ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΠΖ’
Παρασκευή 1 Μαρτίου 2019
ΘΕΜΑΤΑ
Α. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
1. Επικύρωση Πρακτικών, σελ. 4745
2. Άδεια απουσίας των Βουλευτών κ.κ. Θ. Θεοχάρη και Ι.
Πλακιωτάκη, σελ. 4740
3. Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το Μουσικό Γυµνάσιο Δράµας, σελ. 4743
4. Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα µε το άρθρο 86 του Συντάγµατος και τον ν.3126/2003
«Ποινική Ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύει, την 28-2-2019:
i. Ποινική δικογραφία που αφορά στον Πρωθυπουργό
Αλέξη Τσίπρα,
ii. Ποινική δικογραφία που αφορά α) στον Πρωθυπουργό
Αλέξη Τσίπρα και β) στον πρώην Υπουργό Εξωτερικών Νικόλαο Κοτζιά,
iii. Ποινική δικογραφία που αφορά στον α) Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων Χρήστο Σπίρτζη, β) Υπουργό
Οικονοµικών Ευκλείδη Τσακαλώτο και γ) τέως Υπουργό Εθνικής Άµυνας Παναγιώτη Καµµένο και
iv. Ποινική δικογραφία που αφορά στον διατελέσαντα
Υπουργό Εθνικής Άµυνας Αθανάσιο-Απόστολο Τσοχατζόπουλο, σελ. 4744
5. Επί διαδικαστικού θέµατος, σελ. 4739, 4740, 4741, 4743,
4744
Β. ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
1. Ανακοίνωση του δελτίου επικαίρων ερωτήσεων της Δευτέρας 4 Μαρτίου 2019, σελ. 4739
2. Συζήτηση επικαίρων ερωτήσεων:
α) Προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας:
i. µε θέµα: «Καθυστέρηση αποκατάστασης ανισοτήτων σε
επαγγελµατίες αγρότες/ιδιοκτήτες φωτοβολταϊκών σταθµών», σελ. 4740
ii. µε θέµα: «Να µην εγκατασταθεί από τη ΔΕΗ αιολικό
πάρκο πάνω από το Μαρµάρι Ευβοίας», σελ. 4741
β) Προς τον Υπουργό Οικονοµίας και Ανάπτυξης, µε θέµα:
«Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η υλοποίηση του έργου προσέλκυσης επισκεπτών στη Λίµνη Λάδωνα, ύψους 1.289.618
ευρώ;», σελ. 4743
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ
ΙΖ’ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΣΥΝΟΔΟΣ Δ’
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΠΖ’
Παρασκευή 1 Μαρτίου 2019
Αθήνα, σήµερα την 1η Μαρτίου 2019, ηµέρα Παρασκευή και
ώρα 10.15’, συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολοµέλεια για να συνεδριάσει υπό την
προεδρία του Δ’ Αντιπροέδρου αυτής κ. ΝΙΚΗΤΑ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση.
Πριν εισέλθουµε στη συζήτηση των προγραµµατισµένων για
σήµερα επικαίρων ερωτήσεων, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο
Σώµα το δελτίο επικαίρων ερωτήσεων της Δευτέρας 4 Μαρτίου
2019.
Α. ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Πρώτου Κύκλου (Άρθρο 130 παράγραφοι 2 και 3 του Κανονισµού της Βουλής)
1. Η µε αριθµό 384/26-2-2019 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Ηρακλείου του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Νικολάου Ηγουµενίδη προς τον Υπουργό Υγείας, µε θέµα: «Εκκρεµότητες σχετικές µε την πρωτοβάθµια φροντίδα υγείας στον Νοµό
Ηρακλείου και την επέκταση της Μονάδας Εντατικής Παρακολούθησης Καρδιοπαθών (ΜΕΠΚ) στο Πανεπιστηµιακό Γενικό Νοσοκοµείο Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ)».
2. Η µε αριθµό 390/26-2-2019 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Αχαΐας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Ιάσoνα Φωτήλα προς τον
Υπουργό Υγείας, µε θέµα: «Χωρίς τέλος το αδιέξοδο µε τον οικογενειακό ιατρό».
3. Η µε αριθµό 375/20-2-2019 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Β’ Αθηνών της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης κ. Ανδρέα Λοβέρδου προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, µε θέµα: «Συµµετοχή
της Ελλάδας στην αµυντική συνεργασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης».
Β. ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Δεύτερου Κύκλου (Άρθρο 130 παράγραφοι 2 και 3 του Κανονισµού της Βουλής)
1. Η µε αριθµό 391/26-2-2019 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Τρικάλων της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κωνσταντίνου Σκρέκα προς
τον Υπουργό Οικονοµικών, µε θέµα: «Υγιείς ξενοδοχειακές επιχειρήσεις κινδυνεύουν µε λουκέτο λόγω καταλογισµού ΦΠΑ».
2. Η µε αριθµό 382/26-2-2019 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Σερρών της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης κ. Μιχαήλ Τζελέπη
προς την Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, µε θέµα: «Αυξηµένη
η παραβατικότητα στον Νοµό Σερρών και υποστελεχωµένη η Διεύθυνση Αστυνοµίας Σερρών».
3. Η µε αριθµό 385/26-2-2019 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Β’ Αθηνών της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης κ. Γεωργίου - Δηµητρίου Καρρά προς την Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, µε
θέµα: «Ανεπαρκής αστυνόµευση – Υψηλή εγκληµατικότητα
στους δήµους της δυτικής Αθήνας».
4. Η µε αριθµό 380/25-2-2019 επίκαιρη ερώτηση του Ανεξάρτητου Βουλευτή Β’ Πειραιώς κ. Δηµητρίου Καµµένου προς τον

Υπουργό Εθνικής Άµυνας, σχετικά µε την έκθεση ανάλυσης κινδύνου για το 2019 της FRONTEX όπου εµφαίνεται ότι η µεταναστευτική πίεση παραµένει υψηλή στα εξωτερικά σύνορα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης».
5. Η µε αριθµό 349/11-2-2019 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Β’ Αθηνών της Νέας Δηµοκρατίας κ. Σπυρίδωνος - Αδώνιδος Γεωργιάδη προς τον Υπουργό Υγείας, αναφορικά µε το ραδιοφάρµακο.
6. Η µε αριθµό 355/12-2-2019 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Β’ Αθηνών του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Χρήστου
Κατσώτη προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την «εκχώρηση της ακίνητης δηµόσιας περιουσίας σε Εταιρεία Ακινήτων
του Δηµοσίου (ΕΤΑΔ)- Ταµείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας
του Δηµοσίου (ΤΑΙΠΕΔ)».
7. Η µε αριθµό 350/11-2-2019 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Αττικής της Νέας Δηµοκρατίας κ. Γεωργίου Βλάχου προς τον
Υπουργό Οικονοµικών, µε θέµα: «Λογαριασµός Επικούρησης της
Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος (ΛΕΠΕΤΕ)».
8. Η µε αριθµό 351/11-2-2019 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Ηλείας της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης κ. Ιωάννη Κουτσούκου
προς τον Υπουργό Οικονοµικών, µε θέµα: «Η σκοπιµότητα και η
µεθόδευση της µεταφοράς στο υπερταµείο κατ’ απαίτηση των
δανειστών πενήντα ενός ακινήτων του δηµοσίου στον Δήµο Πύργου».
9. Η µε αριθµό 328/4-2-2019 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Α’ Αθηνών της Νέας Δηµοκρατίας κ. Βασιλείου Κικίλια προς τον
Υπουργό Εθνικής Άµυνας, µε θέµα: «Κρίσεις της Ανώτατης Ηγεσίας στις Ένοπλες Δυνάµεις (ΕΔ)».
10. Η µε αριθµό 316/29-1-2019 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Λακωνίας της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης κ. Λεωνίδα
Γρηγοράκου προς τον Υπουργό Υγείας, µε θέµα: «Καθυστερήσεις στη διακοµιδή ασθενών από το ΕΚΑΒ σε µονάδες εντατικής
θεραπείας λόγω έλλειψης ιατρικού προσωπικού».
11. Η µε αριθµό 332/5-2-2019 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Ηρακλείου του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Εµµανουήλ Συντυχάκη προς τον Υπουργό Υγείας, σχετικά µε τα χρόνια προβλήµατα της Ψυχιατρικής Κλινικής του Πανεπιστηµιακού
Γενικού Νοσοκοµείου Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ).
12. Η µε αριθµό 329/4-2-2019 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Δράµας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Δηµητρίου Κυριαζίδη προς τον
Υπουργό Υγείας, µε θέµα: «Δηµιουργία Τµήµατος Βραχείας Νοσηλείας / Ογκολογικής Κλινικής στο Γενικό Νοσοκοµείο Δράµας».
13. Η µε αριθµό 322/4-2-2019 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Λάρισας της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης κ. Κωνσταντίνου
Μπαργιώτα προς τον Υπουργό Υγείας, µε θέµα: «Υπερκοστολο-
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γήσεις µε τα χηµικοθεραπευτικά σκευάσµατα».
14. Η µε αριθµό 262/9-1-2019 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Επικρατείας του Λαϊκού Συνδέσµου - Χρυσή Αυγή κ. Χρήστου
Παππά προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, µε θέµα: «Επιτακτική
ανάγκη αυξήσεως της στρατιωτικής θητείας».
ΑΝΑΦΟΡΕΣ - ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (Άρθρο 130 παράγραφος 5 του Κανονισµού της Βουλής)
1. Η µε αριθµό 2932/31-10-2018 ερώτηση του Βουλευτή Β’
Αθηνών της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης κ. Γεωργίου - Δηµητρίου Καρρά προς τον Υπουργό Οικονοµικών, µε θέµα: «Αποδέσµευση του Δηµοτικού Κλειστού Γυµναστηρίου “Νίκης 2ου Λυκείου” Αγίας Βαρβάρας από το υπερταµείο».
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόµαστε στη συζήτηση
των
ΕΠΙΚΑΙΡΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ
Κατ’ αρχάς επιτρέψτε µου να σας ανακοινώσω τις επίκαιρες
ερωτήσεις, για τις οποίες υπάρχει η σχετική επιστολή από τον
Γραµµατέα της Κυβέρνησης, που δεν θα συζητηθούν.
Η πρώτη µε αριθµό 383/26-2-2019 επίκαιρη ερώτηση πρώτου
κύκλου του Βουλευτή Β’ Αθηνών του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Παναγιώτη Κουρουµπλή προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, µε θέµα: «Ανταποδοτικά τέλη µεγάλων υδροηλεκτρικών σταθµών», δεν θα συζητηθεί λόγω κωλύµατος του Υπουργού.
Η δεύτερη µε αριθµό 388/26-2-2019 επίκαιρη ερώτηση πρώτου
κύκλου του Βουλευτή Α’ Πειραιώς της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κωνσταντίνου Κατσαφάδου προς τον Υπουργό Εσωτερικών, µε θέµα:
«Η κυβέρνηση προαναγγέλλει επιλεκτική κατάτµηση δήµων µε
µικροκοµµατικά κριτήρια, λίγο πριν τις δηµοτικές εκλογές, προκαλώντας σύγχυση και αναστάτωση», δεν θα συζητηθεί λόγω κωλύµατος του Υπουργού.
Η πρώτη µε αριθµό 389/26-2-2019 επίκαιρη ερώτηση δεύτερου
κύκλου του Βουλευτή Έβρου της Νέας Δηµοκρατίας κ. Αναστασίου Δηµοσχάκη προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, µε θέµα: «Προκήρυξη θέσεως καθηγητή Σηροτροφίας – Μελισσοκοµίας στο Δηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης»,
δεν θα συζητηθεί λόγω φόρτου εργασίας του Υπουργού.
Η τέταρτη µε αριθµό 279/15-1-2019 επίκαιρη ερώτηση δευτέρου κύκλου του Βουλευτή Ηρακλείου της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης κ. Βασιλείου Κεγκέρογλου προς τον Υπουργό Ναυτιλίας
και Νησιωτικής Πολιτικής, µε θέµα: «Άµεσες ενέργειες για να ενταχθεί η Κρήτη στο µεταφορικό ισοδύναµο», δεν θα συζητηθεί
λόγω κωλύµατος του Υπουργού. Η αιτία είναι ότι έχει συζητηθεί
ερώτηση µε ίδιο περιεχοµένου του ίδιου Βουλευτή Ηρακλείου
της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης κ. Βασιλείου Κεγκέρογλου. Βέβαια, ενθυµούµαι ότι ο κ. Κεγκέρογλου επιµένει. Είναι η τρίτη
φορά και κάποια στιγµή πρέπει, έστω και αν έχει συζητηθεί, ο
Υπουργός να έρθει.
Όπως ανέφερα, ήδη, υπάρχει σχετική επιστολή από τον Γραµµατέα της Κυβέρνησης για τις απουσίες των Υπουργών και θα
ήθελα να υπενθυµίσω, παρ’ ότι αυτή τη στιγµή στην Αίθουσα είµαστε όλοι Κοινοβουλευτικοί, και είµαι σίγουρος ότι το γνωρίζουµε, πως στο άρθρο 66 παράγραφος 5 οι οµιλητές -είτε είναι
Υπουργοί είτε είναι Βουλευτές- αποτείνονται αποκλειστικά προς
τη Βουλή και ποτέ προς Βουλευτή ή Βουλευτές. Απευθύνονται
από τη θέση τους προς τον Πρόεδρο και από το Βήµα προς τη
Βουλή και ουδέποτε προς το κοινό που υπάρχει στα θεωρεία.
Το λέω αυτό, διότι χθες έγινε µία παράβαση του Κανονισµού
από τον συµπαθή κ. Πετρόπουλο, που απευθύνθηκε στους µαθητές που ήταν στα θεωρεία. Εγώ δεν θα απαντήσω επί της ουσίας, γιατί υπάρχει ισχυρότατος αντίλογος, γιατί απαγορεύεται
στον Προεδρεύοντα να το κάνει.
Θα ήθελα, όµως, να παρακαλέσω να τηρούµε όλοι µας τον Κανονισµό. Έχει και παρακάτω άλλα άρθρα που λέει για τις πειθαρχικές ποινές που οφείλει ο Προεδρεύων να επιβάλει σε όποιον
παραβαίνει το άρθρο 66 παράγραφος 5.
Αρχίζουµε µε τη συζήτηση της δεύτερης µε αριθµό 357/13-22019 επίκαιρης ερώτησης δεύτερου κύκλου του Βουλευτή Α’
Θεσσαλονίκης της Ένωσης Κεντρώων κ. Ιωάννη Σαρίδη προς τον

Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, µε θέµα: «Καθυστέρηση
αποκατάστασης ανισοτήτων σε επαγγελµατίες αγρότες/ιδιοκτήτες φωτοβολταϊκών σταθµών».
Ο κ. Σαρίδης έχει τον λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Σήµερα έχουµε έρθει εδώ για να συζητήσουµε µία αδικία, την
οποία την έχει αναγνωρίσει η Κυβέρνηση διά στόµατος και του
κ. Σταθάκη αλλά και διά στόµατος του προκάτοχού του κ. Σκουρλέτη.
Σύµφωνα µε το ν.4254/2014, οι τιµές πώλησης της ηλεκτρικής
ενέργειας στους κατά επάγγελµα αγρότες ιδιοκτήτες φωτοβολταϊκών σταθµών µειώθηκαν κατά 12%. Η εν λόγω µείωση επεβλήθη οριζόντια, όµως χωρίς να λάβει, κύριε Υπουργέ, κρίσιµες
παραµέτρους υπ’ όψιν της, όπως ήταν ο χρόνος σύνδεσης και
το κόστος κατασκευής.
Συνέπεια αυτής της οριζόντιας µη µετροποιηµένης ουσιαστικά
µείωσης ήταν ο συντελεστής απόδοσης των επενδεδυµένων κεφαλαίων να διαφοροποιηθεί δραστικά σε σχέση µε άλλους παραγωγούς και έτσι να µειωθεί εις βάρος αυτών των οποίων κατασκεύασαν τα έτη 2011-2013 και προς όφελος αυτών που κατασκεύασαν τα έτη 2011-2012 και προς όφελος αυτών που κατασκεύασαν το 2013.
Επιπροσθέτως, η οριζόντια µείωση αντιτίθεται στον σκοπό του
νόµου που κατά την αιτιολογική του έκθεση ήταν η βιωσιµότητα
του λογαριασµού ΑΠΕ µε µείωση µεν των συµβασιοποιηµένων
τιµών, επί τη βάσει, όµως, των αντικειµενικών και εύλογων παραµέτρων, οι οποίες συνδέονται κυρίως µε το κόστος κατασκευής
κατά τρόπο ώστε να είναι δίκαιος ο διαχωρισµός.
Οι µοναδικοί, οι οποίοι αδικήθηκαν από τον συγκεκριµένο νόµο
ήταν οι κατ’ επάγγελµα αγρότες, οι ιδιοκτήτες φωτοβολταϊκών
σταθµών. Δεν θα µπω σε στοιχεία. Τα γνωρίζετε. Δεν θα µιλήσω
για δηλώσεις σας. Τις έχετε κάνει. Και δεν θα πω αν έχετε αποδεχθεί την αδικία τη συγκεκριµένη. Την έχετε αποδεχτεί.
