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Πέµπτη 14 Οκτωβρίου 2021
ΘΕΜΑΤΑ
Α. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
1. Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης διαβίβασε
στη Βουλή, σύµφωνα µε το άρθρο 86 του Συντάγµατος και
τον ν. 3126/2003, «Ποινική Ευθύνη των Υπουργών», όπως
ισχύουν την 11η.10.2021, ποινική δικογραφία που αφορά
στον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Ιωάννη
Πλακιωτάκη, σελ. 549
2. Επί διαδικαστικού θέµατος, σελ. 491, 492, 494, 497, 500,
508, 509, 510, 511, 512, 517, 519, 522, 525, 526, 527, 528,
529, 532, 535, 537, 539, 542, 543, 548, 549, 559, 564, 565,
566
3. Ευχές για ταχεία ανάρρωση στην κ. Φώφη Γεννηµατά,
σελ. 497, 517, 523, 532, 537, 540, 559
Β. ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
1. Ανακοίνωση του δελτίου επικαίρων ερωτήσεων της Παρασκευής 15 Οκτωβρίου του 2021, σελ. 491
Γ. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
1. Κατάθεση Εκθέσεως Διαρκούς Επιτροπής:
Η Διαρκής Επιτροπή Παραγωγής και Εµπορίου καταθέτει
την έκθεσή της στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας: «Ενσωµάτωση της Οδηγίας (ΕΕ)
2018/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 11ης Δεκεµβρίου 2018, «σχετικά µε την τροποποίηση της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση»,
προσαρµογή στον Κανονισµό 2018/1999/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 11ης Δεκεµβρίου
2018, σχετικά µε τη διακυβέρνηση της Ενεργειακής Ένωσης
και της Δράσης για το κλίµα και στον κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισµό 2019/826/ΕΕ της Επιτροπής, της 4ης Μαρτίου 2019,
«για την τροποποίηση των Παραρτηµάτων VIII και IX της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, σχετικά µε το περιεχόµενο των περιεκτικών αξιολογήσεων του δυναµικού αποδοτικής θέρµανσης και ψύξης»
και συναφείς ρυθµίσεις για την ενεργειακή απόδοση στον
κτηριακό τοµέα, καθώς και την ενίσχυση των Ανανεώσιµων
Πηγών Ενέργειας και του ανταγωνισµού στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας», σελ. 491
2. Κατάθεση σχεδίου νόµου:
i. Οι Υπουργοί Οικονοµικών και Εξωτερικών κατέθεσαν την
13.10.2021 σχέδιο νόµου: «Κύρωση της υπ’ αριθµ. 11428 (97/6) απόφασης της 27ης Ιανουαρίου 1997 του Εκτελεστικού Συµβουλίου του Διεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου,
σχετικά µε τις Νέες Διευθετήσεις Δανεισµού, σελ. 491
ii. Οι Υπουργοί Πολιτισµού και Αθλητισµού, Οικονοµικών,
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εξωτερικών, Παιδείας και Θρησκευµάτων, ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών, καθώς
και οι Υφυπουργοί στον Πρωθυπουργό και Πολιτισµού και
Αθλητισµού κατέθεσαν την 14/10/2021 σχέδιο νόµου: «Κύρωση της Συµφωνίας Συνεργασίας µεταξύ της Κυβέρνησης
της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Πολωνίας στους τοµείς πολιτισµού, εκπαίδευσης, επιστηµών, αθλητισµού, νεολαίας και µέσων ενηµέρωσης», σελ. 559
iii. Οι Υπουργοί Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Οικονοµικών,
Εθνικής Άµυνας, Παιδείας και Θρησκευµάτων, Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Περιβάλλοντος και Ενέρ-

γειας, Προστασίας του Πολίτη, Πολιτισµού και Αθλητισµού,
Δικαιοσύνης, Εσωτερικών, Υποδοµών και Μεταφορών, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίµων, Τουρισµού, Κλιµατικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, οι Υπουργοί Επικρατείας, καθώς και οι Αναπληρωτές Υπουργοί Οικονοµικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και
Εξωτερικών κατέθεσαν την 14.10.2021 σχέδιο νόµου: «Αναµόρφωση και εκσυγχρονισµός του ρυθµιστικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας του υπαίθριου εµπορίου, ρυθµίσεις
για την άσκηση ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων και την
απλούστευση πλαισίου δραστηριοτήτων στην εκπαίδευση,
βελτιώσεις στην επιµελητηριακή νοµοθεσία και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων», σελ. 565
iv. Οι Υπουργοί Πολιτισµού και Αθλητισµού, Οικονοµικών,
Εξωτερικών, Προστασίας του Πολίτη, Δικαιοσύνης, καθώς
και ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών κατέθεσαν την
14.10.2021 σχέδιο νόµου: «Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και
της Κυβέρνησης των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής σχετικά µε την επιβολή εισαγωγικών περιορισµών σε κατηγορίες
αρχαιολογικού και εθνολογικού υλικού της Ελληνικής Δηµοκρατίας», σελ. 566
3. Μόνη συζήτηση και ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων
και των τροπολογιών του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας: «Ενσωµάτωση της Οδηγίας (ΕΕ)
2018/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 11ης Δεκεµβρίου 2018 «σχετικά µε την τροποποίηση
της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση», προσαρµογή στον Κανονισµό 2018/1999/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 11ης Δεκεµβρίου 2018
σχετικά µε τη διακυβέρνηση της Ενεργειακής Ένωσης και
της Δράσης για το Κλίµα και στον κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισµό 2019/826/ΕΕ της Επιτροπής, της 4ης Μαρτίου 2019,
«για την τροποποίηση των Παραρτηµάτων VIII και IX της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε το περιεχόµενο των περιεκτικών αξιολογήσεων του δυναµικού αποδοτικής θέρµανσης και ψύξης»
και συναφείς ρυθµίσεις για την ενεργειακή απόδοση στον
κτηριακό τοµέα, καθώς και την ενίσχυση των Ανανεώσιµων
Πηγών Ενέργειας και του ανταγωνισµού στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας», σελ. 492-571
4. Aίτηση διεξαγωγής ονοµαστικής ψηφοφορίας επί της
υπουργικής τροπολογίας 1103/94 από Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Κ.Κ.Ε., σελ. 530-531, 532
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ
ΙΗ’ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΣΥΝΟΔΟΣ Γ’
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Η’
Πέµπτη 14 Οκτωβρίου 2021

Αθήνα, σήµερα στις 14 Οκτωβρίου 2021, ηµέρα Πέµπτη και
ώρα 10.23’ συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολοµέλεια για να συνεδριάσει υπό την
προεδρία του Α’ Αντιπροέδρου αυτής κ. ΝΙΚΗΤΑ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση.
Θα ήθελα πρώτα να κάνω τις εξής ανακοινώσεις προς το
Σώµα:
Η Διαρκής Επιτροπή Παραγωγής και Εµπορίου καταθέτει την
έκθεσή της στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: «Ενσωµάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 11ης Δεκεµβρίου
2018, «σχετικά µε την τροποποίηση της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ για
την ενεργειακή απόδοση», προσαρµογή στον Κανονισµό
2018/1999/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
της 11ης Δεκεµβρίου 2018 σχετικά µε τη διακυβέρνηση της Ενεργειακής Ένωσης και της Δράσης για το κλίµα και στον κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισµό 2019/826/ΕΕ της Επιτροπής, της 4ης
Μαρτίου 2019, «για την τροποποίηση των Παραρτηµάτων VIII και
IX της οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου σχετικά µε το περιεχόµενο των περιεκτικών αξιολογήσεων του δυναµικού αποδοτικής θέρµανσης και ψύξης» και συναφείς ρυθµίσεις για την ενεργειακή απόδοση στον κτηριακό
τοµέα, καθώς και την ενίσχυση των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας και του ανταγωνισµού στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας».
Επίσης, οι Υπουργοί Οικονοµικών και Εξωτερικών κατέθεσαν
στις 13 Οκτωβρίου 2021 σχέδιο νόµου: «Κύρωση της υπ’ αριθµ.
11428 – (97/6) απόφασης της 27ης Ιανουαρίου 1997 του Εκτελεστικού Συµβουλίου του Διεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου, σχετικά
µε τις Νέες Διευθετήσεις Δανεισµού». Παραπέµπεται στην αρµόδια Διαρκή Επιτροπή.
Επίσης, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα το δελτίο επικαίρων ερωτήσεων της Παρασκευής 15 Οκτωβρίου του 2021.
ΩΡΑ ΤΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ (Άρθρα 129 παράγραφοι 2 και 3,
132 παράγραφος 1 του Κανονισµού της Βουλής)
1. Η µε αριθµό 68/3/11-10-2021 επίκαιρη ερώτηση του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική
Συµµαχία κ. Αλέξη Τσίπρα προς τον Πρωθυπουργό, µε θέµα: «Θα
αναλάβει ο Πρωθυπουργός την ευθύνη για τα καταστροφικά αποτελέσµατα της κυβέρνησής του στη διαχείριση της πανδηµίας;».
Α. ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Πρώτου Κύκλου (Άρθρα 130 παράγραφοι 2 και 3 και 132 παράγραφος 2 του Κανονισµού της Βουλής)
1. Η µε αριθµό 45/8-10-2021 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Λακωνίας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Αθανασίου Δαβάκη προς την
Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, µε θέµα: «Σύσταση Τεχνι-

κού Συµβουλίου Υπουργείου Παιδείας».
2. Η µε αριθµό 38/11-10-2021 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Μεσσηνίας του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συµµαχία κ. Αλέξανδρου
(Αλέξη) Χαρίτση προς την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων,
µε θέµα: «Η συρρίκνωση σχολικών µονάδων υποβαθµίζει το εκπαιδευτικό έργο στα σχολεία του Νοµού Μεσσηνίας».
3. Η µε αριθµό 55/11-10-2021 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Αργολίδας του Κινήµατος Αλλαγής κ. Ανδρέα Πουλά προς τον
Υπουργό Υγείας, µε θέµα: «Τι µέλλει γενέσθαι µε τις συµβάσεις
ΙΔΟΧ υπαλλήλων των νοσοκοµείων που λήγουν στις 31-12-2021;».
4. Η µε αριθµό 57/11-10-2021 επίκαιρη ερώτηση του ΣΤ’ Αντιπροέδρου της Βουλής και Βουλευτή Λάρισας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Γεωργίου Λαµπρούλη προς την
Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, µε θέµα: «Άµεση κάλυψη
αναγκών σε σχολικούς νοσηλευτές».
5. Η µε αριθµό 41/7-10-2021 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Σερρών της Ελληνικής Λύσης κ. Κωνσταντίνου Μπούµπα προς
τον Υπουργό Εσωτερικών, µε θέµα: «Κατοικίες και επιχειρήσεις
«παλιννοστούντων» τίθενται σε πλειστηριασµό, παρά την υποτιθέµενη «κρατική εγγύηση» και παρά την ύπαρξη «Ταµείου Υποστήριξης» (ν.128/1975) από το οποίο όφειλε να υποστηριχθούν».
6. Η µε αριθµό 40/7-10-2021 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Β2’ Δυτικού Τοµέα Αθηνών του ΜέΡΑ25 κ. Κρίτωνα - Ηλία Αρσένη
προς την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, µε θέµα: «Συγχωνεύσεις σχολικών τµηµάτων στη Δυτική Αθήνα εν µέσω Δ’ κύµατος πανδηµίας COVID-19».
Β. ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Δεύτερου Κύκλου (Άρθρα 130 παράγραφοι 2 και 3 και 132 παράγραφος 2 του Κανονισµού της
Βουλής)
1. Η µε αριθµό 43/8-10-2021 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Ηρακλείου του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συµµαχία κ. Χαράλαµπου
(Χάρη) Μαµουλάκη προς τον Υπουργό Υποδοµών και Μεταφορών, µε θέµα: «Ποιος είναι ο σχεδιασµός του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών για την αποκατάσταση του κτηριακού
αποθέµατος στις σεισµόπληκτες περιοχές του Ηρακλείου;».
2. Η µε αριθµό 65/11-10-2021 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Ηρακλείου του Κινήµατος Αλλαγής κ. Βασίλειου Κεγκέρογλου
προς την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, µε θέµα: «Μεγάλες ανάγκες σε σχολικές αίθουσες - Στήριξη τέκνων οικογενειών που επλήγησαν από το σεισµό της 27ης Σεπτεµβρίου στο
Ηράκλειο Κρήτης».
3. Η µε αριθµό 62/11-10-2021 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Ηρακλείου του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Εµµανουήλ Συντυχάκη προς τον Υπουργό Εσωτερικών, µε θέµα:
«Άµεσα µέτρα στήριξης των πληγέντων και αποζηµιώσεις στο
100% των ζηµιών από τον σεισµό στην Κρήτη».
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4. Η µε αριθµό 59/11-10-2021 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Ρεθύµνου του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συµµαχία κ. Ανδρέα Ξανθού προς τον Υπουργό Υγείας, µε θέµα: «Αντί για επένδυση στις
δηµόσιες δοµές, Κέντρα Υγείας, Τοπικές Μονάδες Υγείας (ΚΥ,
ΤΟΜΥ), η Κυβέρνηση ιδιωτικοποιεί την Πρωτοβάθµια Φροντίδα
Υγείας (ΠΦΥ)».
5. Η µε αριθµό 63/11-10-2021 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Ηρακλείου του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Εµµανουήλ Συντυχάκη προς τον Υπουργό Υποδοµών και Μεταφορών,
µε θέµα: «Ασφαλής στέγαση των πληγέντων από σεισµό στην
Κρήτη».
6. Η µε αριθµό 60/11-10-2021 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Α’ Θεσσαλονίκης του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συµµαχία κ. Αλέξανδρου Τριανταφυλλίδη προς τον Υπουργό Υγείας, µε θέµα: «Επανεµφάνιση του φαινοµένου διασωληνωµένων εκτός ΜΕΘ σε
Νοσοκοµεία της Θεσσαλονίκης - Για ακόµη µια χρονιά ανοχύρωτη υγειονοµικά η πόλη».
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι εισερχόµαστε στη συµπληρωµατική ηµερήσια διάταξη της
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Μόνη συζήτηση και ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων και του
συνόλου του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και
Ενέργειας: «Ενσωµάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 11ης Δεκεµβρίου 2018 «σχετικά µε την τροποποίηση της Οδηγίας
2012/27/ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση», προσαρµογή στον Κανονισµό 2018/1999/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου της 11ης Δεκεµβρίου 2018 σχετικά µε τη διακυβέρνηση της Ενεργειακής Ένωσης και της Δράσης για το Κλίµα και
στον κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισµό 2019/826/ΕΕ της Επιτροπής, της 4ης Μαρτίου 2019, «για την τροποποίηση των Παραρτηµάτων VIII και IX της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε το περιεχόµενο των
περιεκτικών αξιολογήσεων του δυναµικού αποδοτικής θέρµανσης και ψύξης» και συναφείς ρυθµίσεις για την ενεργειακή απόδοση στον κτηριακό τοµέα, καθώς και την ενίσχυση των
Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας και του ανταγωνισµού στην
αγορά ηλεκτρικής ενέργειας».
Η Διάσκεψη των Προέδρων αποφάσισε στη συνεδρίασή της
στις 6 Οκτωβρίου 2021 τη συζήτηση του νοµοσχεδίου σε µία συνεδρίαση ενιαία επί της αρχής και επί των άρθρων. Ως προς την
οργάνωση της συζήτησης προτείνεται µε φυσική παρουσία να
συµµετέχουν οι εισηγητές, οι ειδικοί αγορητές, οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι, ένας κύκλος κατά προτεραιότητα που θα περιλαµβάνει έναν οµιλητή από κάθε Κοινοβουλευτική Οµάδα και
ένας δωδεκαµελής κύκλος οµιλητών, πέντε από τη Νέα Δηµοκρατία, τρεις από τον ΣΥΡΙΖΑ και ένας από κάθε µία από τις υπόλοιπες Κοινοβουλευτικές Οµάδες. Με υπηρεσία τηλεδιάσκεψης
ή και µε φυσική παρουσία προτείνεται επίσης ένας δωδεκαµελής
κύκλος οµιλητών, των οποίων τα ονόµατα έχουν ορισθεί από τις
Κοινοβουλευτικές Οµάδες µε σχετικές επιστολές.
Προς ενηµέρωσή σας χωρίς τους εισηγητές και ειδικούς αγορητές είναι είκοσι τέσσερις συνάδελφοι, σύµφωνα µε τις επιστολές από τις Κοινοβουλευτικές Οµάδες, που θα πάρουν τον λόγο.
Χοντρικά, αν πάµε καλά, γύρω στις 19.00’ µε 20.00’ µπορούµε να
έχουµε τελειώσει και αν είµαστε και συνεπείς, ίσως και λίγο νωρίτερα.
Επί της βασικής εισήγησης νοµίζω ότι δεν υπάρχει αντίρρηση.
Εποµένως, µπορούµε να ξεκινήσουµε.
ΘΕΟΠΙΣΤΗ (ΠΕΤΗ) ΠΕΡΚΑ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον
λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ορίστε, κυρία Πέρκα,
έχετε τον λόγο.
ΘΕΟΠΙΣΤΗ (ΠΕΤΗ) ΠΕΡΚΑ: Κύριε Πρόεδρε, εγώ θέλω να
κάνω µία παρατήρηση και µάλλον να εκφράσουµε τη διαφωνία
µας σε ό,τι αφορά τη διαδικασία στη συζήτηση γενικώς αυτού
του νοµοσχεδίου.
Κατ’ αρχάς, ήταν οι ασφυκτικές προθεσµίες που δεν υπήρχε
ένα κενό ανάµεσα στις επιτροπές σε ένα δύσκολο νοµοσχέδιο,

το οποίο ναι µεν αφορά σε µία οδηγία, αλλά το µισό. Κατά τα
άλλα, είχε άρθρα και περιβαλλοντικά και για τη ΔΕΗ και το Antitrust, τα οποία έχρηζαν διαβούλευσης. Δεν βγήκαν καν σε διαβούλευση.
Δεν έφτανε, όµως, µόνο αυτό, χθες το βράδυ πήραµε εκατό
σελίδες τροπολογίες τις οποίες µόνο αν τις διάβαζε κανείς,
έπρεπε να µην κοιµηθεί όλο το βράδυ, οι οποίες, όµως και αναιρούν περιβαλλοντικά άρθρα που ήδη υπάρχουν στο νοµοσχέδιο.
Άρα πρέπει να τα πάρετε πίσω. Βγάλτε καινούργια, ελάτε να συζητήσουµε, κάντε µια σοβαρή διαβούλευση! Δεν γίνεται να λειτουργεί έτσι η Βουλή και η δηµοκρατία µας. Έχουµε ένα
πρόβληµα σοβαρό.
Παρακαλούµε έστω και τελευταία στιγµή τον κύριο Υπουργό
να µαζέψει τα άρθρα τουλάχιστον που είναι και σε αντιπαράθεση,
να τα βγάλει κανονικά µε τη διαδικασία της διαβούλευσης, να
µπορέσουν και οι Κοινοβουλευτικές Οµάδες να τοποθετηθούν
και θα είναι σίγουρα για το καλό αυτό που θα προκύψει.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Εµένα την άποψή µου
για τις τροπολογίες -όχι τώρα, διαχρονικά- τη γνωρίζετε, αλλά
δεν είναι δουλειά µου τώρα να πω την προσωπική µου άποψη.
Αυτό είναι ένα θέµα το οποίο νοµίζω ότι πρέπει οι εκπρόσωποί
σας στη Διάσκεψη των Προέδρων να το αναφέρουν, γιατί στην
Ολοµέλεια πλέον κατεγράφη η διαµαρτυρία σας, αλλά ξέρετε
ότι δεν υπάρχει η δυνατότητα, εκτός αν ο Υπουργός αποφασίσει
για τις δικές του τροπολογίες διαφορετικά. Είναι ένα θέµα το
οποίο πρέπει να επιλυθεί. Είναι διαχρονική η νόσος. Από το 1990
που είµαι εδώ δεν έχω δει κυβέρνηση που να µην λειτουργεί έτσι,
για να είµαστε και ειλικρινείς.
Ξεκινάµε, λοιπόν, µε τον κ. Κωνσταντίνο Κόλλια, γενικό εισηγητή από τη Νέα Δηµοκρατία, να έχει τον λόγο.
Ορίστε, κύριε συνάδελφε, έχετε τον λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΛΛΙΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το νοµοσχέδιο
που συζητούµε σήµερα είναι µια σοβαρή προσπάθεια, µια αξιέπαινη πρωτοβουλία της Κυβέρνησης προκειµένου η Ελλάδα να
πρωταγωνιστήσει στην εποχή µιας νέας πράσινης και βιώσιµης
ανάπτυξης. Προς την ίδια κατεύθυνση προσανατολίζεται άλλωστε και ολόκληρη η Ευρώπη. Κεντρικοί άξονες του υπ’ όψιν σχεδίου νόµου, όπως έχω ήδη εκθέσει, είναι η βελτίωση της
ενεργειακής απόδοσης σε ολόκληρη την ενεργειακή αλυσίδα, η
µείωση των ρύπων που θα διασφαλίσει την προστασία της δηµόσιας υγείας, η παραγωγικότητα και η ενίσχυση του ανταγωνισµού µέσω της δηµιουργίας νέων και περισσότερων θέσεων
εργασίας, η εύρυθµη λειτουργία της ελληνικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και η µείωση της ενεργειακής ένδειας.
Είναι σαφές ότι στην υπάρχουσα νοµοθεσία υπάρχουν ζητήµατα που χρήζουν άµεσης επανόρθωσης, εξού και η ανάγκη να
υπερψηφιστούν οι προτεινόµενες ρυθµίσεις που όχι µόνο υπηρετούν άριστα το εθνικό δηµόσιο συµφέρον, αλλά συµπορεύονται και µε τις επιταγές του ενωσιακού δικαίου στον τοµέα της
ενέργειας. Κατ’ αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται και η καθιέρωση
µιας ενιαίας συνεκτικής στρατηγικής για την ενέργεια.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επιτρέψτε µου να παρουσιάσω
στο σηµείο αυτό τις κυριότερες ρυθµίσεις που εισάγονται µε το
παρόν νοµοσχέδιο. Με τις προτεινόµενες διατάξεις επιχειρείται
µεταξύ άλλων η επίτευξη των εθνικών στόχων για την εξοικονόµηση ενέργειας, η ενίσχυση του ανταγωνισµού στην αγορά ενέργειας υπόθεση Antitrust, ο εκσυγχρονισµός του πλαισίου των
περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων, η χορήγηση παράτασης για τη
διόρθωση σφαλµάτων και την υποβολή διοικητικών πράξεων αντιρρήσεων στους δασικούς χάρτες, η άµβλυνση της ενεργειακής
ένδειας και η περικοπή του ενεργειακού κόστους για νοικοκυριά
και επιχειρήσεις.
Εισαγωγικά των όσων θα εκτεθούν κατωτέρω να πω ότι στο
πρώτο µέρος βρίσκουµε τα άρθρα 1 και 2 στα οποία ορίζονται
αντίστοιχα ο σκοπός και το αντικείµενο του υπ’ όψιν νόµου. Στόχος, όπως περιγράφεται στο προοίµιο, είναι η ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης και της εξοικονόµησης ενέργειας, ιδίως µέσω
προγραµµάτων παρέµβασης επί των κτιρίων. Επιπλέον, επιδιώκεται µεγαλύτερη διείσδυση των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας,
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καθώς και η βέλτιστη δυνατή λειτουργία και η συνακόλουθη ενίσχυση του ανταγωνισµού στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.
Πέραν τούτου, καθορίζεται ως στόχος η µείωση της τελικής κατανάλωσης ενέργειας το 2030 κατά 38% σε σχέση µε το 2017 σε
όλους τους οικονοµικούς τοµείς.
Στο δεύτερο µέρος επιµερίζεται σε επτά κεφάλαια. Στο πρώτο
κεφάλαιο που αφορά την ενεργειακή απόδοση εκτίθενται τα
άρθρα 3 έως 8. Όπως προβλέπεται στο άρθρο 3 το µέρος β’ αποτελεί γέφυρα µεταξύ του εθνικού δικαίου και της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, αφού εναρµονίζεται η ελληνική νοµοθεσία µε την οδηγία 2018/2002, τον κανονισµό 2018/1999 και τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισµό 2019/826, όλα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Περαιτέρω προβλέπεται ότι θεσπίζεται πλαίσιο µέτρων για την
προώθηση της ενεργειακής απόδοσης, προκειµένου η χώρα να
συνεισφέρει στην επίτευξη των πρωταρχικών στόχων για το 2030
για τουλάχιστον 32,5% και να προετοιµάσει το έδαφος για την
περαιτέρω ενίσχυσή της µετά το έτος αυτό.
Στο άρθρο 4 συναντούµε τους απαραίτητους ορισµούς για την
εµπέδωση κάποιων τεχνικών εννοιών και την καλύτερη απόδοση
του νοήµατος τους, ενώ στο άρθρο 5 ορίζονται οι 16,5 εκατοµµύρια τόνοι ισοδύναµου πετρελαίου τελικής κατανάλωσης ενέργειας ως η ενδεικτική συνεισφορά ενεργειακής απόδοσης της
Ελλάδας για την επίτευξη των ευρωπαϊκών στόχων του 2030.
Με την προτεινόµενη ρύθµιση του άρθρου 6 επιχειρείται να
αναδειχθεί ο υποδειγµατικός ρόλος των κτηρίων που ανήκουν
στον δηµόσιο τοµέα τα οποία πρέπει να ανταποκριθούν στις νέες
φιλόδοξες επιταγές της οδηγίας 2018/2002 της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Θεσπίζεται η υποχρέωση ανακαίνισης του 3% του συνολικού εµβαδού δαπέδου θερµαινόµενων ή και ψυχόµενων κτηρίων που ανήκουν στην κεντρική δηµόσια διοίκηση και η εν λόγω
υποχρέωση εναρµονίζεται µε τον στόχο που θέτει για συµµόρφωση τουλάχιστον µε τις ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης.
Στο πλαίσιο αυτό ένας ακόµη µακροπρόθεσµος στόχος που
ικανοποιείται είναι η διευκόλυνση της οικονοµικά αποδοτικής µετατροπής των υφιστάµενων κτηρίων σε κτήρια σχεδόν µηδενικής
κατανάλωσης ενέργειας. Ιδιαίτερη µνεία πρέπει να γίνει αγαπητοί συνάδελφοι στο άρθρο 7 που επικεντρώνεται στη διαδικασία
σύναψης συµβάσεων αγοράς ή µίσθωσης κτηρίου από δηµόσιους φορείς το οποίο προορίζεται για τη στέγαση των υπηρεσιών
του εκάστοτε φορέα. Προβλέπονται µάλιστα οι προϋποθέσεις
που θα πρέπει να συντρέχουν στην περίπτωση των φορέων της
κεντρικής δηµόσιας διοίκησης για τους οποίους απαιτείται να
στεγάζονται σε κτήρια υψηλής ενεργειακής κατηγορίας.
Έτσι, λοιπόν, στην παράγραφο 5 και συγκεκριµένα στις περιπτώσεις α’, β’, και γ’ προβλέπονται συγκεκριµένες απαιτούµενες
ενεργειακές κατηγορίες στις οποίες θα πρέπει να ανήκει το εκάστοτε κτήριο ανά περίπτωση σύµβασης µίσθωσης ή αγοράς για
τους δηµόσιους φορείς, καθώς και οι αντίστοιχες ηµεροµηνίες
από τις οποίες θα πρέπει να εκκινεί ο χαρακτηρισµός των κτηρίων αυτών ως σχεδόν µηδενικής κατανάλωσης ενέργειας.
Εν συνεχεία η προτεινόµενη ρύθµιση του άρθρου 8 συµπορεύεται µε τις τροποποιήσεις της οδηγίας 2018/2002 της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τον εθνικό σωρευτικό στόχο της
εξοικονόµησης ενέργειας στην τελική χρήση για την περίοδο από
1-1-2021 έως την 31-12-2030 ο οποίος θα ισοδυναµεί µε 7,3 εκατοµµύρια τόνους ισοδύναµου πετρελαίου.
Το β’ κεφάλαιο το οποίο επιµερίζεται στα άρθρα 9 ως 14 επικεντρώνεται σε ενεργειακούς ελέγχους στο καθεστώς των ελεγκτών που τους διενεργούν, αλλά και στα συστήµατα διαχείρισης.
Στα δύο επόµενα άρθρα, δηλαδή το 11 και το 12, αναφέρονται
αντίστοιχα στην αποτελεσµατική διασφάλιση της ακριβούς και
διαφανούς πληροφόρησης των καταναλωτών για τη µέτρηση και
την τιµολόγηση φυσικού αερίου και της ηλεκτρικής ενέργειας,
καθώς και στην κατοχύρωση των δικαιωµάτων τους. Το υπ’ όψιν
κεφάλαιο ολοκληρώνεται µε το άρθρο 14 δυνάµει του οποίου
προβλέπονται οι επιβαλλόµενες κυρώσεις στους ενεργειακούς
ελεγκτές.
Ακολούθως, σύµφωνα µε τα άρθρα 15 και 16 του τρίτου κεφαλαίου προωθείται εφεξής η ενεργειακή απόδοση κατά τον εφοδιασµό των καταναλωτών στη θέρµανση και την ψύξη καθώς και
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κατά τη λειτουργία των υποδοµών µεταφοράς, µετατροπής και
της διανοµής ενέργειας.
Με το τέταρτο κεφάλαιο που περιλαµβάνει τη δέσµη των άρθρων 17 έως 20 διαµορφώνεται το πλαίσιο γύρω από το καθεστώς πιστοποίησης των ενεργειακών ελεγκτών. Πρόκειται για
ένα καθόλα διαφανές και αξιόπιστο προς τους καταναλωτές καθεστώς, ενώ µεταξύ άλλων θεσπίζεται σχήµα ανταγωνιστικών
διαδικασιών µε σκοπό την προώθηση δράσεων βελτίωσης της
ενεργειακής απόδοσης.
Στο πέµπτο κεφάλαιο έχουµε τα άρθρα 21, 22. Ενδεικτικά να
αναφέρω το άρθρο 21 δυνάµει του οποίου προβλέπεται η εκπόνηση έως την 30-12-21 σχεδίου δράσης για την αντιµετώπιση της
ενεργειακής ένδειας µε υπουργική απόφαση που θα ισχύει αναδροµικά από τις 26-9-21. Διότι ένα µεγάλο στοίχηµα µε το υπ’
όψιν σχέδιο νόµου είναι να πετύχουµε και τη µείωση της ενεργειακής ένδειας.
Στη συνέχεια περνώντας στο τρίτο µέρος έχουµε τα άρθρα 31
έως 34 όπου προβλέπονται συµπληρωµατικές µε το πνεύµα της
οδηγίας 2018/2002 της Ευρωπαϊκής Ένωσης τροποποιήσεις
στον ν.4122/2013 περί ενεργειακής απόδοσης των κτηρίων σχετικά µε τα προγράµµατα χρηµατοδότησης κινήτρων ενεργειακής
απόδοσης, τη διάρκεια ισχύος των πιστοποιητικών ενεργειακής
απόδοσης, καθώς και το ποσοστό ελέγχου επί των ΠΕΑ κατά τη
σύναψη συµβάσεων αγοράς ή µίσθωσης κτηρίων από το δηµόσιο.
Με το άρθρο 32 ρυθµίζονται οι διατάξεις που αφορούν την
χρονική ισχύ του πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης κτηρίου
ή κτηριακής µονάδας. Σύµφωνα δε µε την προτεινόµενη τροποποίηση του άρθρου 33 εισάγεται η υποχρέωση δειγµατοληπτικού
ελέγχου για το σύνολο των ΠΕΑ στην περίπτωση που ο µισθωτής
ή αγοραστής κτηρίου ή κτηριακής µονάδας είναι φορέας που
ανήκει στην γενική κυβέρνηση. Αξίζει δε να επισηµανθεί ότι το
αποτέλεσµα του ελέγχου ή η βεβαίωση απαλλαγής των ΠΕΑ από
την υποχρέωση ελέγχου επισυνάπτεται υποχρεωτικά και επί
ποινή ακυρότητας στην κατάργηση της σχετικής πράξης αγοραπωλησίας ή µίσθωσης ακινήτου.
Επιπρόσθετα στο πέµπτο µέρος που περιλαµβάνει τα άρθρα
35-43 εισάγονται ορισµένες ρυθµίσεις για την διασφάλιση της
διείσδυσης των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας και της αποτελεσµατικής λειτουργίας της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Μεταξύ
άλλων ρυθµίζονται εκ νέου θέµατα µε τις ενεργειακές κοινότητες
και αυξάνεται από 500 kW σε 3 MW η επιτρεπόµενη εγκατεστηµένη ηλεκτρική ισχύς εντός ζωνών οικιστικού ελέγχου για µονάδες ηλεκτρικής ενέργειας από µάζα ή βιοαέριο που εισάγονται
και εισάγονται ζητήµατα σχετικά µε τα έργα ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ
στους σταθµούς που έχουν επιλεγεί σε ανταγωνιστικές διαδικασίες υποβολής προσφορών.
Στο πέµπτο µέρος επί του οποίου έγινε εκτενής ανάλυση και
στη διάρκεια των συζητήσεων που προηγήθηκαν στην επιτροπή
έχουµε τα άρθρα 45-48 που αφορούν την υπόθεση Antitrust. Θα
πω δυο λόγια, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε αφορµή τη συγκεκριµένη υπόθεση θίγοντας ιδιαιτέρως τα πεπραγµένα της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ σε αντιπαραβολή µε όσα προωθεί η
σηµερινή κυβέρνηση µε το παρόν σχέδιο νόµου. Να µιλήσω, αγαπητοί συνάδελφοι, για την υποχρέωση που θέσπισε η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ για τη ΔΕΗ η οποία έφθασε στο σηµείο να
πουλά ενέργεια στις πλέον εξευτελιστικές τιµές µέσω των λεγόµενων δηµοπρασιών ΝΟΜΕ. Για αυτές τις δηµοπρασίες ο πρόεδρος της ΓΕΝΟΠ σε συζήτηση στην Επιτροπή Παραγωγής και
Εµπορίου είχε πει επί λέξει: «Oι νόµοι του ΣΥΡΙΖΑ επιβλήθηκαν
από τους δανειστές για να καταστρέψουν τη ΔΕΗ».
Να υπενθυµίσω τον ν.4319/2016 και τις τεράστιες ποσότητες
που αγοράστηκαν από ανταγωνιστές οι οποίες σε ετήσια βάση
ξεπερνούσαν τις δέκα χιλιάδες γιγαβατώρες. Οι εκλεκτοί συνάδελφοι της αξιωµατικής αντιπολίτευσης έχουν υπόψη τι στοίχισε
αυτή η πρακτική στη ΔΕΗ; Ότι η προκληθείσα ζηµιά έφτασε σε
ύψος δεκάδων εκατοντάδων εκατοµµυρίων ευρώ; Είναι δε χαρακτηριστικό ότι ο όγκος αυτής της ενέργειας ξεπερνούσε τον
όγκο παραγωγής των λιγνιτικών και υδροηλεκτρικών µονάδων.
Στο σηµείο αυτό να δηλώσω ότι η κυβέρνηση εισάγει προς ψήφιση ένα νοµοσχέδιο που οδηγεί στην οικονοµική εξυγίανση της
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ΔΕΗ θεσπίζοντας την υποχρέωσή της να διαθέτει τις ορισθείσες
ποσότητες ηλεκτρικής ενέργειας µέσω των οργανωµένων αγορών παραγώγων µε χρηµατικό διακανονισµό και µε τρέχουσες
τιµές αγοράς.
Αναφορικά µε το υποτιθέµενο ξεπούληµα και τις λοιπές µοµφές της αξιωµατικής αντιπολίτευσης για ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ
απορίας άξιο είναι πως φτάνει ο ΣΥΡΙΖΑ σήµερα στο σηµείο να
λασπολογεί ενώ αντιθέτως θα έπρεπε να σιωπά για τη σωρεία
ιδιωτικοποιήσεων που έλαβαν χώρα επί των ηµερών του.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως της οµιλίας του
κυρίου Βουλευτή)
Θα χρειαστώ δυο ως τρία λεπτά, κύριε Πρόεδρε.
Υπενθυµίζω συνοπτικά την ιδιωτικοποίηση των δεκατεσσάρων
περιφερειακών αεροδροµίων τον Αύγουστο του 2015, των τραπεζών, της ΕΡΓΟΣΕ. Η λίστα ασφαλώς κάθε άλλο παρά µικρή
είναι καθόσον ξεπουλήθηκε όλος ο εθνικός µας πλούτος στο
υπερταµείο όχι για την αξιοποίησή του αλλά για την εξόφληση
χρεών. Και όλα αυτά βεβαίως είναι απόρροια της τυφλής υπακοής της τότε συγκυβέρνησης απέναντι στις απαιτήσεις των δανειστών, συγγνώµη των θεσµών. Οι όποιες ενστάσεις συνεπώς
της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης περί ιδιωτικοποίησης της ΔΕΗ
µέσω αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου όχι µόνο δεν βρίσκουν
κανένα λογικό έρεισµα αλλά εκθέτουν και την ίδια την παράταξη
η οποία ως είθισται κωφεύει όταν πρόκειται για τα εγκληµατικά
λάθη που συνειδητά έπραξε.
Να βάλω στο σηµείο αυτό µια µικρή παρένθεση λέγοντας ότι
η ειδοποιός διαφορά, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έγκειται στο
εξής απλό. Η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ αφού µε το τρίτο
µνηµόνιο υποχρεώθηκε να προχωρήσει στον περιορισµό του µεριδίου της ΔΕΗ στην αγορά από 90% στο 50% και δη µε µηδενικό
οικονοµικό αντάλλαγµα, στη συνέχεια αποφάσισε την πώληση
του 17% της ΔΕΗ έναντι 100 εκατοµµυρίων ευρώ -ποσό το οποίο
είχε γράψει και στον προϋπολογισµό- για την αποπληρωµή του
δηµόσιου χρέους από τους δανειστές. Η σηµερινή κυβέρνηση
προωθεί τη διεύρυνση της κεφαλαιακής βάσης εταιρείας που
αποτελεί ένα ακόµα βήµα για την ανάπτυξη και τη µετεξέλιξή της
σε µία ισχυρή περιφερειακή δύναµη στον χώρο της ενέργειας.
Και τούτο χωρίς φυσικά να παραγνωρίζεται ο έλεγχος του ελληνικού δηµοσίου ως µεγαλύτερου µετόχου της εταιρείας στο
πλαίσιο της ευρείας διασποράς µετοχών. Αλήθεια, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ, θεωρείται ξεπούληµα η εισροή 750
εκατοµµυρίων που θα µπουν στο ταµείο της ΔΕΗ, εφόσον προχωρήσει αυτή η διαδικασία, από την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου και όχι στα 100 εκατοµµύρια που θα πήγαιναν στους
δανειστές; Συγγνώµη τους θεσµούς.
Συµπληρωµατικά σε όλα τα παραπάνω να επισηµάνω ακόµα
ότι η απολιγνιτοποίηση συνιστά στρατηγική επιλογή της χώρας
για λόγους οικονοµικούς αλλά και περιβαλλοντικούς. Κανείς δεν
αµφισβητεί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι ο λιγνίτης ήταν το
σηµαντικότερο για την εθνική οικονοµία ενεργειακό καύσιµο
πάνω στο οποίο για ολόκληρες δεκαετίες στηρίχθηκε η ανάπτυξη
και ο εξηλεκτρισµός της χώρας. Σήµερα τα πράγµατα είναι διαφορετικά. Το κόστος εξαγοράς δικαιωµάτων των ρύπων για τη
ΔΕΗ είναι δυσβάσταχτο: από 20 ευρώ ο τόνος που κόστιζε προ
διετίας σήµερα έχει ξεπεράσει τα 60. Για κάθε µία µεγαβατώρα
που παράγεται από λιγνίτη εκπέµπονται 1,2 έως 1,4 τόνοι διοξειδίου του άνθρακα. Εποµένως, το κόστος της µεγαβατώρας µόνο
για τους ρύπους φτάνει τα 90 ευρώ. Αν προσθέσουµε και το λειτουργικό κόστος, το συνολικό κόστος µιας µεγαβατώρας ξεπερνάει τα 120 ευρώ. Η χονδρική τιµή της µεγαβατώρας στο
εµπόριο προσδιορίζεται κατά µέσο όρο στα 60 µε 70 ευρώ. Άρα
η ΔΕΗ για κάθε µεγαβατώρα ζηµιώνεται από 30 έως 50 ευρώ.
Αποτέλεσµα: 47 εκατοµµύρια πλήρωσε η ΔΕΗ το 2019 µόνο για
να εξαγοράσει δικαιώµατα ρύπων µε άµεση επίπτωση στα κέρδη
της εταιρείας και µε καταγραφή των ζηµιών στο πρώτο τρίµηνο
ύψους 3,5 εκατοµµυρίων ευρώ. Επισηµαίνω ότι οι διεθνείς τιµές
των δικαιωµάτων ρύπων καλπάζουν. Φανταστείτε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τι θα συµβεί αν το κόστος των ρύπων φτάσει
στα 100 ευρώ τον τόνο κάτι για το οποίο ήδη έγκυροι αναλυτές
έχουν εκφράσει την ανησυχία τους.
Και επειδή, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ, ρωτή-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

σατε επίµονα τι θα γίνει µε τη µονάδα 5 της Μεγαλόπολης πιστεύω ότι η απάντηση βρίσκεται σε όλα όσα προανέφερα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Κόλλια, πρέπει
να κλείσετε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΛΛΙΑΣ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Είπατε ότι θέλετε δυο
λεπτά. Σας άφησα τρεισήµισι. Να κλείσετε παρακαλώ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΛΛΙΑΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η
ενσωµάτωση της οδηγίας 218/2002 στην ελληνική νοµοθεσία
αλλά και την προσαρµογή στον κανονισµό 218/1999 καθώς και
στον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισµό 2019/826 από κοινού µε τις
ρυθµίσεις που επιφέρουν δεν αποτελούν απλά µία υποχρέωση
της χώρας που απορρέει από τη συµµετοχή µας στην Ευρωπαϊκή
Ένωση. Αποτελεί ουσιαστικά µία ενιαία στρατηγική για τη διασφάλιση της ενεργειακής απόδοσης, την αύξηση παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας µας, µα κυρίως την ποιοτική
αναβάθµιση της ζωής µας.
Για το ουσιαστικό και καθόλα ωφέλιµο και προοδευτικό περιεχόµενό του ελπίζω να συγκεντρώσει την επιδοκιµασία όλων των
παρατάξεων. Ως εκ τούτου προτείνω την υπερψήφισή του.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Τον λόγο έχει η κ. Θεοπίστη Πέρκα, εισηγήτρια και Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ.
ΘΕΟΠΙΣΤΗ (ΠΕΤΗ) ΠΕΡΚΑ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Η αλήθεια είναι ότι σε αυτές τις επιτροπές που έγινε πάρα
πολύ µεγάλη κουβέντα και πιεστική, σε µια µέρα δύο και τρεις
επιτροπές, ειπώθηκαν αρκετά πράγµατα. Εγώ, όµως, περιµένω
ακόµα καίριες απαντήσεις από τον κύριο Υπουργό, ο οποίος έχει
αποφύγει το θέµα, δεν το έχει θίξει καν. Το θίγει βέβαια, ο συνάδελφος και οφείλω να ξεκινήσω και εγώ εκτός κειµένου µάλλον
και να πω τα εξής:
Αγαπητοί συνάδελφοι, η χώρα µπήκε σε δύο µνηµόνια. Και
µετά ήρθε µια κυβέρνηση που δεν ευθυνόταν για το χρέος της
χώρας και την εξόφλησή του και έβγαλε τη χώρα από τα µνηµόνια και ρύθµισε και το χρέος και άφησε και αποθεµατικό και
βρήκε και κάποιες δεσµεύσεις, µεταξύ των οποίων ήταν τα
ΝΟΜΕ που είχε δεσµευτεί η κυβέρνηση Σαµαρά, η οποία επίσης
είχε χάσει τα δωρεάν δικαιώµατα ρύπων το 2014, η οποία συµβασιοποίησε την «Πτολεµαΐδα 5», η οποία είχε το σχέδιο της µικρής ΔΕΗ, το οποίο είχε και τα υδροηλεκτρικά που είναι το πιο
κερδοφόρο κοµµάτι. Επίσης, βρήκαµε µια ΔΕΗ µε 14,5 δισεκατοµµύρια δάνεια και δεν θυµάµαι µε πόσα δισεκατοµµύρια χρέη
πολιτών. Και ήρθε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και µεσοσταθµικά
µείωσε και στήριξε τα νοικοκυριά 12% τα τιµολόγια, µείωσε το
χρέος, έκανε επενδύσεις στα Βαλκάνια και βέβαια στροφή στις
ΑΠΕ. Διότι µέχρι τότε η ΔΕΗ είχε 3% στις ΑΠΕ.
Και έρχεται σήµερα η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας µε
αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου, χωρίς καµµία διαδικασία, καµµία ενηµέρωση. Κάποιοι φίλοι το ήξεραν. Και εµείς ζητάµε από
την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς να επιληφθεί του θέµατος.
Και ρωτάω λοιπόν: Τι εξυπηρετεί αυτή η εκχώρηση του πυλώνα του ενεργειακού µας συστήµατος και πώς βοηθάει την ελληνική οικονοµία και την ελληνική κοινωνία; Πρέπει να δώσετε
κάποιες εξηγήσεις σε ό,τι αφορά την πολιτική στα θέµατα της
ακρίβειας και της απορρύθµισης της αγοράς ενέργειας. Σήµερα
περιµένουµε απαντήσεις. Και εν πάση περιπτώσει από πού θα
λείψουν αυτοί οι πόροι µε τους οποίους επιδοτείτε και δεν µειώνετε την ακρίβεια, προστατεύοντας όσους ευθύνονται για την
ακρίβεια, για να µην µπουν στις αυξήσεις τιµών 20% τον Σεπτέµβρη. Όταν έπεσαν οι τιµές των καυσίµων είχαµε τη ΔΕΗ να κερδοσκοπεί. Για όλους βέβαια. Και εν πάση περιπτώσει, η
ιδιωτικοποίηση των κρίσιµων ενεργειακών εργαλείων, ΔΕΠΑ,
ΔΕΔΔΗΕ, είναι ο δρόµος που επιλέγετε για την ενεργειακή µετάβαση της χώρας σε ένα πράσινο µέλλον; Είναι πολύ σοβαρό
αυτό. Με τι εργαλείο; Σε µια περίοδο κρίσης τιµών η δηµιουργία
ενός ιδιωτικού µονοπωλίου στο δίκτυο φυσικού αερίου πραγµατικά αναρωτιέµαι πώς βοηθάει.
Πάµε στο θέµα του Antitrust. Απάντησα νοµίζω σε αρκετά. Και
να θυµίσω ότι µε αυτές τις υποχρεώσεις που βρήκε η κυβέρνηση
του ΣΥΡΙΖΑ έκανε µία αντιπρόταση, η οποία ήταν η αποεπέν-
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δυση, η οποία αντιπρόταση αυτή είχε να κάνει µε το ότι προσαρµόστηκε ακριβώς στην πράσινη συµφωνία. Αντί να ανοίξουν νέα
λιγνιτωρυχεία, θα δοθεί πρόσβαση σε υφιστάµενες λιγνιτικές µονάδες, το οποίο βέβαια δεν έγινε και ποτέ.
Εν πάση περιπτώσει σε ό,τι αφορά το κεφάλαιο του νοµοσχεδίου σε αυτό το σηµείο, κύριε Υπουργέ, δεν µπορείτε να αποφύγετε να απαντήσετε σε κάποια ερωτήµατα. Είναι η τέταρτη φορά
που σας τα θέτουµε και τα θέτουν όλες οι πλευρές της Αντιπολίτευσης.
Θα θέλαµε να ξέρουµε σε ό,τι αφορά αυτήν τη συµφωνία
ποιες ήταν οι επιφυλάξεις που διατυπώθηκαν από παράγοντες
της αγοράς για τις ελληνικές δεσµεύσεις, ποιες τροποποιήσεις
έγιναν προκειµένου να ικανοποιηθούν οι επιφυλάξεις. Αυτά αναφέρονται σε επίσηµη ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Δεν είναι αντιπολιτευτικό λόγος. Διαβάσαµε την ανακοίνωση της
επιτροπής. Δεν απαντήσατε επίσης πώς, χωρίς θεσµικό πλαίσιο,
αφού σήµερα νοµοθετείται, χωρίς να έχει οριστεί ο εντολοδόχος
παρακολούθησης, η ΔΕΗ προχώρησε σε διάθεση ποσοτήτων λιγνιτικής παραγωγής τον Σεπτέµβρη του 2021. Πώς; Δεν υπάρχει
θεσµικό πλαίσιο. Στο νοµοσχέδιο προβλέπεται ότι η ΔΕΗ µπορεί
να διαθέσει τα προθεσµιακά προϊόντα της ηλεκτρικής ενέργειας
που προέρχονται από λιγνιτικές µονάδες στο ελληνικό χρηµατιστήριο ενέργειας ή και στο ευρωπαϊκό. Υποτίθεται ότι σκοπός
της ρύθµισης είναι η αύξηση του ανταγωνισµού της εγχώριας
αγοράς. Αυτό είναι το πρόστιµο. Αυτή είναι η δέσµευση, αυτά
λένε τα ευρωπαϊκά δικαστήρια.
Όπως αποδείχθηκε το σύνολο των ποσοτήτων της ΔΕΗ τον
Σεπτέµβρη πουλήθηκε αποκλειστικά στο εξωτερικό, γεγονός που
επιβεβαιώνει ότι ο στόχος της ενίσχυσης του ανταγωνισµού της
εγχώριας αγοράς δεν επιτυγχάνεται από τα προτεινόµενα µέτρα.
Εξίσου σηµαντικό: Δεν έχει αποδοθεί ακριβώς στο αγγλικό κείµενο. Διαβάστε, ας κάνουµε µετάφραση το αγγλικό κείµενο. Εκεί
λοιπόν τι λέει; Η ΔΕΗ θα έχει πλήρη διακριτική ευχέρεια να παράγει τους όγκους αυτούς µε οποιοδήποτε από τα περιουσιακά
στοιχεία ηλεκτροπαραγωγής του χαρτοφυλακίου της, συµπεριλαµβανοµένης της ηλεκτροπαραγωγής από φυσικό αέριο, της
υδροηλεκτρικής ενέργειας ή άλλων ανανεώσιµων πηγών ενέργειας.
Στο άρθρο 45 αυτό δεν υπάρχει. Διαθέτει µόνο από λιγνίτη.
Αυτό τι γίνεται κύριε Υπουργέ; Δεν θα απαντηθεί; Σας έχει ξεφύγει; Είναι λάθος; Θα κάνετε νοµοτεχνική ή κάτι άλλο κρύβετε; Ο
ακριβής όρος της µετάφρασης λέει: Για την αποφυγή αµφιβολιών η ΔΕΗ δεν υποχρεούται να παρέχει τις ποσότητες ηλεκτρικής ενέργειας µόνο σε λιγνίτη. Απάντηση. Και βεβαίως, η ΔΕΗ
έχει υποχρέωση να πουλήσει, τώρα τον Σεπτέµβριο οκτακόσια
ενενήντα τρία GW και πούλησε εννιακόσια εβδοµήντα. Δεν ξέρουµε τι θα γίνει µε αυτό το πλεόνασµα και αν θα πάει στην επόµενη περίοδο, στην «Πτολεµαΐδα 5».
Θα µου επιτρέψετε επειδή είµαι και Βουλευτής Φλώρινας να
σας πω ότι υπάρχει πάρα πολύ µεγάλη αγωνία και θυµός. Έχει
εξαγγελθεί µια απολιγνιτοποίηση και δεν έχει γίνει στα δύο αυτά
χρόνια εκτός από ωραία κείµενα τίποτα άλλο. Η ανεργία καλπάζει, τρεισήµισι χιλιάδες άνεργοι. Οι αποκαταστάσεις των εδαφών,
τις περιµένουµε, τα ειδικά πολεοδοµικά, τα περιµένουµε, τις
ζώνες απολιγνιτοποίησης, τις περιµένουµε, τις µεγάλες επενδύσεις στο πρώτο σχέδιο του ΣΔΑΜ στο δεύτερο δεν τις ξαναείδαµε στα εδαφικά σχέδια και υπάρχει µία µονάδα η οποία έχει
στοιχίσει στον ελληνικό λαό 1,5 δισεκατοµµύριο -σας είπα ότι
είχε συµβασιοποιηθεί µε κυβέρνηση Σαµαρά-, η οποία ακόµη κατασκευάζεται, η οποία θα ανοίξει υποθέτουµε το 2023 και η
οποία µετά θα πρέπει να κλείσει και µέχρι τώρα δεν ξέραµε πότε
θα κλείσει. Δηλαδή 1,5 δισεκατοµµύριο να δουλέψει µε λιγνίτη
και να κλείσει. Από το νοµοσχέδιο συµπεράναµε ότι θα κλείσει
το αργότερο τον Δεκέµβριο του 2024. Άρα θα δουλέψει έναν
χρόνο µε λιγνίτη. Ρωτάµε µε τι θα συνεχίσει. Με φυσικό αέριο.
Το φυσικό αέριο είναι ορυκτό καύσιµο, δεν χρηµατοδοτείται από
τα ευρωπαϊκά ταµεία και θα πρέπει να πείτε στους κατοίκους της
περιοχής ότι θα γίνουν αυτές οι δαπάνες και σε λίγο δεν θα
υπάρχει, θα πρέπει να ξαναµπούµε στη διαδικασία γιατί πρόκειται για απανθρακοποίηση και όχι για απολιγνιτοποίηση, που είναι
µέρος της. Ρωτάµε επίσης αν έχουν γίνει τεχνοοικονοµικές µε-
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λέτες, πόσο θα στοιχίσει, αν έχουν ληφθεί υπ’ όψιν η εκτόξευση
των τιµών του φυσικού αερίου ή ακόµα και το 50for55 που είναι
και υποχρέωση πια της χώρας.
Τέλος, έρχοµαι λίγο στον τίτλο του νοµοσχεδίου που συζητάµε
σήµερα και πρόκειται για µία οδηγία. Το µόνο που είχατε να κάνετε, αγαπητοί συνάδελφοι της Κυβέρνησης, γι’ αυτήν την οδηγία ήταν να την ενσωµατώσετε εγκαίρως. Πρόκειται για µια
σοβαρή οδηγία, δηλαδή είναι για την ενεργειακή απόδοση, άρα
χρήσιµη. Και ενώ η τύχη της αγνοούνταν από το Νοέµβριο του
2020 που είχε βγει σε διαβούλευση, ήρθε επιτέλους στη Βουλή
και ψηφίζεται σήµερα, όντας πλέον ανεπίκαιρη, αφού ήδη η επιτροπή µε βάση τον νέο στόχο και το 50for55 προβαίνει σε αναθεώρηση της. Άρα πολύ σύντοµα η παρούσα καθυστερηµένη
οδηγία θα αναθεωρηθεί µε πιο φιλόδοξους στόχους. Εν τω µεταξύ, χάθηκε πολύτιµος χρόνος και είµαστε πολύ πίσω ούτως η
άλλως σε αυτό το κοµβικό ζήτηµα που λέγεται ενεργειακή απόδοση.
Ακόµα και αν δεν ασχοληθούµε µε την καθυστέρηση της ενσωµάτωσης, υπάρχει το θέµα της καλής εφαρµογής του ενωσιακού δικαίου. Έχουµε να κάνουµε µε ένα ευχολόγιο κατά κύριο
λόγο, σε πολλές περιπτώσεις έχουµε και στρεβλή µεταφορά διατάξεων στο εθνικό δίκαιο. Πρόκειται κυρίως, για αντικατάσταση
άρθρων του ν.4302 ο οποίος ενσωµάτωνε την προηγούµενη οδηγία. Λείπει το σκεπτικό και η φιλοσοφία της οδηγίας, ότι δηλαδή
η ενεργειακή απόδοση θα πρέπει να αναγνωριστεί ως καίριο
στοιχείο και προτεραιότητα των µελλοντικών αποφάσεων για
επενδύσεις σε ενεργειακές υποδοµές της χώρας. Οπότε τελικά,
µιλάµε για ένα άτολµο νοµοσχέδιο, µε διατάξεις ξεπερασµένες
που δεν θα συµβάλουν στην αντιµετώπιση ενεργειακής κρίσης.
Αντ’ αυτού ήταν πολλοί οι φορείς που πρότειναν φιλόδοξες και
πιο γενναίες προτάσεις και το ευρωπαϊκό ταµείο στήριξης, όπως
άλλωστε απαιτεί η κλιµατική και ενεργειακή κρίση.
Άλλο παράδειγµα είναι ότι αντί του ποσοστού 0,8% το νοµοσχέδιο ως ελάχιστη υποχρέωση για ετήσια εξοικονόµηση ενέργειας θα µπορούσε να γίνει 1,5% όπως ακριβώς είναι και η
πρόταση της επιτροπής που θα έλθει πολύ σύντοµα στην καινούργια οδηγία. Γιατί δεν το υιοθετείτε; Γιατί δεν κάνετε ένα
βήµα µπροστά, γιατί δεν τολµάτε;
Τέλος πάντων, βάζουµε το κάρο µπροστά από το άλογο αφού
διάφορα προγράµµατα εν τω µεταξύ τρέχουν στη χώρα ή ακόµη
χειρότερα έχουν ολοκληρωθεί, χωρίς τη συγκεκριµένη οδηγία η
οποία θα έθετε τα απαιτούµενα κριτήρια.
Μιλάω για το «Εξοικονοµώ – Οικονοµώ». Έχουµε πει πολλά
στις επιτροπές. Εγώ θα ξαναµιλήσω µε νούµερα. Το δικό µας
«Εξοικονοµώ» έκλεισε τον Σεπτέµβρη του 2019 µε 500 εκατοµµύρια ευρώ και πενήντα τρεις χιλιάδες κατοικίες. Επί κ. Χατζηδάκη σπαταλήθηκαν 850 εκατοµµύρια ευρώ για να ενταχθούν
στο «Εξοικονοµώ» µόλις και µετά βίας σαράντα χιλιάδες κατοικίες. Αυτό ήταν αποτέλεσµα του ξεχειλώµατος των εισοδηµατικών κατηγοριών, του ξεχειλώµατος των ορίων επιδότησης και
επειδή το «αφεντικό τρελάθηκε» αύξησε τον προϋπολογισµό των
παρεµβάσεων.
Ερχόµαστε στο νέο «Εξοικονοµώ» και βλέπουµε ότι κάποιες
από τις προτάσεις µάλλον φαίνεται να υιοθετούνται. Για παράδειγµα µειώνεται η µέση επιδότηση στο 60% µε στόχο να ενταχθούν πενήντα χιλιάδες κατοικίες. Χαιρετίζουµε αυτή την αλλαγή,
ωστόσο, έχουν σπαταληθεί αρκετοί πόροι.
Ρωτάω όµως και από την πρώτη συνεδρίαση της επιτροπής
και απάντηση δεν έχω πάρει σχετικά µε το πρόγραµµα «ΗΛΕΚΤΡΑ» που είναι τα δηµόσια κτήρια, τα οποία είναι τα πιο ενεργοβόρα. Μιλάµε για πολύ παλιά κελύφη και πολλά κτίρια µε
µεγάλη απώλεια ενέργειας. Τι κάνατε; Έχετε εµµονή να ακυρώνετε οτιδήποτε προέρχεται από τον ΣΥΡΙΖΑ. Ακυρώσατε το πρόγραµµα το οποίο ήταν τελείως έτοιµο και είχε και
χρηµατοδότηση και µε ένα µόνο άρθρο στον ν.4643/2019 φροντίσατε να µπλοκάρετε και τη χρηµατοδότηση από τα 500 εκατοµµύρια. Δηλαδή πλέον η πολιτεία βγαίνει έξω από αυτό το
πρόγραµµα. Δεν συνδέεται µε τη γενικότερη αναβάθµιση των κτιρίων, δεν το παρακολουθεί καµιά δοµή. Από την πρώτη επιτροπή
ρωτάµε ποια δοµή παρακολουθεί το πρόγραµµα «ΗΛΕΚΤΡΑ».
Καµµία.
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Ελπίζουµε εν πάση περιπτώσει σε ό,τι αφορά την οδηγία να
έχετε πιο γρήγορα αντανακλαστικά για προσαρµογή στη νέα
πρόταση της επιτροπής που εστιάζει περισσότερο στην άµβλυνση της ενεργειακής φτώχειας και στην ενδυνάµωση των καταναλωτών.
Η πράσινη µετάβαση θέλει σοβαρό σχεδιασµό, ικανούς πόρους, στοχευµένα µέτρα για να είναι δίκαιη και να µη µείνει κανείς πίσω. Δεν γίνεται µε ευχές και κείµενα και κυρίως δεν
εντέλλεται αλλά ούτε εξαγγέλλεται όπως έγινε µε τις προσδοκίες
που δηµιουργήσατε στις εξαγγελίες σας, κύριε Υπουργέ, για τις
ενεργειακές κοινότητες περί νέου θεσµικού πλαισίου, περί άρσης
των εµποδίων, περί δηµιουργίας νέων οντοτήτων, περί χρηµατοδότησης. Ήταν πολύ ωραίες εξαγγελίες. Και έρχεται το νοµοσχέδιο και το πρώτο που βλέπουµε και είναι εντυπωσιακό είναι
ότι δεν υπάρχει ρύθµιση για να καταργήσει το ασφυκτικό πλαίσιο
των διαγωνιστικών διαδικασιών για όλες τις ενεργειακές κοινότητες. Πονάει το κοµµάτι αυτό µε αυτήν τη ρύθµιση του κ. Χατζηδάκη. Δεν είδαµε τίποτα. Φέρνετε και τροπολογίες εκατό
σελίδες. Στο ίδιο νοµοσχέδιο παρεµβαίνουν οι τροπολογίες,
αλλά δεν λύνουν αυτό το µεγάλο πρόβληµα.
Επίσης, το δεύτερο σοβαρό θέµα. Ούτε κουβέντα για το έλλειµµα διάθεσης ηλεκτρικού χώρου για την ανάπτυξη µικρών
έργων ΑΠΕ από ενεργειακές δηµοτικές κοινότητες και κοινότητες πολιτών. Παγωµένοι οι πόροι από το Πράσινο Ταµείο που
είναι ήδη δεσµευµένοι για την ενίσχυση των ενεργειακών κοινοτήτων σε λιγνιτικές περιοχές.
Να ρωτήσω επίσης κάτι ακόµα, γιατί πάλι είδαµε κάτι στις τροπολογίες γι’ αυτούς τους πόρους που πάλι τους πειράζουν, πάλι
κάτι θα γίνει για τον ΕΛΑΠΕ και πάλι µπορεί να λείψουν από τις
λιγνιτικές περιοχές. Έχετε σκοπό να διασφαλίσετε τη συνέχιση
αυτής της πηγής χρηµατοδότησης τα επόµενα χρόνια; Θα επαναφέρετε το ποσοστό από τα έσοδα δηµοπράτησης προς τις λιγνιτικές περιοχές στο 6% που το είχαµε εµείς και µαζεύτηκαν
κάποιοι πόροι τους οποίους δεν αξιοποιείτε βεβαίως; Το πήγατε
στο 1% εν µέσω απολιγνιτοποίησης και αύξησης της ανεργίας;
Υποφέρει η δυτική Μακεδονία και η Μεγαλόπολη.
Συνεχίζω. Ακόµα και ένα σωστό µέτρο, όπως είναι οι µονάδες
βιοαερίου εντός ζωνών γης υψηλής παραγωγικότητας, το ξεχειλώνετε. Το είχαµε θεσµοθετήσει εµείς στα πεντακόσια kW.
Ωραία. Το πάτε στα τρία MW. Τι εξυπηρετεί; Πώς µπορεί να δουλέψει αυτό; Το µόνο που εξυπηρετεί και το µόνο που κάνει είναι
να αλλάξει τη χρήση γης από αγροτική σε βιοµηχανική, κάτι το
οποίο δεν µπορούµε να αποδεχτούµε.
Και βέβαια έρχονται και δύο άρθρα, το 36 και το 37, τα οποία
µας λένε ουσιαστικά ότι σχετικά µε τις ενεργειακές κοινότητες
καλά είναι αυτά τα ωραία που λέτε, αλλά σας κάνουµε και λίγο
εταιρείες. Στο άρθρο 36 περιορίζεται η υποχρέωση πλειοψηφικής συµµετοχής των φυσικών προσώπων. Σε συνδυασµό µε το
άρθρο 37, το οποίο αναφέρεται στον εταιρικό µετασχηµατισµό
των ενεργειακών κοινοτήτων, λέτε ότι αυτά αντίκεινται στο
πνεύµα του θεσµού τους που είναι η ενεργός συµµετοχή των πολιτών στη διαδικασία της ενεργειακής µετάβασης και τα οικονοµικά και κοινωνικά οφέλη πρέπει να επιστρέφονται στις τοπικές
κοινωνίες. Είναι πια σαν να µιλάµε για εταιρείες.
Βέβαια και πάλι καλά προβλέπετε ότι σε περίπτωση µετασχηµατισµού µιας ενεργειακής κοινότητας σε εταιρική µορφή χάνονται τα προνόµια. Βέβαια, τότε µπαίνει το ερώτηµα αν χάσουν το
προνόµιο γιατί να πάνε σε ενεργειακές κοινότητες; Εν πάση περιπτώσει, το άρθρο 40 δεν το λύνει ούτε αυτό. Είναι ιδιαίτερα
προβληµατικό γιατί δεν διευκρινίζεται αν χάνονται τα προνόµια
των ενεργειακών κοινοτήτων σε µια περίπτωση µεταβίβασης της
άδειας.
Συγχρόνως έχουµε δει πολλά οµαδοποιηµένα έργα ενεργειακών κοινοτήτων κερδοσκοπικού χαρακτήρα να κάνουν χρήση
προνοµίων των ενεργειακών κοινοτήτων. Υπάρχει στην πραγµατικότητα. Και πράγµατι η πρόβλεψη του άρθρου 38 αποπειράται
να περιορίσει το φαινόµενο από αυτές τις στρεβλώσεις, πλην
όµως από την 1η Ιανουαρίου 2021. Άρα γι’ αυτές που υπάρχουν
ήδη από πριν δεν το λύνει.
Θετική είναι η διάταξη του άρθρου 39 για την αύξηση του
ορίου ισχύος σταθµών εικονικού ενεργειακού συµψηφισµού από
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ενεργειακές κοινότητες. Θα µπορούσε βέβαια η ρύθµιση να είναι
πιο γενναία και να περιλαµβάνει τη βιοµηχανία και τις επιχειρήσεις. Εµείς έχουµε πρόταση το 50% των ΑΠΕ να γίνεται από
ενεργειακές κοινότητες. Σε µια τέτοια περίπτωση βεβαίως εµείς
θα προτείναµε ακόµη µεγαλύτερη αύξηση.
Να σας πούµε ότι έχει υποβληθεί ήδη η πρώτη αίτηση σύνδεσης από ενεργειακή κοινότητα πολιτών για έργο εικονικού ενεργειακού συµψηφισµού στην περιοχή της δυτικής Μακεδονίας.
Πρόκειται για µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και είναι η Ενεργειακή Κοινότητα Δηµητρίου Υψηλάντη. Εξίσου ενδιαφέρον παρουσιάζει και το παράδειγµα των ενεργειακών κοινοτήτων που έχουν
συστήσει οι δήµοι Κοζάνης, Φλώρινας και Πρεσπών, όπως επίσης
η σύσταση του πρώτου δικτύου ενεργειακής κοινότητας µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα όφελος. Επιπλέον, η Περιφέρεια δυτικής
Μακεδονίας έχει συστήσει ενεργειακή κοινότητα σε συνεργασία
µε δεκατρείς δήµους στα όριά της, το Πανεπιστήµιο δυτικής Μακεδονίας που τόσο σοβαρό ρόλο έρχεται να παίξει στο θέµα της
µετάβασης και της απολιγνιτοποίησης και στο οποίο τόσο άσχηµα
φέρεται η Κυβέρνηση αφού διαλύει τµήµατα µε την ελάχιστη
βάση εισαγωγής της κ. Κεραµέως και αυτό δεν πάει καλά.
Κι ενώ βλέπουµε λοιπόν ότι υπάρχει ενδιαφέρον, οι τοπικές
κοινωνίες ενδιαφέρονται, όπως ενδιαφέρονται και σε άλλα κράτη
της Ευρωπαϊκής Ένωσης -δείτε τι γίνεται έξω στη Δανία και τη
Γερµανία που έχουν απογειωθεί οι ενεργειακές κοινότητες- εδώ
ακόµη συζητάµε τυπικά θέµατα και παρακαλάµε για λίγο ηλεκτρικό χώρο και για λίγη χρηµατοδότηση.
Έχετε σκοπό να ικανοποιήσετε το αίτηµα δέσµευσης του απαιτούµενου ηλεκτρικού χώρου για έργα εικονικού ενεργειακού
συµψηφισµού; Θα παρέχετε τη δυνατότητα σύνδεσης έργων αυτοπαραγωγής από ενεργειακές κοινότητες κοινωφελούς σκοπού
στο ηλεκτρικό δίκτυο; Θα ενεργοποιήσετε τα χρηµατοδοτικά εργαλεία στήριξης των ενεργειακών κοινοτήτων;
Το ζήτηµα της χρηµατοδοτικής στήριξης είναι εξαιρετικά κρίσιµο γιατί δεν είναι πολύ εύκολα βιώσιµα αυτά τα σχήµατα και
κυρίως δεν έχουν πρόσβαση σε τραπεζική χρηµατοδότηση. Υπογραµµίζουµε το αίτηµα για ένα ολοκληρωµένο πρόγραµµα χρηµατοδότησης ενεργειακών κοινοτήτων και έργων εικονικού
συµψηφισµού από ενεργειακές κοινότητες στη δυτική Μακεδονία και στη Μεγαλόπολη. Και βέβαια περιµένουµε να δούµε πώς
θα χρηµατοδοτηθούν από τα ταµεία της νέας προγραµµατικής
περιόδου και πότε επιτέλους θα ξεµπλοκάρετε τους πόρους του
Πράσινου Ταµείου από το 2018.
Κλείνω, κύριε Πρόεδρε, µε µια µικρή αναφορά στο θέµα των
περιβαλλοντικών ελέγχων. Κύριε Υπουργέ, νοµίζω ότι είναι εµφανές και από την ακρόαση των φορέων ότι δεν είµαστε µόνο
εµείς που αντιδρούµε και σας λέµε: «πάρτε τα πίσω και φέρτε τα
σε διαβούλευση, φέρτε τροπολογίες». Αναιρούν αυτά που περιγράφονται στα άρθρα; Μας είπατε ότι δεν διαβάζουµε; Δεν γίνεται έτσι.
Μιλάτε για µια τεράστια µεταρρύθµιση και την ίδια στιγµή οι
φορείς εκφράζουν τεράστια αγωνία και ανησυχία για την τροποποίηση της διαδικασίας των περιβαλλοντικών ελέγχων. Είναι
λεπτά θέµατα, είναι δύσκολα ίσως και θέλουν κουβέντα και διαβούλευση. Δεν µπορούµε πάντα να τα υιοθετούµε έτσι πρόχειρα,
τη στιγµή µάλιστα που η Ελλάδα είναι πρωταθλήτρια τα τελευταία χρόνια σε υποθέσεις παραβίασης περιβαλλοντικής νοµοθεσίας του ενωσιακού δικαίου και σε παραβίαση καταδικαστικών
αποφάσεων του δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Αντί λοιπόν να ενισχύσει τον έλεγχο της περιβαλλοντικής συµµόρφωσης µε κυρώσεις, ούτως ώστε να µην έχουµε αυτή την
τραγική κατάταξη, την ελαστικοποιεί, βάζει στοιχεία υποκειµενικότητας στα πρόστιµα, ανοίγει το παράθυρο σε καταστάσεις διαφθοράς και εκβιασµών. Κάνει ό,τι ακριβώς δεν αρµόζει σε µια
ευρωπαϊκή χώρα. Υιοθετείτε τη φιλοσοφία της συµµόρφωσης,
αγνοώντας όµως τη βασική αρχή της περιβαλλοντικής νοµοθεσίας που είναι ότι ο ρυπαίνων πληρώνει. Είναι ορατός λοιπόν ο
κίνδυνος ο ρυπαίνων να εξακολουθεί να ρυπαίνει χωρίς επίπτωση
για πολλά χρόνια.
Το είπαν οι φορείς, και θα το επαναλάβω γιατί πραγµατικά
είναι ένα σύνθηµα, δεν υπάρχει έλεγχος περιβαλλοντικής συµµόρφωσης στην Ελλάδα.
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Προς επίρρωση λοιπόν της ανάγκης για ισχυρό έλεγχο περιβαλλοντικής συµµόρφωσης έχει πολύ ενδιαφέρον η πρόσφατη
µελέτη του ΟΟΣΑ που ανέφεραν κατά την ακρόαση των φορέων
οι εκπρόσωποι της WWF σύµφωνα µε την οποία οι πιο ισχυρές
και ανταγωνιστικές οικονοµίες έχουν και τα πιο ισχυρά συστήµατα περιβαλλοντικών ελέγχων και κυρώσεων. Με τις διατάξεις
που προτείνετε αντί λίγοι, αλλά εξειδικευµένοι επιθεωρητές περιβάλλοντος να κάνουν τη δουλειά τους, θα έχουν την ευθύνη
για το αν κάνουν σωστά τη δουλειά τους οι ιδιώτες περιβαλλοντικοί ελεγκτές.
Έχετε µια έµφυτη αποστροφή προς κάθε τι δηµόσιο και στην
ουσία αυτό σηµαίνει ότι εξουδετερώνεται τους µηχανισµούς
ελέγχου του δηµοσίου, άρα και τον έλεγχο της περιβαλλοντικής
νοµοθεσίας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ολοκληρώστε, κυρία
Πέρκα, σας παρακαλώ.
ΘΕΟΠΙΣΤΗ (ΠΕΤΗ) ΠΕΡΚΑ: Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε, µε
τους δασικούς χάρτες. Δεν θα πω τίποτα άλλο, γιατί πραγµατικά
βαριέµαι.
Καλείτε τους πολίτες να κάνουν αντιρρήσεις, ενώ στην πραγµατικότητα ζητάτε να τους ξαναδιορθώσετε. Αυτό δεν θα φτάσει
πουθενά.
Αυτό που ήθελα να πω, κύριε Πρόεδρε, κλείνοντας είναι ότι
όπως καταλαβαίνετε µε τέτοιες διαδικασίες που ακολουθήθηκαν,
µε τέτοιες ολιγωρίες, ανακρίβειες, ατολµίες, αλλά και δύσκολα
άρθρα δεν µπορούµε να στηρίξουµε αυτό το νοµοσχέδιο.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Τον λόγο έχει ο ειδικός αγορητής από το Κίνηµα Αλλαγής, ο κ. Γεώργιος Αρβανιτίδης.
Επ’ ευκαιρία οι ευχές όλων των συναδέλφων της Βουλής συνοδεύουν την κ. Φώφη Γεννηµατά για ταχεία ανάρρωση και να
ξεπεράσει το πρόβληµα.
Ορίστε, κύριε Αρβανιτίδη, έχετε τον λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πριν από όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο για τις ευχές προς την κ. Γεννηµατά.
Θα ήθελα και εγώ προσωπικά εντελώς ανθρώπινα να εκφράσω
από το Βήµα της Ολοµέλειας ευχές για ταχεία ανάρρωση προς
την Πρόεδρο µας. Γνωρίζω και γνωρίζουµε πολύ καλά ότι η
Φώφη Γεννηµατά είναι µια αγωνίστρια στη ζωή και στην πολιτική
και της ευχόµαστε να βγει νικήτρια και από αυτήν τη µάχη. Η
προσευχή και η σκέψη µας την συντροφεύει και την περιµένουµε
γρήγορα κοντά µας.
Έρχοµαι τώρα στο παρόν νοµοσχέδιο. Είναι γνωστό, κύριοι
συνάδελφοι, ότι η εξοικονόµηση ενέργειας είναι η πιο οικονοµική
και η πιο φιλική στο περιβάλλον πηγή ενέργειας. Ειδικά στην Ελλάδα τα περιθώρια αύξησης της ενεργειακής αποδοτικότητας
και µείωσης του ενεργειακού κόστους ήταν και είναι ακόµα µεγάλα.
Γι’ αυτό και εµείς στο ΠΑΣΟΚ πολύ έγκαιρα και υπό πολύ πιο
δύσκολες συνθήκες φτιάξαµε πετυχηµένα προγράµµατα «Εξοικονοµώ κατ’ Οίκον» που συνέβαλαν στην καταπολέµηση της
ενεργειακής φτώχειας. Έκτοτε, όµως, δυστυχώς δεν βρήκαν άξιους συνεχιστές και αντικαταστάτες. Φτιάξαµε, επίσης, το θεσµικό πλαίσιο για τις επιχειρήσεις ενεργειακών υπηρεσιών, τις
ESCO, αλλά και αυτές αφέθηκαν στην τύχη τους από τους επόµενους και το τραπεζικό σύστηµα δυστυχώς δεν βοήθησε.
Και έρχοµαι στο σήµερα, στο σήµερα εν µέσω καταιγίδας
ενεργειακών αυξήσεων. Και ενώ η Κυβέρνησή σας δυόµισι χρόνια τώρα δεν έκανε σχεδόν τίποτα για την ενεργειακή φτώχεια,
αφήνοντας νοικοκυριά και επιχειρήσεις στην ενεργειακή τους
µοίρα, τρέχετε τώρα να ενσωµατώσετε την ευρωπαϊκή οδηγία
2018/2002 για την ενεργειακή απόδοση και την εξοικονόµηση
ενέργειας.
Και είναι υποκριτικό και όψιµο το ενδιαφέρον σας για την ενεργειακή φτώχεια, καθώς εδώ και ένα χρόνο κάνετε µπαλάκι τις
ηµεροµηνίες σύνταξης του περίφηµου σχεδίου για την ενεργειακή ένδεια ακολουθώντας τη γνωστή σας τακτική -που έχει γίνει
χαρακτηριστικό σας πια-, βλέποντας και κάνοντας. Όπως επισή-
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µανα και στις επιτροπές το σχετικό σχέδιο θα έπρεπε να είχε εκπονηθεί από τον Φεβρουάριο του 2021, αλλά τελικά θα εκπονηθεί
τον Δεκέµβριο του 2021 και µε υπουργική απόφαση θα έχει αναδροµική ισχύ από τον Σεπτέµβρη του 2021.
Το παρόν νοµοσχέδιο, λοιπόν, αποτελείται από µια καθυστερηµένη οδηγία προς κύρωση για την εξοικονόµηση ενέργειας και
πολλά ράβε - ξήλωνε σε περιβαλλοντικά θέµατα. Να συµφωνήσουµε στους στόχους εξοικονόµησης που βάζετε και µακάρι, ειλικρινά, εύχοµαι να µπορέσουµε να τους πιάσουµε, αλλά όταν
τρέχεις τελευταία στιγµή και βάζεις τον πήχη ψηλά χωρίς την κατάλληλη προετοιµασία από πριν τα περιθώρια αισιοδοξίας δεν
µπορεί να είναι µεγάλα. Δυστυχώς, οι ενεργειακές εξελίξεις σας
έπιασαν απροετοίµαστους και τρέχετε πίσω από τα γεγονότα και
γνωρίζουµε όλοι πόσο µεγάλες θα είναι οι επιπτώσεις στην οικονοµία, στην αγορά, στους καταναλωτές εξαιτίας των εξελίξεων
που υπάρχουν στα ενεργειακά θέµατα.
Και εδώ, όµως, έγκειται η χρησιµότητα της πολιτικής να προβλέπει και να προετοιµάζει κατάλληλα, να προετοιµάζει τη δηµόσια διοίκηση, να προετοιµάζει τους µηχανισµούς ελέγχου, να
προετοιµάζει τους πολίτες, να προετοιµάζει την αγορά και τις
επιχειρήσεις. Θα έπρεπε, λοιπόν, να είχατε τρέξει πολύ πιο νωρίς
την ενεργειακή αποδοτικότητα στα κτήρια του δηµοσίου. Εδώ,
τον Απρίλιο του 2020 η κ. Γεννηµατά είχε βάλει το θέµα της διάθεσης εθνικών πόρων και πόρων του ΕΣΠΑ σε ένα πρόγραµµα
ενεργειακής αναβάθµισης και εξοικονόµησης της ενέργειας
όλων των δοµών υγείας της χώρας νοσοκοµεία, κέντρα υγείας,
ένα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» στο ΕΣΥ.
Υπενθυµίζω, επίσης, ότι εδώ και τρία χρόνια µιλάµε για την
ενεργειακή δηµοκρατία που µπορεί να αντιµετωπίσει αποτελεσµατικά την ενεργειακή φτώχεια και για την αποκεντρωµένη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στις ΑΠΕ. Έχουµε προτείνει τον
κλιµατικό νόµο που περιµένουµε -παρ’ όλες τις ανακοινώσειςαπό το Μάρτιο του ‘11, αλλά και την εγκατάσταση µικρών φωτοβολταϊκών από µικρούς παραγωγούς στις πυρόπληκτες περιοχές
για τη µείωση του ενεργειακού κόστους και για την ανάγκη συµπλήρωσης εισοδήµατος των πολιτών που έχουν πληγεί. Τον Αύγουστο του ‘21 έγινε η πρόταση. Τίποτα από όλα αυτά δεν έχει
εισακουστεί και τίποτα δεν έχει γίνει ως επιλογή και πολιτική από
την Κυβέρνησή σας.
Απεναντίας, κύριε Υπουργέ, µας κατηγορείτε ότι ερχόµαστε
αδιάβαστοι. Πολύ σοβαρή κατηγορία για ανθρώπους που παιδεύονται και βγάζουν τα µάτια τους να διαβάζουν στις πέντε το
πρωί τις τροπολογίες τις οποίες φέρνετε, υποτιµώντας τη Βουλή,
τελευταία στιγµή.
Η Κυβέρνησή σας κατέθεσε χθες τέσσερις τροπολογίες, τροπολογίες - πολυνοµοσχέδιο έως την απόλυτη αποθέωση της αντίληψης ράβε - ξήλωνε και της υποτίµησης του Κοινοβουλίου.
Τροπολογίες που αφορούν: ναυτιλιακά, τουριστικά, οικονοµικά,
ΑΠΕ, αιολικά, πολεοδοµικά. Φέρτε ένα πολυνοµοσχέδιο να κυβερνάτε µε ένα νοµοσχέδιο για όλα τα θέµατα, να µην συζητάµε
τίποτα, να κάνουµε τις διαδικασίες τις τυπικές εδώ και να προχωράµε. Και θα έχει και την απαίτηση ο Υπουργός στις δέκα η
ώρα σήµερα να τις έχουµε διαβάσει και να τις ψηφίσουµε, αλλιώς θα µας ξανακατηγορεί ότι δεν είµαστε προετοιµασµένοι.
Ποιος κατηγορεί, όµως, ποιον; Η Κυβέρνηση που φέρνει σήµερα µια τροπολογία που τροποποιεί άρθρο που τροποποιείται
από άρθρο του παρόντος νοµοσχεδίου; Ή για τις αλλαγές που
φέρνει στους δικούς της µόλις πρόσφατα ψηφισµένους νόµους;
Τελικά ποιος πιάνετε αδιάβαστος και ποιος δεν διαβάζει σωστά;
Ποιος δεν έχει σχέδιο; Ποιος υποτιµά τη νοµοθετική διαδικασία;
Αλήθεια, τι σας εµπόδιζε, τουλάχιστον, τα ενεργειακά θέµατα,
που φέρνετε σήµερα ως άρθρα, προχθές τα αλλάξατε και τώρα
ως τροπολογία πάλι τα αλλάζετε; Ή το θέµα της αναστολής των
αδειών αιολικών στη βόρεια Εύβοια που βγήκατε εσείς και τράβηξε το αυτί στη ΡΑΕ, ενώ ήταν δική σας αποκλειστική ολιγωρία;
Να µιλήσω για την ηλεκτρονική ταυτότητα και για όσα σας προτείναµε από τον Ιούλιο και έρχεστε τώρα να νοµοθετήσετε;
Η άλλη εξήγηση είναι ότι όλα αυτά δεν είναι αστοχίες, τα κάνετε σκόπιµα για να µην υπάρχει ουσιαστικός αντίλογος και κριτική. Ποιος κατηγορεί, λοιπόν, αδιάβαστο ποιον; Η Κυβέρνησή
σας εµάς, που ήµασταν οι µόνοι που καταθέσαµε στην επιτροπή
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αναλυτικό υπόµνηµα στο παρόν νοµοσχέδιο µε λεπτοµερείς προτάσεις διορθώσεων άρθρο – άρθρο; Πώς θα το κάναµε αυτό αν
δεν διαβάζαµε;
Και εν πάση περιπτώσει για εσάς είµαστε αδιάβαστοι, αλλά για
εµάς είστε τσαπατσούληδες και ανερµάτιστοι. Και δεν καταθέτουµε συγκεκριµένες προτάσεις και τροποποιήσεις επί των άρθρων πρώτη φορά, το κάνουµε κάθε φορά που έχουµε συζήτηση
και διαδικασία. Ελπίζω, βέβαια, να µην αφήσετε αναπάντητες τις
συγκεκριµένες προτάσεις µας, αυτές που σας κατέθεσα για πολλοστή φορά, κύριε Υπουργέ. Και αναµένουµε µε ενδιαφέρον να
µας πείτε στην τοποθέτησή σας, ποιες από αυτές τις προτάσεις
κάνετε αποδεκτές, ποιες όχι και µε ποιο επιχείρηµα.
Το Κίνηµα Αλλαγής έθεσε ενδεικτικά και µόνο ερωτήσεις και
πρότεινε συγκεκριµένες λύσεις για τον ορισµό του τελικού καταναλωτή, τον ορισµό του ενεργειακού ελέγχου, την κατάργηση
της υποχρεωτικής υποβολής καταβολής εισφορών στο Ειδικό
Ταµείο Ενεργειακής Απόδοσης, τη θέσπιση καθεστώτος στήριξης των µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων µε ένα πρόγραµµα
«ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» για επιχειρήσεις, την κατάργηση υποχρέωσης
των εθνικών σχεδίων δράσης ενεργειακής απόδοσης να συµπεριλαµβάνουν δράσεις δηµοσιότητας -για ποιο λόγο το καταργείται;- τη φωτογραφική ρύθµιση για την πλήρωση της θέσης του
γενικού διευθυντή στον ΕΟΑΝ.
Και αν είναι πράγµατα που δεν ανήκουν στην πραγµατικότητα,
όπως µας κατηγορήσατε, κύριε Υπουργέ, γιατί δεν απαντάτε ευθέως λέγοντας: Εκεί έχετε λάθος, αυτή είναι η επιλογή µας, αυτό
πιστεύουµε θα διορθώσουµε, έτσι τα πράγµατα θα πάνε καλύτερα.
Είναι αυτή η ρύθµιση που φέρνετε για τους επιθεωρητές περιβάλλοντος η πρόταση της Επιτροπής Πισσαρίδη; Πρέπει να
απαντήσετε στο ερώτηµα. Και γιατί δεν το επιλέγετε; Εσείς διαφηµίσατε και µπήκε στον δηµόσιο διάλογο όλη αυτή η συζήτηση
των ρηξικέλευθων προτάσεων που είχε η έκθεση Πισσαρίδη. Δεν
το κάνετε. Για ποιον λόγο; Τι θα εξυπηρετήσει; Τι θα πάει καλύτερα; Ποιος στρεβλώνει, λοιπόν, την πραγµατικότητα και τα γεγονότα;
Η πραγµατικότητα είναι ότι οι διαδικασίες που καθιερώνετε δένουν τα χέρια στους επιθεωρητές περιβάλλοντος. Η πραγµατικότητα, επίσης, είναι ότι η δυνατότητα επιβολής προστίµων
δυσκολεύει. Η πραγµατικότητα και το γεγονός, επίσης, είναι ότι
δεν ακολουθείτε τη σύσταση της δηµιουργίας ανεξάρτητης
αρχής, όπως σας είπα και ετοιµάζετε τους ιδιώτες ελεγκτές που
σε άλλες χώρες, δυστυχώς, δεν είχαν τα προσδοκώµενα αποτελέσµατα. Καλές πρακτικές και παραδείγµατα να ακολουθείτε.
Και µην µου πείτε ότι λέω πάλι αναλήθειες και ότι αυτά δεν έχουν
σχέση µε την πραγµατικότητα, διότι αυτό ακριβώς το καθεστώς
περιβαλλοντικών ελέγχων που φέρνετε τώρα, σήµερα, στη χώρα
µας είχαν τόσο η Κύπρος όσο και η Ολλανδία. Γνωρίζετε ότι τρέχουν για να αλλάξουν αυτό το καθεστώς το οποίο έχουν εδώ και
δύο χρόνια αυτές οι δύο χώρες;
Και τέλος, για να κλείσω το κεφάλαιο αυτό, είναι ή δεν είναι
αλήθεια ότι οι άνθρωποι του πεδίου, οι επιθεωρητές περιβάλλοντος, σας πρότειναν ειδικό αλγόριθµο που θα υπολογίζει το κόστος των προστίµων, αλλά απορρίφθηκε η πρότασή τους, η
πρόταση της διοίκησης; Εξηγήστε µας γιατί; Πού έπασχε, τι δεν
βελτίωνε, ποιο το καλύτερο που εσείς εισηγείστε σήµερα.
Έρχοµαι τώρα στο κεφάλαιο των Ενεργειακών Κοινοτήτων.
Υπάρχουν επιµέρους ρυθµίσεις σε θετική κατεύθυνση τις οποίες
και θα υπερψηφίσουµε. Η βασική, όµως, διάταξη καταργεί το δικαίωµα προτεραιότητας στη σύνδεσή τους µε τον ΑΔΜΗΕ και
µάλιστα αναδροµικά. Εσείς, η Κυβέρνηση των σταθερών κανόνων που θα φέρουν ανάπτυξη, έρχεστε αναδροµικά έναν χρόνο,
ενώ άνθρωποι έχουν ξεκινήσει προσπάθειες, για να αλλάξετε
τους κανόνες; Η τακτική του ράβε-ξήλωνε ιδιαίτερα στις Ενεργειακές Κοινότητες, αλλά και στον Ελληνικό Οργανισµό Ανακύκλωσης αποτελούν, δυστυχώς, για σας -γιατί εσείς εισηγείστεµνηµείο κακής νοµοθέτησης.
Σε σχέση µε τις Ενεργειακές Κοινότητες καταθέσαµε συγκεκριµένες προτάσεις, κριτήρια και κανόνες, ώστε να µην έχουν
χώρο οι καιροσκόποι. Προτείναµε, λοιπόν, απλά και ξεκάθαρα να
µην χαθεί η προτεραιότητα των Ενεργειακών Κοινοτήτων στη
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σύνδεση του ΑΔΜΗΕ για τις εξής περιπτώσεις: Όταν είναι αδειοδοτούµενο έργο από τη Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας. Όταν οι
Ενεργειακές Κοινότητες είναι στις περιοχές της απολιγνιτοποίησης, και εννοώ τη δυτική Μακεδονία και τη Μεγαλόπολη, και
στις υπόλοιπες περιοχές να διατηρηθεί η προτεραιότητα για τις
Ενεργειακές Κοινότητες που έχουν από εξήντα µέλη και πάνω.
Δυστυχώς, µε την οριζόντια ρύθµιση που φέρνετε στο άρθρο
38 δεν ενισχύετε την ενεργειακή δηµοκρατία. Μαζί µε τα ξερά
καίτε και τα χλωρά. Κλείνετε το ενεργειακό παράθυρο συµµετοχής στους πολλούς και δυστυχώς, κλείνετε το µάτι στους λίγους.
Η οικονοµία αυτή τη στιγµή, όµως, µετά από την πανδηµία θέλει
διάχυση ευεργετηµάτων και άπλωµα σε όσο το δυνατόν περισσότερους, µε όσο το δυνατόν περισσότερους πόρους. Θέλει
άπλωµα και όχι συγκέντρωση.
Εσείς, όµως, δεν ενισχύετε τις Ενεργειακές Κοινότητες. Δεν
ενισχύετε τους µικρούς παραγωγούς και τη συνεργατική οικονοµία του διαµοιρασµού. Δεν σταθεροποιείτε τους κανόνες ώστε
να ξέρουν οι άνθρωποι πως να επενδύσουν. Δεν επικεντρώνετε
την παραγωγή, γιατί ποτέ δεν πιστέψατε στα αποκεντρωµένα συστήµατα που αναπτύσσουν δικές τους δυναµικές. Αυτό το κάνετε
από την αυτοδιοίκηση µέχρι την ενέργεια.
Εκεί όπου η αυτοδιοίκηση και η ενέργεια διασταυρώνονται το
πραγµατικό ζήτηµα είναι η απολιγνιτοποίηση, που κι εδώ έχουµε
καθυστερηµένη απορρόφηση των θυγατρικών λιγνιτικών µονάδων της ΔΕΗ και την ακατανόητη, επίσης, επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισµού µε τον ορισµό εντολοδόχου παρακολούθησης των σχετικών δεσµεύσεων της ΔΕΗ για τον οποίον δεν λάβαµε επαρκείς εξηγήσεις.
Η αγωνία των πολιτών στις περιοχές απολιγνιτοποίησης κτυπάει κόκκινο. Δυστυχώς, αυτό που επικρατεί σήµερα είναι ένα αίσθηµα ανασφάλειας και όχι η σιγουριά ότι κανείς δεν θα αφεθεί
µόνος του στην κρίση που αντιµετωπίζουµε. Είδαµε, µάλιστα, ότι
µόλις προχθές το Υπουργείο Ανάπτυξης έβγαλε σε δηµόσια διαβούλευση το νοµοσχέδιο για τη δίκαιη αναπτυξιακή µετάβαση και
τη ρύθµιση ειδικότερων ζητηµάτων απολιγνιτοποίησης µέχρι 19
Οκτωβρίου. Μας δηµιουργούνται ήδη πολλές και µεγάλες απορίες και προβληµατισµοί για τη διαδικασία λειτουργίας που επιλέγετε για την εταιρεία «ΜΕΤΑΒΑΣΗ Α.Ε.». Δεν ξέρω αν έξι
ηµέρες είναι αρκετές για να διαβουλευτεί µε την κοινωνία ένα τέτοιο µεγάλο ζήτηµα, τη στιγµή που εδώ και δύο χρόνια ακόµα περιµένουµε τις τελικές σας αποφάσεις για την «Πτολεµαΐδα 5».
Θεωρώ, βέβαια, σίγουρο το γεγονός ότι σε αυτή την περίπτωση θα λειτουργήσετε πάλι µε το ράβε-ξήλωνε, «θα τ’ αλλάξουµε» και θα αναγκαστείτε πάλι πολύ γρήγορα να
αναθεωρήσετε τις προθέσεις σας. Αλήθεια, µπορείτε µετά από
δύο χρόνια να µας πείτε σήµερα από το Βήµα της Βουλής πότε
τελικά θα κλείσει η λιγνιτική µονάδα «Πτολεµαΐδα 5»; Θα κλείσει
το 2028, το 2025 και µε ποια τεχνολογία θα συνεχίσει;
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δυστυχώς, το κύµα ενεργειακής
ακρίβειας που έχει φτάσει και στην Ελλάδα γίνεται ακόµα πιο δυσβάστακτο και πνιγηρό εξαιτίας της έλλειψης προνοητικότητας
και εξαιτίας των κακών επιλογών και προτεραιοτήτων της Κυβέρνησης. Η επιλογή σας για σύνδεση της χώρας στο άρµα του φυσικού αερίου, η ιδιωτικοποίηση κρίσιµων ενεργειακών δικτύων
και υποδοµών, η καθυστερηµένη και κακή εφαρµογή των προγραµµάτων «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ», το άνοιξε- κλείσε των λιγνιτικών
µονάδων, τα µπρος - πίσω µε τις Ενεργειακές Κοινότητες, µετά
τον ενεργειακό καύσωνα του καλοκαιριού, έχουµε πλέον µπροστά µας έναν βαρύ ενεργειακό χειµώνα, µε την Κυβέρνηση να
φέρνει αυτή την οδηγία χωρίς καµµία οργάνωση, χωρίς κανένα
σχέδιο που θα κουµπώνει, που θα αρθρώνεται µαζί µε τα υπόλοιπα εργαλεία και προγράµµατα, δυστυχώς χωρίς κανένα
όραµα.
Κι ενώ είναι βέβαιο ότι θα χρειαστεί άµεση επικαιροποίηση
λόγω των νέων αποφάσεων της Ευρώπης για το «Fit for 55» και
το ΕΣΕΚ θα πρέπει να τροποποιηθεί εξαιτίας αυτών των εξελίξεων, έτσι και η βασική γραµµή του ράβε- ξήλωνε στην ενεργειακή πολιτική θα συνεχιστεί από εσάς, δυστυχώς, και δεν ξέρω
πόσα ακόµα ράβε-ξήλωνε θα φέρετε µε τις τροπολογίες και τις
νοµοτεχνικές βελτιώσεις στην παρούσα διαδικασία.
Με δυο λόγια, ανησυχούµε πολύ γιατί µε αυτή την τακτική
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ανοίγετε το ενεργειακό κουτί της Πανδώρας και θα τις βρούµε
µπροστά µας όλες αυτές τις επιλογές και τις πρακτικές σας. Εύχοµαι, µόνο, να µη χρειαστεί να την πληρώσουν ακριβά οι Έλληνες πολίτες εν όψει νέων µελλοντικών ενεργειακών κρίσεων. Κι
επειδή πάντα, κάθε ενεργειακή κρίση ήταν ένα σταυροδρόµι για
την πολιτική ιστορία πανευρωπαϊκά και παγκόσµια, είναι βέβαιο
ότι πολύ σύντοµα θα φανεί και πάλι ποιος έβλεπε µπροστά και
ποιος κοίταγε µυωπικά και σ’ αυτή την κρίση.
Είναι βέβαιο -και κλείνω µ’ αυτό- ότι πολύ γρήγορα η ορθότητα
των δικών µας απόψεων και µια προοδευτική προσέγγιση των
ενεργειακών προγραµµάτων στην Ευρώπη θα αναδειχθεί ως η
µόνη λύση για τους πολλούς, ενάντια πραγµατικά στις δικές σας
επιλογές που βολεύουν µόνο τους λίγους.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Κινήµατος Αλλαγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Τον λόγο τώρα έχει
η συνάδελφος κ. Διαµάντω Μανωλάκου από το Κοµµουνιστικό
Κόµµα Ελλάδας.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Αυτές είναι οι χθεσινοβραδινές
τροπολογίες, όσο ένα άλλο νοµοσχέδιο! Είναι σηµαντικότατες.
Από το Λιµενικό Σώµα να εξυπηρετεί την νατοϊκή µηχανή, δηλαδή
το πολεµικό σφαγείο, µέχρι την κατάργηση των ελάχιστων θέσεων εργασίας, από ναυτεργάτες µε συλλογικές συµβάσεις εργασίας και ασφάλιση στα ποντοπόρα πλοία. Δούλους θέλουν οι
εφοπλιστές και αυτό κάνετε, χωρίς συζήτηση, µε τροπολογίες
της νύχτας για να µην τις δει η µέρα και ντραπεί. Χθες το µεσηµέρι υπήρχε η δεύτερη ανάγνωση. Τσιµουδιά δεν είπατε. Και η
διαδικασία έχει εξευτελιστεί.
Συζητάµε σήµερα, λοιπόν, το ενεργειακό νοµοσχέδιο. Τι στόχο
έχει; Έχει στόχο να ενσωµατώσει µία ευρω-οδηγία στο εθνικό δίκαιο µε την οποία συµφωνείτε όλοι σας. Ωστόσο, σκοπός της
είναι να συνεχιστεί το σχέδιο για απρόσκοπτη είσοδο ιδιωτικών
επιχειρηµατικών οµίλων στην εγχώρια αγορά ηλεκτρικής ενέργειας µέσα από την εξοικονόµηση ενέργειας.
Βεβαίως, την υποχρεωτική εξοικονόµηση ενέργειας θα την πετύχετε µε την αύξηση της ενεργειακής φτώχειας για τα λαϊκά
στρώµατα. Το εγγυάται η αντιλαϊκή σας πολιτική. Ξέρουµε καλά
ότι ήδη και πριν τη ραγδαία αύξηση στην τιµή ενέργειας, πολλά
νοικοκυριά ήταν αντιµέτωπα µε τη διακοπή ηλεκτρικού ρεύµατος, αφού δεν µπορούσαν να πληρώσουν τους λογαριασµούς.
Και η κατάσταση θα επιδεινωθεί!
Πρόσφατα υπήρξε κυβερνητική απόφαση για το νέο γύρο
ιδιωτικοποίησης της ΔΕΗ µέσα από την αύξηση του µετοχικού
κεφαλαίου της επιχείρησης, από την όποια αύξηση αποκλείεται
το δηµόσιο. Αυτό το γεγονός πυροδότησε ένα γύρο αντιπαράθεσης Κυβέρνησης - Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης µε οξυµένους
τόνους -και σήµερα το ακούσαµε και στις επιτροπές- µε τον ΣΥΡΙΖΑ να εγκαλεί την Κυβέρνηση πως ζηµιώνει το ελληνικό δηµόσιο µε τη διαδικασία πώλησης που αποφάσισε.
Η αλήθεια είναι διαφορετική. Η πορεία ιδιωτικοποίησης της
ΔΕΗ δεν είναι µια νεοφιλελεύθερη επιλογή της Νέας Δηµοκρατίας, όπως διακαώς προσπαθεί να την εµφανίσει ο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι
ένας ακόµα κρίκος σε µία ολόκληρη αλυσίδα αντιλαϊκών µεταρρυθµίσεων στον τοµέα της ενέργειας, που όλες µαζί συνιστούν
µια κεντρική πολιτική επιλογή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της
αστικής τάξης, την πολιτική της λεγόµενης απελευθέρωσης της
ενέργειας και στη συνέχεια την περιβόητη πράσινη µετάβαση,
πολιτική που συνιστά κεντρικό πυρήνα των πολιτικών επιλογών
τόσο της Νέας Δηµοκρατίας όσο και του ΣΥΡΙΖΑ.
Και αυτό το νοµοσχέδιο αυτή την πολιτική εξυπηρετεί. Γι’ αυτό
δεν συµπεριλαµβάνει λύσεις στις µεγάλες ανατιµήσεις στα καύσιµα, στην ηλεκτρική ενέργεια, συνολικά στα προϊόντα πλατιάς
λαϊκής κατανάλωσης. Όλα τα πληρώνει ο λαός µε πράσινα ευρωενωσιακά πρόστιµα και φόρους, τις επιδοτήσεις του Ταµείου
Ανάκαµψης για τους οµίλους, όπως και τις εργαλειοθήκες µέτρων στο όνοµα ανάσχεσης της ακρίβειας.
Η επεκτατική πολιτική που ακολουθεί σήµερα η Νέα Δηµοκρατία, όπως και η περιοριστική που ακολούθησε ο ΣΥΡΙΖΑ, αν και
δεν ήταν στη φύση του, έχουν έναν κοινό παρονοµαστή: το κυνήγι του κέρδους και την εκµετάλλευση. Χρεοκοπηµένος είναι ο
µύθος ότι ο καπιταλιστικός ανταγωνισµός θα έφερνε µειώσεις
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στις τιµές ενέργειας, καλές δουλειές και ανάπτυξη για όλους.
Και τρανή απόδειξη είναι το ενδεχόµενο οι λαοί της Ευρώπης,
περισσότερο από ποτέ, να ξεπαγιάσουν αυτό το χειµώνα.
Στην πραγµατικότητα η πολιτική της πράσινης µετάβασης στοχεύει στη διαµόρφωση µιας προσωρινής κερδοφόρου διεξόδου
επενδύσεων για το υπερσυσσωρευµένο κεφάλαιο. Αποτελεί µια
µεγάλη κρατική παρέµβαση στην οικονοµία αφ’ ενός µε τη χρηµατοδότηση και τη στήριξη των νέων επενδύσεων σε πολλούς
τοµείς της οικονοµίας και αφ’ ετέρου, µε την ελεγχόµενη απαξίωση του κεφαλαίου, αφού για να δηµιουργηθούν νέες ευκαιρίες, να διαµορφωθεί πεδίο για καπιταλιστικές επενδύσεις µε
κέρδος, πρέπει να απαξιωθεί και να καταστραφεί ένα τµήµα του
υπάρχοντος κεφαλαίου.
Αυτό τον στόχο υπηρετεί σήµερα η απόσυρση λιγνιτικών σταθµών ηλεκτροπαραγωγής, παραδοσιακών δικτύων µεταφοράς
ηλεκτρικής ενέργειας, αεροπλάνων και οχηµάτων που κινούνται
µε παραδοσιακά καύσιµα. Φυσικά, τα µέτρα λαµβάνονται στο
όνοµα της αναµενόµενης κλιµατικής αλλαγής.
Οι υφιστάµενες υποδοµές παραγωγής, οι υποδοµές µεταφοράς ενέργειας και µετακίνησης είναι δακτυλοδεικτούµενες ως µη
φιλικές προς το περιβάλλον και εµφανίζονται νέες επενδύσεις µε
πράσινες υποδοµές, δηµιουργώντας καινούργιες αγορές τρισεκατοµµυρίων δολαρίων παγκοσµίως.
Αυτό κάνετε ακόµα και µε το κυκλοφοριακό. Ούτε µονά ούτε
ζυγά στο κέντρο. Μόνο ηλεκτρικά αυτοκίνητα.
Ο κύριος στόχος, λοιπόν, της πολιτικής αυτής δεν είναι, στην
πραγµατικότητα, η αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής, αλλά
η θωράκιση της κερδοφορίας του µεγάλου κεφαλαίου. Γι’ αυτό
παράλληλα µε τη µεγάλη κρατική στήριξη των νέων πράσινων
επενδύσεων, προωθούνται µέτρα αύξησης του βαθµού εκµετάλλευσης, επέκταση των ελαστικών σχέσεων εργασίας, διευθέτηση
του χρόνου εργασίας. Δηλαδή, η αύξηση των κερδών απαιτεί µεγαλύτερο ξεζούµισµα των εργαζοµένων. Αυτή είναι η ουσία.
Μέσα στο πλαίσιο διαχείρισης των πιο ακραίων συνεπειών της
απελευθέρωσης της αγοράς ηλεκτρισµού και της πράσινης συµφωνίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και µε το βλέµµα στη διασφάλιση της εισπραξιµότητας για τους ενεργειακούς οµίλους
των ΑΠΕ, είναι και αυτό το νοµοσχέδιο.
Προωθείτε τις πράσινες επενδύσεις στα κρατικά κτήρια µε την
υποχρέωση µιας ετήσιας πράσινης ανακαίνισης ενός ποσοστού
των κρατικών κτηρίων. Ποιος θα πληρώσει τις πράσινες επενδύσεις; Το σύνηθες υποζύγιο, ο λαός, µε αυξηµένα φορολογικά
βάρη για κρατικές δαπάνες και µε τον αναπροσανατολισµό των
δαπανών του κράτους σε τέτοια έργα. Είναι γνωστό το πρόγραµµα «ΗΛΕΚΤΡΑ» για ενεργειακή αναβάθµιση στα δηµόσια
κτήρια. Και, βεβαίως, θα πει κάποιος: Είναι κακό; Όχι, αλλά οι
πόροι δεν ιεραρχούνται για τις λαϊκές ανάγκες, για νέες σχολικές
αίθουσες ώστε να µην στοιβάζονται είκοσι οκτώ µαθητές ανά
τάξη, για αντιπληµµυρική προστασία για να µην πνίγονται και να
µην καταστρέφονται λαϊκές περιουσίες. Ιεραρχείται έτσι γιατί
βγαίνουν κερδισµένοι οι κατασκευαστικοί όµιλοι που θα κατασκευάζουν τα νέα κτήρια και ιδίως οι µεγάλοι που έχουν σχετική
τεχνογνωσία και κεφάλαια, καθώς και οι παραγωγοί δοµικών υλικών κατάλληλων για ανακαινίσεις, κυρίως γερµανικές µεγαλοεταιρείες.
Τον στόχο σας δεν τον κρύβετε, αφού πολλαπλές είναι οι ρυθµίσεις που προωθούν τις ΑΠΕ µέσα από τις ενεργειακές κοινότητες. Είναι ένας τρόπος που οδηγεί σε αύξηση της διείσδυσης
των ΑΠΕ σε ακριβότερο ρεύµα για τον λαό και σε καταστροφή
του περιβάλλοντος. Είναι µια προσπάθεια, µέσω της δηµιουργίας
ενεργειακών κοινοτήτων, για την κοινωνική αποδοχή τους µε το
ψευδεπίγραφο επιχείρηµα ότι θα κερδίσουν τα λαϊκά στρώµατα
αφού θα φτιάξουν τις Ενεργειακές Κοινότητες.
Ωστόσο, όσον αφορά στο επιχείρηµα που κρύβει ποιος θα
πληρώσει το πανάκριβο ρεύµα των ΑΠΕ, οι Ενεργειακές Κοινότητες θα χρησιµοποιηθούν µόνο ως βιτρίνα.
Κοροϊδία και υποκρισία υπάρχει και στο δεύτερο µέρος, που
δήθεν ενδιαφέρεστε για τη µείωση των ρύπων, όµως δίνετε νοµική κατοχύρωση στους επιχειρηµατικούς οµίλους να ρυπαίνουν
και να µην ενοχλούνται γι’ αυτό, µια φιλική σύσταση. Είχαµε
µέχρι τώρα το αντι-περιβαλλοντικό «ο ρυπαίνων να πληρώνει»,
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τώρα το κάνατε «ο ρυπαίνων δεν πληρώνει». Ενισχύετε έτσι τα
περιβαλλοντικά εγκλήµατα των επιχειρηµατικών οµίλων και, ταυτόχρονα, αποδυναµώνετε τους περιβαλλοντικούς ελεγκτές. Δεν
µας απαντήσατε, όµως, στο εξής: Τους ιδιώτες ελεγκτές ποιος
θα τους ελέγχει;
Επίσης, τα χαράτσια που πληρώνουν τα λαϊκά στρώµατα ως
καταναλωτές πλαστικών στοιχείων διοχετεύονται και στις εταιρείες πλαστικών προϊόντων µιας χρήσης. Όλα για το κεφάλαιο,
ακόµα και µε χρήµα από το χαράτσωµα του λαού.
Όµως, και το προεδρικό διάταγµα για τον Υµηττό το εντάσσετε στους σχεδιασµούς που προωθείτε για το Ελληνικό και την
περαιτέρω εµπορευµατοποίηση του, τη µετατροπή του σε πεδίο
επιχειρηµατικής δραστηριότητας και τουριστικής διεξόδου. Είναι
ειδικό για τουρίστες του Ελληνικού.
Με αυτόν τον τρόπο θα νοµιµοποιήσετε όλες τις καταπατήσεις, εκχερσώσεις, παράνοµες αλλαγές χρήσης. Τελικά, γι’ αυτή
τη «LAMDA Α.Ε.» έχετε φέρει του κόσµου τις εξαιρέσεις από
τους υπάρχοντες νόµους που ισχύουν για όλους τους υπόλοιπους. Βέβαια, σε αυτό υπάρχει σύµπνοια και µε τον ΣΥΡΙΖΑ.
Και επειδή όλοι σας αναφέρεστε στη µετα-λιγνιτική περίοδο,
δεν υπάρχει ούτε δίκαιη ούτε οµαλή µετάβαση στη µετα-λιγνιτική
εποχή. Αντίθετα, αποτελεί µια σοβαρή συνέπεια της πράσινης
µετάβασης, πέρα από την ενεργειακή ανασφάλεια που µεγαλώνει µε την ακρίβεια στο ρεύµα, πλήγµα που δέχονται ήδη χιλιάδες
εργαζόµενοι και αυτοαπασχολούµενοι στις πρώην λιγνιτικές περιοχές είτε δούλευαν στα εργοστάσια και στα ορυχεία της ΔΕΗ
είτε σε επαγγέλµατα σχετικά µε τη λιγνιτοπαραγωγή.
Με κοροϊδία και καλλιέργεια κάλπικων προσδοκιών η Κυβέρνηση προσπαθεί να τους πείσει ότι θα περάσουν άβρεχτοι από
τη νέα στρατηγική του κεφαλαίου, πυλώνας της οποίας εκτός
από την απελευθέρωση είναι και η απολιγνιτοποίηση. Από το Σχέδιο Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης µε 5 δισεκατοµµύρια ευρώ
δεν έχουν τίποτα να περιµένουν οι εργαζόµενοι και οι κάτοικοι
των περιοχών. Η µερίδα του λέοντος προορίζεται για τη στήριξη
των µεγάλων επενδύσεων, όπως η κατασκευή φωτοβολταϊκών
και αιολικών πάρκων όπου οι θέσεις εργασίας είναι ασύγκριτα
λιγότερες από αυτές που χάνονται, κακοπληρωµένες και µε ηµεροµηνία λήξης. Αλλά και το λεγόµενο κοινωνικό πακέτο των 107
εκατοµµυρίων ευρώ αφορά και αυτό στις ανάγκες των επιχειρήσεων, καθώς προορίζεται για προγράµµατα επιχορήγησης µισθών και εισφορών, απόκτησης δεξιοτήτων για τους ανέργους
και επιχορήγησης των επιχειρήσεων για να τους προσλάβουν.
Δεδοµένη, βέβαια, έχετε τη συµφωνία του ΣΥΡΙΖΑ στο σχέδιο
της πράσινης µετάβασης και της απολιγνιτοποίησης. Ο καβγάς,
όµως, µεταξύ σας γίνεται για το ποιος µπορεί πιο δίκαια να
σπρώξει χιλιάδες εργαζόµενους στην ανεργία και εκατοµµύρια
λαϊκά νοικοκυριά βαθύτερα στην ενεργειακή φτώχεια.
Η εµπειρία από τη Βρετανία, σύµφωνα µε µια έρευνά από ένα
πανεπιστήµιο -µέχρι τη δεκαετία του 1980 η βιοµηχανία άνθρακα
απασχολούσε πάνω από διακόσιους τριάντα επτά χιλιάδες εργαζόµενους-, δείχνει ότι µετρούν τις συνέπειες της απολιγνιτοποίησης. Μεγάλο µέρος του εργατικού δυναµικού µετανάστευσε
µε αποτέλεσµα πίσω να µείνουν οι γηραιότεροι και ένας στους
δώδεκα του συνολικού πληθυσµού να ζει σήµερα µε κρατικά επιδόµατα διαβίωσης ή και αναπηρία. Το ένα τρίτο εργάζεται µε µερική απασχόληση και οι µέσες ωριαίες αποδοχές είναι χαµηλότερες από τον εθνικό µέσο όρο. Οι νέες θέσεις εργασίας αφορούν στις περισσότερες περιπτώσεις χειρότερες συνθήκες εργασίας και αµοιβής, παράτυπες ώρες εργασίας και υψηλό ρυθµό
εναλλαγής προσωπικού. Οι εκατοντάδες χιλιάδες χαµένες θέσεις εργασίας δεν αναπληρώθηκαν βέβαια ποτέ σ’ αυτές τις περιοχές. Αυτές είναι µερικές µόνο εικόνες από το µέλλον που θα
βρουν µπροστά τους οι εργαζόµενοι, οι αυτοαπασχολούµενοι και
η νεολαία στις λιγνιτικές περιοχές της χώρας µας.
Γι’ αυτό χρειάζεται να δυναµώσει ο αγώνας τους για ζωή και
δουλειά µε δικαιώµατα, απορρίπτοντας τους κήρυκες της καλής
και της κακής πράσινης µετάβασης που είναι από χέρι εχθρική
για τα συµφέροντα των εργαζοµένων και του λαού. Να βάλουν
στο στόχαστρο τον πραγµατικό αντίπαλο, τη στρατηγική της
απελευθέρωσης της ενέργειας και της πράσινης ανάπτυξης.
Συνεπώς, συνολικά και αυτό το νοµοσχέδιο εµείς το χαρακτη-
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ρίζουµε ταξικό, αντιπεριβαλλοντικό και ρουσφετολογικό για τους
οµίλους, ειδικά σε ό,τι αφορά στην περιβαλλοντική προστασία.
Γι’ αυτό όχι µόνο το καταψηφίζουµε, αλλά απευθυνόµενοι στους
εργαζόµενους τους λέµε ότι είναι στο χέρι τους να δυναµώσει η
πάλη τους για ενέργεια-κοινωνικό αγαθό και όχι εµπόρευµα,
αλλά και κατάργηση όλων των ληστρικών έµµεσων φόρων, για
ουσιαστικές αυξήσεις σε µισθούς και συντάξεις, για να διεκδικήσουν εξουσία και οικονοµία µε βάση τα δικά τους συµφέροντα.
Το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας λέει καθαρά ότι υπάρχει
άλλος δρόµος ανάπτυξης. Απευθύνεται στους εργαζόµενους και
στον λαό και προτείνει έναν πραγµατικά διαφορετικό, αλλά ανώτερο τύπο οργάνωσης της οικονοµίας και της κοινωνίας µε κατάργηση της καπιταλιστικής ιδιοκτησίας στα µέσα παραγωγής,
µε κεντρικό σχεδιασµό και εργατικό έλεγχο µε στόχο τη διευρυνόµενη λαϊκή ευηµερία. Σε αυτή την οικονοµία στην ενέργεια θα
λειτουργεί ενιαίος κρατικός φορέας ενέργειας που θα συµπεριλαµβάνει τη ΔΕΗ, το σύνολο των µονάδων παραγωγής, µεταφοράς, διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας από όλες τις µορφές
ενέργειας λιγνίτη, ανανεώσιµες πηγές, φυσικό αέριο, πετρέλαιο
και άλλα και ο οποίος θα υπηρετεί το σύνολο των λαϊκών αναγκών και όχι τις ανάγκες κερδοφορίας των επιχειρηµατικών οµίλων. Έτσι το ενεργειακό προϊόν θα αποτελεί κοινωνικό αγαθό για
όλους και όχι εµπόρευµα και φυσικά θα είναι πολύ, πολύ φτηνότερο.
Για να εφαρµοστεί αυτή η λύση πρέπει η εργατική τάξη και ο
λαός να πάρει στα χέρια του τα κλειδιά της οικονοµίας και το τιµόνι της εξουσίας. Σκοπός της παραγωγής να αποτελούν οι κοινωνικές ανάγκες και όχι το καπιταλιστικό κέρδος.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ευχαριστώ, κυρία
Μανωλάκου. Παρακαλώ, φτιάξτε το Βήµα.
Τον λόγο έχει ο κ. Βασίλειος Βιλιάρδος ειδικός αγορητής από
την Ελληνική Λύση.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΙΛΙΑΡΔΟΣ: Ευχαριστώ πολύ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κύριοι Υπουργοί, θα ξεκινήσουµε από την υποκριτική περιβαλλοντική ευαισθησία που διαπιστώνουµε σε όλα τα ανάλογα νοµοσχέδια της Κυβέρνησης,
υπενθυµίζοντας όσον αφορά στο διοξείδιο του άνθρακα τις τεράστιες ποσότητες που εκλύθηκαν στην ατµόσφαιρα από τις
πυρκαγιές του καλοκαιριού ισοδύναµες µε πολλά εργοστάσια λιγνίτη. Ένα εκατοµµύριο τριακόσιες χιλιάδες στρέµµατα κάηκαν
εκ των οποίων πάνω από πεντακόσιες χιλιάδες στρέµµατα στην
Εύβοια, ενώ η Κυβέρνηση βιάστηκε να στείλει ανεµογεννήτριες,
όπως τεκµηριώθηκε από τις άδειες που παραχώρησε η ΡΑΕ
στους Γερµανούς εν αγνοία –δήθεν- του Υπουργού.
Η ζηµία δε για το περιβάλλον δεν ήταν µόνο η παραπάνω, αλλά
επίσης το γεγονός ότι το ένα εκατοµµύρια τριακόσιες χιλιάδες
στρέµµατα απορροφούσαν το 5% των λιγνιτικών εκποµπών σύµφωνα µε µελέτη µας, ενώ το κακό τρίτωσε µε τις πληµµύρες που
ολοκλήρωσαν την καταστροφή στο νησί. Όλα αυτά λόγω της κάκιστης διαχείρισης των πυρκαγιών από την Κυβέρνηση, ενώ το
ότι ο Πρωθυπουργός δήλωσε πως δεν θα αναδασωθούν όλα τα
καµένα τεκµηριώνει ακόµη µία φορά την περιβαλλοντική υποκρισία.
Η συγκεκριµένη υποκρισία µας θύµισε αυτά που ειπώθηκαν
στο θάνατο του Μίκη Θεοδωράκη µε την έννοια πως αποσιωπήθηκε εντελώς η συµβολή του στον αγώνα εναντίον των καταστροφικών µνηµονίων, καθώς επίσης η ακόµη πιο καθοριστική
συµβολή του στο σκοπιανό.
Στο σηµερινό νοµοσχέδιο τώρα, όπως τονίσαµε στην επιτροπή, πρόκειται για µία ακόµη κακογραµµένη µεταφορά ευρωπαϊκής οδηγίας στο εθνικό µας δίκαιο, ενώ µας προξενούν
εντύπωση οι προβλέψεις για βαθύτερη διείσδυση των ΑΠΕ όταν
βρισκόµαστε αντιµέτωποι µε έναν τεράστιο κίνδυνο ενεργειακής
ένδειας εξαρτώµενοι σχεδόν απόλυτα από τις διεθνείς εξελίξεις.
Στην ουσία είµαστε έρµαιο των διεθνών εξελίξεων, σε µία εποχή
που είναι προφανές ότι η ενεργειακή καταιγίδα που έχει ξεσπάσει θα έχει πολύ σοβαρά επακόλουθα.
Ακόµη πιο προφανής, όµως, είναι η εγκληµατική πολιτική της
Κυβέρνησης όσον αφορά στην ενέργεια, όπως το ότι µετέτρεψε
τη ΔΕΗ σε εισαγωγική χονδρεµπορική εταιρεία από παραγωγική.
Πολύ χειρότερα βιάστηκε να δροµολογήσει την απολιγνιτοποί-
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ηση πολύ πριν από χώρες όπως η Γερµανία ή η Πολωνία πετώντας από το παράθυρο λιγνιτικά αποθέµατα αξίας άνω των 300
δισεκατοµµυρίων ευρώ σήµερα, µε την τιµή του πετρελαίου στα
80 δολάρια το βαρέλι, ενώ δήλωσε πως δεν θα προβεί σε εξορύξεις φυσικού αερίου στην υποθαλάσσια επικράτειά µας όπου
εκτιµάται πως υπάρχουν αποθέµατα άνω των 300 δισεκατοµµυρίων δολαρίων. Εποµένως, η όποια κρίση ακολουθήσει την ενεργειακή µια επισιτιστική - οικονοµική κ.λπ. θα είναι αποκλειστικά
και µόνο ευθύνη της Κυβέρνησης.
Όσον αφορά τώρα στα περιεχόµενα του νοµοσχεδίου, η οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης καλύπτει µόνο τα αρχικά δύο µέρη,
τα πρώτα τριάντα άρθρα που είχαν τοποθετηθεί πριν από έντεκα
µήνες στη διαβούλευση ενώ τα υπόλοιπα δεν τέθηκαν ποτέ.
Στη συνέχεια υπάρχουν διάφορες ασύνδετες ρυθµίσεις του
Υπουργείου Περιβάλλοντος, που τροποποιούν προηγούµενες διατάξεις, κάτι που τεκµηριώνει την απίστευτη προχειρότητα της νοµοθέτησης. Ειδικότερα, τα δύο πρώτα µέρη, που εισάγουν την
οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αφορούν σε µέτρα για την ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης και της εξοικονόµησης ενέργειας των κτηρίων, όπου περιλαµβάνονται κτήρια του δηµοσίου,
καθώς επίσης εργοστάσια, σε συνδυασµό µε αποδοτική θέρµανση
και ψύξη από ΑΠΕ. Θεσπίζεται επιπλέον στόχος εξοικονόµησης
ενέργειας για τη χώρα τουλάχιστον 32,5% στην ενεργειακή απόδοση έως το 2030, καθώς επίσης περαιτέρω βελτιώσεις για εξοικονόµηση, που ισοδυναµούν µε επτά τόνους τριακόσια κιλά
ισοδύναµου πετρελαίου, όπως και για δεκαετείς περιόδους µετά.
Χωρίς να επεκταθούµε εδώ σε λεπτοµέρειες, στη συνέχεα
επανακαθορίζονται θέµατα σχετικά µε την εκπόνηση σχεδίων
ενεργειακής απόδοσης κτηρίων, µε ευθύνη των περιφερειαρχών
και των δηµάρχων, µε τη δηµιουργία της ηλεκτρονικής πλατφόρµας Building Cert, µε τα αποδεικτικά για την ενεργειακή κατηγορία του ακινήτου, µε την πρόσβαση των καταναλωτών σε
διάφορα στοιχεία, µε την προώθηση της ενεργειακής απόδοσης
κατά τον εφοδιασµό των καταναλωτών, καθώς επίσης κατά τη
λειτουργία των υποδοµών και µε τη δυνατότητα διενέργειας
ενεργειακών ελέγχων. Υιοθετείται δε σχήµα ανταγωνιστικών διαδικασιών για την προώθηση δράσεων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης.
Στο τρίτο µέρος τροποποιούνται διατάξεις για τα χρηµατοδοτικά κίνητρα αναβάθµισης κτηρίων του ν.4922/2013, επίσης για
την έκδοση και ισχύ του πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης.
Όπως τονίσαµε, όµως, συνεχίζεται ο χαµηλός ρυθµός ενεργειακής αναβάθµισης του κτηριακού µας αποθέµατος, ετήσια στο
3% περίπου, ενώ αντίθετα επενδύονται χρήµατα σε ΑΠΕ, που
έχουν τον χαµηλότερο δείκτη κόστους - ωφέλειας σε σχέση µε
όλα τα υπόλοιπα ΑΠΕ συστήµατα. Καταθέσαµε δε τη δική µας
πρόταση γραπτά, την οποία θα επανακαταθέσουµε σήµερα.
Είναι περίπου τριάντα σελίδες και είναι απόλυτα αναλυτική.
Στο τέταρτο µέρος εισάγονται µερικές ακόµη ρυθµίσεις για
την προώθηση της διείσδυσης των ΑΠΕ, ενώ περιλαµβάνονται,
ευτυχώς, νέες µορφές, όπως οι µονάδες βιοαερίου, που έχουµε
εισηγηθεί πρώτοι εµείς. Εκτός αυτού, αυξάνεται η επιτρεπόµενη
εγκατεστηµένη ηλεκτρική ισχύς εντός ζωνών οικιστικού ελέγχου
από πεντακόσια κιλοβάτ σε τρία µεγαβάτ, όπου εµείς προτείναµε
πέντε µεγαβάτ, για υβριδικούς σταθµούς παραγωγής σε µη διασυνδεδεµένα νησιά. Επίσης, ρυθµίζονται θέµατα σχετικά µε τις
ενεργειακές κοινότητες, που δεν λύνουν προβλήµατα στο νοµοσχέδιο, αλλά δηµιουργούν νέα.
Στο πέµπτο µέρος τώρα, που αφορά στα λιγνιτικά της ΔΕΗ,
θεσµοθετείται η συνέχιση της λειτουργίας τους, µε την υποχρέωση της πώλησης µέρους της παραγωγής τους µε ελληνικά συµβόλαια µελλοντικής εκπλήρωσης, µε ΕΣΜΕ, και µε χρονοδιάγραµµα απόσυρσής τους. Εδώ, όµως, τοποθετείται όριο στα
ΕΣΜΕ, οπότε στην παραγωγή για το πρώτο και το δεύτερο τρίµηνο του 2022 µόλις στις χίλιες τριακόσιες ογδόντα επτά γιγαβατώρες συνολικά. Εδώ εµείς εκφράσαµε την απορία µας
σχετικά µε τη λογική της ρύθµισης. Είναι παράλογη, βέβαια.
Για να γίνουµε πιο κατανοητοί, η εγκατεστηµένη ισχύς των λιγνιτικών µονάδων ήταν 3,9 γιγαβάτ το 2019, όπου ήδη είχαν αποσυρθεί κάποιες µονάδες. Η παραγωγή τους το 2019 ήταν 10,3
γιγαβατώρες, ενώ ακόµη και αυτή η ποσότητα ήταν σχεδόν κατά
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50% χαµηλότερη από το 2018, όπου παράχθηκαν 15,2 γιγαβατώρες. Εποµένως, µε την παρούσα ρύθµιση εκµεταλλευόµαστε
κάτω από το 50% των δυνατοτήτων µας, πολύ κάτω, χωρίς καν
να συνυπολογιστεί η νέα σύγχρονη Πτολεµαΐδα 5, η οποία -αν
είναι δυνατόν- σχεδιάζεται να µετατραπεί σε µονάδα φυσικού αερίου µε τις τιµές σήµερα να είναι στη στρατόσφαιρα.
Δεν είναι ξεκάθαρο πως έτσι η Κυβέρνηση καταστρέφει την
Ελλάδα; Δεν είναι γνωστό σε όλους πως σήµερα το κόστος των
λιγνιτικών µονάδων είναι χαµηλότερο από αυτό του φυσικού αερίου παρά την κατακόρυφη άνοδο των ρητρών ρύπων;
Το θέµα, πάντως, των πωλήσεων λιγνιτικής ενέργειας υπήρχε
από αρκετό χρονικό διάστηµα ενώ είχαν κινηθεί διαδικασίες αντιµονοπωλιακού ελέγχου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κατά δηµοσιεύµατα δε, είχε συζητηθεί κατά την επίσκεψη της κ.
Βεστάγκερ τον Μάιο του 2021, ενώ εµείς της είχαµε αναφέρει
εδώ στη Βουλή πως θα θέλαµε να παραµείνει η λιγνιτική παραγωγή τουλάχιστον ως εφεδρεία, όπου όπως φαίνεται εκ των
πραγµάτων σήµερα δικαιωνόµαστε απόλυτα.
Οι ρήτρες του λιγνίτη πάντως θα µπορούσαν να µειωθούν δραστικά, αρκεί να αναβαθµιστούν περιβαλλοντικά οι υπάρχουσες
λιγνιτικές µονάδες, αυτές που έχουµε εδώ στην Ελλάδα, όπως
έχουν ήδη καταφέρει άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε
διάφορες µεθόδους και µε το σχετικά χαµηλό κόστος που αναλύσαµε στην επιτροπή, το οποίο κυµαίνεται µεταξύ 1 και 2 δισεκατοµµυρίων ευρώ το πολύ.
Για εµάς, βέβαια, το ζητούµενο δεν είναι η τιµή της µετοχής
της ΔΕΗ και η κερδοσκοπία, αλλά το κόστος του ρεύµατος για
την οικονοµία, όπως άλλωστε ήταν ο αρχικός στόχος της ίδρυσής της, πόσω µάλλον όταν το δηµόσιο που έχει αποµείνει στη
ΔΕΗ τώρα είναι η πρώτη λέξη στο όνοµά της, το δέλτα, αφού οι
µετοχές της, που διέθετε το κράτος, έχουν µεταβιβαστεί στο
Υπερταµείο των ξένων, που ιδρύθηκε µεν από τον ΣΥΡΙΖΑ το
2016, αλλά ήταν προϋπόθεση του τρίτου µνηµονίου που ψήφισαν
και τα τρία κόµµατα της τρόικας εσωτερικού. Εποµένως, τα
όποια έσοδα από την πώλησή της θα οδηγηθούν στο εξωτερικό
για την αποπληρωµή του χρέους, ενός χρέους, όµως, που συνεχώς αυξάνεται παρά το ξεπούληµα.
Περαιτέρω, το έκτο µέρος έχει κάποιες οργανωτικές ρυθµίσεις
του Υπουργείου Περιβάλλοντος, όπου δηµιουργείται η Γενική Διεύθυνση Σώµατος Επιθεωρητών και Ελεγκτών. Είναι γνωστό,
όµως, πως το Σώµα είναι αποδεκατισµένο κυριολεκτικά πολλά
χρόνια τώρα, µε αποτέλεσµα όλοι οι πιστοποιηµένοι επιθεωρητές
περιβάλλοντος στην Ελλάδα να µην υπερβαίνουν τους είκοσι.
Στο έβδοµο µέρος τροποποιούνται διατάξεις του πρόσφατου
ν.4819/2021 για τη διαχείριση αποβλήτων, όπου ρυθµίζονται θέµατα λειτουργίας του Ελληνικού Οργανισµού Ανακύκλωσης και
των µονάδων που επεξεργάζονται απόβλητα.
Στο όγδοο µέρος παρατείνεται για τέσσερις µήνες η προθεσµία υποβολής αντιρρήσεων για την κατάρτιση δασικών χαρτών,
θέµα για το οποίο πιέζει η τρόικα και στην πρόσφατη, στην ενδέκατη αξιολόγηση, παρά το ότι υπάρχουν πολλά προβλήµατα.
Τέλος, στο ένατο µέρος, υπάρχουν κάποια ακόµη διαδικαστικά
θέµατα του Υπουργείου Περιβάλλοντος, όπως το ότι µεταβάλλονται τα ποσοστά που αποδίδονται στο Πράσινο Ταµείο, καθώς
επίσης στο Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών και Εξοικονόµησης
Ενέργειας από τα ποσά των παραβόλων που εισπράττονται,
αλλά και η αναστολή οικοδοµικών εργασιών στον Υµηττό.
Θα κλείσουµε µε το γενικότερο θέµα που έχει δηµιουργηθεί
όσον αφορά στην ενέργεια, ξεκινώντας από το γεγονός ότι τον
Μάρτιο του 2019 ο Διεθνής Οργανισµός Ενέργειας δηµοσίευσε
τις προβλέψεις του για την ευρωπαϊκή αγορά φυσικού αερίου,
το 2019. Σύµφωνα µε αυτές θα υπήρχε ήδη από το 2020 ένα κενό
προµήθειας ή κενό προσφοράς στην Ευρωπαϊκή Ένωση ύψους
σαράντα οκτώ δισεκατοµµυρίων κυβικών µέτρων. Εντούτοις, η
πρόβλεψή του δεν επαληθεύτηκε το 2020, επειδή τα µέτρα για
την καταπολέµηση της πανδηµίας διεθνώς είχαν ως αποτέλεσµα
να λειτουργεί σε περιορισµένο βαθµό η παγκόσµια βιοµηχανία.
Η κατάσταση αυτή έχει πλέον αλλάξει, µε τις οικονοµίες να αναπτύσσονται ξανά µε υψηλό ρυθµό, οπότε το προβλεπόµενο κενό,
η στενότητα όσον αφορά στην προµήθεια φυσικού αερίου δηλαδή, έχει ήδη εµφανιστεί.
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Βέβαια, το γεγονός αυτό είναι εν πρώτοις λιγότερο δραµατικό
απ’ όσο ακούγεται, επειδή το συγκεκριµένο κενό δείχνει τη διαφορά µεταξύ της υποτιθέµενης ζήτησης και των ποσοτήτων που
καλύπτονται ήδη από µακροπρόθεσµες συµβάσεις προµήθειας
φυσικού αερίου. Με απλά λόγια, η Ευρωπαϊκή Ένωση για να καλύψει το κενό θα πρέπει να αγοράσει την ποσότητα φυσικού αερίου που θα της λείψει στις αγορές εµπορευµάτων µέσω
βραχυπρόθεσµων συµβάσεων, οι οποίες συνήθως είναι ακριβές
ή εναλλακτικά στις αγορές «on the spot», σε πολύ πιο ακριβές
τιµές.
Σύµφωνα, όµως, µε την πρόβλεψη του Οργανισµού Ενέργειας
το συγκεκριµένο κενό προσφοράς θα αυξάνεται κάθε χρόνο ενώ
το 2025 θα ανέλθει στα εκατόν εξήντα δύο δισεκατοµµύρια κυβικά µέτρα. Η ποσότητα αυτή είναι µεγαλύτερη από εκείνη που
αγοράζει σήµερα η Ευρωπαϊκή Ένωση από τον κυριότερο προµηθευτή της, από τη Ρωσία, µέσω σταθερών συµβάσεων ετησίως.
Συνεχίζοντας, υπάρχουν διάφοροι λόγοι που η παραπάνω υποπροµήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει έναν τόσο µεγάλο
όγκο. Πριν απ’ όλα το ότι η εγχώρια παραγωγή της Ευρωπαϊκής
Ένωσης στη Βόρεια Θάλασσα και οι εισαγωγές της από τη Νορβηγία, που δεν είναι µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, µειώνονται
σταδιακά αφού τα αποθέµατα σιγά-σιγά εξαντλούνται. Εκτός
αυτού διακόπτεται και η παραγωγή της Ολλανδίας από το κοίτασµα του Γκρόνινγκεν το 2022.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει η Η’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΣΟΦΙΑ ΣΑΚΟΡΑΦΑ)
Ειδικότερα ενώ η εγχώρια παραγωγή και οι εισαγωγές από τη
Νορβηγία ανήλθαν σε σχεδόν διακόσια δισεκατοµµύρια κυβικά
µέτρα το 2018 ο οργανισµός προβλέπει πτώση τους στο µισό
έως το 2025. Βέβαια, η υποπροµήθεια που διαπιστώνεται θα µπορούσε να αντισταθµιστεί σχετικά εύκολα από την Ευρωπαϊκή
Ένωση µέσω νέων µακροπρόθεσµων συµβάσεων εφοδιασµού
της από τη Ρωσία, που προτείνει συνεχώς ο πρόεδρος Πούτιν,
όπου, όµως, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θέλει να εξαρτηθεί από τη
Ρωσία, την οποία κατηγορεί συνεχώς ειδικά τον Πρόεδρο Πούτιν,
που φαίνεται ότι είναι υπεύθυνος για όλα όσα γίνονται στον πλανήτη.
Από την άλλη πλευρά ασφαλώς δεν µπορεί κάποιος να χρησιµοποιήσει περισσότερο φυσικό αέριο µακροπρόθεσµα από όσο
εξορύσσεται ή αγοράζει αφού διαφορετικά θα αδειάσουν οι
χώροι αποθήκευσης, όπως ήδη συµβαίνει στην Ευρωπαϊκή
Ένωση.
Η αύξηση τώρα της τιµής εξυπηρετεί επιπλέον τους παραγωγούς του ακριβότερου σχιστολιθικού αερίου και του LNG, του
υγροποιηµένου φυσικού αέριου. Εποµένως δεν είναι µόνο η
Ρωσία που επωφελείται από αυτή την όξυνση, αλλά και οι Ηνωµένες Πολιτείες οι εξαγωγές των οποίων αυξάνονται συνεχώς.
Ενδεχοµένως, επίσης, η Γερµανία που θέλει να επιβάλει το Nord
Stream II -η Γερµανία θέλει να το επιβάλλει όχι η Ρωσία- έτσι
ώστε να καταστεί ο κυρίαρχος ενεργειακός κόµβος στην Ευρώπη
µε ρωσικό φυσικό αέριο.
Παράλληλα, επωφελείται και η Τουρκία από την οποία διέρχονται οι αγωγοί του Αζερµπαϊτζάν, τονίζοντας πως εξαρτάται
και από αυτήν η Ευρωπαϊκή Ένωση που χρηµατοδοτεί µε ΕΣΠΑ
τον TAP ενώ εµείς προµηθευόµαστε µεγάλο µέρος των αναγκών
µας, περίπου 20% το πρώτο τρίµηνο του 2021 µέσω της Τουρκίας, θυµίζοντας ότι το θέµα της εξάρτησης έχει αναφερθεί και
από τον Πρόεδρο της Τουρκίας, όπως θα καταθέσουµε στα Πρακτικά.
Ας µην αναρωτιόµαστε, λοιπόν, γιατί οι Τούρκοι αµφισβητούν
τον East Med και την ΑΟΖ µας, όπως άλλωστε οι σύµµαχοί τους,
οι Γερµανοί, καταθέτοντας για όλα έγγραφα στα Πρακτικά.
Κλείνοντας, κυρίως η Ευρώπη έχει τοποθετήσει ως στόχο της
τη µείωση των εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα µε το σταµάτηµα της καύσης άνθρακα κάτι που ακούγεται καλό αρχικά.
Όµως, εάν η έλλειψή του όσον αφορά ,την παραγωγή ενέργειας
δεν µπορεί να αντισταθµιστεί πλήρως από τις ανανεώσιµες
πηγές τότε -καλώς η κακώς- θα οδηγήσει σε ένα συνεχώς αυξανόµενο µερίδιο του φυσικού αερίου, κάτι που ήδη συµβαίνει.
Ειδικότερα, µόνο στη Γερµανία παράχθηκε 46,2% περισσό-
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τερη ηλεκτρική ενέργεια από φυσικό αέριο το πρώτο τρίµηνο του
2021 από ό,τι το προηγούµενο έτος ενώ στη µεγάλη Βρετανία
40% περισσότερο. Την ίδια στιγµή η Κίνα, που παράγει πολύ περισσότερο διοξείδιο του άνθρακα από την καύση άνθρακα ενώ
διπλασίασε τις εισαγωγές φυσικού αερίου συνεχίζει τη χρησιµοποίηση του. Ενώ εάν σταµατήσει, µάλλον θα οδηγηθεί σε µπλακάουτ επιδεινώνοντας τη διεθνή κρίση τιµών. Η Ρωσία πάντως
εξάγει περισσότερο στην Ευρώπη, απ’ ό,τι λέγεται 19,2% περισσότερο «GAZPROM», όσον αφορά το πρώτο εξάµηνο, και ειδικότερα στη Γερµανία 40% περισσότερο. Αυτά είναι, λοιπόν, τα
µεγάλα προβλήµατα που θα έπρεπε να µας απασχολούν αφού η
επίδρασή τους στην οικονοµία µας θα είναι πολύ σηµαντική.
Για όλα τα παραπάνω, φυσικά, θα καταψηφίσουµε το νοµοσχέδιο, πολύ περισσότερο λόγω της κατάθεσης εκατό σελίδων τροπολογιών την τελευταία στιγµή χωρίς καν να µας δοθεί η
δυνατότητα να τις συζητήσουµε στην επιτροπή. Τέτοιου είδους
µεθοδεύσεις είναι ανεπίτρεπτες και απαράδεκτες.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής της Ελληνικής Λύσης κ. Βασίλειος Βιλιάρδος καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα
έγγραφα, τα οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε συνάδελφε.
Τον λόγο τώρα έχει ο ειδικός αγορητής του ΜέΡΑ25 κ. Αρσένης.
ΚΡΙΤΩΝ - ΗΛΙΑΣ ΑΡΣΕΝΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Υπουργοί και Βουλευτές, είναι αδιανόητο
αυτό που γίνεται αυτή τη στιγµή. Έχουµε κατάθεση τροπολογιών
στο µέγεθος τηλεφωνικού καταλόγου για όλα τα θέµατα του νοµοσχεδίου. Για ένα νοµοσχέδιο που ήταν έτσι και αλλιώς εκτός
διαβούλευσης και µας φέρνει κι άλλες τροπολογίες.
Εµείς θα επιµείνουµε στην ουσία. Και θα επιµείνουµε στο κείµενο του νοµοσχεδίου γιατί αυτές οι τροπολογίες, έτσι όπως τις
φέρνετε, κύριε Υπουργέ, δεν ξέρουµε τι θα έχει µείνει από αυτές
τις τροπολογίες µέχρι το τέλος διαδικασίας.
Είναι ένα νοµοσχέδιο που διαλύει τους περιβαλλοντικούς επιθεωρητές. Είναι ένα νοµοσχέδιο που παίρνει στην ουσία από
τους περιβαλλοντικούς επιθεωρητές, από τον ελεγκτικό µηχανισµό για την εφαρµογή της περιβαλλοντικής µας νοµοθεσίας το
δικαίωµα να βάζουν πρόστιµα. Εκεί που η διαδικασία του προστίµου γινόταν περίπου µε τρία στάδια ακούστε πόσες διαδικασίες θα πρέπει να κάνουµε πλέον µε αυτό το νοµοσχέδιο:
Αυτοψία, έκθεση αυτοψίας, προσωρινή έκθεση ελέγχου, κοινοποίηση, απολογία, οριστική έκθεση ελέγχου, πλάνο διορθωτικών
ενεργειών, δήλωση συµµόρφωσης, αυτοψία συµµόρφωσης,
πράξεις βεβαίωσης παράβασης, επιβολή κυρώσεων και ούτω καθεξής. Πέρα από τη διαδικασία των ενστάσεων όλα αυτά.
Έχουµε µια κυβέρνηση που διαλύει, απορρυθµίζει όλους τους
νόµους, προκειµένου να υπάρχει απλοποίηση, λέει, των διαδικασιών αδειοδότησης. Και εδώ, που έχουµε την επιβολή των περιβαλλοντικών κυρώσεων και σε κάθε περίπτωση που κάποιος
µεγάλος ιδιώτης πλουτοκράτης της Ελλάδας ή του εξωτερικού
καλείται να πληρώσει, ξαφνικά όλα γίνονται περίπλοκα, ξαφνικά
οι συµβάσεις αλλάζουν, αν µιλάµε για την «COSCO», για τις
Σκουριές. Στην περίπτωσή µας κάνουµε κάτι πιο ευρύ, κάνουµε
µια διαδικασία τέτοια ώστε ποτέ να µην µπορέσει να επιβληθεί
ούτε ένα πρόστιµο.
Τι γίνεται, όµως, εδώ πέρα; Συνεχίζεται. Πότε δίνεται το δικαίωµα στον επιθεωρητή περιβάλλοντος να επιβάλλει άµεσα
πρόστιµα; Ακούστε τις περιπτώσεις: Άµεσος κίνδυνος για τη δηµόσια υγεία, άµεσες και σηµαντικές αρνητικές συνέπειες στο περιβάλλον που δεν µπορούν να αποτραπούν χωρίς άµεση
ενέργεια εκ µέρους της αρµοδίου για τη διεξαγωγή περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων αρχής, ενέχουν κίνδυνο ευρείας οικολογικής διατάραξης και έχουν ουσιώδεις διοικητικές παραβάσεις.
Αλήθεια, που ορίζονται όλα αυτά; Όλα αυτά δεν ορίζονται πουθενά. Δηµιουργείτε ένα καθεστώς ασάφειας, προκειµένου να δηµιουργήσετε κίνητρο διαπλοκής και διαφθοράς στους ελεγκτές,
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αποφάσεις οι οποίες όποτε προσβάλλονται στα δικαστήρια θα
πέφτουν γιατί είναι τόσο υποκειµενικές και τελικά και πάλι να µην
επιβάλλονται ποτέ αυτά τα πρόστιµα. Γιατί αυτός είναι στόχος
σας να µην επιβληθούν ποτέ αυτά τα πρόστιµα.
Και τολµάτε να παραβιάζετε ξεκάθαρα την ευρωπαϊκή νοµοθεσία για να το κάνετε, δεν έχετε το παραµικρό πρόβληµα. Δεν
έχετε κανένα πρόβληµα να µας µετατρέπετε, πραγµατικά, σε
κράτος - παρία που παραβιάζει την ευρωπαϊκή νοµοθεσία για το
περιβάλλον σταθερά και προβλέψιµα.
Κοιτάξτε τι παραβιάζετε αυτήν τη στιγµή: Την οδηγία 2013/30
για την ασφάλεια των υπεράκτιων εργασιών πετρελαίου και φυσικού αερίου, όπου απαγορεύει ρητά να υπάρχει απόσταση µεταξύ του εντοπισµού παράβασης και της επιβολής προστίµου.
Την παραβιάζετε µε τη νοµοθεσία σας.
Παραβιάζετε την οδηγία 2010 του 1975 για τις βιοµηχανικές
εκποµπές. Απαγορεύει ρητά να µην µπαίνουν αµέσως τα πρόστιµα για παραβιάσεις που εντοπίζονται. Την παραβιάζετε. Δεν
απαντήσατε ποτέ για τις παραβιάσεις αυτές, γιατί δεν σας ενδιαφέρει. Δεν σας ενδιαφέρει το ευρωπαϊκό κεκτηµένο. Παραβιάζετε και τη βασική οδηγία 2010 του 1975, που λέει ότι θα πρέπει
να αναστέλλεται η λειτουργία όσων εταιρειών εντοπίζονται να
παραβιάζουν την περιβαλλοντική νοµοθεσία, ακόµα και αν ζητηθεί οποιαδήποτε συµµόρφωση σε αυτές. Αναστέλλει τη λειτουργία τους, για να συµµορφώνονται και να ξανα-ανοίγουν, αν
θέλουν. Δεν έχετε κανένα πρόβληµα να παραβιάζετε την ευρωπαϊκή οδηγία. Καµµία ευρωπαϊκή νοµοθεσία δεν σας αφορά, δεν
νιώθετε να σας περιορίζει.
Επίσης, συνδέετε τα περιβαλλοντικά πρόστιµα µε τον τζίρο
κάθε επιχείρησης. Ξεκάθαρη παραβίαση του «ο ρυπαίνων πληρώνει». Ξεκάθαρη παραβίαση κάθε λογικής. Βάζετε πρόστιµο µε
βάση τι τζίρο κάνει η επιχείρηση και όχι µε βάση τι παράβαση
κάνει. Αυτό είναι αδιανόητο! Ξαναγράφετε τις αρχές της παγκόσµιας περιβαλλοντικής νοµοθεσίας. Για την ακρίβεια, τις διαλύετε. Και αυτό το επαναλαµβάνετε και στις τροπολογίες. Το
κάνετε ακόµα πιο ξεκάθαρο.
Όλα αυτά σε ένα νοµοσχέδιο που ποτέ δεν µπήκε σε διαβούλευση. Βάλατε πριν από ένα χρόνο ένα νοµοσχέδιο σε διαβούλευση, το οποίο αφορούσε στην ευρωπαϊκή οδηγία για την
ενεργειακή απόδοση των κτηρίων. Και µας φέρνετε, πέρα από
τα είκοσι τέσσερα αυτά άρθρα του νοµοσχεδίου που µπήκαν στη
διαβούλευση, άλλα τριάντα έξι, και µε τις τροπολογίες σας άλλα
είκοσι δύο, χωρίς να περνάνε από διαβούλευση.
Θεωρείτε ότι το Κοινοβούλιο είναι µια τυπική διαδικασία; Γιατί
έτσι φαίνεται. Θεωρείτε ότι πρέπει να περάσει από το Κοινοβούλιο, απλά θα πείτε εσείς ό,τι νοµίζετε, θα ακούσετε και ό,τι έχουν
να πουν οι άλλοι. Έτσι κι αλλιώς, θα το νοµοθετήσετε ό,τι και να
είναι, όσο παράνοµο κι είναι ευρωπαϊκά, όσο παράτυπο να είναι
όσον αφορά στους νόµους που εσείς περνάτε.
Εξαιτίας αυτής της καθυστέρησης έχουµε ούτε λίγο ούτε πολύ
φτάσει στην αναθεώρηση της οδηγίας που είχατε φέρει για διαβούλευση πριν από ένα χρόνο. Τα είκοσι τέσσερα αυτά άρθρα
πλέον είναι ξεπερασµένα. Πλέον η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει
έρθει µε καινούργια πρόταση νοµοθεσίας και εµείς ακόµα συζητάµε για την ξεπερασµένη, την παλιά.
Τι περιλαµβάνει αυτή η πρόταση νοµοθεσίας; Μικρές διορθώσεις, αλλά θα θεωρούσαµε κατά το ελάχιστο ότι πρέπει να τις
ενσωµατώσετε αυτές. Για να δούµε, σηµείο προς σηµείο:
Εσείς έχετε στόχο 38% για την ενεργειακή απόδοση για το
2030. Θα έπρεπε το λιγότερο να πάµε σε έναν στόχο 45%. Για
ποιο λόγο; Γιατί αλλιώς δεν µπορούµε να πετύχουµε τον στόχο
της θερµοκρασιακής αύξησης κάτω του 1,5°C, το στόχο που µας
εγγυάται ότι θα υπάρχει κάποιο µέλλον για τους ανθρώπους που
έχουν γεννηθεί µέσα στη χιλιετία µας, από το 2000 και µετά.
Αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να έχουν δικαίωµα στη ζωή. Γι’ αυτό
πρέπει να προσαρµόσετε τους στόχους σας σ’ αυτά που µας
λένε οι επιστήµονες.
Επίσης, υποχρέωση 0,8% ετήσιας εξοικονόµησης ενέργειας.
Πλέον η πρόταση της επιτροπής είναι 1,5%. Σας καλούµε να την
υιοθετήσετε κατ’ ελάχιστον. Δεν είναι το πιο προοδευτικό σώµα
παγκοσµίως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όσον αφορά στο περιβάλλον. Κατ’ ελάχιστο σας ζητάµε να τα ενσωµατώσετε αυτά.
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Να βάλετε στόχο για τη µείωση της ζήτησης της ενέργειας στο
δηµόσιο τοµέα κατά 1,7%. Αυτονόητο. Να έχουµε στην ουσία την
ενεργειακή απόδοση να εξετάζεται οριζόντια σε κάθε µέτρο, σε
κάθε νοµοσχέδιο που αφορά στην ενέργεια ή άλλους τοµείς που
επηρεάζουν στην ενεργειακή κατανάλωση. Αυτά θα πρέπει να
είναι αυτονόητα και όµως απουσιάζουν από τη νοµοθεσία σας,
ακόµη και από αυτήν που πέρασε από διαβούλευση.
Όµως, εδώ πέρα υπάρχει κι ένα άλλο µεγάλο έγκληµα, το
οποίο αφορά στους δασικούς χάρτες. Είχε το θράσος ο Υπουργός να απαντήσει στην προηγούµενη οµιλία µου µε την τελευταία
του οµιλία που έκανε και είπε ότι είναι ανοησία η τοποθέτηση
µου, όπου τον εγκαλώ, επειδή στην ουσία έχουν οπλίσει το χέρι
του εµπρηστή. Και µας λέει ότι έχουν κυρωθεί οι χάρτες στην
Εύβοια και την Ολυµπία.
Να σας θυµίσω λίγο το θέµα. Ο αντιπεριβαλλοντικός νόµος
του κ. Χατζηδάκη ξαναέφτιαξε στην ουσία τους δασικούς χάρτες, δηλαδή άλλαξε τους όρους των δασικών χαρτών, τι επιτρέπεται, τι είναι δάσος, τι δεν είναι. Ξεκίνησε µια νέα διαδικασία
ενστάσεων. Οι νέοι χάρτες αναρτήθηκαν το Φλεβάρη του 2021.
Το Μάιο του 2021 δόθηκε νέα παράταση για ενστάσεις, νέα αλλαγή όρων και τώρα, µε αυτό το νοµοσχέδιο έχουµε νέα αλλαγή
όρων.
Είχαµε πει ως ΜέΡΑ25 στον κ. Χατζηδάκη, είχαµε πει σε εσάς,
κύριε Υπουργέ, ότι οπλίζετε το χέρι του εµπρηστή. Αν οριστικοποιηθούν οι χάρτες, τότε δεν θα έχουµε κίνητρο για εµπρησµό,
δεν θα υπάρχει κανένας λόγος κάποιος να κάψει ένα δάσος, γιατί
δεν αλλάζει ο δασικός χαρακτήρας µετά. Σας είπαµε ότι θα καεί
η Ελλάδα φέτος και εσείς µετά το κάψιµο του 1/7 των δασών της
χώρας, σε τέτοιο βαθµό που σε επτά χρόνια µε αυτόν τον ρυθµό
δεν θα έχουµε δάση, προχωράτε σε νέες παρατάσεις των ενστάσεων. Και µας λέτε ότι έχουν κυρωθεί χάρτες στην Εύβοια και
στην Ολυµπία. Οι χάρτες στην Εύβοια και στην Ολυµπία έχουν
κυρωθεί στο κοµµάτι που δεν υπάρχουν ενστάσεις. Με τις αλλαγές που φέρνετε, δηµιουργείτε νέο δικαίωµα ένστασης. Νέες ενστάσεις συνεχίζουν και ανατίθενται και γι’ αυτό δίνετε και τις
παρατάσεις. Επιτέλους, αν δεν τα γνωρίζετε, ρωτάτε τους συµβούλους σας. Δεν είναι δυνατόν να λέγονται τέτοια πράγµατα σε
αυτή την Αίθουσα.
Και βέβαια, τα αδιανόητα πράγµατα συνεχίζονται. Έχουµε το
φαινόµενο αυτή η Κυβέρνηση να διώκει από την πρώτη στιγµή
τις ενεργειακές κοινότητες, να θέλετε να σταµατήσετε κάθε πιθανότητα να διαµοιραστούν σε όλη την κοινωνία τα οικονοµικά
οφέλη από τη µετάβαση στην «πράσινη» ενέργεια, την απανθρακοποίηση της ενέργειας. Θέλετε οπωσδήποτε να τα δώσετε στις
πέντε κατασκευαστικές που παίρνουνε βουνοκορφή µετά την
βουνοκορφή όλες τις αλπικές µας ζώνες, όλες τις προστατευόµενες περιοχές και τις µετατρέπουν σε µαζικά αιολικά πάρκα, µε
τσιµέντωµα των βουνοκορφών, µε δρόµους εκεί πέρα που ήταν
απάτητες περιοχές, µε δίκτυα εκεί πέρα που δεν υπάρχουν. Κι
όλο αυτό, βέβαια, φέρει µια µεγάλη καταστροφή, ιδιαίτερα στα
απειλούµενα είδη.
Τώρα φτάνετε στο σηµείο να δίνετε το δικαίωµα να πωλούνται
ιδιωτικές ενεργειακές κοινότητες κερδοσκοπικές σε ιδιωτικές
εταιρείες. Δηλαδή, όταν φεύγει ένα φυσικό πρόσωπο, µπορεί να
µένει η ενεργειακή κοινότητα µόνο µε νοµικά πρόσωπα, να γίνονται εταιρείες και, επίσης, να πουλάτε και τις υποδοµές τους, κατευθείαν να τις πουλάνε σε εταιρείες. Θέλετε να ιδιωτικοποιήσετε και να συγκεντρώσετε ακόµα και τις ενεργειακές κοινότητες. Εκεί πέρα έχετε φτάσει, αντί να δείτε τις ενεργειακές κοινότητες σαν το βασικό εργαλείο το οποίο θα έπρεπε να µας
επιτρέψει να οδηγήσουµε στην κοινωνικοποίηση της ενέργειας,
µια ουσιαστική απάντηση σήµερα και στο θέµα της ακρίβειας.
Φέρνετε, βέβαια, και την αναστολή αδειών για αιολικά στα καµένα στην Εύβοια. Την φέρνετε µετά την κατακραυγή, γιατί µέχρι
τότε ήταν µόνο λόγια. Κάνατε αναστολή και αποσύρετε τις αδειοδοτήσεις, όµως δεν κάνετε το ίδιο για όλες τις περιοχές
«NATURA», όπως οφείλετε µετά την καταδίκη από το Ευρωπαϊκό
Δικαστήριο το Δεκέµβρη του 2020, πριν από µερικούς µήνες
Θα έπρεπε σήµερα κατ’ εφαρµογή της καταδίκης αυτής για
τη µη προστασία των περιοχών «NATURA» που ορίζει το δικαστήριο ότι δεν πρέπει να χωροθετούµε δραστηριότητες στις
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«NATURA», είτε είναι αιολικά είτε είναι τουριστικά είτε οτιδήποτε
άλλο άµα δεν υπάρχει σχέδιο διαχείρισης των «NATURA», δηλαδή, αν δεν µας πουν οι επιστήµονες εδώ είναι η ζώνη απόλυτης
προστασίας, εδώ είναι η ζώνη σχεδόν απόλυτης προστασίας και
εδώ είναι οι ζώνες δραστηριοτήτων, εσείς συνεχίζετε σε κάθε
βουνοκορφή της χώρας στις προστατευόµενες περιοχές να βάζετε αιολικά, είτε αυτά είναι στο Νυµφαίο, στην ευρωπαϊκή ζώνη
αποκλεισµού που είναι στις κατευθυντήριες γραµµές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το πώς ορίζει ζώνες αποκλεισµού –και εκεί
είναι ζώνες αποκλεισµού από τα αιολικά για την προστασία της
αρκούδας και του λύκου-, είτε αυτό είναι στον Σµόλικα, είτε είναι
στα Ζαγοροχώρια, στην Τύµφη, είτε είναι στη Σαµοθράκη, είτε
είναι στη Μάνη, είτε είναι Εύβοια -στην Κάρυστο, όπου θέλετε να
διπλασιάσετε τις ανεµογεννήτριες και από τετρακόσιες ανεµογεννήτριες να φτάσουν τις οκτακόσιες πάνω σε αρχαιολογικούς
χώρους- είτε αυτά σε οποιοδήποτε σηµείο της Ελλάδας, στο Παναχαϊκό ή κι αλλού. Πραγµατικά, δεν υπάρχει χωριό και βουνό
που δεν αντιµετωπίζει πλέον αυτό το ζήτηµα.
Και βέβαια, δεν θα το κάνετε, δεν θα σεβαστείτε την απόφαση
του δικαστηρίου για είστε εντελώς αντι-Ευρωπαίοι. Είστε τόσο
πολύ ως Κυβέρνηση ταγµένοι στην εξυπηρέτηση των συµφερόντων που δεν λογαριάζετε τίποτα. Δεν σας ενδιαφέρει η ευρωπαϊκή νοµοθεσία. Δεν σας ενδιαφέρουν καν οι καταδικαστικές
αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Είµαστε η χώρα πλέον
που παραβιάζει πιο πολύ από κάθε άλλη καταδικαστικές αποφάσεις, όχι τη νοµοθεσία.
Και, βέβαια, επεκτείνετε τα δωράκια προς του έχοντες και
µιλάω για την «ENERGEAN». Της δώσατε 100 εκατοµµύρια µε
εγγύηση και δανεισµό –ένα µέρος- τον Μάιο του 2021 και το
πρώτο πράγµα που έκανε η «ENERGEAN» –εσείς είπατε ότι το
κάνατε για να τη διασώσετε και να µη γίνουν απολύσεις- ήταν να
απολύσει αµέσως τους εργαζόµενους και µετατράπηκαν σε εργολαβικούς µε συµβάσεις ορισµένου χρόνου και τώρα τους δίνετε το δικαίωµα τα 100 εκατοµµύρια µε εγγύηση ελληνικού
δηµοσίου να τα πάρουν και από ξένες τράπεζες!
Ας δούµε τώρα τι κάνατε σε µια άλλη επιχείρηση, πολλή σηµαντική για την Ελλάδα αυτή τη φορά, τη «ΛΑΡΚΟ», µια επιχείρηση η οποία στον περιβαλλοντικό τοµέα έχει πολλά
προβλήµατα που πρέπει να διορθώσει. Όµως, είναι µια πολλή
σηµαντική επιχείρηση για την Ελλάδα, η οποία θα µπορούσε να
λειτουργήσει µε περιβαλλοντικούς όρους.
Εδώ παρατείνετε την εκκαθάριση, προκειµένου να την πουλήσετε οπωσδήποτε, αντί να κοινωνικοποιήσετε αυτή την επιχείρηση, να τη δώσετε στους εργαζόµενους, όπως έχουµε δει σε
πολλές χώρες ότι έχει συµβεί και να τη στηρίξετε µε το δηµόσιο.
Μας λέτε «µας εγκαλεί η Ευρώπη αν στηρίξουµε τη «ΛΑΡΚΟ».
Αλήθεια; Για την «ENERGEAN» δεν σας εγκαλεί; Εκατό εκατοµµύρια µε κρατική εγγύηση, στην ουσία ένα νέο οµόλογο προς το
εξωτερικό 100 εκατοµµυρίων µε κρατική εγγύηση θα πάρει δάνειο και ένα οµόλογο µε επιτόκιο το επιτόκιο της τράπεζας! Και
αυτό δεν είναι ενίσχυση παράνοµη, µόνο για τη «ΛΑΡΚΟ» είναι
παράνοµες οι ενισχύσεις.
Κοιτάξτε, είναι ξεκάθαρο ότι θέλετε να αποδιαλύσετε οτιδήποτε έχει µείνει στο δηµόσιο, οποιονδήποτε ελεγκτικό µηχανισµό. Είναι ξεκάθαρο ότι θέλετε να διαλύσετε το περιβάλλον. Δεν
έχετε φέρει ένα νοµοσχέδιο που πραγµατικά να προστατεύει το
περιβάλλον. Δεν µας έχετε φέρει σε αυτή Αίθουσα ένα τέτοιο νοµοσχέδιο.
Εµείς θα συνεχίσουµε να ερχόµαστε εδώ, παρ’ όλο που απαξιώνετε εντελώς τις δηµοκρατικές διαδικασίες, τις διαδικασίες
αυτού του Κοινοβουλίου. Περάσαµε πρώτη ανάγνωση, κατ’ άρθρον συζήτηση, δεύτερη ανάγνωση και δεν υπήρχε καµµία διάθεση τροπολογίας. Μας φέρατε τον τηλεφωνικό κατάλογο
τροπολογιών σήµερα, στην ουσία στις 10’ το πρωί το παραλάβαµε οι περισσότεροι. Αυτή είναι η διάθεσή σας να διαλύσετε τα
πάντα εν κρυπτώ.
Εµείς θα είµαστε εδώ, για να τα αποκαλύπτουµε και προφανώς
θα καταψηφίσουµε το νοµοσχέδιο.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΜέΡΑ25)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Ευχαριστούµε πολύ,
κύριε συνάδελφε.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Τον λόγο τώρα έχει ο κ. Βελόπουλος, ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Ελληνικής Λύσης.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ (Πρόεδρος της Ελληνικής
Λύσης): Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Θα ήθελα ξεκινώντας, κύριε Υπουργέ, να µιλήσουµε για το
κράτος που φτιάξατε. Δεν χρειάζεται πολύ ώρα για να αποδοµήσω αυτό το παράταιρο κράτος –µόρφωµα, θα έλεγα- µε πολυνοµία, µε ανθρώπους οι οποίοι δεν ξέρουν τη δουλειά τους και
το κυριότερο που νοµοθετούν στο πόδι. Εκατό σελίδες τροπολογίες! Δεν χρειάζεται πέραν αυτού κανένα άλλο σχόλιο από
εµάς.
Θα ήθελα, όµως, να επιµείνω στο τι κράτος είναι αυτό που
φτιάξατε, να πω από το 1974 και µετά, να µη σας αδικήσω σε
προγενέστερο χρόνο. Με πέντε απλά επιχειρήµατα θα σας αποδείξω πόσο φαύλο είναι το κράτος σας.
Πρώτον, χθες ανακοινώνει η Κυβέρνηση για τον ΕΝΦΙΑ, τον
ΦΠΑ και τους φόρους εισοδήµατος κάτι πολύ απλό. Μου θυµίζει
το τραγούδι του Κηλαηδόνη, «πέντε συν πέντε συν τέσσερα συν
δεκαπέντε, κάτι κάνω λάθος, κάτι πάει στραβά». Ακούστε εδώ τι
κάνετε. Αφορά τριακόσιες ογδόντα τρεις χιλιάδες πεντακόσιους
πέντε ιδιοκτήτες, δηλαδή το 98% περίπου των ιδιοκτητών. Όταν
χρωστάω στο δηµόσιο εγώ, αυτό προεισπράττει. Παίρνει και
έναντι, για του χρόνου. Όταν χρωστάει το κράτος στον πολίτη,
του λέει: «τον ΕΝΦΙΑ σου, τον ΦΠΑ σου θα στον συµψηφίσω αργότερα και όχι τώρα». Δηλαδή, σε ένα κράτος άδικο, φαύλο, ζητάµε προπληρωµή φόρων από τον Έλληνα και όταν το κράτος
χρωστάει στον άνθρωπο, του λέει «έλα, να περάσεις από το ταµείο µετά από ένα χρόνο». Κάνατε συµψηφισµούς, λοιπόν, στο
µέλλον. Αυτή είναι η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας. Το
έκανε χθες.
Δεύτερον, επίδοµα θέρµανσης. Είστε και από περιοχή ορεινή.
Γιατί και εγώ προέρχοµαι από χωριό. Αυξάνετε πολύ καλά την
επιδότηση κατά 20%. Για πηγαίνετε στη Φλώρινα. Ακούστε,
όµως. Η τιµή του πετρελαίου ανεβαίνει 50%. Είναι σαν του Κηλαηδόνη την αριθµητική. «Πέντε συν πέντε συν τέσσερα συν δεκαπέντε, κάτι κάνω λάθος, κάτι πάει στραβά, ξανά από την αρχή».
Πείτε µου το 20% επιδότηση µε το 50% τι σχέση έχει; Ποσό
επιδότησης δηλαδή από 100 έως 750 ευρώ, όταν πέρυσι ήταν
από 80 έως 650 ευρώ, ενώ το πετρέλαιο θέρµανσης πάει από τα
80 λεπτά πάει στο 1,20 ευρώ. Πόσο σοβαρό είναι αυτό το κράτος;
Τρίτο παράδειγµα. Χθες βλέποντας τηλεόραση –γιατί παρακολουθώ τα διεθνή κανάλια- ενηµερώθηκα, κύριε Υπουργέ –δεν
ξέρω αν το ξέρει η Κυβέρνησή σας- ότι θα γίνει θρησκευτική εκδήλωση Πακιστανών στο κέντρο της Αθήνας. Από την πακιστανική κρατική τηλεόραση ενηµερώθηκα χθες, όπου έβλεπα
δορυφορικά κανάλια. Θα εορταστεί στην Αθήνα στο Eid Milanun-Nabir η γέννηση του Προφήτη, στο κέντρο της Αθήνας, την
Κυριακή 17 Οκτωβρίου. Δεν το ξέρει κανείς αυτό.
Ξέρετε, κύριε Σκρέκα, τι σηµαίνει να µαθαίνετε από την πακιστανική τηλεόραση το τι θα συµβεί στην Ελλάδα την επόµενη
εβδοµάδα; Πόσο σοβαρό κράτος είναι αυτό;
Τέταρτον, η Υπουργός Πολιτισµού, η κ. Μενδώνη, σε απάντησή της –για να δείτε πόσο σοβαρό κράτος έχουµε, επίσηµο έγγραφο της ελληνικής πολιτείας- µου απαντά για το ανάκτορο της
Ιθάκης του Οδυσσέως, τα εξής: «Σύµφωνα µε την Εφορεία Αρχαιοτήτων Κεφαλληνίας και Ιθάκης στην περιοχή δεν υπάρχει
ανεσκαµµένο ανακτορικό συγκρότηµα, όπως προκύπτει από τη
βιβλιογραφία». Αυτή ήταν η απάντηση της Υπουργού Πολιτισµού
στα Πρακτικά, όταν το Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων επί είκοσι χρόνια
έκανε ανασκαφές και βρήκε το ανάκτορο!
Θα καταθέσω, λοιπόν, στα Πρακτικά της Βουλής τοπογραφικό
από το 1885 Αυστριακού αρχαιολόγου τοπογράφου µαζί µε το
ανάκτορο.
Πόσο σοβαρό είναι ένα κράτος, του οποίου η Υπουργός Πολιτισµού που ήταν και προεδρεύουσα στο ΚΑΣ δεν γνωρίζει ότι
υπάρχει το ανάκτορο της Ιθάκης; Το έχετε παραπετάξει! Το µόνο
που έχει µείνει από το ανάκτορο, πέρα από τα πολύ ωραία ευρήµατα µυκηναϊκής τεχνοτροπίας, είναι το τσιµέντο που έριξαν κάποιοι πάνω σε κάποια αρχαιολογικά ευρήµατα.
Είστε η Κυβέρνηση του τσιµέντου: τσιµέντο στην Ακρόπολη,
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τσιµέντο στην Ιθάκη, τσιµέντο να γίνει κάθε αρχαιολογικός
χώρος. Τι να πω!
Πέµπτον, για να σας αποδείξω ότι η Νέα Δηµοκρατία είναι ένα
φαύλο κόµµα, αυτό το κόµµα του γενάρχη Καραµανλή, του σοβαρού αυτού πολιτικού έχει σήµερα ηγεσία φαύλη.
Γιατί το λέω αυτό; Θα καταχωρίσω στα Πρακτικά της Βουλής
για τον ιστορικό του µέλλοντος από site το οποίο πήρε χιλιάδες
ευρώ διαφήµιση άρθρο χορηγούµενο εναντίον της Ελληνικής
Λύσης. Είναι site δικό σας, φιλικά προσκείµενο. Και επειδή θα
µου πείτε ότι δεν είναι έτσι –θα σας το καταθέσω σε λίγο στα
Πρακτικά- το «PROTAGON», λοιπόν, κάνει χορηγούµενη διαφήµιση στο Facebook και στη Google άρθρο εναντίον του Προέδρου της Ελληνικής Λύσης και εναντίον της Ελληνικής Λύσης.
Site ειδησεογραφικό! Το αντιλαµβάνεστε αυτό; Είναι site στο
οποίο εσείς δώσατε λεφτά από τη λίστα Πέτσα -θέλετε- λίστα
Νέας Δηµοκρατίας. Αυτό είναι φαύλο και δεν είναι το µοναδικό.
Θα µου πείτε, γιατί είναι δικό σας; Θα σας το αποδείξω.
Σταχυολογώ µόνο δύο άρθρα. Ακούστε: «µε συνταγή Τσώρτσιλ ο Μητσοτάκης». Παναγιά µου! «Το τσιτάχ και το ζαρκαδάκι»
-τσιτάχ είναι ο κ. Μητσοτάκης, από ό,τι κατάλαβα και ζαρκαδάκι
είναι ο κ. Τσίπρας- αυτά είναι τα άρθρα. Δικό σας site να πληρώνει καταχώριση, χορηγούµενη διαφήµιση εναντίον ενός άλλου
κόµµατος! Ποιο site; Ποια site; Τα site αυτά που µε λεφτά, όχι
τριάντα αργύρια, µε 200 εκατοµµύρια ευρώ µαζί µε τα κανάλια
λασπολογούν, υβρεολογούν, χυδαιολογούν εναντίον πολιτικών
προσώπων και Προέδρων κοµµάτων!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
Να τους χαίρεστε, λοιπόν! Να τους χαίρεστε!
Εµείς θα σας πούµε το εξής πολύ απλά: Η κοροϊδία για τη Νέα
Δηµοκρατία µπορεί να είναι µια ασπίδα κακής διοίκησης, δεν
µπορεί να είναι όπλο, όµως, και επιµένουµε σε αυτό. Είναι η
ασπίδα σας η κοροϊδία και το ψέµα.
Εµείς ως Ελληνική Λύση και ο Πρόεδρός της σας λέµε κάτι
πάρα πολύ απλό: Εµείς θα είµαστε η φωνή της λογικής, θα είµαστε η φωνή όχι των προσωπικών επιθέσεων. Δεν ξεχνάµε τίποτα,
δεν συγχωρούµε τίποτα. Όσο ισχυρός, όσο βάναυσος και να
είναι ο αντίπαλος της βρώµας, της δυσωδίας της δικής σας,
εµείς θα νικήσουµε, γιατί αυτή είναι η αλήθεια!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
Πληρωµένα site, χορηγούµενη διαφήµιση εναντίον Προέδρων
κοµµάτων; Αυτά δεν τα κάνει ούτε η Βόρεια Κορέα, δεν τα κάνει
κανείς, δικτατορία είναι αυτό, γιατί τα λεφτά που δώσατε δεν
είναι δικά σας λεφτά, είναι του ελληνικού λαού, είναι όλων των
κοµµάτων και τα δώσατε στρεβλά.
Θα επιχειρήσω, λοιπόν, επειδή πιέζει ο χρόνος, να κάνω µερικά
µαθήµατα Πολιτικής Αγωγής σήµερα, δωρεάν σεµινάρια για
όσους δεν αντιλαµβάνονται τι σηµαίνει κοινοβουλευτική δηµοκρατία.
Σήµερα στην Ελλάδα υπάρχει ένα σοβαρό πρόβληµα ιδεολογίας, κύριοι συνάδελφοι, και παραθέτω το χθεσινό συµβάν του
νεαρού που προπηλάκισαν οι αναρχικοί στο πανεπιστήµιο. Θα
κάνατε πανεπιστηµιακή αστυνοµία, θα κάνατε τα πάντα για να
σταµατήσει η ύβρις, ο τραµπουκισµός και δεν κάνατε τίποτα ως
συνήθως, µόνο έρχεστε εδώ τα λέτε και δεν τα υλοποιείτε µε νεολογισµούς –ακούστε!- καινούργιους, περίεργους. Άκουγα την
Πρόεδρο της Δηµοκρατίας να µιλάει για τον νέο πατριωτισµό.
Εγώ ξέρω ότι οι νεοδηµοκράτες Βουλευτές και του γενάρχη τους
Καραµανλή τον πατριωτισµό τον εννοούν ως συγκεκριµένα
πράγµατα.
Τι θα πει νέος πατριωτισµός; Για εµάς δεν υπάρχει ούτε παλαιός ούτε νέος, ένας είναι ο πατριωτισµός και είναι ο Ελληνισµός. Δεν υπάρχει ούτε νέος ούτε παλαιός!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
Ο πυρήνας, λοιπόν, της αδιατάρακτης συνέχειας των Ελλήνων
δεν µιλάει ποτέ για τον εαυτό του. Δεν µπορείτε να λέτε νέος πατριωτισµός. Τι είναι αυτό το πράγµα;
Σήµερα, λοιπόν, κατά τη δική µας άποψη και µε αυτά που βλέπουµε καθηµερινά ως Ελληνική Λύση και ο Πρόεδρός της ο
όποιος οµιλεί, θεωρούµε ότι έχουµε έναν πόλεµο ιδεολογικό
αλλά έχουµε και έναν πόλεµο πολιτικό, πολιτικό πόλεµο της Νέας
Δηµοκρατίας και των πυλώνων που εξυπηρετεί, της οικονοµικο-
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πολιτικής ελίτ εναντίον των υπολοίπων κοµµάτων και θα σας το
αποδείξω.
Συντελείται ο πολιτικός πόλεµος από τα µέσα µαζικής ενηµερώσεως µε ιδέες-νεολογισµούς, µε συναισθήµατα, όχι µε συµβατικά όπλα, αλλά -θα το πω ευθέως- µε µορφές πολιτικού
συγκεκριµένου πολέµου. Είναι ο ιδεολογικός πόλεµος. Σκοπός
του η κατάληψη µέσω προπαγάνδας -το κάνει η Νέα Δηµοκρατία- ιδεών, συναισθηµάτων. Στόχος; Ο θάνατος του έθνους και
του φρονήµατος των Ελλήνων. Αυτή είναι η µία πτυχή του πολέµου.
Υπάρχει και ο κοινωνικός πόλεµος, ο οποίος είναι πολύ πιο σοβαρός κατά πολλούς. Σκοπός του η κοινωνική διάσπαση, η υπονόµευση και η κατάρρευση των µέσων και των αντιθέσεων.
Στόχος; Ο διαχωρισµός των Ελλήνων, ο διχασµός τους, Δεξιοί
και Αριστεροί, εµβολιαστές και αντιεµβολιαστές, λογικοί και παράλογοι. Αυτή είναι η τακτική της Νέας Δηµοκρατίας.
Υπάρχει και ο οικονοµικός πόλεµος. Σκοπός η κατάρρευση της
οικονοµίας, η εξάρτηση των ανθρώπων από τα επιδόµατα, από
το κράτος και από τον πληθωρισµό. Στόχος; Η πρόκληση ενός
οικονοµικού χάους, η εξαθλίωση του ελληνικού λαού, η φτώχεια,
η πείνα, γιατί είναι πιο ελεγχόµενος ο πολίτης όταν σκέφτεται
την επιβίωσή του και όχι την ανέλιξή του ψηλότερα.
Υπάρχει και ένας µυστικός πόλεµος. Η κρυφή υπονόµευση µε
διάβρωση κοινωνίας, διαφθορά συνειδήσεων, εκβιασµούς, απειλές σε ανθρώπους είτε µε µηχανισµούς εξουσίας, όπως η εφορία, όπως τα ασφαλιστικά ταµεία, που χαρίζετε σε καναλάρχες
εκατοµµύρια ευρώ και βάζετε φυλακή τον Έλληνα, του παίρνετε
το σπίτι για 10.000 ευρώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
Σκοπός, λοιπόν, αυτού του µυστικού πολέµου είναι η διάβρωση της κοινωνίας και ο αφανισµός της.
Στόχος όλων αυτών από την πλευρά της Νέας Δηµοκρατίας –
γι’ αυτό είµαστε ιδεολογικά απέναντί σας- η επικράτηση µιας αυταρχικής κρατικής οντότητας, εξαρτηµένης καθαρά από το
Μαξίµου και από τη Νέα Δηµοκρατία µε λογοκρισία, ελεγχόµενη
οικονοµία, προληπτική λογοκρισία, µε θεσµούς που υπηρετούν,
όπως το ΕΣΡ, την Κυβέρνηση, το Σ.τ.Ε., την Κυβέρνηση, γιατί τα
ελέγχετε όλα αυτά εσείς. Αυτό είναι το µέγα λάθος σε αυτή τη
δηµοκρατία.
Και για όλα αυτά το «πλυντήριό» σας είναι τα µέσα µαζικής
ενηµερώσεως, τα οποία τα πληρώσατε αδρά από χρήµατα του
ελληνικού λαού για να υβρίζουν τον Έλληνα, να διχάζουν τον Έλληνα και, κυρίως, να αποσαρθρώνουν την ενότητα του Ελληνισµού. Αυτά είναι τα λάθη σας, διάπλαση και διαπίδυση ιδεών,
ενοχικά σύνδροµα στους Έλληνες, «αν δεν κάνεις το εµβόλιο,
θα πεθάνεις, ξύπνα!», «αν δεν κάνεις αυτό που σου λέµε, θα πεθάνεις, πάρε το επίδοµά σου!».
Έχουµε πόλεµο, λοιπόν, έχουµε πόλεµο καθαρό και ξάστερο
και επιµένω σε αυτό.
Εµείς θα µπορούσαµε να πούµε ότι υπάρχει διάβρωση του
κρατικού µηχανισµού στις Ένοπλες Δυνάµεις, στα Σώµατα
Ασφαλείας, είναι τα ελέγξιµα άτοµα στα µέσα ενηµερώσεως, οι
τάχα δηµοσιογράφοι, οι οποίοι, όπως ο Πορτοσάλτε -πώς λέγεται;- και ο Ευαγγελάτος και όλοι αυτοί εξυπηρετούν ως φερέφωνα της Νέας Δηµοκρατίας το ψέµα και όχι τη δηµοσιογραφία!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
Και πολλοί σαν και αυτούς -δεν είναι οι δύο συγκεκριµένοι, οι
περισσότεροι- λειτουργούν έτσι. Γιατί; Γιατί κάνουν την ανάγκη
τους κοµµατικό φιλότιµο και ανάγκη είναι το χρήµα. Εξαργυρώνονται πολλοί δηµοσιογράφοι και πολλά µέσα από αυτές ακριβώς τις πρακτικές και ενοχοποιείτε τους διαφωνούντες.
Τέταρτον, δηµιουργείτε ένα µεγάλο πρόβληµα, ένα αρνητικά
φορτισµένο λεξιλόγιο και το κάνουν όλα τα κόµµατα και, δυστυχώς, -το λέω ευθέως- µόλις λες κάτι διαφορετικό από ό,τι πιστεύει η καθεστηκυία τάξη, σε αποκαλούν φασίστα, σε αποκαλούν ρατσιστή.
Για σας τους Δεξιούς είναι προτιµότερο το ενοχικό σύνδροµο
του φασίστα ή του αυταρχικού που θέλει να επιβάλει δικτατορία
του προλεταριάτου; Για πείτε µου εσείς! Είναι προτιµότερη η δικτατορία η «κόκκινη» ή η «µαύρη»; Όλες οι δικτατορίες και οι φασισµοί είναι ίδιοι υπό τον µανδύα τον συγκεκριµένο, της
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επιβολής. Λες κάτι, είσαι ακροδεξιός, είσαι αντιεµβολιαστής.
Γιατί ενοχοποιείτε τους Έλληνες; Ρωτώ όλους εσάς του νεοδηµοκράτες Βουλευτές και, κυρίως, την ηγεσία σας. Δεν φταίτε
εσείς, αλλά φταίει η ηγεσία σας.
Σήµερα, τώρα που µιλάµε, έχουµε ένα καθεστώς απόλυτης δικτατορίας, εκτελεστική, νοµοθετική, δικαστική υπό τον έλεγχο
ενός ανδρός και µιας οµάδος ανδρός, του Πρωθυπουργού του
ίδιου και της οµάδος του! Αυτή είναι η αλήθεια!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
Και εγώ θα σας τη λέω, είτε σας αρέσει είτε δεν σας αρέσει:
Έχουµε ένα καθεστώς τεράστιας λογοκρισίας, απόλυτο έλεγχο
των µέσων ενηµερώσεως, κοινωνικών δικτύων, ενώ η οικονοµία
ελέγχεται από την εγχώρια ελίτ. Έτσι οδηγείτε ένα έθνος, ένα
περήφανο έθνος, τους Έλληνες, στην υποδούλωση την κοινωνική, την πολιτική, την πολιτιστική, την πολιτισµική. Δεν θα το επιτρέψει η Ελληνική Λύση αυτό ποτέ! Ο Έλληνας θα σηκωθεί
όρθιος στα δύο! Φτάνει πια! Οδεύουµε προς την καταστροφή!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
Πάµε στο µείζον, ελευθερία του Τύπου: Ανέκδοτο, το καλύτερο ανέκδοτο που υπάρχει, ελευθερία του Τύπου στην Ελλάδα!
Κύριοι της Νέας Δηµοκρατίας, κύριε Υπουργέ, κύριε Σκρέκα,
θα σας το πω µε πολλή συµπάθεια: Μπορείτε να ξεγελάσετε
όλους για λίγο καιρό, όπως κάνετε µε την πανδηµία, λίγους για
όλο τον καιρό, αλλά όχι όλους όλο τον καιρό. Δεν γίνεται! Δεν
µας ξεγελάτε! Θα ταρακουνήσουµε τον Ελληνισµό και την Ελλάδα για να ξυπνήσουν οι Έλληνες!
Η χώρα µας σήµερα είναι στην εβδοµηκοστή θέση παγκοσµίως στην ελευθερία του Τύπου. Είστε περήφανοι γι’ αυτό
εσείς; Εβδοµηκοστή θέση παγκοσµίως, σε ό,τι αφορά την ελευθερία του Τύπου! Πέσαµε µόνο πέντε θέσεις. Ήµασταν εξήντα
πέντε και πήγαµε στο εβδοµήντα, άντε και στο εκατόν πενήντα
θα πάµε στο τέλος.
Η Νέα Δηµοκρατία, όπως και τα κυβερνητικά κόµµατα και το
Κίνηµα Αλλαγής - ΠΑΣΟΚ, το οποίο λείπει και ο ΣΥΡΙΖΑ, δυστυχώς, έχουν µια παθογένεια. Η παθογένεια είναι ότι θεωρούν το
κράτος ως λάφυρο, το θεωρούν λάφυρό τους. Τη δε δηµόσια περιουσία και τα κυριαρχικά δικαιώµατα τα θεωρούν ως διαπραγµατεύσιµο υλικό. Διαπραγµατεύονται οτιδήποτε, αρκεί να
παραµένουν στο κράτος αυτοί εξουσιαστές. Και θεωρούν ότι τα
λάφυρά τους είναι -τι;- η λεηλασία του πλούτου των Ελλήνων, το
ξεπούληµα δηµοσίων οργανισµών και υπηρεσιών, για να περιµένουν και να παραµένουν οι Υπουργοί, οι Βουλευτές. Κάνετε
λάθος!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
Ζούµε σε µια χώρα που οι ολιγάρχες, τα µέσα ενηµέρωσης,
που παριστάνουν τους δηµοσιογράφους, χαρακτηρίζουν την
υπόθεση Κουρτς ως υπόθεση διαφθοράς, ενώ ταυτόχρονα οι
ίδιοι οι δηµοσιογράφοι, τα ίδια τα µέσα χρηµατίζονται από την
Κυβέρνηση για να προβάλλουν τον Πρωθυπουργό ως Μεσσία.
Είναι γλαφυρό, για να µην πω ότι είναι κωµικοτραγικό, να σου
βγαίνει δηµοσιογράφος του οποίου το site πήρε 700.000 ευρώ
για ένα χρόνο διαφήµιση και να αποκαλεί τον Κουρτς διεφθαρµένο για 1 εκατοµµύριο, όταν 200 εκατοµµύρια µπήκαν στα ταµεία των µέσων ενηµέρωσης και τα site. Λυπάµαι, πραγµατικά
λυπάµαι.
Και εδώ βέβαια έρχεται το µεγάλο πρόβληµα. Αρµόδιος για
τον έλεγχο είναι το ΕΣΡ, το οποίο ούτε τις δηµοσκοπήσεις ελέγχει ποτέ ενώ είναι αρµόδιο ούτε την εκπροσώπηση των υπολοίπων κοµµάτων της Αντιπολίτευσης ελέγχει, διότι δεν θέλει ο κ.
Κουτρουµάνος, ο συµπαθής κατά τα άλλα σε φυσιογνωµία, αλλά
πολύ ελαστικός µε τα µεγάλα κανάλια.
Τα καλά νέα της ηµέρας, για τον «ΣΚΑΪ» είναι αυτό, είναι ένα
µονόλεπτο που απαγορεύεται σύµφωνα µε το ΕΣΡ να το παρουσιάζει το κανάλι. Πρόστιµο 15.000 ευρώ την πρώτη φορά για
αυτό το µονόλεπτο, έτσι το λέει ο «ΣΚΑΪ», αφιέρωµα, γιατί είναι
χορηγία, είναι εταιρείες από πίσω και καλά κάνουν, δικαίωµά
τους είναι αυτό. Έρχεται το ΕΣΡ και τους βάζει 15.000 ευρώ πρόστιµο, πανελλαδικής εµβέλειας κανάλι. Σε περιφερειακό, στο δίκτυο Καστοριάς, 50 χιλιάρικα. Δεύτερη φορά το κάνει ο «ΣΚΑΪ»,
υπότροπος. Ξέρετε ποια είναι η τιµωρία του κ. Κουτρουµάνου
στον «ΣΚΑΪ»; Να σας πω εγώ. Σύσταση. Την πρώτη φορά ήταν
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15.000. Το ξανακάνει ο «ΣΚΑΪ» δεύτερη φορά, σύσταση. Αυτό
είναι το ΕΣΡ της Νέας Δηµοκρατίας. Αυτό είναι το ΕΣΡ της φτώχειας της δηµοσιογραφίας, φτώχειας εννοώ σε αντικειµενικότητα, αλλά κυρίως θα σας το πω ωµά, θα σας πάµε µέχρι τέλους
µε την εξεταστική. Θα σας πάµε µέχρι τέλους. Το λέγαµε ενάµιση
χρόνο στον ΣΥΡΙΖΑ. Ξύπνησαν. Θα σας πάµε µέχρι τέλους για
τα κανάλια, τις δηµοσκοπήσεις και τα χρήµατα του ελληνικού
λαού.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
Πείτε µου, πώς γίνεται ρε παιδί µου όλες οι δηµοσκοπήσεις,
να κυβερνάτε δύο χρόνια και να είστε πάλι 41%; Όλες οι δηµοσκοπήσεις 41%. Τα κάνετε όλα θαυµάσια! Δεν κάνετε κανένα
λάθος! Παίρνετε µάλιστα περισσότερες ψήφους από ό,τι πήρατε
το 2019. Μιλάµε για λαοφιλία τεράστια, δηµοφιλία του Πρωθυπουργού που δεν υπάρχει. Βέβαια αν λαδώνεις τον µηχανισµό
των εταιρειών δηµοσκοπήσεων, οι όποιες –ακούστε τώρα- παίρνουν απευθείας από Υπουργούς λεφτά για να κάνουν δηµοσκοπήσεις δικές τους. Μιλάµε ότι είστε µέχρι τον λαιµό βουτηγµένοι
πραγµατικά στον βόθρο της ανοµίας. Το καταλαβαίνετε; Κάνετε
παράνοµες πράξεις και δεν φταίνε οι Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας γι’ αυτό. Εγώ το λέω ευθέως. Είστε συµµέτοχοι, είστε
ηθικοί αυτουργοί της φυσικής παρανοµίας πολλών Υπουργών
σας.
Σας λέµε, λοιπόν, για τις δηµοσκοπήσεις, αν καταφέρεις να ξεγελάσεις κάποιον δεν σηµαίνει ότι είναι χαζός, κύριοι της Νέας
Δηµοκρατίας. Να σας πω τι σηµαίνει; Σηµαίνει ότι δεν είσαι άξιος
της εµπιστοσύνης του. Σας εµπιστεύτηκε ο ελληνικός λαός 40%
και πλέον να κυβερνήσετε την Ελλάδα, να τιµωρήσετε τον ΣΥΡΙΖΑ για τις Πρέσπες, για τα 100 δισεκατοµµύρια ευρώ, για τα
εγκλήµατα που έκαναν και τους καλύπτετε σήµερα εσείς. Μην
περιµένετε από την Ελληνική Λύση να σας καλύψει όταν φύγετε
από την Κυβέρνηση. Δεν καλύπτουµε παρανοµίες. Το επαναλαµβάνω και το λέω.
Το θέµα, λοιπόν, είναι το εξής: Είµαστε στο θέµα της δικαιοσύνης το καταφύγιο του φτωχού, τελευταίοι στον πάτο, κάτω και
από το Μπουρούντι. Μιλάµε για αφρικανικές χώρες, κάτω από
το Μπουρούντι στο θέµα της δικαιοσύνης. Η Ελλάδα σύµφωνα
µε τη Διεθνή Διαφάνεια είµαστε κάτω από το Μπουρούντι. Μπορείτε να έχετε εµπιστοσύνη; Μπορείτε εσείς οι νεοδηµοκράτες
να έχετε εµπιστοσύνη σε αυτά που γίνονται, λέγονται και αποδεικνύονται;
Το λέει η Παγκόσµια Τράπεζα. Ξέρετε τι είπε για την υπόθεση
Κουρτς; Στην Αυστρία η δικαιοσύνη είναι ανεξάρτητη. Στην Ελλάδα όχι και δεν παραιτήθηκε ένας Υπουργός της Νέας Δηµοκρατίας. Το καταλαβαίνετε αυτό; Το καταλαβαίνετε; Η
δικαιοσύνη -λέει- δεν είναι όπως στην Αυστρία. Αντιλαµβάνεστε
τι γίνεται; Στην καγκελαρία µπούκαραν µέσα οι εισαγγελείς, οι
αστυνοµικοί συλλάβαν κόσµο. Στην Ελλάδα συµβαίνει το αντίθετο. Βγαίνει η οµάδα του Μαξίµου και συλλαµβάνει όποιον διαφωνεί µαζί τους και όχι µόνο τον συλλαµβάνει αλλά τον στέλνει
και στο απόσπασµα. Σε λίγο θα σας τα πω.
Κάποιοι, λοιπόν, πιστεύουν ότι µε µηνύσεις θα λυθεί το πρόβληµα της χώρας. Με µηνύσεις δε λύνεται το πρόβληµα της
χώρας. Εγώ θα είµαι ξεκάθαρος. Δεν λύνεται, διότι ακούνε πολλούς γραφικούς. «Κάντε εξώδικα, κάντε µηνύσεις, κάντε νόµους
τάδε». Δεν υπάρχουν αυτά. Όσο η δικαιοσύνη ελέγχεται από την
όποια κυβέρνηση δεν θα υπάρξει δικαιοσύνη στην Ελλάδα. Τελεία και παύλα. Αυτό θα το κάνουµε εµείς. Θα απογαλακτίσουµε
τη νοµή της εξουσίας, τη νοµοθετική, την εκτελεστική και τη δικαστική. Τέλος η πλακίτσα. Είµαστε η µοναδική φωνή πραγµατικά.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
Κι εδώ ακριβώς έρχεται το µέγα ερώτηµα. Είστε Κυβέρνηση.
Είναι δυνατόν να χρησιµοποιείτε όλες τις δικαστικές και διωκτικές αρχές εναντίον των αντιπάλων σας, εναντίον αυτών που διαφωνούν; Όλες; ΕΣΡ, Αστυνοµία! Κυνηγάτε κάθε διαφωνούντα
επιστήµονα. Έστειλαν γιατρούς που διαφωνούσαν µε την καθεστηκυία τάξη της Νέας Δηµοκρατίας περί εµβολίων και υποχρεωτικού εµβολιασµού, τον κ. Κούβελα, τον κ. Γάκη, τους έστειλαν
όχι να απολογηθούν στον ιατρικό σύλλογο, ακούστε τι κάνατε,
αλλά στην υπηρεσία προστασίας του πολιτεύµατος. Είστε µε τα
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καλά σας; Τι δουλειά έχει η επιστήµη µε την αντιδηµοκρατική;
Στην υπηρεσία προστασίας του πολιτεύµατος ο Κούβελας και ο
Γάκης; Δικοί σας άνθρωποι, της Νέας Δηµοκρατίας είναι και οι
δύο. Και ο Κούβελας και ο Γάκης προέρχονται από τα σπλάχνα
του καραµανλισµού σας. Τα ξεχνάτε αυτά; Είστε µε τα καλά σας;
Είναι δυνατόν ο γιατρός να διώκεται για την επιστηµονική του
άποψη, από την αντιδηµοκρατική κιόλας; Τι είναι αυτά που κάνετε; Διώκονται από την υπηρεσία προστασίας του πολιτεύµατος
και ο κ. Κούβελας και ο κ. Γάκης και όσοι διαφωνούν. Τι θέλετε
να κάνετε δηλαδή; Χούντα; Αυτό θέλετε να κάνετε; Τι να σας πω,
δεν ξέρω.
Έγραψε ο Καζαντζάκης στην «Αναφορά στον Γκρέκο». «Είδα
κάποτε µια µέλισσα πνιγµένη µες στο µέλι και κατάλαβα». Αυτοί
είστε. Στο τέλος θα πνιγείτε µες στο µέλι όλοι, γιατί το µέλι το
παίρνετε για να το γεύεστε. Εσείς βουτάτε µες στο µέλι οι περισσότεροι Υπουργοί σας και ο Πρωθυπουργός. Μόνο οι business σας ενδιαφέρουν. Δέκα λέξεις απλές. Το µέλι είναι η
εξουσία και η µέλισσα πέφτει µες στην εξουσία και πέφτει µέσα
στη διαφθορά. Η µέλισσα είναι η Κυβέρνηση. Να τα ξεκαθαρίσουµε.
Και επειδή τα κόµµατα εξουσίας αρνούνται τη σοβαρή µας
πρόταση, την καταθέσαµε στον Πρωθυπουργό, προσωπικά ο
ίδιος, να θεσπιστεί αρχή ελέγχου δηµοσκοπήσεων και χειραγώγησης κοινού. Είναι η πρότασή µας. Αρχή ελέγχου δηµοσκοπήσεων και χειραγώγησης κοινού.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
Να θεσπιστεί συνταγµατικό δικαστήριο, να θεσπιστεί αλλαγή
εκλογής των δικαστών µας. Ακαταδίωκτο, ανεξέλεγκτο, άβατο
τέλος σε µια δηµοκρατία που σέβεται τον εαυτό της. Αυτά η Ελληνική Λύση θα τα λύσει σύντοµα, γιατί είµαστε βέβαιοι ότι ο ελληνικός λαός θα µας δώσει το δικαίωµα αυτό να εφαρµόσουµε
το δικό µας πρόγραµµα που είναι υπέρ του ελληνικού λαού, υπέρ
των απλών πολιτών και όχι των ολιγαρχών.
Κλείνοντας και για να µη σας κουράζω, καλό θα ήταν µετά
τους Ρουµάνους πυροσβέστες που ήρθαν και έσβησαν την πυρκαγιά στην Εύβοια, να φέρουµε και εισαγγελείς από την Αυστρία
µήπως και λύσουµε το πρόβληµα. Εισαγγελείς από την Αυστρία
να µπουκάρουν κανονικά στο Μαξίµου και να δούµε όλα τα payroll των δηµοσιογράφων. Δεν τους φέρνουµε και αυτούς;
Και επειδή, κύριε Υπουργέ, είστε αρµόδιος για την ενέργεια
θα σας πω τα εγκληµατικά σας λάθη. Κλείσατε λιγνίτες, κλείσατε
ΔΕΗ. Κόστος εισαγωγής υδρογονανθράκων την τελευταία δεκαετία 150 δισεκατοµµύρια ευρώ, κύριε Σκρέκα. Την τελευταία
δεκαετία έδωσε η Ελλάδα 150 δισεκατοµµύρια ευρώ σε εισαγωγές υδρογονανθράκων. Και σας ρωτώ: Η Ελλάδα δεν έχει φυσικό
αέριο, δεν έχει λιγνίτες; Έχει, κύριε Σκρέκα. Μιλάτε µε άνθρωπο
που το ξέρει το θέµα, ξέρει το γήπεδο πολύ καλά. Και αν δεν ξέρετε εσείς, σας συνιστώ να πάτε στον κ. Κονοφάγο, δικός σας
άνθρωπος, Νέα Δηµοκρατία είναι και την κ. Φωκιανού. Νέα Δηµοκρατία είναι οι άνθρωποι, δεν είναι δικοί µας. Τα έχουν γράψει,
έχουν κάνει συνέδρια, έχουν κάνει οµιλίες, έχουν γίνει τα σεισµογραφικά, τα παγώσατε ως Νέα Δηµοκρατία, για να µην τα ξεχνάµε όλα αυτά.
Αν ακούγατε, όµως, τη φωνή της Λύσης, κύριε Σκρέκα, -τον
Απρίλιο του 2020, σας τα είχα πει εδώ, στον Πρωθυπουργό,
κύριε Σκρέκα- δεν θα φτάναµε στο σήµερα. Μας ακούτε επιµέρους, µε τα «Ραφάλ», µε τα «Μπελαρά». Μας ακούτε πού και πού,
αλλά ακούστε. Το 2020, λοιπόν, τον Απρίλιο σας είχα πει ότι το
βαρέλι είχε 20 δολάρια. Το είχα πει εδώ στον κύριο Πρωθυπουργό. Πηγαίντε και προαγοράστε πετρέλαιο και φυσικό αέριο.
Τώρα που πλησιάζει τα 100 δολάρια το βαρέλι, περίπου 500%
επάνω, αν αγοράζετε για 1 δισεκατοµµύριο ευρώ, θα είχαµε 5
δισεκατοµµύρια ευρώ κάβα. Έτσι το λέτε εσείς. Το ξέρετε, ασχολείστε µε αυτά εσείς έτσι και αλλιώς στο επάγγελµά σας και τουλάχιστον εσείς επαγγέλλεστε και κάτι. Θα είχαµε κάβα 5
δισεκατοµµύρια ευρώ, 6 δισεκατοµµύρια ευρώ, 10 δισεκατοµµύρια ευρώ, κύριε Σκρέκα, αλλά δεν ακούτε. Όχι. Σας είχαµε πει
να αγοράσετε φυσικό αέριο. Η τιµή του είναι 100% πάνω σήµερα.
Θάψατε και το φυσικό αέριο και το πετρέλαιο µε δηλώσεις του
Πρωθυπουργού και του κ. Δένδια.
Τέταρτο λάθος. Θάψατε τους λιγνίτες. Η αξία τους µε 50 δο-
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λάρια το βαρέλι να τα ακούσει ο ελληνικός λαός θέλω, ήταν 230
δισεκατοµµύρια ευρώ τα αποθέµατα που διέθετε η Ελλάδα, σύµφωνα µε την έκθεση του ΙΓΜΕ.
Tώρα πλησιάζει τα εκατό. Πάει για διακόσια. Ξέρετε πόσο
είναι; Ένα τρισεκατοµµύριο αν πάει στα 200 δολάρια το βαρέλι.
Περίπου 800 δισεκατοµµύρια λεφτά του ελληνικού λαού. Αλλά
έχουµε εδώ τους Υπουργούς Νέας Δηµοκρατίας να επιµένουν
στην «πράσινη» ανάπτυξη και τα παραµύθια τους. Στον ΟΗΕ ο
ίδιος ο Πρωθυπουργός, λοιπόν, ακύρωσε το πετρέλαιο. Εάν µας
ακούγατε θα είχαµε τώρα να µοιράσουµε στον ελληνικό λαό,
κύριε Σκρέκα, και κύριοι της Νέας Δηµοκρατίας τουλάχιστον δεκαπέντε δισεκατοµµύρια ευρώ κέρδος σε ένα χρόνο µόνο. Και
τα οπλικά συστήµατα θα παίρναµε και θα είχαµε και πέντε δισεκατοµµύρια να τα µοιράσουµε στον ελληνικό λαό. Όχι όπως µάθατε εσείς να µοιράζετε επιδοµατάκια και να δανείζεστε µε
επιτόκιο χαµηλό. Λες και δεν είναι τόκος αυτός. Να δούµε τι θα
γίνει µετά από έναν χρόνο µε την ιστορία αυτή.
Θα πούµε, λοιπόν, αλήθειες. Είπα στον κ. Σκρέκα που είπε ότι
δεν ξέρει ότι υπάρχουν υδρογονάνθρακες. Υπάρχουν δύο ειδικοί
της Νέας Δηµοκρατίας, η Τερέζα Φωκιανού και ο Ηλίας Κονοφάγος. Αναλύσεις των εταιρειών «PGS» και «SPECTRUM». Υπάρχουν
αναρτηµένες
στο
Υπουργείο
Τεχνολογίας.
Παρουσιάστηκαν στο διεθνές συνέδριο του Γεωπολιτικού Κέντρου Ερευνών στο Λονδίνο στις 12-12-2016. Το µέγεθος του κοιτάσµατος του φυσικού αερίου νοτιοδυτικά και νοτιοανατολικά
της Κρήτης, οι στόχοι δηλαδή, είναι πολλαπλάσιο µεγαλύτερο
από το µεγαλύτερο κοίτασµα του Κατάρ, εκεί κοντά, που έχει φυσικό αέριο. Μη µου λέτε, λοιπόν, ότι δεν έχει. Ρωτήστε τους κυρίους αυτούς και την κυρία αυτή. Πολλαπλάσιο, παρακαλώ.
Μιλάµε για το Κατάρ τώρα, τον εµίρη του Κατάρ, την φίλη της
Τουρκίας. Σας λέω τι λένε οι άνθρωποι που πρόσκεινται στη Νέα
Δηµοκρατία. Είναι φίλοι τους, δικοί τους άνθρωποι. Θα µου πείτε:
Είναι Νέα Δηµοκρατία αυτό το µόρφωµα; Δεν είναι Νέα Δηµοκρατία, δυστυχώς. Δεν είναι η Νέα Δηµοκρατία του Καραµανλή.
Είναι η Νέα Δηµοκρατία του κ. Μητσοτάκη ο οποίος είναι ΠΑΣΟΚ,
ΚΙΝΑΛ και ΣΥΡΙΖΑ µαζί. Δεν έχει καµµία σχέση µε τη Νέα Δηµοκρατία. Εδώ κυνηγάτε τον Γάκη και τον Κούβελα, τους επιστήµονες για ιατρικούς λόγους.
Ποιες είναι οι προτάσεις µας; Εµείς ήρθαµε εδώ για να καταθέσουµε προτάσεις. Να µην ακούσω πάλι οχλαγωγία. Πρόταση.
Επιτέλους χρησιµοποίηση της πυρηνικής ενέργειας. Ήρθε η ώρα
η Ελλάς να µπει στο παιχνίδι αυτό και να δώσει παράδειγµα, γιατί
κάποιοι απορούν.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
Είναι καθαρή, είναι φθηνή, είναι κατά βούληση πηγή ενέργειας
σε αντίθεση µε τις ΑΠΕ. Ανησυχούν όλες οι κυβερνήσεις, λέει,
γιατί είναι πυρηνικά. Δίπλα στη Βουλγαρία έχουµε το Κοζλοντούι,
που είναι ένα παλιό πυρηνικό εργοστάσιο που από εκεί παίρνετε
ρεύµα. Το να κάνουµε ένα τεχνολογικό θαύµα, πυρηνικό εργοστάσιο δικό µας στην Ελλάδα είναι κακό; Ακούστε και το άλλο.
Οι Γάλλοι έχουν πενήντα έξι πυρηνικούς αντιδραστήρες σε λειτουργία τώρα που µιλάµε. Παράγουν το 71% της ενέργειας τους
από πυρηνικά εργοστάσια. Ποια είναι τα πλεονεκτήµατα έναντι
των ΑΠΕ; Επειδή είστε οπαδοί των ΑΠΕ. Ακούστε. Η πυρηνική
ενέργεια παρέχεται αδιάλειπτα. Δεν εξαρτάται από καιρικές συνθήκες ούτε από στάθµη υδάτων. Δεν επηρεάζεται από τις τιµές
των καυσίµων. Είναι φιλική στο περιβάλλον και παρέχει µάξιµουµ
ισχύος που µπορεί να παράγει το δίκτυο της ελληνικής χώρας.
Με ένα πυρηνικό. Αυτούς φοβάστε; Τέτοιο αριστεροφοβικό σύνδροµο διακατέχει τη Νέα Δηµοκρατία, αυτή τη µεγάλη παράταξη; Τους φοβάστε; Ως πότε θα τους φοβάστε; Είστε ικανοί να
διαγράψετε εκατόν πενήντα Βουλευτές αρκεί να το ζητήσουν
αυτοί. Έτσι θα ασκήσετε κυβέρνηση; Φοβικό σύνδροµο µε την
Αριστερά; Ναι, γιατί η Αριστερά έχει οικολογικές ευαισθησίες,
κύριε Αµυρά, και λέει ότι δεν θέλει πυρηνικά εργοστάσια. Δεν θέλουν και όπλα αυτοί. Αυτή είναι άλλη ιστορία. Θα πολεµάµε µε
σφεντόνες.
Πάµε στο δεύτερο. Άλλη πρόταση της Ελληνικής Λύσης. Εξορύξεις φυσικού αερίου και πετρελαίου. Τρίτη πρόταση: επαναφορά χρήσεως του λιγνίτη µε νέες µεθόδους οικολογικά καλές.
Υπάρχουν. Τι να πω άλλο; Τι µπορώ να πω άλλο;
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(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
Κύριοι Υπουργοί, σας είχα πει πριν ενάµιση χρόνο εδώ ότι
πέρα από την ενεργειακή κρίση έρχεται και η πείνα, κύριε Μπουκώρο. Ο Οργανισµός Τροφίµων και Γεωργίας του ΟΗΕ λέει ότι
οι τιµές µεγάλων οµάδων βασικών ειδών διατροφής, σιτηρά, φυτικά έλαια, γαλακτοκοµικά και ζάχαρη θα ανέβουν τουλάχιστον
κατά 60%. Ακούστε τα νούµερα. Το λέει ο Οργανισµός Τροφίµων
και Γεωργίας του ΟΗΕ. Κατά 60% µε 70% θα ανέβουν οι τιµές.
Προειδοποιούσα ενάµιση χρόνο τώρα. Η Ελληνική Λύση, ο Πρόεδρός της ούρλιαζε. Δεν µας ακούγατε. Τώρα το 8% ανάπτυξη
που ευαγγελίζεστε, δεν ξέρω από πού θα βγει. Είναι σαν την
αριθµητική του Κηλαηδόνη: πέντε συν πέντε συν δεκαπέντε,
τριανταπέντε. Κάτι κάνω λάθος. Ξανά από την αρχή. Έτσι πηγαίνετε. Θα βγούµε, δυστυχώς, εµείς δικαιωµένοι. Οι Γερµανοί εξαγοράζουν εταιρείες τροφίµων στην Ελλάδα. Ξυπνήστε. Κίνηση
µατ λέει από την «Delivery Hero», e-Food, στη λιανική. Εξαγοράζει την «KIOSKY’S». Δεν θα αφήσουν τίποτα όρθιο. Την λιανική,
το χονδρεµπόριο, βιοµηχανία τροφίµων. Εδώ σας είχε πει η Ελληνική Λύση, ο Πρόεδρος της πριν ένα χρόνο, να κάνουµε κάτι
µε τη βιοµηχανία τροφίµων, που είναι το µέλλον και το νερό.
Εσείς τι κάνετε; Ξεπουλάτε το νερό, ξεπουλάτε την ενέργεια, ξεπουλάτε την τροφή. Δεν βοηθάτε τις ελληνικές εταιρείες.
Ξέρετε πόσο κοστίζουν τα µεταφορικά, κύριε Υπουργέ, κύριε
Σκρέκα, για να φέρετε ένα προϊόν από την Κίνα; Να σας πω εγώ
που ξέρω. Γιατί εσείς οι περισσότεροι δεν ξέρετε. Ακούστε, λοιπόν. Ένα σαραντάρι κοντέινερ, µε µήκος σαράντα πόδια –µε κοντέινερ έρχονται- για χρήση δύο µηνών, πόσο χρειάζεται να έρθει
από την Κίνα; Κόστιζε 2.500 ευρώ και κοστίζει 13.000 ευρώ. Τώρα
που µιλάµε. Ξέρετε τι σηµαίνει αυτό, κύριε Σκρέκα; Ότι αυτή η
τιµή θα πάει στο προϊόν. Να η ακρίβεια πώς έρχεται. Δεν κάνετε
τίποτα. Πραγµατικά δεν κάνατε τίποτα.
Τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ τροµάζουν. Η σοβαρή ανεπάρκεια
τροφής που αντιµετωπίζει η οικογένεια είναι στο 6,1%. Το 13,2%
των οικογενειών ανησυχεί ότι δεν έχει αρκετή τροφή για τα παιδιά τους. Της ΕΣΛΤΑΤ είναι αυτά. Το 12,8% δεν έχει τη δυνατότητα να τραφεί µε υγιεινή και θρεπτική τροφή. Το 14,1% των
Ελλήνων δεν τρώει ορισµένα είδη τροφών. Το 6,2% αναγκάσθηκε
να παραλείψει ένα γεύµα. Τα ακούτε αυτά;
Αυξήσεις φυσικού αερίου 108%. Καυσίµων 18%. Λιανικών 21%.
Η ΕΛΣΤΑΤ τα λέει αυτά. Αρνιού-κατσικιού κατά 17,5%. Μεταφορών µε αεροπλάνο 20%. Πώς είναι δυνατόν να επιβιώσουν οι Έλληνες; Πώς είναι δυνατόν να επιβιώσουν οι επιχειρήσεις; Τι κάνει
η Επιτροπή Ανταγωνισµού; Ερευνά πιθανότητα καρτέλ πουθενά;
Ή τα αφήνει όλα στον αέρα; Πώς να είναι ανταγωνιστικές οι επιχειρήσεις στην Ελλάδα, όταν η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα
λέει ότι η Ελλάδα έχει τα ακριβότερα τραπεζικά δάνεια; Δεν τα
λένε αυτά τα ελληνικά κανάλια που χρηµατοδοτείτε. Τα ελληνικά
κανάλια τα εξαφανίζουν. Ξέρετε πως τα κάνουν. Δεν βάζουν καθόλου την είδηση. Την πετάνε. «Αυτή δεν κάνει είναι εναντίον της
Νέας Δηµοκρατίας, βγάλτε την απ’ έξω». Βγήκε µε ανακοίνωση
η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και είπε ότι η Ελλάς έχει τα ακριβότερα τραπεζικά δάνεια. Πώς θα έρθει η ανάπτυξη; Πετώντας;
Βάλτε και το κόστος της ενέργειας που είναι στα ύψη.
Τι κάνατε, λοιπόν, κύριε Σκρέκα και κύριε Σκυλακάκη, που
είστε εδώ; Σοβιετικού τύπου οικονοµική πολιτική. Πραγµατικά
είστε σοβιετικοί. Τι κάνατε; Επιδοµατική πολιτική. Αυτό είναι σοβιετικό καθεστώς «ζήστε µε επιδοµατάκια». Δηλαδή, σπαταλήσατε 40 δισεκατοµµύρια ευρώ δανεικά λεφτά –πρέπει να τα
επιστρέψουµε- χωρίς να δηµιουργηθεί παραγωγή πλούτου. Αντί
να παράγουµε θέσεις εργασίας, αντί να παράγουµε πλούτο, παρήγαγε η χώρα εκµαυλισµένους νέους οι οποίοι προτιµούν τα
500-600 ευρώ για να µπορούν να κάθονται. Δεν γίνεται έτσι πολιτική. Παράγετε φόρους, µειώσεις µισθών και συνεχή ξεπουλήµατα.
Πουλήσατε ένα από τα µεγαλύτερα λιµάνια της Ευρώπης, τον
Πειραιά. Το πουλήσατε. Είναι από τα είκοσι µεγαλύτερα στη διακίνηση εµπορευµάτων. Έχετε την τέταρτη υψηλότερη φορολογία στα καύσιµα. Μειώστε τον φόρο στα καύσιµα να ζεσταθεί ο
ελληνικός λαός, να ζεσταθούν οι Έλληνες.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
Οι περισσότεροι δεν ξέρετε οικονοµικά. Αν µειώσετε τον φόρο
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στα καύσιµα αυξάνεται το ΑΕΠ σου κατά 2 δισεκατοµµύρια.
Πάρτε δίπλα κάποιον καλό και σοβαρό οικονοµολόγο. Έχουµε
εµείς τον κ. Βιλιάρδο. Να σας τον κάνουµε µετεγγραφή. Θέλετε
να σας βοηθήσουµε κιόλας; Ακόµη και τώρα λέτε ότι ο τουρισµός είναι η βαριά βιοµηχανία. Μα είναι λάθος αυτό που λέτε.
Ακούστε τώρα. Η Αυστρία έχει εξήντα εκατοµµύρια τουρίστες.
Η Ελβετία είχε εξήντα πέντε εκατοµµύρια τουρίστες. Η Πορτογαλία παραπάνω από µας. Τι βαριά βιοµηχανία; Κλείσατε τα ναυπηγεία. Κλείσατε τη ΔΕΗ. Κλείσατε λιγνίτες. Τι κάνετε;
Δολοφονείτε την Ελλάδα. Καταλάβετέ το.
Κλείνω εδώ για να σας πω µερικά λόγια πολιτικής έννοιας,
σύµφωνα µε τα µαθήµατα πολιτικής αγωγής. Ποια είναι η σηµασία στο δηµοκρατικό πολίτευµα της Αντιπολίτευσης, κύριοι συνάδελφοι; Είναι η στάση της, είναι το ύψος της, είναι ο λόγος των
στελεχών της. Η Ελληνική Λύση, λοιπόν, επιβεβαιώνει τη διαπίστωση όλων των σοβαρών ανθρώπων και Ελλήνων πολιτών ότι η
ηγεµονική της θέση εδώ είναι αδιαµφισβήτητη. Δεν αµφισβητείται από κανέναν. Επίσης, εδώ ακριβώς είναι που λέω καµµιά
φορά ότι σας βολεύει ο κ. Τσίπρας. Σας βολεύει αυτή η Αντιπολίτευση γιατί δεν σας κάνει αντιπολίτευση. Αν, πραγµατικά, είχατε πραγµατική αντιπολίτευση, γιατί έχουν και παραπάνω χρόνο
από εµάς και µεγαλύτερη πρόσβαση στα κανάλια, θα ήταν διαφορετικά τα πράγµατα. Η Κυβέρνηση εκτρέπεται συνεχώς, αυτοαναφέρεται και αυτοθαυµάζεται, γιατί δεν έχει αντιπολίτευση.
Ανύπαρκτη αντιπολίτευση.
Έρχεται, λοιπόν, η Ελληνική Λύση να καλύψει αυτό το κενό,
το κενό της σοβαρής, συγκροτηµένης, τεκµηριωµένης, επιχειρηµατολογηµένης αντιπολιτεύσεως, µε σοβαρότητα και µέτρο.
Ήρθε η ώρα, λοιπόν, -και το λέµε σε όλους τους Έλληνες- να
αποβάλουµε το ραγιαδισµό. Από το 1821 διώξαµε τον Τούρκο
αλλά δεν διώξαµε τον ραγιαδισµό. Διακόσια χρόνια µετά, τώρα
είναι η ιστορική ευκαιρία, έχουν ωριµάσει οι συνθήκες για να
έχουµε ένα λαµπρό µέλλον. Θυµηθείτε το αυτό συνέλληνές µου
στις επόµενες εκλογές. Όχι ψευτο-ιδεολογίες. Δεν επενδύουµε
σε ψευτο-ιδέες, δεν επενδύουµε σε ψευτο-λόγια. Επενδύουµε
στον άνθρωπο, επενδύουµε στον Έλληνα, επενδύουµε σε αυτόν
που θέλει να κάνει την Ελλάδα καλύτερη. Για εµάς -και το λέµε
ωµά, όπως και εσείς κάποιοι το λέτε ψιθυριστά- η Ελλάδα ποτέ
δεν πεθαίνει! Η πατρίδα δεν ξεπουλιέται, η εκκλησία δεν πεθαίνει, η ιστορία δεν ξεχνιέται!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
Όλοι εσείς τι κάνετε για αυτά; Θα σας πω εγώ. Έχετε γίνει
ουρά των ψευτο-αριστερών, ψευτο-προοδευτικών, ψευτο-διεθνιστών σε µία ατζέντα µε ΛΟΑΤΚΙ, µε gay pride και εναντίον των
Ελλήνων.
Δεν θα επιτρέψουµε σε κανέναν από εσάς να εκµαυλίσει τα
Ελληνόπουλα, να οδηγήσει την Ελλάδα στο χάος και, κυρίως, –
θα το πω ωµά- θα κρατήσουµε όρθια την Ελλάδα θέλετε δεν θέλετε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
Η παράταξη του γενάρχη Καραµανλή πρέπει να ορθοποδήσει
η ίδια, αλλιώς θα οδηγήσει την Ελλάδα στο γκρεµό.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
(Στο σηµείο αυτό ο Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης κ. Κυριάκος Βελόπουλος καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα
έγγραφα, τα οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
(Όρθιοι οι Βουλευτές της Ελληνικής Λύσης χειροκροτούν
ζωηρά και παρατεταµένα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ: Κυρία Πρόεδρε, µπορώ να έχω τον
λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Πείτε µου, κύριε συνάδελφε.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ: Θα ήθελα τον λόγο για δύο λεπτά
ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Παρακαλώ.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ: Ακούµε πάντα µε προσοχή και όσα
λέγονται εξ αριστερών µας και όσα λέγονται εκ δεξιών µας. Είναι
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η µοίρα των µεγάλων κυβερνητικών κοµµάτων να δέχονται κριτική και είναι οπωσδήποτε και δοµικό στοιχείο του δηµοκρατικού
µας πολιτεύµατος.
Προσωπικά, κυρία Πρόεδρε, και τις υπερβολές της Αντιπολίτευσης τις δέχοµαι γιατί είναι στο πλαίσιο του ρόλου τους.
Εκείνο που µε χαροποίησε αρχικά από τα όσα είπε ο αξιότιµος
Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης είναι ότι η οξύτητα του πολιτικού λόγου δεν προσφέρει απολύτως τίποτα στο δηµοκρατικό
µας πολίτευµα και στη δηµιουργία των θεσµών, για να το αναιρέσει ο ίδιος χρησιµοποιώντας χαρακτηρισµούς περί διαφθοράς,
δολοφόνων της πατρίδος κ. ο. κ.. Θέλω να προσθέσω ότι αυτά
δεν προσθέτουν τίποτα στον δηµοκρατικό µας διάλογο. Κατά τα
λοιπά, τα όσα είπε ο κ. Βελόπουλος απαιτούν πολλές προ ηµερησίας διατάξεως συζητήσεις στη Βουλή για να αναλυθούν,
γιατί, πραγµατικά, µέσα από έναν φορτισµένο λόγο, φορτισµένο
ιδεολογικά και πολιτικά, άνοιξε όλα τα θέµατα εν τάχει. Είναι θέµατα σοβαρά. Θα περιοριστώ µόνο σε τρία ζητήµατα.
Είναι πολύ εύκολο στο πλαίσιο ενεργειακής κρίσης να προτείνεις λύσεις πρόχειρες, η αποδοτικότητα και η αποτελεσµατικότητα των οποίων όµως δεν έχει δοκιµαστεί στην πράξη και στο
πεδίο. Και εν πάση περιπτώσει µπορεί να λες για πυρηνική ενέργεια -και πράγµατι έτσι είναι, τα στοιχεία είναι ορθά και το Κοζλοντούι υπάρχει στη Βουλγαρία και πενήντα έξι αντιδραστήρες
υπάρχουν στη Γαλλία-, µας διαφεύγει όµως ότι είµαστε σε µια
απολύτως σεισµογενή χώρα. Και εξ όσων εγώ γνωρίζω, οι αρµόδιοι επιστήµονες αυτό το ζήτηµα θέτουν. Βεβαίως τα πλεονεκτήµατα είναι αυτά που είπε και είναι αποδεδειγµένα, αλλά οι
υπαρκτοί κίνδυνοι που υποσηµαίνονται και υπογραµµίζονται ειδικά για το συγκεκριµένο γεωγραφικό χώρο που ανήκει η χώρα
µας, είναι και αυτή δεδοµένη και υπαρκτή.
Για τους θεσµούς µας είπε ο κύριος Πρόεδρος της Ελληνικής
Λύσης, για δικαιοσύνη, για ΕΣΡ κ.λπ.. Ακούµε τώρα τέτοια κριτική. Σκεφτείτε να κάναµε και παρεµβάσεις στη δικαιοσύνη και
στο ΕΣΡ. Υπενθυµίζω, κυρία Πρόεδρε, και εσείς το ξέρετε πάρα
πολύ καλά ότι η εκλογή του ΕΣΡ απαιτεί αυξηµένη πλειοψηφία
και η εκλογή του είναι συνεργασία και συµφωνία ευρύτερων πολιτικών δυνάµεων και όχι µόνο της Κυβέρνησης. Από πού, λοιπόν,
προκύπτει το αυθαίρετο συµπέρασµα ότι η Νέα Δηµοκρατία καίτοι έχει πλειοψηφία καθορίζει τα του ΕΣΡ ή της δικαιοσύνης και
του Συµβουλίου της Επικρατείας. Τώρα δεχόµαστε κριτική. Αν
κάναµε παρεµβάσεις θα προκαλούσαµε θύελλα.
Και εκείνο που µας στεναχωρεί ιδιαίτερα, γιατί θέλουµε να πιστεύουµε, πράγµατι, όπως το επισήµανε και ο ίδιος, ότι είµαστε
µια σοβαρή και ιστορική παράταξη, είναι να δεχόµαστε τέτοια
κριτική και µάλιστα µε τέτοια φρασεολογία. Πάντα λέω ότι το
πρελούδιο της ωµής βίας είναι η φραστική βία. Πράγµατι σε αυτό
συµφωνούµε. Αλλά πόσο το εφαρµόζουµε; Αγνοούν όλοι οι κύριοι της Αντιπολίτευσης, οι εκπρόσωποι, ότι µιλάµε για µια εκλεγµένη Κυβέρνηση και έναν εκλεγµένο Πρωθυπουργό, µε µια
σηµαντική πλειοψηφία, η οποία κατά κανέναν τρόπο δεν έχει
αναιρεθεί µέχρι τώρα που ακούγονται τα όσα ακούγονται στην
Αίθουσα του Κοινοβουλίου. Πόθεν προκύπτει ότι η Κυβέρνηση
έχει χάσει τη λαϊκή εντολή ή ότι αυτή έχει αποµειωθεί και δεν
µπορεί να εφαρµόσει το κυβερνητικό της πρόγραµµα στο οποίο
είναι προσηλωµένη; Γι’ αυτό ίσως και οι δηµοσκοπήσεις την επιβραβεύουν και την ενισχύουν. Διότι είναι από τις λίγες κυβερνήσεις σε αυτόν τον τόπο που ό,τι είπε προεκλογικά το εφαρµόζει
µετεκλογικά.
Μπορούµε να έχουµε διαφωνίες ιδεολογικές, πολιτικές, οικονοµικές ή οποιεσδήποτε άλλες. Αλλά δεν µπορούµε να διαφωνούµε ότι η Κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός έχουν
συγκεκριµένη ισχυρή εντολή να περατώσουν το έργο τους στο
πλαίσιο της τετραετίας. Διότι αυτά αµφισβητούνται, τα απολύτως
αυτονόητα. Λέµε από τη µία σεβασµός στους θεσµούς, αλλά από
την άλλη κορυφαίους θεσµούς του δηµοκρατικού µας πολιτεύµατος κάνουµε ό,τι είναι δυνατόν για να τους πλήξουµε. Τι πελώριες αντιφάσεις είναι αυτές µέσα στο πλαίσιο µιας και µόνης
οµιλίας;
Θα έλεγα κοντολογίς, κυρία Πρόεδρε αφού σας ευχαριστήσω
που µου δώσατε τον λόγο, ότι αν πρέπει να µείνει κάτι από την
προηγούµενη τοποθέτηση, είναι ότι οι ακραίες εκφράσεις, ο δι-
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χασµός του ελληνικού λαού, ο διχασµός των πολιτικών δυνάµεων
στον σύγχρονο κόσµο και στις τεράστιες απαιτήσεις που έχει η
χώρα και οι πολίτες µας µέσα σε αυτό το πολυσύνθετο ρευστό
και επικίνδυνο περιβάλλον, αυτό που χρειάζεται λιγότερο απ’ όλα
είναι ο φανατισµός και ο διχασµός.
Εµείς ως παράταξη του µέτρου και της λογικής θα συνεχίσουµε έτσι και πιστεύουµε ότι θα πείθουµε όλο και περισσότερους Έλληνες.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Σας ευχαριστώ, κύριε
συνάδελφε, και θα σας µαλώσω λίγο, γιατί µου ζητήσατε δύο
λεπτά και µιλήσατε πεντέµισι λεπτά.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ: Θα µου τα αφαιρέσετε από τον
χρόνο µου.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Κυρία Πρόεδρε, µπορώ να έχω τον
λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Δεν είναι θέµα χρόνου,
αλλά να προλάβουµε τη διαδικασία.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΗΤΑΣ: Κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Μισό λεπτό, κύριε
Χήτα.
Έχει ζήτησε ο κ. Φάµελλος τον λόγο για δύο λεπτά και αµέσως
µετά εσείς.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΗΤΑΣ: Κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Ζήτησε ο κ. Φάµελλος
τον λόγο πριν από εσάς.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΗΤΑΣ: Αναφέρθηκε σε µας δέκα λεπτά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Τι να κάνω τώρα; Έχει
ζητήσει τον λόγο ο κ. Φάµελλος. Δεν µπορώ να αλλάξω τη διαδικασία, κύριε Χήτα. Αµέσως µετά θα πάρετε τον λόγο.
Ελάτε, κύριε Φάµελλε.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας Δηµοκρατίας,
προσπαθώντας να λύσει κάποια θέµατα που αφορούν µάλλον τη
δεξιά οικογένεια, επέλεξε να ξεκινήσει µιλώντας για τον Πρόεδρο
της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης. Εδώ, λοιπόν, θέλω να ξεκαθαρίσουµε κάτι. Προσπαθείτε να υπερασπιστείτε όλα τα ζητήµατα
της λογικής και του µέτρου. Εµείς θέλουµε να πούµε το εξής: η
Κυβέρνηση αυτή εκλέχθηκε και όλες οι κυβερνήσεις έχουν εκλεγεί µε πρώτο και απαραβίαστο καθήκον την τήρηση του Συντάγµατος και των αρχών της δηµοκρατίας.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ: Αυτό κάνουµε.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Όταν υπάρχουν ζητήµατα παραβίασης των κανόνων δηµοκρατίας και διαφάνειας και όσον αφορά
τη διαχείριση δηµοσίου χρήµατος και όσον αφορά τη φίµωση
των µέσων ενηµέρωσης, αλλά και την προπαγάνδα την οποία
προσπαθείτε να υλοποιήσετε για να καλύψετε τις αδυναµίες της
πολιτικής σας, τότε, αγαπητοί συνάδελφοι, έχουµε υποχρέωση
να αναδεικνύουµε τα ζητήµατα αυτά. Και δεν µπορείτε να κατηγορείτε την Αντιπολίτευση όταν αναδεικνύει ζητήµατα δηµοκρατίας και ισονοµίας. Διότι αυτός είναι ο πυρήνας της δηµοκρατίας
και της ελευθερίας. Σε αυτή την περίπτωση, λοιπόν, θα σας καλούσαµε εµείς να έρχεστε εσείς σε ένα δηµοκρατικό διάλογο
που το ζητούν όλα τα κόµµατα της Αντιπολίτευσης για να αποκαλυφθούν θέµατα διασπάθισης δηµοσίου χρήµατος, παραβίασης δηµοκρατικών κανόνων, διαφάνειας αλλά και χειραγώγηση
των µέσων ενηµέρωσης. Αυτό είναι πολύ σηµαντικό, κύριε συνάδελφε, µην το υποτιµάτε µπροστά σε µία αν θέλετε, συνδικαλιστική οµιλία κάλυψης των αδυναµιών της Κυβέρνησης, µιλώντας
περί µέτρου και λογικής. Περί δηµοκρατίας εµείς θέλουµε να συζητάµε.
Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Ήµουν στο ένα λεπτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Ευχαριστώ, κύριε συνάδελφε.
Τον λόγο έχει ο κ. Χήτας.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΗΤΑΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε Μπουκώρο, υποµονή τριάντα δευτερόλεπτα.
Κύριε Φάµελλε, εµείς στην Ελληνική Λύση έχουµε µία οικογένεια κα είναι η Ελληνική Λύση. Για πολλές οικογένειες ψαχτείτε
εσείς στο κόµµα σας που έχετε µέσα Νέα Δηµοκρατία, ΠΑΣΟΚ,
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Κίνηµα Αλλαγής, Ελιά, Λεµόνι, τα πάντα. Ψαχτείτε εκεί για πολλές οικογένειες.
Κύριε Μπουκώρο, να σας πω λίγο επειδή σας βλέπω πολύ ανήσυχο και προβληµατισµένο για το αύριο. Είπατε ότι δεν προσφέρει στη δηµοκρατία αυτός ο λόγος, αυτό το φρασεολόγιο που
εµείς δεν εντοπίσαµε κάτι τέτοιο. Πείτε µας λίγο, προσφέρει στη
δηµοκρατία ο απόλυτος έλεγχος των µέσων µαζικής ενηµέρωσης;
Θα µας τρελάνετε, κύριε Μπουκώρο; Δεν λέτε κάτι άλλο, κύριε
Κοινοβουλευτικέ Εκπρόσωπε της Νέας Δηµοκρατίας; Μιλάτε
εσείς για διχασµό; Μιλάτε εσείς για διχασµό που έχετε χωρίσει
την Ελλάδα στα δύο; Βγαίνουν οι Υπουργοί σας και αποκαλούν
τους Έλληνες πολίτες «ψεκασµένους». Μιλάτε εσείς που έχετε
χωρίσει τους Έλληνες στα δύο; Σε αυτούς που κυκλοφορούν και
σε αυτούς που δεν κυκλοφορούν; Μιλάτε εσείς για διχασµό;
Είναι ντροπή.
Δεν µου λέτε, κύριε Μπουκώρο, ποιος εκλέγει τους προέδρους του ΕΣΡ; Ποιος εκλέγει τους προέδρους στα ανώτατα
δικαστήρια; Εσείς, η τρόικα εσωτερικού. Εσείς µε την ανάλογη
πλειοψηφία και µε τις κολεγιές βάλατε σε ανεξάρτητες αρχές
πέντε πασόκους για να κάνετε τα παιχνίδια σας. Σας έχει πάρει
χαµπάρι ο ελληνικός λαός.
Πάµε παρακάτω τώρα γιατί είπατε πάρα πολλά. Δεν µου λέτε,
η Κυβέρνησή σας χωρίς αµφισβήτηση είναι εκλεγµένη από τον
ελληνικό λαό, όµως, µε πενήντα έδρες δώρο και το 55% των Ελλήνων να απέχει από την ψηφοφορία. Δεν έχετε κανένα δικαίωµα, λοιπόν, να παίρνετε τέτοιες αποφάσεις και να ξεπουλάτε
την Ελλάδα µε πενήντα έδρες µπόνους που σας δίνει το εκλογικό
σύστηµα. Αυτοί σας ψήφισαν και να προσέχετε πάρα πολύ τι
λέτε. Όµως, για τον θεό δηλαδή, δεν θα µιλάτε εσείς για διχασµό
και για δηµοκρατία, που ελέγχετε τα πάντα και την τελευταία
εφηµερίδα, το τελευταίο ραδιόφωνο και κλείνετε και «κατεβάζετε» µέσα µαζικής διαδικτύωσης, το Twitter κ.λπ.. «Κατεβάσατε»
µε τα hoaxes το Twitter του Γραφείο Τύπου της Ελληνικής Λύσης
το οποίο έβγαζε µόνο τις ανακοινώσεις. Τι να λέµε τώρα! Και µιλάτε για δηµοκρατία εδώ µέσα;
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Ευχαριστούµε, κύριε
συνάδελφε.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ: Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Θα σας δώσω τον λόγο
µόνο για ένα λεπτό γιατί πρέπει να πάρει τον λόγο ο κύριος
Υπουργός, γιατί πρέπει να φύγει, και αµέσως µετά ο κ. Σιµόπουλος.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΚΩΡΟΣ: Αγαπητέ συνάδελφε, αν πρέπει
κάπου να µιλάµε για δηµοκρατία, έστω και ως υπενθύµιση, είναι
ακριβώς αυτός εδώ ο χώρος. Δεν χρησιµοποίησα ούτε προσωπικούς χαρακτηρισµούς, ούτε να ντρέπεστε είπα, ούτε το ένα,
ούτε το άλλο.
Έκανα κάποιες παρατηρήσεις, όπως επιβάλλει η θέση µου και
η παράταξη την οποία εκπροσωπώ, γιατί η µεγάλη φιλελεύθερη
παράταξη της Κεντροδεξιάς στην Ελλάδα και στην Ευρώπη ουδέποτε ταυτίστηκε µε ανελεύθερα καθεστώτα τα οποία έπνιξαν
κάθε διαφορετική φωνή, τα οποία ήλεγξαν κάθε µέσο ενηµέρωσης, τα οποία απαγόρευσαν στους πολίτες τους να εκφράσουν
οποιαδήποτε αντίθετη άποψη.
Εµείς τέτοιες βαλίτσες από το παρελθόν δεν κουβαλάµε ούτε
από τη µια πλευρά, ούτε από την άλλη πλευρά του ιδεολογικού
φάσµατος. Υπήρξαµε πάντα φιλελεύθεροι και σοβαροί. Υλοποιούµε την εντολή του ελληνικού λαού, κύριε συνάδελφε. Αυτό κάνουµε.
Είπα προηγουµένως ότι αναγνωρίζω και τις υπερβολές από
την πλευρά των κοµµάτων της Αντιπολίτευσης. Είναι στο πλαίσιο
του ρόλου τους ακόµα κι αυτές. Ωστόσο, το να έρχεσαι στην Αίθουσα και να λες ότι οι οξύτητες δεν προσφέρουν τίποτα και να
χρησιµοποιείς οξύ πολιτικό λόγο είναι µια πελώρια αντίφαση.
Αυτό υπογράµµισα και αυτό υπογραµµίζω για να γίνει κτήµα
όλων µας και έτσι όλοι θα έχουµε προσφέρει στον ελληνικό λαό.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κι εµείς ευχαριστούµε.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Τον λόγο έχει ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών κ. Σκυλακάκης.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Παρουσιάζω την τροπολογία του Υπουργείου Οικονοµικών
που αφορά ορισµένα επιµέρους θέµατα:
Το πρώτο θέµα είναι µια παράταση που δίνουµε στις επιταγές
για τις επιχειρήσεις της βόρειας Εύβοιας. Είναι αναγκαία γιατί οι
άνθρωποι δεν πληροφορήθηκαν όλοι µέσα στο σοκ εκείνων των
ηµερών τη δυνατότητα που είχαν.
Το δεύτερο θέµα είναι στην ήδη ψηφισµένη από τη Βουλή ρύθµιση για τον Πρίνο να δώσουµε τη δυνατότητα, εκτός από εµπορικές τράπεζες, να χρησιµοποιηθούν και δάνεια από διεθνή
χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα.
Το τρίτο θέµα είναι µια παρέµβαση για να διευκολύνουµε την
πληρωµή των ληξιπρόθεσµων οφειλών που είναι ένα πρόβληµα
που παραµένει δυστυχώς και πρέπει να το αντιµετωπίσουµε και
το οποίο αφορά τη δυνατότητα των φορέων της γενικής κυβέρνησης, πλην της κεντρικής διοίκησης και των ΟΤΑ, να λαµβάνουν
µέχρι 20 Ιανουαρίου κάθε έτους έως και το 1/4 της προβλεπόµενης ετήσιας επιχορήγησης ή χρηµατοδότησης, έτσι ώστε να αρχίζουν να πληρώνουν από νωρίς και να µη δηµιουργούνται
εποχικά ληξιπρόθεσµα.
Το ίδιο κάνουµε και µε καθορισµό δόσεων για την τµηµατική
καταβολή της επιχορήγησης των νοσοκοµείων για να ξέρουν τα
νοσοκοµεία µας πότε ακριβώς θα λαµβάνουν τα χρήµατα που
έχουν από την τακτική επιχορήγηση για να µπορούν να κάνουν
ταµειακό προγραµµατισµό, ώστε και αυτοί να µη συσσωρεύουν
ληξιπρόθεσµα.
Το τέταρτο θέµα είναι η παράταση της ειδικής διαχείρισης της
«ΛΑΡΚΟ» για τρεις µήνες. Η διαγωνιστική διαδικασία δείχνει σηµαντικό ενδιαφέρον και θα λυθεί ένα µεγάλο πρόβληµα που
υπάρχει εδώ και πολλά χρόνια µε σοβαρό δηµοσιονοµικό κόστος.
Στη συνέχεια είναι µια πρόβλεψη για τη διαδικασία επιχορήγησης επιχειρήσεων και µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα στη νέα νοµοθεσία που κάναµε για την κρατική αρωγή. Αυτό είναι ένα κενό
γιατί υπάρχουν πληττόµενοι που είναι και µη κερδοσκοπικοί οργανισµοί από φυσικές καταστροφές και υπάρχει εκεί µια διαδικασία.
Το επόµενο είναι να έχει τη δυνατότητα η «Επιτροπή 2021»
από ιδιωτικούς πόρους που είχε να µπορεί να κάνει δωρεές.
Και τελευταίο θέµα είναι να υπάρχει επίσης η δυνατότητα στο
Υπουργείο Τουρισµού να αξιοποιήσουν δωρεές για τη δηµιουργία δηµιουργικού υλικού για τις εκστρατείες που έχει το Υπουργείο στο εξωτερικό.
Αυτά ήθελα να παρουσιάσω.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κι εµείς ευχαριστούµε,
κύριε Υπουργέ.
ΘΕΟΠΙΣΤΗ (ΠΕΤΗ) ΠΕΡΚΑ: Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να
κάνω µια ερώτηση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Ορίστε, κυρία συνάδελφε.
ΘΕΟΠΙΣΤΗ (ΠΕΤΗ) ΠΕΡΚΑ: Κύριε Υπουργέ, µας κάνει εντύπωση η διάταξη που αφορά στην «ENERGEAN OIL», διότι πριν
από τέσσερις µήνες νοµίζω µε αντίστοιχη διάταξη είχε εγγυηθεί
το ελληνικό δηµόσιο ένα δάνειο 90,5 εκατοµµυρίων, αν δεν κάνω
λάθος, κι έρχεστε σήµερα και το επεκτείνετε και για τα χρηµατοπιστωτικά; Το ένα είναι αυτό.
Και το δεύτερο είναι τι γίνεται µε τη «ΛΑΡΚΟ»; Διότι βλέπουµε
ότι πάλι δίνετε µια παράταση. Προφανώς δεν µπορείτε να καλύψετε τον χρόνο µέχρι τον Φλεβάρη γιατί η πώληση πάει για πτώχευση και άρα δεν βγαίνει. Οπότε τι εξυπηρετεί η παράταση και
τι σχέδια έχετε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κύριε Υπουργέ, έχετε
τον λόγο.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Πολύ σύντοµα θα ήθελα να πω πως στην περίπτωση
της «ENERGEAN» το σχετικό δάνειο έχει προσφερθεί να το
δώσει ένας διεθνής χρηµατοπιστωτικός οργανισµός, η Αναπτυ-
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ξιακή Τράπεζα της Μαύρης Θάλασσας. Αυτό είναι προς το συµφέρον του δηµοσίου, γιατί είναι καλύτερο για εµάς το δάνειο να
έχει δοθεί µε τους όρους ενός διεθνούς χρηµατοπιστωτικού οργανισµού που έχει αυξηµένα, αν θέλετε, εχέγγυα σε σχέση µε τις
εµπορικές τράπεζες. Αυτό είναι το ένα και δεν έχει κάτι άλλο.
Και σε ό,τι αφορά τώρα τη «ΛΑΡΚΟ» θα ήθελα να πω πως
έχουµε έναν διαγωνισµό που έχει εκδηλωθεί σηµαντικό ενδιαφέρον και όπως όλοι οι διαγωνισµοί θέλει µερικούς µήνες ακόµη
για να ολοκληρωθεί. Πιστεύουµε ότι θα πάει καλά.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Ευχαριστούµε, κύριε
Υπουργέ.
Μπαίνουµε στον πρώτο κύκλο οµιλητών µε φυσική παρουσία.
Τον λόγο έχει τώρα ο κ. Σιµόπουλος από τη Νέα Δηµοκρατία.
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ (ΣΤΡΑΤΟΣ) ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κυρία
Πρόεδρε.
Κύριοι Υπουργοί, αγαπητοί συνάδελφοι, προφανώς στηρίζω
τις πρωτοβουλίες και τις τροπολογίες του Υπουργείου Οικονοµικών οι οποίες βάζουν κι αυτές µε τη σειρά τους κάποιες σταυροβελονιές σ’ αυτό που ονοµάζω «καµβά ανάπτυξης».
Όµως, παίρνω την ευκαιρία να ζητήσω από τον παριστάµενο
Αναπληρωτή Υπουργό να υλοποιήσει µια εκπεφρασµένη επιθυµία, που µάλλον σε µια πρότασή µου είχε αποδεχθεί, προφορικά
βέβαια, ότι είναι λογικό να υπάρχει στους φόρους κληρονοµιάς
των ανθρώπων οι οποίοι έχουν αποδεδειγµένα πεθάνει από
COVID κάποια διαδικασία διευκόλυνσης ως προς την καταβολή
τους.
Νοµίζω ότι ήρθε η ώρα να υλοποιήσουµε κάτι τέτοιο. Δεν λέω
ότι αποτελεί δέσµευση, αλλά θεωρώ ότι στα πλαίσια των µέτρων
που έχουµε πάρει για να διευκολύνουµε γενικά τους συµπολίτες
µας µε οικονοµικά µέτρα θα µπορούσε να είναι και κάτι τέτοιο.
Επίσης -ευχαριστώ πολύ, κύριε Υπουργέ- να τονίσω ότι είδαµε
πριν λίγο σε αυτήν την Αίθουσα τη συµπόρευση του ΣΥΡΙΖΑ µε
την Ελληνική Λύση. Το είδαµε και αυτό.
Έρχοµαι τώρα στο νοµοσχέδιο. Η διαδικασία για να πετύχουµε
τους στόχους του εθνικού σχεδίου για την ενέργεια και το κλίµα
απαιτεί συνεχείς παρεµβάσεις και νοµοθετικές ρυθµίσεις που θα
επιτρέπουν τις δράσεις επέκτασης των ΑΠΕ, αλλά και τις δράσεις εξοικονόµησης ενέργειας στα κτήρια να επιταχύνονται. Απέναντί µας είναι οι γραφειοκρατικές αγκυλώσεις και αρκετές
φορές η αδυναµία του στενού δηµόσιου τοµέα να ανταποκριθεί
στις νέες ανάγκες που συνεχώς δηµιουργούνται. Τέτοιες παρεµβάσεις περιλαµβάνει το υπό συζήτηση σήµερα νοµοσχέδιο, παρεµβάσεις η αναγκαιότητα των οποίων προέκυψε µέσα από την
πράξη και πρέπει να εφαρµοστούν άµεσα.
Περιλαµβάνει, επίσης, και την ενσωµάτωση µιας οδηγίας για
την οποία καµµία πλευρά από ό,τι αντιλαµβάνοµαι της Βουλής
δεν έχει αντιρρήσεις. Έτσι η επιβεβληµένη σε άλλες περιπτώσεις
διαβούλευση παρακάµπτεται. Παραµένει, όµως, χώρος ανταλλαγής απόψεων και πιθανών βελτιωτικών παρεµβάσεων η Βουλή.
Κατά τη γνώµη µου όταν κάποια θέµατα είναι επείγοντα πρέπει
να υπάρχουν νοµοθετικές παρεµβάσεις και να λύνονται ξεπερνώντας ακόµη και τη διαβούλευση, µία διαβούλευση που επί της
προηγούµενης διακυβέρνησης πάρα πολλές φορές δεν κατέληξε
πουθενά και γι’ αυτό ακούµε συχνά από στελέχη της προηγούµενης κυβέρνησης να λένε ότι δεν πρόλαβαν.
Στέκοµαι τώρα στο συγκεκριµένο νοµοσχέδιο ιδιαίτερα στη
δυνατότητα να ανατίθενται τµήµατα από τα προγράµµατα βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης των κτηρίων σε φορείς δηµόσιους ή ιδιωτικούς πέρα του στενού δηµόσιου τοµέα, όπως και
στο νέο ρόλο των ενεργειακών επιθεωρητών, όπως και στα θέµατα τα οποία αφορούν τα πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης. Ούτως ή άλλως προσωπικά πιστεύω ότι σε πολλούς τοµείς
της δηµόσιας ζωής και των ελέγχων πρέπει να υπάρχει συνεργασία του ιδιωτικού και του δηµόσιου τοµέα, µία διαδικασία η
οποία έχει πετύχει πλήρως µε τους ελεγκτές δόµησης.
Θέλουµε προφανώς να επιτύχουµε την αύξηση της παραγωγής ενέργειας από τις ΑΠΕ και µία δράση προς την κατεύθυνση
αυτή είναι η αύξηση της εγκατάστασης µονάδων βιοαερίου, η
αύξηση της δυνατότητας να έχουν µεγάλη ισχύ αυτές οι µονάδες
στις ΖΟΕ.
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Όσον αφορά στις ενεργειακές κοινότητες δεν χρειάζεται να
τις αντιµετωπίζουµε µε φόβο, χρειάζεται να εκσυγχρονίσουµε το
θεσµικό µας πλαίσιο, χρειάζεται να βάλουµε και τη δυνατότητα
να έχουν εταιρική µορφή. Βλέπω ιδεοληπτικό φόβο, ένα ιδεοληπτικό φόβο τον οποίον είδαµε και πριν λίγους µήνες στο νοµοσχέδιο µε το οποίο δίνεται η δυνατότητα παραδείγµατος χάριν
στους ιδιώτες να µπουν σε αγροτικούς συνεταιρισµούς. Αντιµετωπίζει η Αντιπολίτευση, κυρίως ο ΣΥΡΙΖΑ, µε µία φοβία αυτή την
κατάσταση, µία φοβία η οποία από τα πράγµατα ελπίζω ότι θα
ξεπεραστεί.
Στο θέµα, βέβαια, των ενεργειακών κοινοτήτων συνεχίζω να
πιστεύω ότι η προτεραιότητα στις µικρές ενεργειακές κοινότητες
για τη χορήγηση οριστικής προσφοράς σύνδεσης θα πρέπει να
παραταθεί ακόµη περισσότερο και να παραταθεί µέχρι τις 31-122022.
Για τον εκσυγχρονισµό των περιβαλλοντικών ελέγχων κύρια
στρατηγική δεν πρέπει να είναι η τιµωρία, αλλά για τις ελαφρές
παραβάσεις θα πρέπει να είναι η απαίτηση για πλήρη προσαρµογή στην περιβαλλοντική νοµοθεσία. Δυστυχώς, όµως -και εδώ
αναφέροµαι στους παριστάµενους µηχανικούς από τον ΣΥΡΙΖΑ
και βέβαια στον κύριο Υπουργό- έχουµε το εξής πρόβληµα που
αφορά τους δηµοσίους υπαλλήλους και είναι κάτι το οποίο συµβαίνει µόνο για τους µηχανικούς, δεν συµβαίνει και για τους γιατρούς. Έχουν, λοιπόν, ευθύνη και έχουν και µια γενική ευθύνη
ακόµη για έργα που δεν εποπτεύουν. Υπάρχει µία αόριστη έννοια
της οδικής ασφάλειας, µία αόριστη έννοια της προστασίας του
περιβάλλοντος και τρέχουν οι άνθρωποι για χρόνια χωρίς να πρέπει να υπάρχει κάποια τέτοια αντιµετώπιση στα δικαστήρια. Είναι
κάτι που πρέπει το ΤΕΕ και όλοι όσοι έχουµε θεσµικό ρόλο, κυρίως οι µηχανικοί της Βουλής, να το παλέψουµε σε κάθε ευκαιρία.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Θα χρειαστώ την ανοχή σας για δύο λεπτά, κυρία Πρόεδρε.
Επίσης, δεν µπορώ να κατανοήσω και το λέω προς τον παριστάµενο Υπουργό γιατί επιτέλους στα περιβαλλοντικά έργα, κυρίως στα αντιπληµµυρικά, δεν χωρίζουµε την ευθύνη χωρικά. Δεν
µπορεί άλλος να αστυνοµεύει, άλλος να επιβλέπει, άλλος να
κάνει τις µελέτες. Θα πρέπει να το κάνουµε εντελώς χωρικά.
Έτσι θεωρώ ότι θα υπάρχει µεγαλύτερη προστασία του περιβάλλοντος, δηλαδή στα δάση να είναι οι δασικές υπηρεσίες. Δεν
µπορεί να είναι τέσσερις διαφορετικοί φορείς σε µία διαδικασία
αντιπληµµυρικού έργου.
Επίσης, προσωπική µου άποψη είναι ότι στα έργα τα οποία
απαιτούν περιβαλλοντική διαχείριση και επίβλεψη θα πρέπει να
υπάρχει στην οµάδα έργου ένας περιβαλλοντολόγος και να µην
περνάνε αυτά τα έργα µέσα από την κεντρική διαχείριση. Γίνονται κάποιες αλλαγές στην κατεύθυνση αυτή, αλλά θεωρώ µε τον
τρόπο τον οποίο προτείνω πολύ πιο γρήγορα θα γίνονται τα έργα
και οι διαδικασίες αυτές θα ελαφρυνθούν σε πάρα πολύ µεγάλο
βαθµό.
Τέλος θα ήθελα να αναφερθώ, γιατί έχω µία ιδιαίτερη ευαισθησία, στο θέµα της Μεσοχώρας και του Αχελώου. Πολύ σωστά το
έργο της Μεσοχώρας προχωράει και δεν θα πετάξουµε πολλές
εκατοντάδες εκατοµµύρια ευρώ. Θεωρώ, όµως, ότι στο έργο του
Αχελώου τώρα πια η πολύ µικρή εκτροπή είναι περιβαλλοντικά
ώριµη να γίνει. Όλα είναι έτοιµα, γιατί αν συνεχίσουµε έτσι θα
ερηµοποιήσουµε τη Θεσσαλία και τελικά το περιβαλλοντικό αποτύπωµα από τη µη µερική εκτροπή θα είναι µεγαλύτερο από την
προσπάθεια την οποία κάνουν διάφορες περιβαλλοντικές οργανώσεις και µία προσπάθεια η οποία µπορεί να εδραζόταν σε στοιχεία πριν είκοσι χρόνια, δεν εδράζεται σήµερα.
Ευχαριστώ πολύ και για την ανοχή σας, κυρία Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Και εγώ σας ευχαριστώ.
Τον λόγο τώρα έχει ο Υπουργός Τουρισµού, ο κ. Κικίλιας για
να τοποθετηθεί επί της τροπολογίας του.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ (Υπουργός Τουρισµού): Κυρία Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Δεν θα σπαταλήσω, κυρίες και κύριοι, το χρόνο σας. Με την
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τροπολογία την οποία καταθέσαµε το Υπουργείο Τουρισµού
ζητά να µπορεί να αποδέχεται δωρεές διαφήµισης, προβολής,
προώθησης δηµιουργικού υλικού, έτσι ώστε να µπορέσει να υπηρετηθεί µε αυτόν τον τρόπο το έργο του Εθνικού Οργανισµού
Τουρισµού κάθε χρόνο σε ό,τι έχει να κάνει µε τη δηµιουργία του
δηµιουργικού για το πολύ σηµαντικό κοµµάτι της προβολής της
χώρας που αντικατοπτρίζει οικονοµικά ουσιαστικά σχεδόν άµεσα
ή έµµεσα το 1/4 του ΑΕΠ.
Θα µπορεί, λοιπόν, ο Υπουργός Τουρισµού να αποδέχεται
κάθε δωρεά τέτοια. Οι προδιαγραφές των υπηρεσιών διαφήµισης ορίζονται αποκλειστικά και µόνο από τον κρατικό φορέα, τον
Εθνικό Οργανισµό Τουρισµού. Η παραλαβή γίνεται από τριµελή
επιτροπή υπηρεσιακών φυσικά και προκειµένου να µπορούν να
υπάρχουν δωρεές απαλλάσσονται από τον ΦΠΑ.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Υπουργέ.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Με συγχωρείτε, κυρία Πρόεδρε, θα
ήθελα τον λόγο για ένα λεπτό για να κάνω µια διευκρινιστική
ερώτηση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Ορίστε, κύριε Φάµελλε,
έχετε τον λόγο.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Επειδή στο πρωινό πακέτο των τροπολογιών δεν ήταν αυτή η τροπολογία, δεν ξέρω πού βρίσκεται.
Με συγχωρείτε.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ (Υπουργός Τουρισµού): Είναι κατατεθειµένη, κύριε συνάδελφε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Είναι η 1104.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Θα την ελέγξουµε. Απλά δεν ξέρω
αν θα προλάβουµε να κάνουµε καµµία ερώτηση, κύριε Υπουργέ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Τον λόγο έχει η κ. Καφαντάρη από τον ΣΥΡΙΖΑ.
ΧΑΡΑ (ΧΑΡΟΥΛΑ) ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Μια απλή ερώτηση στον προλαλήσαντα συνάδελφο της Νέας
Δηµοκρατίας. Να του υπενθυµίσω ότι υπάρχει και απόφαση του
Σ.τ.Ε. σχετικά µε την εκτροπή του Αχελώου που την ξαναφέρνουν οι Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας.
Να κάνω κι ένα γενικότερο σχόλιο που αφορά στους συναδέλφους της Νέας Δηµοκρατίας και τη συζήτηση που έγινε µέχρι
τώρα στην Ολοµέλεια. Τελικά η πρόταση αυτή για την εξεταστική
επιτροπή µε πρωτοβουλία του ΣΥΡΙΖΑ και όλων των κοµµάτων
της Αντιπολίτευσης έχει τροµοκρατήσει την Κυβέρνηση η οποία
βρίσκεται θα ήθελα να πω σε πανικό. Αυτό το αντι-ΣΥΡΙΖΑ µέτωπο που σας έφερε, κύριοι της Νέας Δηµοκρατίας, στην κυβέρνηση της χώρας και δουλέψατε και προχωρήσαµε µε βάση αυτό
τα δυόµισι αυτά χρόνια διακυβέρνησης βλέπουµε ότι τουλάχιστον σε κοινοβουλευτικό επίπεδο υφίσταται ένα ρήγµα και αυτό
πραγµατικά σας δηµιουργεί πανικό και πρόβληµα.
Τώρα στο σχέδιο νόµου το οποίο συζητάµε. Ας δούµε, κυρίες
και κύριοι Βουλευτές, τι γίνεται στην Ευρώπη µε τη ραγδαία αύξηση της ανεργίας. Η Κοµισιόν συγκεκριµένα προτείνει µέτρα
στήριξης των νοικοκυριών, φορολογικά µέτρα, προστασίας ηλεκτροδότησης, κρατικές ενισχύσεις στις επιχειρήσεις. Άλλες
χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναφέροµαι και στην Ισπανία,
έχουν ήδη πάρει µέτρα συγκεκριµένα για τα υπερκέρδη των επιχειρήσεων να καταθέτουν συγκεκριµένο κονδύλι, τη στιγµή που
βγήκε στη δηµοσιότητα ότι αυτούς τους δύο τελευταίους µήνες
στην Ελλάδα οι προµηθευτές, εταιρείες προµήθειας είχαν υπερκέρδη 39% το προηγούµενο δίµηνο.
Εδώ βλέπουµε την Κυβέρνηση στην προσφιλή της τακτική και
πολιτική να παρακολουθεί τις εξελίξεις, να µεταθέτει την ευθύνη
αλλού. Είναι διεθνές το ζήτηµα της αύξησης της ενέργειας, εµείς
δεν θα το αµφισβητήσουµε αυτό, αλλά υπάρχει και ευθύνη της
πολιτείας για υλοποίηση πολιτικών ανακούφισης του ελληνικού
λαού. Βλέπουµε το ίδιο µε τις πληµµύρες, τις φυσικές καταστροφές, τις πυρκαγιές που έγιναν το καλοκαίρι. «Φταίει η κλιµατική
αλλαγή». Φταίει και η κλιµατική αλλαγή, αλλά έχουµε µια πολιτεία
έτοιµη, προετοιµασµένη να αντιµετωπίσει αυτά τα φαινόµενα;
Έχουµε µηχανισµούς πολιτικής προστασίας ανάλογους; Κάνουµε πολιτικές πρόληψης ή µόνο επικοινωνιακά στήνουµε κάποια Υπουργεία.
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Έρχοµαι, λοιπόν, εδώ και λέω ότι η Κυβέρνηση παρακολουθεί
τη ραγδαία αύξηση των τιµών στην ενέργεια. Ακούσαµε τον
κύριο Υπουργό ότι θα ελαφρύνουν οι λογαριασµοί 9 ευρώ, την
προηγούµενη εβδοµάδα είπε 18, όµως σχετική ΚΥΑ δεν έχει βγει
ακόµα. Δεν κάνει δεκτές τις τροπολογίες του ΣΥΡΙΖΑ για τη µείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στα καύσιµα, όπως εδώ
και ενάµιση χρόνο καταθέσαµε, και πέρυσι δύο φορές, τροπολογία για τα αδύναµα νοικοκυριά σχετικά και µε δωρεάν παροχή
κοµµατιού ηλεκτρικής ενέργειας µε βάση κάποια εισοδηµατικά
κριτήρια, όχι ανεξέλεγκτα. Ούτε αυτό το κάνατε δεκτό. Ο κύριος
Πρωθυπουργός στη Θεσσαλονίκη είπε ότι την αύξηση των τιµών
στην ενέργεια κατά 80% θα την καλύψει η πολιτεία. Εδώ βλέπουµε ακριβώς τα αντίθετα.
Ενδιαφέρεστε για την ενεργειακή φτώχεια, κύριοι της Κυβέρνησης; Θέλετε να µας γυρίσετε σε εκείνη την εποχή 2012 - 2015
µε τα µαγκάλια, που όλοι θυµόµαστε τι σήµαιναν, όχι µόνο για
οικονοµικούς λόγους που είναι µία σοβαρή επιβάρυνση στο κάθε
νοικοκυριό, αλλά και για περιβαλλοντικούς λόγους. Έχουµε κι
εδώ και τον Υπουργό Περιβάλλοντος. Είναι το νοµοσχέδιο του
Υπουργείου του. Η αιθαλοµίχλη, η επιβάρυνση της ατµόσφαιρας
και του αέρα, είναι ένα πολύ σοβαρό ζήτηµα από τη στιγµή που
πρόσφατα το Συµβούλιο Δικαιωµάτων του ΟΗΕ ανακήρυξε ως
θεµελιώδες ανθρώπινο δικαίωµα την πρόσβαση σε υγιές και καθαρό περιβάλλον.
Συγκεκριµένα, αύριο αρχίζει το πετρέλαιο θέρµανσης. Είναι
αυξηµένο 40% στο 1,35 ευρώ από 0,80 που ήταν πέρυσι. Η Ελλάδα σχετικά µε τους απλήρωτους λογαριασµούς βρίσκεται στη
χειρότερη θέση στην Ευρώπη το 2020, περίπου 28% ενώ η Βουλγαρία ακολουθεί µε 22%. Στη αδυναµία να διατηρηθεί το σπίτι
ζεστό στους Έλληνες, η Ελλάδα έχει ρεκόρ 17%, ενώ ακολουθούν και άλλες χώρες.
Ερχόµαστε τώρα στο νοµοσχέδιο που σαν χαρακτηριστικό του
έχει την προχειρότητα. Τη στιγµή που ετοιµάζει η Ευρωπαϊκή
Ένωση το «Fit for 55», εσείς φέρνετε µε καθυστέρηση την ενσωµάτωση οδηγίας. Ψηφίζετε - ξεψηφίζετε νόµους δικούς σας µε
διατάξεις, είστε σε αµηχανία απέναντι στην ενεργειακή φτώχεια,
χτυπάτε την ενεργειακή δηµοκρατία που είναι ο θεσµός των
ενεργειακών κοινοτήτων, καθώς δεν φέρνετε ρυθµίσεις που είχε
δεσµευτεί ο προηγούµενος Υπουργός, ο κ. Χατζηδάκης και βέβαια, επεµβαίνετε και στους ελεγκτικούς µηχανισµούς.
Σχετικά µε την ενεργειακή απόδοση θα έλεγα ότι υπάρχει υποκρισία από την πλευρά της Κυβέρνησης. Όταν µιλήσατε στον
προϋπολογισµό του 2020 δεν υπήρχε ένα ευρώ για αναβάθµιση
ενεργειακή, ενώ άλλα έλεγε ο αρµόδιος Υπουργός Οικονοµικών,
ο κ. Σταϊκούρας. Ενώ το σχέδιο «ΗΛΕΚΤΡΑ» ήταν έτοιµο, µε εξασφαλισµένη χρηµατοδότηση που άφησε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, το σταµατήσατε και το παγώσατε.
Ανέφερε ο εισηγητής ότι: «Καλό είναι να έρθουν 850 εκατοµµύρια στη ΔΕΗ. Δεν θέλετε τον ενεργειακό πυλώνα της χώρας
που συνέβαλε στην ανάπτυξη της πατρίδας µας; Η ενέργεια είναι
ένα δηµόσιο αγαθό µε φοβερές αναπτυξιακές δυνατότητες». Τη
ΔΕΗ, τη Δηµόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισµού, εσείς µε την προσφιλή τακτική σας των ιδιωτικοποιήσεων - ξεπουλήµατος θέλετε
µε τη διαδικασία της αύξησης µετοχικού κεφαλαίου να τη δώσετε
πάλι στους ιδιώτες, όπως κάνατε µε τη ΔΕΠΑ, όπως κάνατε µε
το ΔΕΔΔΗΕ, όπως κάνετε παντού. Πραγµατικά αυτά είναι σοβαρά ερωτήµατα.
Θα ήθελα να κλείσω µε τον περιβαλλοντικό έλεγχο και µε τις
ρυθµίσεις που περιλαµβάνονται για τους ελεγκτές. Αφού υποβαθµίσατε τη Γενική Γραµµατεία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος
όταν αναλάβατε τη διακυβέρνηση, µε τις ρυθµίσεις που φέρνετε
υποβαθµίζετε τον ρόλο των δηµόσιων επιθεωρητών περιβάλλοντος, εκχωρείτε δικαιώµατα του δηµοσίου σε ιδιώτες, δίνετε αυξηµένες αρµοδιότητες σε ιδιώτες ελεγκτές, δηµιουργείτε µία
ελαστικότητα στα πρόστιµα και στον χρόνο επιβολής τους, ενώ
χαρακτηρίζεται από υποκειµενικότητα και αδιαφάνεια η όλη διαδικασία. Ο κάθε επιθεωρητής θα κρίνει τη σοβαρότητα ανάλογα
µε τη συµπεριφορά του ελεγχοµένου.
Και τέλος -µε αυτό θα κλείσω, κυρία Πρόεδρε και ευχαριστώένα ερώτηµα προς το Υπουργείο που εκπροσωπείται εδώ από
τον Υφυπουργό: Με τον κλιµατικό νόµο τι θα γίνει; Πότε θα τον
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φέρετε στη Βουλή για ψήφιση. Τον ετοιµάσατε; Οι επιταγές της
Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι άλλες. Έπρεπε ήδη να έχει γίνει. Περιµένουµε µία απάντηση, γιατί όπως είχε πει και ο Πρωθυπουργός πριν από τη συνδιάσκεψη για το κλίµα στη Γλασκόβη θα είχε
συζητηθεί ο κλιµατικός νόµος. Ακούµε κλιµατικό νόµο, αλλά δεν
βλέπουµε.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κι εγώ σας ευχαριστώ,
κυρία συνάδελφε.
Τον λόγο τώρα έχει η κ. Θεανώ Φωτίου από τον ΣΥΡΙΖΑ.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Θα µιλήσω για το ζήτηµα της ακρίβειας που απειλεί τα φτωχά
και µεσαία νοικοκυριά, την κοινωνική πλειοψηφία. Το οικονοµικό,
κοινωνικό και πολιτικό πρόβληµα της ακρίβειας ξεκίνησε µεν,
κύριε Υπουργέ, από την ενέργεια, αλλά δεν αφορά µόνο το ενεργειακό κόστος.
Οι εκρηκτικές αυξήσεις πάνω από 100% στο φυσικό αέριο και
ανάλογα στο ηλεκτρικό ρεύµα, συνοδεύονται, παράλληλα, από
αυξήσεις στα βασικά είδη κατανάλωσης, δηλαδή το λάδι, τα λαχανικά, το κρέας. Πηγαίνετε σε ένα σουπερµάρκετ να δείτε πόσα
παίρνετε σήµερα µε τα χρήµατα που ξοδεύατε πριν τρεις µήνες.
Οι αυξήσεις ξεσπούν το καλοκαίρι του 2021 και επιδεινώνουν
µια κατάσταση που ήδη είχατε δηµιουργήσει τα δύο πρώτα χρόνια διακυβέρνησης της Νέας Δηµοκρατίας, διότι το 2020, βάσει
της ΕΛΣΤΑΤ, αυξήθηκε ο πληθυσµός που διαβιούσε σε συνθήκες
υλικής στέρησης. Και υλική στέρηση είναι όταν στερείσαι τα βασικά αγαθά. Το σηµαντικό είναι ότι αυξήθηκε το ποσοστό των εργαζοµένων που διαβιούν σε συνθήκες υλικής στέρησης, ενώ από
το 2017 και µετά -µε εµάς, δηλαδή, µε το ΣΥΡΙΖΑ- µειωνόταν.
Δεύτερον, ένα στα τρία νοικοκυριά που δεν είναι φτωχά -προσέξτε, που δεν είναι φτωχά- έχουν πια µεγάλες δυσκολίες να καλύψουν βασικές δαπάνες διαβίωσης -πρόκειται για εκείνα τα
νοικοκυριά των µεσαίων στρωµάτων που ήρθατε για να σώσετε
από το ΣΥΡΙΖΑ- αλλά και µία στις τρεις µικροµεσαίες επιχειρήσεις κινδυνεύουν µε λουκέτο, γιατί αρνείστε να ρυθµίσετε αποφασιστικά τα συσσωρευµένα τους χρέη. Όλα αυτά συνέβαιναν
πριν ξεσπάσει το τσουνάµι της ακρίβειας.
Άρα, σήµερα βάσιµα µπορούµε να πούµε ότι έχετε οδηγήσει
την ελληνική κοινωνία στο κατώφλι µιας νέας ανθρωπιστικής κρίσης. Και είµαι πολύ ακριβής όταν το λέω αυτό. Τα περισσότερα
νοικοκυριά δεν µπορούν να ζεστάνουν το σπίτι τους και να τραφούν ποιοτικά. Ήταν αυτή η πορεία αναστρέψιµη, δηλαδή, µπορούσε να µην µας είχε συµβεί αυτό το κακό που µας συµβαίνει
σήµερα; Ισχυριζόµαστε πως ναι. Πώς;
Πρώτον, αν παίρνετε µέτρα ενίσχυσης του εισοδήµατος των
νοικοκυριών µέσα στην πανδηµία. Απορρίψατε τον Ιούνιο του
2020 το εισόδηµα έκτακτης ανάγκης για ένα εκατοµµύριο εννιακόσιες χιλιάδες νοικοκυριά, τρία εκατοµµύρια µέλη που πρότεινε
ο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί τότε όλες οι ευρωπαϊκές χώρες ενίσχυαν τα νοικοκυριά. Το απορρίψατε.
Δεύτερον, θα ήταν αντιστρέψιµη η κατάσταση αν είχατε πάρει
µέτρα για την ενεργειακή φτώχεια, που σας προτείναµε ένα µήνα
µετά, τον Ιούλιο του 2020, µε τροπολογία, την οποία πάλι απορρίψατε. Τότε εκτιµούσαµε πως επτακόσιες χιλιάδες νοικοκυριά
σε σύνολο τεσσάρων εκατοµµυρίων εκατόν τριάντα δύο, ένα στα
έξι, ζούσαν σε ενεργειακή φτώχεια και σας ζητούσαµε δωρεάν
επανασύνδεση του κοµµένου ρεύµατος, δωρεάν παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος στον πληθυσµό που επλήγη από την πανδηµία
από 150 έως 300 kWh. Την απορρίψατε και αυτή.
Σήµερα δεκαπέντε µήνες µετά η ενεργειακή φτώχεια πλήττει
το ένα στα τρία νοικοκυριά. Από το ένα στα έξι φτάσαµε στο ένα
στα τρία. Η Κοµισιόν προτείνει κατεπειγόντως αυτά τα µέτρα που
µόλις σας είπα, τα οποία είχαµε προτείνει εµείς από τότε.
Τρίτον, η κατάσταση ήταν αναστρέψιµη αν αυξάνατε τον κατώτατο µισθό στα 800 ευρώ όπως σας προτείναµε από το καλοκαίρι και όπως έκαναν οι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες. Τι
υποσχόσασταν προεκλογικά; Αύξηση του κατώτατου µισθού είπε ο κ. Μητσοτάκης προεκλογικά- διπλάσια της ανάπτυξης. Τι
συµβαίνει τώρα; Επαίρεστε ότι έχετε ανάπτυξη το 2022, 4,5%.
Άρα, θα έπρεπε να έχετε, µε βάση τις εξαγγελίες σας, 9% αύ-
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ξηση του κατώτατου µισθού. Εσείς τα κρατήσατε, λοιπόν, στο
2%, τα συνοδεύετε µε κατάργηση του οκτάωρου, µε απλήρωτες
υπερωρίες, µε πλατφόρµες τύπου e-food, µε απαγορεύσεις
απεργιών και µε ατοµικές συµβάσεις.
Θα ήταν αναστρέψιµη η κατάσταση; Ναι, λέω εγώ, αν κάνατε
στοχευµένες µειώσεις στη φορολογία καυσίµων -όπως προτείνει
τώρα η Κοµισιόν- κατά της ακρίβειας. Καταθέσαµε τροπολογία
για τη µείωση των ειδικών φόρων κατανάλωσης που θα προστάτευε και τις επιχειρήσεις, την οποία πάλι απορρίψατε.
Παράλληλα, προχωρήσατε στην ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ. Εκχωρήσατε, δηλαδή, τον ενεργειακό πυλώνα της χώρας στην πιο
κρίσιµη στιγµή της ενεργειακής κρίσης σε ιδιώτες, στέλνοντας
στην κοινωνία το µήνυµα ότι δεν θα ελέγξετε τις αυξήσεις στο
ρεύµα.
Έτσι, δεν πήρατε αυτά τα τέσσερα µέτρα. Και πού βρισκόµαστε σήµερα; Δεν έχετε σχέδιο για το µέτωπο της ακρίβειας. Δεν
υπάρχουν µέτρα από την Κυβέρνησή σας. Υποβαθµίσατε το ζήτηµα. Εξαγγείλατε στη ΔΕΘ επίδοµα 180.000.000, το φτάσατε
στα 500.000.000 όταν µόνο η επιβάρυνση από την αύξηση της
τιµής του ρεύµατος είναι 1.000.000.000 µέχρι την άνοιξη του
2022.
Συνεχίζετε µια πολιτική κοινωνικών αποκλεισµών και διεύρυνσης των ανισοτήτων, η οποία δοµείται γύρω από µια οικονοµία
που στηρίζεται σε χαµηλούς µισθούς και επισφάλεια για την κοινωνική πλειοψηφία υπέρ ελαχίστων. Αυτή είναι η σύλληψη ολόκληρη.
Επαναφέρουµε, λοιπόν, σήµερα τις τροπολογίες µας για την
αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης που βρίσκεται µπροστά
µας, µήπως σώσουµε ό,τι µπορούµε να σώσουµε τελευταία
στιγµή για να µην ξαναζήσουµε τους θανάτους συµπολιτών µας
από τις αναθυµιάσεις των µαγκαλιών και από τις φωτιές από τα
κεριά για να διαβάζουν το βράδυ, που ζήσαµε το 2012 - 2014.
Δεν το έχουµε ξεχάσει εµείς, κύριε Υπουργέ. Εσείς νοµίζετε ότι
τώρα ήρθατε στη χώρα. Πέσατε από τον ουρανό µαζί µε τον
Μωυσή.
Σας καλούµε, λοιπόν, να δώσετε στα νοικοκυριά δωρεάν
ρεύµα από 150 έως 300 kWh µηνιαίως, ανάλογα µε τη σύνθεση
των νοικοκυριών, ως το τέλος του 2022. Είναι τα νοικοκυριά των
οποίων τα εισοδήµατα επλήγησαν από την πανδηµία, που δεν
έλαβαν ενίσχυση από το κράτος, είναι οι δικαιούχοι του ελάχιστου εγγυηµένου -ΚΕΑ δηλαδή- είναι τα µονογονεϊκά νοικοκυριά
που το τελευταίο εξάµηνο έχουν εισόδηµα έως 3.000 ευρώ και
είναι τα νοικοκυριά που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές,
πυρκαγιές, πληµµύρες, σεισµούς. Κάντε το λογαριασµό! Εντάξτε
αυτοδίκαια αυτά τα νοικοκυριά στο ΚΟΤ-Β που δηµιουργήθηκε
επί ΣΥΡΙΖΑ για τους ωφελούµενους του ΚΕΑ τόσο για τη δωρεάν
ποσότητα ηλεκτρικού ρεύµατος, όσο και για την υπερβάλλουσα
χρέωση. Τέλος, να επανασυνδέσετε αµέσως τυχόν διακοπές ηλεκτρικής παροχής και δωρεάν, ρυθµίζοντας σε βάθος χρόνου µετά το τέλος του 2022 δηλαδή- τις οφειλές τους µε φιλικούς
όρους.
Σας καλούµε αυτή την τελευταία, την ύστατη στιγµή να µην
απορρίψετε πάλι την πρότασή µας. Οι επιπτώσεις θα είναι τεράστιες και θα είναι τροµακτικές. Σας παρακαλούµε έστω γι’ αυτό.
Σας ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κι εγώ σας ευχαριστώ,
κύριε συνάδελφε.
Τον λόγο έχει τώρα από την Ελληνική Λύση ο κ. Μπούµπας.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΟΥΜΠΑΣ: Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία
Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σήµερα πρέπει να πούµε αλήθειες στον ελληνικό λαό, συνέχεια σε αυτά που είπε ο Πρόεδρός
µας ο Κυριάκος ο Βελόπουλος. Δεν έρχεται απλά ακρίβεια, έρχεται η ακρίβεια µε κεφαλαία. Και εµείς είχαµε τη διορατικότητα
και σας προειδοποιήσαµε και για τις ανατιµήσεις, γιατί το µόνο
ζεστό φέτος θα είναι οι τιµές των προϊόντων που ζεσταίνονται
προς τα πάνω.
Είµαι από τις Σέρρες, έναν νοµό που ήδη η θερµοκρασία είναι
σε µονοψήφια νούµερα και δεν έχετε κάνει τίποτα. Πού είναι το
Παρατηρητήριο Τιµών; Είναι αυτό που λέει ο Υπουργός; Θα τρέ-
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χει στο e-Καταναλωτής o παππούς που είναι εβδοµήντα χρονών
για να δει ποια προϊόντα στη γειτονιά του ή στην πιο γειτονική
πόλη είναι φτηνά;
Δεν βοηθήσατε σε αυτό που σας λέγαµε ως Ελληνική Λύση
για τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις, κύριοι, µέχρι πενήντα άτοµα,
γιατί όταν χρωστάς εσύ, το προπληρώνεις. Σου βγάζει πόσα πρέπει να πληρώσεις και σου ζητάει και για την επόµενη χρονιά µε
τον φόρο εισοδήµατος. Όταν, όµως, σου χρωστάει το δηµόσιο,
σου λέει, «θα σου κάνω συµψηφισµό». Ήµουν νιος και γέρασα.
Ο άνθρωπος έχει ανάγκη τα 50, τα 100 ευρώ τούτη την ώρα για
να πάει να βάλει πετρέλαιο, για να µπορέσει να πληρώσει τη
ΔΕΗ, την οποία την ιδιωτικοποιήσατε, κύριοι, από την πρώτη
στιγµή.
Τι φωνάζαµε ως Ελληνική Λύση; Η ΔΕΗ ιδρύθηκε το 1950.
Μπήκε στο Χρηµατιστήριο µε αποθεµατικό πάνω από 4,3 δισεκατοµµύρια. Γιατί έγινε η ΔΕΗ; Εξαγόρασε τετρακόσιες ιδιωτικές
εταιρείες την εποχή του 1950, διότι το ρεύµα στην Ελλάδα ήταν
µέχρι και τέσσερις φορές υψηλότερο απ’ ό,τι στην υπόλοιπη Ευρώπη. Η ιστορία λοιπόν -αυτό που σας προειδοποιούσαµε- επαναλαµβάνεται ως φάρσα.
Πού είναι το κοινωνικό προφίλ της ΔΕΗ; Παίρνουν οι εισπρακτικές εταιρείες τηλέφωνο τον κόσµο για 50 ευρώ οφειλή και ο
άλλος µπορεί να είναι και µε µάσκα οξυγόνου και να έχει προβλήµατα υγείας. Γιατί εµείς το λέγαµε ότι η ιδιωτικοποίηση της
ΔΕΗ -ρίχνοντας το «µονοπώλιο» που παραχωρείτε τώρα και µε
τις λιγνιτικές µονάδες- θα φέρει θλίψη, θα φέρει δράµα, θα φέρει
φτώχεια, θα φέρει στον κόσµο µία µιζέρια δυστυχώς. Και όταν
µία χώρα δεν κοιτάει να υπάρχει µεροκάµατο στα απλά κοινωνικά
λαϊκά στρώµατα, είναι χώρα µε προβλήµατα υγείας. Δεν έχει υγιείς πολίτες.
Η ΔΕΗ γι’ αυτό τον λόγο έγινε, κύριοι. Ψάξτε την ιστορία. Το
τελευταίο υδροηλεκτρικό το αγόρασε στην Πάτρα τη δεκαετία
του 1970 για να µπορεί να έχει ένα κοινωνικό προφίλ και παίρνουν σήµερα οι εισπρακτικές τηλέφωνο τον κόσµο, τον λαό.
Και απευθύνοµαι στον κ. Άδωνι Γεωργιάδη και στον κ. Θανάση
Πλεύρη. Αυτοί δεν ήταν ως Βουλευτές του ΛΑΟΣ που κατέθεσαν
κατά των εισπρακτικών εταιρειών ερώτηση, την οποία καταθέσαµε ως Ελληνική Λύση στα Πρακτικά της Βουλής για να µην ξεχνάµε που ήταν κοντά στο κοινωνικό προφίλ του λαού;
Και σήµερα µιλάµε για ενεργειακή αναβάθµιση µε το σχέδιο
«ΗΛΕΚΤΡΑ»; Υπάρχουν πόλεις - πρότυπα, Τρίκαλα, Γιάννενα,
Ηράκλειο, Λάρισα, Νάουσα. Έχουν κάνει βήµατα, αλλά εγώ θέλω
να ξέρω πόσα θα πληρώσει για την ενεργειακή αναβάθµιση ο
µέσος Έλληνας πολίτης. Πόσα; Είναι σαν τον ΕΝΦΙΑ που ήρθε
για να µείνει.
Τι φωνάζαµε εµείς; Χαµηλώστε φόρους ανάλογα και τις ζώνες
στις περιοχές, χαµηλώστε τον ΕΝΦΙΑ ή καταργήστε τον ΕΝΦΙΑ.
Ο ΕΝΦΙΑ είναι για να καταργηθεί, είναι ένα παράνοµο χαράτσι
για το σπίτι και την πρώτη κατοικία του Έλληνα. Με το σύστηµα
«ΗΡΑΚΛΗΣ» θα του πάρετε και τα σπίτια και πρέπει να το ξέρει.
Αυτή θα είναι η µοίρα του Έλληνα µε τους πλειστηριασµούς της
πρώτης κατοικίας.
Και µιλάµε για ενεργειακή αναβάθµιση; Πόσα να πληρώσει για
κουφώµατα τελικά ο Έλληνας; Πόσα θα πληρώσει για τα νέα δοµικά υλικά στα νέα αναβαθµισµένα κτήρια µε το αρχιτεκτονικό
τοπίο; Πόσες ανεµογεννήτριες θα µπουν σε αυτή τη χώρα; Μου
πήγατε και στην Αστυπάλαια και τους δίνετε ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Τι να τα κάνουν οι άνθρωποι; Δώστε τους τουλάχιστον καµµιά βάρκα. Αυτό µου λένε φίλοι µου στην Αστυπάλαια. Και θέλετε
να µιλάµε για αναβάθµιση κτηρίων µε κουφώµατα που πρέπει να
αλλάξουν;
Εδώ δεν άνοιξε ακόµη το «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ». Ήταν να ανοίξει 1η
Οκτωβρίου. Και ρωτώ: Κύριε Υπουργέ, γιατί δεν άνοιξε η πλατφόρµα του «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» και πόσο θα καλύπτει επί τετραγωνικό; Πόσα πρέπει να πληρώσει κάποιος, αν θα αγοράσει ένα
καινούργιο σπίτι µε τις νέες οικοδοµικές άδειες; Διότι µε την
ενεργειακή αναβάθµιση, όπως καταγγέλλει ο Πρόεδρος του Τεχνικού Επαγγελµατικού Επιµελητηρίου, ο κ. Στασινός, θα έχουµε
αύξηση 15% - 20% στα σπίτια; Το ξέρει ο Έλληνας αυτό, πέρα
από τα σπίτια που δεν µπορεί να πληρώσει και τα δάνεια γιατί
έχασε τη δουλειά του λόγω της οικονοµικής κρίσης;

