ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΚΒ’
Πέµπτη 18 Νοεµβρίου 2010
ΘΕΜΑΤΑ
Α. ΕΙ∆ΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
1. Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές
από το 24ο ∆ηµοτικό Σχολείο Αχαρνών, το 11ο ∆ηµοτικό Σχολείο
Περιστερίου "Οδυσσέας Ελύτης", το 44ο ∆ηµοτικό Σχολείο Πειραιά, το Γυµνάσιο Πτελεού Μαγνησίας, το 25ο ∆ηµοτικό Σχολείο
Πάτρας και το 1ο Γυµνάσιο Σοφάδων Καρδίτσας, σελ 1330,
1332, 1337, 1358, 1368, 1376
2. Επί του Κανονισµού, σελ. 1325, 1326, 1328
3. Ανακοινώνεται η κατάθεση του Απολογισµού και του Ισολογισµού του Κράτους για το οικονοµικό έτος 2009, καθώς και του
Κρατικού Προϋπολογισµού του έτους 2011 και των Προϋπολογισµών ορισµένων Ειδικών Ταµείων και Υπηρεσιών του οικονοµικού έτους 2011, σελ. 1347
4. Επί διαδικαστικού θέµατος, σελ. 1360, 1361
Β. ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
1. Κατάθεση αναφορών, σελ. 1309
2. Απαντήσεις Υπουργών σε ερωτήσεις Βουλευτών, σελ. 1311 1319
3. Ανακοίνωση του δελτίου επικαίρων ερωτήσεων της Παρασκευής 19 Νοεµβρίου 2010, σελ. 1342
4. Συζήτηση επικαίρων ερωτήσεων:
α) Προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης,
i) σχετικά µε τη συνυπηρέτηση συζύγων στο δηµόσιο τοµέα
κ.λπ., σελ. 1320
ii) σχετικά µε τις απολύσεις συµβασιούχων εργαζοµένων στο
Κέντρο Πληροφορικής του Υπουργείου Οικονοµικών (ΚΕΠΥΟ)
κ.λπ., σελ. 1324
β) Προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε την µεταφορά της Παθολογικής Κλινικής στη νέα πτέρυγα του Νοσοκοµείου "'Αγιος Ανδρέας" κ.λπ., σελ. 1321
γ) Προς τον Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε την ονοµασία
του κρατιδίου των Σκοπίων κ.λπ., σελ. 1322
δ) Προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων,
i) σχετικά µε το πρόγραµµα απονιτροποίησης στη Θεσσαλία
κ.λπ., σελ. 1325
ii) σχετικά µε τη λήψη µέτρων για τη χαµηλή τιµή διάθεσης του
ελαιολάδου κ.λπ., σελ. 1328
ε) Προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων λειτουργίας του Ινστιτούτου Γεωλογικών και Μεταλλευτικών
Ερευνών (ΙΓΜΕ) κ.λπ., σελ. 1330
στ) Προς τον Υπουργό Πολιτισµού και Τουρισµού, σχετικά µε
την αντιµετώπιση των προβληµάτων των καλλιτεχνών και των εργαζοµένων στον Πολιτισµό κ.λπ., σελ. 1332
Γ. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
1. Συζήτηση επί των άρθρων και της τροπολογίας του σχεδίου
νόµου του Υπουργού Επικρατείας: "Επιτάχυνση και διαφάνεια
υλοποίησης Στρατηγικών Επενδύσεων", σελ. 1335
2. Κατάθεση Εκθέσεως ∆ιαρκούς Επιτροπής.
Η ∆ιαρκής Επιτροπή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, ∆ηµόσιας Τάξης και
∆ικαιοσύνης καταθέτει την 'Έκθεσή της στο σχέδιο νόµου του
Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης: "Κατάργηση και συγχώνευση υπηρεσιών, οργανισµών και φορέων του ∆ηµόσιου Τοµέα", σελ. 1343
ΟΜΙΛΗΤΕΣ
Α. Επί του Κανονισµού:
ΑΡΓΥΡΗΣ Ε. ,
σελ. 1325, 1326
ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ Γ. ,
σελ. 1326
ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ Μ. ,
σελ. 1328
ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ Α. ,
σελ. 1325, 1326
Β. Επί της κατάθεσης του Απολογισµού και του Ισολογισµού
του Κράτους του έτους 2009 και του Προϋπολογισµού του
έτους 2011:

ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Γ. ,
σελ. 1347
ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΣ Φ. ,
σελ. 1347
Γ. Επί διαδικαστικού θέµατος:
ΖΗΣΗ Ρ. ,
σελ. 1360
ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ Π. ,
σελ. 1360, 1361
ΜΕΡΕΝΤΙΤΗ Α. ,
σελ. 1360, 1361
ΠΑΜΠΟΥΚΗΣ Χ. ,
σελ. 1360, 1361
ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ Χ. ,
σελ. 1360
ΣΑΚΟΡΑΦΑ Σ. ,
σελ. 1360
∆. Επί των επικαίρων ερωτήσεων:
ΑΛΕΥΡΑΣ Α. ,
σελ. 1320
ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Κ. ,
σελ. 1322, 1323
ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Μ. ,
σελ. 1330, 1331
ΚΑΝΕΛΛΗ Γ. ,
σελ. 1332, 1333
ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ Γ. ,
σελ. 1327, 1328, 1329
ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ Μ. ,
σελ. 1328, 1329
ΜΑΝΙΑΤΗΣ Ι. ,
σελ. 1330, 1331
ΝΙΚΗΤΙΑ∆ΗΣ Γ. ,
σελ. 1332, 1333, 1334
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Ν. ,
σελ. 1321
ΝΤΟΛΙΟΣ Γ. ,
σελ. 1320, 1324, 1325
ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Μ. ,
σελ. 1323, 1324
ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ Α. ,
σελ. 1326, 1327
ΤΙΜΟΣΙ∆ΗΣ Μ. ,
σελ. 1321, 1322
ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ Σ. ,
σελ. 1324, 1325
Ε. Επί του σχεδίου νόµου του Υπουργού Επικρατείας:
ΑΓΑΤΣΑ Α. ,
σελ. 1368
ΑΘΑΝΑΣΙΑ∆ΗΣ Α. ,
σελ. 1370
ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ Κ. ,
σελ. 1351
ΑΜΜΑΝΑΤΙ∆ΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙ∆ΟΥ Ε. , σελ. 1340,1341,1342,1383
ΑΜΟΙΡΙ∆ΗΣ Ι. ,
σελ. 1375
ΒΟΡΙ∆ΗΣ Μ. ,
σελ. 1339, 1340
ΓΕΙΤΟΝΑΣ Κ. ,
σελ. 1374
ΓΕΩΡΓΙΑ∆ΗΣ Σ. ,
σελ. 1373
ΘΕΟΧΑΡΗ Μ. ,
σελ. 1371
ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ Α. ,
σελ. 1345
ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ Γ. ,
σελ. 1359,1361,1362,1363
ΚΑΡΤΑΛΗΣ Κ. ,
σελ. 1381, 1382
ΚΕ∆ΙΚΟΓΛΟΥ Σ. (N.∆),
σελ. 1383
ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Π. ,
σελ. 1367
ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ Π. ,
σελ. 1365
ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ Π. ,
σελ. 1361, 1362, 1363,
1376, 1377
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ Κ. ,
σελ. 1361
ΜΕΡΕΝΤΙΤΗ Α. ,
σελ. 1364
ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ Κ. ,
σελ. 1372
ΜΙΧΟΥ Μ. ,
σελ. 1381
ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ Κ. ,
σελ. 1343
ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Μ. ,
σελ. 1366
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Α. ,
σελ. 1346
ΠΑΜΠΟΥΚΗΣ Χ. ,
σελ. 1349, 1350, 1351,
1353, 1361, 1362,
1377,1378,1384,
1385
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Α. ,
σελ. 1335
ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ∆. ,
σελ. 1347
ΠΛΕΥΡΗΣ Α. ,
σελ. 1345
ΠΟΛΑΤΙ∆ΗΣ Η. ,
σελ. 1357
ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ Χ. ,
σελ. 1362
ΣΑΚΟΡΑΦΑ Σ. ,
σελ. 1369
ΣΙΟΥΦΑΣ ∆. ,
σελ. 1348, 1351
ΣΚΥΛΛΑΚΟΣ Α. ,
σελ. 1337
ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Κ. ,
σελ. 1358
ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ Ν. ,
σελ. 1342
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ,
σελ. 1363, 1364
ΧΑΤΖΗ∆ΑΚΗΣ Κ. ,
σελ. 1336, 1350

