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Αμφιβόλου εγκυρότητας οι μνημονιακοί νόμοι Παραπομπή 
του προέδρου 
της ΔΕΗ

«Σ
ας λέω ευθέως δεν υπονοώ 
ότι υπάρχει ζήτημα εγκυ-
ρότητας ρυθμίσεων που 
ψηφίστηκαν με ονομαστι-

κή ψηφοφορία, έλαβαν λιγότερες από 151 
ψήφους και στις συνεδριάσεις αυτές δεν 
υπήρχε συμμετοχή μελών του κοινοβουλί-
ου επειδή δεν τους δόθηκε άδεια» δήλωσε 
η Ζωή Κωνσταντοπούλου, προσθέτοντας 
ότι «προφανώς θα υπάρξουν πρωτοβουλί-
ες για τις οποίες θα ενημερωθείτε».
Στην πρώτη της συνέντευξη προς τους 
κοινοβουλευτικούς συντάκτες μετά την 
ανάληψη των καθηκόντων της, η Ζ. Κων-
σταντοπούλου δήλωσε ότι τα φαινόμενα 
της προηγούμενης κοινοβουλευτικής πε-
ριόδου με κατεπείγοντα νομοσχέδια δεν 
μπορεί να επαναληφθούν, αλλά ούτε και 
η κατάθεση τροπολογιών σε άσχετα νο-
μοσχέδια. Παράλληλα, προανήγγειλε ότι 
την Τρίτη το απόγευμα θα γίνει ειδική 

συνεδρίαση για την ανασυγκρότηση και 
αναβάθμιση της Επιτροπής Διεκδίκησης 
των γερμανικών οφειλών, τονίζοντας ότι 
«είναι ιστορική υποχρέωση της Βουλής να 
φέρει σε πέρας την αποστολή της αυτή».

Για το χρέος
Επεσήμανε επίσης ότι θα αποκωδικο-
ποιηθούν όλες οι παράμετροι που συ-
ντέλεσαν στην διόγκωση του χρέους και 
θα εξεταστούν συμβάσεις, όπως αυτές 
για τη Siemens και εξοπλιστικά προ-
γράμματα. «Είναι αναγκαίο να ξέρουν οι 
πολίτες πως αυτές οι συμβάσεις διόγκω-
σαν το χρέος» σημείωσε η πρόεδρος της 
Βουλής.
Ταυτόχρονα, η Ζ. Κωνσταντοπούλου ανέ-
φερε ότι αύριο, Πέμπτη, θα αποστείλει 
επιστολές προς τους τρεις πρώην πρω-
θυπουργούς Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, 
Κώστα Σημίτη και Γιώργο Παπανδρέου 

με την οποία θα τους ζητά να αποδώσουν 
τους χώρους που καταλαμβάνουν μέσα 
στο κεντρικό κτίριο της Βουλής, προκει-
μένου να αξιοποιηθούν με τον καλύτερο 
τρόπο για τις ανάγκες των βουλευτών.

Για τις απουσίες βουλευτών
Η πρόεδρος της Βουλής προανήγγειλε 
ακόμα ότι θα εφαρμοστεί ο Κανονισμός 
της Βουλής σε ότι αφορά την αδικαιολό-
γητη απουσία βουλευτών. Έτσι, μετά από 
πάνω από πέντε αδικαιολόγητες απουσί-
ες από τις συνεδριάσεις θα γίνεται περι-
κοπή 1/5 της αποζημίωσης του βουλευ-
τή. Παράλληλα, τόνισε ότι θα προτείνει 
την συλλογική κατάργηση της αποζημί-
ωσης των βουλευτών στις επιτροπές, κα-
θώς όπως είπε, η παρουσία τους σε αυ-
τές είναι στο πεδίο του κοινοβουλευτικού 
τους ρόλου.

Η υπόθεση αφορά μι-
σθολογικές αυξήσεις 
σε 19 στελέχη της 
ΔΕΗ που εγκρίθηκαν 
από τον κ. Ζερβό την 
περίοδο 2010-2012. 
Οι επίμαχες αυξήσεις 
χορηγήθηκαν ενώ 
ήταν σε ισχύ νόμος 
που περιόριζε τις μι-
σθολογικές αποδοχές 
των στελεχών Δημο-
σίων Επιχειρήσεων 
σε ποσά που δεν θα 
έπρεπε να υπερβαί-
νουν τα,  5.900 ευρώ 
περίπου.
Οι Εφέτες του Συμ-
βουλίου θεωρούν πως 
ο κατηγορούμενος 
παραβίασε την επίδι-
κη νομοθεσία για τις 
μισθολογικές αποδο-
χές διευθυντικών στε-
λεχών, προκαλώντας 
μείωση της περιου-
σίας της Επιχείρησης 
προς όφελος τρίτων 
προσώπων.

Ζήτημα εγκυρότητας διατάξεων νομοσχεδίων που ψηφίστηκαν από 
την προηγούμενη Βουλή, μετά από ονομαστική ψηφοφορία, και 
είχαν λιγότερες από 151 ψήφους, ενώ απουσίαζαν οι προφυλακι-
σμένοι βουλευτές της Χρυσής Αυγής καθώς δεν τους δόθηκε ειδική 
άδεια για να παραστούν στην ψηφοφορία, έθεσε η πρόεδρος της 
Βουλής Ζωής Κωνσταντοπούλου

Το Ελληνικό Φεστιβάλ Σύδνεϋ  
Με την υποστήριξη της  

ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ: Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ 
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΙΑΣ ΣΤΑΡ ΤΟΥ    

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ 

Επικοινωνία: 9750 0440 ή greekfestival@goc.com.au 

Ομιλία της δρα Παναγιώτας Νάζου 

Κυριακή 8 Μαρτίου 6.00 μ.μ.  
Ελληνική Κοινοτική Λέσχη, 206-210 Lakemba St, Lakemba 

Είσοδος δωρεάν 

Η Μελίνα Μερκούρη παραμένει μέχρι σήμερα ο κεντρικός πυρήνας κάθε  
πολιτισμικής πρότασης που αρθρώνεται από το επίσημο ελληνικό κράτος. 

Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας 

Το Ελληνικό Φεστιβάλ Σύδνεϋ  
Με την υποστήριξη της  

ΑΧΙΟΝ ΕΣΤΙ  

Επικοινωνία: 8256 2222 ή www.cityrecitalhall.com 

Για πρώτη φορά στην Αυστραλία, παρουσιάζεται το ορατόριο του Μίκη 
Θεοδωράκη Άξιον Εστί σε ποίηση Οδυσσέα Ελύτη, με βασικό ερμηνευτή 
τον Βασίλη Λέκκα. Διευθύνει την συμφωνική Ορχήστρα ο George Ellis. 

Με την χορωδία Millenium Choir και στην αφήγηση τον                         
Ελληνοαυστραλό ηθοποιό Αντώνη Νικολακόπουλο. 

Παρασκευή 17 Απριλίου 8.00 μ.μ.  
City Recital Hall, Angel Place, Sydney 

Εισιτήρια: ξεκινάν από $69 

ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ