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Λέτε για επιδότηση πετρελαίου. Ποια επιδότηση πετρελαίου,
το 20%; Καλά κάνετε, για να δώσετε από 100 ευρώ µέχρι 750
ευρώ, όταν πέρυσι δίνατε από 80 µέχρι 650 ευρώ, αλλά το πετρέλαιο από 80 λεπτά πάει στο 1,20. Και µη νοµίζετε ότι δεν
υπάρχουν και κάποιοι ακόµη πιο αδικηµένοι. Στο νοµό µου στις
Σέρρες χίλια διακόσια κτήρια έχουν τηλεθέρµανση, για να
έχουµε καθαρό ουρανό, να έχουµε καθαρή ατµόσφαιρα στην
πράσινη ανάπτυξη, στην κυκλική οικονοµία. Δεν επιδοτείτε αυτά
τα νοικοκυριά για την τηλεθέρµανση. Δεν το έχετε προνοήσει. Η
Κοζάνη και οι Σέρρες έχουν τηλεθέρµανση, γιατί τους εξαιρείτε;
Βάζετε πετρέλαιο, βάζετε φυσικό αέριο, στα ύψη όλα αυτά,
βάζετε καυσόξυλα -εάν βρουν γιατί τα δάση κάηκαν, ούτε ξύλα
δεν µπορούν να βρουν οι άνθρωποι- και µιλάτε για κοινωνική πολιτική, κύριοι; Έτσι θα είµαστε κοντά στο µεροκαµατιάρη Έλληνα
µικροµεσαίο πολίτη; Ήρθε για να µείνει στην Ελλάδα ο ΕΝΦΙΑ.
Ό,τι γίνεται στερεώνεται καλά, δεν φεύγει. Έγινε επί εποχής Βενιζέλου. Το βάλαµε λόγω του µνηµονίου. Και παρακαλάµε σήµερα να µειώσουµε τον ΕΝΦΙΑ, το φόρο εισοδήµατος;
Γιατί δεν µειώνετε τους φόρους στα καύσιµα; Πάνω από τα 2/3
είναι φόροι σε αυτό που πληρώνει για βενζίνη και πετρέλαιο ο
Έλληνας πολίτης. Πού ξανακούστηκε αυτό; Πού ακούστηκε να
υπάρχει ειδικός φόρος κατανάλωσης; Είναι παράνοµος ο ειδικός
φόρος κατανάλωσης! Γιατί δεν τον καταργείτε να φθηνύνει το
πετρέλαιο και η βενζίνη, να µπορεί να κινηθεί ο Έλληνας; Μόνο
του δίνουµε τα εχέγγυα και τα κίνητρα για ηλεκτρικά αυτοκίνητα,
αφού ξεπουλήσαµε και τη «ΛΑΡΚΟ» που έβγαζε κοβάλτιο στους
Σκοπιανούς; Μετά λύπης µου όλα αυτά. Έρχονται δύσκολες
µέρες για τον ελληνικό λαό.
Και απέναντι σε µια ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ και ό,τι αυτό συνεπάγεται, απέναντι και στους ιδιωτικούς φορείς διανοµής του
φυσικού αερίου, τα χαράτσια θα είναι πολλά, τα καπελώµατα θα
είναι πολλά για τον Έλληνα µεροκαµατιάρη. Ο κάµατός του θα
είναι σκληρός. Πρέπει να το καταλάβουµε και να είµαστε κοντά
στη µέση ελληνική οικογένεια. Πάµε να τον βοηθήσουµε, όχι να
δηµιουργήσουµε φόρο στο φόρο εισοδήµατος, ΕΝΦΙΑ, προκαταβολή του φόρου. Και όταν µας χρωστάει το δηµόσιο, λέει ότι
θα κάνουν συµψηφισµό, ενώ τα χρήµατά του τα θέλει εκείνη την
ώρα για να µπορεί να πληρώσει τα κοινόχρηστα, να βάλει το πετρέλαιο.
Τι θα πω εγώ σήµερα στον κάτοικο των Σερρών πάνω σε περιοχές που έχουµε χαµηλές θερµοκρασίες, που το πετρέλαιο θα
είναι 1,20 και θα πάρει µια επιδότηση πενιχρή; Πώς θα τα βγάλει
πέρα; Και όταν σας έλεγε ο Κυριάκος Βελόπουλος «των φρονίµων τα παιδιά πριν πεινάσουν µαγειρεύουν», πάρτε πετρέλαιο,
κάντε αποθεµατικό, να έχετε τις δύσκολες µέρες του χειµώνα,
θα περνούσε ο χειµώνας λόγω της ενεργειακής κρίσης.
Και κλείνω µε κάτι που µε θλίβει. Υπάρχει µια περίεργη επιτροπή ποιότητας που πέρασε από το Νοσοκοµείο των Σερρών
και ζήτησε να βγουν οι εικόνες οι ορθόδοξες από το νοσοκοµείο.
Αν είναι δυνατόν! Στην ίδια µας τη χώρα να φοβόµαστε να
έχουµε εικόνες αγίων και του Χριστού και σταυρό στο Νοσοκοµείο των Σερρών; Διαψεύστηκε εκ των υστέρων. Προσέξτε να
δείτε, µη χτυπάτε την Ελλάδα στο εθνικό της φρόνηµα και στην
Ορθοδοξία, διότι ο Έλληνας δεν θα σας το συγχωρήσει ποτέ!
Και αν µιλούµε σήµερα για ενεργειακή αναβάθµιση των κτηρίων που είναι το νοµοσχέδιο, προστατέψτε το σπίτι του Έλληνα
πολίτη στο χωριό που είναι και παραδοσιακό και πρέπει να υπάρχει ειδικό πρόγραµµα συντήρησης πεπαλαιωµένων, εγκαταλελειµµένων σπιτιών που δεν έχει ο άνθρωπος κεραµίδι να βάλει.
Ποια κουφώµατα να βάλει στην ενεργειακή αναβάθµιση και στο
πρόγραµµα «ΗΛΕΚΤΡΑ»;
Αυτά πρέπει να βλέπουµε. Πρώτα ο λαός µας, πρώτα δουλειά
για να µπορέσει να ζήσει και µετά µιλάς για αναβάθµιση του περιβάλλοντος που είναι καλό. Όµως πρώτα πρέπει να προστατεύσουµε την τσέπη του Έλληνα, τον οικογενειακό προϋπολογισµό
του παππού, που µε τη σύνταξη ταΐζει τα παιδιά του που είναι
άνεργα. Λοιπόν δείξτε επιτέλους µια κοινωνική πολιτική στα
λαϊκά στρώµατα, όπως η Ελληνική Λύση που είναι κοντά και στο
πλευρό του Έλληνα πολίτη για να µπορέσει να έχει µεροκάµατο.
Δεν είναι για το ευ ζην, κύριοι. Είναι για τα προς το ζην που δεν
τα έχει.
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Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Και εγώ ευχαριστώ,
κύριε συνάδελφε.
Τον λόγο έχει ο κ. Βολουδάκης από τη Νέα Δηµοκρατία.
ΜΑΝΟΥΣΟΣ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΛΟΥΔΑΚΗΣ: Ευχαριστώ,
κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η εκτίναξη του κόστους της
ενέργειας είναι ήδη έντονα αισθητή και θα γίνει περισσότερο αισθητή φέτος στα νοικοκυριά µε ιδιαίτερες συνέπειες στα χαµηλότερα εισοδήµατα, αλλά και στις επιχειρήσεις, µε επιπτώσεις
στην ανταγωνιστικότητα της χώρας.
Οι πρώτες αντιδράσεις της Κυβέρνησης στην κρίση ήταν
ορθές. Ήδη ασφαλίστηκαν 500.000.000 για την επιδότηση λογαριασµών ρεύµατος. Προβλέπονται µέτρα για το επίδοµα θέρµανσης και λοιπά. Όµως η κατάσταση παραµένει ανησυχητική για
δύο κατά την άποψή µου λόγους. Πρώτον, γιατί η αγορά της ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα πάσχει από θεσµικές στρεβλώσεις του ανταγωνισµού εδώ και δεκαετίες, οι οποίες δεν µπορούν
να διορθωθούν άµεσα, δεν διορθώνονται άµεσα.
Δεύτερον, γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δείχνει να µην αντιλαµβάνεται το µέγεθος και τη φύση του προβλήµατος που αντιµετωπίζουµε σήµερα, ίσως στην Ευρώπη γενικά, στην Ελλάδα
σίγουρα. Δείχνει παράλληλα -και ίσως είναι συνδεόµενα τα γεγονότα- να αναπτύσσει έναν επικίνδυνο δογµατισµό σε σχέση µε
το περίφηµο «Green Deal», το σχέδιο δηλαδή της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής για την επίτευξη της οικονοµίας των µηδενικών ρύπων
µέχρι το 2050.
Γιατί τα λέω αυτά, το δεύτερο ιδίως; Διότι εχθές η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή δηµοσιοποίησε µία εργαλειοθήκη µε τα εργαλεία µε τα
οποία προτείνει στα κράτη-µέλη να αντιµετωπίσουν την κρίση.
Δυστυχώς όσον αφορά τα αναγκαία βραχυπρόθεσµα µέτρα η
εργαλειοθήκη αυτή είναι τουλάχιστον ανεπαρκής. Όπως συνήθως, έχει πολλά ενδιαφέροντα και ωραία σχέδια και αναλύσεις
που κατά κανόνα όµως αφορούν τον µεσοµακροπρόθεσµο ορίζοντα, όπως σχέδια για την ενίσχυση των επενδύσεων στις ΑΠΕ,
για τη δηµιουργία υποδοµών αποθήκευσης φυσικού αερίου, αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας κ.λπ.. Είναι καλά όλα αυτά και
απαραίτητα, αλλά δεν λύνουν το πρόβληµα του χειµώνα του
2021 - 2022.
Οι προτάσεις της επιτροπής για τα βραχυπρόθεσµα µέτρα
είναι οι περισσότερες δηµοσιονοµικού χαρακτήρα, δηλαδή τις
πληρώνει τελικά ο φορολογούµενος. Αναφέροµαι στα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής γιατί στην ενέργεια, όπως γνωρίζετε, σε πολύ
µεγάλο βαθµό η πολιτική πρέπει να είναι στο πλαίσιο ευρωπαϊκής
νοµοθεσίας και ευρωπαϊκής πολιτικής. Υπάρχει και µια πρόβλεψη
για αξιοποίηση χρηµάτων τα οποία έχουν εισπραχθεί από το σύστηµα της εµπορίας αερίων ρύπων όµως δεν επαρκεί.
Οι δικοί µας Υπουργοί Οικονοµικών και Ενέργειας, ο κ. Σταϊκούρας και ο κ. Σκρέκας, είχαν στείλει µια επιστολή πριν λίγες
µέρες στον Πρόεδρο του Eurogroup µε κάποιες προτάσεις. Δυστυχώς µέχρι τώρα δεν φαίνεται να εισακούονται. Οι προτάσεις
αυτές είναι πολύ σηµαντικές πιστεύω και θετικές.
Αναφέροµαι σε δύο συγκεκριµένα σηµεία: Ζητούν οι Έλληνες
Υπουργοί από την επιτροπή -από το Eurogroup αρχικά, αλλά ουσιαστικά στην επιτροπή αναφερόµαστε και στην Ευρωπαϊκή
Ένωση γενικά- να δοθεί δυνατότητα δηµοπρασίας πρόσθετων
δικαιωµάτων αερίων ρύπων από το στρατηγικό απόθεµα που έχει
η Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι το απολύτως αυτονόητο, κατά την
άποψή µου, αυτή τη στιγµή, κάτι που θα δηµιουργούσε επαρκή
έσοδα που θα επιτρέψουν την επιδότηση των καταναλωτών για
την αντιµετώπιση της κρίσης. Είναι ουσιαστική απάντηση γιατί
δεν τα πληρώνουν οι φορολογούµενοι αυτά.
Προτείνουν ακόµα τη δηµιουργία ενός ταµείου αντιστάθµισης
του κόστους του φυσικού αερίου µε µια πολύ ορθή αναφορά
στην αδυναµία πρόβλεψης της τιµής και της αγοράς. Ξέρετε,
αυτοί που βγάζουν το ψωµί τους στα χρηµατιστήρια εµπορευµάτων γελάνε µε τις δηµοσιευµένες προβλέψεις των ειδικών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή φαίνεται να βασίζεται σε κάποιες τέτοιες
προβλέψεις.
Αυτές οι προτάσεις αποτελούν µέρος δοµικής διόρθωσης του
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συστήµατος. Ουσιαστικά µε αυτές τις προτάσεις αναγνωρίζουµε
ότι πρέπει στο «Green Deal» να εισαχθεί έστω εµµέσως κάποια
ευελιξία στους στόχους, γιατί αυτό θα είναι για παράδειγµα τα
πρόσθετα δικαιώµατα εκποµπής αερίων ρύπων. Είναι καιρός
µέσα σε αυτή την κρίση να διαλυθούν ορισµένες πλάνες που επικρατούν γύρω από το «Green Deal» και γύρω από διάφορες ιδέες
του συρµού σχετικά µε το περιβάλλον και την ενέργεια.
Οι ανανεώσιµες πηγές ενέργειας δεν παράγουν ρεύµα διαρκώς. Το φυσικό αέριο καλείται να καλύψει τα κενά, τα διαστήµατα που οι ανανεώσιµες πηγές δεν παράγουν ρεύµα είτε τη
νύχτα, που δεν δουλεύουν τα φωτοβολταϊκά, είτε όταν έχει
άπνοια, που δεν δουλεύουν οι ανεµογεννήτριες. Και αυτή η κατάσταση θα συνεχίσει να υπάρχει για αρκετά ακόµα χρόνια η
εξάρτηση, δηλαδή από το φυσικό αέριο όσο η τεχνολογία της
αποθήκευσης δεν είναι αρκετά οικονοµική ώστε να επιτρέπει σε
κάποιον να βασίζεται µόνο σε ανανεώσιµες πηγές. Όσα φωτοβολταϊκά και όσες ανεµογεννήτριες και να έχεις κάποιες ώρες
δεν θα καλύπτεσαι σήµερα.
Πολλοί αντιµετωπίζουν το «Green Deal» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σαν να πρέπει να βρίσκεται στο απυρόβλητο της κριτικής. Ιερές αγελάδες στην πολιτική δεν πρέπει να υπάρχουν. Το
«Green Deal» της Ευρώπης µπορεί να έχει αγαθούς σκοπούς, τέτοια είναι η ταχύτερη δυνατή µείωση των ρύπων, έχει όµως και
παρενέργειες που επιδεινώνουν τη σηµερινή κρίση. Το να µην το
βλέπει κανείς αυτό είναι δογµατισµός θρησκευτικού χαρακτήρα.
Τέτοια στάση δεν µπορεί να καλλιεργήσει εµπιστοσύνη στους
πολίτες για τους στόχους των µηδενικών εκποµπών, το αντίθετο,
ειδικά στην Ελλάδα που παράγουµε το 0,18% των αέριων ρύπων
του πλανήτη.
Στην Ελλάδα, όπως ανέφερα και στην αρχή, είχαµε προβλήµατα στην αγορά και πριν την κρίση αυτή ολιγοπωλιακού χαρακτήρα που υπάρχουν εδώ και δεκαετίες, από τα τέλη της
δεκαετίας του 1990, που άρχισε να δηµιουργείται υποτίθεται
αγορά. Το πρόβληµά µας στην Ελλάδα είναι ότι στην πραγµατικότητα δεν λειτουργεί η αγορά στην ηλεκτρική ενέργεια. Ένα παράδειγµα: Στις περισσότερες αγορές της Ευρώπης υπάρχει
δυνατότητα µεταξύ των παικτών της αγοράς σύναψης µακροπρόθεσµων συµβολαίων, διµερών συµβολαίων, τα οποία τελικά είναι
αυτά που δηµιουργούν στους καταναλωτές, οικιακούς και βιοµηχανικούς, τη δυνατότητα να έχουν προβλέψιµο κόστος, να έχουν
σταθερό κόστος για µεγάλα διαστήµατα. Στην Ελλάδα αυτό δεν
συµβαίνει γιατί το σύστηµα που έχει επιλεγεί για τη λειτουργία
του ηλεκτρικού συστήµατος επιτρέπει στους µεγάλους παίκτες
να τα αφήνουν όλα για το Χρηµατιστήριο της επόµενης µέρας,
στην αγορά της επόµενης µέρας, που τελικά τους επιτρέπει και
όλες τις διακυµάνσεις της τιµής να τις περνάνε στον καταναλωτή,
όλες τις διακυµάνσεις του κόστους. Και όχι µόνο αυτό, αλλά όπως
ο καθηγητής κ. Κάπρος ανέλυσε χθες, ο οποίος δεν είναι κανένας
εχθρός του ανανεώσιµων πηγών ενέργειας το αντίθετο προφανώς, το όφελος από τις µειωµένες τιµές των ανανεώσιµων πηγών
ενέργειας δεν περνά, όπως είναι σήµερα τα πράγµατα, στον καταναλωτή. Γιατί; Γιατί επικρατεί στην αγορά η τιµή της χονδρεµπορικής, η οποία επηρεάζεται από φυσικό αέριο και ό,τι θα ήταν
όφελος από το χαµηλότερο κόστος των ανανεώσιµων πηγών
ενέργειας ουσιαστικά πηγαίνει στον ειδικό λογαριασµό για την
περαιτέρω ανάπτυξη των ΑΠΕ. Εντάξει, να υπάρξει περαιτέρω
ανάπτυξη των ΑΠΕ, αλλά όχι τώρα που πνίγεται ο κόσµος ή θα
πνιγεί µέσα στον χειµώνα, αν δεν κάνουµε κάτι.
Κυρία Πρόεδρε, ζητώ µισό λεπτό την ανοχή σας για µια σύντοµη αναφορά στα άρθρα του νοµοσχεδίου σχετικά µε την πώληση της παραγωγής της ΔΕΗ από λιγνίτες στο χρηµατιστήριο
ενέργειας. Είναι µια πώληση που επιβάλλεται από τους κανόνες
του ανταγωνισµού της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εδώ όµως µε
λάθος τρόπο. Από την Ευρωπαϊκή Ένωση και πάλι είναι η επιταγή. Γιατί; Γιατί η ΔΕΗ καλείται να πωλήσει µέρος της λιγνιτικής
της παραγωγής στο χρηµατιστήριο ώστε να µπουν κι άλλοι παίκτες στην αγορά -πολύ σωστά- αλλά όχι µόνο στην Ελλάδα,
όπως θα έπρεπε. Στην Ελλάδα ή στην Ευρώπη. Ήδη πούλησε
στην Ευρώπη πριν καν νοµοθετήσουµε.
Το νοµοσχέδιο προβλέπει πολύ σωστά και στόχους και µηχανισµούς εξοικονόµησης ενέργειας. Είναι βέβαιο ότι χωρίς αυτό
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δεν µπορούµε να έχουµε ούτε πραγµατική ανταγωνιστικότητα
ούτε πραγµατικά πράσινους στόχους. Είναι όµως και αυτά του
µεσοµακροπρόθεσµου ορίζοντα.
Το έργο της διόρθωσης χρόνιων στρεβλώσεων ταυτόχρονα µε
την αντιµετώπιση µιας οξείας κρίσης είναι αναµφίβολα πολύ δύσκολο. Όσο όµως καθυστερεί η αντιµετώπισή του θα γίνει δυσκολότερο. Είµαι βέβαιος ότι η Κυβέρνηση δεν θα κάνει αυτό
λάθος.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Ευχαριστώ, κύριε συνάδελφε.
Τον λόγο έχει ο κ. Κωτσός από τη Νέα Δηµοκρατία.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΤΣΟΣ: Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε Υφυπουργέ, αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, νοµίζω
ότι όλοι στην Αίθουσα παραδεχόµαστε πως αυτή η Κυβέρνηση
στους είκοσι επτά µήνες που βρίσκεται στο τιµόνι της χώρας είχε
να αντιµετωπίσει µία σειρά από πολύ µεγάλες αλλά και σηµαντικές κρίσεις είτε αυτό λέγεται µεταναστευτικό την άνοιξη του
2020, είτε η πανδηµία, είτε µια σειρά από φυσικές καταστροφές
απότοκο της κλιµατικής αλλαγής ή και ετέρων παραγόντων,
όπως ήταν σεισµοί, πυρκαγιές, πληµµύρες και τώρα τελευταία
την ενεργειακή κρίση, µια κρίση που έχει διεθνή χαρακτηριστικά
και βεβαίως δεν εξαρτάται απλά και µόνο από τη χώρα µας, που
όµως δηµιουργεί σηµαντικά ζητήµατα στην ελληνική κοινωνία,
όπως εξάλλου και στη διεθνή κοινωνία. Αλλά ας µιλήσουµε για
τα ελληνικά νοικοκυριά.
Και έρχεται λοιπόν σήµερα η Κυβέρνηση µε το παρόν σχέδιο
νόµου, στο οποίο περιλαµβάνονται βασικοί άξονες πάνω στους
οποίους θα στηριχθεί το σχέδιο για την ενίσχυση και εξοικονόµηση της ενεργειακής απόδοσης. Και γιατί το λέµε αυτό; Γιατί
είναι εξαιρετικά σηµαντικό και σπουδαίο; Αρκεί να παρατηρήσουµε φυσικά τις διεθνείς αγορές της ενέργειας, όπου παρατηρούµε µια εκτίναξη της τιµής της ηλεκτρικής ενέργειας τέσσερις
φορές πάνω από αυτό που ίσχυε µέχρι πρότινος στο δε φυσικό
αέριο εξαπλασιασµό της τιµής. Υπολογίζεται δε ότι αυτή η ενεργειακή κρίση θα κοστίσει στο επίπεδο της Ευρώπης πάνω από
100 δισεκατοµµύρια ευρώ.
Και εδώ µπορούµε, επίσης, να αναγνωρίζουµε -και νοµίζω ότι
µπορείτε και εσείς συνάδελφοι της Μειοψηφίας να το αναγνωρίσετε- ότι η Κυβέρνησή µας ανταποκρίθηκε άµεσα απέναντι σ’
αυτές τις αυξήσεις. Και είναι σηµαντικό να τονίσουµε ότι η χώρα
µας ήταν από τις πρώτες δύο χώρες σε επίπεδο Ευρωπαϊκής
Ένωσης που προχώρησε στην ισχυρή στήριξη των νοικοκυριών,
προκειµένου να ανταπεξέλθουν απέναντι σε αυτή τη δραµατική
αύξηση των τιµών ένεκα της ενεργειακής κρίσης.
Βέβαια, το θέµα είναι παγκόσµιο. Απαιτείται συνολικός σχεδιασµός. Και είναι από τα θέµατα που τα κράτη από µόνα τους αποδεικνύονται πολύ µικρά, για να τα λύσουν και απαιτούνται
ευρύτερες συνεργασίες. Τέτοιο, εξάλλου, είναι και το ζήτηµα της
προστασίας του περιβάλλοντος, της αντιµετώπισης της φτώχειας, ενώ σε κάποιες άλλες περιπτώσεις τα κράτη είναι πολύ
µεγάλα, για να αντιµετωπίσουν τοπικής σηµασίας θέµατα, όπως
είναι, παραδείγµατος χάριν, η αποκοµιδή απορριµµάτων σε έναν
δήµο, ο καθαρισµός των δασών σε αυτόν το δήµο ή των υδατορεµάτων που επίσης µπορούν να δηµιουργήσουν προβλήµατα
σε επίπεδο τοπικό.
Και εδώ είναι αλήθεια ότι η Κυβέρνησή µας κατέθεσε πρόταση
για ευρωπαϊκό µηχανισµό σε κεντρικό επίπεδο, ώστε σε επίπεδο
Ευρώπης πλέον να δούµε τι µπορούµε να κάνουµε γι’ αυτόν τον
εκτροχιασµό των τιµών της ενέργειας. Σε εθνικό επίπεδο, είναι
αλήθεια ότι στηρίζουµε τα ελληνικά νοικοκυριά και κυρίως τα νοικοκυριά, που το έχουν ανάγκη µε διπλασιασµό του επιδόµατος
θέρµανσης αλλά και στους λογαριασµούς του ρεύµατος.
Για να δούµε, όµως, ποια είναι η λύση, για να αντιµετωπίζουµε
τέτοιου είδους κρίσεις που έρχονται από το εξωτερικό. Μήπως
είναι τελικά το να ενισχύσουµε την απεξάρτηση της χώρας µας
από τα ορυκτά καύσιµα ή από τα εισαγόµενα καύσιµα που πολλές φορές είναι και ακριβά αλλά και ρυπογόνα και να απελευθερώσουµε έτσι τη χώρα µας από τέτοιου είδους εξαρτήσεις;
Κι εδώ θα µου επιτρέψετε να µην αποφύγω τον πειρασµό να

