηµοτικό
Σχολείο Ιωαννίνων.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Ορίστε, κύριε Καρρά, έχετε επιτέλους τον λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΡΑΣ: Πριν ξεκινήσω, να παρακαλέσω τον Υπουργό να µας διευκρινίσει κάτι σε µία τροπολογία.
Αναφερθήκατε σε τροπολογία για τις διοικήσεις των νοσοκοµείων ή όχι;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ (Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας): Ναι, ο κ. Πολάκης την ανέπτυξε το πρωί.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΡΑΣ: Μάλιστα, ευχαριστώ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, προσπαθώ να κατανοήσω πώς
νοµοθετούµε. Προσπαθώ να κατανοήσω εάν οι νόµοι αυτοί οι
οποίοι εισάγονται µε µία βροχή τροπολογιών θα µπορέσουν τελικά να γίνουν κατανοητοί. Η νοµοθεσία δεν είναι µόνο για εµάς
εδώ που τη συζητούµε. Η νοµοθεσία θα εφαρµοστεί στις δηµόσιες υπηρεσίες, στα δικαστήρια. Πρέπει να είναι κτήµα του κάθε
πολίτη, πρέπει να είναι δηµοκρατική κατάρτιση η νοµοθεσία.
Δυστυχώς, όµως, σήµερα -τουλάχιστον η νοµοθεσία που πα-
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ρακολουθώ και στις Επιτροπές και σήµερα στην Ολοµέλειαβλέπω ότι κατακλυζόµεθα από άσχετες µεταξύ τους τροπολογίες. Μπορεί να είναι χρήσιµες, µπορεί να είναι επείγουσες –δεν
θα το κρίνω αυτή τη στιγµή- αλλά είναι µία σειρά τροπολογιών
ασύνδετων µεταξύ τους που καταλύουν τη συνοχή του νοµοθετήµατος.
Δεν θέλω να σχολιάσω περισσότερο, αλλά θέλω να επισηµάνω
ότι ο τρόπος αυτός της νοµοθεσίας, καλώς ή κακώς δεν µπορεί,
να συνεχιστεί. Η νοµοθεσία που πρέπει να ψηφίζει η Βουλή των
Ελλήνων πρέπει να έχει την κατάκτηση της δηµοκρατικής αρχής,
δηλαδή να µπορεί ο κάθε Έλληνας πολίτης που γνωρίζει ελάχιστα γράµµατα, να τη διαβάζει, να κατανοεί το περιεχόµενό της.
Ο τρόπος, όµως, αυτός δεν µπορεί να βοηθήσει.
Έρχοµαι, λοιπόν, να πω τα εξής τώρα σε σχέση µε τις τροπολογίες αυτές καθ’ αυτές.
Ό,τι δηµιουργεί δηµοσιογραφικό θόρυβο, δηµοσιογραφικό
σάλο έρχεται ως τροπολογία. Πόσο θα παιδέψει τη Βουλή και
την ελληνική κοινωνία το ζήτηµα του ΦΠΑ στην εκπαίδευση; Ή
θα αποφασίσει η Κυβέρνηση ότι πρέπει να επιβληθεί ή θα τον
εξορθολογήσει ή θα τον καταργήσει. Δεν µπορεί αυτήν τη στιγµή
µε τροπολογίες να µεταθέτει για κάποιες µέρες την ισχύ του
νόµου, να καταργεί τα πρόστιµα τα οποία έχουν επιβληθεί όταν
ίσχυε ο νόµος και να λέει: «Δεν το έχω µελετήσει ακόµα, αύριο
θα φέρω και θα απαντήσω». Νοµίζω ότι χάνουµε πλέον τη σοβαρότητά µας. Δεν ήθελα να χρησιµοποιήσω αυτήν την έκφραση,
αλλά είµαι αναγκασµένος εκ των πραγµάτων.
Συζητούµε, λοιπόν, το νοµοσχέδιο αυτό. Το συζητούµε αναλυτικά στις επιτροπές, στην Ολοµέλεια χθες και στην Ολοµέλεια
σήµερα. Τι να πω; Να πω ότι η ενσωµάτωση της οδηγίας είναι
θετικό µέτρο; Ναι, το έχουµε πει εξ αρχής ότι κάποτε πρέπει η
εξοικονόµηση της ενέργειας να µην είναι µόνο νοµοθετικά κείµενα ή ευχολόγια, αλλά να είναι και πράξη. Θα δούµε, λοιπόν,
και αν αυτή ακόµα η ενσωµάτωση της νέας οδηγίας µπορεί να
γίνει πράξη και να αποδώσει στην οικονοµία την ενέργεια την
οποία η Ελλάδα στερείται.
Θέλω να πω κάτι, όµως, στους Υπουργούς για το άρθρο 14 και
θέλω να υποβάλω και ένα ερώτηµα. Στο άρθρο 14 του σχεδίου
νόµου που φέρεται υπό τον τίτλο «Κυρώσεις», διαβάζοντας βλέπουµε µια σειρά προστίµων προς τους παραγωγούς, προς τους
λιανοπωλητές, προς κάθε κατηγορία που ασχολείται µε το αντικείµενο αυτό. Θέλω να ρωτήσω λοιπόν: Τα πρόστιµα αυτά εισάγονται κατόπιν επιβολής από την ευρωπαϊκή νοµοθεσία;
Θα παρακαλέσω τον κ. Σκουρλέτη σε αυτό το σηµείο να µε
ακούσει.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ (Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας): Σας ακούω.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΡΑΣ: Δεν αντιλέγω.
Θέλω να ρωτήσω λοιπόν, το εξής: Διαβάζω για πρόστιµα που
κλιµακώνονται από 5.000 ευρώ έως 50.000 ευρώ, διαβάζω για
πρόστιµα από 5.000 ευρώ έως 100.000 ευρώ, από 5.000 έως
150.000 ευρώ. Αυτά τα πρόστιµα, κύριε Υπουργέ, αποτελούν
υποχρέωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή είναι κριτήρια τα οποία
εισάγει η ελληνική Κυβέρνηση για να τοποθετήσει τα πρόστιµα;
Έχουν ένα εύρος τεράστιο, το οποίο δεν δικαιολογείται. Εφόσον
ξεκινάµε µε 5.000 ευρώ το κατώτατο, ας φτάσουµε στα 15.000
ευρώ, ας φτάσουµε στα 20.000 ευρώ το ανώτατο. Δεν µπορούµε
να πηγαίνουµε τριάντα φορές πάνω, στα 150.000 ευρώ.
Προχωρώ. Είχα κατά τη συνεδρίαση της επιτροπής τοποθετηθεί στο θέµα της γεωθερµίας, το οποίο τουλάχιστον η Ένωση
Κεντρώων θεωρεί ότι είναι ένα ζήτηµα σηµαντικό για την ανάπτυξη της χώρας λόγω, τουλάχιστον στον παρόντα χρόνο, της
ενεργειακής πενίας την οποία παρατηρούµε.
Ειπώθηκε, λοιπόν, ότι θα πρέπει να παραταθούν οι συµβάσεις
µε τη ΔΕΗ-ανανεώσιµες για πέντε χρόνια, για να µπορεί να αναπτυχθεί η γεωθερµία. Αναγκάστηκα να προσφύγω στον ιστότοπο
της ΔΕΗ-Ανανεώσιµες και στις τράπεζες νοµικών πληροφοριών.
Τι διαπίστωσα; Διαπίστωσα –και το καταθέτω για τα Πρακτικάότι οι πρώτες αποφάσεις που βγήκαν για την παραχώρηση των
γεωθερµικών πεδίων στη ΔΕΗ ήταν το 1986 και είχαν τριακονταετή ισχύ.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Γεώργιος-Δηµήτριος Καρράς
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καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο το οποίο
βρίσκεται στο Αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Διαπίστωσα, όµως, και κάτι άλλο, ότι έρχεται η ΔΕΗ- ανανεώσιµες στον ιστότοπό της και οµολογεί εγκατεστηµένη ισχύ µηδέν.
Γιατί, λοιπόν, να τα ξαναδώσουµε εκεί που δεν θα χρησιµοποιηθούν, εκεί που θα αδρανοποιηθούν;
Προτείνω να καταργηθεί η διάταξη, να αποσυρθεί, κύριε
Υπουργέ, ούτως ώστε να µπορεί να προχωρήσει η Ελλάδα στα
πλαίσια, µε συνεργασίες, µε στρατηγικούς επενδυτές. Γιατί εδώ
τίθεται ένα ερώτηµα: Παλαιότερα οι εφηµερίδες έγραφαν ότι
είχαν ενδιαφερθεί κεφάλαια του εξωτερικού για τις ΔΕΗ-ανανεώσιµες, ούτως ώστε να υπάρξει στρατηγικός επενδυτής. Μας
λέει η εισηγητική έκθεση ότι οι τράπεζες δεν χρηµατοδότησαν.
Αφού υπήρχε στρατηγικός επενδυτής, θα ήταν αναγκαία η τράπεζα;
Και τελειώνοντας θα αναφερθώ στην τροπολογία, για την
οποία ζήτησα και εξηγήσεις από τον Υπουργό Ναυτιλίας, τον κ.
Δρίτσα. Είµαι Ποριώτης και ήµουνα ενηµερωµένος για το ζήτηµα
του ότι οι άδειες των παλιών αυτών πλοίων που κυκλοφορούν
στον Αργοσαρωνικό έχουν λήξει και θα πρέπει να αποσυρθούν.
Είδα την τροπολογία του κ. Δρίτσα που δίνει µια µικρή παράταση. Απήντησε και στη δική µου ερώτηση ότι διαθέτουν πιστοποιητικά ασφαλείας ναυσιπλοΐας. Προτείνω να γίνει δεκτή, αλλά
υπό χρονικό περιορισµό. Δίδεται παράταση για ένα έτος. Νοµίζω
ότι δεν χρειάζεται να φθάσουµε στο σηµείο, καράβια τριάντα
πέντε ετών να κυκλοφορούν µέσα στις θάλασσες και στο Σαρωνικό, που έχει και αυτός τις δικές του ιδιαιτερότητες των ρευµάτων. Ας τους δώσουµε ένα τρίµηνο έως πεντάµηνο, για να
φροντίσουν να προσαρµοστούν στη νοµοθεσία, ούτως ώστε να
λάβουν τα νέα πιστοποιητικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για να
δούµε αν είναι ασφαλή ή όχι.
Επειδή ήδη και ο ειδικός αγορητής της Ενώσεως Κεντρώων
και οι λοιποί οµιλητές που θα ακολουθούσουν, εφόσον προλάβουν, κύριε Πρόεδρε, θα αναφερθούν, σταµατώ εδώ και σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ένωσης Κεντρώων)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Ευχαριστούµε, κύριε
Καρρά.
Τον λόγο έχει ο κ. Μανιάτης.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θέλω να κάνω µια παράκληση προς τον Υπουργό, που υπάρχει
προφανώς από αβλεψία όλων µας. Ζητώ, αν µπορεί, να κάνει
αποδεκτή µια νοµοτεχνική βελτίωση. Εκεί που έχουµε τους µηχανικούς που έχουν τα αντίστοιχα προσόντα για ενεργειακοί
ελεγκτές έχουµε ξεχάσει τους αγρονόµους τοπογράφους µηχανικούς. Παρακαλώ τον κύριο Υπουργό, για να µην καταθέσουµε
τροπολογία, να κάνει αποδεκτή αυτή τη νοµοτεχνική βελτίωση
που συµπεριλαµβάνει τους αγρονόµους τοπογράφους µηχανικούς στους ενεργειακούς ελεγκτές.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Ο κ. Χατζησάββας
έχει τον λόγο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑΣ: Δεύτερη φορά που εκλέγοµαι
Βουλευτής και τα νοµοσχέδια έρχονται στη Βουλή µε τον ίδιο
τρόπο. Την ίδια µέρα συζητούνται στις επιτροπές και µέχρι να
καταλάβουµε τι λέµε στις επιτροπές έχουν ψηφιστεί κιόλας. Οι
Βουλευτές δεν ξέρουν πότε και αν θα µιλήσουν, αλλά καθόµαστε
και περιµένουµε εδώ τη σειρά µας.
Η Νέα Δηµοκρατία, βέβαια, που εγκαλεί τώρα τον ΣΥΡΙΖΑ που
φέρνει τα νοµοσχέδια µε αυτόν τον τρόπο, έκανε ακριβώς τα ίδια
ή µάλλον εφηύρε τον τρόπο που γίνονται και συνεχίζει, λέγοντας
γι’ αυτούς τους µήνες διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ ότι είναι µια
λαίλαπα που κατέκαψε την Ελλάδα.
Εµείς συµφωνούµε. Ήταν µια λαίλαπα που κατέκαψε την Ελλάδα. Σε ποιο ακριβώς σηµείο, όµως, διαφώνησε η Νέα Δηµοκρατία, όταν ψήφιζε ακόµη και το καλοκαίρι αυτή τη συµφωνία,
που ήταν τρίτο µνηµόνιο; Τώρα ακούσαµε τον οµιλητή, που λέει
ότι δεν έχει σηµασία τι έγραφε η συµφωνία, όταν την ψηφίζαµε,
σηµασία, λέει, έχει πώς µετά κατά το δοκούν ερµηνεύουµε την
ψήφο. Ψηφίζουµε πρώτα, όταν µας έχουν ανάγκη, µετά λέµε ότι
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ψηφίσαµε για να σωθεί η Ελλάδα από µια καταστροφή, που τέτοιες καταστροφές ακούµε κάθε φορά που έρχονται εκλογές και
δηµοψηφίσµατα και τώρα λέει ότι δεν ψηφίζουν. Όλα αυτά τα
µέτρα είναι επακόλουθα. Βέβαια, τώρα δεν τους έχει ανάγκη η
Κυβέρνηση να ψηφίσουν και το παίζουν αντίσταση, ότι δεν ψηφίζουν. Όταν θα έρθει η ώρα, µια χαρά θα ψηφίσουν πάλι.
Οδήγησαν τους ελεύθερους επαγγελµατίες και κάποιους κλάδους, όπως είναι οι ταξιτζήδες παραδείγµατος χάρη, σε µια απόδειξη των 10 ευρώ που κόβουν, τα 6 ευρώ να είναι έξοδα. Οι
φαρµακοποιοί, σε µια εντελώς µη ανταγωνιστική κατάσταση απέναντι στις πολυεθνικές, οι οποίες θα ανοίξουν παντού φαρµακεία,
θα πρέπει να δουλεύουν από το πρωί µέχρι το βράδυ. Για τους
αρτοποιούς µε τις κατεψυγµένες ζύµες τα έχουµε πει σε άλλες
οµιλίες.
Τους γονατίσατε εντελώς. Έχουµε τώρα και το ΦΠΑ της εκπαίδευσης, το οποίο πήρε µια αναβολή για πιο αργά το Νοέµβριο. Δεν είναι µόνο τα κολέγια και τα ιδιωτικά που πηγαίνουν οι
πλούσιοι, είναι και τα φροντιστήρια ξένων γλωσσών. Αυτοί που
θα γραφτούν, εάν τελικά επιβληθεί το ΦΠΑ, θα συνεχιστεί από
εκεί και πέρα στις νέες εγγραφές ή θα πάει αναδροµικά και σ’
αυτούς που έχουν ήδη εγγράψει τα παιδιά τους;
Έρχοµαι στο θέµα µε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στις µικρές ζυθοποιίες που καταψηφίστηκε. Καλώς καταψηφίστηκε. Νοµίζω ότι καταψηφίστηκε, για να έχουν και λόγο ύπαρξης οι ΑΝΕΛ.
Διαφορετικά, δεν βλέπω για ποιο λόγο είναι στην Κυβέρνηση.
Τέθηκε από εµάς το ερώτηµα για διασφάλιση των καταναλωτών απέναντι στα δήθεν ελληνικά προϊόντα, τα οποία παρουσιάζονται στην τηλεόραση σαν ελληνικά προϊόντα, που µας είπαν οι
εκπρόσωποι των ζυθοποιών ότι δεν είναι ελληνικές εταιρείες,
αλλά έχουν εξαγοραστεί από πολυεθνικά τραστ, όπως είναι οι
«FIX», «MYTHOS», «ALFA» και άλλες παρόµοιες εταιρείες. Εντάξει, δουλεύουν Έλληνες εκεί, αλλά τουλάχιστον να µην υπάρχει
αυτή η παραπληροφόρηση στην τηλεόραση και να λένε «αγοράστε αυτό το ελληνικό προϊόν», το οποίο είναι όµως µια ξένη εταιρεία. Μάλιστα, είχα σηµειώσει να σας ρωτήσω αν θα το φέρετε,
για να το περάσετε κάπου κρυφά σε κάποιο άλλο νοµοσχέδιο.
Μάλλον µας προλάβατε. Βλέπουµε ότι υπάρχει µια τροπολογία,
η οποία οδηγεί σ’ αυτό.
Εµείς, ο Λαϊκός Σύνδεσµος-Χρυσή Αυγή, καταγγέλλουµε ότι
τίποτα απ’ αυτά δεν γίνεται τυχαία. Εντοπίσατε, στοχοποιήσατε
και καταστρέφετε όλους τους τοµείς του πρωτογενούς τοµέα,
αγρότες, κτηνοτρόφους, αλιείς. Αυξάνετε φόρους και εισφορές
και µειώνετε την έκπτωση στο πετρέλαιο των αγροτών. Δηλαδή,
σχεδόν µε την ίδια τιµή που θα βάζει κάποιος το πετρέλαιο στο
τζιπ του για να κάνει βόλτες στο Κολωνάκι θα βάζει και ο αγρότης
για να πάει να οργώσει το χωράφι του.
Νοµίζετε ότι έτσι θα γίνει ανάπτυξη; Νοµίζετε ότι βάζοντας όλα
τα ισοδύναµα στην πλάτη των παραγωγών, θα εισπράξετε περισσότερα χρήµατα, θα αυξηθεί η εισπρακτικότητα; Τους θεωρείτε
εισοδηµατίες, τους θεωρείτε ελεύθερους επαγγελµατίες ότι
κάθε ηµέρα έχουν έσοδα, ότι µήνας µπαίνει µήνας βγαίνει αυτοί
έχουν έσοδα και µπορούν να πληρώνουν τις αυξηµένες εισφορές
που θα τους βάλετε, το φόρο για την επόµενη χρονιά; Ούτε καν
αν θα έχουν καλλιέργεια την επόµενη χρονιά δεν ξέρουν οι αγρότες µε τις πληµµύρες που γίνονται και στο Κιλκίς και στις Σέρρες
και σε άλλες περιοχές.
Είδα και µία πρόταση για ηλεκτρονική κάρτα για πετρέλαιο
βάσει των δηλώσεων ΟΣΔΕ. Εντάξει, αλλά ξέρετε ΟΣΔΕ κάνουν
όλοι οι παραγωγοί, από τον πιο µικρό µέχρι τον πιο µεγάλο. Τι
κριτήρια από εκεί και πέρα θα βάλουµε για την κάρτα; Και όταν
ήσασταν κυβέρνηση εσείς, που προτείνατε αυτή την κάρτα, γιατί
τα ελληνικά κοιτάσµατα υδρογοναθράκων ήταν θέµα συνωµοσιολογίας και δεν τα εξορύξατε;
Εµείς, κύριε Κεγκέρογλου, η Χρυσή Αυγή, προτείνουµε να δηµιουργηθεί ένα φιλικό περιβάλλον προστασίας του πρωτογενούς
τοµέα, των παραγωγών, των κτηνοτρόφων, των αλιέων, ένα περιβάλλον προστασίας και παρέµβασης για διασφάλιση παραγωγής και τιµής, όχι βέβαια µε τις παθογένειες της παλαιάς ΚΥΔΕΠ
ή των ενώσεων που είχαν φτιάξει κάτι µαγαζάκια, που οι πιο πολλοί από εκεί προετοιµάζονταν για να γίνουν Βουλευτές ή Υπουργοί σε κάποια κυβέρνηση.
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Η εξόρυξη του φυσικού αερίου και του πετρελαίου, του ελληνικού πετρελαίου της Ελλάδας, είναι η µοναδική λύση. Με αυτό
θα πρέπει να φτιάξουµε φτηνά ελληνικά λιπάσµατα και να δώσουµε στους Έλληνες αγρότες. Θα πρέπει να δώσουµε φθηνό
πετρέλαιο από το ελληνικό που θα εξορύξουµε, στους αγρότες
για να γίνει ανάπτυξη. Όλα τα νοµοσχέδια που φέρνετε, είναι διαχείριση του µνηµονίου και φυσικά οι αντιδράσεις της Αντιπολίτευσης είναι επίσης για τη µη σωστή διαχείριση.
Καταλαβαίνω, βέβαια, τον πόνο σας, εσάς της Αριστεράς, εκεί
που λέγατε ότι είστε οι επαναστάτες γκρεµιστές του συστήµατος, να γίνετε τελικά απλοί διαχειριστές του συστήµατος.
Όσο για τα περί γενοκτονίας ή εθνοκάθαρσης, κύριε Υπουργέ
–το έχουµε πει, το έχουµε ξαναπεί, δεν θα ξαναπώ τα ίδια- απλά
όλους εσάς τους εκφραστές αυτής της απεθνικοποιηµένης Αριστεράς σας καλώ να δείτε τα αφιερώµατα για τη σφαγή των νηπίων στη Σάντα, για τις µάνες που έπνιγαν τα παιδιά τους για να
µην τα ρίξουν στη φωτιά και να µου πείτε εάν αυτό είναι Γενοκτονία ή όχι. Βέβαια εγώ είµαι Καππαδόκης, δεν είµαι Πόντιος,
αλλά εκλέγοµαι στο Κιλκίς και εκπροσωπώ το ποντιακό στοιχείο
που µας ψηφίζει τουλάχιστον.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ολοκληρώνω σε πέντε δευτερόλεπτα, κύριε Πρόεδρε.
Θα ήθελα να σας πω ότι εάν δεν το κατέχετε το ζήτηµα, µην
ασχολείστε. Εάν το κατέχετε, είναι ύποπτο αυτό που κάνετε.
Κάντε τουλάχιστον αυτό που κάνουν εδώ οι απόγονοι του Λένιν
και του Στάλιν, που δεν τολµούν -και καλά κάνουν- να ασχοληθούν µε όρους όπως η γενοκτονία.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Χρυσής Αυγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Ο κ. Βορίδης έχει τον
λόγο.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µιλάµε για την ενσωµάτωση, µεταξύ άλλων, µίας κοινοτικής οδηγίας και έγινε αρκετή συζήτηση
για το αν καθυστερήσαµε να την ενσωµατώσουµε, για το ποιος
φταίει για την καθυστέρηση, για το αν είµαστε συνεπείς στις υποχρεώσεις µας ως χώρα, για µία σειρά από τέτοια ζητήµατα.
Εγώ θα πω ότι φυσικά έχουν τη σηµασία τους, αλλά µιας και
µιλάµε για την αξιοπιστία µας ως χώρα, για τη διεθνή εικόνα µας,
για τη σηµασία που έχουν όλα αυτά στην εξωτερική µας πολιτική,
νοµίζω ότι δεν µπορεί κανείς να αποφύγει σκέψεις, για το ποια
είναι η επίπτωση που είχε σε µία συγκεκριµένη στόχευση της
εξωτερικής µας πολιτικής η δήλωση του παρισταµένου κυρίου
Υπουργού.
Ο κύριος Υπουργός αναφέρθηκε σε ένα συγκεκριµένο θέµα
και θα ήθελα να ακούσω, επίσης -και ακούω µε προσοχή αρκετή,
γιατί άκουσα και τον έτερο Υπουργό τον κ. Σκουρλέτη, αλλά
άκουσα και συναδέλφους από τον ΣΥΡΙΖΑ- ποια είναι ακριβώς η
θέση σας ως προς την τοποθέτηση του κ. Φίλη. Τον υπερασπίζεστε σε ποια βάση; Στη βάση της ελευθερίας λόγου; Αυτό είναι
που λέτε; Ότι έχει δικαίωµα να πει κάτι; Αυτή πιστεύετε ότι είναι
η συζήτηση µας; Μάλιστα!
Αν η συζήτησή µας είναι αυτή, τότε να την τελειώσουµε γρήγορα, διότι προφανώς υπάρχει ελευθερία λόγου. Αλλά το ερώτηµα είναι: Πολιτική επίπτωση υπάρχει από τα λεγόµενα ενός
Υπουργού ή όχι; Ο Υπουργός, όχι ο κ. Φίλης, όχι ο ιδιώτης, όχι ο
καθηγητής, όχι ο επιστήµων, ο Υπουργός Παιδείας της Ελλάδας
δικαιούται να έχει διαφορετική θέση και να την εκφράζει ως
Υπουργός από αυτήν που έχει πει το ελληνικό Κοινοβούλιο;
Εδώ, λοιπόν, η ερώτηση είναι ξεκάθαρη και απευθύνεται στο
ΣΥΡΙΖΑ, απευθύνεται στις λοιπές πολιτικές δυνάµεις. Υπάρχει
πολιτική δύναµη σήµερα που λέει ότι όσον αφορά τη Γενοκτονία
των Ελλήνων του Πόντου, έτσι όπως αυτή αναγνωρίστηκε µε
νόµο από το ελληνικό Κοινοβούλιο, πρέπει να το ξανασκεφτούµε
και να αναθεωρήσουµε; Το λέει κανείς στην Αίθουσα; Να
ακούσω! Το λέει κανείς στην Αίθουσα;
ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΣΤΑΜΠΟΥΛΗ: Το έφερε κανείς;
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Το λέτε, κυρία µου;
ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΣΤΑΜΠΟΥΛΗ: Το έφερε κανείς;
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Μάλιστα. Να εικάσω, λοιπόν, πως όχι.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Δεν το λέει κανείς στην Αίθουσα. Άρα, ο κ. Φίλης είναι µόνος του.
Κύριε Σκουρλέτη, η Κυβέρνηση το λέει αυτό; Γιατί άκουσα συναδέλφους να λένε να ανοίξουµε τη συζήτηση, να συζητήσουµε
τι είναι γενοκτονία, να συζητήσουµε τι είναι εθνοκάθαρση. Επαναλαµβάνω: Την ανοίγει κάποιος τη συζήτηση αυτή από τις πολιτικές δυνάµεις; Διότι αν δεν την ανοίγει, τότε µένει ο κ. Φίλης
µόνος του.
Και πάµε στο επόµενο. Έκανε ζηµιά στην εξωτερική πολιτική
της Ελλάδας η δήλωση του κ. Φίλη; Μην το σκέφτεστε πολύ.
Ανατρέξτε στα πρωτοσέλιδα του τουρκικού Τύπου. Μάλιστα,
έκανε ζηµιά.
Και πάµε και στο επόµενο. Ο Πρωθυπουργός στον Υπουργό
του που πήρε αυτή τη θέση, παρά τη βούληση του συνόλου των
πολιτικών δυνάµεων, που πήρε αυτή τη θέση παρά τη βούληση
της ελληνικής Κυβέρνησης, έχει να πει κάτι ή λέει: «εντάξει είµαστε, πάµε παρακάτω, παρά τη ζηµιά που δηµιούργησε στην
εθνική θέση ο κ. Φίλης»; Αφήστε τώρα τα περί ελευθερίας λόγου.
Αφήστε τώρα αυτά.
Κοιτάξτε, αν κάποιος δεν µπορεί να κρατά το στόµα του κλειστό, όταν είναι Υπουργός, κατεβαίνει από τη θεσούλα, βγαίνει
έξω από την Αίθουσα και λέει ό,τι θέλει. Αλλά αυτές οι θέσεις
έχουν δεσµεύσεις γιατί δεν υπηρετείς τον εαυτό σου, δεν είσαι
Υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ. Είσαι Υπουργός της ελληνικής Κυβέρνησης και υπηρετείς την εθνική θέση!
Άρα, τίθεται το ερώτηµα: Εδώ υπάρχει τρόπος να σταµατήσει
η συζήτηση; Γιατί το άκουσα αυτό από τον κ. Σκουρλέτη. Είστε,
λέει, πατριδοκάπηλοι. Είµαστε πατριδοκάπηλοι, επειδή λέµε ότι
η δήλωση του συγκεκριµένου Υπουργού κάνει ζηµιά στην εξωτερική πολιτική και στο εθνικό θέµα, στην κατεύθυνση που υποτίθεται ότι και εσείς έχετε συµφωνήσει; Και εµείς είµαστε
πατριδοκάπηλοι; Θέλετε να κλείσει το θέµα σε τρία δευτερόλεπτα; Διευκολύνετέ µας, κύριε Υπουργέ. Παραιτηθείτε. Κάνω έκκληση. Αναλαµβάνετε την ευθύνη του σφάλµατός σας…
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
Μου αρέσει που διασκεδάζετε. Διασκεδάζετε γιατί προφανώς
δεν αντιλαµβάνεστε τη σηµασία…
(Στο σηµείο αυτό εισέρχεται στην Αίθουσα ο Βουλευτής της
Νέας Δηµοκρατίας κ. Γεώργιος Κουµουτσάκος)
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ (Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων): Τα αποτελέσµατα της ρητορικής σας ήλθαν, κύριε
Βορίδη! Ξυλοκοπηµένος Βουλευτής της Νέας Δηµοκρατίας!
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Τώρα θα συζητήσουµε. Α, αυτό είναι
η δική µας ρητορική, κύριε Φίλη; Αυτό καταλάβατε;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ (Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας): Ποιος οπλίζει το χέρι των τραµπούκων,
κύριε Βορίδη;
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Να µου πείτε ποιος το οπλίζει!
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ (Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας): Κι αντί να µου πείτε πρώτα εσείς γι’ αυτό
που βλέπετε µπροστά σας, µας λέτε θεωρίες τώρα!
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Μάλιστα. Πάµε λοιπόν σε αυτό που
βλέπω µπροστά µου και είναι ευαίσθητος ο κ. Σκουρλέτης στο
θέµα αυτό και πολύ καλά κάνει. Σας συγχαίρω, κύριε Υπουργέ.
Ποιος οπλίζει άραγε το χέρι; Όχι αυτές οι εµπρηστικές δηλώσεις;
ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΣΤΑΜΠΟΥΛΗ: Οι δικές σας εµπρηστικές δηλώσεις!
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Άρα, αυτό…
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ (Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας): Τα δικαιολογείτε δηλαδή αυτά τώρα;
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Όχι! Βεβαίως και το καταδικάζω.
Μου είπατε ποιος οπλίζει…
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ (Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας): Αποκαλυφθείτε, να σας δουν όλοι!
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, µιλάει ο οµιλητής µας.
Παρακαλώ περιορίστε τον Υπουργό!
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Δεν µε πειράζει, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Κύριε Βρούτση, ο κ.
Βορίδης έδωσε διαλογική υφή στην οµιλία του, …
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Δεν πειράζει. Εγώ τον συνηθίζω τον
διάλογο.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): …µε αποτέλεσµα να
εξαντλήσει το χρόνο του.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Εντάξει, κύριε Πρόεδρε, αλλά επιτρέψτε µου, για να το τελειώσουµε αυτό.
Κύριε Σκουρλέτη, όταν βεβαίως υπάρχει προσβληθείς, δαρείς
Βουλευτής της Νέας Δηµοκρατίας, αντί να είστε αυτοκριτικός, η
Κυβέρνησή σας για τις αθλιότητες τις οποίες έχει πει, έρχεστε
και µου λέτε αν δικαιολογώ την πράξη; Η πράξη αυτονοήτως
είναι καταδικαστέα, αλλά πρέπει να βρούµε και ποιος την πυροδοτεί.
Αυτό είναι το ζήτηµα: Ποιος απαξιώνει το σύνολο του πολιτικού συστήµατος και ουσιαστικά, βεβαίως, πυροδοτεί τους άθλιους τραµπουκισµούς.
Κι αντί να είστε εδώ αυτοκριτικοί, έρχεστε και µας εγκαλείτε
κι από πάνω; Μας εγκαλείτε κι από πάνω; Αντί να απολογηθείτε,
αντί να µετανοήσετε, αντί να τοποθετηθείτε µε τον µόνο τρόπο
που υπάρχει, που είναι η παραίτηση του Υπουργού, έρχεστε και
µας εγκαλείτε;
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Επειδή απαξιώσατε εσείς την πολιτική τόσα χρόνια θα απολογηθούµε εµείς, κύριε Βορίδη;
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Ποια πολιτική;
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Ποιος χρεοκόπησε τη χώρα, κύριε
Βορίδη; Ποιος χρεοκόπησε την Ελλάδα; Ποιος δεν εφάρµοσε
ποτέ ό,τι ψήφιζε;
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Για την χρεοκοπία µιλάµε τώρα.
Εσείς µάλλον µπήκατε σε άλλο κλικ της συζήτησης, γιατί τώρα
δεν λέγαµε για τα οικονοµικά. Τώρα λέγαµε για το εθνικό ατόπηµα.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Δεν έχει να κάνει. Η απαξίωση της
πολιτικής είναι δική σας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Κύριε Φάµελλε, σας
παρακαλώ.
Κύριε Βορίδη, τώρα πήγατε εις βάθος την ανάλυση του νοµοσχεδίου, αλλά εξαντλήθηκε ο χρόνος.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Να πω λοιπόν και δύο πράγµατα που
µε ενδιαφέρουν;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Όχι τώρα.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Γιατί «όχι τώρα»;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Είναι αργά.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ: Γιατί ο χρόνος τελειώνει,
κύριε Βορίδη. Δεν έχουµε διαφορετικά χρονόµετρα.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Εάν µου επιτρέπετε για είκοσι δευτερόλεπτα, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Τέλειωσε ο χρόνος,
κύριε Βορίδη.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Να τηρείτε τον Κανονισµό, για να ζητάτε επιείκεια.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΕΛΛΑΣ: Γιατί, τον τηρείτε εσείς, κύριε Φάµελλε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Σας παρακαλώ, κύριε
Φάµελλε.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Εσείς, επειδή είστε υποδειγµατικός
και ουδείς ποτέ εκ των Βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ υπερέβη τον
χρόνο, γι’ αυτό µας εγκαλείτε. Εγώ ζητώ την άδεια από τον κύριο
Πρόεδρο. Εάν δεν µου τη δώσει, δεν µου την έδωσε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Παρακαλώ, έχετε τον
λόγο για ένα λεπτό.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Ευχαριστώ πολύ.
Δύο θέµατα: Το πρώτο είναι ότι έχουµε καταθέσει µία τροπολογία. Αυτή αφορά το γνωστό ζήτηµα των ανταποδοτικών τελών
που αφορά στο αεροδρόµιο. Η προηγούµενη απόφαση που
έχετε πάρει, η νοµοθεσία που έχετε κάνει, στην πραγµατικότητα
παρεµβαίνει σε εκκρεµείς δικαστικές διενέξεις.
Έχετε τη δυνατότητα, δεχόµενοι την τροπολογία, να µην κάνετε αυτή την άθλια παρέµβαση, η οποία είναι υπέρ µίας εταιρίας
και εις βάρος οργανισµών τοπικής αυτοδιοικήσεως. Μπορείτε να
την κάνετε δεκτή και να ξεκινήσει η ρύθµιση από τούδε. Έχετε
τη δυνατότητα να το κάνετε αυτό.
Και το τελευταίο είναι η τροπολογία για τους διοικητές των νοσοκοµείων. Με συγχωρείτε, αφήνετε τους διοικητές στις διοικήσεις των νοσοκοµείων χωρίς να τους διορίζετε. Παραιτούνται και
δεν αναπληρώνονται. Δεν βάζετε αναπληρωτές και δεν βάζετε
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διοικητές. Δεν λειτουργούν νοµίµως τα νοσοκοµεία. Παίρνουν
παράνοµες αποφάσεις, επειδή δεν θέλετε να εφαρµόσετε τον
ισχύοντα νόµο. Και µας φέρνετε τροπολογία, που στρώνει ουσιαστικά το χαλί για παράνοµες αλλαγές διοικήσεων;
Είναι δυνατόν να πάµε σε εκ των υστέρων νοµιµοποίηση,
επειδή αφήσατε εσείς τις διοικήσεις χωρίς διοικητές, γιατί δεν
θέλετε να εφαρµόσετε το νόµο; Είναι δυνατόν να φέρνετε τέτοιες ακραίες πια ρουσφετολογικές τροπολογίες και εσείς, συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ, να µην αντιδράτε σε αυτές;
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Ο κ. Δηµαράς έχει
τον λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΜΟΥΤΣΑΚΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, µπορώ να έχω
τον λόγο, παρακαλώ;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Για ποιο λόγο;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΜΟΥΤΣΑΚΟΣ: Νοµίζω ότι µπορώ να έχω τον
λόγο για ένα λεπτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Εγώ δεν νοµίζω,
κύριε Κουµουτσάκο.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Εντάξει, είναι σηµαντικό, κύριε Πρόεδρε. Είναι Βουλευτής, να γίνει µια εξαίρεση.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Ελάτε τώρα, κύριε Πρόεδρε. Δώστε
του τον λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΜΟΥΤΣΑΚΟΣ: Εάν µου επιτρέπει το Σώµα,
κύριε Πρόεδρε.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Έχει χτυπηθεί ένας Βουλευτής και
έχει δικαίωµα να απευθυνθεί στο Σώµα, κύριε Πρόεδρε. Δώστε
του τον λόγο.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΜΟΥΤΣΑΚΟΣ: Ρωτήστε το Σώµα, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Δεν ρωτάω το Σώµα.
Ορίστε, έχετε τον λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΜΟΥΤΣΑΚΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι της Κυβέρνησης, κύριε
Υπουργέ Παιδείας και Θρησκευµάτων, έπρεπε να γνωρίζετε ότι
η ιστορία και µάλιστα οι πιο τραγικές της στιγµές, οι πιο δραµατικές της στιγµές για ένα έθνος, ούτε παραγράφεται ούτε διαγράφεται. Επίσης, κύριε Υπουργέ, δεν παραχαράσσεται. Κι
έχουν υπάρξει πολλοί που επιχείρησαν την παραχάραξη της εθνικής µας ιστορίας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Κύριε Κουµουτσάκο,
θα κάνετε οµιλία τώρα;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΜΟΥΤΣΑΚΟΣ: Δεν φανταζόµουν ποτέ ότι µεταξύ αυτών µπορεί να συγκαταλεχθεί Υπουργός Παιδείας της
χώρας µου.
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ: Δεν είναι σωστό τώρα αυτό. Ζητήσατε τον λόγο για να µιλήσετε για άλλο θέµα.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Θα αναφερθεί και σε αυτό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΜΟΥΤΣΑΚΟΣ: Είµαι πεπεισµένος …
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Κύριε Κουµουτσάκο,
βάλτε µία τελεία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΜΟΥΤΣΑΚΟΣ: Έχοντας υποστεί τη βιαιοπραγία ακραίων απαράδεκτων τραµπούκων, είµαι πεπεισµένος ότι
το έδαφος και το νερό για να αναπτυχθεί αυτή η βιαιοπραγία και
τέτοιες συµπεριφορές τα προσφέρουν δηλώσεις όπως αυτές
που κάνατε.
Από εκεί και πέρα, ξέρω πρόσωπα, είδα πρόσωπα, και ξέρω
υπό την καθοδήγηση ποίων έδρασαν αυτοί οι τραµπούκοι, αυτοί
οι οποίοι επιχείρησαν να καπηλευθούν τον πόνο και την δικαιολογηµένη αγανάκτηση των ποντιακών σωµατείων.
Και αυτοί που το έκαναν, οι πνευµατικοί πατέρες, είναι αυτοί
οι οποίοι έχουν δολοφονήσει, οι οποίοι είναι οι φορείς του ρατσισµού, της ξενοφοβίας και ό,τι πιο ακραίου υπάρχει στην κοινωνική και πολιτική ζωή της χώρας µας.
Περιµένω µια συνολική καταδίκη γι’ αυτά. Πιστεύω ταυτόχρονα ότι ο κύριος Υπουργός ήρθε η ώρα να αναλογιστεί τι έχει
πυροδοτήσει και να πράξει αναλόγως.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Κατ’ αρχάς, κύριε
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Κουµουτσάκο, θέλω να ζητήσω συγνώµη…
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ: Κύριε Κουµουτσάκο, πείτε µας
τι έγινε. Να µάθουµε κι εµείς τι έγινε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Παρακαλώ, αυτό λέω
κι εγώ!
Κύριε Κουµουτσάκο, κατ’ αρχάς ζητάω συγγνώµη. Ευρισκόµουν στην Έδρα και δεν είχα γνώση του περιστατικού. Είναι αυτονόητη η καταδίκη και η αποδοκιµασία της ενέργειας, την οποία
από ό,τι πληροφορήθηκα διέπραξαν ακραία στοιχεία. Είναι αυτονόητη κι εδώ τελεία και παύλα.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΜΟΥΤΣΑΚΟΣ: Η Χρυσή Αυγή, κύριε Πρόεδρε.
(Θόρυβος-διαµαρτυρίες από την πτέρυγα της Χρυσής Αυγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Ησυχία!
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΜΕΝΗΣ: Σας παρακαλούµε, κύριε Πρόεδρε!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Ησυχία! Καθίστε
κάτω!
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΜΕΝΗΣ: Κάνε µας τη χάρη!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Καθίστε κάτω είπα!
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΜΕΝΗΣ: Κάνε µας τη χάρη! Στους Μπάµπηδες
έπρεπε να τα πεις αυτά! Έδωσες συγχωροχάρτι στον Υπουργό
Παιδείας!
(Θόρυβος-διαµαρτυρίες από την πτέρυγα της Χρυσής Αυγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Καθίστε κάτω λέω!
Κύριε Δηµαρά, έχετε τον λόγο.
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ: Επί της διαδικασίας, κύριε Πρόεδρε, υπάρχει ένα µείζον θέµα, παρακαλώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Ορίστε, κύριε Μπαλαούρα.
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ: Ο κ. Κουµουτσάκος έρχεται εδώ
και κάνει µία ηµιτελή καταγγελία. Το Σώµα απαιτεί περισσότερα
στοιχεία για να µπορούµε να πληροφορηθούµε. Ούτε εσείς,
κύριε Πρόεδρε, είπατε ότι γνωρίζατε…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Εντάξει.
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ: Παρακαλώ, λοιπόν, τον κ. Κουµουτσάκο. Είναι σοβαρά τα πράγµατα αυτά και απ’ ό,τι άκουσα
–λέει- ήταν εντός του κτηρίου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Κύριε Υπουργέ, έχετε
τον λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, µισό λεπτό θέλω τον
λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Κύριε Βρούτση, δεν
έχετε τον λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Είναι πάνω σε αυτό που είπατε, σηµαντικό πιστεύω.
Είχαµε λίγο πριν την καταδίκη της βιαιοπραγίας εναντίον του
κ. Κουµουτσάκου. Αυτό να είναι σύσσωµο από όλο το Κοινοβούλιο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΜΕΝΗΣ: Να ανακαλέσετε!
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Να το πείτε, κύριε Πρόεδρε. Είναι σύσσωµο από όλους!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Νοµίζω πως εκφράζω…
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Να πείτε ότι είναι σύσσωµο από όλα
τα µέλη του Κοινοβουλίου. Είναι κρίσιµο µέγεθος!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Νοµίζω πως εκφράζω
τη θέληση του Σώµατος.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΜΕΝΗΣ: Να ανακαλέσει, κύριε Πρόεδρε! Όλες
οι παρατάξεις να ζητήσουν να ανακαλέσει!
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Εγώ λέω κάτι άλλο τώρα. Να είναι σύσσωµη η καταδίκη.
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ: Πείτε µας τι ακριβώς έγινε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Κύριε Μπαλαούρα, …
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΜΕΝΗΣ: Να ανακαλέσει!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Κύριε Υπουργέ, έχετε
τον λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ (Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κατ’ αρχάς θέλω να εκφράσω
τη συµπάθειά µου για όσα υπέστη ο κ. Κουµουτσάκος, όπως επίσης για όσα παρ’ ολίγον να υποστεί ο κ. Βαρβιτσιώτης, που µόλις
και διέφυγε από τη µανία των τραµπούκων της ακροδεξιάς, πάνω
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στο χώρο του Αγνώστου Στρατιώτη. Ήταν µερικές εκατοντάδες,
οι οποίοι βεβαίως κερδοσκοπούν πολιτικά, µερικοί οι οποίοι µε
τρόπο επαγγελµατικό διαχειρίζονται τις µνήµες των ανθρώπων
µε τρόπο εξοργιστικό, τραµπούκικο, φασιστικό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΜΟΥΤΣΑΚΟΣ: Τους τρέφετε, κύριε Φίλη!
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ (Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων): Θα παρακαλούσα να µην διακόπτετε.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ: Κύριε Υπουργέ, από αυτά που είπατε προκλήθηκαν.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ (Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων): Λίγο σεβασµό τουλάχιστον σε αυτούς που εδάρησαν.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Κύριε Κυριαζίδη,
εσείς τουλάχιστον πρέπει να εφαρµόσετε την τάξη.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ: Ναι, αλλά κάποια θέµατα είναι…
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ (Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων): Προχωρώ.
Πώς συνέβη αυτό; Το πυροδότησε η, όπως ειπώθηκε, προκλητική και εξοργιστική δήλωση του Υπουργού Παιδείας; Αυτός
όπλισε το χέρι των τραµπούκων στη Βουλή µέσα ουσιαστικά,
εδώ µπροστά, να επιτίθενται εναντίον Βουλευτών και να φωνασκούν συνθήµατα «Αλήτες, προδότες, πολιτικοί» κατονοµάζοντας κι εµένα βεβαίως µόνο ως προδότη, αλλά εν συνόλω,
συλλήβδην όλους, εκτός από τους Χρυσαυγίτες, ως προδότες
και αλήτες πολιτικούς;
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Ό,τι λέγατε ακριβώς εσείς!
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ (Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων): Μην επιδεινώνετε τη θέση σας.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Εσείς τα λέγατε αυτά! Επί πέντε χρόνια τα λέγατε αυτά!
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει η Γ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ)
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ (Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων): Θα παρακαλούσα να υπάρξει µία ηρεµία και η
µόλις προ ολίγου εκφρασθείσα οµόθυµη καταδίκη της ενέργειας
εις βάρος των συναδέλφων Βουλευτών να µη διαταράσσεται µε
παρεµβάσεις οι οποίες µπορεί να εκληφθούν ότι αναιρούν αυτήν
την καταδίκη.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Αυτό δεν σε απαλλάσσει. Άντε
µπράβο!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Κύριε
Κεγκέρογλου, θα κάνουµε διάλογο τώρα; Σας παρακαλώ. Στη
Βουλή είµαστε. Δεν είµαστε στην πλατεία Συντάγµατος.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Σας πήρε ο πόνος τώρα!
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Μαζί ήσασταν πάνω-κάτω στην
πλατεία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ (Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων): Ποιοι οπλίζουν το χέρι των τραµπούκων; Ποιοι όπλιζαν µόλις πρόπερσι µε µαχαίρια τους εγκληµατίες, για να
σκοτώνουν φτωχούς ανθρώπους στο κέντρο της Αθήνας;
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Τα τσιράκια σας ήταν.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ (Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων): Ποιοι όπλισαν το χέρι του δολοφόνου του Φύσσα;
Ποιοι συνεχίζουν σήµερα να οπλίζουν το χέρι των τραµπούκων;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΜΟΥΤΣΑΚΟΣ: Εσείς το κάνατε, κύριε Φίλη, µε
τις δηλώσεις σας.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Εσείς ήσασταν. Τους δώσατε τροφή.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΜΕΝΗΣ: Τον Χατζηδάκη ποιος τον είχε χτυπήσει;
(Θόρυβος -έντονες διαµαρτυρίες στην Αίθουσα)
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ (Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων): Είναι προφανές ότι η δηµοκρατία δεν πρέπει να διαιρείται µπροστά στην απειλή του νεοφασισµού, στην απειλή του
ρατσισµού, µπροστά στους τραµπούκους, οι οποίοι αν και υπόδικοι δεν υποχωρούν και είναι εδώ µπροστά µας και προκαλούν
τη δηµοκρατία!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Με τους φασισµούς…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Κυρία
Χριστοφιλοπούλου, λίγη ηρεµία και ψυχραιµία. Με τα ποντιακά
τα έχετε ή µε τον ΣΥΡΙΖΑ; Ηρεµήστε επιτέλους. Αποφασίστε µε
τι είσαστε θυµωµένη και να παρεµβαίνετε εκεί που είσαστε. Σας
παρακαλώ!
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ (Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων): Και είναι άλλη µία απόδειξη ότι αυτό το οποίο απειλείται σήµερα δεν είναι…
(Θόρυβος στην Αίθουσα από την πτέρυγα της Δηµοκρατικής
Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ)
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: ...(δεν ακούστηκε)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Σας παρακαλώ!
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ (Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων): Είναι εντυπωσιακό ότι οι Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ
διασπούν την µόλις εκφρασθείσα καταδίκη για τους τραµπουκισµούς της Χρυσής Αυγής εις βάρος Βουλευτών µε ανοίκειες επιθέσεις εναντίον της Κυβέρνησης. Είναι λυπηρό αυτό το πράγµα.
Αποφασίστε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΜΕΝΗΣ: Ψεύδεσαι. Είσαι συκοφάντης!
ΗΛΙΑΣ ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ: Να ανακαλέσεις!
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ (Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων): Στο δικαστήριο εσείς.
ΗΛΙΑΣ ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ: Να το πάρεις πίσω! Ψεύδεσαι! Να το πάρεις πίσω τώρα!
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ (Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων): Είστε υπόλογοι και συνεχίζετε.
(Έντονες διαµαρτυρίες από την πτέρυγα της Χρυσής Αυγής)
ΗΛΙΑΣ ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ: Να το πάρεις πίσω και να ζητήσεις συγγνώµη! Να το πάρεις πίσω και να ζητήσεις συγγνώµη!
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Εδώ είναι η Βουλή και
όλοι οι οµιλητές λένε τις απόψεις τους.
Κύριε Κασιδιάρη, σας παρακαλώ, καθίστε κάτω.
ΗΛΙΑΣ ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ: Να το πάρεις πίσω και να ανακαλέσεις
τώρα! Δεν σέβεσαι τίποτα! Να σέβεσαι!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Εσείς
λέτε ό,τι θέλετε. Δεν σας το απαγορεύει κανείς. Δεν θα απαγορεύσετε στους πολιτικούς να λένε τις απόψεις τους.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ (Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων): Το µείζον θέµα, το οποίο αναδεικνύεται σήµερα µε
τρόπο, ευτυχώς όχι όσο θα µπορούσε να είναι τραγικός, αλλά
πάντως αποκρουστικό, είναι µία απειλή κατά των δηµοκρατικών
δικαιωµάτων των πολιτών. Το ζήσαµε µε προπηλακισµούς, µε παραχάραξη απόψεων που ξεκίνησαν µε την παραποίηση της δικής
µου άποψης σχετικά µε τη Γενοκτονία των Ποντίων.
Ρωτήθηκα και απάντησα µε σαφήνεια ότι ως Υπουργός υποστηρίζω και υλοποιώ την επίσηµη θέση της Πολιτείας για την Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου κι ότι τιµώ τα θύµατα. Τιµώ
τους ανθρώπους οι οποίοι έπεσαν θύµατα εγκληµάτων της τουρκικής θηριωδίας στον Πόντο και ότι σέβοµαι τον πόνο των σηµερινών απογόνων τους. Αυτά τα είπα από την πρώτη στιγµή. Είναι
φτωχό και περιττό να συζητούµε γύρω από αυτό το ζήτηµα.
Ρωτήθηκα –και δεν είχα εγώ την πρωτοβουλία- εάν έχω διαφορετική επιστηµονική άποψη, όχι πολιτική. Η πολιτική άποψη
είναι σαφής και είναι της Βουλής. Δεν τη διατύπωσα εγώ τώρα.
Παρέπεµψα σε παλαιότερο άρθρο µου.
(Θόρυβος από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ: Υπουργέ, µην το συνεχίζεις.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΜΟΥΤΣΑΚΟΣ: Ηθικός αυτουργός είστε, κύριε
Υπουργέ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Τι ακριβώς επιδιώκετε, κύριοι; Τι θέλετε;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ (Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων):
Κι εδώ τελειώνω, διότι σέβοµαι την ταλαιπωρία την οποία υπέστησαν οι δύο συνάδελφοι της Νέας Δηµοκρατίας, θύµατα µίας
µισαλλοδοξίας η οποία προκλήθηκε όχι από τη δική µου δήλωση,
αλλά από την προσπάθεια χρησιµοποίησης µε µικροκοµµατικό
τρόπο αυτών των προβληµάτων, από την προσπάθεια να αναζωπυρωθεί ο εθνικιστικός λόγος στη χώρα µας, αυτός που βύθισε
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τη χώρα µας στην κρίση, αυτός που την είχε κατατάξει και την
είχε οδηγήσει στην καθυστέρηση και σε µία ζώνη ταλαιπωριών,
ανεπαρκειών και χαµένων ευκαιριών.
Είναι σαφές ότι σε αυτή την πορεία µιας διαίρεσης του λαού
µας, την πορεία µιας εθνικιστικής ρητορείας, που προσβάλλει τα
πατριωτικά αισθήµατα των Ποντίων και όλων των Ελλήνων, αυτά
τα γνήσια πατριωτικά αισθήµατα τα προσβάλλει ο κίβδηλος εθνικισµός, η εθνοκαπηλία.
Σε αυτές τις απόψεις και τις αντιλήψεις, η Κυβέρνηση της Αριστεράς, αλλά και όλοι οι Έλληνες είναι λογικό ότι έχουµε χρέος
να είµαστε κατηγορηµατικά απέναντι µε όλα τα µέσα που προβλέπει το Σύνταγµα και η νοµοθεσία, µε όλα τα µέσα που επιτρέπει η δηµοκρατική ιδεολογία.
Πρέπει να είµαστε ανυποχώρητοι, όχι απλώς στην καταδίκη µικρών κρουσµάτων, αλλά στην καταδίκη του µεγάλου κρούσµατος. Και το µεγάλο κρούσµα είναι ο εθνικισµός, το φάντασµα του
εθνικισµού, που σε ορισµένες περιπτώσεις έχει και στοιχεία µιας
κερδοσκοπίας, πολιτικής και άλλης.
Άρα, όπως είδαµε και τώρα, αυτό που διακυβεύεται και που
απειλείται σήµερα είναι η δηµοκρατία. Και αυτό που έζησα εγώ
ήταν µε µορφή πογκρόµ από τις τηλεοράσεις, που διέστρεψαν
τη δήλωσή µου και µε εµφάνισαν ότι είµαι κατά της Γενοκτονίας,
ενώ υπήρχε ένα σκεπτικό κατά των εγκληµάτων, ανεξαρτήτως
του νοµικού προσδιορισµού, που είναι ένα επιστηµονικό θέµα και
έχει λυθεί πολιτικά από τη Βουλή των Ελλήνων. Αυτό που υφιστάµεθα σήµερα και που θα υποστούν όλες οι πτέρυγες εδώ
µέσα είναι αυτή η απειλή για τα δηµοκρατικά δικαιώµατα.
Ένας Βουλευτής, ο οποίος τυχαίνει να είναι και καθηγητής Πανεπιστηµίου, µίλησε χθες για «σκέρτσα επιστηµόνων».
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Εγώ το έκανα αυτό, κύριε Υπουργέ.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ (Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων): Ο κ. Λοβέρδος, ο οποίος αποδέχεται και σήµερα
την ευθύνη των όσων είπε χθες, προφανώς γνωρίζει ότι δεν
υπάρχουν «σκέρτσα επιστηµόνων». Υπάρχει επιστηµονική
έρευνα, η οποία τίθεται υπό την κρίση της επιστηµονικής κοινότητας.
(Θόρυβος από την πτέρυγα της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης
ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ)
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Δεν είστε πανεπιστηµιακός. Άλλο το
ένα άλλο το άλλο…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Κύριοι
της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης, τι πάθος είναι αυτό σήµερα;
Σας παρακαλώ!
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ (Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων): Αυτό που σήµερα διακυβεύεται µε τη συµπεριφορά
σας είναι και κάτι άλλο. Θέλετε να βάλετε όρια στην επιστηµονική
έρευνα. Δεν θα σας περάσει!
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Μην προκαλείτε άλλο! Είναι γενοκτονία ή όχι; Πείτε το.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΜΟΥΤΣΑΚΟΣ: Παραιτηθείτε!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Κύριε
Βορίδη, περιµένετε εσείς σε δεύτερη πράξη. Αφήστε να ολοκληρώσει η Δηµοκρατική Συµπαράταξη! Θέλετε να είστε όλοι µαζί;
Τότε θα εφαρµόσω το άρθρο του Κανονισµού για την τήρηση
της τάξης!
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ (Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων): Η απειλή στρέφεται εναντίον στοιχειωδών δηµοκρατικών δικαιωµάτων. Και, επαναλαµβάνω, υπέστην αυτά που
υπέστην από τους τηλεοπτικούς τραµπουκισµούς από τη διαστροφή των δηλώσεών µας, που ήταν σαφείς και ενώπιον του
ελληνικού λαού. Το πρώτο στοιχείο αυτών των δηλώσεων είναι
ο σεβασµός της απόφασης της Βουλής των Ελλήνων για το θέµα
της Γενοκτονίας. Το σέβοµαι ως Υπουργός, το τόνισα και το τονίζω, ανεξαρτήτως των προσωπικών απόψεων, επί επιστηµονικού
επιπέδου.
Αυτό για το οποίο σήµερα, δυστυχώς, κρινόµαστε είναι ότι βρισκόµαστε µπροστά σε µια αναζωπύρωση της εθνικιστικής ρητορείας. Το γεγονός µάλιστα ότι η Χρυσή Αυγή κατέθεσε µήνυση
εναντίον µου για παραβίαση του αντιρατσιστικού νόµου, επιβεβαιώνει αυτό που σας λέω. Και ανεξαρτήτως των διαφωνιών που
µπορεί να έχουµε µεταξύ µας, πρέπει να πρυτανεύσει ένα
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πνεύµα λογικής, ένα πνεύµα δηµοκρατικού τόξου στην αντιµετώπιση αυτών των προκλήσεων.
(Έντονοι διαπληκτισµοί µεταξύ του Βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ κ.
Τριαντάφυλλου Μηταφίδη και του Βουλευτή της Δηµοκρατικής
Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ κ. Ανδρέα Λοβέρδου)
Είναι λυπηρό…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Κύριε
Μηταφίδη, σας παρακαλώ καθίστε!
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Κυρία Πρόεδρε, αυτός εδώ µε βρίζει
µε τον χειρότερο τρόπο!
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΜΗΤΑΦΙΔΗΣ: «Αυτός εδώ»;
(Θόρυβος-διαξιφισµοί µεταξύ Βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ και της
Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ –ΔΗΜΑΡ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Παρακαλώ καθίστε! Θα υποχρεωθώ να διακόψω, σε βάρος των οµιλητών, για να δούµε τι θα καταλάβετε από την ατµόσφαιρα
γηπέδου που δηµιουργείτε!
Δεν έχετε τον λόγο!
Συνεχίστε, κύριε Υπουργέ.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Κυρία Πρόεδρε, θέλω τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Είναι
στο Βήµα ο οµιλητής. Δεν δίνω τον λόγο σε άλλον. Ξέρετε τον
Κανονισµό καλύτερα από εµένα. Έλεος πια! Έλεος!
Συνεχίστε, κύριε Υπουργέ.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ (Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων): Άκουσα επίσης το επιχείρηµα ότι η διατύπωση απόψεων –επαναλαµβάνω-επιστηµονικών πάνω σε ένα ζήτηµα που
έχει και πολιτική σηµασία, η διατύπωση διαφορετικών απόψεων…
(Θόρυβος-διαµαρτυρίες από την πτέρυγα της Δηµοκρατικής
Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ -ΔΗΜΑΡ)
(Διαπληκτισµοί Βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ και της Δηµοκρατικής
Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ -ΔΗΜΑΡ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Κύριε
Μπαλαούρα, καθίστε σας παρακαλώ πολύ. Μπορώ να επιβάλω
την τάξη. Έχουµε τον Κανονισµό. Δεν χρειαζόµαστε άλλους να
µεσολαβούν. Έχουµε οµιλητές, έχουµε µια διαδικασία αποφασίσει για το τι θα κάνουµε. Σας παρακαλώ πολύ! Ψυχραιµία!
Όποιος δεν µπορεί, να βγει έξω.
Ολοκληρώστε, κύριε Φίλη.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ (Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων): Ολοκληρώνω.
Ακούστηκε και το επιχείρηµα ότι η διατύπωση διαφορετικών
απόψεων δίνει επιχειρήµατα στους αντιπάλους µας. Είναι προφανές ότι αυτό έχει ελαχίστη σχέση µε µία αντίληψη ανοικτής
κοινωνίας, δηµοκρατικής, µε µια αντίληψη ευρωπαϊκής κοινωνίας, όπως κατ’ εξοχήν υποστηρίζουν ορισµένοι ότι πρέπει να
είναι η χώρα µας.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Είσαι πρωτοσέλιδο στις τουρκικές
εφηµερίδες! Χαίρεσαι γι’ αυτό;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ (Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων): Δεν χαίροµαι για τίποτα, δεν λυπάµαι για τίποτα.
Υποστηρίζω τη θέση που έχει η χώρα µου.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Μα, δεν την υποστηρίζεις.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ (Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων): Υποστηρίζω το δικαίωµα, όταν ερωτώµαι ως άτοµο,
να µην αλλάζω την άποψή µου. Δεν είµαι πολιτικάντης. Δεν είµαι
από αυτούς οι οποίοι αλλάζουν θέσεις.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Άρα το συνεχίζεις!
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Το συνεχίζεις, Υπουργέ!
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ (Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων): Επαναλαµβάνω: Υποστηρίζω την εθνική θέση που
αφορά τη Γενοκτονία των Ποντίων και από εκεί και πέρα δεν είµαι
καραγκιόζης πολιτικάντης να πω ότι δεν έχω πει τίποτα στη ζωή
µου.
Είναι σαφή αυτά που λέω; Καθαρά πράγµατα!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Και θέλω να τονίσω κάτι τελευταίο: Στη δηµοκρατία, καθεστώς
αναστολής της προσωπικής άποψης δεν υπάρχει. Αυτό είναι γενοκτονία άποψης. Είναι γενοκτονία για τη δηµοκρατία, αν επιµένουµε ότι πρέπει να βάζουµε στον πάγο τις πολιτικές µας
απόψεις.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Δεν το είπαµε εµείς αυτό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ (Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων): Μπορείτε να µου ζητήσετε να το ξανασκεφτώ, να
αλλάξω πιθανώς άποψη. Αυτό είναι µια άλλη συζήτηση. Είναι δηµοκρατικό πλαίσιο κουβέντας. Επαναλαµβάνω και τελειώνω: Σέβοµαι τον πατριωτισµό των συµπατριωτών µου.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Παραιτήσου και µετά πες ό,τι θέλεις.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ: Να ζητήσεις συγγνώµη και να παραιτηθείς!
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ (Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων): Σέβοµαι τα γνήσια πατριωτικά αισθήµατα και τον
πόνο των Ελλήνων Ποντίων.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ: Βάλεις αλάτι πάνω στην πληγή.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ (Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων): Σέβοµαι την επίσηµη θέση της ελληνικής πολιτείας
και ζητώ να σεβαστείτε και εσείς το δηµοκρατικό µας πολίτευµα,
διότι διαφορετικά λυπούµαι, αλλά θα έχουµε χειρότερα αποτελέσµατα από αυτά που είδατε µόλις τώρα.
Ευχαριστώ.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Εάν συνεχίσετε έτσι, θα έχουµε τα
χειρότερα.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα
ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω δυτικά θεωρεία, αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για την
ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας
της Βουλής, εξήντα οκτώ µαθητές και µαθήτριες και πέντε εκπαιδευτικοί συνοδοί τους από το 5ο Γυµνάσιο Καβάλας.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Κυρία Πρόεδρε, παρακαλώ τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Πρέπει
να συνεννοηθούµε. Υπάρχει µια ένταση, η οποία είναι αδικαιολόγητη.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Θα ξεπεραστεί.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Υπάρχει
ένας συνάδελφος ο οποίος κτυπήθηκε. Ζητήσαµε εδώ να συναινέσει όλη η Βουλή για να εκφράσουµε τη συµπαράστασή µας και
την καταδίκη µας. Αντ’ αυτού, ενώ µιλάει ο Υπουργός, υπάρχει
µια κατάσταση απερίγραπτη από τους συναδέλφους της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Κυρία Πρόεδρε,…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Τι ακριβώς θέλετε, κύριε Λοβέρδο; Σας παρακαλώ!
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Επί προσωπικού τον λόγο.
ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ: Τον λόγο επί προσωπικού, κυρία
Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Όλοι
έχετε προσωπικά; Με συγχωρείτε, δηλαδή δεν υπάρχει πολιτική
στη Βουλή;
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Επί προσωπικού…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Όταν
µιλάει πολιτικά ο καθένας σας, έχει συνείδηση ποιους προσβάλλει; Ποιες ιδεολογίες εκθέτει;
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Κυρία Πρόεδρε, επί προσωπικού…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Αν όλα
τα κάνουµε προσωπικά για να µιλάει ο καθένας, δεν θα τελειώσουµε ποτέ.
Σας παρακαλώ πολύ! Έχει ζητήσει τον λόγο ο κ. Θεοχάρης
από το Ποτάµι.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Όχι, όχι! Επί προσωπικού!
ΗΛΙΑΣ ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ: Όχι, εδώ είναι το προσωπικό, σε εµάς.
ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ: Κυρία Πρόεδρε, θέλω τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Κύριε
Παναγιώταρε, έχει ζητήσει τον λόγο πριν από εσάς. Θα ακολουθήσετε εσείς.
ΗΛΙΑΣ ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ: Εδώ είναι το προσωπικό…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Ο κ. Παναγιώταρος ζήτησε τον λόγο µετά τον κ. Θεοχάρη. Θα πάρετε
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τον λόγο µετά. Καθίστε όλοι κάτω και παρακαλώ ησυχία, ηρεµία.
Έχουµε και µάρτυρες παιδιά.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας): Μας παρακολουθούν νέοι άνθρωποι!
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Όχι, όχι.
ΗΛΙΑΣ ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ: Εδώ είναι το προσωπικό. Έγινε σαφέστατη αναφορά…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Εδώ
είναι Βουλή. Υπάρχει ελευθερία έκφρασης είτε το καταλαβαίναµε
είτε όχι. Όταν θα πάρετε τον λόγο, θα πείτε ό,τι θέλετε.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Κυρία Πρόεδρε, προηγείται το προσωπικό.
ΗΛΙΑΣ ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ: Πρόκειται για συκοφαντία σε βάρος του
κόµµατός µας και πρέπει να απαντήσουµε τώρα. Προηγείται η
απάντηση του κόµµατός µας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Κύριε
Θεοχάρη, έχετε τον λόγο για οκτώ λεπτά.
ΗΛΙΑΣ ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ: Ένα λεπτό. Μας υβρίζει η µισή Βουλή.
Προηγείται η απάντηση στη συκοφαντία. Πρέπει να απαντήσουµε και στη συνέχεια οτιδήποτε άλλο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Ο κ. Παναγιώταρος θα µιλήσει µετά τον κ. Θεοχάρη.
ΗΛΙΑΣ ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ: Έχουµε δεχθεί συκοφαντίες και επιθέσεις και πρέπει να απαντήσει ο εκπρόσωπός µας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Αν µετά
από κάθε οµιλία σας, κύριε Κασιδιάρη, έπαιρναν τον λόγο όσοι
ανατριχιάζουν µε αυτά που λέτε, δεν θα κάναµε τίποτε άλλο.
ΗΛΙΑΣ ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ: Ο εκπρόσωπός µας θα µιλήσει τώρα για
να απαντήσει, όπως ορίζει ο Κανονισµός. Είναι δικαίωµά µας!
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, αναλάβετε την
Έδρα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Καθίστε
κάτω. Τελείωσε.
ΗΛΙΑΣ ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ: Ο λόγος πρέπει να δοθεί στον εκπρόσωπό µας.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Το προσωπικό προηγείται…
ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ: Μας είχατε φυλακή, µας συκοφαντήσατε. Ο λόγος να δοθεί στον εκπρόσωπο της Χρυσής Αυγής!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Το
βρήκα εδώ σηµειωµένο από τον κ. Βαρεµένο.
ΗΛΙΑΣ ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ: Να τελειώνουµε. Να µας δώσετε τον
λόγο. Ο λόγος πρέπει να δοθεί στον εκπρόσωπο της Χρυσής
Αυγής.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Ο κ. Θεοχάρης ζήτησε τον λόγο πριν από εσάς. Ηρεµήστε, δεν σας παίρνει κανείς την τρίτη θέση. Είστε τρίτοι! Καθίστε.
ΗΛΙΑΣ ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ: Οι ειρωνείες αυτές στο κόµµα σας!
ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ: Οι ειρωνείες στους Αφγανούς και
τους Πακιστανούς. Τις ειρωνείες όχι σε εµάς!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Κύριε
Θεοχάρη, έχετε τον λόγο για οκτώ λεπτά.
ΗΛΙΑΣ ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ: Αλλού τις ειρωνείες…
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, θα µηδενίσετε τον χρόνο µου;
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Κυρία Πρόεδρε, ο Κοινοβουλευτικός
µας Εκπρόσωπος θα µιλήσει µε τη σειρά του. Τώρα επί προσωπικού σάς ζητώ τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Μετά.
Τώρα είναι ο οµιλητής στο Βήµα.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Όχι, όχι δεν υπάρχει αυτό…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Μετά,
κύριε Λοβέρδο. Δεν υπάρχει προσωπικό. Παρόντες ήµασταν όλοι
εδώ.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Όχι, όχι, το προσωπικό προηγείται…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Σας παρακαλώ! Βοηθήστε να αποκατασταθεί η ηρεµία, κύριε Λοβέρδο,
την οποία έχετε διαταράξει και προσωπικά.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Όχι, εσείς δεν βοηθάτε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Εγώ την
έχω διαταράξει; Σας παρακαλώ!
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Θα είχαµε τελειώσει τώρα…
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ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ: Κύριε συνάδελφε,…
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Όχι, κύριε Θεοχάρη. Το προσωπικό
πρέπει να το σεβαστείτε εσείς. Το προσωπικό προηγείται.
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, τι να
κάνω;
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Το Προεδρείο…
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,…
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Όχι, είναι προσωπικό και σοβαρό προσωπικό.
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ: Δεν µπορώ να µιλάω µε
τον συνάδελφο…
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Ζητάω τον σεβασµό σας. Δεν µας τον
δίνετε και κυριολεκτώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Κύριε
Λοβέρδο, τι θέλετε ακριβώς; Ποιο προσωπικό; Σε τι συνίσταται;
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Δεν µε ακούτε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Ο καθένας θα επινοεί προσωπικό για να µιλάει;
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Δεν ξέρετε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Τι µε
νοιάζει για το προσωπικό το δικό σας;
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Δεν σας νοιάζει;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Θέλω
να σας λογοκρίνω;
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Εσείς µας προστατεύετε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Μιλήστε λοιπόν δύο λεπτά, να ακούσουµε το προσωπικό σας.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Ένα λεπτό είναι το προσωπικό.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Ένα λεπτό θέλω, τριάντα δευτερόλεπτα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Πείτε το
λοιπόν. Ορίστε, έχετε τον λόγο.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Φωνάξαµε και ο Κοινοβουλευτικός
µας Εκπρόσωπος, ο κ. Θεοχαρόπουλος, είπε πως συµφωνούµε
–οµοφώνως απ’ ό,τι φαινόταν- µε την καταδίκη όπως την εξέφρασε ο κ. Βαρεµένος, πριν από εσάς, για τον προπηλακισµό,
τον ξυλοδαρµό του συναδέλφου κ. Κουµουτσάκου από τραµπούκους.
Πήρε όµως τον λόγο ο κύριος Υπουργός Παιδείας, προφανώς
για να βρει άλλοθι σε αυτά τα γεγονότα, και είπε τις απόψεις του.
Αυτές πράγµατι προκάλεσαν αντίδραση από το Σώµα και γινόταν
αυτό που βλέπατε από την Έδρα του Προέδρου.
Ενώ γινόταν αυτό όµως, συνάδελφος από την Πλειοψηφία, πιθανώς σεβόµενος τους δικούς του αγώνες –που και εµείς σεβόµαστε, γιατί τον ξέρουµε- µας απευθύνθηκε µε τρόπο ιταµό, µε
χαρακτηρισµό ανάξιο του Κοινοβουλίου.
Του ζητούµε -δεν θέλω να επαναλάβω- να ζητήσει συγγνώµη
µε µια φράση -έστω και εκτός Πρακτικών- και για εµάς το θέµα
τελειώνει.
Αν δεν το κάνει, τότε το θέµα, κυρία Πρόεδρε, ξεπερνάει το
δίλεπτο της οµιλίας µου και θα παρακωλύσει τη διαδικασία. Δεν
το θέλουµε. Του ζητούµε, έστω και εκτός Πρακτικών, να µας ζητήσει συγγνώµη και για εµάς τελειώνει. Μας µίλησε µε τρόπο που
δεν συνάδει µε το Κοινοβούλιο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Εντάξει,
κύριε Λοβέρδο.
Τον λόγο έχει τώρα ο κ. Θεοχάρης.
ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ: Κυρία Πρόεδρε, τώρα θα µιλήσουµε
και εµείς.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Όχι, κυρία Πρόεδρε, πρέπει να ζητήσει συγγνώµη.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Κύριε
Λοβέρδο,…
(Θόρυβος στην Αίθουσα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και της
Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ -ΔΗΜΑΡ)
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΜΗΤΑΦΙΔΗΣ: …(δεν ακούστηκε).
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Πες ένα συγγνώµη και τελειώσαµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Κύριε
Λοβέρδο, µιλάτε για κάτι που δεν έχει αντιληφθεί η Αίθουσα και
πολύ περισσότερο η Πρόεδρος. Σας παρακαλώ, λοιπόν! Δεν
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µπορώ να σας βοηθήσω σε αυτά που ζητάτε. Ούτε τον συνάδελφο κατονοµάζετε ούτε οτιδήποτε άλλο λέτε. Δεν γίνεται!
Αυτό δεν είναι ζήτηµα που µπορούµε να λύσουµε.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Μετά τη συγγνώµη του συναδέλφου
για εµάς το θέµα είναι λήξαν.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Ορίστε,
κύριε Θεοχάρη, έχετε τον λόγο.
ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ: Θα µιλήσουµε και εµείς για ένα
λεπτό τώρα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Τι
σχέση έχει αυτό;
ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ: Όχι, κυρία Πρόεδρε, τώρα θα µιλήσουµε εµείς για το προσωπικό µας.
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ: Τώρα θα το πάρω εγώ
προσωπικά!
ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ: Και εγώ δεν θα µιλήσω για ασθένεια,
για προσωπικό θα µιλήσω.
(Θόρυβος στην Αίθουσα από την πτέρυγα της Χρυσής Αυγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Σταµατήστε να ακούσουµε τι λέτε. Ο κ. Λοβέρδος µίλησε επί προσωπικού για κάποια προσβολή που δέχθηκε από συνάδελφο στην
Αίθουσα. Εσείς δεχθήκατε στην Αίθουσα κάτι από κάποιον;
ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ: Μάλιστα, κυρία Πρόεδρε. Δεν ήσασταν εσείς εδώ.
ΗΛΙΑΣ ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ: Ο Βαρεµένος προήδρευε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΜΟΥΤΣΑΚΟΣ: Κυρία Πρόεδρε, επί προσωπικού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Από
ποιον, κύριε Παναγιώταρε; Δεν καταλαβαίνω. Δεν γίνονται αυτά
τα πράγµατα.
ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ: Ζητώ τον λόγο για ένα λεπτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Ωραία,
πάρτε τον λόγο για ένα λεπτό, να δούµε σε τι συνίσταται το προσωπικό.
ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ: Ευχαριστούµε πάρα πολύ, κυρία
Πρόεδρε.
Ακούστηκε από τον κ. Κουµουτσάκο ότι αυτοί που τον τραµπούκισαν ήταν χρυσαυγίτες. Η Χρυσή Αυγή καταδικάζει, όπως
και όλα τα υπόλοιπα πολιτικά κόµµατα, οποιεσδήποτε πράξεις
βίας εις βάρος και του κ. Κουµουτσάκου αλλά και οποιουδήποτε.
Δεν µπορεί, όµως, να λέει ο κ. Κουµουτσάκος ότι ήταν χρυσαυγίτες. Να το πάρει πίσω! Ένα αυτό.
Δεύτερον, δεν µπορεί ο Υπουργός, ο κ. Φίλης, επί ένα τέταρτο
αντί να οµιλεί για τα τεράστια προβλήµατα που δηµιούργησε µε
τη δήλωσή του, προς τιµήν του να µην την παίρνει πίσω, αλλά θα
πρέπει να παραιτηθεί, διότι είναι Υπουργός της ελληνικής Κυβέρνησης.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Αυτό
δεν είναι προσωπικό.
ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ: Όχι να καθυβρίζει τη Χρυσή Αυγή για
δεκαπέντε λεπτά. Διότι είναι ειρωνεία ο κ. Φίλης µε τη δήλωσή
του, που έχει ανάψει φωτιές και είναι πρωτοσέλιδο σε όλη την
Τουρκία…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Εντάξει,
αυτό είναι πολιτικές απόψεις.
Έχετε ακούσει τι λέτε εσείς κάθε φορά, κύριε Παναγιώταρε;
Ελάτε τώρα!
ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ: Θα το χρησιµοποιήσουν αύριο, κυρία
Πρόεδρε. Όταν θα ζητήσουµε να διεθνοποιηθεί και να αναγνωρίσουν όλοι τη Γενοκτονία των Ποντίων, θα δούµε να µας κολλάνε στη µούρη τις δηλώσεις του κ. Φίλη.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Εντάξει.
ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ: Να ανακαλέσει ο κ. Κουµουτσάκος!
Ευχαριστούµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Έχετε
οκτώ λεπτά, κύριε Θεοχάρη.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΜΟΥΤΣΑΚΟΣ: Κυρία Πρόεδρε, επί προσωπικού ζητώ τον λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, ζητεί επί προσωπικού
τον λόγο ο κ. Κουµουτσάκος.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Θέλετε
να ανακαλέσετε, κύριε Θεοχάρη;
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ: Ακόµη δεν είπα τίποτα για
να ανακαλέσω! Μετά θα ανακαλέσω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Κύριε
Κουµουτσάκο, ήθελα να πω.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΜΟΥΤΣΑΚΟΣ: Ζητώ τον λόγο επί προσωπικού, κυρία Πρόεδρε.
Άκουσα τα όσα ειπώθηκαν από την πλευρά της ακραίας ρατσιστικής και µισαλλόδοξης πολιτικής δύναµης της χώρας…
ΗΛΙΑΣ ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ: Η Νέα Δηµοκρατία είναι µισαλλόδοξη.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΜΟΥΤΣΑΚΟΣ: Θέλω να σας πω, λοιπόν,
επειδή εγώ ήµουν εκεί, ότι τόσο η φρασεολογία και οι πρακτικές
όσο επίσης και το γεγονός ότι δίπλα σε αυτή την οµάδα που ξεκίνησε τις βιαιοπραγίες…
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΜΕΝΗΣ: Να ανακαλέσετε!
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΜΟΥΤΣΑΚΟΣ: …ένα λεπτό πριν ήταν µαζί
τους ο Βουλευτής κ. Γρέγος, τον οποίο είδα, µε κάνουν…
ΗΛΙΑΣ ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ: Να ανακαλέσει.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΜΕΝΗΣ: Μα, τι λέει τώρα; Είστε συκοφάντες!
Αίσχος!
ΗΛΙΑΣ ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ: Δεν σέβεσαι τίποτα;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΓΟΣ: Ο άνθρωπος δεν ξέρει τι λέει! Ψεύτη!
ΗΛΙΑΣ ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ: Να το πάρει πίσω και να ζητήσει συγγνώµη!
(Θόρυβος στην Αίθουσα από την πτέρυγα της Χρυσής Αυγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Λοιπόν,
θα υποχρεωθώ να λάβω µέτρα. Κύριοι, σταµατήστε τώρα αµέσως.
ΗΛΙΑΣ ΚΑΣΙΔΙΑΡΗΣ: Είσαι ψεύτης! Να το πάρεις πίσω! Να
ανακαλέσεις! Δεν ανεχόµαστε προσβολές από κανέναν!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Σταµατήστε, παρακαλώ, τις φωνασκίες.
Συνεχίστε, κύριε Κουµουτσάκο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΜΟΥΤΣΑΚΟΣ: Μου έδωσαν τη δυνατότητα να
πω αυτό το οποίο είπα στην πρωτολογία µου. Δεν συνηθίζω να
ψεύδοµαι. Δεν το κάνω ποτέ και δεν το έκανα ούτε κι αυτή τη
φορά.
ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ: Το κάνεις τώρα!
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΜΟΥΤΣΑΚΟΣ: Έχοντας πει µόλις αυτά, κυρία
Πρόεδρε, θέλω να επαναλάβω, να υπογραµµίσω, µε την πιο σταθερή µου πεποίθηση, ότι τα χέρια της βίας τα οπλίζουν προκλητικές δηλώσεις, όπως αυτές που έγιναν εκ µέρους του
Υπουργού, ο οποίος πρέπει να αποφασίσει πότε είναι πολίτηςεπιστήµων και πότε Υπουργός. Είναι ηθικός αυτουργός αυτών
των βιαιοπραγιών.
Από εκεί και πέρα, η Χρυσή Αυγή είναι εκείνη η οποία καλλιεργεί µονίµως και σταθερά την πρακτική και τον λόγο της βίας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ: Εµµέσως ανακάλεσε! Ευχαριστώ
πολύ!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Νοµίζω
ότι ήρθε η ώρα να µιλήσει ο κ. Θεοχάρης.
Ορίστε, κύριε Θεοχάρη, έχετε τον λόγο.
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πρέπει να κάνω κι εγώ την αυτοκριτική µου. Σας έχω κατηγορήσει τόσες φορές ότι δεν έχετε
σχέδιο. Έχετε σχέδιο. Αυτό είναι αλήθεια. Το σχέδιο πια είναι φανερό, δηλαδή ρουσφέτια, προσλήψεις ηµετέρων και εντολές απ’
έξω, γιατί κάθε καλό σχέδιο χρειάζεται τρεις πυλώνες.
Για να µη λέτε πως σας λέω ψέµατα, γιατί εγώ δεν είµαι σαν κι
εσάς Πινόκιο –είστε Κυβέρνηση -«Πινόκιο» Υπουργοί- «Πινόκιο»
αλλά και ο Πρωθυπουργός-, ας δούµε µερικά παραδείγµατα από
το ανά χείρας νοµοσχέδιο.
Με την τροπολογία του Υπουργείου Παιδείας δίνετε τα ρουσφέτια, τον πρώτο πυλώνα. Δίνετε αρµοδιότητες για προµήθειες
κάθετα στον γενικό γραµµατέα. Εµείς ζητάµε συγκέντρωση των
προµηθειών, ώστε να µειωθεί η διαφθορά και τα προβλήµατα και
εσείς τις «σπάτε», ακόµα και µέσα στα Υπουργεία, αντί να τα συγκεντρώνουµε µεταξύ των Υπουργείων. Είστε υπέρ της διαφθο-

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΙΘ’ - 5 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015

ράς.
Ο κ. Παπαγγελόπουλος σήµερα το πρωί είπε πως τα θαλασσοδάνεια της Αγροτικής Τράπεζας έχουν τεθεί στο αρχείο. Με
Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ τίθεται στο αρχείο. Το µεγαλύτερο σκάνδαλο
τίθεται στο αρχείο µε εσάς στην Κυβέρνηση.
Βέβαια, δεν είναι δικός σας ο νόµος. Ο νόµος είναι της Νέας
Δηµοκρατίας. Γι’ αυτό τίθεται στο αρχείο. Ο νόµος είναι σε ισχύ
και σήµερα που µιλάµε. Να µας φέρνετε τις τροπολογίες-εξπρές
που σας ζητούν απ’ έξω, ξέρετε. Καταργείστε, λοιπόν, τον νόµο
ο οποίος θέτει αυτές τις υποθέσεις στο αρχείο. Αλλιώς είναι
νόµος δικός σας. Δεν είναι νόµος αυτών που τον ψήφισαν. Είναι
και νόµος αυτών που ξέρουν τι κάνει και τον αφήνουν. Αλλάξτε
το, λοιπόν, αλλιώς και εµείς θα έχουµε δικαίωµα να σας λέµε
«διεφθαρµένους».
Όσον αφορά τα ρουσφέτια, θα σας δώσω άλλο ένα παράδειγµα. Με το άρθρο 57 δίνετε παράταση στους πλειστηριασµούς, γιατί δεν είναι έτοιµο το σύστηµα στο ΕΤΑΑ-ΤΑΝ να βάλει
τους πλειστηριασµούς ηλεκτρονικά, ώστε να µην υπάρχουν κυκλώµατα και να δοθούν µερικά χρήµατα ακόµα για να τυπώνονται οι πλειστηριασµοί. Σε ποιον; Στις εφηµερίδες; Υπάρχει αυτή
τη στιγµή που µιλάµε και το ΤΑΙΠΕΔ µε ενεργό site για πλειστηριασµούς και η Γενική Γραµµατεία Δηµοσίων Εσόδων που επί
των ηµερών µου έχει φτιάξει site. Αύριο, αν θέλετε, µπορείτε να
βάλετε εκεί προσωρινά τους πλειστηριασµούς, για να υπάρχει
δηµοσιότητα. Αυτό πρέπει να κάνετε, αν δεν θέλετε να κάνετε
ρουσφέτια. Όµως, κάνετε.
Ένα άλλο παράδειγµα είναι το Μέγαρο. Το Μέγαρο για σας
ήταν το χειρότερο σκάνδαλο όλων των εποχών και είναι η δεύτερη φορά –µία µε την προηγούµενη κυβέρνησή σας και µία
τώρα- που φέρνετε ρύθµιση να µη χρειάζεται ασφαλιστική ή φορολογική ενηµερότητα. Πείτε το σε έναν µεροκαµατιάρη, σε έναν
ελεύθερο επαγγελµατία που του παρακρατούν και δεν τον αφήνουν να δουλέψει.
Αν θέλετε πραγµατικά, φέρτε µαζί και την εξυγίανση του
ΟΜΜΑ, το σχέδιο που το εξυγιαίνει και όχι παρατάσεις της διοίκησης. Το υποσχέθηκε ο κ. Ξυδάκης, ο τότε Υπουργός Πολιτισµού. Πού είναι αυτό το σχέδιο; Γιατί δεν παραιτείται, την ίδια
στιγµή που χρειάζεται δεύτερη φορά να έρθει τέτοια τροπολογία; Για ποιον λόγο µένει στη θέση του; Αυτή είναι η αποτελεσµατικότητά σας; Όχι. Αυτή είναι η ανικανότητα.
Όσον αφορά τις προσλήψεις ηµετέρων, µας φέρνει ο κ. Πολάκης τροπολογία, για να βάλει διοικητές τα δικά του παιδιά στα
νοσοκοµεία. Ντροπή! Ντροπή δεν υπάρχει;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΔΗΣ: Μα, τι λέτε τώρα; Αυτό έφερε;
Λάθος καταλάβατε.
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ: Αυτό έφερε, για να βάλει
τα δικά του παιδιά. Τρόπος αλλαγής των διοικήσεων υπάρχει.
Υπάρχει ο φυσικός και ο νόµιµος. Όµως, µιλάτε και για αξιοκρατία. Άκουσα προηγουµένως τον κ. Σκουρλέτη να µιλά για αξιοκρατία. Ακόµα δεν έχει καταδικάσει ο Υπουργός την επίθεση
στους αξιολογητές του πανεπιστηµίου. Πότε θα περιµένουµε για
να καταδικαστεί;
Καταστροφή, λοιπόν, στην τριτοβάθµια εκπαίδευση µε τέτοιες
νοοτροπίες Μπαλτά, καταστροφή στην πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια εκπαίδευση µε τα περισσότερα κενά από καταβολής
του ελληνικού κράτους, καταστροφή και στη βοηθητική και ιδιωτική παιδεία µε τα άσκοπα µπρος-πίσω του ΦΠΑ στο 23%.
Και µπράβο που βρήκατε –αν βρήκατε!- ισοδύναµο εκεί που
λέγαµε και εµείς µε την τροπολογία που καταθέσαµε, σε ένα από
τα τρία σηµεία που σας είπαµε να βρείτε ισοδύναµο. Για να καταλάβετε τι σηµαίνει υπεύθυνη Αντιπολίτευση. Γιατί δεν έχετε
πρόβληµα στο «Αντιπολίτευση». Ακόµα και τώρα που είστε στην
κυβέρνηση, αντιπολίτευση κάνετε! Στο «υπεύθυνη» έχετε πρόβληµα. Δεν υπήρξατε υπεύθυνοι ποτέ!
Ο ΟΠΑΠ σάς έσωσε, λοιπόν. Θέλετε να πούµε τι κάνατε µε τον
ΟΠΑΠ αυτούς τους επτά, οκτώ, εννιά µήνες που κυβερνάτε;
Κατά τη διαδικασία της ιδιωτικοποίησης δόθηκαν 500.000.000
για τις παιγνιοµηχανές, τα λεγόµενα VLTs. Αυτή η επένδυση δεν
έχει ξεκινήσει καθόλου. Ξέρετε γιατί; Διότι αυθαίρετα ο κ. Βαρουφάκης, µε µια από αυτές τις τροπολογίες µε τις οποίες αλλάζετε συνέχεια διοικήσεις, άλλαξε τη διοίκηση της Επιτροπής
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Παιγνίων. Αυθαίρετα ο νέος πρόεδρος της επιτροπής -ο οποίος
εναντιώνεται στα VLTs- άλλαξε τους όρους µε τους οποίους µπορεί κάποιος να λειτουργήσει. Έτσι, δεν προχωρά αυτή η επένδυση.
Ξέρετε πόσα χάνουµε; Στον προϋπολογισµό είναι εγγεγραµµένα 230.000.000! Χάνουµε πάνω-κάτω 250 εκατοµµύρια κάθε
χρόνο! Δηµιουργείται στο πρόγραµµα κενό 750.000.000 στην
τριετία που τρέχει το πρόγραµµα. Κι αν, επειδή τους έχετε ακυρώσει την επένδυση, πάει ο ΟΠΑΠ και ζητήσει τα 500.000.000
της ιδιωτικοποίησης και τα κερδίσει, δηµιουργείται και νέα τρύπα
1.250.000! Ποιος θα κληθεί να πάρει αυτά τα χρήµατα; Ποιος θα
τα πληρώσει;
Εντολές απ’ έξω και µε αυτό κλείνω. Ακόµα και για τα ισοδύναµα δεν σκεφτήκατε ποτέ το µοσχαρίσιο κρέας, γιατί σας δόθηκε εντολή από τον κ. Ντεζίρ. Τα έχουµε ξαναπεί. Διότι τον
ΟΠΑΠ δεν τον πληρώνουν Γάλλοι. Διαφορετικά, θα µας είχε
δώσει εντολή να µη βάλουµε και στον ΟΠΑΠ φορολογία.
Το πιο ενδιαφέρον, βέβαια, είναι ότι επανέρχεται το άρθρο 52
για τη ζυθοποιία. Έτσι βλέπουµε! Χάσατε στην επιτροπή, αλλά
το φέρνετε ξανά. Είστε, λοιπόν, περήφανοι για τον φόρο που θα
βάλετε ξανά στις ελληνικές µικροµεσαίες επιχειρήσεις; Από όλη
την εργαλειοθήκη µε αυτό ξεκινήσαµε; Ολλανδικά και δανέζικα
συµφέροντα οπλίζουν το χέρι σας;
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν µπορεί να βοηθήσει κανένας -από εµάς τουλάχιστον- σ’ αυτήν την καταστροφή, καθώς
χτίζετε το καθεστώς σας. Εµείς τουλάχιστον δεν µπορούµε!
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Ποταµιού)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Ευχαριστούµε τον κ. Θεοχάρη.
Κύριε Παναγιώταρε, θέλετε τον λόγο ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος;
ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ: Ναι, κυρία Πρόεδρε, ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Ορίστε,
έχετε τον λόγο για οκτώ λεπτά.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΑΡΑΣ: Κυρία Πρόεδρε, εµείς οι Βουλευτές
δεν θα µιλήσουµε καµµιά φορά;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Ξέρετε
τον Κανονισµό, κύριε Δηµαρά. Τι να κάνουµε;
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ: Εντάξει. Να υπάρχει, όµως, µια
µατιά και προς τους Βουλευτές!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Μισή
ώρα τη φάγαµε στην εκτόνωση.
ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Θα ήθελα να ξεκινήσω σχολιάζοντας τα όσα είπε ο κ. Κουµουτσάκος, ο οποίος εµµέσως παραδέχθηκε ότι δεν είχε καµµία
σχέση η Χρυσή Αυγή, γιατί µας έλεγε για φρασεολογίες, για πρακτικές και άλλα πράγµατα.
Να υπενθυµίσουµε τι είχε κάνει στο πρόσφατο παρελθόν η
Νέα Δηµοκρατία, που κάνει πατριδοκαπηλία. Να θυµίσουµε το
βιβλίο της κ. Ρεπούση, το οποίο επί Νέας Δηµοκρατίας ήταν να
διδαχθεί στα σχολεία και το οποίο µιλούσε για συνωστισµό στην
προκυµαία της Σµύρνης Μικρασιατών, Ποντίων και λοιπών Ελλήνων από τους «φίλους» και φιλεύσπλαχνους Τούρκους! Διότι περί
αυτού πρόκειται! Και µην ξεχνάµε ότι η κ. Ρεπούση µόλις χθες
βγήκε να υποστηρίξει τα όσα είπε ο κ. Φίλης.
Να υπενθυµίσουµε ξανά στη Νέα Δηµοκρατία τι είχε πει πολύ
πρόσφατα ο κ. Βαρβιτσιώτης, όταν καιγόντουσαν ελληνικές σηµαίες και δικαιολογήθηκε και είπε ότι ένα κοµµάτι σηµαίας είναι,
ένα κοµµάτι υφάσµατος είναι. Δεν είναι κάτι τραγικό.
Να υπενθυµίσουµε στη Νέα Δηµοκρατία, που την πατριδοκαπηλία την έχει κάνει κανονικό επάγγελµα, τα εγκαίνια του Μουσείου του Κεµάλ Ατατούρκ στο ψευτοσπίτι του, που δεν ήταν καν
το σπίτι που γεννήθηκε, όπου παρευρέθη ο κ. Γεροντόπουλος,
ως Υπουργός Εξωτερικών της Νέας Δηµοκρατίας, για να καταλάβει ότι κάποιοι πολίτες ενδεχοµένως να µην έχουν ασθενή
µνήµη και γι’ αυτό να µην τα ρίχνει όλα στη Χρυσή Αυγή.
Ο κ. Φίλης, ο κύριος Υπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων,
εκφράζει την επίσηµη θέση του ΣΥΡΙΖΑ. Το είπε µόλις πριν από
λίγα λεπτά και δεν την αλλάζει και αυτό είναι προς τιµήν του. Το
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γεγονός, όµως, ότι η επίσηµη θέση του ΣΥΡΙΖΑ είναι µία αντεθνική θέση, που προσπαθούν να µας πείσουν µε κάθε τρόπο ότι
δεν υπάρχει Γενοκτονία Ποντίων και λέει «άλλα θα πρέπει να λέω
ως Υπουργός και άλλα ως άτοµο;» αυτό, όµως, θα έπρεπε να τον
είχε οδηγήσει σε παραίτηση και ως ιδιώτης να λέει ό,τι θέλει.
Διότι, ως Υπουργός Παιδείας, έχει συγκεκριµένες θέσεις και
απόψεις και πέραν των διαξιφισµών εντός του ελληνικού Κοινοβουλίου ή των τηλεοπτικών σταθµών εντός της ελληνικής επικράτειας, αυτό το οποίο συνέβη -και ήταν µία τεράστια επιτυχία
της Τουρκίας µε τη βοήθεια του κ. Φίλη, το επαναλαµβάνω για
όσους δεν το καταλαβαίνουν- είναι ότι αύριο, µεθαύριο, όταν µία
εθνική κυβέρνηση θα θελήσει να διεθνοποιήσει το πρόβληµα της
Γενοκτονίας των Ποντίων και θα θέλει να το αναγνωρίσουν διεθνείς οργανισµοί και άλλες χώρες, θα έρχονται οι Τούρκοι και
θα µας «τρίβουν στα µούτρα» τις δηλώσεις του κ. Φίλη, του
Υπουργού Παιδείας του ελληνικού κράτους, όχι τις δηλώσεις
ενός ιδιώτη.
Αν δείτε και τη φρασεολογία των Γκρίζων Λύκων, δεν απέχει
καθόλου από τα λεγόµενα του κ. Φίλη, του κ. Αµανατίδη, που επισήµως ο ΣΥΡΙΖΑ δικαιολόγησε τον κ. Φίλη και των στελεχών Βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ.
Να µην ξεχνάµε, επίσης, ότι λίαν προσφάτως αφαιρέθηκε από
τη διδακτέα ύλη της Ιστορίας της Γ’ λυκείου η Γενοκτονία των
Ποντίων. Γιατί; Ενοχλεί; Φαίνεται πως ενοχλεί πολύ και αν δείτε
τι φέρνουν προς εξεταστέα και διδακτέα ύλη, είναι στην κυριολεξία για γέλια, είναι και για κλάµατα και σίγουρα είναι για τα
σκουπίδια.
Κυρία Πρόεδρε, µιλήσατε πριν για ειρωνείες, αναφερόµενη σε
διαφόρους εντός του ελληνικού Κοινοβουλίου.
Αν θέλετε να µιλήσουµε για ειρωνείες, κυρία Πρόεδρε, µπορούµε να µιλήσουµε. Όπως ειρωνεία είναι να είναι Υπουργός
Παιδείας και Θρησκευµάτων κάποιος που είναι και άθεος και αρνησίπατρις και το µόνο που δεν τον ενδιαφέρει, σε τελική ανάλυση, είναι τα προβλήµατα του Υπουργείου του. Από εκατόν
τόσες ερωτήσεις που έχουν κατατεθεί τώρα και αφορούν το
Υπουργείο Παιδείας οι περισσότερες παραµένουν αναπάντητες,
γιατί πολύ απλά δεν έχει καµµία απάντηση να δώσει, γιατί δεν
ξέρετε και τι σας γίνεται. Μέχρι πρότινος άλλα ήταν τα προγράµµατά σας τα προεκλογικά, άλλα λέγατε στον κόσµο και
τώρα καλείστε για διάφορους λόγους να πράξετε τα εντελώς
αντίθετα.
Οι παλιές προεκλογικές σας υποσχέσεις, αυτή και αν είναι ειρωνεία, κυρία Πρόεδρε, τραγική ειρωνεία! Τι να πρωτοθυµηθούµε; Τον ΕΝΦΙΑ, τον λογιστικό έλεγχο του χρέους, τη
διαγραφή του µεγαλύτερου µέρους του χρέους, το κατοχικό δάνειο, που τελικά µόνον εµείς οι «κακοί φασίστες» επιµένουµε και
λέµε ότι πρέπει να απαιτηθεί άµεσα, να εγγραφεί στον προϋπολογισµό του κράτους ως έσοδο, αλλά που όλοι εσείς το έχετε
κάνει γαργάρα και στρίβετε διά του αρραβώνος.
Για τι να συζητήσουµε; Για τη φιλεργατική σας πολιτική; Μέχρι
πρότινος, µιλούσατε για κατώτατη σύνταξη και κατώτατο µισθό
751 ευρώ και τώρα, µε τις υπογραφές που βάζετε στα νοµοσχέδια που φέρνετε ή µε κοινές υπουργικές αποφάσεις ή µε διάφορους άλλους τρόπους που στηλιτεύατε µέχρι πρότινος, όλα
δείχνουν ότι οι µισθοί και οι συντάξεις θα φθάσουν στα 300-400
ευρώ και επισήµως. Γιατί ανεπισήµως αυτό συµβαίνει στην πιάτσα, κύριοι της Κυβέρνησης.
Πηγαίνετε και µάθετε πόσο δίνουν όχι για εκ περιτροπής εργασία, αλλά για εργασία πενθήµερη και οκτάωρο και θα ακούσετε κάτι νούµερα, που οι µισθοί της Βουλγαρίας θα φαντάζουν
µεγάλη πολυτέλεια µπροστά σε αυτό που συµβαίνει στην πατρίδα µας, για να καταλάβετε τι γίνεται.
Φαντάζει ειρωνεία να είναι συγκυβέρνηση και οι Ανεξάρτητοι
Έλληνες, ένα πατριωτικό κόµµα που διαρρηγνύει τα ιµάτιά του
για όσα συµβαίνουν στα πατριωτικά ζητήµατα. Ποιος να ξεχάσει
τον κ. Καµµένο που έκλαιγε και έλεγε πριν από το δηµοψήφισµα:
«Καµµία µείωση στους στρατιωτικούς, στην Εθνική Άµυνα.». Και
µετά το δηµοψήφισµα, µε το τρίτο µνηµόνιο, ψήφισε τις µεγαλύτερες µειώσεις µισθών, συντάξεων, κονδυλίων για την άµυνα που
έχουν γίνει ποτέ.
Η Εθνική Άµυνα που είχε προϋπολογισµό άνω των 700 εκατοµ-
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µυρίων ευρώ ετησίως, να έχει αυτήν τη στιγµή λιγότερο από 200
εκατοµµύρια ευρώ και να φτάνει ο εν ενεργεία, ο νυν Αρχηγός
ΓΕΣ και να λέει ότι δεν µπορούµε να δεχτούµε όσους κόβουν την
αναβολή τους, γιατί δεν έχουµε όχι να τους ταΐσουµε, αλλά ούτε
ρούχα να φορέσουν.
Είδαµε τα φαιδρά, τα θλιβερά, τα άθλια περιστατικά, όπου οι
νέοι αστυφύλακες δεν φορούν την µπλε στολή της Αστυνοµίας
αλλά πράσινη, γιατί αυτή ήταν εύκαιρη. Ήταν οι µόνες στολές
που έχουν µείνει, αυτές των αγροφυλάκων. Μιλάµε για σηµεία
και τέρατα που συµβαίνουν στην ελληνική κοινωνία, τα οποία δικαιολογούν αυτό που είπε η κυρία Πρόεδρος για ειρωνεία.
Όσο για το εν λόγω νοµοσχέδιο, εδώ να δείτε ειρωνείες. Να
έρχεται άρθρο, ώστε να δίνεται φορολογική και ασφαλιστική ενηµερότητα στο Μέγαρο Μουσικής για πολλοστή φορά, όταν εσείς
οι ίδιοι χτυπιόσασταν στα έδρανα εδώ, όταν τα έφερνε η Νέα Δηµοκρατία αυτά τα άρθρα ή τις τροπολογίες αλά καρτ. Αλλά για
τους ελεύθερους επαγγελµατίες τίποτα απολύτως.
Να φέρνετε εσείς οι ίδιοι, οι «πρώτη φορά αριστερά», τον τριπλασιασµό της φορολογίας στο αγροτικό πετρέλαιο, που είναι
το βασικό όπλο για τον αγρότη, προκειµένου να κάνει το οτιδήποτε.
Είδαµε και τη µάχη της µπίρας, που οι Ανεξάρτητοι Έλληνες
δεν κατάφεραν να µην περικόψουν τις αµυντικές δαπάνες ως συγκυβερνώντες, δεν κατάφεραν να µην έρθει το λαθρονοµοσχέδιο,
όπου θα παίρνουν ιθαγένεια όλοι όσοι έρχονται στη χώρα µας, δεν
µπόρεσε να κρατήσει καµµία κόκκινη γραµµή. Τελικά κράτησε την
κόκκινη γραµµή της µπίρας. Αλλά, απ’ ό,τι φαίνεται, µάλλον αργά
το βράδυ θα έρθει απ’ την πίσω πόρτα –δεν ξέρουµε ακόµα µε
ποιον τρόπο- τροπολογία, γιατί είναι, λέει στα προαπαιτούµενα
του ΟΟΣΑ κι αυτό, στην εργαλειοθήκη, η φορολογία επί της ουσίας µιας εταιρείας, για να µη λέµε ό,τι θέλουµε. Για την µπίρα
«ΒΕΡΓΙΝΑ» µιλάµε, για να πούµε κάποια πράγµατα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κυρία Πρόεδρε, µου επιτρέπετε, αν θέλετε, για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, γιατί είναι ενοχλητικό το κουδούνι.
Διότι η µπίρα «ΒΕΡΓΙΝΑ» και ο ιδιοκτήτης της, ο οποίος έφτυσε
αίµα για να στήσει αυτήν την επιχείρηση, σε έναν φαύλο κύκλο
γραφειοκρατικών εµποδίων που του έβαζε το ελληνικό κράτος –
κι όχι µόνο το ελληνικό κράτος, αλλά και κάποιες πολυεθνικέςκατάφερε να στήσει µια επιχείρηση, να πουλάει την µπίρα όχι
µόνο στην Ελλάδα, αλλά σε όλα τα µήκη και τα πλάτη της γης
και να διαφηµίζει και τη χώρα µας.
Βλέπετε αυτό το όνοµα, το «Βεργίνα», κάνει ενδεχοµένως πιο
εποικοδοµητική εξωτερική πολιτική απ’ ό,τι κάνει το Υπουργείο
Εξωτερικών στο ζήτηµα των Σκοπίων, όπου οι Σκοπιανοί πλέον
έχουν ξεφύγει. Ονοµάζουν «Μέγας Αλέξανδρος» το αρχαιολογικό τους µουσείο, το οποίο έχει µέσα κέρινα οµοιώµατα, γιατί
στην πραγµατικότητα δεν µπορούν να έχουν τίποτα. Η εθνική
οδός τους, που φτιάχτηκε µε κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
άρα και µε την υπογραφή της Ελλάδος, λέγεται «Λεωφόρος Μεγάλου Αλεξάνδρου». Ανά εκατό µέτρα έχουν πινακίδες που τις
έχετε πληρώσει εσείς και εµείς και λένε: «Καλωσήρθατε στη Λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου»! Λεφτά δικά µας! Και µετά µου µιλάτε για εξωτερική πολιτική; Αυτές είναι ειρωνείες.
Το Αεροδρόµιο των Σκοπίων λέγεται «ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ»,
αγάλµατά τους υπάρχουν κ.λπ. και σας ενόχλησε η µπίρα «ΒΕΡΓΙΝΑ»; Ε, λοιπόν, η µπίρα «ΒΕΡΓΙΝΑ» θα συνεχίσει να πουλάει
και να µεγαλουργεί για διαφόρους λόγους. Κι αυτό το άρθρο, αν
το φέρετε, δεν πρόκειται να περάσει. Να το θυµάστε αυτό!
Μας έχετε φλοµώσει και στις τροπολογίες. Δεν προλαβαίνουµε. Δεν προλαβαίνει κανένας. Έρχονται µε ρυθµό καταιγιστικό. Υπάρχουν δύο-τρεις τροπολογίες που έχουν πραγµατικό
ενδιαφέρον, για τις οποίες, όταν θα έρθει η ώρα, θα σας πούµε
ποιες υπερψηφίζουµε, σε ποιες λέµε «παρών» και σε ποιες λέµε
«όχι».
Επί της ουσίας, χρησιµοποιείτε τη δικαιολογία –αυτό το έκαναν
και οι προηγούµενοι, για να µη βγάζουν την ουρά τους απ’ έξω
τώρα- ότι είναι προαπαιτούµενα και πρέπει να τα ψηφίσουµε. Δεν
είναι όλα προαπαιτούµενα. Πάρα πολλά περνάνε από την πίσω
πόρτα για διαφόρους λόγους ύποπτους, όπως είναι ύποπτα και
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ειρωνικά όσα συµβαίνουν σε αυτήν εδώ την κοινωνία.
Τελειώνοντας, να σας υπενθυµίσω ότι η Χρυσή Αυγή πάντοτε
καταδίκαζε οποιεσδήποτε πράξεις βίας, απ’ όπου κι αν προέρχονταν, κάτι το οποίο δεν το έπραξαν άλλοι.
Για να µην ξεχνάµε ότι πριν από πέντε ηµέρες ήταν η επέτειος
της δολοφονίας δύο νεαρών χρυσαυγιτών, οι οποίοι από «αριστερούς», «παρακρατικούς» τροµοκράτες δολοφονήθηκαν πριν
από δύο χρόνια. Και ούτε ο Πρόεδρος της Δηµοκρατίας δεν
έστειλε µια συλλυπητήρια επιστολή, τα κόµµατα το έκαναν γαργάρα και κανείς δεν έκανε τίποτα απολύτως. Να µη µιλήσουµε
για προχθές που ήταν επέτειος των δύο ετών. Λέξη! Τίποτα απολύτως! Αυτοί είστε και είναι κρίµα για όλους!
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Χρυσής Αυγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Τον
λόγο έχει ο κ. Σαχινίδης για έξι λεπτά.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, κυρίες
και κύριοι Βουλευτές, θα ήθελα να απευθυνθώ στον κ. Μπαλαούρα, ο οποίος προηγουµένως ζήτησε να ενηµερωθεί, όσον
αφορά το γεγονός που έλαβε χώρα έξω, στην πλατεία Συντάγµατος. Επειδή κανένας δεν του έδωσε τα φώτα και επειδή έχω
την τιµή να είµαι ένας από αυτούς που έχει µηνύσει τον Υπουργό
Παιδείας, θα σας πω εγώ ακριβώς τι έγινε.
Ευτυχώς, αυτήν τη στιγµή από κάποιες πτέρυγες και άλλων
κοµµάτων υπάρχουν και άλλοι Βουλευτές παρόντες, οι οποίοι θα
σας επιβεβαιώσουν για το αν η Χρυσή Αυγή υποκίνησε το επεισόδιο που αναφέρθηκε πριν από τον κ. Κουµουτσάκο, ο οποίος
θα έπρεπε να ντρέπεται που ψεύδεται εντός του ελληνικού Κοινοβουλίου.
Μάρτυρες; Ρωτήστε τον κ. Βουλευτή εδώ µπροστά –συγγνώµη, δεν ξέρω το όνοµά σας- από την Ηµαθία, ρωτήστε τον
Βουλευτή στο τελευταίο έδρανο από την Ένωση Κεντρώων, ρωτήστε τον κ. Μιχελογιαννάκη, ο οποίος ήταν παρών.
Και ρωτάω τον κ. Κουµουτσάκο: Ποιος ο λόγος, ποιος µεγαλοπαράγοντας θεωρεί ότι είναι στη Νέα Δηµοκρατία για να τον
στοχεύσει η Χρυσή Αυγή και να κάνει επεισόδια εις βάρος του;
Εµείς ήµασταν από την πρώτη στιγµή κάτω, όχι µε την ιδιότητα
του Βουλευτή, αλλά ως απλοί Έλληνες πολίτες που κατεβήκαµε
για να διαµαρτυρηθούµε. Αυτό που σας λέω είναι ότι ζητάω τώρα
από αυτούς τους Βουλευτές που σας υπέδειξα να δηλώσουν γιατί έβλεπαν πού ήµασταν εµείς, οι Βουλευτές της Χρυσής
Αυγής- αν υποκινήσαµε τα επεισόδια.
Όσον αφορά τον κύριο Υπουργό, ο οποίος αποχώρησε, θα πω
τα εξής: Ο κ. Βορίδης ανέφερε προηγουµένως πως ο θυµόσοφος λαός µας λέει ότι «καλύτερα να φεύγεις από το Βήµα, παρά
να µιλάς». Εγώ θα πω στον κ. Φίλη, «καλύτερα να µασάς, παρά
να µιλάς». Και δυστυχώς, ο Υπουργός και πολύ µασάει και πολύ
µιλάει!
Μίλησε για διαστρέβλωση ο Υπουργός. Η µόνη διαστρέβλωση
σε αυτήν την Αίθουσα µέσα είναι η παρουσία του ίδιου Υπουργού, ο οποίος µε τη δήλωσή του κατάφερε να δηµιουργήσει το
κλίµα που βλέπετε έξω από τη Βουλή των Ελλήνων.
Κύριε Φίλη, το µαύρο -επειδή αναφερθήκατε και σε αυτό κι
επειδή είστε τελείως ανιστόρητος- είναι το χρώµα των Ποντίων.
Και οι παραδοσιακές στολές που φοράνε και τα µπλουζάκια µε
τον µονοκέφαλο αετό του Πόντου έχουν το µαύρο χρώµα. Όµως,
εκτός από ανιστόρητος -δεν θα µπορούσα να σας χαρακτηρίσω
διαφορετικά, σέβοµαι τον χώρο εδώ µέσα- θα πρέπει να µάθετε
κάποια πράγµατα πριν ανεβείτε σε αυτό το Βήµα και να µιλήσετε
ως επιστήµων.
Εγώ, τουλάχιστον, παραδέχοµαι ότι δεν είµαι επιστήµων, γιατί
-αν θέλετε να µιλήσετε επιστηµονικά- θα µιλούσα διαφορετικά.
Ξέρω κι εγώ να µιλάω, κύριε Υπουργέ, επιστηµονικά. Από πότε,
όµως, ένας δηµοσιογραφίσκος έχει επιστηµονική άποψη; Και επιστηµονικά πώς θα σας φαινόταν, κύριοι του ελληνικού Κοινοβουλίου, αν εµείς, έστω και ένα από τα στελέχη µας ή τους
Βουλευτές της Χρυσής Αυγής, αµφισβητούσε µια οποιαδήποτε
άλλη γενοκτονία οποιουδήποτε άλλου κράτους; Θα αντιδρούσατε το ίδιο εσείς της Αριστεράς; Εµείς δεν λέµε ότι όλοι οι αριστεροί είναι άθεοι και εθνοµηδενιστές, αλλά, δυστυχώς, όλοι οι
άθεοι σε αυτήν τη χώρα και οι εθνοµηδενιστές είναι αριστεροί.
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Να περάσουµε, όµως, και στο νοµοσχέδιο. Στο σηµερινό σχέδιο νόµου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την
ενεργειακή απόδοση, την τροποποίηση ή κατάργηση οδηγιών και
την προσαρµογή στις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν
υπάρχει πουθενά, δυστυχώς, αναφορά ή πρόβλεψη για την υποχρεωτική εγκατάσταση φωτοβολταΐκών µονάδων σε όλα τα δηµόσια κτήρια καθώς και στις κτηριακές εγκαταστάσεις στον ΟΤΑ.
Σκεφτείτε τα πολλαπλά οφέλη που θα µπορούσαν να προκύψουν από την εγκατάσταση αυτών των µονάδων, τα οικονοµικά
οφέλη –µιλάµε για το ρεύµα που δεν θα καιγόταν- τα περιβαλλοντικά, τα χωροταξικά, όπως και την επίλυση των γραφειοκρατικών θεµάτων που θα λύνονταν εάν γινόταν εγκατάσταση
φωτοβολταϊκών µονάδων. Αυτή είναι, λοιπόν, η πρόταση που έχει
να κάνει η Χρυσή Αυγή όσον αφορά το σηµερινό σχέδιο νόµου.
Άρθρο 28, ρυθµίσεις για τον Δήµο Κερατσινίου-Δραπετσώνας:
Αναφέρεται στο πρόγραµµα ειδικών παρεµβάσεων µητροπολιτικού χαρακτήρα για την Αττική. Συγκεκριµένα, στην πολεοδοµική
ανασυγκρότηση ανάπτυξης στο παραλιακό µέτωπο των πεντακοσίων σαράντα στρεµµάτων, ως Χρυσή Αυγή θεωρούµε ότι
υπάρχει πράγµατι µία θετική πρόθεση για ανάπλαση, ανάδειξη
και δηµιουργία χώρων πρασίνου εντός του πολεοδοµικού ιστού,
κάτι το οποίο φυσικά θα αναβαθµίσει την ποιότητα ζωής των κατοίκων, όµως επειδή δεν έχει ξεκαθαριστεί ποιες επενδύσεις θα
γίνουν και από ποιους, λόγω ελλιπούς ενηµέρωσης, θα καταψηφίσουµε το άρθρο αυτό.
Στο άρθρο 20 προβλέπονται ρυθµίσεις για τους κατ’ επάγγελµα αγρότες-παραγωγούς ενέργειας. Συµφωνούµε απόλυτα
µε την παράταση υποβολής των ανωτέρω δηλώσεων, επειδή σχετίζονται µε αποζηµιώσεις αγροτών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Ωστόσο, θα ψηφίσουµε «παρών», επειδή κρίνουµε ότι είναι
πολύ µικρό το χρονικό διάστηµα των δύο µηνών που δίδεται ως
παράταση και θα έπρεπε φυσικά να είναι µεγαλύτερο.
Στο άρθρο 51 για τις ρυθµίσεις δηµοσιονοµικού και διαρθρωτικού χαρακτήρα, στην παράγραφο 1 ζητάτε την αύξηση του
συντελεστή ειδικού φόρου κατανάλωσης πετρελαίου από τα 66
ευρώ στα 200 και τον επόµενο χρόνο στα 330. Όπως γνωρίζετε,
το πετρέλαιο αυτό χρησιµοποιείται αποκλειστικά στη διαδικασία
της αγροτικής παραγωγής. Συζητάτε για την ανάπτυξη, ενώ καταστρέφετε τον πρωτογενή τοµέα παραγωγής.
Οι συνέπειες αυτής της κατάργησης ξέρετε πολύ καλά ότι θα
είναι η αύξηση του κόστους παραγωγής των αγροτικών προϊόντων και γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ποιο θα είναι το αποτέλεσµα
αυτής της αύξησης. Θα τα καταστήσει µη ανταγωνιστικά στις
αγορές και όλα αυτά, σε συνδυασµό µε όσα θα ακολουθήσουν
µε το φορολογικό-ασφαλιστικό, θα καθιστούν την άσκηση της
αγροτικής δραστηριότητας απαγορευτική.
Πού θα απορροφηθούν οι στρατιές των ανέργων αγροτών που
θα δηµιουργήσετε; Πόσες κενές θέσεις γραµµατέων έχετε στα
Υπουργεία σας για να αποκαταστήσετε εσείς του ΣΥΡΙΖΑ τους
άνεργους αγρότες;
Κλείνοντας, θα περάσω στο άρθρο 53, στην τροποποίηση-αντικατάσταση διατάξεων του ν. 4336/15 που αναφέρεται στη µεταφορά πεντακοσίων οργανικών θέσεων από τις επτακόσιες
πενήντα που εξακολουθούν να υφίστανται σήµερα, της Ειδικής
Γραµµατείας Σώµατος Δίωξης Οικονοµικού Εγκλήµατος. Θα
πάνε στη Γενική Γραµµατεία Εσόδων.
Ουσιαστικά τι γίνεται; Καταργείται η εν λόγω Ειδική Γραµµατεία, µε κίνδυνο παραγραφής οικονοµικών εγκληµάτων που,
λόγω παρέλευσης, θα παραγραφούν.
Έχουµε ακούσει επανειληµµένα σ’ αυτήν την Αίθουσα να µιλάτε για τη λίστα Λαγκάρντ. Ενηµερώστε πλέον τον ελληνικό λαό
ότι δεν ήταν µία λίστα Λαγκάρντ, ήταν οκτώ, για να µην πούµε
παραπάνω. Ενηµερώστε πού ακριβώς έχει φτάσει ο έλεγχος
όσον αφορά αυτές τις λίστες. Τέλος, ενηµερώστε µας εάν έχει
εισπραχθεί έστω και ένα ευρώ από τα πρόστιµα που έχετε επιβάλει.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Χρυσής Αυγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Δίνω
τον λόγο στον Υπουργό κ. Αλεξιάδη για κάποια νοµοτεχνική βελτίωση.
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ΤΡΥΦΩΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Φέρνουµε µία νοµοτεχνική βελτίωση στην τροπολογία που
κατατέθηκε σήµερα µε γενικό αριθµό 38 και ειδικό αριθµό 24. Μ’
αυτήν τη νοµοτεχνική βελτίωση δηµιουργούµε µία ασπίδα προστασίας στους ελεγκτικούς µηχανισµούς από άσκοπες αστικές
ή ποινικές διαδικασίες που στρέφονται εναντίον τους και από
προβλήµατα στα ζητήµατα παραγραφής, διότι ούτως ή άλλως η

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

παραγραφή έχει µετατεθεί από έναν χρόνο. Είναι ένα θέµα που
προστατεύει και θωρακίζει τους ελεγκτικούς µηχανισµούς και
την καταθέτουµε.
(Στο σηµείο αυτό ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών κ.
Τρύφων Αλεξιάδης καταθέτει για τα Πρακτικά την προαναφερθείσα νοµοτεχνική βελτίωση, η οποία έχει ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Παρακαλώ να διανεµηθεί η νοµοτεχνική βελτίωση.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Θέλετε
τον λόγο ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Μάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Ορίστε,
κύριε Βρούτση, έχετε τον λόγο για οκτώ λεπτά.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, θα µου επιτρέψετε να
κάνω ουσιαστικά µία ανακοίνωση για τα γεγονότα τα οποία συνέβησαν και στη συνέχεια, εάν χρειαστεί µέχρι το τέλος της διαδικασίας, να τοποθετηθώ αν προκύψουν και νέα ζητήµατα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κυρία Πρόεδρε, φασιστοειδή
που εκµεταλλεύτηκαν τη δικαιολογηµένη κινητοποίηση των Ποντίων εναντίον των ανιστόρητων και προκλητικών δηλώσεων του
Υπουργού κ. Φίλη επιτέθηκαν, προπηλάκισαν και χτύπησαν τον
Βουλευτή της Νέας Δηµοκρατίας, τον κ. Γεώργιο Κουµουτσάκο.
Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ως διπλωµάτης έχει υπηρετήσει,
έχει δώσει αγώνα και έχει αφοσιωθεί για πάρα πολλά χρόνια
στην υποστήριξη των δικαιωµάτων του ποντιακού Ελληνισµού,
αλλά όχι µόνο ως διπλωµάτης και ως Βουλευτής, στην υπεράσπιση των εθνικών µας συµφερόντων όλου του Ελληνισµού.
Τραµπούκοι αποπειράθηκαν επίσης να χτυπήσουν και τον Βουλευτή της Νέας Δηµοκρατίας κ. Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη. Καταδικάζουµε µε τον πιο έντονο τρόπο τους τραµπούκους αυτούς και
τις βιαιοπραγίες τους και καλούµε όλες τις πολιτικές δυνάµεις
να πράξουν το ίδιο, πέρα από την οµόφωνη απόφαση όλων των
Βουλευτών που πήραµε λίγο πριν -της καταδίκης- αλλά και τα
ίδια τα κόµµατά τους µε ανακοινώσεις.
Καλούµε την Ελληνική Αστυνοµία να προχωρήσει άµεσα στη
σύλληψη και την παραποµπή των δραστών και να τους οδηγήσει
στην ελληνική δικαιοσύνη. Αυτό πρέπει να γίνει άµεσα και απευθύνοµαι προς την Κυβέρνηση.
Και καλούµε τέλος την Κυβέρνηση και τους Υπουργούς που
τροφοδοτούν µε τις δηλώσεις τους αυτά τα φασιστοειδή, να συνέλθουν, να ανακαλέσουν τις ύβρεις που εκτόξευσαν εναντίον
του ποντιακού Ελληνισµού.
Όσον αφορά την τροπολογία του κυρίου Αναπληρωτή Υπουργού Οικονοµικών για την εκπαίδευση και τον ΦΠΑ, θα επαναλάβω
τώρα, κύριε Υπουργέ, ότι υπάρχει αυτή η τροπολογία µε την
οποία ακυρώνετε τα πρόστιµα –κάτι το οποίο θωρούµε θετικόκαι µεταβάλλετε τις ηµεροµηνίες, έτσι ώστε να προσαρµοστούν
στα νέα δεδοµένα της καθυστέρησης της οριστικοποίησης του
ΦΠΑ όπως λέτε, το οποίο επίσης είναι σωστό και συµφωνούµε.
Όσο όµως παραµένει αυτή η τροπολογία και δεν έρχεται κάποια
άλλη διάταξη η οποία να αλλάζει το 23% του ΦΠΑ στην εκπαίδευση, ουσιαστικά επιβεβαιώνεται πλέον µε δεύτερη νοµοθετική
παρέµβαση ότι ο ΦΠΑ στην εκπαίδευση είναι 23%, καθότι η διάταξη που βρίσκεται µέσα στην τροπολογία δεν µιλάει και δεν λέει
τίποτα για τον κύριο φόρο του 23% του ΦΠΑ.
Αυτό το λέω προς τους Βουλευτές κυρίως της Συµπολίτευσης,
για να συνεννοηθούµε µεταξύ µας, να ξέρουµε πολλές φορές τι
ψηφίζουµε, τι λέµε και τι περιέχονται στις τροπολογίες οι οποίες
πράγµατι είναι επιστηµονικά εξειδικευµένες, δεν µπορεί και δεν
είναι υποχρεωµένος και ο κάθε Βουλευτής να γνωρίζει τι ακριβώς
περιλαµβάνει.
Γι’ αυτό, κύριε Υπουργέ, τη συγκεκριµένη τροπολογία τη βλέπουµε µε µεγάλη επιφύλαξη, παρ’ ότι βλέπουµε τις δύο πλευρές
που είναι σε σωστή κατεύθυνση. Αλλά ουσιαστικά επιβεβαιώνει
την παραµονή του 23% στην εκπαίδευση, κάτι για το οποίο η Νέα
Δηµοκρατία ήταν κάθετα αντίθετη από την αρχή, όταν ακόµα
φέρνατε τον Αύγουστο να ψηφιστεί ο νόµος και σας είχαµε προειδοποιήσει πως αυτό θα δηµιουργήσει αναστάτωση, αυτό θα
δηµιουργήσει προβλήµατα και είναι µεγάλη αδικία για εκατοντάδες χιλιάδες κόσµου.
Θυµίζω -γιατί αυτό είναι πολύ σηµαντικό- ότι παραµονή των
εθνικών εκλογών ο ίδιος ο κύριος Πρωθυπουργός είχε δεσµευτεί
στον ελληνικό λαό ότι αµέσως µετά τις εκλογές το 23% του ΦΠΑ
στην εκπαίδευση θα καταργηθεί. Και σήµερα έχει περάσει πάνω
από ενάµισης µήνας και όχι µόνο δεν έχει αναιρεθεί αυτό, αλλά
έρχεται να επιβεβαιωθεί και µε την τροπολογία για δεύτερη φορά.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Εµείς ως Νέα Δηµοκρατία µε αίσθηµα ευθύνης απευθυνόµαστε σ’ εσάς, έστω και αυτήν την ύστατη στιγµή. Καταθέσαµε διά
µέσω του Προέδρου µας, του Βαγγέλη Μεϊµαράκη, τροπολογία
και µάλιστα για την αυξηµένου κύρους τροπολογία υπέγραψαν
όλοι οι Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας. Με τη συγκεκριµένη
τροπολογία, την οποία σάς ζητούµε να ψηφίσετε, ερχόµαστε να
διεκδικήσουµε το αυτονόητο, αυτό για το οποίο δεσµεύτηκε ο
Πρωθυπουργός προεκλογικά, την κατάργηση του 23% ΦΠΑ στην
εκπαίδευση.
Ακούω το αφήγηµα που έχει να κάνει µε τα περίφηµα ανώδυνα
ισοδύναµα, το περίφηµο παράλληλο πρόγραµµα, το οποίο προεκλογικά ήταν το ρητορικό αφήγηµα του ΣΥΡΙΖΑ.
Ήταν το αφήγηµα µε το οποίο πολιτικά κερδίσατε και τις εκλογές. Όπου κι αν βρισκόµουν, όχι µόνο εγώ, οι Βουλευτές της
Νέας Δηµοκρατίας, αλλά και όλων των κοµµάτων της Βουλής,
αντιµετωπίζαµε την ίδια πρόκληση. «Δεν µπορεί. Η αριστερή Κυβέρνηση του κ. Τσίπρα θα κρατήσει σήµερα τον λόγο της. Δεν
τον κράτησε τον Ιανουάριο, δεν τον κράτησε στο δηµοψήφισµα.
Ε, τι στο καλό; Τώρα θα υπάρχουν ανώδυνα ισοδύναµα.». Και
όταν ψελλίζαµε πολύ απλά «πού θα βρεθούν;» απαντούσαν «µα,
είναι µπροστά σας και δεν τα κάνατε πράξη εσείς, κύριοι της
Νέας Δηµοκρατίας ή των άλλων κοµµάτων».
Πού ήταν τελικά κρυµµένα τα ανώδυνα ισοδύναµα; Ήταν στη
λίστα Λαγκάρντ, ήταν στο λαθρεµπόριο και στη φοροδιαφυγή.
Εγώ σήµερα ως Βουλευτής, ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος
της Νέας Δηµοκρατίας, ρωτάω τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονοµικών, µετά από δέκα µήνες που κυβερνάτε –δεν υπάρχει
πλέον το άλλοθι, γιατί είστε δέκα µήνες Κυβέρνηση- πόσα χρήµατα πήρατε από τη λίστα Λαγκάρντ. Πόσα χρήµατα υπάρχουν
στην πρόβλεψή σας µέχρι τέλος του χρόνου; Πείτε µου πόσα
λεφτά πήρατε από το λαθρεµπόριο και πόσα από τη φοροδιαφυγή. Μια πρόχειρη εκτίµηση µιλάει για πάνω από 5 δισεκατοµµύρια. Αυτή ήταν η προεκλογική σας εξαγγελία. Άµεσα. Απ’ αυτό
εδώ το Βήµα της Βουλής, κυρία Πρόεδρε.
Ο προηγούµενος Υπουργός κατά της Διαφθοράς –ο οποίος
είναι ανεξήγητο γιατί δεν µπήκε στην καινούργια Κυβέρνησηέλεγε «2,5 δισεκατοµµύρια είναι ζεστά τον επόµενο µήνα». Να τα
ισοδύναµα. Δεν πρέπει κάποιος να απολογηθεί από την Κυβέρνηση και να πει «ρε παιδιά, κάναµε λάθος εκτιµήσεις, δεν ήταν
έτσι» και να υπάρξει κι ένα συγγνώµη; Ένα συγγνώµη στον ελληνικό λαό, ένα συγγνώµη στις εκατοντάδες χιλιάδες που θα
υποστούν το 23% της εκπαίδευσης, στους αγρότες που θα πάρουν το 26% της φορολογίας, στους νησιώτες, τους πατριώτες
µου, που έχασαν το µεγάλο πλεονέκτηµα του µειωµένου ΦΠΑ
στο Αιγαίο. Ήταν ένα συγκριτικό πλεονέκτηµα που το είχε δώσει
ο Κωνσταντίνος Καραµανλής, όταν γινόταν η είσοδος της χώρας
στην ΕΟΚ, και το χάνουν όλα τα νησιά του Αιγαίου. Τον παραδώσατε σε πακέτο δώρου τον ΦΠΑ στο Αιγαίο.
Για όλα αυτά, κυρία Πρόεδρε, έχουµε σοβαρές ενστάσεις. Παρακολουθούµε την κοινοβουλευτική διαδικασία, για την οποία
ασκούµε δριµύτατη κριτική. Πρόκειται για εµπαιγµό. Σήµερα ψηφίζουµε ένα νοµοσχέδιο, παραµονή της Δευτέρας, που γίνεται
σηµαντική συνεδρίαση του Eurogroup.
Ζητάµε από τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονοµικών και από
την Κυβέρνηση την απάντηση για τον ΦΠΑ της εκπαίδευσης.
Γιατί δεν ψηφίζετε την τροπολογία της Νέας Δηµοκρατίας; Γιατί
δεν αξιοποιείτε µετά από δέκα µήνες τα ισοδύναµα τα οποία
έχουµε προτείνει;
Για όλους αυτούς τους λόγους θα παρακολουθήσω µέχρι
τέλος τη διαδικασία κι εγώ και η Νέα Δηµοκρατία περιµένοντας
τις απαντήσεις της Κυβέρνησης.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΤΡΥΦΩΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Θέλετε
να απαντήσετε σε κάτι;
ΤΡΥΦΩΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Βεβαίως.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Παρακαλώ. Έχετε τον λόγο.
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ΤΡΥΦΩΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Πολύ σύντοµα.
Σέβοµαι τις φορολογικές γνώσεις του κ. Βρούτση. Η υπηρεσία
και των δυο στο Υπουργείο Οικονοµικών αφήνει κουσούρια σ’
αυτά τα θέµατα. Άλλο όµως οι φορολογικές γνώσεις κι άλλο το
πολιτικό θέµα. Αυτή τη στιγµή η Κυβέρνηση δεν φέρνει τροπολογία για να καταργήσει το 23% στην παιδεία.
Η τροπολογία έχει σκοπό να τακτοποιήσει νοµικά τις παρατάσεις και να διαγράψει τα πρόστιµα που έχουν βρει. Σε επόµενο
χρονικό διάστηµα θα φέρουµε διάταξη για το 23% στην παιδεία.
Στα υπόλοιπα ζητήµατα, οι ερωτήσεις τι έγινε µε τη λίστα Λαγκάρντ και µε όλα αυτά τα ζητήµατα, ό,τι έχει ζητηθεί από µένα
θα το καταθέσω στη Βουλή, θα καταθέσω όταν έρθει η ώρα να
µιλήσω και τον πίνακα µε τις εκατό δόσεις που είχατε ζητήσει.
Όλα αυτά θα κατατεθούν και έχουν απαντηθεί.
Αυτό που παραµένει ερώτηµα είναι να µας πουν ΠΑΣΟΚ, Νέα
Δηµοκρατία και Ποτάµι τι έκαναν, όταν ήταν στην κυβέρνηση, γι’
αυτά τα ζητήµατα. Γι’ αυτό ακόµα περιµένουµε απάντηση.
ΙΑΣΩΝ ΦΩΤΗΛΑΣ: Το Ποτάµι;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Τον
λόγο τώρα έχει η Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της
Δηµοκρατικής Συµπαράταξης, κ. Γενηµατά.
Κυρία Γενηµατά, έχετε τον λόγο για οκτώ λεπτά.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΕΝΗΜΑΤΑ (Πρόεδρος της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ): Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, το
νοµοσχέδιο που συζητάει σήµερα η Βουλή αποτελεί άλλη µία
απόδειξη της προχειρότητας και της ανεπάρκειας που διακρίνει
την Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-Ανεξάρτητοι Έλληνες στο κρίσιµο θέµα
των διαπραγµατεύσεων µε τους εταίρους.
Οι Βουλευτές της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης µε τις πρωτοβουλίες και τις παρεµβάσεις τους έχουν αναδείξει το κυβερνητικό
αλαλούµ που αποτυπώνεται ανάγλυφα και σε αυτό το νοµοσχέδιο.
Εκτός από το άρθρο 1, που οι Βουλευτές καλούνται να πάρουν
πίσω διάταξη για το ασφαλιστικό, η οποία ψηφίστηκε πριν από
δεκαπέντε ηµέρες, έχουµε ήδη παρουσιάσει αναλυτικά και τεκµηριώσει το γιατί λέµε «όχι» στη νέα επιβάρυνση στο πετρέλαιο
των αγροτών, στις κοµµατικές παρεµβάσεις στα υπηρεσιακά
συµβούλια στον χώρο της παιδείας. Ζητούµε, κύριε Υπουργέ, να
αποσυρθεί η διάταξη αυτή.
Λέµε «όχι» στην εξοντωτική φορολόγηση των µικρών Ελλήνων
παραγωγών µπίρας. Και βέβαια λέµε «όχι» στον περιορισµό των
αρµοδιοτήτων της αυτοδιοίκησης για τη διαχείριση των απορριµµάτων.
Παράλληλα, καταθέσαµε τροπολογίες για ιδιαίτερα σηµαντικά
θέµατα που απασχολούν τους πολίτες και σας καλούµε να τις
στηρίξετε, για να σταµατήσει η αγωνία χιλιάδων ελληνικών οικογενειών. Δεν πρέπει να επιβληθεί ΦΠΑ στην εκπαίδευση και δεν
πρέπει να αυξηθεί στις µονάδες φροντίδας των ηλικιωµένων. Ας
σταµατήσει επιτέλους η Κυβέρνηση αυτό το γαϊτανάκι µε τα ισοδύναµα, που τελικά τη γελοιοποιεί.
Για την καθιέρωση κάρτας αγροτικού πετρελαίου, έχετε ευθύνη να βρείτε λύση τώρα ώστε µε διάφανο τρόπο να στηριχθεί
η αγροτική παραγωγή και βεβαίως για να επανέλθει στα 1500
ευρώ το ακατάσχετο µισθών, συντάξεων και προνοιακών επιδοµάτων.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, θέλω να εκφράσω την έντονη
ανησυχία µας για την απουσία έως τώρα κάθε πρόβλεψης για τα
κόκκινα δάνεια, παρ’ ότι προχωρεί, και στηρίξαµε το νοµοσχέδιο
για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών.
Είναι πια γνωστό ότι για όλα άλλα έλεγε ως αντιπολίτευση και
άλλα πράττει ως Πρωθυπουργός ο κ. Τσίπρας.
Στο συγκεκριµένο ζήτηµα, όµως, δεν πρέπει να γίνει ούτε ένα
βήµα πίσω από τις ρυθµίσεις που οι κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ
είχαν πετύχει για την προστασία των φτωχών και µεσαίων νοικοκυριών.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ)
Ο ν. 3869/2010, που επέβαλε την προστασία των υπερχρεωµένων νοικοκυριών, είναι νόµος του ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ τον καταψήφισε τότε καταγγέλλοντάς τον.
Οι ρυθµίσεις για την προστασία της πρώτης κατοικίας ίσχυαν
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µέχρι τον Δεκέµβριο του 2014. Τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ οφείλει να διασφαλίσει τη συνέχιση της εφαρµογής τους.
Δεν είναι δυνατόν πολίτες που βίωσαν την κρίση και που πραγµατικά αδυνατούν να ανταποκριθούν στα δάνειά τους να ζουν
υπό το καθεστώς αγωνίας µην ξεσπιτωθούν από τη µία στιγµή
στην άλλη. Και οι εταίροι οφείλουν να κατανοήσουν πολύ καλά
αυτό και να σταµατήσουν να επιµένουν σε προτάσεις που εντείνουν αυτήν την ανασφάλεια. Έθεσα µε ιδιαίτερη έµφαση το ζήτηµα αυτό στη συνάντησή µου και µε τον κ. Σουλτς και µε τον κ.
Μοσκοβισί.
Η διαδικασία της ανακεφαλαιοποίησης, όµως, των τραπεζών
ανέδειξε κι ένα ακόµα σηµαντικό θέµα: την ανάγκη άµεσης επίλυσης του θέµατος των κόκκινων επιχειρηµατικών δανείων, ιδιαίτερα αυτών που αφορούν τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις,
ζήτηµα που συνδέεται άµεσα µε την προοπτική της ανάπτυξης
και της απασχόλησης στη χώρα µας. Επί δέκα µήνες η Κυβέρνηση υπόσχεται και προαναγγέλλει λύσεις. Η θηλιά όµως πνίγει
ολοένα και περισσότερες επιχειρήσεις.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ- Ανεξάρτητοι Έλληνες δείχνει σήµερα απόλυτα εγκλωβισµένη µέσα στο
µνηµόνιό της, την ώρα που η άµεση προτεραιότητα είναι ένα νέο
εθνικό, αναπτυξιακό και παραγωγικό σοκ, που θα δώσει πνοή
στις παραγωγικές δυνάµεις, θα φέρει επενδύσεις και θα δηµιουργήσει θέσεις εργασίας. Αυτό όµως φαίνεται να µην απασχολεί ιδιαίτερα την Κυβέρνηση.
Οι αγρότες απειλούνται µε υπερφορολόγηση, που θα αποβεί
εξοντωτική για την παραγωγική ανασυγκρότηση του πρωτογενή
τοµέα. Ο τουρισµός µας επιβαρύνεται µε τρεις ταυτόχρονα αυξήσεις στον ΦΠΑ, στα ξενοδοχεία, στην εστίαση και στα νησιά.
Τα capital controls στις τράπεζες θα παραµείνουν για πολλούς
ακόµη µήνες και η ανακεφαλαιοποίηση δεν θα λύσει το πρόβληµα χρηµατοδότησης των µικροµεσαίων επιχειρήσεων.
Η κατάσταση δεν πάει άλλο. Η χώρα έχει ανάγκη από επενδύσεις ελληνικές και ξένες, από αξιοποίηση των πόρων του ΕΣΠΑ,
από την εφαρµογή νέων χρηµατοδοτικών εργαλείων, σε συνδυασµό µε πραγµατικές προοδευτικές µεταρρυθµίσεις, ενίσχυση της
ανταγωνιστικότητας και καλλιέργεια επενδυτικού κλίµατος.
Δυστυχώς, τίποτα απ’ όλα αυτά δεν φαίνεται στον ορίζοντα. Η
Κυβέρνηση δεν µπορεί να ξεπεράσει ιδεοληψίες και δογµατισµούς που στοχοποιούν κάθε επιχειρηµατική δραστηριότητα, µε
αποτέλεσµα σήµερα την πλήρη ακινησία.
Ευτυχώς, κυρίες και κύριοι της Κυβέρνησης, που τον ρόλο του
Υπουργείου Ανάπτυξης έχει αναλάβει το Συµβούλιο της Επικρατείας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ)
Χάσαµε το 2015. Δεν έχουµε την πολυτέλεια να χάσουµε και
το 2016. Ας φροντίσουµε τουλάχιστον να ετοιµαστούµε µε συγκεκριµένα σχέδια, µε καινοτόµες προτάσεις για την αξιοποίηση
των πόρων των διαρθρωτικών ταµείων, το λεγόµενο «πακέτο Γιουνκέρ 2014», που, υπό προϋποθέσεις, µπορεί να αποδειχθεί µια
πολύ µεγάλη ευκαιρία για την Ελλάδα.
Και κάποιες ακόµα επισηµάνσεις: Τα πανεπιστήµιά µας έχουν
τη δυνατότητα να συµβάλουν ενεργά στην αναπτυξιακή προσπάθεια. Δεν θα συµβεί, όµως, αυτό όσο ανεχόµαστε συµπεριφορές
που εµποδίζουν βίαια την κανονική τους λειτουργία και την αξιολόγησή τους. Τα ανώτατα ιδρύµατα δεν µπορεί να είναι πεδίο
αυθαιρεσίας και τραµπουκισµού για διάφορα γκρουπούσκουλα.
Επιτέλους ας συµφωνήσουµε σε αυτό µέσα σε αυτήν την Αίθουσα.
Ο κ. Φίλης έχει πολλή δουλειά να κάνει στο Υπουργείο Παιδείας, αντί να επιδίδεται σε πολιτικά αφελείς κι εθνικά επικίνδυνες δηλώσεις. Και βέβαια καταδικάζουµε απερίφραστα την
επίθεση που έγινε σήµερα κατά µελών του ελληνικού Κοινοβουλίου από ελάχιστους ακροδεξιούς, που καµµία σχέση δεν έχουν
µε τον ποντιακό Ελληνισµό.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ)
Ο κ. Φίλης, που έσπευσε κι αυτός να τους καταδικάσει, ας προβληµατιστεί: Ποιος τρέφει τον διχασµό και δίνει αφορµές στις
ακροδεξιές λογικές;
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Η Βουλή το 1994 µε πρωτοβουλία του Ανδρέα Παπανδρέου
προέβη σε θεσµική αναγνώριση της Γενοκτονίας των Ποντίων.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Οµόφωνα!
ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΕΝΗΜΑΤΑ (Πρόεδρος της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ):
Ο κ. Φίλης είναι Υπουργός της ελληνικής Κυβέρνησης και δεσµεύεται από τις αποφάσεις της ελληνικής πολιτείας, τις οποίες
οφείλει να σέβεται και να µη βλάπτει τα εθνικά συµφέροντα.
Την ίδια στιγµή, ο Πρωθυπουργός τον παρακολουθεί µε αµηχανία. Ας ρίξει µια µατιά στις τούρκικες εφηµερίδες, για να κατανοήσει την εκµετάλλευση και τη ζηµιά που γίνεται εν όψει της
επίσκεψής του.
Κλείνοντας -ένα λεπτό, κυρία Πρόεδρε- θέλω να κάνω µια σύντοµη αναφορά στο µεγάλο ζήτηµα του προσφυγικού. Είναι ώρα
να σταµατήσουµε να θρηνούµε ανθρώπινες ζωές. Και αυτό απαιτεί αποφασιστικές ενέργειες και παρεµβάσεις της διεθνούς κοινότητας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ενηµέρωσα την Κυβέρνηση, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το
Ευρωκοινοβούλιο για τις δέκα συγκεκριµένες προτάσεις που καταθέσαµε. Ανάµεσα σε αυτές, βεβαίως, περιλαµβάνεται και η
ανάγκη για έκτακτη χρηµατοδότηση της χώρας, για να ανταποκριθεί στις ευθύνες που καλείται να αναλάβει, αλλά και µια σειρά
πολιτικών στήριξης των τοπικών κοινωνιών και οικονοµιών των
νησιών µας. Παράλληλα τονίσαµε ότι είναι η ώρα να δηµιουργηθούν τα βασικά κέντρα καταγραφής στην Τουρκία, στον Λίβανο
και στην Ιορδανία. Μόνο έτσι θα λυθεί το ζήτηµα.
Πρότεινα να αρχίσει η εφαρµογή τους από τις πιο ευάλωτες
µονάδες. Κανένα παιδί και καµµία έγκυος γυναίκα δεν πρέπει να
ξαναεπιβιβαστεί στις βάρκες του θανάτου.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ)
Την πρότασή µας αυτή θα τη φέρουµε µέσω της ευρωοµάδας
των σοσιαλιστών και δηµοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
Η αλληλεγγύη που επιδεικνύουν οι απλοί Έλληνες πολίτες τιµά
τη χώρα και τον πολιτισµό µας. Όµως, δεν πρέπει να ξεχνάµε ότι
κάποιοι καιροφυλακτούν για να δηµιουργήσουν εστίες έντασης,
ξενοφοβία και ρατσισµό.
Αντίπαλοι του λαού µας δεν είναι οι πρόσφυγες. Αντίπαλοι
είναι οι φασίστες µε τις απαράδεκτες αντιλήψεις τους, που εκµεταλλεύονται την απουσία του κράτους. Και, δυστυχώς, η απουσία του κράτους ήταν κραυγαλέα τους προηγούµενους µήνες.
Η Δηµοκρατική Συµπαράταξη θα υπερασπιστεί τις ευρωπαϊκές
και ελληνικές ανθρωπιστικές αξίες. Η Ελλάδα χρειάζεται σταθερότητα και ασφάλεια σε ένα περιβάλλον αλληλεγγύης και ανθρωπιάς.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ - ΔΗΜΑΡ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Έχει ζητήσει τον λόγο ο Πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων κ. Βασίλειος
Λεβέντης. Βέβαια, δεν έχουν µιλήσει εδώ και πολλή ώρα Βουλευτές.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΑΡΑΣ: Κυρία Πρόεδρε, για τα διαδικαστικά
να πω µία κουβέντα;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Διαδικαστικά δεν υπάρχουν. Αυτό λέει ο Κανονισµός, κύριε Δηµαρά.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΑΡΑΣ: Πώς δεν υπάρχουν;
ΙΑΣΩΝ ΦΩΤΗΛΑΣ: Συνηθίζεται να µιλούν δύο οµιλητές και
µετά ένας…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Θέλετε,
κύριε Λεβέντη, να διευκολύνετε; Αυτό είναι στο πλαίσιο µιας
καλής πρακτικής.
ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ (Πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων):
Εντάξει, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Ευχαριστούµε πολύ.
Τον λόγο έχει ο κ. Ιάσων Φωτήλας, που το ζήτησε κιόλας.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΑΡΑΣ: Κυρία Πρόεδρε, εµένα µε είχε φωνάξει
ο προηγούµενος Πρόεδρος…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Σας
είχε φωνάξει κατά λάθος.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Ελάτε, κύριε Φωτήλα, είναι η σειρά σας. Μετά είναι η κ. Ιγγλέζη. Εσείς, κύριε Δηµαρά, είστε µετά.
ΙΑΣΩΝ ΦΩΤΗΛΑΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Και σε κάθε
περίπτωση, ευχαριστώ κι εσάς, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, άλλο ένα νοµοσχέδιο για τα
προαπαιτούµενα του τρίτου µνηµονίου από την Κυβέρνηση Τσίπρα – Καµµένου. Η συζήτηση αυτή, βέβαια, δεν γίνεται εν κενώ.
Η απογοήτευση που έχει σπείρει η Κυβέρνηση µε την αβάσταχτη
υπερφορολόγηση των πολιτών είναι εµφανής στην κοινωνία,
ακόµα και στα πρόσωπα των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ.
Για τους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ έγραψε ένα εξαιρετικό
άρθρο ο συγγραφέας Χρήστος Χωµενίδης προ δύο ηµερών. Σας
διαβάζω ένα χαρακτηριστικό του απόσπασµα: «Απ’ όσους καλόπιστα έχαψαν τη φενάκη πως ένας άλλος δρόµος, δίχως µνηµόνια, δίχως ΕΝΦΙΑ, µε αναστύλωση µισθών και συντάξεων, είναι
άµεσα εφικτός, αρκεί να ρίξουν στην κάλπη το µαγικό χαρτί, οι
αγνοί ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ είναι τα τραγικότερα πρόσωπα της
ιστορίας».
Σαν να µην έφταναν αυτά, ελάχιστες φωνές κριτικής από την
Κυβέρνηση ακούµε για όσα ψέµατα είπε προεκλογικά.
Αλήθεια, κύριε Σκουρλέτη -έφυγε ο κ. Σκουρλέτης-, σκέφτεστε
να ζητήσετε συγγνώµη για τον εµφύλιο που προκαλέσατε µεταξύ
των κατοίκων της Χαλκιδικής για την επένδυση στην περιοχή
τους, τώρα που το Συµβούλιο της Επικρατείας φαίνεται ότι τους
δικαιώνει και πάλι οριστικά; Τι θα πείτε στις χιλιάδες εργαζόµενους της περιοχής αν δικαιωθούν οριστικά για τα µεροκάµατα
που έχασαν λόγω της προεκλογικά φαεινής σας ιδέας να αναστείλετε τις εργασίες, για να πείσετε την εκλογική σας πελατεία
να σας ψηφίσει; Αλήθεια, ποιος επενδυτής θα επενδύσει στη
χώρα µας, παρακολουθώντας την καταστροφική πολιτική σας;
Επιπλέον, βλέπουµε και Υπουργούς, όπως τον κ. Φίλη, στην
τηλεόραση, που αντί κι αυτός να είναι πιο ταπεινός για τις απαράδεκτες δηλώσεις του περί πενταροδεκάρων του ΦΠΑ 23% και
να αναζητά συναινετικές λύσεις, µετατρέπεται και σε κριτή της
ιστορίας.
Εσείς, όµως, κύριε Φίλη, και το κόµµα σας αποκαλούσατε τη
µνηµονιακή πολιτική «γενοκτονία», βιάζοντας τις λέξεις, τη λογική και δηλητηριάζοντας την κοινωνία, φέρνοντας σε σύγκρουση τους πολίτες.
Τώρα την εφαρµόζετε και εκλιπαρείτε για χαριστικές ρυθµίσεις, λόγω του προσφυγικού. Υποκριτές και αµνήµονες!
Από τη θέση του ο Υπουργός Παιδείας καταστρέφει ολοκληρωτικά ό,τι έχει αποµείνει σε όλα τα επίπεδα. Υπάρχουν κενά στα
σχολεία, σε γενικά και ειδικής αγωγής. Ειδικά για τα τελευταία,
αποτελεί ντροπή σας η εγκατάλειψη των ΑΜΕΑ, γιατί και εδώ είχατε δώσει υποσχέσεις µε το τσουβάλι. Στην Αχαΐα τα περισσότερα σχολεία δεν έχουν υποδοµές για να δεχτούν παιδιά ή
καθηγητές µε αναπηρία. Ξηλώνει τον νόµο Διαµαντοπούλου και
διορίζει κοµµατικούς εγκάθετους στην εκπαίδευση.
Γι’ αυτά θα κρίνω τον κ. Φίλη και δεν θα κάνω σηµαία µου, συνάδελφοι της Νέας Δηµοκρατίας, ευαίσθητα εθνικά ζητήµατα,
που δεν µπορούν να συζητούνται µε εξαλλοσύνες και προγραφές, όπως δυστυχώς επιχειρήσατε να κάνετε σαράντα πέντε από
εσάς. Ο εθνολαϊκισµός, άλλωστε, είναι το λίπασµα του εδάφους
επί του οποίου ευδοκιµούν οι πολιτικάντηδες και οι επαγγελµατίες πατριώτες, θύµα των οποίων σήµερα ήταν ο κ. Κουµουτσάκος, ο οποίος έχει τη συµπαράσταση όλων µας.
Επί του συγκεκριµένου νοµοσχεδίου θα µπορούσα να αναφέρω
πολλά, για την τσαπατσουλιά, την προχειρότητα, την ασάφεια διατάξεων. Μερικές είναι όντως σε θετική κατεύθυνση, άλλες είναι
αρνητικότατες και για κάποιες άλλες εσείς οι ίδιοι είχατε ψηφίσει
διαφορετικά προ ολίγων µηνών. Δικά σας νοµοσχέδια!
Εξακολουθείτε, κύριε Υπουργέ, να κλείνετε το µάτι στα χρέη
του Μεγάρου Μουσικής µε τη δεύτερη χαριστική παράταση που
δίνετε.
Καταθέτω για τα Πρακτικά της Βουλής τις ανακοινώσεις της
Επιτροπής Πολιτισµού του ΣΥΡΙΖΑ για το ίδιο θέµα τον Δεκέµβριο του 2014, αλλά και του πρώην Υπουργού Πολιτισµού κ. Ξυδάκη τον Φεβρουάριο του 2015, που αναδεικνύουν το µέγεθος
της υποκρισίας σας. Μέσα σε λίγους µήνες απίθανες κωλοτούµπες!
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(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Ιάσονας Φωτήλας καταθέτει
για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Επίσης, εισηγείστε διατάξεις µη ρεαλιστικές για την περιοχή
του Κερατσινίου και της Δραπετσώνας, πατώντας πάνω σε πραγµατικές ανάγκες των κατοίκων της περιοχής για ένα καλύτερο
µέλλον γι’ αυτούς και τα παιδιά τους. Είναι προφανής η εναγώνια
προσπάθεια του Πρωθυπουργού να αλλάξει µε µικροπολιτικό
τρόπο την ατζέντα της φοροεπιδροµής.
Θα µιλήσω για τον χώρο της παιδείας, γιατί φέρνετε στο συγκεκριµένο νοµοσχέδιο σχετικές ρυθµίσεις. Είναι κατ’ αρχάς θετικό ότι προβλέπεται η εισαγωγή στα ΑΕΙ, ΤΕΙ διακριθέντων σε
µαθητικές Ολυµπιάδες. Και εµείς χαιρετίζουµε το γεγονός ότι µε
το «ΣΥΡΙΖΑ ΙΙ» η αριστεία πλέον επιβραβεύεται και παύει να είναι
ρετσινιά.
Θέλω να επιµείνω στις δύο τροπολογίες που καταθέσαµε για
την παιδεία -η πρώτη αφορά τα ισοδύναµα του ΦΠΑ και η δεύτερη τον τρόπο επιλογής στελεχών της εκπαίδευσης-, γιατί δείχνουν και την πολιτική της Κυβέρνησης σε αντίθεση µε τον τρόπο
που πολιτευόµαστε εµείς στο Ποτάµι.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, εµείς δεν θέλουµε να χαϊδέψουµε αυτιά και να προτείνουµε ευχάριστα ισοδύναµα, που δεν
υπάρχουν, άλλωστε, όπως φάνηκε και από την τραγική διαχείριση του θέµατος από την Κυβέρνηση Τσίπρα. Η δική µας πρόταση αποτελεί µια ρεαλιστική εναλλακτική, φορολογώντας στο
µέτρο που µπορούµε, χωρίς να την πληρώνουν τα γνωστά υποζύγια, δηλαδή, οι µισθωτοί και οι χαµηλοσυνταξιούχοι.
Όσοι θα σπεύσουν να µας κατακρίνουν, ας αντιπαραβάλουν
την πρότασή µας µε την αντίστοιχη -όποτε τη φέρει, γιατί πάλι
παράταση φέρνετε- της Κυβέρνησης Τσίπρα-Καµµένου, για να
δούµε ποιος πραγµατικά νοιάζεται για τα λαϊκά στρώµατα και
ποιος πραγµατικά προτείνει ρεαλιστικές λύσεις για τη φορολογία.
Η δεύτερη τροπολογία αφορά τη δυνατότητα επιλογής από
τους περιφερειακούς διευθυντές των δύο από τα πέντε µέλη των
υπηρεσιακών συµβουλίων. Άλλη µία πριµοδότηση του κοµµατισµού στη δηµόσια διοίκηση. Να πω ότι µου προκάλεσε έκπληξη
το γεγονός; Ψέµατα θα πω. Ούτως ή άλλως και οι περιφερειακοί
διευθυντές κοµµατικά δεν έχουν τοποθετηθεί;
Εµείς προτείνουµε µια πιο αντικειµενική διαδικασία και θέλουµε να συγκρίνουν οι πολίτες τις δύο προτάσεις. Και ας βγάλουν τα συµπεράσµατά τους για το ποιοι πραγµατικά επιθυµούν
να είναι η εκπαίδευση στη χώρα µας απαλλαγµένη από τον σφιχτό εναγκαλισµό των εκάστοτε κυβερνήσεων.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ένα λεπτό µόνο, κυρία Πρόεδρε.
Η τροπολογία για τα νοσοκοµεία έρχεται να λύσει ένα πρόβληµα που δηµιουργήσατε µόνοι σας, εξαναγκάζοντας διοικητές
και υποδιοικητές σε παραίτηση. Αφήσατε τα νοσοκοµεία ακέφαλα και µε διοικητικά συµβούλια χωρίς νόµιµη σύνθεση. Κινδυνεύουν –εάν δεν έχουν ήδη χαθεί- εκατοµµύρια σε εξοπλισµό
από το ΕΣΠΑ και έχει δηµιουργηθεί διοικητικό κοµφούζιο. Η τροπολογία, όµως, επιτρέποντας τη λειτουργία των νοσοκοµείων
χωρίς διοικητή ή υποδιοικητή επ’ αόριστον, ανοίγει τον δρόµο
για τις εκκαθαρίσεις που δεν σταµατά να προαναγγέλλει ο κ. Πολάκης.
Είναι απαραίτητο να εισαχθεί χρονικός περιορισµός, ειδάλλως
η τροπολογία είναι έωλη.
Θα περιµένουµε να δούµε τη στάση της Κυβέρνησης στις τροπολογίες αυτές, χωρίς να είµαστε ιδιαίτερα αισιόδοξοι µε τη
µέχρι τώρα πολιτική σας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, για άλλη µια φορά ερχόµαστε
σε επαφή µε µια κυβέρνηση απροετοίµαστη και αδιάβαστη, µε
τροπολογίες που µπαίνουν, βγαίνουν και επανέρχονται την τελευταία στιγµή, όπως για τις ζυθοποιίες.
Μεγάλη να υποθέσω, κύριε Υπουργέ, η πίεση από τις µεγάλες
ζυθοποιίες;
Όµως, κύριοι Υπουργοί, και κύριοι συνάδελφοι, όσοι άγιοι προστάτες κι αν ραφτούν κατά παραγγελία του ακροδεξιού ψάλτη
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σας κ. Καµµένου, η αλήθεια δεν παύει να είναι µόνο µία, πως
έχετε οδηγήσει το φρόνηµα του λαού µας στο ναδίρ. Κάθε ηµέρα
που περνάει ο λογαριασµός µεγαλώνει. Και είναι λογαριασµός
που καλείται να πληρώσει ο ελληνικός λαός. Σας έχω πει ξανά
απ’ αυτό το Βήµα, ότι ο ψεύτης και ο κλέφτης τον πρώτο χρόνο
χαίρονται. Ο χρόνος σας τελειώνει!
Ευχαριστώ.
(Χειροκρότηµα απ’ την πτέρυγα του Ποταµιού)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Τον
λόγο έχει ο κ. Λεβέντης για οκτώ λεπτά.
Μετά ακολουθεί η κ. Ιγγλέζη.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ: Ο κ. Δηµαράς πότε θα µιλήσει, κυρία
Πρόεδρε, που έκανε και την παρέµβαση;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Η σειρά
του είναι µετά. Έχετε τον κατάλογο µπροστά σας.
ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ (Πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων):
Καλησπέρα σας, κύριοι Βουλευτές και κυρία Πρόεδρε.
Βλέπω τώρα τελευταία στις τηλεοράσεις έναν αγώνα µεταξύ
Νέας Δηµοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ ποιος είχε καλύτερο µνηµόνιο. Το
µνηµόνιο του ενός ήταν καλύτερο απ’ του άλλου! Και εξηγούν
γιατί ήταν καλύτερο το µνηµόνιο.
Εγώ θυµάµαι, όµως, ότι ο κ. Τσίπρας είχε σηκώσει πέντε χρόνια αντιµνηµονιακή σηµαία, την οποία υπέστειλε σε µία νύκτα και
πήγε και υπέγραψε µνηµόνιο σίγουρα χειρότερο από της Νέας
Δηµοκρατίας, γιατί το υπέγραψε υπό καθεστώς πανικού.
Επειδή στην Αίθουσα παρίσταται ο κ. Φίλης, ο οποίος είπε στην
οµιλία του –δεν ήµουν στην Αίθουσα, αλλά την άκουσα την οµιλία, γιατί τον εκτιµώ- ότι σαν Υπουργός Παιδείας σέβεται ότι είναι
Γενοκτονία των Ποντίων, αλλά σαν άνθρωπος µπορεί να έχει τις
απόψεις του, θα ήθελα να τον ρωτήσω το εξής: Τη δεύτερη αυτή
ρήση τι τη θέλατε; Κάθε άνθρωπος µπορεί να έχει τη γνώµη του.
Τι τη θέλατε; Για να συνεχίσετε να ανάψετε κι άλλες φωτιές;
Να διορθώσετε και να πείτε: «Συγγνώµη, είχα µία ατυχή
φράση. Σέβοµαι την απόφαση του Κοινοβουλίου και σέβοµαι το
ότι ήταν γενοκτονία αυτό που έκαναν οι Τούρκοι στους Ποντίους». Το ότι έχετε την προσωπική σας άποψη, κύριε Φίλη, γιατί
το προσθέσατε; Για να ανάψετε νέες φωτιές ή την ώρα που συζητάµε ένα πολύ σοβαρό νοµοσχέδιο πρέπει να υπάρξει αποπροσανατολισµός και να πάει η προσοχή του κόσµου αλλού; Διότι
είδατε πού πήγε η προσοχή του κόσµου: στο να φάνε ξύλο Βουλευτές, να υπάρξουν τραµπουκισµοί και να εκµεταλλευτεί κάποια
γνωστή πλευρά εδώ τη ρήση σας.
Ο Υπουργός Παιδείας πρέπει να είναι σαφής, ότι σέβεται τη
Γενοκτονία των Ποντίων. Όσο για το αν έχετε άποψη, όλοι
έχουµε άποψη. Δεν τη διατυπώνουµε, την κρατάµε µέσα µας, ιδιαίτερα όταν είµαστε δηµόσιοι άντρες.
Εν τω µεταξύ τα νοµοσχέδια τα οποία κουβαλάτε είναι «σουπερµάρκετ». Τώρα που καθόµουν εδώ για δέκα λεπτά για να µιλήσω, φέρατε καµµιά διακοσαριά σελίδες τροπολογίες. Τι είναι
αυτό; Αυτό δεν είναι Βουλή. Προλαβαίνει ο Βουλευτής να διαβάσει την ώρα της συνεδρίασης και να αποφασίσει αν θα ψηφίσει;
Αυτή είναι πρωτοφανής υποβάθµιση του Κοινοβουλίου!
Φέρνετε για τη ναυτιλία έναν χρόνο παραπάνω για τα καράβια,
τα οποία, όπως ξέρετε, είναι φέρετρα. Είναι φέρετρα αυτά τα καράβια που τρέχουν στον Αργοσαρωνικό.
Τους δίνουµε έναν χρόνο παραπάνω. Να µην προσαρµοστούν
στις οδηγίες της Ευρώπης αµέσως, αλλά σε έναν χρόνο. Άρα οι
εφοπλιστές παίρνουν παράταση µε την τροπολογία ή µήπως δεν
το καταλάβατε;
Μετά ήρθε µία άλλη τροπολογία, ότι οι εφοριακοί δεν φταίνε
ποτέ. Και να ξεχάσουν να ελέγξουν, ό,τι και να κάνουν, ήρθε µία
τροπολογία ότι δεν φταίνε ποτέ οι εφοριακοί. Στα κανάλια περιφέρονται οι Βουλευτές σας λαλίστατοι ότι κυνηγούν τη φοροδιαφυγή και από την άλλη µεριά διανέµετε έγγραφο µε το οποίο
συγχωρούνται όλα εις τους εφοριακούς.
Με συγχωρείτε πολύ, αλλά αρχίζω πια και βγάζω συµπεράσµατα εις την Αίθουσα αυτή, ότι µεταβάλλεστε εσείς του ΣΥΡΙΖΑ,
όχι σε Δεξιά, αλλά σε µία µορφή σκληρής Δεξιάς, κατ’ ουσίαν
δηλαδή. Γιατί τι λείπει, για να είναι κανείς δεξιός; Δεξιός τι είναι;
Να είναι βασιλόφρων; Να είναι χουντικός; Δεν είναι µόνο αυτά.
Είναι να περνά νόµους µε τη διαδικασία του κατεπείγοντος. Αυτό
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είναι Δεξιά κυρίως, δεν είναι µόνο οι βασιλόφρονες και οι χουντικοί. Αυτό ήταν µέχρι πριν από δέκα ή είκοσι χρόνια. Τώρα, στη
λέξη «Δεξιά» εντάσσονται οι συµπεριφορές. Οι συµπεριφορές
τού να ψηφίζουµε τάκατάκα, οι συµπεριφορές τού να φέρνουµε
τροπολογίες που είναι ένας τόµος κάθε λίγη ώρα και να κάνουµε
νοµοσχέδια «σουπερµάρκετ» και κατά τα άλλα να έχει χίλιους
διακόσιους συµβούλους ο ΣΥΡΙΖΑ και χίλιους η Νέα Δηµοκρατία.
Και εσείς της Νέας Δηµοκρατίας µην είστε οι αθώες περιστερές. Πόσους συµβούλους έχετε οι Βουλευτές µαζί µε αυτούς
που έχετε στα γραφεία σας; Θα τα πούµε άλλη φορά, να µη σας
κουράζω.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ: Αναλογικά λίγο παραπάνω από
εσάς.
ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ (Πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων):
Ναι, ξέρω πόσους έχετε. Είναι πολύ ακριβή η δηµοκρατία.
Έχουµε µία πάρα πολύ καλή δηµοκρατία, αλλά πολύ ακριβή.
Εάν πιστεύετε –σας το είπα και την προηγούµενη φορά- ότι ο
λαός παρακολουθεί αυτές τις συνεδριάσεις και χαίρεται ότι τον
εκπροσωπείτε σωστά, πλανάστε. Υπάρχει κοινωνική έκρηξη εις
την Ελλάδα εν εξελίξει και οι ακροδεξιοί αυτό ακριβώς εκµεταλλεύονται, ότι το πολιτικό σύστηµα παρακµάζει συνέχεια, περαιτέρω, κατολισθαίνει στην παρακµή του. Αυτή είναι η κατάσταση.
Παρακολούθησα τον κ. Βορίδη που τα έβαλε µε τον κ. Φίλη.
Το παρελθόν του ο κ. Βορίδης το γνωρίζει;
(Γέλωτες στην Αίθουσα)
Δηλαδή, εδώ έχουµε γενική αµνησία ή έχουµε ευκαιριακές
µνήµες. Θυµόµαστε αυτά που έγιναν αυτή την τριετία, αλλά όχι
την προηγούµενη εικοσαετία. Ο καθένας θυµάται ό,τι τον βολεύει
και ό,τι τον συµφέρει. Και το ΠΑΣΟΚ κάθεται στα έδρανα. Ξεχνάει, όµως, και το ΠΑΣΟΚ –να λέµε την αλήθεια- πόσους διόρισε
και ότι η πτώχευση από εκεί ξεκίνησε.
ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Αυτοί µάς ξέχασαν!
(Γέλωτες στην Αίθουσα)
ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ (Πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων):
Πολύ καλώς ο κ. Λοβέρδος –δεν έχω αντίρρηση- προχθές βγήκε
τη παρουσία µου και εξέφρασε τη λύπη του για τα θύµατα του
αεροπλάνου. Για τα θύµατα εδώ, τις δέκα χιλιάδες που έχουν
ήδη αυτοκτονήσει και τόσους άλλους που είναι έτοιµοι να αυτοκτονήσουν, κύριε Λοβέρδο, έχετε εκφράσει τη λύπη σας;
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Πολλές φορές.
ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ (Πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων):
Την έχετε. Εντάξει. Το ότι ανήκετε σε ένα κόµµα το οποίο ξεκίνησε να φέρει σοσιαλισµό και αντί σοσιαλισµού, έφερε µία
µορφή συµβιβασµένης Δεξιάς, αυτό το ξέρετε;
ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Ε,ε,ε!
ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ (Πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων):
Όχι; Είναι ψέµα αυτό; Είστε αριστεροί και εσείς;
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, ξεφεύγετε τώρα!
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ: Οι πιο αριστεροί είµαστε εµείς, οι πιο
αριστεροί δεξιοί.
ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ (Πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων):
Είστε πιο αριστεροί από τον ΣΥΡΙΖΑ; Γιατί είπαµε ότι, επειδή ο
ΣΥΡΙΖΑ τώρα πήγε δεξιά, µπορεί να είστε πιο αριστερά εσείς. Ξέρετε, όταν όλα εις αυτόν τον τόπο µετακινούνται σαν µπαλαρίνες, εσείς µπορεί να βρεθείτε σε οποιοδήποτε σηµείο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Ξεφεύγετε τώρα, κύριε Πρόεδρε. Υπήρξατε υποψήφιος Βουλευτής του Μητσοτάκη, µε τη
Δεξιά.
ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ (Πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων):
Τέλος πάντων, αφήστε τώρα τις κορόνες. Είναι ψέµα ότι το
ΠΑΣΟΚ διόρισε ένα εκατοµµύριο κόσµο; Είναι ψέµα; Δεν είναι
ψέµα.
Κυρίες και κύριοι, εγώ δεν ήρθα εδώ να µαλώσω µαζί σας,
ούτε ο λόγος που µπήκε η Ένωση Κεντρώων στη Βουλή είναι για
να τα βάλω µε όλους σας. Ξέρετε πολύ καλά ότι την Ένωση Κεντρώων την ψήφισε η νεολαία, για να ξεκινήσει κάτι καινούργιο.
Γιατί και το Ποτάµι κινείται σε µία σφαίρα παρακµής και το
ΠΑΣΟΚ είναι τα ερείπια του παλιού ΠΑΣΟΚ, αφού οι ψηφοφόροι
έχουν µετακοµίσει εις τον ΣΥΡΙΖΑ –τα ξέρετε αυτά- και η Δεξιά
είναι άλλοτε µνηµονιακή και άλλοτε αντιµνηµονιακή.
Έχουµε πολλά να δούµε. Το γαϊτανάκι έχει ακόµη πολλές αλ-
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λαγές για τη Νέα Δηµοκρατία και περιµένω να δω ποιον εκ των
τεσσάρων εκλεκτών σας θα εκλέξετε, διότι άκουσα σήµερα και
µια άποψη στο ράδιο -δεν ξέρω από ποιον ελέχθη- να µη γίνει
δεύτερος γύρος και όποιος βγει πρώτος. Δηλαδή, αν βγει πρώτος ένας µε 22% και οι άλλοι µε 13% ή 15%, θα πείτε αυτός να
βγει; Δεν ξέρω από ποιον ελέχθη, ελέχθη από µεγάλο στέλεχος.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ: Εµείς χαιρόµαστε που µας παρακολουθείτε στενά. Έχετε µεγάλη αγωνία για …
ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ (Πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων):
Αγωνία για το ποιον θα βγάλετε;
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ: Επειδή αναφέρεστε.
ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ (Πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων):
Αφού έχω πει ότι όποιον και να βγάλετε θα είστε χαµένοι.
(Γέλωτες στην Αίθουσα)
Δεν έχω και µεγάλη αγωνία! Δεν έχω ιδιαίτερη αγωνία. Έχω
πει ότι και οι τέσσερις δεν κάνουν.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ: Αυτό είναι τιµή και για τους τέσσερις.
ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ (Πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων):
Ο µεν ένας, ο κ. Μεϊµαράκης, άπαξ αποτυχών, πάντα αποτυχών,
ο άλλος είναι βιβλιοπώλης ακροδεξιός -ο κύριος πώς τον λένε,
τον ξεχνάω-, ο τρίτος είναι γιος βασιλόφρονα από τη Θεσσαλονίκη, ο κ. Τζιτζικώστας, και τέταρτον ποιον έχετε;
(Γέλωτες στην Αίθουσα)
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΙΟΓΙΑΚΑΣ: Ο κ. Μητσοτάκης.
ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ (Πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων):
Τον Μητσοτάκη. Αυτός έχει την κατάρα!
(Γέλωτες στην Αίθουσα)
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ: Αυτά είναι τιµή τους να τα λέτε εσείς
πάντως.
ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ (Πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων):
Την κατάρα της οικογένειας τη σέρνει επαξίως, για να κάνουµε
και λίγο χιούµορ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Αλλά
περνάει και ο χρόνος, κύριε Λεβέντη.
ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ (Πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων):
Πέρασε ο χρόνος;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Ε, τώρα,
πάει!
ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ (Πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων):
Α, συγγνώµη, κυρία Πρόεδρε!
Πρέπει να συζητήσετε εδώ, διότι είναι πολλές οι τροπολογίες
που φέρνετε. Αν συνεχίσετε να φέρνετε δυο, τρεις τόµους τροπολογίες κάθε φορά, για να αναιρείτε το αρχικό κείµενο του νοµοσχεδίου, πρώτον, οι Βουλευτές δεν θα προλαβαίνουν να τα
διαβάζουν, οπότε σίγουρα θα ψηφίζουν ως να µην πω τι. Ξέρετε
ως τι ψηφίζουν οι Βουλευτές, όταν δεν προλαβαίνουν ούτε να
διαβάσουν την τροπολογία. Ξέρετε, κυρία Πρόεδρε, πώς ψηφίζουν. Εν πάση περιπτώσει, θέλω να ελπίζω.
Εγώ πάντα από το 2009 ήµουν υπέρ του σχηµατισµού οικουµενικής κυβέρνησης και είχα πει στον Γιώργο Παπανδρέου να µη
σχηµατίσει κυβέρνηση, καίτοι είχε εκατόν εξήντα τόσους Βουλευτές. Διότι –του είπα- αυτό που θα πάθεις δεν θα περιγράφεται, δεν θα µπορείς να βγεις από το σπίτι σου.
Το ίδιο τώρα ευθέως λέω στον κ. Τσίπρα. Επειδή έχει χαθεί ο
έλεγχος, περί τον Ιανουάριο να βρει το θάρρος να πάει στον
Πρόεδρο της Δηµοκρατίας να υποβάλει την παραίτησή του προς
σχηµατισµό µιας οικουµενικής κυβέρνησης, όχι να γίνουν εκλογές. Να γίνει µια οικουµενική κυβέρνηση, επιµένω επ’ αυτού. Και
εσείς οι δεξιοί να σταµατήσετε να απορρίπτετε τα πάντα, γιατί
έχετε ψηφίσει πριν από τις εκλογές τα πάντα στο όνοµα του να
µη φύγει η Ελλάδα από το ευρώ.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ: Άρα δεν απορρίπτουµε τα πάντα.
ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ (Πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων):
Ή τώρα είστε δραχµή; Είστε µε τον κ. Λαφαζάνη; Μπορεί.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ένωσης Κεντρώων)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Η κ. Ιγγλέζη έχει τον λόγο για έξι λεπτά.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΙΓΓΛΕΖΗ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, ας βάλουµε κατ’ αρχάς τα πράγ-
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µατα στη θέση τους, σχετικά µε τη δήθεν απόφαση της ολοµέλειας του Συµβουλίου της Επικρατείας για τις Σκουριές, αφού
υπήρξε µια σχετική συζήτηση σήµερα το απόγευµα σε αυτή την
Αίθουσα.
Πώς έχει, λοιπόν, η ιστορία. Στις 11.00’ το πρωί της Δευτέρας,
στις 10 του µήνα, υπήρξε ένα δηµοσίευµα του «REUTERS» για
πληροφορίες περί έκδοσης απόφασης της Ολοµέλειας του Σ.τ.Ε
για τις Σκουριές, η οποία τάχα έκανε δεκτή την προσφυγή της
εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ».
Το απόγευµα της ίδιας ηµέρας πολλά ηλεκτρονικά µέσα αναπαρήγαγαν την είδηση, µπαίνοντας και σε λεπτοµέρειες του σκεπτικού της απόφασης, τις οποίες δεν περιείχε η ανακοίνωση του
«REUTERS», µε τη διαφορά όµως ότι οι λεπτοµέρειες αυτές αφορούσαν το σκεπτικό προηγούµενης απόφασης του Σ.τ.Ε..
Το ίδιο βράδυ ο Πρόεδρος του Σ.τ.Ε., µε ανακοίνωσή του που
δηµοσιεύτηκε στο επίσηµο site, αναφέρει: «Από το γραφείο Προέδρου του Συµβουλίου της Επικρατείας ανακοινώθηκε ότι επί
των υποθέσεων της εταιρείας «ΧΡΥΣΟΣ Α.Ε.» οι οποίες εκδικάστηκαν στην ολοµέλεια του δικαστηρίου δεν έχουν εκδοθεί µέχρι
σήµερα σχετικές αποφάσεις. Η διάσκεψη των υποθέσεων αυτών,
δεν έχει ολοκληρωθεί. Κάθε άλλη είδηση δεν ανταποκρίνεται
στην πραγµατικότητα.». Το καταθέτω στα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό η Βουλευτής κ. Αικατερίνη Ιγγλέζη καταθέτει
για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται
στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, δεν είναι η πρώτη φορά που
υπάρχει διαρροή, αληθής ή ψευδής, σχετικά µε την εν λόγω εταιρεία. Το ίδιο είχε συµβεί το 2011, εν αναµονή της έγκρισης περιβαλλοντικών όρων από το τότε ΥΠΕΚΑ, όταν υπήρξε διαρροή ότι
ο νέος Υπουργός κ. Παπακωνσταντίνου θα την υπογράψει. Η τιµή
της µετοχής της εταιρείας εκτοξεύτηκε σε µία νύχτα στα ύψη. Ο
νοών νοείτο. Και να µην είναι και πολύ περήφανοι αυτοί που µε
τις υπογραφές τους προώθησαν και διευκόλυναν επενδύσεις µε
κάθε κόστος, όπως έλεγε και ο πρώην Πρωθυπουργός κ. Σαµαράς, και πολύ περισσότερο όταν µιλάνε για την δήθεν επένδυση
της «ELDORADO GOLD» στις Σκουριές.
Είναι η επένδυση µε την περιβαλλοντική µελέτη των τεσσάρων
χιλιάδων σελίδων, στις οποίες ξέχασαν να αναφέρουν ότι υπάρχουν επικίνδυνα τοξικά απόβλητα, όπως τους καταλογίζουν οι
επιθεωρητές περιβάλλοντος στα πορίσµατά τους. Αυτά τα πορίσµατα βγήκαν πριν από έναν µήνα, ενώ τα αποτελέσµατα των
ελέγχων βρίσκονταν επί τρία χρόνια κρυµµένα στα συρτάρια του
ΥΠΕΚΑ.
Επίσης, ξέχασαν να αναφέρουν ότι η περιοχή στην οποία θα
φτιάξουν φράγµατα συγκράτησης τοξικών αποβλήτων ύψους
εκατόν πενήντα µέτρων έχει δώσει µέσα στον 20ο αιώνα δύο
φορές σεισµούς 7 Ρίχτερ. Ξέχασαν να αναφέρουν ότι κατά την
εξόρυξη του κοιτάσµατος θα απελευθερώνονται στην ατµόσφαιρα ίνες τρεµολίτη, µιας από τις πιο επικίνδυνες µορφές
αµίαντου. Αυτές τις επενδύσεις θέλουµε, κύριοι συνάδελφοι;
Και για να έρθω και στο νοµοσχέδιο. Επειδή δεν έχουµε µόνο
να αντιµετωπίσουµε τις συνέπειες της οικονοµικής κρίσης, αλλά
και την ενεργειακή εξάρτηση και σαφώς την κλιµατική αλλαγή,
θεωρώ την παρούσα νοµοθετική πρόταση πολύ σηµαντική.
Όπως γνωρίζετε, στο τέλος του µήνα θα βρισκόµαστε στο Παρίσι για τη διεθνή διάσκεψη για την κλιµατική αλλαγή. Η κλιµατική αλλαγή δεν είναι θέµα που αφορά µόνο τους πολύ
εξειδικευµένους επιστήµονες. Οι συνέπειές της έχουν σοβαρές
επιπτώσεις στη βιωσιµότητα των οικοσυστηµάτων, στους υδατικούς πόρους, στη δηµόσια υγεία, στην προσφορά τροφής, στις
γεωργικές καλλιέργειες, στη βιοµηχανία, στις µεταφορές και στις
υποδοµές.
Η ανάπτυξη που επιδιώκουµε για τη χώρα δεν µπορεί να µη
συνυπολογίζει αυτόν τον παράγοντα. Από τη διάσκεψη θα προκύψει µια νοµικά δεσµευτική συµφωνία που θα µας απασχολήσει
πολύ το επόµενο διάστηµα, οπότε η στόχευση για την µείωση
της κατανάλωσης της πρωτογενούς ενέργειας, τον περιορισµό
των εισαγωγών ενέργειας και την µείωση των εκποµπών αερίων
του θερµοκηπίου είναι επιτακτική.
Στο παρόν νοµοσχέδιο και συγκεκριµένα στο άρθρο 25 ανα-
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γνωρίζεται το ζήτηµα της ενεργειακής φτώχειας ως ένα µείζον
κοινωνικό ζήτηµα της χώρας. Το γεγονός ότι στο άρθρο 21 για
το Ειδικό Ταµείο Ενεργειακής Απόδοσης υπάρχει και η πρόβλεψη για χρηµατοδότηση δράσεων µε κοινωνικό χαρακτήρα και
η προτεραιοποίηση µέτρων ενεργειακής απόδοσης σε νοικοκυριά που πλήττονται από ενεργειακή ένδεια ή στην κοινωνική κατοικία είναι ελπιδοφόρο, διότι το Υπουργείο Περιβάλλοντος και
Ενέργειας δείχνει ότι δεν αποσκοπεί στην απλή σύνταξη ενός
σχεδίου δράσης αντιµετώπισης της ενεργειακής φτώχειας, αλλά
στοχεύει στην επί της ουσίας επίλυση του προβλήµατος.
Πολύ µεγάλη αναστάτωση δηµιουργήθηκε µε το άρθρο 32,
που αφορά στην τροποποίηση του ν. 4280/2014. Κατά τη συζήτηση του συγκεκριµένου νόµου το καλοκαίρι του 2014 υπήρξα
εισηγήτρια εκ µέρους της αξιωµατικής αντιπολίτευσης.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Ένα λεπτό, κυρία Πρόεδρε, σας παρακαλώ.
Τον είχα καταγγείλει ως δασοκτόνο και ζήτησα την απόσυρσή
του. Θεωρώ την τροποποίηση της διάταξης, που αφορά σε αναδασωτέες εκτάσεις από το Υπουργείο αναγκαία. Η πρόθεση του
Υπουργείου µάλιστα να αυστηροποιήσει το πλαίσιο εξαίρεσης
από την αναδάσωση και των επεµβάσεων σε ένα κατεστραµµένο
δάσος είναι επιβεβληµένη και θα µας βρει όλους –πιστεύω- σύµφωνους. Όπως είναι επιβεβληµένη και η συνολική τροποποίηση
ή καλύτερα κατάργηση του περιβαλλοντοκτόνου και µονοµερώς
προσανατολισµένα νόµου µε πληθώρα φωτογραφικών διατάξεων υπέρ επιχειρηµατικών συµφερόντων σε βάρος των δασών
και του περιβάλλοντος.
Επειδή κάποιος µίλησε σήµερα το απόγευµα για τις τροπολογίες, εκατόν επτά τροπολογίες είχαν έρθει σε ένα βράδυ σε εκείνο
τον νόµο.
Η εκµετάλλευση και η ανάπτυξη του δασικού µας πλούτου δεν
είναι αυτονόητα σε κόντρα µε την ανάπτυξη επενδύσεων σε
αυτό. Η προστασία του, όµως, είναι αυτονόητη και αδιαµφισβήτητη. Δεν δέχοµαι, λοιπόν, από αυτούς που είχαν ψηφίσει το
άρθρο 52 του ν.4280 να καταγγέλλουν τη σηµερινή ευνοϊκότερη
για τα δάση βελτίωσή του, που προστατεύει δασικές περιοχές,
οι οποίες απειλούνται άµεσα από επιχειρηµατικά συµφέροντα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τα ζητήµατα του περιβάλλοντος
είναι οριζόντια και διαπερνούν όλους τους τοµείς της πολιτικής.
Βρίσκονται στον πυρήνα αυτού που συχνά εµείς ονοµάζουµε
«κοινωνικό και οικολογικό µετασχηµατισµό της παραγωγής» στο
πλαίσιο της παραγωγικής ανασυγκρότησης της χώρας.
Η ενεργειακή πολιτική µε κοινωνικό και περιβαλλοντικό πρόσηµο είναι ένας από τους τοµείς που δίνουν το στίγµα µιας αριστερής κυβέρνησης. Και η σηµερινή Κυβέρνηση είναι σταθερά
προσανατολισµένη προς αυτή την κατεύθυνση.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Ελάτε,
κύριε Δηµαρά. Έχετε τον λόγο για έξι λεπτά.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΑΡΑΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πριν
από λίγη ώρα παρακολουθούσε τη συνεδρίασή µας η Σκα Κέλερ,
η Ευρωβουλευτής των Πρασίνων και συµπρόεδρος της Ευρωκοινοβουλευτικής Οµάδας των Πρασίνων και έπεσε στη στιγµή
που ακόµα ήταν οι αντεγκλήσεις σε αυτή την Αίθουσα. Εγώ αισθάνθηκα πάρα πολύ άσχηµα, κι όχι µόνο επειδή ήταν η Σκα
Κέλερ εδώ, αλλά από την εικόνα που δώσαµε στο Κοινοβούλιο.
Πιστεύω ότι χρειάζεται αυτοέλεγχος και εγκράτεια.
Απευθύνοµαι σε φίλους µου Βουλευτές, να µην παίξουµε το
παιχνίδι όσων θέλουν την υποβάθµιση του Κοινοβουλίου, διότι
στη συνέχεια έρχεται και η υποβάθµιση του δηµοκρατικού πολιτεύµατος. Ο καθένας έχει και την ατοµική ευθύνη της συµπεριφοράς του εδώ µέσα. Ο κάθε δηµοκράτης Βουλευτής ας
αποφεύγει τις επικίνδυνες προκλήσεις-παγίδες υπονόµευσης
του Κοινοβουλίου.
Ως εκπρόσωπος και των Οικολόγων Πράσινων εδώ, θα µιλήσω
κυρίως για ζητήµατα οικολογίας. Έχουµε ένα νοµοσχέδιο που
από ανάγκη περιλαµβάνει πολλά θέµατα και πράγµατι ξεκάρφωτες τροπολογίες. Πιστεύει κανείς ότι υπάρχουν Βουλευτές του
ΣΥΡΙΖΑ ή και Υπουργοί που αρέσκονται σε αυτές τις διαδικασίες;

1662

Η κριτική που κάνει το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δηµοκρατία -και την
έκαναν και στις επιτροπές- ότι δεν εφαρµόζουµε πρόγραµµα Αριστεράς για τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις, για τους αγρότες,
ακόµα και για το περιβάλλον, εµάς καλό µάς κάνει. Μας θυµίζουν
να µη γίνουµε σαν τα δικά τους κόµµατα και τις δικές τους κυβερνήσεις, που κυβέρνησαν για δεκαετίες. Να µη ενσωµατωθούµε στο σύστηµα και στην απλή διαχείριση και διεκπεραίωση
τρεχουσών υποθέσεων. Να µη συµβιβαστούµε µε τη διαπλοκή
και τη διαφθορά. Να µη συµβιβαστούµε µε την αναξιοκρατία και
την αναποτελεσµατικότητα στη δηµόσια διοίκηση. Να µην συµβιβαστούµε µε το άδικο, την ανοµία, τη µετριότητα, τον ωχαδερφισµό. Να µη βολευτούµε, ως Βουλευτές, µε τα όποια προνόµια
και κύριος στόχος να γίνεται η επανεκλογή. Τότε το παιχνίδι το
χάσαµε.
Είναι ο κατάλληλος χρόνος, το σωστό timing, να γίνουν τοµές
και ριζικές αλλαγές, βλέποντας τα λάθη του παρελθόντος κα τις
αιτίες της κακοδαιµονίας. Είναι ανάγκη όλοι να συµφωνήσουµε
ότι πρέπει να διαµορφωθεί µια στρατηγική βιώσιµης ευηµερίας,
στην οποία θα πρέπει να υπάρχει σύγκλιση της µεγάλης πλειοψηφίας της κοινωνίας.
Το σχέδιο βιώσιµης ευηµερίας είναι σε µεγάλο βαθµό ασύµβατο µε αυτό που ονοµάζουµε «νεοφιλελευθερισµό». Οι κυρίαρχες πολυεθνικές επιχειρήσεις, κυνηγώντας την κερδοσκοπία,
δηµιουργούν συνεχώς νέες ανάγκες, που οι περισσότερες είναι
πλασµατικές και όχι πραγµατικές ανάγκες. Με τη βοήθεια των
µέσων ενηµέρωσης, που ελέγχουν άµεσα ή έµµεσα ως διαφηµιζόµενοι πελάτες, διαµορφώνουν ακόµα και τις επιθυµίες των ανθρώπων, ακόµα και την αισθητική τους, παραδείγµατος χάριν,
στη µόδα.
Η οικονοµία διαµορφώνεται από τους ανταγωνισµούς και τα
δόγµατα των οικονοµολόγων της διαρκούς ποσοτικής αύξησης
του ΑΕΠ χωρίς ποιοτικά χαρακτηριστικά βιωσιµότητας, µε οδηγό
τις οικονοµίες µεγάλης κλίµακος, τον ανταγωνισµό και όποιος
αντέξει.
Σ’ αυτή τη λογική λειτουργεί και το χρηµατοπιστωτικό σύστηµα. Οι εταιρείες κυνηγούν τους φορολογικούς παραδείσους
και τη φτηνή εργασία. Το αποτέλεσµα το ζούµε: αποβιοµηχάνιση
των χωρών, λεηλασία των φυσικών πόρων, ανισόρροπες οικονοµίες έτοιµες για κατάρρευση, λαοί στην ανεργία ή την απειλή της
απόλυσης.
Εµείς οι Οικολόγοι και οι συνεπείς αριστεροί αµφισβητούµε το
σύστηµα της νεοφιλελεύθερης παγκοσµιοποίησης. Την πολιτική
οικολογία δεν την εκφράζει το µεγάλο κράτος, που πολλοί συνειρµικά ταυτίζουν µε το σοβιετικό µοντέλο. Να θυµίσω ότι ο
Μαρξ µιλούσε για µαρασµό του κράτους. Την οικολογία εκφράζει το µοντέλο της διοικητικής και οικονοµικής αποκέντρωσης, οι
ισχυρές τοπικές οικονοµίες, οι κοινωνικές επιχειρήσεις, η πολιτική επιλογή δραστικού περιορισµού των πολυεθνικών επιχειρήσεων και στήριξης των µικροµεσαίων επιχειρήσεων, η οικονοµία
των πόρων, η προστασία της φύσης, αλλά και η αλλαγή του µοντέλου του εφήµερου καταναλωτισµού που διαµορφώνει η ασύδοτη αγορά. Επίσης η διατροφική αυτάρκεια.
Αυτά γενικά τα ανέφερα για να τονίσω τη διακριτή στόχευση
της πολιτικής οικολογίας από άλλες πολιτικές, ότι το καθήκον
µας απέναντι στις επόµενες γενιές των ανθρώπων και της ζωής
στον πλανήτη δεν εξαντλείται από µερικά µέτρα που θα λάβουµε
για την οικονοµία ενέργειας ή για την προστασία των δασών.
Πρέπει να ξανασκεφτούµε σοβαρές αλλαγές στο κοινωνικό και
οικονοµικό σύστηµα.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Δ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΝΙΚΗΤΑΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ)
Ετούτο το νοµοσχέδιο φέρνει διατάξεις εναρµόνισης µε τις ευρωπαϊκές οδηγίες σχετικά µε την εξοικονόµηση ενέργειας. Έρχεται δε, λίγες εβδοµάδες πριν από την παγκόσµια διάσκεψη του
Παρισιού για την κλιµατική αλλαγή.
Κι γι’ αυτό θα αναφέρω µερικές από τις συνέπειες της κλιµατικής αλλαγής σύµφωνα µε τα στοιχεία της οργάνωσης «GREENPEACE». Περισσότερες από τριακόσιες χιλιάδες άνθρωποι σε
ολόκληρο τον πλανήτη πεθαίνουν κάθε χρόνο εξαιτίας των κλιµατικών αλλαγών. Περισσότερα από τριακόσια είκοσι πέντε εκατοµµύρια άνθρωποι επηρεάζονται µε κάποιον τρόπο στη ζωή
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εξαιτίας των κλιµατικών αλλαγών. Δεν θα αναφέρω όλα τα στοιχεία. Πάντως η ερηµοποίηση πλέον επεκτείνεται και στην εύκρατη ζώνη.
Το τι πρέπει να κάνουµε το λέει και µέσα η εισήγηση. Βάζει
τους στόχους µέχρι το 2020, αλλά υπάρχουν και στόχοι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 2030: µείωση των εκποµπών αερίων
του θερµοκηπίου κατά 40% τουλάχιστον σε σύγκριση µε τα επίπεδα του 1990. Άντληση του 27% τουλάχιστον της συνολικής
ενεργειακής κατανάλωσης από ανανεώσιµες πηγές ενέργειας.
Όπως τόνισα και στις επιτροπές, η χώρα µας παρόλες τις προσπάθειες για την υποχρεωτική στροφή στις ανανεώσιµες πηγές
ενέργειας, έχει µείνει πολύ πίσω, ειδικά στον τοµέα εξοικονόµησης ενέργειας στους δύο κύριους τοµείς που µπορούµε να κάνουµε οικονοµία: στα κτήρια και στις µεταφορές. Εκεί
προχωρούµε µε ρυθµούς χελώνας.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Δύο λεπτά παρακαλώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Δηµαρά, δύο
λεπτά όχι. Μισό λεπτό να κλείσετε. Πρέπει να σεβαστούµε όσους
υπολείπονται.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΑΡΑΣ: Η σχετική διεύθυνση του Υπουργείου
Περιβάλλοντος, λέει, λοιπόν, το άρθρο 6, έχει την ευθύνη της
σύνταξης έκθεσης µακροπρόθεσµης στρατηγικής για την κινητοποίηση επενδύσεων και την ανακαίνιση του κτηριακού αποθέµατος, που αποτελείται από κατοικίες και εµπορικά
καταστήµατα, δηµόσια κτήρια και ιδιωτικά και περιλαµβάνει τις
συγκεκριµένες υποχρεώσεις.
Τώρα, όµως, µένει η υλοποίηση των µέτρων και η υπέρβαση
των στόχων. Η ενεργειακή αναβάθµιση των κτηρίων είναι αναγκαίο µέτρο, αλλά δεν πρέπει να µείνει στους νόµους και στις
µελέτες. Επενδύσεις και χρήµατα από ευρωπαϊκά κονδύλια µπορούν να µοχλεύσουν έναν τοµέα που θα δώσει θέσεις εργασίας.
Στη συνέχεια θα δώσει δυναµική και σε άλλους συναφείς τοµείς
της οικονοµίας.
Στην Ελλάδα έχουµε εξειδικευµένο επιστηµονικό και εργατοτεχνικό προσωπικό που είναι στην ανεργία και στη µελαγχολία
της απαξίας. Ας το αξιοποιήσουµε.
Κάποτε δόθηκαν κίνητρα για τους ηλιακούς…
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει επανειληµµένα το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Δηµαρά, σας
παρακαλώ να κλείσετε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΑΡΑΣ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε. Αφήστε µε
να κλείσω µε το τελευταίο.
Το πρόγραµµα εξοικονόµησης ενέργειας πρέπει να επεκταθεί
και πέρα από τα κτήρια και στις µεταφορές, την ανάπτυξη των
σιδηροδρόµων στη χώρα µας, στα δίκτυα των ποδηλατοδρόµων
και τα πεζοδρόµια µέσα στις πόλεις. Είναι ένα σχέδιο που είχε
εκπονηθεί µάλιστα από το Πολυτεχνείο για την Αθήνα και το
οποίο δεν έχει προχωρήσει. Κίνητρα για οχήµατα χαµηλών
ίππων, υβριδικά, ηλεκτρικά, υδρογόνου και λοιπά.
Η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, συνεργαζόµενη µε τους Οικολόγους
Πράσινους αλλά και η κοινωνία µας και όλες οι πολιτικές δυνάµεις έχουµε µια υποχρέωση: Να προστατέψουµε το µέλλον των
παιδιών µας και το θαύµα της ζωής στον µοναδικό πλανήτη που
ονοµάσαµε Γη.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κατά πρώτον κάνω έκκληση στους συναδέλφους να
δείξουµε αλληλοσεβασµό µεταξύ µας και να τηρήσουµε τον
χρόνο των έξι λεπτών. Κατόπιν τούτου, όποιοι έχετε κείµενο, αναπροσαρµόστε το και µειώστε το, ώστε να κλείνετε στα έξι λεπτά.
Δεύτερον, στους κυρίους Υπουργούς δεν θα δώσω τον λόγο,
παρά µόνο στο τέλος. Εάν πρέπει να απαντήσουν σε διευκρινίσεις που θα έχουν ζητηθεί από συναδέλφους, θα δοθεί ένα πεντάλεπτο να απαντήσουν διευκρινιστικά. Ενδιαµέσως, δεν
πρόκειται να διακόψω τη ροή των συναδέλφων και να δώσω λόγο
σε Υπουργούς.
Τρίτον, οι Βουλευτές των κοµµάτων που έχουν κάνει αίτηση
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ονοµαστικής ψηφοφορίας να είναι παρόντες στις 22.30’ για την
ανάγνωση του καταλόγου.
Τέταρτον, η Διάσκεψη των Προέδρων είχε πάρει µε ευρεία
πλειοψηφία απόφαση να τελειώσει η αποψινή συνεδρίαση στις
22.00’. Εκ µέρους όλων των συναδέλφων του Προεδρείου ζητώ
συγγνώµη, γιατί κάποιοι συνάδελφοι δεν θα προλάβουν να µιλήσουν. Λόγω των γεγονότων που µεσολάβησαν, αναλαµβάνω την
ευθύνη έναντι του Προέδρου της Βουλής, γιατί δεν τον έχω ρωτήσει, και θα πάµε µέχρι τις 22.30’, ώστε να µπορέσουν να µιλήσουν περισσότεροι συνάδελφοι. Εκείνη την ώρα θα ξεκινήσουµε
την ονοµαστική ψηφοφορία.
Επειδή από ό,τι βλέπω υπάρχουν εκπρόσωποι από όλα τα κόµµατα µέσα στην Αίθουσα αυτή τη στιγµή, ερωτώ: Είµαστε σύµφωνοι µε τη διαδικασία που σας είπα;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ωραία. Σας ευχαριστώ πολύ.
Κύριε Κέλλα, έχετε τον λόγο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΕΛΛΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πριν αναφερθώ στο σηµερινό
νοµοσχέδιο, θα ήθελα να πω δυο λόγια για τα σηµερινά γεγονότα, για τη µεγαλειώδη πορεία, στην οποία συµµετείχαν χιλιάδες λαού, που διοργάνωσε η Πανποντιακή Οµοσπονδία Ελλάδος
µε αφορµή τις δηλώσεις του Υπουργού Παιδείας, του κ. Φίλη.
Και βεβαίως είχαµε και τα έκτροπα, τα οποία συνέβησαν και νοµίζω ότι καταδικάζουµε όλοι, από οποιαδήποτε πλευρά και αν
προέρχονται.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Φασιστικά ήταν, όχι έκτροπα!
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΕΛΛΑΣ: Για πρώτη φορά, όµως, Υπουργός ελληνικής Κυβέρνησης αµφισβητεί επισήµως τη Γενοκτονία των Ποντίων. Όταν καλείται ένας Υπουργός σε οποιαδήποτε εκποµπή,
δεν καλείται ούτε για να εκφράσει ούτε την προσωπική του
άποψη ούτε την επιστηµονική του άποψη. Καλείται να πει την
άποψή του ως Υπουργός, ως εκπρόσωπος της Κυβέρνησης.
Σε συνδυασµό δε µε το γεγονός ότι ο προηγούµενος Υπουργός Παιδείας της Κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ αφαίρεσε από το βιβλίο Ιστορίας το κεφάλαιο περί ποντιακού Ελληνισµού, µήπως
πρέπει να οδηγούµεθα σε άλλες σκέψεις;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΤΖΑΣ: Δεν ισχύει αυτό που λέτε!
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΕΛΛΑΣ: Κύριε Υπουργέ, κύριοι της Κυβέρνησης,
αυτό αποτελεί προσβολή των νεκρών µας και παραχώρηση εθνικού εδάφους. Ελπίζω και εύχοµαι να µην εξελίσσεται κάποιο
άλλο σχέδιο ερήµην της Βουλής.
Έρχοµαι τώρα στο νοµοσχέδιο, που είναι το δεύτερο νοµοσχέδιο των προαπαιτουµένων, όπως ισχυρίζεστε, που έχουν συµφωνηθεί µε τους δανειστές. Εκτός του ότι περιέχει ρυθµίσεις οι
οποίες δεν είναι επείγουσες και εποµένως επ’ ουδενί λόγο δεν
δικαιολογείται ο χαρακτήρας του ως επείγοντος, το πρώτο
άρθρο, που αφορά τις τροποποιήσεις του άρθρου 1 του ν.
4337/2015 που νοµοθετήσαµε προ δεκαηµέρου, εκθέτει ανεπανόρθωτα την Κυβέρνηση.
Πρέπει να καταλάβετε ότι η Βουλή δεν µπορεί να νοµοθετεί
κάτω από πίεση, διότι γίνονται σοβαρά λάθη, τα οποία εκθέτουν
και τη χώρα. Εσείς µας αναγκάζετε να νοµοθετούµε µόνο µε διαδικασίες ή επείγοντος ή κατεπείγοντος.
Επιπλέον, το νοµοσχέδιο αυτό φέρνει δύο νέες ρυθµίσεις,
πολύ σοβαρές, µη επείγουσες βέβαια, οι οποίες από µόνες τους
θα προκαλούσαν θύελλα αντιδράσεων και τις οποίες προσπαθείτε να κρύψετε µέσα στα άλλα άρθρα του νοµοσχεδίου, που
αφορούν τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης.
Η πρώτη ρύθµιση αφορά στο άρθρο 51, στην κατάργηση του
αγροτικού πετρελαίου. Αυτό, κυρίες και κύριοι, είναι ένα καίριο
χτύπηµα στην πρωτογενή παραγωγή, για την οποία όλοι σε
αυτήν την Αίθουσα συµφωνούµε ότι αποτελεί τον βασικό πυλώνα
ανάπτυξης, ώστε να βγει η χώρα από την κρίση. Έχετε εξουθενώσει τους αγρότες µε την αύξηση του ΦΠΑ στα αγροτικά εφόδια.
Ακολουθεί αύξηση συντελεστών φορολόγησης από το 13%
στο 20% και στο 26% την επόµενη χρονιά. Υπερτριπλασιάζετε τις
ασφαλιστικές εισφορές στον ΟΓΑ. Αυξάνετε την προκαταβολή
φόρου από το 27% στο 100% σταδιακά. Φορολογείτε και τις
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αγροτικές επιδοτήσεις από το πρώτο ευρώ. Και τώρα έρχεστε
και καταργείτε και το αγροτικό πετρέλαιο. Αυτά βεβαίως δεν
υπήρχαν στο παρελθόν.
Επί τη ευκαιρία, τι θα γίνει µε την ενιαία συνδεδεµένη που είµαστε µέσα Νοεµβρίου και ακόµα δεν την έχουν πάρει οι αγρότες µας; Τι θα γίνει µε το αγροτικό πετρέλαιο που τους οφείλετε
από το προηγούµενο έτος; Αυτά είναι αποτέλεσµα υπερήφανης
διαπραγµάτευσης; Ή µήπως ισχύει αυτό που είπε ο κ. Σταθάκης
στον κ. Λουράντο, τον Πρόεδρο του Πανελληνίου Συλλόγου των
Φαρµακοποιών: Κοιτάξτε –ωµά το είπε- είµαστε υπό καθεστώς
επιτήρησης. Μας δίνουν 100 δισεκατοµµύρια οι δανειστές. Κάποιες τάξεις θα τις «δώσουµε» στεγνά. Αν αυτό εσείς το ασπάζεστε, εγώ δεν είµαι υπερήφανος.
Και έρχοµαι στο άρθρο 31. Εσείς συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ, δεν
ήσασταν αυτοί που επί είκοσι χρόνια ως αντιπολίτευση αγωνιζόσασταν για την αυτονοµία των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης; Τώρα τι άλλαξε; Γίνατε Κυβέρνηση; Την περασµένη
εβδοµάδα νοµοθετήσατε το Υπουργείο Οικονοµικών να αναλαµβάνει τη διαχείριση των οικονοµικών των περιφερειών και σήµερα
υποβαθµίζετε τελείως τον ρόλο των περιφερειακών συµβουλίων
και των περιφερειών. Προσπαθώντας να ελέγξετε τη διαδικασία
των ΠΕΣΔΑ, τα καθιστάτε υποχείρια της κεντρικής διοίκησης. Τι
σηµαίνει «το περιφερειακό συµβούλιο υιοθετεί την άποψη του
Υπουργού»; Άρα ο Υπουργός αποφασίζει. Η εφαρµογή του µνηµονίου, συνάδελφοι, σας έχει αλλοτριώσει και νοµίζω ότι βρίσκεστε σε ιδεολογική σύγχυση.
Όσον αφορά το πρώτο κοµµάτι του νοµοσχεδίου, που αναφέρεται στην ενεργειακή απόδοση σε όλους τους τοµείς της οικοδοµικής δραστηριότητος, δεν υπάρχουν διαφωνίες, αν και όλες
αυτές οι διαδικασίες είναι περίπλοκες και αµφιβάλλω εάν θα µπορέσουν να εφαρµοστούν. Ο εθνικός στόχος για το 2020 µε 18,4
τόνους ισοδυνάµου πετρελαίου είναι πολύ φιλόδοξος, αν όχι ανέφικτος.
Με το άρθρο 21 δηµιουργείται µια νέα δηµόσια τοµή, ένα νέο
ειδικό Ταµείο Ενεργειακής Απόδοσης, µε σκοπό και στόχευση
που εµπίπτουν στο πεδίο δράσης του Πράσινου Ταµείου. Αυτή
την εποχή είναι ανεπίτρεπτο αυτό και δεν πειστήκαµε για την
ανάγκη δηµιουργίας του. Μήπως δεν εξυπηρετεί τίποτα άλλο
πέρα από το βόλεµα ηµετέρων;
Συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ, έχετε καταργήσει τα προνοιακά επιδόµατα. Καταργείτε το ΕΚΑΣ. Από προχθές υπάρχει η δυνατότητα πλειστηριασµού της πρώτης κατοικίας. Στο ασφαλιστικό
επικρατεί ένα αλαλούµ. Προβαίνετε σε αναδροµική περικοπή
συντάξεων, ακόµα και κάτω από τα 1.000 ευρώ. Είστε υπερήφανοι γι’ αυτά; Μήπως τουλάχιστον είναι τώρα µια ευκαιρία να δείξετε µια ευαισθησία προς τους πολύτεκνους, καθώς και µικρό
είναι το ποσοστό και κόστος δεν έχει, και να κάνετε αποδεκτή
την τροπολογία για τις µετεγγραφές των πολυτέκνων πέραν του
ποσοστού του 15%;
Πληροφορούµαστε επίσης ότι το ΙΚΥ για το 2015 δεν θα δώσει
βραβεία και υποτροφίες σε φοιτητές που διακρίθηκαν στις εξετάσεις των ΤΕΙ, διότι δεν υπάρχουν, λέει, πιστώσεις. Το θέµα δεν
είναι οι πιστώσεις. Το θέµα είναι η ιδεοληψία. Είναι το γεγονός
πως λέτε καθηµερινά ότι η αριστεία είναι ρετσινιά. Πώς είναι δυνατόν να υπάρχουν πιστώσεις για άλλους διορισµούς, για άλλες
θέσεις που προκηρύσσετε και δεν υπάρχουν για τους αρίστους;
Δεν θα αναφερθώ στο άρθρο 53 για τον Οργανισµό του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών, που δίνεται τρίτη παράταση. Θυµάστε
τι λέγατε για όλα αυτά.
Έρχοµαι στην τροπολογία την οποία κατέθεσε σήµερα ο
Υπουργός Υγείας, ο κ. Πολάκης, για τις διοικήσεις των νοσοκοµείων.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Με την τροπολογία
κλείνετε, κύριε Κέλλα. Έτσι;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΕΛΛΑΣ: Βεβαίως κλείνω, κύριε Πρόεδρε.
Με την ισχύουσα νοµοθεσία, όταν λείπει ο διοικητής ή ο αναπληρωτής διοικητής από το νοσοκοµείο, δεν µπορεί να πάρει
απόφαση το διοικητικό συµβούλιο. Επικαλέστηκε µάλιστα ο
Υπουργός το πρωί ως παράδειγµα το Πανεπιστηµιακό Νοσοκοµείο Λάρισας. Ως εδώ καλά.
Χθες, όµως, ο κ. Πολάκης ανέφερε ότι έχουν αξιολογηθεί οι
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διοικητές και οι αναπληρωτές διοικητές των νοσοκοµείων της
χώρας και επίκειται η αποποµπή του µεγαλύτερου ποσοστού. Και
έρχεται σήµερα στην τροπολογία και λέει ότι τα νοσοκοµεία θα
µπορούν να λειτουργούν υπό τη διεύθυνση του διευθυντή των
διοικητικών υπηρεσιών του νοσοκοµείου. Μήπως αυτός είναι ο
λόγος της τροπολογίας, κύριε Υπουργέ;
Νοµίζω ότι είναι ντροπή και πρέπει αυτήν την τροπολογία να
την αποσύρετε. Μήπως φταίνε οι διοικητές που τα νοσοκοµεία
δεν λειτουργούσαν; Μήπως σαµποτάραν οι διοικητές τα νοσοκοµεία;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ελάτε, κύριε Κέλλα,
τελειώνετε.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΕΛΛΑΣ: Ξέρετε ποιο είναι το πρόβληµα των νοσοκοµείων. Είναι η υποχρηµατοδότηση. Λειτουργούν µε το 40% του
προϋπολογισµού.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, νοµίζω ότι τα παραµύθια για τα
προαπαιτούµενα και η δέσµευση της χώρας τελειώνουν εδώ. Η
ώρα της αλήθειας έφτασε. Βεβαίως, εµείς αυτό το νοµοσχέδιο
θα το καταψηφίσουµε.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Μέχρι να έρθει στο
Βήµα ο παλιός καλός µου συνάδελφος κ. Κουτσούκος, να ετοιµάζεται ο κ. Δηµήτριος Εµµανουηλίδης, ο κ. Ηγουµενίδης και ο
κ. Νικόλαος Παπαδόπουλος.
Κύριε Κουτσούκο, έχετε τον λόγο.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το ερώτηµα που πλανάται πάνω
από την Αίθουσα -όχι το φάντασµα που πλανάται πάνω από την
Ευρώπη- είναι αν ο µεταλλαγµένος, µεταµνηµονιακός ΣΥΡΙΖΑ
έχει ένα ολοκληρωµένο σχέδιο που να υπερβαίνει τις δεσµεύσεις
και τις δουλείες που ανέλαβε µε αυτό το τρίτο επαχθέστερο µνηµόνιο ή απλώς εξαντλεί την κυβερνητική του δραστηριότητα,
µέσα από τις αµφιθυµίες, τις αναβλητικότητες, στην υλοποίηση
των δεσµεύσεων που ανέλαβε µαζί µε τους ΑΝΕΛ ή, εν πάση περιπτώσει, στα όσα επιβάλλουν οι δανειστές µας µε τις εντολές
τους.
Γιατί τα λέω αυτά; Γιατί το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο έχει χαρακτηριστικά παραδείγµατα που αποδεικνύουν αυτά που είπα.
Τι λένε οι Υπουργοί της Κυβέρνησης όταν βρεθούν σε ένα
πάνελ ή ακόµα και εδώ στη Βουλή, όταν στριµώχνονται για το τι
θα γίνει; Η πρώτη τους κουβέντα είναι η παραγωγική ανασυγκρότηση και την επενδύουν µε µια θεωρία. Για δείτε, λοιπόν,
αυτό το νοµοσχέδιο πώς επεµβαίνει στην παραγωγική ανασυγκρότηση.
Το πρώτο ζήτηµα που θίγεται µε αυτό το νοµοσχέδιο είναι ότι
τελειώνουν οι επιστροφές του φόρου του πετρελαίου για τους
αγρότες και, αντί αυτού, η Κυβέρνηση δεν αποδέχεται µια λογική
πρόταση, επεξεργασµένη –την είχαµε ξεκινήσει όταν ήµουν κι
εγώ στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης- που λέει ότι µπορούµε, µε βάση το ΟΣΔΕ, να δώσουµε κάρτα στους κατ’ επάγγελµα αγρότες για να µειώσουν το κόστος παραγωγής.
Το κόστος παραγωγής αυξήθηκε λόγω της αύξησης των εφοδίων από το 13% στο 23%, το κόστος παραγωγής επιβαρύνεται
από µια σειρά φορολογικές αλλαγές που έχει κάνει η Κυβέρνηση
και επιβαρύνονται, επίσης, οι αγρότες µε πρόσθετο φόρο εισοδήµατος και µε πρόσθετη προκαταβολή. Αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγµα. Χαίροµαι που είναι εδώ ο Υπουργός
Αγροτικής Ανάπτυξης, γιατί µπορεί κάτι να µας πει.
Προς το παρόν δεν µπορεί να µας πει ούτε πότε θα δώσουµε
την ενιαία ενίσχυση, δηλαδή τις επιδοτήσεις. Εγώ θυµάµαι ότι
στις 16 Οκτώβρη οι αγρότες διαµαρτύρονταν γιατί δεν είχαν
πάρει την επιδότηση, επειδή περίµεναν να την πάρουν στις 15
που αρχίζει το γεωργικό έτος και έπαιρνε η κυβέρνησή µας την
άδεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση να προκαταβάλει τις επιδοτήσεις και το έκανε.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Πέρυσι πότε τη δώσατε;
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Τώρα, λοιπόν, οι αγρότες έχουν
αποδεχθεί ότι αυτή η Κυβέρνηση δεν µπορεί να τους δώσει τις
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επιδοτήσεις και βγαίνουν στους δρόµους για να υπερασπίσουν
ότι τους απέµεινε από τη λαίλαπα που έρχεται.
Δεύτερο παράδειγµα για την παραγωγική ανασυγκρότηση.
Υπέστη η Κυβέρνηση µια κοινοβουλευτική ήττα κάτω από την αντίδραση όλης της Αντιπολίτευσης. Επιχείρησε, λοιπόν, να πάρει
πίσω το πλεονέκτηµα που είχαµε δώσει εδώ και µια δεκαετία,
από το 2003, στις µικρές βιοµηχανίες και βιοτεχνίες ζύθου για να
είναι ανταγωνιστικές, να δηµιουργήσουν θέσεις εργασίας, να
προαγάγουν την τοπική επιχειρηµατικότητα σε συνδυασµό µε
την αγροτική ανάπτυξη.
Αυτή η πολιτική πρωτοβουλία της Κυβέρνησης στιγµατίστηκε
από όλους, καθώς είναι αυταπόδεικτο ότι εξυπηρετεί τα δυο µεγάλα µονοπώλια του ζύθου, ολιγοπώλια στην πραγµατικότητα.
Αλήθεια, κύριοι της Κυβέρνησης, ο κ. Κυριτσάκης της Επιτροπής Ανταγωνισµού, έχει δέκα χρόνια στα χέρια του την έκθεση
ελέγχου για τη δεσπόζουσα θέση στην παραγωγή του ζύθου. Θα
την αναζητήσετε;
(Χειροκροτήµατα)
Γιατί θυµίζω, κύριε Υπουργέ, ότι ο κ. Κυριτσάκης έσπευσε να
βγάλει απόφαση και να τιµωρήσει τις ελληνικές συνεταιριστικές
πτηνοτροφικές µονάδες της Πίνδου και της Άρτας για εναρµονισµένες πρακτικές και τα πρόστιµα τα πληρώνουν, τα ρύθµισαν
µάλιστα µε τις εκατό δόσεις. Ποια είναι η δουλειά σας για την
παραγωγική ανασυγκρότηση; Αναφέροµαι στα δυο παραδείγµατα που είναι µέσα στο νοµοσχέδιο.
Έρχοµαι τώρα στο άλλο παράδειγµα, που είναι πάλι µέσα στο
νοµοσχέδιο. Αυτό αφορά τη φοροδιαφυγή. Ποιο είναι το σχέδιο
της Κυβέρνησης; Έχει µια διάταξη που µεταφέρει πεντακόσιους
υπαλλήλους του ΣΔΟΕ στη Γενική Γραµµατεία Δηµοσίων Εσόδων και τέσσερις χιλιάδες υποθέσεις.
Μας έφερε τροπολογία εδώ ο κ. Αλεξιάδης που λέει ότι ο Γενικός Γραµµατέας -µόνος του, παρακαλώ- θα βγάζει τα κριτήρια
επιλογής αυτών των υποθέσεων, θα τις ελέγχει και µε τη νοµοθετική βελτίωση που έκανε προετοιµάζει όλους ότι κάποιες θα
παραγραφούν χωρίς καµµία ευθύνη. Από την άλλη µεριά, βάζει
τον κ. Τσίπρα να λέει εδώ στη Βουλή -και να τον χειροκροτούν οι
Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ- ότι παρατείνει την παραγραφή των υποθέσεων της λίστας Λαγκάρντ και των άλλων. Αυτό τι είναι;
Εν πάση περιπτώσει, ας απαντήσει ο κ. Αλεξιάδης -τον έχουµε
καλέσει από προχθές- τι θα γίνει µε τις υποθέσεις, τις υπόλοιπες
τριάντα τέσσερις χιλιάδες που µπαίνουν στο ΣΔΟΕ, των διακοσίων πενήντα υπαλλήλων, που είναι ώριµες. Και τελικά, αυτές
που θα πάνε στη Γενική Γραµµατεία Εσόδων δεν θα πάνε µε εκθέσεις ελέγχου ή µε πληροφοριακά φύλλα και ποιος θα τα ελέγξει;
Άρα αυτό το σχέδιο, γι’ αυτό που ξιφουλκούν καθηµερινά δηλαδή κατά της φοροδιαφυγής στις τηλεοράσεις και στη Βουλή,
αποδεικνύεται ότι είναι εντελώς στα χαρτιά, είναι έωλο και όταν
έρθει η ώρα να απολογηθούν, δεν θα µπορούν τότε να καταγγέλλουν τους προηγούµενους, αλλά θα πρέπει να µας πουν τι
έχουν κάνει οι ίδιοι.
Το τρίτο ζήτηµα αυτής της αντίφασης, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι το ασφαλιστικό. Έκανε ό,τι έκανε η Κυβέρνηση µε
το µνηµόνιο, τρεις φορές τα ψήφισε, τα ξεψήφισε. Της έχουµε
κάνει µια νοµοτεχνικά επεξεργασµένη πρόταση, την οποία καταθέσαµε µε τροπολογία, που λέει ότι τα κατοχυρωµένα δικαιώµατα την ηµέρα που ψηφίσαµε αυτές τις διατάξεις δεν θίγονται.
Μας λέει άλλα ο κ. Πετρόπουλος, τον οποίον ακούσαµε εδώ στο
Βήµα της Βουλής.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω σε µισό λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
Ξέρετε πού οδηγεί αυτή η αντιφατική πολιτική της Κυβέρνησης, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι; Πέραν του ότι κόβουµε τη
σύνταξη του ανασφάλιστου υπερήλικα, πέραν του ότι µειώνουµε
τη βασική σύνταξη, οδηγεί άλλους να τους πάµε στα εξήντα επτά
και άλλους να τους υποχρεώσουµε στο τέλος του χρόνου να
βγουν µε τριανταπέντε χρόνια, ενώ θέλουν να µείνουν στη δουλειά τους.
Θα µπορούσα, λοιπόν, να αναφερθώ και σε άλλα παραδείγµατα αυτού του νοµοσχεδίου, όπως είναι το Μέγαρο Μουσικής,
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για παράδειγµα, που ξιφουλκούσατε κατά των παρατάσεων που
δίναµε. Έχετε σχέδιο για το Μέγαρο Μουσικής ή απλώς κάνετε
τώρα και εσείς δηµόσιες σχέσεις;
Άρα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε αυτά και άλλα που θα
µπορούσε να πει κανένας για το νοµοσχέδιο, αποδεικνύεται ότι
και η δεύτερη ελπίδα τού «διαπραγµατεύτηκα σκληρά και έχω
ένα σχέδιο» φεύγει και αυτή γρήγορα, όπως έφυγε και η πρώτη,
του «σκίζω µνηµόνια» και, δυστυχώς, τα πράγµατα δεν θα είναι
καθόλου εύκολα για τους Έλληνες πολίτες. Απαιτείται µια άλλη
πολιτική, ένα άλλο σχέδιο εξόδου της χώρας από την κρίση.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, και για την ανοχή των πενήντα
εννιά δευτερολέπτων.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κι εγώ, Γιάννη.
Ο κ. Εµµανουηλίδης έχει τον λόγο.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ: Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, το ύφος του καθενός µας είναι υποδηλωτικό του ήθους του.
Σε κρίσιµες ιστορικά στιγµές, σαν αυτές που ζούµε, θα πρέπει
όλοι να σταθούµε στο ύψος των περιστάσεων, που σηµαίνει αυτοσυγκράτηση και αυτοέλεγχος στις όποιες αντιδράσεις, δικαιολογηµένες ή αδικαιολόγητες.
Θα απευθυνθώ αρχικά στους συναδέλφους της Νέας Δηµοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ. Παρατηρώντας, κύριοι συνάδελφοι, όλο
αυτό το διάστηµα των τελευταίων εννέα µηνών τη συµπεριφορά
σας µέσα στην Αίθουσα, διαπιστώνω ότι νιώθετε άβολα. Δεν µπορείτε να τακτοποιηθείτε µε τις αλλεπάλληλες συντριπτικές εκλογικές σας ήττες. Αναζητείτε –δυστυχώς, για σας- τα αίτια της
πολιτικής σας απαξίωσης από τον λαό στον υποτιθέµενο λαϊκισµό του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν έχετε αποσαφηνίσει τη διαφορά µεταξύ
αυτών των όρων, «λαϊκός» και «λαϊκισµός».
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της Νέας Δηµοκρατίας και του
ΠΑΣΟΚ, βρείτε επιτέλους επαφή µε την κοινωνική και πολιτική
πραγµατικότητα. Η πεισµατική στήριξη που παρέχει η κοινωνία
στον ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι απόρροια του λαϊκισµού του. Είναι αποτέλεσµα της βιωµατικής σχέσης της µε την Αριστερά.
Ο λαός µας αντιλαµβάνεται ότι οι Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, που
βρισκόµαστε σ’ αυτά εδώ τα έδρανα, είµαστε σάρκα από τη
σάρκα του. Την κοινωνική και πολιτική µας αναγνώριση και αποδοχή δεν µας τη χάρισε κανένα πολιτικό τζάκι, δεν µας την πρόσφερε καµµία υποστήριξη οικονοµικού πάτρωνα. Όλα τα χρόνια
µέχρι σήµερα συµπορευτήκαµε και συστρατευθήκαµε µε τον
λαό, γιατί η ύπαρξή µας είναι στη βαθιά ουσία της λαϊκή.
Αυτή τη σχέση µε τον λαό δεν µπορεί να τη διαρρήξει καµµία
επώδυνη κοινωνικά συµφωνία, προϊόν του εκβιασµού των δανειστών και αυτό γιατί η κοινωνία, παρά την οδύνη από τη σκληρότητα των µέτρων, νιώθει πως µόνο ένα κοµµάτι του εαυτού της,
όπως είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, µπορεί να διαχειριστεί µε συναίσθηση της
κοινωνικής ευθύνης αυτή τη χαώδη κατάσταση που οι κυβερνήσεις σας σε όλα τα µεταπολιτευτικά χρόνια µε την πολιτική τους
επέφεραν στον τόπο.
Αντιληφθείτε, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, τη σαφή διάκριση
των δύο όρων. Γνωρίζω πως είναι δύσκολο να την ενστερνιστείτε.
Όµως, πιστέψτε µας, θα είναι για το καλό σας.
Όσον αφορά στο προκείµενο, µε το παρόν νοµοσχέδιο συζητούµε βελτιώσεις για την ενεργειακή απόδοση δηµοσίων και ιδιωτικών κτηρίων και την τροποποίηση ή κατάργηση συγκεκριµένων
οδηγιών. Συζητούµε για την ενσωµάτωση µίας οδηγίας, για την
οποία εκτιµώ πως, τόσο η Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και η χώρα
µας, λειτούργησε εξαιτίας της καθυστέρησης ως Επιµηθέας σε
σχέση µε την περιβαλλοντική προστασία.
Ωστόσο, επειδή ποτέ δεν είναι αργά, έστω και µε αδικαιολόγητη καθυστέρηση εναρµονιζόµαστε σε µία αδήριτη ανάγκη να
προστατεύσουµε στοιχειωδώς το περιβάλλον, αναβαθµίζοντας
την ενεργειακή απόδοση των κτηρίων, τόσο δηµοσίων όσο και
ιδιωτικών. Παράλληλα, µε την κύρωση αυτής της οδηγίας επιτυγχάνεται σηµαντική οικονοµία κλίµακος, ιδιαίτερα µάλιστα σε
εποχές οικονοµικής ασφυξίας όπως οι σηµερινές.
Στο σηµείο αυτό, απευθυνόµενος στους συναδέλφους του
ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δηµοκρατίας, θα ήθελα να καταθέσω το
εξής: Στην Καβάλα, περιφέρεια απ’ όπου προέρχοµαι, τα τελευ-
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ταία χρόνια κατασκευάστηκαν δηµόσια κτήρια, όπως το δικαστικό µέγαρο, το γενικό νοσοκοµείο, το κλειστό κολυµβητήριο.
Κατασκευάστηκαν κτήρια δεκάδων χιλιάδων τετραγωνικών µέτρων, χωρίς να ληφθεί η παραµικρή πρόνοια εξοικονόµησης
ενέργειας. Ενεργοβόρα και κοστοβόρα κτήρια κατασκευάστηκαν
στη λογική του αβδηριτισµού. Αποτελεί µνηµείο εγκληµατικής
προχειρότητας το να κατασκευάζεται κλειστό κολυµβητήριο,
χωρίς να ληφθεί καµµία απολύτως πρόνοια για την αξιοποίηση
ανανεώσιµης πηγής ενέργειας µε την τοποθέτηση στην οροφή
φωτοβολταϊκών στοιχείων.
Αυτά για να γνωρίζει η κοινωνία το πώς αντιλαµβάνονταν οι κυβερνώντες το δηµόσιο όφελος και τον σεβασµό στο περιβάλλον.
Θα αναφερθώ στη συνέχεια στην πολεοδοµική παρέµβαση
που αφορά στη Δραπετσώνα. Αυτή η ρύθµιση αποδίδει στην κοινωνία µία περιοχή επί δεκαετίες υποβαθµισµένη, εξασφαλίζοντας την πρόσβαση της τοπικής κοινωνίας στη θάλασσα και
δηµιουργώντας υπεραξίες, σε µία περιοχή εµβληµατική του ανθρώπινου πόνου, όπως τον όρισε στη «Δραπετσώνα» του ο
Τάσος Λειβαδίτης. Με τη ρύθµιση αυτή οι κάτοικοι της Δραπετσώνας έχουν πια ζωή, για να παραφράσω τον Λειβαδίτη, καθ’
όσον το δικό τους χώµα θα µπορούν στο εξής να το χαρούν µε
την ανάδειξη της βιοµηχανικής αρχιτεκτονικής και τη διασφάλιση
της συλλογικής ιστορικής µνήµης της θρυλικής Δραπετσώνας.
Κλείνοντας, θα αναφερθώ µε δύο λόγια στη δήλωση του
Υπουργού για το θέµα των Ποντίων.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Δύο λόγια, όµως,
αγαπητέ Δηµήτρη.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ: Μαθήµατα νόθου πατριωτισµού η Αριστερά δεν θα δεχθεί. Η εισφορά της σε αιµατηρές
θυσίες στον βωµό της υπεράσπισης της πατρίδας είναι καταγεγραµµένη στην ιστορική συλλογική µνήµη. Εποµένως δεν έχουµε
ανάγκη από πιστοποιητικά πατριωτισµού.
Αυτά, για να τακτοποιούµαστε µε την ιστορική αλήθεια.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Πριν δώσω τον λόγο
στον Πρόεδρο του Ποταµιού κ. Θεοδωράκη, ο οποίος είχε ενηµερώσει το Προεδρείο ότι θέλει να µιλήσει –και, βάσει του Κανονισµού, κάθε Αρχηγός µπορεί να πάρει τον λόγο όποτε τον
ζητήσει-, µου έχει ζητήσει τον λόγο επί προσωπικού για µισό
λεπτό ο κ. Γρέγος για να τοποθετηθεί.
Εγώ, κύριε Γρέγο, θα σας δώσω ένα λεπτό, γιατί το µισό λεπτό
ούτως ή άλλως δεν σας φτάνει.
Ορίστε, έχετε τον λόγο.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΡΕΓΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Πριν από λίγη ώρα ο Βουλευτής της Νέας Δηµοκρατίας κ.
Κουµουτσάκος µε µια γενικόλογη δήλωση υπονόησε ότι εγώ εµπλέκοµαι σε µια επίθεση εναντίον του. Επειδή αυτός ο ισχυρισµός είναι ψευδής και συκοφαντικός και επειδή εκλέγοµαι µε τις
ψήφους του ελληνικού λαού από το 2012 και έχω αποδείξει ότι
σέβοµαι τους συναδέλφους, απαιτώ από τον κ. Κουµουτσάκο να
ανακαλέσει άµεσα αυτή του τη δήλωση, η οποία είναι ψευδής.
Έτσι θα γίνει µια αποκατάσταση και θα ξεκαθαριστεί το αυτονόητο, ότι δηλαδή δεν έχω καµµία σχέση µε την εναντίον του επίθεση. Σε αντίθετη περίπτωση, θα προσφύγω στη δικαιοσύνη,
καταθέτοντας µήνυση και αγωγή εναντίον του.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Σας ευχαριστώ. Κατεγράφη η άποψή σας.
Κύριε Θεοδωράκη, γνωρίζοντας καλύτερα απ’ όλους εµάς εδώ
µέσα τη διαχείριση του χρόνου, σας δίνω οκτώ λεπτά, όπως
έχουν όλοι οι Αρχηγοί.
Ορίστε, έχετε τον λόγο.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ (Πρόεδρος του κόµµατος Το Ποτάµι): Κυρίες και κύριοι, θέλω να γυρίσουµε λίγο στον Μάιο του
2015. Τότε, έλεγα στους δηµοσιογράφους το εξής: «Εµείς λέµε
ότι πρέπει να έρθει µια συµφωνία. Αν έρθει µια ευρωπαϊκή συµφωνία που θα κρατήσει τη χώρα στην Ευρωζώνη και δεν θα την
οδηγήσει στον γκρεµό, εµείς θα τη στηρίξουµε.». Αυτή ήταν η
δήλωσή µου, την οποία αργότερα πολλά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ
έκαναν σηµαία, λέγοντας ότι ο Θεοδωράκης ήταν αυτός που µας
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πίεζε να φέρουµε οποιαδήποτε συµφωνία.
Θέλω να ακούσετε ξανά τη δήλωσή µου. «Αν έρθει µια ευρωπαϊκή συµφωνία που θα κρατήσει τη χώρα στην Ευρωζώνη και
δεν θα την οδηγήσει στον γκρεµό, εµείς θα τη στηρίξουµε». Να
δούµε, λοιπόν, αν είχα δίκιο ή άδικο.
Τα µέτρα που φέρνετε σήµερα, χθες και αύριο µαρτυρούν ότι
είχα δίκιο. Πολλά από αυτά που προωθείτε αυτόν τον χειµώνα µε
συνοπτικές διαδικασίες, θα τα είχαµε αποφύγει αν είχατε διαπραγµατευθεί κι αν κάναµε µια συµφωνία πριν η Ελλάδα βγει από
το πρόγραµµα και πριν κλείσουν ή µάλλον πριν κλείσετε τις τράπεζες. Όµως, ίσως δεν έχει σηµασία τι λέω εγώ, γιατί εγώ είµαι
στην Αντιπολίτευση. Ας δούµε, λοιπόν, τι λένε κάποιοι καινούργιοι φίλοι σας. Ας δούµε τι λέει ο κ. Γιούνκερ, πολύτιµος συµπαραστάτης σας µετά την τελευταία στροφή.
Δεν ξέρω αν προσέξατε τι λέει, λοιπόν, ο κ. Γιούνκερ. Η Ελλάδα θα είχε πληρώσει µικρότερο κόστος, εάν ο κ. Τσίπρας είχε
δεχθεί την πρόταση που του είχα κάνει. Το είπε στο ντοκιµαντέρ
«Ελλάδα, η επόµενη µέρα» του καναλιού «ARTE». Η Ελλάδα θα
είχε πληρώσει µικρότερο κόστος! Νοµίζω ότι αυτή η φράση θα
σας κυνηγάει. Άλλωστε, εµµέσως την παραδέχθηκε και ο κ. Τσίπρας µιλώντας το καλοκαίρι στο ραδιόφωνο «ΣΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ»:
«Παρασυρθήκαµε σε µια διαπραγµάτευση η οποία ουσιαστικά
ήταν µια διαρκής φθορά της σάρκας µας.».
Αντίστοιχες κουβέντες ξέφυγαν κάποια στιγµή και από τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης κ. Δραγασάκη τον Αύγουστο στην
ΕΡΤ: «Πιστεύαµε πως αν απειλούσαµε µε έξοδο, οι Ευρωπαίοι
θα τρόµαζαν. Αποδείχθηκε λάθος εκτίµηση.».
Θα µου επιτρέψετε λίγο να συνεχίσω µε τα όσα ενδιαφέροντα
λένε οι νέοι πολιτικοί σας συµπαραστάτες σ’ αυτό το ντοκιµαντέρ
της γαλλικής τηλεόρασης. Πιερ Μοσκοβισί, στο ίδιο ντοκιµαντέρ:
«Ο Βαρουφάκης ήταν ο άνθρωπος που ήταν εκεί για να µη διαπραγµατεύεται. Έπαιρνε οδηγίες από τον Πρωθυπουργό, για να
µη διαπραγµατεύεται», λέει ο Μοσκοβισί.
Ο Επίτροπος Οικονοµικών Υποθέσεων λέει και πολλά άλλα.
Λέει για τον ρόλο του κ. Παππά στη διαπραγµάτευση, ο οποίος
δεν είναι εδώ, αλλά θα του το µεταφέρετε. Έλεγε, λοιπόν: «Κάθε
φορά υπήρχε αυτός ο Παππάς» -είναι η ακριβής δήλωση του κ.
Μοσκοβισί-, «που έλεγε “όχι, κύριε Πρωθυπουργέ, δεν µπορείτε
να διαπραγµατευτείτε πάνω σ’ αυτή τη βάση”». Και µετά ο κ. Τσίπρας επέστρεφε και έλεγε: «Δεν µπορώ να διαπραγµατευτώ σε
αυτή τη βάση.». Έτσι ακριβώς!
Ενδιαφέρον βέβαια έχει και το σηµείο που οι κύριοι Γιούνκερ
και Μοσκοβισί µιλούν για τον φόβο –έτσι το λένε- του Πρωθυπουργού να µη θιγούν κάποιοι Έλληνες, που, αν και έχουν µεταφέρει τις δραστηριότητές τους στο εξωτερικό, συνεχίζουν να
θέλουν να επενδύσουν στην Ελλάδα. Ποιοι είναι αυτοί οι Έλληνες;
Ας ακούσουµε τον κύριο Γιούνκερ: «Εγώ ήµουν εκεί µε τον Τσίπρα µου», έτσι τον αναφέρει «Τσίπρα µου», «και αφιέρωσα δύο
ώρες για να τον πείσω να δεχτεί να φορολογήσει µε δίκαιο τρόπο
τους εφοπλιστές». Δύο ώρες! Χρειάστηκε να του πω: «Κοίτα, εσύ
είσαι κοµµουνιστής, εγώ είµαι χριστιανοδηµοκράτης, δηλαδή για
σένα είµαι ένας απόβλητος, συντηρητικός και αντιδραστικός και
είµαι εδώ για να σου εξηγώ συνέχεια τι πρέπει να κάνεις». Και ο
Μοσκοβισί χιουµοριστικά σχεδόν αφηγείται στο γαλλογερµανικό
κανάλι: «Ο Ζαν Κλοντ στρέφεται προς το µέρος µου και µου λέει:
«Ευτυχώς που είµαστε εδώ για να βοηθήσουµε εµείς να επικρατήσουν οι σοσιαλιστικές ιδέες»».
Ας επιστρέψουµε, λοιπόν, στο διαρκές ερώτηµα της ελληνικής
κοινωνίας. Γιατί όλα αυτά τα µέτρα; Γιατί όλη αυτή η αδικία; Γιατί
αυτή η φοροκαταιγίδα; Γιατί αυτές οι στερήσεις; Γιατί δεν διαπραγµατευθήκαµε και υπογράψαµε µία συµφωνία όταν πια ήµασταν µε την πλάτη στον τοίχο;
Τα προαπαιτούµενα, λοιπόν, που µας καλείτε να ψηφίσουµε
και σήµερα και αύριο και µεθαύριο είναι σε µεγάλο βαθµό προϊόντα της ανικανότητας και της ιδεοληψίας του ΣΥΡΙΖΑ. «Ζείτε»,
λέει ένας Γάλλος φιλόσοφος –επειδή φαίνεται ότι σας αρέσουν
λίγο τα γαλλικά, θα το επαναλάβω- «από το άρωµα µιας άδεια
φιάλης, της ιδεοληψίας σας.».
Εµείς βέβαια στηρίξαµε την παραµονή της χώρας στην Ευρώπη, είναι γνωστά όλα αυτά, τώρα όµως θα πρέπει να συνεχί-
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σετε µόνοι σας. Θα ψηφίζουµε µόνο τα αναγκαία και δεν θα ψηφίζουµε τα λάθη σας.
Δεν υπάρχει ένα παράλληλο πρόγραµµα που υποσχεθήκατε
προεκλογικά, δεν υπάρχουν ισοδύναµα µέτρα για σας, γιατί δεν
θέλετε να κόψετε τις δαπάνες των προστατευόµενών σας, του
δηµοσίου.
Σήµερα µάλιστα µάθαµε, κύριοι συνάδελφοι, από τον Αναπληρωτή Υπουργό Δικαιοσύνης κ. Παπαγγελόπουλο ότι η δικογραφία για τα δάνεια των κοµµάτων πάει στο αρχείο. Ένα από τα
µεγαλύτερα σκάνδαλα της Μεταπολίτευσης, λοιπόν, ξεχνιέται.
Μία από τις σηµαίες που είχατε κλείνει. Τη ζηµιά θα την πληρώσουν αυτοί που πληρώνουν όλες τις ζηµιές, οι ξεζουµισµένοι φορολογούµενοι.
Λέτε, κύριοι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ, ότι διαφωνείτε µε όσα
έχει κάνει το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δηµοκρατία, αφήνετε όµως την
υπόθεση µε τα θαλασσοδάνεια της Αγροτικής να µπει στο αρχείο.
Και να έρθω στο θέµα που συζητάνε όλα τα νοικοκυριά. Θυµάστε τι λέγατε για τα κόκκινα δάνεια: σεισάχθεια. Και µε αυτό
το σύνθηµα, που ξέρετε καλά ότι είναι κενό γράµµα, κάνατε αντιπολίτευση όλα αυτά τα χρόνια.
Τώρα µιλάτε ακόµη µία φορά για έναν επώδυνο συµβιβασµό.
Τι θα γίνει, λοιπόν, µε τα κόκκινα δάνεια είναι το ερώτηµα. Πώς
θα διασφαλίζεται πως δεν θα γίνονται διευθετήσεις και ρουσφέτια, επειδή κάποιοι έχουν έναν «µπάρµπα στην Κορώνη»; Τι θα
κάνετε µε τους κοινωνικά αδύναµους δανειολήπτες; Θα αφήσετε
τα δάνεια να τα κρίνουν οι ίδιοι που τα έδωσαν; Πρέπει να δοθούν κάποιες απαντήσεις και όχι απλώς να λέτε ότι οι θεσµοί πιέζουν.
Εµείς προτείνουµε τη συγκέντρωση όλων των δανείων σε µια
κακή τράπεζα µε διαφανή κριτήρια και την κεφαλαιοποίηση της
µε τέτοιον τρόπο –συνδυασµός ιδιωτικών κεφαλαίων και δηµοσίων εγγυήσεων- που δεν θα επιβαρύνει το χρέος.
Η πολιτική, κυρίες και κύριοι, θέλει ρεαλισµό, για µας προοδευτικό ρεαλισµό, και όχι κούφια λόγια. Όµως εσείς συνεχίζεται
να παίζετε µε τις αγωνίες του κόσµου. Αναφέροµαι στο άρθρο
28, γι’ αυτά που πρέπει να γίνουν, γι’ αυτά που λέτε ότι θα γίνουν,
για την ανάπλαση του παραλιακού µετώπου στο Κερατσίνι και τη
Δραπετσώνα.
Μπαίνουν µέσα εκτάσεις της ΑΓΕΤ, της Εθνικής. Πότε θα λυθούν αυτά δικαστικά; Πού θα βρεθούν κονδύλια για την ανάπλαση αυτής της περιοχής; Μπορείτε να κάνετε µία
συγκεκριµένη δέσµευση για το πότε; Πότε θα έχουν πρόσβαση
οι πολίτες στο Κερατσίνι και τη Δραπετσώνα σε αυτήν την περιοχή; Το 2016, το 2026 ή το 2036; Δώστε µία ηµεροµηνία.
Θέλω να αναφερθώ για ένα λεπτό στο τελευταίο τεράστιο ζήτηµα, τα προσφυγικά κύµατα, που πρέπει να δούµε πώς θα τα
διαχειριστούµε. Από τον Απρίλη και από τη Μυτιλήνη, ζητάµε
εµείς από το Ποτάµι να πάρετε πρωτοβουλίες, έτσι ώστε η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Τουρκία να κάνουν µία συµφωνία. Οι προσφυγικές ροές να σταµατούν στην Τουρκία. Ξέρετε τι µας
απάντησε, αρχές Οκτωβρίου, όταν επιµείναµε στην πρότασή
µας, το Γραφείο του Πρωθυπουργού; «Οι θλιβερές απόψεις του
Ποταµιού απηχούν µόνο τις απόψεις της κ. Λεπέν.».
Αλέξης Τσίπρας, σήµερα στη Μυτιλήνη, έχοντας βέβαια στο
πλευρό του τον κ. Σουλτς: Αυτό που είναι απαραίτητο είναι να
έρθουµε σε µια συµφωνία µε την Τουρκία, ώστε να αποτραπούν
οι ροές. Οι δοµές να είναι απέναντι, στην Τουρκία, έτσι ώστε να
γίνεται η µετεγκατάσταση από τις τουρκικές ακτές.
Το προχώρησε ένα βήµα παραπάνω ο κ. Τσίπρας. Ποιος τα
υπαγορεύει όλα αυτά; Η κ. Λεπέν;
Σας καλούµε εµείς, λοιπόν, να οργανώσετε µια συνάντηση κορυφής στη Θεσσαλονίκη µε τη συµµετοχή των ευρωπαϊκών θεσµών και βεβαίως και της Τουρκίας. Ο κ. Σουλτς, που είδα χθες,
συµφώνησε. Δεν πρέπει να λύσουµε το πρόβληµα των προσφυγικών ροών µε βάση τις υποσχέσεις της κ. Μέρκελ ή µόνοι µας
µε τον κ. Ερντογάν. Είναι λάθος. Είναι εθνικά επικίνδυνο. Η Ελλάδα δεν πρέπει, δεν µπορεί να γίνει αποθήκη ανθρώπων για κάποια αβέβαια ανταλλάγµατα.
Κυρίες και κύριοι της Κυβέρνησης, δεν είµαστε εδώ για να
προκαλούµε, αλλά έχουµε βαρεθεί τις δικές σας προκλήσεις στη
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νοηµοσύνη µας, στα προαπαιτούµενα, στο προσφυγικό, στην καθηµερινή διοίκηση. Είµαστε, λοιπόν, απέναντί σας.
Και στο συγκεκριµένο νοµοσχέδιο είπαµε «παρών», καταψηφίζοντας όµως όλα τα πελατειακά και επιζήµια και υπερψηφίζοντας
τα λίγα χρήσιµα. Έτσι θα πορευθούµε, υπεύθυνα και µακριά από
τον δρόµο της άγονης, αλλά δηµοφιλούς για τα ελληνικά πολιτικά πράγµατα, πολιτικής.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Ποταµιού)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ο κ. Θεοχαρόπουλος
έχει ζητήσει τον λόγο ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος. Θα τον
παρακαλέσω να µιλήσουν δύο συνάδελφοι κι αµέσως µετά θα
σας δώσω τον λόγο.
Ο κ. Ηγουµενίδης έχει τον λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θα ήθελα να αναφερθώ σε ένα θέµα που αφορά τον πρωτογενή τοµέα και κατ’ επέκταση τις εκατοντάδες χιλιάδες οικογένειες της χώρας µας, που αναφέρεται στο άρθρο 51 και την
γνωστή ιστορία µε την αναπροσαρµογή του συντελεστή ειδικού
φόρου κατανάλωσης -τη γνωστή ιστορία µε το diesel- µια διάταξη που αναφερόταν -δεν είναι έκπληξη ούτε είδηση- από τον
Αύγουστο του 2015 στο τρίτο µνηµόνιο.
Πρόκειται για µια διάταξη που εκτιµά ότι η εφαρµογή της θα
βοηθήσει τα δηµόσια ταµεία µε ένα ποσό λίγο λιγότερο από τα
80 εκατοµµύρια ευρώ. Δεν θεσµοθετείται κάτι καινούργιο. Δεν
φέρνει κάτι καινούργιο αυτή η διάταξη, απλώς αποσαφηνίζει και
διευκρινίζει. Με αφορµή, όµως, αυτό το άρθρο, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, ουσιαστικά ξεκίνησε µια εκστρατεία κατασυκοφάντησης της πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ στον αγροτικό τοµέα και σε
αυτήν θα ήθελα να αναφερθώ για λίγο.
«Σήµερα ξηµέρωσε ο ολοκληρωτικός αφανισµός της πρωτογενούς παραγωγής και η απόλυτη εξαθλίωση του αγροτικού κόσµου.». Αυτά δήλωσε πριν από µερικές µέρες ο συντοπίτης µου
Βουλευτής της Νέας Δηµοκρατίας και στέκοµαι σε αυτήν την τοποθέτηση, γιατί ακριβώς µε µικρές διαφοροποιήσεις πίσω από
αυτήν στοιχίζεται η Αντιπολίτευση και η οποία τοποθέτηση, αν
το θέλετε, δείχνει ότι έχει χαθεί η αίσθηση του µέτρου, έχει χαθεί
η ακριβολογία, έχει χαθεί η ειλικρινής στάση απέναντι στις πιο
ελπιδοφόρες και παραγωγικές δυνάµεις του τόπου µας.
Θα ήθελα σε αυτό το σηµείο να σταθώ για λίγο στο τι κληρονοµήσαµε και πώς το αντιµετωπίζουµε. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κληρονοµήσαµε τη διάλυση της Αγροτικής Τράπεζας και
της αγροτικής πίστης, ένα έργο που φέρει φαρδιά-πλατιά τη
σφραγίδα της προηγούµενης κυβέρνησης Νέας ΔηµοκρατίαςΠΑΣΟΚ. Με ποιον τρόπο προσπαθούµε να το αντιµετωπίσουµε;
Με την τράπεζα ειδικού σκοπού. Έχει µιλήσει γι’ αυτό ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και δεν θα ήθελα να σταθώ περισσότερο. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κληρονοµήσαµε την
τελεσίδικη απόφαση των δανειστών µας να επιστρέψουµε πρόστιµα και καταλογισµούς πάνω από 3 δισεκατοµµύρια, σαν αποτέλεσµα της κάκιστης διαχείρισης των κοινοτικών πόρων από τη
δεκαετία του ‘90. Πώς το αντιµετωπίζουµε; Επιδιώκουµε να µετριαστούν σηµαντικά τα πρόστιµα και οι καταλογισµοί, να αποπληρωθούν σε βάθος χρόνου και σίγουρα να µην πληρώσουν γι’
αυτά οι αγρότες, οι οποίοι σε τελική ανάλυση δεν ευθύνονται γι’
αυτήν τη διαχείριση.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κληρονοµήσαµε έναν νόµο του
2013 που κατατάσσει τους αγρότες στους επιχειρηµατίες και
τους φορολογεί µε 13% από το πρώτο ευρώ, φορολογεί τις ενισχύσεις και τις αποζηµιώσεις. Πώς το αντιµετωπίζουµε; Ο ΣΥΡΙΖΑ κατάργησε τη φορολόγηση για το σύνολο των αγροτικών
αποζηµιώσεων. Δεύτερον, στοχεύουµε, όπως δήλωσε και ο
Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, στην άµεση και έγκαιρη καταβολή και εξόφληση όλων των ενισχύσεων και των χρωστούµενων
από το 2012 µέχρι και τις αποζηµιώσεις του ΕΛΓΑ το 2014. Παλεύουµε για την ανακούφιση της ευρύτερης πλειοψηφίας των
αγροτών και εκεί στοχεύει η θέση µας για αφορολόγητο των 12
χιλιάδων ευρώ στις επιδοτήσεις. Δεν αναφέρεται σε έναν µικρό
αριθµό αγροτών, αναφέρεται στο 93% των αγροτών που οι επιδοτήσεις τους είναι κάτω από 12 χιλιάδες ευρώ και το αντιµετωπίζουµε µε την ενεργοποίηση των δικαιωµάτων της νέας ΚΑΠ.
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Βρισκόµενοι σε ζωντανή σύνδεση και σε διάλογο µε τους
αγρότες, θα ήθελα εδώ, κύριε Υπουργέ, να µεταφέρω και µερικές από τις παραµέτρους από τις συζητήσεις που έχουµε κάνει
µαζί τους. Πρώτον, να λάβουµε υπ’ όψιν µας το κόστος µεταφοράς και των πρώτων υλών αλλά και των παραγόµενων προϊόντων,
που είναι δυσανάλογα υπέρογκο στη νησιωτική Ελλάδα και τις
αποµακρυσµένες περιοχές της πατρίδας µας. Να λάβουµε υπ’
όψιν µας ότι οι ελληνικές αγροτικές οικογένειες, πέρα από τα
έξοδα και τις δαπάνες που έχουν για την καλλιέργεια, έχουν
µέσα στα έξοδα της οικογένειας και ενδεχόµενα έξοδα φοίτησης
µελών της οικογένειας σε αστικά κέντρα. Να δούµε το θέµα των
αλλοδαπών εργατών, οι οποίοι δεν έχουν ΑΜΚΑ, µε αποτέλεσµα
να µην µπορούν να εργαστούν νόµιµα, µε ό,τι αυτό συνεπάγεται
στην απώλεια εσόδων και για το κράτος συνολικά.
Πρέπει να δούµε µια σειρά µέτρα και προτάσεις για την ανασυγκρότηση και τον εξορθολογισµό του αγροτικού τοµέα, των
οποίων η κεντρική ιδέα είναι να επιδοτείται στο σύνολό της η παραγωγή και όχι η εκµεταλλεύσιµη έκταση.
Τέλος, ζητούµε να δούµε το αφορολόγητο όριο των 12.000
ευρώ όχι στις επιδοτήσεις, αλλά στο σύνολο των αγροτικών εισοδηµάτων.
Αυτά, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι τα κακά που κληρονοµήσαµε και τα κακά µέτρα που πρέπει να εφαρµόσουµε, καθώς
και τα µέτρα που εµείς παίρνουµε σ’ αυτήν την κατεύθυνση, για
να θεραπεύσουµε τις πληγές που ανοίγουν στην ελληνική κοινωνία. Αυτά είναι τα µέτρα που επιβεβαιώνουν, αν θέλετε, τη χρησιµότητα της Αριστεράς από τη θέση της Κυβέρνησης για τον
αγροτικό κόσµο της πατρίδας µας.
Ωστόσο, δεν µένουµε µόνο σ’ αυτά. Ακριβώς επειδή δουλεύουµε σ’ ένα δύσκολο περιβάλλον, είναι απαραίτητο και το
σχέδιο για τη ριζοσπαστική µεταρρύθµιση του αγροτικού τοµέα,
όπως το συζητάµε ως ΣΥΡΙΖΑ, που θα στοχεύει στη διασφάλιση
της διατροφικής επάρκειας, στην ανταγωνιστικότητα της αγροτικής παραγωγής, στη συγκράτηση και στην ανανέωση του
αγροτικού πληθυσµού, καθώς και στη διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής στην ύπαιθρο. Σ’ αυτήν την κατεύθυνση, αν θέλετε,
είναι η δίκαιη κατανοµή των επιλέξιµων βοσκοτόπων, η απλοποίηση και η µείωση του κόστους και της γραφειοκρατίας όλων των
διαδικασιών για αδειοδοτήσεις πάσης φύσεως, η επανατοποθέτηση της εργατικής ιδέας σε νέα υγιή βάση και άλλα µέτρα. Δεν
έχω τον χρόνο να σταθώ σ’ όλα αυτά.
Θα σταθώ µόνο στο φορολογικό. Η θέση µας είναι να υπάρξει
φορολογική δικαιοσύνη. Αυτός είναι ο βασικός άξονας, τα φορολογικά βάρη να κατανεµηθούν δίκαια και στους αγρότες, σύµφωνα µε την πραγµατική φοροδοτική τους ικανότητα.
Φορολογική δικαιοσύνη, κύριοι, σηµαίνει ότι φορολογείται το εισόδηµα και όχι το επάγγελµα. Το εισόδηµα των πέντε, των δέκα
ή των είκοσι χιλιάδων ευρώ φορολογείται µε τον ίδιο τρόπο για
τον αγρότη, για τον εργάτη, για τον επαγγελµατία, ανεξάρτητα
από το είδος του επαγγέλµατος που κάνει.
Κλείνοντας, κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να πω ότι ούτε γυρνάµε
την πλάτη ούτε έχουµε λόγο να κρύψουµε την αλήθεια από τους
αγρότες. Εξαντλούµε όλα τα περιθώρια, ώστε να παραµείνει ζωντανός ο κύριος βραχίονας της παραγωγικής ανασυγκρότησης
της πατρίδας µας, η γεωργία, και το στήριγµά της, ο αγροτικός
κόσµος.
Για να το πετύχουµε αυτό, απαιτείται ο διαρκής αγώνας της
κοινωνίας και µέσα από τη συνεχή προσπάθεια της Κυβέρνησης
χρειάζεται αυτοί οι δεσµοί αγώνα να ενισχυθούν µεταξύ ΣΥΡΙΖΑ
και αγροτών, γιατί αυτή κατά τη γνώµη µου, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι και η προϋπόθεση για την επιτυχία µας: ΣΥΡΙΖΑ
και αγρότες να δυναµώσουµε την αγωνιστική µας ενότητα.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ο νηφάλιος πάντα
συνάδελφος κ. Νικόλαος Παπαδόπουλος έχει τον λόγο.
ΜΕΡΟΠΗ ΤΖΟΥΦΗ: Πού το ξέρετε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Το λέω εγώ εκ προοιµίου. Ξέρω τι κάνω.
Ορίστε, κύριε συνάδελφε, έχετε τον λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
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Ο συνάδελφος µε κάλυψε σε πολλά θέµατα, αλλά θα αναφερθώ σ’ ένα ζήτηµα για τα αγροτικά φωτοβολταϊκά. Να είµαστε
πιο προσεκτικοί στις διατυπώσεις, διότι υπάρχει ο κίνδυνος να
βγουν έξω οι αγρότες από τα φωτοβολταϊκά.
Θα ήθελα να κάνω και µία πρόταση για τα µικρά και πολύ µικρά
φωτοβολταϊκά τόξα για τους αγρότες, ειδικά για αγροτική
χρήση. Θα σας δώσουµε και µία πρόταση πιο συγκεκριµένη και
ολοκληρωµένη, για να µπορέσει ο αγρότης να έχει µηδέν κόστος
στο ρεύµα. Νοµίζω ότι είναι µία πρόταση την οποία θα πρέπει να
δείτε πάρα πολύ σοβαρά.
Δεύτερον: Μέσα στο κείµενο διάβασα ότι υπάρχει κάτι για το
αγροτικό πετρέλαιο. Δεν υπάρχει πουθενά. Έχουµε επιστροφή
φόρου πετρελαίου. Εδώ ακούστηκαν πάρα πολλά πράγµατα για
το πετρέλαιο και πρέπει να κάνω µία διευκρίνιση. Το αγροτικό
πετρέλαιο –το λέγαµε εµείς, οι αγρότες- είναι επιστροφή φόρου.
Το παίρναµε κάθε φορά το Πάσχα µαζί µε το ποιοτικό παρακράτηµα. Της προηγούµενης χρονιάς το πετρέλαιο το παίρναµε την
επόµενη χρονιά. Αυτή τη στιγµή χρωστάει το κράτος στους
αγρότες τη δεύτερη δόση του πετρελαίου του ’13 και αυτές του
’14, άρα µέχρι τώρα δεν έχουµε πάρει το πετρέλαιο από την περίοδο που κυβερνούσαν άλλοι.
Συγκεκριµένα για το αγροτικό πετρέλαιο, πριν από µερικά χρόνια ήταν στον τζίρο 3,5% µαζί µε τα εφόδια για να πάρουµε την
επιστροφή του ΦΠΑ. Ήταν 11%. Κατόπιν, αυτό µειώθηκε και πριν
από µερικά χρόνια έφτασε να είναι στο 6%. Μετά από κάποια
χρόνια ρυθµίστηκε και πήγε στο στρέµµα η επιστροφή πετρελαίου και ξεκίνησε από τα δώδεκα ευρώ για το βαµβάκι, στα έξι
ευρώ για το στάρι.
Αυτή τη στιγµή στο βαµβάκι βρίσκεται στα 8 ευρώ το στρέµµα,
στο στάρι είναι στα 4 ευρώ το στρέµµα, στον αραβόσιτο ποτιστικό είναι στα 7 ευρώ το στρέµµα. Άρα ο αγρότης δεν παίρνει
πετρέλαιο και εκπίπτει αµέσως ο φόρος του. Υπάρχει ένα συγκεκριµένο ποσό πετρελαίου για το στρέµµα για τον κάθε αγρότη.
Έπειτα, για ντοµάτες για µεταποίηση είναι 7 ευρώ το στρέµµα.
Το λέω γιατί άκουσα εδώ ότι ανεβαίνει κατακόρυφα το κόστος
παραγωγής. Αν θα πάµε και στα µικρά νησιά του Αιγαίου Πελάγους εκεί είναι 4,5 ευρώ το στρέµµα.
Να πούµε και µια άλλη αλήθεια, ότι και αυτά τα µικρά ποσά ο
αγρότης τα έχει ανάγκη, αλλά όχι ότι καταστρέφεται η αγροτική
παραγωγή µε αυτό. Γιατί αυτή η µείωση του πετρελαίου ήταν για
συγκεκριµένη εργασία, ενώ ο αγρότης χρησιµοποιεί πάρα πολλά
λίτρα, ειδικά για αροτραίες και δενδρώδεις καλλιέργειες. Καταλαβαίνουµε ότι αυτό είναι ένα πολύ µικρό ποσοστό.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΑΒΑΚΗΣ: Μόνο αυτό είναι το ποσοστό; Το κόστος παραγωγής είναι µόνο αυτό;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι, αυτό είναι.
Θα το πω µε ένα παράδειγµα: Ένας αγρότης µε εκατό στρέµµατα, που έχει πενήντα στρέµµατα µε στάρια και πενήντα µε µια
άλλη καλλιέργεια, θα πάρει για τα πενήντα στρέµµατα στάρι 150
ευρώ και για τα άλλα πενήντα –αν είναι βαµβάκι- θα πάρει 400
ευρώ τον χρόνο. Αυτά θα πάρει.
Όχι όπως ακούγεται ότι, όταν παίρνω πετρέλαιο και κάθε φορά
όποτε βάζω πετρέλαιο, έχω µείωση του φόρου. Δεν ισχύει. Είναι
µε το στρέµµα, για την κάθε καλλιέργεια. Άπαξ.
Ένα πιο απλό παράδειγµα: Έχω εκατόν πενήντα στρέµµατα
χωράφια και τα έχω µε στάρια σπαρµένα, µε 3 ευρώ το στρέµµα
θα πάρω 450 ευρώ. Και αυτά τα έχουν ανάγκη, ο φτωχός τα έχει
ανάγκη. Μην τρελαθούµε όµως ότι εδώ µας δίνατε κάποια λεφτά
και εµείς δεν ξέραµε τι να τα κάνουµε. Βεβαίως εγώ θα παλεύω
για αφορολόγητο πετρέλαιο. Καταλαβαίνω βέβαια ότι η χώρα
µου βρίσκεται σε µία δίνη.
Όσον αφορά τη φορολογία των αγροτών, εγώ έχω εδώ µία
ΠΟΛ, η οποία διευκρινίζει το πώς φορολογούνται οι αγρότες και
η οποία λέει: Τα κέρδη από ατοµική αγροτική επιχείρηση σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 29 του
ν.4172/2013 φορολογούνται µε συντελεστή 13%.
Αγροτικές επιδοτήσεις και αποζηµιώσεις. Στο πρώτο εδάφιο
της παραγράφου 1 του άρθρου 29 ρητά ορίζεται…
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Δεν προλαβαίνω.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Λόγω συµπάθειας, θα
σας δώσω ένα λεπτό. Προχωρήστε.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ.
Εποµένως στα έσοδα από αγροτική επιχειρηµατική δραστηριότητα αρχικά περιλαµβάνονταν και οι αγροτικές ενισχύσεις και
αποζηµιώσεις.
Με τις διατάξεις του άρθρου 1, 2 του ν. 4328/2015 προστέθηκε
όµως νέο εδάφιο στο τέλος του άρθρου 21 του ΦΕΚ, του
ν.4172/2013, σύµφωνα µε το οποίο ειδικά για τους ασκούντες
ατοµική αγροτική επιχειρηµατική δραστηριότητα οι αγροτικές
ενισχύσεις και επιδοτήσεις που χορηγούνται στα πλαίσια της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής περιλαµβάνονται στον προσδιορισµό
του κέρδους από αγροτική επιχειρηµατική δραστηριότητα µόνο
κατά το µέρος των επιδοτήσεων και ενισχύσεων που υπερβαίνει
τα 12.000 ευρώ. Οι δε αγροτικές αποζηµιώσεις στο σύνολό τους
δεν συνυπολογίζονται. Αυτή είναι η αλήθεια για τις επιδοτήσεις
των αγροτών. Άρα είχατε ψηφίσει να φορολογήσετε και τις αποζηµιώσεις του ΕΛΓΑ, και από το πρώτο ευρώ, µε 13%. Να είµαστε
συγκεκριµένοι.
Και κάτι άλλο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Και µε αυτό κλείνετε,
κύριε Παπαδόπουλε.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Κλείνω, Πρόεδρέ µου.
Θα ήθελα να αναφέρω και για το προσφυγικό ένα στοιχείο.
Εγώ είµαι τρίτης γενιάς πρόσφυγας. Η γιαγιά µου ήταν τουρκόφωνη. Όταν ήρθαµε εδώ µας έλεγαν τουρκόσπορους, να τα µαζεύουµε και να φύγουµε, µας έλεγαν «δεν σας θέλουµε», µας
βρίζανε.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΑΒΑΚΗΣ: Οι δεξιοί το έκαναν και αυτό;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Κάποιοι άνθρωποι το έκαναν
αυτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Δαβάκη, σας
παρακαλώ.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Θέλω να πω ότι µας έφεραν
εδώ οι παππούδες µου. Και πήγαιναν τότε τους πρόσφυγες στα
χειρότερα µέρη, σύντροφε Κεγκέρογλου, και πέθαιναν από ελονοσία. Θέλω να καταλάβετε γιατί το λέω αυτό. Η γιαγιά µου ήρθε
δεκατριών χρόνων και στα δεκαπέντε παντρεύτηκε, γιατί δεν είχε
τίποτα. Ο δε παππούς µου…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Αγαπητέ Νικόλαε, όχι
όλο το γενεαλογικό σας δέντρο τώρα! Σε παρακαλώ πάρα πολύ..
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Ασ’ τον, Πρόεδρε, να µιλήσει!
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Τελείωσα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Μπράβο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Να καταλάβουµε όµως ότι
όταν έβλεπα τους πρόσφυγες εδώ σκεφτόµουν τη γιαγιά µου.
Επί έξι µήνες ήταν σε αντίσκηνα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Παπαδόπουλε,
σε παρακαλώ πολύ.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ Πρόεδρε, για την
ανοχή. Να είστε καλά. Γεια σας.
(Χειροκροτήµατα από τις πτέρυγες του ΣΥΡΙΖΑ και της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ο Κοινοβουλευτικός
Εκπρόσωπος της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης, ο κ. Θεοχαρόπουλος, έχει τον λόγο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ: Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, θέλω να αναφερθώ πρώτα σ’ αυτό που έγινε σήµερα το απόγευµα.
Καταδικάζουµε απερίφραστα την επίθεση από οµάδα ακροδεξιών τραµπούκων εις βάρος του Βουλευτή Γιώργου Κουµουτσάκου. Οι άστοχες δηλώσεις του Υπουργού Παιδείας δεν
δικαιολογούν την έκρηξη εθνικιστικών αντιλήψεων. Ο Υπουργός
Παιδείας έπρεπε να έχει καταλάβει ότι είναι Υπουργός και δεν
εκφράζει προσωπικές απόψεις. Όµως καµµία ανοχή, κανένας
συµψηφισµός. Ο δηµοκρατικός κόσµος είναι πάντα απέναντι στις
φασιστικές συµπεριφορές.
Κύριοι της Κυβέρνησης, Υπουργός Εθνικής Άµυνας είναι ο κ.
Καµµένος. Δεν είναι µόνο Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων.
Πριν από λίγο είπε ότι σε όλα τα στρατόπεδα θα γίνουν εκδηλώσεις και διαλέξεις για όλα τα εθνικά θέµατα, σε αντίδραση αυτού
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που είπε ο κ. Φίλης. Τι θα γίνει; Θα έχουµε µια τον κ. Φίλη, µια
τον κ. Καµµένο; Κυβέρνηση είναι. Δεν είναι κόµµατα που λένε τις
προσωπικές τους απόψεις. Πρέπει να πάρετε θέση. Ο Πρωθυπουργός πρέπει να πάρει θέση για τις δηλώσεις του Υπουργού
Εθνικής Άµυνας.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, όπως ανέφερα και στην τοποθέτησή µου επί της αρχής του νοµοσχεδίου, το νοµοσχέδιο που
συζητάµε σήµερα θα µπορούσε να αποτελέσει χαρακτηριστική
απόδειξη της ανεπάρκειας της Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-Ανεξάρτητων Ελλήνων να νοµοθετήσει οργανωµένα, συγκροτηµένα και
µακρόπνοα, µε ουσιαστικό διάλογο µε την κοινωνία και αποδεσµευµένη από µικροκοµµατικές λογικές και τάσεις συγκεντρωτισµού και ελέγχου του κράτους.
Στο πρώτο κιόλας άρθρο του νοµοσχεδίου η Κυβέρνηση φέρνει
προς ψήφιση µια διάταξη που προβλέπει την ξεψήφιση µιας άλλης
διάταξης –και είστε εδώ, κύριε Υπουργέ- που υπερψηφίστηκε
λίγες µόλις µέρες πριν και που αφορά στην κατάργηση κατοχυρωµένων ασφαλιστικών δικαιωµάτων. Ζητήσαµε συγκεκριµένη
τροπολογία, κύριε Υπουργέ, που λέει το εξής: Τα µέχρι 18 Αυγούστου 2015 θεµελιωµένα δικαιώµατα να µη θίγονται και το δικαίωµα
της συνταξιοδότησης να µπορεί να ασκηθεί οποτεδήποτε. Δυστυχώς συνέβη το εξής µ’ αυτή την τροπολογία. Την καταθέσαµε και
είπαµε την αλλαγή που ζητάµε στην επιτροπή. Ο Υφυπουργός
σας, ο κ. Πετρόπουλος, είπε αρχικά ότι τη δέχεται και θα την υπερκαλύψει µ’ αυτό που θα φέρει. Καταγράφηκε αυτό στα πρακτικά
και στη συνέχεια έστειλε σηµείωµα µετά από δυο ώρες, για να ενηµερώσει την επιτροπή ότι δεν την υπερκαλύπτει. Και ήρθε σήµερα
και µας είπε ότι δεν µπορεί να την καλύψει. Είναι αυτή συµπεριφορά υπεύθυνη µε την οποία µπορούµε να προχωρήσουµε; Πρέπει να απαντήσετε.
Στο δεύτερο µέρος του νοµοσχεδίου ενσωµατώνεται στην ελληνική νοµοθεσία η κοινοτική οδηγία για την ενεργειακή απόδοση, αφήνοντας όµως νοµοθετικά κενά. Για παράδειγµα, το
άρθρο 10 ρυθµίζει τα ζητήµατα των ενεργειακών ελεγκτών,
χωρίς όµως να διασφαλίζει την αξιοπιστία της δουλειάς τους,
αφού δεν τους υποχρεώνει να περνούν από το Εθνικό Σύστηµα
Διαπίστευσης.
Βεβαίως πάρα πολλά ζητήµατα στο δεύτερο µέρος του νοµοσχεδίου, σε σχέση µε την εναρµόνιση µε την κοινοτική οδηγία,
είναι απαραίτητα να γίνουν. Γι’ αυτό αυτά τα άρθρα και αυτές τις
ρυθµίσεις δηλώσαµε εξαρχής, µε τις βελτιώσεις που ζητήσαµε,
ότι τα περισσότερα θα τα στηρίξουµε.
Το τρίτο µέρος του νοµοσχεδίου όµως, στο οποίο αναφέρθηκα
εκτενώς και στην πρωτολογία µου, πλήττει τον πρωτογενή τοµέα.
Είναι θετικό το ότι βρίσκεται αυτή τη στιγµή εδώ ο Υπουργός
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων για να ακούσει τα συγκεκριµένα ζητήµατα.
Βεβαίως πολλοί Βουλευτές αναφέρθηκαν παραποιώντας θέσεις τις οποίες έχουν εκφράσει στελέχη της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ.
Η Δηµοκρατική Συµπαράταξη ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ επιµένει στην
προώθηση καθιέρωσης αγροτικού πετρελαίου κίνησης, για την
οποία έχει καταθέσει σχετική τροπολογία, αλλά και στη διεκδίκηση της στήριξης αγροτικής παραγωγής των εξαγωγών και της
ενίσχυσης του εισοδήµατος όσων ασχολούνται µε τη γεωργία
και στην κτηνοτροφία.
Σας καλούµε όλους να σταθείτε αρωγοί στην προσπάθειά µας
και να υπερψηφίσετε την τροπολογία την οποία έχουµε καταθέσει. Να γίνει αποδεκτή κατ’ αρχήν η τροπολογία για την καθιέρωση αγροτικού πετρελαίου κίνησης.
Κύριε Υπουργέ, αν µπορείτε να παρακολουθήσετε αυτά που
σας λέµε, γιατί σας ενδιαφέρουν. Είναι για το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων. Δεν νοµίζω ότι δεν σας ενδιαφέρουν όσα λέµε στο Κοινοβούλιο.
Λοιπόν, κύριε Υπουργέ, αποφασίσατε να καταργήσετε την επιστροφή φόρου στο αγροτικό πετρέλαιο κι εµείς είπαµε το εξής:
Αφού το φέρνετε αυτό, πάµε να θεσπίσουµε αγροτικό πετρέλαιο
κίνησης, να θεσπίσουµε…
Κύριε Υπουργέ, νοµίζω, δεν σας ενδιαφέρουν τα θέµατα της
αγροτικής ανάπτυξης καθόλου…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Αποστόλου,
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επειδή θα πρέπει να απαντήσετε στο τέλος, όπως σας είπα, σας
παρακαλώ να προσέχουµε τους οµιλητές.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, λοιπόν, καταργείτε την επιστροφή φόρου στα
πετρελαιοειδή, στο αγροτικό πετρέλαιο και σας λέµε το εξής:
Γιατί δεν θεσπίζουµε αγροτικό πετρέλαιο κίνησης µε κάρτα
αγροτικού πετρελαίου, όπως ακριβώς λέγατε κι εσείς στις εκλογικές σας δεσµεύσεις πριν από τον Ιανουάριο του ’15, όπως ήταν
και δική µας δέσµευση ότι θα προχωρήσουµε; Γιατί δεν το κάνουµε τώρα; Γιατί δεν προχωρούµε σε αυτήν την τροπολογία;
Γιατί δεν την κάνετε αποδεκτή την τροπολογία; Καµµία δέσµευση, κανένα προαπαιτούµενο δεν λέει να µη γίνει αυτό. Είναι
άλλο το άρθρο το οποίο έχει έρθει. Κι εµείς λέµε ότι το άρθρο
αυτό θα το ψηφίζαµε, αν γινόταν δεκτή η τροπολογία την οποία
έχουµε καταθέσει.
Και να ενηµερώσουµε, κύριε Υπουργέ, τους αγρότες ότι θα
φορολογηθούν οι κοινοτικές ενισχύσεις µε 26%, γεγονός που
πλήττει τον κοινοτικό ανταγωνισµό. Αρκετοί συνάδελφοι τοποθετήθηκαν και είπαν ότι αυτό δεν πειράζει, συµβαίνει σε αρκετές
χώρες. Δεν συµβαίνει στις περισσότερες χώρες της Ευρωπαϊκή
Ένωσης και αλλοιώνει τον κοινοτικό ανταγωνισµό, όταν φορολογείς τις ενισχύσεις περισσότερο από τις άλλες χώρες. Αυξάνεται ο ΦΠΑ στα γεωργικά εφόδια από 13% στο 23% και
ταυτόχρονα προχωρείτε και σε άλλες ρυθµίσεις, όπως στον τριπλασιασµό των ασφαλιστικών δικαιωµάτων. Δεν θα µείνει να παράγει κανένας στην ύπαιθρο, αν συνεχίσουµε κι έχουµε αυτά τα
µέτρα. Και µάλιστα δεν προχωρούµε ούτε στο εθνικό σχέδιο
αγροτικής οικονοµίας. Δεν έχετε προχωρήσει ούτε σε µια µακρόπνοη στρατηγική για τον αγροτικό τοµέα.
Καταθέσαµε, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, τροπολογία συγκεκριµένη, για να µην περάσει πρόθεση επιβολής ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση 13% και για να µην ισχύσει το 23% στις µονάδες
φροντίδας ηλικιωµένων. Ούτε κι αυτά τα µέτρα τα οποία έχουµε
προτείνει, µέτρα κοινωνικής συνοχής, απαραίτητης σε αυτό το
σηµείο που βρισκόµαστε, έχουν γίνει αποδεκτά.
Για να µην πούµε για τη ζυθοποιία και τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις, στις οποίες τι συνέβη; Το ψήφισαν οι Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ στην αρµόδια επιτροπή και δεν το ψήφισε όλη η
Αντιπολίτευση και το κόµµα των Ανεξάρτητων Ελλήνων. Στην
ουσία καταψηφίστηκε.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου
Βουλευτή)
Κι επειδή ρώτησαν ορισµένοι Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ: Και γιατί
το όριο διακόσιες χιλιάδες εκατόλιτρα; Όρια µπαίνουν. Να προτείνουµε άλλα όρια θέλουµε. Αλλά όρια γίνονται σε οποιεσδήποτε διακρίσεις επιχειρήσεων µικροµεσαίων, µικρών, µεγάλων.
Για όλους αυτούς τους λόγους, λοιπόν, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, θα το επισηµάνουµε για ακόµη µια φορά, ότι, όσο δεν
υπάρχει ολοκληρωµένο σχέδιο για να υπερβεί η χώρα την κρίση,
όσο δεν προτάσσετε ένα κράτος δικαίου µε αξιοκρατία, αλλά µένετε αγκιστρωµένοι σε αδιέξοδες πολιτικές, η χώρα δεν θα υπερβεί την κρίση.
Για τους λόγους αυτούς η Δηµοκρατική Συµπαράταξη ΠΑΣΟΚΔΗΜΑΡ θα καταψηφίσει επί της αρχής το νοµοσχέδιο, αλλά θα
υπερψηφίσει εκείνα τα άρθρα που κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση, όπως αυτά που αφορούν την προσαρµογή της κοινοτικής οδηγίας στο Ελληνικό Δίκαιο. Δυστυχώς, δεν είναι το
µεγαλύτερο κοµµάτι αυτού του νοµοσχεδίου. Το µεγαλύτερο
κοµµάτι είναι όλα τα µέτρα τα οποία έχετε φέρει από διάφορα
άσχετα Υπουργεία -από το Αγροτικής Ανάπτυξης, από το Κοινωνικής Ασφάλισης-, διάφορες ρυθµίσεις οι οποίες δεν αφορούν
το νοµοσχέδιο και, βέβαια, δεν είναι προαπαιτούµενα. Τα περισσότερα από αυτά δεν είναι προαπαιτούµενα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει επανειληµµένα το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Γιατί ποιο προαπαιτούµενο, για παράδειγµα, λέει ότι στην εκπαίδευση θα πάψουν τα υπηρεσιακά συµβούλια πριν από τη λήξη
της θητείας τους; Ποιο προαπαιτούµενο και ποια τρόικα σας έχει
πει τέτοιο θέµα; Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι υπάρχει µια λο-
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γική όχι αξιοκρατίας,…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Θεοχαρόπουλε, σας παρακαλώ.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ: …αλλά µια λογική να αλλάξουµε τα πάντα, µε τη λογική, όµως, να τα ελέγχουµε εµείς, να
ελέγχουµε το κράτος και όχι να δηµιουργήσουµε ένα κράτος δικαίου, αξιοκρατία, όπως χρειάζεται ο τόπος, µεταρρυθµίσεις
παντού και βαθιές τοµές, στις οποίες όχι µόνο δεν βλέπω ότι
είστε αποφασισµένοι να προχωρήσετε, αλλά κάνετε το αντίθετο
από αυτό που χρειάζεται ο τόπος, από ένα σχέδιο παραγωγικής
ανασυγκρότησης.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Όπως είπαµε, θα
ακολουθήσουν δύο συνάδελφοι, η κ. Κατριβάνου, η οποία να έρχεται, και ο κ. Τριαντάφυλλος Μηταφίδης. Έχει ζητήσει τον λόγο
µετά ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ και θα πάρει
τον λόγο.
Θα ακολουθήσουν δύο συνάδελφοι, ο κ. Γεώργιος Στύλιος και
ο κ. Νίκος Παναγιωτόπουλος, µετά ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος των ΑΝΕΛ και θα δούµε µέχρι πού θα φτάσουµε.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας): Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ, θέλω τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κυρία Κατριβάνου,
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πριν σας δώσω τον λόγο, ζητάει τον λόγο ο κύριος Υπουργός.
Κύριε Υπουργέ, δεν ήσασταν στην Αίθουσα. Οµοφώνως η
Βουλή αποφάσισε ότι οι Υπουργοί δεν θα µιλήσετε µέχρι τις
22.30’. Τα κρατάτε όλα όσα πρέπει µέχρι εκείνη την ώρα.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας): Κύριε Πρόεδρε, δεν καταλάβατε τι σας λέω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Δεν καταλάβατε τι
σας λέω κι εγώ. Πριν κλείσουµε τη συνεδρίαση, στο τέλος, ο
κάθε Υπουργός θα πάρει τον λόγο να πει όχι µόνο για την τροπολογία, αλλά και ό,τι άλλο θέλει.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας): Δεν θέλω να την υπερασπιστώ. Να την αναφέρω θέλω στο Σώµα, για να την ξέρουν οι Βουλευτές.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ως τι θα την αναφέρετε στο Σώµα;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας): Να την ξέρουν, να την έχουν υπ’ όψιν τους.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ωραία. Πείτε την, αν
και µπορούσατε να το κάνετε στις 22.30’.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας): Σας ενηµερώνω ότι η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 47 και ειδικό αριθµό 33 κατατίθεται και γίνεται δεκτή.
(Στο σηµείο αυτό ο Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος
και Ενέργειας κ. Ιωάννης Τσιρώνης καταθέτει για τα Πρακτικά
την προαναφερθείσα τροπολογία, η οποία έχει ως εξής:
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ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΡΑΣ: Σε τι αναφέρεται;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Πείτε τον τίτλο τουλάχιστον.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας): Αναφέρεται στην αναστολή εκτέλεσης αποφάσεων κατεδάφισης κτισµάτων µέχρι την κύρωση των δασικών
χαρτών.
(Θόρυβος από την πτέρυγα της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης
ΠΑΣΟΚ – ΔΗΜΑΡ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Μανιάτη, πριν
κάνουµε οποιαδήποτε κουβέντα, παρακαλώ τις κυρίες και τους
κυρίους από τα Πρακτικά να φωτοτυπηθεί η τροπολογία, να µοιραστεί, να τη δούµε γραµµένη κι εφόσον πρέπει να πάρετε τον
λόγο να τον πάρετε.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, την έχουµε διαβάσει και θέλουµε να ρωτήσουµε, όµως.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Θα σας τη δώσουµε
έτοιµη, φωτοτυπηµένη.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Την έχουµε πάρει. Την έχουµε διαβάσει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ωραία, κυρία Μανωλάκου, εσείς θέλετε να µιλήσετε, θα τοποθετηθείτε. Εσείς την
έχετε διαβάσει, οι άλλοι συνάδελφοι δεν την έχουν. Να την πάρουν, να τη διαβάσουν και εφόσον πρέπει να τοποθετηθούν, θα
τους δώσω τον λόγο να τοποθετηθούν.
Τον λόγο έχει η κ. Βασιλική Κατριβάνου.
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΥ: Ευχαριστώ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κύριοι Υπουργοί, κύριε Πρόεδρε, κατ’ αρχάς θέλω κι εγώ να ξεκινήσω λέγοντας ένα πράγµα
που θεωρώ πολύ σηµαντικό. Ζήσαµε σήµερα τον βάναυσο, άγριο
ξυλοδαρµό του κ. Κουµουτσάκου από µέλη, κατά καταγγελία
του, της νεοναζιστικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή. Χθες ζούσαµε
την επίθεση ενάντια στον Υπουργό κ. Φίλη και δεν µπαίνω στο
θέµα αν συµφωνεί ή διαφωνεί κανείς.
Εγώ θέλω να πω ότι αυτές οι πρακτικές, µε διαφορετική βαρύτητα η µία από την άλλη, αποτελούν πραγµατικά απειλή, πρώτον, στη σωµατική ακεραιότητα, δεύτερον, στην ελευθερία της
έκφρασης και, τρίτον και εν τέλει, στην ίδια τη δηµοκρατία. Και
είναι φρικαλεότητες, τις οποίες ας σκεφτούµε πώς ξεκινάµε, πώς
τις ενισχύουµε και πού καταλήγουν. Και πιστεύω ότι όλοι και όλες
εδώ µέσα πρέπει να τις καταγγείλουµε και να κάνουµε ό,τι δυνάµεθα για να µην επαναληφθούν.
Δεύτερον, µια µικρή επισήµανση για το µεταναστευτικό, για
όσα ανέφερε ο Πρόεδρος του «Ποταµιού». Εµείς ποτέ δεν είπαµε αντιλήψεις τύπου κ. Λεπέν, που να λένε ότι οι πρόσφυγες
πολέµου να εγκλωβίζονται σε οποιαδήποτε χώρα, Τουρκία κ.λπ.,
και να τους κρατάµε εκεί. Εµείς, σαν ΣΥΡΙΖΑ, αυτό που λέµε είναι
ότι το σηµαντικό πράγµα είναι η ασφαλής δίοδος των ανθρώπων.
Και πώς γίνεται η ασφαλής δίοδος των ανθρώπων, σύµφωνα
µε όλους τους διεθνείς οργανισµούς, σύµφωνα µε το Συµβούλιο
της Ευρώπης; Γίνεται µε ευρείς αριθµούς επανεγκατάστασης,
που ξεκινάνε από τις χώρες αυτές, Τουρκία, Ιορδανία, Λίβανο,
Λιβύη. Αυτό λέµε. Λέµε να ξεκινήσει µία ευρεία επανεγκατάσταση απ’ αυτές τις χώρες. Δεν λέµε να εγκλωβιστούν οι άνθρωποι εκεί. Οι πρόσφυγες πρέπει να µπορούν µε ασφαλή δίοδο να
µπουν στην Ευρώπη. Μην παραφράζετε αυτά που λέµε και πάρτε
κι εσείς την ευθύνη αυτών που λέτε.
Εγώ θα µιλήσω για κάτι πολύ συγκεκριµένο, που αφορά µία
τροπολογία που καταθέσαµε για τη συνέχιση λειτουργίας δοµών
για τη στήριξη γυναικών θυµάτων βίας.
Σύµφωνα µε αυτήν την τροπολογία, οι υπηρεσίες των συµβουλευτικών κέντρων και της τηλεφωνικής γραµµής S.O.S., εθνικής
εµβέλειας, της Γενικής Γραµµατείας Ισότητας των Φύλων του
Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης,
καθώς και συµβουλευτικών κέντρων και ξενώνων φιλοξενίας για
γυναίκες που είναι θύµατα βίας, των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης εντάσσονται
σε
πρόγραµµα.
Συγχρηµατοδοτήθηκαν
ή
συγχρηµατοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο, στο
πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς, για την
προγραµµατική περίοδο 2007-2013. Με την τροπολογία που κα-
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ταθέτουµε θέλουµε να συνεχίσουν να παρέχουν τις υπηρεσίες
τους οι ίδιοι φορείς έως την ένταξη των πράξεων ή την υπογραφή των συµβάσεων για τις πράξεις αυτές ή για τη µετεξέλιξη
αυτών στο πλαίσιο της Προγραµµατικής Περιόδου 2014-2020
του ΕΣΠΑ.
Η τηλεφωνική γραµµή S.O.S. αποτελεί υπηρεσία πρώτης
γραµµής. Εντάσσεται στο δίκτυο εξήντα µίας δοµών που αναπτύσσει η Γενική Γραµµατεία Ισότητας Φύλων σε όλη τη χώρα
και παρέχει νοµική υποστήριξη και ψυχοκοινωνική υποστήριξη
και προστασία σε θύµατα βίας και στα παιδιά τους. Εκεί εργάζονται σήµερα διακόσια εβδοµήντα ένα άτοµα.
Θεωρούµε ότι παρέχει απαραίτητο έργο κοινωνικό, προνοιακό,
πρώτης γραµµής. Σύµφωνα µε τα στατιστικά στοιχεία που
έχουµε για το 2013, στο σύστηµά τους το 80% των περιπτώσεων
αφορούν έµφυλη βία, το 77% ενδοοικογενειακή βία, το 62% είναι
µητέρες και το 30% είναι άνεργες.
Αν αυτές οι γραµµές και αυτές οι δοµές δεν συνεχίσουν να λειτουργούν, αφήνουµε τις γυναίκες αυτές, σε µία περίοδο οικονοµικής κρίσης, ευάλωτες και ως µητέρες αλλά και τα ανήλικα
παιδιά τους.
Επίσης, όπως γνωρίζετε, για να είναι αποτελεσµατική µια δοµή
που παρέχει ψυχοκοινωνική υποστήριξη, πρέπει να έχει συνέχεια, να µη σταµατήσει τη λειτουργία της, έτσι ώστε να υπάρξει
εµπιστοσύνη από τη µεριά αυτών που δέχονται τις υπηρεσίες. Γι’
αυτό ζητάµε την οµαλή συνέχιση της λειτουργίας των δοµών που
στηρίζουν αυτές τις γυναίκες και τα παιδιά, όπως είπαµε.
Νοµίζω ότι αυτό, κύριε Υπουργέ, θα αποτελέσει σήµα αυτήν
τη στιγµή, σε µία περίοδο της κρίσης, που οι γυναίκες που δέχονται βία, µπορούν να εγκλωβιστούν στη βία, γιατί δεν έχουν
άλλες οδούς διαφυγής πέρα από αυτές που µπορεί να τους προσφέρει το κράτος. Θα δώσουν ένα σήµα, λοιπόν, ότι η Κυβέρνηση αυτή έµπρακτα λειτουργεί και παίρνει µέτρα ενάντια στην
έµφυλη βία, στον ρατσισµό και σε οποιαδήποτε αντίληψη που
εξευτελίζει και υποτιµά τις γυναίκες.
Συνεπώς παρακαλούµε να γίνει δεκτή η τροπολογία, για να
µπορούν να συνεχίσουν. Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κι εγώ σας ευχαριστώ, κυρία Κατριβάνου.
Τον λόγο έχει ο κ. Τριαντάφυλλος Μηταφίδης και µετά ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ.
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΜΗΤΑΦΙΔΗΣ: Κυρίες και κύριοι Βουλευτές,
θα ήθελα να εκφράσω κι εγώ µε τη σειρά µου την καταδίκη και τη
συµπαράστασή µου στους δύο συναδέλφους που υπέστησαν
αυτήν την τραµπούκικη επίθεση από τους γνωστούς ακροδεξιούς
τραµπούκους, που δυστυχώς τους έχουµε και µέσα στη Βουλή.
Θα ήθελα να ξεκινήσω µε δύο προτάσεις για κρίσιµα ζητήµατα, που αφορούν τα κενά στην εκπαίδευση. Έχω την πληροφορία από τους αιρετούς του κλάδου ότι ενώ έχουµε
πλεονάσµατα εκπαιδευτικών σε ορισµένες περιοχές, ειδικότερα
της ειδικότητας των γυµναστών, οι συνάδελφοι αυτοί, παρ’ ότι
θα µπορούσαν να απασχοληθούν στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση, είναι σε καθεστώς -θα έλεγα- αναγκαστικής αργίας.
Πληροφορήθηκα ότι από την Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση δεν
δίνονται τα κενά αυτά στο Κεντρικό Υπηρεσιακό Συµβούλιο της
Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, µε αποτέλεσµα αυτοί οι συνάδελφοι να µην απασχολούνται και να προσλαµβάνουµε αναπληρωτές.
Έχω ένα στοιχείο που µου έχουν δώσει οι αιρετοί. Στις περιοχές Α’ και Β’ Θεσσαλονίκης υπάρχουν τριάντα κενά για την ειδικότητα των γυµναστών στην πρωτοβάθµια, που θα µπορούσαν
κάλλιστα να είχαν καλυφθεί από πλεονάζοντες εκπαιδευτικούς.
Περιµένω µια απάντηση από το Υπουργείο Παιδείας.
Το άλλο, βέβαια, αφορά µία πρόταση για όσους γράφονται
καθ’ υπέρβαση, όπως ξέρετε, στις σχολές που έχουν δηλώσει,
επειδή έχουν πάρει µέρος σε Ολυµπιάδες. Θα πρέπει, κατά τη
γνώµη µου, να συµπεριληφθούν, ιδιαίτερα για τα τµήµατα της
Φυσικής των πανεπιστηµίων µας, και οι µαθητές που εκπροσωπούν τη χώρα µας στη Διεθνή Ολυµπιάδα Αστρονοµίας και
Αστροφυσικής, αποτελεί αίτηµα και της σχετικής εταιρείας. Νοµίζω ότι είναι αυτονόητο.
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Θα ήθελα, αγαπητοί συνάδελφοι, µε αφορµή και το θλιβερό
αυτό το επεισόδιο, την επίθεση που είχαµε εναντίον των συναδέλφων, να κάνω ορισµένες επισηµάνσεις σε σχέση µε τη συµπεριφορά της Αντιπολίτευσης. Βλέπω ότι ιδιαίτερα σήµερα έχει
φουντώσει ένα είδος πολιτικού ρεβανσισµού εναντίον του ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρχει µια στρατηγική της έντασης. Και µάλιστα δεν περίµενα, ότι οι ίδιοι οι συνάδελφοι που υπέστησαν την επίθεση
αυτή και κατήγγειλαν τους δράστες, από ποιον πολιτικό χώρο
τουλάχιστον προέρχονται, να χρεώνουν την ηθική αυτουργία
στον ΣΥΡΙΖΑ. Είναι απίστευτο αυτό!
Βλέπω ότι πέρα από τη νεκρανάσταση της εθνικοφροσύνης
που ζούµε αυτές τις µέρες και τα πιστοποιητικά κοινωνικών φρονηµάτων -«αποκηρύξτε τον Φίλη µετά βδελυγµίας, αλλιώς δεν
είστε εθνικώς αποδεκτοί»- έχουµε και την ανάσυρση της γνωστής θεωρίας των δύο άκρων. Αυτή ήταν η αιτία που µια προβοκατόρικη επίθεση που δεχθήκαµε από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ
µε έβγαλε κυριολεκτικά από τα ρούχα µου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Επειδή τώρα, όµως,
έχετε «ξαναµπεί» στα ρούχα, πάµε στο νοµοσχέδιο. Μην ξανανοίγουµε πληγές, αγαπητέ µου συνάδελφε.
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΜΗΤΑΦΙΔΗΣ: Κοιτάξτε, κύριε Πρόεδρε, νοµίζω ότι δεν µπορείτε να κρίνετε αυτά που λέω. Δεν είναι στην
αρµοδιότητά σας. Αφήστε, λοιπόν, να πω αυτό που θέλω και ας
κρίνουν οι συνάδελφοι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Εγώ έκκληση σας
έκανα. Διότι, εάν το πάτε έτσι, µπορώ να εφαρµόσω το άρθρο
του Κανονισµού που είναι σαφές και λέει ότι µιλάµε επί του νοµοσχεδίου.
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Αντιληφθήκατε τι είπα. Εγώ έκανα µία έκκληση να µην ξανανάψουν τα αίµατα.
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΜΗΤΑΦΙΔΗΣ: Θέλω, λοιπόν, αγαπητοί συνάδελφοι, όσοι τελευταία θητεύετε σε αυτήν τη θεωρία και µας
ζητάτε και πιστοποιητικά εθνικοφροσύνης, να τοποθετηθείτε
πάνω στο εξής ζήτηµα, γιατί ακούσαµε και θεωρίες συνωµοσίας
εδώ, ότι κάτι ύποπτο συµβαίνει. Μήπως έβαλε τον Φίλη ο Τσίπρας -επειδή θα πάει στην Τουρκία- να κάνει τα γλυκά µάτια στη
γείτονα χώρα;
Δεν έχω χρόνο. Θέλω να απαντήσετε, όµως, στο εξής γεγονός.
Σας καλώ να διαβάσετε το οπισθόφυλλο της «ΑΥΓΗΣ» σήµερα,
για να δείτε τη σχετική συζήτηση στη Βουλή, όταν κατατέθηκε
το 1994 από συναδέλφους του ΠΑΣΟΚ το ζήτηµα της αναγνώρισης της γενοκτονίας των Ποντίων. Πρέπει να δείτε τι ειπώθηκε
τότε και ποιες σκοπιµότητες υπηρέτησε και ποιες ήταν οι αντιδράσεις από τη δική σας παράταξη (ΝΔ), του κ. Λαυρεντιάδη και
της κ. Τσουδερού.
Θέλω να σας ρωτήσω, λοιπόν, το εξής, σύµφωνα µε αυτήν τη
συνωµοτική θεωρία που τελευταία έχετε αναζωπυρώσει. Ο Ελευθέριος Βενιζέλος το 1930 επισκέφθηκε την Τουρκία, όπως ξέρετε, και ζήτησε να πάρει ο Κεµάλ Ατατούρκ το βραβείο Νόµπελ
για την ειρήνη. Μήπως θα έπρεπε να γκρεµίσουµε τα αγάλµατά
του, να κατεβάσουµε το όνοµά του από τους δρόµους όλων των
πόλεων της χώρας και να ανατινάξουµε και τον τάφο του στο
Ακρωτήρι, ως µη «εθνικώς ορθό»;
Και θέλω να κλείσω µε το εξής: Όπως πολύ σωστά το είπε η
συνάδελφος κ. Κατριβάνου, το θέµα δεν είναι αν αυτά που είπε
ο συνάδελφος Φίλης είναι αποδεκτά ή όχι, αλλά αν έχει το δικαίωµα να εκφράζει τη γνώµη του κάποιος. Εδώ βάλλετε κατά
του δικαιώµατος της ελευθερίας της έκφρασης. Αυτό µας λέτε
εδώ.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ: Υπουργός είναι. Δεν είναι απλός πολίτης. Το έχει καταλάβει ότι είναι Υπουργός;
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΜΗΤΑΦΙΔΗΣ: Δηλαδή, θα επιβάλετε µία
εθνική ορθοδοξία εδώ; Θα σας στέλνουµε προς έγκριση αυτά
που θέλουµε να πούµε;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ: Τι λέτε τώρα;
ΜΕΡΟΠΗ ΤΖΟΥΦΗ: Αυτό είναι φασισµός!
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε συνάδελφε,
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έχετε περάσει τον χρόνο. Ευχαριστώ.
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΜΗΤΑΦΙΔΗΣ: Να απαντήσετε σε αυτό που
σας είπα για τον Ελευθέριο Βενιζέλο.
(Χειροκροτήµατα απ’ την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Τον λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, κ. Σωκράτης Φάµελλος.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να είµαι συνεπής. Πόσο χρόνο έχω;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Βάζω εξαρχής -για να
µην τα δίνω µετά- αντί για έξι επτά λεπτά, για να προχωράµε.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι
Βουλευτές, νοµίζω ότι οφείλω και εγώ να ξεκινήσω µε τη θέση
απέναντι στην επίθεση που υπέστη ο συνάδελφός µας Βουλευτής κ. Κουµουτσάκος. Θέλω να πω ότι καταδικάζουµε απερίφραστα τη θρασύτατη επίθεση από φασιστοειδή στον Βουλευτή της
Νέας Δηµοκρατίας συνάδελφο κ. Κουµουτσάκο.
Η επίθεση αυτή αποδεικνύει το πόσο επικίνδυνο είναι το παιχνίδι πατριδοκαπηλίας που παίζεται τις τελευταίας ηµέρες µε
αφορµή, αλλά όχι κατ’ ουσία και κατ’ αιτία, των παλαιοτέρων δηλώσεων του Υπουργού Παιδείας.
Ο κ. Φίλης σήµερα ξεκαθάρισε, ως Υπουργός Παιδείας, τι θεωρεί ως απόφαση της Βουλής και τι υπηρετεί. Οι αντιδράσεις,
όµως, δεν τροφοδοτήθηκαν από την πραγµατική του τοποθέτηση. Οι αντιδράσεις τροφοδοτήθηκαν µε ανήθικο και αντιδεοντολογικό τρόπο από την παραποίηση των δηλώσεών του αλλά
και από την απαράδεκτη απαίτηση της Αντιπολίτευσης να µην
έχει κανείς το δικαίωµα της προσωπικής γνώµης.
Ήθελα, λοιπόν, να σας θυµίσω ότι η γαλλική αστικοδηµοκρατική επανάσταση στηρίχθηκε στο δικαίωµα διατύπωσης ελεύθερης γνώµης. Ο ευρωπαϊκός πολιτισµός στηρίζεται στην
ελευθερία του λόγου. Σε αυτήν την Ευρώπη δεν χωράει ο φασισµός. Η άποψη σαφώς και χωράει.
Οι Έλληνες αδελφοί µας, οι Πόντιοι και οι Πόντιες, οι οποίοι
στελέχωσαν το εργατικό και αριστερό κίνηµα της χώρας µας
υπερασπίστηκαν αυτό το δικαίωµα, δηλαδή, το δικαίωµα της
γνώµης, το δικαίωµα της εργασίας, το δικαίωµα της ελευθερίας.
Δεν σας χαρίζουµε αυτήν την πορεία. Δεν µπορείτε να υπηρετήσετε, να υπερασπιστείτε εσείς σήµερα εκ των υστέρων καπηλεύοντας -αν θέλετε- την πατριωτική τους διάθεση, τα δικά τους
συµφέροντα.
Μπορούµε, όµως, να δώσουµε µαζί τη µάχη για τον δηµοκρατικό αγώνα ζωής της κοινωνίας µας κόντρα στα φασιστοειδή.
Διαπιστώσατε τι περίεργες εκτροπές µπορούν να γίνουν. Η βία
είναι εχθρός της κοινωνίας µας και η απολογία των οπαδών της
βίας, νοµίζω θα συµφωνήσουµε όλοι, πρέπει να δοθεί ενώπιον
της δικαιοσύνης.
Στο νοµοσχέδιο αυτό, όµως, ακούσαµε και πάρα πολλά πράγµατα εκτός πραγµατικότητας και οφείλω να το πω ακόµα και στη
συζήτηση επί των άρθρων. Δεν υπάρχει, αγαπητοί φίλες και
φίλοι, κανένα περιεχόµενο στο νοµοσχέδιο που να αφορά τον
ΦΠΑ στα σχολεία, τη φορολογία των αγροτών, την αναµόρφωση
του ασφαλιστικού, τις κατασχέσεις πρώτης κατοικίας.
Πολλά κόµµατα της Αντιπολίτευσης, σχεδόν όλα, αλλά και
πολλοί Βουλευτές, χρησιµοποίησαν αυτά τα στοιχεία στην οµιλία
τους. Το µόνο που µπορούµε να συµπεράνουµε είναι ότι η απουσία πολιτικής πρότασης εκ µέρους σας, είτε επί του νοµοσχεδίου
είτε επί της πρότασης αναµόρφωσης και ανασυγκρότησης της
Ελλάδας, σας οδηγεί να χρησιµοποιείτε στην τοποθέτησή σας
και στην επιχειρηµατολογία στοιχεία τα οποία παραποιούν την
πραγµατικότητα.
Παραποιήθηκε, επίσης, η πραγµατικότητα όσον αφορά τα
προαπαιτούµενα. Σαφέστατα. Το επαναλαµβάνουµε: Προαπαιτούµενα που ψηφίστηκαν από τη συντριπτική πλειοψηφία των
Βουλευτών τον Αύγουστο περιέχονται στο νοµοσχέδιο, όπως το
θέµα του πετρελαίου των αγροτών, το θέµα της στελέχωσης του
ΣΔΟΕ, το θέµα των υποθέσεων του ΣΔΟΕ.
Και ξαφνικά από το παράθυρο µπήκε και θέµα Σκουριών, γιατί,
λέει, η πλειοψηφία των µέσων ενηµέρωσης δηµοσιοποιεί ότι
υπάρχει απόφαση του Συµβουλίου Επικρατείας. Να µου δηµιουργηθεί φυσιολογικά ένα ερώτηµα;
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Κύριοι συνάδελφοι της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης, επιτρέψτε µου –βέβαια, κύριε Αρβανιτίδη, δεν είναι ο κ. Μανιάτης
εδώ, αλλά απευθύνοµαι και σε εσάς και δικαιούστε να απαντήσετε- τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης καθορίζουν την πολιτική σας
ή εσείς καθορίζετε τι λένε τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης;
Είναι ένα δίληµµα που πολλά χρόνια προσπαθούµε να καταλάβουµε ιδιαίτερα για τον χώρο του ΠΑΣΟΚ. Ποιος κάνει κουµάντο, εσείς στους εκδότες ή οι εκδότες σε εσάς ή
συναποφασίζετε τι θα δηµοσιεύσετε; Έχει σηµασία µήπως το ότι
κάποια επιχειρηµατικά συµφέροντα του «Χρυσού» είναι ίδια µε
κάποια επιχειρηµατικά συµφέροντα της εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ
ΧΡΥΣΟΣ» εκδοτών; Αναρωτιέµαι, δεν είµαι σίγουρος, θα ήθελα
να µου απαντήσετε.
Και ερωτώ: Αφού εµπιστεύεστε τόσο πολύ τα µέσα ενηµέρωσης, όπως και η κ. Ιγγλέζη είπε, όταν τα µέσα ενηµέρωσης δηµοσιοποιούν άποψη του Προέδρου του ΣτΕ ότι δεν υπάρχει
απόφαση, την οποία και καταθέτω στα Πρακτικά, εσείς ποια
µέσα ενηµέρωσης εµπιστεύεστε: Αυτά που σας συµφέρουν για
να κάνετε πολιτική ή αυτά που συµφωνείτε να δηµοσιεύουν κάτι,
για να γίνεται πολιτική;
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Σωκράτης Φάµελλος καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Εγώ, όµως, θα ήθελα να ρωτήσω κάτι άλλο: Ποια είναι η πραγµατική πολιτική όσον αφορά τις Σκουριές; Μήπως είναι πραγµατικό πολιτικό θέµα το πώς αντέδρασαν οι Υπουργοί
Περιβάλλοντος από το 2012 µέχρι τον Ιανουάριο του 2015 στις
πολλαπλές εκθέσεις επιθεωρητών περιβάλλοντος που πιστοποιούσαν παραβίαση των περιβαλλοντικών όρων στις Σκουριές;
Μήπως αυτό δεν είναι ένα πραγµατικό πολιτικό περιβαλλοντικό
θέµα; Η ουσία της νοµοθεσίας και της τήρησής της, η ουσία της
ποιότητας περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής δεν είναι πολιτικό θέµα, αγαπητοί συνάδελφοι; Είναι πολιτικό θέµα τι φήµη
δηµοσιεύει µια εφηµερίδα, αλλά δεν είναι πολιτικό θέµα εάν µια
επένδυση υλοποιεί και τιµά τους περιβαλλοντικούς όρους µε
τους οποίους εγκρίθηκε;
Διότι αυτό είχαµε µέχρι τώρα στην περίπτωση των Σκουριών.
Είχαµε µια επένδυση η οποία πρότεινε περιβαλλοντικούς όρους,
εγκρίθηκε µε τον τρόπο που εγκρίθηκε, πολύ σύντοµα µόλις διορίστηκε ο κ. Παπακωνσταντίνου και δεν τους τηρεί. Τι έπρεπε,
λοιπόν, να κάνει η πολιτεία; Να µην ελέγχει την εφαρµογή της
νοµιµότητας; Προτείνετε, δηλαδή, να έχουµε µια δηµόσια διοίκηση η οποία δεν θα ελέγχει και δεν θα εφαρµόζει τη νοµιµότητα;
Μας εγκαλείτε, επειδή ελέγχουµε τους περιβαλλοντικούς όρους,
που ένας Υπουργός του ΠΑΣΟΚ θέσπισε εν µια νυκτί;
Ούτε καν αυτούς δεν υλοποιούν, λοιπόν, στην περιοχή και εκµεταλλεύονται την ανάγκη εργασίας στην περιοχή, την οποία και
εµείς αντιµετωπίζουµε µε πολύ µεγάλη προσοχή και θα επιλύσουµε µαζί µε τους ντόπιους πολίτες προς όφελος της περιοχής
όµως, όχι εις βάρος του περιβάλλοντος. Γιατί αυτό, εάν θέλετε,
συνάδει µε τη λογική της αειφορίας, την οποία καταθέσαµε και
στην πρόταση πολεοδοµικής παρέµβαση για τη Δραπετσώνα.
Δεν µπορούµε να υποτιµούµε την ποιότητα ζωής, τις συνθήκες
του περιβάλλοντος, τους φυσικούς πόρους, µε µόνο στόχο να
γίνει ανάπτυξη. Αυτή δεν είναι ανάπτυξη, αυτή είναι καταστροφή.
Επιτρέψτε µου να πω, όµως, µιας και µιλάµε επί των άρθρων,
και κάποια συγκεκριµένα ζητήµατα για τα άρθρα τα οποία κατατέθηκαν στο σηµερινό νοµοσχέδιο.
Ενεργειακή πενία, άρθρο 25. Κύριε Υπουργέ, προφανώς και
συµφωνούµε για το σχέδιο δράσης για την αντιµετώπιση της
ενεργειακής πενίας. Όµως, είναι ένα σχέδιο το οποίο πρέπει
οπωσδήποτε να συνδεθεί µε το δίκτυο κοινωνικής προστασίας
που πρέπει να δοµηθεί σε όλη την Ελλάδα, στο οποίο δεν µπορεί
να είναι απ’ έξω προφανώς και η αυτοδιοίκηση. Γιατί ενεργειακή
πενία είναι και τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες που δεν µπορούν να
έχουν ρεύµα για τα συστήµατα υποστήριξης της αναπνοής, παραδείγµατος χάριν, είναι και οι υπερήλικοι και είναι και µια σειρά
από συµπατριώτες µας που έχουν ως ανάγκη ζωής την ενέργεια
και πρέπει και αυτά να είναι στο σχέδιο. Πρέπει, όµως, πολύ γρήγορα να υλοποιηθεί το σχέδιο σε συνεργασία µε τους αυτοδιοι-
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κητικούς και µε τους κοινωνικούς χώρους.
Δεύτερο ζήτηµα, στο οποίο θέλω να αναφερθώ, είναι το εθνικό
σχέδιο αποβλήτων. Δεν είναι δυνατόν να µην υλοποιηθεί ένα σχέδιο αποβλήτων το οποίο να έχει κύρωση και να µην είναι συνδυασµένο το περιφερειακό µε το εθνικό. Αυτοί που διαµαρτύρονται
για την έλλειψη, για τη σύνδεση σήµερα του εθνικού µε το περιφερειακό, δεν ήταν όλοι αυτοί οι οποίοι συνεννοούνταν µε τους
Υπουργούς για να κάνουν µέσω της διυπουργικής των ΣΔΙΤ τα
κλειστά συµβόλαια, που µοίραζαν την Ελλάδα σε πακέτα για να
κάνουν µεγάλα εργοστάσια, άχρηστα εν πολλοίς γιατί ήταν υπερδιαστασιολογηµένα; Αυτή δεν ήταν η συµφωνία µε την κεντρική
ηγεσία και µάλιστα πολλές φορές µια συµφωνία που είχε και οικονοµικό κόστος; Μας πειράζει τώρα να υπάρχει συµβατότητα;
Νοµίζω ότι πρέπει να συµφωνήσουµε και επ’ αυτού.
Τέλος, θα αναφερθώ πολύ σύντοµα στο άρθρο 10, στα δικαιώµατα των ενεργειακών ελεγκτών.
Κύριε Υπουργέ, έχουµε καταθέσει µαζί µε τον εισηγητή του
ΣΥΡΙΖΑ την πρόταση, ώστε στην περίπτωση των δικαιωµάτων
πρόσβασης στον κατάλογο ενεργειακών ελεγκτών να περιλαµβάνονται όλοι οι απόφοιτοι ΑΕΙ µηχανικοί, διότι οποιοσδήποτε
αποκλεισµός ή περιορισµός, όπως παραδείγµατος χάριν των µηχανικών περιβάλλοντος ή των µηχανικών ενεργειακών πόρων, θα
δηµιουργούσε στρεβλώσεις στην αγορά. Νοµίζω ότι η πρόσβαση
όλων των µηχανικών σε αυτήν τη δυνατότητα θα µπορούσε να
λύσει πολλά προβλήµατα.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Φάµελλε, πριν
κατέβετε, το τελευταίο που είπατε είναι η τροπολογία που καταθέσατε πριν από δέκα λεπτά;
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ερωτήθη ο Υπουργός
και απάντησε αρνητικά.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, µια απάντηση ενός λεπτού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Βρούτση, για
ποιο θέµα;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Για τα θέµατα τα οποία σήµερα είναι
ιδιαίτερα σοβαρά και απασχολούν την ελληνική κοινωνία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Στο τέλος θα σας
δώσω τον λόγο, όπως σε όλους τους Κοινοβουλευτικούς Εκπροσώπους. Έχετε µιλήσει, αλλά θα σας δώσω τον λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Τον λόγο για ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Βρούτση, έχετε
τον λόγο για ένα λεπτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, έχω µιλήσει, οπότε
δεν θα καταχραστώ το χρόνο, ούτε θα πάρω καινούργιο χρόνο.
Οφείλω, όµως, να πω δύο πράγµατα. Πρώτον, ότι σε όλα τα
sites και σε όλα τα µέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν φανερωθεί
πλέον τα πρόσωπα αυτών των φασιστοειδών και των τραµπούκων που βιαιοπράγησαν εναντίον του κ. Κουµουτσάκου.
Κάνω έκκληση στην Κυβέρνηση, απόψε κιόλας, να κάνει ό,τι
µπορεί, ώστε αυτοί οι άνθρωποι να συλληφθούν. Πρέπει να το
κάνετε, κύριοι Υπουργοί. Πρέπει να κάνετε ό,τι µπορείτε και να
στείλετε επιτέλους ένα ηχηρό µήνυµα, ως Κυβέρνηση!
Και το λέω αυτό, γιατί, κύριε Πρόεδρε, δεν θέλω να ρίξω λάδι
στη φωτιά, αλλά η δήλωση της κ. Γεροβασίλη ήταν ατυχέστατη
και θέλω αυτό να το δείτε. Δεν µπορεί να εκφράζεται έτσι εναντίον της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης. Μόνο εάν και εφόσον υλοποιηθεί αυτό που λέω, θα εξιλεωθείτε.
Θέλω, κύριε Πρόεδρε, αυτό το µήνυµα να πάει προς την
πλευρά της Κυβέρνησης και να κάνει ό,τι µπορεί να συλληφθούν
αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι µε απαράδεκτο τρόπο, µε τραµπουκισµό και φασισµό, λειτούργησαν εναντίον του κ. Κουµουτσάκου.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Νοµίζω ότι αυτό περιλαµβανόταν και στην δήλωση της Νέας Δηµοκρατίας. Και δεν
νοµίζω ότι µέσα σε αυτή την Αίθουσα υπάρχει ούτε ένας συνάδελφος που να µην συµφωνεί ότι εφόσον µπορούν να συλληφθούν, πρέπει να συλληφθούν.
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ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ: Κύριε Βρούτση, δεν είπε κάτι τέτοιο…
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Το είπε! Είναι δυνατόν να λέει ότι είναι
ακροδεξιά η Νέα Δηµοκρατία;
(Θόρυβος-διαπληκτισµοί στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Μπαλαούρα!
Κύριε Βρούτση! Δεν θα χαλάσουµε τη συνεδρίαση εξαιτίας της
δήλωσης της κ. Γεροβασίλη. Εδώ συµφωνούµε όλοι ότι πρέπει
οι κύριοι να συλληφθούν. Δεν υπάρχει ούτε ένας που να διαφωνεί. Και αυτό είναι υπέρ του Κοινοβούλιου. Από εκεί και πέρα
τώρα ο καθένας κάνει τη δήλωσή του.
(Χειροκροτήµατα)
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ (Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων): Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο, παρακαλώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Φίλη, δεν θα
σας δώσω τον λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ (Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων): Να µην µιλήσει η Κυβέρνηση για την έκκληση της
Νέας Δηµοκρατίας;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Στο τέλος. Δεν υπάρχει περίπτωση να γίνεται αυτό εις βάρος των συναδέλφων.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να µου δώσετε τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Σας είδα όλους.
Κύριε Μανιάτη, επί ποίου θέµατος ζητάτε τον λόγο;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Μία ερώτηση µπορώ να κάνω;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Θα την κάνετε. Καθίστε ένα λεπτό κάτω .
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα κι εγώ
τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Και η κ. Μανωλάκου
για το ίδιο θέµα θέλει τον λόγο.
Κατεβάστε το χέρι σας. Σας είδα, κυρία Μανωλάκου. Θα σας
δώσω το λόγο µετά.
Εκ µέρους της κ. Άννας Βαγενά, η οποία δεν θέλει, σεβόµενη
τον χρόνο, να αναπτύξει την δήλωσή της που αφορά το άρθρο
54 του νοµοσχεδίου, αφού βεβαιώθηκα ότι µπορώ να το κάνω,
την καταθέτω στα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό κατατίθεται για τα Πρακτικά το προαναφερθέν
έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Τώρα επί της διαδικασίας, προφανώς, κύριε Μανιάτη κι εσείς
κυρία Μανωλάκου. Εποµένως, κύριε Μανιάτη, έχετε τον λόγο για
δύο λεπτά.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να ρωτήσω
το εξής. Κατατέθηκε η τροπολογία από τον Υπουργό, τον κ. Τσιρώνη. Πρόκειται για το έκτρωµα της δεκαετίας. Είναι µία τροπολογία περί αναστολής κατεδάφισης αυθαιρέτων σε δασικές
εκτάσεις.
Η ερώτηση είναι, θα µας δοθεί ο χρόνος να τοποθετηθούµε
επί αυτού του αντισυνταγµατικού εκτρώµατος ή απλώς θα ψηφίσουµε για µία τροπολογία αδιανόητη;
Εγώ, λοιπόν, ζητώ επί αυτής της τροπολογίας και µόνον, τουλάχιστον να υπάρχει χρόνος να τοποθετηθούµε, είτε οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι είτε οι εισηγητές των κοµµάτων.
Όσον αφορά δε στην τελευταία αποστροφή του λόγου του συναδέλφου περί µέσων ενηµέρωσης και Σκουριών και Μεταλλείων
Χαλκιδικής, προφανώς, εξ ιδίων κρίνει τα αλλότρια.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Η δική µου η θέση
είναι ότι άπαντες εδώ πρέπει να λέµε ότι οι αιρετοί εκπρόσωποι
του έθνους δεν ποδηγετούνται από κανέναν -όλοι ανεξαιρέτωςκαι να µην πέφτουµε στην παγίδα αυτή.
Λοιπόν, κυρία Μανωλάκου, έχετε τον λόγο για δύο λεπτά κι
εσείς.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Όχι, κύριε Πρόεδρε, θα µιλήσει ο
Κοινοβουλευτικός µας Εκπρόσωπος. Λύθηκε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ωραία. Σας ευχαριστώ.
Τώρα απευθύνοµαι στον Υπουργό Περιβάλλοντος. Είναι εδώ;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ (Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας): Στη Βουλή είναι.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Εντάξει, όταν µπει
στην Αίθουσα τότε, γιατί θέλω να του κάνω µία πρόταση µε την
οποία ίσως γλιτώσουµε τη φασαρία που πρόκειται να ακολουθήσει, γιατί το αντιλαµβάνοµαι εγώ από τώρα αυτό.
Λοιπόν, µετά είναι ο κ. Στύλιος. Ορίστε, κύριε Στύλιο, έχετε τον
λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θέλω να ξεκινήσω την οµιλία µου αναφερόµενος στον
τίτλο του σηµερινού νοµοσχεδίου, ο οποίος λέει: «Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενσωµάτωση στο ελληνικό δίκαιο της οδηγίας
2012/27 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου»
κ.λπ., έχει διάφορες κοινοτικές οδηγίες, και καταλήγει στο τέλος
«και άλλες διατάξεις».
Άρα, λοιπόν, όταν έχουµε ένα νοµοσχέδιο που ξεκινάει συνταξιοδοτικά, πηγαίνει σε θέµατα περιβαλλοντικά και καταλήγει «και
άλλες διατάξεις», είναι -αν µη τι άλλο- πρόκληση να έρχεται ο
Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ και να λέει ότι αναφέρθηκαν οι συνάδελφοι Βουλευτές σε θέµατα που δεν αφορούν
τις διατάξεις του νοµοσχεδίου που κατατέθηκε. Είσαστε οι πρώτοι διδάξαντες βάζοντας ένα νοµοσχέδιο που έχει διατάξεις από
πάρα πολλά και διαφορετικά θέµατα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η σηµερινή συνεδρίαση της
Βουλής διεξάγεται σε ένα ασφυκτικό πολιτικό πλαίσιο. Γίνεται
κατά τη διάρκεια µιας συζήτησης για να βρεθούν τα περίφηµα
ισοδύναµα της Κυβέρνησης των ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, του περίφηµου
παράλληλου προγράµµατος, αυτού που διατυπώσατε προεκλογικά και που το περιεχόµενό του δεν το είδαµε. Το είπατε, το
εξαγγείλατε, είπατε τον τίτλο, αλλά το περιεχόµενο το αναζητούµε, το περιµένουµε και είναι µία πρόκληση από εµάς προς
εσάς να έρθετε να µας πείτε συγκεκριµένα το περιεχόµενό του.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όπου ακούµε ισοδύναµα για
τους πολίτες, σηµειώνουµε νέους φόρους στα µεσαία εισοδήµατα. Η σηµερινή συνεδρίαση συµπίπτει µε τις φθινοπωρινές
προβλέψεις της Κοµισιόν για τις οικονοµίες των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Στο κεφάλαιο για την Ελλάδα έχει τίτλο «Η αβεβαιότητα ανατρέπει την ανάκαµψη της οικονοµίας». Κάνει αναφορά για ύφεση
για το 2016 ύψους 1,3%, οριακή αύξηση της ανεργίας τη στιγµή
που αναγνωρίζει η Κοµισιόν ότι η ελληνική οικονοµία είχε θετική
έκβαση πριν από τις εκλογές του Γενάρη του 2015. Αυτά είναι τα
αποτελέσµατα της δεκάµηνης διαπραγµάτευσης της Κυβέρνησης των ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η σηµερινή συζήτηση γίνεται
κατά τη διάρκεια µιας διεθνούς ανθρωπιστικής κρίσης µε τη
χώρα µας στο επίκεντρο. Οι αφελείς και ανέξοδες δηλώσεις κυβερνητικών αξιωµατούχων, η ερασιτεχνική αντιµετώπιση του
προσφυγικού προβλήµατος κατέστησαν τη χώρα µας κύρια πύλη
εισόδου εκατοντάδων προσφύγων.
Η Κυβέρνηση αποδεικνύεται ανίκανη να χαράξει ουσιαστική
στρατηγική για την αντιµετώπιση αυτού του ζητήµατος. Έπρεπε
να περάσουν οκτώ και πλέον µήνες να έρθει η υπηρεσιακή κυβέρνηση, για να παρθεί η πρώτη δέσµη µέτρων για το συγκεκριµένο πρόβληµα.
Θα αναφερθώ στην τοποθέτησή µου σε τρία ζητήµατα που
έχουν σχέση µε το νοµοσχέδιο, κατ’ αρχάς, σε σχέση µε τις δηλώσεις του Υπουργού Παιδείας όσον αφορά τη Γενοκτονία των
Ποντίων. Είναι βαθύτατα προκλητική, ανιστόρητη η δήλωση του
Υπουργού, όχι µόνο γιατί έρχεται σε αντίθεση µε την επίσηµη
απόφαση της Βουλής των Ελλήνων, που ως Υπουργός της Κυβέρνησης οφείλει να στηρίζει, όχι µόνο γιατί δεν έχει καµµία επιστηµονική βάση, όχι µόνο γιατί ανατρέπει την ιστορική αλήθεια,
αλλά γιατί προέρχεται από τα χείλη πολιτικών που όλη την προηγούµενη πενταετία χωρίς αίσθηση ευθύνης βάφτισαν γενοκτονία τη µείωση των µισθών, την κατάργηση των επιδοµάτων και
πολλών άλλων. Κατά την ίδια έννοια αρνούνται για ένα ιστορικό
γεγονός, όπως είναι η Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου γιατί
τους έπιασε η ιστορική ακριβολογία. Νιώθω πραγµατικά ντροπή.
Δεν είναι κακό να έχεις µία λάθος διατύπωση. Κατά τη γνώµη
µου, δεν είναι έξυπνο, όµως, να µην παραδέχεσαι το λάθος σου.
Και περιµένω από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας
να παραδεχτεί το λάθος της.
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Το δεύτερο θέµα που θέλω να αναφερθώ έχει σχέση µε το
ΦΠΑ στα καύσιµα και κυρίως στους αγρότες. Πραγµατικά, δεν
ξέρω τι να σχολιάσω. Στο άρθρο 51 αυξάνετε από το 66 ευρώ
στα 200 ευρώ τον ειδικό φόρο στα καύσιµα των αγροτών, των
γεωργών, των κτηνοτρόφων και των αλιέων. Δηλαδή, τριπλασιάζετε το κόστος παραγωγής στην ενέργεια στον πρωτογενή
τοµέα. Δεδοµένου ότι το µέσο καθαρό εισόδηµα των αγροτικών
οικογενειών είναι περίπου στα 7.500 ευρώ τον χρόνο, µε το
µέτρο αυτό το εισόδηµά τους θα µειωθεί κατά 1.000 ευρώ ετησίως.
Συνεπώς η Κυβέρνηση των ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ φορολογεί δυναµικά
στρώµατα από τα οποία περιµένετε να πάρει µπροστά η µηχανή
της ανάπτυξης.
Τέλος, θέλω να αναφερθώ στις διατάξεις που αφορούν το
Υπουργείο Παιδείας και να πω ότι έχω καταθέσει επανειληµµένα
δύο επίκαιρες ερωτήσεις, για τις οποίες η ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας παρουσίασε κώλυµα και δεν ήρθε να απαντήσει.
Αυτές οι επίκαιρες ερωτήσεις αφορούν τις µετεγγραφές των φοιτητών.
Με το ν. 4332/2015 και στο άρθρο 21 και 22, που ψηφίστηκε
τον περασµένο Ιούλιο, είχα µιλήσει εδώ στη Βουλή των Ελλήνων
και είχα πει ότι είναι λάθος η συγκεκριµένη τροπολογία. Αλλά,
τότε εσείς ήσασταν σε µια αλαζονεία και πιστεύατε ότι έχετε τις
λύσεις για τα πάντα.
Ήρθατε, λοιπόν, µε τη συγκεκριµένη τροπολογία και βάζετε
µοναδικό κριτήριο για να πάρει µετεγγραφή κάποιος φοιτητής
το οικονοµικό, όταν υπάρχουν πολύτεκνες και τρίτεκνες οικογένειες µε µέσα εισοδήµατα που δεν θα µπορούν να ανταποκριθούν για να πάρουν τα παιδιά τους µετεγγραφή.
Επίσης, θέλω να σας επισηµάνω το ότι: υπάρχει αυτό που λέµε
στα πανεπιστήµια και στα ΤΕΙ «τα τρία σπίτια»: Όταν µια οικογένεια έχει δύο φοιτητές σε ξεχωριστές πόλεις και η οικογένεια ζει
σε µια τρίτη. Εάν µια οικογένεια έχει µέσο εισόδηµα 1500 ευρώ,
όταν γνωρίζετε όλοι σας ότι θα χρειάζεται τουλάχιστον 1200
ευρώ για να ζήσει αυτά τα δύο παιδιά και να σπουδάσουν, δεν
πρόκειται να πάρει µετεγγραφή το ένα παιδί και να πάει στην
πόλη που σπουδάζει το άλλο.
Και όλα αυτά από την προχειρότητα και την ανικανότητα της
Κυβέρνησης και από την αδιαφορία της να ανταποκριθεί σε ζητήµατα που καίνε ελληνικές οικογένειες.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ολοκληρώστε, κύριε
Στύλιο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΟΣ: Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε. Αυτό είναι
το τελευταίο θέµα.
Έχω καταθέσει µαζί µε τους υπόλοιπους συναδέλφους Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας δύο τροπολογίες, που αφορούν
την κατάργηση του 23% του ΦΠΑ στην εκπαίδευση, την επαναφορά του ΦΠΑ στους οίκους ευγηρίας από το 23% στο 13% και
την υιοθέτηση της πρότασης που αφορά τις µετεγγραφές στις
πολύτεκνες οικογένειες.
Καταψηφίζουµε επί της αρχής το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο
και καλούµε την Κυβέρνηση να επανέλθει στη συνεργασία.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Έχει γίνει αµοιβαία
µετάθεση και στη θέση του κ. Παναγιωτόπουλου θα µιλήσει ο κ.
Δαβάκης.
ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ (Αναπληρώτρια Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων): Κύριε Πρόεδρε,
θα ήθελα να απαντήσω σε κάτι για µισό λεπτό, για µία διευκρίνιση που ζητήθηκε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κυρία Υπουργέ, είπα
ότι στο τέλος θα δώσω τον λόγο σε όλους τους Υπουργούς,
εκτός από τον κ. Φίλη που θα µιλήσει για ορισµένο χρόνο οκτώ
λεπτών. Οι υπόλοιποι µαζέψτε ό,τι έχετε να πείτε και να απαντήσετε σε λιγότερο χρόνο. Εξάλλου, φθάνουµε προς το τέλος.
Κύριε Δαβάκη, έχετε τον λόγο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΑΒΑΚΗΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχουν
περάσει σαράντα πέντε ηµέρες µετά τις πρόσφατες εκλογές και
ο ελληνικός λαός µπορεί να συναγάγει εύκολα την απραξία ουσιαστικού κυβερνητικού έργου εκ µέρους της Κυβερνήσεως.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Έχουν περάσει σαράντα πέντε ηµέρες, αλλά έχουν περάσει
και σχεδόν δέκα µήνες από τότε που οι Έλληνες συµπολίτες µας
εµπιστεύτηκαν σε εσάς τις τύχες τους, προκειµένου να αλλάξει
εκείνη η «ζοφερή» και «ασφυκτική» ατµόσφαιρα, η οποία είχε δηµιουργηθεί από τα µνηµόνια, τα οποία έπνιγαν τον ελληνικό λαό
και αποτελούσαν βρόγχο στον λαιµό του.
Δυστυχώς η κατάσταση έχει χειροτερέψει. Όποιον και να ρωτήσουµε σήµερα στη χώρα, δεν υπάρχει περίπτωση να µην καταθέσει αλγεινές εντυπώσεις σχετικά µε τον τρόπο
διακυβέρνησης από εσάς.
Υπάρχει απραξία παντού. Αυτό για το οποίο διακρίνεται η Κυβέρνηση είναι τα πολλά λόγια, τα ευχολόγια, οι κατακρίσεις κατά
παρατάξεων, η έκφραση ιδεοληψιών, χωρίς να υπάρχει µια
ουσία, µια απόδοση έργου, µια απάλειψη -εάν θέλετε- της σοβούσης καταστάσεως, η οποία έχει δηµιουργηθεί τα τελευταία
χρόνια.
Τα αεροδρόµια έχουν παγώσει, το ΕΣΠΑ δεν κινείται, τα µεγάλα έργα έχουν σταµατήσει, εξαιτίας -θα έλεγα- θέσεων και
στάσεων του αρµόδιου Υπουργού απέναντι σε ζητήµατα τα
οποία ήδη είχαν ολοκληρωθεί, όπως για παράδειγµα η κατασκευή του έργου του δρόµου Λεύκτρων-Σπάρτης, το οποίο έχει
ολοκληρωθεί και δυστυχώς κολλάµε τώρα στις διαγραµµίσεις και
σε διάφορα άλλα µικρής φύσεως τεχνικά έργα.
Για κάτι το οποίο διακρίνεστε είναι οι δηλώσεις. Ο κ. Φίλης
αποτελεί κοινοτυπία. Αισθάνοµαι άσχηµα να το επαναλαµβάνω,
αλλά πρέπει να το πούµε. Εξέφρασε απόψεις περί γενοκτονίας
και περί εθνοκαθάρσεως, σαν τα µοναδικά ζητήµατα του ελληνικού λαού να είναι αυτά!
Το εάν είναι γενοκτονία ή εθνοκάθαρση το ζήτηµα της εξαφάνισης του ποντιακού Ελληνισµού µέσα σε λίγα χρόνια -εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες Πόντιοι εξαφανίστηκαν από τα στρατεύµατα
των νεοτούρκων- είναι ζήτηµα και ιστορικό και επιστηµονικό, αλλά
το κυριότερο είναι το πώς το εκλαµβάνει η διεθνής κοινότητα. Τα
είχαµε λύσει όλα τα ζητήµατα και πιάσαµε κι αυτά!
Δεν ξέρω την επιστηµονική ιδιότητα του κ. Φίλη. Γνωρίζω από
το βιογραφικό του ότι είναι ένας δηµοσιογράφος ο οποίος διηύθυνε το κοµµατικό σας όργανο. Εν πάση περιπτώσει, είναι άδικο,
είναι απάνθρωπο -αλλά φταίει ο κ. Φίλης- να δέχεται αυτήν την
επίθεση από δικαίους και αδίκους, από αυτούς που εκµεταλλεύονται την ιστορική φάση, αλλά και από αυτούς οι οποίοι είναι
ευαίσθητοι -και είναι πολλοί εκ των συµπατριωτών µας, όλοι µας
είµαστε ευαίσθητοι- απέναντι στο δράµα των Ποντίων αδελφών
µας και στις άλλες σφαγές που υπέστη αυτός ο τόπος, ο Ελληνισµός και το ελληνικό στοιχείο από τη γείτονα, και επί δύο εικοσιτετράωρα να ασχολούµεθα µε αυτό.
Θέλω να αναφερθώ σε δύο σηµεία του νοµοσχεδίου.
Το πρόγραµµα «Εξοικονοµώ κατ’ οίκον» είναι ένα πρόγραµµα
το οποίο είχε προχωρήσει πάρα πολύ καλά µέχρι τον Ιανουάριο
του 2015. Χαρακτηριστικά σάς λέω ότι είχαµε εξήντα πέντε χιλιάδες υπαγωγές στο πρόγραµµα και από τον Ιανουάριο, που
αναλάβατε εσείς, µέχρι το Σεπτέµβριο είχαµε µόνο πεντακόσιες
είκοσι επτά.
Τι συµβαίνει; Τι θα γίνει; Πώς προχωράει αυτό το πρόγραµµα;
Πρέπει να αφήσετε τις δηλώσεις και να κοιτάξετε την παραγωγή
έργου. Ως παράδειγµα αναφέρω το ότι ακόµα και η πιστοποίηση
του ενεργειακού ελεγκτή δεν έχει προχωρήσει.
Αντιλαµβάνεστε ότι ζητήµατα τα οποία βάζουν σε µία τροχιά
την οικονοµία, τις κατασκευαστικές εταιρείες και κυρίως απαλύνουν ενεργειακά και οικολογικά, θα έλεγα, τα ελληνικά νοικοκυριά, έπρεπε να αποτελούν για µια κυβέρνηση της ελληνικής
Αριστεράς µια πρώτη προτεραιότητα. Από αυτό δεν βλέπουµε
τίποτα. Εξυπνάδες, χαρακτηρισµοί, καταγγελίες, «δεν πρέπει να
µιλάτε», «σαράντα χρόνια».
Τι σαράντα χρόνια; Σαράντα χρόνια εσείς ήσαστε βουβοί; Το
βιογραφικό του καθενός εκ των συναδέλφων του ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει
µία θητεία συγκεκριµένη –και καλά κάνει φυσικά- στον δικό σας
κοµµατικό χώρο, όπου και αν ήταν ο καθένας; Δεν αποκαλούσατε
«ψίχουλα» τις διεκδικήσεις και τις παροχές των όποιων εκείνων
κυβερνήσεων των πρώην µεγάλων κοµµάτων; Δεν διαµορφώσατε την όλη ιδεολογία του αιτήµατος της ελληνικής κοινωνίας
µέσω του συνδικαλισµού απέναντι στις κυβερνητικές θέσεις;
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Δεύτερο θέµα είναι τα περιφερειακά σχέδια διαχείρισης αποβλήτων. Το ΥΠΕΧΩΔΕ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχει παγώσει τέσσερα σχέδια σύµπραξης δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα και
δεν ξέρουµε τι γίνεται επ’ αυτού σχετικά µε τα απόβλητα. Υπάρχουν 800 εκατοµµύρια ευρώ στο νέο ΕΣΠΑ για το ζήτηµα αυτό.
Δυστυχώς, όµως, και αυτό, όπως και όλο το ΕΣΠΑ, είναι παγωµένο.
Θέλω να σας δώσω ένα χαρακτηριστικό παράδειγµα: Στο
Ελεγκτικό Συνέδριο, στο οποίο συνεζητείτο η υπόθεση των στερεών αποβλήτων της Πελοποννήσου, µια περιοχή από την οποία
προέρχοµαι και η οποία πονάει» στο ζήτηµα των στερεών αποβλήτων, άλλη ήταν η θέση του εκπροσώπου του Υπουργείου
Ανάπτυξης και άλλη η θέση του εκπροσώπου του Υπουργείου
Περιβάλλοντος. Καταλαβαίνετε τι αλαλούµ υπάρχει σε αυτήν την
υπόθεση.
Πρέπει να τελειώνουµε µε τα ζητήµατα των στερεών αποβλήτων. Έχουµε θέµατα τα οποία έχουν λυθεί δεκαετίες πριν στην
Ευρώπη και σήµερα εµείς ασχολούµεθα και µε αυτό. Πρέπει, επιτέλους, να τελειώσουµε.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτού)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Δαβάκη, σας
παρακαλώ.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΑΒΑΚΗΣ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε. Δύο
λεπτά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Όχι. Τα δύο λεπτά ξεχάστε τα.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΑΒΑΚΗΣ: Για ελάχιστα δευτερόλεπτα.
Στο ζήτηµα της φορολόγησης της µπίρας υπήρχαν µικρές επιχειρήσεις οι οποίες µας έκαναν υπερήφανους και αποτελούσαν
ένα διαφορετικό τρόπο για να δούµε τα πράγµατα όσον αφορά
την οικονοµία. Τις φορολογείτε χωρίς να καταλαβαίνουµε το
γιατί. Λέτε για την εργαλειοθήκη του ΟΟΣΑ. Καµµία σχέση! Δεν
είναι Ευαγγέλιο η εργαλειοθήκη του ΟΟΣΑ, πολλώ δε µάλλον για
εσάς.
Κλείνω µε το ζήτηµα της κατάργησης του ειδικού φόρου για
το αγροτικό πετρέλαιο από τα 66 στα 200 ευρώ. Ο συνάδελφος
από τη Λάρισα κατέβαλε φιλότιµες προσπάθειες να το δικαιολογήσει. Πρέπει να καταλάβουµε όλοι -και απευθύνοµαι σε εσάς,
γιατί ξέρω ότι κι εσείς έχετε τον ίδιο πόνο, όπως όλοι µας, για
τον αγροτικό τοµέα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Δαβάκη, σας
παρακαλώ ολοκληρώστε.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΑΒΑΚΗΣ: Τελείωσα, κύριε Πρόεδρε.
Πρέπει να καταλάβουµε όλοι ότι ο αγροτικός τοµέας βρίσκεται
στο τελευταίο σκαλοπάτι. Δεν µπορούµε να σφίγγουµε περαιτέρω τη θηλιά στον Έλληνα αγρότη, διότι µε όλα αυτά τα µέτρα
τα οποία παίρνουµε, κάνουµε τη ζωή του ζοφερή, µε αποτέλεσµα
πλέον να µην υπάρχει κανένα µέλλον για τον αγροτικό τοµέα.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριοι συνάδελφοι,
τον λόγο θα λάβει τώρα ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος των
ΑΝΕΛ κ. Παπαχριστόπουλος. Θα ακολουθήσει ο κ. Καραθανασόπουλος από το Κοµµουνιστικό Κόµµα. Έχει ζητήσει τον λόγο για
δύο λεπτά ο κ. Καρράς, αλλά επειδή ξέρω το θέµα, ίσως να µη
χρειαστεί.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΡΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα
να λάβω τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Θα σας δώσω τον
λόγο. Μην ανησυχείτε.
Μετά θα δώσω τον λόγο στον κ. Φίλη, ο οποίος δεν έχει µιλήσει
επί του νοµοσχεδίου, για οκτώ λεπτά όπως λέει ο Κανονισµός.
Θα ρωτήσω τους υπόλοιπους Υπουργούς και θα τους δώσω τον
λόγο, αν έχουν να απαντήσουν κάτι στους συναδέλφους, για τρία
λεπτά.
Έχει ληφθεί ήδη οµόφωνη απόφαση για τις 22.30’, την οποία
πάλι δεν θα τηρήσουµε επακριβώς.
Κύριε Παπαχριστόπουλε, σας φτάνουν έξι λεπτά;
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Μπορεί και λιγότερα,
κύριε Πρόεδρε.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Λόγω ιατρικής συναδελφικότητας ο κ. Παπαχριστόπουλος θα δεχθεί τα έξι λεπτά οµιλίας.
Κύριε Παπαχριστόπουλε, έχετε τον λόγο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Εγώ θέλω να ξεκινήσω -επειδή η κινδυνολογία, ο µηδενισµός
και η καταστροφολογία έχουν πάρει διαστάσεις επιδηµίας και
µέσα σε αυτήν την Αίθουσα- µε µια είδηση. Την υπογράφει όλο
το οικονοµικό επιτελείο της εφηµερίδας «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ». Είναι
σηµερινή είδηση. Δεν είναι ούτε χθεσινή ούτε προχθεσινή ούτε
πριν από δέκα µήνες. Ένα εκατοµµύριο νέες θέσεις σε όλες τις
αεροπορικές εταιρείες -και στην «AEGEAN»- σαν αποτέλεσµα
της προβλεπόµενης καλής τουριστικής περιόδου του 2016. Οι
χώρες οι οποίες πρόκειται να αυξήσουν τον αριθµό των επισκεπτών τους στην Ελλάδα είναι πάνω από δέκα, ΗΠΑ, Γερµανία,
Γαλλία κ.λπ..
Ξεκινάω µε αυτήν την είδηση, αγαπητοί συνάδελφοι, γιατί κινδυνεύει να πάθει κανείς κατάθλιψη από αυτά που ακούει καθηµερινά και νοµίζω άδικα.
Θέλω να βάλουµε µπροστά µερικά γεγονότα, τα οποία είπα και
χθες στην οµιλία µου και θέλω να τα επαναλάβω. Τα προαπαιτούµενα ήταν σαράντα οκτώ. Είναι µια βαριά πραγµατικότητα.
Λέω ξανά ότι είµαι ο τελευταίος που δεν θα δικαιώσω συνταξιούχο ή πολίτη αδύναµο που βάλλεται από αυτά τα µέτρα. Έχει
όλα τα δίκια του κόσµου. Και έχει όλα τα δίκια του κόσµου να τα
βάζει µε εµάς, γιατί αυτήν τη στιγµή ο ΣΥΡΙΖΑ και οι Ανεξάρτητοι
Έλληνες είναι στην Κυβέρνηση, µε µια διαφορά, όµως. Τα 2 δισεκατοµµύρια τα έχουµε µεγάλη ανάγκη. Και είναι η πρώτη φορά
που αυτά τα 2 δισεκατοµµύρια πηγαίνουν στην αγορά. Όσοι
ασχολούνται µε τα οικονοµικά, το ξέρουν.
Θέλω, επίσης, να θέσω σαν πραγµατικότητα όχι την είδηση
του ΣτΕ, την είδηση µαϊµού ότι ο Σκουρλέτης δεν δικαιώθηκε,
που είναι ψευδής 100%, από τα social media ή δεν ξέρω από τι,
αλλά την είδηση ότι αυτήν τη στιγµή που µιλάµε σχεδόν η ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών είναι δεδοµένη, µε θετικούς δείκτες από πάρα πολλούς και –το λένε όσοι ξέρουν από οικονοµία,
εγώ δεν είµαι ειδικός- µε µεγάλη συµµετοχή ιδιωτών. Κάτι σηµαίνει αυτό. Ανεξάρτητα η αξιολόγηση από την ανακεφαλαιοποίηση
παρά το γεγονός ότι κάποιοι επιµένουν. Όµως και αυτή η αξιολόγηση µέχρι τη Δευτέρα έχει τελειώσει.
Το θεωρώ θετικό βήµα. Κάποιοι µε τα κοµµατικά γυαλιά που
έχουν –δικαίωµά τους- το βλέπουν αλλιώς. Η πραγµατικότητα,
όµως, είναι άλλη. Και τα αδύναµα στρώµατα των Ελλήνων δεν
έχουν να φοβηθούν τίποτα από πλειστηριασµούς πρώτης κατοικίας -περιµένετε µέχρι τη Δευτέρα και θα το δείτε- και το ισοδύναµο στην ιδιωτική εκπαίδευση, που τόσο πολύ µας ταλαιπώρησε,
είναι σχεδόν λυµένο.
Αυτό σηµαίνει µε απλά ελληνικά ότι µετά την ανακεφαλαιοποίηση πάµε σε ρύθµιση του χρέους. Καλά µαντάτα από τη ρύθµιση
του χρέους. Ήδη αυτή τη στιγµή δύο ανώτατα στελέχη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας συνηγορούν υπέρ του διαχωρισµού της ανακεφαλαιοποίησης από την αξιολόγηση, που εγώ τη
θεωρώ δεδοµένη. «Προχωρήστε», λέει. Και είναι πολύ σηµαντικό
για να µην κουρευτεί καµµία κατάθεση πάνω από 100.000 ευρώ.
Διότι σκόπιµα καµµιά φορά το αφήνουµε ότι µπορεί να είναι και
κάτω από 100.000 ευρώ, που δεν είναι υπάρχει τέτοια περίπτωση. Όλα αυτά γιατί προχωράµε στη ρύθµιση του χρέους.
Θα ξαναπώ για πολλοστή φορά –γιατί «για µένα η βία φέρνει
βία», έτσι έλεγε ο Γκάντι- ότι θεωρώ σχεδόν περιττή την κουβέντα που έγινε εδώ πέρα, άλλα αντί άλλων κ.λπ., µε ένα Κοινοβούλιο που µου θύµιζε τη σχεδία που πήγαινε στον καταρράκτη
και γλεντούσαν πάνω στη σχεδία.
Δεν έχει τελειώσει τίποτα για τη χώρα. Διαπραγµάτευση κάνουµε και είµαστε σε αυτή τη φοβερή προσπάθεια. Να µην το ξεχνάµε. Η ρύθµιση του χρέους για µας είναι κοµβικό σηµείο. Αν
δεν φύγουν από τη θηλιά του λαιµού µας πάνω από 100 δισεκατοµµύρια, δεν έχουµε καµµία προοπτική. Με ακούτε; Έτσι είναι!
Καµµία προοπτική!
Επικεντρώνω, λοιπόν, σε πραγµατικά, σηµαντικά σηµεία αυτής
της Κυβέρνησης. Να πω και κάτι; Θα δοκιµαστεί µετά αυτή η Κυ-
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βέρνηση. Εγώ πιστεύω ότι και κούρεµα του χρέους θα γίνει µε
κάποιον τρόπο. Μετά ναι, να είστε αυστηροί µαζί µας, αν δεν
µπορέσουµε να αξιοποιήσουµε το πακέτο Γιούνκερ που είναι 35
δισεκατοµµύρια, αν δεν µπορέσουµε να αξιοποιήσουµε τη χαλάρωση του Ντράγκι που είναι πάνω από 20 δισεκατοµµύρια, αν
δεν µπορέσουµε να κάνουµε τίποτα από τα 20 δισεκατοµµύρια
από τα χαµηλά πλεονάσµατα, αν δεν µπορέσουµε να κάνουµε τίποτα για πάνω από 20 δισεκατοµµύρια του ΕΣΠΑ.
Τα λέω αυτά γιατί; Παράλληλα µε το χτύπηµα της φοροδιαφυγής, της διαπλοκής, της διαφθοράς, που κάποιοι το ξεχνάµε εδώ
πέρα, ακούω για συγγνώµες, ότι πρέπει ζητήσουµε γονυπετείς
συγγνώµη.
Όχι, κύριοι συνάδελφοι. Το µέτρο δεν πρέπει να λείπει σε
αυτήν την Αίθουσα. Κάποιοι άλλοι θα έπρεπε να έχουν ζητήσει
συγγνώµη για πάρα πολλά που έγιναν τα τελευταία σαράντα
χρόνια. Δεν το έκαναν. Δεν πειράζει.
Ξαναλέω για πολλοστή φορά: Πεδίο δόξης λαµπρό να απογαλακτιστούµε από τη θηριώδη παντοδυναµία των ΜΜΕ. Δυο, τρεις
τραπεζίτες και πέντε καναλάρχες έβαζαν το πολιτικό σύστηµα
για χρόνια να νοµοθετεί για πεντακόσιες οικογένειες. Αυτή είναι
η αλήθεια! Εξαιρούνται πολλοί εδώ µέσα και το παραδέχοµαι.
Δεν είναι όλοι. Ήταν πραγµατικά…
(Θόρυβος στην Αίθουσα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Δεν µε έχει λογοκρίνει
κανένας, συνάδελφοι. Δεν µε έχει λογοκρίνει και ακούστε µε και
θα το καταλάβετε αυτό.
ΜΑΡΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ: Εγώ δεν είµαι.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΑΒΑΚΗΣ: Μην έχετε παράπονο εσείς!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Μην απαντάτε, σας
παρακαλώ, κύριε Παπαχριστόπουλε.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι, έχω.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Καλά!
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Οι συχνότητες δεν είναι
ιδιωτικές. Είναι συχνότητες που ανήκουν στον Έλληνα πολίτη…
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Να τα λες και εκεί αυτά!
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: …και οφείλουν να συµπεριφέρονται µε σοβαρότητα στην Κοινοβουλευτική Δηµοκρατία.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: Μην πας τουλάχιστον!
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΑΒΑΚΗΣ: Αυτά είναι υποκρισία.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Όµως, αφήστε τώρα
αυτό. Υπήρχε πραγµατικά πρόκληση να δω τη Νέα Δηµοκρατία,
το Ποτάµι…
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Πρώτο τραπέζι είσαι στα
κανάλια!
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΑΒΑΚΗΣ: Και βρίζεις και πας και παρακαλάς!
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ακούστε µε λίγο. Μη µε
διακόπτετε. Δεν σας προκαλώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριοι συνάδελφοι,
αφήστε τον να τελειώσει.
Κύριε Παπαχριστόπουλε, συµφωνήσαµε έξι λεπτά. Επειδή σας
διακόπτουν, εγώ σας δίνω άλλο ένα, αλλά κλείστε.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Στο νοµοσχέδιο για τα
ΜΜΕ, γράφει µια παλιά: «Με ποιους πας και ποιους αφήνεις».
Εγώ δεν θέλω να πω περισσότερα. Θέλω, όµως, κύριε Πρόεδρε, να µου επιτρέψετε, γιατί άκουσα ότι είµαι ακροδεξιός…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Όχι, γιατί τα επτά
λεπτά έγιναν επτάµισι. Σας παρακαλώ, κύριε Παπαχριστόπουλε,
κλείστε.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΑΒΑΚΗΣ: Καλό το θέατρο! Καλή η πρόζα!
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε συνάδελφε, δεν
έχω προκαλέσει ποτέ κανέναν. Και δεν έχω προκαλέσει προσωπικά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Παπαχριστόπουλε, σας παρακαλώ, µην απαντάτε.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Δεν έχω φωνασκήσει
ποτέ, δεν έχω κάνει κριτική. Έχω πάρα πολλές ενστάσεις. Μην
το κάνετε.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Θέλω να πω το εξής…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Και κλείνετε µε αυτό,
έτσι;
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Αφήστε µε µισό λεπτό,
κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Σας αφήνω. Ορίστε.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Έχω ακούσει και σήµερα σε αυτήν την Αίθουσα αναφορές στον Πάνο Καµµένο, τον
Πρόεδρο των Ανεξαρτήτων Ελλήνων. Ακούω «ακροδεξιός», το
ακούω ξανά, το ακούω ξανά και ξανά. Θέλω χωρίς ένταση και
χωρίς τίποτα άλλο να πω ότι ο χαρακτηρισµός είναι εύκολος, τα
επιχειρήµατα είναι δύσκολα.
Θέλω να θυµίσω -και τελειώνω, κύριε Πρόεδρε- ότι ο Πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων είναι αυτός που µίλησε µε ονόµατα και διευθύνσεις, είναι αυτός που και σήµερα έχει στείλει
δεκαέξι υποθέσεις στον εισαγγελέα, είναι αυτός που έχει παίξει
καθοριστικό ρόλο για να είναι προφυλακισµένοι κάποιοι που δεν
τους άγγιζε ποτέ το σύστηµα.
Θέλω να παρακαλέσω τους συναδέλφους που χρησιµοποιούν
εύκολα αυτό το προσωνύµιο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Παπαχριστόπουλε, θέλω κι εγώ να παρακαλέσω εσάς.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Έχω τελειώσει, κύριε
Πρόεδρε. Ήταν τελείως προσωπικό και δεν διέκοψα κανέναν. Κανέναν δεν διέκοψα!
Σε αυτήν τη Βουλή είναι στο χέρι µας, µε επιχειρηµατολογία,
να συνυπάρχουµε µε αντίθετες απόψεις. Ο χαρακτηρισµός είναι
εύκολος. Το επιχείρηµα είναι πολύ δύσκολο. Δεν θέλω να πω τίποτα άλλο.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Πριν δώσω τον λόγο
στον κ. Καραθανασόπουλο και επειδή είναι εδώ και ο κ. Αµυράς
και ο κ. Ψαριανός και θα καταλάβουν τώρα τι θα πω γιατί ήθελα
τη συγκατάθεση κάποιου από το Ποτάµι, διαγράψαµε τη φράση
του συναδέλφου που ήταν προσβλητική για τον κ. Θεοδωράκη
και νοµίζω ότι έπρεπε να σβήσουµε και τους επόµενους διαλόγους, γιατί ο ιστορικός του µέλλοντος θα διαβάζει τους διαλόγους και δεν θα καταλαβαίνει γιατί έγιναν. Έτσι κι έγινε.
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ: Ναι, κύριε Πρόεδρε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Συµφωνούµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ευχαριστώ πολύ.
Κύριε Καραθανασόπουλε, ορίστε, έχετε τον λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Παρακολουθήσαµε από τις υπόλοιπες πτέρυγες της Βουλής
µία άγονη αντιπαράθεση. Ένας κουρνιαχτός ξεδιπλώθηκε για να
συγκαλύψει επί της ουσίας τη συµφωνία τους. Κυβέρνηση και
λοιπά κόµµατα της Αντιπολίτευσης συµφωνούν µε τις βασικές
επιλογές της Κυβέρνησης, συµφωνούν µε αυτήν την πολιτική.
Την έχουν ψηφίσει.
Αφορµή για να αναπτυχθεί αυτός ο κουρνιαχτός, αποτέλεσαν
οι δηλώσεις του κ. Φίλη, δηλώσεις οι οποίες άνοιξαν τον δρόµο
για να υλοποιηθεί ένα σχέδιο αποπροσανατολισµού, το οποίο το
αναδείξαµε ως κόµµα από την πρώτη στιγµή. Είναι ένα σχέδιο
αποπροσανατολισµού βολικό για την Κυβέρνηση, γιατί τη διευκολύνει, τη βοηθά να συγκαλύψει την κλιµάκωση της αντιλαϊκής
επίθεσης, η οποία δροµολογεί και το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο,
αλλά και συνολικότερα η πολιτική της.
Είναι βολικό για την Αξιωµατική Αντιπολίτευση, το ΠΑΣΟΚ ή το
Ποτάµι, γιατί τους εµφανίζετε ότι αντιπολιτεύονται στην Κυβέρνηση, ενώ επί της ουσίας συµφωνούν µε την κυβερνητική πολιτική. Την έχουν ψηφίσει. Μάλιστα, όχι µόνο την έχουν ψηφίσει,
αλλά ως κυβερνητικά κόµµατα –τουλάχιστον η Νέα Δηµοκρατία
και το ΠΑΣΟΚ- το προηγούµενο διάστηµα αυτά εφάρµοσαν.
Άνοιξαν τον δρόµο στα µνηµόνια και στις αντιλαϊκές πολιτικές.
Πρόκειται για µία προσπάθεια αποπροσανατολισµού, η οποία
αξιοποιήθηκε και από τα ιδεολογικά παιδιά της ναζιστικής θεωρίας, δηλαδή τη Χρυσή Αυγή, αυτής της θεωρίας που είναι υπεύθυνη για τις θηριωδίες και τις γενοκτονίες, γιατί µισεί τον
άνθρωπο. Μάλιστα, είχαν το θράσος οι χρυσαυγίτες να εµφανι-
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στούν και ως πατριωτική δύναµη. Ποιοι; Αυτοί οι οποίοι αποτελούν τους απογόνους, τους συνεχιστές των συνεργατών των κατακτητών, των ναζί. Αυτοί εµφανίστηκαν και ως πατριωτική
δύναµη. Αν είναι δυνατόν!
Βεβαίως, ως ΚΚΕ καταγγείλαµε από την πρώτη στιγµή την επίθεση την οποία δέχθηκε ο Βουλευτής της Νέας Δηµοκρατίας
από τους θαυµαστές αυτής της ναζιστικής ιδεολογίας.
Ταυτόχρονα, παρ’ όλα αυτά, βλέπουµε ότι εκτός από το ζήτηµα των άγονων πολιτικών αντιπαραθέσεων, εκτός από το ότι η
Κυβέρνηση αντιγράφει µε την πολιτική της, την πολιτική των προηγούµενων κυβερνήσεων και τη συνεχίζει –µάλιστα, προχωρά κι
ένα βήµα παραπέρα και αντιλαϊκά µέτρα τα οποία δυσκολεύονταν να τα υλοποιήσουν οι προηγούµενες κυβερνήσεις, σήµερα
αυτή είναι πιο ικανή, πιο αποτελεσµατική στο να τα υλοποιήσειέχει αντιγράψει και την ένοχη τακτική των προηγούµενων κυβερνήσεων.
Τι παρατηρούµε, λοιπόν; Παρατηρούµε µία πληµµυρίδα τροπολογιών άσχετων µεταξύ τους. Τους αντιγράφετε! Τους ακολουθείτε πιστά, κατά πόδας! Ακολουθείτε την ίδια τακτική. Αυτά
που έκαναν και οι προηγούµενοι κάνετε κι εσείς.
Μάλιστα, εµείς καταγγέλλουµε αυτές τις µεθοδεύσεις ως αυταρχικές επί της ουσίας. Και γιατί είναι αυταρχικές µεθοδεύσεις;
Γιατί δεν έχουµε τη δυνατότητα και να τις εξετάσουµε, αλλά και
να τοποθετηθούµε επί της ουσίας επ’ αυτών των τροπολογιών.
Είναι φανερό ότι το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο αποτυπώνει
πολύ εύκολα τις ανάγκες του κεφαλαίου, των µονοπωλιακών οµίλων, αλλά συµπεριλαµβάνει και τα µνηµονιακά προαπαιτούµενα.
Για παράδειγµα, υλοποιεί ένα µικρό τµήµα της εργαλειοθήκης
του ΟΟΣΑ. Τα επόµενα µέτρα, που προβλέπονται, θα έρθουν στα
επόµενα προαπαιτούµενα που θα ακολουθήσουν τις επόµενες
µέρες. Επίσης, εµπεριέχει, συµπεριλαµβάνει –άλλωστε, αυτός
είναι ο βασικός κορµός- την ευρωπαϊκή οδηγία που αφορά την
εξοικονόµηση ενέργειας.
Μάλιστα, ακούσαµε κριτική και από την Κυβέρνηση και από
τον Υπουργό: «Γιατί δεν αποδέχεται το ΚΚΕ τη συγκεκριµένη
οδηγία; Είναι αντίθετο µε την εξοικονόµηση ενέργειας; Δεν θα
δώσει δουλειά σε εργαζόµενους, εργατοτεχνίτες και οικοδόµους;».
Ποιο είναι, όµως, το βασικό ζήτηµα, κύριε Υπουργέ, και µάλιστα σε µια περιοχή που έχει τεράστιο πλούτο ενεργειακών
πηγών και σε µια περίοδο που η τεχνολογία µπορεί να αξιοποιήσει το σύνολο αυτών των ενεργειακών πηγών;
Το βασικό ζήτηµα είναι ότι ενώ υπάρχει αυτός ο πλούτος ενεργειακών πηγών, ενώ αυτές οι ενεργειακές πηγές µπορούν να
αξιοποιηθούν, υπάρχουν ταυτόχρονα και εκτεταµένα λαϊκά
στρώµατα που διαβιούν σε συνθήκες ενεργειακής φτώχειας. Θα
µιλήσουµε επί της ουσίας γι’ αυτό; Θα µιλήσουµε για το ποιος
ευθύνεται; Είναι το κυρίαρχο και το πρωτεύον αυτό, δηλαδή ότι
το χειµώνα δεν µπορούν εκτεταµένα λαϊκά στρώµατα να αντιµετωπίσουν το κρύο; Θα το βάλουµε ως ζήτηµα ότι κόβεται το
ρεύµα, γιατί δεν µπορούν να το πληρώσουν, ότι δεν µπορούν να
καλύψουν βασικές ανάγκες;
Ποιος ευθύνεται, λοιπόν, γι’ αυτό; Βεβαίως και ευθύνονται οι
πολιτικές. Όµως, πάνω και πρώτα απ’ όλα ευθύνεται το γεγονός
ότι στον καπιταλισµό η ενέργεια, ένα κοινωνικό αγαθό, µετατρέπεται σε εµπόρευµα. Και αυτή ακριβώς η υπόθεση δεν επιτρέπει
στη λαϊκή οικογένεια να καλύψει τις ανάγκες της. Αυτή µετατρέπει αυτό το εµπόρευµα σε κέρδος. Αυτό είναι το ένα κρατούµενο.
Το δεύτερο είναι η πολιτική απελευθέρωσης της Ευρωπαϊκής
Ένωσης που επιδεινώνει ακόµα περισσότερο την κατάσταση.
Είναι η εισαγωγή των ΑΠΕ και η εκµετάλλευσή τους από τους
µονοπωλιακούς οµίλους, γεγονός που αύξησε υπέρογκα το
ενεργειακό κόστος για τη λαϊκή οικογένεια.
Έτσι, λοιπόν, ενώ η αξιοποίηση των πράσινων τεχνολογιών και
η εξοικονόµηση ενέργειας θα µπορούσαν πραγµατικά να συµβάλουν στη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης του λαού, στις σηµερινές συνθήκες αποτελούν εργαλείο για να µπορέσει να
τονωθεί η καπιταλιστική ανάπτυξη και να ενισχυθεί το καπιταλιστικό κέρδος.
Γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο και έχουν ως προτεραιότητα στόχους µε γνώµονα την κερδοφορία και όχι την ικανοποίηση των
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λαϊκών αναγκών. Διότι αν είχατε αυτό ως προτεραιότητα, δηλαδή
το να ικανοποιηθούν οι λαϊκές ανάγκες, θα βάζατε άλλα ζητήµατα ως πρωτεύοντα. Για παράδειγµα, θα βάζατε την αντισεισµική θωράκιση ή την αντιπληµµυρική προστασία.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Αυτά τα µέτρα, αυτές οι νοµοθεσίες και οι οδηγίες είναι προτεραιότητες του κεφαλαίου και γίνονται κατ’ απαίτηση του κεφαλαίου. Γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο και εξαιρείτε τις
αεροµεταφορές ή τη ναυτιλία, λες και αυτοί δεν µολύνουν το περιβάλλον, λες και αυτοί επιτρέπεται να επιβαρύνουν το περιβάλλον.
Μάλιστα, στους εφοπλιστές δώσατε το δικαίωµα, µε τροπολογία του Υπουργού Ναυτιλίας, να συνεχίσουν να έχουν στα ακτοπλοϊκά δροµολόγια και «σαπάκια» για έναν ακόµα χρόνο. Και
αυτοί οι εφοπλιστές µπορούν να έχουν και αφορολόγητο πετρέλαιο, ενώ φέρνετε άρθρο για τους αγρότες, µε το οποίο αυξάνετε τον ειδικό φόρο στο πετρέλαιο, το αγροτικό, από τα 66
ευρώ στα 200 ευρώ και στο επόµενο διάστηµα, µετά από έναν
χρόνο, θα πάει στα 330 ευρώ. Για ποιον το κάνετε αυτό; Για να
εξυπηρετήσετε τους αγρότες και την παραγωγή ή για να οδηγήσετε στην επιτάχυνση του ξεκληρίσµατος της φτωχοµεσαίας
αγροτιάς και τη συγκέντρωση της αγροτικής παραγωγής σε ελάχιστους καπιταλιστικούς οµίλους;
Από αυτήν την άποψη –και ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, για την
ανοχή σας- εµείς ως ΚΚΕ και επί της αρχής και επί των άρθρων
έχουµε τη συγκεκριµένη στάση και θα καταψηφίσουµε τα περισσότερα από αυτά τα άρθρα, το σύνολο των λογικών που αυτά
προβάλλουν, και θα εκφραστούµε πολύ συγκεκριµένα µε αυτή
τη διαδικασία.
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα
τον λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, και εγώ θα ήθελα τον
λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ένα λεπτό, κύριοι συνάδελφοι.
Θα δώσω για ένα, δύο λεπτά τον λόγο στον κ. Καρρά, γιατί
έχει µιλήσει και δεν θα χρειαστεί περισσότερο χρόνο. Στη συνέχεια, ο Υπουργός Περιβάλλοντος θα µας ενηµερώσει για την
τροπολογία. Μάλιστα, εδέχθη την έκκληση και τη δική µου και
του Προέδρου και θα έρθει κανονικά την ερχόµενη εβδοµάδα.
Όµως, θα του δώσω τον λόγο για να ενηµερώσει το Σώµα.
Εποµένως, κύριε Καρρά, έχετε τον λόγο για δύο λεπτά.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα κι εγώ τον
λόγο ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΡΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Δεν ήταν στις προθέσεις µου να τοποθετηθώ και να δευτερολογήσω. Προ µιας ώρας, όµως, διανεµήθηκε ένα κείµενο υπό τον
τίτλο «Νοµοτεχνική βελτίωση» τριών σελίδων που συµπληρώνει
χθεσινή τροπολογία του κ. Αλεξιάδη µε αντικείµενο την επιλογή
υποθέσεων προς φορολογικό έλεγχο.
Κατ’ αρχάς οφείλω να παρατηρήσω πως όταν λέµε «νοµοτεχνική βελτίωση» αναφερόµεθα είτε σε αναρρύθµιση άρθρων είτε
σε διόρθωση λεκτικών, φραστικών σφαλµάτων είτε σε λεκτικές
απλές συµπληρώσεις. Ένα κείµενο το οποίο προσθέτει εννέα παραγράφους σε ένα προηγούµενο άρθρο, δεν είναι νοµοτεχνική
βελτίωση, αλλά τροπολογία, η οποία έπρεπε να ακολουθήσει την
κανονική οδό του Κανονισµού.
Ανεξάρτητα, όµως, από αυτό, µου δηµιουργεί τεράστιο προβληµατισµό διότι µε τις διατάξεις του αφ’ ενός µεν φέρεται να
φέρουν ευθύνη οι υπάλληλοι της φορολογικής αρχής, κύριε
Πρόεδρε, για ζητήµατα παραγραφής, από κάτω, όµως, αίρει την
παραγραφή -και προφανώς υπάρχουν υποκρυπτόµενες υποθέσεις- και λέει ότι υπέχουν αστική ή πειθαρχική ή ποινική ευθύνη
για παραγραφή, εφόσον δεν έχει διακοπεί η παραγραφή αυτών
µε κοινοποίηση φύλλου ελέγχου κ.λπ..
Συνεπώς µε την έννοια που δίνει µία ασυλία σε υποθέσεις και
στο προσωπικό της φορολογικής αρχής, διότι προτεραιοποιεί µια λέξη την οποία δεν γνωρίζω, λέει «θα προτεραιοποιηθούν
υποθέσεις προς έλεγχο»- υποθέσεις προς έλεγχο, οι υπόλοιπες
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τι γίνονται; Πέραν του γεγονότος ότι δεν είναι τροπολογία, οι
επόµενες αφήνονται να παραγραφούν;
Είναι ένα ερώτηµα µείζον. Ταλανίζει την Ελλάδα το θέµα της
φοροδιαφυγής, κύριε Πρόεδρε, και πρέπει ο κ. Αλεξιάδης ή
άλλος Υπουργός να απαντήσει επ’ αυτού του θέµατος.
Τελειώνοντας, διότι δεν καταχρώµαι τον χρόνο, θέλω να πω
πως ενώνουµε και η Ένωση Κεντρώων τη φωνή µας µε τις λοιπές
παρατάξεις της Βουλής και καταδικάζουµε την επίθεση στον συνάδελφο Κουµουτσάκο.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ευχαριστούµε, κύριε
Καρρά.
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα
τον λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα κι εγώ τον
λόγο ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Θεοχάρη, για
ποιο πράγµα ζητάτε τον λόγο;
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ: Έχω δευτερολογία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Όχι. Δευτερολογία,
κύριε Θεοχάρη...
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ: Θα ήθελα δύο λεπτά για
τις τροπολογίες.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ένα λεπτό, κύριε Θεοχάρη. Θα έρθει η ώρα για τις τροπολογίες. Να κλείσουµε µε τον
Υπουργό και αµέσως µετά επί των τροπολογιών θα δώσω τον
λόγο στους εκπροσώπους των κοµµάτων. Μην ανησυχείτε.
Κύριε Φίλη, έχετε τον λόγο για οκτώ λεπτά, όπως λέει ο Κανονισµός.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Επί του νοµοσχεδίου, κύριε Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Επί του νοµοσχεδίου.
Τώρα είναι κανονική οµιλία. Μετά θα έχουν τον λόγο για δύο,
τρία λεπτά οι Υπουργοί.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ (Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Άκουσα µε προσοχή τις παρεµβάσεις των εκπροσώπων των
κοµµάτων και όλων των συναδέλφων για τις διατάξεις που υπάρχουν σχετικά µε την εκπαίδευση στο συζητούµενο νοµοσχέδιο.
Πρέπει να διευκρινίσω ότι είναι διατάξεις που υπαγορεύονται
από επείγοντα προβλήµατα λειτουργίας στη µέση και στη δηµοτική εκπαίδευση. Δεν πρόκειται για ένα συνολικό πλαίσιο λειτουργίας.
Συντόµως θα έχουµε τη δυνατότητα µέσω του εθνικού και κοινωνικού διαλόγου να κουβεντιάσουµε την ανάγκη µεγάλων µεταρρυθµίσεων και τοµών στην εκπαίδευση είτε, πριν τα Χριστούγεννα,
να κουβεντιάσουµε ζητήµατα που αφορούν διοικητικές εκκρεµότητες, προκειµένου να προχωρήσουµε µε πιο αποφασιστικά βήµατα σε ένα σχολείο δηµόσιο, αντίστοιχο µε τις απαιτήσεις της
κοινωνίας, σε ένα σχολείο δηµόσιο και δηµοκρατικό.
Με τις προτεινόµενες ρυθµίσεις επιδιώκουµε να λειτουργήσουν µε αποτελεσµατικότερο τρόπο τα περιφερειακά υπηρεσιακά συµβούλια. Τα νέα µέλη θα επιλεγούν µε διαφάνεια και
αξιοκρατία µετά από πρόσκληση δηµόσιου ενδιαφέροντος. Θα
υπάρξει υπουργική απόφαση. Είναι προφανές ότι δεν θίγεται ο
θεσµός των αιρετών. Απλώς τα διορισµένα µέλη θα κριθούν µέσα
από διαδικασίες -επαναλαµβάνω- διαφανείς και αξιοκρατικές.
Διατυπώθηκε η άποψη ότι πηγαίνει η Κυβέρνηση, ο µηχανισµός, η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου να επιλέξει κοµµατικά
πρόσωπα, ενώ µέχρι τώρα οι διοριζόµενοι από τις προηγούµενες
διοικήσεις του Υπουργείου ήταν πρόσωπα υπεράνω κοµµατικής
υποψίας. Είναι µια επιχειρηµατολογία…
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Μπορείτε να µας πείτε
ποια είναι τα κριτήρια;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ (Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων): Παρακαλώ, κυρία Χριστοφιλοπούλου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κυρία Χριστοφιλοπούλου, αφήστε να τελειώνουµε!
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Ποια είναι τα κριτήρια,
κύριε Πρόεδρε;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ (Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων): Είναι δυνατόν, κυρία Χριστοφιλοπούλου, να είστε
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και µε τη Χρυσή Αυγή και µε το θέµα αυτό, εν εξάλλω καταστάσει;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Στο τέλος.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ (Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων): Είναι δυνατόν; Σας παρακαλώ!
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Ποια είναι τα κριτήρια;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Έχετε Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο, µπορεί να ζητήσει τον λόγο.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Δεν θέλει να απαντήσει!
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ (Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων): Αν είναι δυνατόν! Σας παρακαλώ.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Ποιο είναι το κριτήριο;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ (Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων): Το κριτήριο είναι η δεκαπενταετία.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Υπάρχει νόµος!
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ (Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων): Δεν θέλω να απαντήσω. Η κ. Χριστοφιλοπούλου µιλάει…
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Υπάρχουν κριτήρια!
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ (Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων): Η κ. Χριστοφιλοπούλου µιλάει ως το βαθύ κράτος
του ΠΑΣΟΚ στην εκπαίδευση!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κυρία Χριστοφιλοπούλου, είστε παλιά Βουλευτής και σας παρακαλώ µην κάνετε
αυτήν τη σκηνή.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Υπάρχει νόµος! Υπάρχουν κριτήρια!
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ (Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων): Έχετε, κυρία Χριστοφιλοπούλου, χάσει την ψυχραιµία σας. Ηρεµήστε, παρακαλώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κυρία Χριστοφιλοπούλου, ακούστηκε η φράση που ρωτάτε ποια είναι τα κριτήρια
και κατεγράφησε και στα Πρακτικά.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ (Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων): Το κριτήριο το οποίο υπάρχει είναι…
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Να πει τα κριτήρια!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ωραία! Με το ζόρι δεν
µπορούµε να τον υποχρεώσουµε!
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ (Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων): …η δεκαπενταετής τουλάχιστον υπηρεσία.
Δεν βάζουµε άλλα κριτήρια που περιορίζουν το εύρος των
υποψηφιοτήτων. Δεν θέλουµε δηλαδή να επαναλάβουµε αυτό
που συνέβαινε στο παρελθόν, να αποκλείσουµε µεγάλη πλειοψηφία στελεχών της εκπαίδευσης, ικανών εκπαιδευτικών. Θέλουµε
να υπάρξει µια ευρύτερη δυνατή επιλογή.
Διατυπώθηκε και η άποψη από την πλευρά του Ποταµιού –τη
σηµειώνω- που δέχεται την ανάγκη, απ’ ό,τι βλέπω, να αλλάξει
αυτό που σήµερα υπάρχει στα υπηρεσιακά συµβούλια, σε αντίθεση µε την κ. Χριστοφιλοπούλου η οποία δεν το δέχεται. Είναι
υπέρ του καθεστώτος, όπως καταλαβαίνω.
Το Ποτάµι, όµως, διατύπωσε µια πρόταση, η οποία είναι αξιόλογη. Λέει ότι αντί να είναι η επιλογή αυτή από το σύνολο των
εκπαιδευτικών της κάθε περιφέρειας, που έχουν τουλάχιστον δεκαπενταετή προϋπηρεσία -που είναι ένας µεγάλος αριθµός ανθρώπων και έχεις µεγάλες δυνατότητες επιλογής-, να το
προσδιορίσουµε και να πούµε να γίνει µε κλήρωση από τους είκοσι αρχαιότερους εκπαιδευτικούς της περιοχής.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ: Δηµόσια.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ (Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων): Δηµόσια, όχι ιδιωτική. Προφανώς, µε την πρόταση
που κάνει το Ποτάµι…
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
Κυρία Χριστοφιλοπούλου, τέτοια µάχη για το κατεστηµένο
στην εκπαίδευση; Είναι δυνατόν;
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Μα δεν το καταλαβαίνετε; Είναι δυνατόν; Έχετε ξεσαλώσει
τόση ώρα! Σταµατήστε, επιτέλους!
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΑΒΑΚΗΣ: Ποιο είναι το κατεστηµένο στην εκπαίδευση;
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κυρία Χριστοφιλο-