Κατόπιν τούτου, ερωτάστε κύριε Υπουργέ: Προτίθεστε να υλοποιήσετε τις προαναγγελθείσες παρεµβάσεις για να αποκαταστήσετε την ίση µεταχείριση των αγροτών; Προτίθεστε να αιτιολογήσετε τον σκοπό εφαρµογής της οριζόντιας µείωσης αντί της
παραµετροποιηµένης, που αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση
του νόµου;
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι οι Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας κ.κ. Θεοχάρης Θεοχάρης και Ιωάννης
Πλακιωτάκης ζητούν ολιγοήµερη άδεια απουσίας στο εξωτερικό.
Η Βουλή εγκρίνει;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Συνεπώς η Βουλή
ενέκρινε τις ζητηθείσες άδειες.
Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ (Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Σαρίδη, όπως ξέρετε, ο λογαριασµός των ανανεώσιµων
πηγών ενέργειας χρηµατοδοτείται από τρεις κατά κύριο λόγο
πηγές: το ΕΤΜΕΑΡ, που πληρώνουν οι καταναλωτές, το τέλος
προµηθευτή, το οποίο επιβλήθηκε επί δικής µας Κυβέρνησης και
το οποίο προσπαθούσε να ισοσκελίσει το έλλειµµα του προϋπολογισµού, και οι εκποµπές CO2, οι οποίες αποδίδονται σε αυτόν
τον λογαριασµό.
Η προηγούµενη κυβέρνηση είχε φτιάξει ένα σύστηµα µε τις
ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, το οποίο παρήγαγε τεράστια ελλείµµατα και όταν λέµε τεράστια, εννοούµε ότι το 2014, που έγινε
το new deal, το έλλειµµα έτρεχε στα 600 εκατοµµύρια ετησίως.
Συνεπώς, τι έκανε το new deal; Οι τιµές που έπαιρναν οι παραγωγοί τα προηγούµενα χρόνια ήταν µε βάση µια φόρµουλα,
όπως είπατε σωστά. Η φόρµουλα είχε βάση και έχει βάση, διότι
υπολογίζει το πώς αλλάζει η τιµή του φωτοβολταϊκού κάθε χρόνο
και παίρνει και άλλους παράγοντες.
Έκανε, λοιπόν, το new deal µε µια οριζόντια περικοπή και όχι
µε παραµετροποίηση, όπως υποδηλώσατε. Και σε κάποιες κατηγορίες, πιθανόν µε βάση αυτό το new deal και την οριζόντια περικοπή, να επηρεάστηκε η απόδοση που έχουν αυτές οι δραστη-

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΠΖ’ - 1 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019

ριότητες.
Εµείς καλούµασταν να ισοσκελίσουµε έναν τεράστιο ελλειµµατικό προϋπολογισµό των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας µε
πρόθεσή µας να µην επιβαρύνουµε επιπρόσθετα τους καταναλωτές µε αύξηση του ΕΤΜΕΑΡ. Το κάναµε αυτό µε το τέλος προµηθευτή. Κάναµε µια διαχείριση του λογαριασµού σταδιακής
αποµείωσης του ελλείµµατος και φτάσαµε στο 2018 να έχουµε
πλεόνασµα στον λογαριασµό, το οποίο είναι πολύ σηµαντικό.
Αυτό το πλεόνασµα µάς επέτρεψε αφ’ ενός µεν να καθαρίσουµε όλα τα προηγούµενα χρόνια, άρα δεν χρωστάει καθόλου
-ΕΛΑΠΕ προηγούµενο χρόνο, 2014, 2015, 2016 έχουν όλα εκκαθαριστεί- και ταυτόχρονα έχουµε ένα πλεόνασµα της τάξης των
160 εκατοµµυρίων φέτος, από το οποίο περίπου τα 70 εκατοµµύρια έχει συµφωνηθεί να είναι αποθεµατικό για να µπορεί να
µην εµφανιστεί κανένα πρόβληµα στο µέλλον.
Ταυτόχρονα, παραλάβαµε την αποπληρωµή των παραγωγών
ΑΠΕ µε καθυστέρηση, να πληρώνονται δηλαδή µε καθυστέρηση
σχεδόν ενός χρόνου, σε ορισµένες περιπτώσεις και παραπάνω.
Τώρα πια πληρώνονται µέσα σε ενενήντα µέρες, οριακά καµµιά
φορά. Μπορεί να είναι λίγο πάνω από τις ενενήντα, όπως προβλέπει ο νόµος.
Άρα, φέραµε µια ισορροπία στο σύστηµα. Καταργήσαµε το
τέλος προµηθευτή, το οποίο επιβάλαµε στους προµηθευτές
ενέργειας για να µην αυξήσουµε το ΕΤΜΕΑΡ. Καταργήσαµε αυτό
και καταργήσαµε και το ειδικό τέλος λιγνίτη. Και έχουµε πλέον
έναν λογαριασµό πλεονασµατικό και µε ένα σηµαντικό απόθεµα,
το οποίο διασφαλίζει ότι ο µηχανισµός είναι απόλυτα ισοσκελισµένος.
Η προσπάθειά µας, λοιπόν, αυτά τα χρόνια –και γι’ αυτό δεν
αγγίξαµε καθόλου το new deal- ήταν να προχωρήσουµε, να αντιµετωπίσουµε το µείζον πρόβληµα και να µην παρέµβουµε καθόλου στο new deal, όπως είχε γίνει το 2014.
Από εκεί και πέρα, είναι σηµαντικό το γεγονός ότι όλο το σύστηµα των ΑΠΕ άλλαξε. Τελειώσαµε µε τις εγγυηµένες τιµές
στους παραγωγούς ΑΠΕ, εισαγάγαµε τον θεσµό των διαγωνισµών. Άρα, από τούδε και εφεξής δεν υπάρχουν εγγυηµένες
τιµές στις ΑΠΕ. Εισαγάγαµε τους διαγωνισµούς µε το ν.4414/
2016 µε τεράστιο θετικό αντίκτυπο.
Όπως ξέρετε, οι τιµές παραγωγής στα αιολικά και στα φωτοβολταϊκά έχουν φτάσει, µε βάση τους τελευταίους διαγωνισµούς,
σε µια τιµή ανάµεσα στα 60 και 70 ευρώ. Υπενθυµίζω ότι οι εγγυηµένες τιµές στο παρελθόν ήταν 250 µε 300 ευρώ. Και οι τελευταίες εγγυηµένες τιµές που δόθηκαν το 2017 ήταν 100 ευρώ
για τα αιολικά. Συνεπώς, µιλάµε για µια τεράστια πτώση των
τιµών µε τις διαγωνιστικές διαδικασίες. Τώρα πια οι ΑΠΕ είναι και
οικονοµικά αποδοτικές, πέρα από τον ισχυρό περιβαλλοντικό
τους αντίκτυπο.
Συνεπώς, η απάντησή µου στην ερώτησή σας είναι ότι τώρα
που έχουν δηµιουργηθεί προϋποθέσεις -έχουµε ένα πλεονασµατικό ΕΛΑΠΕ, έχουµε καταργήσει τη χρέωση του προµηθευτή και
το τέλος λιγνίτη και µας δίνεται η δυνατότητα να δούµε πιο αναλυτικά και να διορθώσουµε µικροαδικίες που υπήρχαν στο new
deal- είµαστε ανοικτοί σε συζήτηση. Και ελπίζουµε ότι σύντοµα
θα µπορέσουµε να βρούµε µια λύση στα υπαρκτά προβλήµατα
που παρήγαγε το new deal.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Σαρίδη, έχετε
τον λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, χαίροµαι πραγµατικά που υπάρχει πλεόνασµα
στον λογαριασµό. Από αυτό το πλεόνασµα ουσιαστικά να άρετε
και αυτή την αδικία.
Για να µην αφήνουµε µε µια γενική διάσταση το θέµα, να σας
θυµίσω ότι στις 28-2-2017 είχατε απαντήσει σε αντίστοιχη ερώτηση ότι το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας εξετάζει τη
δυνατότητα υιοθέτησης παρεµβάσεως για την αντιµετώπιση του
προβλήµατος. Το αποδεχτήκατε και σήµερα αυτό.