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

αναφερθώ για µία ακόµη φορά σε ένα έργο, που είναι χαρακτηριστικό παράδειγµα σύγχρονης ελληνικής αβελτηρίας και αβδηριτισµού, που είναι το έργο της Μεσοχώρας. Από το 2001 είναι
έτοιµο το φράγµα, εγκατεστηµένο το εργοστάσιο παραγωγής
ενέργειας, µε κόστος για την εθνική οικονοµία, διότι χρηµατοδοτήθηκε από εθνικούς πόρους πάνω από 480 εκατοµµύρια ευρώ.
Θα έχει τη δυνατότητα και έχει τη δυνατότητα να παράξει 165
MW καθαρής ενέργειας. Θα αποδώσει στη ΔΕΗ πάνω από 30
έως 40 εκατοµµύρια ευρώ έσοδα το χρόνο. Και όµως, χάρη σε
ιδεοληψίες και εµµονές χρόνων αυτό το έργο παραµένει ανενεργό. Χαίροµαι που η σηµερινή Κυβέρνηση, η σηµερινή ηγεσία
του Υπουργείου Ενέργειας και Περιβάλλοντος πιέζει και επιταχύνει τις διαδικασίες επιτέλους αυτό το έργο να ξεκινήσει να παράγει για την εθνική οικονοµία. Διότι όσο παραµένει ανενεργό,
κινδυνεύει και η ΔΕΗ να το εγγράψει στις ζηµίες της, µε ό,τι αυτό
σηµαίνει για την ίδια την εταιρεία.
Στην ίδια ακριβώς κατεύθυνση κινείται και το έργο του Αχελώου, της µερικής µεταφοράς νερού από τον άνω ρου του Αχελώου προς τη Θεσσαλία. Δεν θα µείνω στο υδατικό πρόβληµα
της Θεσσαλίας, αλλά σε αυτό καθαυτό το έργο ως φράγµα που
έχει εκτελεστεί στο 65% και που θα µπορούσε -µιας και τα σχέδια
διαχείρισης υδατικών πόρων, που προώθησε η προηγούµενη κυβέρνηση δεν περιλαµβάνουν αυτό το έργο για την αντιµετώπιση
της λειψυδρίας στη Θεσσαλία-, αν µη τι άλλο, ολοκληρωµένο να
αποδώσει ενεργειακά στην εθνική οικονοµία.
Επίσης, ενεργειακά θα µπορούσε να αποδώσει στην εθνική οικονοµία και το φράγµα του Μουζακίου και το φράγµα της Πύλης,
έργα αναγκαία και για την αντιµετώπιση του υδατικού προβλήµατος της Θεσσαλίας αλλά και για τη δηµιουργία ανανεώσιµων
πηγών ενέργειας, υδροηλεκτρικής ενέργειας που θα δώσει καθαρή ενέργεια στο σύστηµα και θα βοηθήσει τη χώρα µας να
απεξαρτηθεί από όλη αυτή τη διαδικασία.
Και επειδή οι ανανεώσιµες πηγές ενέργειας είναι ευάλωτες
στην κοινωνική κριτική και δέχονται και πολύ µεγάλη επίθεση, θα
ήθελα να σας πω και το εξής. Κάποια στιγµή στη χώρα µας θα
πρέπει να συµφωνήσουµε όλες οι πολιτικές δυνάµεις τι ενεργειακό µίγµα επιτέλους χρειαζόµαστε στη χώρα µας. Θέλουµε τις
ανανεώσιµες πηγές ενέργειας; Αν ναι, ποιες; Αιολική ενέργεια;
Υδροηλεκτρική ενέργεια; Φωτοβολταϊκά; Γεωθερµική; Και επιβάλλεται προς αυτή την κατεύθυνση σωστή επανατοποθέτηση
και επαναπροσδιορισµός του ειδικού χωροταξικού για τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας.
Θα ολοκληρώσω µε το να αναφερθώ στο Ταµείο Ανάκαµψης
Ανασυγκρότησης και Ανθεκτικότητας. Η χώρα µας πάνω από
40% αυτού του προγράµµατος θα το επενδύσει στην κατεύθυνση της ενεργειακής απεξάρτησης, της πράσινης ενέργειας
αλλά και της φιλικής προς το περιβάλλον διαδικασίας της χώρας
µας. Αναφέρω συγκεκριµένα µε βάση τα έργα που εντάσσονται:
προµήθεια διακοσίων είκοσι ηλεκτρικών λεωφορείων για Αθήνα
και Θεσσαλονίκη 136 εκατοµµύρια ευρώ επένδυση, εθνικό σχέδιο αναδάσωσης για να αντιµετωπίσουµε το πρόβληµα που προέκυψε από τις πυρκαγιές 284 εκατοµµύρια ευρώ επένδυση,
διασύνδεση των Κυκλάδων µε το ηπειρωτικό σύστηµα µεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας 164 εκατοµµύρια ευρώ επένδυση και
προστασία εµβληµατικών τόπων και µνηµείων πολιτιστικής κληρονοµιάς από την κλιµατική αλλαγή -γιατί δεν πρέπει να ξεχνούµε και την πολιτισµική µας κληρονοµιά και τα µνηµεία µαςπάνω από 4 εκατοµµύρια ευρώ. Δεν είναι αυτό σοβαρό παράδειγµα και εγχείρηµα στήριξης όλης αυτής της διαδικασίας από
την Κυβέρνησή µας; Και αυτό το πράττουµε, γιατί θέλουµε η κοινωνία µας να είναι ανθεκτική απέναντι στις προκλήσεις της κλιµατικής κρίσης και της κλιµατικής αλλαγής.
Ο ρόλος της εξοικονόµησης ενέργειας είναι θεµελιώδους σηµασίας στην εντεινόµενη µάχη απέναντι στην κλιµατική κρίση.
Γιατί για µας η κλιµατική κρίση απαιτεί άµεσες αντιδράσεις, οι
οποίες όµως θα συνάδουν µε την ευηµερία και την ανάπτυξη που
έχει ανάγκη η χώρα µας, µε την ευηµερία των συµπολιτών µας,
των ανθρώπων, που πραγµατικά βιώνουν το βάρος όλης αυτής
της δραµατικής αύξησης που ανέφερα πιο πριν αναφορικά µε
την ενεργειακή κρίση που µαστίζει συνολικά την Ευρώπη και τον
κόσµο.
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Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κι εγώ σας ευχαριστώ,
κύριε συνάδελφε.
Έχει ζητήσει τον λόγο για δύο λεπτά ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας.
Ορίστε, κύριε συνάδελφε.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ πολύ, κυρία
Πρόεδρε.
Παρά τις επανειληµµένες διακηρύξεις του Υπουργείου Πολιτικής Προστασίας ότι έχουν ληφθεί όλα τα µέτρα για την αντιµετώπιση της επερχόµενης κακοκαιρίας, που έχει ονοµαστεί
«Μπάλος», φάνηκε πολύ γρήγορα, τουλάχιστον εδώ στην Αττική
-και θα αναφερθώ µόνο στην Αττική- η γύµνια του κρατικού µηχανισµού, για να µπορέσει να αντιµετωπίσει αυτά τα καιρικά φαινόµενα και τις τραγικές ελλείψεις οι οποίες υπάρχουν σε
αντιπληµµυρικά µέτρα προστασίας στην Αττική.
Ήδη µια πρώτη καταγραφή µιλάει για δεκάδες κλήσεις στην
Πυροσβεστική για απάντληση υδάτων από υπόγεια. Στο οδικό δίκτυο υπάρχουν πάρα πολλοί δρόµοι πληµµυρισµένοι. Η Ιερά
Οδός προς την εθνική οδό έχει πληµµυρίσει. Υψηλή στάθµη
νερού υπάρχει στην υπόγεια διάβαση στις Τρεις Γέφυρες. Η
οδός Λιοσίων έχει µετατραπεί σε ποτάµι. Έχουν πληµµυρίσει οι
δρόµοι γύρω από τη βιοµηχανική ζώνη στο Κορωπί. Συσσώρευση
υδάτων στη συµβολή Μαρκόπουλου και Λαυρίου. Σε σχολικό
συγκρότηµα στη Νέα Φιλαδέλφεια είδαµε εικόνες όπου οι µαθητές να πατάνε πάνω στα θρανία και να έχουν φτιάξει γέφυρα µε
τα θρανία, για να φύγουν από το σχολείο που είχε πληµµυρίσει.
Έχει πληµµυρίσει το 16ο Δηµοτικό Σχολείο στη Νέα Ιωνία.
Όλα αυτά τα ζητήµατα, λοιπόν, αναδεικνύουν τις τεράστιες ελλείψεις και τα σηµαντικά προβλήµατα που πρέπει να αντιµετωπίσει άµεσα ο κρατικός µηχανισµός. Κι από αυτή την άποψη, ως
ΚΚΕ θέλουµε να καλέσουµε και από αυτό εδώ το Βήµα επίσηµα
την Κυβέρνηση και το Υπουργείο Περιβάλλοντος, το οποίο και
αυτό έχει συνευθύνη για τα ζητήµατα αντιµετώπισης των πληµµυρικών φαινοµένων, για άµεση, επείγοντος χαρακτήρα κινητοποίηση συνολικά του κρατικού µηχανισµού και όλων των µέσων
που διαθέτει, για να µπορέσουν ακριβώς να υπάρξουν άµεσες
παρεµβάσεις για την αποσυµφόρηση αυτής της κατάστασης για
την προστασία της ανθρώπινης ζωής και των περιουσιών.
Δεν χωρά καµµία άλλη αναβολή, κύριε Υπουργέ, απέναντι σε
αυτό το ζήτηµα. Και µιλάµε µόνο για την Αττική και δεν αναφερόµαστε στην υπόλοιπη Ελλάδα και πολύ περισσότερο στις πυρόπληκτες περιοχές που αντιµετωπίζουν ήδη σοβαρά
προβλήµατα, όπως στη βόρεια Εύβοια.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Ευχαριστώ πολύ, κύριε
συνάδελφε.
Τον λόγο έχει τώρα ο κ. Γκόκας από το Κίνηµα Αλλαγής.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΚΟΚΑΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφε, θα µου επιτρέψετε και θα ήθελα
κατ’ αρχάς από το Βήµα της Ολοµέλειας της Βουλής να ευχηθώ
περαστικά και καλή και γρήγορη ανάρρωση στην Πρόεδρό µας
του Κινήµατος Αλλαγής, την κ. Φώφη Γεννηµατά. Είµαστε δίπλα
της, είναι δυνατή και γρήγορα θα είναι κοντά στην οικογένειά της
και σε όλους µας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µετά από ένα χρόνο αφότου τέθηκε σε δηµόσια διαβούλευση τον Νοέµβριο του 2020, έρχεται
σήµερα για ψήφιση και εναρµόνιση µε την εσωτερική µας νοµοθεσία η οδηγία 2018/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την
ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης και για την εξοικονόµηση
ενέργειας, µε παρεµβάσεις, µέσω προγραµµάτων σε δηµόσια και
ιδιωτικά κτήρια.
Με τριάντα επιπλέον άρθρα, και ενώ έχουν µεσολαβήσει αρκετές και σηµαντικές αλλαγές αυτό το διάστηµα τόσο στο εσωτερικό της χώρας µας όσο και σε επίπεδο αποφάσεων της
Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ενεργειακή πολιτική και το κλίµα, η
Κυβέρνηση για µια ακόµα φορά χειρίζεται πολύ σοβαρά θέµατα
µε προτεραιότητα στην επικοινωνία και όχι στη λήψη των ουσιαστικών µέτρων, που απαιτούνται µπροστά στον κυκεώνα της
ενεργειακής ακρίβειας που πλήττει ήδη το σύνολο των νοικοκυριών της χώρας και τις παραγωγικές τάξεις.
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Φιλοδοξεί στη µείωση της ενεργειακής κατανάλωσης µέσω
της ενεργειακής αναβάθµισης ιδιωτικών και δηµόσιων κτηρίων,
µέσα από διαδικασίες βελτιώσεις της ενεργειακής απόδοσης µε
χρηµατοδοτική ενίσχυση σε τεχνικές παρεµβάσεις εξοικονόµησης ενέργειας.
Όµως, όλα αυτά χρειάζονται οργανωµένο σχέδιο. Είναι ανεδαφικό να ορίζονται ενεργειακοί στόχοι που δεν µπορούν να επιτευχθούν, χωρίς οργάνωση, σχέδιο και σαφείς όρους διαφάνειας.
Όταν είναι γνωστές οι περιπέτειες του προγράµµατος «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» που µετά την πετυχηµένη έναρξης της υλοποίησής
του το 2011 ακόµα δεν βρέθηκε το κατάλληλο πλαίσιο για την
εφαρµογή του, τόσο για τη µεγαλύτερη εξοικονόµηση ενέργειας
όσο και τη στήριξη των οικονοµικά ασθενέστερων, αλλά και ένα
ορθολογικό τρόπο υποβολής και αξιολόγησης των αιτηµάτων µε
αντικειµενικότητα και αξιοπρέπεια για τον πολίτη, όπως και για
τους επαγγελµατίες µηχανικούς. Ελπίζουµε ότι αυτά που ζήσαµε
στους δύο, τρεις τελευταίους κύκλους µε το κριτήριο της ταχύτητας του πληκτρολογίου και συνολικό χρόνο είκοσι, είκοσι πέντε
λεπτά για κάθε περιφέρεια, δεν θα επαναληφθούν. Επίσης, να
υπενθυµίσω τη δική µας πρόταση του Κινήµατος Αλλαγής για
εξοικονοµώ σε όλες τις δοµές υγείας, νοσοκοµεία, κέντρα υγείας
κ.λπ..
Άλλο ένα χαρακτηριστικό. Η περίπτωση του σχεδίου δράσης
αντιµετώπισης της ενεργειακής ένδειας. Το σχέδιο θα έπρεπε να
έχει εκπονηθεί από τον Φεβρουάριο του 2021, αλλά τελικά θα εκπονηθεί τον Δεκέµβριο του 2021 και µε υπουργική απόφαση θα
έχει αναδροµική ισχύ από τον Σεπτέµβριο του πέρασε.
Πέρα από τους προβληµατισµούς για τη διαφάνεια σε ενεργειακά ζητήµατα µε την κατάργηση δράσεων δηµοσιότητας, είναι
γεγονός ότι τα νοικοκυριά, οι µικροµεσαίοι, οι αγρότες αλλά και
η βιοµηχανία θα φορτωθούν νέα µεγάλα βάρη. Φορτώνονται ήδη
εξαιτίας της ακρίβειας στην ενέργεια. Ένα ενεργειακό κόστος,
που οφείλεται στην αδράνεια της Κυβέρνησης για τη λήψη άµεσων µέτρων επαρκών και ουσιαστικών στον χρόνο που όφειλε να
αντιδράσει, αλλά βέβαια και στην εξάρτηση από το φυσικό αέριο
για το οποίο ο καταναλωτής πληρώνει την επιδότησή του.
Βεβαίως έρχονται και άλλες αυξήσεις, χωρίς να δίνετε λύση
στο πρόβληµα. Δεν επαρκούν τα µέτρα που ακούµε για την επιδότηση του φυσικού αερίου, το επίδοµα θέρµανσης δεν καλύπτει
κανέναν, δεν προβλέπεται κάτι για τις αυξήσεις των τιµών προϊόντων λαϊκής κατανάλωσης, αφού το αυξηµένο ενεργειακό κόστος των επιχειρήσεων, επί της ουσίας, επιβαρύνει τον
καταναλωτή. Ούτε για την ανάγκη ενίσχυσης των αγροτών, αφού
το κόστος παραγωγής επιβαρύνεται από την αύξηση του κόστους ενέργειας.
Τα έχει αναλύσει όλα αυτά ο ειδικός αγορητής του Κινήµατος
Αλλαγής ο κ. Αρβανιτίδης. Ζητάµε άµεση µείωση των φόρων στα
καύσιµα, επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο αγροτικό πετρέλαιο, µείωση του ΦΠΑ στα τρόφιµα και ουσιαστική αύξηση του κατώτερου µισθού παράλληλα µε ελέγχους των
αρµόδιων αρχών για την πάταξη της αισχροκέρδειας. Μόνο έτσι
µπορεί να αντιµετωπιστεί το κύµα ακρίβειας. Όλα όσα έχουν
εξαγγελθεί, είναι ανεπαρκέστατα.
Επίσης, η ρήτρα αναπροσαρµογής και γενικότερα οι ρυθµιζόµενες και λοιπές χρεώσεις έχουν εκτινάξει τους λογαριασµούς
ρεύµατος. Πώς θα σταθούν τα νοικοκυριά, οι επιχειρήσεις, οι
αγρότες, οι επαγγελµατίες; Δεν µπορούµε να µιλάµε για στόχους, χωρίς να συµµετέχουν οι άνθρωποι µέσα από τον τρόπο
και τις συνθήκες της ζωής.
Ένα άλλο θέµα που αφορά στις ενεργειακές κοινότητες. Θα
πρέπει όλα αυτά τα µέτρα, οι διατάξεις, είτε αφορούν την ενεργειακή αναβάθµιση µιας κατοικίας, είτε µικρές επενδύσεις σε
έργα ΑΠΕ, ατοµικά ή µέσα από παραγωγικούς κι επαγγελµατικούς φορείς, να έχουν µια λογική αντίθετη µε τις επιλογές της
Κυβέρνησης για µεγάλα έργα ΑΠΕ.
Το άρθρο 38 επηρεάζει την προτεραιότητα των ενεργειακών
κοινοτήτων στους όρους σύνδεσης, αφού καταργεί την προτεραιότητα, που είχαν τα κοινά αιτήµατα οµάδας ενεργειακών κοινοτήτων για χορήγηση προσφοράς σύνδεσης προς τον ΑΔΜΗΕ
από την 1η Ιανουαρίου 2021.
Επηρεάζονται, λοιπόν, οι µικροεπενδυτές που δεν θα µπορέ-
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σουν να ανταπεξέλθουν στους ίδιους όρους µε µια µεγάλη εταιρεία. Ζητάµε να έχουν συνδεσιµότητα οι ενεργειακές κοινότητες
που είναι πάνω από εξήντα άτοµα και για τους κατά κύριο επάγγελµα αγρότες. Δεν πρέπει να υπάρξει συγκεντρωτισµός και σε
αυτό το ζήτηµα. Αυτή η διάταξη πρέπει να αποσυρθεί.
Ο κ. Κουτσουπιάς, ο Πρόεδρος της Ένωσης Ενεργειακών Κοινοτήτων Αιτωλοακαρνανίας, στην ακρόαση φορέων έθεσε όλα
αυτά τα ζητήµατα στη σωστή τους βάση. Στην πράξη ανατρέπετε
τα πάντα. Οι αγρότες χάνουν την ευκαιρία να έχουν αυτό το εισόδηµα από τις δύο χιλιάδες µέχρι επτά, οχτώ χιλιάδες ευρώ το
πολύ, ενώ έχουν ήδη υποστεί µια σειρά από έξοδα.
Επίσης, θα πρέπει να λύσετε το πρόβληµα του κορεσµένων δικτύων. Στην Άρτα, παραδείγµατος χάριν, πάµε να κλείσουµε δεκαετία µε κορεσµένο το δίκτυο του ΚΥΤ Αράχθου, ενώ το
αντίστοιχο του Λούρου ολοκληρώθηκε µόλις πρόσφατα. Αυτό
σηµαίνει ότι οι παραγωγοί και οι υπόλοιπες δραστηριότητες µειονεκτούν στον ανταγωνισµό έναντι άλλων περιοχών και στερούνται επί τόσα χρόνια της ευκαιρίας είτε για επένδυση στον τοµέα
των ΑΠΕ, είτε για τη βελτίωση του εισοδήµατός του µέσα από τη
µείωση του κόστους παραγωγής.
Δώστε, επίσης, λύση στο θέµα της χωροθέτησης των ΑΠΕ. Καθυστερεί η αναθεώρηση του ειδικού χωροταξικού πλαισίου, έτσι
χωροθετούνται µεγάλες µονάδες µε υπερσυγκέντρωση σε λίγους επενδυτές και σε µικρό χώρο. Δίνονται βεβαιώσεις παραγωγής, που καλύπτουν ολόκληρες περιοχές. Κοιλάδες, λίµνες
περιοχές «NATURA» κ.λπ.. Έχουµε στην περιοχή µου πάρα
πολλά τέτοια παραδείγµατα.
Αγνοούνται τα ιδιαίτερα αναπτυξιακά παραγωγικά ή τοπικά χαρακτηριστικά. Δεν υπάρχει διάλογος µε τις τοπικές κοινωνίες και
προφανώς δεν υπάρχει συζήτηση ή δέσµευση για ουσιαστικά ανταποδοτικά οφέλη.
Επίσης, πρέπει να δώσετε τελικά την προτεραιότητα στην εγκατάσταση ΑΠΕ σε γη υψηλής παραγωγικότητας στο 1% που
προβλέπεται και ελπίζουµε να βγαίνει µε τον σωστό τρόπο έχουµε επιφυλάξεις και ως προς αυτό- για τους αγρότες. Δώστε,
επίσης, σηµασία στη γεωθερµία. Μπορεί να αξιοποιηθεί για πολλές παραγωγικές δραστηριότητες, θερµοκήπια, γεωκαλλιέργεια,
πτηνοτροφία αντιπαγετική προστασία. Έχουµε για παράδειγµα
ένα πολύ καλό γεωθερµικό πεδίο στις Συκιές στις ΑΠΕ που δεν
έχει καµµία αξιοποίηση µέχρι σήµερα.
Τέλος, σχετικά µε τα άρθρα 50 µέχρι 53 και τις αλλαγές στο
πλαίσιο των περιβαλλοντικών ελέγχων. Η Έκθεση Πισσαρίδη εκθέτει µε σαφήνεια τους λόγους για τους οποίους θα πρέπει να
συσταθεί ανεξάρτητο σώµα επιθεωρητών ενέργειας. Αντ’ αυτού,
όµως, βλέπουµε να υποβιβάζεται και να περιορίζεται ο ρόλος των
επιθεωρητών στην επιβολή προστίµων µαζί βέβαια και µε όλες
τις άλλες επισηµάνσεις, που ανέφερε ο εισηγητής µας. Για την
οικονοµία, όµως, του χρόνου γιατί δεν έχω άλλο περιθώριο, δεν
θα ήθελα να επεκταθώ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το νοµοσχέδιο αυτό επιχειρεί
να καλύψει την ενσωµάτωση µιας ευρωπαϊκής οδηγίας για την
ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης, αλλά η ενέργεια είναι µια
πολύ ακριβή υπόθεση για τον Έλληνα καταναλωτή, πολίτη ή επιχειρηµατία, το πλαίσιο στον χώρο παραγωγής απευθύνεται
στους πολλούς και το νοµοσχέδιο γενικά περιλαµβάνει µια σειρά
από διατάξεις που µας προβληµατίζουν.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Κινήµατος Αλλαγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κι εγώ σας ευχαριστώ
κύριε συνάδελφε.
Τον λόγο έχει τώρα ο κ. Λοβέρδος από τη Νέα Δηµοκρατία.
ΙΩΑΝΝΗΣ- -ΜΙΧΑΗΛ (ΓΙΑΝΝΗΣ) ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Ευχαριστώ,
κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, καλησπέρα σας!
Άκουσα µε µεγάλη προσοχή αυτά που είπε προηγουµένως ο
Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΚΚΕ, ο κ. Καραθανασόπουλος. Πράγµατι, φαίνεται ότι υπάρχει ήδη µεγάλο πρόβληµα από
τις πληµµύρες σε πολλές περιοχές της Ελλάδος και στην Αττική.
Ακόµη και εδώ στη Βουλή -τώρα µε ενηµέρωσαν- µπήκε νερό.
Είναι σαφές ότι αυτές οι πληµµύρες -που είναι ακόµα αρχή του
χειµώνα, δεν έχει έρθει καν ο χειµώνας- είναι ένα τεράστιο πρό-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

βληµα που θα αντιµετωπίσει η χώρα και η Πολιτική Προστασία
είναι το υπ’ αριθµόν ένα ζήτηµα µε το οποίο πρέπει να ασχοληθούµε. Γι’ αυτό και η Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη
ίδρυσε το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας και Κλιµατικής Αλλαγής, το οποίο σκοπό έχει να αντιµετωπίσουµε αυτά τα φαινόµενα, τα οποία χρόνο µε τον χρόνο πολύ φοβόµαστε ότι θα
γίνονται χειρότερα.
Αυτή τη στιγµή τα δύο σηµαντικότερα προβλήµατα, που αντιµετωπίζει η χώρα είναι η κλιµατική αλλαγή και οι επιπτώσεις της
και σε δεύτερο βαθµό οι ανατιµήσεις, η ακρίβεια που υπάρχει
χωρίς καµµία αµφιβολία στην οικονοµία και που οφείλεται σε
κύριο βαθµό στην αύξηση του κόστους ενέργειας, το οποίο έχει
µεγαλώσει πάρα πολύ, µε αποτέλεσµα να απειλεί την οικονοµία
-δεν είναι δική µας η διαπίστωση αυτή, την έκανε χθες και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την κάνει και ολόκληρος ο κόσµος- και να είµαστε αντιµέτωποι µε µια ενεργειακή κρίση, αν όχι ανάλογη µε
το 1973, πάντως τη µεγαλύτερη των τελευταίων δεκαετιών. Και
αυτό αποτέλεσµα της πανδηµίας, αλλά αυτό είναι µια άλλη ιστορία.
Το θέµα είναι ότι αυτά τα δύο προβλήµατα είναι τα προβλήµατα που εκ των πραγµάτων αντιµετωπίζονται µε το υπό συζήτηση νοµοσχέδιο ή τουλάχιστον επιχειρείται να αντιµετωπιστούν
µε το υπό συζήτηση νοµοσχέδιο.
Ζούµε σε πράγµατι πολύ δύσκολες συνθήκες και εάν δεν αλλάξουµε, οι επιπτώσεις θα είναι ακόµα µεγαλύτερες.
Ακούω πολύ συχνά να µιλάµε όλοι για τις επιπτώσεις της κλιµατικής αλλαγής, αλλά ταυτόχρονα, για παράδειγµα, δεν θέλουµε την απολιγνιτοποίηση της χώρας. Όλοι ξέρουµε ότι ο
λιγνίτης επιβαρύνει πάρα πολύ το περιβάλλον και συµβάλλει
στην κλιµατική αλλαγή. Ταυτόχρονα, όµως, για να κολακεύσουν
κάποιοι έναν συγκεκριµένο αριθµό συµπολιτών µας οι οποίοι
ζουν -ή τουλάχιστον νοµίζουν ότι ζουν- από τον λιγνίτη λένε «όχι»
στην απολιγνιτοποίηση, «ναι» στην καθαρή ενέργεια, για να µην
έχουµε κλιµατική αλλαγή. Πώς να τα συµβιβάσουµε και τα δύο
µαζί; Αυτό δεν το έχω καταλάβει. Αυτό είναι πρωτοφανές. Η Ελλάδα τιµωρείται στο χρηµατιστήριο των ρύπων και γι’ αυτό ανεβάζει το κόστος της ενέργειας και παρ’ όλα αυτά, λέµε, ναι, να
µειώσουµε τους ρύπους, αλλά να µην προχωρήσουµε σε απολιγνιτοποίηση.
Ταυτόχρονα, µιλάµε για ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, που
χωρίς καµµία αµφιβολία είναι το µέλλον της ενέργειας και στην
Ελλάδα και στον τόπο µας. Πώς θα το αντιµετωπίσουµε αυτό; Τι
ανανεώσιµες πηγές ενέργειας θέλουµε και µπορούµε να έχουµε;
Αυτό δεν το συζητάµε καθόλου και δεν το συζητάει και η Αντιπολίτευση.
Είναι σαφές ότι το πρόβληµα που υπάρχει σήµερα από το
ακριβό κόστος της ενέργειας οφείλεται σε µεγάλο βαθµό και στη
µεγάλη εξάρτηση που έχει η Ελλάδα -να µην πω ολόκληρη η Ευρώπη, εµένα µε ενδιαφέρει κυρίως η Ελλάδα σήµερα- από τους
ενεργειακούς πόρους. Το φυσικό αέριο δεν παράγεται στην Ελλάδα, το πετρέλαιο δεν παράγεται στην Ελλάδα, δεν υπάρχουν
άλλοι παραγωγικοί πόροι για την αντιµετώπιση του υψηλού κόστους της ενέργειας από τις ΑΠΕ. Και αν δεν προχωρήσουµε δυναµικά προς αυτή την κατεύθυνση, δεν θα µειώσουµε ποτέ την
εξάρτηση της οικονοµίας µας και της κοινωνίας µας από εξωγενείς παράγοντες που θα µας εκβιάζουν ενίοτε, όπως συµβαίνει
σήµερα, µε το υψηλό κόστος της ενέργειας.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο ΣΤ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ)
Ήδη κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου και στην Ευρώπη.
Ήδη η Ευρώπη ζήτησε από τα κράτη-µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να λάβουν µέτρα για την αντιµετώπιση του υψηλού κόστους
ενέργειας και η Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη αυτό το
έκανε πραγµατικότητα.
Πράγµατι, είµαστε από τις πρώτες χώρες -και αξίζουν συγχαρητήρια και στον Πρωθυπουργό και στην ηγεσία του Υπουργείου
Ενέργειας- που κατάφερε και προώθησε ένα γενναίο πακέτο
ύψους 500 περίπου εκατοµµυρίων ευρώ για την αντιµετώπιση
του ισχυρότατου αυτού προβλήµατος και της αύξησης του κόστους της ενέργειας. Δεν ξέρω αν θα επαρκέσει. Μακάρι και να
αρκεί! Μπορεί να χρειαστούν και άλλα.
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Όµως, πρέπει να καταλάβουµε ότι αυτή τη στιγµή ζούµε στην
κορύφωση ενός µεγάλου δράµατος παγκοσµίως, που ξεκίνησε
από την πανδηµία και που έχει φτάσει τώρα στις πραγµατικές
επιπτώσεις της πανδηµίας όχι µόνο στην υγεία των συµπολιτών
µας, αλλά και στην οικονοµία µας.
Γι’ αυτούς τους λόγους σε αυτή την Αίθουσα πρέπει να συζητάµε ρεαλιστικά, πρέπει να συζητάµε µε επιχειρήµατα και πρέπει
σε κάποιες στιγµές να συµφωνούµε ότι χρειάζεται µια κοινή αντιµετώπιση αυτών των προβληµάτων.
Αύριο θα γίνει συζήτηση για τον χειρισµό της πανδηµίας σε
επίπεδο Αρχηγών. Περιµένω µε ενδιαφέρον να ακούσω αυτή τη
συζήτηση, αλλά δεν αντέχουµε άλλους λαϊκισµούς. Η χώρα περνάει µια δύσκολη περιπέτεια, όπως ολόκληρος ο κόσµος. Από
αυτή την περιπέτεια θα βγούµε νικητές, εάν είµαστε υπεύθυνοι,
αν είµαστε σοβαροί, αν είµαστε µετρηµένοι και αν πάνω από όλα
βάζουµε το εθνικό συµφέρον.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ευχαριστούµε τον
κ. Λοβέρδο και για τη συνέπεια στον χρόνο.
Επόµενος οµιλητής ο κ. Αποστόλου Ευάγγελος από τον ΣΥΡΙΖΑ. Θα ακολουθήσουν -θα διαβάσω την επόµενη πεντάδα- ο κ.
Λιούπης, ο κ. Ανδριανός, ο κ. Γιαννούλης και η κ. Αλεξοπούλου.
Ορίστε, κύριε Αποστόλου, έχετε τον λόγο.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Ξεκινώ την παρέµβασή µου µε τη γεωργική γη υψηλής παραγωγικότητας, γιατί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αποτελεί φυσικό πόρο µη ανανεώσιµο, που βρίσκεται ήδη σε ανεπάρκεια στη
χώρα µας, γι’ αυτό και αποτελεί πραγµατικό εθνικό πλούτο και
προστατεύεται από το Σύνταγµα της Ελλάδας και τη νοµολογία
του Σ.τ.Ε., προστατεύεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που έχει
αναπτύξει µια θεµατική στρατηγική για την προστασία του εδάφους, προστατεύεται από τον ΟΗΕ µέσω της «Ατζέντα 2021», η
οποία επιβάλλει την καταγραφή και συστηµατική διαχείριση της
γεωργικής γης, απαγορεύει την υποβάθµισή της και συνιστά την
ανάκτησή της.
Δεν σας έφτανε, φαίνεται, κύριε Υπουργέ, η διασπορά των φωτοβολταϊκών σταθµών στο σύνολο σχεδόν της γεωργικής γης
υψηλής παραγωγικότητας που θεσπίσατε µε τον ν.4711/2020,
έρχεστε σήµερα και θυσιάζετε και αυτή που έµεινε για να υπηρετήσετε έναν καιροσκοπισµό και τα συµφέροντα µιας στιγµής.
Δυο λόγια για τους δασικούς χάρτες. Φέρνετε µία ακόµη παράταση που δεν θα είναι η τελευταία, γιατί δεν είναι µόνο οι αντιρρήσεις που δεν εξετάστηκαν, είναι και άλλοι τόσοι και
περισσότεροι που δεν αντέδρασαν γιατί δεν µπορούσαν να χωνέψουν ότι τα ελαιοπερίβολά τους είναι δασικά και σε πολλές περιπτώσεις δεν τους ανήκουν.
Έχετε, κύριε Υπουργέ, µια απόφαση του Συµβουλίου Επικρατείας που σας διευκολύνει να αντιµετωπίσετε τις προηγούµενες
αποφάσεις του που είχαν κρίνει ως αντισυνταγµατικές τις διαδικασίες που ακολουθήθηκαν στους δασικούς χάρτες της πρώτης
φάσης και αναφέροµαι µόνο στα τετελεσµένα των πράξεων της
διοίκησης, που συνδέονται µε την αγροτική δραστηριότητα και
δεν είναι άλλες από τις δηλώσεις στο ολοκληρωµένο σύστηµα
διαχείρισης των ενισχύσεων.
Αν, κύριε Υπουργέ, κάνετε µια διαδροµή από τον κανονισµό
1782/2003, άρθρο 44, που αφορά στη χρήση των δικαιωµάτων
ενίσχυσης, όπου αναφέρεται ότι επιλέξιµα θεωρείται κάθε γεωργική έκταση που καλύπτεται από αρόσιµη γη και µόνιµους βοσκοτόπους και φτάσετε µέχρι εκεί που ενέταξε στις επιλεξιµότητες εκτός των χορτολιβαδικών εκτάσεων και εκτάσεις µε χαµηλή ξυλώδη βλάστηση, τότε θα λυθούν πολλά προβλήµατα.
Αυτό που κυρίως πρέπει να ενδιαφέρει όλους εµάς είναι να µη
χαθεί, κύριε Υπουργέ, η δουλειά που έχει γίνει. Περισσότερα, βεβαίως, θα πούµε όταν καταθέσετε την πρότασή σας.
Όπως αντιλαµβάνεστε, δεν µπορώ να µη σταθώ µε την παρέµβασή µου στην τραγωδία που βιώνουµε στη βόρεια Εύβοια και
σταµατηµό δεν έχει. Ενώ συζητούσαµε, γιατί ακόµη δεν είχαν ξεκινήσει οι καταβολές των αποζηµιώσεων και των ενισχύσεων, δεν
έχει καταβληθεί ούτε 1 ευρώ, αγαπητοί συνάδελφοι, σήµερα για
παράδειγµα στους καλλιεργητές και είναι θέµα επιβίωσης για
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τους κατοίκους. Βρέθηκαν ξαφνικά µπροστά σε µια άλλη καταστροφή. Πληµµύρισε ένα µεγάλο τµήµα του παραλιακού µετώπου της Δηµοτικής Ενότητας Αγίας Άννας και της Κοινότητας
Βασιλικών, λόγω µη έγκαιρης εκτέλεσης των απαραίτητων αντιδιαβρωτικών έργων και των έργων αποµάκρυνσης των καµένων
από τα ρέµατα.
Από την εποµένη του ελέγχου της πυρκαγιάς έπρεπε να αρχίσουν οι εργασίες καθαρισµού των ρεµάτων και σε δέκα µέρες,
διάστηµα που ήταν έτοιµες οι µελέτες αντιδιαβρωτικών έργων,
να ξεκινήσουν οι εργασίες, οι οποίες κανονικά µέχρι τέλος Σεπτεµβρίου έπρεπε να είχαν ολοκληρωθεί, γιατί υπήρχαν και εξειδικευµένοι δασεργάτες από τους δασικούς συνεταιρισµούς της
περιοχής και από τις αρχές του Οκτώβρη µπορούσαµε να
µπούµε σε αντιπληµµυρικά έργα.
Εµείς, κύριοι της Κυβέρνησης, κύριε Υπουργέ, σας είχαµε
προειδοποιήσει ότι µε τις πρωτόγνωρες για τον χώρο διαδικασίες, που επιχειρήσατε να αντιµετωπίσετε την αναγέννηση και
την αποκατάσταση, εισάγοντας ιδιώτες αναδόχους σε δηµόσια
δάση, θα υπάρξουν προβλήµατα. Αντιδράσαµε στους συγκεκριµένους αναδόχους αποκατάστασης, γιατί ξαφνικά εµφανίζεται
ένα δηµόσιο να οµολογεί ότι δεν µπορεί να συντάξει µελέτες ή
να εκτελέσει τέτοια έργα και γι’ αυτόν τον λόγο οι ανάδοχοι όχι
µόνο χρηµατοδοτούν αλλά και εκτελούν τα έργα. Την ίδια στιγµή
βέβαια είχαν στην ευρύτερη περιοχή της βορειοκεντρικής Εύβοιας άδειες παραγωγού για 375 MW, εκ των οποίων 175 αφορούσαν τις πυρόπληκτες περιοχές.
Πώς, λοιπόν, να µην δουν οι κάτοικοι όλες αυτές τις κινήσεις
να συνδέονται µε τον βασικό στόχο όλων, την εγκατάσταση αιολικών πάρκων ακόµη και στα καµένα; Αναγκαστήκατε βέβαια να
τις αποσύρετε. Χάθηκε, όµως, πολύτιµος χρόνος. Μπορούσατε,
ειδικά τις συγκεκριµένες περιοχές που είχαν µεταβληθεί σε κρανίου τόπου, να τις έχετε προσεγγίσει νωρίτερα.
Δυστυχώς, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, της Νέας Δηµοκρατίας η στάση της Κυβέρνησής σας αναφορικά µε τις καταστροφές, που έχουν πλήξει τη βόρεια Εύβοια είναι από την πρώτη
στιγµή µέχρι σήµερα αλαζονική και εκτός πραγµατικότητας.
Όταν η βόρεια Εύβοια επί εννέα ηµέρες καιγόταν από τον Ευβοϊκό µέχρι το Αιγαίο, ο Πρωθυπουργός που δεν έχει επισκεφθεί
ακόµη την περιοχή δήλωνε παγερά ότι όλα θα ξαναχτιστούν από
την αρχή.
Πριν πέντε µέρες µε την πρώτη βροχή µετά την πυρκαγιά η
βόρεια Εύβοια έζησε µια ακόµη καταστροφή και Υπουργός σας
δήλωνε εµπαίζοντας ότι η πληµµύρα δεν έχει σχέση µε τα καµένα. Δυστυχώς αυτό που αισθάνονται οι κάτοικοι είναι ότι έχουν
εγκαταλειφθεί στην τύχη τους, ζώντας µε το βλέµµα στον ουρανό είτε σε φωτιά είτε σε βροχή.
Αυτή τη στιγµή η κατάσταση είναι δραµατική στην περιοχή
µου. Η σκέψη και η αγωνία µου βρίσκονται εκεί.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Τον λόγο τώρα έχει
ο κ. Λιούπης Αθανάσιος από τη Νέα Δηµοκρατία.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΙΟΥΠΗΣ: Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η σηµερινή νοµοθετική πρωτοβουλία είναι σε µεγάλο βαθµό προσαρµογή στις
ευρωπαϊκές οδηγίες και υπηρετεί πολλούς στόχους. Πρώτον, την
ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης και την εξοικονόµηση ενέργειας, δεύτερον, την ενίσχυση του ανταγωνισµού στην αγορά
ενέργειας, τρίτον, βελτιώσεις στο πλαίσιο των περιβαλλοντικών
επιθεωρήσεων και τέταρτον, την παράταση της προθεσµίας για
τη διόρθωση σφαλµάτων και υποβολή αντιρρήσεων σε σχέση µε
τους δασικούς χάρτες.
Τα ζητήµατα που αφορούν την ενέργεια είναι περισσότερο επίκαιρα από ποτέ. Ο Πρωθυπουργός έχει θέσει ως µέγιστη προτεραιότητα τις πολιτικές για την προστασία του περιβάλλοντος ως
αντιστάθµισµα στη σοβαρή κλιµατική αλλαγή που βιώνει ο πλανήτης.
Βασική επιδίωξη είναι να επιτύχουµε τον στόχο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για µείωση της κατανάλωσης ενέργειας τουλάχιστον 32% έως το 2030. Τα µέτρα ενεργειακής απόδοσης
συνιστούν υψηλή προτεραιότητα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ο στόχος αυτός πρόκειται να επιτευχθεί µε ενεργειακή αναβάθµιση
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κτηρίων κατοικίας, δηµοσίων κτηρίων, καθώς και αυτών του τριτογενή τοµέα µε την υποχρέωση ενεργειακής απόδοσης, όπως
επίσης και µε την ενίσχυση των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας.
Πολύ σηµαντική αλλαγή για το ενεργειακό αποτύπωµα του δηµοσίου η υποχρέωση να ανακαινίζονται κάθε χρόνο το 3% του
συνολικού εµβαδού δαπέδου κτηρίων της κεντρικής διοίκησης,
ώστε µακροπρόθεσµα να έχουµε κτήρια σχεδόν µηδενικής κατανάλωσης ενέργειας.
Η υποχρεωτική ενεργειακή αναβάθµιση των δηµοσίων κτηρίων
δηµιουργεί αύξηση της οικονοµικής δραστηριότητας και επιπλέον θέσεις εργασίας, αφού πολλές χιλιάδες τετραγωνικά
µέτρα υπόκεινται υποχρεωτικά κατ’ έτος σε ανακαίνιση. Ταυτόχρονα µπαίνουν συγκεκριµένες ενεργειακές προϋποθέσεις, που
πρέπει να πληρούν τα κτήρια που αγοράζονται ή µισθώνονται
από δηµόσιους φορείς. Δήµοι και περιφέρειες οφείλουν να εκπονούν σχέδια ενεργειακής απόδοσης κτηρίων, προκειµένου να
λάβουν αντίστοιχη χρηµατοδότηση. Οι καταναλωτές πρέπει να
έχουν πλήρη πρόσβαση µε διαφάνεια και ακρίβεια σε όλες τις
πληροφορίες, που αφορούν τις µετρήσεις και την κοστολόγηση
ρεύµατος και φυσικού αερίου.
Σε περίπτωση που οι διανοµείς ενέργειας και οι επιχειρήσεις
πώλησης δεν τηρούν τις υποχρεώσεις τους αυτές, θα προβλεφθούν συγκεκριµένες κυρώσεις µε υπουργική απόφαση. Επίσης,
µε υπουργική απόφαση αναµένεται να έχουµε ως το τέλος του
έτους και συγκεκριµένο σχέδιο δράσης για την αντιµετώπιση της
ενεργειακής ένδειας.
Στο νοµοσχέδιο περιλαµβάνεται και πρόβλεψη για προκήρυξη
προγραµµάτων µε παροχή χρηµατοδοτικών κινήτρων σε σχέση
µε την ενεργειακή αναβάθµιση κτηρίων και κατοικιών µέσω του
Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων. Προγράµµατα, όπως το
«ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ», είναι ιδιαιτέρως δηµοφιλή και αξιοποιούνται
από τους πολίτες.
Καθίσταται υποχρεωτικός ο έλεγχος των πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης όταν µισθωτής ή αγοραστής του κτηρίου είναι
φορέας της γενικής κυβέρνησης.
Αλλάζει η συνολική νοοτροπία σε σχέση µε τους περιβαλλοντικούς ελέγχους και παύουν πλέον να έχουν αποκλειστικά τιµωρητικό χαρακτήρα. Στοχεύουν στο να παρέχουν αρχικά
κατευθυντήριες γραµµές προς τους επαγγελµατίες σε σχέση µε
τις αλλαγές που πρέπει να γίνουν για να είναι σύννοµοι. Η αξιοποίηση και ιδιωτών ελεγκτών περιβάλλοντος θα αυξήσει δραστικά τον συνολικό αριθµό ελέγχων καθιστώντας καλύτερη την
εφαρµογή του νοµοθετικού πλαισίου. Δίνεται ώθηση στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από βιοµάζα και βιοαέριο εντός
ζώνης οικιστικού ελέγχου µε την εξοµοίωση των ορίων για τη
συγκεκριµένη εναλλακτική πηγή ενέργειας σε σχέση µε την αντίστοιχη από ηλιακή ενέργεια δηλαδή την αύξησή τους από τα
500 KW σε 3 MW.
Με διάταξη του νοµοσχεδίου διευκρινίζεται ότι οι µονάδες επεξεργασίας αποβλήτων υπόκεινται σε έγκριση γνωστοποίησης λειτουργίας ενώ πρέπει να διαθέτουν ασφαλιστήριο συµβόλαιο για
να χειρίζονται τα επικίνδυνα απόβλητα. Είναι γνωστή σε όλους
µας η καταδίκη της χώρας µας από την Ευρωπαϊκή Ένωση για
την µονοπωλιακή πρόσβαση της ΔΕΗ στα κοιτάσµατα λιγνίτη. Με
τις σηµερινές ρυθµίσεις υλοποιείται η δέσµευση της ΔΕΗ να πωλήσει ηλεκτρική ενέργεια µέσω της συµµετοχής της στο ελληνικό
χρηµατιστήριο ενέργειας. Ορίζονται οι αρµοδιότητες του εξειδικευµένου εµπειρογνώµονα, που λειτουργεί ως εντολοδόχος παρακολούθησης εκ µέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε σχέση
µε την πορεία των αλλαγών που πρέπει να υλοποιηθούν στον
τοµέα της ενέργειας.
Η κατάσταση στην οποία βρισκόταν η ΔΕΗ µέχρι πριν δυο χρόνια δεν έχει καµµία σχέση µε τη σηµερινή πιο εύρωστη θέση της.
Το σύνολο των δράσεων που αφορούν τη ΔΕΗ συµβάλλει στην
αύξηση του ανταγωνισµού προς όφελος των καταναλωτών.
Τέλος, χορηγείται τετράµηνη παράταση στην προθεσµία για αντιρρήσεις για τους δασικούς χάρτες, που η ανάρτηση τους υλοποιείται εντός του 2021, κυρίως λόγω του φόρτου εργασίας που
έχουν οι διευθύνσεις δασών και µάλιστα µετά από τις πρόσφατες
πυρκαγιές.
Σε σχέση µε τους δασικούς χάρτες να τονίσω την ιδιαίτερη
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αξία που έχουν οι δύο πρόσφατες αποφάσεις του Συµβουλίου
της Επικρατείας στην τεράστια προσπάθεια, που καταβάλλει η
Κυβέρνηση να ξεκαθαρίσει το τοπίο των δασικών και µη ιδιοκτησιών στην Ελλάδα. Το Συµβούλιο της Επικρατείας έκρινε συνταγµατικό το άρθρο 48 του ν.4685/2020 ανοίγοντας τον δρόµο
να αποκτήσουµε ένα µη αµφισβητήσιµο πλαίσιο για τις χρήσεις
γης στηρίζοντας την αγροτική παραγωγή δεκαετιών και δηµιουργώντας σταθερές συνθήκες για την προσέλκυση επενδύσεων. Το
σηµερινό νοµοσχέδιο όχι απλώς δεν είναι άτολµο, όπως χαρακτηρίστηκε από την αντιπολίτευση, αλλά αντιθέτως προσφέρει
λύσεις σε χρονίζοντα θέµατα. Ήδη η κυβέρνηση αντιλαµβανόµενη τις σοβαρές επερχόµενες συνέπειες της κλιµατικής αλλαγής φρόντισε το 40% από τα έσοδα του Ευρωπαϊκού Ταµείου
Ανάκαµψης και Ανθεκτικότητας να αφορά σε περιβαλλοντικές
δράσεις.
Ο φετινός χειµώνας προβλέπεται να έχει ιδιαίτερη οικονοµική
επιβάρυνση στα έξοδα επιχειρήσεων και νοικοκυριών εξαιτίας
του κόστους του πετρελαίου και του φυσικού αερίου. Και εδώ η
κυβέρνηση ήταν από τις πρώτες, που κινητοποιήθηκε και έλαβε
σηµαντικά µέτρα για τη συγκράτηση του ενεργειακού κόστους
µέσω του ταµείου ενεργειακής µετάβασης αξιοποιώντας 400
εκατοµµύρια ευρώ.
Τελειώνοντας, να τονίσω ότι σε κάθε αλλαγή, σε κάθε δυσκολία ο πολίτης γνωρίζει ότι έχει στο πλάι του µια κυβέρνηση, που
ανταποκρίνεται άµεσα στις ανάγκες του. Κι αυτό είναι µια σηµαντική διαφοροποίηση σε σχέση µε την πολιτική διαχείρισης των
κρίσεων που γνωρίζουµε µέχρι σήµερα.
Σας ευχαριστώ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ (Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας): Κύριε Πρόεδρε, θα µπορούσα να έχω για λίγο τον λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Παρακαλώ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ (Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Απλά θα ήθελα να δώσω κάποια στοιχεία διότι άκουσα πριν
τον κύριο Αποστόλου να λέει κάποια στοιχεία για τα αντιδιαβρωτικά για την βόρεια Εύβοια που δεν ισχύουν. Θα δώσω, λοιπόν,
σε ένα λεπτό τα στοιχεία που πρέπει να γνωρίζει το Κοινοβούλιο.
Κατ’ αρχάς στην περιοχή ευθύνης του Δασαρχείου Λίµνης υλοποιούνται τα αντιδιαβρωτικά έργα και στις πέντε υδρολογικές λεκάνες της περιοχής. Τρεις γίνονται µε αναδόχους, από την ΔΕΗ,
την εταιρεία «EREN». Και οι δυο χρηµατοδούνται από το Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων και το ΣΑΕ φυσικών καταστροφών. Συνολικά στην περιοχή, σήµερα που µιλάµε, εργάζονται
πάνω από επτακόσιοι δασεργάτες µέλη των δασικών συνεταιρισµών. Όσον αφορά µάλιστα στα αντιπληµµυρικά έργα που ανέφερε ο συνάδελφος, χθες βγήκε στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» η απόφαση για
τη διαδικασία των συµπληρωµατικών αντιπληµµυρικών έργων τα
οποία θα χρηµατοδοτηθούν επίσης από το Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020.
Κύριε Πρόεδρε, όσον αφορά στην Ιστιαία έχουν εγκριθεί οι
τέσσερις µελέτες για τα αντιδιαβρωτικά στις αντίστοιχες τέσσερις λεκάνες. Εκεί υπάρχει µια ιδιοµορφία. Τα δάση στην Ιστιαία
είναι ιδιωτικά και υπάρχουν αναγκαστικοί συνεταιρισµοί. Δήλωσαν αδυναµία να κάνουν τα έργα, δεδοµένου ότι αυτό λέει ο
νόµος, ότι δηλαδή εκείνος, που έχει το ιδιωτικό δάσος ευθύνεται
για την εκτέλεση των εργασιών. Δεν είχαν όµως την οικονοµική
δυνατότητα και έτσι αναλάβαµε εµείς, ως κοινωνία, ως ελληνικό
κράτος και αυτά τα έργα. Και µάλιστα για να µπορούν να δουλέψουν εκεί τα µέλη των αναγκαστικών συνεταιρισµών, τους επετράπη, τους δόθηκε η δυνατότητα, µαζί µε τους υπόλοιπους
ΔΑΣΕ, να εκτελούν αυτά τα έργα. Σήµερα, λοιπόν, εκτελούνται
έργα στην υδρολογική λεκάνη 3 της Ιστιαίας µε ανάδοχο αποκατάστασης τη ΔΕΗ και χρηµατοδότηση από το Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων, από τον κωδικό των φυσικών καταστροφών.
Κύριε Πρόεδρε, δεν κάνουµε µόνο τα αντιδιαβρωτικά. Βεβαίως
τα κάνουµε κάνοντας µια πρώτη προτεραιοποίηση της επικινδυνότητας των λεκανών. Αλλά κάνουµε και τα αντιπληµµυρικά έργα
από τη φωτιά του 2018, φράγµατα βάρους στην περιοχή Μαντάνια και Κοντοδεσπότι. Αυτές οι περιοχές είχαν µείνει ακάλυπτες
από τη φωτιά του 2018. Αναλάβαµε εµείς και κάνουµε και αυτά
τα αντιδιαβρωτικά έργα γιατί είναι ευθύνη της πολιτείας.
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Τέλος, ως προς το παραλιακό µέτωπο, που ανέφερε ο συνάδελφος για την παραλία της Αγίας Άννας και για το ρέµα Αχλάδι,
να ενηµερώσουµε ότι αυτό το ρέµα µπαζώθηκε και έγινε δρόµος.
Δεν υπήρχε διέξοδος των υδάτων και γι’ αυτό είδαµε τις εικόνες
της πληµµύρας σ’ εκείνη την παραλιακή ζώνη. Δεν προέρχεται
αυτή η πληµµύρα, δηλαδή, από φερτά υλικά από το δάσος. Σ’
αυτό είµαστε κατηγορηµατικοί και είχαµε στείλει πριν ακόµα από
τις βροχές της προηγούµενης εβδοµάδας τον υπεύθυνο της διεύθυνσης δασών, τον δασάρχη και ανθρώπους από το Υπουργείο για να είµαστε σίγουροι ότι τα αντιδιαβρωτικά έργα που οι
ντόπιοι, οι τοπικοί δασεργάτες, υπό την εποπτεία της Δασικής
Υπηρεσίας εκτελούνται και γίνονται σωστά. Με την προτεραιοποίηση που είχαµε θέσει.
Θα ήθελα απλώς να καταθέσω τα στοιχεία αυτά, κύριε Πρόεδρε, για να γνωρίζουµε τι γίνεται στη βόρεια Εύβοια.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ευχαριστούµε τον
κύριο Υπουργό.
Θα δώσουµε τον λόγο τώρα στον κ. Ανδριανό Ιωάννη από τη
Νέα Δηµοκρατία.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κύριε Υπουργέ, το ζήτηµα της
αποτελεσµατικής διαχείρισης των ενεργειακών µας αναγκών και
αποθεµάτων έχει αυτονόητα τεράστια σηµασία. Πρώτα από όλα
όµως γιατί συνδέεται µε το κατ’ εξοχήν ζητούµενο της εποχής
µας, την αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής. Η µείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώµατος, που συνδέεται µε τον δραστικό
περιορισµό των εκποµπών των αερίων θερµοκηπίου είναι προϋπόθεση, ώστε να χαλιναγωγήσουµε τη διαδικασία, που ήδη
προκαλεί συχνές και εκτεταµένες καταστροφές και στην πατρίδα
µας.
Οι µεγάλες δασικές πυρκαγιές τα καλοκαίρια, οι νεροποντές
και οι πληµµύρες που ακολουθούν, οι άκυρες και έντονες ξηρασίες, οι παγετοί, οι χαλαζοπτώσεις συνθέτουν ήδη µια ζοφερή
πραγµατικότητα, που επηρεάζει έντονα και αρνητικά τη ζωή
όλων µας. Αρκεί να υπενθυµίσω τις συχνές πλέον ζηµιές στην
αγροτική παραγωγή και το φυτικό κεφάλαιο από τα φαινόµενα
που συνδέονται µε την κλιµατική αλλαγή. Είναι µια εξέλιξη, που
καθιστά µεταξύ άλλων επιτακτική την επικαιροποίηση και του καταλόγου, βεβαίως, ασφαλίσιµων ζηµιών του ΕΛΓΑ καθώς οι
αγρότες µας δίνουν κυριολεκτικά µάχη επιβίωσης έναντι αυτών
των πρωτόγνωρων αντιπάλων.
Σε αυτή την παγκόσµια προσπάθεια η ευρωπαϊκή µας οικογένεια και στο πλαίσιο αυτό και η Ελλάδα αναλαµβάνουµε την ευθύνη που µας αντιστοιχεί. Αυτό το νόηµα έχει και ο καθορισµός
για την µείωση της τελικής κατανάλωσης ενέργειας το 2030 κατά
38%, όπως αποτυπώνονται στο υπό συζήτηση νοµοσχέδιο. Είναι
ένας στόχος, που θα επιτευχθεί µέσω της ενεργειακής αναβάθµισης κατοικιών, του γνωστού προγράµµατος «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ»,
κτηρίων του δηµοσίου, βιοµηχανικών µονάδων και γραφείων
αλλά και της εφαρµογής σύγχρονων προδιαγραφών για την θέρµανση και ψύξη από ανανεώσιµες πηγές ενέργειας. Με την ενεργειακή αναβάθµιση του 3% των κτηρίων της κεντρικής δηµόσιας
διοίκησης ετησίως καθώς και µε τις νέες ενεργειακές προδιαγραφές για συµβάσεις αγοράς και µίσθωσης κτηρίων από δηµόσιους φορείς, στόχος είναι οι νέες εξοικονοµήσεις να αυξάνονται
κάθε χρόνο κατά 0,8% σε σχέση µε την τελευταία τριετία.
Ταυτόχρονα, µέσω της εισαγωγής ανταγωνιστικών διαδικασιών
για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης, σε τοµείς µε υψηλό
δυναµικό, όπως ο βιοµηχανικός, ο τριτογενής τοµέας, παρέχονται
τα απαιτούµενα κίνητρα και οι ενισχύσεις για να επιταχυνθούν οι
σχετικές διαδικασίες και η παραγωγή θετικών αποτελεσµάτων.
Προϋπόθεση άλλωστε, για την επιτυχία αυτών των προγραµµάτων είναι η πολύπλευρη διασφάλιση της οικονοµικής τους βιωσιµότητας και αυτή η παράµετρος αποκτά ακόµη µεγαλύτερη
σηµασία σε αυτή την περίοδο όπου παγκοσµίως το κόστος παραγωγής ενέργειας έχει εκτοξευθεί, επιβαρύνοντας νοικοκυριά
και επιχειρήσεις. Για την αντιµετώπιση αυτού του προβλήµατος,
το οποίο σε µεγάλο βαθµό έχει πρόσκαιρα χαρακτηριστικά, θυµίζω ότι η Κυβέρνηση ήδη διαθέτει 400 εκατοµµύρια ευρώ από
το Ταµείο Ενεργειακής Μετάβασης και συνολικά 500 εκατοµµύρια
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για την στήριξη των νοικοκυριών, ενώ διαρκώς επικαιροποιείται
και εµπλουτίζεται η φαρέτρα των σχετικών µέτρων.
Οφείλουµε λοιπόν, να ισορροπούµε ανάµεσα στην ανάγκη εξυπηρέτησης πολλαπλών ταυτόχρονα στοχεύσεων, να καλύπτονται
µε λογικό κόστος οι ενεργειακές ανάγκες των οικογενειών, των
επιχειρήσεων, των αγροτών στο αγροτικό ηλεκτρικό ρεύµα, που
αυξάνει το κόστος παραγωγής και βλέπουµε λόγω της κλιµατικής αλλαγής η περίοδος ποτίσµατος πλέον να φτάνει ακόµα και
τους δέκα µήνες όπως έγινε φέτος, να αξιοποιούµε µε τον καλύτερο τρόπο το τεράστιο ενεργειακό δυναµικό της χώρας µας, να
απεµπλακόµαστε από εξωγενείς εξαρτήσεις, να δηµιουργούµε
τις θεσµικές προϋποθέσεις για µεγαλύτερη αποτελεσµατικότητα
στην αγορά παραγωγής και διάθεσης ενέργειας, να εναρµονίζουµε εγχώριες προβλέψεις και πρακτικές µε το Ενωσιακό Δίκαιο. Αυτές είναι οι κατευθύνσεις που διέπουν το δεύτερο µέρος
του νοµοσχεδίου, µε το οποίο ρυθµίζονται υποχρεώσεις που
αφορούν τη ΔΕΗ µε τρόπο που βελτιώνει ουσιαστικά τα οριζόµενα από τον προηγούµενο σχετικό νόµο.
Θέλω επίσης, να σταθώ στις προβλέψεις για τον εκσυγχρονισµό του πλαισίου των περιβαλλοντικών ελέγχων, όπου εισάγονται σηµαντικές µεταρρυθµίσεις που αφορούν µεταξύ άλλων τον
ενιαίο τρόπο διεξαγωγής των ελέγχων εντός καθορισµών προθεσµιών αλλά και τη δυνατότητα βελτίωσης της περιβαλλοντικής
διαχείρισης εντός συγκεκριµένης πάλι προθεσµίας, χωρίς επιβολή προστίµου όταν διαπιστώνονται παραβάσεις για πρώτη
φορά, οι οποίες βεβαίως δεν απειλούν µε άµεσες αρνητικές επιπτώσεις το περιβάλλον.
Η ενίσχυση της βεβαιότητας της εφαρµογής του νόµου, σε
συνδυασµό µε τη δυνατότητα διόρθωσης σε εύλογο χρόνο είναι
εργαλεία, που µπορεί να κλείσουν αποτελεσµατικά τυχόν παραθυράκια διαφθοράς, να επιτρέψουν στις επιχειρήσεις να προγραµµατίσουν µε µεγαλύτερη ασφάλεια τη δράση τους, αλλά και
να ενισχύσουν τις τοπικές κοινωνίες στη διαρκή προσπάθεια για
την προστασία και την αναβάθµιση του φυσικού περιβάλλοντος.
Τέλος, θέλω να αναφερθώ στις προβλέψεις του νοµοσχεδίου
που αφορούν τους δασικούς χάρτες. Είναι αναµφισβήτητα θετική η τετράµηνη παράταση που προβλέπεται για εσωτερικές
διορθώσεις στο θεµατικό περιεχόµενο των χαρτών για υποβολή
στις δασικές υπηρεσίες διοικητικών πράξεων που τυχόν έχουν
στη διάθεσή τους οι πολίτες και βεβαίως, για την άσκηση αντιρρήσεων κατά του περιεχοµένου. Με επανειληµµένες παρεµβάσεις µου άλλωστε, έχω αναδείξει προβλήµατα που έχουν
ανακύψει µε τους δασικούς χάρτες και στην Αργολίδα και αφορούν µεταξύ άλλων τους δασωµένους αγρούς, τις εκχερσωµένες
δασικές εκτάσεις που αποδόθηκαν για καλλιέργεια χωρίς τίτλους, την ιδιοµορφία της είσπραξης ή µη του τεκµηρίου ιδιοκτησίας της γης υπέρ του δηµοσίου και τους βοσκότοπους ή
οικισµούς σε δασικές εκτάσεις.
Είναι θετικό, λοιπόν, ότι αποδεδειγµένα υπάρχει η βούληση να
επιλυθούν µε δίκαιο και οριστικό τρόπο αυτά τα ζητήµατα, ώστε
οι δασικοί χάρτες στην τελική τους µορφή να συµβάλουν µε τη
µέγιστη δυνατή αποτελεσµατικότητα στον κοινό στόχο της προστασίας του φυσικού πλούτου της πατρίδας µας.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ευχαριστούµε για
την συνέπεια στον χρόνο.
Τον λόγο έχει ο κ. Χρήστος Γιαννούλης από τον ΣΥΡΙΖΑ.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κύριε Αµυρά, σας άκουσα πριν από λίγο να
έχετε την ευαισθησία να απαντήσετε στον πρώην Υπουργό, τον
κ. Αποστόλου που ζει από κοντά το δράµα των καταστροφών
στην Εύβοια και το ζει µε ευαισθησία και ανθρώπινη και πολιτική.
Δεν είδα όµως, να έχετε την ίδια ανάλογη ευαισθησία να απαντήσετε γιατί αυτήν την ώρα που συζητάµε στην Αθήνα και τη
Θεσσαλονίκη µε ευθύνη και των άριστων αυτοδιοικητικών που
απολαµβάνουν την εµπιστοσύνη του κ. Μητσοτάκη τα παιδιά, οι
µαθητές για παράδειγµα στη Νέα Φιλαδέλφεια, χρειάζεται να
σχηµατίζουν αυτοσχέδιες γέφυρες µε θρανία για να ξεφύγουν
από τα πληµµυρισµένα σχολεία.
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Η κ. Κεραµέως φαντάζοµαι τι κάνει. Σχεδιάζει συγγράφει αγωγές κατά των εκπαιδευτικών για να τους τιµωρήσει, γιατί της
απάντησαν µε ένα εξαιρετικά συγκλονιστικό ποσοστό συµµετοχής στην προχθεσινή απεργία που ξεπερνάει το 70%, κάτι που
σε αυτήν τη χώρα είχαµε να το δούµε και να το ζήσουµε πολλά
χρόνια. Βέβαια, κύριε Αµυρά, καταλαβαίνω ότι πέρα από τις υπόλοιπες θεωρίες, που συνάδελφοί σας όχι εσείς προσωπικά ασπάζεστε στη Νέα Δηµοκρατία –όπως τις θεωρίες των δύο άκρων
και διάφορες άλλες απίθανες θεωρίες-, υπάρχει και η θεωρία
που υποστηρίζεται «µην αφήνεις ποτέ την αλήθεια να σου χαλάσει µια πραγµατικότητα». Ώρες, ώρες δηµιουργούνται αισθήµατα ακόµα και ανοχής προς τους συναδέλφους της Συµπολίτευσης, γιατί µε αυτά που νοµοθετείτε ή µε τα σκέλη της κυβερνητικής πολιτικής που ακολουθείτε, τους φέρνετε ως Κυβέρνηση στα όρια της ανοχής, ακόµα και της εκτίµησης προς τον
δύσκολο σταυρό που κουβαλάνε, όταν αναζητάτε απελπισµένα
δηµοσκοπήσεις για να φτιασιδώσουν την πραγµατικότητα.
Άκουσα ότι τον κ. Σκρέκα να ψέγει πολλούς συναδέλφους µας
γιατί δεν έχουν διαβάσει το νοµοσχέδιο. Θέλετε να µου εξηγήσετε ποιο νοµοσχέδιο; Διότι έχει αναχθεί σε µανιέρα αυτός ο
κακός τρόπος νοµοθέτησης, δηλαδή η συνήθεια να αλλάζετε
εσείς οι ίδιοι τους νόµους που ψηφίσατε και στην ουσία να πρόκειται για τροπολογίες µε γαρνιτούρα νοµοσχεδίου, έτσι ώστε
να εισάγετε νέες κοινοβουλευτικές πρακτικές. Άρα για ποιον
νόµο µιλάµε; Για το αρχικό νοµοσχέδιο ή αυτό µε τις εκατό σελίδες τροπολογιών µε άρθρα, οι οποίες δείχνουν και µια αίσθηση
τολµώ να πω πολιτικά υπαγορευµένων νοµοθετικών πρωτοβουλιών.
Απευθύνοµαι στον κ. Σκρέκα γιατί ώρες, ώρες µου θυµίζει Καραµανλή. Όχι τον Κώστα Καραµανλή που χθες προσπάθησε να
σας στείλει ένα µήνυµα για την κοινωνική δικαιοσύνη, για την Ευρωπαϊκή Ένωση και για την τοξικότητα της πατριδοκαπηλίας.
Φαντάζοµαι τα µηνύµατα αυτού του Κώστα Καραµανλή που εισπράξατε χθες ως Κυβέρνηση και ως πολιτική πρακτική ΣαµαράΜητσοτάκη είναι πολύ εύκολα αναγνώσιµα. Αναφέροµαι στον
Υπουργό Υποδοµών γιατί αυτό το νοµοσχέδιο, το περιεχόµενο
του και όλα όσα εκφράζει, θυµίζει την πρακτική του Υπουργού
Υποδοµών, ο οποίος µετά από επτά µήνες βερµπαλισµών ανάδειξης υπαρκτών ή ανύπαρκτων ερευνών για το ότι δεν µεταδίδεται η πανδηµία στα µέσα µαζικής µεταφοράς, όταν χρειάστηκε
να ενισχύσει µία υπόθεση απευθείας ανάθεσης για την απολύµανση των λεωφορείων, θυµήθηκε στην αιτιολογική έκθεση να
αναφέρει επί λέξει «επειδή στα µέσα µαζικής µεταφοράς υπάρχει
µεγάλος κίνδυνος διασποράς της πανδηµίας».
Αυτό µου θυµίζει αυτό το νοµοσχέδιο. Και µου το θυµίζει γιατί
στην ουσία τα γενικά του χαρακτηριστικά, εκτός από το ότι έχει
µορφή σκούπας, για την πρόσβαση στη λιγνιτική ηλεκτρική παραγωγή της ΔΕΗ, για την περιβαλλοντική αδειοδότηση, για τον
περιβαλλοντικό έλεγχο, για τις ενεργειακές κοινότητες, για το
πλαίσιο της ανακύκλωσης, για τους δασικούς χάρτες, µία σειρά
από ρυθµίσεις που µάλλον απορρυθµίζουν στη λογική της νοµοθέτησης που κάνατε και για τις εργασιακές σχέσεις και για το
Εθνικό Σύστηµα Υγείας, όπου ενώ διανύουµε πολύ έντονες στιγµές πίεσης, εσείς συνεχίζετε να αδιαφορείτε προκλητικά και για
το γεγονός ότι νοµοθετείτε µε τον ίδιο τρόπο, που προκαλέσατε
τον νέο εφιάλτη στα παιδιά στα σχολεία, στα γυµνάσια και τα λύκεια.
Αυτή τη στιγµή, εκτός από τα πληµµυρικά φαινόµενα και τις
αγωγές της κ. Κεραµέως στους εκπαιδευτικούς, σήµερα η εκπαιδευτική κοινότητα σπαράσσεται, όπως θα συµβεί και στις ενεργειακές κοινότητες και στον χώρο της ενέργειας και παντού, από
το φαινόµενο της λαίλαπας των συγχωνεύσεων όπου στοιβάζετε
πλέον είκοσι επτά και είκοσι οκτώ µαθητές σε µια τάξη, συγχωνεύοντας τµήµατα µε έναν τρόπο και µια διασπορά σε όλη τη
χώρα προκλητικό.
Θα µε ρωτήσετε ή θα αναρωτηθείτε γιατί δεν µένω στο νοµοσχέδιο. Διότι το πρόβληµα δεν είναι µόνο ο τρόπος που νοµοθετείτε ή αυτά που εισάγετε ως πολιτικές προτάσεις, το ζήτηµα
είναι ότι δεν έχετε την ευαισθησία κάποια στιγµή να αντικρίσετε
µε παρρησία την πραγµατικότητα.
Συζητάµε καθώς βρίσκεται στην επικαιρότητα σήµερα το γε-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

γονός της πανδηµίας και της ανάγκης να εµβολιαστεί ο ελληνικός λαός και εσείς δείχνετε ανοχή σε ένα πρόσωπο εκ µεταγραφής από χώρους που υπηρέτησαν τις πιο ακραίες µορφές
λαϊκισµού και υπερασπίζεστε τον Υπουργό Ανάπτυξης ο οποίος
συγχρωτίζεται µε εκδότες ευεργετηµένους από τη λίστα Πέτσα
οι οποίοι κάθε µέρα προπαγανδίζουν ότι τα εµβόλια είναι προϊόν
του Μπιλ Γκέιτς και του Σόρος. Περί αυτού πρόκειται για τον τηλεοπτικό ιδιοκτήτη ο οποίος απολαµβάνει και τις υπηρεσίες της
δηµοσκοπικής εταιρείας «INTERVIEW» που είχε την ευεργετική
αντιµετώπιση από τον κ. Γεωργιάδη µε απευθείας ανάθεση να
διερευνήσει την κοινή γνώµη, γιατί όσες φορές τη διερεύνησε
νωρίτερα στη Θεσσαλονίκη έβγαινε πιο δηµοφιλής ο κ. Γεωργιάδης. Όµως, ας το αφήσουµε αυτό.
Είναι δυνατόν σήµερα η ελληνική Κυβέρνηση και ο κ. Μητσοτάκης να ανέχεται Υπουργός να συγχρωτίζεται µε ιδιοκτήτη καναλιού που κάθε µέρα σε δηµόσια συχνότητα και χρηµατοδοτούµενος από το ελληνικό δηµόσιο υπερασπίζεται τη θεωρία ότι
τα εµβόλια είναι εφεύρεση του Μπιλ Γκέιτς και του Σόρος;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτού)
Θα ήθελα την ανοχή σας, κύριε Πρόεδρε για λίγα λεπτά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Όχι για λίγα, κύριε
συνάδελφε, για ένα λεπτό.
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ - ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΠΟΥΤΣΙΚΑΚΗΣ: Ήταν και
εκτός θέµατος σε όλο τον χρόνο, κύριε Πρόεδρε.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ: Σας ενοχλεί, ε; Η δηµοκρατία σας
ενοχλεί.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Παρακαλώ.
Κύριε συνάδελφε, συνεχίστε.
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ - ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΠΟΥΤΣΙΚΑΚΗΣ: Είστε
αλλού.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ: Σας ενοχλεί η δηµοκρατία. Όταν
βγαίνουν τα άπλυτα στη φόρα στα σαράντα δύο εκατοµµύρια
σας ενοχλεί. Δεν είµαστε αλλού. Είµαστε εδώ. Εσείς είστε κρυµµένοι σε γυάλινους πύργους. Οι δηµοσκοπήσεις δεν είναι η ελπίδα σας. Βγείτε στον κόσµο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κύριε Γιαννούλη, θα
εξαιρεθεί το ένα λεπτό.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, προκαλούµαι και
απαντώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Παρακαλώ να µην
απαντάτε και να µην προκαλούν οι συνάδελφοι.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ: Καταλαβαίνω ότι για τη Νέα Δηµοκρατία είναι προκλητικό να λες την αλήθεια γιατί έχει δυσανεξία,
αλλά τι να κάνουµε; Πρέπει να κάνουν υποµονή και να τα ακούσουν.
Στη συγκεκριµένη περίπτωση, στο συγκεκριµένο νοµοσχέδιο
δυστυχώς επειδή έχετε µετατρέψει την πολιτική συζήτηση και τη
δηµόσια σφαίρα σε µια µάχη ανάµεσα στο φως και το σκοτάδι,
υπηρετείτε το δεύτερο συνειδητά κλείνοντας συνεχώς το µάτι θυµίζει λίγο ενεργειακό διακόπτη ή ξεχαρβαλωµένη πρίζα- στην
ακροδεξιά. Η µόνη αξία που βλέπετε για το φως και όχι µόνο
ενεργειακά είναι για το πώς θα το πουλήσετε ακριβότερα και πώς
θα παραµείνουν ισχυροί οι λίγοι που σας στηρίζουν στην προσπάθειά σας να κρατηθείτε στην εξουσία.
Κλείνω όµως, καταλήγοντας σε µια σκέψη ότι αυτή είναι και η
µεγάλη σας παγίδα. Είναι η παγίδα που στήνετε στον ίδιο σας
τον εαυτό. Όταν θα χρειαστεί και πάλι να αποδράσετε από την
ιστορία, δυστυχώς, θα χρειάζεστε φτηνότερο ρεύµα µέσα στο
σκοτάδι σας για να σας δείξει τον δρόµο προς τα έδρανα της Αντιπολίτευσης.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ευχαριστούµε.
Επόµενη οµιλήτρια είναι η κ. Αλεξοπούλου από την Ελληνική
Λύση µε την οποία ολοκληρώνεται ο δεύτερος κύκλος οµιλητών.
Μετά θα ακολουθήσει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Κινήµατος Αλλαγής κ. Κατρίνης και ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Ελληνικής Λύσης κ. Χήτας.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ: Ευχαριστώ,
κύριε Πρόεδρε.
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Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, διαβάζοντας το σχέδιο νόµου
θα έλεγα κατ’ αρχάς, ότι αποτελεί πραγµατικά ειρωνεία το γεγονός ότι τίθεται ως εθνικός στόχος η εξοικονόµηση ενέργειας, την
ώρα που το ρεύµα γίνεται για τους Έλληνες όλο και ακριβότερο,
όπως επίσης γίνεται λόγος για αγορά ενέργειας, για εκσυγχρονισµό του πλαισίου των περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων και για
διόρθωση σφαλµάτων για τους δασικούς χάρτες, ενώ την ίδια
στιγµή φυσικές καταστροφές φέρνουν ολέθριες πληµµύρες
πάνω στα καµένα και αφήνουν ολόκληρες περιοχές της χώρας
χωρίς ηλεκτρικό ρεύµα.
Τι θέλω να πω; Ότι ο σκοπός και το αντικείµενο που θέτει το
άρθρο 1 του νοµοσχεδίου για να εναρµονίσει την ελληνική µε την
ευρωπαϊκή πραγµατικότητα είναι εξωπραγµατικό και ασύµφορο
για τους Έλληνες πολίτες. Κι αυτό γιατί, ενώ σήµερα οι πιο πολλοί συµπατριώτες µας αδυνατούν να πληρώσουν τους λογαριασµούς του ηλεκτρικού αλλά και τόσα ακόµα -φόρους, δάνεια,
ΕΝΦΙΑ, τροµακτική αύξηση του πετρελαίου και των τροφίµωνθα τους προστεθούν και νέες δαπάνες για τις περίφηµες ενεργειακές καινοτοµίες.
Κι όλο αυτό για να εναρµονιστεί υποτίθεται η Ελλάδα µε την
Ευρωπαϊκή Ένωση. Όµως, φαίνεται ότι δεν πρόσεξε η Κυβέρνηση πως καλούµαστε να ενσωµατώσουµε τη νοµοθεσία µας σε
οδηγία που αφορά την ενεργειακή απόδοση όχι σε κανονισµό και
συγκεκριµένα στην οδηγία 2018/2002 της Ένωσης. Αυτό σηµαίνει ότι σε εθνικό επίπεδο η οδηγία ενσωµατώνεται ελεύθερα κατά
την ερµηνεία και εφαρµογή που επιθυµεί το κράτος-µέλος, αντίθετα από τον κανονισµό που προσαρµόζεται χωρίς περιθώριο
ευελιξίας. Η διαφορά, όπως αντιλαµβάνεστε, ανάµεσα σε ενσωµάτωση οδηγίας και σε ενσωµάτωση κανονισµού είναι τεράστια.
Ανεµογεννήτριες, φωτοβολταϊκά πάρκα, η λεγόµενη αιολική
ενέργεια, αυτά όλα αποτελούν ένα µεγάλο µέρος του µέλλοντος
της ενέργειας στην Ελλάδα που προετοιµάζεται φυσικά. Θα µπορούσε κάποιος να µιλήσει για επιστηµονική φαντασία αν δεν βλέπαµε µε τα µάτια µας να ανακοινώνεται επίσηµα από την
Κυβέρνηση η δηµιουργία φωτοβολταϊκού πάρκου δίπλα στα καµένα της Κορινθίας. Τον Μάιο µήνα κάηκαν οι δασικές εκτάσεις
και τον Σεπτέµβριο έγινε η σχετική ανακοίνωση για τα φωτοβολταϊκά ως ανανεώσιµες πηγές ενέργειας µε στόχο φυσικά το έτος
2030. Δεν το λες και σύµπτωση βέβαια.
Η Ελληνική Λύση τόνισε από την πρώτη στιγµή ότι πρέπει να
γίνει νόµος που θα απαγορεύει τις ανεµογεννήτριες στις περιοχές των καµένων εκτάσεων και ο Κυριάκος Βελόπουλος πολύ
πρόσφατα έθεσε το θέµα των φωτοβολταϊκών στη Βουλή αναφέροντας ότι ο ορθολογικός σχεδιασµός της χωροθέτησης των
φωτοβολταϊκών σταθµών παραγόµενης ενέργειας είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την προστασία της γεωργικής γης υψηλής
παραγωγικότητας. Διότι επιτέλους δεν µπορεί η άναρχη και παράλογη ανάπτυξη φωτοβολταϊκών ανά την Ελλάδα να υπονοµεύει τους φυσικούς µας πόρους για τη δηµιουργία και ανάπτυξη
των οποίων απαιτούνται αιώνες ολόκληροι φυσικών διαδικασιών.
Στο κυβερνητικό της πρόγραµµα η Ελληνική Λύση έχει έγκαιρα
προβλέψει το µείζον θέµα της ενεργειακής αυτονοµίας της
χώρας, που είναι ένας από τους βασικούς τοµείς που θα κριθεί
το µέλλον των εθνών-κρατών σε συνθήκες νέας εποχής.
Έχουµε προειδοποιήσει ότι η σταδιακή απόσυρση των λιγνιτικών µονάδων που επιχειρεί η Κυβέρνηση αυξάνει το κόστος του
ρεύµατος, ενώ θεωρούµε πρώτιστο ζήτηµα την εξασφάλιση της
επάρκειας ηλεκτρισµού καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου σε χαµηλό και σταθερό κόστος.
Και αυτό θα µπορούσε να συµβεί αν δεν βιαζόταν η Κυβέρνηση
να προχωρήσει στην εκποίηση, δυστυχώς, των πλέον σηµαντικών
στρατηγικών δηµοσίων επιχειρήσεων. Λέτε για ανανεώσιµες
πηγές ενέργειας και για εξοικονόµηση ενέργειας, αλλά στην
πράξη κινδυνεύει να αποδειχτεί σε βάθος χρόνου το αντίθετο.
Η Ελληνική Λύση, ακριβώς για να αποφύγουµε πιθανή ενεργειακή κρίση στο µέλλον, έθεσε βασικούς άξονες για την εξοικονόµηση ενέργειας: την ενεργειακή θωράκιση του κτηριακού
αποθέµατος της χώρας, τη µείωση του ανθρακικού αποτυπώµατος της χώρας, την ορθολογική χρήση της ενέργειας και την επίτευξη βεβαίως των στόχων για τους οποίους η Ελλάδα έχει
δεσµευτεί έναντι των εταίρων µας στην Ευρώπη. Ας δούµε, βέ-
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βαια και την παραγωγή ενέργειας µε πυρηνικά εργοστάσια, όπως
και στη Γαλλία.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η ενεργειακή ανεξαρτησία µιας
χώρας είναι το µέλλον της. Και η Ελλάδα µε το κλίµα, το οικοσύστηµα και τη βιοποικιλότητά της αποτελεί πράγµατι ιδανικό τόπο
για τη δηµιουργία όχι µόνο φωτοβολταϊκών πάρκων, αλλά και
ηλιοθερµικών συστηµάτων, καθώς και συστηµάτων βιοενέργειας
και γεωθερµίας.
Φέραµε πρόσφατα το θέµα αυτό αναφέροντας συγκεκριµένα
παραδείγµατα µε ερώτησή µας στη Βουλή. Όλα αυτά µε το κατάλληλο σχέδιο θα µπορούσαν να συµβάλουν σε µία καλύτερη
διασφάλιση της ενεργειακής µας αυτονοµίας υπέρ των Ελλήνων
και όχι υπέρ άδηλων παγκοσµίων σχεδιασµών.
Γι’ αυτό πιστεύω ακράδαντα ότι το παρόν νοµοσχέδιο θα µπορούσε να είναι πολύ καλύτερο µε µεγάλα περιθώρια βελτίωσης
και όχι µε επιπόλαιες και βεβιασµένες εισηγήσεις. Και επιτέλους,
σκεφτείτε και τα ελληνικά νοικοκυριά! Αυξάνετε την επιδότηση
κατά 20%, ενώ η τιµή του πετρελαίου αυξάνεται 50%. Πώς θα ζεσταθεί ο συνταξιούχος, ο άνεργος ο µεροκαµατιάρης µέσος Έλληνας; Πρέπει να διαλέξει ή να φάει ή να ζεσταθεί. Όλα στην
πλατούλα του Έλληνα!
Φτωχοποίησε έναν λαό, να µπορείς να τον ελέγξεις. Αυτό το
σκεπτικό δηλώνουν όλα αυτά.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Τον λόγο τώρα έχει
ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Κινήµατος Αλλαγής, ο κ.
Κατρίνης.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΤΡΙΝΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θέλω να µου συγχωρήσετε το
προσωπικό ύφος αυτής της εισαγωγικής τοποθέτησης. Θα
ήθελα εδώ σήµερα στο Ναό της Ελληνικής Δηµοκρατίας, πέρα
από τον σεβασµό, την αγάπη µου και τη συγκίνησή µου για τη
νέα περιπέτεια της υγείας της Προέδρου του Κινήµατος Αλλαγής, της Φώφης Γεννηµατά, να καταθέσω και τον θαυµασµό µου
για τη δύναµη και το κουράγιο που επιδεικνύει, αλλά και τον
βαθιά ηθικό και βαθύτατα πολιτικό τρόπο µε τον οποίον αντιµετωπίζει η ίδια την περιπέτειά της.
Με τη στάση της η Φώφη Γεννηµατά δίνει πιστεύω σε όλους
µας ένα µεγάλο µάθηµα εξανθρωπισµού της πολιτικής. Δίνει,
όµως και ελπίδα στον καθηµερινά αγωνιζόµενο άνθρωπο, στον
καθηµερινά αγωνιζόµενο πολίτη και τα προβλήµατά του. Και τέτοια σηµαντικά παραδείγµατα, όπως της Φώφης Γεννηµατά, δίνουν τις µεγάλες απαντήσεις της πολιτικής απέναντι στις τάσεις
απαξίωσης, αλλά και υποβάθµισής της. Αναβαθµίζουν την ιδέα
της αντιπροσώπευσης, της δίνουν ανθρώπινο πρόσωπο. Δίνουν
ελπίδα και κουράγιο σε όλους τους πολίτες που παλεύουν κάθε
µέρα µε τις δυσκολίες της ζωής και δίνουν τη µάχη της επιβίωσης.
Πιστεύω, όµως, ότι είναι και ένα µάθηµα σε όλους εµάς τους
πολιτικούς που η δύναµη της εξουσίας, της όποιας εξουσίας,
µας οδηγεί πολλές φορές σε αλαζονεία και αµετροέπεια. Μας
ξαναθυµίζει για όσους και όταν το ξεχνάµε ποιοι είναι οι λόγοι
που ασχοληθήκαµε µε την πολιτική και ορκιστήκαµε να υπηρετούµε.
Είµαι σίγουρος ότι για µία ακόµα φορά η Φώφη Γεννηµατά θα
βγει νικήτρια, γιατί και ξέρει να µάχεται και ξέρει να κερδίζει
µάχες. Και όλοι οι σύντροφοί της στο ΠΑΣΟΚ, στο Κίνηµα Αλλαγής, όλοι οι συνάδελφοι από όλες τις πτέρυγες της Βουλής, όλοι
οι Έλληνες πολίτες της ευχόµαστε περαστικά και την ευχαριστούµε για τα µεγάλα µαθήµατα που µας δίνει µε αυτήν της τη
στάση.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η συζήτηση σήµερα γίνεται εν
µέσω ακραίων καιρικών φαινοµένων. Εύχοµαι και πιστεύω να µην
αντιµετωπίσουν προβλήµατα οι πολίτες από τον «Μπάλλο», ο
οποίος σαρώνει όλη τη χώρα και απ’ ό,τι τουλάχιστον βλέπουµε
δηµιουργεί ήδη αρκετά προβλήµατα σε σχολεία, σε σπίτια. Προφανώς δεν µπορούν να προβλεφθούν όλα. Προφανώς δεν µπορούν αντιµετωπιστούν όλα, αλλά καταλαβαίνετε ότι υπάρχει και
µία ανησυχία σε σχέση µε την ετοιµότητα του κρατικού µηχανισµού. Εµείς την ζήσαµε και το καλοκαίρι -όχι µόνο εµείς στην
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Ηλεία, αλλά και σε όλη τη χώρα- την ανετοιµότητα του κρατικού
µηχανισµού.
Πιστεύω, επίσης, ότι ανετοιµότητα δείχνει η Κυβέρνηση και σε
σχέση µε το ράλι ανόδου τιµών στην ενέργεια, µε το επιπλέον
κόστος να ξεπερνάει το 1,3 δισεκατοµµύριο ευρώ τον µήνα.
Πάνω από 200 εκατοµµύρια είναι το κόστος για τα νοικοκυριά
από τα ορυκτά καύσιµα, ενώ στο φυσικό αέριο είναι πάνω από
700 εκατοµµύρια ευρώ µε το κόστος να έχει εκτοξευθεί 85% µε
90%.
Σε αυτό η Κυβέρνηση απαντά ότι έχει λάβει τα κατάλληλα
µέτρα. Βεβαίως, ξεκίνησε µε λάθος βάση εκτίµησης όσον αφορά
την επιδότηση. Τα 9 ευρώ έγιναν 18 ξεκινώντας µε την λάθος
τιµή των 95 ευρώ την KWh. Δίνει σήµερα 500 εκατοµµύρια ευρώ
για τους τρεις µήνες που αποµένουν µέχρι το τέλος της χρονιάς,
ενώ σας είπα ότι είναι 1,3 δισεκατοµµύριο ευρώ τον µήνα το συνολικό κόστος της αύξησης ενέργειας για το σύνολο της χώρας.
Στο 1,3, λοιπόν, επί τέσσερις µήνες η Κυβέρνηση απαντά µε 500
εκατοµµύρια µέχρι το τέλος της χρονιάς.
Βέβαια, η Κυβέρνηση µας καθησύχασε κάποια στιγµή λέγοντας ότι αυτό είναι παροδικό φαινόµενο, θα τελειώσει µέχρι το
τέλος της χρονιάς, όπως και η ακρίβεια στην αγορά στο σουπερµάρκετ. Ήρθε η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας
να πει ότι αυτό θα µας απασχολήσει µέχρι τα µέσα του ‘22. Συνηγόρησε σε αυτό η Κυβέρνηση πριν από λίγες ηµέρες, αλλά δεν
βλέπω να παίρνει τα κατάλληλα µέτρα. Βεβαίως, αυξάνει το επίδοµα θέρµανσης. Να πούµε, όµως, ότι για µια οικογένεια µε δύο
παιδιά στο Χαλάνδρι, παραδείγµατος χάριν, από τα 163 ευρώ θα
πάει στα 222 ευρώ, ενώ ξεκινάει σήµερα η διάθεση του πετρελαίου θέρµανσης µε τιµή 1,1 - 1,15. Είναι ακριβώς τότε που τα
στελέχη της Νέας Δηµοκρατίας, τον Οκτώβριο του ‘18, έκαναν
ερώτηση και ζητούσαν διπλασιασµό του επιδόµατος θέρµανσης
και διεύρυνση των κοινωνικών κριτηρίων.
Και ενώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δίνει το πράσινο φως για στοχευµένες επιδοτήσεις, για µειώσεις φόρων και τελών που επιβαρύνουν τους λογαριασµούς ιδιαίτερα στα ευάλωτα νοικοκυριά,
για παροχή εγγυήσεων ώστε να αποφευχθούν αποσυνδέσεις
από το δίκτυο, για αναβολή ακόµα και πληρωµής λογαριασµών
στα ευάλωτα νοικοκυριά, τίποτα από όλα αυτά µέχρι χθες δεν
ήταν στις προτάσεις της Κυβέρνησης και σε αυτά που είχε φέρει
να νοµοθετήσει ούτε, βεβαίως, βοήθεια σε εταιρείες και βιοµηχανίες µε βάση τον κανόνα των κρατικών ενισχύσεων.
Την ώρα που η χώρα αντιµετωπίζει σοβαρό πρόβληµα οι µεγάλες αυξήσεις στο ρεύµα απειλούν να υποβιβάσουν και άλλα
νοικοκυριά, µετατρέποντάς τα από ευάλωτα σε ενεργειακά
φτωχά η Ελλάδα κατέχει τη δεύτερη χειρότερη θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση στο ζήτηµα της ενεργειακής φτώχειας µετά τη
Βουλγαρία µε πολλά νοικοκυριά να έχουν απλήρωτους λογαριασµούς ρεύµατος και την Κυβέρνηση να µην έχει µέχρι σήµερα
νοµοθετήσει κάτι για να τα προστατεύσει.
Ακόµα, όµως και στα προγράµµατα ενεργειακής αναβάθµισης,
που παρέχουν κάποια κίνητρα στα ευάλωτα νοικοκυριά για να
πει η Κυβέρνηση ότι έχει κοινωνικό πρόσωπο και στηρίζει τους
πιο αδύναµους δανειολήπτες, είναι αντικειµενικά αδύνατο και
είναι και δύσκολο να µπορέσουν πολλά από αυτά να ενταχθούν,
αφού θα πρέπει να καλύψουν το δικό τους ποσοστό δαπάνης εν
µέσω ακρίβειας στην αγορά και στην οικονοµία, εν µέσω αύξησης ιδιωτικού χρέους, εν µέσω αύξησης των ληξιπρόθεσµων
οφειλών στην εφορία, στα ασφαλιστικά ταµεία, αλλά και στις
τράπεζες.
Ενώ, λοιπόν, η Κυβέρνηση λέει ότι εδώ δίνω ένα πλέγµα στήριξης για τα ευάλωτα νοικοκυριά και στηρίζω µε αυτήν την επιδότηση -η οποία απ’ ό,τι φαίνεται δεν επαρκεί, γιατί το ράλι
αυξήσεων συνεχίζεται- την ίδια στιγµή βλέπουµε να αναπτύσσεται δευτερογενής αγορά κόκκινων δανείων, τα οποία αγοράστηκαν σε πολύ µικρό ποσοστό σε σχέση µε την τιµή και την
εξασφάλιση που έχουν και µεταβιβάζονται από fund σε fund. Μάλιστα, πρόσφατα ολοκληρώθηκε µία µεταβίβαση στο 21% της
ονοµαστικής αξίας. Σκεφτείτε σε τι ποσοστό είχαν αγοραστεί,
την ώρα που έχει γίνει επισήµως πρόταση από το Κίνηµα Αλλαγής εδώ και ενάµιση χρόνο να υπάρχει δικαίωµα προαίρεσης του
δανειολήπτη να αγοράσει το δάνειό του πριν µεταβιβαστεί στο
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fund σε ποσοστό 10%-12% ίσως και χαµηλότερο. Όλο αυτό, λοιπόν, γίνεται αντικείµενο κερδοφορίας µεταξύ των funds και βεβαίως γίνεται λόγω του γεγονότος ότι δεν υπάρχει είσπραξη
εσόδων από τις τιτλοποιήσεις του «ΗΡΑΚΛΗ» και από τις ρυθµίσεις δανείων.
Άρα, όλο αυτό το κενό θα πρέπει να καλυφθεί από την πώληση
των δανείων, σε µία χώρα όπου το ιδιωτικό χρέος το επίσηµο
είναι 243 δισεκατοµµύρια ευρώ, χωρίς να συµπεριλαµβάνονται
οι αγνώστου ύψους οφειλές µεταξύ ιδιωτών και µε τον Διοικητή
της Τράπεζας της Ελλάδος να προειδοποιεί ότι η απότοµη άρση
των µέτρων στήριξης λόγω COVID-19 θα οδηγήσει πολλούς δανειολήπτες σε ευάλωτους τοµείς της οικονοµίας να γίνουν κόκκινοι. Ο εξωδικαστικός µηχανισµός ρύθµισης οφειλών µέχρι
σήµερα έχει αποδώσει µηδέν ρυθµίσεις. Από την 1η Ιουνίου είναι
σε εφαρµογή και δεν έχει γίνει ούτε µία ρύθµιση. Δεν ρυθµίστηκαν τα κόκκινα δάνεια µε τα προγράµµατα «ΓΕΦΥΡΑ Ι» και «ΓΕΦΥΡΑ ΙΙ». Το επόµενο διάστηµα ξεπαγώνουν οι οφειλές της
πανδηµίας που πρέπει να πληρωθούν από τους Έλληνες πολίτες,
που πρέπει να πληρώσουν και φόρο εισοδήµατος, που πρέπει να
πληρώσουν και τον ΕΝΦΙΑ, που έχουν όλες τις υποχρεώσεις του
παρελθόντος στις τράπεζες και στα funds χωρίς προστασία πρώτης κατοικίας. Και σε όλο αυτό έρχεται να προστεθεί και η αύξηση στο κόστος ενέργειας, η οποία πλέον είναι σε δυσθεώρητο
ύψος.
Η ενεργειακή φτώχεια, όµως, πέρα από τα νοικοκυριά, που δυστυχώς αποτελεί µια οδυνηρή πραγµατικότητα για µεγάλη κατηγορία συµπολιτών µας, αποτελεί και έναν από τους παράγοντες
επιδείνωσης της θέσης των µικρών και πολύ µικρών επιχειρήσεων, σύµφωνα µε την πρόσφατη έρευνα του Ινστιτούτου Μικρών Επιχειρήσεων της ΓΣΕΒΕΕ, καθώς τουλάχιστον µία στις έξι
µικροµεσαίες επιχειρήσεις δηλώνει ότι στο άµεσο µέλλον δεν θα
µπορέσει να ανταποκριθεί στους λογαριασµούς ενέργειας. Είναι
χαρακτηριστικό ότι πολλές επιχειρήσεις καταβάλλουν µεγάλο
ποσοστό των κερδών τους, ώστε να αποπληρώσουν τους αυξηµένους λογαριασµούς, ιδιαίτερα όσοι είναι στον κλάδο της εστίασης.
Για τον ευαίσθητο τοµέα της βιοµηχανίας, στον οποίο βασίζεται η ελληνική οικονοµία και µάλιστα η Κυβέρνηση αρέσκεται να
λέει ότι έχουµε πολύ µεγάλη αύξηση στις παραγγελίες, έχουµε
πρόοδο στη µεταποίηση και στη βιοµηχανία και στην αύξηση του
οικονοµικού κλίµατος, το κόστος ενέργειας το οποίο αποτελεί το
35% του συνολικού κόστους παραγωγής σε βιοµηχανίες εντάσεως ενέργειας -ήδη οι βιοµηχανίες πλήρωναν 30% παραπάνω
από τις αντίστοιχες ευρωπαϊκές πριν το ράλι ανατιµήσεων- εκτός
από αυτές τις λίγες που πρόλαβαν να κλείσουν συµβόλαια µε τη
ΔΕΗ πριν το καλοκαίρι, θα είναι 137 εκατοµµύρια επιπλέον τον
Σεπτέµβρη και 165 εκατοµµύρια τον Οκτώβριο.
Όλο αυτό το κόστος µεταφέρεται σε όλη την αλυσίδα προϊόντων γιατί η αύξηση του κόστους ενέργειας και µειώνει την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής µεταποίησης σε σχέση µε τους
Ευρωπαίους ανταγωνιστές, αλλά και το 80% των εξαγωγών της
χώρας είναι βιοµηχανικά προϊόντα και κατανοούµε ότι θα υπάρχουν σοβαρές επιπτώσεις στην ελληνική οικονοµία από αυτές τις
ανατιµήσεις στο κόστος ρεύµατος.
Έρχεστε, λοιπόν, εσείς µε ένα νοµοσχέδιο µετά από πολύ µεγάλη καθυστέρηση όπου ρυθµίζονται διάφορα ζητήµατα. Αναθεωρείτε µάλιστα και πρόσφατες δικές σας νοµοθετικές
πρωτοβουλίες.
Εµείς, ως Κίνηµα Αλλαγής, έχουµε προτείνει δροµολόγηση
µιας ριζικής αλλαγής και ένα πράσινο κοινωνικό συµβόλαιο ώστε
η ενεργειακή µετάβαση να µην είναι επιζήµια για την οικονοµία
της χώρας, µε σηµαντική ενίσχυση των ενεργειακών κοινοτήτων,
αλλά µε ξεκάθαρο σχέδιο και σταθερά κριτήρια για την ενδυνάµωση τοπικών κοινωνιών και της οικονοµίας ώστε να µπορέσουν
να αξιοποιήσουν τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας.
Και βεβαίως, θα πρέπει να δούµε και το κόστος µετάβασης
προς µία κλιµατικά ουδέτερη οικονοµία. Φαίνεται ότι αυτή η απότοµη απολιγνιτοποίηση-απανθρακοποίηση δεν µπορεί να στηριχθεί -και το λέω γιατί βάζω µέσα σ’ αυτό και το φυσικό αέριοχωρίς επιπτώσεις στην ελληνική οικονοµία. Θα πρέπει, λοιπόν,
να δούµε, χωρίς να απεµπολούµε τον στόχο της αποφυγής της
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κλιµατικής κρίσης, πώς αυτό θα γίνει χωρίς να έχει µεγάλες επιπτώσεις για την ελληνική οικονοµία.
Όσον αφορά τους δασικούς χάρτες που φέρνετε µία διορθωτική διάταξη, αυτή τη στιγµή εκκρεµούν χιλιάδες αντιρρήσεις σε
όλες τις περιοχές της χώρας. Το ξέρει ο κ. Αµυράς. Θα πω ενδεικτικά ότι µόνο στην Ηλεία υπάρχουν επτάµισι χιλιάδες αντιρρήσεις και ξεκίνησε, κύριε Υπουργέ, πριν από µία εβδοµάδα η
εξέταση των αντιρρήσεων µε τέσσερις επιτροπές. Αν επιτευχθεί
ο στόχος των εκατό αντιρρήσεων τον µήνα από κάθε επιτροπή,
χρειαζόµαστε τουλάχιστον δύο χρόνια µέχρι να ολοκληρωθεί η
διαδικασία. Θα πρέπει, λοιπόν, να βρεθεί ένας τρόπος και να επιταχυνθεί η διαδικασία και να µην ταλαιπωρούνται πλέον οι πολίτες.
Επίσης, το έχω ξαναπεί και το λέω και σήµερα, θα πρέπει να
δοθεί και δυνατότητα υποβολής νέων αντιρρήσεων, ώστε να µην
βρεθούν χιλιάδες συµπολίτες µας προ εκπλήξεων, να έχουν προβλήµατα µε την ιδιωτική τους περιουσία.
Ο στόχος όλης αυτής της νοµοθέτησης, όπως διαχρονικά γίνεται από τις κυβερνήσεις παρά τις παραλήψεις και τα λάθη,
είναι να διευκολυνθούν οι πολίτες και να µην αντιµετωπίσουν
προβλήµατα. Σε αυτή, λοιπόν, την κατεύθυνση θα πρέπει από τη
µία να επιταχυνθούν οι διαδικασίες από τις επιτροπές και από
την άλλη να δοθεί η δυνατότητα και στους πολίτες να υποβάλουν
εκ νέου αντιρρήσεις για να µην πάµε στη δικαστική οδό, που ξέρετε ότι και χρονοβόρα είναι και πολλές φορές είναι ατελέσφορη.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Κινήµατος Αλλαγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ευχαριστούµε τον
κ. Κατρίνη.
Θα δώσουµε τον λόγο τώρα στον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο της Ελληνικής Λύσης, τον κ. Κωνσταντίνο Χήτα.
Κύριε Χήτα, γνωρίζετε ότι έχετε τον µισό χρόνο απ’ ό,τι δικαιούστε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΗΤΑΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, ξέρετε στη ζωή το timing παίζει µεγάλο ρόλο.
Σήµερα φέρνετε ένα νοµοσχέδιο που βέβαια ίσως όταν το ετοιµάζατε δεν περιµένατε να έρθει αυτή η καταιγίδα. Δεν εννοώ τη
βροχή έξω, αλλά την ενεργειακή καταιγίδα. Κι ενώ βρισκόµαστε
σε µία ενεργειακή κρίση, οι τιµές στο φυσικό αέριο έχουν εκτοξευθεί, τώρα εµείς µιλάµε εδώ για µία ενσωµάτωση οδηγίας του
2018.
Δυστυχώς, όµως, όπως ξέρετε, όλα δείχνουν ότι αυτό το τεράστιο ράλι ακρίβειας, αυτή η ενεργειακή κρίση δεν θα είναι προσωρινή. Μάλλον ήρθε για να µείνει και θα µπει για τα καλά στο
πετσί της κάθε Ελληνίδας και του κάθε Έλληνα. Θα τινάξει στον
αέρα τον κάθε οικογενειακό προϋπολογισµό. Είναι, δηλαδή, άλλο
ένα χτύπηµα, µε λίγα λόγια, για τον ελληνικό λαό. Η Κυβέρνηση
πραγµατικά δεν θα πω ότι απλώς παρακολουθεί, αλλά δεν νοµίζω
ότι δίνει λύση στο τεράστιο πρόβληµα.
Να πούµε κάτι για να γίνει σαφές. Δεν εκµεταλλευόµαστε πολιτικά, λαϊκίζοντας, τώρα που ήρθε η ενεργειακή κρίση για να κάνουµε σπέκουλα ή για να κερδίσουµε ψηφαλάκια. Διότι αυτά που
λέγαµε για το κοµµάτι της ενέργειας τα λέµε από τη µέρα που
µπήκαµε. Όταν πριν από περίπου ένα-ενάµιση χρόνο το πετρέλαιο ήταν φθηνό και ο Πρόεδρος έλεγε αγοράστε πετρέλαιο για
να έχουµε µε 20 δολάρια το βαρέλι, δεν υπήρχε κρίση τότε. Η
πολιτική, όµως, σηµαίνει και προβλέπω. Άρα, λοιπόν, καταρρέει
το επιχείρηµα ότι προσπαθούµε εν µέσω κρίσης να δηµιουργήσουµε εντυπώσεις γιατί τα λέγαµε από πριν. Τα έχουµε πει πάρα
πολλές φορές για τα λάθη που κάνετε.
Όσον αφορά τον λιγνίτη. Είστε ένας νέος άνθρωπος, είµαστε
στην ίδια σειρά, σε µια νέα γενιά ανθρώπων, ενεργών πολιτών
και πολιτικών. Θέλω να µου πείτε πραγµατικά, τι τρέλα είναι αυτή
µε τους λιγνίτες να τους κλείσετε τόσο γρήγορα; Να απαντήσει
κάποιος, πειστικά όµως, γιατί η Γερµανία θα τους κλείσει από το
2035 και µετά. Εάν µε πείσετε ότι οι Γερµανοί είναι ηλίθιοι που
το κλείνουν από το 2035 κι εµείς είµαστε οι έξυπνοι που τους
κλείνουµε τώρα, να το καταλάβω.
Να ξεκαθαρίσουµε κάτι άλλο. Εµείς δεν είµαστε εχθροί του
περιβάλλοντος, ούτε δεν αγαπάµε το περιβάλλον. Αλλά χρησι-
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µοποιούµε τη λογική. Έχουµε καταθέσει και πρόταση. Και κύριε
Υπουργέ δείτε το λίγο αυτό. Με µία επένδυση της τάξης ενός
έως δύο δισεκατοµµυρίων -προσέξτε όταν το διακύβευµα είναι
300 δισεκατοµµύρια λιγνιτικά αποθέµατα, χρήµατα του ελληνικού λαού το να επενδύσεις ένα ή δύο δισεκατοµµύρια δεν είναι
πολλά λεφτά. Το έχουµε πει πολλές φορές, έχει µαλλιάσει η
γλώσσα µας- µπορείς µε νέες µεθόδους, µε κάποια φίλτρα που
µπαίνουν, να προστατεύσεις το περιβάλλον. Δείτε το, το έχουµε
καταθέσει πολλές φορές.
Είναι αµαρτία από τον Θεό να απεµπολούµε µε 300 δισεκατοµµύρια χρήµατα του ελληνικού λαού για να κλείσουµε τους λιγνίτες µε µια µανία απίστευτή, µε µόνο το ότι επιβαρύνει το
περιβάλλον. Το έχουµε πει πολλές φορές, λες και η Ελλαδίτσα εννοώ γεωγραφικά στο χάρτη, όχι από ψυχή- η Ελλάδα ευθύνεται για την παγκόσµια τρύπα του όζοντος τώρα και το
περιβάλλον! Ένα εργοστάσιο της Κίνας να κλείσει κύριε
Υπουργέ, είναι όσο ζηµιά προκαλεί η Ελλάδα. Σας τα έχουµε πει,
δεν ακούτε όµως.
Και λέτε και το άλλο. Εσείς δεν έχετε ευθύνη ποτέ, η Κυβέρνηση όχι εσείς προσωπικά. Για τίποτα δεν έχετε ευθύνη. Είστε
έρµαια των συνθηκών. Ήρθε η πανδηµία, ήρθε η ενεργειακή
κρίση, παγκόσµιο φαινόµενο, ήρθε επισιτιστική κρίση παγκόσµιο
φαινόµενο. Εσείς δεν φταίτε ποτέ και για τίποτα. Ακούστε λίγο
κάτι, το είπαµε και πριν από λίγο στους Υπουργούς των Οικονοµικών σε µια άλλη αίθουσα όπου συζητείτο το προσχέδιο του
προϋπολογισµού, δεν έχετε καµµία ευθύνη όντως για την πανδηµία και ότι εκτινάχθηκε ο προϋπολογισµός στον αέρα. Έχετε
ευθύνη όµως ότι δηµιουργήσατε µια µεγάλη µαύρη τρύπα οικονοµική, γιατί αυτή η µαύρη οικονοµική τρύπα δηµιουργήθηκε από
τις εσφαλµένες, λανθασµένες, εγκληµατικές πολιτικές αποφάσεις που πήρατε και εφαρµόσατε µε το ολικό lockdown για ενάµιση χρόνο και βάλατε την πατρίδα µας 40 δισεκατοµµύρια µέσα
και χρεωθήκαµε µε 40 δισεκατοµµύρια. Ναι, για τον COVID δεν
ευθύνεστε εσείς, δεν φέρατε τον ιό εδώ. Αλλά για το πώς χειριστήκατε την κατάσταση και δηµιουργήθηκε ένα τεράστιο χρέος
στην Ελλάδα φταίτε εσείς. Δική σας υπογραφή είναι τα 40 δισεκατοµµύρια.
Η Κυβέρνησή σας δεν είναι που έλεγε ότι δεν θα αυξηθούν τα
τιµολόγια της ΔΕΗ; Επιβαρύνετε ακόµα περισσότερο. Κι όχι µόνο
αυτό, επιβαρύνονται οι Έλληνες πολίτες και αν δεν µπορούν να
αντεπεξέλθουν, τους κόβετε το ρεύµα. Εσείς δεν είστε που ξεπουλάτε τα πάντα, ΔΕΔΔΗΕ, ΔΕΠΑ, ΔΕΠΑ Υποδοµών, Ενεργειακά Δίκτυα, ΔΕΠΑ εµπορίου, τα πάντα; Και αφήνετε έναν
ολόκληρο λαό απροστάτευτο!
Μπορείτε -πάλι σας προκαλώ και σας παρακαλώ- να µας δώσετε µια εξήγηση γιατί πληρώνει τα ακριβότερα καύσιµα στην
Ευρώπη ο Έλληνας πολίτης; Να µας πείτε ότι ο Έλληνας πληρώνει τα πιο ακριβά καύσιµα για αυτούς τους λόγους. Για ποιο
λόγο οι Έλληνες να πληρώνουν τα πιο ακριβά καύσιµα; Πείτε
µου. Ξέρετε ότι µόνο οι Ολλανδοί και οι Σκανδιναβοί πληρώνουν
κατιτίς παραπάνω από ότι εµείς, αλλά τώρα µην µπούµε στην
διαδικασία να συγκρίνουµε µισθούς Ελλάδος µε Σουηδίας ή
Σκανδιναβίας; Ο Αυστριακός πληρώνει 1,35 τη βενζίνη. Ο Ελβετός 1.50, ο Βούλγαρος 1.15, ο Έλληνας 1.75 µε µισθό µισό απ’
ότι παίρνουν αυτοί. Γιατί; Μία απάντηση! Τι θα του πείτε του Έλληνα πολίτη; Πείτε ρε παιδιά, πείτε το. Πείτε το, ότι τα δύο τρίτα
είναι φόροι, απλά για να εισπράττετε λεφτά. Τα δύο τρίτα είναι
φόροι!
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τα είπαµε και για την επισιτιστική κρίση. Πόσο καιρό το φώναζε ο Πρόεδρος εδώ; Έρχεται επισιτιστική κρίση, δεν γίνεται να
εισάγουµε τα πάντα, δεν γίνεται να εισάγουµε τα πάντα από παντού, δεν γίνεται να τα πληρώνουµε όλα ακριβά και δεν γίνεται να
εισάγουµε συνέχεια. Για αυτό άλλωστε πιστεύουµε -και το
έχουµε πει εκατό χιλιάδες φορές- ότι πρέπει η οικονοµία µας να
αλλάξει προσανατολισµό και να δώσει έµφαση στον πρωτογενή
τοµέα.
Τρέχω, κύριε Πρόεδρε, δύο-τρία λεπτά ακόµη και θα τελειώσω.
Πριν πάω στο επόµενο θέµα θέλω να µας απαντήσετε επίσης,
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αν έχετε την καλοσύνη, για µια τροπολογία. Θα κληθούµε να ψηφίσουµε και θέλουµε να ξέρουµε. Είναι η 1105. Τι λέει η 1105;
Ότι αναστέλλεται η υποβολή αιτήσεων για τα αιολικά πάρκα σωστό- ότι ακόµα και οι αιτήσεις που εκκρεµούν για τη χορήγηση
αδειών απορρίπτονται –σωστό- και ότι όσες εκδόθηκαν από 1ης
Γενάρη του 2021 µέχρι και σήµερα και αυτές αναστέλλονται,
ανακαλούνται. Δηλαδή για τη βόρεια Εύβοια µιλάµε, εκεί που
κάηκαν τα δάση, ότι δεν θα µπουν µέσα ανεµογεννήτριες.
Θέλουµε να µας διευκρινίσετε και να µας ξεκαθαρίσετε για να
γραφτεί και στα Πρακτικά –γιατί θέλουµε να έχουµε καθαρή τη
συνείδησή µας απέναντι στους Έλληνες πολίτες ψηφοφόρους
µας- τι θα πει αναστολή. Είναι προσωρινό ή µόνιµο; Αυτό να το
ξέρουµε, για να ξέρουµε τι θα ψηφίσουµε. Αν είναι προσωρινό,
τι να το κάνω; Εάν είναι µόνιµο, το συζητάµε.
Και κυρίες και κύριοι, κύριε Πρόεδρε δεν ξέρω αν το σοκ που
νιώσατε και εσείς είναι το ίδιο µε το δικό µου, όπως των χιλιάδων
Ελλήνων, ευτυχώς βοηθά η Παναγία και στην Ελλάδα δεν έχουµε
τέτοια πράγµατα, κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
αυτά τα αίσχη που γίνονται στην Αυστρία. Μια διεφθαρµένη
χώρα όπως η Αυστρία όπου ο Πρωθυπουργός έδωσε ένα εκατοµµύριο ευρώ για στηµένες δηµοσκοπήσεις και στα µέσα µαζικής ενηµέρωσης. Δόξα τω Θεώ εµείς δεν έχουµε τέτοια
πράγµατα εδώ. Είµαστε καθαροί. Έχουµε µια ελεύθερη δηµοσιογραφία, δεν κινείται σεντς έξω!
Καλά είµαστε σοβαροί; Και φιλοξενούν τα πληρωµένα, καθοδηγούµενα µέσα ενηµέρωσης, οι µαριονέτες του συστήµατος,
την είδηση του Κουρτς όταν τα έχουν πάρει; Όσα έδωσε ο
Κούρτς για όλη την Αυστρία, τα πήρε µόνο ένα µέσο. Μην πω
τώρα όνοµα. Ένας τα πήρε µόνο από τα εκατοµµύρια που σκορπίστηκαν. Και προσέξτε, εµείς εννοείται ότι δεν είµαστε κατά του
δηµοσιογραφικού κόσµου. Απεναντίας και λόγω επαγγέλµατος
θέλουµε τον δηµοσιογράφο υπερήφανο, θέλουµε τον δηµοσιογράφο ανεξάρτητο, θέλουµε τον δηµοσιογραφικό κόσµο ελεύθερο να µπορεί να ασκεί ανεµπόδιστα και ελεύθερα το
δηµοσιογραφικό του έργο. Αλλά εσείς το έχετε παρακάνει, ό,τι
κινείται, εκτελείται. Δεν υπάρχει τίποτα. Δεν έχετε αφήσει τίποτα.
Ελέγχετε τα πάντα, από την πρώτη επικεφαλίδα µέχρι το τελευταίο σχόλιο οπουδήποτε, παρέλαση Υπουργού κάθε µέρα στα
κανάλια.
Έχουν Twitter οι Ταλιµπάν και δεν έχει η Ελληνική Λύση, γιατί
το έριξαν. Γίνονται αυτά τα πράγµατα; Να µην έχει ο Πρόεδρος
ενός κόµµατος Twitter; Του το ρίξατε και αυτό; Τα ελέγχετε όλα.
Δεν µας απαντήσατε για το protagon.gr Δίνει λεφτά λοιπόν, ένα
site δικό σας, Νέα Δηµοκρατία φουλ, για να βρίζει έναν Πρόεδρο
και ένα κόµµα; Γίνονται αυτά τα πράγµατα σήµερα στον κόσµο
µας, κύριε Πρόεδρε; Να µας απαντήσετε κάποια στιγµή µε ποια
κριτήρια πήρατε τις αποφάσεις; Θα ανοίξει αυτό στην εξεταστική
που θα γίνει. Δόθηκαν 60 χιλιάδες σε ένα µέσο ενηµέρωσης που
πουλάει δέκα φύλλα για παράδειγµα και µια άλλη εφηµερίδα που
πουλάει επίσης δέκα φύλλα δεν πήρε ούτε ένα σεντς. Πώς γίνεται αυτό; Εξηγήστε µας. Δηλαδή µοιράζετε τα χρήµατα ανάλογα
µε το λιβάνι. Όπου µυρίζει λιβάνι και σας λιβανίζουν όλη µέρα,
µοιράζετε χρήµατα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Να ολοκληρώσετε,
κύριε Χήτα.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΗΤΑΣ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε, σε ένα
λεπτό πραγµατικά.
Πάµε και πιο βαθιά; Να µας πείτε πώς έγινε µέσο ενηµέρωσης
«νονός», δηλαδή αυτός που βάφτισε τον Πρωθυπουργό Μωυσή
–υπάρχει συγκεκριµένη εφηµερίδα- το οποίο πήρε λεφτουδάκια
και µετά από δύο µήνες ανέστειλε τη λειτουργία του; Πώς έγινε
αυτό ρε παιδιά; Πως; Να µας τα πείτε όλα αυτά.
Κλείνω εδώ, κύριε Πρόεδρε. Όλα τα κάνετε µε τα λεφτά, όλα.
Ό,τι δεν λύνεται, κύριε Υπουργέ, µε χρήµατα, ξέρετε µε τι λύνεται; Με περισσότερα χρήµατα. Και εσείς τα κάνετε όλα µε τα
λεφτά. «Πάρε και κάνε» ή «κάνε για να πάρεις», αυτή είναι η
στρατηγική σας επιλογή. Και καλείτε ακόµα και τους νέους, τα
νιάτα µας δεκαπέντε µε δεκαοχτώ ετών να τους δώσετε 50GB
στο κινητό τους για να εµβολιαστούν για πέντε µήνες τώρα. Ξέρετε πόσο κάνει αυτή αγορά; Είναι 10 µε 15 ευρώ. Και το κάνετε
γιατί πολύ απλά είναι στο DNA σας, ότι µπορείτε να κάνετε τα
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πάντα µε τα λεφτά, όχι βέβαια µε τα δικά σας λεφτά, αλλά µε τα
λεφτά του ελληνικού λαού. Και είναι λάθος αυτό, είναι η πολιτική
κατάντια σας αυτή. Όταν µια κυβέρνηση δεν µπορεί να πείσει
τον λαό, τους Έλληνες πολίτες, τους πολίτες του για το πρόγραµµα, για το σχέδιο και πάει να το κάνει δωροδοκώντας τους,
έχει χάσει το παιχνίδι κύριε Υπουργέ.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Τον λόγο έχει ο κ.
Μαµουλάκης Χαράλαµπος από τον ΣΥΡΙΖΑ. Θα ακολουθήσει ο
κ. Μπουτσικάκης και µετά ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του
ΜέΡΑ25 κ. Γρηγοριάδης.
Ορίστε, κύριε Μαµουλάκη, έχετε τον λόγο.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΧΑΡΗΣ) ΜΑΜΟΥΛΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε
Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το παρόν σχέδιο νόµου
του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας έχει ουσιαστικά
ως προµετωπίδα µια ευρωπαϊκή ντιρεκτίβα, µια ευρωπαϊκή οδηγία σταθµό για το µέλλον της πράσινης µετάβασης στην ενωµένη
Ευρώπη. Μια προµετωπίδα, µια εµβληµατική οδηγία η οποία
όµως δυστυχώς, δεν έλαβε της κατάλληλης αποδοχής από την
Κυβέρνηση. Και τρανή απόδειξη των λεγοµένων αυτών είναι η
εύλογη αβελτηρία, κωλυσιεργία µέχρις ότου να έρθει στο ελληνικό Κοινοβούλιο.
Να θυµίσω ότι υπήρξε καταληκτική ηµεροµηνία, το λεγόµενο
deadline, από τον Ιούνιο του 2020. Δεν έγινε τίποτα εκείνη την
περίοδο µε τον προκάτοχό σας, τον κ. Χατζηδάκη. Φτάσαµε σε
early warning από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Οκτώβριο του
2020, για να έρθει τώρα, έναν ολόκληρο χρόνο µετά -και µάλιστα,
σε ένα εξαιρετικό timing όσον αφορά την ενεργειακή κρίση- µια
οδηγία, η οποία ενσωµατώνεται σε αυτό το σχέδιο νόµου.
Άρα, λοιπόν, επειδή επιτοµή του λόγου είναι πάντα οι πράξεις
µας και οι πράξεις σας και οι καθυστερήσεις σας καταδεικνύουν
ότι δεν έχετε στην ουσία µέσα στο πολιτικό σας mentalité την αντιµετώπιση της κλιµατικής κρίσης, την εµβληµατική προσπάθεια
να µεταβούµε σε µια νέα, πράσινη εποχή, αλλά µόνο ποµφόλυγες επικοινωνιακού χαρακτήρα είναι αυτά που ενσωµατώνονται
στον πολιτικό σας λόγο, γι’ αυτό θεωρούµε ότι αυτή η προσπάθεια, εκτός από εύλογα καθυστερηµένη, χρήζει και πολλών επισηµάνσεων.
Είναι, όµως, πράγµατι, αυτή η οδηγία πάρα πολύ σηµαντική
για δύο κυρίως λόγους:
Πρώτον, γιατί επεκτείνοντας το θεσµικό πλαίσιο που έχει προκύψει από την ενσωµάτωση προηγούµενων οδηγιών στον
ν.4342/2015 υποδεικνύει το πεδίο εξοικονόµησης ενέργειας ως τη
µεγαλύτερη πηγή συρρίκνωσης των εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα. Άρα, ουσιαστικά περισσότερο ακόµα και από τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, περισσότερο ακόµα και από την ηλεκτροκίνηση, περισσότερο από κάθε µία από αυτές τις κατευθύνσεις
πολιτικής, είναι η πρόληψη. Είναι ουσιαστικά η πρώτη προσέγγιση,
ώστε να εξοικονοµήσουµε ενέργεια. Καλή η παραγωγή µέσω ανανεώσιµων πηγών, αλλά εµπροσθοβαρώς θα πρέπει να θέσουµε το
θέµα της εξοικονόµησης. Η εξοικονόµηση ενέργειας αποτελεί τον
βασικό κορµό για την επίτευξη φιλόδοξων ευρωπαϊκών στόχων και
µε αυτόν τον τρόπο καλείται κάθε επιµέρους χώρα να δει την ανανέωση του κτηριακού της αποθέµατος, όχι ως πάρεργο του κατασκευαστικού τοµέα, αλλά ως το βασικό έργο πνοής για την
ολοκλήρωση της µεταβατικής αυτής ενεργειακής µεταρρύθµισης.
Δεύτερον, η οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2018 είναι η
πρώτη που µε ρητό και κατηγορηµατικό τρόπο προσδιορίζει την
ενεργειακή φτώχεια ως ένα από τα βασικά κοινωνικά θέµατα, ως
ένα από τα βασικά κοινωνικά ζητήµατα που πλήττει την ευρωπαϊκή ήπειρο. Είναι πρόβληµα που δυστυχώς, διογκώνεται από
τις επιλογές που έχουν γίνει από τους ίδιους βέβαια τους ευρωπαϊκούς θεσµούς και τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις εξαιτίας του
τρόπου µε τον οποίο επιλέγεται να γίνει αυτή η ενεργειακή µετάβαση. Στη σηµερινή Ευρώπη η µετάβαση στις ανανεώσιµες
πηγές ενέργειας γίνεται µε όρους αγοράς. Η συρρίκνωση της
κατανάλωσης πετρελαιοειδών γίνεται πάλι µε όρους αγοράς. Η
µετάβαση στην ηλεκτροκίνηση γίνεται µε όρους αγοράς. Και
όλες οι παραπάνω επιλογές οδηγούν στην µετακύλιση του κόστους της µετάβασης αυτής στον ίδιο τον καταναλωτή. Άρα, οι
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Ευρωπαίοι πολίτες και επιχειρήσεις γίνονται τόσο πράσινοι όσο
αντέχει η τσέπη τους.
Η συγκεκριµένη οδηγία, όµως, δηµιουργεί δικλίδες ασφαλείας, ώστε η ενεργειακή µετάβαση τουλάχιστον του κτηριακού
αποθέµατος των ευρωπαϊκών χωρών να µη γίνει µε όρους αγοράς αλλά µε όρους κοινωνίας. Η οδηγία επί της αρχής προσπαθεί να δηµιουργήσει τους όρους, ώστε το κόστος από την
ενεργειακή αναβάθµιση των κτηρίων να µη µετακυλιστεί στους
ενοικιαστές ακινήτων οξύνοντας τα φαινόµενα πρασίνου gentrification και απώθησης φτωχότερων κοινωνικών στρωµάτων από
τα κέντρα των πόλεων στο όνοµα της ενεργειακής µετάβασης
του πολεοδοµικού ιστού. Ενδεικτικά µόνο: Η υποχρέωση της εκπόνησης σχεδίων ενεργειακής απόδοσης από τους οργανισµούς
τοπικής αυτοδιοίκησης για την ένταξη του κτηριακού αποθέµατος σε προγράµµατα ενεργειακής αναβάθµισης. Η ανταγωνιστική διαδικασία για την προώθηση δράσεων ενεργειακής
απόδοσης. Η υποχρεωτική εκπόνηση εθνικών σχεδίων για την
αντιµετώπιση της ενεργειακής ένδειας.
Ωστόσο, και σ’ αυτό το κοµµάτι του νόµου, όπως και αλλού, η
σχέση της Νέας Δηµοκρατίας, η σχέση του κυβερνώντος κόµµατος µε τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις της χώρας χαρακτηρίζεται
ευδιάκριτα από τη λογική της ήσσονος προσπάθειας. Η οδηγία
έρχεται µε αδικαιολόγητη καθυστέρηση, όπως ανέφερα προηγουµένως, και µε µεγάλες παραλείψεις ή αβλεψίες, ικανές για
να εξυπηρετήσουν τις οµάδες ειδικού οικονοµικού συµφέροντος
οι οποίες ενδιαφέρουν αποκλειστικά την Κυβέρνηση κατά ένα
πλέον πάγιο τρόπο.
Η Κυβέρνηση καταθέτει αυτόν το νόµο έχοντας παραµελήσει
να υλοποιήσει το πρόγραµµα εξοικονόµησης ενέργειας στα δηµόσια κτήρια που της παρέδωσε ο ΣΥΡΙΖΑ, το πρόγραµµα «ΗΛΕΚΤΡΑ». Υπενθυµίζω ότι το ΕΣΕΚ του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας
Δηµοκρατίας είναι δύο διακριτά ζητήµατα που µπορούν να συγκριθούν και µάλιστα, ποσοστικοποιηµένα και ποσοτικά. Το ΕΣΕΚ,
λοιπόν, του ΣΥΡΙΖΑ όριζε ότι το 3% του εµβαδού του κτηρίου της
δηµόσιας διοίκησης θα αναβαθµίζεται διαρκώς, αενάως και ετησίως. Από τον στόχο αυτό είναι η Νέα Δηµοκρατία τι πέτυχε; 0%
το 2020, 0% το 2021 και προετοιµάζεται για ένα τρίτο µηδενικό
το 2022.
Να σηµειωθεί εδώ η βαθιά αναποτελεσµατικότητα του προγράµµατος «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ-ΑΥΤΟΝΟΜΩ» του προκατόχου, του
κ. Χατζηδάκη, που µέσα από τις διαρκείς ανατιµήσεις και αυξήσεις στο µέγεθος των επεµβάσεων που έκανε, στο όνοµα των εκ
βάθρων ανακαινίσεων, οδήγησε στο να έχουν διατεθεί 850 εκατοµµύρια ευρώ -προσέξτε το νούµερο, γιατί είναι πράγµατι συγκρίσιµα και απτά αποτελέσµατα και ευδιάκριτες οι διαφορές και
διότι εκ του αποτελέσµατος µπορούν να κρίνουν πάρα πολλά-,
για να επιδοτηθούν τριάντα εννέα χιλιάδες συµπολίτες µας. Ενδεικτικά µόνο αναφέρω ότι στο πρόγραµµα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» του
ΣΥΡΙΖΑ διατέθηκαν 550 εκατοµµύρια ευρώ, που αφορούσαν
όµως πενήντα χιλιάδες οικογένειες. Το «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» επί ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή, αποτέλεσε µια πολύ αποδοτικότερη χρήση των
διαθέσιµων πόρων για την επίτευξη των εθνικών στόχων εξοικονόµησης ενέργειας σε σχέση µε αυτό της σηµερινής Κυβέρνησης. Και φυσικά, το πρόγραµµα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» επί ΣΥΡΙΖΑ
αποτέλεσε µια κοινωνικά δικαιότερη κατανοµή των διαθέσιµων
πόρων, καθώς οι δικαιούχοι του προγράµµατος αυτού ήταν συµπολίτες µας από πολύ χαµηλότερες εισοδηµατικές οµάδες και
καθώς η ένταξη στα προγράµµατα αυτά δεν υποχρέωνε τους δικαιούχους να προβούν παράλληλα σε τραπεζικό δανεισµό, έναν
τραπεζικό δανεισµό για τον οποίο γνωρίζουµε όλοι ότι εκ προοιµίου αποκλείεται η πλειονότητα των κοινωνικών οµάδων και ειδικά, των ευαίσθητων κοινωνικών στρωµάτων. Άρα, εδώ
πετύχαµε ουσιαστικά έναν διττό στόχο ως Κυβέρνηση σε αντίθεση µε εσάς που αποκλείετε τεχνηέντως πάρα πολλές κοινωνικές οµάδες λόγω του ότι υποχρεώνετε τη µόχλευση της
ενίσχυσης µέσω τραπεζικού δανεισµού, που ξέρουµε ότι δυστυχώς ειδικά στο κοµµάτι των µικροµεσαίων επιχειρήσεων είναι
πάρα πολύ µικρό το ποσοστό αυτών των επιχειρήσεων που µπορούν να δανειοδοτηθούν µέσω των τραπεζών.
Λαµβάνοντας, λοιπόν, υπ’ όψιν όλα αυτά που σας ανέφερα τα
παραπάνω, τολµώ να πω ότι σηµερινός νόµος στο κοµµάτι που
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αφορά τουλάχιστον την εξοικονόµηση ενέργειας δεν αποτελεί
τοµή. Είναι µια υποχρέωση που βγάζει η Κυβέρνηση µε αυτό το
νοµοσχέδιο και µάλιστα µετά βίας.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Καλώ τώρα στο
Βήµα τον κ. Χριστόφορο Μπουτσικάκη από τη Νέα Δηµοκρατία.
Μετά θα δώσουµε τον λόγο στον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Πλακιωτάκη, για να αναπτύξει την τροπολογία
του Υπουργείου του, µετά στον κ. Βρούτση και µετά στον κ. Γρηγοριάδη που είναι Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΜέΡΑ25.
Έχετε τον λόγο, κύριε Μπουτσικάκη.
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ - ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΠΟΥΤΣΙΚΑΚΗΣ: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ακούω εδώ και αρκετή ώρα τις
συζητήσεις και τις οµιλίες των συναδέλφων της Αντιπολίτευσης.
Αυτό που µπορώ να πω είναι ότι η Κυβέρνηση αυτή απέδειξε στα
προηγούµενα δύο χρόνια ότι στο επίκεντρο της πολιτικής της
είναι η βιώσιµη ανάπτυξη, είναι η αειφόρος ανάπτυξη, είναι η καινοτόµος ανάπτυξη. Με τον εκσυγχρονισµό της ΔΕΗ, µε την ιδιωτικοποίηση της ΔΕΠΑ, µε την εύρυθµη λειτουργία της αγοράς
ενέργειας, την προώθηση των ΑΠΕ και της ηλεκτροκίνηση θέσαµε τις βάσεις για το συνολικό ενεργειακό εκσυγχρονισµό της
χώρας και της οικονοµίας της, µε σεβασµό πάντα στην προστασία του περιβάλλοντος, για να είναι η ενέργεια προσιτή για όλους
τους πολίτες, για τα νοικοκυριά, για τις επιχειρήσεις, για να εξασφαλίζονται οι καλύτερες εποχές και οι παροχές στα χαµηλότερα δυνατά κόστη. Αυτή είναι η πολιτική της Νέας Δηµοκρατίας.
Αυτή είναι η πολιτική για την πρόοδο, την ανάπτυξη και την ευηµερία όλων των πολιτών.
Με το σηµερινό νοµοσχέδιο, ένα από τα πολλά τα οποία δεν
είχατε καταφέρει να φέρετε προς ψήφιση στη Βουλή -διότι αυτή
η εναρµόνιση την οποία ψηφίζουµε σήµερα είναι από το 2018-,
θέτουµε συγκεκριµένους εθνικούς στόχους για την εξοικονόµηση της ενέργειας και διασφαλίζουµε την επίτευξή τους. Με την
αναβάθµιση των υποδοµών και µε συγκεκριµένες µετρήσιµες πολιτικές µειώνουµε την τελική κατανάλωση ενέργειας στη βιοµηχανία, τις µεταφορές, τις επιχειρήσεις, τα νοικοκυριά κατά 38%
ως το 2030 σε σχέση µε το 2017. Καθορίζουµε ταυτόχρονα ετήσιο στόχο 0,8% για την εξοικονόµηση κάθε χρόνο συγκριτικά µε
την τελευταία τριετία.
Το καλό παράδειγµα θα το δώσει πριν από κάθε άλλον, το ίδιο
το ελληνικό δηµόσιο, γιατί προβλέπουµε την αναβάθµιση στο 3%
των κτηρίων της κεντρικής δηµόσιας διοίκησης. Το δηµόσιο θα
αγοράζει και θα µισθώνει από δω και πέρα µόνο ενεργειακά αποδοτικά κτήρια. Επιπλέον αντιµετωπίζουµε το ζήτηµα που ανέκυψε
µε την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά µε την εκµετάλλευση των δικαιωµάτων για την εξόρυξη του λιγνίτη. Δίνουµε τέλος στην υποχρέωση αποεπένδυσης, που είχε επιβάλλει
η προηγούµενη κυβέρνηση, στη ΔΕΗ και αποφεύγουµε τον κίνδυνο επιβολής προστίµου λόγω µη συµµόρφωσης της χώρας
στις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις.
Άλλη µια σηµαντική τοµή του σηµερινού νοµοσχεδίου είναι ο
εκσυγχρονισµός του πλαισίου περιβαλλοντικών ελέγχων και επιθεωρήσεων, ώστε να διεξάγονται µε ενιαίο τρόπο και εντός καθορισµένων προθεσµιών. Όταν διαπιστώνονται παραβάσεις, για
πρώτη φορά δίνεται η δυνατότητα βελτίωσης της περιβαλλοντικής διαχείρισης εντός της συγκεκριµένης προθεσµίας, προκειµένου ο υπεύθυνος να συµµορφωθεί στην πράξη και να µπορεί
να αντεπεξέλθει. Πρόστιµα όµως θα επιβάλλονται πάντοτε βεβαίως όταν έχουµε να κάνουµε µε περιπτώσεις συνεχιζόµενων
παραβιάσεων ή παραβάσεων που ενέχουν άµεσο κίνδυνο για τη
δηµόσια υγεία ή απειλούν µε άµεσες αρνητικές επιπτώσεις στο
περιβάλλον. Το ίδιο ισχύει για την επιβολή διοικητικών κυρώσεων
στις παραβάσεις που αποτελούν συγχρόνως και ποινικά αδικήµατα.
Τέλος, ένα ακόµα πρόβληµα που λύνουµε µε το σηµερινό νοµοσχέδιο είναι η χορήγηση νέας προθεσµίας για την υποβολή
αντιρρήσεων και προσκόµισης εγγράφων. Αυτό γίνεται προκειµένου να διορθωθούν σοβαρά σφάλµατα στο περιεχόµενο των
δασικών χαρτών, που σε πολλές περιπτώσεις της χώρας, όπως
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και στα νησιά της περιφέρειάς µου, εξακολουθούν να υφίστανται
µέχρι και σήµερα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, από τη Βιοµηχανική Επανάσταση του δέκατου ένατου αιώνα ως την τεχνολογική επανάσταση του σήµερα αλλά και για τη µετάβαση στην ψηφιακή
εποχή του αύριο η καλή λειτουργία της ενέργειας αποτελεί προϋπόθεση για την ανάπτυξη της οικονοµίας και την ευηµερία της
κοινωνίας µας. Βελτιώνοντας την απόδοση σε ολόκληρη την
ενεργειακή αλυσίδα, από την παραγωγή, τη µεταφορά και τη διανοµή, µέχρι τη τελική χρήση της ενέργειας, κάνουµε πράξη την
εξοικονόµηση σε επίπεδα που στο παρελθόν δεν θα µπορούσε
κανείς ούτε να διανοηθεί, µε όλα τα οφέλη που αυτό συνεπάγεται για την εθνική οικονοµία, την προστασία του περιβάλλοντος,
τη µείωση του κόστους για τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά και
εν τέλει τη συνολική αναβάθµιση της ποιότητας ζωής των πολιτών.
Για όλους αυτούς τους λόγους σας καλώ, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, να υπερψηφίσετε το νοµοσχέδιο αυτό.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ευχαριστούµε τον
κ. Μπουτσικάκη για τη συνέπεια στον χρόνο.
Θα δώσουµε τώρα τον λόγο στον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Πλακιωτάκη.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ (Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Η υπό κατάθεση τροπολογία περιλαµβάνει δύο σκέλη. Στο
πρώτο σκέλος ουσιαστικά γίνεται µια λογιστική τακτοποίηση δαπανών του 2020 για ανταλλακτικά εναέριων µέσων. Τακτοποιούνται το 2021, γιατί παραλαµβάνονται εντός του έτους.
Με την ευκαιρία, κύριε Πρόεδρε και κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα να σας ενηµερώσω για τη στρατηγική την
οποία ακολουθούµε για την ενίσχυση των εναέριων επιχειρησιακών µέσων. Ουσιαστικά κινούµαστε σε δύο επίπεδα. Πρώτα απ’
όλα, για τα υφιστάµενα εναέρια µέσα υπάρχει πλέον συγκεκριµένος χρονοπρογραµµατισµός µέσω της ειδικής υπηρεσίας του
ΝΑΤΟ, NSPA, NATO Supply Procurement Agreement, για την
αποκατάσταση της πλοηµότητας των επιχειρησιακών µέσων.
Είναι µια δοκιµασµένη συνταγή, και από την Ελληνική Αστυνοµία
αλλά και το Πυροσβεστικό Σώµα. Η συγκεκριµένη υπηρεσία του
ΝΑΤΟ έχει τη µέγιστη τεχνολογία αλλά βεβαίως και τη µέγιστη
αξιοπιστία.
Επίσης θα ήθελα να σας ενηµερώσω ότι µε δική µας πρωτοβουλία έχει εγκριθεί χρηµατοδότηση από το Ταµείο Ολοκληρωµένης Διαχείρισης Συνόρων για την αναβάθµιση και την
προµήθεια νέων επιχειρησιακών εναέριων µέσων αλλά και για
την αναβάθµιση ήδη υφιστάµενων εναέριων µέσων, ύψους 81
εκατοµµυρίων ευρώ, γεγονός που θα αναβαθµίσει σε πολύ σηµαντικό βαθµό τις επιχειρησιακές δυνατότητες των εναέριων
µέσων του Λιµενικού Σώµατος.
Όσον αφορά το δεύτερο σκέλος, πρόκειται πρακτικά για µια
προσωρινού χαρακτήρα, πλην όµως αναγκαστικού χαρακτήρα
διάταξη. Και γιατί αυτό; Διότι στην παγκόσµια ναυτιλία το µεγαλύτερο πρόβληµα αυτή τη στιγµή που υφίσταται και εξακολουθεί
να υπάρχει είναι οι αντικαταστάσεις των πληρωµάτων και ο επαναπατρισµός. Σύµφωνα µε µια τελευταία έρευνα τον Απρίλιο του
2020 από τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισµό υπήρχαν στιγµές
όπου τριακόσιες χιλιάδες ναυτικοί παρέµεναν εγκλωβισµένοι
πάνω από ένα έτος. Εποµένως εµείς δίνουµε ένα τρίµηνο, µέχρι
τέλους του έτους, ουσιαστικά για να εξυπηρετήσουµε την επιστροφή των Ελλήνων ναυτικών και βεβαίως να διασφαλίσουµε
και την ασφαλή αλλά και την αποτελεσµατική λειτουργία των
πλοίων. Γνωρίζουµε όλοι πολύ καλά ότι η παραµονή των ναυτικών για ένα πολύ µεγάλο χρονικό διάστηµα επιβαρύνει και τη σωµατική αλλά και την ψυχική τους υγεία. Εποµένως οι επιπτώσεις,
και λόγω της ιδιαιτερότητας του ναυτικού επαγγέλµατος, είναι
εξαιρετικά µεγάλες και βεβαίως πρέπει όλοι να αντιληφθούµε,
όσοι διαβιούµε στη στεριά, ότι για τον ναυτικό το πλοίο αποτελεί
και τον χώρο εργασίας αλλά και το σπίτι του ταυτόχρονα.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ευχαριστούµε τον
κύριο Υπουργό.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Έχει ζητήσει τον λόγο ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του
Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας, που θα του τον δώσουµε
ευθύς αµέσως, και ο κ. Φάµελλος, Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, σε σχέση µε την τροπολογία του κ. Πλακιωτάκη
του Υπουργείου Ναυτιλίας.
Κύριε Καραθανασόπουλε, έχετε τον λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Λοιπόν εµείς θέλουµε να
καταγγείλουµε, δεν θέλουµε να κάνουµε ερώτηση. Θέλουµε να
καταγγείλουµε την απαράδεκτη τακτική του Υπουργού Εµπορικής Ναυτιλίας. Δεν είναι πρώτη φορά, είναι η δεύτερη φορά. Με
τον ίδιο τρόπο, µε τροπολογία προχώρησε στην κατάργηση των
συλλογικών συµβάσεων των ναυτεργατών στα ποντοπόρα πλοία,
και πάλι λόγω του COVID. Και τώρα έρχεται µια τροπολογία
άσχετη, σε άσχετο νοµοσχέδιο, που δεν έχει κανέναν επείγοντα
χαρακτήρα, να καταργήσει την οργανική σύνθεση των πλοίων.
Αναστολή, λέει, προσωρινά. Στο χωριό µας λέµε «ουδέν µονιµότερο του προσωρινού». Και έρχεστε, ενάµιση χρόνο µετά την
πανδηµία; Τώρα; Για να αποσυµφορήσετε τους εγκλωβισµένους;
Μα τι µέτρα πήρε το Υπουργείο Ναυτιλίας για να αποσυµφορηθούν οι εγκλωβισµένοι που υπήρχαν, όταν το ΚΚΕ, µε αλλεπάλληλες ερωτήσεις, σας καλούσε να προχωρήσετε σε
συγκεκριµένα µέτρα απεγκλωβισµού; Και τώρα ερχόσαστε να
καταργήσετε επί της ουσίας την οργανική σύνθεση, σε µια περίοδο που οι εφοπλιστές χτίζουν νέα βαπόρια, σε µια περίοδο
που βλέπουν τα κέρδη τους να εκτινάσσονται λόγω της εκτίναξης
των ναύλων, να φέρνετε ένα προκλητικό µέτρο, το οποίο τσακίζει
στην κυριολεξία οτιδήποτε είχε αποµείνει από το δικαίωµα των
ναυτεργατών. Είναι πρόκληση αυτό το πράγµα.
Εµείς σας καλούµε ως ΚΚΕ, να την αποσύρετε, κύριε Υπουργέ,
αυτή την τροπολογία. Αν θέλετε φέρτε τη φέρετε να τη συζητήσετε εδώ πέρα κανονικά, να έρθουν και οι ναυτεργατικές οργανώσεις να πούνε τις απόψεις τους. Διότι οι δικές σας
ναυτεργατικές οργανώσεις σάς καταγγέλλουν και ζητάνε έκτακτη σύγκληση της εκτελεστικής επιτροπής της ΠΝΟ γι’ αυτό το
τερατούργηµα το οποίο φέρνετε µέσα στη νύχτα. Αν δεν το κάνετε αυτό, αν δεν αποσύρετε την τροπολογία, το ΚΚΕ θα καταθέσει αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας για τη συγκεκριµένη
τροπολογία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Καλώς, κύριε Καραθανασόπουλε.
Τον λόγο έχει τώρα ο κ. Φάµελλος.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, εγώ θέλω να θέσω ερωτήµατα και για τα δύο
σκέλη της τροπολογίας που έχετε φέρει. Πολιτικά συµφωνώ απολύτως µε τον σχολιασµό µέχρι στιγµής. Αλλά πρέπει να κατανοήσουµε λιγάκι και ως Ολοµέλεια τι ακριβώς φέρνετε.
Πράγµατι, σε ένα άσχετο νοµοσχέδιο, µε απαράδεκτη διαδικασία, δηλαδή την τελευταία µέρα το βράδυ, τα µεσάνυχτα, φέρνετε µια τροπολογία, η οποία -απ’ ό,τι κατάλαβα από τα λεγόµενά
σας- παρατείνει για λίγο. Εγώ, όµως, κύριε Πλακιωτάκη, βλέπω
ότι παρατείνει για εννέα µήνες ακόµα την τήρηση της νοµοθεσίας στελέχωσης της ελληνικής ναυτιλίας. Άρα δεν είναι για λίγο,
είναι για εννέα µήνες και µάλιστα µε την επίκληση της πανδηµίας,
όταν οι ταξιδιωτικοί περιορισµοί στη ναυτιλία έχουν ανασταλεί.
Δηλαδή, για τους εργαζόµενους και για τους εφοπλιστές ισχύουν
περιορισµοί που δεν ισχύουν στη ναυτιλία και µάλιστα προς όφελος των εφοπλιστών, εις βάρος των εργαζοµένων και πιθανά και
της ασφάλειας της ναυσιπλοΐας, διότι επιβάλλετε παράταση
εννέα µηνών, εάν δεν κάνω λάθος -γιατί είπατε µικρή-, στη στελέχωση των πλοίων.
Άρα, λοιπόν, το ερώτηµα είναι: Πρώτον, γιατί είναι µικρή; Πού
είναι το µικρό; Είναι ένας µήνας; Είναι δύο µήνες;
Δεύτερον, γιατί δεν είναι συµβατή αυτή η αναστολή µε τους
υπόλοιπους περιορισµούς; Είναι, εάν θέλετε, µία τροπολογία η
οποία ανοίγει πόλεµο απέναντι στους Έλληνες ναυτικούς και µάλιστα όταν η ελληνική ναυτιλία έχει προκόψει και για τους Έλληνες ναυτικούς, για να µην πω, πρώτα απ’ όλα, µε τους Έλληνες
ναυτικούς.
Υποβαθµίζετε το εισόδηµα των εργαζοµένων στη ναυτιλία.
Υποβαθµίζετε, λοιπόν, το εισόδηµα πολλών περιοχών της Ελλάδος και την αγοραστική δύναµη και αυτές οι τροποποιήσεις
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έχουν γίνει µε την επίκληση πολλές φορές από εσάς ότι θα φέρουν πλοία στην ελληνική σηµαία. Ας µας πει, λοιπόν, η Κυβέρνηση Μητσοτάκη, πόσα πλοία έχουν έρθει στην ελληνική σηµαία
µε την επίκληση του περιορισµού του εισοδήµατος των ναυτεργατών; Πόσα πλοία έχουν έρθει µε τον περιορισµό των υποχρεώσεων στελέχωσης της ελληνικής ναυτιλίας;
Πρώτον, λοιπόν, να µας πείτε γιατί δεν είναι ενός ή δύο µηνών;
Γιατί είναι σαφέστατα πολύ µεγάλη η χρονική περίοδο των εννέα
µηνών για τη µη τήρηση των οργανικών συνθέσεων. Δεύτερον,
να µας πείτε γιατί εφαρµόζεται, εφόσον δεν εφαρµόζονται ταξιδιωτικές απαγορεύσεις; Τρίτον, πού έχει συνεισφέρει αυτό και
πόσο έχετε ενισχύσει την ελληνική σηµαία; Τέταρτον, µε ποιο δικαίωµα απαγορεύετε στις ελληνικές περιοχές να µειωθεί το εισόδηµα των εργαζοµένων; Ποια είναι αυτή η Κυβέρνηση η οποία
δικαιούται να κάνει χατίρια και ρουσφέτια στους εφοπλιστές εις
βάρος των εργαζοµένων και της ανάπτυξης της πατρίδας µας;
Είναι αυτό πολιτική που ωφελεί την εθνική οικονοµία; Ωφελεί το
τοπικό εισόδηµα; Τι ωφελεί, την ανταγωνιστικότητα της χώρας;
Πείτε µας πού την έχετε προοδεύσει την ανταγωνιστικότητα της
Ελλάδας.
Έχουµε ερωτήµατα, λοιπόν, διότι η τοποθέτησή µας είναι ξεκάθαρη, ότι δηλαδή κάνετε ένα ρουσφέτι εις βάρος των εργαζοµένων.
Για το δεύτερο σκέλος ήθελα να ρωτήσω το εξής: Νοµιµοποιείτε ένα ένταλµα µε τροπολογία, εάν δεν κάνω λάθος, για τα εναέρια µέσα. Εγώ θα θέσω ένα απλό ερώτηµα: Για πόσα λεφτά
µιλάµε, κύριε Πλακιωτάκη; Διότι µου κάνει εντύπωση, γιατί να
µην υπάρχει στην έκθεση; Ψάξαµε έτσι γρήγορα εάν υπάρχει µια
περιγραφή του ποσού, διότι µας προκαλεί µια εντύπωση το να
νοµιµοποιείς ένταλµα χρηµατικό, αλλά δεν µας λέτε τουλάχιστον
τα οικονοµικά περιεχόµενα αυτής νοµιµοποίησης;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Καλώς.
Κύριε Γρηγοριάδη, έχετε τον λόγο.
ΚΛΕΩΝ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, δεν θα µακρηγορήσω, ελάχιστα θα µιλήσω µέχρι να ανέβει ο κ. Βρούτσης στο
Βήµα. Το ΜέΡΑ25 καταγγέλλει, επίσης, την τροπολογία που
µόλις κατέθεσε ο Υπουργός και συντασσόµαστε απολύτως µε το
Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας και τον ΣΥΡΙΖΑ. Τη θεωρούµε
απαράδεκτη και παρακαλούµε, εκλιπαρούµε, αλλά κυρίως απαιτούµε την άµεση απόσυρσή της.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Καλώς.
Δεν υπάρχει άλλος Βουλευτής ή Κοινοβουλευτικός Εκπρόσω-
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πος που να θέλει τον λόγο.
Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ (Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής): Κατ’ αρχάς, γιατί τροπολογία; Διότι η ναυτιλία,
κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι µια δραστηριότητα που δεν
σταµατάει. Επιπλέον, θέλω να τονίσω ότι η παγκόσµια κοινότητα
δεν έχει ακόµα συµφωνήσει σε ενιαία µέτρα για τον επαναπατρισµό των ναυτικών. Το ότι αυτή τη στιγµή το πρόβληµα υφίσταται,
υφίσταται. Ο επαναπατρισµός και οι αντικαταστάσεις των πληρωµάτων είναι το µείζον πρόβληµα που απασχολεί, όχι µόνο την
ελληνική ναυτιλία, αλλά την παγκόσµια ναυτιλία. Εποµένως, επαναλαµβάνω ότι πρόκειται περί ενός προσωρινού µέτρου, το
οποίο προφανώς αντιµετωπίζει άµεσα το πρόβληµα.
Σε κάθε περίπτωση, όµως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ανοίξατε µια ευρύτερη κουβέντα περί ανταγωνιστικότητας της ελληνικής ναυτιλίας, περί απασχολήσεως των Ελλήνων ναυτικών.
Κοιτάξτε, αυτή η Κυβέρνηση έχει αποδείξει ότι και ενισχύει την
προσέλκυση πλοίων σε ελληνική σηµαία και βεβαίως ενισχύει σε
θεσµικό επίπεδο την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής ναυτιλίας,
ενώ παράλληλα προωθεί ρυθµίσεις που θα ενισχύσουν και το ελληνικό νηολόγιο µε την ενίσχυση του ψηφιακού µετασχηµατισµού του Υπουργείου και παράλληλα προωθεί νόµο-πλαίσιο για
την ενίσχυση της απασχόλησης των Ελλήνων ναυτικών µε τη συνολική αναµόρφωση του θεσµικού πλαισίου της ναυτικής εκπαίδευσης.
Τώρα, για το ποσό, κύριε Φάµελλε, που µε ρωτήσατε, αυτό
είναι 600.000 ευρώ και πρόκειται για ανταλλακτικά εναέριων
µέσων. Από τις πρώτες αποφάσεις που κλήθηκα να αναλάβω ως
Υπουργός Εµπορικής Ναυτιλίας ήταν για τα εναέρια µέσα που
ήταν σε τραγική κατάσταση. Εποµένως, έπρεπε µε δεδοµένο ότι
είχε λήξει και η προηγούµενη σύµβαση να προχωρήσω µία διαδικασία διάφανη που να διευκολύνει και την πλοϊµότητα των εναέριων µέσων και φυσικά να προχωρήσουµε στην αποκατάσταση
των όποιων ζηµιών. Περί αυτού πρόκειται, περί λογιστικής τακτοποίησης πρόκειται και τίποτα παραπάνω.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ευχαριστούµε τον
κύριο Υπουργό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, καταθέτουµε την αίτηση για ονοµαστική ψηφοφορία.
(Στο σηµείο αυτό κατατίθεται στα Πρακτικά η προαναφερθείσα αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας, της οποίας το κείµενο
έχει ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Συνεχίζουµε µε τον
κατάλογο των οµιλητών. Θα δώσουµε τον λόγο τώρα στον κ.
Ιωάννη Βρούτση από τη Νέα Δηµοκρατία. Μετά τον κ. Βρούτση
θα πάρει τον λόγο ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του
ΜέΡΑ25, ο κ. Γρηγοριάδης, και στη συνέχεια θα προχωρήσουµε
µε τον κατάλογο των οµιλητών.
Κύριε Βρούτση, έχετε τον λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ.
Συνεχίζω απ’ αυτό που είπε ο Φάµελλος. Ρητορικά πάντα, ως
Κυκλαδίτης και ως Βουλευτής που έλκω την καταγωγή µου από
έναν πολυνησιακό νοµό, το Νοµό των Κυκλάδων, θέλω να σας
πω, κύριε Φάµελλε, που και εσείς έχετε καταγωγή, εάν δεν κάνω
λάθος, από τη Φολέγανδρο, ότι έχω βιώσει στη ζωή µου όλο τον
κύκλο της ακτοπλοΐας, τον κύκλο της ακτοπλοΐας από την περίοδο που τα καράβια έδεναν αρόδου µέχρι σήµερα που µπορούµε να πούµε ότι είµαστε περήφανοι για την ελληνική
ακτοπλοΐα. Έχουµε τα πιο αξιόπλοα πλοία, πολύ καλές ναυτιλιακές εταιρείες, που εξυπηρετούν πλέον τον κόσµο πάρα πολύ
καλά και αυτά είναι ένα πολύ σηµαντικό κοµµάτι που στηρίζουν
και τον ελληνικό τουρισµό. Και αυτό δεν είναι κάτι που είναι µόνο
µε τη σηµερινή Κυβέρνηση, ήταν και µε την προηγούµενη και µε
την πιο προηγούµενη, έχουµε πλέον έναν πολύ καλό αξιόπλοο
στόλο που είναι στην ελληνική ακτοπλοΐα, που µπορούν οι Έλληνες νησιώτες, οι τουρίστες, ο ελληνικός πληθυσµός να µετακινείται άφοβα µέσα σε ένα πολύ ωραίο περιβάλλον, σε πολύ
καλά καράβια, αξιόπλοα, τα οποία τους προσφέρουν πολύ καλές
υπηρεσίες. Νοµίζω ότι σ’ αυτό δεν µπορεί να διαφωνήσει κανείς.
Από εκεί και πέρα, όµως, πρέπει να αναγνωρίσουµε, κύριε Φάµελλε -ρητορική και πάλι η αναφορά µου σε εσάς-, ότι η ακτοπλοΐα πρέπει να επιβιώσει και τα προηγούµενα χρόνια ξέρουµε
ότι επιβίωνε µε ζηµιές όλη τη χειµερινή περίοδο, διότι τα πράγµατα ήταν πολύ δύσκολα και το καλοκαίρι προσπαθούσε να κάνει
ισοσκελισµό των ζηµιών µε τα όποια κέρδη δηµιουργούνταν.
Άρα, λοιπόν, επειδή είναι ιδιωτική πρωτοβουλία και πρέπει να τη
στηρίξουµε, πρέπει να δείχνουµε και µία ανοχή και πρέπει και το
Υπουργείο Ναυτιλίας να στηρίζει µε συγκεκριµένες πολιτικές,
όπως και εγώ στο Υπουργείο Εργασίας, µε την προηγούµενη
ιδιότητά µου, στήριξα την έννοια ακτοπλοΐα µε συγκεκριµένες
πολιτικές, όπως λόγου χάρη στις θεοµηνίες, στους µηνιαίους µισθούς -ως Κυβέρνηση εννοώ πάντα- των εργαζοµένων, ώστε να
σταθεί στα πόδια της και να µην καταρρεύσει η ακτοπλοΐα. Οφείλαµε να το κάνουµε αυτό.
Όσον αφορά το νοµοσχέδιο, είναι εδώ ο κ. Αµυράς. Θέλω να
πω ότι ο κ. Κόλλιας, ο εισηγητής µας, µε πολύ εµπεριστατωµένη
εισήγηση περιέγραψε ακριβώς το τι εισηγείται σήµερα η Κυβέρνηση διαµέσου του Υπουργείου Ενέργειας και Περιβάλλοντος.
Είναι ένα νοµοσχέδιο το οποίο έρχεται να καλύψει αυτή τη
στιγµή, στην κρίσιµη αυτή περίοδο, µε πολιτικές συγκεκριµένες
πράγµατα για τα οποία υπάρχει ανάγκη και για τη ΔΕΗ και για
το περιβάλλον, αλλά και για την περιβαλλοντική καθαρή ενέργεια, ταυτόχρονα όµως να υιοθετήσει και ευρωπαϊκές πρακτικές.
Αυτό νοµίζω ότι δεν µπορεί να το αµφισβητήσει κανείς και δεν
µπορεί να είναι και κανείς απέναντι σε αυτό. Άρα, λοιπόν, σε όλα
αυτά τα οποία είπαν ο κ. Κόλλιας και η Κυβέρνηση νοµίζω ότι
πρέπει να σταθούµε θετικά απέναντι σε κάτι το οποίο εκσυγχρονίζει και βοηθάει το ενεργειακό περιβάλλον της χώρας µας.
Η δική µου τοποθέτηση, όµως, σήµερα, κύριε Πρόεδρε, έρχεται να συνδυαστεί µε µία τροπολογία την οποία κατέθεσα και η
οποία τροπολογία αφορά τον τόπο καταγωγής µου, τη Νάξο του
Νοµού Κυκλάδων και συγκεκριµένα τη σµύριδα της Νάξου, ένα
ιδιαίτερο πέτρωµα. Στα Αρχαία Ελληνικά λεγόταν σµύρις. Στην
τοπική διάλεκτο ονοµάζεται σµυρίγλι ή ασµυρίγλι. Είναι ένα πέτρωµα το οποίο είναι µοναδικό, όχι µόνο στην Ελλάδα, αλλά και
σε ολόκληρη την Ευρώπη. Ένα πέτρωµα το οποίο δεν συναντάται πουθενά στην Ευρώπη, µόνο στην Τουρκία, αλλά πολύ υποδεέστερο σε ποιότητα.
Αυτό το ειδικό ορυκτό κράτησε τη χώρα, όπως θα εξηγήσω,
όρθια σε µία δύσκολη χρονική περίοδο. Σήµερα µέσα από την
υποτίµηση της τιµής του προϊόντος της σµύριδας, διότι υπάρχουν υποκατάστατα τεχνικά, έξι χωριά, η Απείρανθος της Νάξου,
η Κόρωνος, η Μέση, η Κωµιακή, ο Δανακός, ο Σκαδός και η Κε-
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ραµωτή, επιβιώνουν οι κάτοικοί τους στο πιο ορεινό νησί των Κυκλάδων, µε δύο βουνά που ξεπερνούν τα χίλια µέτρα, το Ζα και
την Κορωνίδα. Ανάµεσά τους αυτά τα έξι χωριά µπορούν και επιβιώνουν χάρη στη σµύριδα, η οποία συνεχίζει να αποτελεί το
προϊόν το οποίο µπορεί και δίνει ασφάλιση στους µόνιµους κατοίκους, για να µην ερηµωθούν τα χωριά τα συγκεκριµένα.
Νοµίζω ότι όλοι είµαστε ευαισθητοποιηµένοι σε αυτό. Όλες οι
κυβερνήσεις διαχρονικά στήριξαν τη συγκεκριµένη πολιτική,
όλες οι κυβερνήσεις. Θυµάµαι από αυτό εδώ το Βήµα τον αείµνηστο Μανώλη Γλέζο να τοποθετείται πολύ θετικά. Και ο αείµνηστος ο Γιάννης ο Παλαιοκρασσάς και ο Γιάννης ο Χωµατάς
πάντα στις τοποθετήσεις τους ήταν υπέρ της στήριξης των έξι
αυτών χωριών διαµέσου του ορυκτού πλούτου που λέγεται σµύριδα. Μπορεί να έχει απαξιωθεί η τιµή του, αλλά δεν παύει να
αποτελεί µια συγκεκριµένη πολιτική µέσα από την οποία το Κοινοβούλιο, οι κυβερνήσεις καλούνται να στηρίξουν αυτά τα έξι
χωριά του πιο ορεινού νησιού του νησιού των Κυκλάδων.
Έτσι λοιπόν και η συγκεκριµένη εισήγηση, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος, την οποία καλώ
να στηρίξετε, -νοµίζω ότι είναι µία τροπολογία που µπορεί να βρει
ευρέως τη στήριξή σας- είναι για να στηρίξουµε και φέτος, όπως
έγινε και πέρυσι και πρόπερσι και πριν δύο χρόνια και πριν τρία
χρόνια µε την ίδια διαδικασία, τον κόσµο σε αυτά τα έξι ορεινά
χωριά της Νάξου.
Απλά, επειδή είπα λίγο πριν ότι στήριξε τη χώρα, θα κάνω µια
αναφορά η οποία δεν είναι γνωστή και η οποία αξίζει να ακουστεί, κύριε Κόλλια. Η σµύριδα της Νάξου, που έχει ανακαλυφθεί
πάνω από δυόµισι χιλιάδες χρόνια και αποτελούσε ένα ορυκτό
πολύτιµο και για τους αρχαίους πολλά χρόνια πριν και µετά στη
µετεξέλιξη και την πορεία των πραγµάτων, αποτέλεσε ένα από
τα πιο προσοδοφόρα εξαγωγικά προϊόντα της χώρας µας. Το
1898, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η σµύριδα αποτέλεσε το
προϊόν ανταλλαγής µε τους δανειστές µας για το πρώτο µνηµόνιο της χώρας. Πήραν τα έσοδα της σµύριδας για να πάρουµε
το πρώτο δάνειο ως χώρα. Ήταν η πρώτη υπογραφή συνθήκης
µνηµονίου στην πατρίδα µας διαµέσου της σµύριδας. Αυτή και
µόνο η περιγραφή αξίζει, νοµίζω, προς όλους να δείξουµε και
τον σεβασµό προς αυτούς τους ανθρώπους, την ιστορία, τον πολιτισµό που στήριξε τη χώρα το 1898 σε µια δύσκολη περίοδο.
Σήµερα, κύριε Υπουργέ, κύριε Αµυρά, προς εσάς, προς την
Κυβέρνηση, προς το Υπουργείο, ζητούµε να στηρίξετε, να κάνετε
αποδεκτή τη συγκεκριµένη τροπολογία. Αυτήν τη στιγµή µας µας
ακούνε στις Κυκλάδες πάρα πολύς κόσµος που γνωρίζουν και
την ιδιαιτερότητα της Νάξου. Ειδικά όµως από την ορεινή Νάξο
πολύς κόσµος παρακολουθεί τη συζήτηση και περιµένει από
εσάς να κάνετε αποδεκτή την τροπολογία -κύριε Συρµαλένιε,
όπως συζητήσαµε πριν, έχω και τη θετική σας γνώµη- να στηρίξετε τη συγκεκριµένη τροπολογία, γιατί γνωρίζετε το θέµα και
είναι κοινό όφελος να στηρίξουµε τα έξι αυτά ορεινά χωριά της
Νάξου.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ευχαριστούµε τον
κ. Βρούτση.
Πριν δώσουµε τον λόγο στον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο
του ΜέΡΑ25 κ. Γρηγοριάδη, σας ανακοινώνω ότι πριν από λίγο
κατατέθηκε στο Προεδρείο το αίτηµα της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας για διενέργεια
ονοµαστικής ψηφοφορίας επί της τροπολογίας µε γενικό αριθµό
1103 και ειδικό αριθµό 94 του σχεδίου νόµου του Υπουργείου
Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
Έχετε τον λόγο, κύριε Γρηγοριάδη.
ΚΛΕΩΝ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε,
που µου δίνετε τον λόγο.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, κύριε Υπουργέ, κύριε Πρόεδρε,
είναι γνωστή στο πανελλήνιο η πολιτική άβυσσος που µας χωρίζει από τις απόψεις της κ. Γεννηµατά όσον αφορά τη σωτηρία
της χώρας µας. Εµείς πιστεύουµε το ένα άκρο, η κ. Γεννηµατά
το άλλο. Είµαι όµως αυτή τη στιγµή εδώ ως Κοινοβουλευτικός
Εκπρόσωπος του ΜέρΑ25 και ξεκινώ τον λόγο µου για να δηλώσω προς κάθε κατεύθυνση ότι στεκόµαστε ολόψυχα, τόσο το
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ΜέΡΑ25 όσο και εγώ προσωπικά, ο Κλέων Γρηγοριάδης, στο
πλάι της κ. Γεννηµατά τόσο για το ήθος που έχει επιδείξει όλα
αυτά τα χρόνια της ενασχόλησης µε την πολιτική ζωή όσο κυρίως
για εµάς το ΜέΡΑ25 -κυρίως αυτό το δεύτερο είναι το σηµαντικό,
κύριε Πρόεδρε- για το γεγονός ότι αποτελεί αυτή τη στιγµή τη
µόνη γυναίκα Πρόεδρο Κοινοβουλευτικής Οµάδας στο ελληνικό
Κοινοβούλιο, που είναι ένα δώρο για εµάς, για όλους µας, γιατί
µας κάνει να µοιάζουµε λιγότερο παλαιολιθικοί στον υπόλοιπο
πλανήτη, όταν µας κοιτά. Θυµίζω ότι έχουµε µια αναλογία γυναικών προς άνδρες Βουλευτές στο Κοινοβούλιό µας, η οποία θα
µπορούσε να είναι αστεία, αν δεν ήταν βαθιά τραγική.
Τώρα, διαβάζω, κύριε Πρόεδρε, από τον Κανονισµό της Βουλής το άρθρο 87 την παράγραφο 2, να το ακούσει ο ελληνικός
λαός να καταλάβει για τι κοροϊδία πρόκειται, τι θέατρο κακής ποιότητας, φτηνό είναι αυτό που παίζουµε όλοι εδώ µέσα και αναγκαζόµαστε να το παίξουµε και εµείς µαζί σας. Άρθρο λοιπόν 87
παράγραφος 2: «Προσθήκες ή τροπολογίες Βουλευτών και
Υπουργών κατατίθενται τρεις τουλάχιστον ηµέρες πριν την
έναρξη της συζήτησης στην Ολοµέλεια, στο Τµήµα Διακοπής των
Εργασιών της Βουλής ή στην αρµόδια Διαρκή Επιτροπή». Επίσης, από το άρθρο 88 παράγραφος 3: «Οι τροπολογίες πρέπει
να σχετίζονται µε το κύριο αντικείµενο του νοµοσχεδίου ή της
πρότασης νόµου».
Σκεφτείτε αυτό που µόλις είπα, δηλαδή τις δύο παραγράφους
δύο άρθρων του Κανονισµού που ανέγνωσα µόλις τώρα, και
κάντε µια αντιπαραβολή µε αυτό που θα σας δείξω τώρα. Κοιτάξτε. Εδώ έχουµε τον λόγο του Υπουργού κ. Πλακιωτάκη στην
τελευταία επιτροπή που µίλησε -είναι πεντέµισι σελίδες- και εδώ
έχουµε τις τροπολογίες που κατετέθησαν σήµερα, για την ακρίβεια χθες το βράδυ, αλλά ώρα που όλοι εµείς έπρεπε να κοιµόµαστε για να µπορούµε να είµαστε όλη µέρα εδώ σήµερα, και
είναι εκατόν τριάντα επτά σελίδες. Αυτό είναι πεντέµισι -για το
νοµοσχέδιο ο Υπουργός ο αρµόδιος- και αυτό είναι εκατόν
τριάντα επτάµισι σελίδες. Και αυτές είναι παντελώς άσχετες η
πλειοψηφία τους, πιστέψτε µε.
Ας δώσουµε τώρα, κύριε Πρόεδρε, για να καταλάβουν και οι
ανύποπτοι άνθρωποι που µας ακούν εκεί έξω και ψηφίζουν Νέα
Δηµοκρατία, παραδείγµατα των τροπολογιών. Θα σας δώσω ένα
παράδειγµα δύο τροπολογιών ακριβώς που κατατέθηκαν σήµερα, κύριε Πρόεδρε. Ακούστε το παράδειγµα λοιπόν.
Συνεχίζει απλώς η «Κυριάκος Μητσοτάκης Α.Ε.», κύριε Πρόεδρε, τα δωράκια της στην ολιγαρχία. Τον Μάιο που µας πέρασε
η ανώνυµη αυτή εταιρεία που παριστάνει την Κυβέρνηση εδώ και
δυόµισι σχεδόν χρόνια στον τόπο, θεσµοθέτησε την παροχή κρατικής εγγύησης ύψους 100 ολόκληρων εκατοµµυρίων ευρώ προς
ποιον; Προς την «Energean Oil & Gas S.A.», άρθρο 40. Σήµερα
µε το δεύτερο άρθρο της τροπολογίας σας 1104/95, κύριε
Υπουργέ, η εγγύηση επεκτείνεται και για δανεισµό από διεθνή
χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα της εν λόγω εταιρείας.
Να σηµειώσουµε, κύριε Πρόεδρε, και να το ακούσει ο ελληνικός λαός, γιατί αυτό µας ενδιαφέρει, ότι την εν λόγω απολύτως
περιβαλλοντοκτόνος εταιρεία -να το καταλάβει και ο απλός κόσµος, αυτή την εταιρεία που σκοτώνει το περιβάλλον-, σύµφωνα
το σκεπτικό της Κυβέρνησης τάχα την επιδοτούµε, γιατί; Γιατί
παρέχει θέσεις εργασίας, µην τυχόν και χαθούν θέσεις εργασίας.
Τους έπιασε πάρα πολύ µεγάλο µαράζι την Κυβέρνηση αυτή του
Κυριάκου Μητσοτάκη.
Με το που ψηφίστηκε λοιπόν ο ν. 4801/21, τι έκανε αυτή η συγκεκριµένη εταιρεία που εσείς ανερυθρίαστα σήµερα την επιδοτείτε, αφού της δώσατε εκατοµµύρια ευρώ; Της λέτε «εγγυώµαι
εγώ, πάρε και δάνεια από µεγάλα πιστωτικά ιδρύµατα». Τι έκανε,
κύριε Πρόεδρε, αυτή µε το που ψηφίστηκε ο ν.4801; Απέλυσε
υπαλλήλους της για να τους αντικαταστήσει µε φθηνότερο εργολαβικό προσωπικό. Δεν λυπήθηκε κανέναν, κύριε Υπουργέ,
όταν ισχυρίζεστε -ψευδώς κατά τη γνώµη µας βέβαια- ότι για να
µην χαθούν θέσεις εργασίας δίνετε τόσα λεφτά σε αυτούς παρασιτικούς και περιβαλλοντοκτόνους ολιγάρχες.
Τώρα, για το νοµοσχέδιό σας και για τις περισσότερες τροπολογίες από το νοµοσχέδιό σας τα ακούτε από το πρωί. Μη σας
κουράσω και εγώ. Να περάσω σε κάτι πιο σηµαντικό.
Αυτή τη στιγµή, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, κύριε Πρόεδρε,
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κύριοι Υπουργοί, όπως έχετε αντιληφθεί, αν διατηρείτε ακόµα τις
ανθρώπινες ικανότητες που έχουµε όταν γεννιόµαστε όλοι, βρέχει. Και ξέρετε ποιο είναι το τραγικό; Δεν βρέχει δυστυχώς µόνο
εδώ. Βρέχει ταυτοχρόνως και στη βόρεια Εύβοια, βρέχει και στο
Αρκαλοχώρι, βρέχει στο Αχλάδι, βρέχει στην Ελασσόνα. Να µη
σας πω ότι βρέχει και στο Μάτι. Τι κοινό έχουν άραγε όλες αυτές
οι περιοχές που ανέφερα;
Έχουν το κοινό, κύριοι Υπουργοί, που εκπροσωπείτε την Κυβέρνηση, αν και δεν είστε καθ’ ύλην αρµόδιοι Υπουργοί -οι τροπολογίες βέβαια σχετίζονται, θα πω τι τροπολογία φέρατε σε
σχέση µε αυτό-. ότι όλες οι τοποθεσίες που ανέφερα, άλλες
έχουν πληγεί πριν πέντε χρόνια, άλλες πριν από έναν µήνα, παραµένουν ανοχύρωτες σε οποιαδήποτε σχετικά ισχυρή βροχή.
Και τι να σκεφτούν; Ξέρετε, εµείς στο ΜέΡΑ25 δεν εκλεγήκαµε
εδώ για τα αξιώµατα. Τα περιφρονούµε βαθιά. Τα περιφρονούσαµε ανέκαθεν. Είχαµε άλλον τρόπο να µας ξέρει ο θυρωρός
µας, για να θυµηθώ την περίφηµη ρήση του Ανδρέα Παπανδρέου. Είχαµε άλλους τρόπους και µας ήξερε ο θυρωρός µας.
Εµείς µπλέξαµε µε την πολιτική και σιγά-σιγά λερωνόµαστε, όσο
µπλέκουµε µε αυτό το συρφετό και τον οχετό που ονοµάζεται
πολιτική ζωή στην Ελλάδα και πολιτικό σύστηµα, µόνο για έναν
λόγο. Για τους ανθρώπους. Για να υπερασπιστούµε τους ανθρώπους που κανείς σχεδόν σε αυτό το Κοινοβούλιο -υπάρχουν εξαιρέσεις φωτεινές, το Κοµµουνιστικό Κόµµα είναι µία από αυτέςδεν υπερασπίζεται. Είµαστε εδώ για να τους υπερασπιστούµε.
Αυτοί οι άνθρωποι παραµένουν εγκαταλελειµµένοι, κύριε Πρόεδρε, στη µοίρα τους.
Και στο Αρκαλοχώρι τι να ελπίζουν, κύριε Υπουργέ; Να ελπίζουν ότι αφού δεν έχετε φροντίσει τους σεισµόπληκτους της
Ελασσόνας πριν έναν χρόνο… Αφήνω τον κ. Μητσοτάκη ο οποίος
πήγε να εγκαινιάσει το θαυµάσιο σχολείο, που αν δεν ήταν ένας
φιλότιµος δάσκαλος, θα είχε σκοτώσει τους µισούς µαθητές του,
γιατί κατέρρευσε µε τον σεισµό και πριν το εγκαινιάσει, συναντήθηκε µε τον κ. Ντάλτον, τον περίφηµο αυτόν ιππέα - καουµπόι.
Φαντάζοµαι, θα είναι ο Άβερελ εκ των τεσσάρων Ντάλτον, ο πιο
ψηλός και άµυαλος. Αυτός θα καταδέχτηκε να συγχρωτιστεί µε
τον Πρωθυπουργό της «Κυριάκος Μητσοτάκης Α.Ε.». Πήγε, λοιπόν, εκεί. Έκανε τη λεζάντα του στα κανάλια, τα οποία κανάλια
µε τέτοιες τροπολογίες χρηµατοδοτείτε κάτω από το τραπέζι µε
εκατοντάδες εκατοµµύρια ευρώ, για να παίζουν ό,τι θέλετε.
Αφού έκανε ό,τι έκανε, έφυγε και σας βεβαιώνω οι σεισµόπληκτοι
µένουν ακόµα σε τροχόσπιτα και κοντέινερ. Τι να ελπίζουν στο
Αρκαλοχώρι, όταν δεν έχετε βολέψει αυτούς που έχουν έναν
χρόνο πίσω σεισµό;
Τι να ελπίζουν στην Αγία Άννα, τι να ελπίζουν στο Αχλάδι, όταν
οµολογήσατε πριν από µερικές µέρες ότι φέρατε τροπολογία να
εξαιρεθούν από τον ΕΝΦΙΑ οι κάτοικοι του Ματιού, γιατί δεν
έχετε καταφέρει ακόµα δύο κυβερνήσεις και πέντε χρόνια σχεδόν να αποτιµήσετε τις καταραµένος τις ζηµιές που πάθαν από
τη φωτιά; Τι να ελπίζουν; Δεν ελπίζουν τίποτα. Ελπίζουν ότι ίσως
υπάρχουν κάποιοι ανάµεσά µας που ανέβηκαν εδώ πάνω για
τους ανθρώπους και όχι για τα καταραµένα τα αξιώµατα, που
συνθλίβουν την ανθρωπιά και την ανθρωπότητα ολόκληρη.
Τώρα, όσον αφορά τις τροπολογίες που ανέφερα πριν, ένα
δεύτερο, κύριε Υπουργέ, παράδειγµα τροπολογίας είναι η τροπολογία που ήρθε στο δικό σας νοµοσχέδιο, η οποία είναι η περίφηµη τροπολογία πάλι, δήθεν λόγω του κατεπείγοντος, για
απευθείας ανάθεση. Σε ποια άλλη θα είναι; Δεν το λέτε ακόµα,
αλλά θα είναι. Εγώ σας το υπογράφω να γραφτεί στα Πρακτικά.
Θα είναι στην «ΤΕΡΝΑ». Ξέρετε πώς το ξέρω εγώ ότι θα είναι
στην «ΤΕΡΝΑ»; Γιατί η «ΤΕΡΝΑ» είναι ο µόνος παίκτης. Δεν υπάρχει κανείς άλλος. Όλα τα κάνει η «ΤΕΡΝΑ» στη χώρα. Ξέρετε ποιο
είναι το σκανδαλώδες; Ότι αντιπρόεδρος του διοικητικού συµβουλίου της «ΤΕΡΝΑ» τυγχάνει να είναι ο πεθερός του Υπουργού, του κ. Γεραπετρίτη. Αυτά θα πρέπει να τα πούµε κάποια
στιγµή µε το όνοµά τους, να ξέρει ο ελληνικός λαός. Γιατί όποια
πέτρα και αν σηκώσεις στην καταραµένη αυτή χώρα, από κάτω
θα γράφει «ΤΕΡΝΑ» για κάποιον συγκεκριµένο λόγο.
Αυτή, λοιπόν, η τροπολογία που ήρθε σήµερα, µέσα στις εκατόν τριάντα πέντε σελίδες, είναι µια τροπολογία που πάλι µε
απευθείας ανάθεση θα δώσει τα αντιπληµµυρικά έργα, όπως
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πριν από δεκαπέντε µέρες ή έναν µήνα µε απευθείας ανάθεση
είχατε δώσει, ω του θαύµατος, σε ποια, λέτε, αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι; Στην «ΤΕΡΝΑ». Σε αυτή την ίδια «ΤΕΡΝΑ». Και
ποιο είναι το αποτέλεσµα που δώσατε µε απευθείας ανάθεση τα
εκατοµµύρια στην κ. «ΤΕΡΝΑ» -επτάµισι, αν δεν απατώµαι- πριν
από δεκαπέντε, είκοσι µέρες; Ότι οι άνθρωποι πνίγηκαν. Αυτό
είναι το αποτέλεσµα της «ΤΕΡΝΑ», των συγγενών, του συγγενολογίου και δεν ξέρω τι αλλουνού. Αυτά είναι τα αποτελέσµατα.
Αυτός είναι ο τρόπος σας.
Κύριε Πρόεδρε, όπως ξέρετε, και όπως ξέρουν και οι Υπουργοί και οι Βουλευτές και οι Βουλεύτριες, η χώρα βρίσκεται εν
µέσω ενός πολέµου. Για καλή µας τύχη ακόµα δεν πολεµάµε µε
τους Τούρκους, δεν ξέρουµε καν αν θα πολεµήσουµε ποτέ και
το απευχόµαστε όλοι µας, γιατί αγαπάµε βαθιά τον τουρκικό λαό,
ο οποίος καταδυναστεύεται από µία πολύ σκληρή δικτατορία. Για
όλους αυτούς και πολλούς άλλους λόγους, γιατί είµαστε φυσικά
φύσει ειρηνικοί, γιατί στη ζωική µας υπόσταση είναι να αγαπάµε
την ειρήνη, είµαστε κατά κάθε είδους πολέµου. Απευχόµαστε,
λοιπόν, το πιο; Αυτό που υπάρχει. Που είναι τι; Ένα ενδεχόµενο
να πολεµήσουµε κάποτε µε τους Τούρκους. Το απευχόµαστε.
Αυτό, όµως, που συµβαίνει εδώ και ενάµιση χρόνο είναι ότι πολεµάµε σε µια υγειονοµική πανδηµία, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Σε αυτή την πανδηµία έχουµε καταφέρει να ξεπεράσουµε
τους δεκαπέντε χιλιάδες νεκρούς, νούµερο το οποίο είναι το δεύτερο χειρότερο σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, σε σχέση µε τον
πληθυσµό µας. Σε αυτή τη συγκυρία, λοιπόν, αυτής της πανδηµίας η Κυβέρνησή σας αγόρασε πριν δέκα µέρες µε 10 δισεκατοµµύρια, τα οποία δανείστηκε από την Ευρωπαϊκή Κεντρική
Τράπεζα, τρεις φρεγάτες, άλλα δέκα Ραφάλ, για να φτάσουµε
στα είκοσι τέσσερα. Θα σας τα διαβάσω για να µην κάνω κανένα
λάθος. Ξέρετε τι θα µπορούσατε να κάνετε αντί να πάρετε τρεις
φρεγάτες και άλλα δέκα Ραφάλ, για να φτάσετε τα είκοσι τέσσερα και να παραγγείλετε δεν ξέρω και εγώ πόσα άλλα;
Ειρήσθω εν παρόδω, να σας θυµίσω τι έκαναν οι Τούρκοι,
µόλις κάνατε αυτό εσείς. Παραγγείλαν σαράντα F-16 τελευταίου
τύπου στις Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής και άρχισαν -είχαν ήδη
αρχίσει, για να είµαι ειλικρινής- να κατασκευάζουν πάντως αεροπλανοφόρο. Αυτό το αεροπλανοφόρο δεν το παράγγειλαν οι
Τούρκοι. Είναι πιο έξυπνοι από εµάς. Το κατασκευάζουν στα ναυπηγεία τους. Αυτό είναι επίσης κάτι που πρέπει να το λάβετε υπ’
όψιν σας.
Ξέρετε γιατί σας τα λέω όλα αυτά; Θα µου πείτε «Καλά, τώρα
θυµήθηκες, Γρηγοριάδη, τώρα θυµήθηκες ΜέΡΑ25, να µας πεις
για τις φρεγάτες; Μιλήσαµε για αυτά την προηγούµενη βδοµάδα». Σας τα λέω, γιατί κάθε µία από αυτές τις φρεγάτες κάνει
1 δισεκατοµµύριο 80 εκατοµµύρια ευρώ, κύριε Πρόεδρε. Ξέρετε
τι σηµαίνει αυτό; Σηµαίνει ότι αν παίρναµε δύο φρεγάτες αντί για
τρεις -εγώ και το ΜέΡΑ25 πιστεύουµε ότι δεν έπρεπε να πάρουµε
καµµία-, θα µπορούσαµε, κύριε Πρόεδρε, να προσλάβουµε µόνιµους γιατρούς στο ΕΣΥ όλες τις χιλιάδες που χρειάζονται για
τους επόµενους δύο αιώνες! Αιώνες. Το ακούσατε; Το καταλάβατε;
Θέλετε να σας πω κάτι άλλο; Εάν πάρουµε όλη τη δαπάνη, τα
10 δισεκατοµµύρια ευρώ που δαπανούµε, καθώς µας πρόσταξαν
ο Πλανητάρχης της Αµερικής και ο κ. Μακρόν και εµείς πειθήνια,
όπως το κάνουµε δώδεκα χρόνια τώρα, το κάναµε, εάν, λοιπόν,
τα 10 δισεκατοµµύρια αυτά τα δαπανούσαµε για καλύτερο
σκοπό, ξέρετε τι θα προέκυπτε στη χώρα; Θα προέκυπτε, για παράδειγµα, ότι όλες οι φυσικές καταστροφές που έχουν συµβεί
κατά την τελευταία δεκαετία θα µπορούσαν να αποκατασταθούν
και σε όλους τους θιγόµενους πολίτες θα µπορούσαν, επίσης,
να αποκατασταθούν οι αξίες που έχασαν. Ωστόσο, δεν σας ενδιαφέρει να αποκαταστήσετε τίποτα τέτοιο. Γι’ αυτό και φέρεστε
όπως φέρεστε.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Συνεχίζω, κύριε Πρόεδρε, λέγοντας το εξής: Μπορείτε να περνάτε, κυρίες και κύριοι Βουλευτές της Συµπολίτευσης, όποιο νοµοσχέδιο θέλετε µε εκατόν πενήντα οκτώ, εκατόν πενήντα επτά
ψήφους. Θα δούµε τι άλλες διαρροές θα έχετε και τι άλλα φασιστοειδή κρύβετε στις τάξεις, τα οποία κάποια στιγµή θα σας εκ-
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θέσουν τόσο πολύ, που θα αναγκαστείτε να τα διαγράψετε. Εν
πάση περιπτώσει, µπορεί να περνάτε ό,τι θέλετε. Γιατί, κύριε
Πρόεδρε, όλα αυτά τα περνάνε; Χάρη στη ληστρική, αντισυνταγµατικότατη, υπερενισχυµενότατη αναλογική -που µόνο αναλογική δεν είναι-, που σας χαρίζει και πενήντα, ογδόντα Βουλευτές
-δεν θυµάµαι πόσους σας χάρισε- έτσι τσάµπα και βερεσέ. Μπορείτε να περνάτε όποιο νοµοσχέδιο θέλετε µε αυτές τις ληστρικές και κλεµµένες πλειοψηφίες από τον ελληνικό λαό.
Δεν µπορείτε να περάσετε τίποτα στον ίδιο τον ελληνικό λαό!
Έντεκα χρόνια µνηµονίων, κύριε Πρόεδρε, χάσαµε σαράντα έναν
χιλιάδες εκπαιδευτικούς. Συνταξιοδοτήθηκαν και δεν προσελήφθη κανείς στη θέση τους. Και θριαµβολογεί η κ. Κεραµέως σήµερα, γιατί θα προσληφθούν εντεκάµισι χιλιάδες. Δηλαδή, θα
φτάσουµε να έχουµε χάσει απλώς τριάντα χιλιάδες.
Λέω, λοιπόν, για αυτό το θέµα, για την απαξιολόγηση -εµείς
ξέρετε τη δήθεν αξιολόγηση την ονοµάσουµε απαξιολόγηση- το
εξής. Δεν θα µακρηγορήσω πολύ, κύριε Πρόεδρε. Σε δύο τρία
λεπτά θα τελειώσω. Εκ του πονηρού ισχυρίζεστε, κυρίες και κύριοι Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας, ότι η αξιολόγηση αυτή
αφορά διδάσκοντες. Στάχτη στα µάτια του κόσµου ρίχνετε. Λέτε
ότι αυτοί είναι τάχα τεµπέληδες και δεν γουστάρουν, αποφεύγουν να αξιολογηθούν και γι’ αυτό τον λόγο βγαίνουν στους δρόµους. Λέτε ψέµατα διπλά, γιατί δεν βγήκα γι’ αυτό στους
δρόµους. Στους δρόµους βγήκαν, γιατί παλεύουν για τους µαθητές και τα σχολειά τους. Ξέρετε πολύ καλά ότι η ταµπακιέρα
ήταν τα κτήρια, οι δοµές και όχι η αξιολόγηση των ίδιων.
Γιατί τι θα συµβεί; Η αξιολόγηση, ξέρετε καλύτερα από µένα,
αφορά σχολικές µονάδες που εσείς αφήνετε χρόνια υποχρηµατοδοτούµενες -όλες οι κυβερνήσεις-, ώστε να έχετε µετά την ευκαιρία άνετα να τις κλείσετε, για να πάνε φυσικά στους σχολάρχες
και πανεπιστηµιάρχες φίλους σας, παρασιτικούς ολιγάρχες τα θύµατά σας. Κυνικοί τακτικισµοί µε ψεύδη και συκοφαντίες δεν αποτελούν αρετές κατάλληλες για καµµία Υπουργό Παιδείας και για
καµµία απολύτως κυβέρνηση.
Ειρήσθω εν παρόδω, κύριε Πρόεδρε, πριν λίγα λεπτά είδα στο
διαδίκτυο στη Νέα Φιλαδέλφεια να βγαίνουν µαθητές δηµοτικού
από κοντέινερ -ναι, καλά το ακούσατε, κοντέινερ-, προσπαθώντας να διασωθούν. Το νερό είχε ένα µέτρο ύψος. Το είδα µε τα
ίδια µου τα µάτια. Το καταθέτω στη Βουλή, στην Ολοµέλεια των
Ελλήνων. Οι άνθρωποι έχουν στήσει, λοιπόν, δοκάρια, µαδέρια,
σκαλωσιές από το σχολείο, είκοσι µέτρα, για να βγαίνουν τα παιδιά, κάνοντας διάφορα ακροβατικά, για να µην πέσουν στο νερό,
το οποίο έχει ένα µέτρο βάθος. Αυτό γίνεται στη Νέα Φιλαδέλφεια τώρα, αυτή τη στιγµή.
Και βέβαια, δεν µπορώ να αφήσω στην ησυχία του το γεγονός
και να µην σχολιάσω την παραίτηση του Αυστριακού Καγκελάριου. Και ξέρετε, γελάω ήδη. Γιατί γελάω; Γιατί τι συνειδητοποιήσαµε µε έκπληξη και φρίκη αυτές τις µέρες; Συνειδητοποιήσαµε
ότι αυτό που σε µια ευνοµούµενη στοιχειωδώς -δεν είναι καµµία
σοβαρά ευνοµούµενη χώρα ή δηµοκρατική η Αυστρία- χώρα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτό που επισύρει ποινές και τελικά οδηγεί έναν ολόκληρο καγκελάριο σε παραίτηση, στην Ελλάδα -λυπάµαι, ντρέποµαι που είµαι εδώ πάνω- αποτελεί απλώς
κανονικότητα.
Κανονικότητα είναι τα 100 εκατοµµύρια και πλέον συνολικά
που έχετε δώσει στη λίστα Πέτσα. Έχετε δώσει 40 εκατοµµύρια,
χέρι µε χέρι, µετρητά και τα υπόλοιπα είναι διευκολύνσεις, φοροελαφρύνσεις του τύπου: «Δεν θα πληρώσεις αυτό γιατί είχες
απώλειες, εσύ που είσαι κακοµοίρης πάλι και πήρες µόνο µια επιστρεπτέα δύο χιλιάδων θα την πληρώσεις και θα σου πιώ το αίµα
για να την πάρω πίσω, αλλά εσύ που πήρες 100 εκατοµµύρια δεν
τρέχει και τίποτα, µην τα δίνεις».
Έτσι, λοιπόν, έχουµε φτάσει, κύριε Πρόεδρε, σε αυτό ακριβώς
το αδιέξοδο. Και πραγµατικά, δεν ξέρω τι σκοπεύετε να κάνετε γι’
αυτό. Αυτοί όµως είσαστε ακριβώς. Στην Αυστρία παραιτήθηκε
καγκελάριος γι’ αυτό που η «Κυριάκος Μητσοτάκης Α.Ε.» το έχει
ψωµοτύρι, να χρηµατίζει τα µέσα. Ξέρετε πώς αποδεικνύεται του
λόγου το αληθές; Αποδεικνύεται διότι τίποτα απ’ ό,τι θα πω εγώ
τώρα εδώ -πέντε πράγµατα είπα- δεν θα δηµοσιευθεί πουθενά,
δεν θα το πει κανένα κανάλι, κανένα site µε µεγάλη επισκεψιµότητα, γιατί όλα αυτά τα έχετε εξαγοράσει και χρηµατίζονται.
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Και το ξέρουµε αυτό, γιατί εκτός από αυτά που λέω εγώ, κύριε
Πρόεδρε, γίνεται το ίδιο και σε όσα λέει ο κ. Βαρουφάκης. Πες
ότι εγώ δεν είµαι τίποτα, είµαι ο τελευταίος τροχός της αµάξης.
Ο κ. Βαρουφάκης όµως συνταγµατικά είναι Πρόεδρος Κοινοβουλευτικής Οµάδας. Δεν σας κάνει εντύπωση που δυόµιση χρόνια
δεν έχουµε δει σχεδόν ποτέ και πουθενά τον κ. Βαρουφάκη σε
ένα από τα καταραµένα αυτά κανάλια;
Θα κλείσω, για να αστειευτούµε και λίγο, κύριε Πρόεδρε. Διαβάζω από το Φύλλο της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως 4574/Β/210-2021. Είναι από προχθές. Πρόκειται για ρύθµιση θεµάτων για
τη χρησιµοποίηση θηρευτικών ιεράκων. Να το ακούει ο κόσµος.
Το όνειδος του κυνηγίου δεν λέει να τελειώσει. Ο Μεσαίωνας
καλά κρατεί. Σκοτώνουµε ζώα για απόλαυση. Συγχαρητήρια!
Μπράβο µας!
Εµείς δεν είµαστε λαϊκιστές. Ξέρουµε πόσοι είναι οι κυνηγοί.
Ξέρουµε ότι θα µας σιχαθούν. Θέλουµε να µας σιχαθούν. Ευχόµαστε όποιος κυνηγάει ζωάκια να µας σιχαίνεται και να µη µας
ψηφίσει τον αιώνα τον άπαντα.
Όµως, εσείς έχετε χιούµορ, γιατί µε µία κοινή υπουργική απόφαση δηµοσιεύετε στο Φύλλο της Κυβερνήσεως το εξής καταπληκτικό. Θα παραµείνει ως αλήστου µνήµης το γεγονός αυτό.
«Περιεχόµενο πρακτικής άσκησης και διαδικασία πιστοποίησης εκπαιδευοµένων: Στην πρακτική άσκηση των υποψηφίων
χειριστών αρπακτικών πτηνών…» για την ιερακοθηρία που κυνηγάς γεράκια - το λέω γελώντας για να µην κλάψω- «…περιλαµβάνονται υποχρεωτικά τα ακόλουθα». Κύριε Πρόεδρε, θέλετε ν’
ακούσετε το γ’; Το γ’, κύριε Πρόεδρε, είναι ανάπτυξη στους εκπαιδευόµενους των εφαρµοζόµενων τεχνικών και πρακτικών
προικοθηρίας. Επαναλαµβάνω, των εφαρµοζόµενων τεχνικών και
πρακτικών προικοθηρίας -διαβάζω από το Φύλλο της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως- ανάλογα µε το επίπεδο χειριστή για το
οποίο αξιολογούνται.
Είναι προφανές ότι πρόκειται για τυπογραφικό λάθος, το οποίο
είναι προφανές ότι σε µία ευνοµούµενη κυβέρνηση δεν θα
έφτανε ποτέ να δηµοσιευτεί το τυπογραφικό λάθος στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης.
Όµως, θα κλείσω αστειευόµενος, λέγοντας, κύριε Πρόεδρε,
ότι αν ξέραµε ότι θα στήσετε τόσο ωραία πανεπιστήµια για προικοθηρία, δεν θα καταδεχόµασταν να ζούµε από το υστέρηµα του
ελληνικού λαού που µας είχε εκλέξει Βουλευτές και να παίρνουµε από το υστέρηµα του λεφτά για να συντηρηθούµε. Θα
σπουδάζαµε στις ωραίες σχολές που στήνετε προικοθήρες και
θα ζούσαµε θαυµάσια.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ανοχή, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΜέΡΑ25)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ευχαριστούµε,
κύριε Γρηγοριάδη.
Τον λόγο έχει η κ. Καλλιόπη Βέττα από τον ΣΥΡΙΖΑ.
Μετά την κ. Βέττα είναι η κ. Ασηµακοπούλου, ο κ. Μαραβέγιας
και η κ. Χρηστίδου. Με αυτούς τους συναδέλφους θα ολοκληρωθεί ο κύκλος οµιλητών µε φυσική παρουσία. Θα αποµείνουν τρεις
συνάδελφοι µέσω Webex.
Φυσικά, είναι να µιλήσουν και τρεις Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι, που δεν έχουµε εικόνα αν θα παρέµβουν ή όχι.
Κυρία συνάδελφε, έχετε τον λόγο.
ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΒΕΤΤΑ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η σηµερινή ενσωµάτωση της
ευρωπαϊκής οδηγίας είναι µια καλή ευκαιρία, αφ’ ενός ν’ αναδείξουµε πτυχές της κυβερνητικής πολιτικής στον τοµέα της ενέργειας και αφ’ ετέρου να καταγράψουµε τα δεδοµένα που
επικρατούν στη χώρα µας σχετικά µε τη θωράκιση των πολιτών
και επιχειρήσεων απέναντι στο κύµα ακρίβειας και την προάσπιση του δηµόσιου τοµέα.
Προκαταβολικά να πω ότι και στο σηµερινό νοµοσχέδιο αποτυπώνεται η διάσταση µεταξύ προπαγάνδας και πραγµατικότητας. Από τη µια, φιλοτεχνείτε ένα πράσινο προφίλ µ’ ένα
προσποιητό ενδιαφέρον για µετάβαση σε πιο αποδοτικές και λιγότερο ρυπογόνες µορφές ενέργειας, ωστόσο, από την άλλη,
στην πράξη έχουµε το ακριβώς αντίθετο. Έχουµε µεγάλες καθυστερήσεις στην υλοποίηση πράσινων πολιτικών, πριµοδότηση
ιδιωτικών οµίλων, ενεργειακή φτώχεια, ακρίβεια και ιδιωτικοποι-
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ήσεις δηµόσιων αναπτυξιακών πυλώνων.
Ας ξεκινήσω πρώτα µε ορισµένα σηµεία του νοµοσχεδίου.
Η ευρωπαϊκή οδηγία, όπως αποδείχτηκε από τη συζήτηση,
ήταν έτοιµη για ψήφιση ήδη από το τέλος του 2019. Δεν είναι παράξενη ούτε ασυνήθιστη, βέβαια, για εσάς η µεγάλη καθυστέρηση. Το ίδιο συµβαίνει µε το πρόγραµµα «ΗΛΕΚΤΡΑ» για την
ενεργειακή δηλαδή αναβάθµιση των δηµόσιων κτηρίων που παραλάβατε έτοιµο από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο παραµένει εδώ και δύο χρόνια παγωµένο. Ωστόσο, ακόµη και το
σηµερινό βήµα είναι πλέον ατελέσφορο και σε µεγάλο βαθµό ξεπερασµένο καθώς ήδη έχει ξεκινήσει η συζήτηση για µια πιο φιλόδοξη αναθεώρηση των κλιµατικών στόχων στην Ευρώπη.
Μιλάτε επιπλέον για την ενίσχυση του ανταγωνισµού στην
αγορά ενέργειας, ακόµα µία ωραία επίκληση χωρίς περιεχόµενο.
Για ενάµιση περίπου χρόνο παρακολουθούσατε αδρανείς και
άβουλοι τις τιµές στο χονδρεµπόριο της αγοράς ρεύµατος να
είναι ιδιαίτερα χαµηλές, αλλά να µην περνούν οι µειώσεις στα
νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις ευνοώντας βέβαια έτσι την κερδοσκοπία. Μόλις πριν δυο, τρεις µήνες µ’ ένα δειλό και αλυσιτελές νοµοσχέδιο σκιαγραφήσατε -έτσι µόνο µπορούµε να το
πούµε- µια δοµή και µερικές αρµοδιότητες για την τιθάσευση των
δυσθεώρητων αυξήσεων που θα συρρικνώνουν το εισόδηµα των
πολιτών. Κανένα ενδιαφέρον για την οικονοµία και την κοινωνία,
την αντιµετώπιση της ακρίβειας και την ενίσχυση των δηµόσιων
αναπτυξιακών πυλώνων που µπορούν να παίξουν κοµβικό ρόλο
στην αγορά ενέργειας. Το είδαµε στη ΔΕΗ από την αρχή της θητείας σας. Το µέληµά σας ήταν η αύξηση των µισθών στα golden
boys, ο εξαπλασιασµός των διευθυντικών θέσεων, η εκποίηση
των δικτύων φυσικού αερίου και του ΔΕΔΔΗΕ, η αύξηση της
τιµής του ρεύµατος κατά 15% έως 20% ενώ το τελειωτικό χτύπηµα δόθηκε µε την επικείµενη ιδιωτικοποίηση και τη µείωση της
συµµετοχής του δηµοσίου στο µετοχικό κεφάλαιο.
Η προχειρότητα και η ιδεοληψία σας φαίνεται σε κάθε σηµείο
της πολιτικής σας. Μόλις προχθές βγήκε σε διαβούλευση ένα νοµοσχέδιο που ρυθµίζει -ας πούµε- επίδικα ζητήµατα για την απολιγνιτοποίηση. Ας αφήσουµε για την ώρα την κριτική που µπορεί
να γίνει για τις πολυδαίδαλες, πολυδάπανες και γραφειοκρατικές
δοµές που προβλέπονται στο νοµοσχέδιο και το αυξηµένο κόστος για την πλήρωση των θέσεων που θα καλυφθούν. Ας αφήσουµε τις αποφάσεις για τις ζώνες απολιγνιτοποίσης και την
απόδοσή τους στις λιγνιτικές περιοχές, όπως και για τις αποκαταστάσεις εδαφών. Θα τα συζητήσουµε όταν έρθει το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο στη Βουλή.
Μόνο τούτο να πω: Το γεγονός ότι δύο χρόνια µετά την εξαγγελία του Πρωθυπουργού για παύση λειτουργίας των υφιστάµενων λιγνιτικών µονάδων έως το 2023 δεν έχουµε ακόµα δοµή
παρακολούθησης, µελέτης, εποπτείας, σχεδιασµού και τήρησης
των όρων. Είναι απαύγασµα επιτελικότητας όλα αυτά; Είναι οργανωµένη µια κυβέρνηση που θα φτιάξει µια δοµή περίπου στις
αρχές του 2022, για να αντιµετωπίσει τις συνέπειες από το κλείσιµο των λιγνιτικών µονάδων το 2023; Τι να πούµε; Ας βγάλουν
τα συµπεράσµατά τους οι πολίτες µας και οι συµπολίτες µου.
Κλείνω τον κύκλο των επιχειρηµάτων µου για την ένδεια των
πολιτικών σας µε την αναφορά στις ενεργειακές κοινότητες. Ο
ΣΥΡΙΖΑ µε το ν.4513/2018 για τις ενεργειακές κοινότητες ενίσχυσε το οπλοστάσιο για την αντιµετώπιση της ενεργειακής φτώχειας και της κλιµατικής αλλαγής προωθώντας την αειφορία και
την αυτάρκεια τόσο σε επίπεδο παραγωγής, όσο και για τον τελικό χρήστη. Ειδικά µε την ανάπτυξη σταθµών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από τις τοπικές κοινωνίες και τη µεγαλύτερη
συµµετοχή των ΑΠΕ στο ενεργειακό ισοζύγιο αυξήσαµε τον ρόλο
της τοπικής αυτοδιοίκησης στη µετάβαση προς την κλιµατική ουδετερότητα µε όρους δηµοκρατίας και δικαιοσύνης.
Σήµερα, µε την άναρχη ανάπτυξη των ΑΠΕ, τα προσκόµµατα
στις ενεργειακές κοινότητες, τις διακρίσεις εναντίον τους και την
αλλοπρόσαλλη τιµολογιακή πολιτική η κατάσταση έχει αντιστραφεί πλήρως.
Χαρακτηριστικότερο όλων είναι το εγκληµατικό λάθος του
ν.4579/2020 που επέβαλε την ένταξη όλων των ενεργειακών κοινοτήτων σε διαγωνιστικές διαδικασίες µε ασφυκτικές προθεσµίες, ενώ την ίδια ώρα δεν δίνονται σαφείς απαντήσεις και
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λύσεις σε πάγια αιτήµατα των εκπροσώπων του κλάδου ακόµη
και σε δικές µας ερωτήσεις. Ο ΣΥΡΙΖΑ από την άλλη έχει δεσµευτεί προγραµµατικά ότι ο στόχος του είναι το 50% της ενέργειας
να παράγεται αποκλειστικά από ενεργειακές κοινότητες, νοικοκυριά και αγρότες. Συµβαίνει σε πάρα πολλές χώρες της Ευρώπης. Το θέµα είναι να υπάρχει πολιτική βούληση και προτεραιότητα για να συµβεί και στη χώρα µας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τελειώνοντας θέλω να πω τα
εξής: Τις τελευταίες µέρες αναπτύσσεται σε όλη τη χώρα ένα κίνηµα ενάντια στην ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ µε εκδηλώσεις, συγκεντρώσεις, συλλαλητήρια, απεργίες. Χθες διοργανώθηκε µια
τέτοια συγκέντρωση στο Κερατσίνι µε αφορµή την επέτειο της
µάχης της Ηλεκτρικής όπου η κοινωνία αντιτάχθηκε στις µεθοδεύσεις σας και την απεµπόληση των κυριαρχικών δικαιωµάτων
στον ενεργειακό πυλώνα.
Σύντοµα θα αντιληφθείτε ότι η αποδοκιµασία της θα αποκτήσει
πολιτικό πρόσηµο και θα διοχετευτεί στις δυνάµεις που υποστηρίζουν τον αναδιανεµητικό και αναπτυξιακό ρόλο του δηµοσίου,
την ενίσχυση των ουσιαστικών πράσινων µέτρων, τη δίκαιη και
βιώσιµη µετάβαση σε ένα καθαρότερο µέλλον που θα συµπεριλαµβάνει, όµως, όλες και όλους. Νοµίζω ότι η αντίστροφη µέτρηση ήδη έχει αρχίσει.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Εµείς ευχαριστούµε
την κ. Βέττα.
Τον λόγο έχει τώρα η κ. Ασηµακοπούλου Σοφία από την Ελληνική Λύση.
ΣΟΦΙΑ-ΧΑΪΔΩ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Σας ευχαριστώ, κύριε
Πρόεδρε.
Κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, λέτε ότι σκοπός του παρόντος νοµοσχεδίου είναι η ενίσχυση της ενεργειακής
απόδοσης και της εξοικονόµησης ενέργειας ιδίως µέσω προγραµµάτων παρέµβασης επί των κτηρίων ή ακόµα µεγαλύτερη
διείσδυση των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας και λοιπά. Θεωρείτε ότι εκπληρώνεται πράγµατι ο σκοπός αυτός; Μήπως θα
πρέπει να µιλήσουµε πια για την εξασφάλιση της ενεργειακής
αυτάρκειας της χώρας µας;
Σε ό,τι αφορά την ενεργειακή της εξάρτηση, η θέση της Ελλάδας είναι αρκετά επισφαλής όπως προκύπτει µε δηµοσιεύµατα
που θα προσκοµίσουµε, αφού αυτή είναι µία από τις πλέον ενεργειακά εξαρτώµενες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε βαθµό
που ξεπερνά το 74%, φιγουράροντας στην όγδοη θέση των
πλέον εξαρτηµένων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θεσπίζονται, λέτε, κανόνες για την άρση των φραγµών στην αγορά ενέργειας. Δεν πιστεύετε ότι µία τέτοια άρση εγκυµονεί µεγάλους
κινδύνους;
Αλγεινή εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι µε κοινή απόφαση
των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Περιβάλλοντος
και Ενέργειας θα ορίζονται οι σχετικές προϋποθέσεις και λοιποί
όροι εφαρµογής των συµβάσεων ενεργειακής απόδοσης, ιδίως
οι διαδικασίες σύναψης συµβάσεων παροχής υπηρεσιών. Είναι
δυνατόν οι δηµόσιες συµβάσεις να εξαρτώνται από τις διαθέσεις
των εκάστοτε υπουργών;
Παρακάτω, ως προς τις πληροφορίες τιµολόγησης και κατανάλωσης αναφέρεται ότι το κόστος που προκαλούν η µέτρηση,
η κατανοµή και ο λογιστικός υπολογισµός της πραγµατικής ατοµικής κατανάλωσης σε κτήρια και προκύπτει από την ανάθεση
αυτής της υποχρέωσης σε τρίτο µέρος, όπως σε πάροχο υπηρεσιών ή σε τοπικό προµηθευτή ενέργειας, µπορεί να µετακυλίεται στους τελικούς καταναλωτές υπό τον όρο ότι είναι εύλογο.
Να µετακυλίεται στους τελικούς καταναλωτές; Φυσικά είµαστε
αντίθετοι στην οποιαδήποτε περαιτέρω επιβάρυνση των καταναλωτών.
Σε ό,τι έχει να κάνει µε τις κυρώσεις επισηµαίνεται ότι δύναται
µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Περιβάλλοντος
και Ενέργειας και τον διοικητή της ΑΑΔΕ να αναπροσαρµόζεται
το κατώτερο και ανώτερο όριο των χρηµατικών προστίµων και
να εξειδικεύεται κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για την είσπραξή
τους. Από πού κι ως πού παρέχεται µια τέτοια υπερεξουσία
στους Υπουργούς Οικονοµικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

και στον διοικητή της ΑΑΔΕ; Με ποιο σκεπτικό και µε ποια αιτιολογία;
Τα ίδια ερωτηµατικά ανακύπτουν και κατωτέρω όπου σχετικά
µε την προώθηση της απόδοσης στη θέρµανση και στην ψύξη
θεσπίζονται µέτρα για τη χρήση σε κεντρικό ή τοπικό ή περιφερειακό επίπεδο αποδοτικών συστηµάτων θέρµανσης και ψύξης
εκεί όπου χρησιµοποιείται η συµπαραγωγή υψηλής απόδοσης
και σε συνδυασµό µε την ανάπτυξη τοπικών ή περιφερειακών
αγορών θερµότητας, τα οποία θα καθορίζονται µε αποφάσεις
του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και των κατά περίπτωση αρµόδιων Υπουργών ή περιφερειαρχών. Με ποια λογική
µοιράζετε τις εξουσίες;
Μήπως αντί να τις µοιράζετε έτσι αφειδώς, να δείτε τα πραγµατικά προβλήµατα όπως το τι ποσοστό των Ελλήνων αδυνατεί
να πληρώσει τους λογαριασµούς του ρεύµατος και να έχει στοιχειώδη θέρµανση; Πρέπει να αναλογιστείτε αυτό που λέµε δύο
χρόνια τώρα. Το λέει κατά κόρον στις εκάστοτε οµιλίες του ο
Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος ότι έρχεται πείνα.
Μιλάτε για ανάπτυξη µέσα στο 2022 σε ποσοστό 8%. Πώς
ακριβώς θα τη δούµε; Πόσες φορές σας έχουµε πει για την
ανάγκη ανάπτυξης του πρωτογενούς τοµέα και της βιοµηχανίας
τροφίµων; Δεν αργεί η ώρα να δούµε τους Γερµανούς να µονοπωλούν την λιανική αγορά τροφίµων. Πόσο ακόµα θέλετε να
δείτε τα ελληνικά νοικοκυριά να υποφέρουν που έχουν προβλήµατα ακόµη και µε την επάρκεια της τροφής τους; Οι αυξήσεις
και οι ανατιµήσεις δεν έχουν τελειωµό, στα καύσιµα, στο φυσικό
αέριο, στα τρόφιµα, στις µεταφορές, παντού.
Και σας είχαµε προειδοποιήσει. Δίνετε στους Έλληνες τη χαριστική βολή. Κάνετε το ένα λάθος µετά το άλλο: Επιδοµατική
πολιτική µε σπατάλες και δανεικά. Σας λέµε για παραγωγή πλούτου στον τόπο µας. Εσείς υπερφορολογείτε τους πολίτες και φορολογείται τα καύσιµα. Έχουµε την τέταρτη υψηλότερη
φορολογία στα καύσιµα και ξεπουλάτε. Τρανό παράδειγµα είναι
το λιµάνι του Πειραιά. Μας λέτε ότι αυξήσατε την επιδότηση για
το επίδοµα θέρµανσης, αλλά πόσο αυξήθηκε το πετρέλαιο; Σταµατήστε επιτέλους να κοροϊδεύετε τις ελληνικές οικογένειες.
Κλείσατε τα ναυπηγεία µας.
Λέτε ότι ο τουρισµός είναι η βαριά βιοµηχανία της Ελλάδας.
Σε τι θέση βρίσκεται η προσέλευση των τουριστών στη χώρα µας
σε σύγκριση µε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης;
Σχετικά µε τα αναφερόµενα στα συστήµατα αναγνώρισης προσόντων και πιστοποίησης µε απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας δύναται να τροποποιούνται µεταξύ άλλων
και τα προσόντα εγγραφής στο µητρώο ενεργειακών ελεγκτών.
Μήπως εδώ θέλετε να πείτε τα φωτογραφικά προσόντα και το
παραλείψατε. Καταργείτε βεβαίως τη διάταξη η οποία ανέφερε
ότι το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας δηµοσιοποιεί
επαρκώς τα καθεστώτα πιστοποίησης έτσι ώστε οι τελικοί καταναλωτές να γνωρίζουν την ύπαρξή τους. Μην τυχόν και υπάρξει
διαφάνεια, αµέσως να την εξαλείψετε.
Ως προς τη διενέργεια ανταγωνιστικών διαδικασιών βελτίωσης
της ενεργειακής απόδοσης, η ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών προκηρύσσεται κάθε φορά µε απόφαση του
Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας ενώ καθορίζονται µονοµερώς οι όροι της προκήρυξης όπως οι όροι της ανταγωνιστικής διαδικασίας, τα κριτήρια συµµετοχής και αξιολόγησης, οι
επιλέξιµες παρεµβάσεις βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης
και λοιπά. Προφανώς και µας βρίσκει αντίθετους.
Προκηρύσσονται προγράµµατα που αφορούν παρεµβάσεις
στον κτηριακό τοµέα για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης
κτηρίων συµπεριλαµβανοµένων και κτηρίων κατοικιών λαµβάνοντας υπ’ όψιν τα βέλτιστα από πλευράς κόστους επίπεδα ενεργειακής απόδοσης, φυσικά πάλι µε κοινή απόφαση του Υπουργού
Περιβάλλοντος και Ενέργειας και των κατά περίπτωση αρµόδιων
Υπουργών. Ακόµη µία φωτογραφική διάταξη η οποία αφήνει
πολλά περιθώρια βολέµατος και δηµιουργεί, επίσης, πολλά ερωτηµατικά.
Τέλος, µε κάθε ευκαιρία οφείλουµε να αναφέρουµε την
ανάγκη παροχής κινήτρων στους εξακόσιους χιλιάδες Έλληνες
που έφυγαν από τη χώρα µας τα προηγούµενα χρόνια των µνη-
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µονίων προκειµένου να επιστρέψουν πίσω στην πατρίδα µας.
Για εµάς, την Ελληνική Λύση, η εξοικονόµηση ενέργειας αποτελεί τη βάση της ενεργειακής ανεξαρτησίας, διότι η ενεργειακή
ανεξαρτησία σηµαίνει εθνική ασφάλεια.
Σας ευχαριστώ.
(Στο σηµείο αυτό η Βουλευτής κ. Σοφία-Χάιδω Ασηµακοπούλου καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα
οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Θα δώσουµε τώρα
τον λόγο στον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, τον κ.
Φάµελλο. Μετά θα ακολουθήσει ο κ. Μαραβέγιας, η κ. Χρηστίδου
και ο κ. Συρµαλένιος.
Ορίστε, κύριε Φάµελλε, έχετε τον λόγο.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, επιτρέψτε µου
εκ µέρους της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του ΣΥΡΙΖΑ να ξεκινήσω καταθέτοντας τα ειλικρινή, ανθρώπινα, αυτονόητα περαστικά στην κ. Γεννηµατά. Θέλουµε να κερδίσει και αυτή τη µάχη.
Θέλουµε να είναι ξανά εδώ µαζί µας. Είµαστε δίπλα της και πιστεύουµε ότι θα επιστρέψει γρήγορα γερή και σιδερένια.
Ταυτόχρονα, µέσα σε µια δύσκολη µέρα νοµίζω ότι όλοι µας
συµπαραστεκόµαστε και σε όλους τους πολίτες της χώρας, που,
δυστυχώς, πλήττονται από µια µεγάλη κακοκαιρία. Και συνολικά
ο πολιτικός κόσµος είµαστε στη διάθεση των πολιτών να στηρίξουµε τις λειτουργίες τις κοινωνικές και τις οικονοµικές και νοµίζω ότι αυτό είναι αυτονόητο.
Δεν µπορούµε, όµως, να πούµε ότι σήµερα η χώρα µας βρίσκεται µέσα σε ένα πλαίσιο ασφάλειας. Δεν ζουν οι πολίτες της
µε ασφάλεια. Η σηµερινή συζήτηση βρίσκει τη χώρα µέσα σε ένα
γενικευµένο κλίµα ανασφάλειας. Δεν αναφέροµαι µόνο στα ενεργειακά ή στα περιβαλλοντικά που είναι κρίσιµα για την αναπτυξιακή κοινωνική λειτουργία. Όµως, η ελληνική κοινωνία ζει σε ένα
ντόµινο διαψεύσεων και αβεβαιότητας που πλήττει τον πυρήνα
της.
Και είναι ξεκάθαρο ότι η Κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει την ευθύνη αυτής της γενικευµένης ανασφάλειας. Βρισκόµαστε ως
χώρα στον κυκλώνα της υγειονοµικής κρίσης, µε πολύ υψηλούς
αριθµούς κρουσµάτων και θυµάτων, µε χαµηλό εµβολιασµό, κάτι
που αναδεικνύει τα λάθη της κυβερνητικής πολιτικής.
Η Θεσσαλονίκη, η περιοχή µου, ο τόπος µου είναι παράδειγµα
προς αποφυγή, δυστυχώς και αυτό δείχνει, αν θέλετε, και το
πρόβληµα που έχει η Κυβέρνηση. Η µεγάλη υστέρηση στο εµβολιαστικό πρόβληµα της Θεσσαλονίκης και των υγειονοµικών
δοµών αποδεικνύει ότι κάτι κάνετε λάθος εδώ και πολύ καιρό.
Παρά ταύτα, έχουµε συγχωνεύσεις στα σχολεία, στα τµήµατα
των σχολείων, συνωστισµούς στα πανεπιστήµια, ουρές στις λέσχες και στη σίτιση, πληρότητα στις µονάδες εντατικής θεραπείας, ενώ το Εθνικό Σύστηµα Υγείας γίνεται µόνο µονοθεµατικό,
αναστέλλονται κρίσιµα χειρουργεία και η γενική νοσηρότητα δεν
εξυπηρετείται, ενώ οι στρατιώτες, οι υγειονοµικοί, στέλνονται άοπλοι στο µέτωπο γιατί το ιϊκό φορτίο πολλαπλασιάζεται, για να
µην πω το αλαλούµ που υπάρχει στην αγορά µε τους επαγγελµατίες. Στη Θεσσαλονίκη το ένα σαββατοκύριακο έκλεισαν µία η
ώρα και δούλεψαν χωρίς µουσική και το άλλο σαββατοκύριακο
είχαν απελευθερωµένο ωράριο και ειλικρινά και η αγορά δεν
ξέρει πώς να διαχειριστεί αυτήν την ασυνέπεια, αυτό το αλαλούµ,
αυτό το άνοιξε-κλείσε.
Αντί για στελέχωση του συστήµατος υγείας, στη Θεσσαλονίκη
έχουµε µονάδες εντατικής θεραπείας, κλίνες που δεν έχουν γιατρούς και είναι κλειστοί από χορηγίες και σε αυτό δεν απαντά η
Κυβέρνηση. Παραµένει στην ατοµική ευθύνη, σε µια διχαστική
λογική, ενώ υποθηκεύει η ίδια και µε την αναποτελεσµατικότητα
του τάχατες διαφηµιστικού προγράµµατος αυτό που πρέπει να
µας χαρακτηρίζει, τον καθολικό, εκούσιο εµβολιασµό.
Όµως, από τον Αύγουστο η χώρα µας είναι στις τελευταίες θέσεις θυµάτων, δυστυχώς, στις χειρότερες και πολύ πίσω από τον
µέσο όρο της Ευρώπης. Έχουµε πάρα πολλά θύµατα εβδοµαδιαία και η Κυβέρνηση προσποιείται πως τα πράγµατα πάνε καλά,
αλλά από την άλλη –δείτε- η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας είναι
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πλέον εκτός των θέσεων αυτών και ο Υπουργός και ο Αναπληρωτής Υπουργός. Ο Πρόεδρος του ΕΟΔΥ, η ηγεσία της Πολιτικής Προστασίας που είχε αναλάβει τον συντονισµό της µάχης
της πανδηµίας όλοι έχουν αποπεµφθεί. Άρα, ποιος άλλος φταίει
παρά ο κ. Μητσοτάκης που έχει αναλάβει την ευθύνη, αν θέλετε,
αυτής της Κυβέρνησης, γιατί προφανώς δεν µπορεί αυτή η κοινωνία.
Ταυτόχρονα, έχουµε σοβαρά θέµατα φυσικών καταστροφών.
Οι πολίτες έµειναν απροστάτευτοι στις πυρκαγιές, διότι πρώτα
από όλα η Κυβέρνηση ακύρωσε την πολιτική πρόληψη δασικών
πυρκαγιών, σταµάτησε πρόγραµµα δασοπροστασίας πέντε χιλιάδων εργαζοµένων, για να καταλάβετε που φτάσαµε, ενώ είχε
ένα απίστευτο αλαλούµ µέχρι και απουσία πυρόσβεσης -η ξεκάθαρη τοποθέτηση του περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας νοµίζω
δεν θέλει κάτι παραπάνω-αλλά και επικοινωνιακές φωτοβολίδες
που αφορούν και το Υπουργείο Περιβάλλοντος που έλειψε από
τη διαδικασία της πρόληψης πυρκαγιών, όπως, παραδείγµατος
χάριν, ότι θα γίνει κήρυξη αναδασωτέων µέσα σε ένα µήνα -έγινε;
Δεν έγινε. Στα Γεράνεια κάνατε τεσσερισήµισι µήνες, ότι τάχατες
θα πρέπει να γίνει µεταφορά των υπηρεσιών στο Υπουργείο Περιβάλλοντος των δασικών. Πάλι θα γινόταν και αυτό γρήγορα.
Ακόµα οµάδα έργου φτιάχνουν δύο µήνες µετά τις εξαγγελίες.
Να πω και το άλλο που κόπηκαν τα έργα κάποια σε δωρητές,
κάποια στο Υπουργείο, αλλά δεν υπήρξε µία γρήγορη αντιµετώπιση. Για ποιον λόγο; Πολύ απλά γιατί ήταν τέτοια η έκταση της
πυρκαγιάς εξαιτίας της πολιτικής ευθύνης της Κυβέρνησης Μητσοτάκη, που πράγµατι αυτήν τη στιγµή είναι ανυπέρβλητο το να
µπορέσουν να διαχειριστούν τα ζητήµατα αυτά και, βέβαια, ούτε
καν την προστασία και ενηµέρωση των πολιτών δεν µπορούν να
διαχειριστούν.
Να πούµε απλές ερωτήσεις: Πού είναι τα σχέδια διαχείρισης
κινδύνου πληµµύρας που σας παραδώσαµε εκπονηµένα και κυρωµένα και δεν έχετε ξεκινήσει την αναθεώρηση; Πού είναι τα
σχέδια προσαρµογής στην κλιµατική κρίση που νοµοθετήσαµε,
ξεκινήσαµε στις περιφέρειες, αλλά δεν έχουν µπει στη ζωή της
Ελλάδας; Πού είναι ο κλιµατικός νόµος που υποσχέθηκε ο Πρωθυπουργός να τελειώσετε µέχρι την ΚΟΠ;
Το µόνο που έχετε καταφέρει είναι να διασπάσετε και τις πολιτικές για το κλίµα, µοιράζοντας πολιτικές του Υπουργείου Περιβάλλοντος στο νέο Υπουργείο, το οποίο δεν έχει ακόµα πιθανά
στελέχη και προσωπικό.
Και το βλέπουµε και µε τη σηµερινή νοµοθέτηση. Σβήσε-γράψε
είναι οι νόµοι που φέρνει το Υπουργείο Περιβάλλοντος, ενώ στην
αγορά έχουµε ακρίβεια, έλλειψη ελέγχου, χαµηλή αγοραστική
δύναµη γιατί κρατάτε ταπεινωµένο και τον κατώτατο µισθό, δεν
παρεµβαίνετε στον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Πρακτικά, υπάρχει ανυπαρξία των δηµόσιων πολιτικών και αύξηση µεγάλη του
χρέους και βλέπουµε να έχουµε και έναν Υπουργό Οικονοµικών,
ο οποίος τα ωραιοποιεί όλα, γιατί θεωρητικά τα κάνει όλα τέλεια,
αλλά υποθηκεύει την πορεία της ελληνικής οικονοµίας.
Ακόµη και το Ταµείο Ανάκαµψης έχετε καταφέρει να υποθηκεύσετε, εξαιρώντας την κοινωνία και τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις από αυτό, κάνοντάς το αδιαφανές γιατί γίνεται πάρτι για
ηµέτερους και στο Ταµείο Ανάκαµψης και µε πολύ µεγάλες καθυστερήσεις που είναι πλέον ανησυχητικές, ακόµα και στις χρηµατοροές του 2021 και στις προγραµµατισµένες χρηµατοροές.
Και, βέβαια, ένα παράδειγµα είναι το πρόγραµµα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» που µας αφορά. Θα µπορούσε το πρόγραµµα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» να έχει δώσει άµεσα µια προκήρυξη τριών δισεκατοµµυρίων που να βοηθήσει και την τεχνική αγορά και τους πολίτες
και να είναι συµβατό µε τον τίτλο της ενεργειακής απόδοσης του
νοµοσχεδίου, αλλά ούτε αυτό δεν έχετε καταφέρει να ενεργοποιήσετε.
Και µέσα σε όλα αυτά, δυστυχώς, υπάρχει και ένα πλαίσιο
αποδόµησης των δηµοκρατικών λειτουργιών, αδιαφάνειας στις
αναθέσεις µε επίκληση την πανδηµία ή την πολιτική προστασία,
ένα πλιάτσικο κυριολεκτικά σε όλη την Ελλάδα µε παραβίαση του
ΑΣΕΠ, των διαγωνισµών, της διαφάνειας, ακόµα και της λειτουργίας αιρετών οργάνων της αυτοδιοίκησης, ρουσφέτια, βέβαια,
και τακτοποίηση «γαλάζιων» παιδιών µε χρυσές αµοιβές και στη
ΔΕΗ, παραδείγµατος χάριν, και στον ΔΕΔΔΗΕ, αλλά αυταρχισµό
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στη νεολαία, αυταρχισµό στην παιδεία, κλείσιµο τµηµάτων πανεπιστηµιακών µε την ελάχιστη βάση εισαγωγής. Και πολλά από
αυτά τα τµήµατα που κλείνουν είναι περιβαλλοντικά, δυστυχώς.
Και, ταυτόχρονα, αξιολόγηση τάχατες της κ. Κεραµέως για να
κάνει σχολεία δύο ταχυτήτων, για να ικανοποιήσει, όµως, τα ιδιωτικά κολλέγια από την άλλη µεριά. Ακόµα και στη Βουλή έχουµε
περιορισµούς λειτουργίας που δεν είναι λογικοί µε βάση αυτά
που συµβαίνουν στις υπόλοιπες κοινωνικές λειτουργίες. Και
πάνω από όλα έχουµε ξεκάθαρη διαπλοκή του Μαξίµου µε την
οικονοµική εξουσία της χώρας και µε τα µέσα ενηµέρωσης.
Για αυτό και απαιτείται εξεταστική επιτροπή, για να ξεκαθαρίσουµε τι γίνεται µε τις χρηµατοδοτήσεις στις εταιρείες δηµοσκοπήσεων, µε τις σχέσεις που αποκαλύπτονται ακόµα και τώρα για
Υπουργούς σας, γιατί τίποτα δεν θα µείνει κρυφό. Επειδή επί ΣΥΡΙΖΑ για πρώτη φορά οι καναλάρχες υποχρεώθηκαν και να πληρώσουν και να βγάλουν άδειες, ακόµη και φόρους να πληρώσουν
και τέλη που δεν πλήρωναν. Και τώρα, εκτός από τη λίστα Πέτσα,
χαρίζετε και οικονοµικές υποχρεώσεις. Και όλα αυτά γίνονται
µέσα σε µια κατάρρευση των ενεργειακών και περιβαλλοντικών
πολιτικών.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Γ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ)
Όλη η κοινωνία σήµερα πληρώνει το κόστος της Κυβέρνησης
Μητσοτάκη. Όλοι. Και οι επιχειρηµατίες και η βιοµηχανία και οι
αγρότες και οι έµποροι, αλλά και όλοι οι πολίτες. Οι αυξήσεις
έτσι κι αλλιώς θα είναι από την πρώτη µέρα το βασικό εργαλείο
πολιτικής της Νέας Δηµοκρατίας. Δηλαδή, είπε: «Για να σώσω
τη ΔΕΗ θα κάνω αυξήσεις». Έτσι ξεκίνησε και αυτό το ντόµινο
δεν έχει σταµατήσει.
Τι έγινε όµως, τότε; Ο κ. Χατζηδάκης δήλωνε ευθαρσώς στη
ΔΕΗ. Οι αυξήσεις αυτές στέρησαν από τους καταναλωτές τα
οφέλη που είχε δηµιουργήσει η Κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ µε την
µείωση του ΦΠΑ, οδήγησαν σε νέο έλλειµµα τον λογαριασµό για
τις ΑΠΕ, άρα νέο χαράτσι που µπήκε ακόµα και στο πετρέλαιο
κίνησης. Όµως, το παράλληλο είναι ότι τροφοδοτήσατε την επιλογή σας υψηλές τιµές στην αγορά. Έτσι όλοι πούλαγαν ακριβά
γιατί πουλούσε και η ΔΕΗ. Όµως, ο πολίτης δεν έβλεπε κανένα
κέρδος από τον ανταγωνισµό και αυτό έχει υπογραφή Κυριάκου
Μητσοτάκη.
Και πρέπει να ξεκαθαρίσουµε ότι εµείς κερδίσαµε µέσω µνηµονίων να κρατήσουµε, πρώτον, µηδενικές αυξήσεις και να µειώσουµε το κόστος µεσοσταθµικά κατά 12%. Αυτή είναι και η
άλλη στρατηγική που είχαµε. Εµείς λέγαµε: Δηµόσιος έλεγχος
στις ενεργειακές εταιρείες και καµµία αύξηση για τον πολίτη.
Εσείς λέτε: Ξεπούληµα των ενεργειακών εταιρειών και αυξήσεις
για τον πολίτη. Και εδώ είναι ξεκάθαρο ποιος νοιάζεται για τον
επιχειρηµατία και για τον πολίτη.
Όµως, αυτή η στρατηγική των αυξήσεων δεν έµεινε το ’19. Το
’20 είχαµε αισχροκέρδεια µε συµµετοχή και της ΔΕΗ. Είχαµε
πρόβληµα εκατοντάδων εκατοµµυρίων ευρώ στην αγορά εξισορρόπησης. Πλέον οι καταναλωτές το βλέπουν όλοι στους λογαριασµούς τους και µάλιστα µε αυξήσεις που ισούνται µε το
κόστος ρεύµατος. Οι καταγγελίες, όµως, για χειραγώγηση της
αγοράς και για ολιγοπώλια που κατατίθενται ακόµα και από Βουλευτές πλέον εδώ µέσα δεν µπορεί να αφήνουν απαθή την Κυβέρνηση, αλλά και την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου
Περιβάλλοντος, γιατί όλα αυτά δεν είναι διεθνή φαινόµενα. Είναι
ελληνική πρωτοτυπία, είναι α λα Μητσοτάκη η συνταγή αυτή, ολιγοπώλια και χειραγώγηση τιµών.
Προφανώς υπάρχει θέµα στην Ευρώπη. Η Ευρώπη καθυστερηµένα αντιµετωπίζει το ζήτηµα. Δεν είναι µόνο τα γεωπολιτικά
και τα συµβόλαια προµήθειας, δεν είναι µόνο το θέµα των υποδοµών. Υπάρχει θέµα και κοινωνικής, αν θέλετε, πολιτικής και µάλιστα φαίνεται ότι η Ευρώπη προδίδει το σύνθηµα «κανείς να µη
µείνει πίσω».
Όµως, η χρεοκοπία πολλών εταιρειών ενέργειας, παραδείγµατος χάριν στη Μεγάλη Βρετανία, χτυπάει το καµπανάκι στο νεοφιλελεύθερο µοντέλο. Εσείς εδώ πουλάτε τις εταιρείες και αυτές
που πουλήθηκαν σε ιδιώτες χρεοκοπούν, ενώ αυτές που έµειναν
σε δηµοτικό ή κρατικό έλεγχο δεν χρεοκοπούν, ακόµα και σε µητροπόλεις του καπιταλισµού.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Είναι προφανές, λοιπόν, ότι αυτή η µετάβαση –το λέει η σηµερινή εµπειρία- δεν µπορεί να γίνει µόνο από την αγορά. Θέλει
ισχυρή πολιτεία, θέλει σχέδιο, θέλει εργαλεία και σ’ αυτήν την
περίπτωση έρχεται η Ευρώπη και λέει µε την εργαλειοθήκη: Ευαλωτότητα, θέµατα ρευµατοκοπών, θέµατα ειδικής φορολογίας.
Ας δούµε λιγάκι τι έκανε η Κυβέρνηση απ’ όλα αυτά. Της προτείναµε εµείς -που τώρα το λέει και η εργαλειοθήκη- να πάρει
µέτρα για τα ευάλωτα νοικοκυριά εδώ και ενάµιση χρόνο. Τρεις
τροπολογίες του ΣΥΡΙΖΑ. Τις έλαβε υπ’ όψιν της; Της προτείναµε
εµείς να πάρει µέτρα για τις ρευµατοκοπές πάλι στα ευάλωτα
νοικοκυριά που πλήττονται από την πανδηµία και στην επιχειρηµατικότητα εδώ και ενάµιση χρόνο. Καταθέσαµε και τροπολογία.
Τα έλαβε υπ’ όψιν της; Όχι. Ο Χατζηδάκης τότε στο Υπουργείο
Περιβάλλοντος τα απέρριψε. Τους κάναµε πρόσφατα πρόταση
για τη µείωση στο ελάχιστο του ειδικού φόρου κατανάλωσης,
όπως προτείνει τώρα η εργαλειοθήκη. Τα έλαβε υπ’ όψιν της η
Κυβέρνηση; Όχι. Κατά τα άλλα λέει «ακολουθούµε την εργαλειοθήκη». Και πώς γίνεται κάτι τέτοιο; Αφού όλα αυτά τα µέτρα
που προτείνει η εργαλειοθήκη τα προτείναµε και δεν τα υλοποιείτε. Αντίθετα, αυτά τα οποία έχετε εσείς διακηρύξει δεν έχουν
ακόµα εφαρµοστεί.
Ταυτόχρονα, όµως, τι φαίνεται να υπάρχει στην αγορά; Από
χθεσινό φόρουµ ενέργειας που δεν έχει διαψευστεί από την Κυβέρνηση βλέπουµε για ανακοινώσεις –το διαβάζω από µέσα- «ουρανοκατέβατα κέρδη σ’ ένα δίµηνο ύψους 39% της τιµής
λιανικής στην ελληνική αγορά από τους προµηθευτές για Αύγουστο και για Σεπτέµβριο 2021», αν δεν κάνω λάθος. Δηλαδή τώρα
που πλήττεται η αγορά ανακοινώνονται από καθηγητή που έχει
ευθύνη στον ενεργειακό σχεδιασµό αυξήσεις ουρανοκατέβατες
33% στη λιανική.
Ας δούµε λιγάκι: Αφήνετε από τη µια µεριά, όπως φαίνεται, την
αγορά χωρίς ρύθµιση, χωρίς έλεγχο, µε απίστευτα υπερκέρδη
σήµερα που έρχονται αυτοί οι τρελοί λογαριασµοί και έχετε
εφαρµόσει κάποιες από τις δεσµεύσεις του Πρωθυπουργού στην
έκθεση;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Θα πάρω και τη δευτερολογία µου, κύριε Πρόεδρε.
Τι είπε ο κύριος Πρωθυπουργός; Είπε για 80% µείωση των αυξήσεων σε όλους τους καταναλωτές. Δεν είναι όλοι οι καταναλωτές µέσα. Ούτε οι αγρότες είναι ούτε οι βιοτέχνες ούτε οι
έµποροι ούτε η βιοµηχανία.
Πάµε λίγο να δούµε: Είναι για όλους τους καταναλωτές η υποστήριξη του 80% των αυξήσεων; Να σας διαβάσω το σηµερινό
δελτίο τύπου του κ. Μητσοτάκη µε τον Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης κ. Σχοινά; Λέει: «Τα µέτρα της επιτροπής κινούνται στην κατεύθυνση των ήδη νοµοθετηµένων πρωτοβουλιών».
Μα, γιατί λέτε ψέµατα στον κύριο Πρωθυπουργό; Έχει νοµοθετήσει κάποια πρωτοβουλία που να έχει φτάσει στους λογαριασµούς; Έχετε πάρει µια απόφαση να κάνετε µια υπουργική
απόφαση –το ψηφίσαµε εδώ την προηγούµενη εβδοµάδα- την
οποία δεν έχετε κάνει ακόµα. Άρα τα µέτρα της έκθεσης ένα
µήνα και µια εβδοµάδα µετά δεν έχουν ακόµα εφαρµοστεί σε
υπουργική απόφαση. Άρα ή ο Πρωθυπουργός λέει ψέµατα ή
εσείς του λέτε ψέµατα.
Δεύτερον: Υπάρχει –λέει- ειδικό πρόγραµµα για τις ευάλωτες
κοινωνικές οµάδες. Πού υπάρχει και δεν το είδαµε; Πότε νοµοθετήσατε κάτι για τις ευάλωτες κοινωνικές οµάδες στους λογαριασµούς του ρεύµατος που πλήττονται τώρα, που το έχει η
εργαλειοθήκη, σας το λέγαµε εµείς και το απορρίπτατε;
Τρίτον: Λέει µέσα ότι θα ακολουθήσουν –και προφανώς λέει
«θα εφαρµόσουµε κι εµείς»- τη δυνατότητα να αποπληρωθούν
οι υποχρεώσεις των καταναλωτών, των συµπολιτών µας από την
απότοµη αύξηση του κόστους θέρµανσης εντός εύλογου χρονικού διαστήµατος. Αυτό είπε στην έκθεση, ότι απλά θα κάνει δόσεις στα χρέη από τους λογαριασµούς του ρεύµατος; Δεν είπε
ότι θα καλύψει το 80% της αύξησης; Έρχεται και διαψεύδει από
το Βήµα ο κ. Μητσοτάκης σήµερα τις δεσµεύσεις της Διεθνούς
Έκθεσης και αυτό είναι συνταρακτικό. Όµως, µήπως στην πράξη
έχει κάνει κάτι; Όχι βέβαια, διότι αυτά τα 9 ή 18 ευρώ, όποτε τελικά τα νοµοθετήσουν, όποτε τα βάλουν σε απόφαση οι Υπουρ-
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γοί δεν καλύπτουν το 80% των αυξήσεων.
Και βέβαια οι λογαριασµοί έρχονται ήδη και δεν έχουν δεχτεί
την πρότασή µας για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, ενώ την
προηγούµενη Παρασκευή έκαναν την εξής παραδοχή: «Θα χρησιµοποιήσουµε τη ΔΕΗ και τη ΔΕΠΑ για να υπάρχουν αυξήσεις».
Ναι, όσο είναι ακόµα σε δηµόσιο έλεγχο, γιατί την πουλάνε. Φανταστείτε το αδιανόητο. Χρησιµοποιούν φορείς σε δηµόσιο
έλεγχο -που είναι επιτυχία της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ ότι έµειναν
σε δηµόσιο έλεγχο- για να βοηθήσουν τους καταναλωτές, αλλά
τους πουλάνε ταυτόχρονα, ώστε να µην υπάρχει κανένα εργαλείο βοήθειας των καταναλωτών.
Ταυτόχρονα φέρνετε σήµερα τροπολογία για να βρείτε πόρους γι’ αυτήν την επιδότηση από τα δικαιώµατα –το λέει και
αυτό η εργαλειοθήκη, απλά δεν λέει µόνο αυτό- αλλά καταργείτε
την ασφάλεια των δικαιωµάτων, του πόρου δηλαδή από τα δικαιώµατα για τον ειδικό λογαριασµό των ΑΠΕ, για τις λιγνιτικές
περιοχές. Καταργούνται πλέον αυτά.
Ακόµα και η αγορά είπε ότι µάλλον θα πάτε σε νέα χρεοκοπία,
πάντως σε νέα αµφισβήτηση της βιωσιµότητας και το είπαµε,
κύριε Σκρέκα. Το ξέρετε και από χθες. Χρεοκοπία ‘14 του ειδικού
λογαριασµού των ΑΠΕ, υπογραφή Νέα Δηµοκρατία. Χρεοκοπία
του ‘20 του λογαριασµού των ΑΠΕ, υπογραφή Νέα Δηµοκρατία.
Μην έχουµε και το 2021 νέα χρεοκοπία, διότι ο ΣΥΡΙΖΑ κατάφερε
µέσα στα µνηµόνια να µην ανεβάσει το ρεύµα ούτε ένα ευρώ και
να κάνει και θετικό τον λογαριασµό των ανανεώσιµων πηγών
ενέργειας.
Μάλιστα, αυτή η ανησυχία µάς πιάνει διότι ο κ. Σταϊκούρας
άφησε να εννοηθεί ότι µε τα δικά του µέτρα για το επίδοµα θέρµανσης, που είναι το 1/3 µόνο των 400 εκατοµµυρίων που είπε ο
κ. Σκρέκας, θέτει σε αµφισβήτηση πλέον τις εξαγγελίες της Κυβέρνησης για την εισφορά αλληλεγγύης, για το τέλος επιτηδεύµατος και για τις ασφαλιστικές εισφορές. Ούτε απ’ αυτά
περιµένουµε τίποτα.
Από την άλλη µεριά βέβαια, η Νέα Δηµοκρατία ξεπουλάει τους
ενεργειακούς φορείς, τη ΔΕΠΑ, το φυσικό αέριο σε έναν ιδιοκτήτη. Δεν µπορεί να την έχει το ελληνικό δηµόσιο, όµως θα την
έχει εταιρεία που συµµετέχει το ιταλικό δηµόσιο. Το δίκτυο διανοµής, το ΔΕΔΔΗΕ, 49% σ’ ένα fund το οποίο, απ’ ό,τι διαρρέεται
–και περιµένουµε τη σύµβαση να έλθει στη Βουλή- θα έχει βεβαιωµένο έσοδο 85 εκατοµµύρια βρέξει-χιονίσει. Άρα δεν είναι
ένα εργαλείο επενδύσεων. Θα πάρει λεφτά βρέξει-χιονίσει,
ακόµα και αν µπαίνει µέσα. Άρα, λοιπόν, πάλι χαµένοι θα είναι οι
καταναλωτές.
Και βέβαια το τελευταίο που έχουµε την άλλη εβδοµάδα είναι
ότι ετοιµάζεστε να εκχωρήσετε τη ΔΕΗ, την περιουσία του ελληνικού λαού, σε ιδιώτες. Πώς; Σε µια κερδοφόρα επιχείρηση ο
ιδιοκτήτης της τής κάνει αύξηση µετοχικού κεφαλαίου, αλλά δεν
συµµετέχει ο ίδιος και τη χαρίζει. Αυτό δεν υπάρχει στην επιχειρηµατικότητα, πολύ δε περισσότερο στα ενεργειακά δίκτυα.
Πρέπει να σταµατήσει άµεσα αυτή η διαδικασία που έχετε δροµολογήσει, γιατί έχετε και σοβαρά προβλήµατα στρατηγικής.
Πρώτο πρόβληµα: Εξάρτηση από το φυσικό αέριο µε την ψεύτικη απολιγνιτοποίηση. Κλείσατε τις λιγνιτικές µονάδες για να κάνετε ιδιωτικές µονάδες φυσικού αερίου, όχι για να κάνετε
ανανεώσιµες πηγές ενέργειας. Ναι, αλλά τώρα που είναι πανάκριβο το αέριο ποιος δεσµεύει τη χώρα σε εισαγόµενο καύσιµο
µε πολύ ακριβή τιµή ενέργειας, ενώ έχετε δυναµιτίσει τον χώρο
των ανανεώσιµων πηγών; Και πώς τον δυναµιτίσατε; Πολύ απλά
γιατί «παγώσατε» το χωροταξικό σχέδιο, «παγώσατε» το σχέδιο
για τις περιοχές «ΝATURA», «παγώσατε» τις ενεργειακές κοινότητες και η Ελλάδα αυτήν τη στιγµή µε αναγνώριση ακόµα και
από τον πρόεδρο της ΡΑΕ εξαιτίας του ν.4685 του κ. Χατζηδάκη,
του αντιπεριβαλλοντικού νόµου, έχει σοβαρότατες αντιθέσεις
γιατί µπλοκάρουν τα έργα και απαιτείται το χωροταξικό πλαίσιο.
Ποιος το σταµάτησε; Ο κ. Μητσοτάκης. Διά του κ. Χατζηδάκη,
διά του κ. Σκρέκα; Δεν έχει σηµασία. Η Νέα Δηµοκρατία πάντως
σταµάτησε όλα αυτά που είχαν δροµολογηθεί.
Κατά τα άλλα θεσµικό πλαίσιο για την αποθήκευση δεν υπάρχει, θεσµικό πλαίσιο για τις θαλάσσιες ανεµογεννήτριες δεν
υπάρχει, αλλά και ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασµός, που
είναι προϋπόθεση για τα θαλάσσια αιολικά πάρκα, επίσης δεν

539

υπάρχει. Όλα αυτά έχουν υπογραφή Νέας Δηµοκρατίας.
Τι κάνει µε το σηµερινό νοµοσχέδιο; Πρώτον, ξεπερασµένες
ρυθµίσεις για την ενεργειακή απόδοση και ενώ ήδη έχουµε πάρει
«κίτρινη κάρτα» καθυστέρησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Δεύτερον, έχει «παγώσει» το «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» στα δηµόσια
κτήρια, αλλάζει το «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» για τα ιδιωτικά και το καθυστερεί και αυτό ενώ αυτό το πρόγραµµα που υλοποιήσατε
άφησε πολλούς απ’ έξω. Όλη η αγορά διαµαρτυρήθηκε. Γιατί;
Διότι βάλατε υψηλούς προϋπολογισµούς για ανακαίνιση, όπως
επέλεξε ο κ. Χατζηδάκης.
Τρίτον, ρυθµίσεις για την απόφαση Antitrust, µια απόφαση που
µας ταλαιπωρεί εδώ και δεκαπέντε-είκοσι χρόνια στην Ελλάδα,
που όµως η ίδια η ΔΕΗ δεν την έχει τηρήσει γιατί την έχει προσπεράσει και κυρίως δεν τροφοδοτεί την ελληνική αγορά ενέργειας, άρα δηµιουργεί πρόβληµα στο ενεργειακό ισοζύγιο.
Τέταρτον, νέα αναβολή στους δασικούς χάρτες χωρίς να υλοποιείτε τις δεσµεύσεις σας, αφήνοντας αγωνία και ασάφεια
στους πολίτες και προφανώς χωρίς να τους λέτε το απλό, δηλαδή ότι δεν πρέπει να υποβάλουν αντιρρήσεις γιατί θα αλλάξετε
τους χάρτες ξανά και γιατί ακόµα τους διορθώνετε.
Πέµπτον, διορθώσεις µετά από τρεις µήνες στον δικό σας
νόµο για την ανακύκλωση και µάλιστα «φωτογραφικές», ενώ το
µόνο που έχετε να επιδείξετε είναι µείωση της ανακύκλωσης και
σκάνδαλα δεκάδων εκατοµµυρίων ευρώ στην ελληνική ανακύκλωση.
Έκτον, υποβάθµιση του περιβαλλοντικού ελέγχου, ενώ ακόµα
κι εσείς την αναγνωρίσατε τελικά µε τις τροπολογίες και τις νοµοτεχνικές που φέρνετε, αλλά υπάρχει σοβαρότατο θέµα υστέρησης πλέον του περιβαλλοντικού ελέγχου και της κατανοµής
ευθυνών και των κυρώσεων και φέρνετε λανθασµένες διατάξεις
υποχώρησης του ελέγχου.
Και τώρα αφήνετε πίσω σας ένα κουβάρι προβληµάτων, µετά
από τόσες τροπολογίες και νοµοτεχνικές που φέρατε χθες το
βράδυ. Και λίγο πολύ αυτό το κουβάρι το έχετε κάνει σε όλα τα
πεδία της πολιτικής. Αφήνετε παντού πίσω ένα κουβάρι και την
Ελλάδα πιο αδύναµη. Αφήνετε ανασφάλεια στους πολίτες, ανασφάλεια στην οικονοµία, µείωση της περιουσίας και των λειτουργιών της πολιτείας, υποχωρήσεις ακόµα και στα γεωπολιτικά µας
συµφέροντα. Γιατί, για παράδειγµα, έµεινε απ’ έξω η ΑΟΖ στην
πρόσφατη ελληνογαλλική συµφωνία; Κανείς δεν έχει πάρει
ακόµα µια απάντηση από την Κυβέρνηση.
Και πάνω απ’ όλα αυτό που αφήνετε είναι ρουσφέτια και διαφθορά. Ξεκάθαρη η σύνδεση του Μαξίµου µε την οικονοµική
εξουσία και τα µέσα ενηµέρωσης. Και αυτά θα αποκαλυφθούν
εδώ. Κλασική Δεξιά! Απλά πολύ πιο παλιά από τις παλιές εκδόσεις της Δεξιάς!
Για τον ΣΥΡΙΖΑ είναι ξεκάθαρο ότι η πράσινη µετάβαση είναι
αδιαπραγµάτευτη. Όµως, αυτή η πράσινη µετάβαση πρέπει να
γίνει για την κοινωνία και µε την κοινωνία. Δεν είναι µια ιδιωτική
υπόθεση, αλλά µια συλλογική υπόθεση, µια υπόθεση της πολιτείας. Και πάνω απ’ όλα δεν είναι µια υπόθεση µόνο της αγοράς,
γιατί η αγορά θα οδηγήσει σε στρεβλώσεις, σε ολιγοπώλια, σε
χειραγώγηση τιµών, σε ακρίβεια και σε φτώχεια.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κύριε Φάµελλε, πρέπει να ολοκληρώσετε. Έχετε υπερβεί τον χρόνο σας αρκετά.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Τελείωσα, κύριε Πρόεδρε.
Επειδή, λοιπόν, αυτή η διαδικασία αφορά όλη την κοινωνία,
πρέπει να εξασφαλίζει και προσιτές τιµές ενέργειας και για τα
νοικοκυριά και για τις επιχειρήσεις, διαφανείς κανόνες και πλαίσιο δικαίου µε ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, µε κυκλική οικονοµία, µε εξοικονόµηση ενέργειας, αλλά και µε κτηµατολόγιο, µε
δασικούς χάρτες και µε οριοθέτηση του αιγιαλού. Διότι τώρα
βλέπουµε ότι όλα αυτά τα αντικείµενα τα παίρνει ο κ. Γεωργιάδης
και ότι δεν τα έχετε πια εσείς. Δεν έχετε ούτε τις «NATURA», ούτε
τον αιγιαλό, ενώ βλέπουµε ότι και την απολιγνιτοποίηση προκηρύσσει ο ίδιος ως διαχειριστικό εργαλείο. Και όλα αυτά προφανώς δεν πρέπει να γίνουν αφήνοντας να πάει χαµένη η ευκαιρία
του Ταµείου Ανάκαµψης.
Δυστυχώς όλα αυτά δεν φαίνεται ότι µπορεί να προκύψουν
ποτέ από µια κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη και της Δεξιάς. Για όλα αυτά χρειάζεται µια άλλη προοδευτική διακυβέρ-

540

νηση και µια συµµαχία των προοδευτικών και δηµοκρατικών δυνάµεων, που είναι αυτό που έχει ανάγκη ο τόπος, γιατί η κοινωνία
έχει καταλάβει πόσο ανασφαλής είναι µε εσάς. Έχει αποδοµηθεί
η εµπιστοσύνη στον κ. Μητσοτάκη, ενώ είναι έντονα µειοψηφικά
αυτά τα ποσοστά στην κοινωνία, κάτι που θα εκφραστεί και κοινωνικά και πολιτικά. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι έτοιµος να στηρίξει αυτές τις
συµµαχίες.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ευχαριστούµε τον κ.
Φάµελλο.
Τον λόγο ζήτησε ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας
κ. Αµυράς.
Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ (Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας): Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα να επιτρέψετε και σε
εµένα να στείλω τις θερµότατες ευχές µου στη Φώφη Γεννηµατά
για ταχεία ανάρρωση. Είναι αγωνίστρια και ισχυρή προσωπικότητα. Εποµένως θα έχουµε πολύ γρήγορα, φαντάζοµαι, τη χαρά
να συζητάµε σε αυτήν εδώ την Αίθουσα, την Αίθουσα της Ολοµέλειας.
Πριν προχωρήσω βεβαίως στα του νοµοσχεδίου, νοµίζω ότι
είναι καλό να δώσω µερικές απαντήσεις σε αυτά που µόλις ακούστηκαν. Ας ξεκινήσω µε τα σχέδια διαχείρισης κινδύνων πληµµύρας, τα δεκατέσσερα σχέδια που χρειάζεται να αναθεωρηθούν.
Ας δούµε, λοιπόν, πού βρισκόµαστε. Έχουν βγει οι ανάδοχοι για
τα τέσσερα από αυτά, είµαστε δηλαδή στην υπογραφή των συµβάσεων, ενώ για τα υπόλοιπα βαριά µέχρι το τέλος του χρόνου
θα έχουν συµβασιοποιηθεί και θα έχουµε προχωρήσει και µε
αυτά.
Όσον αφορά τώρα στα περιφερειακά σχέδια για την αντιµετώπιση της κλιµατικής κρίσης, ως Υπουργείο Περιβάλλοντος
έχουµε ήδη γνωµοδοτήσει και εγκρίνει τις µελέτες περιβαλλοντικών όρων για τα επτά από τα δεκατρία περιφερειακά σχέδια.
Για τα υπόλοιπα περιµένουµε από τις περιφέρειες τα στοιχεία
που λείπουν. Τους πιέζουµε, τους παροτρύνουµε και τους προτρέπουµε να κινηθούν πιο γρήγορα. Η αλήθεια είναι ότι κάποιες
από τις περιφέρειες δεν έχουν συνηθίσει σε τέτοιους γρήγορους
ρυθµούς συνεργασίας, ενώ επίσης τους φαινόταν κάπως µακρινό, θα έλεγα, το σχέδιο για την αντιµετώπιση της κλιµατικής
κρίσης σε περιφερειακό επίπεδο. Παρ’ όλα αυτά, τους βοηθάµε
και τους συνδράµουµε για να τελειώσουν και αυτοί.
Και πάµε τώρα στα θέµατα της ΔΕΗ. Είπε πολλές φορές ο
αγαπητός κ. Φάµελλος, ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του
ΣΥΡΙΖΑ, ότι η Κυβέρνηση πάει µάλλον να ξεπουλήσει τη ΔΕΗ.
Δεν θέλω να γίνοµαι βαρετός και επαναλαµβανόµενος σε σχέση
µε αυτά που είπα και στην επιτροπή. Όµως, ελάτε να δούµε τρία
στοιχεία για να βγάλουµε τα συµπεράσµατά µας. Πώς ήταν η οικονοµική κατάσταση της ΔΕΗ επί ΣΥΡΙΖΑ το 2017, το 2018 και
το 2019; Ποια ήταν η καθαρή θέση της εταιρείας; Ήταν κάτω από
τα 300 εκατοµµύρια ευρώ. Ποια είναι η καθαρή θέση σήµερα, η
κεφαλαιακή αξία της ΔΕΗ; Είναι 2,3 δισεκατοµµύρια ευρώ. Τι µεσολάβησε; Αυτό που µεσολάβησε, λοιπόν, είναι η χρηστή διαχείριση, η διοίκηση και ο τρόπος που εµείς προσεγγίσαµε τα
ζητήµατα του δηµόσιου πλούτου, δηλαδή της ΔΕΗ. Έτσι, από
εκεί που το 2018 η ΔΕΗ είχε 900 εκατοµµύρια ζηµιές και 1,6 δισεκατοµµύρια ευρώ το 2019 µε καθαρή ευθύνη της διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, φτάσαµε σήµερα να µιλάµε για µία εταιρεία
πραγµατικά δηµόσιου ενδιαφέροντος που εκπληρώνει τον ρόλο
της.
Επίσης, όσον αφορά στα περί του ξεπουλήµατος, όπως είπα
και στην επιτροπή, στον προϋπολογισµό του 2018 η κυβέρνηση
του ΣΥΡΙΖΑ είχε εγγράψει ως προσδοκία εσόδων ποσό 100 εκατοµµυρίων ευρώ από την πώληση της ΔΕΗ. Αυτό τι ήταν; Ήταν
η µαγική εικόνα;
Επίσης, σας ανασύρω τις πραγµατικά ανατριχιαστικές διαπιστώσεις του ορκωτού ελεγκτή της ΔΕΗ τον Απρίλιο του 2009, ο
οποίος έλεγε -σε εισαγωγικά- τα εξής: «Πρόκειται για τη χειρότερη και µεγαλύτερη χειροτέρευση της ρευστότητας και της οικονοµικής θέσης της εταιρείας στην ιστορία της». Αυτά έλεγε ο
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ανεξάρτητος ορκωτός ελεγκτής τον Απρίλιο του 2019! Εµείς,
όµως, χάρη στις πραγµατικά επίµονες προσπάθειες της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και βεβαίως του
Κωστή Χατζηδάκη και του Κώστα Σκρέκα έχουµε σήµερα τη δυνατότητα να µιλάµε για συγκέντρωση κεφαλαίων από την αγορά
για τη ΔΕΗ, η οποία ΔΕΗ µε αυτόν τον τρόπο θα µπορέσει και
να εξαγοράσει στα Βαλκάνια µικρές πράσινες εταιρείες, παραγωγικές µονάδες πράσινης ενέργειας στα Βαλκάνια, και να κάνει
επενδύσεις στις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, έτσι ώστε να επιτύχει την ελαχιστότατη εξάρτηση και της ίδιας της επιχείρησης
και µαζί µε αυτήν και της χώρας από τις εισαγωγές, αλλά και να
µειώσει το κόστος παραγωγής. Έτσι η χρεωκοπηµένη εταιρεία
επί ΣΥΡΙΖΑ, µια εταιρεία που ήταν πραγµατικά έτοιµη να οδηγηθεί στην απόλυτη απαξίωση, επιβαρύνοντας φυσικά έτσι το πορτοφόλι όλων των Ελλήνων φορολογούµενων, έχουµε φτάσει
σήµερα να µιλάµε για µια εταιρεία που κάνει περήφανη πάνω απ’
όλα τη χώρα.
Και έρχοµαι τώρα στα ζητήµατα του περιβαλλοντικού ελέγχου
του παρόντος νοµοσχεδίου. Δεν θα περίµενε κανείς βέβαια από
τον ΣΥΡΙΖΑ να συµφωνήσει και να ψηφίσει αυτήν την περιβαλλοντική µεταρρύθµιση. Εδώ δεν είχε το κουράγιο να ψηφίσει την
ιστορικού επιπέδου ελληνογαλλική αµυντική συµφωνία, θα έκανε
πίσω γι’ αυτήν την περιβαλλοντική µεταρρύθµιση; Όχι, βέβαια!
Όµως, αυτός άλλωστε είναι και ο λόγος που ο ΣΥΡΙΖΑ αποµονώνεται από τους πολίτες και την κοινωνία.
Εµείς, όµως, είµαστε αποφασισµένοι να κάνουµε µεταρρυθµίσεις, δεδοµένου ότι ξέρουµε ποια είναι τα όρια και της διακυβέρνησης και της αντιπολίτευσης. Είναι η απλή λογική, η λογική και
η πραγµατικότητα, οι οποίες είναι αδυσώπητες.
Εσείς, λοιπόν, αρκετοί Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, καταγγέλλετε
τον εκσυγχρονισµό του πλαισίου για τους περιβαλλοντικούς
ελέγχους. Τι κάνατε εσείς στα τεσσεράµισι χρόνια; Επίσης, τι κάνατε στα τεσσεράµισι χρόνια που κυβερνήσατε σε σχέση µε το
κόστος της ενέργειας; Όλες αυτές τις τροπολογίες που µας λέτε
τώρα εκ των υστέρων και φέρατε για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιµα ή για οποιοδήποτε άλλο ενεργειακό ζήτηµα,
γιατί δεν τα κάνατε πράξη όταν είχατε τη δυνατότητα, καθώς
ήσασταν κυβέρνηση αυτής της χώρας για τεσσεράµισι χρόνια;
Διότι µάλλον δεν προλάβατε πάλι. Μονίµως δεν προλαβαίνετε!
Εµείς, όµως, προλαβαίνουµε. Τρέχουµε, γιατί ξέρουµε και τις
ανάγκες των Ελλήνων πολιτών, αλλά και τις ανάγκες της κοινωνίας και της οικονοµίας, δεδοµένου ότι έχουµε δεσµευτεί πως
θέλουµε να προχωρήσουµε αυτή τη χώρα οπωσδήποτε πολύ πιο
ψηλά από εκεί που τη βρήκαµε.
Για να δούµε, λοιπόν, τι θα ισχύσει για τους περιβαλλοντικούς
ελέγχους µετά την ψήφιση του παρόντος σχεδίου νόµου. Πρώτα
απ’ όλα, θα πρέπει να συµφωνήσουµε σε κάποιες κοινές διαπιστώσεις. Πρέπει να γίνονται περιβαλλοντικοί έλεγχοι και µάλιστα
πολλοί και εντατικοί σε όλες τις δραστηριότητες ή σε εκείνες τις
δραστηριότητες οι οποίες έχουν τη ροπή της επιβάρυνσης του
αέρα, της γης και του νερού; Βεβαίως πρέπει. Δυστυχώς, όµως,
δεν επαρκούσαν και ούτε τώρα επαρκούν οι επιθεωρητές περιβάλλοντος. Πόσοι έλεγχοι γίνονταν κάθε χρόνο; Γίνονταν εξήντα
µε εβδοµήντα τακτικοί έλεγχοι και άλλοι τόσοι έκτακτοι έλεγχοι.
Στην καλύτερη εκδοχή, δηλαδή, είχαµε διακόσιους ελέγχους σε
όλη την Ελλάδα των επιχειρήσεων, των ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, των βιοµηχανιών κ.λπ., που είναι εκατοντάδες, που
είναι χιλιάδες αυτές οι δραστηριότητες. Και είχαµε αυτούς τους
ελέγχους όλους κι όλους.
Άρα, θέλουµε να κρατήσουµε αυτό το πλαίσιο περιβαλλοντικών ελέγχων; Όχι βέβαια. Τι κάνουµε τώρα; Εµείς, λοιπόν, θέλουµε να αυξηθούν οι έλεγχοι µε κριτήρια, µε αυστηρούς
τρόπους και γι’ αυτό εισάγουµε στη σφαίρα του ελέγχου και τους
ιδιώτες επιθεωρητές περιβάλλοντος, πιστοποιηµένους, ενταγµένους σε µητρώο, ιδιώτες επιθεωρητές που θα ελέγχονται, που
θα βρίσκονται υπό αυστηρή εποπτεία.
Επίσης, να θυµηθούµε και κάτι, το οποίο το ανέφερα και κατά
τη διάρκεια της συζήτησης του νοµοσχεδίου στην επιτροπή. Στο
παρελθόν κάποιοι αντιδρούσαν –και µάλιστα σφόδρα- όταν θεσµοθετήθηκε ο έλεγχος και η έκδοση πιστοποιητικών για κατοικίες από ιδιώτες µηχανικούς. Κραύγαζαν πως δεν έπρεπε να πάει
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σε ιδιώτη ο έλεγχος της κατοικίας, της οικοδοµής. Ήθελαν τις
πολεοδοµίες, εκεί όπου τα προηγούµενα χρόνια γίνονταν πάρα
πολλές γκρίζες –για να µην πω «κατάµαυρες»- πράξεις.
Εµείς, λοιπόν, είµαστε σίγουροι ότι µε τη σύµπραξη δηµοσίου
και ιδιωτικού τοµέα στον περιβαλλοντικό έλεγχο θα έχουµε
πολλά, γρήγορα και θετικά αποτελέσµατα. Η Κυβέρνηση θέλει
να πετύχει τη συµµόρφωση των βιοµηχανιών που ρυπαίνουν, για
παράδειγµα, µε ελέγχους οι οποίοι θα διεξάγονται µε ενιαίο
τρόπο και θα καθορίζουν προθεσµίες. Έτσι, λοιπόν, όταν ένας
επιθεωρητής πηγαίνει και διαπιστώνει µία παράβαση σε µια βιοµηχανία, για παράδειγµα, µετά τη σύνταξη προσωρινής έκθεσης
αυτοψίας που θα κάνει η οποία θα πρέπει να συντάσσεται µέσα
σε έναν µήνα, θα δίνεται χρονικό περιθώριο δύο εβδοµάδων στον
ελεγχόµενο να καταθέσει τις απόψεις του.
Έως σήµερα δεν υπήρχε καµµία προθεσµία. Θα µπορούσαν
όλα αυτά να γίνουν σε έξι µήνες, σε έναν χρόνο, σε ενάµιση, σε
δύο χρόνια ή και ποτέ. Δεν υπήρχαν προθεσµίες ώστε να υπάρχει
και έλεγχος. Η τελική έκθεση αυτοψίας θα πρέπει να παραδίδεται
εντός έξι µηνών για µεγάλες βιοµηχανικές εγκαταστάσεις και
εντός τεσσάρων µηνών για τις υπόλοιπες δραστηριότητες. Υπενθυµίζω ότι έως σήµερα δεν υπήρχε κανένα χρονικό όριο. Ήταν
όλα στον αέρα.
Επίσης, εµείς λέµε ότι εάν ο ελεγχόµενος µετά τη διαπίστωση
της περιβαλλοντικής παρανοµίας του αναλάβει και βεβαίως διορθώσει το πρόβληµα εντός συγκεκριµένης προθεσµίας, αν για
πρώτη φορά είναι βεβαιωµένη η παράβαση, τότε δεν θα χρειαστεί να πληρώσει το πρόστιµο. Εµάς µας ενδιαφέρει όπου
υπάρχουν περιβαλλοντικά ζητήµατα να λύνονται µε επισπεύδουσα τη βιοµηχανία ή την επιχείρηση η οποία υπέπεσε σε αυτό
το περιβαλλοντικό λάθος και όχι να τους βάζουµε πρόστιµα άνευ
περιεχοµένου και το περιβάλλον να παραµένει έρµαιο της ρύπανσης και να κινδυνεύουν από δυσβάσταχτα πρόστιµα ή να
είναι επιβαρυµένοι µε αυτό.
Εµείς, βεβαίως, λέµε ότι οι διοικητικές ποινές επιβάλλονται σε
περίπτωση συνεχιζόµενων παραβάσεων ή παραβάσεων που ενέχουν άµεσο κίνδυνο για τη δηµόσια υγεία ή απειλούν µε άµεσες
αρνητικές επιπτώσεις το περιβάλλον. Για παραβάσεις που εµπίπτουν στον Ποινικό Κώδικα δεν αλλάζει απολύτως τίποτα. Οι παραβάσεις που ήταν ποινικά κολάσιµες εξακολουθούν να
παραµένουν τέτοιες.
Με τη νέα προσέγγιση, λοιπόν, οι παραβάσεις κατατάσσονται
σε τέσσερις κατηγορίες, δηλαδή χαµηλής, µέτριας, σηµαντικής
και πολύ σηµαντικής σοβαρότητας. Ας δούµε λίγο και το εύρος
των προστίµων. Το µέγιστο ύψος των προστίµων αυξάνεται σε
5.000.000 ευρώ, από 2.000.000 ευρώ που ήταν. Δεν άκουσα κανέναν από την Αντιπολίτευση να λέει «Αυτό µας βρίσκει σύµφωνους». Θα υπάρχουν πρόστιµα υψηλότερα, αν πρόκειται για
µεγάλου εύρους περιβαλλοντική επιβάρυνση και ρύπανση.
Κλείνοντας αυτό το θέµα, θέλω να ξεκαθαρίσω κάτι γιατί ακούγονται πολλά και ανυπόστατα. Βεβαίως δεν θέλουµε να κλείσουν
επιχειρήσεις. Βεβαίως δεν θέλουµε να χαθούν θέσεις εργασίας.
Θέλουµε όµως –και θα το εφαρµόσουµε- η µεν περιβαλλοντική
νοµοθεσία να τηρείται µέχρι το τελευταίο κόµµα και τα πρόστιµα
όπου πρέπει να πέσουν, να πέφτουν σε εκείνον που ευθύνεται
για την παράβαση, διότι είµαστε ανένδοτοι σε σχέση µε την προστασία του περιβάλλοντος. Η µεταρρύθµιση που νοµοθετούµε
το αποδεικνύει. Βάζουµε χρονικές προθεσµίες εκεί που δεν
υπήρχαν στους περιβαλλοντικούς ελέγχους και έτσι µπορούσε
ο ρυπαίνων να ξεφύγει µέσα από τη µη ύπαρξη δεσµευτικών χρονικών προθεσµιών. Αυξάνουµε υπερδιπλασιάζοντας το πρόστιµο
από τα 2.000.000 ευρώ που ήταν το ανώτατο, στα 5.000.000
ευρώ.
Άρα, όλα αυτά πρέπει να τα λάβετε υπ’ όψιν σας, όταν πηγαίνετε να πετροβολήσετε µια µεταρρύθµιση πραγµατικά σηµαντικού βάρους.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υφυπουργού)
Ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε και τελειώνω.
Ας αναφερθούµε τώρα και στο θέµα των δασικών χαρτών. Βεβαίως και δίνουµε µε το παρόν σχέδιο νόµου µια παράταση τεσσάρων µηνών για τις εσωτερικές διορθώσεις στο θεµατικό
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περιεχόµενο των δασικών χαρτών, στο χρονικό περιθώριο που
έχουν στη διάθεσή τους οι πολίτες για να υποβάλλουν στις δασικές υπηρεσίες των νοµών στους οποίους ανήκουν για τις διοικητικές πράξεις που έχουν στα χέρια τους και παράταση στον
χρόνο άσκησης αντιρρήσεων κατά του περιεχοµένου των δασικών χαρτών.
Δεν µπορώ να καταλάβω για ποιον λόγο διαφωνεί ιδιαιτέρως
ο ΣΥΡΙΖΑ. Αν διαφωνεί ο ΣΥΡΙΖΑ! Δεν έχω καταλάβει.
Κύριε Φάµελλε, διαφωνείτε µε την παράταση που δίνουµε στον
χρόνο των προθεσµιών για τους δασικούς χάρτες; Δεν νοµίζω να
διαφωνείτε, δεδοµένου ότι αν ανατρέξουµε λίγο στο παρελθόν,
θα δούµε ότι εσείς κατά τη διακυβέρνησή σας είχατε δώσει τρεις
έως τέσσερις παρατάσεις κατά περίπτωση, µε χρονική διάρκεια
που έφτασε τους 13,6 µήνες. Δηλαδή, µιλάµε για τετρακόσιες
επτά ηµέρες παράταση στην κύρωση των δασικών χαρτών και
ειδικά στην ανατολική και δυτική Αττική, στη Δράµα, στις Κυκλάδες. Ο κ. Βρούτσης το ξέρει πάρα πολύ καλά. Είχαµε παρατάσεις
ξανά στις Κυκλάδες, ξανά και ξανά και ξανά, αλλά και στην Κοζάνη. Ο µέσος όρος των παρατάσεων που είχαν δοθεί επί ΣΥΡΙΖΑ
για τη διεκπεραίωση του έργου των δασικών χαρτών ήταν εννέα
µήνες. Να µην πω για τη συσσώρευση των εκατόν εβδοµήντα χιλιάδων αντιρρήσεων πολιτών που θα χρειαζόντουσαν µε τον
τρόπο που είχε στηθεί όλο το πρόγραµµα τουλάχιστον δεκαπέντε χρόνια για να εξεταστούν!
Εµείς, λοιπόν, κάναµε σοβαρή δουλειά. Τι κάναµε; Αρχίσαµε
να λύνουµε τα προβλήµατα που βρήκαµε µπροστά µας σε σχέση
µε τους δασικούς χάρτες. Να ξεκαθαρίσω και να τονίσω ότι οι
δασικοί χάρτες είναι ένα πολυτιµότατο εργαλείο. Είναι ένα εργαλείο για να διαφυλάξουµε τους φυσικούς πόρους, το δάσος
και παράλληλα τα δικαιώµατα περιουσίας των πολιτών. Μειώσαµε τα τέλη αντιρρήσεων κατά 50% και επιλύσαµε ένα καυτό
ζήτηµα, το ιδιοκτησιακό.
Κι εδώ, λοιπόν, θα επικαλεστώ πάλι την εµπειρία του κ. Βρούτση. Στις Κυκλάδες, για παράδειγµα, εάν είχες το οικόπεδό σου
πάππου προς πάππου για εκατό, εκατόν είκοσι χρόνια και ερχόταν το δηµόσιο και σου έλεγε «Όχι. Είναι δικό µου αυτό το οικόπεδο», τι θα έπρεπε να κάνεις εσύ, ο πολίτης, ο ιδιώτης; Έπρεπε
να ψάξεις να βρεις τίτλους ιδιοκτησίας από το 1840. Έχετε ακούσει εσείς κανέναν που να έχει µία τέτοια µακρά παράδοση διατήρησης τέτοιου αρχείου; Δεν υπήρχαν καν υποθηκοφυλακεία
τότε!
Τι κάναµε εµείς, λοιπόν, µε τη µεταρρύθµισή µας;. Είπαµε ότι
το παιχνίδι αλλάζει. Αν το δηµόσιο διεκδικεί το χωράφι του πολίτη
στη Νάξο, θα πρέπει το δηµόσιο να αποδείξει ότι έχει αυτά τα
αποδεικτικά χαρτιά, τους νόµιµους τίτλους, ώστε βεβαίως να το
διεκδικήσει και αν όντως τα έγγραφα είναι νόµιµα και έγκυρα,
τότε θα του ανήκει.
Και δεν είναι µόνο αυτά. Εµείς ετοιµάσαµε και «τρέχουµε» τη
λύση και στο ζήτηµα των οικιστικών πυκνώσεων. Σας θυµίζω ότι
ο νόµος του ΣΥΡΙΖΑ έπεσε στο Συµβούλιο της Επικρατείας και
γι’ αυτό το θέµα. Εµείς, λοιπόν, µε την πρόσφατη απόφαση του
Συµβουλίου της Επικρατείας που έκρινε συνταγµατικό το άρθρο
48 του ν.4685/2020, προχωράµε και προκύπτει ότι η κατάθεση
των δασικών χαρτών πραγµατοποιείται όχι µόνο µε τη φωτοερµηνεία, δηλαδή τον ορθοφωτοχάρτη του 1945, αλλά και µε την
ενσωµάτωση σε αυτούς διοικητικών πράξεων, δηλαδή τεκµηρίων, αποφάσεων της δηµόσιας διοίκησης, νοµίµων πράξεων
που είχε η ίδια η δηµόσια διοίκηση παραχωρήσει στον πολίτη.
Άρα, όλα αυτά τα προβλήµατα τα βγάλαµε από τον δρόµο
µας, δηλαδή από τον δρόµο των πολιτών, για να µην ταλαιπωρούνται. Μάλιστα, αυτό το ιδιοκτησιακό καθεστώς δεν αφορά
µόνο τις Κυκλάδες. Αφορά στην ανατολική και δυτική Μάνη, στα
Δωδεκάνησα, στο Ιόνιο, στη Λέσβο, στη Χίο, στη Σάµο, δηλαδή
στα νησιά του βορείου Αιγαίου.
Και τέλος, εννοείται ότι εµείς είµαστε έτοιµοι να νοµοθετήσουµε και για δύο άλλα καυτά ζητήµατα που δεν τόλµησε να τα
ακουµπήσει κανείς. Κι όποιος τα είχε ακουµπήσει είχε καεί το
χέρι του. Μιλάµε για τα χωράφια που δασώθηκαν στο πέρασµα
των χρόνων, οι λεγόµενοι «δασωθέντες αγροί», τα «Α.Δ.», όπως
επίσης και για τις εκχερσωµένες εκτάσεις για αγροτική καλλιέργεια που είχαν παραχωρηθεί εδώ και εβδοµήντα, ογδόντα, ενε-
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νήντα, εκατό χρόνια σε ιδιώτες χωρίς να υπάρχουν οι διοικητικές
πράξεις. Και γι’ αυτά θα νοµοθετήσουµε και ελπίζω εκεί να
βρούµε τη συναίνεση του Σώµατος.
Καταλήγοντας, κυρίες και κύριοι, θέλω να ξεκαθαρίσω το εξής.
Το παρόν σχέδιο νόµου, που σύντοµα, φαντάζοµαι, θα γίνει
νόµος µετά την υπερψήφισή του, δίνει µια καλή ευκαιρία σε
όλους µας να αποδείξουµε στην πράξη πόσο νοιαζόµαστε για το
περιβάλλον, να αποδείξουµε στην πράξη ότι τα λόγια περί περιβαλλοντικής προστασίας και αντιµετώπισης της κλιµατικής κρίσης έχουν ένα αντίκρισµα και το αντίκρισµα είναι αυτό το σχέδιο
νόµου.
Σας καλώ λοιπόν να το υπερψηφίσετε.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κι εµείς ευχαριστούµε τον κύριο Υπουργό.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, τον λόγο παρακαλώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ορίστε, κύριε Φάµελλε.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, ένα λεπτό θέλω. Θα
είναι προς όφελος της συζήτησης.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Έχετε τον λόγο για
ένα λεπτό.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Και ως Κοινοβουλευτικός νοµίζω ότι
µπορώ, αλλά κι επειδή ο κ. Αµυράς αναφέρθηκε σε εµένα. Κύριε
Αµυρά, αν θέλετε, λίγο την προσοχή σας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Παράκληση θερµή
στους Βουλευτές. Με συγχωρείτε, αλλά δίνω τον λόγο για να
ερωτηθεί ο Υπουργός.
Κύριε Φάµελλε, έχετε τον λόγο.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Επειδή αναφερθήκατε σε εµένα και
εγώ θα το κάνω προς όφελος και της νοµοθεσίας και της χώρας
και των πολιτών, να διευκρινίσω για τους δασικούς χάρτες, γιατί
σας είχα πει από τις επιτροπές ότι θέλουµε µια απάντηση. Να ξεκαθαρίσουµε ότι για τις πράξεις της διοίκησης δεν υπήρξε ποτέ
αµφισβήτηση ότι πρέπει να ενσωµατωθούν. Θυµάµαι και νόµο
του 2010 που το προέβλεπε. Ας το αφήσουµε όµως αυτό στην
άκρη, υπάρχει και απόφαση του Σ.τ.Ε.. Δεν βάζω γι’ αυτό ερώτηµα.
Οι παρατάσεις που δίναµε εµείς -και το θυµάται και ο κ. Βρούτσης και όλοι- ήταν γιατί είχαµε αναρτηµένους και θεωρηµένους
δασικούς χάρτες επί των οποίων γίνονταν αντιρρήσεις. Το θυµάται και ο Πρόεδρος για την περιφέρειά του. Όµως η παράταση
που δίνετε εσείς σήµερα -το λέτε και στην αιτιολογική- είναι γιατί
πρέπει να ενσωµατωθούν οι πράξεις της διοίκησης, να τροποποιηθούν οι χάρτες, λοιπόν, και να γίνουν οι αντιρρήσεις. Και πιθανά -το είπατε στην οµιλία σας- επειδή περιµένουµε και
νοµοθετικές πρωτοβουλίες εκ µέρους σας για δασωµένους, εκχερσωµένα κ.λπ..
Ως εκ τούτου, λοιπόν, το διαφορετικό που ισχύει τώρα είναι
ότι οι πολίτες πρέπει να γνωρίζουν ότι επειδή θα τροποποιηθούν
οι δασικοί χάρτες -έχετε πολιτική πρωτοβουλία γι’ αυτό-, δεν
µπορούν να πάνε να κάνουν αντιρρήσεις επί ενός υποβάθρου
που θα τροποποιηθεί. Αυτό θέλουµε να το ξεκαθαρίσετε, γιατί
αφορά τους πολίτες. Δεν αφορά τη δική σας πολιτική λειτουργία
ή τη δική µου. Οι πολίτες πρέπει να γνωρίζουν. Επί ΣΥΡΙΖΑ έκαναν αντιρρήσεις επί συγκεκριµένου θεωρηµένου χάρτη.
Τώρα, επειδή εσείς το έχετε πει -το βλέπουµε στα κείµενα της
αιτιολογικής- πρέπει να ξεκαθαρίσετε, λοιπόν, ότι δεν πρέπει να
εγκλωβιστεί τώρα ο κόσµος να πάει σε τοπογράφους, να πάει
οπουδήποτε αλλού, εφόσον θα γίνουν αλλαγές που πρέπει να
τις έχει υπ’ όψιν του. Αυτό είναι το πρώτο και νοµίζω ότι το έχω
πει από την αρχή. Είναι ξεκάθαρο, το θέλουν και οι δασικές υπηρεσίες.
Το δεύτερο είναι ότι η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ παρέδωσε σε
εσάς 45% κυρωµένους δασικούς χάρτες χωρίς αντιρρήσεις.
Αλλού ήταν οι αντιρρήσεις. Σήµερα τι ποσοστό είναι κυρωµένο;
Ευχαριστώ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ (Υπουργός Περιβάλλοντος και
Ενέργειας): Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ τον λόγο.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ναι, κύριε Υπουργέ,
έχετε τον λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ (Υπουργός Περιβάλλοντος και
Ενέργειας): Βέβαια, θα έχω τη δυνατότητα να το αναπτύξω και
στην οµιλία µου, κύριε Πρόεδρε, αλλά επειδή ρωτάει ο κύριος
συνάδελφος κάτι, να το κάνουµε κατανοητό σε όλους.
Γιατί δίνουµε παράταση στην υποβολή αντιρρήσεων; Διότι
πραγµατικά υπάρχει η δυνατότητα, έχουµε προχωρήσει να διορθώσουµε δασικούς χάρτες που παραλάβαµε από εσάς επί της
ουσίας κατά 45% που είχατε κυρωµένους, αλλά και το υπόλοιπο
55% το οποίο είναι αναρτηµένο αλλά όχι κυρωµένο, αλλά όµως
εµείς έχουµε προχωρήσει σε διορθώσεις σε σχέση µε τις µελέτες που είχαµε παραλάβει από εσάς -γιατί εσείς τις είχατε ξεκινήσει και τις είχατε εκπονήσει-, δηλαδή τις µελέτες για τους
δασικούς χάρτες, τους αναρτηµένους αλλά µη κυρωµένους,
υπάρχουν εκεί πρόδηλα σφάλµατα. Δεν θέλουµε να οδηγήσουµε
όλους τους Έλληνες να πάνε και να καταθέσουν αντιρρήσεις και
να πληρώσουν αυτό το αντίτιµο, όταν εµείς έχουµε σκοπό κι
έχουµε ξεκινήσει ήδη µε εσωτερική διαδικασία να το διορθώσουµε, ώστε να αποφύγουν την ταλαιπωρία αλλά και το κόστος.
Από την άλλη, όµως, υπάρχει δυνατότητα κάποιος ο όποιος
θέλει ούτως ή άλλως να καταθέσει µια αντίρρηση, γιατί θέλει να
δώσει µια γρηγορότερη λύση στο πρόβληµά του, να καταθέσει
αίτηµα αντίρρησης, οι επιτροπές για τις αντιρρήσεις ήδη ξεκινάνε και συστήνονται, οπότε θα λειτουργήσουν. Οπότε παράλληλα µε τις οριζόντιες διορθώσεις που θα κάνουµε εµείς, κάποιοι
άλλοι οι οποίοι θέλουν να αξιοποιήσουν το ακίνητό τους, θέλουν
πιο γρήγορα να λάβουν µια λύση, να καταθέσουν αντίρρηση και
η επιτροπή αντιρρήσεων βέβαια να λύσει το θέµα, να οριστικοποιηθεί και να προχωρήσει στην αξιοποίηση του οικοπέδου που
έχει. Αυτό είναι πάρα πολύ απλό.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Αφού αλλάζει όµως.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ (Υπουργός Περιβάλλοντος και
Ενέργειας): Άρα επί της ουσίας συµφωνούµε σε αυτό το οποίο
λέτε και λέµε. Μπορείτε βέβαια να το ψηφίσετε.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ευχαριστούµε, κύριε
Υπουργέ.
Για την ενηµέρωση των συναδέλφων και των Κοινοβουλευτικών Οµάδων, θέλω να σηµειώσω τα εξής:
Σήµερα θα ολοκληρωθεί η συζήτηση του σχεδίου νόµου του
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και θα ψηφίσουµε επί
της αρχής, των άρθρων και των τροπολογιών του σχεδίου νόµου,
µε εξαίρεση την τροπολογία του Υπουργείου Ναυτιλίας, επί της
οποίας κατατέθηκε αίτηµα ονοµαστικής ψηφοφορίας από το
Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας.
Η ονοµαστική ψηφοφορία επί της τροπολογίας µε γενικό
αριθµό 1103 και ειδικό 94, καθώς και η ψήφιση του συνόλου του
σχεδίου νόµου θα διεξαχθεί την Τετάρτη 20 Οκτωβρίου και ώρα
11.00’. Αυτά και για τους συναδέλφους αλλά και για τις Κοινοβουλευτικές Οµάδες.
Συνεχίζουµε τη διαδικασία και καλώ στο Βήµα τον Βουλευτή
της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κωνσταντίνο Μαραβέγια.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΑΒΕΓΙΑΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Νοµίζω θα ξεκινήσω από εκεί που το άφησε ο κ. Αµυράς, δίνοντάς του συγχαρητήρια, γιατί δείχνει τη σταθερή θέση της Κυβέρνησης. Τα ίδια που λέγατε, κύριε Υπουργέ, τον Μάιο από τον
Βόλο σε ό,τι αφορά τους δασωθέντες αγρούς, αλλά και τις διοικητικές πράξεις, τα ίδια συνεχίζει και λέει το Υπουργείο ακόµα
και σήµερα κι αυτό περιποιεί τιµή, αλλά δεν είναι το µόνο.
Η Κυβέρνηση βρίσκεται και σήµερα δίπλα στους πληγέντες
από τις τελευταίες καταρρακτώδεις βροχές που έπληξαν την ελληνική περιφέρεια, ιδιαίτερα τη βόρεια Εύβοια, αλλά και τη Μαγνησία, η οποία χτυπήθηκε κι αυτή σκληρά από την «Αθηνά».
Δικαίως, λοιπόν, οι συµπολίτες ζητούν την αρωγή της πολιτείας
για να αντιµετωπίσουν τις νέες ζηµιές που προκάλεσε η κακοκαιρία. Σε αυτή την κατεύθυνση κινείται και η τροπολογία-προσθήκη
του Υπουργείου Περιβάλλοντος που αφορά πρώτα απ’ όλα την
κατάρριψη µιας ψευδούς είδησης που διαδίδει ο ΣΥΡΙΖΑ από τον
Αύγουστο.
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Θυµίζω ότι µετά τις πρόσφατες καταστροφικές πυρκαγιές στη
βόρεια Εύβοια, είδαµε να κυκλοφορούν fake news για τη δήθεν
εγκατάσταση αιολικών πάρκων στα καµένα δάση. Με το πρώτο
άρθρο, λοιπόν, της εν λόγω τροπολογίας επαναβεβαιώνεται ότι
πράγµατι κάτι τέτοιο δεν θα µπορούσε να συµβεί ούτε καν αναδροµικά από τη ΡΑΕ. Και, µάλιστα, αναστέλλεται κάθε δυνατότητα υποβολής κάθε αίτησης αδειοδότησης, ακόµα και για
ενταγµένες σε σχέδια χωρικής ανάπτυξης εκτάσεις. Πρόκειται
για διατάξεις που θεωρώ ότι θα καλύψουν και τον πλέον κακόπιστο, διαψεύδοντας µε τον πιο ηχηρό τρόπο όσους επιµένουν σε
θεωρίες συνωµοσίας.
Υπέρ των ορεινών περιοχών είναι και το δεύτερο άρθρο της
τροπολογίας που αφορά την επιτάχυνση της ανάθεσης ειδικών
αντιδιαβρωτικών και αντιπληµµυρικών έργων. Κι εδώ πρέπει να
θυµηθούµε ότι γενικά τέτοια έργα αφορούν αφ’ ενός την άµεση
προστασία από τις πληµµύρες, την οποία έχει αναλάβει ως αρµόδιος Υπουργός ο κ. Τριαντόπουλος, αφ’ ετέρου όµως υπάρχουν τα µεσοπρόθεσµα αντιπληµµυρικά έργα αρµοδιότητας του
Υπουργείου Περιβάλλοντος. Όλοι µας αναγνωρίζουµε τα γραφειοκρατικά εµπόδια που εµφανίζονται κατά την εκτέλεση τέτοιων έργων, όπως επίσης και τη µεγάλη προσπάθεια της
Κυβέρνησης για την υπέρβασή τους.
Όπως µας υπενθύµισαν και οι πρόσφατες βροχοπτώσεις, οι
συνέπειες της κλιµατικής αλλαγής είναι εδώ για να µείνουν. Γι’
αυτό τον λόγο πρέπει να δώσουµε βάρος και στον µακροπρόθεσµο αντιπληµµυρικό σχεδιασµό όχι µόνο στις πυρόπληκτες περιοχές αλλά και σε νοµούς, όπως η Μαγνησία, που δοκιµάζονται
σκληρά από την κλιµατική κρίση και πέρυσι αλλά, δυστυχώς, και
φέτος, κάνοντας έργα προστασίας του περιβάλλοντος γρήγορα
και στοχευµένα.
Κύριε Υπουργέ, αυτό το νοµοσχέδιο µε το κύριο µέρος των
διατάξεών του εξυπηρετεί την επίτευξη των εθνικών στόχων για
εξοικονόµηση και καλύτερη αξιοποίηση της διαθέσιµης ενέργειας. Εργαλεία προς αυτή την κατεύθυνση είναι και η ενίσχυση
του ανταγωνισµού στην αγορά ενέργειας και ο εκσυγχρονισµός
του πλαισίου των περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων και ο καθορισµός του στόχου για τη µείωση της τελικής κατανάλωσης ενέργειας το 2030 κατά 38% σε σχέση µε το 2017 σε όλους τους
οικονοµικούς τοµείς: βιοµηχανία, µεταφορές, επιχειρήσεις αλλά
και σπίτια.
Ένα βασικό µέτρο που λαµβάνεται σε εναρµόνιση µε την κοινοτική νοµοθεσία είναι η ενεργειακή αναβάθµιση των κατοικιών
και των κτηρίων του δηµοσίου, του τριτογενή τοµέα και βέβαια
των βιοµηχανικών µονάδων. Η διαδικασία αυτή έχει ξεκινήσει µε
τη χρηµατοδότηση δράσεων ανακαίνισης, εκσυγχρονισµού και
θα συνεχιστεί µε την πιστοποίηση της ενεργειακής απόδοσης
του κτηριακού αποθέµατος της χώρας µας.
Για το δηµόσιο γεννιούνται σε αυτή τη φάση υποχρεώσεις:
Υποχρέωση ενεργειακής αναβάθµισης του 3% των κτηρίων της
κεντρικής δηµόσιας διοίκησης κατ’ έτος, που ισοδυναµεί περίπου
µε δώδεκα χιλιάδες τετραγωνικά µέτρα ετησίως. Σε περίπτωση
δε αγοράς κτηρίων από δηµόσιους φορείς που προορίζονται για
στέγαση υπηρεσιών, απαιτείται από την πρώτη 1-1-2022 να ανήκουν τουλάχιστον στη δεύτερη ενεργειακή κατηγορία και να είναι
σχεδόν µηδενικής κατανάλωσης ενέργειας από 1-1-2026.
Ειδικά για τους φορείς της κεντρικής δηµόσιας διοίκησης, το
κτήριο απαιτείται να είναι σχεδόν µηδενικής κατανάλωσης ενέργειας από την 1η Ιανουαρίου της καινούργιας χρονιάς, του 2022.
Για µισθώσεις κτηρίων από δηµόσιους φορείς απαιτείται από 11-2023 να ανήκουν τουλάχιστον στη ενεργειακή κατηγορία Β’ και
να είναι σχεδόν µηδενικής κατανάλωσης από 1-1-2026 και για
τους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρέπει να εκπονηθούν σχέδια ενεργειακής απόδοσης κτηρίων µε ευθύνη των περιφερειαρχών και των δηµάρχων ως προαπαιτούµενο για την
ένταξη των φορέων τοπικής αυτοδιοίκησης σε χρηµατοδοτικά
προγράµµατα ενεργειακής αναβάθµισης των κτηρίων τους.
Στο σκέλος της πραγµατικής οικονοµίας εργαλεία που αξιοποιούνται είναι οι ανταγωνιστικές διαδικασίες σε συνδυασµό µε
µέτρα προώθησης της αποδοτικής θέρµανσης-ψύξης από ανανεώσιµες πηγές ενέργειας. Η διενέργεια ανταγωνιστικών διαδικασιών βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης συνεπάγεται τη
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χρηµατοδοτική ενίσχυση τεχνικών παρεµβάσεων εξοικονόµησης
ενέργειας σε τοµείς µε υψηλό δυναµικό, όπως ο βιοµηχανικός
και ο τριτογενής τοµέας και επιπλέον, το µέτρο θα χαρακτηρίζεται από αυξηµένη ευελιξία, καθώς θα είναι ανοιχτό σε όλες τις
εγχώριες επιχειρήσεις, ενώ αναµένεται να οδηγήσει στην αύξηση
της ανταγωνιστικότητας των επενδυτικών έργων για εξοικονόµηση ενέργειας.
Αναµφίβολα τέτοιες δράσεις σε συνδυασµό µε έργα ανάπτυξης της λεγόµενης «πράσινης οικονοµίας», που θα χρηµατοδοτηθούν από το Ταµείο Ανάκαµψης, θα στρέψουν την πραγµατική
οικονοµία στην κατεύθυνση της βιώσιµης, περιβαλλοντικά φιλικής και -γιατί όχι;- πιο κερδοφόρας λειτουργίας της προς όφελος
των επιχειρήσεων και των εργαζοµένων.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το άρθρο 59 για τους δασικούς
χάρτες αποτελεί ένα άλλο ιδιαίτερο σηµείο του νοµοσχεδίου και
αυτό, γιατί η χορήγηση της τετράµηνης παράτασης για τη διόρθωση σφαλµάτων και την υποβολή αντιρρήσεων στους δασικούς
χάρτες θα δώσει ανάσα κυριολεκτικά σε όλους όσοι εµπλέκονται, πολίτες, δηµόσιες επιχειρήσεις αλλά και µηχανικούς.
Εξαιρετικά σηµαντική είναι η δυνατότητα εσωτερικών, οίκοθεν
διορθώσεων στο θεµατικό περιεχόµενο των δασικών χαρτών,
που θα αποφορτιστεί κατά πολύ για τους ενδιαφερόµενους από
ένα άσκοπο γραφειοκρατικό βάρος.
Κλείνοντας, θέλω να σταθώ σε δύο πολύ πρόσφατες αποφάσεις της Κυβέρνησης που έχουν να κάνουν όχι µόνο µε τα ενεργειακά, που πραγµατεύεται το νοµοσχέδιο, αλλά και µε την
καθαρά κοινωνική διάσταση της κυβερνητικής πολιτικής. Και
µιλώ και για τον διπλασιασµό του επιδόµατος θέρµανσης και την
κρατική επιδότηση της κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύµατος και
φυσικού αερίου. Τα 168 εκατοµµύρια ευρώ για το επίδοµα θέρµανσης που ανακοίνωσε η Κυβέρνηση προκειµένου να αντιµετωπίσει το ράλι αυξήσεων στις τιµές ενέργειας αφορούν στην
αύξηση της επιδότησης τόσο σε ύψος όσο και σε αριθµό ωφελούµενων και, έτσι, οι επιδοτούµενοι θα ξεπεράσουν πλέον το
ένα εκατοµµύριο νοικοκυριά και το µέγιστο επίδοµα αυξάνεται
στα 750 ευρώ ανά ωφελούµενο.
Διπλασιασµό θα δουν οι πολίτες και στην επιδότηση ηλεκτρικού ρεύµατος σε σχέση µε όσα είχε αρχικά εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός, κάτι που σηµαίνει ότι κάθε νοικοκυριό θα λάβει και
αναδροµική επιδότηση 18 ευρώ ανά µήνα. Έτσι, το συνολικό
ποσό απευθείας επιδότησης µόνο για λογαριασµούς ρεύµατος
θα ξεπεράσει τα 400 εκατοµµύρια ευρώ. Πρόκειται για συνολικά
µέτρα ύψους 0,5 δισεκατοµµυρίου ευρώ που βοηθούν τα νοικοκυριά να αντιµετωπίσουν το ενεργειακό κόστος τόσο του φετινού
φθινοπώρου όσο και του χειµώνα που έρχεται.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κλείνω, κύριε Πρόεδρε.
Η Νέα Δηµοκρατία και προσωπικά ο Πρωθυπουργός απέδειξαν για ακόµα µια φορά πως οι εξαγγελίες τους στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ήταν όχι µόνο πραγµατοποιήσιµες αλλά και
δεσµευτικές. Κυρίως, όµως, κατέδειξαν το αγεφύρωτο χάσµα
αναξιοπιστίας µεταξύ της σηµερινής Κυβέρνησης και των υποσχέσεων του κ. Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη, γιατί, είτε ως αντιπολίτευση είτε ως κυβέρνηση, ο ΣΥΡΙΖΑ ταυτίστηκε στα µάτια του
λαού µόνο µε ψέµατα και αυταπάτες.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Και εµείς ευχαριστούµε τον κ. Μαραβέγια.
Παρακαλώ να ετοιµαστεί το Βήµα προκειµένου να πάρει τον
λόγο η Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συµµαχία κ. Ραλλία
Χρηστίδου.
ΡΑΛΛΙΑ ΧΡΗΣΤΙΔΟΥ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Συζητάµε σήµερα στην Ολοµέλεια ένα νοµοσχέδιο που έχει
έρθει µε εξοντωτικές διαδικασίες: Τέσσερις συνεδριάσεις των
επιτροπών σε τρεις µέρες και χωρίς κενό, την τέταρτη µέρα το
φέρνετε για ψήφιση. Διαδικασίες εξπρές για ένα σχέδιο νόµου
που τα τρία πέµπτα των άρθρων του ήταν εκτός δηµόσιας διαβούλευσης. Επιδεικνύετε, δηλαδή, για άλλη µια φορά την περιφρόνηση, µια συστηµατική αλλεργία προς τη λειτουργία του

544

Κοινοβουλίου, που, όσο και αν το επιδιώκετε, δεν πρόκειται να
το αποδεχθούµε ως κανονικότητα.
Φέρνετε το νοµοσχέδιο «Ενσωµάτωση ευρωπαϊκής οδηγίας
για ενεργειακή απόδοση». Μάλιστα. Με αυτές τις διαδικασίες
έχετε προσθέσει άρθρα άσχετα µε την οδηγία, αλλά δεν συµπεριλάβατε ούτε µία ρύθµιση για το πρόβληµα της ακρίβειας στους
λογαριασµούς των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων.
Το θέµα συζήτησης σε ολόκληρη τη χώρα, η αγωνία πώς θα
αντεπεξέλθουν οι οικογενειακοί και εταιρικοί προϋπολογισµοί
στις αυξήσεις στο ρεύµα, στο φυσικό αέριο, δεν αφορά, όπως
φαίνεται, το κυβερνητικό επιτελείο, που επιµένει σε αυτή τη νεοφιλελεύθερη ιδεοληψία του. Από τη µια, ξεπουλάτε τους ενεργειακούς φορείς και από την άλλη, περιµένετε µε σταυρωµένα
τα χέρια η αγορά να αυτορρυθµιστεί και να µειωθεί η τιµή του
ρεύµατος.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της Πλειοψηφίας, επί Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ η ΔΕΗ µείωσε τα τιµολόγια κατά 12%, παρείχε διευκολύνσεις σε ευάλωτα νοικοκυριά και επιχειρήσεις, στήριξε
αγρότες, στήριξε την ελληνική βιοµηχανία, έλαβε µέτρα για µείωση της ενεργειακής φτώχειας. Αυτή είναι η πραγµατικότητα.
Αυτά ήταν τα δικά µας έργα.
Τα δικά σας ποια είναι ακριβώς; Η διαρκής επιβάρυνση των
καταναλωτών συµβαίνει σχεδόν από τον πρώτο µήνα από αναλάβατε κυβέρνηση. Τον Σεπτέµβριο του 2019 προχωρήσατε σε
αυξήσεις περίπου στο 20% στα τιµολόγια της ΔΕΗ. Και αυτή είναι
µια πραγµατικότητα.
Η κατάρρευση των τιµών των καυσίµων το πρώτο εξάµηνο του
2020 δεν µετακυλίστηκε στους καταναλωτές, όπως προφανώς
φανταζόσασταν, αλλά οδήγησε σε υπερκέρδη των προµηθευτών
ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς πουλούσαν ακόµα και τέσσερις
φορές πάνω από τη χονδρική τιµή. Η Κυβέρνηση παρακολουθούσε ανέµελη.
Τον Νοέµβριο του 2020 είχαµε νέο κόστος εκατοντάδων εκατοµµυρίων ευρώ, µε παιγνίδια στην αγορά εξισορρόπησης λόγω
της εκκίνησης του χρηµατιστηρίου ενέργειας, χωρίς επαρκή εποπτεία. Ο µηχανισµός παρακολούθησης και εποπτείας της αγοράς που προβλέφθηκε µε νοµοθετική ρύθµιση τον Ιούλιο του
2021 δεν έχει εφαρµοστεί µέχρι σήµερα που µιλάµε. Η Κυβέρνηση συνέχισε να παρακολουθεί -πώς αλλιώς;- πάλι ανέµελη και
ανεύθυνη.
Δεν προβήκατε σε κανένα µέτρο για περιορισµό της ενεργειακής φτώχειας. Αντί να µειώσετε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης,
αντί να παρέµβετε στη δραστηριότητα και στις πρακτικές όσων
ευθύνονται για την ακρίβεια, ανακοινώσατε ανεπαρκή, ανακοινώσατε ελάχιστα επιδόµατα που δεν µειώνουν την ακρίβεια,
αλλά προστατεύουν και πλουτίζουν τον τραπεζικό λογαριασµό
εκείνων που είναι υπεύθυνοι γι’ αυτή ακριβώς την ακρίβεια.
Και φέρνετε το παρόν νοµοσχέδιο, ένα νοµοσχέδιο απόλυτα
υποκριτικό ως προς τα θέµατα της «πράσινης ανάπτυξης». Σας
παραδώσαµε έτοιµο το πρόγραµµα «ΗΛΕΚΤΡΑ», δηλαδή εξοικονόµησης ενέργειας για τα δηµόσια κτήρια και επί δύο χρόνια το
έχετε παγώσει. Ενώ είχαµε εξασφαλίσει 500 εκατοµµύρια ευρώ
από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων µε έτοιµα πιλοτικά
έργα σε όλη την Ελλάδα, εσείς φέρνετε ένα νοµοσχέδιο µε σοβαρές ελλείψεις σε σχέση µε τα δηµόσια κτήρια, µε αποτέλεσµα
να αποτελεί πρακτικά τι άλλο; Ένα ευχολόγιο.
Ακόµα και ο Πρόεδρος του Τεχνικού Επιµελητηρίου επισήµανε
ότι µε τις ρυθµίσεις σας σε µια εξαιρετικά µεγάλη δεξαµενή κτηρίων εξαιρούνται των υποχρεώσεων βελτίωσης της ενεργειακής
τους απόδοσης.
Κι ο λόγος είναι απλός, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της Πλειοψηφίας: Σχεδιάζετε συµπράξεις µε τον ιδιωτικό τοµέα για εξοικονόµηση ενέργειας στα δηµόσια κτήρια, ώστε να καταλήξει και
πάλι το χρήµα στους κοµµατικούς σας φίλους. Όµως τα σχέδια
αυτά ενάντια στο κοινό συµφέρον δεν σταµατούν εδώ. Συνεχίζονται και µε τους επιθεωρητές και τους ελεγκτές περιβάλλοντος.
Η Κυβέρνησή σας αρχικά κατάργησε την Ειδική Γραµµατεία
Επιθεώρησης και στη συνέχεια προχώρησε στη διάσπαση του
περιβαλλοντικού ελέγχου και προέβλεψε ιδιώτες ελεγκτές. Μάλιστα. Τώρα αλλάζει τον τρόπο επιβολής περιβαλλοντικών κυρώ-
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σεων και προστίµων, αφήνοντας όχι απλώς παραθυράκια αλλά
διάπλατα παράθυρα για την καταστρατήγηση της περιβαλλοντικής νοµοθεσίας, ώστε τελικά να µην επιβάλλονται πρόστιµα, καταργώντας την αρχή ότι αυτός που ρυπαίνει πρέπει να πληρώνει,
χωρίς διάγραµµα ροής, χωρίς σαφή κριτήρια αξιολόγησης, µε
αοριστία ως προς τη διαδικασία και τα κριτήρια ελέγχων και των
προστίµων.
Δεν το λέµε εµείς, δεν το λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, το λέει και η Επιστηµονική Επιτροπή της Βουλής, όταν αναφέρεται στο άρθρο 50.
Αφιερώνει το άρθρο 4, σελίδες ολόκληρες, και ζητά περαιτέρω
προσδιορισµό των νοµικών εννοιών του άρθρου. Θέτει ζήτηµα
ενδεχόµενης εφαρµογής της διάταξης και εντοπίζει σηµεία που
χρήζουν αναλυτικότερης περιγραφής, κατά το άρθρο 43 παράγραφος 2 του Συντάγµατος. Επί της ουσίας οι ελεγκτές θα κρίνουν υποκειµενικά εάν µια παράβαση παραπέµπεται για ποινικές
ευθύνες ή όχι. Πεδίο, λοιπόν, δόξης λαµπρό, ώστε να υφίστανται
κάθε λογής πιέσεις και να ανθίσει, τι άλλο; Η διαπλοκή. Αλλά
αυτό ακριβώς επιδιώκετε, την ύπαρξη κυκλωµάτων διαπλοκής
και πιέσεων, γιατί έτσι στήνετε τα πελατειακά σας δίκτυα και
σφυρηλατείτε τους δεσµούς σας µε τα συµφέροντα.
Και το καλύτερο; Μας φέρνετε και διάταξη για τους δασικούς
χάρτες. Μάλιστα, µια διάταξη νέας παράτασης στο περιεχόµενο
των δασικών χαρτών, επειδή η δική σας Κυβέρνηση µε τον
ν.4685/2020 αποφάσισε να ακυρώσει το έργο των χαρτών που
είχε ολοκληρωθεί επί ΣΥΡΙΖΑ κατά 45% τον Ιούνιο του 2019.
Έχετε κάνει τους δασικούς χάρτες συνώνυµο του Γεφυριού της
Άρτας, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, που οληµερίς το χτίζανε,
το βράδυ γκρεµιζόταν, και ετοιµάζετε το έδαφος για να θυσιαστεί, όχι η γυναίκα του πρωτοµάστορα όπως λέει το δηµοτικό
µας τραγούδι, αλλά το περιβαλλοντικό δίκαιο της χώρας.
Τέλος, ενώ εδώ και δύο χρόνια έχετε παγώσει την ανάπτυξη
των ενεργειακών κοινοτήτων, φέρνετε µε αυτό το νοµοσχέδιο
ρυθµίσεις που αντίκεινται στο πνεύµα των κοινοτήτων. Αλλοιώνουν τον χαρακτήρα τους και αποσκοπούν στην ενίσχυση µεγαλοεπενδυτών.
Τα άρθρα 36, 37 και 40 του νοµοσχεδίου ουσιαστικά καταστρατηγούν τον πυρήνα λειτουργίας των ενεργειακών κοινοτήτων. Αντιπαθείτε και αντιµάχεστε τις ενεργειακές κοινότητες,
ακριβώς διότι αποτελούν εργαλεία κοινωνικής δικαιοσύνης, µια
ιδέα που σας προκαλεί ανατριχίλα, σας προκαλεί ταξική απέχθεια, κάτι τέτοιο.
Κλείνω µε αυτό, κύριε Πρόεδρε, γιατί δεν έχω χρόνο να αναπτύξω περισσότερο ως προς το σχέδιο νόµου. Κλείνοντας θέλω
απλά να σας διαβεβαιώσω ότι ο λογαριασµός ρεύµατος που φτάνει στα χέρια κάθε καταναλωτή θα αποτελέσει µια ισχυρή απόδειξη των πεπραγµένων της Νέας Δηµοκρατίας στον τοµέα της
ενέργειας και να είστε σίγουροι και σίγουρες ότι τα απολύτως
αποτυχηµένα πεπραγµένα σας θα έχουν την ηχηρή απάντηση
που τους αναλογεί και που τους αξίζει πολύ σύντοµα.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κι εµείς ευχαριστούµε την κ. Χρηστίδου.
Τον λόγο τώρα δίνω στον Βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική
Συµµαχία κ. Συρµαλένιο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΥΡΜΑΛΕΝΙΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, θα
µιλήσω από εδώ.
Θα µιλήσω ειδικά για την τροπολογία που κατέθεσε ο κ. Βρούτσης σχετικά µε τη σµύριδα της Νάξου. Ο κ. Βρούτσης έφερε
αυτή την τροπολογία προφανώς προσπαθώντας να βγάλει από
τη δύσκολη θέση την Κυβέρνηση. Διότι η Κυβέρνηση από το
2019 και µετά, που παρέλαβε τη διακυβέρνηση της χώρας, βρέθηκε µπροστά σε ένα πρόβληµα, το οποίο ήθελε να το έχει λύσει
το 2012. Θυµόµαστε όλοι τη διάταξη που κατέβασε η κυβέρνηση
Σαµαρά - Βενιζέλου, όπου τότε ουσιαστικά είχαν αποφασίσει να
κλείσουν τα σµυριδορυχεία. Δεν πέρασε τότε το 2012 αυτό, γιατί
κινητοποιήθηκε η αντιπολίτευση, κινητοποιήθηκαν οι σµυριδεργάτες, κινητοποιήθηκε ο δήµος και όλοι οι φορείς της Νάξου και
τώρα, ενώ είχαµε µπει σε µια διαδικασία που τα ορυχεία άνοιγαν
κανονικά, υπήρχε θεσµοθετηµένη διάταξη να ανοίγουν µέχρι το
τέλος του πρώτου εξαµήνου κάθε έτους, η Κυβέρνηση της Νέας
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Δηµοκρατίας, για τρίτη συνεχή χρονιά, δεν ανοίγει τα ορυχεία,
αλλά επιδιώκει να δώσει το ασφαλιστικό δικαίωµα στους σµυριδορύκτες µέσα από τη διαλογή της ήδη εξορυχθείσας σµύριδας.
Προφανώς αυτό δεν το θέλουν ούτε οι σµυριδεργάτες ούτε
τα έξι χωριά στα οποία απασχολούνται οι άνθρωποι αυτοί, ούτε
βεβαίως και ο δήµος και η τοπική αυτοδιοίκηση της Νάξου. Βρέθηκαν σε µεγάλη δυσαρέσκεια και αγανάκτηση, κινητοποιήθηκαν. Εγώ πριν από δύο εβδοµάδες είχα καταθέσει επίκαιρη
ερώτηση η οποία συζητήθηκε µε τον αρµόδιο Υφυπουργό κ. Ταγαρά και εκεί µάθαµε ότι επιλέγεται και πάλι η λύση της διαλογής
της εξορυχθείσας ήδη ποσότητας. Δηλαδή, δεν ανοίγουν τα ορυχεία και φέτος.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ (Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας): Για λόγους ασφαλείας όµως.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΥΡΜΑΛΕΝΙΟΣ: Κύριε Αµυρά, αυτό είναι το πρόσχηµα. Διότι στη δική µας κυβέρνηση, την τελευταία χρόνια που
κυβερνούσαµε, ο κ. Σταθάκης πήρε την προσωπική ευθύνη και
παρά τις αντίθετες εισηγήσεις άνοιξαν τα ορυχεία και το ατύχηµα, το οποίο επικαλείστε, έγινε εκτός ορυχείων, δεν είχε καµµία σχέση µε την ασφάλεια αυτή καθαυτή των ορυχείων.
Εποµένως τώρα τι γίνεται; Αυτό το οποίο περνάει στην τροπολογία είναι να καταργηθεί ουσιαστικά το πλαφόν των εβδοµήντα
πέντε ενσήµων, το οποίο είχε καθιερωθεί µε την προηγούµενη
διάταξη που είχατε ψηφίσει, κάτι απαράδεκτο, γιατί πάρα πολλοί
άνθρωποι παρέδιδαν µεγαλύτερες ποσότητες και άρα δικαιούνταν περισσότερα ένσηµα. Αυτό σε καµµία περίπτωση δεν το δέχονταν οι σµυριδορύκτες. Αυτό σήµερα κατοχυρώνει αυτή η
τροπολογία.
Εµείς θα την ψηφίσουµε, διότι είναι υπέρ της διασφάλισης του
δικαιώµατος και για φέτος, για το 2021, στους σµυριδεργάτεςσµυριδορύκτες, αλλά αυτό δεν είναι λύση. Η λύση που είχαµε
δροµολογήσει ήταν να ανοίγουν τα ορυχεία, να υπήρχε ειδικό
κονδύλι για την περιβαλλοντική διασφάλιση των όρων και την
ασφάλεια των εργαζοµένων µέσα στα ορυχεία. Σας αφήσαµε και
ειδικό κονδύλι. Επίσης είχε γίνει η µελέτη, που είχε ανατεθεί στο
ΙΓΜΕ, για να προχωρήσει µια ευρύτερη λύση βιώσιµης τελικά διεξόδου της αξιοποίησης της σµύριδας µαζί µε µια ολιστική ανάπτυξη όλων των χωριών της ορεινής Νάξου.
Εσείς πάτε τώρα σε µια λύση εµβαλωµατική, η οποία θα είναι
και πάλι προσωρινή και την οποία θα τη βρείτε µπροστά σας,
διότι προφανώς δεν είναι ικανοποιηµένοι οι σµυριδεργάτες, γιατί
απλώς µπαλώνετε ένα πρόβληµα.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κι εµείς ευχαριστούµε τον κ. Συρµαλένιο.
Τον λόγο τώρα έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του
Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Νίκος Καραθανασόπουλος.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε
Πρόεδρε.
Η συζήτηση για το σηµερινό νοµοσχέδιο, για την ενεργειακή
απόδοση των κτηρίων και συνολικότερα για την ενέργεια, όπως
έχει γενικευθεί, γίνεται σε µια περίοδο όπου παρατηρούµε πολύ
µεγάλες αυξήσεις στις τιµές των καυσίµων και της ενέργειας. Κι
εδώ έγινε µια άγονη αντιπαράθεση για το ποιος φταίει. Η Κυβέρνηση ισχυρίζεται ότι οι αυξήσεις αυτές στις τιµές της ηλεκτρικής
ενέργειας και των καυσίµων είναι εισαγόµενες και έχουν προσωρινό χαρακτήρα. Ο ΣΥΡΙΖΑ και άλλα κόµµατα της Αντιπολίτευσης
ρίχνουν το βάρος των αυξήσεων των τιµών αυτών στις ιδεοληψίες και διαχειριστικές ανεπάρκειες της Κυβέρνησης της Νέας
Δηµοκρατίας.
Όµως, αυτή η αντιπαράθεση είναι ανούσια. Γιατί είναι ανούσια;
Γιατί συγκαλύπτει τον πραγµατικό υπεύθυνο του νέου κύµατος,
του νέου ράλι αυξήσεων των τιµών, ένα ράλι αυξήσεων το οποίο
κατατρώγει τα λαϊκά εισοδήµατα.
Για ποιον λόγο θέλετε να συγκαλύψετε τον υπεύθυνο; Γιατί κανένας σας από τα άλλα κόµµατα και από την Κυβέρνηση δεν
θέλει να θίξει τα ιερά και τα όσια του συστήµατος, δηλαδή τα
συµφέροντα των µονοπωλίων, αλλά µε συνέπεια τα υπηρετείτε
είτε από τους κυβερνητικούς θώκους είτε από τους θώκους της
αντιπολίτευσης καλλιεργώντας αυταπάτες και απαλλάσσοντάς
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τους από τις τεράστιες ευθύνες τις οποίες έχουν. Κανένας σας
δεν θέλει να αναδείξει τις βαρύτατες ευθύνες της πολιτικής της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, µιας πολιτικής εχθρικής και στον τοµέα
της ενέργειας απέναντι στην ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών.
Αντίθετα, αυτή την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης την έχετε
αποδεχθεί, την στηρίζετε και την υλοποιείτε. Μάλιστα, έφθασαν
σήµερα κάποιοι οµιλητές στο σηµείο να εξωραΐσουν την πολιτική
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να την παρουσιάσουν µάλιστα και
ως κοινωνικά ευαίσθητη για τις χθεσινές αποφάσεις που πήρε
για την αντιµετώπιση της ακρίβειας, οι οποίες τι ήταν; Ήταν πολύ
πιο πίσω, εάν θέλετε, και από τις κυβερνητικές, που και αυτές
είναι άνθρακας επί της ουσίας και όχι θησαυρός.
Τι λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση, λοιπόν; Λέει ότι µπορεί να υπάρξουν στοχευµένα µέτρα αναστολής ή και µείωσης φόρων για ποιους; Για τα πιο φτωχά λαϊκά στρώµατα και όχι γενικά για τα
φτωχά. Ξαναλέω, για τα πιο φτωχά λαϊκά στρώµατα. Τα φτωχά
στρώµατα ή τα λιγότερο φτωχά τι θα κάνουν; Θα πληρώσουν µε
βάση τις νέες αυξήσεις αυτό το τεράστιο νέο κόστος και µάλιστα
και τη φορολογία. Άρα, λοιπόν, τα πιο φτωχά στρώµατα θα πληρώσουν για τα περισσότερο φτωχά, για να ανακουφιστούν, για
να µη φτάσουµε σε συνθήκες όπου θα υπάρχουν και θύµατα από
την κακοκαιρία λόγω του ότι δεν µπορούν να ζεσταθούν.
Από την άλλη µεριά, ο πόνος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν
για το τι θα γίνει και πώς θα στηρίξουν τα κράτη-µέλη και η Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικά τους µεγάλους επιχειρηµατικούς οµίλους που έχουν δει το κόστος της ενέργειας να εκτοξεύεται και
άρα, να χάνουν σε επίπεδο ανταγωνιστικότητας από άλλες πολυεθνικές άλλων ιµπεριαλιστικών κέντρων. Αυτός είναι ο πόνος
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και µάλιστα τι προτείνει ως λύση; Προτείνει ως λύση την επιτάχυνση της µετάβασης στις ανανεώσιµες
πηγές ενέργειας και τη γρήγορη υλοποίηση των επενδυτικών
αυτών σχεδιασµών.
Έτσι, λοιπόν, σε αυτά τα πλαίσια των προτάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης κινούνται και οι προτάσεις της Κυβέρνησης και
των υπολοίπων κοµµάτων. Δεν αµφισβητούν την εχθρική πολιτική
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προτείνουν µέτρα που δεν ανακουφίζουν τα λαϊκά στρώµατα, προσωρινού χαρακτήρα µέτρα, όταν η
ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση λέει ότι η κρίση αυτή, η άνοδος στην
τιµή θα φθάσει τουλάχιστον µέχρι τον Απρίλη, αλλά ακόµα και
αν µειωθούν, θα σταθεροποιηθούν οι τιµές σε ένα επίπεδο πολύ
πιο υψηλό απ’ αυτό που ήταν το προηγούµενο χρονικό διάστηµα.
Άρα, λοιπόν, το πρόβληµα της ενεργειακής φτώχειας και της µη
ικανοποίησης των αναγκών των λαϊκών στρωµάτων θα παραµείνει για τα επόµενα χρόνια.
Επί της ουσίας ας δούµε λίγο πιο συγκεκριµένα, γιατί ακριβώς
ευθύνεται η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για το νέο
κύµα ακρίβειας. Γιατί ακριβώς η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι για απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας, για συρρίκνωση της ΔΕΗ, για ιδιωτικοποίηση µε κάθε µορφή, που όλες οι
κυβερνήσεις υπηρέτησαν ούτως ώστε να δηµιουργηθεί ένας
χώρος ικανός για να µπορέσουν να επενδύσουν και να δραστηριοποιηθούν οι ιδιωτικοί επιχειρηµατικοί όµιλοι στον τοµέα της
ενέργειας, της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, της εµπορίας
και της εκµετάλλευσης. Έτσι, λοιπόν, όλες οι κυβερνήσεις, µηδεµιάς εξαιρουµένης, έδωσαν τεράστιες σκανδαλώδεις επιδοτήσεις στα αρπακτικά της «πράσινης» ενέργειας για να προχωρήσουν στις νέες τους επενδύσεις.
Είχαν πολιτική στήριξης των τιµών παραγωγής από ΑΠΕ για
τους επιχειρηµατικούς οµίλους, τέτοιες τιµές που τους διασφάλιζαν την υπερκερδοφορία τους. Επέβαλαν την αναρχία στη χωροθέτηση των αιολικών και των φωτοβολταϊκών πάρκων, ούτως
ώστε να µπορούν να διασφαλίζονται ότι θα έχουν υψηλή παραγωγή ενέργειας, εκµεταλλευόµενοι τον αέρα αλλά και την ηλιοφάνεια σε βάρος ακόµη και της ίδιας της προστασίας του
περιβάλλοντος.
Προχώρησε η Κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ στη δηµιουργία του
χρηµατιστηρίου της ενέργειας, ούτως ώστε να µπορούν οι µεγαλοπροµηθευτές να κάνουν συµβόλαια διαρκείας αγοράζοντας
σε χαµηλές τιµές, χονδρικώς, και πουλώντας σε υψηλές τιµές
όταν τους το επέτρεπε η τιµή της λιανικής του ηλεκτρικού ρεύµατος.
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Το αποτέλεσµα όλης αυτής της πολιτικής της απελευθέρωσης
είναι πολύ συγκεκριµένο. Πανάκριβο ρεύµα για τον λαό, σε
βάρος των εργαζοµένων στον τοµέα της ηλεκτρικής ενέργειας,
µείωση των εργαζοµένων, εντατικοποίηση της εργασίας, ανατροπές στις εργασιακές σχέσεις, µε εργολαβικούς εργαζόµενους,
µε ενοικιαζόµενους εργαζόµενους, µε συµβασιούχους και σε
βάρος βεβαίως του περιβάλλοντος.
Δεύτερον, αυτή η πολιτική απελευθέρωσης συµπληρώνεται µε
τη στρατηγική επιλογή της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την «πράσινη» µετάβαση. Έτσι, λοιπόν, επιβάλλει τέλη άνθρακα, τα οποία
τεχνητά αυξάνουν την τιµή της ηλεκτρικής ενέργειας από τον λιγνίτη, άρα, λοιπόν, την κάνουν πολύ πιο ακριβή και ταυτόχρονα
µέσα απ’ αυτή τη φορολογία χρηµατοδοτούν τις επιχειρήσεις
που δραστηριοποιούνται στις ΑΠΕ. Προχωρούν, στα πλαίσια
αυτά, στην απολιγνιτοποίηση. Και ο ΣΥΡΙΖΑ έχει αποδεχθεί και
το Κίνηµα Αλλαγής και η Νέα Δηµοκρατία την απολιγνιτοποίηση,
που επί της ουσίας απαξιώνει και καταστρέφει τη µοναδική εγχώρια πηγή παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ορυκτό καύσιµο, µε αποτέλεσµα να µην µπορεί να υπάρχει ευστάθεια του
συστήµατος, γιατί δεν µπορεί να στηθεί µε τα σηµερινά τεχνικά
δεδοµένα ένα σύστηµα ενεργειακό, το οποίο να καλύπτει τις
ανάγκες του µόνο από ανανεώσιµες πηγές ενέργειας και η επιλογή η οποία έγινε, είναι ότι το φυσικό αέριο, το εισαγόµενο καύσιµο, θα είναι καύσιµο µετάβασης. Και αυτή η επιλογή είναι κοινή
και του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Δηµοκρατίας, δηλαδή της σηµερινής Κυβέρνησης. Καύσιµο µετάβασης, το οποίο οδηγεί στην
ενεργειακή εξάρτηση και η τεράστια αύξηση της τιµής του φυσικού αερίου και εξαιτίας των σφοδρών γεωπολιτικών ανταγωνισµών έχει οδηγήσει στην εκτίναξη της τιµής της ενέργειας, όχι
µόνο στην Ελλάδα αλλά συνολικότερα στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχει ανοίξει µια πολύ µεγάλη συζήτηση σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, εάν αυτό το µοντέλο µεταβίβασης
στην «πράσινη» ενέργεια είναι το αποδεκτό µοντέλο και εάν µπορεί επί της ουσίας µόνο µέσα από τις ανανεώσιµες πηγές να αντιµετωπιστούν οι ανάγκες που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση
κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας.
Ταυτόχρονα, παρ’ ότι έχει ανοίξει αυτή η συζήτηση, η Κοµισιόν
επιµένει στην επιτάχυνση των επενδύσεων στις ΑΠΕ και στις υποδοµές για δίκτυα κατάλληλα, τα οποία να εξυπηρετούν τις επενδύσεις σε ΑΠΕ. Και όλα αυτά, έχοντας ως υποκριτικό ενδιαφέρον
την προστασία του περιβάλλοντος. Δεν ενδιαφέρει ούτε την Ευρωπαϊκή Ένωση ούτε τις σηµερινές ή τις προηγούµενες κυβερνήσεις η προστασία του περιβάλλοντος. Αντίθετα, βλέπουµε ότι
η χωροθέτηση των αιολικών πάρκων καταστρέφει τους ορεινούς
όγκους, το δασικό πλούτο της χώρας µας και µάλιστα ορισµένα
αιολικά πάρκα είναι και υπεύθυνα για τα έντονα πληµµυρικά φαινόµενα σε ορισµένες περιοχές, γιατί ακριβώς έγιναν χωρίς µελέτη της διευθέτησης των υδάτινων πόρων.
Αν είχατε όντως ενδιαφέρον για το περιβάλλον και τη φθηνή
ενέργεια, θα προτιµούσατε τα υδροηλεκτρικά έργα, γιατί είναι
τα πιο φθηνά, τα πιο συµβατά µε την προστασία του περιβάλλοντος, γιατί οδηγούν σε εξοικονόµηση των υδάτινων πόρων οι
οποίοι χάνονται στον εµπλουτισµό του υδροφόρου ορίζοντα και
όχι µόνο στην παραγωγή φθηνής ενέργειας, αλλά και νερό το
οποίο θα µπορούσε να αξιοποιηθεί και για την ύδρευση και για
την άρδευση.
Όµως, δεν είναι αυτό το πρόβληµα στην προστασία του περιβάλλοντος. Το πρόβληµά σας είναι πώς θα βρουν διέξοδο τα
υπερσυσσωρευµένα κεφάλαια, που επί της ουσίας το φάρµακο
για τη σωτηρία των επιχειρηµατικών οµίλων µετατρέπεται και σε
φαρµάκι σε βάρος των λαών, γιατί ακριβώς η «πράσινη» µετάβαση και η «πράσινη» ενέργεια διευρύνει ακόµη περισσότερο τις
κοινωνικές ανισότητες, διευρύνει ακόµη περισσότερο την ενεργειακή φτώχεια, η οποία µαστίζει ευρύτατα λαϊκά στρώµατα.
Και επειδή το γνωρίζετε ότι εκεί εξελίσσονται τα πράγµατα και
η Νέα Δηµοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ και µάλιστα ο ΣΥΡΙΖΑ ως περισσότερο µάστορες στις πολιτικές αυταπάτες που καλλιεργούν
στον κόσµο, τι µου λένε τώρα; Μιλάνε για «ενεργειακή δηµοκρατία», ένας όρος χωρίς νόηµα, χωρίς ουσία, για να συγκαλύψουν
τι; Ότι ακριβώς αυτή η εξέλιξη των πραγµάτων θα οξύνει ακόµη
περισσότερο τις ανισότητες. Μιλάει για ενεργειακές κοινότητες,
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οι οποίες δεν είναι τίποτα άλλο παρά µια νέα µορφή ιδιωτικοποίησης, που επί της ουσίας θα προετοιµάσουν το έδαφος για να
έρθουν οι ιδιωτικές εταιρείες να βάλουν στο χέρι µετά από ένα
χρονικό διάστηµα τις όποιες ενεργειακές κοινότητες έχουν γίνει
και να µπορέσουν να αξιοποιήσουν και τα νέα αυτά.
Ταυτόχρονα, δεν λαµβάνετε υπ’ όψιν σας µια συζήτηση η
οποία γίνεται σήµερα πάλι σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης για
την τεράστια αύξηση του κόστους παραγωγής ενέργειας από
ανανεώσιµες πηγές, από αιολικά και φωτοβολταϊκά. Γιατί υπάρχει αυτή η εκτόξευση του κόστους παραγωγής; Γιατί ακριβώς
σχετίζεται µε την εφοδιαστική αλυσίδα, δηλαδή τα φωτοβολταϊκά
και οι ανεµογεννήτριες γίνονται πολύ πιο ακριβές. Εκτοξεύεται
η τιµή του χαλκού, του λιθίου, του κοβαλτίου, του χάλυβα, των
σπάνιων γαιών που είναι βασικές προϋποθέσεις, βασικά υλικά
για την κατασκευή τους. Άρα θα φτάσουµε σε ένα σηµείο που
θα είναι απαγορευτικό το κόστος εγκατάστασης και φωτοβολταϊκών και ανεµογεννητριών που τώρα τεχνητά φαίνονται ότι
έχουν χαµηλότερες τιµές.
Βεβαίως, το δεύτερο κοµµάτι το οποίο µπαίνει και το οποίο
είναι και κοµµάτι του νοµοσχεδίου είναι αυτή η ενεργειακή εξοικονόµηση των κτηρίων και η ενεργειακή απόδοση των κτηρίων
µε τη συγκεκριµένη οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, µε την
οποία συµφωνεί και ο ΣΥΡΙΖΑ και το Κίνηµα Αλλαγής και άλλοι.
Ξέρετε τι θυµίζει όλο αυτό; Θυµίζει τη ρήση που αποδίδεται στη
Μαρία Αντουανέτα: «Γιατί φωνάζει ο κόσµος ότι δεν έχει ψωµί
και δεν τρώει παντεσπάνι;». Δηλαδή, σε έναν ο οποίος δεν µπορεί
να θερµάνει το σπίτι του, ζει σε σπίτια κάτω από άθλιες συνθήκες, που δεν µπορεί καν να καλύψει τις στεγαστικές του ανάγκες,
του λέτε να µετατρέψει το σπίτι του σε ενεργειακά αποδοτικό,
όταν σε συνθήκες καπιταλιστικής αγοράς αυτό είναι πανάκριβο.
Μα εδώ δεν µπορεί να θρέψει την οικογένειά του, αυτό τον απασχολεί;
Μάλιστα, είναι τόσο πολύ αντιφατικός όλος αυτός ο σχεδιασµός, γιατί εξυπηρετεί τις ανάγκες του κεφαλαίου και των πολυεθνικών, που δεν φροντίζετε ώστε να είναι και αντισεισµικά τα
σπίτια αυτά σε µια περιοχή που είναι ιδιαίτερα σεισµογενής.
Έτσι, λοιπόν, θα υπάρχει το παράδοξο ένα σπίτι, το οποίο δεν
είναι αντισεισµικά θωρακισµένο, να είναι ενεργειακά αποδοτικό,
οπότε µε τον πρώτο σεισµό να υποστεί τεράστιες καταστροφές,
παρ’ ότι ενεργειακά αποδοτικό.
Έτσι, λοιπόν, εµείς λέµε πάρα πολύ καθαρά -και ολοκληρώνω,
κύριε Πρόεδρε, ότι η καπιταλιστική αγορά στον τοµέα και της
ενέργειας, ο ανταγωνισµός ανάµεσα στους µεγάλους επιχειρηµατικούς οµίλους για τη διασφάλιση των κερδών είναι σε βάρος
των εργασιακών δικαιωµάτων και είναι σε βάρος της ικανοποίησης των λαϊκών αναγκών. Έτσι, λοιπόν, λέµε ότι πρέπει σήµερα
να οργανωθεί η πάλη του λαού και για να αντιµετωπίσει το νέο
κύµα ακρίβειας που κατατρώει το λαϊκό εισόδηµα, που είναι
ακόµη µια πηγή που τσακίζει τα λαϊκά εισοδήµατα, να παλέψει
ενάντια στην περαιτέρω ιδιωτικοποίηση των επιχειρήσεων στον
τοµέα της ενέργειας, στοχεύοντας στον πραγµατικό αντίπαλο,
δηλαδή τα συµφέροντα των µονοπωλίων και στην ενέργεια και
το κράτος τους, το αστικό κράτος που στηρίζει αυτά ακριβώς τα
συµφέροντα.
Έτσι, λοιπόν, καταθέσαµε συγκεκριµένη τροπολογία, η οποία
βεβαίως δεν είναι κάτι το φοβερό, αλλά τουλάχιστον µπορεί να
ανακουφίσει, την κατάργηση των έµµεσων φόρων και των ειδικών φόρων στα ενεργειακά προϊόντα, στα καύσιµα, στο νερό και
στις τηλεπικοινωνίες και που αµφισβητεί επί της ουσίας και την
πολιτική του βασικού υπεύθυνου, δηλαδή την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για να καταδείξουµε ότι η πάλη του λαού
πρέπει να συγκεντρωθεί απέναντι στον πραγµατικό του αντίπαλο.
Κοιτάξτε. Η αντίφαση η οποία υπάρχει είναι ότι η χώρα µας
είναι πολύ πλούσια σε πηγές ενεργειακές και ορυκτές και ανανεώσιµες. Είναι πάρα πολύ πλούσια. Θα µπορούσε ακριβώς να
τις αξιοποιήσει και εµείς λέµε ότι πρέπει να αξιοποιηθούν όλες
οι πηγές. Στις σηµερινές συνθήκες πρέπει να αξιοποιηθούν όλες
οι πηγές και υπάρχει η τεχνολογία για να µην υπάρχει το αποτύπωµα του άνθρακα από την αξιοποίηση του λιγνίτη, η οποία κοστίζει πολύ λιγότερα από τα δισεκατοµµύρια που δαπανάτε ως
επιδότηση στα «τρωκτικά» της «πράσινης» ενέργειας. Η αποθή-
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κευση αυτού του άνθρακα θα µπορούσε να αξιοποιηθεί και σε
άλλους τοµείς της οικονοµίας. Ήδη γίνονται µια σειρά έρευνες
αξιοποίησης των ρύπων του άνθρακα και σε άλλους κλάδους της
οικονοµίας.
Από αυτή την άποψη, λοιπόν, βεβαίως αν οι ανανεώσιµες
πηγές χωροθετηθούν ορθά, θα µπορέσει να γίνει συνδυαστικά η
αξιοποίηση του συνόλου των πηγών, ώστε να ικανοποιήσει τα
κριτήρια της ευστάθειας του ενεργειακού συστήµατος, της
επάρκειας ενέργειας, για φθηνή ενέργεια που θα καλύπτει το σύνολο των λαϊκών αναγκών, για φθηνή ενέργεια που θα καλύπτει
το σύνολο των παραγωγικών αναγκών της χώρας µας και στη µεταποίηση και στην αγροτική παραγωγή και που θα µπορεί και να
εξάγεται ό,τι περισσεύει, αλλά και µε σεβασµό στο περιβάλλον.
Για να µπορέσουν συνδυαστικά να ικανοποιηθούν όλα αυτά τα
κριτήρια, χρειάζεται και ένα κοινωνικοποιηθούν οι πηγές ενέργειας και να κοινωνικοποιηθούν τα µέσα παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας και υποδοµών σε ένα πλαίσιο συνολικότερων κοινωνικοποιήσεων των µέσων παραγωγής κεντρικού σχεδιασµού και
εργατικού ελέγχου, που αυτό µπορεί να γίνει µόνο στον σοσιαλισµό και µηδέποτε στον καπιταλισµό.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε, και για τον χρόνο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κι εµείς ευχαριστούµε τον κ. Καραθανασόπουλο.
Τον λόγο τώρα θα δώσω στον Βουλευτή της Νέας Δηµοκρατίας κ. Χειµάρα.
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ (ΘΕΜΗΣ) ΧΕΙΜΑΡΑΣ: Σας ευχαριστώ, κύριε
Πρόεδρε.
Κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, βιώνουµε όλοι
το τελευταίο διάστηµα το ράλι τιµών στα ορυκτά καύσιµα, το
οποίο επηρεάζει όλους τους τοµείς της οικονοµικής δραστηριότητας. Η Ευρώπη µπορώ να πω πως χορεύει στους ρυθµούς του
αερίου. Η Κοµισιόν προβλέπει τη διατήρηση των υψηλών τιµών
της ενέργειας από την ερχόµενη άνοιξη. Σύµφωνα µε πρόσφατες
εκτιµήσεις, οι τιµές του φυσικού αερίου αναµένεται να σταθεροποιηθούν σε ένα χαµηλότερο επίπεδο µέχρι τον Απρίλιο του 2022.
Την ίδια στιγµή επικαλείται προσδοκίες της αγοράς και θεωρεί
ότι οι τρέχουσες τιµές θα είναι κατά πάσα πιθανότητα προσωρινές. Αυτά είναι τα δεδοµένα δυστυχώς και µε βάση αυτά τα δεδοµένα και τη δυναµική εξέλιξη που εµφανίζουν η ελληνική
Κυβέρνηση ορθά έχει υιοθετήσει την εφαρµογή αντίστοιχα δυναµικών πολιτικών ενίσχυσης των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων. Δεν είναι εύκολος ο δρόµος αυτός για την Κυβέρνηση,
είναι όµως αποδεδειγµένα ο σωστός, όπως δεν ήταν εύκολος και
στην περίπτωση των ενισχύσεων της οικονοµίας στην εκκίνηση
των επιπτώσεων της πανδηµίας του κορωνοϊού.
Θυµίζω πως οι φωνές του λαϊκισµού τότε απαιτούσαν να δοθούν ενισχύσεις εµπροσθοβαρώς, τη στιγµή που δεν γνωρίζαµε
το εύρος και τη διάρκεια των επιπτώσεων που θα υπήρχαν. Υποστήριζαν τότε οι λαϊκιστές πως η Κυβέρνηση θα έπρεπε να διαθέσει το µεγαλύτερο µέρος των οικονοµικών διαθεσίµων άµεσα,
να διαγράψει, κατά κάποιον τρόπο, τις υποχρεώσεις και τα χρέη
στη λογική των λεονταρισµών της αξέχαστης περιόδου του δίδυµου ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ «µε έναν νόµο και µε ένα άρθρο».
Σε αντίθεση µε τις φωνές του λαϊκισµού, η Κυβέρνηση κατάφερε να εφαρµόσει στοχευµένες πολιτικές ενίσχυσης των νοικοκυριών, των εργαζοµένων και των επιχειρήσεων, οι οποίες
καταφέραν να κρατήσουν την οικονοµία µας όρθια. Στην ίδια
ακριβώς λογική κινούνται και τα µέτρα αντιµετώπισης της ενεργειακής κρίσης και των ανατιµήσεων.
Να είναι σίγουροι οι πολίτες πως η Κυβέρνηση του Κυριάκου
Μητσοτάκη θα ανταποκριθεί στον µέγιστο βαθµό µε σοβαρότητα, υπευθυνότητα και κυρίως αποτελεσµατικότητα.
Έρχοµαι στο πολύ σηµαντικό σηµερινό µας νοµοσχέδιο, µέσω
του οποίου ενισχύουµε τις ενεργειακές πολιτικές που εφαρµόζουµε τα τελευταία δύο χρόνια.
Συγκεκριµένα, σε σχέση µε την επίτευξη των εθνικών στόχων
για την εξοικονόµηση ενέργειας, γνωρίζουµε όλοι ότι τα κτήρια
αποτελούν µια δυναµική βάση για εξοικονόµηση ενέργειας. Τα
µέτρα που λαµβάνει η Κυβέρνηση εστιάζουν στην ενεργειακή
αναβάθµιση κτηρίων κατοικίας, κτηρίων του δηµοσίου, της βιοµηχανίας, µε ναυαρχίδα το πρόγραµµα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ - ΑΥΤΟ-

547

ΝΟΜΩ». Το νέο πρόγραµµα έχει στόχο την ενεργειακή αναβάθµιση πενήντα χιλιάδων κατοικιών, και θα είναι πιο δίκαιο αλλά και
πιο αξιόπιστο, αφού καταργείται η ένταξη των προτάσεων, σύµφωνα µε τον χρόνο της αίτησης. Η πλατφόρµα θα είναι ανοιχτή
για έναν µήνα και ταυτόχρονα, για όλη τη χώρα.
Επίσης, είναι ουσιαστικό για την επιτυχία του προγράµµατος
να γίνει η κατανοµή των πόρων σε επίπεδο νοµών και όχι σε επίπεδο περιφερειών, γιατί οι ανάγκες και οι προτεραιότητες είναι
διαφορετικές, ακόµα και εντός της ίδιας της περιφέρειας.
Σηµαντικό είναι, επίσης, ότι εντός του 2021 στα σχέδια του
Υπουργείου είναι η έναρξη υλοποίησης του επιχειρηµατικού
«ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ», µε δυνητικούς δικαιούχους τις πολύ µικρές και
τις µεγάλες επιχειρήσεις.
Με τα προγράµµατα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» έχει επιταχυνθεί η αναβάθµιση σε περίπου εκατόν τριάντα χιλιάδες κτήρια. Το Εθνικό
Σχέδιο για την Έρευνα και το Κλίµα, το ΕΣΕΚ, προβλέπει την
ενεργειακή αναβάθµιση τουλάχιστον εξακοσίων χιλιάδων κατοικιών έως το 2030 και το νέο «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ - ΑΥΤΟΝΟΜΩ» θα
συµβάλει σηµαντικά στην επίτευξη των στόχων του ΕΣΕΚ.
Προβλέπεται ότι η εκπόνηση σχεδίων ενεργειακής απόδοσης
κτηρίων µε ευθύνη των περιφερειαρχών και των δηµάρχων είναι
προαπαιτούµενο για την ένταξη των φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης σε χρηµατοδοτικά προγράµµατα ενεργειακής αναβάθµισης των κτηρίων τους.
Στο δεύτερο πεδίο σηµαντικές είναι και οι διατάξεις του σηµερινού µας νοµοθετήµατος σε σχέση µε τη µεγαλύτερη διείσδυση
των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας. Οι στόχοι του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίµα, οι δράσεις αλλά και οι επενδύσεις που προβλέπονται στο πλαίσιο της υλοποίησής του ως
το 2030, αφορούν, εκτός από την αναβάθµιση του κτηριακού µας
αποθέµατος, στη µείωση των εκποµπών του διοξειδίου του άνθρακα, µέσω της απολιγνιτοποίησης και της µεγαλύτερης διείσδυσης των ΑΠΕ.
Η συµµετοχή των ΑΠΕ στην παραγωγή ενέργειας είναι σήµερα
σχεδόν τρεις φορές µεγαλύτερη από τη συµµετοχή του λιγνίτη.
Η µετάβαση από τον λιγνίτη άλλα και από τα ορυκτά καύσιµα
από τις ΑΠΕ, δεν αφορά µόνο στις δεσµεύσεις της χώρας µας
στον τοµέα της ενέργειας αλλά και στο οικονοµικό συµφέρον της
χώρας.
Αφορά σε κάτι πολύ πιο σηµαντικό: Στην ενεργειακή αυτοτέλεια της χώρας, που µπορεί να επιτευχθεί µόνο µε την εκµετάλλευση των συγκριτικών µας πλεονεκτηµάτων, του ήλιου και του
αέρα, αλλά και στον σχεδιασµό για την αποθήκευση της παραγόµενης ενέργειας, παράλληλα µε την αναβάθµιση των δικτύων,
πάντα µε σεβασµό στο περιβάλλον αλλά και στη βαριά βιοµηχανία της χώρας µας, τον τουρισµό, µε προτεραιότητα και την εγκατάσταση υπεράκτιων αιολικών πάρκων µε ορθολογικό τρόπο.
Η αναθεώρηση του πλαισίου για το ειδικό χωροταξικό των ΑΠΕ,
που θα είναι ικανό και επαρκές, είναι απαραίτητη προϋπόθεση
για όλα όσα ανέφερα παραπάνω.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Κυβέρνησή µας αναπτύσσει
σταδιακά την πράσινη ατζέντα της, αποδεικνύοντας πως ο σεβασµός στο περιβάλλον απαιτεί πράξεις. Με το σηµερινό νοµοσχέδιο οι πράξεις αυτές εστιάζουν µε αποτελεσµατικό τρόπο στην
ορθολογική επίτευξη των εθνικών στόχων για εξοικονόµηση
ενέργειας, στην ενίσχυση του ανταγωνισµού στην αγορά ενέργειας, στον απαραίτητο εκσυγχρονισµό του πλαισίου των περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων, στην απαίτηση χορήγησης
παράτασης για τη διόρθωση σφαλµάτων και την υποβολή διοικητικών πράξεων αντιρρήσεων στους δασικούς χάρτες.
Για τους λόγους αυτούς, σας καλώ να ψηφίσετε το σηµερινό
νοµοσχέδιο.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ευχαριστούµε και
εµείς τον κ. Χειµάρα.
Τον λόγο τώρα θα δώσω στον Βουλευτή του Κινήµατος Αλλαγής κ. Απόστολο Πάνα.
Κύριε Πάνα, έχετε τον λόγο.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΝΑΣ: Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν θα µπορούσα να µην ξεκινήσω την τοποθέτησή
µου από το καυτό θέµα της ενεργειακής ακρίβειας και ειδικά του
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ηλεκτρικού ρεύµατος, που επιβαρύνει τη µεσαία τάξη, τους οικονοµικά ασθενέστερους πολίτες, όπως και τις επιχειρήσεις, που
προσπαθούν τώρα µε ανεπαρκή και προσωρινά µέτρα να αντιµετωπίσουν την πύρινη λαίλαπα της ενεργειακής ακρίβειας, που,
δυστυχώς, είναι µπροστά µας.
Έχετε γίνει ήδη αποδέκτης και εσείς, κύριε Υπουργέ, και ο
προκάτοχός σας σχετικών αναφορών και ερωτήσεων αναφορικά
µε την αδυναµία του αγροτικού κόσµου να αντεπεξέλθει στις αυξηµένες οικονοµικές απαιτήσεις ηλεκτροδότησης, τη στιγµή, µάλιστα, που και η τιµή του πετρελαίου κίνησης, του απαραίτητου
εργαλείου στον πρωτογενή τοµέα, έχει ανέβει κατακόρυφα,
όπως επίσης και του πετρελαίου θέρµανσης. Και όλα αυτά τη
στιγµή που βαδίζουµε σε έναν βαρύ ενεργειακό χειµώνα.
Και εµείς τώρα έχουµε µπροστά µας µια οδηγία, χωρίς καµµία
ουσιαστική οργάνωση και χωρίς κανένα σχέδιο που να κουµπώνει µαζί µε τα υπόλοιπα εργαλεία και προγράµµατα, ενώ είναι βέβαιο ότι θα χρειαστεί άµεση επικαιροποίηση, λόγω του νέου
ΕΣΕΚ αλλά και των νέων αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης
για το πακέτο «Fit for 55».
Να επισηµάνω και να υπενθυµίσω, επίσης, πως εδώ και τρία
χρόνια µιλάµε για ενεργειακή δηµοκρατία, η οποία µπορεί να αντιµετωπίσει αποτελεσµατικά την ενεργειακή φτώχεια, µέσω της
αποκεντρωµένης παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από τις ΑΠΕ.
Από τον Απρίλιο του 2020 είχαµε εγκαίρως προτείνει τρόπους
για την ενεργειακή αποδοτικότητα της εξοικονόµησης ενέργειας,
τη διάθεση εθνικών πόρων και πόρων του ΕΣΠΑ σε ένα πρόγραµµα ενεργειακής αναβάθµισης και εξοικονόµησης ενέργειας
όλων των δοµών υγείας της χώρας. Από τον Μάρτιο έχουµε προτείνει τον κλιµατικό νόµο. Και από τον Φλεβάρη, ως Κίνηµα Αλλαγής, ζητάµε την αναθεώρηση της κυβερνητικής πολιτικής
απέναντι στις ενεργειακές κοινότητες, µε άµεσα µέσα στήριξής
τους. Εσείς τώρα, µε το νοµοσχέδιο αυτό, καταργείτε την προτεραιότητα των ενεργειακών αυτών κοινοτήτων για χορήγηση
προσφοράς σύνδεσης µε τον ΑΔΜΗΕ, στις αιτήσεις που έχουν
γίνει από 1-1-2021.
Αυτά τα µπρος-πίσω, όπως τα έχουν επισηµάνει και οι συνάδελφοί µου, τα έχουµε αναφέρει µε τις ενεργειακές κοινότητες:
Τα άνοιξε-κλείσε των λιγνιτικών µονάδων, η κακή και καθυστερηµένη εφαρµογή των προγραµµάτων «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ», όπως επίσης και ο αποκλεισµός περιοχών, όπως η Χαλκιδική, από το
φυσικό αέριο έχουν δηµιουργήσει µια ιδιαίτερα δύσκολη κατάσταση στη διαχείριση, µια κατάσταση η οποία έχει οδηγήσει στην
αύξηση των ποσών και στην ουσία την επιδότηση του φυσικού
αερίου, το οποίο πλέον αποτελεί σχεδόν κατά 50% την πηγή ηλεκτρικής ενέργειας στη χώρα µας.
Πεντακόσιες χιλιάδες οικογένειες, κύριε Υπουργέ, και χιλιάδες
ακόµα επιχειρήσεις που χρησιµοποιούν το φυσικό αέριο, θα χρειαστεί να καταβάλουν τα διπλά ενεργειακά έξοδα, καθώς η άνοδος της διεθνούς τιµής έχει οδηγήσει σε διπλασιασµό του
κόστους σε σύγκριση µε πέρυσι. Οι περισσότερες κυβερνήσεις
έχουν ήδη ανακοινώσει άµεσα µέτρα, για να µετριάσουν τον αντίκτυπο της αύξησης των τιµών της ενέργειας στις επιχειρήσεις
και τα νοικοκυριά. Και εµείς πώς πορευόµαστε;
Η κλιµατική, λοιπόν, πραγµατικότητα θα πρέπει να αντιµετωπιστεί µε λύσεις όντας φιλικές προς το περιβάλλον και οικονοµικές. Το ζητούµενο, όµως, παραµένει πιο επιτακτικό από ποτέ:
φθηνό ρεύµα και φθηνή θέρµανση.
Κύριε Υπουργέ, παρ’ όλο που στο παρόν νοµοσχέδιο υπάρχουν διατάξεις που κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση, δυστυχώς, τα µέτρα αυτά δεν καλύπτουν την κατανάλωση µιας
τετραµελούς οικογένειας. Το επίδοµα θέρµανσης δεν καλύπτει
τη µεσαία τάξη και την πραγµατική επιβάρυνση των ασθενέστερων, ούτε περιλαµβάνετε κάτι για τις αυξήσεις των τιµών προϊόντων λαϊκής κατανάλωσης, µιας και το αυξανόµενο ενεργειακό
κόστος των επιχειρήσεων µετακυλίεται στον καταναλωτή και
στην ελληνική κοινωνία και οικονοµία, οι οποίες παραµένουν
απροστάτευτες.
Μπροστά µας, λοιπόν, έχουµε την κλιµατική αλλαγή, την κλιµατική κρίση, η οποία θα φέρει και άλλα φαινόµενα, καθώς ο χειµώνας που έρχεται θα συνεχίσει να δοκιµάζει τις αντοχές των
πολιτών.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Στόχος, λοιπόν, του παρόντος νοµοσχεδίου τη στιγµή αυτή,
κύριε Υπουργέ και κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα έπρεπε να
είναι, πρώτον, η εξισορρόπηση των αυξήσεων που είχαν αρχίσει
να φαίνονται στους λογαριασµούς των καταναλωτών από τον Αύγουστο και το τέλος των γκρίζων ζωνών στα ενεργειακά τιµολόγια που παραλαµβάνουν οι πολίτες και επίσης να υπάρξει
διαφάνεια στις χρεώσεις.
Εάν η νοµοθέτηση αυτή γινόταν µε γνώµονα την αποσυµφόρηση των ήδη οικονοµικά και ψυχολογικά επιβεβαιωµένων συµπολιτών µας και µε προτεινόµενους µηχανισµούς στήριξης, θα
ήµασταν στη σωστή κατεύθυνση. Στο πλαίσιο, λοιπόν, αυτό πρέπει να γίνουν οι απαραίτητες αλλαγές που θα αφορούν τους πολίτες της κοινωνίας µας.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Κινήµατος Αλλαγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κι εµείς ευχαριστούµε τον κ. Πάνα.
Και τώρα θα πάµε στις δευτερολογίες των ειδικών αγορητών
και των εισηγητών. Δεν είναι εδώ όλοι οι ειδικοί αγορητές, οπότε
τον λόγο θα δώσω κατ’ αρχάς στην κ. Πέρκα.
ΘΕΟΠΙΣΤΗ (ΠΕΤΗ) ΠΕΡΚΑ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Η αλήθεια είναι ότι αυτές τις µέρες συζητήσαµε πάρα πολύ τα
θέµατα του νοµοσχεδίου. Άρα στο κλείσιµο θα πω εγώ το παράπονό µου. Περιµένω κάποιες απαντήσεις από τον κύριο Υπουργό
σε ερωτήσεις που έθεσα από την πρώτη στιγµή, από την πρώτη
επιτροπή, τις οποίες δεν έχω λάβει ακόµα. Θα τις επαναλάβω
πάρα πολύ σύντοµα.
Θέλω να µας πει για τη συµφωνία µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
σε ό,τι αφορά τα Antitrust, πώς η συµµετοχή και του ευρωπαϊκού
χρηµατιστηρίου βοηθά την εγχώρια αγορά, πώς πουλήθηκαν οι
ποσότητες χωρίς το θεσµικό πλαίσιο, το οποίο ακόµη δεν έχει
ψηφιστεί, είναι αυτό που συζητάµε, και ο εντολοδόχος παρακολούθησης. Να µας πει εάν τελικά η πρόβλεψη που έχει η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ότι θα µπορεί να δίνει και εκτός
λιγνίτη ηλεκτροπαραγωγή, γιατί δεν έχει περάσει στο άρθρο 45
και παραµένει ένα κενό. Αυτά θα πρέπει να απαντηθούν οπωσδήποτε σήµερα, αλλιώς ειλικρινά σάς λέω, αγαπητοί συνάδελφοι, είναι σαν να συζητάµε άνευ λόγου.
Πάµε, όµως, τώρα στα υπόλοιπα. Σε ό,τι αφορά την οδηγία
δεν έχω να προσθέσω τίποτα άλλο. Πραγµατικά είναι χωρίς έµπνευση, χωρίς όραµα, χωρίς να την έχουµε αγκαλιάσει στο σκεπτικό της. Έχουµε βρει µάλιστα και άρθρα που δεν συµβαδίζουν
καν µε αυτή την οδηγία. Γίνεται αντικατάσταση άρθρων και βολεύουν άλλες επιδιώξεις.
Σε αυτό το κοµµάτι, όµως, της απόδοσης και επειδή έχω πάρει
αφορµή από ένα δελτίο Τύπου του ΥΠΕΝ, που λέει για αποδοτική
θέρµανση και ψύξη από ΑΠΕ, το οποίο υπάρχει, πολύ ωραίο και
σωστό, θα ρωτήσω λοιπόν τον κύριο Υπουργό: Με τις τηλεθερµάνσεις Φλώρινας - Μεγαλόπολης, πρώτον, που κόψατε και θα
πάνε µε φυσικό αέριο να θερµανθούν οι κάτοικοι το οποίο θα
λήξει και είναι οι ίδιοι κάτοικοι που πλήρωσαν τη µονοκαλλιέργεια
του λιγνίτη και τις επιπτώσεις που αυτό έφερε -ειδικά για τη Φλώρινα να πω ότι έχει τις χαµηλότερες θερµοκρασίες που υπάρχουν στη χώρα µας ως πόλη- και θα µπει το φυσικό αέριο µε
χρήµα βεβαίως δηµόσιο, οι κάτοικοι θα µπουν κι αυτοί σε έξοδα
και σε λίγα χρόνια θα τους πουν ότι κόβεται το φυσικό αέριο γιατί
είναι ορυκτό καύσιµο. Και επιβεβαιώνεται η πολιτική της Κυβέρνησης ότι όταν λέει απολιγνιτοποίηση εννοεί απολιγνιτοποίηση
και όχι απο-ανθρακοποίηση και αντικατάσταση του λιγνίτη µε φυσικό αέριο. Από εκεί προκύπτει άλλωστε και η επιλογή για την
«Πτολεµαΐδα 5», την οποία θεωρούµε απαράδεκτη. Ενάµισι δισεκατοµµύριο ευρώ σε ένα έργο που ακόµα δουλεύεται και δεν
έχει ξεκινήσει. Αν προλάβει να δουλέψει έναν χρόνο είναι ζήτηµα
µε λιγνίτη και µετά να γίνει φυσικού αερίου.
Παρακαλώ πολύ, ακούστε αυτή την πρόταση. Ακολουθείστε
και µια πρόταση της World Bank, η οποία µιλά για αποθήκευση.
Υπάρχουν και άλλες προτάσεις τις οποίες πρέπει να εξετάσετε,
γιατί είναι η περιουσία του ελληνικού λαού.
Όµως, για να γυρίσω στις τηλεθερµάνσεις, πέρα από τη Φλώρινα και τη Μεγαλόπολη, που είναι αστεία παραδείγµατα πραγµατικά για τα ευρωπαϊκά δεδοµένα, εγώ δεν έχω δει να ετοιµά-

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Η’ - 14 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021

ζετε πουθενά και µια τηλεθέρµανση από ΑΠΕ, αποδοτική θέρµανση - ψύξη. Αυτά είναι όλα ωραία κείµενα τα οποία δεν πατούν
σε µια πραγµατικότητα.
Ακούστε λίγο. Είπα και πριν και το επαναλαµβάνω: Είναι πολύ
µεγάλο στοίχηµα η πράσινη µετάβαση. Είναι πολύ δύσκολο για
τις περιοχές που έχουν µεγάλη σχέση µε τον άνθρακα η απολιγνιτοποίηση. Εµείς λέµε «ναι» στην πράσινη µετάβαση, λέµε «ναι»
και στην απολιγνιτοποίηση µε σχέδιο. Πρέπει να υπάρχει προετοιµασία όταν εξαγγέλλεται. Άρα σηµαίνει ότι σταµατάει η λειτουργία και θα υπάρχουν πάρα πολλές επιπτώσεις. Η ανεργία,
όπως σας είπα, έχει ξεφύγει στην περιοχή.
Μέχρι σήµερα, δύο χρόνια µετά, δεν έχουµε δει τα ειδικά πολεοδοµικά σχέδια από τα οποία εξαρτάται και το είδος της αποκατάστασης, που θα είναι re-proposing για ποια χρήση θα είναι
αυτά τα εδάφη. Δεν τα έχουµε δει ακόµα. Δύο χρόνια περιµένουµε. Αν δεν τακτοποιήσεις τον χώρο, τι θα κάνεις εκεί πέρα;
Να µην πούµε για τις εµβληµατικές επενδύσεις που είδαµε σαν
σχέδιο, το master plan ας πούµε, της απολιγνιτοποίησης και όταν
ξαναήρθαν τα εδαφικά, οι εµβληµατικές επενδύσεις έλειπαν. Δεν
υπάρχει κανένας σχεδιασµός.
Αυτά είναι πολύ επικίνδυνα, γιατί πράσινη µετάβαση και απολιγνιτοποίηση σηµαίνει αλλαγή του παραγωγικού προφίλ µιας
περιοχής. Η αλλαγή, λοιπόν, αυτή του παραγωγικού προφίλ
θέλει τουλάχιστον µια δεκαετία και πολύ-πολύ σφιχτό σχεδιασµό
και πόρους φυσικά.
Έχουµε κάνει ερώτηση για την κατανοµή των πόρων και ούτε
εκεί βλέπουµε τίποτα, αλλά εν πάση περιπτώσει.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Είπα ότι θα πω λίγα, αλλά το ξαναλέω: Γιατί το κόστος που
έχουν οι πολίτες από την τηλεθέρµανση δεν επιδοτείται; Υπάρχει
ο Δήµος Αµυνταίου που είναι µε βιοµάζα και εξαιρούνται από την
επιδότηση της τηλεθέρµανσης. Και δεν ενισχύονται οι δηµόσιες
επιχειρήσεις τηλεθέρµανσης, ώστε να µη µετακυλίσουν το κόστος στους πολίτες. Αυτά θα πρέπει να τα δείτε.
Κατά τα άλλα, θέλω να πω ότι το θέµα του ηλεκτρικού χώρου
για ενεργειακές κοινότητες και για έργα εικονικού ενεργειακού
συµψηφισµού, τα χρηµατοδοτικά εργαλεία από τα έσοδα δηµοπράτησης των ρύπων, αλλά και από τα προγράµµατα πρέπει να
µπουν σε έναν συνολικό σχεδιασµό και να είναι κανόνας.
Υπάρχουν πολλές µικρές επιχειρήσεις στις περιοχές, οι
οποίες, επειδή είναι αυτοαπασχολούµενοι αλλά δεν µπαίνουν στο
ταµείο ανεργίας, έχουν δανειστεί και έχουν πάρει πανάκριβα µηχανήµατα χωµατουργικά και τα λοιπά και αυτή τη στιγµή χρωστάνε ασφαλιστικά, εφορία, τράπεζες. Κάτι πρέπει να γίνει και
µε αυτόν τον πληθυσµό. Όταν πας να κάνεις τέτοιες δυναµικές
παρεµβάσεις, πρέπει να στηρίξεις την τοπική κοινωνία.
Για τη ΔΕΗ δεν θα ξαναπαντήσω, γιατί πράγµατι έχει γίνει
πάρα πολύ κουραστική αυτή η κουβέντα. Εγώ µόνο θα πω ένα
στοιχείο που δεν ειπώθηκε. Μετράτε τη χρηµατιστηριακή αξία
της ΔΕΗ όταν ήταν µε τον ΑΔΜΗΕ και τη συγκρίνετε µε τη µετά,
που έχει αποσχισθεί ο ΑΔΜΗΕ. Ούτε για τις ιδιωτικοποιήσεις και
το 49% του ΔΕΔΔΗΕ είπατε κάτι. Θεωρούµε ότι, επειδή ο ΔΕΔΔΗΕ είναι η βασική πηγή κερδοφορίας της ΔΕΗ και συνδέεται µε
έργα ΑΠΕ, έξυπνους µετρητές, 5G, χάνει ένα πολύ σοβαρό περιουσιακό στοιχείο.
Παρ’ όλα αυτά, κύριε Υπουργέ, στα θέµατα της περιβαλλοντικής νοµοθεσίας του «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ», όλο αυτό το κοµµάτι νοµίζω ότι το χειρίζεστε µε µία προχειρότητα. Αυτό αποδεικνύεται
και από την κατάθεση των τροπολογιών. Υπάρχουν άρθρα στις
τροπολογίες που έρχονται σε σύγκρουση µε τα άρθρα του ίδιου
του νόµου που συζητάµε σήµερα εδώ.
Επίσης, και τελειώνω µε αυτό, πρέπει να αφήσετε ήσυχο αυτόν
τον λογαριασµό. Κάτι πρέπει να κάνετε µε τον λογαριασµό του
ΕΛΑΠΕ. Βλέπουµε πάλι ότι καταργείται το 60%. Ελπίζω για τους
πόρους της δυτικής Μακεδονίας και της Μεγαλόπολης κάποια
στιγµή -το έχετε υποσχεθεί- το 6%, που το κάνετε 1%, να επανέλθει και να µην πω να αυξηθεί λόγω απολιγνιτοποίησης.
Και χρωστάω µία τελευταία απάντηση εκτός θέµατος από χθες
στον κ. Αµυρά, που έχει να κάνει µε την «AEGEAN» και θέλω να
του πω ότι βεβαίως θα πρέπει να στηριχθούν και οι αεροπορικές
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εταιρείες, όπως έγινε σε όλο τον κόσµο, όχι µόνο µε επιδότηση
θέσεων και τα λοιπά, µε κάποιους όρους και θα φέρω το παράδειγµα της Γερµανίας. Η γερµανική κυβέρνηση πήρε 20% των
µετοχών επιδοτώντας τη «LUFTHANSA», δύο µέλη στο διοικητικό
συµβούλιο µε δικαίωµα βέτο και αρνησικυρίας και βεβαίως έβαλε
και χέρι στα µπόνους που µοιράζουν στα στελέχη τους.
Αυτό εδώ δεν έγινε σε αυτή τη χώρα. Εποµένως εγώ ήµουν
εντός γραµµής. Ας δει και ο κ. Αµυράς αν η γραµµή του κόµµατός του τον καλύπτει.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Και εµείς ευχαριστούµε την κ. Πέρκα.
Τον λόγο τώρα να πάρει ο ειδικός αγορητής του Κινήµατος
Αλλαγής, ο κ. Γιώργος Αρβανιτίδης, αφού του παραχωρεί τη
θέση της η κ. Μανωλάκου.
Ορίστε, κύριε Αρβανιτίδη, έχετε τον λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ: Δεν έχουµε να χωρίσουµε κάτι µε
την κ. Μανωλάκου για να το βρούµε κατά την κοινοβουλευτική
τάξη.
Παίρνω τον λόγο χωρίς να θέλω να κάνω δευτερολογία, διότι
στην τοποθέτησή µου και στην τοποθέτηση πολλών συναδέλφων
είναι ξεκάθαρο ότι η ίδια η διαδικασία αδικεί την προσπάθεια και
του κυρίου Υπουργού, που είναι σε έναν κρίσιµο τοµέα, κρίσιµο
και για την πράσινη µετάβαση και τη νέα εποχή που διαµορφώνεται, αλλά και κρίσιµο για την ελληνική οικονοµία.
Δεν µπορεί να συνεχίσετε, κύριε Υπουργέ, και να ακολουθείτε
αυτόν τον τρόπο νοµοθέτησης, γιατί αδικείτε τη δική σας προσπάθεια, µε την οποία σε πάρα πολλά σηµεία µπορεί κάποιος να
συµφωνήσει.
Εµείς θα ψηφίσουµε αρνητικά στο νοµοσχέδιο µε τη δήλωση
-και θα ψηφίσουµε πάρα πολλά άρθρα- ότι διαφωνούµε απόλυτα
µε τη διαδικασία που ακολουθείτε, η οποία µπορεί να µας οδηγήσει στη συνέχεια να µη συµµετέχουµε. Συνειδητά έλειπα αρκετά από την Αίθουσα. Δεν έχω να προσθέσω κάτι, λοιπόν.
Έγιναν µονόλογοι από το Βήµα, όχι απαντήσεις ουσίας, όχι προβληµατισµός. Εγώ δεν έχω κανένα πρόβληµα όταν διαφωνώ µε
την Κυβέρνηση, αρκεί να αιτιολογεί η Κυβέρνηση ότι δεν λέτε
σωστά πράγµατα, γιατί αυτό ισχύει. Το να µην απαντάς, όµως,
στα βασικά επιχειρήµατα στα οποία σου τίθενται µε στοιχεία είναι
ένα έλλειµµα.
Για αυτό, λοιπόν, το έλλειµµα της συζήτησης και για τον τρόπο
νοµοθέτησης µε τις τροπολογίες όπως έρχονται τελευταία
στιγµή θα ψηφίσουµε αρνητικά και θα ψηφίσουµε πάρα πολλά
άρθρα.
Θέλω, επίσης, να αιτιολογήσω την ψήφο που θα ακολουθήσει
για την υπουργική τροπολογία 1106. Περιέχει το θετικό στοιχείο
που υπήρξε και η πρόταση του κ. Κεγκέρογλου πριν, όσον
αφορά για τον διακριτό χώρο ηλεκτρικό για τις ενεργειακές κοινότητες. Και η επιχειρηµατολογία µας και η αντίληψή µας και η
φιλοσοφία µας είναι να την ψηφίσουµε. Θα ψηφίσουµε θετικά,
παρ’ όλο που στις άλλες διατάξεις πιθανόν να µη συµφωνούµε,
και αυτό πρέπει να ακουστεί γιατί, ναι, θα ψηφίσουµε «ναι» στην
τροπολογία αυτή.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ευχαριστούµε τον κ.
Αρβανιτίδη.
Πριν καλέσω στο Βήµα την ειδική αγορήτρια του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας, την κ. Διαµάντω Μανωλάκου, να κάνω
µια ανακοίνωση στο Σώµα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης διαβίβασε στη Βουλή,
σύµφωνα µε το άρθρο 86 του Συντάγµατος και τον ν.3126/2003,
«Ποινική Ευθύνη των Υπουργών», όπως ισχύουν την 11η Οκτωβρίου 2021 ποινική δικογραφία που αφορά στον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Ιωάννη Πλακιωτάκη.
Και τώρα καλώ στο Βήµα για τη δική της δευτερολογία την ειδική αγορήτρια του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας, την κ.
Διαµάντω Μανωλάκου.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Δεν µας είπατε, κύριε Υπουργέ,
ποιες κάνετε δεκτές από τις βουλευτικές τροπολογίες.
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ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ (Υπουργός Περιβάλλοντος και
Ενέργειας): Και τις δύο.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Ναι, αλλά να τοποθετηθούµε. Και
τις δύο τις κάνετε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κύριε Υπουργέ, έχετε
τον λόγο.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Ναι, γιατί θέλω να τοποθετηθώ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ (Υπουργός Περιβάλλοντος και
Ενέργειας): Κύριε Πρόεδρε, αναφέρω ότι κάνω αποδεκτές τις