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΙΘ’ - 5 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015

πούλου, δεν σας αναγνωρίζω! Είστε παλιά συνάδελφος.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ (Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων): Το Ποτάµι διετύπωσε µια πολύ ενδιαφέρουσα πρόταση.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Σας παρακαλώ!
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ (Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων): Το Ποτάµι διετύπωσε µια ενδιαφέρουσα πρόταση:
Να µην εκλεγούν, αλλά να κληρωθούν τα δύο µέλη των συµβουλίων από µια λίστα των είκοσι αρχαιότερων εκπαιδευτικών ανά
περιφέρεια. Προφανώς, µε την πρόταση αυτή του Ποταµιού -που
επαναλαµβάνω θέλει µια σκέψη-, σχετικοποιείται η αρχή της
αξιοκρατίας. Διότι αντί να κάνουµε επιλογή προσώπων µε βάση
τα κριτήριά τους και την αξία τους, µε δηµόσια, επαναλαµβάνω,
διαδικασία κι όχι χωρίς να λέµε ποιοι είναι οι υποψήφιοι, εν κρυπτώ και παραβύστω, µας προτείνει τη διαδικασία να τραβάµε
κλήρωση από τους είκοσι που τυχαίνει να είναι οι αρχαιότεροι.
Προφανώς αυτό είναι µια παλινδρόµηση στη διαδικασία της κατ’
αρχαιότητας επιλογής κι όχι όπως λέει και το Ποτάµι -και συµφωνούµε σε άλλες περιπτώσεις- στη διαδικασία της µε αξιοκρατικά κριτήρια επιλογής.
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΨΑΡΙΑΝΟΣ: Με ποια αξιοκρατία;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ (Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων): Τώρα θα κριθούµε όλοι από τις επιλογές. Και επαναλαµβάνω ότι θα είναι δηµόσιες οι διαδικασίες και η πρόσκληση
και η ανακοίνωση και τα προσόντα των υποψηφίων.
Σχετικώς τώρα µε το ζήτηµα της κοµµατικοποίησης, το οποίο
είναι αλήθεια ότι χωρίς να έχει την πρότερη καλή µαρτυρία το
ΠΑΣΟΚ, το φέρνει συνέχεια εδώ -και η Νέα Δηµοκρατία-, οι πρωτοµάστορες του κοµµατικού κράτους στη χώρα µας, οι οποίοι
χύνουν κροκοδείλια δάκρυα µε ανέκδοτα του τύπου ότι ο ΣΥΡΙΖΑ
κοµµατικοποιεί το δηµόσιο και ειδικότερα την εκπαίδευση.
Ακούστε κάτι. Εµείς δεν διορίσαµε διευθυντές σχολείων. Εµείς
εµπιστευτήκαµε την κρίση των εκπαιδευτικών. Έγινε ψηφοφορία
και επελέγησαν οι διευθυντές των σχολείων, των πρωτοβάθµιων
σχολικών µονάδων. Αυτό δεν είναι κοµµατικοποίηση. Και µάλιστα
οι εκπαιδευτικοί επελέγησαν χωρίς αµφισβητήσεις.
Φωνάζατε ότι αυτό το πράγµα θα διέλυε την εκπαίδευση. Δεν
την διέλυσε. Αντιθέτως, δηµιούργησε θετικού τύπου συναινέσεις
και συνεργασίες σε κάθε σχολική µονάδα και επαναλαµβάνω, σε
κάθε περίπτωση αποδιοργανώνει και αποδεικνύει πόσο υποκριτική είναι η περί κοµµατικοποίησης ρητορεία του ΠΑΣΟΚ και της
Νέας Δηµοκρατίας.
Ο ΣΥΡΙΖΑ, επίσης, έχει ψηφίσει νοµοσχέδιο, µε το οποίο προβλέπει ότι ανάλογη διαδικασία θα ακολουθηθεί για την εκλογή
των διευθυντών εκπαίδευσης, πενήντα οκτώ πρωτοβάθµιας και
πενήντα οκτώ δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, σε όλη την χώρα.
Και εκεί είναι εναντίον το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δηµοκρατία και θεωρούν τι; Για ποιον λόγο; Θα ψηφίσουν οι εκλεγέντες από όλους
τους εκπαιδευτικούς διευθυντές και υποδιευθυντές των σχολείων για να εκλέξουν τους διευθυντές εκπαίδευσης. Άρα δεχόµαστε βελτιώσεις, καµµία αντίρρηση, αλλά δεν είναι το βασικό
µας στοιχείο, η βασική µας επιδίωξη, όπως είπατε εσείς, η κοµµατική άλωση. Ψηφίζουν όλοι. Ποια κοµµατική άλωση;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΣΑΠΙΔΗΣ: Να ζητήσεις συγνώµη από τους Ποντίους!
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ (Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων): Ακούστε, είναι σαφές ότι δίνουµε µεγάλη µάχη για
να αποκτήσει µεγαλύτερη εγκυρότητα, αξιοπιστία το δηµόσιο
σχολείο. Αυτό δεν αρέσει σε µερικούς, οι οποίοι κατά το παρελθόν είχαν πρωτοστατήσει στο να καταρρεύσει η εκπαίδευση, να
υπάρχουν συµπτώµατα αναξιοκρατικής επιλογής, να δηµιουργήσουν δηλαδή µια λανθασµένη εικόνα για την εκπαίδευση και να
οδηγήσουν πολλές φορές σε απαξίωση το δηµόσιο σχολείο και
τον εκπαιδευτικό.
Σε αυτές τις πολιτικές δυνάµεις, καταλαβαίνουµε ότι δεν αρέσει η µάχη που δίνουµε για να υπάρξει ακόµη περισσότερο αξιόπιστο δηµόσιο σχολείο. Και αυτή η µάχη ξεκίνησε από την πρώτη
µέρα φέτος. Διότι κληρονοµήσαµε διαλυµένα σχολεία σε σχέση
µε τους διορισµούς. Επί τόσα χρόνια φεύγουν, συνταξιοδοτούνται περίπου τριάντα χιλιάδες εκπαιδευτικοί και δεν υπάρχει καµ-
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µία πρόσληψη στα δηµόσια σχολεία. Προσπαθήσαµε να αντιµετωπίσουµε το φαινόµενο των κενών, εξοµαλύναµε την κατάσταση. Φέτος, σε σχέση µε πέρυσι, προσλαµβάνουµε είκοσι δύο
χιλιάδες τριακόσιους εβδοµήντα τέσσερις εκπαιδευτικούς αναπληρωτές, έναντι δεκαοκτώ χιλιάδων τετρακοσίων δεκαεννέα πέρυσι, δηλαδή τρείς χιλιάδες εννιακόσιους πέντε αναπληρωτές
περισσότερους, δηλαδή 21,4% περισσότερους.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Σε συνθήκες, µάλιστα, δηµοσιονοµικής δυσπραγίας, ήταν προτεραιότητα το σχολείο, θα είναι προτεραιότητα η εκπαίδευση, θα
είναι προτεραιότητα η υγεία, θα είναι προτεραιότητα η δηµόσια
διοίκηση. Αυτό σηµαίνει ανάπτυξη µε κοινωνικό πρόσηµο, φιλολαϊκό και δηµοκρατικό. Και όχι ανάπτυξη υπέρ των ιδιωτικών
συµφερόντων.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Υπουργέ, πρέπει να κλείσετε.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ (Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων): Δεν σας αρέσει αυτή η πολιτική που ακολουθούµε
στον χώρο της εκπαίδευσης και γι’ αυτόν τον λόγο έχετε καταστήσει στόχο των επιθέσεών σας το Υπουργείο Παιδείας και την
πολιτική της Κυβέρνησης στον χώρο της εκπαίδευσης. Δεν θα
σας περάσει. Τα δηµόσια σχολεία θα αποκτήσουν µεγαλύτερο
κύρος, µέσα από τη συµβολή του Έλληνα πολίτη…
(Θόρυβος – διαµαρτυρίες στην Αίθουσα)
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Γίγαντα!
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΣΑΠΙΔΗΣ: Να ζητήσεις συγνώµη από τους Ποντίους.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Φίλη είµαι
αναγκασµένος να σας το ξαναπώ.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ (Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων): Τελειώνω αµέσως.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Φίλη, ο χρόνος
υπερκαλύφθηκε κατά τρία λεπτά. Παρακαλώ κλείστε.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ (Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έγιναν µερικές προτάσεις, τροπολογίες.
(Θόρυβος – διαµαρτυρίες στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Καθίστε λίγο σας παρακαλώ, να ακούσουµε σχετικά µε τις τροπολογίες, µήπως γίνει
κάποια δεκτή και από αυτήν την πλευρά.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ (Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων): Άκουσα τον κ. Φορτσάκη που αναφέρθηκε στην
τροπολογία µε γενικό αριθµό 17 και ειδικό 3, σχετικά µε την
πρόσληψη µάνατζερ του τουριστικού κλάδου, που προέρχονται
από οµοταγή πανεπιστήµια της αλλοδαπής µε ισότιµα πτυχία, τα
οποία έχει αναγνωρίσει το ΔΟΑΤΑΠ.
Είναι σωστή η πρότασή σας, κύριε Φορτσάκη και την αποδεχόµαστε.
Δεύτερον, υπάρχει µια πρόταση για να αυξήσουµε τα κριτήρια
για τις µετεγγραφές και τα κριτήρια αυτά να αφορούν µε µια µεγαλύτερη ευαισθησία, το νησιωτικό χώρο.
Ξέρουµε τι σηµαίνει νησιωτικός χώρος, ξέρουµε τι σηµαίνουν
στην κρίση που ζούµε τα προβλήµατα που έχουν τα παιδιά στα
νησιά. Θα την αντιµετωπίσουµε, θα την µελετήσουµε µε ευαισθησία. Δεν µπορούµε να την κάνουµε αποδεκτή αυτήν τη στιγµή.
Δεν έχουµε µελετήσει το θέµα. Τα ζητήµατα που αφορούν την
εκπαίδευση στα νησιά, αυτήν την ευλογηµένη ιδιοµορφία που
έχει η πατρίδα µας, τα αντιµετωπίζουµε µε κόστος και καλά κάνουµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Υπουργέ, σας
παρακαλώ.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ (Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων): Τελειώνω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Τελειώνετε, αλλά…
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ (Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων): Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Υπήρξε µία πρόταση σχετικά µε το θέµα της αξιολόγησης των
πανεπιστηµίων. Πράγµατι, ορισµένα επεισόδια που έγιναν προχθές στο Πανεπιστήµιο Αθηνών είναι καταδικαστέα. Δεν είµαστε
κατά τού να λειτουργεί µε τη δική του ευθύνη το πανεπιστήµιο
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σε θέµατα αξιολόγησης ή άλλα θέµατα λειτουργίας. Κανείς δεν
µπορεί να εµποδίζει αυτές τις διαδικασίες όταν το ίδιο το πανεπιστήµιο επιλέγει να τις προχωρήσει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Φίλη, παρακαλώ πολύ. Δεν µπορώ να κάνω άλλη υποµονή. Κλείστε.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ (Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων): Τελειώνω αµέσως.
Κύριε Πρόεδρε, το νοµοσχέδιο για την εκπαίδευση θα έλθει
συντόµως, όπως και το νοµοσχέδιο για την έρευνα. Υπάρχει έργο
το οποίο έχουµε αρχίσει στον χώρο της εκπαίδευσης. Στην ειδική
εκπαίδευση φέτος παίρνουµε διπλάσιο σε σχέση µε πέρυσι
αριθµό αναπληρωτών. Θα είναι προτεραιότητα στην εκπαίδευση.
Μία αν γίνει φέτος πρόσληψη µόνιµου προσωπικού, θα είναι στην
ειδική εκπαίδευση. Θα είναι προτεραιότητα οι προσλήψεις στην
ειδική εκπαίδευση, γιατί γνωρίζουµε τη µεγάλη κοινωνική αδικία
που προκαλείται εις βάρος των παιδιών µε ειδικές ανάγκες, εις
βάρος των οικογενειών τους. Γνωρίζουµε τον ηρωισµό των καθηγητών, των εκπαιδευτικών, του βοηθητικού προσωπικού σε αυτούς τους τοµείς.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Υπουργέ…
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ (Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων): Σας ευχαριστώ πολύ.
Θα ήθελα απλώς να επισηµάνω ότι εµείς δεν πολιτικολογούµε,
όπως κάνετε εσείς, ούτε θρηνολογούµε πάνω στα ερείπια του
κοµµατικού σας κράτους.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΑΒΑΚΗΣ: Είστε θρασύς!
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Δεν ντρέπεστε;
(Θόρυβος- διαµαρτυρίες από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ (Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων): Εµείς έχουµε έργο, έχουµε αποστολή, έχουµε
στόχο για την ανόρθωση, τη βελτίωση της δηµόσιας εκπαίδευσης. Αυτό εσείς δεν το ανέχεστε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΣΑΠΙΔΗΣ: Να ζητήσεις συγγνώµη από τους
Ποντίους!
(Θόρυβος – διαµαρτυρίες από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας και της Χρυσής Αυγής)
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΪΒΑΤΙΔΗΣ: Ζήτα συγγνώµη από τους Ποντίους!
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Να χαιρόµαστε την παιδεία
του Υπουργού!
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΣΑΠΙΔΗΣ: Ντροπή σου! Έχουµε σφαγµένους.
Έσφαζαν τους Έλληνες. Δίνεις επιχειρήµατα…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριοι συνάδελφοι,
καθίστε να ακούσετε. Κύριε Κασαπίδη, δεν µπορείτε να επιβάλετε ούτε εσείς ούτε κανένας µας σε κανέναν να ζητήσει συγγνώµη. Δεν θέλει να ζητήσει, τελειώσαµε. Τι να κάνουµε τώρα;
Προηγούνται οι Υπουργοί, σύµφωνα µε τον Κανονισµό, αλλά
έχουν ζητήσει τον λόγο –και θα τους δώσω τον λόγο µετά- ο κ.
Παναγιώταρος για δύο λεπτά και ο κ. Βρούτσης για άλλα δύο
λεπτά.
Κύριε Σκουρλέτη, θέλετε να µιλήσετε;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ (Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας): Όχι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Καλώς.
Για την τροπολογία έχω υποσχεθεί στον κ. Τσιρώνη να µιλήσει
πρώτα.
Κύριε Τσιρώνη, έχετε τον λόγο για δύο λεπτά.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν νοµίζω να υπάρχει κάποιος
σ’ αυτήν την Αίθουσα που να µην κατανοεί ότι η τροπολογία που
φέραµε ήταν κάτι παραπάνω από κατεπείγουσα. Δεν είχα τον
χρόνο να τοποθετηθώ επί της ουσίας. Είχα πρόθεση να το κάνω
στην δευτεροµιλία µου, αλλά κατόπιν παράκλησης του Προεδρείου για να τοποθετηθούν και οι άλλοι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι, συµφωνήσαµε µε τον Πρωθυπουργό να κατατεθεί η
τροπολογία στο επόµενο νοµοσχέδιο, ώστε να δοθεί η ευκαιρία
για πιο ουσιαστικό διάλογο. Ελπίζω φυσικά να µην σηµαίνει αυτό
ότι κάποιος άνθρωπος θα χάσει το σπίτι του εξαιτίας αυτής της
ολιγόµηνης καθυστέρησης.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Να περάσει αυτή σήµερα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ευχαριστώ πολύ,
κύριε Υπουργέ, οπότε αυτό το θέµα για απόψε δεν υφίσταται.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, έχω δευτερολογία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Σας παρακαλώ, κύριε
Μανιάτη. Απεσύρθη η τροπολογία, θα έλθει κανονικά, θα µιλήσετε.
Ο κ. Αποστόλου έχει τον λόγο για τρία λεπτά.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Κύριε Πρόεδρε, παράκληση, σε κλίµα συναίνεσης, επειδή πάρα πολλοί συνάδελφοι ασχολούνται µε τα αγροτικά, είναι πολύ θετικό αυτό και πρέπει να το αντιληφθεί ο
αγροτικός κόσµος ότι πλέον στη Βουλή υπάρχει ένα ενδιαφέρον
για την αγροτική δραστηριότητα…
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ: Και αυτό πρώτη φορά; Και αυτό
εσείς πρώτη φορά;
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΑΒΑΚΗΣ: Τώρα υπάρχει ενδιαφέρον για τα
αγροτικά; Πάντα υπήρχε!
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Επειδή, λοιπόν, ουσιαστικά απευθύνοµαι στις δυνάµεις που είναι υπέρ της ευρωπαϊκής πορείας, συναινέσαµε
όλοι µαζί και ψηφίσαµε µία συµφωνία η οποία όντως έχει επώδυνα σηµεία για τους αγρότες.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ: Τη συµφωνία την ψήφισες εσύ!
Εµείς ψηφίσαµε την παραµονή της χώρας στην ευρωζώνη!
ΜΑΡΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ: Εσύ τα έφερες αυτά! Η συµφωνία είναι
δικιά σου! Εσύ διαπραγµατεύτηκες!
(Θόρυβος-διαµαρτυρίες από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Σας παρακαλώ! Θέλετε να φτάσουµε στις δύο τα µεσάνυχτα;
Συνεχίστε, κύριε Υπουργέ.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Εµείς, λοιπόν, από τη δική µας πλευρά, αγαπητοί
συνάδελφοι, παραµονές εκλογών και µετά τις εκλογές είπαµε
στον αγροτικό κόσµο ότι θα προσπαθήσουµε να απαλύνουµε τις
επιπτώσεις.
ΜΑΞΙΜΟΣ ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Βάλτε τα ισοδύναµα να δούµε.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Αφήστε ένα λεπτό να µιλήσω, επιτέλους!
Εµείς, λοιπόν, λέµε πολύ απλά στους αγρότες ότι θα χρησιµοποιήσουµε ως εργαλεία πρώτον, τα βιβλία εσόδων-εξόδων. Για
παράδειγµα, συζητάµε τώρα τον ειδικό φόρο κατανάλωσης πετρελαίου για τοµείς όπως είναι ειδικά η φυτική παραγωγή που
είναι υψηλό το κόστος ενέργειας, το κόστος πετρελαίου. Αντιλαµβάνεστε ότι καταχωρώντας στις δαπάνες ένα µεγάλο του κόστους παραγωγής, αυτό την ίδια ώρα µειώνει τη φορολογητέα
ύλη που µπορεί να υπάρξει µεταξύ εσόδων-εξόδων.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ: Δεκαπλασίασε το φόρο τότε!
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Από εκεί και πέρα, λοιπόν, εργαλεία µας επίσης
είναι: Πρώτον, η εισπραξιµότητα του ΦΠΑ που θα υπάρξει µε την
τήρηση βιβλίων εσόδων- εξόδων ταυτόχρονα…
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: Τι σχέση έχει αυτό;
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, τι σχέση έχει αυτό µε
το νοµοσχέδιο;
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Σας παρακαλώ, είναι αδιανόητο αυτό το πράγµα.
Δεν προκάλεσα κανέναν, απλά πρέπει να πω τις απόψεις της Κυβέρνησης για ένα θέµα που περιµένει ο κόσµος. Σας δόθηκε η
δυνατότητα. Επιτέλους!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Συνεχίστε.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Η εισπραξιµότητα, λοιπόν, του ΦΠΑ που θα
υπάρξει µέσα από την τήρηση βιβλίων εσόδων-εξόδων…
(Θόρυβος-διαµαρτυρίες από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Έχετε την εντύπωση
ότι όσοι παρακολουθούν από τους δέκτες καταλαβαίνουν τι γίνεται; Ούτε καταγράφονται στα Πρακτικά για τον ιστορικό του
µέλλοντος ούτε καταλαβαίνει κανείς που µπορεί να µας παρακο-
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λουθεί από την τηλεόραση. Υπάρχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος ο οποίος θα πάρει τον λόγο και θα µιλήσει!
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Προχωράµε λοιπόν και λέµε ότι µία δεύτερη παράµετρος είναι ο προσδιορισµός του επαγγέλµατος του αγρότη,
δηλαδή αυτός που λέµε εµείς κατά κύριο επάγγελµα αγρότης να
τύχει διαφορετικής φορολογικής µεταχείρισης. Δεύτερο, λοιπόν,
ζήτηµα το οποίο θα διαπραγµατευτούµε, κάτι το οποίο εξάλλου
µας ζητείται από τη συµφωνία.
Επειδή πραγµατικά µπήκε ένα ζήτηµα σχετικά µε τις καθυστερήσεις πληρωµών, όλοι γνωρίζετε ότι κάθε φορά που αλλάζει η
Κοινή Αγροτική Πολιτική, επειδή τα δεδοµένα είναι εντελώς διαφορετικά, υπάρχει µία καθυστέρηση. Ποτέ µέχρι σήµερα, σε
όλες τις προηγούµενες περιπτώσεις δεν είχαν πληρωθεί οι προκαταβολές πριν τις 15 Δεκεµβρίου.
Λέµε πολύ απλά ότι τέλος Νοεµβρίου θα πληρωθούν οι προκαταβολές…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Αποστόλου, τελειώστε.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): …και θα φτάνουν µέχρι και το 70%, 75% ίσως και
90%.
Επίσης, όλες οι εκκρεµότητες από το 2009, 2010, 2011, 2012,
2013…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Αποστόλου,
δεν απαντάτε σε επίκαιρη επερώτηση. Παρακαλώ πολύ! Μου ζητήσατε τον λόγο για να δώσετε διευκρινιστικές απαντήσεις επί
του κοµµατιού του νοµοσχεδίου που σας αφορά και όχι επί παντός επιστητού του Υπουργείου σας.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Κύριε Πρόεδρε, του µισού χρόνου έκανα χρήση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ωραία. Ένα λεπτό και
κλείστε σας παρακαλώ.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Κλείνω, λοιπόν, λέγοντας ότι: όλες αυτές οι πληρωµές θα γίνουν µέχρι τέλους του χρόνου και αφορούν εκκρεµότητες µέχρι τέλους του 2014.
Το τελευταίο που έχω να σας πω είναι ότι βρήκαµε πρόστιµα,
καταλογισµούς πάνω από 3 δισεκατοµµύρια. Σε αυτό το έγγραφο που πήρα σήµερα λέει ότι αν το θέµα των καταλογισµών
δεν το αντιµετωπίσουµε θα µεταβληθεί και ο αγροτικός τοµέας
σε Κορουπητό επιβάλλοντας πρόστιµα σε καθηµερινή βάση.
Αυτό πήραµε, αγαπητοί συνάδελφοι, και να έχετε υπ’ όψιν σας
ότι δίνουµε µεγάλες µάχες.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ευχαριστούµε πολύ.
Ο κ. Τσιρώνης, ο οποίος θα δώσει διευκρινίσεις επί της αρχής,
θα έχει τον λόγο για τρία λεπτά.
Η Υπουργός Παιδείας, παρ’ ότι υποθέτω ότι θα έπρεπε να έχει
καλυφθεί από τον κύριο Υπουργό, τον κ. Φίλη, θα έχει τρία λεπτά.
Κυρία Φωτίου, εσείς επί ποίου θέµατος; Δεν είστε στον κατάλογο των Υπουργών που µου έχει δώσει η Κυβέρνηση για το σηµερινό νοµοσχέδιο.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ (Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Για το κεφάλαιο 6.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Καθήστε τελευταία.
Θα µου πείτε επί ποίου θέµατος.
Ο κ. Τσιρώνης για τρία λεπτά έχει τον λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θα αναφερθώ στις παρατηρήσεις που άκουσα, κυρίως στο
άρθρο 31 που αφορά την εναρµόνιση των περιφερειακών σχεδίων στο εθνικό σχέδιο, γιατί είναι το µόνο στο οποίο άκουσα κάποιες παρατηρήσεις.
Μου έκαναν πραγµατικά εξαιρετική εντύπωση δύο πράγµατα.
Πρώτον, κόλλησε η κασέτα στο ότι παραβιάζεται η αυτοτέλεια
των περιφερειών. Ξεκαθαρίζω ότι στο θέµα αυτό, ήδη µε τον ν.
4042, τον υπάρχοντα νόµο, δεν υπάρχει αυτοτέλεια των περιφερειών, γιατί λέει ρητά ο ν. 4042 ότι τα περιφερειακά σχέδια οφείλουν να εναρµονίζονται στο εθνικό σχέδιο.
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ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: …(δεν ακούστηκε)
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας): Να ξεκαθαρίσω κάτι. Δεν έχω διακόψει ποτέ
οµιλητή και όποιος διακόπτει οµιλητή, απλώς υποδηλώνει την
αγωγή του. Είναι ξεκάθαρο αυτό και αυτό αντιλαµβάνεται ο ελληνικός λαός.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Η Κωνσταντοπούλου τι
έκανε; Ο Στρατούλης τι έκανε;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας): Έχετε µιλήσει, κυρία µου, περισσότερο απ’
όλους τους οµιλητές.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ο κ. Τσιρώνης τουλάχιστον σήµερα δεν µίλησε καθόλου.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ: Κυβερνήστε, λοιπόν! Κυβερνήστε! Έλεος!
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας): Ξεκαθαρίζουµε, λοιπόν, ότι για το καυτό
θέµα των απορριµµάτων υπάρχουν ευρωπαϊκές οδηγίες και
υπάρχει εθνικό σχέδιο, στο οποίο οφείλουν να εναρµονίζονται τα
περιφερειακά. Το µόνο που κάνουµε είναι να ξεκαθαρίζουµε τη
νοµική διαδικασία µε την οποία γίνεται η εναρµόνιση µε µια ΚΥΑ.
Και όσον αφορά µόνο την εναρµόνιση. Τα σχέδια εκπονούνται
όπως και πριν και εγκρίνονται από τις περιφέρειες όπως και πριν.
Δεν αλλάζει τίποτα.
Ένα δεύτερο ζήτηµα θα θέσω και τελειώνω, κύριε Πρόεδρε,
για να µην κουράσω. Ακούσαµε για τη χωροταξία ότι είναι πρωτάκουστο και αντισυνταγµατικό ότι θα αλλάξουν σε µια περιοχή
συντελεστές δόµησης ή χρήσης. Πού ακούστηκε αυτό, συνάδελφοι; Θέλετε να πείτε όσοι είστε επιστήµονες χωροτάκτες ή πολεοδόµοι ή αρχιτέκτονες ότι δεν έχετε δει ποτέ ήδη στο
λεκανοπέδιο της Αττικής να αλλάζουν συντελεστές δόµησης;
Δεν το έχετε δει ποτέ; Δεν συνέβη ποτέ να αυξάνονται επιβαρύνοντας παλαιούς ιδιοκτήτες που έκτισαν µε τους παλιούς συντελεστές, είτε να µειώνονται δεσµεύοντες; Πρώτη φορά ακούω ότι
είναι αντισυνταγµατικό και θα εγείρει αποζηµίωση. Να εγείρω κι
εγώ αποζηµίωση τότε, γιατί έκτισα σπίτι µε πολύ χαµηλό συντελεστή και µπροστά µου χτίστηκαν µεγαθήρια αργότερα. Τελειώνω, εδώ αλλά λίγη σοβαρότητα ως Αντιπολίτευση.
Θα τελειώσω µε ένα πράγµα. Στη διάθεση συναίνεσης που
πάντα διακατέχει την κουλτούρα µου, όταν άκουσα τις αντιρρήσεις, παρακάλεσα την Αντιπολίτευση, αν έχει κάποια καλύτερη
πρόταση σε αυτά που προτείναµε που είναι επί της ουσίας κι αν
η αντίρρηση είναι εκεί, να µας το πει.
Και τι ακούσαµε; «Εµείς» λέει «ως Αντιπολίτευση, δεν θα κάνουµε τη δουλειά σας. Δεν θα φέρουµε καµµία πρόταση».
Ευχαριστούµε. Δείχνετε πόσο εποικοδοµητικοί είσαστε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Λοιπόν, η κυρία
Υπουργός Παιδείας έχει τον λόγο για δύο λεπτά.
ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ (Αναπληρώτρια Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων): Δεν θα έπαιρνα
τον λόγο, αν ο κ. Στύλιος δεν έκανε αναφορά σε επίκαιρη ερώτηση που µας έχει καταθέσει για τις µετεγγραφές. Δήλωσα κώλυµα την προηγούµενη Παρασκευή, γιατί απλώς είχα κώλυµα.
Ήµουν στην Πάτρα, επειδή εχειρουργείτο ο πατέρας µου. Τη
Δευτέρα θα απαντηθεί η ερώτησή του σε όλα της τα σηµεία, για
να µην πάρω χρόνο να την απαντήσω τώρα.
Ένα δεύτερο σηµείο: Επειδή ακούστηκαν πολλά την ώρα που
µίλαγε ο Υπουργός, ο κ. Φίλης, σε µεταβατικό νοµοσχέδιο που
θα καταθέσουµε θα φανούν διάφορα προβλήµατα, τα οποία προσπαθούµε να επιλύσουµε: πώς η δηµόσια εκπαίδευση χρησιµοποιήθηκε για πελατειακούς λόγους επί πάρα πολλά χρόνια, πόσα
προβλήµατα φόρτωσε το σύστηµα και πώς άφησε ανοικτές τις
πόρτες για ιδιωτική εκπαίδευση απ’ όλες τις µεριές.
Ένα τρίτο σηµείο και τελειώνω: Δεν περιποιεί τιµή σε κανέναν
αυτή η Βουλή. Δεν περιποιεί τιµή σε κανέναν…
ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ: Όχι να κρίνετε όλη τη Βουλή!
ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ (Αναπληρώτρια Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων): …µε αφήνετε να
τελειώσω;
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ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ: Όχι! Δεν µπορείτε να προσβάλλετε όλη τη Βουλή!
ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ (Αναπληρώτρια Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων): Με αφήνετε να τελειώσω;
ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ: Μάθετε ότι το Κοινοβούλιο δεν
το προσβάλλουν!
ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ (Αναπληρώτρια Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων): Όταν υπάρχουν
εδώ µέσα κόµµατα τα οποία λειτουργούν µε φασιστικό τρόπο και
των οποίων τη δύναµη είδαµε …
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Ποια είναι;
ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ: Να προσέχετε, λοιπόν, τι λέτε
για όλη τη Βουλή!
ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ (Αναπληρώτρια Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων): …και σήµερα σε
ανυπεράσπιστους ανθρώπους, όταν βλέπουµε την εθνοκαπηλεία
και την πατριδολαγνεία σε ένα βαθµό…
ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ: Δεν είναι όλη η Βουλή!
ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ (Αναπληρώτρια Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων): Αφήστε µε να τελειώσω! Γιατί δεν µε αφήνετε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κυρία Υπουργέ, ζητήσατε τον λόγο επί του νοµοσχεδίου και για να απαντήσετε στον
κ. Στύλιο…
ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ: Να προσέχετε, γιατί δεν ξέρετε
τι λέτε!
ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ (Αναπληρώτρια Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων): Είπα δεν περιποιεί
τιµή πρώην Υπουργός Παιδείας να λέει «τα σκέρτσα των επιστηµόνων τα πληρώνουµε και µας δηµιουργούν προβλήµατα».
ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ: Κύριε Πρόεδρε, µε µέτρο γι’
αυτά που λέει για τη Βουλή των Ελλήνων! Έχει βρεθεί τώρα και
µιλάει…
ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ (Αναπληρώτρια Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων): Όταν µιλάµε έτσι
µέσα σε αυτήν τη Βουλή, δηµιουργούµε πρόβληµα δηµοκρατίας.
Τελείωσα.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ: Μα, είναι δυνατόν να µιλάτε έτσι;
Έλεος! Σοβαρευτείτε!
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ (Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων): Ελάτε τώρα, κυρία Μπακογιάννη. Τι είπε;
ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ: Εγώ την άκουσα πολύ καλά τι
είπε. Χάσαµε το µέτρο µας πια;
Έλα τώρα, Σία! Μπήκαµε στη Βουλή και δεν ξέρουµε τι λέµε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κυρία Φωτίου, έχετε
τον λόγο για δύο λεπτά για να µας πείτε το θέµα.
ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ: Να δω τι άλλο θα ακούσω τώρα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Μετά έχουν ζητήσει
τον λόγο ο κ. Παναγιώταρος, ο κ. Βρούτσης, ο κ. Θεοχάρης…
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, έχω ζητήσει κι εγώ τον
λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Μανιάτη, οι
Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι παίρνουν τον λόγο. Δεν µπορώ να
σας δώσω τον λόγο, µόνο ο κ. Θεοχαρόπουλος µπορεί να µιλήσει αν θέλει. Δεν µπορώ να ανοίξω κατάλογο Βουλευτών. Το ξέρετε και δεν πρόκειται να το κάνω.
Κυρία Φωτίου, έχετε τον λόγο για δύο λεπτά.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ (Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Κύριε Πρόεδρε, αφορά το άρθρο 37, «Ζητήµατα Κέντρου Εκπαίδευσης κι
Αποκατάστασης Τυφλών, ΚΕΑΤ» και τις παρατηρήσεις πολλών
Βουλευτών της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και της µη ελάχιστης αντιπολίτευσης, οι οποίες επανειληµµένα αναφέρονται στο
ότι εµείς αλλάζουµε τον τρόπο χρηµατοδότησης της αµοιβής
του προέδρου του ΚΕΑΤ και του διοικητικού συµβουλίου.
Σας λέω λοιπόν, αγαπητοί συνάδελφοι, ότι αυτός είναι νόµος
του ΠΑΣΟΚ του ’98. Την παράγραφο αυτή δεν την πειράξαµε.
Ένα το κρατούµενο, για να καταλάβουµε ποιος ακριβώς νοµο-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

θετούσε και πώς.
Δεύτερον, δηλώνω κατηγορηµατικά ότι δεν πρόκειται να την
χρησιµοποιήσουµε καθόλου εµείς. Εµείς εκείνο που αλλάξαµε
και το µόνο που τροπολογήσαµε ήταν η σύσταση των τριών
µελών του διοικητικού συµβουλίου που ορίζει ο Υπουργός. Αυτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Λοιπόν, ο κ. Θεοχαρόπουλος παραχωρεί τη θέση του στον κ. Μανιάτη κι εποµένως
τέταρτος στη σειρά θα µιλήσει εκ µέρους της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ για το θέµα το συγκεκριµένο που
θέλει ο κ. Μανιάτης, στον οποίο θα δώσω τον λόγο επίσης για
δύο λεπτά.
Τον λόγο έχει τώρα ο κ. Παναγιώταρος για δύο λεπτά.
ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θέλω να καταγγείλω τον Υπουργό ΠΡΟΠΟ κ. Τόσκα ως ψεύτη
και συκοφάντη, ο οποίος έκανε δηλώσεις και στοχοποίησε ένα
ολόκληρο κόµµα, τη Χρυσή Αυγή για τα επεισόδια που έγιναν το
απόγευµα. Και για να καλύψει αυτήν τη γκάφα του, ή µάλλον τη
σταλινική του εµπάθεια απέναντι στη Χρυσή Αυγή, έδωσε εντολή
στους υφιστάµενους του να αρχίσουν προσαγωγές, τηλεφωνικές
κλήσεις επί γνωστών, αγνώστων, άσχετων και ασχέτων. Πήραν
άνθρωπο που βρίσκεται στον Πύργο Ηλείας και τον κάλεσαν να
πάει στη ΓΑΔΑ, γιατί –λέει- ήταν στο περιστατικό.
(Θόρυβος - διαµαρτυρίες από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Αυτά είναι τα αίσχη, αυτή είναι η αριστερή δηµοκρατία που
τόσο σας αρέσει. Περαστικά σας!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Τον λόγο έχει ο κ.
Ιωάννης Βρούτσης για δύο λεπτά.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, αν µιλήσω και κάποια
δευτερόλεπτα παραπάνω, ζητώ την επιείκειά σας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Βρούτση,
υπάρχει οµόφωνη απόφαση και ό,τι κάνω από εδώ και πέρα, είναι
κατά παρέκκλιση της οµόφωνης απόφασης.
Εποµένως έχετε τον λόγο για δύο λεπτά, όπως και οι άλλοι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Πρώτον, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
ολοκληρώνεται η διαδικασία. Σε λίγο µπαίνουµε στην ονοµαστική
ψηφοφορία και η εκκρεµότητα εκ µέρους της Κυβέρνησης και
συγκεκριµένα του Υπουργού Οικονοµικών για το 23%, όσον
αφορά την εκπαίδευση, παραµένει ανοιχτή.
Επαναλαµβάνω, στην τροπολογία την οποία εισάγει σήµερα
η Κυβέρνηση, κύριε Αλεξιάδη, και διαγράφονται τα πρόστιµα και
συµφωνήσαµε, αλλάζουν οι προθεσµίες και συµφωνήσαµε, παραµένει ο κύριος φόρος. Ουσιαστικά, παρ’ ότι είναι επιστηµονικά
εξειδικευµένο –ενηµερώνω- υποδηλώνει ότι ο ΦΠΑ 23% παραµένει, τη στιγµή που η Νέα Δηµοκρατία, όλοι οι Βουλευτές, έχουµε
δηλώσει µε τροπολογία και ζητάµε τη στήριξη σας να καταργηθεί.
Δεύτερον, καταθέσατε, κύριε Αλεξιάδη, µία τροπολογία µε το
όνοµα «Νοµοτεχνική βελτίωση». Ουσιαστικά, πρόκειται για τροπολογία, κύριε Πρόεδρε και θα πρέπει να είστε πιο προσεκτικοί.
Στο τελευταίο άρθρο -και εφιστώ την προσοχή σε όλες και
όλους- έχει µία διάταξη πίσω από την οποία κρύβονται πολύ σηµαντικά ζητήµατα που αφορούν την οικονοµία της χώρας.
Μέσα από τη διάταξη, κύριε Αλεξιάδη περί παραγραφών, ουσιαστικά σηµατοδοτείται για πρώτη φορά και αυτό εκµαιεύω -και
είναι εδώ ο κύριος Υπουργός να το πει- ότι θα παραγραφούν στο
τέλος του χρόνου και οι πληροφορίες λένε για δεκάδες χιλιάδες
φορολογικές υποθέσεις, οι οποίες βρίσκονται σε εκκρεµότητα.
Αυτό είναι το ένα.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Από πότε είναι αυτές;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Δεύτερον, η αποτίµηση των εκκρεµοτήτων αυτών είναι αρκετές εκατοντάδες εκατοµµύρια ευρώ.
Ζητάω από τον κύριο Υπουργό, ο οποίος είναι παρών, να απαντήσει στα εξής: Πρώτον, γιατί συµβαίνει πρώτη φορά; Δεύτερον,
ποιος τους το επέβαλε; Τρίτον, γιατί το δέχτηκε; Τέταρτον,
πόσες φορολογικές υποθέσεις είναι; Πέµπτο, πόσες εκατοντάδες εκατοµµύρια θα χάσει το δηµόσιο;
Κύριε Πρόεδρε, µιλάµε σε µια κρίσιµη οικονοµική περίοδο για
τη χώρα. Δεν µπορεί να έρχεται στο παρά πέντε µία τόσο σοβαρή
τροπολογία κι όχι νοµοτεχνική βελτίωση και να το δέχεστε έτσι
απλά και να εγκαλείτε και να µε κοιτάτε µε αυτόν τον τρόπο και
να µην µου επιτρέπετε να µιλήσω.
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(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Προχωρώ, κύριε Πρόεδρε. Είναι παρούσα η κ. Γεροβασίλη. Αν
ήταν Βουλευτής, δεν θα απευθυνόµουν. Είστε όµως Υπουργός.
Πριν από κάποιες ώρες κάνατε µία απρεπέστατη, απαράδεκτη
δήλωση εναντίον της Νέας Δηµοκρατίας. Είστε πολύ µικρή για
να βάλετε στο στόµα σας αυτήν την µεγάλη παράταξη, τη Νέα
Δηµοκρατία!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ (Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό):
Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ τον λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Απλώς, κύριε Πρόεδρε, η Νέα Δηµοκρατία είναι το κόµµα που έφερε τη δηµοκρατία στην Ελλάδα µε
αγώνες, µε θυσίες.
(Θόρυβος-διαµαρτυρίες από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΟΣ: Σας ξέρουµε!
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Αυτό είναι το επίπεδό σας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κλείστε, κύριε Βρούτση.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Δύο λεπτά, κύριε Πρόεδρε.
Το ατόπηµα είναι µεγάλο. Ζητώ από την Υπουργό ή να ανακαλέσει ή να ζητήσει συγγνώµη.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Δεν χρειάζεται να ζητήσετε, έχει ζητήσει το λόγο για να απαντήσει.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Όσον αφορά τον κ. Φίλη, επειδή η παρουσία του εδώ από Βήµατος Βουλής, αυτά που είπε, το χειροκρότηµα από τους Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, δεν έκανε απλώς αυτά
που ήταν ολίσθηµα, αλλά επιβεβαιώνει ότι τα πιστεύει. Μία λέξη
θα πω στην Κυβέρνηση…
(Θόρυβος-διαµαρτυρίες από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ: Επί του νοµοσχεδίου,
κύριε Πρόεδρε!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κανένας δεν µίλησε
επί του νοµοσχεδίου. Το ξέρετε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ: Τώρα το πήρες χαµπάρι;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Οι λογαριασµοί της Νέας Δηµοκρατίας
για τον κ. Φίλη είναι ανοικτοί.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Πρόεδρε µου, όχι έτσι!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κατ’ αρχάς, θα ρωτήσω τον κ. Αλεξιάδη, θα απαντήσετε όµως µετά. Πρώτο θέµα
ήταν το δικό σας. Το θέµα της κ. Γεροβασίλη ήταν το τελευταίο.
Θα απαντήσετε επί της ουσίας. Αν είναι πράγµατι έτσι και το
αποδέχεστε ότι είναι κάπως έτσι, θα ήθελα να σας κάνω έκκληση
-µε δεδοµένο ότι την Τετάρτη και Πέµπτη έχουµε κοινοβουλευτικό έργο στη Βουλή- αν θέλατε, όπως ο κ. Τσιρώνης, να το αποσύρετε απόψε και να το φέρετε είτε την Τετάρτη είτε την Πέµπτη
και να το συζητήσετε και στις επιτροπές µε µεγαλύτερη άνεση.
Γιατί µπορεί να είναι και για καλό και δεν υπάρχει λόγος να υπάρχει ένταση και να µην υπερψηφιστεί. Σε εσάς είναι η πρωτοβουλία. Εγώ σας κάνω την έκκληση.
ΤΡΥΦΩΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Κύριε Πρόεδρε, θέλω πρώτα απ’ όλα να ξεκαθαρίσουµε
το θέµα του ΦΠΑ στην εκπαίδευση.
Εγώ το είπα και προηγουµένως, αλλά επαναλαµβάνεται το ίδιο
επιχείρηµα. Θα επαναλάβω κι εγώ την ίδια απάντηση. Απορώ
πώς η Νέα Δηµοκρατία δεν έχει φέρει ακόµα τροπολογία για να
καταργήσουµε τον ΕΝΦΙΑ και µια σειρά από άλλες φορολογικές
διατάξεις που είχε φέρει τα προηγούµενα χρόνια.
(Θόρυβος από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ: Να το κάνετε εσείς αυτό, να τον
καταργήσετε εσείς. Δεν θέλουµε να σας κλέψουµε τη δόξα.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Αυτό το αφήσαµε για εσάς.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Υπουργέ, όταν
δεν απαντάτε επί των ερωτηµάτων και µιλάτε γενικά, δηµιουργούνται πάντοτε τέτοια. Δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται. Και
κάνετε τα ίδια, τα ανάποδα.
Σας παρακαλώ. Πήγε καλά η διαδικασία. Ο κ. Σκουρλέτης είπε
ότι δεν θα µιλήσει για να κερδίσουµε χρόνο.
ΤΡΥΦΩΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Θα απαντήσω επί της τροπολογίας, αλλά ελπίζω να µην
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διακοπώ και να µην έχω πάλι τέτοια συµπεριφορά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Όχι. Και µην ξεχάσετε την έκκληση που σας έκανα. Μήπως είναι καλύτερα έτσι.
ΤΡΥΦΩΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Σε ό,τι αφορά το θέµα του ΦΠΑ στην εκπαίδευση, σαφέστατα, η τροπολογία που φέρνουµε αντιµετωπίζει, πρώτον, το
νοµικό θέµα των όποιων παρατάσεων δώσαµε το προηγούµενο
χρονικό διάστηµα, διότι υπήρχε νοµικό κενό και έπρεπε να το καλύψουµε. Πρώτον, λοιπόν, καλύπτουµε αυτό το κενό.
Δεύτερον, καλύπτουµε το κενό που είχαµε. Διότι οι υπηρεσίες,
πολύ σωστά, αφού υπήρχε κενό νόµου έβαλαν πρόστιµα, ενώ
τώρα ερχόµαστε και διορθώνουµε αυτό το ζήτηµα.
Με τη διάταξη αυτή δεν καταργούµε και δεν αποδεχόµαστε
την τροπολογία για κατάργηση του ΦΠΑ. Είναι σαφέστατο πού
βρίσκεται αυτήν τη στιγµή αυτό το θέµα. Η Κυβέρνηση αυτήν τη
στιγµή δεν φέρνει τέτοια διάταξη.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κατανοητό. Πάµε στο
επόµενο. Τα δύο πρώτα, νοµίζω, οµοφώνως στηρίζονται. Δεν
χρειαζόταν να τα αναπτύξετε.
ΤΡΥΦΩΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Δεν χρειάζεται σε αυτό το σηµείο κάτι άλλο να επαναλάβουµε, όσο κι αν επαναλαµβάνονται τα ίδια επιχειρήµατα.
Σε ό,τι αφορά το δεύτερο ζήτηµα. Είναι η νοµική θωράκιση των
ελεγκτικών οργάνων από διώξεις που είχαν γι’ αυτά τα ζητήµατα.
Δεν υπάρχει θέµα παραγραφής για το 2015, διότι η Βουλή ψήφισε και παρατάθηκαν οι υποθέσεις, για τις οποίες έχουν εκδοθεί
εντολές ελέγχου ή εισαγγελικές παραγγελίες, µέχρι τις 31-122016. Όµως, εδώ -όπως συµφωνήσαµε στον ν. 4336- φέρνουµε
την υλοποίηση των προαπαιτουµένων που έλεγαν ότι πρέπει να
θωρακίσουµε νοµικά τους ελεγκτές από τα ζητήµατα των παραγραφών και από άλλες κυρώσεις.
Κι όπως ξέρετε πολύ καλά, σε άλλη διάταξη του νοµοσχεδίου,
υπάρχει πλέον διατυπωµένο σε πολύ καλύτερη µορφή από το
παρελθόν το πώς θα γίνεται η προτεραιοποίηση των ελέγχων.
Αντί δηλαδή να ασχολείται ο ελεγκτικός µηχανισµός µε υποθέσεις που δεν απέδιδαν φόρους και δεν απέδιδαν ελεγκτικά, θα
γίνεται προτεραιοποίηση µε συγκεκριµένα κριτήρια και θα προχωράει κανονικά η όλη διαδικασία. Αυτό είναι όλο. Δεν υπάρχει
επιστηµονική φαντασία.
(Θόρυβος από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ: Με αυτό καλύπτονται οι ελεγκτές!
Δεν έχει ξαναγίνει αυτό!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε συνάδελφε, παρακαλώ!
ΤΡΥΦΩΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Κύριε Πρόεδρε, τώρα απαντάω στην ερώτηση και είδατε
συµπεριφορά κοινοβουλευτική. Βλέπετε συµπεριφορά τώρα.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ: Πρώτη φορά γίνεται αυτό!
ΤΡΥΦΩΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Συνεχίστε, εσείς εκτίθεστε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε συνάδελφε,
µην διακόπτετε.
ΤΡΥΦΩΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Κλείνοντας, να πω ότι δεν υπάρχει θέµα παραγραφής…
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ: Αν δεν υπάρχει θέµα παραγραφής,
γιατί το βάζετε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Σας παρακαλώ, κύριε
συνάδελφε.
ΤΡΥΦΩΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Η Κυβέρνηση έβαλε το ζήτηµα της παραγραφής των λιστών. Έδωσε παράταση παραγραφής και το επόµενο χρονικό
διάστηµα θα ολοκληρώσουµε τους ελέγχους αυτούς.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Αλεξιάδη, εγώ
επανέρχοµαι. Ακούστε µε.
Αν είναι ακριβώς έτσι -εγώ δεν το ξέρω, θέλω να πιστεύω ότι
είναι έτσι- αντιλαµβάνεστε ότι θα υπήρχε ευρεία συναίνεση. Αυτό
είναι το πρώτο.
Δεύτερον, αυτό µε την εµπειρία είκοσι ετών µέσα στη Βουλή
δεν λέγεται νοµοτεχνική βελτίωση, παρακαλώ πολύ! Είναι τροπολογία.
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ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Μπράβο, Πρόεδρε! Έτσι είναι!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Εάν θέλετε, εάν δεν
υπάρχει χρονικός περιορισµός από τους ασφυκτικούς, σας παρακαλώ, φέρτε το την Τετάρτη να το συζητήσετε στην επιτροπή
και εφόσον είναι έτσι τα πράγµατα, νοµίζω ότι θα ψηφιστεί απ’
όλες τις πτέρυγες. Αδικείτε την τροπολογία σας.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, υπάρχει περιορισµός.
ΤΡΥΦΩΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Κύριε Πρόεδρε, δεν έχω να προσθέσω κάτι άλλο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Βαφτίσατε την τροπολογία «νοµοτεχνική βελτίωση»!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Δεν θέλει να την αποσύρει ο Υπουργός. Θα ψηφίσει η Βουλή αναλόγως.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Έχετε καταλάβει τι ψηφίζετε, κύριοι;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Θα µας το πεις εσύ;
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Εµείς δεν έχουµε ανάγκη.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Τον λόγο έχει η κ. Γεροβασίλη.
ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ (Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, της Νέας Δηµοκρατίας µια έκκληση,
να συνέλθετε γρήγορα.
(Θόρυβος από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
Να ολοκληρώσω, σας παρακαλώ. Μην κάνετε αρένα τη Βουλή.
Τον χαρακτηρισµό τον επιστρέφω, κύριε Βρούτση.
(Θόρυβος-διαµαρτυρίες από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Για ηρέµησε! Εσύ να συνέλθεις!
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΑΒΑΚΗΣ: «Να συνέλθετε»; Τέτοιες εκφράσεις
εσείς οι αριστεροί;
ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ (Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό):
Κύριε Πρόεδρε, σας παρακαλώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ναι, αλλά εσείς τώρα
είστε καλή κοινοβουλευτικός, δεν χρειαζόταν η αρχή. Προχωρήστε επί της ουσίας και απαντήστε.
ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ (Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό):
Έχω δεχθεί χαρακτηρισµούς, για τους οποίους πόσες καταδίκες
θα έπρεπε να ζητάµε; Κοιτάξτε να δείτε αναφέρθηκα στη δήλωσή µου σε tweet του κ. Γεωργιάδη το οποίο έκανε και το οποίο
έλεγε ότι οι Πόντιοι θα ζητήσουν το κεφάλι επί πίνακι του κ. Φίλη
αύριο το απόγευµα στο Σύνταγµα.
ΣΑΒΒΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ: Δεν έλεγε αυτό.
ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ (Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό): Σας
παρακαλώ µη µε διακόπτετε.
ΣΑΒΒΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ: Δεν έλεγε αυτό. Λέτε ψέµατα!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Αναστασιάδη!
Αφήστε θα απαντήσω εγώ µετά. Γιατί διακόπτετε; Αφού πρώτα
όλοι Βουλευτές απ’ όλες τις πτέρυγες, ειδικώς της περιφέρειας,
µας είπατε στο Προεδρείο να κλείσουµε νωρίς, τώρα δεν σας καταλαβαίνω.
ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ (Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό):
Σχολίασα, λοιπόν…
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ: Στα tweet θα απαντά ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος; Άλλη δουλειά δεν έχει; Άκου, «απάντησα στο tweet»!
ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ (Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό):
Ό,τι θέλω θα απαντήσω, κυρία Βούλτεψη. Ό,τι θέλω και να είστε
βέβαιη.
(Θόρυβος από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κυρία Γεροβασίλη,
µην απαντάτε.
ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ (Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό): Εάν
δεν τους διακόψετε…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Μιλάτε επί της ουσίας. Μην απαντάτε!
ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ (Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό):
Είπα, λοιπόν, στη δήλωσή µου αυτή -και θα την επαναλάβω- ότι
το ακροδεξιό, οι άνθρωποι που δρουν ενάντια στη δηµοκρατία,
ενάντια στον κοινοβουλευτισµό, δεν κοιτάνε τι έχουν απέναντί
τους. Δεν βρήκαν, λοιπόν, το κεφάλι του κ. Φίλη το απόγευµα
στο Σύνταγµα και πήραν το κεφάλι του κ. Κουµουτσάκου. Αυτό

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

είναι κίνδυνος για τη δηµοκρατία…
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Πρέπει να θωρακίσετε τη δηµοκρατία και να µην…
(Θόρυβος-διαµαρτυρίες από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ: Στην προηγούµενη Βουλή εσείς ήσασταν που µιλάγατε για κρεµάλες! Δεν ντρέπεστε λίγο;
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Κύριε Κικίλια, δεν σας βάλαµε χωροφύλακα στη Βουλή!
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ: Δεν ντρέπεστε λίγο;
ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ (Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό):
Απελπισµένοι…
(Θόρυβος-διαµαρτυρίες από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Κικίλια, καθίστε
κάτω!
ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ (Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό): Ο
πολιτικός σας πολιτισµός αυτός είναι, έτσι;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κυρία Γεροβασίλη,
παρακαλώ κλείστε.
ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ (Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό):
Κλείνω.
Θέλω να πω πάλι στους κυρίους συναδέλφους να µην παρασύρονται. Έχουν εκλογές, καταλαβαίνουµε αγωνίες, καταλαβαίνουµε αντιπαραθέσεις, αλλά…
(Θόρυβος-διαµαρτυρίες από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ακούστε, κυρία
Υπουργέ. Κλείστε επί της ουσίας, διότι εσείς ήρθατε απόψε εδώ
για να ψηφίσετε, αλλά όλοι οι υπόλοιποι είναι δύο µέρες εδώ.
Απαντήστε, σας παρακαλώ, και κλείστε. Τα υπόλοιπα δεν χρειάζονται.
Ορίστε, έχετε τον λόγο, για ένα λεπτό.
ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ (Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό):
Εποµένως καταλαβαίνω. Μία δικαιολογία µπορώ να δώσω. Έχετε
δώσει µια υπερβολή στην αγανάκτησή σας και νοµίζω ότι παρασυρθήκατε µέσα σε όλο αυτό και εγκλωβιστήκατε.
Σας καλώ να το ξανασκεφθείτε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Τον λόγο έχει ο κ.
Χάρης Θεοχάρης.
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, είναι 23.00’ η
ώρα. Να τους κόψεις. Να µάθουν να τηρούν το ωράριο κάποτε!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Γιακουµάτο,
αυτό να µην το λέτε στο Προεδρείο, ανεξάρτητα ποιος κάθεται
εδώ.
Ορίστε, κύριε Θεοχάρη, έχετε τον λόγο.
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Πρόεδρε, αφού καταδικάσω απερίφραστα την άνανδρη
επίθεση στον συνάδελφο κ. Κουµουτσάκο, θα κάνω τη διαφορά
και θα ασχοληθώ µε θέµατα του ανά χείρας νοµοσχεδίου που
έχουµε να ψηφίσουµε.
Πρώτον, ζήσαµε να δούµε τον πρώτο οικολόγο Υπουργό Περιβάλλοντος να φέρει αναστολή στις κατεδαφίσεις των αυθαιρέτων. Απεσύρθη, και αυτό το χαιρετίζουµε θετικά.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Όχι σε όλα, πήγαινε στη Λούτσα να
δεις τι γίνεται.
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ: Όµως, να µην έρθει πάλι
βιαστικά σε άσχετο νοµοσχέδιο. Να έρθει στο νοµοσχέδιο για
τους δασικούς χάρτες όπου δίνει άπαξ και διά παντός οριστικά
λύση στο πρόβληµα. Δεν λύνουµε προβλήµατα µε παρατάσεις
συνεχώς.
Και επειδή είδα τον κύριο Υπουργό να ασχολείται και να ελπίζει
να µην χάσει κάποιος το σπίτι του εν τω µεταξύ να σκεφτεί το
ίδιο και η Κυβέρνηση για την τροπολογία που φέρνει για τα όρια
αποµάκρυνσης των πλοίων και να ευχηθεί ο κύριος Υπουργός να
µην συµβεί κανένα ναυάγιο, όπως έχουµε δει στο παρελθόν, από
πλοία στα οποία δίνεται περιθώριο και παράταση στο να συνεχίζουν να είναι σε δροµολόγια.
Δεύτερον, φέρνει ο κ. Αλεξιάδης µία τροπολογία κανονική και
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όχι νοµοτεχνική βελτίωση και θα ψηφίσουν οι κύριοι συνάδελφοι
και θα παρέχουν ασυλία. Θα παρέχετε ασυλία µέσω νοµοτεχνικής βελτίωσης.
Εγώ θα µπορούσα και να συµφωνήσω µαζί της. Ξέρετε ότι
ήµουν σε αυτήν τη θέση και θεωρώ ότι, για να µπορέσει να γίνει
σωστά η δουλειά των λειτουργών της Γενικής Γραµµατείας Δηµοσίων Εσόδων, πρέπει να τυγχάνουν και κάποιας προστασίας
βεβαίως. Το έχουµε δει στην πράξη να δυσκολεύει το έργο τους.
Όµως, κύριε Υπουργέ, κάνω και εγώ έκκληση να την αποσύρετε και να τη φέρετε µε µια κανονική διαδικασία για να συζητηθεί. Διπλά πρέπει να την αποσύρετε, διότι θα κατηγορηθείτε ότι
έχετε σχέδιο εξόντωσης τη στιγµή που έφυγε η προηγούµενη
γενική γραµµατέας χωρίς να τυγχάνει αυτής της ασυλίας. Αδειάζετε τη θέση εσείς, φέρνετε τώρα την ασυλία για τον επόµενο
ο οποίος θα είναι ο εκλεκτός σας;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Σωστό αυτό.
ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ: Δίκιο έχει.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ: Είναι σχέδιο αυτό δηλαδή;
Πρέπει επιτέλους να κάνετε τα πράγµατα σωστά. Δεν φτάνουν
µόνο οι προθέσεις. Και η διαδικασία και τα αποτελέσµατα έχουν
σηµασία.
(Θόρυβος-διαµαρτυρίες από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Να τα ελέγξετε όλα!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Θεοχάρη, εντάξει, τελειώστε.
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ: Κλείνω. Τρίτο και τελευταίο.
(Θόρυβος-διαµαρτυρίες από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Ελέγξτε τα! Όχι τα διπλά και τα τριπλά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριοι συνάδελφοι,
τώρα διακόπτετε εσείς.
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ: Κλείνω, κύριε Πρόεδρε, µε
αυτά που είπε ο κ. Αποστόλου για τους αγρότες.
Ο κ. Αποστόλου µάς είπε ότι το εργαλείο της «ΚυβέρνησηςΠινόκιο» θα είναι τα έσοδα-έξοδα. Τα έσοδα-έξοδα, ας του πει
κάποιος, ότι έχουν ήδη νοµοθετηθεί για τους αγρότες από την
προηγούµενη Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας και του
ΠΑΣΟΚ.
(Θόρυβος-διαµαρτυρίες από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Βεβαίως έτσι έπρεπε, αλλά έχει ήδη γίνει. Θα νοµοθετείτε
αυτά που έγιναν;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Στο Προεδρείο και
στην Κυβέρνηση απευθύνεστε όχι στους συναδέλφους. Προχωρήστε.
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ: Η «Κυβέρνηση-Πινόκιο»
και ο κ. Αποστόλου ένα εργαλείο έχει, το µόνο εργαλείο είναι οι
αγρότες. Το µόνο τους εργαλείο είναι οι άνεργοι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Μην φωνάζετε και πάθετε και κάτι.
(Χειροκροτήµατα-γέλωτες στην Αίθουσα)
Ακουγόµαστε καλύτερα όλοι µας, όταν µιλάµε πιο ήρεµα. Γιατί
σας είδα και έχετε κοκκινήσει και φοβήθηκα.
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ: Ευχαριστώ.
Το µόνο εργαλείο, λοιπόν, της Κυβέρνησης είναι ο ελληνικός
λαός, είναι οι αγρότες, είναι οι άνεργοι, είναι οι συνταξιούχοι,
τους οποίους κοροϊδεύατε επί δεκαετίες και ιδιαίτερα τα τελευταία πέντε χρόνια. Δυστυχώς,συνεχίζετε και τους κοροϊδεύετε.
Εάν δεν αλλάξει ρότα η Κυβέρνηση να αρχίσει να λέει αλήθειες στον ελληνικό λαό, µετά την ύβρη έρχεται και η νέµεσις.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Ποταµιού)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κλείνουµε.
Εκ µέρους της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης θα µιλήσει ο κ.
Μανιάτης. Έγινε αλλαγή θέσης µε τον κ. Θεοχαρόπουλο, έχει
έρθει και το σχετικό χαρτί.
Τον λόγο έχει ο κ. Μανιάτης.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, εκ µέρους της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης θα κάνω µία εξαίρεση. Δεν θα απευθυνθώ στην Κυβέρνηση, θα απευθυνθώ στο Προεδρείο και στους
συναδέλφους της κυβερνώσας Πλειοψηφίας. Δεν απευθύνοµαι
στην Κυβέρνηση, διότι τα δύο θέµατα στα οποία θα αναφερθώ
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ξεπερνούν, κατά την άποψή µου, τις δυνατότητες ενός ανθρώπου να αντιµετωπίσει δύο κορυφαία, πολύ σπουδαία θέµατα µε
τη µορφή νοµοτεχνικών διορθώσεων στη µία περίπτωση και µε
τη µορφή σχεδόν µεσονύχτιων τροπολογιών στην άλλη.
Στην τοποθέτησή µου και επί της αρχής και στην κατ’ άρθρον
συζήτηση είπα κάτι πολύ απλό για τη διάταξη που δίνει το δικαίωµα στο Γενικό Γραµµατέα Δηµοσίων Εσόδων να αποφασίζει
αυτός -διορισµένο πολιτικό πρόσωπο- και για τα κριτήρια µε τα
οποία θα δίδεται προτεραιότητα στους ελέγχους των φορολογικών υποθέσεων και όχι µόνο για τα κριτήρια, αλλά και για τις
ίδιες τις υποθέσεις.
Κύριοι συνάδελφοι, αποδέχεστε το οποιοδήποτε διορισµένο
πολιτικό πρόσωπο από οποιαδήποτε κυβέρνηση κατά βούληση,
κατά τη δική του βούληση, όχι να ορίζει κριτήρια προς τη διοίκηση και να ελέγχει τη διοίκηση, εάν πράττει ορθά τη δουλειά
της και εφαρµόζει τα κριτήρια, αλλά να αποφασίζει αυθαιρέτως,
αν και µονοπρόσωπο όργανο, που δεν λογοδοτεί πουθενά, για
αποφάσεις φορολογικές ύψους εκατοντάδων εκατοµµυρίων; Θα
το ψηφίσετε αυτό; Σας ερωτώ ευθέως. Γιατί πια δεν συζητάµε
για να δώσουµε τη δυνατότητα να προσδιορίζει µεθοδολογία και
κριτήρια, αλλά να αποφασίζει µόνος του, υπερβαίνοντας τη διοίκηση, ο γενικός γραµµατέας.
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Αφορά εσάς εάν θα το υπερψηφίσετε. Εµείς, κύριε Υπουργέ,
τέτοιο πράγµα µε τη µορφή νοµοτεχνικής βελτίωσης αρνούµαστε να το συζητήσουµε, πολλώ δε µάλλον να το υπερψηφίσουµε.
Κύριε Πρόεδρε, θέλω να αναφερθώ και στο δεύτερο ζήτηµα,
το οποίο ξεπερνά κάθε διεστραµµένη φαντασία. Αναφέροµαι στο
συνταγµατικό πραξικόπηµα, το έκτρωµα που λέει ότι σε δασικές
εκτάσεις, στις οποίες υπάρχουν τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις, δηλαδή όπου τελεσιδίκως η ελληνική δικαιοσύνη έχει αποφασίσει ότι ήταν δάσος εκεί που είναι το κτίσµα, το αυθαίρετο
κτίσµα, άρα δεν χρειάζεται κανένας δασικός χάρτης, γιατί το
συγκεκριµένο αυθαίρετο...
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Απεσύρθη η τροπολογία, κύριε Μανιάτη.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Θα τελειώσω, κύριε Πρόεδρε, σε µισό
λεπτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Μα, απεσύρθη. Γιατί
µιλάτε επί της ουσίας;
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Μην βάζετε αυτό το θέµα, γιατί
έχουµε και εµείς λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Θα τελειώσω.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα πρέπει να µιλήσω
και εγώ.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Έτσι κι αλλιώς, το συγκεκριµένο κτίσµα µε τελεσίδικη απόφαση της ελληνικής δικαιοσύνης είναι αυθαίρετο, άρα δεν χρειάζεται η κύρωση κανενός δασικού χάρτη,
µας ζητά µια Κυβέρνηση προοδευτική να…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Σας παρακαλώ! Θα
τα πείτε όλα αυτά στην επιτροπή την Τετάρτη.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ πολύ,
επειδή το 2013…
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Κάνει λάθος ο κ. Μανιάτης, κύριε
Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Μανιάτη, την
Τετάρτη στην επιτροπή µπορείτε να πάτε να µιλήσετε.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ: Σε αυτό το θέµα, εάν συνεχίσει,
θέλω τον λόγο και εγώ.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Το 2013, κύριε Πρόεδρε, αυτό το
κόµµα νοµοθέτησε για τη δηµιουργία υπηρεσίας κατεδαφίσεων
αυθαιρέτων.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Μανιάτη, κλείστε, σας παρακαλώ!
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Ο ΣΥΡΙΖΑ τότε κατήγγειλε την Κυβέρνηση ότι κλείνει το µάτι στους αυθαιρετούντες.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ωραία, αυτά θα τα
πείτε την Τετάρτη στην επιτροπή.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Αρνούµαστε να αποδεχθούµε οποιαδήποτε συζήτηση επί της τροπολογίας όπως και να έχει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Μανιάτη, λυ-
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πούµαι πολύ, γιατί δεν καταλάβατε ότι κατά παρέκκλιση σας
έδωσα τον λόγο. Λυπούµαι πολύ!
ΤΡΥΦΩΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Αλεξιάδη,
ακούστε. Από τη στιγµή που δεν αποσύρετε την τροπολογία,
απαντήσατε, τελειώσαµε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κηρύσσεται περαιωµένη η συζήτηση επί των άρθρων και των τροπολογιών 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 κα-
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τάργηση 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»
Μέσα στις αλλαγές του Κανονισµού, κύριε Πρόεδρε, νοµίζω
πως πρέπει να µπει και ότι δεν χρειάζεται δέκα φορές µέσα σε
µία µέρα να επαναλαµβάνουµε τον τίτλο του νοµοσχεδίου.
Για την ψήφιση του νοµοσχεδίου επί της αρχής και επί των άρθρων 21, 31,39, 42, 43, 44 και 51 του σχεδίου νόµου έχει υποβληθεί αίτηση διεξαγωγής ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών
της Νέας Δηµοκρατίας της οποίας το κείµενο έχει ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης):Θα αναγνώσω και τον
κατάλογο των υπογραφόντων την αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών της Νέας Δηµοκρατίας, για να διαπιστωθεί αν
υπάρχει ο απαιτούµενος από τον Κανονισµό αριθµός για την
υποβολή της.
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Επίσης, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, για την ψήφιση του νοµοσχεδίου επί των άρθρων 51 και 53 έχει υποβληθεί αίτηση διεξαγωγής ονοµαστικής ψηφοφορίας από Βουλευτές του Λαϊκού
Συνδέσµου - Χρυσή Αυγή, της οποίας το κείµενο έχει ως εξής:

1694

«

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΙΘ’ - 5 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015

1695

»

1696

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Θα αναγνώσω τώρα
και τον κατάλογο των υπογραφόντων την αίτηση ονοµαστικής
ψηφοφορίας Βουλευτών του Λαϊκού Συνδέσµου - Χρυσή Αυγή,
για να διαπιστωθεί αν υπάρχει ο απαιτούµενος από τον Κανονισµό αριθµός για την υποβολή της.
Ο κ. Ιωάννης Αϊβατίδης. Παρών.
Η κ. Σωτηρία Βλάχου. Παρούσα.
Ο κ. Γεώργιος Γερµενής. Παρών.
Ο κ. Αντώνιος Γρέγος. Παρών.
Η κ. Ελένη Ζαρούλια. Παρούσα.
Ο κ. Παναγιώτης Ηλιόπουλος. Παρών.
Ο κ. Ευάγγελος Καρακώστας. Παρών.
Ο κ. Ηλίας Κασιδιάρης. Παρών.
Ο κ. Νικόλαος Κούζηλος. Παρών.
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Ο κ. Δηµήτριος Κουκούτσης. Παρών.
Ο κ. Ιωάννης Λαγός. Παρών.
Ο κ. Νικόλαος Μίχος. Παρών.
Ο κ. Κωνσταντίνος Μπαρµπαρούσης. Παρών.
Ο κ. Ηλίας Παναγιώταρος. Παρών.
Ο κ. Χρήστος Παππάς. Παρών.
Δεν χρειάζονται οι υπόλοιποι. Συµπληρώθηκε ο απαιτούµενος
από τον Κανονισµό αριθµός υπογραφόντων την αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών του Λαϊκού Συνδέσµου - Χρυσή
Αυγή.
Επίσης, για την ψήφιση του νοµοσχεδίου επί των άρθρων 31,
35, 42 και 51 έχει υποβληθεί αίτηση διεξαγωγής ονοµαστικής ψηφοφορίας από Βουλευτές της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης, της
οποίας το κείµενο έχει ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Θα αναγνώσω τέλος
και τον κατάλογο των υπογραφόντων την αίτηση ονοµαστικής
ψηφοφορίας Βουλευτών της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης, για
να διαπιστωθεί αν υπάρχει ο απαιτούµενος από τον Κανονισµό
αριθµός για την υποβολή της.
Ο κ. Ιωάννης Μανιάτης. Παρών.
Ο κ. Βασίλειος Κεγκέρογλου. Παρών.
Ο κ. Δηµήτριος Κωνσταντόπουλος. Παρών.
Ο κ. Ιωάννης Κουτσούκος. Παρών.
Η κ. Παρασκευή Χριστοφιλοπούλου. Παρούσα.
Ο κ. Αθανάσιος Θεοχαρόπουλος. Παρών.
Ο κ. Ανδρέας Λοβέρδος. Παρών.
Ο κ. Γεώργιος Αρβανιτίδης. Παρών.
Ο κ. Μιχαήλ Τζελέπης. Παρών.
Η κ. Χαρούλα Κεφαλίδου. Παρούσα.
Ο κ. Θεόδωρος Παπαθεοδώρου. Παρών.
Ο κ. Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος. Παρών.
Ο κ. Κωνσταντίνος Σκανδαλίδης. Παρών.
Ο κ. Λεωνίδας Γρηγοράκος. Παρών.
Ο κ. Δηµήτριος Κρεµαστινός. Παρών.
Ο κ. Ευάγγελος Βενιζέλος. Παρών.
Κύριοι συνάδελφοι, υπάρχει ο απαιτούµενος από τον Κανονισµό αριθµός υπογραφόντων και για τις τρεις αιτήσεις ονοµαστικής ψηφοφορίας Βουλευτών από τα τρία κόµµατα, Δηµοκρατική
Συµπαράταξη, Λαϊκός Σύνδεσµος-Χρυσή Αυγή και Νέα Δηµοκρατία.
Συνεπώς διακόπτουµε τη συνεδρίαση για δέκα (10’) λεπτά,
σύµφωνα µε τον Κανονισµό.
(ΔΙΑΚΟΠΗ)
(META TH ΔΙΑΚΟΠΗ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επαναλαµβάνεται η διακοπείσα συνεδρίαση.
Δέχεστε να συµπτύξουµε τις προβλεπόµενες από τον Κανονισµό ψηφοφορίες σε µία;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Το Σώµα συµφωνεί
οµοφώνως.
Θα διεξαχθεί ονοµαστική ψηφοφορία επί της αρχής και επί των
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άρθρων 21, 31, 35, 39, 42, 43, 44, 51 και 53 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».
Οι αποδεχόµενοι την αρχή του νοµοσχεδίου και τα άρθρα 21,
31, 35, 39, 42, 43, 44, 51 και 53 λέγουν «ΝΑΙ».
Οι µη αποδεχόµενοι την αρχή του νοµοσχεδίου και τα άρθρα
21, 31, 35, 39, 42, 43, 44, 51 και 53 λέγουν «ΟΧΙ».
Οι αρνούµενοι ψήφο λέγουν «ΠΑΡΩΝ».
Καλούνται επί του καταλόγου η κυρία Παναγιώτα Δριτσέλη
από τον ΣΥΡΙΖΑ και ο κ. Ιωάννης Κεφαλογιάννης από τη Νέα Δηµοκρατία.
Σας ενηµερώνω, επίσης, ότι έχουν έρθει στο Προεδρείο τηλεοµοιοτυπίες-φαξ συναδέλφων, σύµφωνα µε το άρθρο 70Α’ του
Κανονισµού της Βουλής, µε τις οποίες γνωστοποιούν την ψήφο
τους επί της αρχής και επί των άρθρων 21, 31, 35, 39, 42, 43, 44,
51 και 53 του νοµοσχεδίου. Οι ψήφοι αυτές θα ανακοινωθούν και
θα συνυπολογιστούν στην καταµέτρηση, η οποία θα ακολουθήσει.
Παρακαλώ να αρχίσει η ανάγνωση του καταλόγου.
(ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ)
(ΜΕΤΑ ΚΑΙ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Υπάρχει συνάδελφος,
ο οποίος δεν άκουσε το όνοµά του; Κανείς.
Οι επιστολές, οι οποίες απεστάλησαν στο Προεδρείο από τους
συναδέλφους κυρίους Νικόλαο Κοτζιά, Συµεών Κεδίκογλου,
Ιωάννη Αµανατίδη, Θεόδωρο Δρίτσα, σύµφωνα µε το άρθρο 70
Α’ του Κανονισµού της Βουλής, καταχωρίζονται στα Πρακτικά.
(Οι προαναφερθείσες επιστολές έχουν ως εξής:
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σας ενηµερώνω ότι έχουν έλθει στο Προεδρείο επιστολές των συναδέλφων κ. Νίκης Κεραµέως, κ.
Ευάγγελου-Βασίλειου Μεϊµαράκη, κ. Γεωργίου Βλάχου, κ. Φωτεινής Αραµπατζή και κ. Αδώνιδος-Σπυρίδωνος Γεωργιάδη, οι
οποίοι µας γνωρίζουν ότι απουσιάζουν από την ψηφοφορία και
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ότι αν ήταν παρόντες, θα ψήφιζαν «ΟΧΙ».
Οι επιστολές αυτές εκφράζουν πρόθεση ψήφου, θα καταχωριστούν στα Πρακτικά της σηµερινής συνεδρίασης, αλλά δεν συνυπολογίζονται στην καταµέτρηση των ψήφων.
(Οι προαναφερθείσες επιστολές καταχωρίζονται στα Πρακτικά
και έχουν ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κηρύσσεται περαιωµένη η ψηφοφορία και παρακαλώ
τους κύριους ψηφολέκτες να προβούν στην καταµέτρηση των
ψήφων και την εξαγωγή του αποτελέσµατος.
(ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ)
Για να κερδίσουµε χρόνο, την ώρα που οι συνάδελφοι θα κάνουν την καταµέτρηση, θα προχωρήσουµε στην ψήφιση των άρθρων που δεν περιλαµβάνονταν στην ονοµαστική ψηφοφορία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 1 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΛΕΝΗ ΖΑΡΟΥΛΙΑ: Παρών.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Συνεπώς το άρθρο 1
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 2 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΛΕΝΗ ΖΑΡΟΥΛΙΑ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Συνεπώς το άρθρο 2
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 3, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΛΕΝΗ ΖΑΡΟΥΛΙΑ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Συνεπώς το άρθρο 3
έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό, κατά
πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 4 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΛΕΝΗ ΖΑΡΟΥΛΙΑ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Συνεπώς το άρθρο 4
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 5 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΛΕΝΗ ΖΑΡΟΥΛΙΑ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Συνεπώς το άρθρο 5
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 6 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΛΕΝΗ ΖΑΡΟΥΛΙΑ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Συνεπώς το άρθρο 6
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 7 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΛΕΝΗ ΖΑΡΟΥΛΙΑ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Συνεπώς το άρθρο 7
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 8 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΛΕΝΗ ΖΑΡΟΥΛΙΑ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Συνεπώς το άρθρο 8
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 9, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΛΕΝΗ ΖΑΡΟΥΛΙΑ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Συνεπώς το άρθρο 9
έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό, κατά
πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 10, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΛΕΝΗ ΖΑΡΟΥΛΙΑ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
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ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Συνεπώς το άρθρο 10
έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό, κατά
πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 11 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΛΕΝΗ ΖΑΡΟΥΛΙΑ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Συνεπώς το άρθρο 11
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 12 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΛΕΝΗ ΖΑΡΟΥΛΙΑ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Συνεπώς το άρθρο 12
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 13 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΛΕΝΗ ΖΑΡΟΥΛΙΑ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Συνεπώς το άρθρο 13
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 14 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΛΕΝΗ ΖΑΡΟΥΛΙΑ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΡΑΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Συνεπώς το άρθρο 14
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 15 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΛΕΝΗ ΖΑΡΟΥΛΙΑ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Συνεπώς το άρθρο 15
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 16 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΛΕΝΗ ΖΑΡΟΥΛΙΑ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Συνεπώς το άρθρο 16
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 17 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΛΕΝΗ ΖΑΡΟΥΛΙΑ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Συνεπώς το άρθρο 17
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 18, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΛΕΝΗ ΖΑΡΟΥΛΙΑ: Παρών.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Συνεπώς το άρθρο 18
έγινε δεκτό, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό, κατά
πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 19 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΛΕΝΗ ΖΑΡΟΥΛΙΑ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Συνεπώς το άρθρο 19
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 20 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΛΕΝΗ ΖΑΡΟΥΛΙΑ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Συνεπώς το άρθρο 20
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 22 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΛΕΝΗ ΖΑΡΟΥΛΙΑ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Συνεπώς το άρθρο 22
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 23 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΛΕΝΗ ΖΑΡΟΥΛΙΑ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Συνεπώς το άρθρο 23
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 24 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΛΕΝΗ ΖΑΡΟΥΛΙΑ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Συνεπώς το άρθρο 24
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 25 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΛΕΝΗ ΖΑΡΟΥΛΙΑ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Συνεπώς το άρθρο 25
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 26 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΛΕΝΗ ΖΑΡΟΥΛΙΑ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Συνεπώς το άρθρο 26
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 27 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΛΕΝΗ ΖΑΡΟΥΛΙΑ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΡΑΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Συνεπώς το άρθρο 27
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 28 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ: Παρών.
ΕΛΕΝΗ ΖΑΡΟΥΛΙΑ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Παρών.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Συνεπώς το άρθρο 28
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 29 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΛΕΝΗ ΖΑΡΟΥΛΙΑ: Παρών.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Συνεπώς το άρθρο 29
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 30 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΛΕΝΗ ΖΑΡΟΥΛΙΑ: Παρών.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Παρών.
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Συνεπώς το άρθρο 30
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 32 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΛΕΝΗ ΖΑΡΟΥΛΙΑ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Συνεπώς το άρθρο 32
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 33 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΛΕΝΗ ΖΑΡΟΥΛΙΑ: Παρών.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Συνεπώς το άρθρο 33
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 34 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΛΕΝΗ ΖΑΡΟΥΛΙΑ: Παρών.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΡΑΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Συνεπώς το άρθρο 34
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 36 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΛΕΝΗ ΖΑΡΟΥΛΙΑ: Παρών.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Συνεπώς το άρθρο 36
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 37 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΛΕΝΗ ΖΑΡΟΥΛΙΑ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Παρών.
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Συνεπώς το άρθρο 37
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 38 ως έχει;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Συνεπώς το άρθρο 38
έγινε δεκτό ως έχει οµοφώνως.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 40 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΡΑΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Συνεπώς το άρθρο 40
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 41 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Συνεπώς το άρθρο 41
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 45 ως έχει;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Συνεπώς το άρθρο 45
έγινε δεκτό ως έχει οµοφώνως.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 46 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΛΕΝΗ ΖΑΡΟΥΛΙΑ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Συνεπώς το άρθρο 46
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 47 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΛΕΝΗ ΖΑΡΟΥΛΙΑ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Συνεπώς το άρθρο 47
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 48 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΛΕΝΗ ΖΑΡΟΥΛΙΑ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Παρών.
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΡΑΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Συνεπώς το άρθρο 48
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 49 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΛΕΝΗ ΖΑΡΟΥΛΙΑ: Παρών.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Συνεπώς το άρθρο 49
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 50 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΛΕΝΗ ΖΑΡΟΥΛΙΑ: Παρών.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΡΑΣ: Παρών.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Συνεπώς το άρθρο 50
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 52 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΛΕΝΗ ΖΑΡΟΥΛΙΑ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Παρών.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΡΑΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Συνεπώς το άρθρο 52
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 54 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΛΕΝΗ ΖΑΡΟΥΛΙΑ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Παρών.
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Συνεπώς το άρθρο 54
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 55 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΛΕΝΗ ΖΑΡΟΥΛΙΑ: Παρών.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Παρών.
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Συνεπώς το άρθρο 55
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 56 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΛΕΝΗ ΖΑΡΟΥΛΙΑ: Παρών.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Παρών.
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Συνεπώς το άρθρο 56
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 57 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΛΕΝΗ ΖΑΡΟΥΛΙΑ: Παρών.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Συνεπώς το άρθρο 57
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ε
ρωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 58 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΛΕΝΗ ΖΑΡΟΥΛΙΑ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Συνεπώς το άρθρο 58
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 59 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΛΕΝΗ ΖΑΡΟΥΛΙΑ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Συνεπώς το άρθρο 59
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 37 και ειδικό 23;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΛΕΝΗ ΖΑΡΟΥΛΙΑ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Παρών.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Παρών.
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ: Παρών.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΡΑΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 37 και ειδικό 23 έγινε δεκτή κατά πλειοψηφία και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιο άρθρο.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 38 και ειδικό 24, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό;
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ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΛΕΝΗ ΖΑΡΟΥΛΙΑ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 38 και ειδικό 24 έγινε δεκτή, όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό, κατά πλειοψηφία και
εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιο άρθρο.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 39 και ειδικό 25;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΛΕΝΗ ΖΑΡΟΥΛΙΑ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Παρών.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Παρών.
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 39 και ειδικό 25 έγινε δεκτή κατά πλειοψηφία και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιο άρθρο.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 42 και ειδικό 28;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΛΕΝΗ ΖΑΡΟΥΛΙΑ: Παρών.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Παρών.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Παρών.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΡΑΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 42 και ειδικό 28 έγινε δεκτή κατά πλειοψηφία και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιο άρθρο.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 43 και ειδικό 29 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ: Παρών.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Παρών.
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 43 και ειδικό 29 έγινε δεκτή κατά πλειοψηφία και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιο άρθρο.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 44 και ειδικό 30;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΕΛΕΝΗ ΖΑΡΟΥΛΙΑ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Παρών.
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 44 και ειδικό 30 έγινε δεκτή κατά πλειοψηφία και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιο άρθρο.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 45 και ειδικό 31;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ: Παρών.
ΕΛΕΝΗ ΖΑΡΟΥΛΙΑ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Παρών.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΡΑΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 45 και ειδικό 31 έγινε δεκτή κατά πλειοψηφία και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιο άρθρο.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 29 και ειδικό 15;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.
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ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 29 και ειδικό 15 έγινε δεκτή κατά πλειοψηφία και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιο άρθρο.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 41 και ειδικό 27;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 41 και ειδικό 27 έγινε δεκτή κατά πλειοψηφία και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιο άρθρο.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 21 και ειδικό 7;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ: Παρών.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Παρών.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΡΑΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 21 και ειδικό 7 έγινε δεκτή κατά πλειοψηφία
και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιο άρθρο.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 18 και ειδικό 4;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ: Παρών.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 18 και ειδικό 4 έγινε δεκτή κατά πλειοψηφία
και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιο άρθρο.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 19 και ειδικό 5;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Παρών.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ: Παρών.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 19 και ειδικό 5 έγινε δεκτή κατά πλειοψηφία
και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιο άρθρο.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 28 και ειδικό 14;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 28 και ειδικό 14 έγινε δεκτή οµοφώνως και
εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιο άρθρο.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 46 και ειδικό 32;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Παρών.
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ: Παρών.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΡΑΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 46 και ειδικό 32 έγινε δεκτή κατά πλειοψηφία και εντάσσεται στο άρθρο 52.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 48 και ειδικό 34;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Συνεπώς η τροπολογία µε γενικό αριθµό 48 και ειδικό 34 έγινε δεκτή οµοφώνως και
εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιο άρθρο.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 17 και ειδικό 3;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτή, δεκτή.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Παρών.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Παρών.
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ: Παρών.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΡΑΣ: Παρών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Συνεπώς η τροπολο-
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γία µε γενικό αριθµό 17 και ειδικό 3 έγινε δεκτή κατά πλειοψηφία
και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιο άρθρο.
(ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα το αποτέλεσµα
της διεξαχθείσης ονοµαστικής ψηφοφορίας επί της αρχής.
Εψήφισαν συνολικά 280 Βουλευτές.
Υπέρ της αρχής, δηλαδή «ΝΑΙ», ψήφισαν 153 Βουλευτές.
Κατά της αρχής, δηλαδή «ΟΧΙ», ψήφισαν 118 Βουλευτές.
Ψήφισαν «ΠΑΡΩΝ» 9 Βουλευτές.
Συνεπώς το νοµοσχέδιο 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» έγινε δεκτό επί της αρχής κατά πλειοψηφία.
Στο σηµείο αυτό θα διακόψουµε και θα περιµένουµε το αποτέλεσµα της ονοµαστικής ψηφοφορίας επί των άρθρων.
(ΔΙΑΚΟΠΗ)
(ΜΕΤΑ ΤΗ ΔΙΑΚΟΠΗ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα το αποτέλεσµα
της διεξαχθείσης ονοµαστικής ψηφοφορίας επί των άρθρων 21,
31, 35, 39, 42, 43, 44, 51 και 53.
Εψήφισαν συνολικά 280 Βουλευτές.
Υπέρ του άρθρου 21, δηλαδή «ΝΑΙ», εψήφισαν 153 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου 21, δηλαδή «ΟΧΙ», εψήφισαν 127 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 21 έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία.
Υπέρ του άρθρου 31, δηλαδή «ΝΑΙ», εψήφισαν 162 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου 31, δηλαδή «ΟΧΙ», εψήφισαν 107 Βουλευτές.
Ψήφισαν «ΠΑΡΩΝ» 11 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 31 έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία.
Υπέρ του άρθρου 35, δηλαδή «ΝΑΙ», εψήφισαν 161 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου 35, δηλαδή «ΟΧΙ», εψήφισαν 102 Βουλευτές.
Ψήφισαν «ΠΑΡΩΝ» 17 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 35 έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία.
Υπέρ του άρθρου 39, δηλαδή «ΝΑΙ», εψήφισαν 198 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου 39, δηλαδή «ΟΧΙ», εψήφισαν 65 Βουλευτές.
Ψήφισαν «ΠΑΡΩΝ» 17 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 39 έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία.
Υπέρ του άρθρου 42, δηλαδή «ΝΑΙ», εψήφισαν 153 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου 42, δηλαδή «ΟΧΙ», εψήφισαν 115 Βουλευτές.
Ψήφισαν «ΠΑΡΩΝ» 12 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 42 έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία.
Υπέρ του άρθρου 43, δηλαδή «ΝΑΙ», εψήφισαν 165 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου 43, δηλαδή «ΟΧΙ», εψήφισαν 125 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 43 έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία.
Υπέρ του άρθρου 44, δηλαδή «ΝΑΙ», εψήφισαν 178 Βουλευτές.
Κατά του άρθρου 44, δηλαδή «ΟΧΙ», εψήφισαν 90 Βουλευτές.
Ψήφισαν «ΠΑΡΩΝ» 12 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 44 έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία.
Υπέρ του άρθρου 51, δηλαδή «ΝΑΙ», εψήφισαν 153 Βουλευτές.
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Κατά του άρθρου 51, δηλαδή «ΟΧΙ», εψήφισαν 127 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 51 έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία.
Υπέρ του άρθρου 53, δηλαδή «ΝΑΙ», εψήφισαν 255 Βουλευτές.
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Κατά του άρθρου 53, δηλαδή «ΟΧΙ», εψήφισαν 25 Βουλευτές.
Συνεπώς το άρθρο 53 έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία.
(Το πρωτόκολλο της παραπάνω διεξαχθείσης ονοµαστικής ψηφοφορίας καταχωρίζεται στα Πρακτικά και έχει ως εξής:

«
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης):Εισερχόµαστε στην
ψήφιση του ακροτελεύτιου άρθρου.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το ακροτελεύτιο άρθρο;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): To ακροτελεύτιο
άρθρο έγινε δεκτό οµοφώνως.
Συνεπώς το νοµοσχέδιο 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» έγινε δεκτό επί της αρχής και επί των άρθρων.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το νοµοσχέδιο και στο σύνολο;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΗΦΑΚΗΣ: Δεκτό.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Δεκτό.
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ: Παρών.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): To νοµοσχέδιο έγινε
δεκτό και στο σύνολο κατά πλειοψηφία.
Συνεπώς το νοµοσχέδιο 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» έγινε δεκτό
κατά πλειοψηφία σε µόνη συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων
και του συνόλου και έχει ως εξής:
«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
ΜΕΡΟΣ A’
ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
Άρθρο 1
Τροποποιήσεις του άρθρου 1 του ν. 4337/2015 (Α’ 129)
1. Οι διατάξεις των περιπτώσεων α’ και γ’ της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 4337/2015 (Α’ 129), καταργούνται από της ισχύος
τους.
2. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 3865/2010
(Α’ 120), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Όσοι έχουν προσληφθεί στο Δηµόσιο µέχρι και τις
31.12.2010 και θεµελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωµα από
1.1.2015 και µετά, καθώς και όσοι έχουν θεµελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωµα µέχρι και τις 31.12.2014 και έχουν αποχωρήσει ή
αποχωρούν από την Υπηρεσία από 1.9.2015 και µετά, δικαιούνται:».
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3. Οι διατάξεις της περίπτωσης β’ της παρ. 4 του άρθρου 4
του ν. 3865/2010, όπως ισχύει, αντικαθίστανται ως εξής:
«β. Ειδικά για τον υπολογισµό του αναλογικού τµήµατος της
σύνταξης από 1.1.2011 και µετά, των προσώπων του τέταρτου
εδαφίου της περίπτωσης α’ της παρ. 1 των άρθρων 1 και 26 του
π.δ. 169/2007 και όσων από τα πρόσωπα αυτά υπάγονται στις
διατάξεις του ν. 2084/1992, που θεµελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωµα από 1.1.2015 και µετά ή έχουν θεµελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωµα µέχρι και τις 31.12.2014 και έχουν αποχωρήσει ή
αποχωρούν από την Υπηρεσία από 1.9.2015 και µετά, δικαιούνται:».
4. Στο τέλος του άρθρου 1 του ν. 4337/2015 προστίθεται παράγραφος 7 ως εξής:
«7. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού, εφαρµόζονται ανάλογα και
για τους υπαλλήλους των Ο.Τ.Α. και των άλλων Ν.Π.Δ.Δ. που διέπονται από το ίδιο µε τους δηµοσίους υπαλλήλους συνταξιοδοτικό καθεστώς είτε οι συντάξεις τους βαρύνουν το Δηµόσιο είτε
τους οικείους φορείς, καθώς και για το προσωπικό του Οργανισµού Σιδηροδρόµων Ελλάδος και των υπαλλήλων των ασφαλιστικών Ταµείων του προσωπικού των Σιδηροδροµικών Δικτύων,
που διέπονται από το καθεστώς του ν.δ. 3395/1955 (Α’ 276).»
Η παράγραφος αυτή ισχύει από την έναρξη ισχύος του ν.
4337/2015.
ΜΕΡΟΣ Β’
ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΟΔΗΓΙΑΣ 2012/27/ΕΕ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ I
ΣΚΟΠΟΣ, ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ, ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
Άρθρο 2
Σκοπός - αντικείµενο
(άρθρο 1 της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ)
1. Με τις διατάξεις του Μέρους Β’ εναρµονίζεται η ελληνική νοµοθεσία µε την Οδηγία 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» (ΕΕ L 315 της 14.11.2012), 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 (ΕΕ L 141 της
28.5.2013)».
2. Θεσπίζεται πλαίσιο µέτρων για την προώθηση της ενεργειακής απόδοσης προκειµένου η χώρα να συνεισφέρει στην επίτευξη του πρωταρχικού στόχου 2020 της Ένωσης για είκοσι τοις
εκατό (20%) στην ενεργειακή απόδοση και να προετοιµάσει το
έδαφος για περαιτέρω βελτιώσεις της ενεργειακής απόδοσης
πέραν της προαναφερόµενης χρονολογίας.
3. Θεσπίζονται ενδεικτικοί εθνικοί στόχοι ενεργειακής απόδοσης για το 2020, µέτρα για την προώθησή τους και κανόνες που
αποσκοπούν στην υπερνίκηση των αδυναµιών της αγοράς ενέργειας που παρεµποδίζουν την απόδοση στον εφοδιασµό και τη
χρήση ενέργειας.
Άρθρο 3
Ορισµοί
(άρθρο 2 της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ)
Για την εφαρµογή του παρόντος νόµου, ισχύουν οι ακόλουθοι
ορισµοί:
«Ενέργεια»: όλες οι µορφές ενεργειακών προϊόντων, τα καύσιµα, η θερµότητα, η ανανεώσιµη ενέργεια, ο ηλεκτρισµός ή
οποιαδήποτε άλλη µορφή ενέργειας, όπως ορίζονται στην περίπτωση δ’ του άρθρου 2 του Κανονισµού (ΕΚ) αριθµ. 1099/2008
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 22ας
Οκτωβρίου 2008, για τις στατιστικές ενέργειας (ΕΕ L 304 της
4.11.2008).
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«Κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας»: η ακαθάριστη εσωτερική κατανάλωση, εξαιρουµένων των µη ενεργειακών χρήσεων.
«Τελική κατανάλωση ενέργειας»: όλη η ενέργεια που παρέχεται
στη βιοµηχανία, τις µεταφορές, τα νοικοκυριά, τις υπηρεσίες και
τη γεωργία. Εξαιρούνται οι παραδόσεις στον τοµέα της µετατροπής της ενέργειας και οι ίδιες οι βιοµηχανίες ενεργειακών δραστηριοτήτων.
«Ενεργειακή απόδοση»: ο λόγος της εκροής επιδόσεων, υπηρεσιών, αγαθών ή ενέργειας προς την εισροή ενέργειας.
«Εξοικονόµηση ενέργειας»: ποσότητα εξοικονοµούµενης ενέργειας, η οποία προσδιορίζεται µε τη µέτρηση ή/και τον κατ’ εκτίµηση υπολογισµό της κατανάλωσης πριν και µετά την υλοποίηση
ενός µέτρου βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης, µε ταυτόχρονη εξασφάλιση της σταθερότητας των εξωτερικών συνθηκών
που επηρεάζουν την ενεργειακή κατανάλωση.
«Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης»: αύξηση της ενεργειακής απόδοσης λόγω τεχνολογικών αλλαγών, αλλαγών στη συµπεριφορά ή/και οικονοµικών αλλαγών.
«Ενεργειακή υπηρεσία»: το φυσικό όφελος, η χρησιµότητα ή το
πλεονέκτηµα που προκύπτει από το συνδυασµό ενέργειας µε
ενεργειακά αποδοτική τεχνολογία ή µε δράση η οποία µπορεί να
περιλαµβάνει τις εργασίες, την εγκατάσταση, λειτουργία, συντήρηση και έλεγχο που απαιτούνται για την παροχή της υπηρεσίας
αυτής, βάσει συµβάσεως και η οποία υπό κανονικές συνθήκες έχει
αποδείξει ότι οδηγεί σε επαληθεύσιµη και µετρήσιµη ή εκτιµώµενη
βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης ή σε εξοικονόµηση πρωτογενούς ενέργειας.
«Δηµόσιοι φορείς»: οι «αναθέτουσες αρχές», όπως ορίζονται
στο άρθρο 2 του π.δ. 60/2007 (Α’ 64) µε το οποίο προσαρµόστηκε
η ελληνική νοµοθεσία στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 31ης Μαρτίου
2004 (ΕΕ L 134 της 30.4.2015), όπως τροποποιήθηκε µε την Οδηγία 2005/51/ΕΚ (ΕΕ L 257 της 1.10.2005) και την Οδηγία
2005/75/ΕΚ (ΕΕ L 323 της 9.12.2005).
«Κεντρική δηµόσια διοίκηση»: όλες οι διοικητικές υπηρεσίες των
οποίων η αρµοδιότητα εκτείνεται σε ολόκληρη την επικράτεια.
«Συνολικό ωφέλιµο εµβαδόν δαπέδου»: το εµβαδόν των δαπέδων κτιρίου ή µέρους κτιρίου στο οποίο χρησιµοποιείται ενέργεια
για τη ρύθµιση των κλιµατικών συνθηκών στο εσωτερικό του.
«Σύστηµα ενεργειακής διαχείρισης»: το σύνολο των αλληλένδετων ή αλληλεπιδρώντων στοιχείων ενός σχεδίου που θέτει στόχο
ενεργειακής απόδοσης και χαράσσει τη στρατηγική επίτευξης του
εν λόγω στόχου.
«Ευρωπαϊκό πρότυπο»: πρότυπο το οποίο εκδίδεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ηλεκτροτεχνικής Τυποποίησης ή το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο
Τυποποίησης στον τοµέα των Τηλεπικοινωνιών και διατίθεται προς
δηµόσια χρήση.
«Διεθνές πρότυπο»: πρότυπο το οποίο έχει εκδοθεί από το Διεθνή Οργανισµό Τυποποίησης και διατίθεται στο κοινό.
«Υπόχρεο µέρος»: διανοµέας ενέργειας ή επιχείρηση λιανικής
πώλησης ενέργειας που δεσµεύεται από τα καθεστώτα επιβολής
της υποχρέωσης ενεργειακής απόδοσης που αναφέρονται στο
άρθρο 9.
«Εξουσιοδοτηθέν µέρος»: νοµικό πρόσωπο στο οποίο έχει ανατεθεί από την Κυβέρνηση ή από άλλο δηµόσιο φορέα, εξουσία
ανάπτυξης, διαχείρισης ή λειτουργίας ενός χρηµατοδοτικού προγράµµατος εξ ονόµατος της Κυβέρνησης ή του άλλου δηµόσιου
φορέα.
«Συµµετέχον µέρος»: επιχείρηση ή δηµόσιος φορέας που δεσµεύεται να επιτύχει ορισµένους στόχους βάσει εθελοντικής συµφωνίας ή καλύπτεται από εθνικό κανονιστικό µέσο πολιτικής.
«Δηµόσια αρχή επιβολής»: φορέας ο οποίος διέπεται από το δηµόσιο δίκαιο και είναι υπεύθυνος για την επιβολή ή την παρακολούθηση της φορολόγησης της ενέργειας ή του άνθρακα, των
χρηµατοδοτικών καθεστώτων και µέσων, των φορολογικών κινήτρων, προτύπων και κανόνων, των καθεστώτων ενεργειακής σήµανσης, της εκπαίδευσης ή της κατάρτισης.
«Μέτρο πολιτικής»: κανονιστικό, χρηµατοδοτικό, δηµοσιονοµικό, εθελοντικό ή ενηµερωτικό µέσο, το οποίο δηµιουργεί ένα
υποστηρικτικό πλαίσιο, απαίτηση ή κίνητρο για τους παράγοντες
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της αγοράς, ώστε να παρέχουν και να αγοράζουν ενεργειακές
υπηρεσίες και να αναλαµβάνουν άλλα µέτρα για τη βελτίωση της
ενεργειακής απόδοσης.
«Επιµέρους δράση»: δράση η οποία οδηγεί σε βελτιώσεις της
ενεργειακής απόδοσης που µπορούν να επαληθευτούν και να µετρηθούν ή να εκτιµηθούν και η οποία πραγµατοποιείται ως αποτέλεσµα µέτρου πολιτικής.
«Διανοµέας ενέργειας»: φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, συµπεριλαµβανοµένου του διαχειριστή δικτύου διανοµής που είναι υπεύθυνο για τη µεταφορά ενέργειας, µε σκοπό τη διάθεσή της σε
τελικούς καταναλωτές και σταθµούς διανοµής που πωλούν ενέργεια σε τελικούς καταναλωτές.
«Διαχειριστής συστήµατος διανοµής»: ο «διαχειριστής δικτύου
διανοµής» όπως ορίζεται στην περίπτωση στ’ της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4001/2011 (Α’ 179) µε τον οποίο ενσωµατώθηκαν
στην ελληνική νοµοθεσία οι διατάξεις της Οδηγίας 2009/72/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 13ης Ιουλίου
2009 (ΕΕ L 211 της 14.8.2009) και της Οδηγίας 2009/73/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 13ης Ιουλίου
2009 (ΕΕ L 211 της 14.8.2009).
«Επιχείρηση λιανικής πώλησης ενέργειας»: το φυσικό ή νοµικό
πρόσωπο που πωλεί ενέργεια σε τελικούς καταναλωτές.
«Τελικός καταναλωτής»: κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που
καταναλώνει ενέργεια για δική του τελική χρήση.
«Πάροχος ενεργειακών υπηρεσιών»: το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που παρέχει ενεργειακές υπηρεσίες ή και άλλα µέτρα βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης σε εγκαταστάσεις ή κτίρια
τελικών καταναλωτών.
«Ενεργειακός έλεγχος»: η συστηµατική διαδικασία µε σκοπό την
απόκτηση επαρκούς γνώσης του υφιστάµενου συνόλου χαρακτηριστικών ενεργειακής κατανάλωσης ενός κτιρίου ή µίας οµάδας
κτιρίων, µίας βιοµηχανικής ή εµπορικής δραστηριότητας ή εγκατάστασης, καθώς και ιδιωτικών ή δηµόσιων υπηρεσιών, µε την
οποία εντοπίζονται και προσδιορίζονται ποσοτικά οι οικονοµικώς
αποδοτικές δυνατότητες εξοικονόµησης ενέργειας, και µε την
οποία συντάσσεται έκθεση αποτελεσµάτων.
«Μικρές και µεσαίες επιχειρήσεις» ή «ΜΜΕ»: επιχειρήσεις όπως
ορίζονται στον τίτλο Ι του Παραρτήµατος της σύστασης
2003/361/ΕΚ της Επιτροπής της 6ης Μαΐου 2003 σχετικά µε τον
ορισµό των πολύ µικρών, των µικρών και των µεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003), σύµφωνα µε τον οποίο η κατηγορία των πολύ µικρών, µικρών και µεσαίων αποτελείται από
επιχειρήσεις που απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζοµένους
και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50
εκατοµµύρια ευρώ ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισµού δεν
υπερβαίνει τα 43 εκατοµµύρια ευρώ.
«Σύµβαση ενεργειακής απόδοσης»: συµβατική συµφωνία που
καταρτίζεται µεταξύ του δικαιούχου και του παρόχου ενεργειακών
υπηρεσιών, η οποία επαληθεύεται και παρακολουθείται καθ’ όλη
τη διάρκεια ισχύος της σύµβασης, στο πλαίσιο της οποίας πραγµατοποιούνται πληρωµές για επενδύσεις (έργο, προµήθεια ή υπηρεσία) για µέτρα βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης, οι οποίες
συνδέονται µε ένα συµβατικώς συµφωνηθέν επίπεδο βελτίωσης
της ενεργειακής απόδοσης ή µε άλλο συµφωνηθέν κριτήριο ενεργειακής απόδοσης, όπως η εξοικονόµηση χρηµάτων.
«Έξυπνο σύστηµα µέτρησης» ή «ευφυές σύστηµα µέτρησης»:
ηλεκτρονικό σύστηµα το οποίο είναι ικανό να µετρά την κατανάλωση ενέργειας, παρέχοντας περισσότερες πληροφορίες από ένα
συµβατικό µετρητή και είναι ικανό να µεταδίδει και να λαµβάνει
δεδοµένα χρησιµοποιώντας µορφότυπο ηλεκτρονικής επικοινωνίας.
«Διαχειριστής συστήµατος µεταφοράς»: ο «διαχειριστής συστήµατος ενέργειας» όπως ορίζεται στην περίπτωση ε’ της παρ.
1 του άρθρου 2 του ν. 4001/2011.
«Συµπαραγωγή»: η ταυτόχρονη παραγωγή θερµικής και ηλεκτρικής ή µηχανικής ενέργειας στο πλαίσιο µίας µόνο διαδικασίας.
«Οικονοµικά δικαιολογηµένη ζήτηση»: η ζήτηση που δεν υπερβαίνει τις ανάγκες θέρµανσης ή ψύξης και η οποία διαφορετικά
θα ικανοποιούνταν, σύµφωνα µε τις συνθήκες της αγοράς, µε διαδικασίες παραγωγής ενέργειας διαφορετικές από τη συµπαραγωγή.
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«Ωφέλιµη θερµότητα»: θερµότητα που παράγεται στο πλαίσιο
διαδικασίας συµπαραγωγής, προκειµένου να ικανοποιήσει µία οικονοµικά δικαιολογηµένη ζήτηση για θέρµανση ή ψύξη.
«Ηλεκτρική ενέργεια από συµπαραγωγή»: η ηλεκτρική ενέργεια
που παράγεται στο πλαίσιο µίας διαδικασίας συνδεόµενης µε την
παραγωγή ωφέλιµης θερµότητας και υπολογίζεται, σύµφωνα µε
τη µεθοδολογία που περιγράφεται στο ΠαράρτηµαI.
«Συµπαραγωγή υψηλής απόδοσης»: η συµπαραγωγή που πληροί τα κριτήρια του ΠαραρτήµατοςII.
«Ολικός βαθµός απόδοσης»: ο λόγος της ετήσιας ποσότητας
παραγόµενης ηλεκτρικής και µηχανικής ενέργειας και παραγόµενης ωφέλιµης θερµότητας προς το ενεργειακό περιεχόµενο των
καυσίµων που χρησιµοποιούνται, για την παραγωγή θερµότητας
στο πλαίσιο διαδικασίας συµπαραγωγής, καθώς και για την ακαθάριστη παραγωγή ηλεκτρικής και µηχανικής ενέργειας.
«Λόγος ηλεκτρικής ενέργειας προς θερµότητα»: ο λόγος της
ηλεκτρικής ενέργειας από συµπαραγωγή προς την ωφέλιµη θερµότητα, υπό πλήρη κατάσταση λειτουργίας συµπαραγωγής, µε
χρήση των λειτουργικών δεδοµένων της συγκεκριµένης µονάδας.
«Μονάδα συµπαραγωγής»: µονάδα που µπορεί να λειτουργεί
ως µονάδα συµπαραγωγής.
«Μονάδα συµπαραγωγής µικρής κλίµακας»: η µονάδα συµπαραγωγής µε εγκατεστηµένη ηλεκτρική ισχύ µικρότερη από ένα µεγαβάτ (1 MWe).
«Μονάδα συµπαραγωγής πολύ µικρής κλίµακας»: η µονάδα
συµπαραγωγής µε µέγιστη ηλεκτρική ισχύ µικρότερη από πενήντα
κιλοβάτ (50 kWe).
«Συντελεστής δόµησης»: ο λόγος της συνολικής επιφάνειας δόµησης προς το εµβαδόν οικοπέδου ή γηπέδου σε µία συγκεκριµένη περιοχή.
«Αποδοτικό σύστηµα τηλεθέρµανσης και τηλεψύξης»: σύστηµα
τηλεθέρµανσης και τηλεψύξης που χρησιµοποιεί τουλάχιστον πενήντα τοις εκατό (50%) ανανεώσιµη ενέργεια είτε πενήντα τοις
εκατό (50%) απορριπτόµενη θερµότητα είτε εβδοµήντα πέντε τοις
εκατό (75%) συµπαραγόµενη θερµότητα είτε συνδυαστικά πενήντα τοις εκατό (50%) από τις παραπάνω µορφές θερµότητας
και ανανεώσιµης ενέργειας.
«Αποδοτική θέρµανση και ψύξη»: η επιλογή θέρµανσης και
ψύξης η οποία, συγκρινόµενη µε ένα σενάριο βάσης αντιπροσωπευτικό της συνήθους δραστηριότητας, µειώνει κατά τρόπο µετρήσιµο τη χρήση πρωτογενούς ενέργειας που απαιτείται για την
παραγωγή µίας µονάδας παρεχόµενης ενέργειας εντός των ορίων
ενός συστήµατος κατά τρόπο οικονοµικώς αποδοτικό, σύµφωνα
µε την αξιολόγηση της ανάλυσης κόστους-οφέλους που αναφέρεται στο άρθρο 15, λαµβάνοντας υπόψη την ενέργεια που χρειάζεται για την εξόρυξη, τη µετατροπή, τη µεταφορά και τη
διανοµή.
«Αποδοτική ατοµική θέρµανση και ψύξη»: η επιλογή ατοµικής
θέρµανσης και ψύξης η οποία, συγκρινόµενη µε την αποδοτική τηλεθέρµανση και τηλεψύξη, µειώνει κατά τρόπο µετρήσιµο τη
χρήση πρωτογενούς µη ανανεώσιµης ενέργειας που απαιτείται
για την παραγωγή µίας µονάδας παρεχόµενης ενέργειας εντός
των ορίων ενός συστήµατος ή απαιτεί τη χρήση ίδιας πρωτογενούς µη ανανεώσιµης ενέργειας, αλλά µε µικρότερο κόστος, λαµβάνοντας υπόψη την ενέργεια που χρειάζεται για την εξόρυξη, τη
µετατροπή, τη µεταφορά και τη διανοµή.
«Ουσιαστική ανακαίνιση»: ανακαίνιση της οποίας το κόστος
υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό (50%) του κόστους επένδυσης
νέας συγκρίσιµης µονάδας.
«Φορέας συγκέντρωσης»: πάροχος υπηρεσιών στον τοµέα της
ζήτησης ο οποίος συνδυάζει πολλαπλά βραχείας διάρκειας φορτία καταναλωτών προς πώληση ή εκπλειστηριασµό σε οργανωµένες αγορές ενέργειας.
Άρθρο 4
Στόχος ενεργειακής απόδοσης
(άρθρο 3 της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ,
όπως τροποποιήθηκε µε το Παράρτηµα της Οδηγίας
2013/12/ΕΕ, και άρθρο 24 παρ. 1
της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ)

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

1. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας
θεσπίζεται ενδεικτικός εθνικός στόχος ενεργειακής απόδοσης
στην τελική κατανάλωση ενέργειας για το 2020.
2. Για τον καθορισµό του στόχου της παραγράφου 1 συνεκτιµώνται τα ακόλουθα:
α) Ότι η κατανάλωση ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης το
2020 δεν θα υπερβαίνει τους χίλιους τετρακόσιους ογδόντα
τρεις εκατοµµύρια τόνους ισοδύναµου πετρελαίου (1.483 εκατοµµύρια ΤΙΠ) πρωτογενούς ενέργειας ή τα χίλια ογδόντα έξι
εκατοµµύρια τόνους ισοδύναµου πετρελαίου (1.086 εκατοµµύρια
ΤΙΠ) τελικής ενέργειας.
β) Τα µέτρα που προβλέπονται στον παρόντα νόµο.
γ) Τα µέτρα που ελήφθησαν για την επίτευξη του εθνικού ενδεικτικού στόχου εξοικονόµησης ενέργειας, σύµφωνα µε την
παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 3855/2010 (Α’ 95) µε τον οποίο ενσωµατώθηκε στο εθνικό δίκαιο η Οδηγία 2006/32/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 5ης Απριλίου 2006
(ΕΕ L 114 της 27.4.2006).
δ) Τα µέτρα προώθησης της ενεργειακής απόδοσης σε άλλα
κράτη - µέλη και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3. Κατά τον καθορισµό του στόχου, µπορεί να λαµβάνονται
υπόψη οι συνθήκες που επηρεάζουν την κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας, όπως:
α) οι οικονοµικώς αποτελεσµατικές δυνατότητες εξοικονόµησης ενέργειας,
β) η εξέλιξη και πρόβλεψη του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ),
γ) αλλαγές στις εισαγωγές και εξαγωγές ενέργειας,
δ) η ανάπτυξη όλων των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, η πυρηνική ενέργεια, η δέσµευση και αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα, και
ε) η έγκαιρη δράση.
4. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας έχει τον γενικό
έλεγχο και την αρµοδιότητα επίβλεψης της υλοποίησης των
ενεργειών για την επίτευξη του εθνικού ενδεικτικού στόχου ενεργειακής απόδοσης.
5. Η Διεύθυνση Ενεργειακών Πολιτικών και Ενεργειακής Αποδοτικότητας της Γενικής Γραµµατείας Ενέργειας και Ορυκτών
Πρώτων Υλών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας έχει
την ευθύνη για την εκπόνηση ετήσιας έκθεσης προόδου για την
επίτευξη του εθνικού ενδεικτικού στόχου. Η έκθεση εγκρίνεται
µε απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, δηµοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και
Ενέργειας και υποβάλλεται από τη Γενική Γραµµατεία Ενέργειας
και Ορυκτών Πρώτων Υλών στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή έως τις
30 Απριλίου κάθε έτους.
6. Το περιεχόµενο των ετήσιων εκθέσεων της παραγράφου 5
περιλαµβάνει τουλάχιστον τις πληροφορίες που περιγράφονται
στο Μέρος I του Παραρτήµατος XIII.
Άρθρο 5
Εθνικά Σχέδια Δράσης Ενεργειακής
Απόδοσης (ΕΣΔΕΑ)
(Άρθρο 24 παρ. 2 της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ)
1. Για την επίτευξη του εθνικού ενδεικτικού στόχου του άρθρου 4 η Διεύθυνση Ενεργειακών Πολιτικών και Ενεργειακής
Αποδοτικότητας της Γενικής Γραµµατείας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας έχει την ευθύνη για την εκπόνηση Εθνικών Σχεδίων Δράσης
Ενεργειακής Απόδοσης (ΕΣΔΕΑ) κατόπιν συνεργασίας µε συναρµόδια υπουργεία και φορείς.
2. Τα ΕΣΔΕΑ εγκρίνονται µε απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας µετά από εισήγηση της Διεύθυνσης Ενεργειακών Πολιτικών και Ενεργειακής Αποδοτικότητας της Γενικής
Γραµµατείας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Τα ΕΣΔΕΑ υποβάλλονται
από τη Γενική Γραµµατεία Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών
του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας στην Ευρωπαϊκή
Επιτροπή εντός των προθεσµιών της παρ. 2 του άρθρου 24 της
Οδηγίας 2012/27/ΕΕ.
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3. Τα ΕΣΔΕΑ:
α) καλύπτουν σηµαντικά µέτρα βελτίωσης της ενεργειακής
απόδοσης και την αναµενόµενη και επιτευχθείσα εξοικονόµηση
ενέργειας, συµπεριλαµβανοµένων των µέτρων στον τοµέα του
εφοδιασµού, της µεταφοράς και της διανοµής ενέργειας, καθώς
και της τελικής χρήσης ενέργειας,
β) συµπληρώνονται από επικαιροποιηµένες εκτιµήσεις της
αναµενόµενης συνολικής κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας
το 2020, καθώς και εκτίµηση των επιπέδων κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας στους τοµείς που αναφέρονται στο Μέρος I
του Παραρτήµατος XIII,
γ) περιλαµβάνουν κατ’ ελάχιστον τις πληροφορίες που περιγράφονται στο Παράρτηµα XIII.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ II
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Άρθρο 6
Ανακαίνιση κτιρίων
(άρθρο 4 της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ)
1. Η Διεύθυνση Ενεργειακών Πολιτικών και Ενεργειακής Αποδοτικότητας της Γενικής Γραµµατείας Ενέργειας και Ορυκτών
Πρώτων Υλών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας έχει
την ευθύνη σύνταξης έκθεσης µακροπρόθεσµης στρατηγικής για
την κινητοποίηση επενδύσεων για την ανακαίνιση του κτιριακού
αποθέµατος που αποτελείται από κατοικίες και εµπορικά κτίρια,
δηµόσια και ιδιωτικά.
2. Η έκθεση εγκρίνεται µε απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, δηµοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και υποβάλλεται από τη
Γενική Γραµµατεία Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών του
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σύµφωνα µε τις προθεσµίες του άρθρου 4 της Οδηγίας
2012/27/ΕΕ, ενώ στη συνέχεια αναθεωρείται κάθε τρία (3) έτη
και υποβάλλεται ως µέρος των ΕΣΔΕΑ.
3. Η έκθεση περιλαµβάνει:
α) ανασκόπηση του κτιριακού αποθέµατος που βασίζεται, ανάλογα µε την περίπτωση, σε στατιστική δειγµατοληψία,
β) εξεύρεση οικονοµικώς αποδοτικών προσεγγίσεων για τις
ανακαινίσεις ανάλογα µε το είδος του κτιρίου και την κλιµατική
ζώνη,
γ) πολιτικές και µέτρα για την τόνωση οικονοµικώς αποδοτικών
ριζικών ανακαινίσεων κτιρίων, περιλαµβανοµένων των σταδιακών
ριζικών ανακαινίσεων,
δ) µία προοπτική για τον προσανατολισµό µελλοντικών επενδυτικών αποφάσεων των ιδιωτών, του κατασκευαστικού τοµέα
και των χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων,
ε) την εκτίµηση της αναµενόµενης εξοικονόµησης ενέργειας
και των γενικότερων ωφελειών µε βάση συγκεκριµένα στοιχεία
και µεθοδολογία.
Άρθρο 7
Υποδειγµατικός ρόλος κτιρίων που ανήκουν
σε δηµόσιους φορείς
(άρθρο 5 και άρθρο 20 παρ. 5
της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ)
1. Κάθε χρόνο ανακαινίζεται το τρία τοις εκατό (3%) του συνολικού εµβαδού δαπέδου θερµαινόµενων ή/και ψυχόµενων κτιρίων που είναι ιδιόκτητα και καταλαµβάνονται από την κεντρική
δηµόσια διοίκηση προκειµένου να εκπληρωθούν τουλάχιστον οι
ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης που έχουν τεθεί
κατ’ εφαρµογή του άρθρου 4 του ν. 4122/2013 (Α’ 42), µε τον
οποίο ενσωµατώθηκε στο ελληνικό δίκαιο η Οδηγία 2010/31/ΕΕ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 19ης
Μαΐου 2010 (ΕΕ L 153 της 18.6.2010) και στο βαθµό που αυτό
είναι τεχνικά, λειτουργικά και οικονοµικά εφικτό. Η ανωτέρω υποχρέωση ισχύει από την 1η Ιανουαρίου του 2014.
2. Το ποσοστό του τρία τοις εκατό (3%) υπολογίζεται επί του
συνολικού εµβαδού δαπέδου των κτιρίων µε συνολικό ωφέλιµο
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εµβαδόν δαπέδου µεγαλύτερο από διακόσια πενήντα τετραγωνικά µέτρα (250 τ.µ.) που είναι ιδιόκτητα και καταλαµβανόµενα
από την κεντρική δηµόσια διοίκηση, τα οποία την 1η Ιανουαρίου
κάθε έτους δεν πληρούν τις απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης
που έχουν τεθεί κατ’ εφαρµογή του άρθρου 4 του
ν. 4122/2013.
3. Κατά την εφαρµογή µέτρων για τη ριζική ανακαίνιση των κτιρίων που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2, το κτίριο θεωρείται ως σύνολο, στο οποίο συµπεριλαµβάνονται το κέλυφος,
ο εξοπλισµός, η λειτουργία και η συντήρηση.
4. Τα κτίρια που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 µε τη
χαµηλότερη ενεργειακή απόδοση έχουν προτεραιότητα για την
υλοποίηση µέτρων ενεργειακής απόδοσης, όπου αυτά είναι οικονοµικώς αποδοτικά και τεχνικώς εφικτά.
5. Από την υποχρέωση της παραγράφου 1 εξαιρούνται οι εξής
κατηγορίες κτιρίων:
α) µνηµεία και κτίρια επισήµως προστατευόµενα ως µέρος
συγκεκριµένου περιβάλλοντος ή λόγω της ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής ή ιστορικής τους αξίας, όπως διατηρητέα και εντός παραδοσιακών οικισµών κτίρια, στο βαθµό που η συµµόρφωση προς
ορισµένες ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης θα αλλοίωνε κατά τρόπο µη αποδεκτό το χαρακτήρα ή την εµφάνισή
τους,
β) κτίρια των ενόπλων δυνάµεων ή κτίρια που εξυπηρετούν
σκοπούς εθνικής άµυνας για τα οποία απαιτείται η διασφάλιση
και διατήρηση του χαρακτήρα του απορρήτου της εθνικής άµυνας και ασφάλειας. Στα παραπάνω δεν περιλαµβάνονται οι ενιαίοι χώροι διαβίωσης ή τα κτίρια γραφείων που προορίζονται για
τις ένοπλες δυνάµεις και το λοιπό προσωπικό των αρχών εθνικής
άµυνας,
γ) κτίρια που χρησιµοποιούνται ως χώροι λατρείας ή για θρησκευτικές δραστηριότητες.
6. Όταν ανακαινίζεται περισσότερο από το τρία τοις εκατό
(3%) του συνολικού εµβαδού δαπέδου των κτιρίων που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 σε ένα δεδοµένο έτος, το πλεονάζον συνυπολογίζεται στο ετήσιο ποσοστό ανακαίνισης
οποιουδήποτε από τα τρία προηγούµενα ή επόµενα έτη.
7. Στο ετήσιο ποσοστό ανακαίνισης των κτιρίων που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 συνυπολογίζονται:
α) τα νέα κτίρια που καταλαµβάνονται και είναι ιδιόκτητα και
τα οποία αντικαθιστούν συγκεκριµένα κτίρια που αναφέρονται
στις παραγράφους 1 και 2 που κατεδαφίσθηκαν κατά τη διάρκεια
των δύο προηγούµενων ετών και
β) τα κτίρια που έχουν πωληθεί, κατεδαφισθεί ή τεθεί εκτός
λειτουργίας κατά τη διάρκεια των δύο (2) προηγούµενων ετών
λόγω της εντατικότερης χρήσης άλλων κτιρίων.
8. Για την εκπλήρωση της υποχρέωσης της παραγράφου 1 παρέχεται εναλλακτικά η δυνατότητα ετήσιων συµβολών στο Ειδικό
Ταµείο Ενεργειακής Απόδοσης του άρθρου 21 µε ποσό ισοδύναµο προς τις επενδύσεις που απαιτούνται για την υλοποίηση
των υποχρεώσεων αυτών.
9. Η Διεύθυνση Ενεργειακών Πολιτικών και Ενεργειακής Αποδοτικότητας της Γενικής Γραµµατείας Ενέργειας και Ορυκτών
Πρώτων Υλών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σε
συνεργασία µε τα αρµόδια υπουργεία, έχει την ευθύνη κατάρτισης καταλόγου των κτιρίων που αναφέρονται στις παραγράφους
1 και 2, λαµβάνοντας υπόψη τις εξαιρέσεις της παραγράφου 5.
Ο κατάλογος περιλαµβάνει το εµβαδόν δαπέδου σε τετραγωνικά
µέτρα (τ.µ.) και την ενεργειακή απόδοση κάθε κτιρίου ή σχετικά
ενεργειακά δεδοµένα, εφόσον είναι διαθέσιµα.
10. Ο κατάλογος δηµοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και µπορεί να αναπροσαρµόζεται µε κατάλληλη επικαιροποίηση των δεδοµένων και των
σχετικών στοιχείων που προκύπτουν.
11. Τα κτίρια του καταλόγου της παραγράφου 9 έχουν προτεραιότητα κατά τη θέσπιση χρηµατοοικονοµικών κινήτρων και
προγραµµάτων για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης δηµοσίων κτιρίων.
12. Με ευθύνη των Περιφερειαρχών και των Δηµάρχων, για τα
κτίρια αρµοδιότητάς τους:
α) εκπονείται σχέδιο ενεργειακής απόδοσης, το οποίο περιέχει
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συγκεκριµένους στόχους και δράσεις εξοικονόµησης ενέργειας
και βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης. Το σχέδιο αναθεωρείται ανά δύο (2) έτη και υποβάλλεται στη Διεύθυνση Ενεργειακών
Πολιτικών και Ενεργειακής Αποδοτικότητας της Γενικής Γραµµατείας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών του Υπουργείου
Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
β) καθιερώνεται σύστηµα ενεργειακής διαχείρισης, το οποίο
περιλαµβάνει ενεργειακούς ελέγχους, στο πλαίσιο του σχεδίου
ενεργειακής απόδοσης,
γ) στο βαθµό που αυτό είναι οικονοµικά εφικτό, εφαρµόζονται
τα σχέδια ενεργειακής απόδοσης, χρησιµοποιώντας, µεταξύ
άλλων, ειδικά χρηµατοδοτικά εργαλεία και µέσα, καθώς επίσης
και πάροχοι ενεργειακών υπηρεσιών µέσω σύναψης συµβάσεων
ενεργειακής απόδοσης.
Τα ανωτέρω κτίρια που εντάσσονται σε σχέδια ενεργειακής
απόδοσης ή συστήµατα ενεργειακής διαχείρισης έχουν προτεραιότητα κατά τη θέσπιση χρηµατοοικονοµικών κινήτρων και
προγραµµάτων για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης δηµοσίων κτιρίων.
13. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας έχει το γενικό
έλεγχο και την αρµοδιότητα για την εκπλήρωση της υποχρέωσης
της παραγράφου 1.

σµης προϊόντων η οποία καλύπτεται στο σύνολό της από το
άρθρο 11 της κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονοµικών,
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής µε αριθµό
12400/1108/2.9.2011 (Β’ 2301), µε την οποία προσαρµόστηκε
στην ελληνική νοµοθεσία η Οδηγία 2010/30/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 19ης Μαΐου 2010 (ΕΕ L
153 της 18.6.2010), οι δηµόσιοι φορείς κατά την έννοια του
όγδοου εδαφίου του άρθρου 3, µπορούν να διατυπώνουν την
απαίτηση ώστε η συνολική ενεργειακή απόδοση να έχει προτεραιότητα έναντι της ενεργειακής απόδοσης επιµέρους προϊόντων στο πλαίσιο της ίδιας δέσµης, αγοράζοντας τη δέσµη
προϊόντων που πληροί το κριτήριο της ανώτερης κατηγορίας
ενεργειακής απόδοσης.
6. Κατά τη σύναψη νέας σύµβασης µίσθωσης ή αγοράς κτιρίου
από δηµόσιους φορείς, απαιτείται το κτίριο να ανήκει τουλάχιστον στην ενεργειακή κατηγορία Γ’, όπως καθορίζεται στον Κανονισµό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (Β’ 407 2010). Η
παραπάνω υποχρέωση εφαρµόζεται σταδιακά για την ανανέωση
των υφιστάµενων συµβάσεων µίσθωσης µε σκοπό έως το 2020
όλα τα κτίρια που στεγάζουν υπηρεσίες δηµόσιων φορέων να
είναι τουλάχιστον ενεργειακής κατηγορίας Γ’.

Άρθρο 8
Ενεργειακή απόδοση στις αγορές
από δηµόσιους φορείς
(άρθρο 6 της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ)

Άρθρο 9
Καθεστώτα επιβολής υποχρέωσης
ενεργειακής απόδοσης
(άρθρο 7 της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ)

1. Οι φορείς της κεντρικής δηµόσιας διοίκησης αγοράζουν
προϊόντα, υπηρεσίες και κτίρια υψηλής ενεργειακής απόδοσης,
εφόσον αυτό συνάδει προς την οικονοµική αποδοτικότητα, την
οικονοµική σκοπιµότητα, τη γενικότερη βιωσιµότητα, την τεχνική
καταλληλότητα, καθώς και τον επαρκή ανταγωνισµό, σύµφωνα
µε το Παράρτηµα III. Η υποχρέωση αυτή ισχύει εφόσον η εκτιµώµενη αξία εκτός φόρου προστιθέµενης αξίας (ΦΠΑ) είναι ίση
ή ανώτερη από τα όρια που ορίζονται στο άρθρο 6 του π.δ.
60/2007, ως εκάστοτε ισχύουν.
2. Η υποχρέωση της προηγούµενης παραγράφου για αγορές
προϊόντων, υπηρεσιών και κτιρίων υψηλής ενεργειακής απόδοσης µπορεί να επεκτείνεται, εκτός από τους φορείς της κεντρικής δηµόσιας διοίκησης και στους υπόλοιπους δηµόσιους
φορείς του όγδοου εδαφίου του άρθρου 3, αφού λάβουν δεόντως υπόψη τις εκατέρωθεν αρµοδιότητες και τη διοικητική διάρθρωση και ακολουθώντας τον υποδειγµατικό ρόλο των φορέων
της κεντρικής δηµόσιας διοίκησης. Με κοινή απόφαση του
Υπουργού Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού, του Υπουργού
Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του καθ’ ύλην αρµόδιου
Υπουργού µπορεί να ορίζονται οι σχετικές προϋποθέσεις και λοιποί όροι εφαρµογής.
3. Οι δηµόσιοι φορείς µπορούν, κατά τη διαδικασία σύναψης
συµβάσεων παροχής υπηρεσιών µε σηµαντικό ενεργειακό περιεχόµενο, να εκτιµούν κατά πόσον υπάρχει δυνατότητα σύναψης
µακροχρόνιων συµβάσεων ενεργειακής απόδοσης, οι οποίες επιφέρουν µακροπρόθεσµη εξοικονόµηση ενέργειας. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού και
του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας µπορεί να ορίζονται
οι σχετικές προϋποθέσεις και λοιποί όροι εφαρµογής.
4. Η υποχρέωση της παραγράφου 1 εφαρµόζεται στις συµβάσεις των ενόπλων δυνάµεων, µόνο στο βαθµό που η εφαρµογή
της δε συγκρούεται µε το χαρακτήρα και την πρωταρχική επιδίωξη των δραστηριοτήτων των ενόπλων δυνάµεων. Η υποχρέωση δεν εφαρµόζεται στις συµβάσεις προµήθειας στρατιωτικού
εξοπλισµού, όπως ορίζεται στο ν. 3978/2011 (Α’ 137) µε τον
οποίο ενσωµατώθηκε στο ελληνικό δίκαιο η Οδηγία 2009/81/ΕΚ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 13ης Ιουλίου 2009 (ΕΕ L 216 της 20.8.2009),σχετικά µε το συντονισµό των
διαδικασιών σύναψης ορισµένων συµβάσεων έργων, προµηθειών
και παροχής υπηρεσιών που συνάπτονται από αναθέτουσες
αρχές ή αναθέτοντες φορείς στους τοµείς της άµυνας και της
ασφάλειας.
5. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1, κατά την αγορά δέ-

1. Από την 1η Ιανουαρίου 2017 θεσπίζεται καθεστώς επιβολής
της υποχρέωσης ενεργειακής απόδοσης, µε το οποίο εξασφαλίζεται ότι οι διανοµείς ενέργειας ή/και οι εταιρείες λιανικής πώλησης ενέργειας που ορίζονται ως υπόχρεα µέρη, σύµφωνα µε
την παράγραφο 4 και λειτουργούν στην Ελληνική Επικράτεια,
επιτυγχάνουν έναν σωρευτικό στόχο εξοικονόµησης ενέργειας
στην τελική χρήση έως τις 31 Δεκεµβρίου 2020, µε την επιφύλαξη της παραγράφου 3. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθορίζεται ο κατάλογος των υπόχρεων
µερών, ο ακριβής επιµερισµός του στόχου στα υπόχρεα µέρη,
οι διαδικασίες που απαιτούνται για την υλοποίηση των καθεστώτων επιβολής, το σύστηµα µέτρησης, ελέγχου και επαλήθευσης
των µέτρων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης που εφαρµόζουν τα υπόχρεα µέρη, µε βάση το οποίο εξακριβώνεται τουλάχιστον ένα στατιστικά σηµαντικό ποσοστό και αντιπροσωπευτικό
δείγµα τους, καθώς και κάθε σχετικό θέµα. Με την ίδια απόφαση,
κατά τον επιµερισµό του στόχου στα υπόχρεα µέρη, µπορεί να
εξαιρείται η ενέργεια που διανέµεται ή πωλείται µέσω αποδοτικών συστηµάτων τηλεθέρµανσης και τηλεψύξης.
2. Ο στόχος της παραγράφου 1 του παρόντος, ισοδυναµεί τουλάχιστον µε την πραγµατοποίηση νέων ετήσιων εξοικονοµήσεων
ενέργειας από την 1η Ιανουαρίου 2014 έως τις 31 Δεκεµβρίου
2020 ίσων µε το ενάµιση τοις εκατό (1,5%) των κατ’ όγκο ετήσιων
πωλήσεων ενέργειας στους τελικούς καταναλωτές όλων των διανοµέων ενέργειας είτε όλων των επιχειρήσεων λιανικής πώλησης
ενέργειας, του µέσου όρου των τριών (3) τελευταίων ετών πριν
από την 1η Ιανουαρίου 2013. Για τον καθορισµό του στόχου εξαιρούνται οι κατ’ όγκον πωλήσεις ενέργειας που χρησιµοποιούνται
στις µεταφορές.
3. Για τον καθορισµό του στόχου και µε την προϋπόθεση ότι
δεν προκύπτει αποδεδειγµένα µείωση µεγαλύτερη από εικοσιπέντε τοις εκατό (25%) της ποσότητας εξοικονόµησης ενέργειας
που αναφέρεται στην παράγραφο 2:
α) χρησιµοποιείται σταδιακή προσέγγιση για την ποσότητα
νέων εξοικονοµήσεων, χρησιµοποιώντας τιµές ένα τοις εκατό
(1%) για τα έτη 2014 και 2015, ένα και εικοσιπέντε τοις εκατό
(1,25%) για τα έτη 2016 και 2017 και ενάµιση τοις εκατό (1,5%)
για τα έτη 2018, 2019 και το 2020,
β) εξαιρούνται από τον υπολογισµό το σύνολο ή µέρος των
πωλήσεων ενέργειας, κατ’ όγκον, που χρησιµοποιείται σε βιοµηχανικές δραστηριότητες απαριθµούµενες στο Παράρτηµα Ι της
κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονοµίας και Οικονοµικών, Ανάπτυξης
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και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων µε αριθµό
Η.Π. 54409/2632/27.12.2004 (Β’ 1931) µε την οποία συµµορφώθηκε η ελληνική νοµοθεσία µε τις διατάξεις της Οδηγίας
2003/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
της 13ης Οκτωβρίου 2003 (ΕΕ L 275 της 25.10.2003), όπως
ισχύει,
γ) προσµετρώνται οι εξοικονοµήσεις ενέργειας που επιτυγχάνονται στους τοµείς µετατροπής, µεταφοράς και διανοµής ενέργειας, συµπεριλαµβανοµένων των αποδοτικών υποδοµών
τηλεθέρµανσης και τηλεψύξης, ως αποτέλεσµα της εφαρµογής
των απαιτήσεων των παραγράφων 5 και 6 και της περίπτωσης β’
της παραγράφου 7 του άρθρου 15 και των παραγράφων 1 έως
13, 18 και 19 του άρθρου 16,
δ) προσµετράται η εξοικονόµηση ενέργειας που έχει επιτευχθεί και µπορεί µε µετρήσιµα στοιχεία να επαληθευτεί, από µεµονωµένες νέες δράσεις που εφαρµόστηκαν από τις 31 Δεκεµβρίου
2008 και εξακολουθούν να έχουν αντίκτυπο το 2020.
4. Τα καθεστώτα επιβολής υποχρέωσης ενεργειακής απόδοσης της παραγράφου 1 επιβάλλονται µε αντικειµενικά και αµερόληπτα κριτήρια σε υπόχρεα µέρη µεταξύ, των διανοµέων
ενέργειας ή/και των επιχειρήσεων λιανικής πώλησης ενέργειας
ή/και των διανοµέων καυσίµων που χρησιµοποιούνται στις µεταφορές ή/και των επιχειρήσεων λιανικής πώλησης καυσίµων που
χρησιµοποιούνται στις µεταφορές, που λειτουργούν στην επικράτεια της χώρας. Τα κριτήρια περιλαµβάνουν τουλάχιστον την
ποσότητα της διανεµόµενης ή πωλούµενης ενέργειας σε τελικούς καταναλωτές. Το ποσό της εξοικονόµησης ενέργειας για
την εκπλήρωση της υποχρέωσης επιτυγχάνεται από τα υπόχρεα
µέρη σε τελικούς καταναλωτές οι οποίοι ορίζονται, κατά περίπτωση, ανεξάρτητα από τον υπολογισµό που γίνεται βάσει της
παραγράφου 1 ή µε πιστοποιηµένες εξοικονοµήσεις που απορρέουν από άλλα µέρη, όπως περιγράφεται στην περίπτωση β’
της παραγράφου 7.
5. Η ποσότητα της εξοικονοµούµενης ενέργειας που απαιτείται συνολικά, καθώς και από κάθε υπόχρεο µέρος εκφράζεται ως
κατανάλωση τελικής ενέργειας, µε την εφαρµογή του Πίνακα του
Παραρτήµατος IV.
6. Η εξοικονόµηση ενέργειας που απορρέει από τις παραγράφους 1, 2, 3 και 11 του παρόντος άρθρου και από το άρθρο 21
υπολογίζεται, σύµφωνα µε τα σηµεία 1 και 2 του Παραρτήµατος
V.
7. Στο πλαίσιο του καθεστώτος επιβολής υποχρέωσης ενεργειακής απόδοσης:
α) συµπεριλαµβάνονται στις υποχρεώσεις εξοικονόµησης
ενέργειας που επιβάλλονται, ενέργειες µε κοινωνικό σκοπό,
όπως η κατά προτεραιότητα υλοποίηση µέτρων ενεργειακής
απόδοσης σε νοικοκυριά που πλήττονται από ενεργειακή ένδεια
ή στην κοινωνική κατοικία,
β) τα υπόχρεα µέρη µπορούν να προσµετρούν την πιστοποιηµένη εξοικονόµηση ενέργειας που επιτυγχάνουν οι πάροχοι
ενεργειακών υπηρεσιών ή άλλα τρίτα µέρη, περιλαµβανοµένης
της προώθησης µέτρων µέσω άλλων εγκεκριµένων από το κράτος φορέων ή µέσω δηµόσιων αρχών, ανεξαρτήτως εάν σε αυτές
συµµετέχουν επίσηµες συµπράξεις ή όχι, τα οποία µπορούν να
συνδυάζονται µε άλλες πηγές χρηµατοδότησης και υπό την προϋπόθεση ότι διασφαλίζεται σαφής, διαφανής και ανοικτή σε
όλους τους παράγοντες της αγοράς διαδικασία έγκρισης και η
οποία αποσκοπεί στην ελαχιστοποίηση του κόστους πιστοποίησης,
γ) τα υπόχρεα µέρη µπορούν να προσµετρούν την εξοικονόµηση ενέργειας που επιτεύχθηκε σε ένα συγκεκριµένο έτος, σαν
να είχε επιτευχθεί σε ένα από τα τέσσερα προηγούµενα ή τρία
επόµενα έτη.
8. Οι διανοµείς ενέργειας ή/και οι επιχειρήσεις λιανικής πώλησης ενέργειας ή/και οι διανοµείς καυσίµων που χρησιµοποιούνται στις µεταφορές ή/και οι επιχειρήσεις λιανικής πώλησης
καυσίµων που χρησιµοποιούνται στις µεταφορές, που λειτουργούν στην επικράτεια της χώρας και έχουν οριστεί ως υπόχρεα
µέρη, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 4, οφείλουν
να υποβάλουν ετησίως στη Διεύθυνση Ενεργειακών Πολιτικών
και Ενεργειακής Αποδοτικότητας της Γενικής Γραµµατείας Ενέρ-
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γειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας:
α) συγκεντρωτικά στατιστικά στοιχεία σχετικά µε τους τελικούς καταναλωτές τους (εντοπίζοντας τις σηµαντικές µεταβολές
σε σχέση µε στοιχεία που υποβλήθηκαν προηγουµένως),
β) επίκαιρα στοιχεία για την κατανάλωση των τελικών καταναλωτών, συµπεριλαµβανοµένων, κατά περίπτωση, των χαρακτηριστικών φορτίου, του διαχωρισµού πελατών και της
γεωγραφικής θέσης των πελατών, τηρώντας παράλληλα την ακεραιότητα και την εµπιστευτικότητα των ευαίσθητων προσωπικών
ή διαβαθµισµένων εµπορικών πληροφοριών, σύµφωνα µε την
ισχύουσα νοµοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδοµένων.
Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας
εξειδικεύονται τα στοιχεία που οφείλουν να υποβάλουν τα υπόχρεα µέρη, ο χρόνος υποβολής τους και κάθε σχετικό θέµα.
9. Στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας δηµοσιεύεται µία φορά το χρόνο η εξοικονόµηση ενέργειας κάθε υπόχρεου µέρους ή κάθε υποκατηγορίας υπόχρεου
µέρους, καθώς και συνολικά στο πλαίσιο του καθεστώτος.
10. Είναι δυνατόν τα υπόχρεα µέρη να υλοποιούν τις υποχρεώσεις τους που αναφέρονται στην παράγραφο 1, συµβάλλοντας
ετησίως στο Ειδικό Ταµείο Ενεργειακής Απόδοσης του άρθρου
21 µε ποσό ισοδύναµο προς τις επενδύσεις που απαιτούνται για
την υλοποίηση των υποχρεώσεων αυτών, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 21.
11. Για την επίτευξη του στόχου της παραγράφου 1 συνδυάζονται µε τα καθεστώτα επιβολής υποχρέωσης ενεργειακής απόδοσης άλλα µέτρα πολιτικής, όπως για παράδειγµα
προγράµµατα ενεργειακής απόδοσης, εφόσον αυτά τα µέτρα
πληρούν τα κριτήρια των παραγράφων 13, 14, και 15. Η ετήσια
ποσότητα της νέας εξοικονοµούµενης ενέργειας που επιτυγχάνεται µέσω αυτής της προσέγγισης είναι ισοδύναµη µε την ποσότητα της νέας εξοικονοµούµενης ενέργειας που απαιτείται
στις παραγράφους 1, 2 και 3.
12. Τα µέτρα πολιτικής που αναφέρονται στην παράγραφο 11
καθορίζονται στα Εθνικά Σχέδια Δράσης Ενεργειακής Απόδοσης
του άρθρου 5 και µπορούν να περιλαµβάνουν, χωρίς να περιορίζονται σε αυτά, τα παρακάτω ή συνδυασµούς τους:
α) καθεστώτα και µέσα χρηµατοδότησης ή φορολογικά κίνητρα που οδηγούν στην εφαρµογή ενεργειακά αποδοτικής τεχνολογίας ή τεχνικών και έχουν ως αποτέλεσµα τη µείωση της
κατανάλωσης ενέργειας κατά την τελική χρήση, µε την επιφύλαξη των κανόνων των κρατικών ενισχύσεων,
β) κανονισµούς ή εθελοντικές συµφωνίες, που οδηγούν στην
εφαρµογή ενεργειακά αποδοτικής τεχνολογίας ή τεχνικών και
έχουν ως αποτέλεσµα τη µείωση της κατανάλωσης ενέργειας
κατά την τελική χρήση,
γ) πρότυπα και κανόνες που αποσκοπούν στη βελτίωση της
ενεργειακής απόδοσης των προϊόντων και των υπηρεσιών, συµπεριλαµβανοµένων των κτιρίων και των οχηµάτων, εκτός των περιπτώσεων που είναι υποχρεωτικοί και ισχύουν βάσει του εθνικού
ή ενωσιακού δικαίου,
δ) καθεστώτα ενεργειακής επισήµανσης, µε την εξαίρεση
όσων είναι υποχρεωτικά και ισχύουν βάσει του εθνικού ή ενωσιακού δικαίου,
ε) κατάρτιση και εκπαίδευση, συµπεριλαµβανοµένων συµβουλευτικών προγραµµάτων για ενεργειακά θέµατα, που οδηγεί
στην εφαρµογή ενεργειακά αποδοτικής τεχνολογίας ή τεχνικών
και έχει ως αποτέλεσµα τη µείωση της κατανάλωσης ενέργειας
κατά την τελική χρήση.
13. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 14, για τον καθορισµό
των µέτρων πολιτικής που λαµβάνονται, σύµφωνα µε τις παραγράφους 11 και 12 εφαρµόζονται τα παρακάτω κριτήρια:
α) τα µέτρα πολιτικής προβλέπουν τουλάχιστον δύο (2) ενδιάµεσες περιόδους έως την 31η Δεκεµβρίου 2020 και οδηγούν
στην επίτευξη των επιδιώξεων που τίθενται στην παράγραφο 1,
β) καθορίζεται η ευθύνη κάθε εξουσιοδοτηθέντος µέρους,
συµµετέχοντος µέρους ή δηµόσιας αρχής επιβολής, αναλόγως
της περιπτώσεως,
γ) προσδιορίζεται µε διαφάνεια η εξοικονόµηση ενέργειας που
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πρόκειται να επιτευχθεί,
δ) το ύψος της εξοικονόµησης ενέργειας που απαιτείται ή που
πρόκειται να επιτευχθεί από το µέτρο πολιτικής εκφράζεται ως
κατανάλωση τελικής ενέργειας, χρησιµοποιώντας τους συντελεστές µετατροπής που ορίζονται στο Παράρτηµα IV,
ε) η εξοικονόµηση ενέργειας υπολογίζεται χρησιµοποιώντας
τις µεθόδους και τις αρχές που προβλέπονται στις παραγράφους
1 και 2 του Παραρτήµατος V,
στ) η εξοικονόµηση ενέργειας υπολογίζεται χρησιµοποιώντας
τις µεθόδους και τις αρχές που προβλέπονται στην παράγραφο
3 του Παραρτήµατος V,
ζ) τα συµµετέχοντα µέρη εκπονούν ετήσια έκθεση για την επιτευχθείσα εξοικονόµηση ενέργειας, εκτός εάν αυτό δεν είναι εφικτό, και τη δηµοσιοποιούν στην ιστοσελίδα τους,
η) εξασφαλίζεται η παρακολούθηση των αποτελεσµάτων και
εξετάζονται κατάλληλα µέτρα εάν η πρόοδος δεν είναι ικανοποιητική,
θ) καθιερώνεται σύστηµα ελέγχου το οποίο περιλαµβάνει επίσης ανεξάρτητη επαλήθευση στατιστικά σηµαντικού µέρους των
µέτρων για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και
ι) δηµοσιεύονται ετησίως στοιχεία για τις ανά έτος τάσεις της
εξοικονόµησης ενέργειας στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
14. Οι κανονισµοί και οι εθελοντικές συµφωνίες που αναφέρονται στην περίπτωση β’ της παραγράφου 12 συνάδουν προς
τα κριτήρια που αναφέρονται στις περιπτώσεις α’, β’, γ’, δ’, ε’, ζ’,
η’, θ’ και ι’ της παραγράφου 13.
15. Τα άλλα µέτρα πολιτικής που αναφέρονται στην παράγραφο 12 και η δυνατότητα της παραγράφου 10 οφείλουν να συνάδουν προς τα κριτήρια που αναφέρονται στις περιπτώσεις α’,
β’, γ’, δ’, ε’, η’, θ’ και ι’ της παραγράφου 13.
16. Τα µέτρα πολιτικής πρέπει να πληρούν τα κριτήρια των παραγράφων 13, 14 και 15. Στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης Ενεργειακής
Απόδοσης καταδεικνύεται ο τρόπος που ικανοποιούνται τα κριτήρια της παραγράφου 13 για τα µέτρα πολιτικής των παραγράφων 11 και 12. Στην περίπτωση µέτρων πολιτικής διαφορετικών
από τα παραπάνω, στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης Ενεργειακής Απόδοσης εξηγείται µε ποιο τρόπο επιτυγχάνεται ισότιµο επίπεδο
εξοικονόµησης ενέργειας, παρακολούθησης και επαλήθευσης.
Σε περίπτωση αλληλοεπικάλυψης του αντικτύπου των µέτρων
πολιτικής ή των επιµέρους δράσεων δεν µετράται διπλά η εξοικονόµηση ενέργειας.
Άρθρο 10
Ενεργειακοί έλεγχοι και συστήµατα
ενεργειακής διαχείρισης
(άρθρο 8 της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ)
1. Σε όλους τους τελικούς καταναλωτές παρέχεται η δυνατότητα ενεργειακών ελέγχων υψηλής ποιότητας - οι οποίοι είναι οικονοµικώς αποδοτικοί - και διακρίνονται σε τρεις (3) κατηγορίες
ως εξής:
α) Κατηγορία Α’: κτίρια κατοικιών, κτίρια γραφείων έως και δύο
χιλιάδες τετραγωνικά µέτρα (2.000 τ.µ.), εµπορικά καταστήµατα
έως και δύο χιλιάδες τετραγωνικά µέτρα (2.000 τ.µ.) και επαγγελµατικά εργαστήρια µε εγκατεστηµένη κινητήρια ισχύ που δεν
υπερβαίνει τα είκοσι δύο κιλοβάτ (22 kW) ή θερµική τα πενήντα
κιλοβάτ (50 kW).
β) Κατηγορία Β’: κτίρια γραφείων άνω των δύο χιλιάδων τετραγωνικών µέτρων (2.000 τ.µ.), εµπορικά κτίρια άνω των δύο χιλιάδων τετραγωνικών µέτρων (2.000 τ.µ.), υπόλοιπα κτίρια που
στεγάζουν χρήσεις του τριτογενούς τοµέα (όπως σχολικά κτίρια,
ξενοδοχεία, νοσοκοµεία, κ.α.) και βιοµηχανικές και βιοτεχνικές
εγκαταστάσεις µε συνολική εγκατεστηµένη ισχύ που δεν υπερβαίνει τα χίλια κιλοβάτ (1.000 kW).
γ) Κατηγορία Γ’: βιοµηχανικές και βιοτεχνικές εγκαταστάσεις
µε συνολική εγκατεστηµένη ισχύ άνω των χιλίων κιλοβάτ (1.000
kW).
2. Οι ενεργειακοί έλεγχοι είναι ανεξάρτητοι και διενεργούνται
από έναν ή περισσότερους ειδικευµένους ενεργειακούς ελεγκτές, οι οποίοι είναι:

α) διπλωµατούχοι µηχανικοί µε ειδικότητα αρχιτέκτονα, πολιτικού, µηχανολόγου, ηλεκτρολόγου, µηχανολόγου-ηλεκτρολόγου και χηµικού, µέλη του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδας
(ΤΕΕ),
β) πτυχιούχοι µηχανικοί τεχνολογικής εκπαίδευσης µε ειδικότητα ηλεκτρολόγου, ανακαίνισης και αποκατάστασης κτιρίων,
αυτοµατισµού, βιοµηχανικής πληροφορικής, βιοµηχανικού σχεδιασµού, ενεργειακής τεχνολογίας, τεχνολογίας πετρελαίου και
φυσικού αερίου, µηχανολόγου, πολιτικού δοµικών έργων,
γ) µηχανικοί των ανωτέρω ειδικοτήτων που έχουν αποκτήσει
αναγνώριση επαγγελµατικών προσόντων στη χώρα µας κατ’
εφαρµογή της σχετικής ευρωπαϊκής και εθνικής νοµοθεσίας,
δ) ενεργειακοί επιθεωρητές κτιρίων και συστηµάτων θέρµανσης και κλιµατισµού εγγεγραµµένοι στα οικεία µητρώα,
ε) ενεργειακοί ελεγκτές που έχουν πιστοποιηθεί σε χώρες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι εντάσσονται σε τάξη ενεργειακού ελεγκτή της επόµενης παραγράφου, σε εφαρµογής της κείµενης εθνικής και ευρωπαϊκής νοµοθεσίας.
3. Οι ενεργειακοί έλεγχοι διενεργούνται από τους ανωτέρω
ενεργειακούς ελεγκτές, οι οποίοι εντάσσονται σε αντίστοιχες τάξεις ως εξής:
α) Τάξη Α’: εντάσσονται οι διπλωµατούχοι µηχανικοί από την
κτήση του διπλώµατός τους και οι πτυχιούχοι µηχανικοί τεχνολογικής εκπαίδευσης ένα (1) έτος µετά την κτήση του πτυχίου
τους, καθώς επίσης και οι ενεργειακοί επιθεωρητές, οι οποίοι διενεργούν ενεργειακούς ελέγχους κατηγορίας Α’.
β) Τάξη Β’: εντάσσονται οι ενεργειακοί ελεγκτές Α’ Τάξης µετά
από δύο (2) έτη και εφόσον έχουν αποδεδειγµένα διενεργήσει
τουλάχιστον πέντε (5) ενεργειακούς ελέγχους Α’ Τάξης, καθώς
επίσης και οι µηχανικοί που διαθέτουν επαγγελµατική εµπειρία
σε συναφή ενεργειακά θέµατα, όπως αυτή θα οριστεί µε την
Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας της παραγράφου 1 του άρθρου 17, οι οποίοι διενεργούν ενεργειακούς
ελέγχους κατηγορίας Α’ και Β’.
γ) Τάξη Γ’: εντάσσονται οι ενεργειακοί ελεγκτές Β’ Τάξης µε
ειδικότητα µηχανολόγου, ηλεκτρολόγου, µηχανολόγου-ηλεκτρολόγου και χηµικού µηχανικού, µετά από δύο (2) έτη και εφόσον
έχουν αποδεδειγµένα διενεργήσει τουλάχιστον πέντε (5) ενεργειακούς ελέγχους Β’ Τάξης, καθώς επίσης και µηχανικοί µε ειδικότητα
µηχανολόγου,
ηλεκτρολόγου,
µηχανολόγου-ηλεκτρολόγου και χηµικού µηχανικού που διαθέτουν επαγγελµατική εµπειρία σε συναφή ενεργειακά θέµατα,
όπως αυτή θα οριστεί µε την Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας της παραγράφου 1 του άρθρου 17, οι
οποίοι διενεργούν ενεργειακούς ελέγχους κατηγορίας Α’, Β’ και
Γ’.
4. Οι ενεργειακοί έλεγχοι µπορεί να διενεργούνται και από
εσωτερικούς εµπειρογνώµονες που πληρούν τα ανωτέρω κριτήρια, πιστοποιούνται, σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου
17 και εγγράφονται στο Μητρώο Ενεργειακών Ελεγκτών της παραγράφου 5.
5. Οι ενεργειακοί ελεγκτές, προκειµένου να διενεργούν ενεργειακούς ελέγχους, εγγράφονται σε Μητρώο Ενεργειακών Ελεγκτών, υπό τη µορφή ηλεκτρονικής βάσης δεδοµένων, η τήρηση,
ο έλεγχος και η διαχείριση του οποίου υπάγεται στην αρµοδιότητα των Τµηµάτων Επιθεώρησης Ενέργειας Νοτίου και Βορείου
Ελλάδος του Σώµατος Επιθεώρησης Περιβάλλοντος, Δόµησης,
Ενέργειας και Μεταλλείων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και
Ενέργειας. Σε ξεχωριστή µερίδα του παραπάνω Μητρώου µπορούν να εγγράφονται τα νοµικά πρόσωπα, οποιασδήποτε νοµικής µορφής, των οποίων ένα τουλάχιστον µέλος ή εταίρος ή
υπάλληλος µε εξαρτηµένη σχέση εργασίας είναι ενεργειακός
ελεγκτής.
6. Οι ενεργειακοί έλεγχοι πληρούν τα ελάχιστα κριτήρια που
ορίζονται στο Παράρτηµα VΙ και διενεργούνται µε βάση τα ευρωπαϊκά πρότυπα της σειράς EN 16247 περί ενεργειακών ελέγχων, όπως ισχύουν. Οι ενεργειακοί έλεγχοι δεν πρέπει να
περιλαµβάνουν ρήτρες που εµποδίζουν τη διαβίβαση των ευρηµάτων του ελέγχου σε παρόχους ενεργειακών υπηρεσιών, υπό
τον όρο ότι ο πελάτης δεν φέρει αντίρρηση.
7. Οι εκθέσεις αποτελεσµάτων των ενεργειακών ελέγχων υπο-
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βάλλονται από τους ενεργειακούς ελεγκτές στο Αρχείο Ενεργειακών Ελέγχων, το οποίο καταρτίζεται υπό τη µορφή πληροφοριακού συστήµατος υποστηριζόµενο από ηλεκτρονική βάση
δεδοµένων µε διεπαφή ιστού, µε την επιφύλαξη προστασίας των
προσωπικών δεδοµένων και των διαβαθµισµένων εµπορικά πληροφοριών, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδοµένων. Η τήρηση, ο έλεγχος και η
διαχείριση του Αρχείου Ενεργειακών Ελέγχων υπάγεται στην αρµοδιότητα των Τµηµάτων Επιθεώρησης Ενέργειας Βορείου και
Νοτίου Ελλάδας του Σώµατος Επιθεώρησης Περιβάλλοντος,
Ενέργειας, Δόµησης και Μεταλλείων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
8. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και των κατά περίπτωση συναρµόδιων
Υπουργών µπορεί να θεσπίζονται καθεστώτα στήριξης των ΜΜΕ,
ακόµα και εάν έχουν συνάψει προαιρετικές συµφωνίες, για την
κάλυψη του κόστους του ενεργειακού ελέγχου και της υλοποίησης συστάσεών του που εξασφαλίζουν υψηλή οικονοµική απόδοση, εφόσον τα προτεινόµενα µέτρα υλοποιηθούν και µε την
επιφύλαξη των κανόνων περί κρατικών ενισχύσεων.
9. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε συνεργασία
µε τα κατά περίπτωση συναρµόδια Υπουργεία ενθαρρύνει την
εκπόνηση:
α) προγραµµάτων για την ενηµέρωση των ΜΜΕ, µε συγκεκριµένα παραδείγµατα και βέλτιστες πρακτικές, για τα συστήµατα
ενεργειακής διαχείρισης στις επιχειρήσεις τους και το όφελος
από την υιοθέτησή τους,
β) προγραµµάτων για την ευαισθητοποίηση των νοικοκυριών,
µέσω κατάλληλων συµβουλευτικών υπηρεσιών, ως προς τα πλεονεκτήµατα των ελέγχων αυτών και
γ) εκπαιδευτικών προγραµµάτων κατάρτισης για τους ενεργειακούς ελεγκτές προκειµένου να διευκολύνεται η αριθµητική
επάρκεια των εµπειρογνωµόνων.
10. Οι επιχειρήσεις που δεν είναι ΜΜΕ υποχρεούνται να υποβληθούν σε ενεργειακό έλεγχο διεξαγόµενο µε ανεξάρτητο και
οικονοµικώς αποδοτικό τρόπο, βάσει των ελάχιστων κριτηρίων
που ορίζονται στο Παράρτηµα VΙ, από ενεργειακούς ελεγκτές
εντός ενός (1) έτους από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου
και στη συνέχεια να υποβάλονται σε νέο έλεγχο σε διάστηµα όχι
µεγαλύτερο των τεσσάρων (4) ετών από την ηµεροµηνία διεξαγωγής του προηγούµενου ενεργειακού ελέγχου.
11. Οι επιχειρήσεις που δεν είναι ΜΜΕ και εφαρµόζουν σύστηµα ενεργειακής ή περιβαλλοντικής διαχείρισης πιστοποιηµένο από ανεξάρτητο φορέα, σύµφωνα µε τα σχετικά
ευρωπαϊκά ή διεθνή πρότυπα, εξαιρούνται από τις απαιτήσεις
της παραγράφου 10, υπό τον όρο ότι το εν λόγω σύστηµα διαχείρισης περιλαµβάνει ενεργειακό έλεγχο βάσει των ελάχιστων
κριτηρίων που ορίζονται στο Παράρτηµα VΙ.
12. Οι ενεργειακοί έλεγχοι µπορεί να είναι µεµονωµένοι ή να
αποτελούν µέρος ενός ευρύτερου περιβαλλοντικού ελέγχου.
Πρέπει επίσης να περιλαµβάνουν αξιολόγηση του τεχνικώς και
οικονοµικώς εφικτού της σύνδεσης µε υφιστάµενο ή σχεδιαζόµενο δίκτυο τηλεθέρµανσης ή τηλεψύξης.
13. Η πρόσβαση στους συµµετέχοντες στην αγορά που παρέχουν ενεργειακές υπηρεσίες βασίζεται σε διαφανή και αµερόληπτα κριτήρια.
14. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και των κατά περίπτωση συναρµόδιων
Υπουργών µπορεί να θεσπίζονται καθεστώτα στήριξης και παροχής κινήτρων για την υλοποίηση των συστάσεων από ενεργειακούς ελέγχους και συναφή µέτρα, µε την επιφύλαξη των
κανόνων περί κρατικών ενισχύσεων.
15. Για την τήρηση της υποχρέωσης της παραγράφου 10 και
τη διασφάλιση και τον έλεγχο της ποιότητας των ενεργειακών
ελέγχων, αρµόδια είναι τα Τµήµατα Επιθεώρησης Ενέργειας του
Σώµατος Επιθεώρησης Περιβάλλοντος, Δόµησης, Ενέργειας και
Μεταλλείων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στα
οποία οι ενεργειακοί ελεγκτές υποχρεούνται να γνωστοποιούν
τη διενέργεια των ενεργειακών ελέγχων τους και να υποβάλλουν
τις σχετικές εκθέσεις, σύµφωνα µε διαδικασία που θα καθοριστεί
µε την υπουργική απόφαση της παραγράφου 1 του άρθρου 17.
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16. Για την αποτελεσµατικότερη επιτέλεση του ελεγκτικού
έργου τους, τα ανωτέρω Τµήµατα Επιθεώρησης Ενέργειας µπορεί να επικουρούνται από ανεξάρτητους εµπειρογνώµονες. Με
διάταγµα που εκδίδεται µε πρόταση των Υπουργών Οικονοµικών
και Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθορίζονται τα προσόντα των
ανεξάρτητων εµπειρογνωµόνων, οι κανόνες και οι αρχές που διέπουν την εκτέλεση του έργου τους, ο τρόπος και η διαδικασία
αξιολόγησης και επιλογής τους, το ύψος και ο τρόπος αποζηµίωσής τους, οι ιδιότητες που είναι ασυµβίβαστες µε το έργο τους,
οι διοικητικές κυρώσεις και τα χρηµατικά πρόστιµα που τους επιβάλλονται, τα όργανα, η διαδικασία και οι προϋποθέσεις επιβολής των κυρώσεων και των προστίµων, το ύψος, η διαβάθµισή
τους και τα κριτήρια επιµέτρησής τους, οι διοικητικές προσφυγές κατά των κυρώσεων, οι προθεσµίες άσκησής τους, καθώς
και κάθε άλλο σχετικό θέµα.
17. Η ιδιότητα του ενεργειακού ελεγκτή είναι ασυµβίβαστη µε
την ιδιότητα του δηµοσίου υπαλλήλου ή υπαλλήλου Ν.Π.Δ.Δ. µε
σχέση δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.
Άρθρο 11
Μέτρηση
(άρθρο 9 της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ)
1. Οι διανοµείς ενέργειας και οι επιχειρήσεις λιανικής πώλησης
ενέργειας που έχουν την ευθύνη εγκατάστασης, λειτουργίας και
συντήρησης µετρητών ηλεκτρικής ενέργειας, φυσικού αερίου,
τηλεθέρµανσης, τηλεψύξης και ζεστού νερού χρήσης για οικιακή
κατανάλωση, υποχρεούνται να παρέχουν σε ανταγωνιστική τιµή
στους τελικούς καταναλωτές ατοµικούς µετρητές που απεικονίζουν την πραγµατική ενεργειακή τους κατανάλωση και παρέχουν
πληροφορίες για τον πραγµατικό χρόνο χρήσης, στις ακόλουθες
περιπτώσεις:
α) κατά την αντικατάσταση υφιστάµενου µετρητή ή µετά από
ριζική ανακαίνιση κτιρίου ή κτιριακής µονάδας, κατά την έννοια
του εδαφίου 12 του άρθρου 2 του
ν. 4122/2013,
εκτός αν αυτό είναι τεχνικώς αδύνατο ή δεν είναι οικονοµικώς
αποδοτικό σε σχέση µε τις εκτιµώµενες δυνατότητες µακροπρόθεσµης εξοικονόµησης ενέργειας,
β) όταν πραγµατοποιείται νέα σύνδεση σε νέο κτίριο.
2. Στις περιπτώσεις που χρησιµοποιούνται ευφυή συστήµατα
µέτρησης της τελικής κατανάλωσης φυσικού αερίου ή/και ηλεκτρικής ενέργειας, οι διανοµείς ενέργειας, οι διαχειριστές δικτύων διανοµής και οι επιχειρήσεις λιανικής πώλησης ενέργειας:
α) µεριµνούν ώστε τα συστήµατα µέτρησης να παρέχουν
στους τελικούς καταναλωτές πληροφορίες για τον πραγµατικό
χρόνο χρήσης και να πληρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις λειτουργίας που προβλέπονται από τους ισχύοντες τεχνικούς κανονισµούς για τα συστήµατα αυτά,
β) διασφαλίζουν την ασφάλεια των έξυπνων µετρητών και των
ανταλλαγών δεδοµένων, καθώς και την ιδιωτικότητα των τελικών
καταναλωτών, σύµφωνα µε την υφιστάµενη νοµοθεσία για την
προστασία των δεδοµένων και της ιδιωτικότητας,
γ) όσον αφορά την ηλεκτρική ενέργεια, κατόπιν αιτήµατος του
τελικού καταναλωτή, διασφαλίζουν ότι οι µετρητές µπορούν να
λαµβάνουν υπόψη την ηλεκτρική ενέργεια που διοχετεύεται στο
δίκτυο από τις εγκαταστάσεις του τελικού καταναλωτή,
δ) διασφαλίζουν ότι, εάν οι τελικοί καταναλωτές υποβάλλουν
σχετικό αίτηµα, τα δεδοµένα µέτρησης της παραγωγής ή της κατανάλωσής τους ηλεκτρικής ενέργειας διατίθενται στους ίδιους
ή σε τρίτους που ενεργούν για λογαριασµό του τελικού καταναλωτή, σε ευχερώς, κατανοητή µορφή που θα µπορούν να χρησιµοποιήσουν για να συγκρίνουν παρόµοιες προσφορές,
ε) παρέχουν κατάλληλες συµβουλές και πληροφορίες στους
καταναλωτές κατά το χρόνο εγκατάστασης έξυπνων µετρητών,
κυρίως σχετικά µε το σύνολο των δυνατοτήτων τους όσον αφορά
τη χρήση των ενδείξεων του µετρητή και την παρακολούθηση
της κατανάλωσης ενέργειας.
3. Στην περίπτωση που η θέρµανση και η ψύξη ή το ζεστό νερό
ενός κτιρίου παρέχονται από δίκτυο τηλεθέρµανσης ή από κεντρική πηγή που εξυπηρετεί πολλαπλά κτίρια, εγκαθίσταται συσκευή µέτρησης της κατανάλωσης θερµότητας ή ζεστού νερού
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στον εναλλάκτη θερµότητας ή στο σηµείο διανοµής.
4. Σε πολυκατοικίες και σε κτίρια πολλαπλών χρήσεων όπου η
θέρµανση/ψύξη παρέχεται από κεντρική πηγή ή δίκτυο τηλεθέρµανσης ή από κεντρική πηγή που εξυπηρετεί πολλαπλά κτίρια,
εγκαθίστανται ατοµικοί µετρητές κατανάλωσης έως την 31η Δεκεµβρίου 2016 για τη µέτρηση της κατανάλωσης για θέρµανση
ή ψύξη ή για ζεστό νερό σε κάθε µονάδα, εφόσον αυτό είναι τεχνικά εφικτό και οικονοµικώς αποδοτικό.
5. Στην περίπτωση της παραγράφου 4, αν η χρήση ατοµικών
µετρητών δεν είναι τεχνικά εφικτή ή οικονοµικώς αποδοτική, για
τη µέτρηση της θερµότητας, πρέπει να χρησιµοποιούνται ατοµικοί κατανεµητές κόστους θερµότητας για τη µέτρηση της κατανάλωσης θερµότητας σε κάθε θερµαντικό σώµα, εκτός εάν η
εγκατάσταση των εν λόγω κατανεµητών κόστους θερµότητας
δεν είναι οικονοµικώς αποδοτική. Σε τέτοιες περιπτώσεις, είναι
δυνατόν να αναζητούνται εναλλακτικές, οικονοµικώς αποδοτικές
µέθοδοι για τη µέτρηση της κατανάλωσης θερµότητας.
6. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και των κατά περίπτωση συναρµόδιων Υπουργών, µπορεί
να καθορίζονται περαιτέρω κανόνες για την κατανοµή του κόστους της κατανάλωσης θερµότητας ή ζεστού νερού στις περιπτώσεις πολυκατοικιών ή κτιρίων πολλαπλών χρήσεων στις
οποίες παρέχεται τηλεθέρµανση ή τηλεψύξη ή µε κοινόχρηστα
συστήµατα ψύξης ή θέρµανσης, για να διασφαλίζουν τη διαφάνεια και την ακρίβεια του καταµερισµού της ατοµικής κατανάλωσης. Όπου συντρέχει περίπτωση, οι κανόνες αυτοί
περιλαµβάνουν κατευθυντήριες γραµµές για τον τρόπο κατανοµής του κόστους για τη θέρµανση ή/και το ζεστό νερό ως εξής:
α) ζεστό νερό για οικιακές ανάγκες,
β) θερµότητα που εκλύεται από την εγκατάσταση του κτιρίου
µε σκοπό τη θέρµανση των κοινόχρηστων χώρων (στην περίπτωση που τα κλιµακοστάσια και οι διάδροµοι είναι εξοπλισµένοι
µε θερµαντικά σώµατα),
γ) θέρµανση διαµερισµάτων.
7. Οι δαπάνες για την εγκατάσταση των µετρητών του παρόντος άρθρου µπορεί να θεωρηθούν επιλέξιµες για τους τελικούς
καταναλωτές στο πλαίσιο υλοποίησης συγχρηµατοδοτούµενων
προγραµµάτων ή άλλων µέτρων πολιτικής, εφόσον πληρούνται
οι προϋποθέσεις που τάσσει η σχετική νοµοθεσία της Ένωσης.
Άρθρο 12
Τιµολόγηση
(άρθρα 10 και 11 της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ)
1. Στις περιπτώσεις που οι τελικοί καταναλωτές δεν διαθέτουν
τα ευφυή συστήµατα µέτρησης που αναφέρονται στο άρθρο 59
του ν. 4001/2011 οι διανοµείς ενέργειας και οι επιχειρήσεις λιανικής πώλησης ενέργειας οφείλουν να παρέχουν πληροφορίες
τιµολόγησης, ακριβείς και βασιζόµενες στην πραγµατική κατανάλωση, σύµφωνα µε την περίπτωση 1.1 του Παραρτήµατος VII.
Η υποχρέωση αυτή µπορεί να εκπληρώνεται από σύστηµα τακτικής ανάγνωσης της κατανάλωσης στον µετρητή από τους τελικούς καταναλωτές, την οποία θα κοινοποιούν στον διανοµέα
ενέργειας ή επιχείρηση λιανικής πώλησης ενέργειας. Μόνο εάν
ο τελικός καταναλωτής δεν έχει γνωστοποιήσει τα αποτελέσµατα
αυτής της µέτρησης για δεδοµένη περίοδο, η τιµολόγηση θα βασίζεται σε τεκµαρτή ή σε κατ’ αποκοπή κατανάλωση.
2. Τα ευφυή συστήµατα µέτρησης πρέπει να παρέχουν τη δυνατότητα ακριβούς τιµολόγησης, µε βάση την πραγµατική κατανάλωση. Οι διανοµείς ενέργειας και οι επιχειρήσεις λιανικής
πώλησης ενέργειας οφείλουν να παρέχουν στους τελικούς καταναλωτές τη δυνατότητα εύκολης πρόσβασης σε συµπληρωµατικές πληροφορίες που τους επιτρέπουν να ελέγχουν οι ίδιοι
λεπτοµερώς το ιστορικό της κατανάλωσής τους και οι οποίες περιλαµβάνουν:
α) σωρευτικά στοιχεία τουλάχιστον για τα τρία (3) προηγούµενα έτη ή για την περίοδο από την έναρξη της σύµβασης προµήθειας εάν αυτή είναι µικρότερη, τα οποία αντιστοιχούν στις
χρονικές περιόδους για τις οποίες υπάρχουν συχνά τιµολογιακές
πληροφορίες,
β) λεπτοµερή στοιχεία για το χρόνο χρήσης για οποιαδήποτε

ηµέρα, εβδοµάδα, µήνα και έτος, τα οποία κοινοποιούνται στον
τελικό καταναλωτή µέσω του διαδικτύου ή της διεπαφής του µετρητή τουλάχιστον για το διάστηµα των τελευταίων είκοσι τεσσάρων (24) µηνών ή για την περίοδο από την έναρξη της
σύµβασης προµήθειας εάν αυτή είναι µικρότερη.
3. Οι διανοµείς ενέργειας και οι επιχειρήσεις λιανικής πώλησης
ενέργειας οφείλουν από την 1η Ιανουαρίου 2016, ανεξάρτητα
από την εγκατάσταση ή µη ευφυούς συστήµατος µέτρησης:
α) στο βαθµό που είναι διαθέσιµα στοιχεία που αφορούν την
ενεργειακή τιµολόγηση και το ιστορικό της κατανάλωσης των τελικών καταναλωτών, να τα διαθέτουν κατόπιν αιτήµατος του τελικού καταναλωτή, σε πάροχο ενεργειακών υπηρεσιών
οριζόµενο από τον τελικό καταναλωτή,
β) να προσφέρουν στους τελικούς καταναλωτές την επιλογή
ηλεκτρονικών τιµολογιακών πληροφοριών και τιµολόγησης και
να παρέχουν, εάν οι πελάτες το ζητήσουν, σαφείς και κατανοητές εξηγήσεις για τον τρόπο µε τον οποίο προέκυψε ο λογαριασµός τους, ιδίως στην περίπτωση που οι λογαριασµοί δεν
βασίζονται στην πραγµατική κατανάλωση,
γ) να παρέχουν στο λογαριασµό κατάλληλα πληροφοριακά
στοιχεία ώστε οι τελικοί καταναλωτές να έχουν πλήρη εικόνα του
τρέχοντος ενεργειακού κόστους, σύµφωνα µε το Παράρτηµα VII,
δ) να µπορούν να προβλέπουν ότι, κατόπιν αιτήµατος του τελικού καταναλωτή, οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτά τα
τιµολόγια δεν θα θεωρούνται αίτηµα προς πληρωµή. Σε αυτές
τις περιπτώσεις, εξασφαλίζουν ότι οι προµηθευτές ενεργειακών
πόρων προσφέρουν ευέλικτες ρυθµίσεις για τις πληρωµές,
ε) να παρέχουν πληροφορίες και εκτιµήσεις του ενεργειακού
κόστους στους καταναλωτές εφόσον τις ζητούν, εγκαίρως και
σε κατανοητή µορφή ώστε να µπορούν να συγκρίνουν παρόµοιες
προσφορές.
4. Οι διανοµείς ενέργειας και οι επιχειρήσεις λιανικής πώλησης
ενέργειας οφείλουν να παρέχουν στους τελικούς καταναλωτές
ατελώς όλους τους λογαριασµούς και τις πληροφορίες για την
κατανάλωση ενέργειας και δωρεάν πρόσβαση στα στοιχεία για
την κατανάλωσή τους, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις.
5. Παρά την παράγραφο 4, η κατανοµή του κόστους των πληροφοριών τιµολόγησης για την ατοµική κατανάλωση θέρµανσης
και ψύξης σε πολυκατοικίες και σε κτίρια πολλαπλών χρήσεων,
σύµφωνα µε το άρθρο 11, γίνεται χωρίς αµοιβή. Τα κόστη που
προκύπτουν από την ανάθεση αυτού του καθήκοντος σε τρίτο
µέρος, όπως σε πάροχο υπηρεσιών ή σε τοπικό προµηθευτή
ενέργειας, τα οποία καλύπτουν τη µέτρηση, την κατανοµή και το
λογιστικό υπολογισµό της πραγµατικής ατοµικής κατανάλωσης
σε κτίρια αυτού του είδους, µπορούν να µετακυλίονται στους τελικούς καταναλωτές, υπό τον όρο ότι τα κόστη αυτά είναι λογικά.
6. Οι διανοµείς ενέργειας και οι επιχειρήσεις λιανικής πώλησης
ενέργειας οφείλουν ανά έξι (6) µήνες να αναρτούν στο διαδίκτυο
τα αποτελέσµατα των δράσεών τους για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης.
Άρθρο 13
Ενηµέρωση των καταναλωτών
και πρόγραµµα ενθάρρυνσης
(άρθρο 12 της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ)
1. Η Διεύθυνση Ενεργειακών Πολιτικών και Ενεργειακής Αποδοτικότητας της Γενικής Γραµµατείας Ενέργειας και Ορυκτών
Πρώτων Υλών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας έχει
την ευθύνη για τη λήψη ενδεδειγµένων µέτρων για την προώθηση και τη διευκόλυνση της αποδοτικής χρήσης της ενέργειας
από µικρούς καταναλωτές ενέργειας, συµπεριλαµβανοµένων
των νοικοκυριών, τα οποία αποτελούν µέρος των ΕΣΔΕΑ.
2. Τα µέτρα της παραγράφου 1 περιλαµβάνουν ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω:
α) µέσα και πολιτικές για την υποστήριξη της αλλαγής συµπεριφορών, όπως:
αα) φορολογικά κίνητρα, µε την επιφύλαξη των κανόνων των
κρατικών ενισχύσεων,
ββ) πρόσβαση σε χρηµατοδότηση, δάνεια ή επιδοτήσεις, µε
την επιφύλαξη των κανόνων των κρατικών ενισχύσεων,
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γγ) παροχή πληροφοριών,
δδ) υποδειγµατικά έργα,
εε) δραστηριότητες στο χώρο εργασίας,
β) τρόπους και µέσα για τη συµµετοχή των καταναλωτών και
των οργανώσεων των καταναλωτών στην ενδεχόµενη ανάπτυξη
έξυπνων µετρητών και ευφυών συστηµάτων µέτρησης, µέσω της
γνωστοποίησης:
αα) οικονοµικώς αποδοτικών αλλαγών εύκολης εφαρµογής
στη χρήση της ενέργειας,
ββ) πληροφοριών για τα µέτρα ενεργειακής απόδοσης.
Άρθρο 14
Κυρώσεις
(άρθρο 13 της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ)
1. Στα υπόχρεα µέρη που δεν συµµορφώνονται προς τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 9, µε απόφαση του
Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, µετά από εισήγηση της
Διεύθυνσης Ενεργειακών Πολιτικών και Ενεργειακής Αποδοτικότητας επιβάλλεται πρόστιµο, το οποίο µπορεί να ανέρχεται έως
το διπλάσιο του κόστους συµµόρφωσης µε το στόχο που έχει
επιµεριστεί στα υπόχρεα µέρη, σύµφωνα µε την υπουργική απόφαση της παραγράφου 1 του άρθρου 9.
2. Στα υπόχρεα µέρη που δεν συµµορφώνονται προς τις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 9, µε απόφαση του
Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας µετά από εισήγηση της
Διεύθυνσης Ενεργειακών Πολιτικών και Ενεργειακής Αποδοτικότητας, επιβάλλεται πρόστιµο, από πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ
έως πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ.
3. Στις επιχειρήσεις της παραγράφου 10 του άρθρου 10 που
δεν συµµορφώνονται µε τη σχετική υποχρέωση, µε απόφαση του
Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας µετά από εισήγηση του
Σώµατος Επιθεώρησης Περιβάλλοντος, Δόµησης, Ενέργειας και
Μεταλλείων, επιβάλλεται πρόστιµο από πέντε χιλιάδες (5.000)
ευρώ έως εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ.
4. Στους διανοµείς ενέργειας και στις επιχειρήσεις λιανικής
πώλησης που δεν συµµορφώνονται µε τις διατάξεις των άρθρων
11 και 12, µε απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας µετά από εισήγηση της Διεύθυνσης Ανανεώσιµων Πηγών
Ενέργειας και Ηλεκτρικής Ενέργειας, επιβάλλεται πρόστιµο από
πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ έως εκατόν πενήντα χιλιάδες
(150.000) ευρώ.
5. Στους ενεργειακούς ελεγκτές του άρθρου 10, όταν διαπιστωθεί ότι:
α) αναγράφουν ανακριβή ενεργειακά ή άλλα στοιχεία επί των
εκθέσεων των ενεργειακών ελέγχων,
β) υποβάλλουν ανακριβή στοιχεία και δικαιολογητικά,
γ) παραβιάζουν το καθήκον εχεµύθειας και εµπιστευτικότητας,
ως προς τη χρήση των στοιχείων και των πληροφοριών που συγκεντρώνουν κατά την εκτέλεση του έργου τους,
δ) προβαίνουν σε άσκηση της δραστηριότητας του ενεργειακού ελεγκτή σε αντίθεση µε τις διατάξεις του παρόντος,
ε) εκπληρώνουν πληµµελώς τα επιστηµονικά και επαγγελµατικά καθήκοντα και τις συµβατικές τους υποχρεώσεις,
στ) συντρέχουν στο πρόσωπό τους νοµικά ή άλλα κωλύµατα
ή ασυµβίβαστα,
ζ) παραβιάζουν τις λοιπές υποχρεώσεις που απορρέουν από
τις διατάξεις του παρόντος νόµου, καθώς και των κατά εξουσιοδότηση αυτού εκδιδόµενων κανονιστικών πράξεων,
επιβάλλονται µε απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και
Ενέργειας µετά από εισήγηση του Σώµατος Επιθεώρησης Περιβάλλοντος, Δόµησης, Ενέργειας και Μεταλλείων οι εξής διοικητικές κυρώσεις:
αα) χρηµατικό πρόστιµο ύψους από πεντακόσια (500) έως
δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ ή
ββ) αποκλεισµός του ενεργειακού ελεγκτή από τη διενέργεια
ενεργειακών ελέγχων για περίοδο από ένα (1) έως και τρία (3)
έτη ή
γγ) οριστικός αποκλεισµός του ενεργειακού ελεγκτή από τη
διενέργεια ενεργειακών ελέγχων.
Το χρηµατικό πρόστιµο µπορεί να επιβάλλεται ως συµπληρω-
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µατική κύρωση, σωρευτικά µε τις κυρώσεις των περιπτώσεων β’
ή γ’. Κάθε κύρωση που επιβάλλεται καταγράφεται στο Μητρώο
των Ενεργειακών Ελεγκτών της παραγράφου 5 του άρθρου 10.
6. Για την επιβολή των κυρώσεων λαµβάνονται υπόψη, ιδίως,
το είδος και η βαρύτητα της παράβασης, οι συνέπειες που προκύπτουν από αυτή, ο βαθµός υπαιτιότητας και η τυχόν υποτροπή
του παραβάτη, κατόπιν προηγούµενης ακρόασης του ενδιαφερόµενου, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 6 του ν.
2690/1999 (Α’ 45).
7. Κατά της απόφασης µε την οποία επιβάλλονται κυρώσεις,
σύµφωνα µε το παρόν άρθρο, µπορεί να ασκηθεί ενδικοφανής
προσφυγή ενώπιον του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
εντός προθεσµίας τριάντα (30) ηµερών από την κοινοποίηση
στον ενδιαφερόµενο της σχετικής απόφασης και σύµφωνα µε τα
οριζόµενα στον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας.
8. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθορίζεται η διαδικασία είσπραξης των
ανωτέρω προστίµων και µπορεί να αναπροσαρµόζεται το κατώτερο και ανώτερο όριο των προστίµων.
9. Τα επιβαλλόµενα χρηµατικά πρόστιµα βεβαιώνονται και εισπράττονται από τις Δηµόσιες Οικονοµικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.),
σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δηµοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ) και αποτελούν έσοδα του Ειδικού Ταµείου Ενεργειακής Απόδοσης του άρθρου 21.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ III
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟ
Άρθρο 15
Προώθηση της απόδοσης στη θέρµανση και ψύξη
(άρθρο 14 και παράγραφος 6 του άρθρου 24
της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ)
1. Η Διεύθυνση Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας και Ηλεκτρικής
Ενέργειας της Γενικής Γραµµατείας Ενέργειας και Ορυκτών
Πρώτων Υλών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας έχει
την ευθύνη για την εκπόνηση περιεκτικής αξιολόγησης του δυναµικού υλοποίησης της συµπαραγωγής υψηλής απόδοσης και
της αποδοτικής τηλεθέρµανσης και τηλεψύξης, η οποία περιλαµβάνει τα πληροφοριακά στοιχεία που αναφέρονται στο Παράρτηµα VIII και λαµβάνει πλήρως υπόψη την ανάλυση του
δυναµικού συµπαραγωγής υψηλής απόδοσης που αναφέρεται
στο ν. 3734/2009 (Α’ 8).
2. Η περιεκτική αξιολόγηση της παραγράφου 1 εγκρίνεται µε
απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και κοινοποιείται από τη Γενική Γραµµατεία Ενέργειας και Ορυκτών
Πρώτων Υλών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας
έως την 31η Δεκεµβρίου 2015 στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η αξιολόγηση επικαιροποιείται και κοινοποιείται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανά πενταετία, ύστερα από αίτηµά της. Αν έχει ήδη
εκπονηθεί ισοδύναµη αξιολόγηση, αυτή κοινοποιείται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
3. Με αποφάσεις των αρµόδιων Υπουργών ή Περιφερειαρχών
θεσπίζονται µέτρα που συντελούν ώστε να λαµβάνεται δεόντως
υπόψη σε τοπικό και σε περιφερειακό επίπεδο η δυνατότητα χρήσης αποδοτικών συστηµάτων θέρµανσης και ψύξης, και ιδίως
εκείνων που χρησιµοποιούν συµπαραγωγή υψηλής απόδοσης,
σε συνδυασµό µε τη δυνατότητα ανάπτυξης τοπικών και περιφερειακών αγορών θερµότητας.
4. Για τους σκοπούς της αξιολόγησης που αναφέρεται στην
παράγραφο 1, η Διεύθυνση Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας και
Ηλεκτρικής Ενέργειας της Γενικής Γραµµατείας Ενέργειας και
Ορυκτών Πρώτων Υλών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και
Ενέργειας έχει την ευθύνη για τη διενέργεια ανάλυσης κόστουςοφέλους, η οποία εγκρίνεται µε απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και:
α) καλύπτει όλη την Επικράτεια και βασίζεται στις κλιµατικές
συνθήκες, στην οικονοµική σκοπιµότητα και στην τεχνική καταλληλότητα, σύµφωνα µε το Μέρος 1 του Παραρτήµατος IX,
β) µπορεί να διευκολύνει τον εντοπισµό των πιο αποδοτικών
λύσεων από άποψη πόρων και κόστους για την εκπλήρωση των
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απαιτήσεων θέρµανσης και ψύξης,
γ) αποτελεί τµήµα της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων βάσει της κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονοµίας και
Οικονοµικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων
Έργων, µε αριθµό ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ.107017/28.8.2006 (Β’
1225), µε την οποία συµµορφώθηκε η ελληνική νοµοθεσία µε τις
διατάξεις της Οδηγίας 2001/42/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 27ης Ιουνίου 2001 (ΕΕ L 197 της
31.7.2001), στις περιπτώσεις έργων για τα οποία απαιτείται Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίµηση.
5. Αν η αξιολόγηση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 και η
ανάλυση κόστους-οφέλους που αναφέρεται στην παράγραφο 4
εντοπίσουν δυνατότητες υλοποίησης της συµπαραγωγής υψηλής απόδοσης ή της αποδοτικής τηλεθέρµανσης και τηλεψύξης
τα οφέλη των οποίων υπερβαίνουν τα κόστη, εκδίδεται απόφαση
του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας µετά από εισήγηση
της Διεύθυνσης Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας και Ηλεκτρικής
Ενέργειας της Γενικής Γραµµατείας Ενέργειας και Ορυκτών
Πρώτων Υλών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, µε
την οποία θεσπίζονται µέτρα για την ανάπτυξη αποδοτικών υποδοµών τηλεθέρµανσης και τηλεψύξης ή για τη διευκόλυνση της
ανάπτυξης συµπαραγωγής υψηλής απόδοσης και τη χρήση θέρµανσης και ψύξης από απορριπτόµενη θερµότητα και ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, σύµφωνα µε τις παραγράφους 1, 2, 7 και
14.
6. Αν η αξιολόγηση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 και η
ανάλυση κόστους-οφέλους που αναφέρεται στην παράγραφο 4
δεν εντοπίσουν δυνατότητες τα οφέλη των οποίων υπερβαίνουν
τα κόστη, περιλαµβανοµένου του διοικητικού κόστους για τη διεξαγωγή της ανάλυσης κόστους-οφέλους που αναφέρεται στην
παράγραφο 7, δεν εφαρµόζονται οι απαιτήσεις της παραγράφου
5.
7. Ανάλυση κόστους-οφέλους διενεργείται, από τους φορείς
λειτουργίας των παρακάτω εγκαταστάσεων, σύµφωνα µε το
µέρος 2 του Παραρτήµατος IX, υποχρεωτικά, όταν:
α) σχεδιάζεται µια νέα θερµική εγκατάσταση ηλεκτροπαραγωγής µε συνολική ονοµαστική θερµική ισχύ άνω των είκοσι µεγαβάτ (20 MW), προκειµένου να αξιολογηθεί το κόστος και τα
οφέλη από τη λειτουργία της εγκατάστασης ως εγκατάστασης
συµπαραγωγής υψηλής απόδοσης,
β) ανακαινίζεται ουσιαστικά µια υφιστάµενη θερµική εγκατάσταση ηλεκτροπαραγωγής µε συνολική ονοµαστική θερµική ισχύ
άνω των είκοσι µεγαβάτ (20 MW), προκειµένου να αξιολογηθεί
το κόστος και τα οφέλη από τη µετατροπή της σε συµπαραγωγή
υψηλής απόδοσης,
γ) σχεδιάζεται ή ανακαινίζεται ουσιαστικά βιοµηχανική εγκατάσταση µε συνολική ονοµαστική θερµική ισχύ άνω των είκοσι
µεγαβάτ (20 MW) που παράγει απορριπτόµενη θερµότητα σε
χρήσιµα επίπεδα θερµοκρασίας, προκειµένου να αξιολογηθεί το
κόστος και τα οφέλη από τη χρησιµοποίηση της απορριπτόµενης
θερµότητας για την κάλυψη οικονοµικά αιτιολογηµένης ζήτησης,
µεταξύ άλλων µέσω συµπαραγωγής και από τη σύνδεση αυτής
της εγκατάστασης σε δίκτυο τηλεθέρµανσης και τηλεψύξης,
δ) σχεδιάζεται ένα νέο δίκτυο τηλεθέρµανσης και τηλεψύξης
ή όταν σε υφιστάµενο δίκτυο προβλέπεται νέα εγκατάσταση παραγωγής ενέργειας µε συνολική ονοµαστική θερµική ισχύ άνω
των είκοσι µεγαβάτ (20 MW), ή όταν υφιστάµενη εγκατάσταση
αυτών των χαρακτηριστικών πρόκειται να ανακαινιστεί ουσιαστικά, προκειµένου να αξιολογηθεί το κόστος και τα οφέλη από
τη χρησιµοποίηση της απορριπτόµενης θερµότητας από κοντινές βιοµηχανικές εγκαταστάσεις.
Η ανάλυση κόστους-οφέλους περιλαµβάνει οικονοµική ανάλυση, σύµφωνα µε το Μέρος 2 του Παραρτήµατος IX. Με απόφαση του Υπουργού, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, µετά από
εισήγηση της Διεύθυνσης Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας και
Ηλεκτρικής Ενέργειας της Γενικής Γραµµατείας Ενέργειας και
Ορυκτών Πρώτων Υλών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και
Ενέργειας θεσπίζονται κατευθυντήριες αρχές για τη µέθοδο, τις
παραδοχές και το χρονικό ορίζοντα της οικονοµικής ανάλυσης.
8. Η τοποθέτηση εξοπλισµού για τη δέσµευση διοξειδίου του
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άνθρακα που παράγεται σε εγκαταστάσεις καύσης µε σκοπό την
αποθήκευσή του σε γεωλογικούς σχηµατισµούς, σύµφωνα µε
όσα προβλέπονται στην κοινή απόφαση των Υπουργών Αναπληρωτή Οικονοµικών, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής µε
αριθµό Η.Π. 48416/2037/Ε.103/7.11.2011 (Β’ 2516), όπως ισχύει,
µε την οποία συµµορφώθηκε το εθνικό δίκαιο µε τις διατάξεις
της Οδηγίας 2009/31/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου της 23ης Απριλίου 2009 (ΕΕ L 140 της 5.6.2009), δε
θεωρείται ανακαίνιση για τους σκοπούς των περιπτώσεων β’, γ’
και δ’ της παραγράφου 7.
9. Η ανάλυση κόστους-οφέλους που αναφέρεται στις περιπτώσεις γ’ και δ’ της παραγράφου 7 απαιτείται να διεξάγεται σε συνεργασία µε τις εταιρείες που είναι υπεύθυνες για τη λειτουργία
των δικτύων τηλεθέρµανσης και τηλεψύξης.
10. Από την υποχρέωση της παραγράφου 7 εξαιρούνται:
α) οι εγκαταστάσεις ηλεκτροπαραγωγής για την κάλυψη της
ζήτησης σε περιόδους αιχµής ή την παραγωγή εφεδρικής ενέργειας που προορίζονται να λειτουργούν λιγότερο από χίλιες πεντακόσιες (1.500) ώρες ετησίως κατά µέσο όρο για περίοδο πέντε
(5) ετών,
β) οι εγκαταστάσεις που πρέπει να βρίσκονται κοντά σε χώρο
αποθήκευσης σε γεωλογικούς σχηµατισµούς που έχουν εγκριθεί
δυνάµει της κοινής απόφασης των Υπουργών Αναπληρωτή Οικονοµικών, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής µε αριθµό
Η.Π. 48416/2037/Ε.103/7.11.2011 (Β’ 2516), όπως ισχύει,
γ) οι βιοµηχανικές εγκαταστάσεις, ονοµαστικής θερµικής
ισχύος άνω των είκοσι µεγαβάτ (20 MW), για τις οποίες ο λόγος
της ετήσιας απορριπτόµενης θερµότητας (µετρούµενη σε γιγαβατώρες - GWh) προς την απόσταση (µετρούµενη σε χιλιόµετρα
- km) από το δίκτυο τηλεθέρµανσης / τηλεψύξης είναι µικρότερος από 1,5.
11. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
µετά από εισήγηση της Διεύθυνσης Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας και Ηλεκτρικής Ενέργειας της Γενικής Γραµµατείας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών του Υπουργείου
Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθορίζεται διαδικασία επαλήθευσης για το κριτήριο εξαίρεσης που αναφέρεται στην περίπτωση
α’ της παραγράφου 10.
12. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
µετά από εισήγηση της Διεύθυνσης Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας και Ηλεκτρικής Ενέργειας της Γενικής Γραµµατείας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών του Υπουργείου
Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθορίζονται τα κατώτατα όρια,
εκφρασµένα ως ποσά της διαθέσιµης χρήσιµης απορριπτόµενης
θερµότητας, ως ζήτηση για θερµότητα ή ως αποστάσεις µεταξύ
των βιοµηχανικών εγκαταστάσεων και των δικτύων τηλεθέρµανσης, για την εξαίρεση µεµονωµένων εγκαταστάσεων από τις διατάξεις των περιπτώσεων γ’ και δ’ της παραγράφου 7.
13. Τα κατώτατα όρια της παραγράφου 12 και οι εξαιρέσεις
της παραγράφου 10 κοινοποιούνται από τη Γενική Γραµµατεία
Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τυχόν µεταγενέστερες αλλαγές που επέρχονται σε αυτές κοινοποιούνται
εκ νέου.
14. Κατά την έγκριση των αδειών των αποφάσεων του Υπουργού Ανάπτυξης µε αριθµό Δ5-ΗΛ/Β/Φ.1/οικ.17951/ 6.12.2000 (Β’
1498), του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής µε αριθµό ΥΑΠΕ/Φ1/14810/4.10.2011 (Β’ 2373) και
του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας µε αριθµό 483/35/Φ.15/17.1.2012 (Β’ 158), εκτός από
όσα ορίζονται στις αποφάσεις αυτές:
α) λαµβάνονται υπόψη τα αποτελέσµατα της περιεκτικής αξιολόγησης που αναφέρεται στην παράγραφο 1,
β) διασφαλίζεται ότι πληρούνται οι απαιτήσεις της παραγράφου 4, και
γ) λαµβάνεται υπόψη το αποτέλεσµα της ανάλυσης κόστουςοφέλους που αναφέρεται στην παράγραφο 7.
15. Με αποφάσεις των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού κατά περίπτωση,
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µπορεί να καθορίζονται εξαιρέσεις για µεµονωµένες εγκαταστάσεις από την απαίτηση, βάσει των κριτηρίων αδειοδότησης που
αναφέρονται στην παράγραφο 14, να θέτουν σε εφαρµογή επιλογές των οποίων τα οφέλη υπερβαίνουν το κόστος, εφόσον
συντρέχουν επιτακτικοί νοµικοί, ιδιοκτησιακοί ή οικονοµικοί λόγοι
να το πράττουν. Οι εξαιρέσεις αυτές αποστέλλονται από τις αρµόδιες Γενικές Γραµµατείες στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή µε αιτιολογηµένη κοινοποίηση της απόφασης εντός τριών (3) µηνών από
την ηµεροµηνία της λήψης της.
16. Οι παράγραφοι 7 έως και 15 εφαρµόζονται σε εγκαταστάσεις, οι οποίες καλύπτονται από την κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής µε αριθµό 36060/1155/Ε.103/16.6.2013 (Β’ 1450) µε την
οποία ενσωµατώθηκε στην εθνική νοµοθεσία η Οδηγία
2010/75/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
της 24ης Νοεµβρίου 2010 περί βιοµηχανικών εκποµπών (ΕΕ L
334 της 17.12.2010), µε την επιφύλαξη των απαιτήσεών της.
17. Κάθε διαθέσιµη στήριξη της συµπαραγωγής υπόκειται
στον όρο ότι η παραγόµενη ηλεκτρική ενέργεια προέρχεται από
συµπαραγωγή υψηλής απόδοσης και η απορριπτόµενη θερµότητα χρησιµοποιείται αποτελεσµατικά για να επιτευχθεί εξοικονόµηση πρωτογενούς ενέργειας. Η δηµόσια στήριξη της
συµπαραγωγής και της παραγωγής και των δικτύων τηλεθέρµανσης υπάγεται στους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων, κατά περίπτωση.
18. Η Διεύθυνση Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας και Ηλεκτρικής Ενέργειας και η Διεύθυνση Ενεργειακών Πολιτικών και Ενεργειακής Αποδοτικότητας της Γενικής Γραµµατείας Ενέργειας και
Ορυκτών Πρώτων Υλών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και
Ενέργειας έχουν την ευθύνη για την εκπόνηση ετήσιων εκθέσεων, οι οποίες υποβάλλονται από τη Γενική Γραµµατεία Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών του Υπουργείου
Περιβάλλοντος και Ενέργειας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή έως τις
30 Απριλίου κάθε έτους και περιλαµβάνουν στατιστικά στοιχεία
για:
α) την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και θερµότητας από
συµπαραγωγή υψηλής και χαµηλής απόδοσης, σύµφωνα µε τη
µεθοδολογία του Παραρτήµατος I, σε σχέση µε το συνολικό δυναµικό παραγωγής θερµότητας και ηλεκτρικής ενέργειας,
β) το δυναµικό συµπαραγωγής θερµότητας και ηλεκτρικής
ενέργειας και για τα καύσιµα που χρησιµοποιούνται στη συµπαραγωγή,
γ) την παραγωγή και το δυναµικό τηλεθέρµανσης και τηλεψύξης σε σχέση µε τη συνολική παραγωγή και το δυναµικό θερµότητας και ηλεκτρικής ενέργειας και
δ) την εξοικονόµηση πρωτογενούς ενέργειας που επιτυγχάνεται µε την εφαρµογή συµπαραγωγής, σύµφωνα µε τη µεθοδολογία του Παραρτήµατος II.
Άρθρο 16
Μετατροπή, µεταφορά και διανοµή ενέργειας
(άρθρο 15 της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ)
1. Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ), κατά την άσκηση των
κανονιστικών αρµοδιοτήτων της που προβλέπονται στο ν.
4001/2011, λαµβάνει υπόψη την ενεργειακή απόδοση για τη λειτουργία των υποδοµών φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας.
2. Η ΡΑΕ, στο πλαίσιο έκδοσης των κατ’ εξουσιοδότηση των
διατάξεων του ν. 4001/2011 αποφάσεών της, οι οποίες αφορούν
στην ανάπτυξη των τιµολογίων και στα συστήµατα µεταφοράς
και δίκτυα διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας και λαµβάνοντας
υπόψη το κόστος και τα οφέλη κάθε µέτρου, προβλέπει κίνητρα
για τους διαχειριστές συστήµατος µεταφοράς και τους διαχειριστές δικτύων διανοµής, ώστε να διαθέτουν υπηρεσίες συστήµατος στους χρήστες δικτύου επιτρέποντάς τους να εφαρµόζουν
µέτρα βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης στο πλαίσιο της συνεχιζόµενης ανάπτυξης ευφυών δικτύων.
3. Οι υπηρεσίες συστήµατος της παραγράφου 2 µπορούν να
καθορίζονται από τους διαχειριστές συστήµατος µεταφοράς και
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τους διαχειριστές δικτύων διανοµής και σε κάθε περίπτωση δεν
έχουν αρνητικές επιπτώσεις στην ασφάλεια του συστήµατος
ή/και των δικτύων.
4. Για την ηλεκτρική ενέργεια, η ΡΑΕ διασφαλίζει ότι οι κανονιστικές ρυθµίσεις δικτύου και τα τιµολόγια δικτύου, πληρούν τα
κριτήρια του Παραρτήµατος X, λαµβάνοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραµµές και τους κώδικες που εκπονούνται, σύµφωνα
µε τον Κανονισµό (ΕΚ) µε αριθµό 714/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 13ης Ιουλίου 2009 (ΕΕ L 211
της 14.8.2009).
5. Οι διαχειριστές συστήµατος µεταφοράς και οι διαχειριστές
δικτύων διανοµής αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας, υποβάλλουν
στη ΡΑΕ έως την 30ή Απριλίου 2016, έκθεση η οποία περιλαµβάνει:
α) εκτίµηση του δυναµικού αύξησης ενεργειακής απόδοσης
των οικείων υποδοµών αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας, ιδίως
όσον αφορά τη µεταφορά, τη διανοµή, τη διαχείριση φορτίου και
τη διαλειτουργικότητα, καθώς και τη σύνδεση µε τις εγκαταστάσεις παραγωγής ενέργειας, συµπεριλαµβανοµένων των δυνατοτήτων πρόσβασης σε εγκαταστάσεις παραγωγής ενέργειας πολύ
µικρής κλίµακας,
β) συγκεκριµένα µέτρα και επενδύσεις για την επίτευξη οικονοµικώς αποδοτικών βελτιώσεων της ενεργειακής απόδοσης
στην υποδοµή δικτύου, µε χρονοδιάγραµµα για την υλοποίησή
τους.
6. Η ΡΑΕ, κατόπιν δηµόσιας διαβούλευσης, γνωµοδοτεί στον
Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, προκειµένου έως την
30ή Ιουνίου 2016 µε απόφασή του να εγκριθούν προγράµµατα
µέτρων και επενδύσεων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης
στην υποδοµή δικτύου τους. Τα ως άνω προγράµµατα λαµβάνονται υπόψη από τους Διαχειριστές Δικτύων κατά την κατάρτιση
των Προγραµµάτων Ανάπτυξης των δικτύων τους, τα οποία εγκρίνονται από τη ΡΑΕ, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 14
και 108 του ν. 4001/2011.
7. Σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 4001/2011, µπορεί να εγκρίνονται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στοιχεία συστηµάτων και τιµολογιακών δοµών που εξυπηρετούν
κοινωνικούς σκοπούς για τη µεταφορά και διανοµή ενέργειας
µέσω δικτύου, µε την προϋπόθεση ότι οι ενδεχόµενες διαταραχές στο σύστηµα µεταφοράς και διανοµής είναι οι ελάχιστες δυνατές και δεν είναι δυσανάλογες προς τους κοινωνικούς
σκοπούς.
8. Η ΡΑΕ, κατά την έγκριση των τιµολογίων πρόσβασης στο
σύστηµα µεταφοράς και στα δίκτυα διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας, σύµφωνα µε τη διαδικασία που καθορίζεται στο άρθρο 140
του ν. 4001/2011, διασφαλίζει ότι δεν υφίστανται σε αυτά κίνητρα
που αποβαίνουν σε βάρος της συνολικής απόδοσης (συµπεριλαµβανοµένης της ενεργειακής απόδοσης) της παραγωγής, της
µεταφοράς, της διανοµής και της προµήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, ή που ενδέχεται να παρεµποδίζουν τη συµµετοχή της ανταπόκρισης στη ζήτηση, στις αγορές εξισορρόπησης και στην
παροχή επικουρικών υπηρεσιών. Η ΡΑΕ, στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων της, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 4001/2011 παρέχει κίνητρα στους διαχειριστές συστήµατος µεταφοράς και
στους διαχειριστές δικτύων διανοµής προκειµένου να βελτιώνουν την αποτελεσµατικότητα του σχεδιασµού και της λειτουργίας των υποδοµών και διασφαλίζει ότι τα τιµολόγια παρέχουν
στους προµηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας τη δυνατότητα να βελτιώνουν τη συµµετοχή των καταναλωτών στην αποδοτικότητα
του συστήµατος, συµπεριλαµβανοµένης της ανταπόκρισης στη
ζήτηση ανάλογα µε τις εγχώριες συνθήκες.
9. Με την επιφύλαξη των άρθρων 9 και 10 του ν. 3468/2006 (Α’
129), όπως ισχύουν, οι διαχειριστές συστήµατος µεταφοράς και
οι διαχειριστές δικτύων διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας, όταν
είναι υπεύθυνοι για την κατανοµή των φορτίων των εγκαταστάσεων παραγωγής, στην επικράτειά τους:
α) εγγυώνται τη µεταφορά και διανοµή ηλεκτρικής ενέργειας
από συµπαραγωγή υψηλής απόδοσης,
β) δίνουν προτεραιότητα ή εγγυώνται την πρόσβαση στο δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας από συµπαραγωγή υψηλής απόδοσης,

1738

γ) κατά την κατανοµή φορτίου εγκαταστάσεων ηλεκτροπαραγωγής, δίνουν προτεραιότητα στην ηλεκτρική ενέργεια από συµπαραγωγή υψηλής απόδοσης, στο βαθµό που το επιτρέπει η
ασφαλής λειτουργία του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας.
10. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας
µετά από γνώµη της ΡΑΕ καθορίζονται λεπτοµερώς οι κανόνες
που αφορούν την κατάταξη των διαφόρων προτεραιοτήτων πρόσβασης και κατανοµής των φορτίων οι οποίες χορηγούνται στα
συστήµατα ηλεκτρισµού. Με την ίδια απόφαση, καθορίζονται διαβαθµίσεις µεταξύ και εντός των διαφόρων τύπων ανανεώσιµων
πηγών ενέργειας και συµπαραγωγής υψηλής απόδοσης, όταν
παρέχεται κατά προτεραιότητα πρόσβαση ή κατανοµή φορτίων
για συµπαραγωγή υψηλής απόδοσης ώστε να µην εµποδίζεται η
κατά προτεραιότητα πρόσβαση ή κατανοµή ενέργειας από µεταβλητής παραγωγής ανανεώσιµες πηγές ενέργειας.
11. Σε κάθε περίπτωση, οι διαχειριστές συστηµάτων µεταφοράς και οι διαχειριστές δικτύων διανοµής οφείλουν να συµµορφώνονται προς τις απαιτήσεις που καθορίζονται στο Παράρτηµα
XI.
12. Οι φορείς εκµετάλλευσης συµπαραγωγής υψηλής απόδοσης µπορούν να προσφέρουν υπηρεσίες εξισορρόπησης και
άλλες λειτουργικές υπηρεσίες σε επίπεδο διαχειριστών συστήµατος µεταφοράς ή διαχειριστών δικτύων διανοµής, όπου αυτό
είναι τεχνικά και οικονοµικά εφικτό µε τον τρόπο λειτουργίας της
εγκατάστασης συµπαραγωγής υψηλής απόδοσης. Οι διαχειριστές συστήµατος µεταφοράς και οι διαχειριστές δικτύων διανοµής εξασφαλίζουν ότι οι εν λόγω υπηρεσίες αποτελούν µέρος
µιας διαδικασίας υποβολής προσφορών για παροχή υπηρεσιών
που είναι διαφανής, αµερόληπτη και ανοικτή σε έλεγχο σε
βάθος. Λεπτοµέρειες εφαρµογής των ανωτέρω προβλέπονται
στους σχετικούς κώδικες διαχείρισης συστήµατος και δικτύων.
13. Η ΡΑΕ µπορεί να απαιτεί από τους διαχειριστές συστήµατος µεταφοράς και τους διαχειριστές δικτύων διανοµής να µειώνουν τα τέλη σύνδεσης και τα τέλη χρήσης δικτύων
προκειµένου να ενθαρρύνουν την εγκατάσταση µονάδων συµπαραγωγής υψηλής απόδοσης πλησίον των σηµείων ζήτησης.
14. Για τη σύνδεση σταθµών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας
από συµπαραγωγή υψηλής απόδοσης µε το σύστηµα µεταφοράς ή τα δίκτυα διανοµής, ισχύουν κατ’ αναλογία οι διατάξεις
του άρθρου 4 του ν. 3851/2010
(Α’ 85).
15. Η ΡΑΕ, κατά την άσκηση των αρµοδιοτήτων της, µεριµνά
για τη δηµιουργία συνθηκών που επιτρέπουν, στο µέτρο του δυνατού, και µε κάθε πρόσφορο µέσο, τη συµµετοχή στην αγορά
ηλεκτρικής ενέργειας ενδεχόµενων πόρων από την πλευρά της
ζήτησης, όπως η απόκριση στη ζήτηση. Σχετικές προβλέψεις ενσωµατώνονται στους σχετικούς Κώδικες διαχείρισης συστήµατος και δικτύων.
16. Η ΡΑΕ, υπό τους όρους των εγγενών στη διαχείριση δικτύων τεχνικών περιορισµών, διασφαλίζει, µέσω σχετικών προβλέψεων στους σχετικούς κώδικες, ότι οι διαχειριστές
συστηµάτων µεταφοράς και δικτύων διανοµής, κατά την εκπλήρωση των απαιτήσεων για την εξισορρόπηση παραγωγής - φορτίου και τις βοηθητικές υπηρεσίες, αντιµετωπίζουν όσους
παρέχουν υπηρεσίες ανταπόκρισης στην ενεργειακή ζήτηση,
συµπεριλαµβανοµένων των φορέων συγκέντρωσης, µε αµερόληπτο τρόπο, µε βάση τις τεχνικές δυνατότητές τους.
17. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας
µετά από εισήγηση της Διεύθυνσης Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας και Ηλεκτρικής Ενέργειας της Γενικής Γραµµατείας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών του Υπουργείου
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, υπό τους όρους των εγγενών στη
διαχείριση δικτύων τεχνικών περιορισµών και λαµβάνοντας
υπόψη τους κώδικες διαχείρισης συστήµατος και δικτύων, προωθείται η πρόσβαση και η συµµετοχή όσων παρέχουν υπηρεσίες
ανταπόκρισης στην ενεργειακή ζήτηση, στην εξισορρόπηση παραγωγής - φορτίου, στην εφεδρεία και σε άλλες αγορές υπηρεσιών συστήµατος. Η ΡΑΕ κατόπιν εισήγησης των Διαχειριστών
συστηµάτων µεταφοράς και δικτύων και σε συνεργασία µε τους
παρόχους υπηρεσιών στον τοµέα της ζήτησης και τους τελικούς
καταναλωτές, εγκρίνει τεχνικές ρυθµίσεις για τη συµµετοχή στις
αγορές υπηρεσιών συστήµατος, µε βάση τις τεχνικές απαιτήσεις
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των συγκεκριµένων αγορών και τις δυνατότητες ανταπόκρισης
στη ζήτηση. Οι προδιαγραφές αυτές περιλαµβάνουν τη συµµετοχή των φορέων συγκέντρωσης.
18. Στις εκθέσεις που υποβάλλονται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σύµφωνα µε τις προβλέψεις της κοινής
απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων και Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιµατικής Αλλαγής µε αριθµό 36060/1155/Ε.103/14.6.2013
(Β’ 1450) και µε την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου
7 αυτής, περιλαµβάνονται πληροφορίες σχετικά µε τα επίπεδα
ενεργειακής απόδοσης των εγκαταστάσεων που πραγµατοποιούν καύση καυσίµων µε συνολική ονοµαστική θερµική ισχύ άνω
των πενήντα µεγαβάτ (50 MW), µε βάση τις σχετικές βέλτιστες
διαθέσιµες τεχνικές που έχουν αναπτυχθεί, σύµφωνα µε την ανωτέρω κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων και Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και την Οδηγία 2008/1/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 15ης Ιανουαρίου 2008 (ΕΕ L 24 της 29.1.2008), σχετικά µε την ολοκληρωµένη
πρόληψη και έλεγχο της ρύπανσης. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος
και Ενέργειας µπορεί µε απόφασή του να καθορίσει όρους, προϋποθέσεις και κίνητρα ώστε οι φορείς εκµετάλλευσης των εγκαταστάσεων που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο, να βελτιώσουν
τα µέσα ετήσια καθαρά λειτουργικά τους ποσοστά.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV
ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 17
Συστήµατα αναγνώρισης προσόντων και πιστοποίησης
(άρθρο 16 της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ)
1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας θεσπίζεται διαφανές και αξιόπιστο προς
τους καταναλωτές καθεστώς πιστοποίησης ενεργειακών ελεγκτών και καθορίζονται τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, οι φορείς
ελέγχου και οι διαδικασίες για την εγγραφή τους στο Μητρώο
Ενεργειακών Ελεγκτών, ο τρόπος, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία τήρησης του ανωτέρω Μητρώου, η διαδικασία διενέργειας
και υποβολής των ενεργειακών ελέγχων στο Αρχείο Ενεργειακών
Ελέγχων, η διαδικασία αξιολόγησης των εκθέσεων αποτελεσµάτων των ενεργειακών ελέγχων και κάθε άλλο σχετικό ζήτηµα.
2. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας
µπορεί να θεσπίζονται καθεστώτα πιστοποίησης των υπευθύνων
εγκατάστασης (εγκαταστατών) σχετικών µε την ενέργεια στοιχείων κτιρίου - κτιριακής µονάδας, όπως ορίζονται στην παράγραφο 8 του άρθρου 2 του ν. 4122/2013.
3. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας δηµοσιοποιεί
επαρκώς τα καθεστώτα πιστοποίησης της παραγράφου 1, έτσι
ώστε οι τελικοί καταναλωτές να γνωρίζουν την ύπαρξή τους.
Άρθρο 18
Πληροφόρηση και κατάρτιση
(άρθρο 17 της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ)
1. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας τηρεί ειδικό
διαδικτυακό χώρο για την ενηµέρωση όλων των πολιτών και των
ενδιαφεροµένων συντελεστών της αγοράς, όπως οι καταναλωτές, οι οικοδόµοι, οι µηχανικοί, οι ενεργειακοί ελεγκτές, καθώς
και οι εγκαταστάτες στοιχείων κτιρίου – κτιριακής µονάδας, οι
τράπεζες και άλλα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα, για τους διαθέσιµους µηχανισµούς ενεργειακής απόδοσης, το υφιστάµενο νοµικό και οικονοµικό πλαίσιο, τους χρηµατοδοτικούς µηχανισµούς
και τα προγράµµατα κατάρτισης, καθώς και κάθε άλλο µέτρο στο
πλαίσιο εφαρµογής του παρόντος νόµου, µε την επιφύλαξη της
προστασίας των προσωπικών δεδοµένων και των εµπορικά διαβαθµισµένων πληροφοριών.
2. Οι φορείς της κεντρικής δηµόσιας διοίκησης υποχρεούνται
να αναρτούν στους επίσηµους διαδικτυακούς χώρους που διατηρούν, πληροφοριακό υλικό σχετικά µε τα έργα ενεργειακής
αναβάθµισης των κτιριακών εγκαταστάσεών τους, κατ’ εφαρ-
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µογή του άρθρου 7.
3. Στα Εθνικά Σχέδια Δράσης Ενεργειακής Απόδοσης του άρθρου 5 είναι υποχρεωτικό να περιλαµβάνονται δράσεις δηµοσιότητας.
Άρθρο 19
Ενεργειακές υπηρεσίες
(άρθρο 18 της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ)
1. Για την προώθηση της αγοράς ενεργειακών υπηρεσιών και
την πρόσβαση των ΜΜΕ στην αγορά αυτή:
α) Καταχωρίζεται στο διαδικτυακό χώρο του
Μητρώου Επιχειρήσεων Ενεργειακών Υπηρεσιών (http://www.escoregistry.gr/), που τηρείται στο πλαίσιο της απόφασης του
Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής µε
αριθµό Δ6/Β/13280/ 7.6.2011 (Β’ 1228), πληροφοριακό υλικό που
περιλαµβάνει:
αα) τις διαθέσιµες Συµβάσεις Ενεργειακών Υπηρεσιών (ΣΕΑ)
και τις ρήτρες που πρέπει να περιλαµβάνονται στις εν λόγω συµβάσεις προκειµένου να διασφαλίζονται η εξοικονόµηση ενέργειας και τα δικαιώµατα των τελικών καταναλωτών,
ββ) τα χρηµατοοικονοµικά µέσα, τα κίνητρα, τις επιχορηγήσεις
και τα δάνεια για τη στήριξη έργων υπέρ της ενεργειακής απόδοσης,
γγ) κατάλογο των διαθέσιµων παρόχων ενεργειακών υπηρεσιών, οι οποίοι πληρούν τα κριτήρια εγγραφής στο Μητρώο Επιχειρήσεων Ενεργειακών Υπηρεσιών, σύµφωνα µε τη
Δ6/Β/13280/7.6.2011 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής,
δδ) υποδείγµατα ΣΕΑ, κυρίως για ανακαινίσεις κτιρίων, τα
οποία περιλαµβάνουν τουλάχιστον τα στοιχεία που παρατίθενται
στο Παράρτηµα XII,
εε) βέλτιστες πρακτικές για ΣΕΑ, κυρίως για ανακαινίσεις κτιρίων, οι οποίες περιλαµβάνουν, εφόσον υπάρχει, ανάλυση κόστους-οφέλους χρησιµοποιώντας µια προσέγγιση που θα
βασίζεται στον κύκλο ζωής.
β) Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ενθαρρύνει την
ανάπτυξη σηµάτων ποιότητας, µεταξύ άλλων, από εµπορικές
ενώσεις.
γ) Η αρµόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και
Ενέργειας πραγµατοποιεί ποιοτική επανεξέταση στο πλαίσιο του
Εθνικού Σχεδίου Δράσης Ενεργειακής Απόδοσης που αφορά την
υφιστάµενη και τη µελλοντική εξέλιξη της αγοράς ενεργειακών
υπηρεσιών.
2. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας έχει την ευθύνη
για την ορθή λειτουργία της αγοράς των ενεργειακών υπηρεσιών
και την πρόσβαση σε αυτή των µικροµεσαίων επιχειρήσεων και
για το σκοπό αυτόν:
α) Εντοπίζει και δηµοσιοποιεί στην ιστοσελίδα του σηµεία επαφής στα οποία οι τελικοί καταναλωτές µπορούν να λαµβάνουν
πληροφορίες σχετικά µε τις ενεργειακές υπηρεσίες.
β) Λαµβάνει, όπου απαιτείται, µέτρα για την άρση των κανονιστικών και µη κανονιστικών φραγµών που παρεµποδίζουν τη σύναψη ΣΕΑ και άλλων πρότυπων υπηρεσιών ενεργειακής
απόδοσης για τον εντοπισµό ή την εφαρµογή µέτρων εξοικονόµησης ενέργειας.
γ) Με διάταγµα που εκδίδεται µετά από πρόταση των Υπουργών Οικονοµικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, µπορεί να
συσταθεί ανεξάρτητος µηχανισµός διαµεσολάβησης, για τη διαχείριση καταγγελιών και την εξωδικαστική επίλυση διαφορών
που ανακύπτουν από ΣΕΑ.
Με το παραπάνω διάταγµα καθορίζονται τα προσόντα των διαµεσολαβητών, οι κανόνες και οι αρχές που διέπουν την εκτέλεση
του έργου τους, ο τρόπος και η διαδικασία της αξιολόγησης και
της επιλογής τους, το ύψος και ο τρόπος της αποζηµίωσής τους,
οι ιδιότητες που είναι ασυµβίβαστες µε το έργο τους, καθώς και
κάθε άλλο σχετικό θέµα.
δ) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας, Ανάπτυξης
και Τουρισµού και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, µπορεί να καθοριστεί το πλαίσιο λειτουργίας ανεξάρτητων µεσαζόντων για
την τόνωση της ανάπτυξης της αγοράς ενεργειακών υπηρεσιών
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από την πλευρά τόσο της ζήτησης όσο και της προσφοράς.
3. Οι διανοµείς ενέργειας και οι επιχειρήσεις λιανικής πώλησης
ενέργειας απέχουν από δραστηριότητες που ενδέχεται να παρακωλύσουν τη ζήτηση και την προµήθεια ενεργειακών υπηρεσιών
ή άλλων µέτρων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης, ή να παρεµποδίσουν την ανάπτυξη αγορών παρόµοιων υπηρεσιών ή µέτρων, µε αποκλεισµό, µεταξύ των άλλων, των ανταγωνιστών από
την αγορά ή µε κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης.
Άρθρο 20
Άλλα µέτρα προώθησης της ενεργειακής απόδοσης
(παράγραφος 1 του άρθρου 20 της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ)
Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και
του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού, και µε την επιφύλαξη
των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, µπορεί να θεσπίζονται χρηµατοοικονοµικά
µέσα ή και κίνητρα και να δηµιουργούνται ή να χρησιµοποιούνται
υπάρχοντες µηχανισµοί χρηµατοδότησης για µέτρα βελτίωσης
της ενεργειακής απόδοσης προκειµένου να µεγιστοποιηθούν τα
οφέλη από τη συγκέντρωση διαφόρων χρηµατοδοτικών ροών.
Με όµοια απόφαση χορηγούνται ενισχύσεις ήσσονος σηµασίας,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κανονισµού (ΕΕ) 1407/2013 της
Επιτροπής της 18ης Δεκεµβρίου 2013 (ΕΕ L 352 της 24.12.2013)
σχετικά µε τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης κατά την τελική χρήση και την ανάπτυξη της αγοράς ενεργειακών υπηρεσιών και καθορίζεται το περιεχόµενο των ενισχύσεων, η
διαδικασία, τα όργανα και οι προϋποθέσεις καταβολής τους,
καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα.
Άρθρο 21
Χρηµατοδοτική και τεχνική υποστήριξη µέσω
Ειδικού Ταµείου Ενεργειακής Απόδοσης
(παράγραφος 4 του άρθρου 20 της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ)
1. Με διάταγµα που εκδίδεται µετά από πρόταση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Οικονοµικών και Οικονοµίας,
Ανάπτυξης και Τουρισµού συστήνεται Ειδικό Ταµείο Ενεργειακής
Απόδοσης για τη χρηµατοδότηση προγραµµάτων και άλλων µέτρων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης, για την ανάπτυξη
της αγοράς παροχής ενεργειακών υπηρεσιών, καθώς και για την
υλοποίηση ενεργειών µε κοινωνικό χαρακτήρα, όπως η κατά προτεραιότητα υλοποίηση µέτρων ενεργειακής απόδοσης σε νοικοκυριά που πλήττονται από ενεργειακή ένδεια ή στην κοινωνική
κατοικία. Οι πόροι του Ταµείου προέρχονται κυρίως από εισφορές των διανοµέων ενέργειας, των διαχειριστών δικτύων διανοµής και των επιχειρήσεων λιανικής πώλησης ενέργειας κατά την
έννοια του παρόντος νόµου, καθώς επίσης και από έσοδα που
προκύπτουν από την εφαρµογή του παρόντος νόµου. Με το ανωτέρω διάταγµα καθορίζονται η διαδικασία σύστασης, οργάνωσης, διοίκησης και λειτουργίας του Ταµείου, οι πόροι, ο τρόπος
και η διαδικασία χρηµατοδότησής του, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα.
2. Μέχρι τη σύσταση του ανωτέρω Ταµείου, για τη χρηµατοδότηση προγραµµάτων και άλλων µέτρων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης, καθώς και για την ανάπτυξη της αγοράς
παροχής ενεργειακών υπηρεσιών χρησιµοποιείται το νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου µε την επωνυµία Πράσινο Ταµείο, το
οποίο ιδρύθηκε µε το άρθρο 19 του ν.δ. 1262/1972 (Α’ 194) και
µετονοµάσθηκε µε την παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 3889/2010 (Α’
182). Οι πόροι που αναφέρονται παραπάνω αποτελούν έσοδα
του Πράσινου Ταµείου και αποδίδονται σε αυτό, σε ειδικό λογαριασµό που τηρεί στην Τράπεζα της Ελλάδος, και ειδικότερα στο
λογαριασµό µε αριθµό 0266338 (ΙΒΑΝ GR 960100 0240 0000
0000 0266 338).
3. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 3 του ν. 3889/2010 προστίθεται περίπτωση ζ’ ως εξής:
«ζ) Τα έσοδα που προκύπτουν από την εφαρµογή της ενσωµάτωσης της Οδηγίας 27/2012/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2012 (ΕΕ L 315 της
14.11.2012 στο εσωτερικό δίκαιο.».
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4. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 3 της απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής µε
αριθµό 4503/23.11.2012 (Β’ 3184), η 4η οµάδα πόρων, αντικαθίσταται ως εξής:
«4η) Πόροι αντιµετώπισης της κλιµατικής αλλαγής και βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης, που κατευθύνονται εν γένει σε
προγράµµατα και δράσεις σχετικά µε την εξυπηρέτηση των στόχων προώθησης ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, εξοικονόµησης
ενέργειας και εν γένει βιώσιµης χρήσης της ενέργειας, είτε σε
δράσεις τοπικής εµβέλειας στις περιοχές εγκατάστασης ή διέλευσης δικτύων ενεργειακών υποδοµών είτε σε συνολικότερες
δράσεις µείωσης των εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου.»
Άρθρο 22
Συντελεστές µετατροπής
(άρθρο 21 της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ)
Για τους σκοπούς της σύγκρισης της εξοικονόµησης ενέργειας και της µετατροπής σε συγκρίσιµη µονάδα ισχύουν οι συντελεστές µετατροπής του Παραρτήµατος IV.
Άρθρο 23
Παραρτήµατα
Τα Παραρτήµατα I έως ΧΙII αποτελούν αναπόσπαστο µέρος
του παρόντος νόµου, τα οποία µπορούν να τροποποιούνται, σύµφωνα µε τα εκάστοτε ισχύοντα στο ενωσιακό δίκαιο µε αποφάσεις του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του κατά
περίπτωση συναρµόδιου Υπουργού.
ΜΕΡΟΣ Γ’
ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ V
ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Άρθρο 24
Πράσινες Δηµόσιες Συµβάσεις
Το άρθρο 18 του ν. 3855/2010 (Α’95) αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 18
Πράσινες Δηµόσιες Συµβάσεις
1. Ως επισπεύδουσα υπηρεσία για τη χάραξη Εθνικής Πολιτικής και την εκπόνηση Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την προώθηση των Πράσινων Δηµόσιων Συµβάσεων, βάσει των
ρυθµίσεων της ενωσιακής νοµοθεσίας, ορίζεται η Γενική Γραµµατεία Εµπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού. Η ανωτέρω Γενική
Γραµµατεία στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων της, συνεργάζεται µε
τις υπηρεσίες των συναρµόδιων Υπουργείων και φορέων του δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα για την προώθηση των απαραίτητων
νοµοθετικών ρυθµίσεων και για τη λήψη των αναγκαίων µέτρων
που απαιτούνται για την εφαρµογή των σχετικών διατάξεων για
τις Πράσινες Δηµόσιες Συµβάσεις.
2. Για την πραγµατοποίηση του συντονιστικού έργου του
Υπουργείου Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού, την εναρµόνιση των πολιτικών που ασκούνται από τα συναρµόδια Υπουργεία, καθώς επίσης τη χάραξη Εθνικής Πολιτικής και την
εκπόνηση Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την προώθηση των Πράσινων Δηµόσιων Συµβάσεων συστήνεται ενδεκαµελής Επιτροπή,
που αποτελείται από:
α) Ένα (1) µέλος, ως Πρόεδρο, µε τον αναπληρωτή του, από
το Υπουργείο Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού.
β) Ένα (1) µέλος, ως Αντιπρόεδρο, µε τον αναπληρωτή του,
από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
γ) Δύο (2) µέλη, µε τους αναπληρωτές τους, από το Υπουργείο
Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού.
δ) Ένας (1) µέλος, µε τον αναπληρωτή του, από το Υπουργείο

Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
ε) Ένα (1) µέλος, µε τον αναπληρωτή του, από το Υπουργείο
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.
στ) Δύο (2) µέλη, µε τους αναπληρωτές τους, από το Υπουργείο Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτυών.
ζ) Δύο (2) µέλη, µε τους αναπληρωτές τους, από την Ενιαία
Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων Συµβάσεων.
η) Ένα (1) µέλος, µε τον αναπληρωτή του, από την Επιτροπή
Προµηθειών Υγείας.
3. Στην Επιτροπή µπορεί να καλούνται, αναλόγως του θέµατος
και εφόσον κρίνεται από την Επιτροπή αναγκαίο, και εκπρόσωποι
άλλων κατά περίπτωση Υπουργείων ή άλλων φορέων του δηµόσιου ή του ιδιωτικού τοµέα ή πανεπιστηµιακών και επιστηµονικών
ιδρυµάτων και οργανισµών ή συνδέσµων, ενώσεων και επιµελητηρίων ή οργανώσεων προστασίας του περιβάλλοντος ή συλλόγων καταναλωτών.
4. Τα µέλη της Επιτροπής προτείνονται από τα Υπουργεία που
εκπροσωπούν και ορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο
Πρόεδρος της Επιτροπής και ο αναπληρωτής του, καθορίζονται
θέµατα λειτουργίας της, ο τρόπος λήψης αποφάσεων και κάθε
σχετικό θέµα για την εκτέλεση του έργου της, σύµφωνα µε τις
διατάξεις του ν. 2690/1999. Με την απόφαση αυτή για τη γραµµατειακή υποστήριξη της Επιτροπής ορίζεται ένας υπάλληλος
του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού µε τον
αναπληρωτή του.
5. Με απόφαση του αρµόδιου Υπουργού που εκδίδεται ύστερα
από απλή γνώµη της Επιτροπής συγκροτούνται σε κάθε αρµόδιο
Υπουργείο επιµέρους οµάδες εργασίας προκειµένου να παρέχουν τη συνδροµή τους στο έργο της Επιτροπής και στα επιµέρους θέµατα των Πράσινων Δηµόσιων Συµβάσεων που άπτονται
της αρµοδιότητας των Υπουργείων τους.
6. Η Επιτροπή έχει ιδίως τις ακόλουθες αρµοδιότητες:
α) την εκπόνηση Σχεδίου Δράσης για την προώθηση των Πράσινων Δηµόσιων Συµβάσεων και την υποβολή προτάσεων για τη
χάραξη εθνικής πολιτικής µέσα σε προθεσµία δεκαοκτώ (18)
µηνών από την έναρξη της λειτουργίας της. Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης εγκρίνεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού και Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
β) την έγκαιρη ενηµέρωση των προµηθευτών των δηµοσίων
φορέων, καθώς και άλλων ενδιαφεροµένων,
γ) την εξέταση σύνταξης περιβαλλοντικών κριτηρίων ή την υιοθέτηση αυτών που έχουν εκδοθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή,
δ) την επιλογή προϊόντων, υπηρεσιών και έργων στα οποία θα
εφαρµοστούν περιβαλλοντικά κριτήρια,
ε) την αξιολόγηση, την παρακολούθηση της εφαρµογής και
την επικαιροποίηση της εθνικής πολιτικής και του Σχεδίου Δράσης στη χώρα µας,
στ) την εισήγηση προς τον Υπουργό Οικονοµίας, Ανάπτυξης
και Τουρισµού και τον αρµόδιο Υπουργό κάθε αναγκαίας νοµοθετικής ρύθµισης και τροποποίησης του υφιστάµενου νοµοθετικού πλαισίου, όπου απαιτείται, καθώς και της λήψης των
αναγκαίων µέτρων για την εφαρµογή των σχετικών διατάξεων
για τις Πράσινες Δηµόσιες Συµβάσεις και την πραγµατοποίηση
του σκοπού τους,
ζ) την εισήγηση προς τον Υπουργό Οικονοµίας, Ανάπτυξης και
Τουρισµού και τον αρµόδιο Υπουργό της πρόσκλησης ειδικών
εµπειρογνωµόνων και επιστηµόνων οι οποίοι ασχολούνται µε την
έρευνα σε θέµατα που άπτονται του σκοπού της Επιτροπής µε
σκοπό την τεχνική και επιστηµονική υποστήριξή της,
η) την εισήγηση προς τον Υπουργό Οικονοµίας, Ανάπτυξης και
Τουρισµού και τον αρµόδιο Υπουργό, της ανάθεσης µελετών και
προγραµµάτων, για την προώθηση της εφαρµογής των Πράσινων Δηµόσιων Συµβάσεων και του έργου της Επιτροπής, της οργάνωσης ή συµµετοχής σε σεµινάρια, προγράµµατα, διαλέξεις
ή δηµόσιες συζητήσεις για την ενηµέρωση, την ανάπτυξη και διάδοση των αρχών και εφαρµογών των Πράσινων Δηµόσιων Συµβάσεων.
7. Οι συνεδριάσεις της Επιτροπής, καθώς και των επιµέρους
Οµάδων Εργασίας που προβλέπεται ότι µπορεί να συσταθούν,
γίνονται εντός του κανονικού ωραρίου εργασίας χωρίς αµοιβή.»
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Άρθρο 25
Σχέδιο Δράσης Αντιµετώπισης της Ενεργειακής Πενίας
1. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
εκδίδεται Σχέδιο Δράσης για την Αντιµετώπιση της Ενεργειακής
Πενίας, µετά από πρόταση της επιτροπής της παραγράφου 2.
Στο Σχέδιο αποτυπώνονται δράσεις που σχετίζονται µε τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας και απορρέουν από την
εφαρµογή του παρόντος, καθώς και άλλα µέτρα κοινωνικής πολιτικής ή τιµολόγησης ενέργειας. Ο χρόνος για την εκπόνηση του
Σχεδίου ορίζεται, το αργότερο, σε έξι (6) µήνες από την έναρξη
ισχύος του παρόντος.
2. Για την υλοποίηση του σχεδίου ο Υπουργός Περιβάλλοντος
και Ενέργειας ορίζει µε απόφασή του πενταµελή Επιτροπή που
αποτελείται από εκπροσώπους των αρµόδιων Υπουργείων, ανεξάρτητων αρχών, καθώς και δηµόσιων ή ιδιωτικών φορέων του
ενεργειακού τοµέα. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο Πρόεδρος
της Επιτροπής και ο αναπληρωτής του, καθορίζονται θέµατα λειτουργίας της, ο τρόπος λήψης αποφάσεων και κάθε σχετικό
θέµα για την εκτέλεση του έργου της, σύµφωνα µε τις διατάξεις
του ν. 2690/1999. Με την απόφαση αυτή για τη γραµµατειακή
υποστήριξη της Επιτροπής ορίζεται ένας υπάλληλος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας µε τον αναπληρωτή του. Οι
συνεδριάσεις της Επιτροπής γίνονται εντός του κανονικού ωραρίου εργασίας χωρίς αµοιβή.
3. Στην Επιτροπή µπορεί να καλούνται, εφόσον κρίνεται από
την Επιτροπή αναγκαίο, και εκπρόσωποι άλλων κατά περίπτωση
Υπουργείων ή άλλων φορέων του δηµόσιου ή του ιδιωτικού
τοµέα ή πανεπιστηµιακών και επιστηµονικών ιδρυµάτων και οργανισµών ή συνδέσµων, ενώσεων και επιµελητηρίων.
Άρθρο 26
Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών
και Εξοικονόµησης Ενέργειας
1. Το Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών και Εξοικονόµησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ), το οποίο έχει οριστεί ως Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο των δραστηριοτήτων που αφορούν στις Ανανεώσιµες Πηγές
Ενέργειας (ΑΠΕ), στην εξοικονόµηση ενέργειας και στην ορθολογική χρήση ενέργειας, σύµφωνα µε την παρ. 7 του άρθρου 5
του
ν. 2244/1994 (Α’ 168), όπως ισχύει, ορίζεται
και ως το Εθνικό Κέντρο για την υποστήριξη της εφαρµογής της
εθνικής πολιτικής για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης
και την προώθηση των Α.Π.Ε., σύµφωνα µε τις ρυθµίσεις του παρόντος.
2. Το ΚΑΠΕ, στο πλαίσιο των σκοπών του και για τις ανάγκες
του παρόντος νόµου, έχει τις ακόλουθες, ιδίως υποχρεώσεις:
α) παρέχει υπηρεσίες τεχνικού εµπειρογνώµονα σε δηµόσιους
φορείς για την προώθηση της ενεργειακής αναβάθµισης των κτιρίων τους,
β) παρέχει υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης σε δηµόσιους φορείς, σχετικά µε το σχεδιασµό και την υλοποίηση των δράσεών
τους για την αύξηση της ενεργειακής αποδοτικότητας σε κτίρια
ή άλλες λειτουργίες της αρµοδιότητάς τους,
γ) προβαίνει σε δράσεις ενηµέρωσης, ευαισθητοποίησης και
τεχνικής κατάρτισης,
δ) υποστηρίζει τεχνικά και επιστηµονικά τις αρµόδιες διευθύνσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στην εκπόνηση των µελετών και στη σύνταξη σχεδίων δράσης και
εκθέσεων, όπως ορίζεται αναλυτικά στις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 7 του ν. 3855/2010, στο πλαίσιο εκπλήρωσης των υποχρεώσεων που απορρέουν εν γένει από την
εθνική και ενωσιακή νοµοθεσία που σχετίζεται µε ζητήµατα ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων, εξοικονόµησης, ανανεώσιµων
πηγών ενέργειας και συµπαραγωγής.
3. Οι δαπάνες για τις δράσεις του παρόντος άρθρου µπορεί
να θεωρηθούν επιλέξιµες στο πλαίσιο υλοποίησης συγχρηµατοδοτούµενων προγραµµάτων ή άλλων µέτρων πολιτικής, εφόσον
πληρούνται οι προϋποθέσεις που τάσσει η σχετική νοµοθεσία
της Ένωσης.
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Άρθρο 27
Ετήσιο τέλος διατήρησης δικαιώµατος κατοχής
άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας
Η υποπαράγραφος Ι.2. της παραγράφου Ι του άρθρου πρώτου
του ν. 4152/2013 (Α’107) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«1. Οι κάτοχοι αδειών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από
σταθµούς ΑΠΕ ή ΣΗΘΥΑ του άρθρου 3 του
ν. 3468/2006
(Α’ 129) καταβάλλουν εντός του πρώτου τετραµήνου κάθε ηµερολογιακού έτους στη ΛΑΓΗΕ Α.Ε., υπέρ του ειδικού διαχειριστικού Λογαριασµού του άρθρου 40 του ν. 2773/1999 (Α’ 286),
ετήσιο τέλος ύψους ενός (1) ευρώ ανά κιλοβάτ (1 /kW) εγκατεστηµένης ισχύος. Σε περίπτωση που, σύµφωνα µε την οικεία
άδεια παραγωγής η µέγιστη ισχύς παραγωγής των σταθµών διαφοροποιείται από την εγκατεστηµένη, το ετήσιο τέλος υπολογίζεται σε ένα (1) ευρώ ανά κιλοβάτ (1 /kW) µέγιστης ισχύος
παραγωγής. Ειδικά για υβριδικούς σταθµούς, το ετήσιο τέλος
ανέρχεται σε ένα (1) ευρώ ανά κιλοβάτ (1 /kW) εγγυηµένης
ισχύος.
2. Η υποχρέωση της προηγούµενης περίπτωσης γεννάται:
α) για φωτοβολταϊκούς σταθµούς, µετά την παρέλευση ενός (1)
έτους από τη χορήγηση άδειας παραγωγής,
β) για σταθµούς έργων ΑΠΕ, οι οποίοι, βάσει των οικείων αδειών
παραγωγής, είτε ως τµήµα ενιαίου έργου είτε ως µεµονωµένοι,
συνδέονται µε το Εθνικό Διασυνδεδεµένο Σύστηµα µέσω ειδικού
προς τούτο υποθαλάσσιου καλωδίου, και για υβριδικούς σταθµούς µε σύστηµα αντλησιοταµίευσης, µετά την παρέλευση τεσσάρων (4) ετών από τη χορήγηση άδειας παραγωγής,
γ) για λοιπούς σταθµούς ΑΠΕ ή ΣΗΘΥΑ, µετά την παρέλευση
τριών (3) ετών από τη χορήγηση άδειας παραγωγής
και λήγει µε την υποβολή της εγγυητικής επιστολής της περίπτωσης 3 της υποπαραγράφου Ι.1.
3. Σε περιπτώσεις αδειών παραγωγής που έχουν εκδοθεί µέχρι
9.5.2013, η υποχρέωση της περίπτωσης 1 γεννάται µετά την παρέλευση τριών (3) ετών, οκτώ (8) ετών και έξι (6) ετών από την έκδοση της άδειας παραγωγής, για τις περιπτώσεις α’, β’ και γ’ της
περίπτωσης 2 αντίστοιχα, και σε κάθε περίπτωση όχι πριν την
1.1.2014 και λήγει µε την υποβολή της εγγυητικής επιστολής της
περίπτωσης 4 της Υποπαραγράφου Ι.1. Ειδικά για το έτος 2014
δεν γεννάται υποχρέωση για την καταβολή του τέλους της περίπτωσης 1 για τις άδειες του προηγούµενου εδαφίου. Για υβριδικούς και ηλιοθερµικούς σταθµούς η υποχρέωση για την καταβολή
του τέλους της περίπτωσης 1 δεν γεννάται και για το έτος 2015.
4. Για τον υπολογισµό των ανωτέρω χρονικών περιόδων, ως
πρώτο ηµερολογιακό έτος θεωρείται το ηµερολογιακό έτος που
έπεται εκείνου κατά το οποίο χορηγήθηκε η άδεια παραγωγής
ηλεκτρικής ενέργειας. Για σταθµούς ΑΠΕ που αποτελούν τµήµα
ενιαίου έργου, όπως ορίζεται στην ανωτέρω περίπτωση 2β, ως
πρώτο ηµερολογιακό έτος θεωρείται το ηµερολογιακό έτος που
έπεται εκείνου κατά το οποίο χορηγήθηκε η πρώτη άδεια παραγωγής. Το ετήσιο τέλος της περίπτωσης 1 της παρούσας υποπαραγράφου οφείλεται ολόκληρο και για το ηµερολογιακό έτος,
εντός του οποίου λαµβάνει χώρα η υποβολή της εγγυητικής επιστολής των περιπτώσεων 3 και 4 της Υποπαραγράφου Ι.1.
5. Με µέριµνα του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και
σε συνεργασία µε τη ΡΑΕ, τη ΛΑΓΗΕ Α.Ε. και τους αρµόδιους Διαχειριστές καταρτίζεται πίνακας µε τους υπόχρεους καταβολής και
το ύψος του τέλους της περίπτωσης 1, σύµφωνα µε τις διατάξεις
της παρούσας παραγράφου. Οι Διαχειριστές παρέχουν τα απαραίτητα στοιχεία αρµοδιότητάς τους, για τον προσδιορισµό του
ετήσιου τέλους τρεις (3) µήνες πριν τη λήξη της προθεσµίας καταβολής του τέλους της περίπτωσης 1. Ο πίνακας αναρτάται στο
διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας
δύο (2) µήνες πριν τη λήξη της προθεσµίας καταβολής του τέλους
της περίπτωσης 1. Εντός αποκλειστικής προθεσµίας δεκαπέντε
(15) ηµερών από την ανάρτηση του πίνακα µπορεί να υποβληθούν
από τους ενδιαφερόµενους, αιτήµατα διόρθωσης πρόδηλων
σφαλµάτων, συνοδευόµενα από τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Ο
πίνακας καθίσταται οριστικός και αναρτάται εκ νέου στο διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας το αργότερο δεκαπέντε (15) ηµέρες πριν τη λήξη της προθεσµίας
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καταβολής του τέλους της περίπτωσης 1. Τα στοιχεία για την κατάρτιση των πινάκων λαµβάνονται υπόψη όπως ισχύουν την 1η Ιανουαρίου του έτους κατά το οποίο καταβάλλεται το τέλος.
6. Η µη εµπρόθεσµη καταβολή του ετήσιου τέλους που προβλέπεται στην περίπτωση 1, συνεπάγεται την αυτοδίκαιη παύση
ισχύος της άδειας παραγωγής. Η ΛΑΓΗΕ Α.Ε., εντός ενός (1) µήνα
από την παρέλευση της προθεσµίας υποβολής του ετήσιου τέλους, καταρτίζει και δηµοσιοποιεί στον διαδικτυακό της τόπο πίνακα µε τους υπόχρεους που δεν κατέβαλαν εµπρόθεσµα το
ετήσιο τέλος και ακολούθως η ΡΑΕ και το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας καταχωρίζουν τις άδειες που παύουν να ισχύουν
στο µητρώο αδειών και σταθµών που τηρούν και δηµοσιοποιούν
αντίστοιχα. Στην περίπτωση αυτή, υποβολή αιτήµατος για χορήγηση άδειας παραγωγής για την ίδια θέση ή τµήµα αυτής και για
σταθµό της ίδιας τεχνολογίας επιτρέπεται µετά την παρέλευση
ενός (1) έτους από την ανάρτηση του πίνακα του δευτέρου εδαφίου του παρόντος άρθρου στο διαδικτυακό τόπο της ΛΑΓΗΕ Α.Ε..
7. Το ύψος του ανωτέρω τέλους µπορεί να αναπροσαρµόζεται
µε ανώτατο όριο το ποσό των τριών (3) ευρώ ανά κιλοβάτ (3 /kW)
µε απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, µετά
από γνώµη της ΡΑΕ, που εκδίδεται εντός του προηγούµενου
έτους από αυτό στο οποίο αφορά η αναπροσαρµογή. Για την αναπροσαρµογή λαµβάνεται υπόψη η ανά τεχνολογία συνολική ισχύς
των αδειών παραγωγής και των Οριστικών Προσφορών Σύνδεσης
για τους σταθµούς του άρθρου 4 του ν. 3468/2006 για τους οποίους δεν απαιτείται η έκδοση άδειας παραγωγής, µε στόχο η σχέση
µεταξύ της ισχύος των ανωτέρω σταθµών προς την αντίστοιχη επιδιωκόµενη αναλογία εγκατεστηµένης ισχύος, που προσδιορίζεται
βάσει του άρθρου 1 του ν. 3468/2006, αφαιρούµενης της ισχύος
των λειτουργούντων σταθµών, να µην ξεπερνά το 3 προς 1. Με
την απόφαση του πρώτου εδαφίου της παρούσας, µετά από πρόταση του αρµόδιου διαχειριστή και γνώµη της ΡΑΕ, το τέλος µπορεί να διαφοροποιείται: α) για συγκεκριµένες περιοχές για τις
οποίες το όριο ασφαλούς απορρόφησης ισχύος βαίνει προς
εξάντληση βάσει των Οριστικών Προσφορών Σύνδεσης που έχουν
ήδη χορηγηθεί και βρίσκονται σε ισχύ και β) για συγκεκριµένες τεχνολογίες.
8. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
µετά από γνώµη της ΡΑΕ, µπορεί να καθοριστεί ετήσιο τέλος και
για τους σταθµούς ΑΠΕ ή ΣΗΘΥΑ του άρθρου 4 του ν. 3468/2006,
ίδιου ύψους µε αυτό που προβλέπεται για τους σταθµούς ΑΠΕ ή
ΣΗΘΥΑ του άρθρου 3 του ίδιου νόµου, όπως κάθε φορά θα ισχύει
βάσει των διατάξεων της προηγούµενης περίπτωσης 7 και να ρυθµιστούν οι προϋποθέσεις καταβολής του και οι συνέπειες από τη
µη καταβολή του κατ’ αναλογία των οριζοµένων στην παρούσα
Υποπαράγραφο, καθώς και κάθε σχετικό θέµα.
9. Οι υπόχρεοι καταβολής του τέλους της περίπτωσης 1, σύµφωνα µε τις περιπτώσεις 2 και 3, δεν καταβάλλουν το ετήσιο τέλος
για τις άδειες παραγωγής σταθµών σε περιοχές που εµπίπτουν
στο πεδίο εφαρµογής αποφάσεων της ΡΑΕ, µε τις οποίες διαπιστώνεται όριο ασφαλούς απορρόφησης ισχύος από ΑΠΕ και χαρακτηρίζονται ως περιοχές µε κορεσµένο δίκτυο λόγω κάλυψης
του ως άνω ορίου από εκδοθείσες προσφορές σύνδεσης. Στις περιπτώσεις αυτές, η υποχρέωση καταβολής του τέλους γεννάται
από το ηµερολογιακό έτος που έπεται της άρσης του κορεσµού.
10. Από την υποχρέωση καταβολής του τέλους που προβλέπεται στην περίπτωση 1, εξαιρούνται οι κάτοχοι αδειών παραγωγής:
α) Σταθµών ΑΠΕ ή ΣΗΘΥΑ του άρθρου 3 του ν. 3468/2006, για
τους οποίους έχει ενεργοποιηθεί η σύνδεσή τους στο Σύστηµα ή
στο Δίκτυο, συµπεριλαµβανοµένου και του δικτύου των Μη Διασυνδεδεµένων Νησιών (ΜΔΝ). Ειδικά για άδειες παραγωγής για
τις οποίες έχει εγκριθεί σε µεταγενέστερο χρόνο από αυτόν της
έκδοσης της αρχικής άδειας παραγωγής επέκταση ισχύος και έχει
ενεργοποιηθεί σύνδεση στο Σύστηµα ή το Δίκτυο για την ισχύ που
αναφέρεται στην αρχική άδεια παραγωγής, η εξαίρεση αφορά
αυτή την ισχύ, το δε χρονικό διάστηµα για την έναρξη υποχρέωσης καταβολής του τέλους για την υπόλοιπη ισχύ υπολογίζεται
βάσει της ηµεροµηνίας χορήγησης της αρχικής άδειας.
β) Υδροηλεκτρικών σταθµών µε ισχύ µεγαλύτερη από δεκαπέντε µεγαβάτ (15 MW).
γ) Σταθµών ΑΠΕ που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής των δια-
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τάξεων της Απόφασης ΡΑΕ υπ’ αριθµ. 904/2011 όπως ισχύει µετά
και την τροποποίησή της µε την Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθµ.
155/2012.
11. Ειδικά και µόνο για το ηµερολογιακό έτος 2015 το ετήσιο
τέλος που προβλέπεται στην περίπτωση 1 µπορεί να καταβληθεί
ως τις 31.01.2016.».
Άρθρο 28
Ρυθµίσεις για τον Δήµο Κερατσινίου - Δραπετσώνας
1. Η παράγραφος 5 του τµήµατος του Παραρτήµατος IV του
ν. 4277/2014 (Α’ 156), το οποίο αναφέρεται στα «Προγράµµατα
Ειδικών Παρεµβάσεων Μητροπολιτικού Χαρακτήρα για την Αττική» της παραγράφου 4 του άρθρου 14 του νόµου αυτού, αντικαθίσταται ως εξής:
«5.Οργανωµένη πολεοδοµική ανασυγκρότηση – ανάπτυξη στο
παραλιακό µέτωπο εξακοσίων σαράντα (640) στρεµµάτων του
δήµου Κερατσινίου – Δραπετσώνας, αξιοποιώντας πλεονεκτήµατα της θέσης λόγω γειτνίασης µε το λιµένα Πειραιά, σύµφωνα
µε τις εξής κατευθύνσεις:
α) Δηµιουργία ενός πόλου υπερτοπικής εµβέλειας για την αναβάθµιση του δυτικού Πειραιά, µε χρήσεις πολιτισµού, εκπαίδευσης, υγείας, αθλητισµού, πράσινου και αναψυχής. Έµφαση
δίνεται στην ενίσχυση χρήσεων, αυτού του χαρακτήρα, άµεσα
συνδεδεµένων µε τη λειτουργία του αστικού ιστού και στην χωροθέτηση συµπληρωµατικών χρήσεων της αναψυχής προς το
θαλάσσιο µέτωπο.
β) Εξασφάλιση σηµαντικών αδόµητων χώρων για κοινόχρηστες χρήσεις και χρήσεις αναψυχής στην κατεύθυνση αποκατάστασης της συνέχειας µεταξύ γειτονικής ενδοχώρας και
παραλιακού µετώπου µε τη δηµιουργία εκτεταµένου πάρκου κοινόχρηστου πρασίνου, που θα προκύψει στο µεγαλύτερο ποσοστό από την εφαρµογή εργαλείων πολιτικής γης και εισφορών,
όπως αυτά καθορίζονται από την πολεοδοµική µελέτη ανάπλασης που εκπονείται από το δήµο Κερατσινίου – Δραπετσώνας. Η
χρήση αναψυχής θα εφαρµοστεί µετά την εξειδίκευσή της από
την πολεοδοµική µελέτη. Ο µέγιστος συντελεστής δόµησης που
είναι δυνατόν να καθοριστεί από την πολεοδοµική µελέτη ορίζεται σε 0,15 επί της συνολικής έκτασης.
γ)Προστασία και ανάδειξη των µνηµείων βιοµηχανικής αρχαιολογίας µε επανάχρησή τους µε συµβατές στις ανωτέρω χρήσεις δραστηριότητες, οι οποίες ανάγονται στην ιστορικότητα,
τον πολιτισµό και τις παραδόσεις της περιοχής.
δ)Εξασφάλιση αποτελεσµατικής προσπέλασης µε µέσα σταθερής τροχιάς για την εξυπηρέτηση του Πειραιά, αλλά και για τη
σύνδεση της περιοχής µε το δήµο Κερατσινίου - Δραπετσώνας».
2. Η περίπτωση ε’ της παραγράφου Α.2 της απόφασης του
Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής µε αριθµό 20422/15.4.2014 (ΑΑΠ
142) αντικαθίσταται ως εξής:
«ε. Τον καθορισµό Περιοχής Ανάπλασης και Ειδικής Παρέµβασης Μητροπολιτικού Χαρακτήρα της παραγράφου 4 του άρθρου
14 του ν. 4277/2014, όπως ισχύει, ως πόλου υπερτοπικής εµβέλειας, επιφάνειας εξακοσίων σαράντα (640) στρεµµάτων στο παραλιακό µέτωπο του δήµου Κερατσινίου – Δραπετσώνας, µε
χρήσεις πολιτισµού, εκπαίδευσης, υγείας, αθλητισµού, πράσινου
και αναψυχής, µε προτεινόµενο συντελεστή δόµησης 0,15 στο
σύνολο της έκτασης, όπως η περιοχή φαίνεται στο χάρτη Π-1 σε
κλίµακα 1:10.000, ο οποίος δηµοσιεύεται µε την παρούσα ρύθµιση και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα αυτής.»
Άρθρο 29
Ρυθµίσεις για κατ’ επάγγελµα αγρότες
παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας
Οι δηλώσεις των κατ’ επάγγελµα αγροτών παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας για τη διατήρηση ή µη της ιδιότητας του κατ’
επάγγελµα αγρότη, οι οποίες προβλέπονται στην περίπτωση 1.α
της υποπαραγράφου ΙΓ.1 της παραγράφου ΙΓ του άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014 (Α’ 85), ειδικά για το έτος 2014 µπορεί να
υποβληθούν µέσα σε προθεσµία δύο (2) µηνών από τη δηµοσί-
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ευση του παρόντος νόµου. Σε περίπτωση µη υποβολής της δήλωσης κατά το προηγούµενο εδάφιο ή διαπίστωσης ανακριβούς
δήλωσης επανακαθορίζεται αναδροµικά η τιµή αποζηµίωσης για
το έτος 2014, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στον πίνακα Α της
περίπτωσης 1α της υποπαραγράφου ΙΓ.1 της παραγράφου ΙΓ
του άρθρου πρώτου του
ν. 4254/2014.
Η τιµή αποζηµίωσης αγροτών παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας, που έχει καθορισθεί πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος
χωρίς την υποβολή δήλωσης, επανυπολογίζεται αναδροµικά
µετά την εµπρόθεσµη, κατά των ανωτέρω, υποβολή αυτής.

«(ε) Το ΠΕΣΔΑ µπορεί να εκπονείται για περισσότερες της µίας
περιφέρειες. Σε αυτή την περίπτωση, το ΠΕΣΔΑ καταρτίζεται
από τους οικείους περιφερειακούς ΦΟΔΣΑ και εγκρίνεται µε
κοινή απόφαση των αρµοδίων περιφερειακών συµβουλίων, η
οποία εκδίδεται και κυρώνεται κατά τη διαδικασία των περιπτώσεων γ’ και δ’ της παραγράφου αυτής. Μετά την κύρωσή του, το
ΠΕΣΔΑ υλοποιείται από τους οικείους περιφερειακούς ΦΟΔΣΑ».

Άρθρο 30
Δικαιώµατα έρευνας και διαχείρισης γεωθερµικού
δυναµικού υψηλών θερµοκρασιών

1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 38 του ν. 998/1979, όπως
ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Τα δάση και οι δασικές εκτάσεις, που καταστράφηκαν ή καταστρέφονται συνεπεία πυρκαγιάς, αποψίλωσης ή άλλης αιτίας,
κηρύσσονται υποχρεωτικά ως αναδασωτέα ανεξαρτήτως της ειδικότερης κατηγορίας αυτών ή της θέσης στην οποία βρίσκονται.
Της κήρυξης της αναδάσωσης εξαιρούνται εκτάσεις για τις
οποίες, πριν την καταστροφή της δασικής βλάστησής τους από
πυρκαγιά, έχει χορηγηθεί έγκριση επέµβασης σύµφωνα µε τα
οριζόµενα στο Κεφάλαιο Έκτο του παρόντος νόµου».
2. Η παράγραφος 4 του άρθρου 52 του ν. 4280/2014 τροποποιείται ως εξής:
“4. Aποφάσεις εκδοθείσες µέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου µε τις οποίες κηρύχθηκαν δάση ή δασικές εκτάσεις ως αναδασωτέα λόγω καταστροφής τους από πυρκαγιά
ανακαλούνται υποχρεωτικά µε πράξη του αρµόδιου οργάνου ως
προς το τµήµα αυτών που η απώλεια της δασικής βλάστησής
του, πριν από την καταστροφή του από πυρκαγιά, είχε εγκριθεί
µε την έκδοση της έγκρισης επέµβασης σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Κεφάλαιο Έκτο του νόµου 998/1979, όπως ισχύει.
Οµοίως ανακαλούνται λοιπές πράξεις της διοίκησης που τυχόν
εκδόθηκαν για την προστασία των εκτάσεων της παρούσας παραγράφου, καθ’ ο µέρος αφορούν το ανωτέρω τµήµα αυτών.
Μέχρι την ολοκλήρωση της προβλεπόµενης διαδικασίας για την
ανάκληση της αναδάσωσης σύµφωνα µε την παρούσα παράγραφο, δεν εκδίδονται διοικητικές πράξεις για την προστασία
του τµήµατος αυτού κατ’ εφαρµογή της δασικής νοµοθεσίας.»

Η αρχική διάρκεια των συµβάσεων µίσθωσης δικαιωµάτων
έρευνας και διαχείρισης γεωθερµικού πεδίου υψηλής θερµοκρασίας, οι οποίες ήταν σε ισχύ κατά την 31.12.2014, παρατείνονται
για πέντε (5) έτη από την ηµεροµηνία λήξης τους. Αντίστοιχα, οι
προβλεπόµενες στις προαναφερόµενες συµβάσεις, όπως έχουν
τροποποιηθεί και ισχύουν, καταληκτικές προθεσµίες µεταφέρονται κατά πέντε (5) έτη. Λοιπά δικαιώµατα και υποχρεώσεις παραµένουν ισχυρά, σύµφωνα µε τους σχετικούς όρους των
συµβάσεων µίσθωσης. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας εκδίδει κάθε απαιτούµενη πράξη προς εκτέλεση του παρόντος.
Άρθρο 31
Τροποποιήσεις διατάξεων του ν. 4042/2012 (Α’ 24)
1. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 35 του ν.
4042/2012 (Α’ 24) προστίθεται εδάφιο που έχει ως ακολούθως:
«Το ΕΣΔΑ και το Εθνικό Πρόγραµµα Πρόληψης δηµιουργίας
αποβλήτων, που εκπονούνται, σύµφωνα µε τα άρθρα 22 και 23
του παρόντος, κυρώνονται µε κοινή απόφαση των Υπουργών
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Περιβάλλοντος
και Ενέργειας, και εγκρίνονται µε Πράξη του Υπουργικού Συµβουλίου. Το Υπουργικό Συµβούλιο µπορεί να προβεί σε τροποποιήσεις τους, εφόσον τις θεωρεί αναγκαίες, προκειµένου να
καταστεί δυνατή η εφαρµογή και η λειτουργικότητά τους. Τα Ειδικά Εθνικά Σχέδια Διαχείρισης ρευµάτων αποβλήτων, που χρήζουν ειδικότερης συνολικής αντιµετώπισης σε επίπεδο χώρας,
εγκρίνονται µε κοινή απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και
Ενέργειας και των εκάστοτε συναρµόδιων Υπουργών.
Η αναθεώρηση ή τροποποίηση του ΕΣΔΑ, του Εθνικού Προγράµµατος Πρόληψης και των Ειδικών Εθνικών Σχεδίων Διαχείρισης γίνονται κατά τον ανωτέρω ρυθµιζόµενο τρόπο για
καθένα.»
2. Η περίπτωση γ’ της παρ. 2 του άρθρου 35 του ν. 4042/2012
τροποποιείται ως ακολούθως:
«(γ) Το ΠΕΣΔΑ της προηγουµένης παραγράφου εγκρίνεται
από την Περιφέρεια µε απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου, που λαµβάνεται έπειτα από γνώµη της αρµόδιας Διεύθυνσης της Περιφέρειας, της Περιφερειακής Επιτροπής
Διαβούλευσης και των Γενικών Γραµµατέων Συντονισµού Διαχείρισης Αποβλήτων του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης και Περιβάλλοντος και Ενέργειας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Η απόφαση του προηγουµένου εδαφίου κυρώνεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Περιβάλλοντος
και Ενέργειας, µε την οποία πιστοποιείται η τυπική νοµιµότητα
και η συµβατότητα του ΠΕΣΔΑ µε το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης
Αποβλήτων και η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως».
3. Η περίπτωση δ’ της παρ. 2 του άρθρου 35 του ν. 4042/2012
τροποποιείται ως ακολούθως:
«(δ) Οι ανωτέρω γνωµοδοτήσεις διαβιβάζονται στη Διεύθυνση
Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασµού της Περιφέρειας, µέσα
σε προθεσµία τριάντα (30) ηµερών από τότε που περιέρχεται
στους γνωµοδοτούντες φορείς το ΠΕΣΔΑ».
4. Η περίπτωση ε’ της παρ. 2 του άρθρου 35 του ν. 4042/2012
τροποποιείται ως ακολούθως:

Άρθρο 32
Τροποποιήσεις διατάξεων του ν. 4280/2014 (Α’ 159)

Άρθρο 33
Παράταση προθεσµίας πιστοποίησης
ενεργειακών επιθεωρητών
Η προθεσµία του εδαφίου β’ της περίπτωσης β’ της παρ. 6 του
άρθρου 9 του π.δ. 100/2010 (Α’ 177), που προστέθηκε µε την παράγραφο 1 του ν. 4178/2013 (Α’ 174), παρατείνεται από 30 Ιουνίου 2015 έως 30 Ιουνίου 2016. Τα Πιστοποιητικά Ενεργειακής
Απόδοσης που εκδίδονται κατά το ως άνω χρονικό διάστηµα θεωρούνται έγκυρα ως προς κάθε συνέπεια.
Άρθρο 34
Ρυθµίσεις καταβολής εγγυοδοσίας σύνδεσης σταθµών
ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ
1. Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης 3 της υποπαραγράφου Ι.1 της παραγράφου Ι του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013,
όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«Η ισχύς της παρούσας περίπτωσης αρχίζει από την 1η Φεβρουαρίου 2016.».
2. Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης 4 της υποπαραγράφου Ι.1 της παραγράφου Ι του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013,
όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«Η ισχύς της παρούσας περίπτωσης αρχίζει από την 1η Φεβρουαρίου 2016.».
3. Οι Οριστικές Προσφορές Σύνδεσης για σταθµούς ηλεκτροπαραγωγής των άρθρων 3 και 4 του ν. 3468/2006, όπως ισχύουν,
που εµπίπτουν στις διατάξεις των περιπτώσεων 3 και 4 της υποπαραγράφου Ι.1 της παρ. Ι του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013,
όπως ισχύουν, για τους οποίους είχαν προσκοµισθεί εγγυητικές
επιστολές εντός των προθεσµιών που ορίζουν οι διατάξεις αυτές,
παραµένουν σε ισχύ.
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4. Για τις Οριστικές Προσφορές Σύνδεσης για σταθµούς ηλεκτροπαραγωγής των άρθρων 3 και 4 του ν. 3468/2006, όπως
ισχύουν, που εµπίπτουν στις διατάξεις των περιπτώσεων 3 και 4
της υποπαραγράφου Ι.1 της παραγράφου Ι του άρθρου πρώτου
του ν. 4152/2013, για τους οποίους είχαν προσκοµισθεί εγγυητικές επιστολές εντός των προθεσµιών που ορίζουν οι διατάξεις
αυτές, ισχύουν τα εξής: Αν η ηµεροµηνία λήξης της αντίστοιχης
Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης όπως προσδιορίζεται από το
σώµα της εκδοθείσας από τον αρµόδιο Διαχειριστή Οριστικής
Προσφοράς Σύνδεσης ή την αντίστοιχη άδεια εγκατάστασης
λήγει προ της 29η Φεβρουαρίου 2016, η ισχύς τους παρατείνεται
έως την 29η Φεβρουαρίου 2016.
5. Για τις Οριστικές Προσφορές Σύνδεσης για σταθµούς ηλεκτροπαραγωγής των άρθρων 3 και 4 του ν. 3468/2006, όπως
ισχύουν, που εµπίπτουν στις διατάξεις των περιπτώσεων 3 και 4
της υποπαραγράφου Ι.1 της παρ. Ι του άρθρου πρώτου του ν.
4152/2013, για τους οποίους δεν είχαν προσκοµισθεί εγγυητικές
επιστολές εντός των προθεσµιών που ορίζουν οι διατάξεις αυτές,
ισχύουν τα εξής: Αν η ηµεροµηνία λήξης της αντίστοιχης Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης όπως προσδιορίζεται από το σώµα
της εκδοθείσας από τον αρµόδιο Διαχειριστή Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης ή την αντίστοιχη άδεια εγκατάστασης λήγει
προ της 29ης Φεβρουαρίου 2016, η ισχύς τους παρατείνεται έως
την 29η Φεβρουαρίου 2016, εφ’ όσον εξακολουθεί να είναι διαθέσιµος ο αντίστοιχος ηλεκτρικός χώρος.
6. Ενδιαφερόµενοι, οι οποίοι, κατά την υποβολή Οριστικών
Προσφορών Σύνδεσης για σταθµούς ηλεκτροπαραγωγής κατά
τις προηγούµενες διατάξεις, δεν είχαν προσκοµίσει εγγυητικές
επιστολές εντός των προθεσµιών που ορίζουν οι σχετικές διατάξεις και δεν προσκοµίσουν εντός των προθεσµιών των παραγράφων 1 και 2, δεν έχουν δικαίωµα υποβολής νέου αιτήµατος για
Οριστική Προσφορά Σύνδεσης πριν από την 1.2.2017. Οι διατάξεις που αφορούν το δικαίωµα υποβολής νέου αιτήµατος για έκδοση Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης εφαρµόζονται αναλόγως
και για Σταθµούς Παραγωγής ΑΠΕ, που λαµβάνουν Οριστική
Προσφορά Σύνδεσης µετά τη θέση σε ισχύ του παρόντος νόµου.
7. Εγγυητικές επιστολές που προσκοµίστηκαν από την 1η Ιανουαρίου 2015 έως και την ηµεροµηνία δηµοσίευσης του παρόντος νόµου, επιστρέφονται στον ενδιαφερόµενο κατόπιν
έγγραφης αίτησής του στον αρµόδιο Διαχειριστή και επανυποβάλλονται µειωµένες κατά τριάντα τοις εκατό (30%) εντός των
προθεσµιών που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2.
8. Το πέµπτο εδάφιο της περίπτωσης 3 της υποπαραγράφου
Ι.1 της παρ. Ι του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 αντικαθίσταται ως εξής:
«Το ύψος της εγγυητικής επιστολής ορίζεται, ανά µονάδα ονοµαστικής ισχύος του αιτήµατος σε κιλοβάτ (kW) ως εξής: σαράντα δυο ευρώ ανά κιλοβάτ (42 ευρώ/kW) για το τµήµα της
ισχύος έως και ένα µεγαβάτ (1MW), είκοσι ένα ευρώ ανά κιλοβάτ
(21 ευρώ/kW) για το τµήµα της ισχύος από ένα έως και δέκα µεγαβάτ (1 έως 10 MW), δεκατέσσερα ευρώ ανά κιλοβάτ (14
ευρώ/kW) για το τµήµα της ισχύος από δέκα έως εκατό µεγαβάτ
(10 έως 100 MW) και επτά ευρώ ανά κιλοβάτ (7 ευρώ/kW) για το
τµήµα της ισχύος πάνω από εκατό µεγαβάτ (100 MW).»
Άρθρο 35
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4332/2015 (Α’ 76)
Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 13 του ν.
4332/2015 αντικαθίσταται ως εξής:
«Η διάρκεια της Εταιρίας ορίζεται σε ενενήντα εννέα (99) χρόνια από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της κοινής υπουργικής
απόφασης της παραγράφου 5.»
Άρθρο 36
Τροποποίηση διάταξης του ν. 4109/2013 (Α’ 16)
Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 20 του άρθρου 8 του ν.
4109/2013 τροποποιείται ως εξής:
«20. Ορίζεται µεταβατικό διάστηµα λειτουργίας των καταργούµενων και συγχωνευόµενων φορέων έως 31.12.2016, για λόγους

εξασφάλισης της δυνατότητας υλοποίησης των συγχρηµατοδοτούµενων Πράξεων της τρέχουσας προγραµµατικής περιόδου
του ΕΣΠΑ 2007-2013. Για ισόχρονο διάστηµα παρατείνεται και η
διάρκεια θητείας των Διοικητικών Συµβουλίων των καταργούµενων και συγχωνευόµενων φορέων, µε αρµοδιότητα την υλοποίηση των αντίστοιχων Πράξεων, µέσω των εγκεκριµένων Τεχνικών
Δελτίων, τη διενέργεια πράξεων εκκαθάρισης δικαιωµάτων και
υποχρεώσεων, καθώς και κάθε άλλης γεγενηµένης έννοµης σχέσης των καταργούµενων και συγχωνευόµενων φορέων. Οι εκκρεµείς δίκες των καταργούµενων και συγχωνευόµενων φορέων, σε
περίπτωση µη αποπερατώσεώς τους κατά το ανωτέρω χρονικό
διάστηµα, συνεχίζονται χωρίς καµία άλλη διατύπωση και χωρίς
να επέρχεται βίαιη διακοπή τους, από τους φορείς στους οποίους µεταβιβάζονται οι αρµοδιότητές τους.»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Άρθρο 37
Ζητήµατα Κέντρου Εκπαίδευσης και
Αποκατάστασης Τυφλών (Κ.Ε.Α.Τ.)
Η διάταξη του εδαφίου α’ της παρ. 5 του άρθρου 26 του ν.
2646/1998 (Α’ 236), που τροποποιεί τις διατάξεις του π.δ. 265 (Α’
74), όπως ισχύουν, συναφείς ως προς τη σύνθεση του Διοικητικού Συµβουλίου του Κέντρου Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης
Τυφλών (Κ.Ε.Α.Τ.), αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Το Διοικητικό Συµβούλιο είναι επταµελές, διορίζεται µε απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για τρία (3) χρόνια και αποτελείται από:
i. έναν οικονοµολόγο και δύο εγνωσµένου κύρους και αξιοπιστίας πρόσωπα, που ορίζονται από τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
ii. έναν υπάλληλο του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, που ορίζεται από τον
οικείο Υπουργό,
iii. έναν υπάλληλο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευµάτων, που ορίζεται από τον οικείο Υπουργό,
iv. έναν εκπρόσωπο των εργαζοµένων στο Κέντρο, που ορίζεται από το Δ.Σ. του Συλλόγου,
v. έναν εκπρόσωπο του Πανελλήνιου Συνδέσµου Τυφλών, που
ορίζεται από το Δ.Σ. του Συνδέσµου.
Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο Πρόεδρος του Δ.Σ.. Με κοινή
απόφαση των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονοµικών δύναται να καθορίζεται η αµοιβή για τον Πρόεδρο και τα µέλη του Δ.Σ. πέραν της
προβλεπόµενης από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις».
Άρθρο 38
Άδεια φροντίδας παιδιού
1. Δικαιούχοι της άδειας φροντίδας παιδιού του άρθρου 9 της
ΕΓΣΣΕ 1993, του άρθρου 6 της ΕΓΣΣΕ 2002-2003 το οποίο κυρώθηκε µε την περίπτωση Β’ του άρθρου 7 του ν. 3144/2003 (Α’
111), του άρθρου 9 της
ΕΓΣΣΕ 2004-2005, της περίπτωσης
γ’ του άρθρου 7 της ΕΓΣΣΕ 2006-2007, του άρθρου 6 της ΕΓΣΣΕ
2008-2009 και του άρθρου 2 της ΕΓΣΣΕ 2014, όπως ισχύουν κάθε
φορά, ή, σύµφωνα µε τυχόν ευνοϊκότερες ειδικές ρυθµίσεις, είναι
εναλλακτικά οι εργαζόµενοι φυσικοί, θετοί ή ανάδοχοι γονείς και
των δύο φύλων, ανεξάρτητα από το είδος της δραστηριότητας
που ασκεί ο άλλος γονέας ακόµη και αν ο άλλος γονέας δεν εργάζεται. Σε περίπτωση διαζυγίου, διάστασης ή γέννησης τέκνου
χωρίς γάµο των γονέων του, την άδεια φροντίδας παιδιού λαµβάνει ο γονέας που έχει την επιµέλεια, εκτός και αν συµφωνήσουν διαφορετικά.
2.Η άδεια χορηγείται έπειτα από κοινή δήλωση των γονέων
προς τον εργοδότη ή τους εργοδότες τους για το ποιος θα κάνει
χρήση της άδειας, ενώ µπορούν επίσης να συµφωνήσουν να µοιραστούν την άδεια αυτή για συγκεκριµένα χρονικά διαστήµατα
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τα οποία γνωστοποιούν. Οι εργοδότες υποχρεούνται να παρέχουν στους εργαζόµενους σχετικές βεβαιώσεις.
3. Ευνοϊκότερες ρυθµίσεις Συλλογικών Συµβάσεων Εργασίας
ή Διαιτητικών Αποφάσεων, κανονισµών εργασίας, για την άδεια
φροντίδας παιδιού εξακολουθούν να ισχύουν ανεξάρτητα από
το κριτήριο του φύλου.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩN
Άρθρο 39
Η παράγραφος 2 του άρθρου 19 του ν. 3879/2010 (Α’ 163)
όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Από 1.9.2017 η πιστοποιηµένη εκπαιδευτική επάρκεια αποτελεί προϋπόθεση προκειµένου εκπαιδευτής να µετάσχει σε χρηµατοδοτούµενο από δηµόσιους πόρους πρόγραµµα της µη
τυπικής εκπαίδευσης.»
Άρθρο 40
Θέµατα εισαγωγής στην τριτοβάθµια εκπαίδευση
1. Οι παράγραφοι 6 και 7 του άρθρου 42 του ν. 4186/2013 (Α’
193), όπως προστέθηκαν µε την παρ. 9 του άρθρου 58 του ν.
4310/2014 (Α’258), αντικαθίστανται ως εξής:
«6. Απόφοιτοι ΓΕΛ, ΕΠΑΛ ή άλλου τύπου Λυκείου, οι οποίοι
είχαν δικαίωµα συµµετοχής στις πανελλαδικού τύπου εξετάσεις
για την εισαγωγή στις Σχολές, στα Τµήµατα και στις Εισαγωγικές
Κατευθύνσεις Τµηµάτων των Πανεπιστηµίων, των Ανωτάτων Εκκλησιαστικών Ακαδηµιών, των Τ.Ε.Ι., των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Τουρισµού, των
Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (Α.Σ.Ε.Ι.) και
Ανώτερων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωµατικών (Α.Σ.Σ.Υ.), των
Σχολών της Αστυνοµικής Ακαδηµίας και της Σχολής Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδηµίας (µόνο προσωπικό Πυροσβεστικού Σώµατος), καθώς και της Ακαδηµίας Εµπορικού
Ναυτικού µε το σύστηµα που ίσχυσε το σχολικό έτος 2014-2015,
µπορούν, αν το επιθυµούν, να διαγωνισθούν µε το ίδιο σύστηµα
εισαγωγής και κατά το σχολικό έτος 2015-2016, προκειµένου να
διεκδικήσουν ποσοστό των θέσεων των παραπάνω σχολών, τµηµάτων και ακαδηµιών.
Εναλλακτικά, οι ανωτέρω υποψήφιοι έχουν το δικαίωµα να επιλέξουν να συµµετάσχουν µε τους ίδιους όρους, προϋποθέσεις
και διαδικασίες στις εξετάσεις για την
εισαγωγή στις σχολές,
τµήµατα και ακαδηµίες σύµφωνα µε το σύστηµα εισαγωγής που
θεσπίσθηκε µε το
ν. 4327/2015 (Α’ 50). Το δικαίωµα
συµµετοχής µε το νέο σύστηµα το διατηρούν και για τα σχολικά
έτη που έπονται του σχολικού έτους 2015-2016. Στην περίπτωση
αυτή οι υποψήφιοι οφείλουν να καταθέσουν εντός της προθεσµίας που ανακοινώνεται για τους µαθητές που φοιτούν στη Γ'
Λυκείου το συγκεκριµένο σχολικό έτος ενυπόγραφη αίτηση-δήλωση συµµετοχής στις πανελλαδικές εξετάσεις στη σχολική µονάδα από την οποία αποφοίτησαν ή στην κοντινότερη στην
κατοικία τους σχολική µονάδα, µε την οποία δηλώνουν την
Οµάδα Προσανατολισµού στην οποία επιθυµούν να καταταχθούν, καθώς και σε ποια µαθήµατα θα διαγωνισθούν πανελλαδικά.
7. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως καθορίζονται: α) ο τρόπος, ο τόπος και ο χρόνος υποβολής
της αίτησης - δήλωσης συµµετοχής στις πανελλαδικές εξετάσεις
και τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, β) τα δικαιολογητικά απόδειξης της συνδροµής των προϋποθέσεων της περίπτωσης β’ της
παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 2525/1997 όπως ισχύει, γ) οι συντελεστές βαρύτητας ειδικών µαθηµάτων και πρακτικών δοκιµασιών, δ) ο τρόπος υπολογισµού του συνολικού αριθµού µορίων
εισαγωγής µε βάση τους γραπτούς βαθµούς των πανελλαδικά
εξεταζόµενων µαθηµάτων και τους συντελεστές βαρύτητας
αυτών που προβλέπονται στην Οµάδα Προσανατολισµού που
έχει επιλέξει ο υποψήφιος για το συγκεκριµένο επιστηµονικό
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πεδίο και τους βαθµούς µε τους συντελεστές βαρύτητας των ειδικών µαθηµάτων και πρακτικών δοκιµασιών, όπου απαιτείται
κατά περίπτωση, ε) ο τρόπος, ο τόπος και ο χρόνος υποβολής
της δήλωσης προτίµησης των υποψηφίων, στ) ο τρόπος και η
διαδικασία συγκέντρωσης των βαθµών και των δηλώσεων προτίµησης των υποψηφίων, ζ) ο τρόπος επεξεργασίας των βαθµολογικών στοιχείων και των προτιµήσεων, η) η κατάρτιση των
πινάκων εισαγοµένων, ο τρόπος ανακοίνωσής τους στους υποψηφίους και στα οικεία τµήµατα ή σχολές εισαγωγής, θ) ο τρόπος, ο χρόνος και η διαδικασία εγγραφής των εισαγοµένων στην
τριτοβάθµια εκπαίδευση, καθώς και τα λοιπά θέµατα που αφορούν στην οργάνωση και στην εφαρµογή των διαδικασιών πρόσβασης και επιλογής για εισαγωγή στην τριτοβάθµια εκπαίδευση
µε τις πανελλαδικές εξετάσεις του Γενικού Λυκείου. Με όµοια
υπουργική απόφαση ρυθµίζονται θέµατα που αφορούν στη συγκρότηση των αναγκαίων ατοµικών και συλλογικών οργάνων για
την οργάνωση και τη διεξαγωγή των εξετάσεων σε κεντρικό και
περιφερειακό επίπεδο.»
2. Η παράγραφος 4 του άρθρου 45 του ν. 4186/2013 (Α’ 193)
καθώς και η παράγραφος 7 του άρθρου 43 του ν.4186/2013 που
προστέθηκε µε την παράγραφο 12 του άρθρου 58 του
ν.4310/2014 (Α’258) καταργούνται.
Οι απόφοιτοι εσπερινού ΕΠΑ.Λ. σχολικού έτους 2015-2016 θα
εισαχθούν στην τριτοβάθµια εκπαίδευση το ακαδηµαϊκό έτος
2016-2017 µε βάση το σύστηµα που ίσχυσε το σχολικό έτος
2014-2015.
3. Στην παρ. 33 του άρθρου 39 του ν. 4186/2013 (Α’193), όπως
συµπληρώθηκε µε την παρ. 1 του άρθρου 52 του ν. 4264/2014
(Α’118) και µε την παρ. 7 του άρθρου 58 του ν. 4310/2014 (Α’
258), προστίθενται όγδοο και ένατο εδάφιο ως ακολούθως:
«Ειδικά για το ακαδηµαϊκό έτος 2016-2017 δίνεται κατ’ εξαίρεση το δικαίωµα συµµετοχής στο 10% των θέσεων εισακτέων
και σε όσους είχαν συµµετάσχει στις πανελλαδικές εξετάσεις
των ηµερήσιων Λυκείων το έτος 2014. Οι θέσεις που αντιστοιχούν στο 10% του αριθµού εισακτέων κατανέµονται στους υποψηφίους του έτους 2014 σε ποσοστό 40% και στους υποψηφίους
του έτους 2015 σε ποσοστό 60%.»
Άρθρο 41
Θέµατα καθ’ υπέρβαση εγγραφής αποφοίτων
Λυκείων που έχουν βραβευθεί σε Ολυµπιάδες
1. Η παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3194/2003 (Α’ 267), όπως συµπληρώθηκε µε την παρ.3 του άρθρου 9 του ν. 3748/2009 (Α’ 29)
και µε την παράγραφο 11 του άρθρου 38 του ν. 4115/2013 (Α’
24), αντικαθίσταται ως εξής:
«4. α) Κάτοχοι απολυτηρίου Γενικού Λυκείου, οι οποίοι κατά τη
διάρκεια της φοίτησής τους στο Λύκειο έχουν διακριθεί στη Βαλκανική ή τη Διεθνή Ολυµπιάδα Μαθηµατικών, Πληροφορικής, Φυσικής, Χηµείας ή Βιολογίας και τους έχει απονεµηθεί πρώτο,
δεύτερο ή τρίτο βραβείο (χρυσό, αργυρό ή χάλκινο µετάλλιο) εγγράφονται καθ’ υπέρβαση του αριθµού εισακτέων σε σχολές,
τµήµατα ή εισαγωγικές κατευθύνσεις τµηµάτων των Πανεπιστηµίων, εφόσον το µάθηµα στο οποίο έχουν διακριθεί στις Ολυµπιάδες, περιλαµβάνεται στα µαθήµατα της Οµάδας
Προσανατολισµού που έχουν επιλέξει οι υποψήφιοι στην τελευταία τάξη Λυκείου. Τα ανωτέρω ισχύουν και για τους κατόχους
απολυτηρίου Γενικού Λυκείου, οι οποίοι κατά τη διάρκεια της
φοίτησής τους στο Λύκειο έχουν διακριθεί στον Ευρωπαϊκό διαγωνισµό για νέους επιστήµονες µε την απονοµή σε αυτούς του
πρώτου, δεύτερου ή τρίτου βραβείου.
β) Η διάκριση βεβαιώνεται από τον αντίστοιχο επιστηµονικό
φορέα ή ένωση.
γ) Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων καθορίζονται τα θέµατα που έχουν σχέση µε την υποβολή αιτήσεων, τα απαιτούµενα δικαιολογητικά και τον έλεγχο
αυτών, τη διαδικασία εγγραφής και κάθε άλλο σχετικό θέµα.
δ) Με όµοια απόφαση καθορίζονται τα θέµατα που έχουν
σχέση µε κατόχους απολυτηρίου ΕΠΑΛ µε ανάλογες διακρίσεις.
ε) Ως προϋπόθεση για τη διαδικασία συµµετοχής των κατόχων
απολυτηρίου ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ στην ανωτέρω διαδικασία είναι η επί-
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τευξη µέσου όρου βαθµών στα µαθήµατα που εξετάστηκαν στις
πανελλαδικές εξετάσεις τουλάχιστον ίσου µε το µισό του µέγιστου δυνατού.»
2. Η ισχύς των διατάξεων της παραγράφου 1 αρχίζει από το
ακαδηµαϊκό έτος 2016-2017 και αφορά στους κατόχους απολυτηρίου Γενικού Λυκείου ή ΕΠΑΛ του σχολικού έτους 2015-2016
κι εφεξής.

7. Η περίπτωση γ’ της παρ. 4 του άρθρου 24 του ν. 3699/2008
(Α’199) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«γ) έναν (1) σύµβουλο ΕΕΠ ή έναν (1) σχολικό σύµβουλο Ε.Α.Ε.
και ελλείψει αυτών έναν (1) σχολικό σύµβουλο πρωτοβάθµιας ή
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, κατά προτίµηση µε σπουδές ή εµπειρία στην Ειδική Αγωγή ή την Ψυχολογία. Το ανωτέρω µέλος
αναπληρώνεται από µέλος ΕΕΠ των ΚΕΔΔΥ».

Άρθρο 42
Υπηρεσιακά συµβούλια εκπαιδευτικού προσωπικού

Άρθρο 43
Οργανισµός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων

1. Οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 13 του ν. 4283/2014 (Α’
189), καθώς και οι παράγραφοι 2 και 3 του έκτου άρθρου του ν.
3839/2010 (Α’ 51), όπως έχουν τροποποιηθεί µε τις παρ. 8 και 9
του άρθρου 47 του ν. 3848/2010 (Α’ 71) αντιστοίχως, καταργούνται.
2. Το Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συµβούλιο Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Π.Ε.) συγκροτείται από τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης και αποτελείται από:
α) Τον Διευθυντή Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης, ως Πρόεδρο,
ο οποίος αναπληρώνεται από Διευθυντή σχολικής µονάδας. Ο
αναπληρωτής του Προέδρου ορίζεται από τον οικείο Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης.
β) Δύο εκπαιδευτικούς πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης µε τους
αναπληρωτές τους, οι οποίοι υπηρετούν σε οργανική θέση στην
περιφέρεια του οικείου Π.Υ.Σ.Π.Ε., έχουν τουλάχιστον δεκαπενταετή (15ετή) εκπαιδευτική υπηρεσία και ορίζονται από τον οικείο Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης.
γ) Δύο τακτικούς αιρετούς εκπροσώπους των εκπαιδευτικών
πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης που αναπληρώνονται από δύο αναπληρωµατικούς αιρετούς εκπροσώπους αυτών.
3. Το Περιφερειακό Συµβούλιο Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης
(Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) συγκροτείται από τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης και αποτελείται από:
α) Τον Διευθυντή Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, ως Πρόεδρο,
ο οποίος αναπληρώνεται από Διευθυντή σχολικής µονάδας. Ο
αναπληρωτής του Προέδρου ορίζεται από τον οικείο Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης.
β) Δύο εκπαιδευτικούς δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης µε τους
αναπληρωτές τους, οι οποίοι υπηρετούν σε οργανική θέση στην
περιφέρεια του οικείου Π.Υ.Σ.Δ.Ε., έχουν τουλάχιστον δεκαπενταετή (15ετή) εκπαιδευτική υπηρεσία και ορίζονται από τον οικείο Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης.
γ) Δύο τακτικούς αιρετούς εκπροσώπους των εκπαιδευτικών
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης που αναπληρώνονται από δύο
αναπληρωµατικούς αιρετούς εκπροσώπους αυτών.
4. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος λήγει η θητεία των
µελών των Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συµβουλίων Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Π.Ε.,) των Περιφερειακών Υπηρεσιακών
Συµβουλίων Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Δ.Ε.), των Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συµβουλίων Ειδικού Εκπαιδευτικού
Προσωπικού (Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.), των Ανώτερων Περιφερειακών Υπηρεσιακών
Συµβουλίων
Πρωτοβάθµιας
Εκπαίδευσης
(Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε.), των Ανώτερων Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συµβουλίων Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε), του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συµβουλίου Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης
(Κ.Υ.Σ.Π.Ε.), του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συµβουλίου Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (Κ.Υ.Σ.Δ.Ε.), καθώς και του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συµβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού
(Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.).
Τα ανωτέρω Συµβούλια συγκροτούνται εκ νέου, σύµφωνα µε
τις διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας, καθώς και των παραγράφων 2, 3 και 7 του άρθρου αυτού.
5. Από τη ρύθµιση της παραγράφου 4 εξαιρούνται τα αιρετά
µέλη των Συµβουλίων αυτών, τα οποία εξακολουθούν να ασκούν
τις αρµοδιότητές τους ως τη λήξη της θητείας τους.
6. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, µπορεί να καθορίζεται η διαδικασία υλοποίησης των
παραγράφων 2,3 και 4 του παρόντος άρθρου, καθώς και κάθε
λεπτοµέρεια που είναι αναγκαία για την εφαρµογή τους.

1. Το άρθρο 66 του π.δ. 114/2014 (Α’ 181) «Προϊστάµενοι οργανικών µονάδων», όπως έχει συµπληρωθεί µε την παρ. 11 του
άρθρου 38 του ν. 4305/2014 (Α’237), αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«1. Των οργανικών µονάδων του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων προΐστανται υπάλληλοι, ως εξής:
α) Σε όλες τις Γενικές Δ/νσεις του Υπουργείου υπάλληλοι όλων
των κλάδων και ειδικοτήτων κατηγορίας Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ).
β) Σε όλες τις Δ/νσεις του Υπουργείου υπάλληλοι όλων των
κλάδων και ειδικοτήτων κατηγορίας Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ).
γ) Σε όλα τα Τµήµατα του Υπουργείου υπάλληλοι όλων των
κλάδων και ειδικοτήτων κατηγορίας Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ). Μόνο στο Τµήµα
Πρωτοκόλλου, Αρχείων και Μέριµνας της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικών - Δικτυακών Υποδοµών της Γενικής Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασµού, Προγραµµατισµού και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης δύναται να προΐσταται και υπάλληλος εκ των
κλάδων και ειδικοτήτων της κατηγορίας Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (ΔΕ).
2. Ειδικώς, σε όλα τα Τµήµατα και τις Διευθύνσεις που υπάγονται α) στη Γενική Διεύθυνση Σπουδών Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης β) στο Αυτοτελές Τµήµα Παιδικού
Σταθµού της Γενικής Διεύθυνσης Ανθρωπίνου Δυναµικού και γ)
στο Τµήµα Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης της Διεύθυνσης Βιβλιοθηκών, Αρχείων και Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης, δύναται να προΐστανται και εκπαιδευτικοί πρωτοβάθµιας και
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης.
3. Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται ο ν. 3528/2007 (Α’ 26), όπως
εκάστοτε ισχύει, καθώς και ο ν. 4275/2014 (Α’ 149)».
2. Οι τροποποιήσεις που επέρχονται στο άρθρο 66 του π.δ.
114/2014 (Α’181) µε το παρόν άρθρο ισχύουν ήδη από την αρχική
ηµεροµηνία ισχύος του Οργανισµού όπως αυτή προσδιορίζεται
από τη σχετική διάταξή του.
Άρθρο 44
Θέµατα στελεχών εκπαίδευσης
1. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 28 του
ν.
4327/2015 (Α’ 50) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Παρατείνεται η θητεία των υπηρετούντων σχολικών συµβούλων, έως την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής νέων και την
τοποθέτησή τους, άλλως έως την 31η Αυγούστου 2016».
2. Σχολικοί σύµβουλοι και λοιπά στελέχη εκπαίδευσης, οι
οποίοι τοποθετούνται σε θέσεις Προϊσταµένων Τµηµάτων ή Διευθύνσεων της Γενικής Γραµµατείας Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευµάτων του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων ή σε θέσεις Προϊσταµένων των Τµηµάτων Επιστηµονικής - Παιδαγωγικής Καθοδήγησης των Περιφερειακών
Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, αναπληρώνονται από τον επόµενο
στη σειρά κατάταξης στον οικείο πίνακα και ελλείψει αυτού, σύµφωνα µε τις διατάξεις περί αναπλήρωσης, και επανέρχονται στις
θέσεις τους ως στελέχη εκπαίδευσης αν για οποιονδήποτε λόγο
παύσουν να ασκούν τα καθήκοντα της θέσης στην οποία έχουν
τοποθετηθεί.
Τα ανωτέρω στελέχη µπορούν να επιλέξουν µεταξύ των αποδοχών της θέσης στελέχους της εκπαίδευσης και αυτών της
θέσης στην οποία τοποθετούνται, συµπεριλαµβανοµένων των
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στελεχών, που τοποθετούνται σε θέσεις Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης.
Οι αναπληρωτές δεν διαγράφονται από τους οικείους πίνακες
και διατηρούν το δικαίωµα να υποβάλουν αιτήσεις για την κάλυψη κενούµενων θέσεων στελεχών της εκπαίδευσης.
3. Οι παράγραφοι 14, 15 και 16 του άρθρου 26 του
ν. 3879/2010 (Α’ 163), όπως ισχύουν, καταργούνται.
Άρθρο 45
Πληρωµή αποζηµιώσεων
1. Δαπάνες για την πληρωµή των αποζηµιώσεων από συµµετοχή σε συλλογικά όργανα του προσωπικού των Περιφερειακών
Διευθύνσεων Εκπαίδευσης στις Πανελλαδικές εξετάσεις, οι
οποίες διενεργήθηκαν από 28.5.2014 έως 30.6.2014, είτε καθ’
υπέρβαση των εγγεγραµµένων πιστώσεων του προϋπολογισµού
είτε χωρίς την τήρηση των περί αναλήψεως υποχρεώσεων διατάξεων, µπορεί να εκκαθαριστούν σε βάρος των πιστώσεων του
προϋπολογισµού του Υπουργείου Πολιτισµού, Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων του τρέχοντος οικονοµικού έτους, κατά
παρέκκλιση των σχετικών µε τα ανωτέρω διατάξεων.
2. Κατά παρέκκλιση των οικείων κειµένων διατάξεων δύνανται
να καταβληθούν αµοιβές για υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών στο πλαίσιο των σχολικών τµηµάτων που λειτουργούν στη
Θεραπευτική Κοινότητα του Ψ.Ν.Α. «18 Άνω», η οποία πραγµατοποιήθηκε το χρονικό διάστηµα από 8.1.2015 έως 18.6.2015 είτε
καθ’ υπέρβαση των εγγεγραµµένων πιστώσεων του προϋπολογισµού, είτε χωρίς την τήρηση των περί αναλήψεως υποχρεώσεων διατάξεων.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Άρθρο 46
Αντικατάσταση διάταξης του ν. 2160/1993 (Α’118)
Η παράγραφος 2 του άρθρου 30 του ν. 2160/1993, όπως
ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«2.α. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας, Ανάπτυξης και
Τουρισµού συγκροτείται εννεαµελής «Επιτροπή Τουριστικών Λιµένων». Η Επιτροπή αποτελείται από τον Γενικό Γραµµατέα Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης του Υπουργείου Οικονοµίας,
Ανάπτυξης και Τουρισµού ή τον Προϊστάµενο της Γενικής Διεύθυνσης Τουριστικής Πολιτικής του ίδιου Υπουργείου, τον Προϊστάµενο της Διεύθυνσης Χωροταξικού Σχεδιασµού και
Υποδοµών του ίδιου ως άνω Υπουργείου, τον Προϊστάµενο της
Διεύθυνσης της Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων του Υπουργείου
Πολιτισµού και Αθλητισµού, έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου
Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, έναν (1) εκπρόσωπο του
Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Οικονοµικών, έναν (1) εκπρόσωπο του
Υπουργείου Εθνικής Άµυνας και έναν (1) πτυχιούχο ΑΕΙ κατηγορίας Νοµικού ή Οικονοµολόγου ή Μηχανικού. Οι εκπρόσωποι των
Υπουργείων και ο πτυχιούχος ΑΕΙ ορίζονται από τον οικείο
Υπουργό.
β. Με την απόφαση συγκρότησης ορίζεται ως Πρόεδρος της
Επιτροπής ο Γενικός Γραµµατέας Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού
ή ο Προϊστάµενος της Γενικής Διεύθυνσης Τουριστικής Πολιτικής του ιδίου Υπουργείου. Με την ίδια απόφαση ορίζονται τα
αναπληρωµατικά µέλη της Επιτροπής και ο γραµµατέας της Επιτροπής µε τον αναπληρωτή του.
γ. Εισηγητές των θεµάτων που συζητούνται στην Επιτροπή
ορίζονται µε απόφαση του Προέδρου υπάλληλοι της Διεύθυνσης
Χωροταξικού Σχεδιασµού και Υποδοµών.
δ. Η σύνθεση της πιο πάνω Επιτροπής είναι δυνατόν να τροποποιείται µε απόφαση του κάθε φορά αρµόδιου για θέµατα τουρισµού Υπουργού.»

1747

Άρθρο 47
1. Από το β’ εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 3297/2004
(Α’ 259) απαλείφονται οι λέξεις «και των προµηθευτών».
2. Η παρ. 11 του άρθρου 3 του ν. 3297/2004 αντικαθίσταται ως
εξής:
«11. Η έκθεση του Συνηγόρου του Καταναλωτή υποβάλλεται
µέχρι 31 Μαρτίου κάθε έτους στον Πρωθυπουργό και τον Πρόεδρο της Βουλής και κοινοποιείται στον Υπουργό Οικονοµίας,
Ανάπτυξης και Τουρισµού. Ο Συνήγορος του Καταναλωτή µπορεί
να υποβάλλει στον Πρωθυπουργό, τον Πρόεδρο της Βουλής και
τον Υπουργό Οικονοµίας, Ανάπτυξης Τουρισµού και ειδικές εκθέσεις και κατά τη διάρκεια του έτους.
Η Ετήσια Έκθεση του Συνηγόρου του Καταναλωτή συζητείται
σε ειδική συνεδρίαση της Ολοµέλειας της Βουλής, κατά τα προβλεπόµενα στον Κανονισµό της. Οι κάθε είδους εκθέσεις της
Ανεξάρτητης Αρχής «Συνήγορος του Καταναλωτή» και του Ευρωπαϊκού Κέντρου Καταναλωτή Ελλάδας δηµοσιεύονται σε ειδικές εκδόσεις του Εθνικού Τυπογραφείου.»
3. α)Στο τέλος του άρθρου 3 του ν. 3297/2004 προστίθεται παράγραφος 13, ως ακολούθως:
«13. Ως σηµείο επαφής Ηλεκτρονικής Επίλυσης Διαφορών
(Η.Ε.Δ.) του Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ. 524/2013 ορίζεται ο Συνήγορος του Καταναλωτή-Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Ελλάδας».
β) Οι παράγραφοι 2,5 και 9 του άρθρου 4 του ν. 3297/2004
αντικαθίστανται, ως εξής:
«2. Η αναφορά υποβάλλεται εντός προθεσµίας ενός (1) έτους,
αφότου ο ενδιαφερόµενος έλαβε πλήρη γνώση της βλαπτικής
για αυτόν πράξης ή παράλειψης που συνιστά την καταναλωτική
διαφορά, και καταχωρείται σε ειδικό µητρώο. Η υποβολή αναφοράς διακόπτει την παραγραφή και την αποσβεστική προθεσµία
άσκησης των αξιώσεων καθόλη τη διάρκεια της διαδικασίας διαµεσολάβησης. Με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 261
επ. ΑΚ, η παραγραφή και η αποσβεστική προθεσµία που διεκόπησαν αρχίζουν και πάλι από τη µε οποιονδήποτε τρόπο ολοκλήρωση της διαδικασίας διαµεσολάβησης.»
«5.Ο Συνήγορος του Καταναλωτή και οι επιτροπές προτείνουν
τη φιλική διευθέτηση της διαφοράς, επιδιώκοντας να συµβιβάσουν τα εµπλεκόµενα µέρη. Εφόσον επιτευχθεί συµβιβασµός
ενώπιον του Συνηγόρου του Καταναλωτή, συντάσσεται περί
αυτού πρακτικό, ακριβές αντίγραφο του οποίου δύναται να κατατεθεί µε επιµέλεια οποιουδήποτε εκ των εµπλεκοµένων µερών
στη γραµµατεία του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών. Από την
κατάθεση αυτή, εφόσον το ανωτέρω πρακτικό συµβιβασµού πιστοποιεί συµφωνία των µερών για ύπαρξη αξίωσης που µπορεί
να επιδιωχθεί µέσω αναγκαστικής εκτέλεσης, αποτελεί τίτλο
εκτελεστό, σύµφωνα µε το άρθρο 904 παράγραφος 2 εδάφιο γ’
Κ.Πολ.Δ.. Αν δεν επιτευχθεί συµβιβασµός ή σε περίπτωση αποχώρησης ενός εκ των µερών, ο Συνήγορος του Καταναλωτή,
κατά την κρίση του, είτε συντάσσει πρακτικό αποτυχίας είτε προβαίνει στη διατύπωση έγγραφης σύστασης προς τα δύο µέρη,
µε σκοπό τη φιλική επίλυση της διαφοράς. Σε περίπτωση που κάποιο από τα εµπλεκόµενα µέρη δεν αποδεχθεί τα διαλαµβανόµενα στην έγγραφη σύσταση της Αρχής, ο Συνήγορος του
Καταναλωτή δύναται να δηµοσιοποιήσει το γεγονός, κοινοποιώντας καταλλήλως το πόρισµά του ή και αποστέλλοντάς το στις
κατά περίπτωση αρµόδιες για την επιβολή κυρώσεων αρχές και
υπηρεσίες.»
«9. Ο Συνήγορος του Καταναλωτή συνεργάζεται µε άλλες αρµόδιες αρχές και υπηρεσίες, οι οποίες είναι επιφορτισµένες µε
την εφαρµογή των νοµοθετικών και κανονιστικών πράξεων περί
προστασίας καταναλωτών στην Ελλάδα ή επιλαµβάνονται, γενικότερα, θεµάτων που αφορούν τον καταναλωτή.»
Άρθρο 48
Εκλογές Επιµελητηρίων
1. Το δεύτερο, τρίτο και τέταρτο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 30 του ν. 3419/2005 (Α’ 297) όπως ισχύουν, αντικαθίστανται
ως εξής:
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«Οι εκλογές για την ανάδειξη οργάνων διοίκησης των Επιµελητηρίων θα διεξαχθούν µεταξύ 15 Σεπτεµβρίου και 15 Οκτωβρίου 2016. Η θητεία των εκλεγµένων οργάνων διοίκησης των
Επιµελητηρίων παρατείνεται µέχρι τη διεξαγωγή των εκλογών
κατά το προηγούµενο εδάφιο. Οι εκλογικές επιτροπές που θα
συγκροτηθούν, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 3419/2005 όπως
ισχύει (Α’ 297), διατηρούνται και παραµένουν αρµόδιες για την
ανάδειξη οργάνων διοίκησης των Επιµελητηρίων κατά τις εκλογές που θα διεξαχθούν, σύµφωνα µε το πρώτο εδάφιο της παραγράφου αυτής. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας,
Ανάπτυξης και Τουρισµού, η προθεσµία του πρώτου εδαφίου
µπορεί να παραταθεί άπαξ έως και τέσσερεις (4) µήνες.»
2. Το ένατο και δέκατο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 30 του
ν. 3419/2005 (Α’ 297) αντικαθίσταται ως εξής:
«Οι εκλογές για την ανάδειξη του νέου διοικητικού συµβουλίου
της Εθνικής Ελληνικής Επιτροπής Διεθνούς Εµπορικού Επιµελητηρίου, µετά τις εκλογές των Επιµελητηρίων ως ανωτέρω, θα διεξαχθούν τέσσερις (4) µήνες µετά από την εκλογή των νέων
οργάνων διοίκησης των Επιµελητηρίων, σύµφωνα µε το πρώτο
εδάφιο του παρόντος. Η θητεία του διοικητικού συµβουλίου της
Εθνικής Ελληνικής Επιτροπής Διεθνούς Εµπορικού Επιµελητηρίου, που λειτουργεί µέχρι της διεξαγωγής των εκλογών αυτών,
παρατείνεται µέχρι το χρόνο που προβλέπεται στο προηγούµενο
εδάφιο.»
Άρθρο 49
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4314/2014 (Α’ 265)
Το άρθρο 72 του ν. 4314/2014 (Α’265) αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 72
Χρηµατοδοτήσεις και πληρωµές από το Πρόγραµµα
Δηµοσίων Επενδύσεων
Οι δράσεις των προγραµµάτων ΠΑΑ και ΕΠΑλθ που θα εγγραφούν στο ΠΔΕ θα χρηµατοδοτηθούν µε µεταφορά των πιστώσεων από την Τράπεζα της Ελλάδος στον ειδικό λογαριασµό
(ΕΛΕΓΕΠ) που τηρεί σε πιστωτικό ίδρυµα ο ΟΠΕΚΕΠΕ. Με κοινή
απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Οικονοµίας, Ανάπτυξης
και Τουρισµού και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων ρυθµίζονται θέµατα σχετικά µε τη διαδικασία πληρωµών των έργων των
προγραµµάτων ΠΑΑ και ΕΠΑλθ που θα βαρύνουν τον ανωτέρω
ειδικό λογαριασµό. Ειδικότερα για το ΠΑΑ, οι δηµόσιες δαπάνες
µπορούν να χρηµατοδοτηθούν από το ΠΔΕ ή και τον τακτικό
προϋπολογισµό, όπως κάθε φορά ορίζεται στην απόφαση ένταξης της κάθε πράξης στο ΠΑΑ.»
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Άρθρο 50
Το χρονικό όριο χρήσεως της εξουσιοδοτήσεως – πλαισίου
του άρθρου 4 του ν. 1338/1983 (Α’ 34), όπως αντικαταστάθηκε
από το άρθρο 6 του ν. 1440/1984 (Α’ 70) και τροποποιήθηκε από
το άρθρο 7 του ν. 1775/1988 (Α’ 101), από το άρθρο 31 του ν.
2076/1992 (Α’ 103), από το άρθρο 19 του ν. 2367/1995 (Α’ 261),
από το άρθρο 22 του ν. 2789/2000 (Α’ 21), από το άρθρο 48 του
ν. 3427/2005 (Α’ 312) και από το άρθρο 91 του ν. 3862/ 2010 (Α’
113), ορίζεται η 31η Δεκεµβρίου 2020.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
Άρθρο 51
1. Η παρ. 3 της υποπαραγράφου Δ.5, της παραγράφου Δ’, του
άρθρου 2, του Β’ Μέρους, του ν. 4336/2015 (Α’ 94), αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«3. Οι διατάξεις της παρ. 1 ισχύουν από 1.10.2015 έως
30.9.2016, ενώ οι διατάξεις της παραγράφου 2 ισχύουν από
1.10.2016.»
2. Με το άρθρο 51.2 απαλλάσσεται η ανώνυµη εταιρεία «Μεταλλουργική Βιοµηχανία Ηπείρου Α.Ε.» από την προσκόµιση φορολογικής ενηµερότητας µέχρι τις 31.3.2017 και µόνο για την
περίπτωση είσπραξης οφειλόµενων από την ανώνυµη εταιρεία
«Ελληνικά Αµυντικά Συστήµατα Ε.Α.Σ. Α.Β.Ε.Ε.», για την κάλυψη
επειγουσών επιχειρησιακών αναγκών των Ενόπλων Δυνάµεων,
κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων.
3. Στην παρ. 9 του άρθρου 7 του ν. 4337/2015 (Α’129) οι φράσεις «της παραγράφου 4» και «της παραγράφου 6» αντικαθίστανται από τις φράσεις «της παραγράφου 2» και «της παραγράφου
4» αντίστοιχα.»
4. Η περίπτωση ββ’ της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 4321/2015
(Α’ 32), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«ββ. η αξία της ακίνητης περιουσίας του οφειλέτη, όπως αυτή
προσδιορίζεται για τον υπολογισµό του συµπληρωµατικού
ΕΝ.Φ.Ι.Α. και η οποία προκύπτει από την τελευταία εκδοθείσα δήλωση-πράξη προσδιορισµού του φόρου, δεν υπερβαίνει τις
150.000 ευρώ και.»
5. Στο ν. 4338/2015 ( Α’ 131) προστίθεται µετά το τέλος της
Σύµβασης Παραχώρησης που περιλαµβάνεται στο άρθρο 1 του
νόµου, το κείµενο του Παραρτήµατος VI «Σύµβαση Μίσθωσης
Μαρκόπουλου {ρήτρα 4.2. (iii)}» σε ελληνική και αγγλική
γλώσσα, µε έναρξη ισχύος την έναρξη ισχύος του ν. 4338/2015,
το οποίο έχει ως εξής:
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ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΙΘ’ - 5 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015

1839

1840

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΙΘ’ - 5 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015

1841

1842

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΙΘ’ - 5 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015

1843

1844

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΙΘ’ - 5 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015

1845

1846

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΙΘ’ - 5 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015

1847

1848

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΙΘ’ - 5 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015

1849

1850

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΙΘ’ - 5 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015

1851

1852

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΙΘ’ - 5 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015

1853

1854

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΙΘ’ - 5 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015

1855

1856

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΙΘ’ - 5 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015

1857

1858

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΙΘ’ - 5 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015

1859

1860

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΙΘ’ - 5 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015

1861

1862

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΙΘ’ - 5 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015

1863

1864

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΙΘ’ - 5 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015

1865

1866

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΙΘ’ - 5 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015

1867

1868

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΙΘ’ - 5 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015

1869

1870

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΙΘ’ - 5 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015

1871

1872

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΙΘ’ - 5 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015

1873

1874

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΙΘ’ - 5 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015

1875

1876

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΙΘ’ - 5 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015

1877

1878

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΙΘ’ - 5 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015

1879

1880

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΙΘ’ - 5 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015

1881

1882

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΙΘ’ - 5 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015

1883

1884

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΙΘ’ - 5 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015

1885

1886

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΙΘ’ - 5 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015

1887

1888

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΙΘ’ - 5 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015

1889

1890

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΙΘ’ - 5 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015

1891

1892

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΙΘ’ - 5 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015

1893

1894

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΙΘ’ - 5 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015

1895

1896

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΙΘ’ - 5 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015

1897

1898

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΙΘ’ - 5 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015

1899

1900

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΙΘ’ - 5 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015

1901

1902

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΙΘ’ - 5 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015

1903

1904

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΙΘ’ - 5 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015

1905

1906

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΙΘ’ - 5 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015

1907

1908

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΙΘ’ - 5 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015

1909

1910

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΙΘ’ - 5 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015

1911

1912

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΙΘ’ - 5 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015

1913

1914

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΙΘ’ - 5 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015

1915

1916

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΙΘ’ - 5 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015

1917

1918

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΙΘ’ - 5 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015

1919

1920

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΙΘ’ - 5 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015

1921

1922

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΙΘ’ - 5 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015

1923

1924

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΙΘ’ - 5 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015

1925

1926

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΙΘ’ - 5 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015

1927

1928

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΙΘ’ - 5 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015

1929

1930

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΙΘ’ - 5 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015

1931

1932

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΙΘ’ - 5 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015

1933

1934

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΙΘ’ - 5 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015

1935

1936

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΙΘ’ - 5 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015

1937

1938

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΙΘ’ - 5 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015

1939

1940

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΙΘ’ - 5 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015

1941

1942

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΙΘ’ - 5 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015

1943

1944

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΙΘ’ - 5 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015

1945

1946

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΙΘ’ - 5 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015

1947

1948

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΙΘ’ - 5 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015

1949

1950

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΙΘ’ - 5 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015

1951

1952

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΙΘ’ - 5 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015

1953

1954

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΙΘ’ - 5 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015

1955

1956

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΙΘ’ - 5 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015

1957

1958

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΙΘ’ - 5 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015

1959

1960

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΙΘ’ - 5 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015

1961

1962

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΙΘ’ - 5 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015

1963

1964

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΙΘ’ - 5 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015

1965

1966

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΙΘ’ - 5 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015

1967

1968

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΙΘ’ - 5 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015

1969

1970

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΙΘ’ - 5 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015

1971

1972

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΙΘ’ - 5 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015

1973

1974

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΙΘ’ - 5 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015

1975

1976

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΙΘ’ - 5 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015

1977

1978

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΙΘ’ - 5 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015

1979

1980

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΙΘ’ - 5 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015

1981

1982

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΙΘ’ - 5 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015

1983

1984

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΙΘ’ - 5 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015

1985

1986

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΙΘ’ - 5 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015

1987

1988

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΙΘ’ - 5 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015

1989

1990

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Άρθρο 52
1. Το πρώτο εδάφιο της υποπερίπτωσης β.i της περίπτωσης 1
της υποπαραγράφου Δ.7 της παρ. Δ’ του άρθρου 2 του ν.
4336/2015 (Α’ 94) αντικαθίσταται ως εξής:
«β. i) Στις υφιστάµενες οργανικές θέσεις της Γ.Γ.Δ.Ε µεταφέρονται 500 οργανικές θέσεις της Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε, οι οποίες θα καλυφθούν από το προσωπικό που υπηρετεί στην Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε..
2. Στο πρώτο εδάφιο της υποπερίπτωσης γ’ της περίπτωσης 1
της υποπαραγράφου Δ.7 της παραγράφου Δ του άρθρου 2 του
ν. 4336/2015 διαγράφεται ο αριθµός 3.500 και µετά το τέλος του
εδαφίου προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:
«Ο αριθµός των µεταφερόµενων υποθέσεων προτεραιότητας
δεν µπορεί να υπερβεί τις 4.020.»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ X
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Άρθρο 53
1. Στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 35 του ν. 4262/2014 (Α’ 114),
όπως τροποποιήθηκε µε την παρ. 1 του άρθρου 235 του ν.
4281/2014 (Α’ 160), εν συνεχεία µε την παρ. 1 του άρθρου 111
του ν. 4316/2014 (Α’ 270) και ακολούθως µε την παρ. 1 του άρθρου 38 του ν. 4327/2015 (Α’ 50), η ηµεροµηνία «31.8.2015» αντικαθίσταται µε την ηµεροµηνία «31.1.2016».
2. Η θητεία του Διοικητικού Συµβουλίου που έχει νοµίµως οριστεί και διοικεί τον Οργανισµό Μεγάρου Μουσικής Αθηνών κατά
το χρόνο κατάθεσης του παρόντος και η οποία παρατάθηκε, σύµφωνα µε το άρθρο 111 παρ. 2 του ν. 4316/2014 µέχρι 30.4.2015
(Α’ 270), και εν συ- νεχεία µέχρι την 30.8.2015 µε την παρ. 3 του
άρθρου 38 του ν. 4327/2015 (Α’ 50), παρατείνεται µέχρι τις
31.1.2016.
3. Η ισχύς του παρόντος άρθρου άρχεται την 30.8.2015.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΙ
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Άρθρο 54
1. Η πρώτη παράγραφος του άρθρου 67 του ν. 4331/ 2015 (Α’
69) αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Στην περίπτωση που κατ’ εφαρµογή της παρ. 5 του άρθρου
2 του ν. 2881/2001 έχει καθ' οιονδήποτε τρόπο εισπράξει από
τον πλειοδότη και έχει πιστοποιήσει την ανέλκυση και αποµάκρυνση του ναυαγίου ο Οργανισµός, όπως αυτός ορίζεται στο
άρθρο 1 παρ. 2 του ν. 2881/2001 (Α’ 16), τίµηµα από 1.6.2009
και εφεξής, ως προϊόν εκποίησης ενός ή περισσοτέρων ναυαγίων
και επικίνδυνων ή επιβλαβών πλοίων µέσω πλειοδοτικού διαγωνισµού, ο Οργανισµός, ενεργώντας για λογαριασµό του κυρίου
του ναυαγίου ή της διαχειρίστριας εταιρείας, υποχρεώνεται µετά
και την αφαίρεση των δαπανών εκποίησης και προ κάθε άλλου
συµψηφισµού µε τυχόν δικές του απαιτήσεις, προ της κατάθεσης
αυτού στο Ταµείο Παρακαταθηκών και Δανείων, να αποδώσει εξ
αυτού του τιµήµατος ποσό προς εξόφληση κατά κεφάλαιο, τόκους και επιδικασθείσες δικαστικές δαπάνες, αξιώσεων κατά του
κυρίου του ναυαγίου ή της διαχειρίστριας εταιρείας εργαζοµένων στις ως άνω εταιρείες µε κύρια ασφάλιση στο ΙΚΑ και επικουρική στο ΕΤΕΑ (πρώην ΤΕΑΥΝΠΤ-ΤΑΝΠΥ), οι οποίες
προέρχονται από προϋπάρξασα µεταξύ τους σχέση εξαρτηµένης εργασίας, λόγω µη καταβολής σε αυτούς µισθών, επιδοµάτων, δώρων εορτών, αµοιβών υπερωριακής απασχόλησης,
αµοιβών για εργασία κατά τα Σάββατα, Κυριακές και αργίες, αποζηµιώσεων απόλυσης, όπως οι αξιώσεις αυτές προκύπτουν από
την εφαρµογή των συµβάσεων εργασίας και των γενικών εργατικών διατάξεων. Τυχόν ήδη γενόµενοι συµψηφισµοί µετά την
1.6.2009 από τον Οργανισµό, δεν αντιτάσσονται έναντι των εργαζοµένων.»
2. Αξιώσεις εργαζοµένων που έχουν αναγγελθεί στον Οργανι-

σµό κατ’ εφαρµογή του άρθρου 67 του ν. 4331/2015 «Μέτρα για
την ανακούφιση των Ατόµων µε Αναπηρία (ΑµεΑ), την απλοποίηση της λειτουργίας των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας
(ΚΕ.Π.Α.), καταπολέµηση της εισφοροδιαφυγής και συναφή
ασφαλιστικά ζητήµατα και άλλες διατάξεις» (Α’69) ως ίσχυε µέχρι
σήµερα, κρίνονται εκ νέου από τον Οργανισµό ανεξαρτήτως
τυχόν παλιότερης απόφασής του, σύµφωνα µε το παρόν άρθρο.
Κατά τα λοιπά ισχύουν αναλογικά οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 67 του ανωτέρω ν. 4331/2015.
3. Η τέταρτη παρ. του άρθρου 67 του ν. 4331/2015 (Α’69) αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Σε περίπτωση που το καθ’οιονδήποτε τρόπο εισπραχθέν
από τον Οργανισµό τίµηµα δεν επαρκεί για την πλήρη ικανοποίηση των δικαιούχων της παραγράφου 1, αθροίζεται και το κατ’
εφαρµογή της παρ. 5 του άρθρου 2 του ν. 2881/2001 κατατεθειµένο στο Ταµείο Παρακαταθηκών και Δανείων τίµηµα, µέχρι του
ύψους της συµπλήρωσης του καταβλητέου ποσού. Σε περίπτωση σύνταξης πίνακα κατάταξης από συµβολαιογράφο, η καταβολή διενεργείται µε εντολή του αρµοδίου συµβολαιογράφου,
διαφορετικά µε εντολή του αρµοδίου οργάνου του Οργανισµού,
και επάγεται την απόσβεση των εκ της εργασιακής σχέσης απαιτήσεων. Οι απαιτήσεις της παραγράφου 1 του παρόντος κατατάσσονται µε προνόµιο β’ τάξης, κατά παρέκκλιση των διατάξεων
του άρθρου 205 του ν. 3816/1958 (Α’ 32).»
Άρθρο 55
1. Στο άρθρο 221 του ν. 4072/2012 (Α’ 86) προστίθενται τρίτο
και τέταρτο εδάφιο ως εξής:
«Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, η οποία λαµβάνεται µετά από γνώµη του Συµβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών (Σ.Α.Σ), είναι δυνατή η τροποποίηση των
όρων συµβάσεων ανάθεσης δηµόσιας υπηρεσίας του άρθρου 17
του ν. 3887/2010 «Οδικές εµπορευµατικές µεταφορές» (Α’ 174),
όπως ισχύει, όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειµενικώς αδύνατη
την εµπρόθεσµη εκπλήρωση της συµβατικής υποχρέωσης προς
αντικατάσταση του συµβατικού πλοίου µε άλλο ανώτερης κατηγορίας. Η διάταξη του προηγούµενου εδαφίου εφαρµόζεται και
επί συµβάσεων που καταρτίσθηκαν πριν την έναρξη ισχύος του
παρόντος άρθρου και δεν έχουν λυθεί έως τότε µε οποιονδήποτε
τρόπο.»
2. Στη δέκατη τρίτη παράγραφο του άρθρου όγδοου του ν.
2932/2001 (Α’ 145), όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 220 του
ν. 4072/2012 - «Βελτίωση επιχειρηµατικού περιβάλλοντος - Νέα
εταιρική µορφή - Σήµατα - Μεσίτες Ακινήτων - Ρύθµιση θεµάτων
ναυτιλίας, λιµένων και αλιείας και άλλες διατάξεις» (Α’ 86) και
στη συνέχεια µε το άρθρο 50 του ν. 4331/2015 (Α’ 69), προστίθεται τελευταίο εδάφιο ως εξής:
«Με κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής καθορίζονται ο Κωδικός
Αριθµός Εξόδων για την απόδοση των ποσών και οι λεπτοµέρειες
εφαρµογής του παρόντος άρθρου.»
3. Στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 33 παρ. 12 του ν. 4256/2014
(Α’ 92) η φράση «εντός ενός έτους από την ολοκλήρωση του»
αντικαθίσταται από τη φράση «εντός ενός έτους από την κατάταξη των επιτυχόντων υποψηφίων.»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΙI
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Άρθρο 56
Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 11 του ένατου άρθρου του πρώτου άρθρου του ν. 4335/2015 (Α’ 87) αντικαθίσταται ως εξής:
«Η εφαρµογή των διατάξεων του π.δ. 67/2015 (Α’ 110) που καθορίζει τη «Διαδικασία ηλεκτρονικής δηµοσίευσης αποσπάσµατος κατασχετήριας έκθεσης και περιλήψεων πράξεων και
δηλώσεων στην ιστοσελίδα δηµοσιεύσεων πλειστηριασµών του
Ενιαίου Ταµείου Ανεξάρτητα Απασχολούµενων - Τοµέα Ασφάλι-
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σης Νοµικών (ΕΤΑΑ-ΤΑΝ)» αναστέλλεται µέχρι 30.4.2016. Για το
χρονικό διάστηµα από 1.11.2015 µέχρι 30.4.2016, οι δηµοσιεύσεις που αφορούν στους πλειστηριασµούς της Αθήνας και του
Πειραιά θα γίνονται στο «ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ»
του ΕΤΑΑ-ΤΑΝ, ενώ οι δηµοσιεύσεις που αφορούν στους πλειστηριασµούς της λοιπής επικράτειας σε κύριο φύλλο καθηµερινής εφηµερίδας που εκδίδεται στον τόπο του πλειστηριασµού,
είτε στον Δήµο είτε στην Περιφερειακή Ενότητα.»

του και ως µέλη οι Υπουργοί Εξωτερικών, Πολιτισµού και Αθλητισµού, Οικονοµικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Υποδοµών,
Μεταφορών και Δικτύων, ο Υπουργός Επικρατείας µε αρµοδιότητα να συνδράµει τον Πρωθυπουργό για το συντονισµό, παρακολούθηση και έλεγχο της κυβερνητικής πολιτικής που αφορά
την προώθηση, επιτάχυνση και υλοποίηση επενδύσεων, και οι
αρµόδιοι κατά περίπτωση Υπουργοί, οι οποίοι εισηγούνται τα θέµατα αρµοδιότητάς τους ή οι νόµιµοι αναπληρωτές τους.»

ΜΕΡΟΣ Δ’
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ - ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ

Άρθρο 59
Μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο 57
Καταργούµενες διατάξεις
1. Στην παρ. 1 του άρθρου 57 της κ.υ.α. 36060/1155/
Ε.103/13.6.2013 (Β; 1450) προστίθεται εδάφιο ε ως εξής:
«ε. τα επίπεδα ενεργειακής απόδοσης των εγκαταστάσεων
που πραγµατοποιούν καύση καυσίµων µε συνολική ονοµαστική
θερµική ισχύ πενήντα (50 MW) και άνω, µε την επιφύλαξη της
παρ. 2 του άρθρου 7, µε βάση τις βέλτιστες διαθέσιµες τεχνικές
που έχουν αναπτυχθεί.»
2. Η περίπτωση θ’ της παρ. 1 του άρθρου 21 του ν. 4337/2015
(Α’ 129) καταργείται από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της
(17.10.2015).
3. Tο εδάφιο γ’ της παρ. 2 του άρθρου 29 του ν. 4325/2015 (Α’
47) καταργείται από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης του παρόντος
νόµου.
4. Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 10 της κοινής απόφασης
των Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής µε αριθµό
12400/1108/2.9.2011 (Β’ 2301) παύουν να ισχύουν από την 5η
Ιουνίου 2014.

1. Οι διατάξεις της υποπαραγράφου Ι.2 της παρ. Ι του πρώτου
άρθρου του ν. 4152/2013 (Α’107), όπως αντικαθίστανται µε το
άρθρο 27 του παρόντος νόµου, εφαρµόζονται για τον προσδιορισµό των υπόχρεων καταβολής και του ύψους του τέλους διατήρησης δικαιώµατος κατοχής άδειας παραγωγής για το έτος
2015.
2. Οι καταβολές του ετήσιου τέλους διατήρησης δικαιώµατος
κατοχής άδειας παραγωγής της περίπτωσης 1 της υποπαραγράφου Ι.2 της παρ. Ι του πρώτου άρθρου του ν. 4152/2013(Α’107),
όπως αντικαθίσταται µε το άρθρο 27 του παρόντος νόµου, για
το έτος 2015 θα εξετασθούν µε βάση τη διαδικασία που προβλέπεται στην περίπτωση 5 της υποπαραγράφου Ι.2 της παρ. Ι του
ν. 4152/2013, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 27 του παρόντος νόµου.
3. Οι καταβολές του ετήσιου τέλους διατήρησης δικαιώµατος
κατοχής άδειας παραγωγής της περίπτωσης 1 της υποπαραγράφου Ι.2. της παραγράφου Ι του πρώτου άρθρου του ν. 4152/2013
(Α’107), όπως αντικαθίσταται µε το άρθρο 27 του παρόντος
νόµου, οι οποίες έγιναν για το έτος 2015 κατά το χρονικό διάστηµα από 1.4.2015 µέχρι τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου
θεωρούνται εµπρόθεσµες για όλες τις συνέπειες.

Άρθρο 58
Τροποποιούµενες διατάξεις

Άρθρο 60
Διοικητικά Συµβούλια Νοσοκοµείων Ε.Σ.Υ.

1. Η κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής µε αριθµό
36060/1155/Ε.103/13.6.2013 (Β’1450) τροποποιείται έτσι ώστε
κατά την υποβολή εκθέσεων του άρθρου 57, και µε την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 15, να περιλαµβάνονται
πληροφορίες σχετικά µε τα επίπεδα ενεργειακής απόδοσης των
εγκαταστάσεων που πραγµατοποιούν καύση καυσίµων µε συνολική ονοµαστική θερµική ισχύ πενήντα µεγαβάτ (50 MW) και άνω,
µε βάση τις σχετικές βέλτιστες διαθέσιµες τεχνικές που έχουν
αναπτυχθεί, σύµφωνα µε την ίδια υπουργική απόφαση.
2. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 7 του π.δ. 32/2010 (Α’ 70),
όπως ισχύει, προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Τούτο ισχύει µε την επιφύλαξη των απαιτήσεων για την ενεργειακή απόδοση και των συστηµικών απαιτήσεων που καθορίζονται, σύµφωνα µε τις παραγράφους 1 έως και 6 του άρθρου 4 και
του άρθρου 8 του ν. 4122/2013 (Α’ 42).»
3. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος, η παράγραφος 3 του
άρθρου 14 του Κανονισµού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (Β’
407/9.4.2010) αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Κάθε συµβολαιογράφος για την κατάρτιση πράξεως αγοραπωλησίας ακινήτου υποχρεούται να µνηµονεύσει στο συµβόλαιο τον αριθµό πρωτοκόλλου του ΠΕΑ και να επισυνάψει σε
αυτό επίσηµο αντίγραφο του ΠΕΑ. Σε κάθε µίσθωση ακινήτου, ο
αριθµός πρωτοκόλλου του ΠΕΑ πρέπει να αναγράφεται υποχρεωτικά στην ηλεκτρονική εφαρµογή «Δήλωση Πληροφοριακών
Στοιχείων Μισθώσεων Ακίνητης Περιουσίας» της ιστοσελίδας της
Γενικής
Γραµµατείας
Πληροφοριακών
Συστηµάτων
(www.gsis.gr).»
4. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν.
3894/2010, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Συνιστάται Διυπουργική Επιτροπή Στρατηγικών Επενδύσεων (Δ.Ε.Σ.Ε.), στην οποία µετέχουν ως Πρόεδρος ο Υπουργός
Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού ή ο νόµιµος αναπληρωτής

1. α) Σε περίπτωση αποχώρησης του Διοικητή Νοσοκοµείου,
είναι δυνατή και νόµιµη η λειτουργία του Διοικητικού Συµβουλίου
του Νοσοκοµείου µέχρι το διορισµό νέου Διοικητή ακόµη και
µετά την πάροδο του, κατά το άρθρο 13 παρ. 5 του ν. 2690/1999
(Α’ 45), τριµήνου, εφόσον στο Νοσοκοµείο υπάρχει Αναπληρωτής Διοικητής.
β) Σε περίπτωση αποχώρησης του Αναπληρωτή Διοικητή Νοσοκοµείου είναι δυνατή και νόµιµη η λειτουργία του Διοικητικού
Συµβουλίου του Νοσοκοµείου µέχρι το διορισµό νέου Αναπληρωτή Διοικητή ακόµη και µετά την πάροδο του, κατά το άρθρο
13 παρ. 5 του ν. 2690/1999 (A’ 45), τρίµηνου, εφόσον στο Νοσοκοµείο υπάρχει Διοικητής.
γ) Τυχόν αποφάσεις των Διοικητικών Συµβουλίων των Νοσοκοµείων που έχουν ληφθεί µετά το πέρας του τριµήνου από την
αποχώρηση ή του Διοικητή ή του Αναπληρωτή Διοικητή και µέχρι
το διορισµό νέου Διοικητή ή Αναπληρωτή Διοικητή, θεωρείται ότι
έχουν ληφθεί µε νόµιµη σύνθεση του Διοικητικού Συµβουλίου.
2. Σε περίπτωση κατά την οποία έχουν εκλείψει ή αποχωρήσει
για οποιονδήποτε λόγο οι Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συµβουλίου Νοσοκοµείου του Ε.Σ.Υ. του άρθρου 2 του
ν. 4052/2012 (Α’ 41), όπως ισχύει, καθήκοντα Προέδρου εκτελεί
ο Αναπληρωτής Διοικητής του έτερου Νοσοκοµείου και εφόσον
αυτός δεν υπάρχει, ο Διευθυντής της Διοικητικής - Οικονοµικής
Υπηρεσίας.
Με τη σύνθεση αυτή, το συλλογικό όργανο µπορεί να λειτουργήσει νοµίµως µέχρι το διορισµό νέου Προέδρου και Αντιπροέδρου, ακόµη και µετά την πάροδο του, κατά το άρθρο 13 παρ.
5 του ν. 2690/1999 (A’ 45), τριµήνου, µε την προϋπόθεση ότι τα
λοιπά µέλη του επαρκούν για το σχηµατισµό απαρτίας.
Άρθρο 61
Το άρθρο 26 του ν. 4174/2013 (Α’ 170) αντικαθίσταται ως εξής:
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«Άρθρο 26
Επιλογή υποθέσεων προς έλεγχο
1. Η επιλογή των υποθέσεων που ελέγχονται κατά προτεραιότητα γίνεται µε αποφάσεις του Γενικού Γραµµατέα Δηµοσίων
Εσόδων µε βάση κριτήρια ανάλυσης κινδύνου ή εξαιρετικά µε
βάση άλλα κριτήρια, τα οποία καθορίζονται από τον Γενικό Γραµµατέα και δεν δηµοσιοποιούνται.
2. Με απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Δηµοσίων Εσόδων, η
οποία εκδίδεται έως το τέλος Δεκεµβρίου κά-θε έτους και µπορεί
να τροποποιηθεί οποτεδήποτε, καθορίζεται ο αριθµός των µερικών ή και πλήρων ελέγχων που θα διενεργούνται εντός του επόµενου έτους κατά προτεραιότητα, µε βάση κριτήρια ανάλυσης
κινδύνου ή εξαιρετικά µε βάση άλλα κριτήρια, σύµφωνα µε την
προηγούµενη περίπτωση, λαµβανοµένου υπόψη του αριθµού των
ελεγκτών κατά το χρόνο έκδοσης της απόφασης και του αριθµού
των διενεργηθέντων ελέγχων κατά τους προηγούµενους δώδεκα
µήνες από το µήνα έκδοσης της απόφασης. Στην απόφαση ορίζεται, επίσης, το ποσοστό των ελέγχων για φορολογικά έτη, χρήσεις,
υποθέσεις, περιόδους ή υποχρεώσεις που αφορούν την τελευταία
πενταετία, συµπεριλαµβανοµένου και του έτους έκδοσης της απόφασης, το οποίο δεν µπορεί να υπολείπεται του ποσοστού 70%
του συνόλου των κατά προτεραιότητα ελεγχόµενων υποθέσεων,
καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέµα. Ειδικά, για το έτος 2016 το
ανωτέρω ποσοστό ορίζεται σε 50% και για το έτος 2017 σε 60%.
3. Τα αρµόδια όργανα της Φορολογικής Διοίκησης για τον
προσδιορισµό και την είσπραξη των δηµοσίων εσόδων, κατά τις
διατάξεις του παρόντος Κώδικα και του Κώδικα Είσπραξης Δηµοσίων Εσόδων (ν.δ. 356/1974, Α’ 90), είναι υπεύθυνα για την εκτέλεση των καθηκόντων τους και τη νοµιµότητα των υπηρεσιακών
τους ενεργειών, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.
4. Τα όργανα της Φορολογικής Διοίκησης που είναι αρµόδια για
τον έλεγχο και τον βάσει αυτού προσδιορισµό των δηµοσίων εσόδων, κατά τις διατάξεις της παραγράφου 3, υπέχουν αστική ή πειθαρχική ή ποινική ευθύνη για την παραγραφή αυτών µόνον ως
προς τις υποθέσεις που προτεραιοποιούνται σύµφωνα µε το
παρόν. Για τις υποθέσεις που τους έχουν ήδη ανατεθεί προς
έλεγχο ή για τις οποίες έχει εκδοθεί εντολή ελέγχου κατά την
έναρξη ισχύος του παρόντος υπέχουν αστική ή πειθαρχική ή ποινική ευθύνη µόνον για αυτές που θα προτεραιοποιηθούν προς
έλεγχο σύµφωνα µε το παρόν άρθρο. Τα ανωτέρω δε θα ισχύουν
σε περίπτωση που ο έλεγχος δεν ολοκληρωθεί για λόγους ανωτέρας βίας ή χωρίς υπαιτιότητα του ελεγκτή της Φορολογικής Διοίκησης.
5. Τα όργανα της Φορολογικής Διοίκησης, στα οποία έχει ανατεθεί η αρµοδιότητα για την επιδίωξη της είσπραξης των δηµοσίων
εσόδων ή στα καθήκοντα των οποίων ανάγεται η λήψη µέτρων για
την αναγκαστική είσπραξη των δηµοσίων εσόδων, σύµφωνα µε τις
διατάξεις της παραγράφου 3, υπέχουν αστική ή πειθαρχική ή ποινική ευθύνη για την παραγραφή, εφόσον δεν έχει διακοπεί η παραγραφή αυτών τουλάχιστον:
α) µε την κοινοποίηση στον οφειλέτη ατοµικής ειδοποίησης
σύµφωνα µε το άρθρο 51 σε συνδυασµό µε το άρθρο 47 του παρόντος νόµου ή την περίπτωση η’ παρ. 1 του άρθρου 138 του ν.
4270/2014 (Α’ 143) ή
β) µε την επιβολή κατάσχεσης χρηµατικών ποσών ή απαιτήσεων
εις χείρας του οφειλέτη ή τρίτου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
ν.δ. 356/1974 (Α’ 90), όπως ισχύει.
6. Οι υπάλληλοι και οι προϊστάµενοι της Διεύθυνσης Επίλυσης
Διαφορών και οι υπάλληλοι και προϊστάµενοι της Διεύθυνσης
Εσωτερικών Υποθέσεων της Γενικής Γραµµατείας Δηµοσίων Εσόδων που διενεργούν ελέγχους περιουσιακής κατάστασης, καθώς
και οι υπάλληλοι και οι προϊστάµενοι των οργανικών µονάδων της
Γενικής Γραµµατείας Δηµοσίων Εσόδων που διενεργούν ελέγχους
πειθαρχικών παραπτωµάτων, δεν υπέχουν αστική και ποινική ευθύνη για αιτιολογηµένη γνώµη ή εισήγηση που διατύπωσαν ή απόφαση που εξέδωσαν, στο πλαίσιο εφαρµογής της ισχύουσας
νοµοθεσίας κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, εκτός από
την περίπτωση που ενήργησαν µε δόλο ή βαρεία αµέλεια ή/και
από την περίπτωση της παραβίασης του απορρήτου των πληροφοριών και στοιχείων κατά τις διατάξεις του άρθρου 17 του πα-

ρόντος νόµου που περιήλθαν σε γνώση τους κατά την άσκηση των
καθηκόντων τους.
7. Ο Γενικός Γραµµατέας Δηµοσίων Εσόδων δεν υπέχει αστική
και ποινική ευθύνη για αιτιολογηµένη γνώµη ή εισήγηση που διατύπωσε ή απόφαση που εξέδωσε στο πλαίσιο εφαρµογής του παρόντος άρθρου και της παραγράφου 5 του άρθρου 48 του
παρόντος νόµου, εκτός από την περίπτωση που ενήργησε µε δόλο
ή βαρεία αµέλεια ή/και από την περίπτωση της παραβίασης του
απορρήτου των πληροφοριών και στοιχείων κατά τις διατάξεις του
άρθρου 17 του παρόντος νόµου που περιήλθαν σε γνώση του
κατά την άσκηση των καθηκόντων του.
8. Τα άρθρα 163 και 164 του π.δ. 16/1989 (Α’ 6) καταργούνται.
9. Οι διατάξεις των παραγράφων 3 έως 7 του παρόντος έχουν
εφαρµογή και στις κατά την έναρξη ισχύος αυτών εκκρεµείς υποθέσεις ενώπιον πειθαρχικών οργάνων ή άλλων διοικητικών ή δικαστικών αρχών σε σχέση µε πειθαρχική ή αστική ευθύνη.
10. Τα όργανα της Φορολογικής Διοίκησης των παραγράφων 4
έως 6 του παρόντος, εφόσον εξετάζονται ή διώκονται ή ενάγονται
για πράξεις ή παραλείψεις κατά την εκτέλεση των καθηκόντων
τους ενώπιον των ποινικών ή πολιτικών δικαστηρίων, µπορούν να
παρίστανται και να εκπροσωπούνται από µέλος του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους, κατόπιν έγγραφου αιτήµατος του Γενικού
Γραµµατέα Δηµοσίων Εσόδων προς το Νοµικό Συµβούλιο του
Κράτους. Το ανωτέρω αίτηµα υποβάλλεται κατόπιν έγγραφης αιτήσεως του οργάνου της Φορολογικής Διοίκησης που εξετάζεται
ή διώκεται ή ενάγεται, στην οποία αιτιολογεί ότι έπραξε σύµφωνα
µε την παράγραφο 3 του παρόντος και η οποία συνοδεύεται µε
την άποψη του Προϊσταµένου της οργανικής µονάδας που υπηρετεί. Μέλος του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους εκπροσωπεί
τον Γενικό Γραµµατέα Δηµοσίων Εσόδων, εφόσον εξετάζεται, διώκεται ή ενάγεται, κατόπιν έγγραφου αιτήµατος αυτού, χωρίς να
αποκλείεται η εκπροσώπησή του δια ή µετά πληρεξουσίου δικηγόρου.
11. Οι ρυθµίσεις των παραγράφων 3 έως 10 υπερισχύουν κάθε
άλλης αντίθετης γενικής ή ειδικής διάταξης.
12. Ειδικά, για τις υποθέσεις του τελευταίου εδαφίου της περίπτωσης 1γ της υποπαραγράφου Δ.7 του
ν. 4336/2015 (Α’
94), τα όργανα της Ειδικής Γραµµατείας ΣΔΟΕ, συµπεριλαµβανοµένου και του Ειδικού Γραµµατέα ΣΔΟΕ, δεν υπέχουν αστική ή
πειθαρχική ή ποινική ευθύνη για τυχόν παρέλευση του χρόνου παραγραφής του δικαιώµατος του Δηµοσίου προς έλεγχο.»
Άρθρο 62
Τροποποίηση-Προσθήκη του π.δ. 114/2014
1.α. Η περίπτωση στ’ της παρ. 3 του άρθρου 7 του π.δ. 114/2014
(Α’181) τροποποιείται ως εξής:
«στ) την ανάθεση και παρακολούθηση των συµβάσεων για τη
συντήρηση, επισκευή, φύλαξη και καθαριότητα, και το χειρισµό
κάθε θέµατος σχετικού µε τα κτήρια που στεγάζεται το Υπουργείο
και τα παρακολουθήµατά τους».
β. Η περίπτωση ζ’ της παρ. 3 του άρθρου 7 τροποποιείται ως
εξής:
«ζ) την εκπόνηση µελετών ή την ανάθεση και εποπτεία µελετών
ή παροχής υπηρεσιών που αφορούν τα Γενικά Αρχεία του Κράτους, τις Δηµόσιες Βιβλιοθήκες και την Ε.Β.Ε..»
γ. Η περίπτωση η’ αναριθµείται σε περίπτωση ι’ και µετά την περίπτωση ζ’ της παραγράφου 3 του άρθρου 7 προστίθενται νέες
περιπτώσεις η’ και θ’ ως εξής:
«η) την εκπόνηση µελετών ή την ανάθεση και εποπτεία µελετών
ή παροχής υπηρεσιών που αφορούν τις κοινωφελείς περιουσίες
αρµοδιότητας του Υπουργείου, τις εγκαταστάσεις που φυλάσσονται τα αρχεία και των αποθηκών του Υπουργείου, τις εγκαταστάσεις των καταλυµάτων του Υπουργείου στον Δήµο Μαραθώνα
(πρώην µαθητικές κατασκηνώσεις Αγίου Ανδρέα Νέας Μάκρης)
καθώς και το χειρισµό κάθε θέµατος σχετικού µε τα καταλύµατα
του Υπουργείου στον Δήµο Μαραθώνα,
θ) τη συγκρότηση των Τεχνικών Συµβουλίων των ΑΕΙ και των ΤΕΙ
κατόπιν των σχετικών εισηγήσεων καθώς και του Τεχνικού Συµβουλίου του Υπουργείου.»
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2.α. Η περίπτωση α’ της παρ. 4 του άρθρου 7 του π.δ. 114/2014
τροποποιείται ως εξής:
«α) την ανάθεση και την εποπτεία εκτέλεσης συµβάσεων τεχνικών έργων που χρηµατοδοτούνται από εθνικούς ή συγχρηµατοδοτούµενους πόρους και τη συγκρότηση των σχετικών
επιτροπών.»
β. Η περίπτωση β’ της παρ. 4 του άρθρου 7 τροποποιείται ως
εξής:
«β) την υποστήριξη φορέων που εποπτεύονται από το Υπουργείο και διαθέτουν ελλιπείς τεχνικές υπηρεσίες, κατά τις διαδικασίες για την ανάθεση τεχνικού έργου, κατά την εποπτεία της
εκτέλεσής τους και την παραλαβή τους.»
γ. Η περίπτωση δ’ της παρ. 4 του άρθρου 7 τροποποιείται ως
εξής:
«δ) την ανάθεση συµβάσεων τεχνικών έργων και την εποπτεία
εκτέλεσής τους που αφορούν τις κοινωφελείς περιουσίες αρµοδιότητας του Υπουργείου, τις εγκαταστάσεις που φυλάσσονται τα
αρχεία και των αποθηκών του Υπουργείου και τις εγκαταστάσεις
των καταλυµάτων του Υπουργείου στον Δήµο Μαραθώνα (πρώην
µαθητικές κατασκηνώσεις Αγίου Ανδρέα Νέας Μάκρης).»
δ. Η περίπτωση ζ’ της παραγράφου 4 του άρθρου 7 τροποποιείται ως εξής:
«ζ) την ανάθεση συµβάσεων τεχνικών έργων και την εποπτεία
εκτέλεσής τους που αφορούν τα Γενικά Αρχεία του Κράτους, τις
Δηµόσιες Βιβλιοθήκες και την Ε.Β.Ε..»
3. α. Η περίπτωση ε’ της παρ. 5 του άρθρου 7 του π.δ. 114/2014
τροποποιείται ως εξής:
«ε) τη διενέργεια διαγωνισµών για την προµήθεια πάσης φύσεως εξοπλισµού για τα Γενικά Αρχεία του Κράτους, τις Δηµόσιες
Βιβλιοθήκες και την Ε.Β.Ε..»
β. Η περίπτωση στ’ αναριθµείται ως περίπτωση ζ’ και µετά την
περίπτωση ε’ προστίθεται νέα περίπτωση στ’ ως εξής:
«στ) τη διενέργεια διαγωνισµών για την προµήθεια πάσης φύσεως εξοπλισµού για τις κοινωφελείς περιουσίες αρµοδιότητας
του Υπουργείου, για τις εγκαταστάσεις που φυλάσσονται τα αρχεία και των αποθηκών του Υπουργείου καθώς και για τις εγκαταστάσεις των καταλυµάτων του Υπουργείου στον Δήµο Μαραθώνα
(πρώην µαθητικές κατασκηνώσεις Αγίου Ανδρέα Νέας Μάκρης).»
4. Μετά την παρ. 5 του άρθρου 7 του π.δ. 114/2014 προστίθεται
νέα παράγραφος 6 ως εξής:
«6. α) Στη Διεύθυνση Κτηριακής και Υλικοτεχνικής Υποδοµής
προΐσταται υπάλληλος του Κλάδου ΠΕ Μηχανικών (ειδικότητας
Αρχιτέκτονα ή Πολιτικού ή Μηχανολόγου ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού).
β) Στο Τµήµα Μελετών και στο Τµήµα Τεχνικό της Διεύθυνσης
Κτηριακής και Υλικοτεχνικής Υποδοµής προΐσταται υπάλληλος του
Κλάδου ΠΕ Μηχανικών (ειδικότητας Αρχιτέκτονα ή Πολιτικού ή
Μηχανολόγου ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού) ή ΤΕ Μηχανικών (ειδικότητας Πολιτικών Δοµικών Έργων ή Μηχανολόγων ή Ηλεκτρολόγων).
γ) Στο Τµήµα Μελέτης και Προµήθειας Εξοπλισµού της Διεύθυνσης Κτηριακής και Υλικοτεχνικής Υποδοµής προΐσταται υπάλληλος του Κλάδου ΠΕ Μηχανικών ή ΤΕ Μηχανικών (ειδικότητας
Πολιτικών Δοµικών Έργων ή Μηχανολόγων ή Ηλεκτρολόγων) ή
ΠΕ Διοικητικού ή ΠΕ Οικονοµικού.
5.α. Ο τίτλος του άρθρου 55 του π.δ. 114/2014 τροποποιείται
ως εξής: «Αυτοτελείς Διευθύνσεις, Αυτοτελή Τµήµατα και Γραφεία».
β. Στο τέλος του άρθρου 55, προστίθεται νέα παράγραφος 5
ως εξής:
«5. Μεταφέρεται και συστήνεται ως Αυτοτελής Διεύθυνση, µε
τις αρµοδιότητες και το προσωπικό της η Διεύθυνση Κτηριακής
και Υλικοτεχνικής Υποδοµής του άρθρου 7.»
Άρθρο 63
Ρύθµιση θεµάτων ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση
1. Τα δυο τελευταία εδάφια της περίπτωσης β’ της παρ. 1 της
υποπαραγράφου Δ.2 της παρ. Δ’ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015
αντικαθίστανται ως εξής:
«Η δήλωση µεταβολών για τη µετάταξη στο κανονικό καθε-
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στώς ΦΠΑ υποβάλλεται έως και τις 16.11.2015.
Στην περίπτωση που έχουν εκδοθεί φορολογικά στοιχεία χωρίς
ΦΠΑ για πράξεις που πραγµατοποιούνται από 20.7.2015 µέχρι και
16.11.2015, παρέχεται η δυνατότητα στους υποκείµενους στο
φόρο να εκδίδουν µέχρι και 23.11.2015 συµπληρωµατικά φορολογικά στοιχεία για την επιβολή ΦΠΑ στις πράξεις αυτές.
Τα συµπληρωµατικά φορολογικά στοιχεία καταχωρούνται είτε
στη δήλωση ΦΠΑ που αφορά τη φορολογική περίοδο εντός της
οποίας νόµιµα οφείλεται ο φόρος αυτός και εκδόθηκε το αρχικό
φορολογικό στοιχείο είτε στη δήλωση ΦΠΑ της φορολογικής περιόδου κατά την οποία εκδόθηκε το συµπληρωµατικό στοιχείο.
Οι ανωτέρω εκπρόθεσµες δηλώσεις ΦΠΑ, αρχικές ή τροποποιητικές, υποβάλλονται χωρίς κυρώσεις έως και τις 30.11.2015.
Έως την προθεσµία αυτή καταβάλλεται και ο οφειλόµενος
φόρος χωρίς κυρώσεις.
Έως και τις 30.11.2015 υποβάλλονται επίσης χωρίς κυρώσεις,
σε έντυπη µορφή στις Δ.Ο.Υ., οι δηλώσεις ΦΠΑ µε µηδενικό ή πιστωτικό αποτέλεσµα, από υποκείµενους που υπάγονται στις διατάξεις της περίπτωσης ιβ’ της παρ. 1 του άρθρου 22 του Κώδικα
ΦΠΑ από 20.7.2015, των οποίων η καταληκτική προθεσµία υποβολής έχει παρέλθει έως την ηµεροµηνία αυτή.
Οι υποκείµενοι που από 20.7.2015 εντάσσονται στο κανονικό
καθεστώς για τις υπηρεσίες εκπαίδευσης που παρέχουν, συντάσσουν απογραφή των επενδυτικών αγαθών (παγίων) που κατείχαν στις 19.7.2015, εφόσον αποκτήθηκαν µε επιβάρυνση ΦΠΑ
και χρησιµοποιήθηκαν εντός της τελευταίας πενταετίας και υποβάλλουν δήλωση αποθεµάτων µετάταξης έως και τις 22.12.2015,
για την άσκηση του δικαιώµατος έκπτωσης του ΦΠΑ που αντιστοιχεί στα εναποµείναντα έτη της πενταετίας.
Οι ανωτέρω προθεσµίες δύναται να παρατείνονται µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Δηµοσίων Εσόδων.»
2. Οι πράξεις επιβολής προστίµων που εκδόθηκαν έως και την
ηµεροµηνία δηµοσίευσης του παρόντος νόµου, λόγω εκπρόθεσµης υποβολής δηλώσεων µεταβολών και αποθεµάτων µετάταξης σε υποκείµενους στο ΦΠΑ που εντάχθηκαν στο κανονικό
καθεστώς ΦΠΑ από 20.7.2015 για παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης, καταργούνται. Τα ποσά που ενδεχοµένως έχουν καταβληθεί
επιστρέφονται ως αχρεωστήτως καταβληθέντα, κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης από τους υποκείµενους, µε απόφαση των
Προϊσταµένων των Δ.Ο.Υ.
3. Η ισχύς των ανωτέρω παραγράφων 1 και 2 αρχίζει από τις
31.8.2015.
Άρθρο 64
1. Επιβατικά αυτοκίνητα, συµπεριλαµβανοµένων και των αυτοκινήτων τύπου jeep, που θα έχουν κοµισθεί στη χώρα µας µέχρι
και την 31η Μαρτίου 2016 και για τα οποία θα έχουν κατατεθεί,
µέχρι την παραπάνω ηµεροµηνία δηλωτικά εισαγωγής ή δηλώσεις άφιξης οχηµάτων ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία εισόδου προκειµένου για µετοικούντα πρόσωπα, εφόσον πληρούν εκ
κατασκευής τις προδιαγραφές των Κανονισµών ΕΚ 715/2007 και
692/2008, όπως ισχύουν (EURO 5) και Οδηγίας 98/69/ΕΚ φάση
Β’ ή µεταγενέστερης Οδηγίας φάσης Β’ (EURO 4) εξακολουθούν
να υπάγονται στους συντελεστές τέλους ταξινόµησης που προβλέπονται από τις περιπτώσεις α’ και β’ αντίστοιχα της παραγράφου 2 του άρθρου 121 του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν.
2960/2001), όπως ισχύει, µε την προϋπόθεση ότι µέχρι και 31 Αυγούστου 2016 θα έχουν βεβαιωθεί και εισπραχθεί για αυτά οι
οφειλόµενες φορολογικές επιβαρύνσεις.
2. Στη διάταξη της παραπάνω παραγράφου δεν εµπίπτουν αυτοκίνητα για τα οποία το τέλος ταξινόµησης βεβαιώθηκε από
1.9.2015 µέχρι την ηµεροµηνία εφαρµογής της.
3. Η εφαρµογή της διάταξης της παραγράφου 1 αρχίζει µία
ηµέρα µετά από τη θέση αυτής σε ισχύ.
Άρθρο 65
Στην παράγραφο 2 του άρθρου 61 του ν. 4305/2014, όπως
αναριθµήθηκε µε την παράγραφο 3 του ν. 4325/2015, και ισχύει:
Αντικαθίσταται η περίπτωση α’, ως εξής:
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

«2.α. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών διορίζεται εκκαθαριστής για τη διενέργεια της εκκαθάρισης του καταργούµενου Ν.Π.Δ.Δ. και καθορίζονται οι εξουσίες του εκκαθαριστή, ο
τρόπος και το ύψος της αµοιβής του, η διαδικασία, οι προϋποθέσεις, τα απαιτούµενα δικαιολογητικά και ο τρόπος εξόφλησης
από το Δηµόσιο των δαπανών και των εξόδων που απαιτούνται
για τη διενέργεια της εκκαθάρισης καθώς επίσης και κάθε άλλη
αναγκαία λεπτοµέρεια και ζήτηµα της εκκαθάρισης.»
Και προστίθεται περίπτωση γ’, ως εξής:
«2.γ. Ο εκκαθαριστής και τα υπ’ αυτού εξουσιοδοτηµένα όργανα, στο πλαίσιο και κατά την άσκηση των αρµοδιοτήτων τους,
δεν υπέχουν οποιαδήποτε ποινική, αστική, διοικητική ή άλλη ευθύνη: α) για τα χρέη του υπό εκκαθάριση Οργανισµού προς το
Δηµόσιο, νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου, ασφαλιστικούς και
λοιπούς οργανισµούς, ανεξαρτήτως του χρόνου γενέσεως ή βεβαιώσεως της σχετικής οφειλής και β) για πάσης φύσεως οφειλές προς τους εργαζοµένους εξαιτίας συµβάσεως εργασίας µε
τον υπό εκκαθάριση Οργανισµό, ανεξαρτήτως του χρόνου γενέσεως της σχετικής οφειλής.»
Άρθρο 66
Όρια Αποµακρύνσεως Επιβατηγών Πλοίων
1. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 164
του ν.δ. 187/1973 «Περί Κώδικος Δηµοσίου Ναυτικού Δικαίου» (Α’
261), όπως προστέθηκε µε το άρθρο 82 παρ. 1α του ν. 4316/2014
«Ίδρυση παρατηρητηρίου άνοιας, βελτίωση περιγεννητικής
φροντίδας, ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Υγείας
και άλλες διατάξεις» (Α’ 270), αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Τα πλοία της παρούσας παραγράφου που έχουν υπαχθεί έως
την 1.1.2015, καθώς και εκείνα που εµπίπτουν την 1.1.2016 στις
διατάξεις της παραγράφου 1, εξακολουθούν να δραστηριοποιούνται µέχρι τη θέση σε ισχύ του προβλεπόµενου από το ν. 4150/2013
«Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες
διατάξεις» (Α’ 102) προεδρικού διατάγµατος σχετικά µε πρόσθετες διαδικασίες ελέγχου, όρους και προϋποθέσεις για τη δυνατότητα δροµολόγησης επιβατηγών (Ε/Γ), επιβατηγών οχηµαταγωγών (Ε/Γ - Ο/Γ), επιβατηγών - ταχυπλόων (Ε/Γ - TAX),
επιβατηγών - οχηµαταγωγών ταχυπλόων (Ε/Γ - Ο/Γ - TAX) και δυναµικώς υποστηριζόµενων (ΔΥΣ) πλοίων µετά τη συµπλήρωση του
ορίου ηλικίας δραστηριοποίησης. Σε περίπτωση µη έκδοσης του
προεδρικού διατάγµατος του προηγούµενου εδαφίου, τα ανωτέρω πλοία δραστηριοποιούνται µέχρι31.10.2016.»
2. Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης γ’ της παρ. 2 του άρθρου τρίτου του ν. 2932/2001 «Ελεύθερη παροχή Υπηρεσιών στις
θαλάσσιες ενδοµεταφορές - Σύσταση Γενικής Γραµµατείας Λιµένων και Λιµενικής Πολιτικής - Μετατροπή των Λιµενικών Ταµείων
σε Ανώνυµες Εταιρίες και άλλες διατάξεις» (Α’ 145), όπως προστέθηκε µε το άρθρο 82 παρ. 1Β του ν. 4316/2014 «Ίδρυση παρατηρητηρίου άνοιας, βελτίωση περιγεννητικής φροντίδας,
ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες
διατάξεις» (Α’ 270), αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Τα πλοία του τρίτου και τέταρτου εδαφίου που έχουν υπαχθεί
έως την 1.1.2015 καθώς και εκείνα που εµπίπτουν την 1.1.2016
στις διατάξεις του πρώτου εδαφίου, εξακολουθούν να δραστηριοποιούνται µέχρι τη θέση σε ισχύ του προβλεπόµενου από το ν.
4150/2013 «Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις» (Α’ 102) προεδρικού διατάγµατος σχετικά µε πρόσθετες διαδικασίες ελέγχου, όρους και προϋποθέσεις
για τη δυνατότητα δροµολόγησης επιβατηγών (Ε/Γ), επιβατηγών
- οχηµαταγωγών (Ε/Γ - Ο/Γ), επιβατηγών - ταχυπλόων (Ε/Γ - TAX),
επιβατηγών - οχηµαταγωγών ταχυπλόων (Ε/Γ - Ο/Γ - TAX) και δυναµικώς υποστηριζόµενων (ΔΥΣ) πλοίων µετά τη συµπλήρωση του
ορίου ηλικίας δραστηριοποίησης. Σε περίπτωση µη έκδοσης του
προεδρικού διατάγµατος του προηγούµενου εδαφίου, τα ανωτέρω πλοία δραστηριοποιούνται µέχρι 31.10.2016.»
Άρθρο 67
Διάρκεια ισχύος αδειών εγκατάστασης
σταθµών ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ

Κατά τον υπολογισµό της διάρκειας ισχύος της Άδειας Εγκατάστασης των σταθµών ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ του άρθρου
3 του ν. 3468/2006 ή αντιστοίχως της Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης των σταθµών ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ του άρθρου 4
του ν. 3468/2006, δεν λαµβάνεται υπόψη το χρονικό διάστηµα από
την 29η Ιουνίου 2015 ή από τον χρόνο έκδοσης της Άδειας Εγκατάστασης ή αντιστοίχως της Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης,
εφόσον είναι µεταγενέστερος, έως την 31η Μαρτίου 2016.
Η διάταξη αφορά άδειες εγκατάστασης ή αντίστοιχα οριστικές
προσφορές σύνδεσης των σταθµών ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ
που εκδόθηκαν ή θα εκδοθούν έως και την 31η Μαρτίου 2016.
Άρθρο 68
Προσθήκη στις µεταβατικές διατάξεις
της υ.α. 49828/2008
Στην παράγραφο 1 του άρθρου 27 της υ.α. 49828/2008 «Έγκριση Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου
Ανάπτυξης για τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας και της στρατηγικής µελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων αυτού» προστίθεται
παράγραφος 1α ως εξής:
«1α. Οι εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από
ΑΠΕ της παραγράφου 1 λειτουργούν νοµίµως και µετά από τις
τυχόν ανανεώσεις της άδειας λειτουργίας τους και πάντως σύµφωνα µε τις διατάξεις περί περιβαλλοντικής αδειοδότησης και
ιδίως του ν. 4014/2011, όπως ισχύουν, πέραν του µεταβατικού διαστήµατος της παραγράφου 1.»
Άρθρο 69
Διατάξεις πολεοδοµικού χαρακτήρα
Καταργείται η παρ. 4 του άρθρου 32 του ν. 4067/2012, όπως
έχει τροποποιηθεί και ισχύει µε το άρθρο 3 του
ν. 4315/2014,
και επαναφέρεται σε ισχύ η παρ. 3 του άρθρου 32 του ν.
4067/2012 όπως ίσχυε πριν την τροποποίησή του µε το άρθρο 3
του ν. 4315/2014.
Άρθρο 70
Διατάξεις πολεοδοµικού χαρακτήρα
Το πέµπτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 10 του ν. 4164/2013,
ως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
1. Μετά τις λέξεις «ύπαρξης πράξης παραχώρησης» προστίθεται η φράση «καθώς και στα οικόπεδα του δεύτερου εδαφίου της
παρούσας παραγράφου».
2. Η λέξη «ασφαλτόστρωσης» αντικαθίσταται µε τη λέξη «οδοστρωσίας» και επαναδιατυπώνεται η πρόταση:
«Πέραν των ανωτέρω, κατ’ εξαίρεση, στα οικόπεδα του πρώτου
εδαφίου της παρούσας παραγράφου και ανεξαρτήτως της ύπαρξης πράξης παραχώρησης, καθώς και στα οικόπεδα του δεύτερου
εδαφίου της παρούσας παραγράφου, η δόµηση µπορεί να επιτρέπεται πριν την κύρωση του δικτύου κοινοχρήστων χώρων εφόσον
έχουν υλοποιηθεί από την αρµόδια δηµόσια αρχή εργασίες οδοστρωσίας ή συντήρησης ή και διέλευση κοινοχρήστου δικτύου.»
Άρθρο 71
Διατάξεις πολεοδοµικού χαρακτήρα
Παρατείνεται η ισχύς των οικοδοµικών αδειών που έχουν εκδοθεί µετά την 1.3. 2006, σύµφωνα µε το από 8.7.1993 προεδρικό
διάταγµα (ΦΕΚ 795/Δ713.7.1993) και αφορούν σε κτίρια ή εγκαταστάσεις του Δηµοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. που ανήκουν στο
Δηµόσιο και εποπτεύονται από το Κράτος ή σε κτίρια που οι µελέτες τους είναι προϊόν Αρχιτεκτονικού Διαγωνισµού, έως τις
31.12.2023, ακόµη και αν έχουν λήξει.
Άρθρο 72
Συνέχιση λειτουργίας δοµών για την υποστήριξη
γυναικών θυµάτων βίας
1. α) Οι υπηρεσίες των Συµβουλευτικών Κέντρων και της Τη-

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΙΘ’ - 5 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015

λεφωνικής Γραµµής Υποστήριξης (SOS) Εθνικής Εµβέλειας
(15900) της Γενικής Γραµµατείας Ισότητας των Φύλων του
Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης,
καθώς και των Συµβουλευτικών Κέντρων και Ξενώνων Φιλοξενίας
για γυναίκες θύµατα βίας των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ),
οι οποίες εντάσσονται σε προγράµµατα που συγχρηµατοδοτήθηκαν ή συγχρηµατοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ) στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου
Αναφοράς (ΕΣΠΑ) για την Προγραµµατική Περίοδο 2007-2013,
συνεχίζουν να παρέχονται από τους ίδιους φορείς έως την ένταξη των Πράξεων ή την υπογραφή των Συµβάσεων για τις Πράξεις αυτές ή για τη µετεξέλιξη αυτών στο πλαίσιο της
Προγραµµατικής Περιόδου 2014-2020 του ΕΣΠΑ και πάντως όχι
πέραν της 29ης Φεβρουάριου 2016.
β) Οι συµβάσεις εξαρτηµένης εργασίας ορισµένου χρόνου του
απασχολούµενου στις υπηρεσίες της προηγούµενης περίπτωσης
προσωπικού, που έχει προσληφθεί µε το ν. 2190/1994 (Α’ 28), παρατείνονται από τη λήξη τους έως την ένταξη των πράξεων ή την
υπογραφή των συµβάσεων για τις πράξεις αυτές ή για τη µετεξέλιξη αυτών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ της προγραµµατικής περιόδου 2014-2020 και πάντως όχι πέραν της 29ης Φεβρουάριου
2016. Οι συµβάσεις του προσωπικού του προηγούµενου εδαφίου
σε καµία περίπτωση δεν µετατρέπονται σε συµβάσεις αορίστου
χρόνου.
γ) Η χρηµατοδότηση για την καταβολή της µισθοδοσίας του
απασχολούµενου, σύµφωνα µε την περίπτωση β’ προσωπικού θα
καλυφθεί από πόρους του ΕΣΠΑ 2014-2020.
2. Μετά την ένταξη των πράξεων που αφορούν τις υπηρεσίες
της προηγούµενης παραγράφου ή την υπογραφή των συµβάσεων για τις πράξεις αυτές ή για τη µετεξέλιξη αυτών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ της προγραµµατικής περιόδου 2014-2020, το
προσωπικό που απασχολείται στις υπηρεσίες αυτές µε συµβάσεις εργασίας ορισµένου χρόνου, συνεχίζει να προσφέρει τις
υπηρεσίες του, µε την ίδια σχέση εργασίας στα ίδια προγράµµατα ή στη µετεξέλιξη αυτών στο πλαίσιο της Προγραµµατικής
Περιόδου 2014-2020 του ΕΣΠΑ, σύµφωνα µε την παράγραφο 3
του άρθρου 21 του ν. 2190/1994 (Α’ 28).
3. Σε περίπτωση µη ένταξης των πράξεων στο πλαίσιο του
ΕΣΠΑ της προγραµµατικής περιόδου 2014-2020, η χρηµατοδότηση για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών και ιδίως της µισθοδοσίας του απασχολούµενου προσωπικού της περίπτωσης
γ’ της παραγράφου 1 του παρόντος θα καλυφθεί από πιστώσεις:
α) του προϋπολογισµού του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και β) από πόρους του άρθρου 259 του
ν. 3852/2010, οι οποίοι, µε απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών
και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, θα αποδίδονται απευθείας
στους δήµους που είναι αρµόδιοι για τη λειτουργία της αντίστοιχης υπηρεσίας βάσει απολογιστικών στοιχείων.
Για τους Ξενώνες Φιλοξενίας για γυναίκες θύµατα βίας του
Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ) η χρηµατοδότηση για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών και ιδίως της µισθοδοσίας του ως άνω προσωπικού θα βαρύνει τον
προϋπολογισµό του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
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4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού και
Οικονοµικών δύνανται να ρυθµίζονται ζητήµατα για την εφαρµογή του παρόντος, εφόσον συντρέχει λόγος.
5. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 4 της υπ’ αριθµ.
33/28.12.2006 Πράξης Υπουργικού Συµβουλίου όπως ισχύει,
προστίθεται περίπτωση κστ’ ως εξής:
«κστ. Οι ανανεώσεις ή παρατάσεις συµβάσεων του προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου που απασχολείται κατά
τις διατάξεις του άρθρου 21 παρ. 3 του ν. 2190/1994 όπως ισχύει,
στο πλαίσιο της υλοποίησης προγραµµάτων ή έργων που χρηµατοδοτούνται ή επιδοτούνται από διεθνείς οργανισµούς ή ερευνητικών προγραµµάτων ή προγραµµάτων τεχνικής βοήθειας ή
για την εκπλήρωση υποχρεώσεων από συµβάσεις µε διεθνείς οργανισµούς.»
Άρθρο 73
Μεταφορά προσφύγων - µεταναστών
Για την αντιµετώπιση ειδικών κοινωνικών αναγκών που αφορούν στη µεταφορά προσφύγων - µεταναστών εντός της Ελληνικής Επικράτειας, επιτρέπεται µε απόφαση του Υπουργού
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής η, σύµφωνα µε το π.δ.
44/2011 «Κανονισµός ενδιαιτήσεως και καθορισµού αριθµού επιβατών των επιβατηγών πλοίων» (Α’ 110), µεταφορά κατά τη χειµερινή περίοδο του ανώτατου επιτρεπόµενου αριθµού επιβατών
επιβατηγών και επιβατηγών-οχηµαταγωγών πλοίων υπό ελληνική
σηµαία ή σηµαία Κρατών-Μελών Ε.Ε.-ΕΟΧ που ισχύει κατά τη θερινή περίοδο. Στην απόφαση καθορίζεται η χρονική διάρκεια, οι
όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης της ανωτέρω µεταφοράς.
Κατά τη διάρκεια της µεταφοράς, η οργανική σύνθεση των
πλοίων παραµένει η εκάστοτε προβλεπόµενη κατά τη θερινή περίοδο.
Άρθρο 74
Στο άρθρο 14 παρ. 8 και 9 του ν. 1566/1985, όπως αυτό συµπληρώθηκε µε το άρθρο 3 παρ. 5 του ν. 1894/1990 και το άρθρο
10 παρ. 7 του ν. 2327/1995, συµπληρώνονται οι διατάξεις ως
εξής:
«Για το διορισµό εκπαιδευτικών της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης στις θέσεις των κλάδων ΠΕ 18.35 (Τουριστικών Επιχειρήσεων), γίνεται δεκτό και ισότιµο πτυχίο οµοταγούς ιδρύµατος
της αλλοδαπής στο επιστηµονικό πεδίο «Μάνατζµεντ στον Τουρισµό», εφόσον υπάρχει απολυτήριο ελληνικού εξαταξίου γυµνασίου ή λυκείου και πιστοποιηµένη παιδαγωγική επάρκεια.»
Άρθρο 75
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος νόµου αρχίζει από τη δηµοσίευσή του
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά σε κάποιες από τις διατάξεις του.
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13. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ
ΑΜΥΝΑΣ

14. Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ,
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

15. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΓΕΙΑΣ

16. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

17. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

18. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ».

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
1. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

3. ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

4. ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

5. ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

6. ΕΡΓΑΣΙΑΣ,
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΛΛΥΛΕΓΓΥΗΣ

7. ΥΓΕΙΑΣ

8. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

9. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

10. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

11. ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

12. Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, παρακαλώ το Σώµα να εξουσιοδοτήσει το Προεδρείο
για την υπ’ ευθύνη του επικύρωση των Πρακτικών ως προς την
ψήφιση στο σύνολο του παραπάνω νοµοσχεδίου.
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Το Σώµα παρέσχε τη
ζητηθείσα εξουσιοδότηση.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δέχεστε στο σηµείο αυτό να λύσουµε τη συνεδρίαση;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
Με τη συναίνεση του Σώµατος και ώρα 1.54’ λύεται η συνεδρίαση για σήµερα, ηµέρα Παρασκευή 6 Νοεµβρίου 2015 και
ώρα 10.00’, µε αντικείµενο εργασιών του Σώµατος κοινοβουλευτικό έλεγχο, συζήτηση επίκαιρων ερωτήσεων, σύµφωνα µε την
ηµερήσια διάταξη που έχει διανεµηθεί.

ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ

