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Ο κ.Μήτρας. Παρών.

Ο κ.Κυριαζοπουλος. Παρών.

Ο κ.Παπαθανασίου. Παρών.

Ο κ.Βεζδρεβάνης. Παρών.

0 κ.Σταθόπουλος. Παρών.

0 κ.Κατσιγιάννης. Παρών.

Η κυρία Ψαρούδα-Μπενάκη. Παρούσα. 

0 κ.Γκελεστάθης. Παρών.

Ο κ.Ζαφειρόπουλος. Παρών.

Ο κ.Παπανδρέου. Παρών.

0 κ.Λιμπερακίδης. Παρών.

0 κ.Κουρτίδης. Παρών.

0 κ.Καλατζόκος. Παρών.

Ο κ.Σερέτης. Παρών.

Τίθενται, λοιπον, σε ψηφοφορία τα αρθρα ένα προς ένα.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΗΜΙΤΗΣ (Υπ.Βιομ.Ενέργειας.Τεχν/γιας και Εμπορίου):

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Απόστολοο Κακλαυανηε): Παρακαλώ, αν έχετε την καλοσύνη

Κύριε Πρόεδρε μου επιτρέπετε;

περιμένετε, θα προχωρήσουμε ομαλότατα.
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179/59. που αναφερεται ως νεο άρθρο 28α:

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΗΜIΤΗΣ(Υπ. Βιομ. Ενέργειας Τεχνολογίας και Εμπορίου):

Νομίζω κ. Πρόεδρε, οτ ι σωστό είναι η ενότητα σχετικά με τη ΔΕΗ να είναι  

κάτι χωριστό, να αποτελεί ενα χωριστό άρθρο, για να είναι  και σαφές αυτό.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΙΟΥΦΑΣ: Με συγχωρείτε αλλα δεν υπάρχει στο νομοσχέδιο που 

εισήχθη και συζητε ί τα ι άρθρο 28α. Το άρθρο είναι σκέτο 28.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ(Απόστολος Κακλαμανης): Υπάρχει λύση κ. Σιουφα.

Εμένα κύριε Υπουργέ της Βιομηχανίας εκείνο που με ενδιαφέρει ε ίναι το 

εξής: Η τροπολογία σας αυτή καθ' αυτή ε ίτε  ενταχθεί ως παράγραφος ή 

παράγραφοι στο άρθρο 28. ε ίτε αποτελεσει χωριστό άρθρο ως προς την ουσία 

έχει καμιά διαφορά; Ναι η όχι:
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ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΗΜΙΤΗΣ (Υπ.Βιομηχανίας Ενέργειας Τεχνολογίας και

κατανοητή. Καλύτερα να είναι χωριστή.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Απόστολος Κακλαμάνης): Κύριε Υπουργέ, κατά την ψήφιση στο 

σύνολο μπορεί να αποτελέσει χωριστό άρθρο. Αυτό ε ίναι γνωστό.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΗΜΙΤΗΣ (Υπ.Βιομηχανίας Ενέργειας Τεχνολογίας και

Εμπορίου): Ωραία, να γ ίνε ι  μια εν ια ία  ψηφοφορία.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Απόστολος Κακλαμάνης): Εν πόση περιπτώσει ^κύριοι 

συνάδελφοι, τ ίθεται το άρθρο 28 . . .

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΠΟΝΗΣ (Υπ.Προεδρίας της Κυβέρνησης): Κύριε Πρόεδρε, 

αφορά 6το τ ι ψηφ ί ζουμε.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Απόστολοο Κακλαμανπς): Ναι, θα το εξηγήσω εγώ πριν 

ψηφίσουμε. Και πριν ζητήσω απο τη Βουλή να αποφανθεί ο οποιοσδήποτε , ε ί τ ε  

από την Κυβέρνηση ^ίτε από το Σώμα, θα μπορεί να κάνει τη παρατήρησή του 

ώστε να μη προχωρήσουμε σε μια απόφαση του Σώματος που δεν θα 

ανταποκρίνέται σ' αυτό που το Σώμα η εσείς που προτείνετε, επιδιώκετε.

ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ: Δεν ξέρουμε τι προτείνει η Κυβέρνηση.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Απόστολος Κακλαμάνης): Υπάρχει Κοινοβουλευτικός σας

Εμπορίου): Ως προς την ουσία φοβάμαι μήπως μέσα στο 28 δεν ε ίνα ι

Εκπρόσωπος.



και εγώ. μη δυναμενος να αντιδρασω. υφίσταμαι την προπαγάνδα των 

υπευθυνων της σημερινής εζελιξεως των 'θνικων θεμάτων.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΠΝ (Νικόλαος Κατσαρος): Δεν υπάρχει κανένα προσωπικό θέμα, 

άλλωστε ούτε εσείς αναοερεσθε σε προσωπικό θέμα, μάλλον αιτιασθε 

παραβίαση του Κανονισμού, κύριε Καφη, αν δεν κάνω λάθος.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΗΜΙΤΗΣ (Υπ.Βιομ.Ενέργ.Τεχ/γίας & Εμπορίου): Κύριε 

Πρόεδρε, παρακαλώ το λόγο.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικόλαος Κατσαρός): Επι της ενότητας των άρθρων, κύριε

Υπουργέ;

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΩΣ ΣΗΜΙΤΗΣ (Υπ.Βιομ.Ενέργ.Τεχ/γίας & Εμπορίου): Επί του

νομοσχεδίου.
/

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικόλαος Κατσαρός): Ορίστε, έχετε το λόγο.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΗΜΙΤΗΣ (Υπ.Βιομ.Ενέργ.Τεχ/γίας & Εμπορίου'): Κυρίες και

κύριοι συνάδελφοι, ήθελα να εκφρασω τη λύπη μου. δ ιότι δεν μπόρεσα να 

παραστώ στην προηγούμενη συζητηση του άρθρου 28. Συμμετείχα σε μια 

εκδήλωσή του Επιμελητηρίου, οπού επρεπε να λαβω το λογο και η εκδήλωση 

αυτή, δυστυχώς, δεν τελείωσε έγκαιρα.

θέλω με μια φράση να διατυπώσω τη θέση του Υπουργείου σε σχέση με το



ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ν ικόλαος Κατσπρος): Κύριε Υπουργέ, επι ψηφισθέντος άρθρου 

να συζητήσουμε:

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΗΜΙΤΗΣ (Υπ.Βιομ.Ενεργ.Γεχ/γίας & Εμπορίου): Μια φράση, 

κύριε Πρόεδρε.
/

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικόλαος Κατσαρος): Ορ ιστέ, εχετε το λογο.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΗΜΙΤΗΣ (Υπ.Βιομ.Ενέργ. Τεχ/γίας & Εμπορίου): Η ελληνική 

πολιτική ζωή έχει ταλαιπωρηθεί και η ελληνική πολιτεία έχει ταλαιπωρηθεί, 

από πελατειακές νοοτροπίες, απο ρουσφετολογικες δ ιαδικασίες,  από 

προεκλογικές προσλήψεις. Εάν θέλουμε να λειτουργήσουν οι δημόσιες 

επ ιχε ιρήσεις  με αυτονομία, αποδοτικοτητα, και αποτελεσματικότητα, πρέπει 

να θέσουμε μια για πάντα τέλος σε τέτοιες πρακτικές.

Το άρθρο αυτό ε ίναι μια προσπάθεια να σταματήσει αυτή η διαδικασία, 

να αποδοθούν οι δημόσιες επιχειρήσεις -η ΔΕΗ- σε μια λε ιτουργία( η οποία 

ε ίνα ι ελεύθερη απο προηγούμενες πολιτικές πελατειακές και ρουσφετολογικές 

παρεμβάσεις. Το άρθρο αυτό εγκαιν ιάζε ι μια νεα. σωστή πορεία, για τη 

ΔΕΗ. /

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικόλαος Κατσαρός): Επι της ενότητας των άρθρων από 29

έως 33, ο Εισηγητης του ΠΑΣΟΚ. κ.Γιατρας. εχει το λογο.

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΕΙΑΤΡΑΣ: Ζυναδελφισες και συνάδελφοι, φτάνουμε στην