Και επειδή ο χρόνος της συγκεκριµένης Κυβέρνησης ουσιαστικά φτάνει στο τέλος του, είτε τρεις µήνες είναι αυτός είτε
πέντε µήνες είτε έξι µήνες, και επειδή έχετε αποδεχτεί ότι υπάρχει, όντως, αδικία για τη συγκεκριµένη µερίδα των συµπολιτών
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µας, καλό θα ήταν να γίνετε πιο σαφής, να το πω έτσι, στο τι
λύση θα δώσετε για το συγκεκριµένο πρόβληµα και πότε ακριβώς θα έχετε τη δυνατότητα αυτή.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Υπουργέ, έχετε
τον λόγο, αν θέλετε να συµπληρώσετε κάτι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ (Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Η τελευταία εικόνα που έχω είναι η προσπάθεια να γίνουν ακριβείς υπολογισµοί. Επί της αρχής να διευκρινίσω ότι δεν θέλουµε
να ανακατανέµουµε πόρους ανάµεσα σε µια και σε άλλη κατηγορία, να µειώσουµε δηλαδή κάποιες. Έχουµε µια καλύτερη εικόνα τώρα για το κόστος όποιων µικροδιορθώσεων χρειάζονται.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Επόµενη είναι η τρίτη
µε αριθµό 369/18-2-2019 επίκαιρη ερώτηση δεύτερου κύκλου
του Βουλευτή Αχαΐας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ.
Νικολάου Καραθανασόπουλου προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας µε θέµα: «Να µην εγκατασταθεί από τη ΔΕΗ
αιολικό πάρκο πάνω από το Μαρµάρι Ευβοίας».
Κύριε Καραθανασόπουλε, έχετε τον λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Το συγκεκριµένο ζήτηµα, το οποίο έχει ανακύψει µε το αιολικό
πάρκο της ΔΕΗ αλλά και µε το νέο τοπίο που ετοιµάζεται από
την εταιρεία «QUEST», έχει ξεσηκώσει πολύ σοβαρές αντιδράσεις, κύριε Υπουργέ. Το γνωρίζετε καλά αυτό.
Όλοι οι κάτοικοι της κοινότητας του Μαρµαρίου αντιδρούν.
Υπάρχει απόφαση του τοπικού συµβουλίου του Μαρµαρίου που
είναι αρνητική στην εγκατάσταση τόσο του αιολικού πάρκου της
ΔΕΗ όσο και στα άλλα αιολικά πάρκα που σχεδιάζονται, καθώς,
επίσης, υπάρχει οµόφωνη απόφαση και από το δηµοτικό συµβούλιο της Καρύστου που συµφωνεί µε τα παραπάνω, δηλαδή
µε τη µη εγκατάσταση αιολικών πάρκων στην περιοχή. Υπάρχουν
αυτές οι αποφάσεις. Εγώ θα τις καταθέσω για τα Πρακτικά, κύριε
Υπουργέ, γιατί σας έχουν, απ’ ό,τι γνωρίζω, σταλεί και οι αποφάσεις αυτές.
Ποιο είναι το πρόβληµα µε το συγκεκριµένο αιολικό πάρκο και
γενικά µε τα αιολικά πάρκα στην περιοχή του Μαρµαρίου Ευβοίας; Είναι το εξής: Η «ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε.» ήδη έχει ξεκινήσει τις εργασίες για να εγκατασταθεί αιολικό πάρκο που
περιλαµβάνει πέντε ανεµογεννήτριες σε µια πλαγιά, η οποία είναι
ακριβώς πάνω από τον οικισµό του Μαρµαρίου και είναι στην ίδια
θέση που λειτουργούσε ένα παλιό αιολικό πάρκο. Στη θέση
αυτού εγκαθίσταται το καινούργιο.
Υπήρχαν σηµαντικές επιπτώσεις, κύριε Υπουργέ, από τη λειτουργία του παλιού αιολικού πάρκου. Υπήρχε τεράστια ηχορύπανση, γιατί ήταν ακριβώς πάνω από τον οικισµό. Μάλιστα, είχε
αποκολληθεί ένα πτερύγιο από τις παλιές ανεµογεννήτριες που
λειτουργούσαν και είχε εκτοξευτεί σε απόσταση εκατοντάδων
µέτρων και δεν υπήρξαν θύµατα κατά τύχη. Βεβαία, έχει πολύ
αρνητικές επιπτώσεις συνολικά στη λειτουργία του οικισµού και
στις υπόλοιπες οικονοµικές δραστηριότητες, πολύ δε περισσότερο όταν σχεδιάζεται να εγκατασταθεί και νέο πάρκο δίπλα στο
πάρκο της ΔΕΗ από την εταιρεία «QUEST».
Από αυτή την άποψη, λοιπόν, είναι λογική η ανησυχία των κατοίκων για την εξέλιξη των πραγµάτων. Αυτό το οποίο ζητούν
είναι αφ’ ενός µεν να σταµατήσει η εγκατάσταση του νέου αιολικού πάρκου της ΔΕΗ, να µην εγκατασταθούν άλλα πάρκα στην
περιοχή που γειτνιάζουν πάνω από τον οικισµό του Μαρµαρίου
και βεβαίως ζητούν, µέσα και από την ίδια την παρέµβαση και
την ερώτηση την οποία καταθέσαµε, να αλλάξει ο σχεδιασµός
συνολικά εγκατάστασης των αιολικών πάρκων που γειτνιάζουν
σε οικισµούς και να λαµβάνεται υπ’ όψιν στις περιβαλλοντολογικές µελέτες όχι µόνο το πάρκο, αλλά και τα συνοδά έργα, τα
έργα οδοποιίας, τα δίκτυα µεταφοράς, οι υποσταθµοί. Κοντά
στον οικισµό υπάρχει ένας υποσταθµός ο οποίος θα συνδέει
ακριβώς τα δίκτυα µε τα αιολικά πάρκα. Ο υποσταθµός και αυτός
µε τη σειρά του εγκυµονεί κινδύνους για την υγεία των κατοίκων,
εφόσον είναι κοντά στον οικισµό.
Αυτά τα δύο βασικά ερωτήµατα είναι που θέτουν και οι κάτοι-
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κοι και τα οποία θέτουµε κι εµείς µε την επίκαιρη ερώτηση, κύριε
Υπουργέ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Υπουργέ, έχετε
τον λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ (Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας): Όπως ξέρετε, το συγκεκριµένο έργο είναι παλιό έργο.
Υπάρχουν δεκαεπτά ανεµογεννήτριες της ΔΕΗ παλιάς κοπής και
τεχνολογίας. Η ΔΕΗ καλώς κάνει αντικατάστασή τους µε έναν
πολύ µικρότερο αριθµό -νοµίζω µε έξι- καινούργιων ανεµογεννητριών στο ίδιο µέρος. Άρα, η ΔΕΗ αντικαθιστά τις δεκαεπτά ανεµογεννήτριες µε έξι.
Οι καινούργιες ανεµογεννήτριες έχουν µηδενικό σχεδόν, πολύ
χαµηλό επίπεδο θορύβου, σε σχέση µε τις παλιές, τις οποίες αντικαθιστά. Είναι πολύ χαµηλό, σύµφωνα µε όλα τα δεδοµένα
πλέον που έχουν οι καινούργιες ανεµογεννήτριες. Άρα, δεν προστίθεται κάτι στην περιοχή, αλλά υποκαθίσταται ένα παλιό σύστηµα, το οποίο προϋπήρχε, µε ένα καινούργιο µε πολύ µικρότερο αριθµό ανεµογεννητριών. Στη συγκεκριµένη περίπτωση, τα
συµπληρωµατικά έργα είναι εκεί. Χρησιµοποιούνται τα υπάρχοντα καλώδια και η σύνδεση του συγκεκριµένου αιολικού πάρκου µε το δίκτυο.
Συνεπώς, είναι απόλυτα συµβατό και απόλυτα νόµιµο φυσικά,
διότι, όπως ξέρετε, η νοµοθεσία πλέον για την εγκατάσταση
έργων έχει το ειδικό χωροταξικό για τις ΑΠΕ: Ξεχωρίζει τις περιοχές υψηλής προτεραιότητας, που είναι η συγκεκριµένη ευρύτερη περιοχή. Έχει σαφείς περιορισµούς 8% της έκτασης ανά
δήµο, µία ανεµογεννήτρια ανά στρέµµα και η αύξηση, η αλλαγή
αυτού του ποσοστού θέλει ως προϋπόθεση τη σύµφωνη γνώµη
του δηµοτικού συµβουλίου, η αύξηση, επαναλαµβάνω, πέρα από
αυτό που προβλέπει το ειδικό χωροταξικό.
Άρα, η συγκεκριµένη επένδυση είναι απόλυτα νόµιµη. Εµείς
ενθαρρύνουµε το repowering των παλιών έργων, την αντικατάσταση δηλαδή των παλιών αιολικών πάρκων µε καινούργια, στο
ίδιο σηµείο και µε σύγχρονες ανεµογεννήτριες. Είναι απόλυτα
νόµιµο. Έχει πάρει πλήρη αδειοδότηση, περιβαλλοντική και άλλη.
Τώρα αν ήθελα να το θέσω στο ευρύτερο πλαίσιο, όπως ξέρετε σήµερα οι ΑΠΕ αποτελούν ένα σηµαντικό µέρος του ενεργειακού µας δυναµικού. Περίπου το 29% της ενέργειας που παράγεται στη χώρα είναι από ΑΠΕ. Ο στόχος που βάλαµε για το
2030, µε βάση τον Εθνικό Ενεργειακό Σχεδιασµό που καταθέσαµε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι για αύξηση των ΑΠΕ στο
57% της παραγωγής ενέργειας στη χώρα το 2030.
Συνεπώς, η ανάπτυξη των ΑΠΕ είναι αναπόσπαστο κοµµάτι του
εθνικού σχεδίου πλέον για την ενέργεια και την κλιµατική αλλαγή. Στο πλαίσιο αυτό νοµίζω ότι χρειάζονται επιπρόσθετα
µέτρα για να υπάρχουν διασφαλίσεις. Αυτό κάνει η αναθεώρηση
του ειδικού χωρικού για τις ΑΠΕ, το οποίο έχει ξεκινήσει, που θα
αφορά την κατανοµή των ΑΠΕ στον χώρο.
Αυτό ενισχύεται από τον θεσµό των ενεργειακών κοινοτήτων,
έναν νόµο τοµή που δηµιουργεί τον χώρο για ενεργή συµµετοχή
και των πολιτών και της τοπικής αυτοδιοίκησης στην παραγωγή
καθαρής ενέργειας και φυσικά, στην αντικατάσταση του θεσµικού πλαισίου, όπως είπα και στην προηγούµενη ερώτηση, µε διαγωνιστικές διαδικασίες πλέον, οι οποίες έχουν καταστήσει τις
ΑΠΕ απόλυτα ανταγωνιστικές µε τις άλλες πηγές παραγωγής
ενέργειας, τον λιγνίτη και το φυσικό αέριο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Καραθανασόπουλε, έχετε τον λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Πραγµατικά, κύριε Πρόεδρε, δεν µπορούµε να καταλάβουµε τη λογική της Κυβέρνησης.
Ποια ήταν η λογική που εκφράστηκε από τον κύριο Υπουργό; Ότι
εφόσον υφίστανται αυτά που υφίστανται οι κάτοικοι του οικισµού
του Μαρµαρίου, να συνεχίσουν να τα υφίστανται µε το νέο
πάρκο.
Αφού υπήρχε το παλιό και είχαν προβλήµατα, συνεχίζουν να
έχουν νέα προβλήµατα και µε την καινούργια εγκατάσταση, αντί
να προσπαθήσουµε να ανακουφίσουµε, να βελτιώσουµε την ποιότητα ζωής των κατοίκων της περιοχής και µάλιστα όχι µόνο µε
τη νέα εγκατάσταση, αλλά και µε το καινούργιο πάρκο που είναι
να ιδρυθεί της ιδιωτικής εταιρείας «QUEST». Άρα, είναι επιπλέον
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φόρτος. Εφόσον περνούσαν τα δίκτυα πάνω από τα κεφάλια
τους, να συνεχίσουν να περνάνε. Εφόσον λειτουργούσε υποσταθµός δίπλα στα σπίτια τους, να συνεχίσει να λειτουργεί. Αυτό
είναι παράλογο, κύριε Υπουργέ.
Από αυτή την άποψη, είναι φανερό ότι υπάρχει µια διαφορετικότητα στην ιεράρχηση των προτεραιοτήτων, σε σχέση µε την
Κυβέρνηση. Δεν είναι παράλογοι οι κάτοικοι που όλοι αντιδρούν.
Δεν είναι παράλογο το δηµοτικό συµβούλιο της Καρύστου που
έβγαλε οµόφωνη απόφαση. Κάποιο πρόβληµα υπάρχει. Γιατί, βεβαίως, µπορεί να λέτε εσείς ότι υπάρχουν νόµοι, υπάρχουν διατάξεις που προβλέπουν µια σειρά ζητήµατα, αλλά στην ίδια χώρα
ζούµε και η πραγµατικότητα είναι τελείως διαφορετική. Δεν
υπάρχει κανένας σεβασµός σε οτιδήποτε υπάρχει και οι διατάξεις είναι κοµµένες και ραµµένες στα µέτρα του συµφέροντος.
Εµείς, κύριε Υπουργέ, δεν δαιµονοποιούµε καµµία πηγή ενέργειας ούτε, από την άλλη µεριά, εκθειάζουµε καµµία πηγή ενέργειας. Τι λέµε, όµως; Ποιο είναι το βασικό; Λέµε ότι στο συγκεκριµένο κοινωνικοοικονοµικό σύστηµα στο οποίο ζούµε, στο
όνοµα της διασφάλισης του κέρδους, της καπιταλιστικής κερδοφορίας, θυσιάζεται και η προστασία της ανθρώπινης ζωής και η
προστασία του περιβάλλοντος.
Επειδή ζούµε σ’ αυτή τη χώρα, υπάρχει αναρχία στην εγκατάσταση των αιολικών πάρκων, κύριε Υπουργέ; Βεβαίως, υπάρχει
αναρχία. Υπάρχει υπερσυγκέντρωση αιολικών πάρκων σε περιοχές µε υψηλό δείκτη ανέµων; Βεβαίως. Αυτό έχει επιπτώσεις;
Πολύ µεγάλες επιπτώσεις έχει, κύριε Υπουργέ. Έχει επιπτώσεις
όχι µόνο στην ποιότητα ζωής, αλλά έχουµε και πληµµυρικά φαινόµενα. Τα ζητήµατα της Κεφαλλονιάς είναι επιβεβαιωτικά
αυτού. Οι πληµµύρες υπήρξαν λόγω ακριβώς της διαµόρφωσης
αιολικών πάρκων και της µη αντιµετώπισης των πηγών απορροής
των χειµάρρων. Υπάρχουν καταστροφές άλλων παραγωγικών
δραστηριοτήτων που µάλιστα οι παραγωγικές δραστηριότητες
συγκρατούν τους κατοίκους στις περιοχές. Στην κτηνοτροφία,
τη γεωργία, τη µελισσοκοµία υπάρχουν τεράστιες επιπτώσεις
στη βιοποικιλότητα και όλα αυτά λόγω της υπερσυγκέντρωσης.
Εµείς, λοιπόν, λέµε ότι δεν µπορεί να υπάρξει µια σχεδιασµένη
ανάπτυξη που να ικανοποιεί συνδυαστικά τις ανάγκες και για τον
ενεργειακό σχεδιασµό και για την ενεργειακή ασφάλεια και για
φθηνό ρεύµα για τις λαϊκές οικογένειες και για την προστασία
του περιβάλλοντος.
Άρα αυτό το οποίο ζητάµε, αυτό το οποίο απαιτούν οι κάτοικοι
είναι να υπάρξει ειδική µέριµνα και νοµοθετική, παρ’ ότι δεν τους
διασφαλίζει, όσον αφορά την εγκατάσταση δίπλα σε οικισµούς.
Είναι ακριβώς πάνω από τα κεφάλια τους και επειδή είναι πλαγιά,
καταλαβαίνετε πάρα πολύ καλά ότι τα µέτρα είναι τελείως διαφορετικά άµα είναι πάνω από το κεφάλι σου. Μπορεί να υπάρχει
η απόσταση που το επιτρέπει, αλλά βρίσκεται ακριβώς πάνω από
τον οικισµό.
Δεύτερον, η όποια εγκατάσταση δεν πρέπει να συνυπολογίζει
τις αρνητικές επιπτώσεις σε άλλες παραγωγικές δραστηριότητες; Γιατί, λοιπόν, να καταστρέφονται άλλες παραγωγικές δραστηριότητες; Τέτοιου είδους µετρήσεις, όµως, δεν υπάρχουν σε
καµµία µελέτη εγκατάστασης αιολικού πάρκου. Δεν πρέπει να
υπάρχει µελέτη για τη διαχείριση των υδάτινων πόρων και των
χειµάρρων, για τη διευθέτησή τους; Καµµία απολύτως µελέτη,
µε αποτέλεσµα να έχουµε πληµµύρες. Δεν πρέπει να υπάρχουν
ζητήµατα που να αφορούν την προστασία της χλωρίδας και της
πανίδας και αυτό όχι µόνο για τα αιολικά πάρκα που είπα και
πριν, αλλά συνολικότερα και για τα συνοδευτικά έργα, τα έργα
οδοποιίας, τα έργα µεταφοράς και τις γραµµές µεταφοράς και
τους υποσταθµούς;
Έτσι, λοιπόν, αυτό το ζήτηµα θέτουµε και πάλι, κύριε Υπουργέ.
Ζητάµε να ανακληθεί το αιολικό πάρκο της ΔΕΗ, ζητάµε τη µη
εγκατάσταση νέου πάρκου, να ξηλωθούν οι παλιές ανεµογεννήτριες από εκεί και να µην υπάρξει καµµία έκδοση νέας άδειας για
πάρκο στην περιοχή που βρίσκεται στον οικισµό του Μαρµαρίου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Υπουργέ, έχετε
τον λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ (Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας): Είναι υπερβολικές οι ανησυχίες ότι η αιολική ενέργεια
έχει τέτοιες επιπτώσεις στη γεωργία, στην κτηνοτροφία, στη µε-
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λισσοκοµία και πολλά άλλα.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Δεν είπαµε για την αιολική ενέργεια, κύριε Υπουργέ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Καραθανασόπουλε, είστε παλιός κοινοβουλευτικός. Μην κάνουµε αυτά τα
λάθη.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Είπαµε για τον τρόπο
εγκατάστασης, κύριε Υπουργέ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Αφήστε τον Υπουργό
να απαντήσει. Σας άκουγε χωρίς να βγάλει τσιµουδιά!
Συνεχίστε, κύριε Υπουργέ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ (Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας): Ζούµε σε µια πολύ µεγάλη µετάβαση στην Ευρώπη. Το
ότι η Γερµανία θα έκλεινε τα πυρηνικά της εργοστάσια και θα παρήγαγε από ΑΠΕ αυτή την ποσότητα ενέργειας ήταν αδιανόητο
πριν από µερικά χρόνια. Το έκανε µέσα σε πέντε χρόνια.
Οι περιβαλλοντικές και άλλες µέριµνες αποτελούν πλέον µια
γνωστή διαδικασία. Την επόµενη φορά που θα προσγειωθείτε
στη Βιέννη, θα δείτε ότι όσο βλέπει το µάτι σας στην πρωτεύουσα υπάρχει ένα δάσος από ανεµογεννήτριες, εκατοντάδες, χιλιάδες σ’ έναν ατελείωτο κάµπο. Τι σηµαίνει αυτό; Σηµαίνει ότι
δεν έχουµε πλέον φοβίες όσον αφορά τα αποτελέσµατα, διότι
είναι µια πραγµατικότητα.
Οι χώρες που θέλουν να κάνουν γρήγορη µετάβαση στις ΑΠΕ
έχουν κάνει πολύ µεγάλα βήµατα. Η Ελλάδα έχει µια πολύ πιο
ισορροπηµένη ανάπτυξη των ΑΠΕ. Υπάρχουν, βεβαίως, περιοχές
υψηλού αιολικού πεδίου, όπως είναι η νότια Εύβοια, που έχει το
δεύτερο καλύτερο αιολικό πεδίο στην Ευρώπη. Είναι γνωστό
αυτό. Υπάρχει µια ανάπτυξη των αιολικών πάρκων εκεί, µε µια
µέριµνα -επαναλαµβάνω- ότι υπάρχει ένα όριο, πέρα από το
οποίο δεν µπορεί να γίνεται υπερσυγκέντρωση.
Συνεπώς θα έλεγα ότι δεν έχει νόηµα να υπερδιογκώνουµε φοβίες. Χρειάζεται το ειδικό χωροταξικό να µεριµνά για τις αποστάσεις, τον τρόπο εγκατάστασης, για το σε ποιες περιοχές και µέχρι ποιον βαθµό. Επαναλαµβάνω ότι οι συντελεστές παραµένουν
δεδοµένοι µε βάση την κείµενη νοµοθεσία.
Το δεύτερο είναι ότι οι περιβαλλοντικές µελέτες κάθε αιολικής
δραστηριότητας και φωτοβολταϊκής δραστηριότητας επίσης
αποτυπώνονται. Τα συγκεκριµένα έργα είναι µικρά έργα. Μη σκεφτείτε κάτι άλλο. Η αδειοδότηση, όπως ξέρετε, έχει γίνει από την
αποκεντρωµένη. Δεν έρχεται καν στο Υπουργείο η συγκεκριµένη
αδειοδότηση. Μιλάµε για µικρά έργα, τα οποία θεωρώ ότι είναι
διαχειρίσιµα.
Συνεπώς η γνώµη µου είναι η εξής: Πρέπει να λαµβάνουµε υπ’
όψιν φυσικά όλες τις παρατηρήσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης
που είναι η κατ’ εξοχήν αρµόδια. Προχωράµε, όµως, βήµα-βήµα,
χωρίς να δηµιουργούµε φοβίες και επιπρόσθετους φραγµούς,
σε µια µετάβαση η οποία είναι επιθυµητή από όλους µας.
Δεν υπάρχει η παραµικρή αµφιβολία ότι η κλιµατική αλλαγή
πλέον είναι παράγωγο του CO2. Δεν υπάρχει η παραµικρή αµφιβολία ότι το 2050 θα πρέπει να έχουµε µηδενίσει το CO2, άρα
και να παράγουµε µόνο από ΑΠΕ και να καταναλώνουµε, µεταφορές και οτιδήποτε χρησιµοποιούµε σήµερα µε µηδενικές παραγωγές CO2.
Συνεπώς θα έλεγα µε µια λέξη ότι προχωράµε ως χώρα προς
αυτή την κατεύθυνση και στη συγκεκριµένη περίπτωση επαναλαµβάνω ότι ενθαρρύνουµε το repowering, γιατί είναι ένα βήµα
αντικαστάστασης παλιάς τεχνολογίας µε νέα που έχει πολύ καλύτερη απόδοση και ταυτόχρονα καταλαµβάνει πολύ λιγότερο
χώρο από πριν και έχει, φυσικά, πολύ µικρότερο αποτύπωµα.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Γίνεται γνωστό στο
Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω δυτικά
θεωρεία τριάντα έξι µαθήτριες και µαθητές και δύο συνοδοί εκπαιδευτικοί από το Μουσικό Γυµνάσιο Δράµας.
Συγχαρητήρια για τη δουλειά που κάνετε εκεί. Είναι πολύ γνωστό το Γυµνάσιό σας. Καλώς ήλθατε!
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Ακολουθεί η τρίτη µε αριθµό 381/25-2-2019 επίκαιρη ερώτηση
πρώτου κύκλου του Βουλευτή Αρκαδίας της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης κ. Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου προς τον Υπουργό
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Οικονοµίας και Ανάπτυξης, µε θέµα: «Σε ποιο στάδιο βρίσκεται
η υλοποίηση του έργου προσέλκυσης επισκεπτών στη λίµνη Λάδωνα, ύψους 1.289.618 ευρώ;».
Κύριε Κωνσταντινόπουλε, έχετε τον λόγο.
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Είχα κάνει µια ερώτηση στον αρµόδιο Υπουργό Εσωτερικών
κ. Χαρίτση. Το λέω σε εσάς, κύριε Υπουργέ. Προσδιορίστηκε στις
18 Ιανουαρίου, µετά στις 25 Ιανουαρίου και την 1η Φεβρουαρίου
ο Υπουργός δήλωσε φόρτο εργασίας. Μετά από µία εβδοµάδα
δήλωσε αναρµοδιότητα. Τι να σας πω;
Κύριε Υπουργέ, δεν ξέρω τι να σας ρωτήσω. Το έκανα επίτηδες. Ξέρετε γιατί; Διότι µου είχε απαντήσει και ο κ. Σταθάκης, όταν ήταν Υπουργός, ότι η περιφέρεια δεν έχει κάνει απολύτως
τίποτα. Το βασικό ζητούµενο, όµως, είναι ότι όταν ρωτάµε τον
Υπουργό Εσωτερικών, είναι αυτός ο οποίος πρέπει να ζητήσει
στοιχεία από την περιφέρεια και αν η περιφέρεια δεν δίνει στοιχεία, δεν λέει γιατί, ενώ έχει ανακοινώσει το έργο, ενώ έχει ανακοινώσει ότι κάνει σύµβαση µε τον δήµο, να πει, όπως είπε ο κ.
Σκουρλέτης στις 28 Φεβρουαρίου του 2018, ότι η περιφέρεια ευθύνεται γι’ αυτόν τον λόγο.
Και ξέρετε γιατί σας το λέω αυτό; Όχι τόσο γιατί σε αυτό το
έργο έχω εµπλακεί εγώ, αλλά γιατί αυτό το έργο θα σταµατήσει
την ερηµοποίηση µιας ολόκληρης περιοχής. Και επειδή την έχω
βιώσει καθώς ζούσα σε αυτή την περιοχή, ήταν κάµπος και έγινε
τεχνητή λίµνη. Μετά έφυγε όλος ο κόσµος και τώρα έχουν µείνει
κάτι µικρά χωριουδάκια και κάποιοι νέοι άνθρωποι που θα µπορούσαν, µέσα από τη διαδικασία της τεχνητής λίµνης του Λάδωνα και των γύρω, να αξιοποιήσουν δυνάµεις και να µείνουν
εκεί. Εδώ και πέντε χρόνια, όµως -πάµε στον έκτο χρόνο τώραδεν µπορεί να γίνει τίποτα.
Πίστευα πραγµατικά -και πιστεύω- ότι η Βουλή και ο αρµόδιος
Υπουργός κ. Χαρίτσης που είναι επικεφαλής, πολιτικά προϊστάµενος και των περιφερειών θα µπορούσε να πιέσει τον κ. Τατούλη. Κατανοώ ότι ο κ. Τατούλης δεν θέλει να απαντήσει, γιατί
δεν τον στηρίζουµε στις εκλογές. Εντάξει, πολιτικά κατανοητό
είναι και αυτό, αλλά έχουν περάσει πέντε ολόκληρα χρόνια. Γι’
αυτό και δεν ξέρω τι µπορώ να περιµένω από αυτά που οι ίδιοι
οι προκάτοχοί σας µου έχουν δηλώσει.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Υπουργέ, έχετε
τον λόγο.
ΣΤΑΘΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ (Υφυπουργός Οικονοµίας και Ανάπτυξης): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Ειλικρινά δεν µπορώ να καταλάβω για ποιον λόγο προχωρήσατε στη συγκεκριµένη διαδικασία, αν δεν είχατε τι να ρωτήσετε
ή αν δεν ξέρατε τι επιδιώκετε µε µία συγκεκριµένη ερώτηση.
Δεύτερον, αν στόχος σας ήταν να εκθέσετε την περιφέρεια και
τον περιφερειάρχη, που όπως είπατε δεν στηρίζετε πολιτικά, δεν
καταλαβαίνω και πάλι για ποιον λόγο ήρθατε να καταθέσετε στο
ελληνικό Κοινοβούλιο ερώτηση καθώς και ποιο είναι το σκεπτικό
σας. Αντιλαµβάνοµαι ότι µπορεί κάποιος Βουλευτής να επιθυµεί
να ασκήσει τα κοινοβουλευτικά του καθήκοντα, ώστε να αναδειχθούν οι αδυναµίες για ένα σηµαντικό έργο και το πώς πρέπει να
προχωρήσει. Εκτός αν αυτό γίνεται για άλλους λόγους, οι οποίοι
δεν αφορούν το ελληνικό Κοινοβούλιο.
Παρ’ όλα αυτά είναι υποχρέωσή µας να απαντήσουµε επί του
συγκεκριµένου έργου, προκειµένου να υπάρχει ένα ξεκάθαρο
τοπίο, το οποίο λέει ότι γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι την ευθύνη
για την υλοποίηση του συγκεκριµένου έργου την έχει και ο
Δήµος Γορτυνίας αλλά και η Περιφέρεια Πελοποννήσου. Και
αυτό το γνωρίζετε προφανώς, επειδή επί ηµερών σας, όπως αναφέρετε και στην ερώτησή σας, εντάχθηκε το συγκεκριµένο έργο.
Επίσης, το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά επειδή τη συγκεκριµένη
ερώτηση την έχετε καταθέσει ξανά και έχετε πάρει τις απαντήσεις σας.
Αρµοδιότητα του Υπουργείου Οικονοµίας και Ανάπτυξης είναι
η χρηµατοδότηση του συγκεκριµένου έργου, το οποίο εντάχθηκε, όπως σωστά αναφέρετε και στην ερώτησή σας, στο Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων το 2014, επί ηµερών σας. Αυτό
όµως το οποίο ανακύπτει και έχει ένα νόηµα να συζητήσουµε
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είναι ότι, όπως φάνηκε εκ του αποτελέσµατος, έχει ενταχθεί ένα
έργο το 2014 και µέχρι το 2019 δεν έχει υλοποιηθεί. Άρα εντάξατε ένα έργο το οποίο δεν ήταν ώριµο, παρά το γεγονός ότι στο
τεχνικό δελτίο αναφέρεται ότι υπήρχαν οι µελέτες και όλα τα
σχετικά.
Από εκεί και πέρα, σε απάντηση του δήµου επί της συγκεκριµένης ερώτησης αναφέρεται ότι η περιφέρεια έχει αναλάβει την
επικαιροποίηση των µελετών, καθώς και το να αιτηθεί εκ νέου τις
αδειοδοτήσεις. Αντιστοίχως η περιφέρεια απαντάει ότι η µελέτη
του έργου έχει συνταχθεί από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της
Περιφέρειας Πελοποννήσου, έχει αποσταλεί στη Διεύθυνση
Δασών Αρκαδίας, καθώς και στην Υπηρεσία Νεωτέρων Μνηµείων, προκειµένου να γνωµοδοτήσει και να υπαχθεί το έργο στις
πρότυπες περιβαλλοντικές δεσµεύσεις.
Και το τεχνικό δελτίο και οι απαντήσεις, τόσο του δήµου όσο
και της περιφέρειας, θα κατατεθούν και στα Πρακτικά, προκειµένου να υπάρχει όλο το υλικό προς ανάγνωση. Όµως αυτό το
οποίο αναδεικνύεται είναι η προχειρότητα µε την οποία κι εσείς
ως Υφυπουργός αντιµετωπίζατε τις εντάξεις έργων, χωρίς να
έχουν την κατάλληλη ωριµότητα, χωρίς να πληρούνται οι προϋποθέσεις, γεννώντας µία σειρά προβληµατικών καταστάσεων.
Προβληµατική, επίσης, θεωρώ ότι είναι και η αντιµετώπιση αυτή,
δηλαδή το να κατατίθενται επίκαιρες ερωτήσεις όχι για να απαντηθούν, να ανοίξει η συζήτηση και να διευθετηθούν ζητήµατα,
αλλά για άλλες σκοπιµότητες, οι οποίες προσωπικά δεν µε αφορούν.
(Στο σηµείο αυτό ο Υφυπουργός κ. Στάθης Γιαννακίδης καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία
βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Κωνσταντινόπουλε, έχετε τον λόγο.
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Υπουργέ, δεν
ξέρω τι να σας πω. Είστε µέλος της Κυβέρνησης, αν δεν κάνω
λάθος. Αν ο κ. Χαρίτσης δηλώνει αναρµοδιότητα ως Υπουργός
Εσωτερικών, έχει ευθύνη όλη η Κυβέρνηση για το ότι επί τρεις
εβδοµάδες λέει ότι έχει φόρτο εργασίας και την τέταρτη δεν έρχεται. Είναι ένα θέµα το οποίο πρέπει να αναδειχθεί.
Δεύτερον, µόνος σας αναφέρατε ότι υπάρχει µελέτη, η οποία
έχει κατατεθεί στο Υπουργείο Ανάπτυξης. Είναι ίσως το πιο σηµαντικό έργο, το οποίο όχι µόνο έχει µελέτη, αλλά έχει περάσει
και από τη Βουλή και µάλιστα από όλα τα κόµµατα από το 2010.
Θα καταθέσω σχετικό έγγραφο.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το
οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Και ξέρετε ποιος έχει κάνει την επικαιροποίηση της µελέτης;
Ο σηµερινός υποψήφιός σας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, ο
κ. Δέδες, ο οποίος τότε ήταν τεχνικός σύµβουλος της περιφέρειας, επί ΠΑΣΟΚ. Μάλιστα, υπάρχει και υλικό. Αν θέλετε να το
ψάξετε, ρωτήστε και τον κ. Δέδε, που είναι υποψήφιός σας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): «Γέφυρα», δηλαδή.
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Αυτό ήταν το «Γεφύρι
της Άρτας», σας το λέω για να το ξέρετε! Ξέρετε τι λείπει σε αυτή
τη φάση; Όχι η µικροκριτική που µπορεί να κάνετε εσείς ή εγώ
για το αν υπήρχε. Είναι ότι ένα έργο που η αρµόδια επιτροπή της
Βουλής έχει επισκεφθεί -όλα τα κόµµατα, µεταξύ των οποίων και
ο ΣΥΡΙΖΑ και στην επιτροπή έχει ζητήσει να γίνει αυτό το έργο,
και πραγµατικά το ξέρουν όλοι- το οποίο επί τέσσερα χρόνια έχει
επικαιροποίηση της µελέτης από την περιφέρεια, από τον κ.
Δέδε, έχει ενταχθεί, έχει επικαιροποιηθεί ξανά και ξανά και δεν
µπορεί να ολοκληρωθεί.
Και ξέρετε τι θέλω να σας πω; Ότι σε αυτό παίζουν ρόλο τα
µικροκοµµατικά θέµατα. Δηλαδή, ο κ. Τατούλης λέει ότι υπάρχει
σύµβαση µεταξύ του δήµου και της περιφέρειας, υπάρχει µελέτη
και κανένας δεν λέει ότι δεν υπάρχει, ούτε οι υπηρεσίες σας λένε
ότι δεν υπάρχει µελέτη. Υπάρχει µελέτη κατατεθειµένη. Κύριε
Πρόεδρε, όµως, αυτή η µελέτη, την οποία έχουµε χρηµατοδοτήσει -και λέει ο κύριος Υπουργός ότι τα λεφτά αυτά υπάρχουν,
αλλά πιθανόν να µην ήταν έτοιµη η µελέτη- επί δύο διαφορετικών
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κυβερνήσεων, επί πέντε συναπτά χρόνια, µε έναν περιφερειάρχη,
µε τον ίδιο δήµαρχο, δεν µπορεί να υλοποιηθεί.
Εγώ σας ερωτώ µόνο αυτό, κύριε Υπουργέ, γιατί τα υπόλοιπα
τα ξέρουν οι πολίτες: Πιστεύετε ότι αξίζει να µην παρέµβει ο
Υπουργός Εσωτερικών, που είναι αρµοδιότητά του, προς την Περιφέρεια Πελοποννήσου να ρωτήσει, εν πάση περιπτώσει, αφού
εντάχθηκε χωρίς µελέτη, να καταλογίσει σε µένα τις ευθύνες ή
αφού αυτή η µελέτη υπάρχει γιατί δεν υλοποιείται, ποιος έχει την
ευθύνη; Αυτό είναι το µεγάλο θέµα.
Το µεγάλο ζήτηµα είναι ότι εγώ σήµερα έκανα την ερώτηση,
γιατί αν δεν καταλάβουµε ότι κάποιος πρέπει να πει κάτι γι’ αυτό,
κάποιος να επιβληθεί σε αυτό, κανένα έργο δεν θα γίνει. Πέντε
χρόνια ο κ. Σκουρλέτης, ο κ. Σταθάκης, λένε ότι υπήρχε η µελέτη,
ότι δεν µπορεί να γίνει από την περιφέρεια, αλλά κανένας δεν
παρεµβαίνει. Στο κάτω-κάτω να παρέµβει µε έναν τρόπο, να πει
ότι δεν µπορεί να προχωρήσει αυτή η διαδικασία!
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ωραία.
Ο κύριος Υπουργός έχει τον λόγο.
ΣΤΑΘΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ (Υφυπουργός Οικονοµίας και Ανάπτυξης): Αυτή η Κυβέρνηση αναγνωρίζει τη σηµαντικότητα του
συγκεκριµένου έργου και γι’ αυτόν τον λόγο το εγγράφαµε στο
Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων όλα αυτά τα χρόνια. Δεν θα
πέσω στον πειρασµό µίας αντιπαράθεσης, θα έλεγα, προεκλογικού χαρακτήρα ή σε οτιδήποτε άλλο θέλετε να πετύχετε, καθώς
δεν ξέρω και ποιες είναι οι πραγµατικές σας σκοπιµότητες. Το
ουσιώδες, όµως, το οποίο αναδεικνύεται δεν είναι αυτό το οποίο
περιγράφετε. Το ουσιώδες το οποίο αναδεικνύεται είναι ο τρόπος µε τον οποίο κυβερνήσατε και εσείς τα προηγούµενα χρόνια.
Ανώριµα έργα ενταγµένα, δεσµεύοντας πόρους, µε αποτέλεσµα να έχουµε πάνω από 2 δισεκατοµµύρια ευρώ έργα στα επιχειρησιακά προγράµµατα του ΕΣΠΑ, µε µηδενικές πιστώσεις
στις 31-12-2014, πάνω από 200 εκατοµµύρια ευρώ µε µηδενικές
πιστώσεις στις 23-1-2015, µε αποτέλεσµα να παραλάβουµε 6 δισεκατοµµύρια ευρώ υπερδεσµεύσεις στα προγράµµατα και ένα
ποσό το οποίο θα έπρεπε να καλύψουµε από το Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων. Είναι ένα ποσό το οποίο υπερέβαινε το
Πρόγραµµα Δηµοσιονοµικής Προσαρµογής του καλοκαιριού του
2015.
Αυτή η τακτική, λίγο πριν από τις εκλογές να εντάσσονται έργα
όχι για να εξυπηρετηθούν οι πολίτες αλλά για άλλους λόγους,
οδήγησε στην κατάσταση την οποία παραλάβαµε το 2015 και θα
έπρεπε να διευθετήσουµε σε όλα τα επίπεδα. Αλλά και για το
ΕΣΠΑ του 2014 - 2021 υπήρχε ένας ελλιπέστατος σχεδιασµός,
ένα προβληµατικό θεσµικό πλαίσιο: ανώριµα έργα, χωρίς µελέτες και µηδενικός προγραµµατισµός. Αντί, λοιπόν, να αναδειχθούν οι προβληµατικές αυτές καταστάσεις, επιχειρείται εδώ
πέρα µια προεκλογικού τύπου -θα έλεγα- τοποθέτηση για τον κ.
Χαρίτση, για τους περιφερειάρχες, για τον δήµο κ.λπ..
Αν θεωρείτε ότι την ευθύνη την έχει ο Υπουργός και για αρµοδιότητες άλλων, τότε ο πρώτος που θα έπρεπε να απολογηθεί
θα έπρεπε να ήσασταν εσείς και όχι ο κ. Χαρίτσης ή η Κυβέρνηση
αυτή, που έχει επιλύσει όλες τις προβληµατικές καταστάσεις, τις
οποίες έχουµε κληρονοµήσει από τη δικιά σας θητεία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριοι συνάδελφοι,
ολοκληρώθηκε η συζήτηση των επίκαιρων ερωτήσεων.
Έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων διαβίβασε στη
Βουλή, σύµφωνα µε το άρθρο 86 του Συντάγµατος και τον ν.
3126/2003 «Ποινική Ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύει, την 282-2019:
Ποινική δικογραφία που αφορά στον Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα.
Ποινική δικογραφία που αφορά: α) στον Πρωθυπουργό Αλέξη
Τσίπρα και β) στον πρώην Υπουργό Εξωτερικών Νικόλαο Κοτζιά.
Ποινική δικογραφία που αφορά: α) Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων Χρήστο Σπίρτζη, β) Υπουργό Οικονοµικών
Ευκλείδη Τσακαλώτο και γ) τέως Υπουργό Εθνικής Άµυνας Παναγιώτη Καµµένο.
Ποινική δικογραφία που αφορά στον διατελέσαντα Υπουργό
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Εθνικής Άµυνας Αθανάσιο - Απόστολο Τσοχατζόπουλο.
Επίσης, κύριοι συνάδελφοι, έχουν διανεµηθεί τα Πρακτικά της
Τετάρτης 19 Δεκεµβρίου 2018, της Πέµπτης 20 Δεκεµβρίου
2018, της Παρασκευής 21 Δεκεµβρίου 2018, της Δευτέρας 7 Ιανουαρίου 2019, της Τετάρτης 9 Ιανουαρίου 2019, της Πέµπτης
10 Ιανουαρίου 2019, της Παρασκευής 11 Ιανουαρίου 2019, της
Δευτέρας 14 Ιανουαρίου 2019 και ερωτάται το Σώµα αν τα επικυρώνει.
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Συνεπώς τα Πρακτικά
της Τετάρτης 19 Δεκεµβρίου 2018, της Πέµπτης 20 Δεκεµβρίου
2018, της Παρασκευής 21 Δεκεµβρίου 2018, της Δευτέρας 7 ΙαΟ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
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νουαρίου 2019, της Τετάρτης 9 Ιανουαρίου 2019, της Πέµπτης
10 Ιανουαρίου 2019, της Παρασκευής 11 Ιανουαρίου 2019 και
της Δευτέρας 14 Ιανουαρίου 2019 επικυρώθηκαν.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δέχεστε στο σηµείο αυτό να λύσουµε τη συνεδρίαση;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Με τη συναίνεση του
Σώµατος και ώρα 11.03’ λύεται η συνεδρίαση για την προσεχή
Δευτέρα 4 Μαρτίου 2019 και ώρα 18.00’, µε αντικείµενο εργασιών του Σώµατος: κοινοβουλευτικό έλεγχο, συζήτηση επικαίρων
ερωτήσεων.
ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ