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

βουλευτικές τροπολογίες µε αριθµό 1101 και 1102. Η 1101 έχει
θέµα ασφάλισης εργατών σµύριδας. Η 1102 έχει θέµα τις χρήσεις του σταδίου «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ». Και, επίσης,
έχουµε καταθέσει και δύο υπουργικές τροπολογίες µε αριθµό
1105 και 1106, στις οποίες θα αναφερθώ στην οµιλία µου.
Καταθέτω, επίσης, και τις νοµοτεχνικές βελτιώσεις.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας
κ. Κωνσταντίνος Σκρέκας καταθέτει για τα Πρακτικά τις προαναφερθείσες νοµοτεχνικές βελτιώσεις, οι οποίες έχουν ως εξής:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κυρία Μανωλάκου,
έχετε τον λόγο.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Η κατάσταση µε τις πληµµύρες
είναι τραγική. Κανένα σχέδιο πρόληψης, αντιπληµµυρικής προστασίας δεν υπήρξε. Αυτό αποδεικνύεται. Και το λέω γιατί δεν
είναι ότι δεν υπήρξαν εκκλήσεις.
Ας πούµε οι τρεις δήµοι, ο Πειραιάς, η Νίκαια - Ρέντης και το
Μοσχάτο, έγκαιρα σας είχαν στείλει επιστολή για µέτρα άµεσης
προστασίας, γιατί από τα καµένα στον Κηφισό θα κατέβαζε ό,τι
µπορεί κανείς να φανταστεί και το καταλαβαίνετε και ήδη έχει
φουσκώσει. Η απάντηση ήταν ένα µπαλάκι, «είµαστε αναρµόδιοι,
το Υπουργείο Μεταφορών είναι υπεύθυνοι και η περιφέρεια».
Τώρα εάν πνιγούν άνθρωποι και καταστραφούν λαϊκές περιουσίες, από ποιους θα ζητάτε τα ρέστα;
Στην Κέρκυρα κόσµος έχει εγκλωβιστεί επάνω στις ταράτσες.
Εικόνες ντροπής βλέπουµε σε σχολικά συγκροτήµατα στη Φιλαδέλφεια, τη Νέα Ιωνία, σε κοντέινερ, αυτοσχέδιες γέφυρες µε τα
θρανία, λεωφορείο µε κόσµο στη γέφυρα εκεί κοντά έξω από το
ίδρυµα «Νιάρχος» και το νερό µέχρι τη µέση.
Αλήθεια, ποια θεωρείτε πρόληψη τελικά; Σας ρωτάµε. Το µήνυµα για επικίνδυνα καιρικά φαινόµενα; Εσείς να το διαβάσετε
και να µας πείτε τι µέτρα παίρνετε και να απολογηθείτε.
Τελικά, λεφτά για ανέγερση σχολείων ή αντιπληµµυρικά δεν
έχετε. Έχετε, όµως, δισεκατοµµύρια κάθε χρόνο για το ΝΑΤΟ
και ενίσχυση των οµίλων ανανεώσιµων πηγών ενέργειας µέσα και
από αυτό το νοµοσχέδιο.
Και απευθυνόµενο στον κόσµο θέλω να πω ότι όταν εµείς λέµε
«διεκδικούµε λεφτά για λαϊκές ανάγκες και όχι για το κεφάλαιο»,
ακριβώς αυτά εννοούµε. Να µην καιγόµαστε το καλοκαίρι και πνιγόµαστε στις δυνατές βροχές καταστρέφοντας λαϊκές περιουσίες, που µε κόπο και πολλές πολλές θυσίες φτιάχτηκαν.
Σε ό,τι αφορά τις τροπολογίες, νύχτα τις φέρατε για να µη συζητηθούν, να µην καλεστούν ακριβώς αυτοί που ενδιαφέρονται
και που θίγονται.
Στην 703, για την οποία ζητήσαµε και ονοµαστική ψηφοφορία,
βεβαίως την καταψηφίζουµε -δεν το συζητάµε- και ζητάµε την
απόσυρσή της, γιατί είναι απαράδεκτη και προκλητική για δύο
λόγους και για τα δύο της άρθρα: Αναφέρεται στον νατοϊκό µηχανισµό διενέργειας διεθνών διαγωνισµών σε τακτοποίηση
χρεών του Λιµενικού προς αυτό. Δηλαδή, το Λιµενικό Σώµα, πέρα
από τις Ειδικές Δυνάµεις, εντάσσεται σε διαδικασίες προµηθειών
και εκπαίδευσης του ΝΑΤΟ. Δηλαδή, όπως γίνεται µε το σύνολο
του κρατικού µηχανισµού, να υπηρετεί τη νατοϊκή µηχανή του
πολέµου, αυτό το πολεµικό σφαγείο.
Και, βεβαίως, εκεί που είναι προκλητικό είναι η κατάργηση οργανικών θέσεων στα ποντοπόρα πλοία. Δηλαδή, µετά από ναυτεργάτες χωρίς ασφάλιση, χωρίς συλλογικές συµβάσεις κ.λπ.,
ουσιαστικά τους αφήνετε και χωρίς οργανικές θέσεις. Αυτό είναι
επικίνδυνο για τη ζωή και την ασφάλεια στη θάλασσα. Όµως,
είναι πολύ βολικό για τα κέρδη του εφοπλιστικού κεφαλαίου. Και
αυτό κάνετε. Ήδη τα συνδικάτα τα ναυτεργατικά είναι σε κινητοποίηση. Έβγαλαν καταγγελία. Εµείς καταθέτουµε την ανακοίνωσή τους στα Πρακτικά.
Για τη 1104 θα προτιµούσαµε να ψηφίσουµε χωριστά τα
άρθρα, γιατί σε ορισµένα συµφωνούµε, όπως είναι αυτά που
αφορούν τους Δήµους Ιστιαίας, Αιδηψού, Μαντουδίου, Λίµνης
και Αγίας Άννας. Βεβαίως, άλλα είναι απαράδεκτα, ειδικά αυτά
που ενισχύουν το κεφάλαιο και ξεπουλάνε τη ΛΑΡΚΟ.
Σε ό,τι αφορά το άρθρο που είναι τµηµατική καταβολή των επιχορηγήσεων στα νοσοκοµεία λέµε «παρών», γιατί το ουσιαστικό
ζήτηµα δεν είναι οι δόσεις, αλλά το κύριο είναι ότι διαχρονικά
είναι ανεπαρκές το ποσό της κρατικής επιδότησης που εκφράζεται στο σοβαρό πρόβληµα υποστελέχωσης του εξοπλισµού,
των υποδοµών και των άµεσων ή έµµεσων πληρωµών των ασθενών στα δηµόσια νοσοκοµεία. Και βεβαίως οι δαπάνες έχουν µειωθεί δραστικά από το 2015 µέχρι το 2019, τουλάχιστον κατά
4,3%.
Στη 1105 θα θέλαµε χωρισµό σε ό,τι αφορά τη βόρεια Εύβοια
και είναι ευνοϊκό. Θέλουµε να την ψηφίσουµε, αλλά είναι απαράδεκτο να χρησιµοποιείτε τη µεγάλη καταστροφή για να αναθέτετε αντιδιαβρωτικά-αντιπληµµυρικά έργα σε ορεινούς υδρονο-
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µικούς όγκους αξίας πολύ υψηλών ποσών, όταν υπάρχει το πλαίσιο για να γίνουν πιο σύντοµα και να υπάρχει διαφάνεια. Όµως,
εδώ τελικά θέλετε να ευνοήσετε συγκεκριµένους.
Επίσης, πραγµατικά γελάει κανείς µε την τροπολογία του άρθρου 50 σε αυτό το νοµοσχέδιο. Επιχειρείτε πάνω στις ράγες
που ήδη θεσµοθετήσατε να κάνετε µια κλιµάκωση του ύψους
προστίµων, αφού τους υποσχεθήκατε ότι θα είναι µονοθεσίες.
Εδώ βάζετε το ύψος των προστίµων µε καθοριστικό κριτήριο
ποιο; Όχι τη σοβαρότητα, δηλαδή την επικινδυνότητα της προκαλούµενης ρύπανσης, αλλά τον τζίρο της εταιρείας που ρυπαίνει. Τελικά πάτε να συγκαλύψετε πραγµατικά µεγάλα περιβαλλοντικά εγκλήµατα.
Η 1106 είναι κι αυτή µια σειρά τροπολογιών που θα µπορούσαν να είναι και νοµοσχέδιο, όµως θα πω κάτι το οποίο είναι το
πιο προκλητικό. Κατά παρέκκλιση των αποφάσεων της Ρυθµιστικής Αρχής Ενέργειας, του ενεργειακού σχεδιασµού που έχετε,
δεν ισχύει ούτε ακόµα και αυτός ο στοιχειώδης έλεγχος που γίνεται µε τη Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας µε επιστηµονικές αναλύσεις και προτάσεις. Εδώ τι λέτε; «Κάνουµε ό,τι θέλουµε, αρκεί
να ικανοποιήσουµε τις απαιτήσεις και την κερδοφορία των επιχειρηµατικών οµίλων.». Μέχρι και απόφαση άρσης κορεσµού.
Είναι απαράδεκτο και φυσικά το καταψηφίζουµε.
Σε ό,τι αφορά την πρόταση του κ. Βρούτση, κι εµείς είχαµε καταθέσει ερώτηση και ζητούσαµε όχι µόνο να πληρωθούν για το
2021, αλλά εκκρεµεί και το 2019, χωρίς απαιτήσεις για την ποσότητα της παραγωγής, γιατί υπήρχε πρόβληµα και µε τον κορωνοϊό, όµως οι εργάτες είναι µέσα στην αγωνία και ζητούν και
εκσυγχρονισµό της εξόρυξης για τη σµύριδα. Παρ’ όλα αυτά
εµείς θα την ψηφίσουµε, αλλά υπάρχουν ακόµα εκκρεµότητες.
Σ’ ό,τι αφορά την τροπολογία για το στάδιο «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ», να σας πω κάτι; Ποιες είναι οι λαϊκές ανάγκες; Το
λέω για να δώσουµε και µια απάντηση στο τι εννοούµε λαϊκές
ανάγκες. Είναι το εµπόριο των αθλητικών ειδών; Όχι βέβαια.
Είναι τα αντιπληµµυρικά, τα αντισεισµικά, οι δρόµοι, τα σύγχρονα
σχολεία κ.λπ.. Ούτε είναι το ίδιο µε τις ανάγκες των ανθρώπων
µε αναπηρία ή αποκατάσταση τραυµατισµών, γιατί ποιος θα παρέχει αυτές τις υπηρεσίες σ’ έναν χώρο δηµόσιο; Μιλάµε για
ιδιώτες, για εταιρείες. Δεν µιλάµε για κρατικές υπηρεσίες. Μπορεί κάποιες ανάγκες να είναι σωστό να παρέχονται. Βεβαίως.
Όµως από ποιον και για ποιον; Μιλάµε για προσαρµογές ακόµα
σε χρήσεις γης, προκειµένου να γίνουν µαγαζιά σε δηµόσιους
χώρους. Εντάξει, εδώ είναι φως φανάρι ότι είναι µια τροπολογία
για την κερδοφορία της ΠΑΕ Ολυµπιακός, που από φίλαθλη γίνεται εµπορική ανώνυµη εταιρεία. Δεν µπορούµε να το ψηφίσουµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ευχαριστώ πολύ την
κ. Μανωλάκου.
Τον λόγο έχει ο Βουλευτής της Ελληνικής Λύσης κ. Κωνσταντίνος Χήτας.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΗΤΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Μόνο ένα ερώτηµα έχω να υποβάλω στον Υπουργό, για να
γνωρίζουµε τι θα ψηφίσουµε. Το έθεσα κατά τη διάρκεια της οµιλίας µου και στον Υφυπουργό και δεν πήρα απάντηση.
Κύριε Σκρέκα, αφορά στην τροπολογία 1105. Αν έχετε την καλοσύνη, να µας απαντήσετε για να δούµε τι θα ψηφίσουµε. Ακούγεται καλή, τη διαβάζουµε ως καλή. Αφορά στην αναστολή
υποβολής αιτήσεων για τα αιολικά πάρκα στα καµένα στην Εύβοια. Επίσης λέτε ότι ακόµα και εκκρεµείς αιτήσεις για χορήγηση
αδειών απορρίπτονται -σωστά- και ανακαλούνται όσες έχουν εκδοθεί από 1η Γενάρη του 2021, δηλαδή για ό,τι άδεια έχει δοθεί
και αφορά σε αιολικά πάρκα στα καµένα πλέον της βόρειας Εύβοιας, εδώ λέτε για αναστολή.
Ρωτάµε το εξής: Είναι προσωρινή η αναστολή; Αν είναι προσωρινή η αναστολή, δεν µπορούµε να την ψηφίσουµε, γιατί είµαστε κατά αυτού. Δηλαδή αν είναι σε πέντε µήνες να δώσετε
άδεια στα καµένα να µπουν ανεµογεννήτριες, δεν µπορούµε να
την ψηφίσουµε. Απαντήστε µας για να ξέρουµε.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ευχαριστούµε τον κ.
Χήτα.
Τον λόγο έχει ο Βουλευτής και εισηγητής της Νέας Δηµοκρα-
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τίας κ. Κωνσταντίνος Κόλλιας. Μετά θα µιλήσει ο Υπουργός κ.
Σκρέκας.
Ορίστε, κύριε Κόλλια.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΛΛΙΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θα συνεχίσω την εισήγησή µου για εκείνα τα τµήµατα του νοµοσχεδίου που δεν πρόλαβα να εκθέσω κατά την πρωτολογία
µου. Πριν ξεκινήσω, όµως, θα ήθελα πραγµατικά να εκφράσω
την ευαρέσκειά µου τόσο προς την ηγεσία όσο και προς τους
συνεργάτες του Υπουργείου Περιβάλλοντος, διότι σήµερα µας
κατέθεσαν ένα νοµοσχέδιο στο οποίο έχουν ληφθεί πολύ σηµαντικές επισηµάνσεις που είχαν διατυπωθεί στη διαβούλευση, ένα
νοµοσχέδιο σηµαντικά βελτιωµένο και χρήσιµο για το σπουδαίο
περιβαλλοντικό ζήτηµα της ενεργειακής απόδοσης και της εξοικονόµησης ενέργειας.
Ως προς την απολιγνιτοποίηση, καταργείται η υποχρέωση
αποεπένδυσης η οποία είχε προβλεφθεί στο πλαίσιο της ίδιας
υπόθεσης και δίνεται στη ΔΕΗ η δυνατότητα συγχώνευσης µε
απορρόφηση από τη ΔΕΗ των εταιρειών «Λιγνιτική Μεγαλόπολης
Μονοπρόσωπη Α.Ε.» και «Λιγνιτική Μελίτης Μονοπρόσωπη Α.Ε.».
Εν συνεχεία, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα αναφερθώ στο
έκτο µέρος του παρόντος νοµοσχεδίου, που προβλέπει διατάξεις
για τον εκσυγχρονισµό του πλαισίου που διέπει τις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις και συγκεκριµένα επαναπροσδιορίζεται η
διαδικασία διεξαγωγής περιβαλλοντικών ελέγχων, µε ενιαίο
τρόπο, εντός καθορισµένων προθεσµιών και µεταξύ άλλων ποιες
ενέργειες θα δροµολογούνται σε περιπτώσεις διαπίστωσης παραβάσεων και υποτροπής των παραβατών, καθώς και πότε στις
εκάστοτε παραβάσεις ελλοχεύει ο κίνδυνος για το δηµόσιο συµφέρον.
Θα πρέπει µάλιστα να αποσαφηνιστεί ότι οι έλεγχοι αυτοί θα
αποσκοπούν στη βελτίωση της περιβαλλοντικής διαχείρισης και
δεν θα έχουν τιµωρητικό χαρακτήρα, εκτός βέβαια αν πρόκειται
για άκρως σηµαντικές παραβάσεις, µε σοβαρό κίνδυνο για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.
Περαιτέρω, θα συσταθεί στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και
Ενέργειας Γενική Διεύθυνση Σώµατος Επιθεωρητών και Ελεγκτών, η οποία θα αντικαθιστά την Ειδική Υπηρεσία Επιθεώρησης
Περιβάλλοντος.
Τέλος, θεσπίζονται και κάποιες µεταβατικές διατάξεις µέχρι
την ολοκλήρωση του θεσµικού πλαισίου µε την έκδοση της προβλεπόµενης υπουργικής απόφασης.
Με το έβδοµο µέρος, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αποσαφηνίζονται ορισµένα σηµεία του ν.4819/2021, ενώ ειδικότερα διευκρινίζεται ότι µόνο οικονοµικοί αυτοέλεγχοι των συλλογικών
συστηµάτων εναλλακτικής διαχείρισης θα διενεργούνται από ορκωτούς λογιστές. Ακόµα, αποσαφηνίζεται ότι το σύνολο των µονάδων που επεξεργάζονται απόβλητα υπόκειται σε έγκριση ή
γνωστοποίηση λειτουργίας, σύµφωνα µε τις κατά περίπτωση
σχετικές διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας, καθώς και την υποχρέωση να διαθέτουν ασφαλιστήριο συµβόλαιο, εφόσον διαχειρίζονται επικίνδυνα απόβλητα τρίτων στις εγκαταστάσεις τους.
Ταυτόχρονα, καταργούνται άµεσα οι προϊσχύουσες διατάξεις
αναφορικά µε τον Ελληνικό Οργανισµό Ανακύκλωσης, το περιεχόµενο των οποίων υπερκαλύπτεται από τις διατάξεις του τέταρτου µέρους του ν.4819/2021. Με αυτόν τον τρόπο επιταχύνεται
πλήρως η ενεργοποίηση του ΕΟΑΝ.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κύριε Πρόεδρε, τελειώνω σε δύο λεπτά.
Διευκρινίζεται, επίσης, ότι ο ΕΟΑΝ έχει τη δυνατότητα να χρηµατοδοτεί µεταξύ άλλων και εταιρείες παραγωγής πλαστικών
προϊόντων µιας χρήσης. Προβλέπεται ότι ο προσωρινός ορισµός
του γενικού διευθυντή του ΕΟΑΝ µπορεί να γίνει άµεσα, καθώς
θεωρείται ουσιώδους σηµασίας για την ταχύτερη µετάβαση του
ΕΟΑΝ στον νέο του ρόλο, όπως αυτός καθορίζεται στον
ν.4819/2021.
Στο όγδοο µέρος εισάγονται διατάξεις που αφορούν τις αρµοδιότητες της Γενικής Γραµµατείας Φυσικού Περιβάλλοντος και
Υδάτων. Ειδικότερα, παρατείνεται από τη λήξη της για τέσσερις
µήνες η προθεσµία υποβολής αντιρρήσεων κατά του περιεχοµένου των δασικών χαρτών, η ανάρτηση των οποίων υλοποιείται
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εντός του 2021. Τούτο διότι εξαιτίας των πολυάριθµων πυρκαγιών, αρκετές διευθύνσεις δασών αντιµετωπίζουν πρόβληµα
στην ταυτόχρονη ενασχόληση µε την αποκατάσταση των περιοχών που επλήγησαν από τη µία και τη διαχείριση των δασικών
αρχών από την άλλη.
Εν κατακλείδι, στο ένατο µέρος ρυθµίζονται λοιπά θέµατα αρµοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εισάγεται µεταβατική διάταξη δυνάµει της οποίας εξισώνονται τα
ποσοστά που αποδίδονται στο Πράσινο Ταµείο 50% από 70% και
στο Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών και Εξοικονόµησης ΕνέργειαςΚΑΠΕ 50% από 30% από τα ποσά των παραβόλων που θα εισπράττονται από: α) τους ενεργειακούς επιθεωρητές για την
εγγραφή τους στο Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών και β)
τους υπόχρεους και ωφελούµενους ανά ενεργειακή επιθεώρηση
για τη διαχείριση του αρχείου επιθεωρήσεως κτηρίων προς όφελος του Κέντρου Ανανεώσιµων Πηγών και Εξοικονόµησης Ενέργειας-ΚΑΠΕ.
Πέραν τούτων, όµως, καταργείται ο περιορισµός των 200.000
ευρώ ως το ανώτατο ποσό που αποδίδεται κατά τα ανωτέρω ετησίως στο ΚΑΠΕ. Και εδώ να πούµε ότι οι προµνησθείσες ρυθµίσεις θα ισχύουν για τα ποσά των παραβόλων που εισπράττονται
από την 1η Ιανουαρίου 2022 και εφεξής.
Τέλος, προβλέπεται η παράταση ως τις 15-9-2022 κατ’ ανώτατο όριο, όπως µας εξήγησε και ο κύριος Υπουργός, της αναστολής στην έκδοση εγκρίσεων δόµησης, αδειών δόµησης,
καθώς και στην εκτέλεση κάθε οικοδοµικής εργασίας για συγκεκριµένη περιοχή του ορεινού όγκου του Υµηττού και πιο συγκεκριµένα στα τµήµατα που εµπίπτουν στα διοικητικά όρια των
Δήµων Κρωπίας, Βάρης, Βούλας, Βουλιαγµένης, Παπάγου, Χολαργού, Ηλιουπόλεως, Ελληνικού, Αργυρούπολης, Παιανίας και
Γλυφάδας.
Στο σηµείο αυτό και προτού ολοκληρώσω την εισήγησή µου,
κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να προσθέσω ότι, όπως είναι φανερό
από όλα όσα προεκτέθηκαν και στην πρωτολογία µου και τώρα,
το παρόν σχέδιο νόµου σαφέστατα προάγει µία σειρά στόχων µε
τους οποίους ευνοείται µία µακρόπνοη πολιτική για την κλιµατική
αλλαγή.
Οι προτεινόµενες ρυθµίσεις είναι προσαρµοσµένες στις βέλτιστες περιβαλλοντικές πρακτικές που ακολουθούνται σε άλλα
κράτη-µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και καθεµία από αυτές
είναι απόλυτα συµβατή µε το Σύνταγµα και το Κοινοτικό Δίκαιο,
µε σεβασµό στον άνθρωπο και στο περιβάλλον.
Όπως βλέπουµε, λοιπόν, πρόκειται για µία σειρά διατάξεων
που προωθούν τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης σε ολόκληρη την ενεργειακή αλυσίδα, µε απώτερο στόχο να ωφεληθεί
το περιβάλλον, να µειωθούν οι εκποµπές των αερίων του θερµοκηπίου, να βελτιωθεί το επίπεδο ποιότητας του ατµοσφαιρικού
αέρα και να προστατευθεί κατ’ επέκταση η δηµόσια υγεία.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Θέτει, επίσης, τις βάσεις για τη διασφάλιση της ενεργειακής
ασφάλειας µέσω της µείωσης της εξάρτησης από την εισαγόµενη ενέργεια, την περικοπή του ενεργειακού κόστους για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, την άµβλυνση της ενεργειακής
ένδειας, την αύξηση της ανταγωνιστικότητας µέσω της δηµιουργίας περισσότερων θέσεων εργασίας, καθώς και την ισχυροποίηση της επενδυτικής ασφάλειας.
Σε όλους τους παραπάνω στόχους συµµετέχει και η Ελλάδα,
στο πλαίσιο της υλοποίησης τόσο των ευρωπαϊκών πολιτικών
όσο και της εθνικής ενεργειακής στρατηγικής. Όλοι αυτοί οι στόχοι εξυπηρετούνται άριστα.
Επανέρχοµαι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι και φρονώ ότι το
νοµοσχέδιο που έχουµε µπροστά µας, πέραν των εθνικών στόχων που υπηρετεί, τους οποίους σάς εξέθεσα εκτενώς ανωτέρω,
εναρµονίζεται πλήρως µε τα οριζόµενα στις διατάξεις τόσο του
κανονισµού 2018/1999 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 11ης Δεκεµβρίου 2018,
όσο και του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισµού 2019/826 της Επιτροπής της 4ης Μαρτίου 2019. Συµπορεύεται δε µε το Ενωσιακό
Δίκαιο, τις ευρωπαϊκές πρακτικές και τις οικείες δικαστικές απο-
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φάσεις. Ως εκ τούτου, σας καλώ και πάλι να το υπερψηφίσουµε.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ευχαριστούµε κι
εµείς τον κ. Κόλλια.
Στο σηµείο αυτό, θέλω να ευχηθώ κι εγώ προσωπικά στη
Φώφη Γεννηµατά, πιστεύοντας ότι εκφράζω όλους τους Βουλευτές, γρήγορη ανάρρωση από την τελευταία της περιπέτεια και
ταχεία επάνοδο πάλι κοντά µας.
Επίσης, θα ήθελα να κάνω µια ανακοίνωση προς το Σώµα. Οι
Υπουργοί Πολιτισµού και Αθλητισµού, Οικονοµικών, Ανάπτυξης
και Επενδύσεων, Εξωτερικών, Παιδείας και Θρησκευµάτων, ο
Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών, καθώς και οι Υφυπουργοί
στον Πρωθυπουργό και Πολιτισµού και Αθλητισµού κατέθεσαν
στις 14-10-2021 σχέδιο νόµου: «Κύρωση της Συµφωνίας Συνεργασίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και
της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Πολωνίας στους τοµείς
πολιτισµού, εκπαίδευσης, επιστηµών, αθλητισµού, νεολαίας και
µέσων ενηµέρωσης», το οποίο παραπέµπεται στην αρµόδια
Διαρκή Επιτροπή.
Και τώρα καλώ στο Βήµα τον Υπουργό Περιβάλλοντος και
Ενέργειας, τον κ. Σκρέκα.
Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο και µάλιστα θα έχετε
στη διάθεσή σας περισσότερο χρόνο, προκειµένου να τοποθετηθείτε, όπως προείπατε, και επί των δύο τροπολογιών και πιο
συγκεκριµένα επί της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 1105 και ειδικό 96 και επί της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 1106 και ειδικό
97.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ (Υπουργός Περιβάλλοντος και
Ενέργειας): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κατ’ αρχάς, θα ήθελα να πω ότι άκουσα σχεδόν το σύνολο των
Βουλευτών που µίλησαν, πέρα από την ώρα που έλειπα, γιατί
εδώ δίπλα σε κεντρικό ξενοδοχείο είχαµε τη δυνατότητα σήµερα
να υπογράψουµε ένα µνηµόνιο συνεργασίας µε τον οµόλογο Αιγύπτιο Υπουργό Ηλεκτρικής Ενέργειας, τον κ. Σάκερ. Πρόκειται
για ένα µνηµόνιο συνεργασίας µεταξύ Ελλάδας και Αιγύπτου, το
οποίο προδιαγράφει το πλαίσιο µε το οποίο προωθούµε τη συνεργασία για την κατασκευή ενός υποθαλάσσιου ηλεκτρικού καλωδίου που θα διασυνδέσει το ηλεκτρικό δίκτυο της Αιγύπτου µε
το ηλεκτρικό δίκτυο της Ελλάδος για τη µεταφορά πράσινης, καθαρής ηλεκτρικής ενέργειας που θα παράγεται στην Αίγυπτο και
µέσω της Ελλάδας θα µπορεί να εξάγεται στις βόρειες χώρες,
πάνω από την Ελλάδα δηλαδή, και στην Κεντρική Ευρώπη.
Όπως καταλαβαίνετε, εκεί το κόστος κατασκευής ενός φωτοβολταϊκού είναι πολύ πολύ πιο ανταγωνιστικό από το κόστος κατασκευής στην Ευρώπη, ακόµα και στην Ελλάδα. Άρα µέσα από
αυτή την πολύ πιο χαµηλή τιµή παραγωγής πράσινης ηλεκτρικής
ενέργειας θα µπορούµε να βοηθήσουµε και να διασφαλίσουµε
και τη σταθερότητα και την επάρκεια του ηλεκτρικού δικτύου της
χώρας µας, αλλά και να διαφοροποιήσουµε τις πηγές εφοδιασµού. Έτσι θα βοηθήσουµε βέβαια και την ηλεκτρική µας ευελιξία και από την άλλη θα διασφαλίσουµε ότι θα προστατεύουµε
ακόµα περισσότερο το περιβάλλον και θα καταφέρουµε να πετύχουµε τους στόχους µας και εµείς, όπως βέβαια και η Ευρώπη,
για µεγαλύτερη διείσδυση των ΑΠΕ στο ηλεκτρικό µας µείγµα.
Και εγώ µε τη σειρά µου θα ήθελα από καρδιάς να ευχηθώ περαστικά στην κ. Γεννηµατά. Είµαι βέβαιος ότι µε τη δυναµικότητα
που τη διακρίνει αλλά και µε τη βοήθεια του Θεού θα ξεπεράσει
το πρόβληµά της και θα την έχουµε εδώ σύντοµα και πολύ δυνατή.
Καταλαβαίνω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, την καλοπροαίρετη κριτική, την εποικοδοµητική κριτική, όταν αυτή πραγµατοποιείται και συµβαίνει από τους εκπροσώπους της Αντιπολίτευσης και µάλιστα επί της ουσίας την επιδιώκουµε και τη ζητούµε, γιατί πραγµατικά µέσα από την κριτική µπορούµε να βελτιώσουµε νοµοθετικές διατάξεις και τελικά να προσφέρουµε
καλύτερο έργο και καλύτερα πράγµατα στον τόπο µας και στους
Έλληνες πολίτες, γιατί αυτός είναι ο στόχος µας. Κατανοώ
ακόµα και την υπερβολική κριτική σε κάποιον βαθµό, ακόµα και
την έωλη κριτική µέσα στο πλαίσιο µιας κοινοβουλευτικής αντιπαράθεσης. Εκείνο, όµως, που πραγµατικά δεν µπορώ να κατανοήσω είναι η κριτική, ιδίως από την Αξιωµατική Αντιπολίτευση,
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από τον ΣΥΡΙΖΑ, σε θέµατα τα οποία θα έπρεπε να τα ξεχάσει
και να τα αφήσει πίσω, γιατί είναι θέµατα τα οποία ακόµα είναι
νωπά και τα θυµάται ο ελληνικός λαός.
Για παράδειγµα, άκουσα κριτική για το θέµα της ΔΕΗ και
πραγµατικά δεν µπορώ να καταλάβω πώς είναι δυνατόν οι εκπρόσωποι Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ να καταγγέλλουν την Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας για την πορεία της ΔΕΗ και για τις
επιλογές που έχει κάνει για να στηρίξει τον βασικό πυλώνα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη χώρα και έναν από τους βασικούς πυλώνες οικονοµικής ανάπτυξης της χώρας µας, όταν
εκείνοι, όταν κυβερνούσαν, χρέωσαν τη ΔΕΗ -µόνο το 2018 και
το 2019- µε 2,5 δισεκατοµµύρια ευρώ χρέη. Δηλαδή, η ΔΕΗ είχε
το 2018 800 εκατοµµύρια ζηµιές και το 2019 ξεπέρασε το 1,5 δισεκατοµµύριο ζηµιές. Δηλαδή, αν συνέχιζε να κυβερνά ο ΣΥΡΙΖΑ,
µε τις επιλογές που είχε κάνει, η ΔΕΗ θα συσσώρευε πάνω από
ένα δισεκατοµµύριο ζηµιές κάθε χρόνο.
Κι έρχονται και µιλάνε και κρίνουν την Κυβέρνηση για τη ΔΕΗ,
που την πήρε µε χρηµατιστηριακή αξία κάτω από 300 εκατοµµύρια ευρώ! Είχε φτάσει κάποια στιγµή κάτω από 200 εκατοµµύρια
ευρώ. Δηλαδή, η αξία της ΔΕΗ, αυτού του τεράστιου οργανισµού, είχε φτάσει να ξεπερνάει λίγο την αξία ενός καλού περιπτέρου στην Αττική! Κι έρχονται να τη συγκρίνουν µε τη ΔΕΗ τη
σηµερινή, που η χρηµατιστηριακή της αξία ξεπερνάει τα 2 δισεκατοµµύρια ευρώ κι όταν έχουµε προχωρήσει σε µία µετοχοποίηση του 17%, το οποίο θα αποφέρει πάνω από 750 εκατοµµύρια
ευρώ στα ταµεία της εταιρείας, για να είναι πολύ πιο ισχυρή, για
να µπορέσει να προχωρήσει σε επενδύσεις σε ανανεώσιµες
πηγές ενέργειας, για να µπορεί να αντικαταστήσει τις παλιές
ενεργοβόρες, λιγνιτικές, ρυπογόνες ηλεκτρικές µονάδες µε νέες
επενδύσεις από ανανεώσιµες πηγές ενέργειας και µε αυτόν τον
τρόπο να ισχυροποιήσει τη θέση της και το µερίδιο αγοράς στην
πράσινη ενέργεια. Έτσι, µε αυτόν τον τρόπο θα διασφαλίσει κι
ένα ισχυρό µέλλον. Πώς µπορεί να υπάρξει ασφαλές και επαρκές
ηλεκτρικό σύστηµα στη χώρα χωρίς να υπάρχει ΔΕΗ; Σήµερα αντιπροσωπεύει και καλύπτει το 65% ως µερίδιο αγοράς της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας.
Είναι δυνατόν, λοιπόν, να έρχονται οι Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ
και να εγκαλούν την Κυβέρνηση για τις επιλογές που έχει κάνει
για τη ΔΕΗ; Η ΔΕΗ έχει σωθεί και αυτή τη στιγµή µάλιστα αναπτύσσεται και πέρα από τα σύνορα της Ελλάδας.
Στο χωριό µου πάντως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ, λένε: «Μην ξύνεστε στην γκλίτσα του τσοπάνη.». Εσείς
αυτό κάνετε κάθε φορά, όταν µιλάτε, επειδή κυβερνήσατε πέντε
χρόνια, για θέµατα για τα οποία θα έπρεπε να µη µιλάτε και να
τα αφήσετε πίσω, µήπως και ξεχάσει ο κόσµος και σας δει µε θετικό µάτι. Βλέπω ότι αυτό, δυστυχώς, αργεί να γίνει.
Από κει και πέρα, συζητήσατε για το ειδικό χωροταξικό για τις
ΑΠΕ και είπατε ότι δήθεν δεν υπάρχει ένα ειδικό χωροταξικό για
τις ΑΠΕ. Πέντε χρόνια που κυβερνήσατε αναθέσατε καµµία µελέτη για να γίνει και να ολοκληρωθεί, για το ειδικό χωροταξικό
για τις ΑΠΕ, ώστε να ξέρουν οι επενδυτές πού µπορούν να κατασκευάσουν, τι µπορούν να κατασκευάσουν, πού µπορεί να τοποθετηθεί µια ανεµογεννήτρια, χωρίς να δηµιουργεί πρόβληµα
στο φυσικό περιβάλλον και στο πολιτιστικό περιβάλλον και χωρίς
να δηµιουργεί πρόβληµα και στις τοπικές κοινωνίες;
Μιλάτε για θαλάσσιο χωροταξικό. Κάνατε τίποτε για το θαλάσσιο χωροταξικό για τις ΑΠΕ; Προωθήσατε κάποιο σχήµα στήριξης θαλάσσιων αιολικών; Δεν κάνατε τίποτα απολύτως.
Ρωτήσατε αν έχουµε προχωρήσει και τι έχουµε κάνει για
σχήµα στήριξης αποθήκευσης. Είπατε εδώ ότι είναι σηµαντικό
να εγκαταστήσουµε συστήµατα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, πράσινης ηλεκτρικής ενέργειας. Πέντε χρόνια κυβερνούσατε. Κάνατε τίποτα γι’ αυτό; Φέρατε κάποιο σχήµα στήριξης,
κάποια νοµοθετική πρόνοια για την εγκατάσταση συστηµάτων
αποθήκευσης στη χώρα µας, όπως για παράδειγµα για τις µπαταρίες;
Εµείς έχουµε καταθέσει, έχουµε προκοινοποιήσει σχήµα στήριξης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ανταγωνισµού και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ενέργειας, ώστε να πάρουµε έγκριση. Ελπίζουµε
ότι αυτό θα γίνει µέχρι το τέλος του χρόνου. Μάλιστα, έχουµε
αξιοποιήσει και 450 εκατοµµύρια ευρώ από το Ταµείο Ανάκαµ-
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ψης, ώστε να εγκατασταθούν αυτά τα συστήµατα αποθήκευσης
και να µην κοστίζουν τόσο πολύ ως κεφάλαιο επενδυόµενο στο
ηλεκτρικό σύστηµα και, άρα, να έχουν όφελος οι καταναλωτές,
δηλαδή οι καταναλωτές να έχουν πολύ πιο ανταγωνιστικές τιµές
ηλεκτρικής ενέργειας.
Ρωτήσατε αν υπάρχουν εργοστάσια φυσικού αερίου και πώς
αποσύρουµε τις λιγνιτικές µονάδες, χωρίς από την άλλη να
έχουν κατασκευαστεί πιο σύγχρονα, φυσικά και πολύ λιγότερο
ρυπογόνα εργοστάσια φυσικού αερίου. Ερωτώ το εξής: Πέντε
χρόνια ήσασταν. Μήπως καταθέσατε κάποιο σχήµα στήριξης, κάποιον µηχανισµό διαθεσιµότητας, capacity mechanism, ώστε να
µπορέσουν οι επενδυτές να λάβουν την επενδυτική απόφαση και
να µπορέσουµε σήµερα να έχουµε επάρκεια εφοδιασµού; Πράγµατι, από τη µία, επί πέντε χρόνια δεν µπήκε ούτε µία βίδα επί
της ουσίας στις λιγνιτικές µονάδες της ΔΕΗ, µε αποτέλεσµα
αυτές σήµερα σιγά-σιγά να αποσύρονται επειδή δεν µπορούν να
δουλέψουν, γιατί εµείς έχουµε πει ότι θα αποσυρθούν µέχρι το
2028. Δεν είπαµε ότι το 2021 προσπαθούµε να τις βάλουµε µπροστά όποτε τις έχουµε ανάγκη. Έχουν µείνει πέντε χρόνια χωρίς
ουσιαστικές παρεµβάσεις ώστε να µπορούν να λειτουργούν έτσι
όπως χρειάζεται και µε αποδοτικότητα για τη ΔΕΗ.
Άρα µην έρχεστε και µιλάτε για πράγµατα για τα οποία δεν
σας συµφέρει. Καταλαβαίνω, βέβαια, την κριτική -επαναλαµβάνω, ακόµα και την υπερβολική κριτική-, αλλά όχι την κριτική
που αφορά θέµατα για τα οποία εσείς έχετε, δυστυχώς, πεπραγµένα και µε πολύ άσχηµες καταγραφές.
Από εκεί και πέρα, ήρθατε και µιλήσατε ακόµα και για τις πυρκαγιές. Είπατε: «Τι κάνατε για τις πυρόπληκτες περιοχές; Έχουν
προχωρήσει τα έργα αποκατάστασης, τα έργα προστασίας;».
Αυτό εντάσσεται, επίσης, σ’ αυτά τα οποία θα έπρεπε να ξεχάσετε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί δυστυχώς πυρκαγιές διαφορετικού µεγέθους, µικρότερες ή
µεγαλύτερες -δεν έχει σηµασία- συνέβησαν και επί των ηµερών
σας. Και ποια ήταν τα αποτελέσµατα; Πόσο γρήγορα εσείς ανταποκριθήκατε τότε στα µέτρα προστασίας και στα µέτρα αποκατάστασης αυτών των περιοχών; Να σας πω κάποια
παραδείγµατα. Το καλοκαίρι του 2015 είχαµε πυρκαγιά στον
Υµηττό Αττικής που έκαψε πέντε χιλιάδες στρέµµατα, όχι πάρα
πολλά. Όµως, είναι πολύ σηµαντικό. Ακόµα και ένα δέντρο να
καεί, είναι πάρα πολύ σηµαντικό, ιδίως όταν είναι σε περιαστική
περιοχή. Μιλάµε για πέντε χιλιάδες στρέµµατα όµως το καλοκαίρι του 2015. Πότε ξεκίνησαν τα αντιδιαβρωτικά έργα πάνω
από την Αττική; Ξεκίνησαν το καλοκαίρι του 2016, έναν χρόνο
µετά.
Στην Κινέτα Αττικής είχαµε πυρκαγιά στις 23 Ιουλίου του 2018.
Τα έργα για την προστασία και την αποκατάσταση των σαράντα
εννέα χιλιάδων στρεµµάτων που κάηκαν ξεκίνησαν τον Απρίλιο
του 2019 και ολοκληρώθηκαν τον Νοέµβριο του 2019, ενάµιση
χρόνο αργότερα.
Και δεν σταµατάω εδώ. Η πυρκαγιά στον Νέο Βουτζά και στο
Μάτι ξεκίνησε στις 23 Ιουλίου του 2018. Εκεί θεωρώ ότι είχατε
ρίξει ιδιαίτερο βάρος. Τα αντιπληµµυρικά και τα αντιδιαβρωτικά
έργα σε έκταση είκοσι χιλιάδων στρεµµάτων ξεκίνησαν στις
αρχές του 2019 και, µάλιστα, µετά από παρέµβαση τότε του
Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών.
Οι πυρκαγιές στο Κοντοδεσπότι Εύβοιας ξεκίνησαν το 2018
και το 2019. Τα έργα ξεκίνησαν το 2021 µετά από δικαστικές εµπλοκές.
Άρα δεν µπορείτε να µιλάτε και να λέτε τι κάναµε εµείς για τη
βόρεια Εύβοια ή για την Ολυµπία, όταν αυτή τη στιγµή πάνω από
δεκαέξι δασικοί συνεταιρισµοί, πάνω από πεντακόσιοι δασεργάτες δουλεύουν άοκνα νυχθηµερόν για να προλάβουν να κατασκευάσουν αντιδιαβρωτικά έργα και εν µέσω τέτοιας κακοκαιρίας που έχουµε, για να προστατεύσουν τις κατάντη περιοχές
τους, τους κατάντη οικισµούς. Είναι άνθρωποι οι οποίοι προέρχονται από εκείνες τις περιοχές, από τη βόρεια Εύβοια.
Και πώς, λοιπόν, το καταφέραµε αυτό; Έγινε από µόνο του;
Όχι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Λάβαµε µέτρα. Πήραµε πρωτοβουλίες νοµοθετικές σε δύο άξονες. Πρώτον, δώσαµε τη δυνατότητα της απευθείας ανάθεσης, της γρήγορης, άµεσης
ανάθεσης των έργων αυτών από τα οικεία δασαρχεία σε δασι-
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κούς συνεταιρισµούς, εξαλείψαµε τα γραφειοκρατικά εµπόδια
και µε αυτεπιστασία µπορούν άµεσα να προχωρούν σε τέτοια αντιδιαβρωτικά έργα. Κι έτσι έχουµε κάνει.
Κι όχι µόνο αυτό. Από την άλλη πλευρά αξιοποιήσαµε χρήµατα
από τον ιδιωτικό τοµέα, αξιοποιήσαµε χρήµατα από αυτούς που
ήθελαν να δείξουν αλληλεγγύη, απ’ αυτούς που έχουν αυξηµένο
το αίσθηµα της κοινωνικής εταιρικής ευθύνης. Εταιρείες η µία
µετά την άλλη έρχονται και ξοδεύουν εκατοµµύρια, επενδύουν,
χορηγούν εκατοµµύρια για να γίνουν αυτά τα έργα. Κι εµείς δεν
θέλαµε χρήµατα. Εµείς θέλαµε το έργο. Θέλαµε να αξιοποιήσουµε και την ευελιξία που έχει ο ιδιώτης, µε την επίβλεψη του
δασαρχείου, µε µελέτες που θα πραγµατοποιηθούν είτε από τα
δασαρχεία είτε από τη διοίκηση είτε από τους ιδιώτες, αλλά µε
την επίβλεψη των δασαρχείων, ώστε να µπορέσουν άµεσα -από
τη στιγµή που είναι ιδιώτες και δεν έχουν αυτές τις δαιδαλώδεις
διαδικασίες του ν.4412, δηλαδή του νόµου περί δηµοσίων συµβάσεων- να αναθέσουν άµεσα τις εργασίες σε δασικούς συνεταιρισµούς -επαναλαµβάνω- της περιοχής εκείνης, για να
προχωρήσουν αυτά τα έργα.
Και έγινε. Σήµερα για τους µισούς και πλέον από δασικούς συνεταιρισµούς τα έξοδά τους καλύπτονται από τη ΔΕΗ, την EREN,
από τεχνικές εταιρείες και πρόσφατα και από την «COCA-COLA»
και πάρα πολλές άλλες εταιρείες, οι οποίες έχουν έρθει και
έχουν αυξηµένο και έντονο το αίσθηµα της κοινωνικής αλληλεγγύης, της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης για να συµβάλουν. Και
γιατί τέλος πάντων να µην αξιοποιήσουµε αυτά τα χρήµατα και
να µη µειώσουµε την επιβάρυνση στους φορολογούµενους πολίτες;
Συζητήθηκαν πάρα πολλά σε ό,τι αφορά την πρόθεσή µας να
µεταρρυθµίσουµε το πλαίσιο των περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων. Μέχρι τώρα πόσες τακτικές επιθεωρήσεις γίνονται και µάλιστα µόνο α’ κατηγορίας σε δραστηριότητες α’ κλάσης στην
Ελλάδα, κυρίες και κύριοι; Όπως ξέρετε, έχουµε χιλιάδες επιχειρήσεις, χιλιάδες εταιρείες, δεκάδες χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες δραστηριότητες, δεκάδες χιλιάδες δραστηριότητες οι
οποίες θα έπρεπε να ελέγχονται τακτικά. Πόσες ελέγχονται τον
χρόνο; Ελέγχονται δέκα χιλιάδες; Ελέγχονται πέντε χιλιάδες;
Ελέγχονται χίλιες εταιρείες τον χρόνο; Ελέγχονται πεντακόσιες
εταιρείες τον χρόνο;
Ελέγχονται λιγότερες από εκατό εταιρείες τον χρόνο. Λιγότερες από εκατό παραγωγικές δραστηριότητες ελέγχονται από
τους επιθεωρητές περιβάλλοντος, από τους περιβαλλοντικούς
ελεγκτές του δηµοσίου µε τακτικούς ελέγχους κάθε χρόνο. Συγκεκριµένα, εβδοµήντα ελέγχους είχαµε την προηγούµενη χρονιά.
Πιστεύετε ότι αυτό πρέπει να το αφήσουµε; Αυτό κληρονοµήσαµε από εσάς. Δεν κάνατε τίποτα εσείς για να το αλλάξετε
αυτό.
Εµείς ερχόµαστε και το αλλάζουµε µε έναν τρόπο που πιστεύουµε ότι είναι πολύ σωστός και σας καλούµε να στηρίξετε
και να υπερψηφίσετε αυτή µας την πρόταση.
Και βέβαια να πω ότι όλα αυτά γίνονται µε τις συµβουλές και
µε τη συµβολή της Παγκόσµιας Τράπεζας και της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής που συνεργάστηκαν µαζί µας για τον σκοπό αυτό.
Γιατί ακούστηκαν εδώ κάτι παράλογα πράγµατα από κάποιους
συναδέλφους που συνήθως επιδίδονται σε παραλογισµούς, ότι
δήθεν παραβιάζουµε ευρωπαϊκούς κανονισµούς και ευρωπαϊκές
οδηγίες µε τον νόµο που φέρνουµε, όταν όλα αυτά έχουν γίνει
σε απόλυτη συνεργασία µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την
Παγκόσµια Τράπεζα και αξιοποιώντας τις βέλτιστες παγκόσµιες
πρακτικές πάνω σε αυτό το οποίο έχουµε προτείνει.
Καταργούµε µια σειρά αλληλοεπικαλυπτόµενων ή και αλληλοσυγκρουόµενες διατάξεων που υπονόµευαν την ασφάλεια δικαίου και έδιναν νόµιµο έρεισµα για τη διαγραφή των προστίµων
στα δικαστήρια. Το ζητούµενο µέσα από τη µεταρρύθµιση που
προωθούµε είναι ο έλεγχος για την πρόληψη και τη συµµόρφωση, όχι η καταστολή που τελικά δεν συµβαίνει και συνεχίζουν
αυτοί που παραβατούν να παραβατούν και να καταστρέφουν το
περιβάλλον, αλλά και να έχουν ένα αθέµιτο ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα, σε σχέση µε αυτούς που είναι νόµιµοι και θέλουν να
προστατεύουν το περιβάλλον και να τηρούν τον νόµο.
Από ένα άγονο αναποτελεσµατικό πλαίσιο περιβαλλοντικών
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ελέγχων υιοθετούµε πλέον την εφαρµογή ενός σύγχρονου µοντέλου ενεργειών συµµόρφωσης, το οποίο θα συµπληρωθεί µε
υπουργική απόφαση την οποία ήδη ετοιµάζουµε άµεσα, µε
σκοπό τη διασφάλιση της διαφάνειας, την αποφυγή της αυθαιρεσίας της διοίκησης, τη διασφάλιση της ισονοµίας και εποµένως του υγιούς ανταγωνισµού.
Με το σχέδιο προεδρικού διατάγµατος που ετοιµάζουµε για
τους ιδιώτες ελεγκτές που θα έρθουν και θα συνεπικουρήσουν
τον δηµόσιο τοµέα, τη διοίκηση, τους ελέγχους, θα διασφαλίσουµε ότι πλέον θα γίνονται συστηµατικοί τακτικοί έλεγχοι, όπως
απαιτεί η εθνική αλλά και η ενωσιακή νοµοθεσία.
Φυσικά και τα σοβαρά κράτη και τα ανεπτυγµένα κράτη έχουν
ισχυρό, έγκυρο και έγκαιρο σύστηµα περιβαλλοντικών ελέγχων
που δεν διαθέτει η Ελλάδα όµως και εµείς προσπαθούµε να το
αλλάξουµε και βλέπουµε αντίσταση από εσάς. Αντί να είσαστε
αρωγοί, αντί να έρθετε εδώ και να προτείνετε εποικοδοµητικά
κάποιες τροποποιήσεις, είστε «όχι σε όλα». Αυτό νοµίζω ότι είναι
στείρα αντιπολιτευτική πολιτική που δεν βοηθάει τον τόπο πάνω
απ’ όλα, γιατί γι’ αυτό είµαστε εµείς εδώ, όλοι µας απ’ όλα τα
κόµµατα.
Γιατί δεν γίνεται πραγµατική προστασία χωρίς τακτικούς ελέγχους. Η περιβαλλοντική προστασία δεν γίνεται στα χαρτιά ούτε
µε εργαλείο τη γραφειοκρατία. Τι γίνεται µέχρι σήµερα, κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι; Ακούστηκαν πάρα πολλά.
Υπάρχει κατηγοριοποίηση των παραβάσεων ανάλογα µε τη βαρύτητα; Όχι. Υπάρχει κλιµάκωση των προστίµων που επιβάλλονται σε µη συµµορφούµενους; Δεν υπάρχει θεσµοθετηµένο
τίποτα. Τα πρόστιµα κυµαίνονται από 500 ευρώ έως 2 εκατοµµύρια ευρώ, χωρίς να υπάρχει κατηγοριοποίηση των παραβάσεων
και χωρίς να υπάρχει θεσµοθετηµένος ένας µηχανισµός µε τον
οποίο υπολογίζονται αυτά τα πρόστιµα. Πώς µπαίνουν αυτά τα
πρόστιµα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι;
Εµείς έχουµε συγκεκριµένο µηχανισµό που εισάγουµε προς
ψήφιση για να ορίσουµε και να δεσµεύσουµε αυτούς που επιβάλλουν τα πρόστιµα µε µια συγκεκριµένη µεθοδολογία που θα
τη γνωρίζουν όλοι, θα είναι διαφανής. Πώς µπαίνουν τα πρόστιµα; Για πείτε µου.
Δεν είδα κανέναν ο οποίος ανησυχεί γι’ αυτό το οποίο κάνουµε
να λέει τι συµβαίνει σήµερα και αν χρειάζεται βελτίωση ή όχι. Σας
αρέσει αυτό που συµβαίνει σήµερα;
Άκουσα και εσάς, την εκπρόσωπο από το Κοµµουνιστικό
Κόµµα Ελλάδας, να λέτε ότι µε τον τρόπο που το κάνουµε, χαρίζουµε, λέει, βοηθάµε τους επιχειρηµατίες να προχωρούν σε παραβάσεις, ότι τα πρόστιµα έτσι όπως µπαίνουν, δεν υπάρχουν
κατηγορίες, µπαίνουν κατά το δοκούν, δεν υπάρχει τρόπος και
δεν είναι αξιολογηµένο και η αναλογική επιβολή µε βάση τον
τζίρο και αυτή είναι λανθασµένη. Και σας ρωτάω πώς µπαίνουν
σήµερα τα πρόστιµα.
Δεν ξέρετε γιατί δεν υπάρχει θεσµοθετηµένη διαδικασία. Είναι
στον έλεγχο και τη διακριτική ευχέρεια του ελεγκτή. Υπάρχει
ένας εσωτερικός αλγόριθµος, λέει, εσωτερικός, µη θεσµοθετηµένος, που ψάχνουµε να βρούµε ποιος είναι.
Δεν υπάρχει προθεσµία σύνταξης έκθεσης αυτοψίας. Μετά
την επίδοση έκθεσης αυτοψίας, ο ελεγχόµενος πρέπει να καταθέσει τις απόψεις του εντός τουλάχιστον πέντε ηµερών, χωρίς
να προσδιορίζει το ανώτατο όριο. Δεν υπάρχει προθεσµία ολοκλήρωσης του ελέγχου µε την εξαίρεση µόνο των µεγάλων βιοµηχανικών εγκαταστάσεων όπου πρέπει να ολοκληρώνεται εντός
τεσσάρων µηνών, λόγω αντίστοιχης ενωσιακής διάταξης, της Ευρώπης δηλαδή, και η συνήθης πρακτική είναι οκτώ µε δώδεκα
µήνες τελικά.
Για τους άλλους ελέγχους, πέρα από βιοµηχανικές εγκαταστάσεις, δεν υπάρχει προθεσµία ολοκλήρωσης. Στον αέρα όλα.
Όλες οι παραβάσεις διαβιβάζονται στον εισαγγελέα, ανεξάρτητα
αν εµπίπτουν στον ποινικό κώδικα ή όχι. Και οι πιο µικρές παραβάσεις κι αυτές στέλνονται στον εισαγγελέα.
Εµείς τι κάνουµε; Τα αλλάζουµε όλα. Οι παραβάσεις κατατάσσονται σε τέσσερις κατηγορίες: χαµηλής, µέτριας, σηµαντικής
και πολύ σηµαντικής σοβαρότητας. Διαφωνείτε; Θέλετε περισσότερες κατηγορίες διαβάθµισης; Γιατί δεν προτείνετε κάτι;
Αυτή τη στιγµή δεν υπάρχει καµµία κατηγοριοποίηση. Εµείς τις
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χωρίζουµε σε τέσσερις κατηγορίες: χαµηλής, µέτριας, σηµαντικής και πολύ σηµαντικής σοβαρότητας. Ακούω προτάσεις.
Για τις δύο πρώτες κατηγορίες που είναι και ο µεγαλύτερος
όγκος, συντάσσεται σχέδιο συµµόρφωσης, το οποίο πρέπει να
υλοποιηθεί εντός χρονικής προθεσµίας τεσσάρων-έξι µηνών, δεν
υπερβαίνει το ένα έτος, και κατ’ εξαίρεση µέσα από µια πολύ αυστηρή διαδικασία για πολύ σύνθετα έργα µέχρι και τρία έτη, µε
εισαγωγή ειδικών όρων. Είναι πρωτοφανές αυτό;
Εσείς ως διοίκηση όταν κυβερνούσατε τη χώρα, ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν
δώσατε σε µεγάλη βιοµηχανία παράταση συµµόρφωσης πάνω
από δύο και πάνω από τρία χρόνια; Δώσατε. Εµείς τι κάνουµε;
Ερχόµαστε και το τακτοποιούµε αυτό. Δεν θα γίνεται κατά το δοκούν, αν θέλει ή δεν θέλει ο ελεγκτής. Θα µπει κανόνας πότε και
πώς µπορεί να γίνει.
Για τις δύο βαρύτερες κατηγορίες παραβάσεων, επιβάλλεται
απευθείας πρόστιµο, εποµένως πρόστιµα επιβάλλονται σε περίπτωση συνεχιζόµενων παραβάσεων. Πρώτον, ακόµα και στις χαµηλές δηλαδή κατηγορίες, χαµηλής και µέτριας σοβαρότητας,
εκεί που έχουµε προβλέψει να υπάρξει µετά το φύλλο ελέγχου
ένα σχέδιο συµµόρφωσης, το οποίο θα πρέπει να ελεγχθεί µετά
από τέσσερις-έξι µήνες και εφόσον δεν έχει συµµορφωθεί ο
ελεγχόµενος, τότε θα πέφτει ο πέλεκυς, τότε θα επιβάλλεται το
πρόστιµο. Αν υπάρχει δεύτερη, λοιπόν, συνέχιση της µη συµµόρφωσης, επιβάλλεται πρόστιµο παντού, σε όλες τις παραβάσεις,
είτε χαµηλής είτε µέτριας είτε σοβαρής είτε πολύ σοβαρής κατάστασης. Για τις δύο βαρύτερες, όµως, κατηγορίες επιβάλλεται
απευθείας πρόστιµο.
Εποµένως πρόστιµα επιβάλλονται σε συνεχιζόµενες παραβάσεις, σε παραβάσεις που ενέχουν άµεσο κίνδυνο για τη δηµόσια
υγεία, που απειλούν µε άµεσες σηµαντικές αρνητικές επιπτώσεις
το περιβάλλον και παραβάσεις που είναι ποινικά αδικήµατα.
Το εύρος των προστίµων προσαρµόζεται ανάλογα µε τη σπουδαιότητα της παράβασης: χαµηλή, µέτρια, σηµαντική και πολύ
σηµαντική. Τα πρόστιµα υπολογίζονται µε βάση συγκεκριµένα
κριτήρια και συνδέονται µε τον ετήσιο κύκλο εργασιών της δραστηριότητας. Αυτό αποτελεί βέλτιστη παγκόσµια πρακτική το
οποίο εφαρµόζουµε, οι τέσσερις κατηγορίες και µέσα σε αυτές
τις κατηγορίες αναλογικό πρόστιµο ανάλογα µε τον τζίρο της
εταιρείας.
Δεν µπορεί να µπει το ίδιο πρόστιµο σε ένα διυλιστήριο και το
ίδιο πρόστιµο να µπει σε ένα βενζινάδικο. Αυτό είναι αυτονόητο.
Σήµερα αυτό δεν διακρίνεται.
Το µέγιστο ύψος των προστίµων αυξάνεται, δεν µειώνεται.
Δεν καταργούµε τα πρόστιµα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι.
Τα αυξάνουµε. Μέχρι 2 εκατοµµύρια ήταν το ταβάνι. Μέχρι 5 εκατοµµύρια ορίζουµε την οροφή σήµερα.
Θεσπίζονται ρητά κριτήρια για την αξιολόγηση της βαρύτητας
της παράβασης, όπως είναι η φύση της παράβασης, το ύψος
υπέρβασης των θεσµοθετηµένων ορίων εκποµπών, όχι τυφλά, η
υποτροπή και το ιστορικό συµµόρφωσης, η συµπεριφορά και ο
βαθµός συνεργασίας του ελεγχόµενου φορέα, άλλοι ελαφρυντικοί ή επιβαρυντικοί παράγοντες, καθώς και το αν η παράβαση
ενδεχοµένως υπόκειται σε ποινικές κυρώσεις, σύµφωνα µε την
κείµενη νοµοθεσία.
Προβλέπεται, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι -δεν είναι στον
αέρα- σήµερα που µιλάµε ποιες παραβάσεις υπόκεινται σε ποινικές κυρώσεις από την κείµενη νοµοθεσία που σήµερα είναι σε
ισχύ. Και βέβαια, συνδέεται το ύψος του προστίµου µε τον ετήσιο
κύκλο εργασιών της επιχείρησης.
Επίσης, προσδιορίζεται αναλυτικά η διαδικασία ελέγχου, έτσι
ώστε να γίνεται µε οµοιόµορφο τρόπο, µε τη χρήση τυποποιηµένων φύλλων ελέγχου. Τυποποιούµε τα έντυπα που χρησιµοποιούν οι ελεγκτές, γιατί; Για να διασφαλίσουµε ότι όλοι οι
ελεγχόµενοι ελέγχονται µε τον ίδιο τρόπο και δεν ελέγχονται
ανάλογα µε την όρεξη, ανάλογα µε τη διάθεση ή ανάλογα µε τη
γνώση την οποία έχει ο ελεγκτής.
Ποια είναι τα βήµατα; Επιτόπου έκθεση αυτοψίας: Ορίζονται
ξεκάθαρα βήµατα. Προσωρινή έκθεση ελέγχου: Προσδιορίζεται
χρονικό ορόσηµο εντός ενός µήνα, όχι αυθαίρετα, όχι στον αέρα.
Προθεσµία δεκατεσσάρων ηµερών για την απολογία, µε δυνατότητα παράτασης για άλλες δεκατέσσερις ηµέρες, αν το ζητήσει
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ο ελεγχόµενος. Οριστική έκθεση ελέγχου εντός σαράντα πέντε
ηµερών από την απολογία, όχι στο πουθενά. Ολοκλήρωση της
τελικής έκθεσης αυτοψίας εντός έξι µηνών για τις µεγάλες βιοµηχανικές εγκαταστάσεις και τεσσάρων µηνών για τις υπόλοιπες
δραστηριότητες. Τακτοποιούµε τα πράγµατα.
Διαβιβάζονται στον εισαγγελέα µόνο οι παραβάσεις που εµπίπτουν στον Ποινικό Κώδικα, όχι όλες. Καθορίζεται η συχνότητα
ελέγχων και για έργα κατηγορίας Β’. Δηλαδή, επεκτείνουµε το
πεδίο για το οποίο θα πρέπει οι ελεγχόµενοι να ελέγχονται, για
το οποίο εµπορικές δραστηριότητες, παραγωγικές δραστηριότητες, δραστηριότητες που πρέπει να υπόκεινται σε έλεγχο, να
ελέγχονται τακτικά, ενώ µέχρι τώρα ίσχυε µόνο για έργα κατηγορίας Α’.
Ορίζεται ότι, εφόσον προβλέπεται επιβολή εγγύησης στην
ΑΕΠΟ, στην ΑΕΠΟ θα αναφέρονται και οι λόγοι κατάπτωσης. Θα
πρέπει να αναφέρονται και οι λόγοι κατάπτωσης της χρηµατικής
εγγύησης -σε αντίθεση µε ό,τι ισχύει σήµερα- η οποία καταπίπτει
µε απόφαση του Γενικού Διευθυντή Περιβάλλοντος και όχι του
Υπουργού, βέβαια, που αναφέρθηκε, όπως ισχύει σήµερα.
Τι λέει η Αντιπολίτευση; Μας εγκάλεσε, γιατί, όπως λέει, δεν
στέλνουµε όλες τις παραβάσεις στον εισαγγελέα. Ρωτώ: Είναι
σοβαρή κριτική αυτή; Δηλαδή, πρώτον: Αντιλαµβάνεστε την επιβάρυνση που προκαλείται από την παραποµπή χιλιάδων ήσσονος σηµασίας υποθέσεων κάθε χρόνο στον εισαγγελέα σε τόσες
εισαγγελικές και δικαστικές αρχές όσο και σε ελεγχόµενους φορείς, αλλά και στους ελεγκτικούς µηχανισµούς, οι οποίες σχεδόν
όλες, βάσει της εµπειρίας που έχουµε και της γνώσης πια, γιατί
αυτή η πρακτική ισχύει και εφαρµόζεται στη χώρα µας εδώ και
χρόνια, καταλήγουν τελικά στο αρχείο, µετά από ανταλλαγή χιλιάδων σελίδων εγγράφων και υποµνηµάτων.
Τι λέµε, λοιπόν; Το απλό, την κοινή λογική. Στον εισαγγελέα
θα πρέπει να παραπέµπονται µόνο οι παραβάσεις που υπάρχει
υπόνοια ότι µπορεί να συνιστούν ποινικά αδικήµατα, έτσι όπως
ορίζεται συγκεκριµένα στο άρθρο 3 του ν.4042/2012. Και για αυτούς που δεν καταλαβαίνουν και συνεχίζουν να µην καταλαβαίνουν τι εννοώ, είναι δυνατόν αν κάποιος πολίτης κάνει µια
παράβαση, περνάει µε ένα πορτοκαλί -είναι παράβαση- αυτή την
παράβαση ο τροχονόµος, αφού επιβάλει το διοικητικό πρόστιµονα τη στέλνει στη συνέχεια και στον εισαγγελέα; Αυτό λέµε, το
πάρα πολύ απλό.
Είπαν οι εκπρόσωποι από τον ΣΥΡΙΖΑ και ο Κοινοβουλευτικός
Εκπρόσωπος και η εισηγήτρια ότι τώρα οι έλεγχοι θα είναι εντελώς υποκειµενικοί. Είπατε ότι η αξιολόγηση για να είναι αξιόπιστη χρειάζεται να γίνεται µε κριτήρια µετρήσιµα, ελέγξιµα,
τεχνικά και αντικειµενικά. Και ρωτώ: Αυτό κάνουµε. Γιατί δεν έρχεστε εδώ να στηρίξετε ή, τέλος πάντων, γιατί δεν έρχεστε να
συµβάλετε µε µια εποικοδοµητική πρόταση να αλλάξουµε κάτι
στο πλαίσιο αυτό που θέλετε; Διότι αυτό έχουµε νοµοθετήσει
ακριβώς.
Προσέθεσε, επίσης, η εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, αναφερόµενη
στα κριτήρια, ότι αυτά που κάνουµε δεν γίνονται σε καµµία ευρωπαϊκή χώρα. Είναι λάθος αυτό. Αυτά τα οποία έχουµε προδιαγράψει, έχουµε σχεδιάσει και φέρνουµε για ψήφιση
επαναλαµβάνω ότι τα έχουµε σχεδιάσει σε συνεργασία µε την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή και µε τη συµβολή της και µε την τεχνογνωσία που διαθέτει ακριβώς για να εφαρµόσουµε τις καλύτερες
πρακτικές που σήµερα εφαρµόζονται σε επίπεδο Ευρώπης και
να µπορέσουµε να αλλάξουµε τη χώρα µας, γιατί αυτή είναι η
προσπάθειά µας.
Ανέφερε ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ ότι θεσπίζουµε µια ατέρµονη διαδικασία, όταν ερχόµαστε και βάζουµε
χρονικά ορόσηµα όπου θα ολοκληρώνονται τα διάφορα χρονικά
τµήµατα της διαδικασίας, ενώ τώρα δεν υπήρχαν.
Είπε, επίσης, όπως και άλλοι εκπρόσωποι της Αντιπολίτευσης,
ότι δεν είναι σωστή η σύνδεση του προστίµου µε τον ετήσιο
κύκλο των εργασιών. Ποια είναι η δική σας πρόταση; Πώς θα
πρέπει να επιβάλλουµε, δηλαδή, τα πρόστιµα; Σας ακούω. Έχετε
κάποια πρόταση. Ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος; Δεν είναι
καλός και αναλογικός τρόπος ανάλογα µε τον τζίρο να είναι και
η ποινή;
Να ενηµερώσω, επίσης, ότι η αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει»

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

εξυπηρετείται και εφαρµόζεται µέσα από το νοµοσχέδιο το οποίο
έχουµε φέρει για ψήφιση.
Πέρα από αυτό, έχουµε φέρει διατάξεις που αφορούν στη διαχείριση αποβλήτων και τη λειτουργία του ΕΟΑΝ. Έχει τη δυνατότητα, µεταξύ άλλων, να χρηµατοδοτεί και εταιρείες
παραγωγής πλαστικών προϊόντων µιας χρήσης. Γιατί το κάνουµε
αυτό; Διότι θέλουµε να αξιοποιήσουµε έσοδα από τον Ελληνικό
Οργανισµό Ανακύκλωση, για να χρηµατοδοτήσουµε επενδύσεις
εταιρειών παραγωγής πλαστικών µιας χρήσης. Διότι θέλουµε να
δώσουµε τη δυνατότητα σε αυτές τις εταιρείες να προχωρήσουν
στις απαραίτητες επενδύσεις και να αλλάξουν την παραγωγή
τους και µε αυτόν τον τρόπο να παραµείνουν βιώσιµες, να µη χαθούν θέσεις εργασίας και να συµβάλουν και στην εθνική οικονοµία, αλλά και στην κοινωνία µας.
Θέλουµε, λοιπόν, να αξιοποιήσουµε έσοδα από τα τέλη που
µπαίνουν στα πλαστικά µιας χρήσης, να τα οδηγήσουµε ακριβώς
σε αυτές οι εταιρείες που βάλλονται µέσα από τους περιορισµούς που εµείς νοµοθετούµε για τον περιορισµό των προϊόντων
που παράγουν, ώστε να αλλάξουν την παραγωγική τους διαδικασία και να παραµείνουν βιώσιµες. Και νοµίζω ότι και αυτό είναι
κάτι το οποίο θα πρέπει να στηρίξετε.
Για την υπόθεση Antitrust και τη ΔΕΗ, τι να πω για όλα αυτά;
Ακούστηκε από την εισηγήτρια του ΣΥΡΙΖΑ ότι δήθεν δεν συνδέεται η λιγνιτική παραγωγή της ΔΕΗ µε τις ποσότητες της ενέργειας που έχουµε θεσπίσει εδώ και έχουµε συµφωνήσει να
πωλήσει η ΔΕΗ.
Πρώτον, συνδέεται απόλυτα. Είναι ποσοστό της λιγνιτικής παραγωγής. Συγκεκριµένα, εµείς έχουµε ορίσει ότι για το τέταρτο
τρίµηνο του 2021 θα πρέπει να διατεθούν οκτακόσιες ενενήντα
τρεις γιγαβατώρες, για το πρώτο τρίµηνο του 2022 οκτακόσιες
εβδοµήντα δύο γιγαβατώρες, για το δεύτερο τρίµηνο του 2022
πεντακόσιες δεκαπέντε 515 γιγαβατώρες και αυτές θα µειώνονται όσο µειώνεται η λιγνιτική παραγωγή λόγω της απόσυρσης λιγνιτικών µονάδων. Δηλαδή, το 2022 θα διατεθούν λιγότερες από
δύο χιλιάδες γιγαβατώρες λιγνιτικής παραγωγής µέσα από τα
χρηµατιστήρια, είτε το ελληνικό είτε τα διεθνή.
Μα, γιατί πάει η ΔΕΗ και πουλάει στα διεθνή χρηµατιστήρια;
Κατ’ αρχάς, αυτό ήταν µια συµφωνία που έδωσε λύση σε ένα
πρόβληµα, σε µια υπόθεση που ταλάνιζε την Ελλάδα που είχε
καταδικαστεί επί δεκαετίες. Για ποιον λόγο δίνουµε τη δυνατότητα να πουλήσει και στα διεθνή χρηµατιστήρια; Διότι πρώτα ξεκινά από το ελληνικό. Εφόσον δεν µπορεί, θα πηγαίνει βέβαια
στα διεθνή, ώστε µέσα από εκεί να λύσουµε το πρόβληµα της
ελληνικής καταδίκης. Και πόσες είναι αυτές οι ποσότητες; Είναι
δύο χιλιάδες γιγαβατώρες.
Πόσες ήταν οι ποσότητες που είχατε συµφωνήσει εσείς, ως
κυβέρνηση, να πωλούνται µέσα από τους διαγωνισµούς των
ΝΟΜΕ; Από δέκα χιλιάδες έως δεκαέξι χιλιάδες γιγαβατώρες τον
χρόνο, οκτώ και δέκα φορές παραπάνω. Μα, η λιγνιτική παραγωγή πόσο ήταν εκείνα τα τρίµηνα; Το ξέρετε ότι οι ποσότητες
που πουλούσε η ΔΕΗ µε τις δηµοπρασίες ΝΟΜΕ ήταν µεγαλύτερες από το σύνολο της παραγωγής όχι µόνο της λιγνιτικής,
αλλά και της υδροηλεκτρικής και των εργοστασίων φυσικού αερίου; Και έρχεστε εδώ πέρα και µας εγκαλείτε!
Ακούστε: Είχατε αναγκάσει τη ΔΕΗ να πουλάει ποσότητες
στους ανταγωνιστές της και σε traders, που τελικά εξήγαγαν
αυτή την ποσότητα στα βόρεια σύνορα της χώρας, στις χώρες
του εξωτερικού, να πουλάει την ενέργεια µε 25, 30 και 35 ευρώ,
όταν τώρα η ΔΕΗ πούλησε 160 ευρώ στα χρηµατιστήρια και να
πουλάει δέκα χιλιάδες και δεκαέξι χιλιάδες γιγαβατώρες παραπάνω ενέργεια από όση παρήγαγαν όλα τα λιγνιτικά της, όλα τα
υδροηλεκτρικά της και όλα τα εργοστάσια φυσικού αερίου. Και
έρχεστε εδώ και µιλάτε!
Σας είπα, µην ξύνεστε στη γκλίτσα του τσοπάνη. Πρέπει να ξεχάσετε τη διακυβέρνησή σας, να ξεχάσετε αυτά που κάνετε µπας
και τα ξεχάσει κι ο ελληνικός λαός και σας δει µε διαφορετικό
µάτι. Μην τα θυµίζετε, δεν σας συµφέρει.
Μιλάτε για άρση του ενεργειακού κόστους. Λέτε εσείς ότι προχωρήσατε σε έκπτωση 12%. Σε ποιους; Προχωρήσατε σε έκπτωση 12% σε αυτούς που πλήρωναν έγκαιρα. Ποιος πληρώνει
έγκαιρα; Ο φτωχός, αυτός που δεν έχει λεφτά να πληρώσει τον
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λογαριασµό της ΔΕΗ; Δηλαδή αυτός που πλήρωνε έγκαιρα πλήρωνε µε 12% έκπτωση και αυτός ο οποίος καθυστερούσε πάνω
από δέκα µέρες τον λογαριασµό ρεύµατος πλήρωνε 12% ακριβότερα την ενέργεια. Δηλαδή ο φτωχός πλήρωνε 12% ακριβότερα την ενέργεια από αυτόν που είχε καλύτερη οικονοµική
άνεση και πλήρωνε έγκαιρα τον λογαριασµό.
Φοβερή κοινωνική πολιτική ήταν αυτή από τη ΔΕΗ, που φυσικά
πτώχευε και τη ΔΕΗ τελικά, η οποία συσσώρευε δισεκατοµµύρια
ζηµιών. Δηλαδή πόσα χρόνια θα το ’κανε αυτό; Πόσα χρόνια θα
έµπαινε 1,8 δις η ΔΕΗ µέσα και πόσο κόστος είχε το φυσικό
αέριο τότε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ; Πόσο ήταν
το κόστος του πετρελαίου; Πόσο κόστιζε το βαρέλι; Μήπως πλησίαζε τα 40 δολάρια; Μήπως το κόστος φυσικού αερίου ήταν από
τα φθηνότερα την τελευταία δεκαετία; Τώρα έχουµε δέκα φορές
αυξηµένο κόστος σε σχέση µε τότε. Εσείς µιλάτε για 12% έκπτωση και εµείς, µε τα µέτρα που ανακοινώσαµε, κάνουµε 60%
έκπτωση στους λογαριασµούς. Κάνουµε πέντε φορές µεγαλύτερη έκπτωση από ό,τι κάνατε εσείς. Άρα δεν µπορείτε να έρχεστε και να µας εγκαλείτε. Κι εµείς την κάνουµε σε όλους τους
Έλληνες, όχι µόνο στους αδύναµους, σε όλα τα νοικοκυριά.
Και αναφέρετε παραδείγµατα αύξησης του ενεργειακού κόστους στις επιχειρήσεις. Είδε ο κ. Τσίπρας τις παραγωγικές τάξεις. Δεν είδα να ανακοινώνει κανένα µέτρο µείωσης της
ηλεκτρικής ενέργειας. Κάτι ψέλλισε για µείωση, λέει, στο ειδικό
τέλος στο πετρέλαιο και στο φυσικό αέριο. Για το ρεύµα θα κάνει
τίποτα; Ο φούρνος καίει φυσικό αέριο για να ψήνει το ψωµί; Σας
ρωτάω, επειδή µιλήσατε για φούρνους, ο φούρνος καίει πετρέλαιο για να ψήσει το ψωµί; Καίει ρεύµα. Για το ρεύµα θα κάνετε
καµµιά πρόταση; Γιατί µέχρι τώρα µιλάτε, µιλάτε, µιλάτε και για
το πιο σηµαντικό που είναι το ρεύµα, την ηλεκτρική ενέργεια που
χρησιµοποιούν όλοι, δεν έχετε πει τίποτα.
Εµείς είπαµε ότι 300 εκατοµµύρια θα δώσει το κράτος επιδότηση. Η ΔΕΗ και οι άλλοι πάροχοι θα αξιοποιήσουν πάνω από
200 εκατοµµύρια, συνολικά µισό δισεκατοµµύριο έχουµε εξασφαλίσει για να καλύψουµε την ανατίµηση. Μισό δισεκατοµµύριο
για ένα χρόνο; Όχι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µισό δισεκατοµµύριο για το τελευταίο τετράµηνο µόνο. Είναι λίγα 500 εκατοµµύρια ενίσχυση µέσα από την κρατική επιδότηση και µέσα
από τη ΔΕΗ και τους υπόλοιπους ιδιώτες παρόχους; Είναι µικρή
η ενίσχυση 500 εκατοµµύρια για µόλις ένα τετράµηνο από το
έτος; Δηλαδή ισοδυναµεί αναλογικά µε 1,5 δισεκατοµµύριο σε
επίπεδο έτους αν συνεχιζόταν αυτό, που ελπίζω να µη συνεχιστεί.
Βέβαια έχουµε προνοήσει και για το πρώτο τρίµηνο και τετράµηνο του επόµενου έτους. Δεν τα έχουµε αφήσει στην τύχη τους.
Αυτά για να καταλαβαίνουµε τι πράττουν αυτοί που κυβέρνησαν και τι πράττει αυτή η Κυβέρνηση και γι’ αυτόν τον λόγο
ακούτε -και δεν νοµίζω ότι το ακούµε µόνο εµείς, αλλά το ακούτε
κι εσείς- «Ευτυχώς που δεν κυβερνάει ο Τσίπρας και κυβερνάει
ο Μητσοτάκης σε αυτές τις δύσκολες ώρες σε αυτή τη χώρα».
Τι κάναµε όµως για τις επιχειρήσεις; Γιατί, για τις επιχειρήσεις
µπορούµε να κάνουµε επιδότηση της ενέργειας; Δεν είναι κρατική ενίσχυση αυτό, κύριε συνάδελφε; Έχετε περάσει κι από
υπουργοί κάποιοι από εσάς.
Τι κάναµε; Κάναµε κάτι πολύ σηµαντικό. Μειώσαµε τους φόρους, άµεσους και έµµεσους, για να τις κάνουµε πιο ανταγωνιστικές τις επιχειρήσεις. Εµείς µειώσαµε τον ΕΝΦΙΑ µεσοσταθµικά
κατά 22%. Μειώσαµε τον εισαγωγικό φορολογικό συντελεστή στα
φυσικά πρόσωπα από το 22% στο 9% για εισόδηµα έως 10.000
ευρώ. Μειώσαµε τον φορολογικό συντελεστή επιχειρήσεων από
το 28% στο 24% και προχωρήσαµε στο 22%, που ισχύει από 1-12022. Μειώνουµε τους φόρους για να στηρίξουµε τις επιχειρήσεις.
Μειώσαµε τον συντελεστή παρακράτησης φόρου για τα µερίσµατα από 10% στο 5%. Μειώσαµε την προκαταβολή φόρου για
τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηµατική δραστηριότητα
από το 100%, που το είχατε κάνει εσείς, στο 55%. Να πώς βοηθάµε τις επιχειρήσεις. Δεν τις έχουµε αφήσει µόνες τους.
Μειώσαµε τις ασφαλιστικές εισφορές κατά µία µονάδα για
όλους τους µισθωτούς και κατά επιπλέον τρεις µονάδες για τους
µισθωτούς του ιδιωτικού τοµέα για το 2021 και για το 2022. Καταργήσαµε την ειδική εισφορά αλληλεγγύης για τα έτη 2021 και
2022 στον ιδιωτικό τοµέα. Και βέβαια καταργήσαµε και τον φόρο
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γονικών παροχών και δωρεών για κάθε είδος περιουσιακού στοιχείου, µέχρι και 800.000 ευρώ, δηλαδή το σύνολο σχεδόν της Ελλάδος.
Τι έκανε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ; Αντί να αυξήσει το αφορολόγητο όριο, για να πληρώνουν λιγότερο φόρο οι πολίτες, το κατέβασε τότε και πλήρωναν φόρο και οι φτωχοί. Ακόµα και οι
φτωχοί, που επί προηγούµενης κυβέρνησης της Νέας Δηµοκρατίας δεν πλήρωναν φόρο, επί ΣΥΡΙΖΑ πλήρωσαν φόρο. Αύξησε
τους συντελεστές φορολογικής κλίµακας για όλους τους φορολογούµενους, µε τον ανώτατο συντελεστή να αυξάνεται από το
42% στο 45%. Αύξησε τους φορολογικούς συντελεστές για εισόδηµα από ενοίκια. Αύξησε τους συντελεστές ειδικής εισφοράς
αλληλεγγύης. Αύξησε την προκαταβολή φόρου από το 55% στο
100%. Αύξησε τη φορολογία στις επιχειρήσεις από το 26% στο
29%. Αύξησε τον συµπληρωµατικό ΕΝΦΙΑ. Αύξησε τον ΦΠΑ από
το 23% στο 24%, τότε που δήθεν κόπτονταν για τους φτωχούς
και αδικηµένους, ενώ τους αύξανε από την άλλη τους φόρους,
να πληρώνουν παραπάνω φόρους. Επίσης, επέβαλε νέους φόρους. Θυµάστε τότε, τον φόρο στο κρασί, τον φόρο στον καφέ,
τον φόρο στο ηλεκτρονικό τσιγάρο. Αυτά κάνατε.
Και ποια είναι η κριτική σας σε αυτά που κάνουµε; «Μα ο
ΕΛΑΠΕ θα είναι βιώσιµος;» Ναι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
θα είναι βιώσιµος ο ΕΛΑΠΕ. Με 400 εκατοµµύρια από τα έσοδα
των ρύπων θα έχει πλεόνασµα σωρευτικά 170 εκατοµµύρια τουλάχιστον φέτος. Από έλλειµµα 270 εκατοµµύρια πέρυσι θα έχει
πλεόνασµα 170 εκατοµµύρια φέτος, µια θετική µεταβολή πάνω
από 500 εκατοµµύρια ευρώ. Και ναι -λείπει και η εκπρόσωπος
του ΣΥΡΙΖΑ, η εισηγήτρια, που είναι από τη δυτική Μακεδονία30-35 εκατοµµύρια ευρώ έπαιρναν τότε οι λιγνιτικοί δήµοι, 40-45
εκατοµµύρια θα πάρουν φέτος. Και προσπαθούµε να βρούµε και
λύση για την τηλεθέρµανση, που υπάρχει πρόβληµα γιατί έχουν
βάλει ηλεκτρολέβητες και έχει αυξηθεί το κόστος ηλεκτρικής
ενέργειας και θα πρέπει να βρούµε τρόπο να τους καλύψουµε
για να µην αυξηθεί το κόστος σε αυτούς που θερµαίνονται µε την
τηλεθέρµανση.
Διότι για όλους σκεφτόµαστε και προσπαθούµε να βρούµε
λύση στο πλαίσιο των δυνατοτήτων φυσικά και στεκόµαστε δίπλα
και προσπαθούµε να κάνουµε ό,τι καλύτερο µπορούµε. Κι αν κάνουµε λάθη εδώ είµαστε να τα διορθώσουµε, αλλά από εσάς δεν
ακούµε λύσεις όµως και διορθώσεις.
Το νέο «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ»: Χαίροµαι γιατί ο κ. Φάµελλος αναφέρθηκε θετικά στον τρόπο µε τον οποίο έχουµε σχεδιάσει το
νέο «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» και ναι έχουµε κι εµείς, κύριε συνάδελφε,
αντιληφθεί ότι έχουν αυξηθεί φυσικά οι πρώτες ύλες και ότι τα
180 ευρώ ταβάνι, που έχουµε βάλει ανά τετραγωνικό µέτρο, του
προϋπολογισµού που µπορεί να έχει ένα νοικοκυριό για να αναβαθµίσει το σπίτι του, δηλαδή ένα νοικοκυριό που έχει ένα σπίτι
εκατό τετραγωνικά σήµερα, έτσι όπως είχαµε προδηµοσιεύσει και γι’ αυτό το κάναµε- τον οδηγό του νέου «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» έχει
ένα όριο 18.000 προϋπολογισµό για να προχωρήσει σε ενεργειακή αναβάθµιση, αυτό θα το αυξήσουµε στα 200 ευρώ, ώστε να
έχει ένα όριο 20.000 ευρώ. Διότι πραγµατικά έχουν αυξηθεί οι
πρώτες ύλες για ένα σπίτι εκατό τετραγωνικών. Συνολικά το όριο
είναι 28.000 ευρώ. Άρα ένα σπίτι, ανεξαρτήτως βέβαια τετραγωνικών, θα µπορεί να δαπανήσει έως και 28.000 ευρώ. Αυτή είναι
η οροφή για να µπορέσει να προχωρήσει σε µια ενεργειακή αναβάθµιση και ο στόχος βέβαια είναι να αναβαθµίσουµε πενήντα
χιλιάδες κατοικίες.
Και βέβαια είναι ένα νέο «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ», µε πολύ πιο δίκαια
κριτήρια, διαφανή κριτήρια, καταργώντας τη χρονική ιεράρχηση,
κριτήρια που έχουν να κάνουν µε το κόστος της εξοικονοµούµενης κιλοβατώρας. Τι σηµαίνει αυτό; Όποιος δαπανά χρήµατα και
πετυχαίνει καλύτερη εξοικονόµηση έχει µεγαλύτερη βαθµολογία
από αυτόν που δαπανά περισσότερα χρήµατα και έχει µικρότερη
εξοικονόµηση.
Δηλαδή τι κάναµε στο νέο «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ»; Υλοποιήσαµε τις
πρόνοιες της ευρωπαϊκής οδηγίας, που σήµερα ερχόµαστε να
νοµοθετήσουµε και να συµπεριλάβουµε στην ελληνική νοµοθεσία. Το κάναµε όταν σχεδιάζαµε το νέο «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ».
Αλλά δεν είναι µόνο οικονοµικά τα κριτήρια. Είναι κριτήρια που
έχουν να κάνουν µε την κοινωνία. Οι πολύτεκνοι, οι οικογένειες
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που έχουν ένα άτοµο µε αναπηρία, το οποίο µπορεί να είναι όλη
µέρα σπίτι και να ξοδεύει µεγάλη ενέργεια, άρα να πληρώνει µεγάλο λογαριασµό ενεργειακών προϊόντων και ενεργειακών υπηρεσιών. Έχουνε επιπλέον µοριοδότηση για να µπορούν να
αναβαθµίσουν ενεργειακά το σπίτι τους και να ξοδεύουν λιγότερη ενέργεια. Μια µονογονεϊκή οικογένεια επίσης. Για τα αδύναµα νοικοκυριά, για πρώτη φορά θεσπίζουµε ειδική υποκατηγορία 100 εκατοµµύρια ευρώ, ώστε πραγµατικά να µπορέσουν
οι πιο ευάλωτοι, µε µεγάλη επιδότηση και για την ιδία συµµετοχή
µε ένα εγγυηµένο χρηµατοδοτικό εργαλείο από το κράτος να
µπορούν να αναβαθµίσουν ενεργειακά το σπίτι τους και να δώσουν µια µόνιµη λύση στο πρόβληµα του λογαριασµού της ενέργειας. Κι έτσι τελικά βοηθάµε µέσα από τη στήριξη και την
επιδότηση για το κοµµάτι του ηλεκτρικού.
Τι κάνουµε για το κοµµάτι των ορυκτών καυσίµων του πετρελαίου και του φυσικού αερίου; Υπερδιπλασιάζουµε το επίδοµα
θέρµανσης από τα 80 εκατοµµύρια στα 170 εκατοµµύρια ευρώ.
Για ένα σπίτι στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, κύριοι συνάδελφοι
που είστε από τη Θεσσαλονίκη, για µια τετραµελή οικογένεια που
είχε επίδοµα θέρµανσης 212 ευρώ αυτό θα ξεπεράσει, θα πιάσει
τα 400 ευρώ φέτος το ίδιο σπίτι στο επίδοµα θέρµανσης.
Δεν σταµατάµε µόνο εκεί. Προχωρήσαµε µέσα από συνεργασία µε τη ΔΕΠΑ, που θα συνεργαστεί και µε τις υπόλοιπες εταιρείες-παρόχους για να δώσει µία καλύτερη τιµή φυσικού αερίου,
επειδή έχει καλύτερα συµβόλαια και έχει αγοράσει φθηνότερα
φυσικό αέριο, ώστε τελικά αυτή η έκπτωση να µεταφερθεί στους
καταναλωτές.
Πριν από λίγα λεπτά ανακοίνωσαν και τα «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ» ότι προχωρούν σε µια έκπτωση 5% επί της τιµής έναρξης
για το πετρέλαιο θέρµανσης και µάλιστα προχωρούν και σε δώδεκα άτοκες δόσεις, χωρίς κόστος, αναλαµβάνουν αυτοί το κόστος στην αποπληρωµή των ποσοτήτων που θα αγοράσουν οι
καταναλωτές. Επαναλαµβάνω, δώδεκα δόσεις, χωρίς κόστος,
που θα το καλύψουν τα «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ», ώστε µε αυτόν
τον τρόπο να βοηθήσουν τα νοικοκυριά. Μιλάµε πάντα για αυτούς οι οποίοι δεν µπορούν να ξεπεράσουν αυτό το κόστος, που
δυστυχώς το έχουν αυξηµένο και τους επιβαρύνει στην προσπάθειά τους να ζεστάνουν την οικογένειά τους.
Όλα αυτά, λοιπόν, έρχονται και δένουν µε το νοµοσχέδιο της
ενεργειακής απόδοσης, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, που αποτελεί βέβαια τη µετάβαση σε µια νέα εποχή τόσο για το περιβάλλον όσο και για την ίδια µας την κοινωνία. Για άλλη µια φορά
αποδεικνύουµε έµπρακτα πώς η Κυβέρνηση, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, µε την πολιτική αλλά και τη ρητή νοµοθετική µας βούληση
δρούµε άµεσα και αποτελεσµατικά τώρα, για να διασφαλίσουµε
το αύριο στις επόµενες γενιές.
Το νοµοσχέδιο αφορά, πρώτον, την επίτευξη των εθνικών στόχων για την εξοικονόµηση ενέργειας. Δεύτερον, την ενίσχυση
του υγιούς ανταγωνισµού στην αγορά ενέργειας προς όφελος
του τελικού καταναλωτή. Τρίτον, τον εκσυγχρονισµό του πλαισίου των περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων, όπως σας είπα. Τέταρτον, τη χορήγηση παράτασης για τη διόρθωση σφαλµάτων και
την υποβολή διοικητικών πράξεων αντιρρήσεων στους δασικούς
χάρτες που συζητήσαµε και προηγουµένως. Πέµπτον, τις αναγκαίες ρυθµίσεις για τη διασφάλιση της διείσδυσης των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας και της αποτελεσµατικής λειτουργίας
της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Έκτον, τις πρόσθετες διευκρινίσεις ως προς τη διαχείρισή του ΕΟΑΝ. Θεωρούµε, λοιπόν,
ότι είναι ένα νοµοσχέδιο το οποίο πραγµατικά προσφέρει πάρα
πολλά σε αυτόν τον τόπο, που βοηθάει.
Σε ό,τι αφορά την ερώτηση του Βουλευτή, του κ. Χήτα, που
έχει να κάνει µε την τροπολογία 1105, θέλω να πω ότι στο άρθρο
1 περιγράφεται η αναστολή αδειοδότησης αιολικών σταθµών σε
περιοχές της βόρειας Εύβοιας. Προχωρούµε, κατ’ αρχάς, σε
ανάκληση των υφιστάµενων αδειών παραγωγής. Δηλαδή, υπάρχουν αιτήσεις αδειών παραγωγής οι οποίες σε προγενέστερο
χρόνο είχαν αδειοδοτηθεί. Εµείς τι κάνουµε; Προχωρούµε σε
αναστολή. Για πόσο χρονικό διάστηµα; Το έχουµε αναφέρει.
Αυτή τη στιγµή υπάρχει η αναπτυξιακή επιτροπή, υπό τον κ.
Μπένο, η οποία σχεδιάζει σε συνεργασία µε τους τοπικούς φορείς και µε την τοπική κοινωνία το νέο παραγωγικό µοντέλο της
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βορείου Ευβοίας. Εκεί, λοιπόν, όλοι µαζί θα σχεδιάσουν και θα
ανασυγκροτήσουν το παραγωγικό µοντέλο, έτσι ώστε να διασφαλίζονται η βιωσιµότητα και η ανθεκτικότητα της κοινωνίας
απέναντι στις προκλήσεις της κλιµατικής αλλαγής, απέναντι στις
προκλήσεις που έθεσαν οι καταστροφικές πυρκαγιές, ώστε να
παραµείνουν στα χωριά τους, να παραµείνουν στις πόλεις τους
και να µη φύγουν από εκεί. Άρα µέσα από αυτό το σχέδιο θα
προσδιοριστούν οι χρήσεις γης, θα προσδιοριστούν οι δραστηριότητες οι οποίες θα προχωρήσουν, θα προωθηθούν και πού
αυτές θα προωθηθούν, ώστε µέσα –επαναλαµβάνω- από αυτή τη
διαβούλευση να έχουµε το καλύτερο αποτέλεσµα για εκείνες τις
περιοχές. Άρα, και σε ό,τι αφορά τα µέσα παραγωγής ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, όπως είναι ανεµογεννήτριες και φωτοβολταϊκά, και αυτά ειδικά για τη βόρεια Εύβοια θα σχεδιαστούν
µέσα από αυτή την επιτροπή, υπό τον κ. Μπένο, σε συνεργασία
µε τους κατοίκους και µε τους τοπικούς φορείς. Συνεπώς σας
καλώ να το ψηφίσετε. Είναι µια πολύ δίκαιη και συγκροτηµένη
ρύθµιση η οποία βοηθάει.
Από εκεί και πέρα, θα ήθελα να αναφερθώ και στο άρθρο 2,
στην τροπολογία 1106, όπου δίνουµε µία δυνατότητα και κάνουµε κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σοβαρό και πάρα πολύ σηµαντικό για τους ενεργοβόρους καταναλωτές, δηλαδή για
εκείνες τις παραγωγικές δραστηριότητες, όπως είναι η βαριά
βιοµηχανία, που καταναλώνουν τεράστιες ποσότητες ηλεκτρικής
ενέργειας. Δίνουµε τη δυνατότητα, λοιπόν, πέρα από την αύξηση
από το ένα µεγαβάτ στα τρία µεγαβάτ, που ήδη ανακοινώσαµε
και έχει εκδοθεί η ανάλογη υπουργική απόφαση, να κατασκευάσουν ένα φωτοβολταϊκό το οποίο θα είναι κατασκευασµένο είτε
σε οικόπεδο είτε σε αποµακρυσµένη περιοχή, αλλά θα συνδέεται
µε απευθείας ηλεκτρική διασύνδεση µε την παραγωγική δραστηριότητα µόνο για αυτοπαραγωγή, µόνο για αυτοκατανάλωση µε
ταυτοχρονισµό, χωρίς να στέλνουν ούτε ένα ηλεκτρόνιο στο σύστηµα, άρα να µπορούν να πάρουν και όρους να το κατασκευάσουν, ακόµα και αν είναι κορεσµένο αυτό το ηλεκτρικό δίκτυο
της περιοχής. Θα µπορούν, λοιπόν, να κατασκευάσουν ένα τέτοιο µέσο παραγωγής, να αυτοκαταναλώνουν και να έχουν πολύ
χαµηλή τιµή ενέργειας και φυσικά πράσινη ενέργεια. Αυτό δεν
ίσχυε, δεν είχε γίνει από την προηγούµενη κυβέρνηση, ερχόµαστε και το κάνουµε εµείς, χωρίς όριο όµως. Δηλαδή, µπορούν να
κατασκευάσουν όσο µεγάλο φωτοβολταϊκό χρειάζονται, ακόµη
και ανεµογεννήτρια και να µεταφέρουν την πράσινη ηλεκτρική
ενέργεια κατευθείαν, µε απευθείας καλώδια, στη δική τους παραγωγική δραστηριότητα και µε αυτόν τον τρόπο να µπορέσουν
να αξιοποιήσουν τον ήλιο ή τον άνεµο, ώστε να έχουν χαµηλότερο κόστος και πράσινη ενέργεια.
Επίσης, αυξάνουµε κατά τριάντα µεγαβάτ την εγκατεστηµένη
ισχύ των φωτοβολταϊκών για ενεργειακές κοινότητες στην
Κρήτη. Ήταν ένα αίτηµα το οποίο ήταν δίκαιο και ερχόµαστε και
το υλοποιούµε.
Επιπλέον, στο άρθρο 10 κάνουµε κάτι που είναι πάρα πολύ σηµαντικό. Ο ΕΛΑΠΕ έχει έσοδα και έξοδα, έχει εισροές και εκροές.
Αυτός ο ειδικός λογαριασµός έχει έσοδα από το ΕΤΜΕΑΡ, αλλά
και από την ηλεκτρική ενέργεια των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, που την πουλάει µέσα από το χρηµατιστήριο στην αγορά.
Έχει έξοδα, έχει εκροές το κόστος της διαφορικής προσαύξησης
που πληρώνει στους παραγωγούς των ΑΠΕ οι οποίοι έχουν συγκεκριµένες ταρίφες. Τώρα που είναι πολύ ακριβή η τιµή της ηλεκτρικής ενέργειας στη χονδρεµπορική αγορά υπάρχουν ΑΠΕ οι
οποίες παράγουν ενέργεια πολύ πιο φθηνά απ’ ό,τι είναι η χονδρεµπορική τιµή. Τη διαφορά, αυτό το έσοδο τελικά που έχει ο
ΕΛΑΠΕ, γιατί πια δεν χρειάζεται να πληρώνει διαφορική προσαύξηση σε αυτές τις ΑΠΕ, αλλά έχει έσοδα από αυτές από τη
στιγµή που πουλά την ενέργειά του σε µεγαλύτερη αξία απ’ αυτή
τελικά που τους αποδίδει, αυτό το έσοδο νοµοθετούµε εδώ να
µπορεί να το τιµολογήσει ο ΕΛΑΠΕ, να µπορεί να το εισπράξει,
ώστε φυσικά να συµβάλει στη βιωσιµότητα του λογαριασµού.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Και εµείς σας ευχαριστούµε, κύριε Υπουργέ.
Αν και είχα προαναγγείλει ότι µε την οµιλία σας θα ολοκληρω-
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θεί η ολοήµερη διαδικασία, θα δώσω τον λόγο για τρία λεπτά
στον κ. Φάµελλο, ως Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο, µε την παράκληση να µη δηµιουργήσουµε πινγκ-πονγκ. Προφανώς, και θα
απαντήσει ο Υπουργός.
Κύριε Φάµελλε, έχετε τον λόγο για απολύτως τρία λεπτά.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ.
Με βάση τον Κανονισµό και ως Κοινοβουλευτικός παίρνω τον
λόγο για δύο δηλώσεις.
Κατ’ αρχάς, κύριε Υπουργέ, θα πρότεινα σε αυτή τη συζήτηση
και σε αυτήν που εξελίσσεται τον τελευταίο χρόνο να κρατήσουµε τουλάχιστον µια ελάχιστη αξιοπιστία. Μας κατηγορήσατε
ότι δεν καταθέσαµε προτάσεις, παρ’ ότι φέρατε µέσα σε τρεις
ηµέρες όλη τη συζήτηση και πολλά άρθρα εκτός διαβούλευσης.
Κύριε Υπουργέ, εγώ θέλω να σας υπενθυµίσω κάτι που ξέρει
η Αίθουσα, ότι οι τροπολογίες και οι νοµοτεχνικές στον περιβαλλοντικό έλεγχο προέκυψαν από τις προτάσεις της Αντιπολίτευσης και των µη κυβερνητικών οργανώσεων και υπάρχουν
αποδείξεις επ’ αυτού, και τα Πρακτικά αλλά και η δηµόσια
σφαίρα όπου έχουν διατυπωθεί. Μάλιστα, µας κατηγορήσατε ότι
εµείς λέγαµε ότι δεν θα πάνε οι πράξεις βεβαίωσης παράβασης
στον εισαγγελέα και έρχεστε στη σελίδα 4 των νοµοτεχνικών,
στη νοµοτεχνική 2 της 1105 και προστίθεται εδάφιο από εσάς,
κύριε Υπουργέ, που λέει ότι εφόσον η νοµοθεσία προβλέπει την
ποινική κύρωση, η πράξη βεβαίωσης παράβασης διαβιβάζεται
στην εισαγγελική αρχή.
Κύριε Υπουργέ, το έχετε υπογράψει εσείς και το προσθέτετε.
Γιατί; Γιατί έλειπε, κύριε Υπουργέ.
Άρα, ή εµείς είµαστε αδιάβαστοι -που δεν προκύπτει- ή, κύριε
Υπουργέ, τελικά εσείς δεν διαβάσατε ούτε τη νοµοθεσία ούτε
την τροπολογία ούτε τις νοµοτεχνικές. Για να ξεκαθαρίσουµε
ποιος κάνει προτάσεις και ποιος όχι. Αλλιώς δεν θα το βάζατε
στη νοµοτεχνική, κύριε Υπουργέ.
Και µας ρωτάτε µε ποιο άρθρο γίνεται η διαβίβαση. Με το 28
του ν.1650 σας ενηµερώνουµε, γιατί πρέπει να σας ενηµερώσουµε και για τη βασική νοµοθεσία του περιβάλλοντος. Διότι είπατε ότι δεν διαβάσαµε και δεν κάναµε προτάσεις, κύριε
Πρόεδρε. Έπρεπε να το διευκρινίσω. Είναι στις νοµοτεχνικές. Να
το ξεκαθαρίσουµε. Γράψτε το στα Πρακτικά και θα τα πούµε
εδώ.
Για το άρθρο περιβαλλοντικού ελέγχου θα ξαναέρθετε εδώ και
θα κάνετε αλλαγές. Για το άρθρο των δασικών χαρτών θα ξαναέρθετε εδώ και θα κάνετε παρατάσεις στις αντιρρήσεις και
εκτιµώ ότι και για την ανακύκλωση και τον ΕΟΑΝ θα ξαναέρθετε
για να κάνετε αλλαγές.
Όσο για τη ΔΕΗ, µας κατηγορείτε ότι η έκπτωση συνέπειας
τάχατες κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ δεν
αφορούσε τους ευάλωτους. Να σας θυµίσω τη διεύρυνση του
κοινωνικού τιµολογίου που διπλασίασε την ευρύτητα για τις ευάλωτες κοινωνικές οµάδες, δηλαδή το εύρος των ωφελούµενων;
Να σας υπενθυµίσω το Ταµείο Επανασυνδέσεων; Ή θέλετε να
σας υπενθυµίσω σήµερα για το τι θα κάναµε ότι αναφέραµε στην
τοποθέτησή µας για το 39% ουρανοκατέβατα κέρδη στις εταιρείες προµήθειας που ανακοίνωσε χθες ο καθηγητής κ. Κάπρος
στο συνέδριο που ήµασταν µαζί, στο οποίο δεν έχετε παρέµβει;
Γιατί ρωτήσατε τι θα έκανε σήµερα ο Αλέξης Τσίπρας, αν ήταν
κυβέρνηση, για το ρεύµα στα αρτοποιεία, στους καταναλωτές.
Ήταν 39% ουρανοκατέβατα κέρδη. Για ποιον λόγο; Γιατί δεν
ρυθµίζετε την αγορά, δεν την ελέγχετε και δεν την παρακολουθείτε. Και ξέρετε τι άλλο θα έκανε ο Αλέξης Τσίπρας, που βιάζεστε να γίνει πρωθυπουργός και θα γίνει; Επειδή ρωτάτε τι θα
έκανε αν είχε την διακυβέρνηση. Δεν θα πουλούσε τη ΔΕΗ και
µάλιστα δεν θα την εκχωρούσε δωρεάν, όπως κάνετε εσείς.
Αλλά αυτό που πρέπει να πω, κύριε Υπουργέ, για να το κρατήσουµε, γιατί δεν το είδαµε στα Πρακτικά και πρέπει να το κρατήσουµε, είναι το εξής. Η πολιτική ευθύνη απώλειας δηµόσιας
περιουσίας, όπως και η ευθύνη της διοίκησης της ΔΕΗ, δεν θα
παραγραφεί. Θα παραµείνει και το έχουµε ήδη διατυπώσει αυτό
στον δηµόσιο λόγο. Και είστε και εσείς υπεύθυνος. Διότι οι αυξήσεις που έρχονται τώρα σε όλους τους λογαριασµούς από
κάτω γράφουν «µε υπογραφή Μητσοτάκη - Σκρέκα».
Επί διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ µειώθηκε µεσοσταθµικά το ρεύµα,
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πέρα από το κοινωνικό τιµολόγιο, πέρα από το Ταµείο Επανασυνδέσεων. Μειώθηκε η ενεργειακή φτώχεια και είναι επίσηµα
αυτά τα καταγεγραµµένα, αλλά επί διακυβέρνησης Μητσοτάκη
- Σκρέκα οι αυξήσεις θα έχουν τις υπογραφές σας, όπως και η
εκχώρηση δηµόσιας περιουσίας και αυτά θα παραµείνουν και θα
κριθείτε και γι’ αυτό.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Και εµείς ευχαριστούµε, κύριε Φάµελλε.
Τώρα τον λόγο έχει ο Υπουργός, προκειµένου να ολοκληρώσουµε την πολύωρη σηµερινή διαδικασία σε αυτό το κρίσιµο νοµοσχέδιο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ (Υπουργός Περιβάλλοντος και
Ενέργειας): Δεν ακούτε τη συµβουλή µου, κύριε συνάδελφε, που
σας λέω ότι δεν µιλάνε για σχοινί στο σπίτι του κρεµασµένου.
Σας το είπα λίγο διαφορετικά πριν. Το παράφρασα, µήπως το καταλάβετε τώρα.
Τη ΔΕΗ θα την πουλούσε ο κ. Τσίπρας. Και όχι µόνο θα την
πουλούσε γιατί το είχε υπογράψει και το είχατε ψηφίσει στο µνηµόνιο, αλλά είχε εγγράψει και ένα έσοδο µόλις 100 εκατοµµυρίων ευρώ για το 17%, απόδειξη της πρόθεσης της κυβέρνησής
σας. Γιατί εσείς τώρα µπορεί να λέτε ό,τι θέλετε, αλλά τα γραπτά
µένουν. Και είναι γραµµένα αυτά, δεν είναι προφορικά.
Σε ό,τι αφορά τις εκπτώσεις και το κόστος ενέργειας, δεν νοµίζω να έρχεστε πάλι και να λέτε ότι για τις αυξήσεις του φυσικού
αερίου στην Ευρώπη και στον κόσµο της ηλεκτρικής ενέργειας
φταίει η ελληνική Κυβέρνηση, γιατί αυτό δεν νοµίζω ότι αντέχει
σοβαρής κριτικής. Αυτό µάλλον αποδεικνύει ότι είστε εκτός
πραγµατικότητας και αυτό είναι επικίνδυνο. Γιατί όταν κάποιος
είναι εκτός πραγµατικότητας, φυσικά δεν µπορεί να βρει και τις
σωστές λύσεις για να µπορέσει να στηρίξει και να βοηθήσει τους
Έλληνες καταναλωτές.
Επαναλαµβάνω: 12% η έκπτωση συνέπειας τότε που επί εποχής ΣΥΡΙΖΑ είχαµε το πιο φθηνό πετρέλαιο, το πιο φθηνό φυσικό
αέριο, πολύ πιο φθηνό κόστος ρύπων. Πέντε ευρώ έκανε τότε ο
τόνος του διοξειδίου του άνθρακα, 60 ευρώ κάνει ο τόνος τώρα
του διοξειδίου του άνθρακα. Όλα ήταν πιο φθηνά και η ΔΕΗ έµπαινε δυόµισι δισεκατοµµύρια µέσα, αν καταλαβαίνετε το νούµερο. Έµπαινε πάνω από ένα δισεκατοµµύριο τον χρόνο µέσα.
Και έρχεστε εδώ και λέτε τι; Ότι πετύχατε κάτι; Μα, δεν θα
υπήρχε ΔΕΗ. Φυσικά και δεν την αγόραζε κανείς. Ποιος θα αγόραζε µία εταιρεία που έµπαινε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ένα
δισεκατοµµύριο τον χρόνο µέσα;
Δεύτερον, λέτε ότι κάποιες εταιρείες έχουν κέρδη ή δεν έχουν
κέρδη. Ακούστε να δείτε. Εµείς είµαστε απόλυτοι σε αυτό που
έχουµε ζητήσει από τις εταιρείες τις προµηθευτικές. Θα πρέπει
όλοι αυτή τη στιγµή, αυτή την κρίσιµη συγκυρία, αυτή τη στιγµή
της διεθνούς ενεργειακής κρίσης να στηρίξουν τα ελληνικά νοικοκυριά και κυρίως τους πιο ευάλωτους και αυτό θα το κάνουµε
πράξη, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θέλετε δεν θέλετε.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ευχαριστούµε κι
εµείς, κύριε Υπουργέ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
προς το Σώµα τα εξής:
1. Οι Υπουργοί Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Οικονοµικών, Εθνικής Άµυνας, Παιδείας και Θρησκευµάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
Προστασίας του Πολίτη, Πολιτισµού και Αθλητισµού, Δικαιοσύνης, Εσωτερικών, Υποδοµών και Μεταφορών, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων,
Τουρισµού, Κλιµατικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, οι
Υπουργοί Επικρατείας, καθώς και οι Αναπληρωτές Υπουργοί Οικονοµικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Εξωτερικών κατέθεσαν την 14-10-2021 σχέδιο νόµου: «Αναµόρφωση και
εκσυγχρονισµός του ρυθµιστικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας του υπαίθριου εµπορίου, ρυθµίσεις για την άσκηση ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων και την απλούστευση πλαισίου
δραστηριοτήτων στην εκπαίδευση, βελτιώσεις στην επιµελητηριακή νοµοθεσία και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Ανάπτυξης
και Επενδύσεων».
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2. Οι Υπουργοί Πολιτισµού και Αθλητισµού, Οικονοµικών, Εξωτερικών, Προστασίας του Πολίτη, Δικαιοσύνης καθώς και ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών κατέθεσαν την 14-10-2021
σχέδιο νόµου: «Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης µεταξύ της
Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης
των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής σχετικά µε την επιβολή
εισαγωγικών περιορισµών σε κατηγορίες αρχαιολογικού και
εθνολογικού υλικού της Ελληνικής Δηµοκρατίας».
Παραπέµπονται στις αρµόδιες Διαρκείς Επιτροπές.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κηρύσσεται περαιωµένη η συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και των τροπολογιών του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας:
«Ενσωµάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 11ης Δεκεµβρίου 2018 «σχετικά µε την τροποποίηση της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ για την
ενεργειακή απόδοση», προσαρµογή στον Κανονισµό
2018/1999/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 11ης Δεκεµβρίου 2018 σχετικά µε τη διακυβέρνηση της
Ενεργειακής Ένωσης και της Δράσης για το Κλίµα και στον κατ’
εξουσιοδότηση Κανονισµό 2019/826/ΕΕ της Επιτροπής, της 4ης
Μαρτίου 2019, «για την τροποποίηση των Παραρτηµάτων VIII και
IX της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου σχετικά µε το περιεχόµενο των περιεκτικών αξιολογήσεων του δυναµικού αποδοτικής θέρµανσης και ψύξης» και
συναφείς ρυθµίσεις για την ενεργειακή απόδοση στον κτιριακό
τοµέα, καθώς και την ενίσχυση των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας και του ανταγωνισµού στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας».
Εισερχόµαστε στην ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων και

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

των τροπολογιών και η ψήφισή τους θα γίνει χωριστά.
Όπως είχα ήδη προαναγγείλει εδώ και δύο ώρες, έχει υποβληθεί αίτηση διεξαγωγής ονοµαστικής ψηφοφορίας επί της υπουργικής
τροπολογίας
1103/94
από
Βουλευτές
της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας του ΚΚΕ. Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί
την Τετάρτη 20 Οκτωβρίου 2021 και ώρα έντεκα το πρωί. Μετά
την ολοκλήρωση της ονοµαστικής ψηφοφορίας, θα ακολουθήσει
η ψήφιση του σχεδίου νόµου επί του συνόλου από τους εισηγητές και τους ειδικούς αγορητές.
Σας επισηµαίνω ότι η αποψινή ψηφοφορία περιλαµβάνει την
αρχή του νοµοσχεδίου, εξήντα ένα άρθρα και πέντε τροπολογίες
καθώς και το ακροτελεύτιο άρθρο. Η έκτη τροπολογία θα ψηφιστεί την Τετάρτη στις έντεκα το πρωί. Εποµένως εκ των έξι
απόψε θα ψηφιστούν οι πέντε.
Βεβαιωθείτε ότι έχετε ψηφίσει και τα εξήντα οκτώ πεδία που
περιλαµβάνει η ψηφοφορία.
Παρακαλώ στο σηµείο αυτό να ανοίξει το σύστηµα της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας.
(ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Παρακαλώ να κλείσει το σύστηµα της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας.
(ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ)
(ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Οι θέσεις των κοµµάτων, όπως αποτυπώθηκαν κατά την ψήφιση µε το ηλεκτρονικό
σύστηµα, καταχωρίζονται στα Πρακτικά της σηµερινής συνεδρίασης και έχουν ως εξής:

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Η’ - 14 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021

Ενσωµάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/2002 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 11ης Δεκεµβρίου 2018
«σχετικά µε την τροποποίηση της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ για την
ενεργειακή απόδοση», προσαρµογή στον Κανονισµό
2018/1999/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 11ης Δεκεµβρίου 2018 σχετικά µε τη διακυβέρνηση της
Ενεργειακής Ένωσης και της Δράσης για το Κλίµα και στον κατ’
εξουσιοδότηση Κανονισµό 2019/826/ΕΕ της Επιτροπής, της 4ης
Μαρτίου 2019, «για την τροποποίηση των Παραρτηµάτων VIII και
IX της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου σχετικά µε το περιεχόµενο των περιεκτικών αξιολογήσεων του δυναµικού αποδοτικής θέρµανσης και ψύξης» και
συναφείς ρυθµίσεις για την ενεργειακή απόδοση στον κτιριακό
τοµέα, καθώς και την ενίσχυση των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας και του ανταγωνισµού στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας
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Άρθρο 6 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
Άρθρο 7 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: OXI
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ

Επί της αρχής ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: OXI
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI

Άρθρο 8 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ

Άρθρο 1 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ

Άρθρο 9 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνηµα Αλλαγής: ΠΡΝ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ

Άρθρο 2 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ

Άρθρο 10 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ

Άρθρο 3 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ

Άρθρο 11 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ

Άρθρο 4 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΠΡΝ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ

Άρθρο 12 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ

Άρθρο 5 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ

Άρθρο 13 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
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Άρθρο 14 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΠΡΝ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ

Άρθρο 23 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ

Άρθρο 15 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ

Άρθρο 24 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ

Άρθρο 16 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ

Άρθρο 25 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ

Άρθρο 17 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ

Άρθρο 26 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ

Άρθρο 18 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ

Άρθρο 27 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ

Άρθρο 19 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ

Άρθρο 28 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ

Άρθρο 20 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ

Άρθρο 29 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ

Άρθρο 21 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνηµα Αλλαγής: OXI
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ

Άρθρο 30 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ

Άρθρο 22 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ

Άρθρο 31 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ
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Άρθρο 32 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ

Άρθρο 41 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI

Άρθρο 33 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ

Άρθρο 42 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI

Άρθρο 34 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ

Άρθρο 43 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI

Άρθρο 35 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΠΡΝ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ

Άρθρο 44 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI

Άρθρο 36 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: OXI

Άρθρο 45 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI

Άρθρο 37 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: OXI

Άρθρο 46 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI

Άρθρο 38 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: OXI
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI

Άρθρο 47 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI

Άρθρο 39 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: OXI

Άρθρο 48 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: OXI
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI

Άρθρο 40 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: OXI

Άρθρο 49 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI
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Άρθρο 50 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: OXI
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI

Άρθρο 59 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΠΡΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ

Άρθρο 51 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: OXI
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI

Άρθρο 60 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ

Άρθρο 52 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI

Άρθρο 61 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: ΠΡΝ

Άρθρο 53 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: OXI
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI

Υπ. Τροπ. 1104/95 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΠΡΝ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI

Άρθρο 54 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI

Υπ. Τροπ. 1105/96 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνηµα Αλλαγής: ΠΡΝ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: OXI

Άρθρο 55 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΠΡΝ
ΜέΡΑ25: OXI

Υπ. Τροπ. 1106/97 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI

Άρθρο 56 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI

Βουλ. τροπ. 1101/92 όπως τροπ. ΟΜΟΦΩΝΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: ΝΑΙ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: ΝΑΙ
ΜέΡΑ25: ΝΑΙ

Άρθρο 57 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: OXI
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI

Βουλ. τροπ. 1102/93 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI

Άρθρο 58 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΝ
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI

Ακροτελεύτιο άρθρο ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΣΥΡΙΖΑ: OXI
Κίνηµα Αλλαγής: ΝΑΙ
Κ.Κ.Ε.: OXI
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: OXI
ΜέΡΑ25: OXI

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Η’ - 14 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Συνεπώς το σχέδιο
νόµου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας: «Ενσωµάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 11ης Δεκεµβρίου 2018 «σχετικά µε
την τροποποίηση της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ για την ενεργειακή
απόδοση», προσαρµογή στον Κανονισµό 2018/1999/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 11ης Δεκεµβρίου 2018 σχετικά µε τη διακυβέρνηση της Ενεργειακής
Ένωσης και της Δράσης για το Κλίµα και στον κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισµό 2019/826/ΕΕ της Επιτροπής, της 4ης Μαρτίου
2019, «για την τροποποίηση των Παραρτηµάτων VIII και IX της
Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε το περιεχόµενο των περιεκτικών αξιολογήσεων του δυναµικού αποδοτικής θέρµανσης και ψύξης» και
συναφείς ρυθµίσεις για την ενεργειακή απόδοση στον κτιριακό
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τοµέα, καθώς και την ενίσχυση των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας και του ανταγωνισµού στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας»
έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία επί της αρχής και επί των άρθρων.
Η ψήφιση επί της τροπολογίας µε γενικό αριθµό 1103 και ειδικό 94 και επί του συνόλου του νοµοσχεδίου θα γίνει την Τετάρτη 20 Οκτωβρίου στις 11.00’.
Κύριοι συνάδελφοι, δέχεστε στο σηµείο αυτό να λύσουµε τη
συνεδρίαση;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Με τη συναίνεση του
Σώµατος και ώρα 20.32’ λύεται η συνεδρίαση για αύριο, ηµέρα
Παρασκευή 15 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 10.00’, µε αντικείµενο
εργασιών του Σώµατος: κοινοβουλευτικό έλεγχο, συζήτηση επικαίρων ερωτήσεων.

ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ