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ
ΙΓ’ ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΣΥΝΟ∆ΟΣ Β’
ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΚΒ’
Πέµπτη 18 Νοεµβρίου 2010
Αθήνα, σήµερα στις 18 Νοεµβρίου 2010, ηµέρα Πέµπτη και
ώρα 9.35’ συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολοµέλεια για να συνεδριάσει υπό την
προεδρία του Γ’ Αντιπροέδρου αυτής κ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΑΡΓΥΡΗ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση.
Παρακαλείται ο κύριος Γραµµατέας να ανακοινώσει τις αναφορές προς το Σώµα.
(Ανακοινώνονται προς το Σώµα από τον κ. Αθανάσιο Αλευρά,
Βουλευτή Α’ Αθήνας, τα ακόλουθα:
Α. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΝΑΦΟΡΩΝ
1) Ο Βουλευτής Χανίων κ. ΙΩΣΗΦ ΒΑΛΥΡΑΚΗΣ κατέθεσε αναφορά, µε την οποία ο σύνδεσµος εκπροσώπων και µετόχων ιδιωτικών ελληνικών ασφαλιστικών εταιρειών αιτείται να γίνει η
αποτίµηση των µετοχών σύµφωνα µε την προηγούµενη ρύθµιση,
δηλαδή µε τη µέση τιµή αυτών κατά το έτος 2008 κ.λπ..
2) Ο Βουλευτής Β’ Αθηνών κ. ΦΩΤΙΟΣ - ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ ΚΟΥΒΕΛΗΣ κατέθεσε αναφορά, µε την οποία το δίκτυο πολιτών για την
προστασία της Πάρνηθας αιτείται την ακύρωση οποιασδήποτε
άδειας έχει εκδοθεί για τη διοργάνωση αγώνα αυτοκινήτων στην
Πάρνηθα στις 21 Νοεµβρίου 2010.
3) Ο Βουλευτής Β’ Αθηνών κ. ΦΩΤΙΟΣ - ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ ΚΟΥΒΕΛΗΣ κατέθεσε αναφορά, µε την οποία οι διοριστέοι εκπαιδευτικοί όλων των κλάδων και ειδικοτήτων του γραπτού διαγωνισµού
ΑΣΕΠ αιτούνται το διορισµό τους σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην
αριθµό 22433/20-10-2010 εγκύκλιο.
4) Ο Βουλευτής Β’ Αθηνών κ. ΦΩΤΙΟΣ - ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ ΚΟΥΒΕΛΗΣ κατέθεσε αναφορά, µε την οποία οι επιτυχόντες (µη διοριστέοι) του ειδικού γραπτού διαγωνισµού για την πλήρωση
θέσεων δικαστικών υπαλλήλων κατηγορίας ∆Ε αιτούνται την τοποθέτηση τους στις γραµµατείες των δικαστηρίων της χώρας για
την κάλυψη των κενών οργανικών θέσεων.
5) Η Βουλευτής Λαρίσης κ. ΗΡΩ ∆ΙΩΤΗ κατέθεσε αναφορά,
µε την οποία ο Εµπορικός Σύλλογος Ελασσόνας Νοµού Λαρίσης
αιτείται να µην γίνεται απευθείας ανάθεση στα στρατιωτικά πρατήρια του Βόλου και της Λάρισας, αλλά να συµµετέχουν κι αυτοί
στο διαγωνισµό.
6) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΜΙΧΑΗΛ ΜΠΕΚΙΡΗΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας, το οποίο αναφέρεται στην αίτηση του δι-

ευθυντή της υγειονοµικής µονάδας του ΙΚΑ, να καλυφθούν τα
σαράντα κενά που έχει το ΙΚΑ στις υπηρεσίες του.
7) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΜΙΧΑΗΛ ΜΠΕΚΙΡΗΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας, το οποίο αναφέρεται στην παραίτηση του
προέδρου του Επιστηµονικού Συµβουλίου του «Αγίου Ανδρέα»
κ. Καρβελά.
8) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΜΙΧΑΗΛ ΜΠΕΚΙΡΗΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας, στο οποίο αναφέρεται ότι η Ελλάδα
έχασε δώδεκα θέσεις στην κατάταξη του Doing Business 2011
που καταρτίζει κάθε χρόνο η Παγκόσµια Τράπεζα.
9) Ο Βουλευτής Αρκαδίας κ. Ο∆ΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά, µε την οποία ο ∆ήµαρχος Λεωνιδίου
Νοµού Αρκαδίας και οι κτηνοτρόφοι νοτίου Κυνουρίας αιτούνται
το διορισµό κτηνιάτρου στην περιοχή τους.
10) Η Βουλευτής ∆ράµας κ. ΧΑΡΟΥΛΑ (ΧΑΡΑ) ΚΕΦΑΛΙ∆ΟΥ κατέθεσε αναφορά, µε την οποία ο σύλλογος εργαζοµένων στα κέντρα επαγγελµατικής κατάρτισης της Αυτοδιοίκησης αιτείται
νοµοθετική ρύθµιση, ώστε να παρασχεθεί η ευχέρεια µεταφοράς
του προσωπικού των δηµοτικών ΚΕΚ στους ∆ήµους.
11) Ο Βουλευτής Ηλείας κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ κατέθεσε αναφορά, µε την οποία ο σύλλογος εκδοτών βιβλίου Αθηνών αιτείται χρηµατοδότηση µε µικρό επιτόκιο των µικρών και
µεσαίων εκδοτικών επιχειρήσεων για όσο διαρκεί η κρίση µε εγγύηση του δηµοσίου.
12) Η Βουλευτής Επικρατείας κ. ΕΥΓΕΝΙΑ ΤΣΟΥΜΑΝΗ - ΣΠΕΝΤΖΑ κατέθεσε αναφορά, µε την οποία ο Σύλλογος Εκδοτών Βιβλίου Αθηνών αιτείται για τους εκδότες και βιβλιοπώλες τη
µείωση των ασφαλιστικών εισφορών στο 10% όσο διαρκεί η
κρίση.
13) Η Βουλευτής ∆ράµας κ. ΧΑΡΟΥΛΑ (ΧΑΡΑ) ΚΕΦΑΛΙ∆ΟΥ κατέθεσε αναφορά, µε την οποία ο σύλλογος οικοπεδούχων ∆ήλεσι Νοµού Βοιωτίας αιτείται τη συγκρότηση της επιτροπής του
άρθρου 1 παράγραφος 16 του ν.2308/2003.
14) Ο Βουλευτής Α’ Πειραιώς κ. ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ∆ΡΙΤΣΑΣ κατέθεσε αναφορά, µε την οποία ο σύνδεσµος υποστήριξης και συνεργασίας µελών Ενόπλων ∆υνάµεων αιτείται την παροχή
συγκεκριµένων στοιχείων σχετικά µε τον αριθµό των εργαζοµένων στο Υπουργείο Εθνικής Άµυνας και τις απολαβές αυτών.
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15) Ο Βουλευτής Σερρών κ. ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΟΥΤΜΕΡΙ∆ΗΣ κατέθεσε αναφορά, µε την οποία το Παγκόσµιο Συµβούλιο Ποντιακού Ελληνισµού αιτείται την αγορά του δίτοµου έργου «Σουµελά,
η Πρόσφυξ Ποντία Παναγιά» για τους µαθητές των γυµνασίων
και λυκείων.
16) Ο Βουλευτής Α’ Πειραιώς κ. ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ∆ΡΙΤΣΑΣ κατέθεσε αναφορά, µε την οποία ο σύνδεσµος υποστήριξης και συνεργασίας µελών Ενόπλων ∆υνάµεων αιτείται την τροποποίηση
του ν.3865/2010.
17) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας, το οποίο αναφέρεται στο ζήτηµα που έχει προκύψει µε τη διενέργεια συγκεκριµένων
δηµοσκοπήσεων για το ∆ήµο Πατρέων.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

τηµα της καθυστέρησης του νέου πολεοδοµικού σχεδιασµού της
Πάτρας.
29) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας, το οποίο αναφέρεται στην
αδρανοποίηση του ειδικού ταµείου αντιµετώπισης εκτάκτων αναγκών, το οποίο είχε συσταθεί µετά τις καταστροφικές πυρκαγιές
του 2007.
30) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας, το οποίο αναφέρεται στο ζήτηµα που έχει προκύψει µε τις αναφορές και τις κατασχέσεις
παιχνιδιών photo play νοµικούς και τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι ιδιοκτήτες των καταστηµάτων.

18) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ κατέθεσε αναφορά, µε την οποία ο σύλλογος φίλων του «ENISA» αιτείται να µη γίνει καµµία ενέργεια µετακίνησης του προσωπικού
του στην Αθήνα ή αποδυνάµωσης της έδρας του που είναι στο
Ηράκλειο Κρήτης.

31) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας, το οποίο αναφέρεται στο θέµα
των αρχαίων αµφορέων που εντοπίστηκαν µετά από έλεγχο των
Λιµενικών σε βαν µε ιταλικές πινακίδες και στην εν αναµονή απόφαση του Υπουργείου Πολιτισµού για τη σύσταση επιτροπής που
θα αξιολογήσει τα ευρήµατα αυτά.

19) Ο Βουλευτής Ηλείας κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας, το οποίο αναφέρεται στις καταστροφές που υπέστη ο οικισµός Κλινδιά του ∆ήµου Ωλένης,
Νοµού Ηλείας από εκτεταµένες βροχοπτώσεις.

32) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας, το οποίο αναφέρεται στο θέµα
που έχει προκύψει µε το δηµοτικό οργανισµό υγείας και πρόνοιας, ο οποίος βρίσκεται στα πρόθυρα λουκέτου.

20) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας, το οποίο αναφέρεται σε καταγγελία του Εµπορικού Συλλόγου της Πάτρας για τις προθέσεις
της ΓΑΙΟΣΕ να ξεπουλήσει δύο οικόπεδα του ΟΣΕ στην περιοχή
της Πάτρας.

33) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας, το οποίο αναφέρεται στο ζήτηµα που έχει προκύψει µε την σύµβαση για τους φωτεινούς
σηµατοδότες µε την εταιρεία “SIEMENS”.

21) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας, το οποίο αφορά καταγγελίες
για αδιαφορία προστασίας των ορθόδοξων ναών και µοναστηριών στη Βόρεια Ήπειρο.
22) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας, το οποίο αναφέρεται στη διαστρέβλωση της νεότερης σύγχρονης ιστορίας της χώρας -γύρω
από τα γεγονότα στα Ίµια -από το βιβλίο Ιστορίας της Γ’ Γυµνασίου.
23) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας, το οποίο αναφέρεται σε προτάσεις του αντιπροέδρου της ΕΑΣΥΑ σχετικά µε τις περιπολίες
της οµάδας Ζ και της οµάδας ∆ΙΑΣ της Ελληνικής Αστυνοµίας.
24) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας, το οποίο καταγγέλλει τις απαιτήσεις και τη συµπεριφορά των Τσάµηδων στην Αλβανία.
25) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας, το οποίο αναφέρεται σε προβλήµατα που προκύπτουν από τη λειτουργία χιλίων εξακοσίων
παράνοµων ή ηµινόµιµων λατοµείων στη χώρα.
26) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας, το οποίο αναφέρεται στα προβλήµατα που προκύπτουν από τη µη σωστή λειτουργία των ΧΥΤΑ
και την επεξεργασία των απορριµµάτων.
27) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας, το οποίο αναφέρεται σε καταγγελία της οµοσπονδίας εργαζοµένων στους ΟΤΑ η οποία
κατονοµάζει ως φωτογραφικό το διαγωνισµό για εργοστάσιο βιοξήρανσης στο ΧΥΤΑ της Φυλής.
28) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας, το οποίο αναφέρεται στο ζή-

34) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας, το οποίο αναφέρεται στο ζήτηµα που έχει προκύψει σχετικά µε τα προβληµατικά σηµεία στο
σιδηροδροµικό δίκτυο του ΟΣΕ.
35) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας, το οποίο αναφέρεται στο πρόβληµα που έχει προκύψει µε την οικονοµική κρίση και µε το ότι
στην Πάτρα κλείνουν πολλά καταστήµατα.
36) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας, το οποίο αναφέρεται σε δηλώσεις Βουλευτή Αχαΐας προς το ∆ήµαρχο Πατρέων για τις θέσεις
του για θέµατα του ΟΣΕ και για την ΞΕΡΟΛΑΚΚΑ.
37) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας, το οποίο αναφέρεται σε καταγγελίες για «µαύρη τρύπα» στον ΕΟΜΜΕΧ και τις θυγατρικές του.
38) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας, το οποίο αναφέρεται στα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι νεφροπαθείς στην περιοχή της
Αχαΐας.
39) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας, το οποίο αναφέρεται σε καταγγελίες του συλλόγου «Αθηνόδωρος Αιγιεύς» σχετικά µε την
τοποθέτηση του ταρτάν στο ∆ηµοτικό Στάδιο Αιγίου.
40) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας, το οποίο αναφέρεται στο θέµα
αναγνώρισης της Ανωτέρας Σχολής Αστυφυλάκων ως σχολή που
ανήκει στην τριτοβάθµια εκπαίδευση.
41) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας, το οποίο αναφέρεται στο ζήτηµα της λειτουργίας ή όχι µονάδας βοθρολυµάτων στην µονάδα
Βιολογικού καθαρισµού της Πάτρας.
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42) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας, το οποίο αναφέρεται στο ζήτηµα επιβολής προστίµων σε µεγάλες επιχειρήσεις αλλά και την
πληρωµή τους από αυτές.
43) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας, το οποίο αναφέρεται στο θέµα
της αντιµετώπισης της Σχολής Αστυφυλάκων ως ίδρυµα τριτοβάθµιας εκπαίδευσης.
44) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας, το οποίο αναφέρεται στο ζήτηµα της απόρριψης µελετών της ∆ΕΗ µετά από εισήγηση της
Αντινοµαρχίας Περιβάλλοντος Νοµού Αχαΐας.
45) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας, το οποίο αναφέρεται στο ζήτηµα της επαναδιαπραγµάτευσης συµβάσεων µε τους
παραχωρησιούχους που έχουν αναλάβει την κατασκευή των µε-
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γάλων αυτοκινητοδρόµων.
46) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ κατέθεσε αναφορά, µε την οποία η γυναικεία οµάδα ποδοσφαίρου
του Εργοτέλη «ΝΕΟΙ ΕΡΓΟΤΕΛΗ» αιτείται την οικονοµική ενίσχυση του σωµατείου.
47) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ κατέθεσε αναφορά, µε την οποία το Σωµατείο Λαϊκής και Σύγχρονης Τέχνης Ηρακλείου, Λασιθίου, Ρεθύµνου «∆αίδαλος» αιτείται
να επεκταθούν οι έλεγχοι στα εισαγόµενα κεραµικά είδη -για
καρκινογόνα µέταλλα- µε σκοπό την προστασία του καταναλωτή.
Β. ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΣΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ
1. Στην µε αριθµό 2923/16-09-2010 ερώτηση του Βουλευτή κ.
Βαρβιτσιώτη Μιλτιάδη δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. Φ.900α/8143/
11299/2-11-2010 έγγραφο από τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας η
ακόλουθη απάντηση:
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)
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2. Στην µε αριθµό 4656/7-10-2010 ερώτηση του Βουλευτή κ.
Γρηγοράκου Λεωνίδα δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. ΥΠ.ΠΟ.Τ./ΓΡ.ΥΦ./
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Κ.Ε./322/2-11-2010 έγγραφο από τον Υφυπουργό Πολιτισµού και
Τουρισµού η ακόλουθη απάντηση:

Σηµ. Τα συνηµµένα σχετικά έγγραφα ευρίσκονται στο αρχείο της ∆/νσης Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (Τµήµα Ερωτήσεων)
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3. Στην µε αριθµό 4741/8-10-2010 ερώτηση των Βουλευτών κυρίων Βελόπουλου Κυριάκου, Ανατολάκη Γεωργίου και Μαρκάκη
Παύλου δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. ΥΠ.ΠΟ.Τ./ΓΡ.ΥΦ./Κ.Ε./329/2-11-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

2010 έγγραφο από τον Υφυπουργό Πολιτισµού και Τουρισµού η
ακόλουθη απάντηση:
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4. Στην µε αριθµό 4794/11-10-2010 ερώτηση των Βουλευτών
κυρίων Γεωργιάδη Σπυρίδωνος - Αδώνιδος, Πλεύρη Αθανασίου
και Ανατολάκη Γεωργίου δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. οικ. 62811/2-11-
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2010 έγγραφο από τον Υφυπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης
και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης η ακόλουθη απάντηση:
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5. Στην µε αριθµό 4867/12-10-2010 ερώτηση της Βουλευτού
κ. Βόζεµπεργκ Ελισσάβετ (Ελίζα) δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. 652/2-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

11-2010 έγγραφο από τον Υπουργό ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και
Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων η ακόλουθη απάντηση:
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6. Στην µε αριθµό 4980/14-10-2010 ερώτηση του Βουλευτή κ.
Καράογλου Θεοδώρου δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. 63475/2-11-2010
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έγγραφο από τον Υφυπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και
Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης η ακόλουθη απάντηση:
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7. Στην µε αριθµό 5017/15-10-2010 ερώτηση του Βουλευτή κ.
Κολοκοτρώνη Αγγέλου δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. Φ.78400/48730/
2-11-2010 έγγραφο από την Υφυπουργό Εσωτερικών, Αποκέ-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης η ακόλουθη απάντηση:
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8. Στην µε αριθµό 5030/15-10-2010 ερώτηση του Βουλευτή κ.
Βελόπουλου Κυριάκου δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. Φ.900α/8154/
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11317/2-11-2010 έγγραφο από τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας η
ακόλουθη απάντηση:
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόµαστε στη συζήτηση των
ΕΠΙΚΑΙΡΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ
Επίκαιρες ερωτήσεις πρώτου κύκλου:
Πρώτη είναι η µε αριθµό 178/15-11-2010 επίκαιρη ερώτηση
του Βουλευτή του Πανελληνίου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Αθανασίου Αλευρά προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης
και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, σχετικά µε τη συνυπηρέτηση
συζύγων στο δηµόσιο τοµέα κ.λπ..
Κύριε Αλευρά, έχετε το λόγο για να αναπτύξετε την επίκαιρη
ερώτησή σας για δυο λεπτά.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΛΕΥΡΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Το θέµα της επίκαιρης ερώτησης απασχολεί ένα σηµαντικό
αριθµό εργαζοµένων στο δηµόσιο τοµέα και πιστεύω ότι δικαιολογηµένα η Κυβέρνηση οφείλει να αντιµετωπίσει ένα θέµα που
έχει ευρύτερες κοινωνικές, αλλά και οικονοµικές επιπτώσεις στη
ζωή των ανθρώπων και των δηµοσίων υπαλλήλων.
Ζούµε σε µια περίοδο κρίσης –αυτό είναι πάρα πολύ γνωστόκαι θα έλεγε κανείς ότι σε αυτήν την περίοδο κρίσης την οποία
διερχόµαστε είναι άδικο να επιβαρύνουµε τους εργαζόµενους µε
πρόσθετες υποχρεώσεις.
Το τελευταίο διάστηµα έλαβα στο ηλεκτρονικό ταχυδροµείο
αρκετές περιπτώσεις ανθρώπων, οι οποίοι προσπαθούν να βρουν
άκρη στο ζήτηµα της συνυπηρέτησης. Θα σας αναφέρω χαρακτηριστικά δυο.
Η µια είναι και πιο δύσκολη και πιο «σκληρή». Ο ένας υπηρετεί
στην Αττική και ο άλλος υπηρετεί στο Ηράκλειο Κρήτης. Είναι
παντρεµένοι και έχουν ένα νεαρό παιδί. Οι γονείς της συζύγου
είναι άτοµα µε σοβαρές αναπηρίες, όπως επίσης και ο αδελφός
της. Ο ένας υπηρετεί ως νοσηλευτής σε νοσηλευτήριο της Αττικής και ο άλλος όπως είπα στην Κρήτη. ∆εν µπορούν να ενωθούν
και δεν µπορούν να αντιµετωπίσουν αυτήν τη στιγµή το οικονοµικό κόστος. ∆εν υπάρχουν εναλλακτικές εργασιακές επιλογές,
διότι δεν είναι και οι παλιές εποχές που θα µπορούσε κανείς να
πει, εντάξει, ας παραιτηθεί ο ένας και να πάει να ζήσει µε τον
άλλο. Οι δουλειές είναι πλέον δύσκολες και εποµένως εξ ανάγκης οι άνθρωποι είναι υποχρεωµένοι να µην εγκαταλείπουν τις
εργασίες τους.
Ένα δεύτερο παράδειγµα είναι το εξής: Ο ένας είναι δηµοτικός αστυνοµικός στην Ηγουµενίτσα και η σύζυγος δηµοτικός
αστυνοµικός στον Πειραιά.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Νοµίζω, λοιπόν –και ολοκληρώνω µε αυτό την ανάπτυξη της
ερώτησης- ότι η Κυβέρνηση σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες
πρέπει να βρει µια διαδικασία ευέλικτη και γρήγορη, προκειµένου
να αντιµετωπίσει το ζήτηµα των µετατάξεων. Είναι λογικό και
είναι δίκαιο.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Ο Υφυπουργός, κ. Γεώργιος Ντόλιος, έχει το λόγο για να απαντήσει στην ερώτηση για
τρία λεπτά.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΛΙΟΣ (Υφυπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης): Κύριοι συνάδελφοι, πράγµατι, αυτήν τη δύσκολη περίοδο η συνυπηρέτηση των
συζύγων είναι ακόµη περισσότερο αναγκαία, γιατί, όπως όλοι
αντιλαµβάνονται, µειώνεται το κόστος διαβίωσης της οικογένειας, όταν βρεθούν και οι δύο σύζυγοι µαζί.
Τώρα στο τι κάνει η Κυβέρνηση. Υπάρχει µια νοµοθεσία, η
κοινή περί µετατάξεων νοµοθεσία, την οποίαν εφαρµόζουµε. Επιτρέπεται η συνυπηρέτηση των συζύγων κατά παρέκκλιση των
ισχυουσών διατάξεων ή των περισσοτέρων ισχυουσών διατάξεων, όταν η αίτηση γίνεται για να πάµε σε παραµεθόρια περιοχή, όταν ο ένας εκ των συζύγων είναι ένστολος κ.λπ..
Επιτρέπεται επίσης, η µετάταξη υπαλλήλου –το παράδειγµα
που αναφέρατε µάλλον περί µετάταξης πρόκειται- από νοσοκοµείο σε νοσοκοµείο για λόγους συνυπηρέτησης, εκτός και αν δεν
έχει συµπληρώσει διετία. Μήπως περί αυτού πρόκειται; Η διετία
είναι δόκιµη υπηρεσία. ∆εν θεωρείται ότι υπάρχει η ιδιότητα του
µόνιµου υπαλλήλου και εξ αυτού του λόγου δεν υπάρχει η δυ-

νατότητα της µετάταξης.
Επειδή, µιλήσατε γενικώς για το θέµα, θέλω να κάνω δύο
ακόµη αναφορές. Θα αναφερθώ σε παραδείγµατα. Εµείς όχι
απλώς σχεδόν, αποδεχόµαστε ή προωθούµε για να γίνουν όλα τα
αιτήµατα αυτού του είδους, που µπορούν σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία να υλοποιηθούν, αλλά και σε δύο χαρακτηριστικά παραδείγµατα κοιτάξαµε να λάβουµε υπ’ όψιν την
οικογενειακή κατάσταση των εργαζοµένων.
Παραδείγµατος χάριν µετατάξεις µετά τον «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ».
Υπάρχει πρόβλεψη στη νοµοθεσία ότι και οι εθελοντικές και οι
υποχρεωτικές µετατάξεις γίνονται µέσα στην πόλη, στην οποία
εργάζονται οι ίδιοι οι εργαζόµενοι. Χθες, που ολοκληρώθηκε η
συζήτηση που αφορά τη συγχώνευση και την κατάργηση οργανισµών του δηµοσίου, εκείνο το οποίο αναφέρθηκε στο νόµο για
τις µετατάξεις, ο οποίος θα έρθει στην Ολοµέλεια, είναι ότι οι µετατάξεις γίνονται κατά προτεραιότητα στο νοµό στον οποίο εργάζονται οι εργαζόµενοι, ακριβώς γιατί θέλουµε να σεβαστούµε
την οικογενειακή κατάσταση των εργαζόµενων.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Το λόγο έχει ο Βουλευτής κ. Αλευράς.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΛΕΥΡΑΣ: Ευχαριστώ για την απάντηση, κύριε
Υπουργέ. Θα ήθελα, όµως, να κάνω τις εξής παρατηρήσεις.
Η µία περίπτωση, που µου αναφέρθηκε – είναι ένα µήνυµα που
είχε στείλει σε όλους τους Βουλευτές- αφορά πράγµατι δόκιµο
υπάλληλο διετίας. ∆εν γνωρίζω, εάν έχει εκπνεύσει η διετία. Εδώ
δέχοµαι το επιχείρηµα ότι είναι δόκιµος. Επιτρέψτε µου, όµως, να
πω ότι η δόκιµη θητεία θα µπορούσε να υπηρετηθεί, εφόσον
υπάρχει θέµα συνυπηρέτησης, και σε άλλο δήµο. ∆εν χάλασε ο
κόσµος.
Γνωρίζω τη νοµοθεσία και γνωρίζω ότι αυτήν τη στιγµή η περίπτωση των ανθρώπων που υπηρετούν σε θέσεις νοσηλευτών
είναι πιο δύσκολη – το είπα στην αρχή- λόγω των τεράστιων
κενών που υπάρχουν στα νοσηλευτήρια σε νοσηλευτικό προσωπικό.
Εποµένως, εκεί έρχεται ο φορέας από τον οποίο πρέπει να
φύγει ο ένας σύζυγος και µονίµως λέει όχι, διότι έχει κενά. Εάν
δεν υπάρξει µια νοµοθετική ρύθµιση µε την οποία το Υπουργείο
σας θα αποκτήσει ένα κεντρικό ρόλο στη διαδικασία αυτή, δεν
πρόκειται να γίνει τίποτα.
Θα σας παρακαλέσω να το δείτε και να το δείτε γρήγορα. Θα
θυµίσω ότι το Σύνταγµα προβλέπει την προστασία της οικογένειας. Γνωρίζετε ότι πλέον οι οικονοµικές µας δυνατότητες ως
προς την προστασία της οικογένειας είναι δυστυχώς ανύπαρκτες. ∆εν µπορούµε να δώσουµε ενδεχοµένως οικονοµικά κίνητρα. Ας δώσουµε τουλάχιστον κάποια θεσµικά κίνητρα.
Ξέρω την ευαισθησία σας. Η µία περίπτωση όπου ο ένας υπηρετεί στο Ηράκλειο της Κρήτης και η σύζυγός του στη ∆ραπετσώνα µε µια κόρη δεκατεσσάρων µηνών, είναι παλαιά. Έχει
υποβάλει αίτηση -µου αναφέρει- πάνω από ένα χρόνο. ∆εν έχει
λάβει καν απάντηση. Από τον ένα φορέα έλαβε απάντηση ότι γίνεται δεκτός, από τον άλλον όχι. Έστειλε επιστολή στο γραφείο
του Πρωθυπουργού. Από το γραφείο του Πρωθυπουργού παραπέµφθηκε το θέµα και πάλι στο Υπουργείο Υγείας και απάντηση καµµία.
Καταλαβαίνω τις δυσκολίες και γνωρίζω ότι δεν γίνεται πάντα
να γίνονται όλα και να ρυθµίζονται όλα. Πιστεύω, όµως, ότι σε
αυτές τις συνθήκες η Κυβέρνηση οφείλει να δει το ζήτηµα των
µετατάξεων και ιδιαίτερα των µετατάξεων για τη συνυπηρέτηση.
Νοµίζω ότι µπορεί και πρέπει να βρεθεί µια λύση και σας διαβεβαιώ ότι σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες θα ανακουφίσει
πάρα µα πάρα πολύ κόσµο, αρκεί να υπάρξει µια γενναιότητα και
να µην κολλήσει το θέµα απλώς στη διαπίστωση υπηρεσιακών
αναγκών στους φορείς. Γι’ αυτό και σας ζητώ µέσα από µια ρύθµιση να αναλάβετε µια πιο κεντρική ευθύνη στο Υπουργείο σας,
προκειµένου να ξεµπλέξετε τις διαδικασίες.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Ο Υφυπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, κ.
Ντόλιος, έχει το λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΛΙΟΣ (Υφυπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης): Κύριε συνάδελφε,
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έχετε δίκιο.
Αναφερθήκατε σε εύστοχα παραδείγµατα, τα οποία τα έχουµε
επισηµάνει στο Υπουργείο. Μετά τις ρυθµίσεις που κάναµε για
τις µετατάξεις που αφορούν χιλιάδες υπαλλήλους της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης και της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης µέσω του
«ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ», µετά τις ρυθµίσεις που θα έρθουν στην Ολοµέλεια και αφορούν τις µετατάξεις των οργανισµών, οι οποίοι καταργούνται ή συγχωνεύονται, η πρόθεση του Υπουργείου και της
Κυβέρνησης είναι να κάνουµε µια παρέµβαση στην κοινή περί µετατάξεων νοµοθεσία -όχι στην ειδική- ακριβώς για να βοηθήσουµε και τον εξορθολογισµό της λειτουργίας του δηµοσίου, την
κινητικότητα των υπαλλήλων κ.λπ..
Έχουµε επισηµάνει και εµείς αυτό το οποίο είπατε, ότι η διετία δεν µπορεί να αποτελεί κώλυµα, όταν µπορεί η δόκιµη υπηρεσία και στο ένα νοσοκοµείο να γίνει και στο άλλο. Η πενταετία
δεν µπορεί να αποτελεί κώλυµα όταν είναι ένας δηµοτικός αστυνόµος στον ένα δήµο και δηµοτικός αστυνόµος στον άλλο δήµο
και συµβαίνει η υπηρεσία αποχώρησης να συµφωνεί να αποχωρήσει, να µην «καίγεται» να τον κρατήσει.
Αυτές είναι επισηµάνσεις, τις οποίες τις έχουµε κάνει στο
Υπουργείο. Ελπίζω, πιστεύω και εκτιµούµε ότι πολύ σύντοµα θα
γίνει µια συνολική παρέµβαση στην κοινή περί µετατάξεων νοµοθεσία και µέσα από αυτήν την παρέµβαση θα φροντίσουµε, θα
επιδιώξουµε να αντιµετωπιστούν τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι ελληνικές οικογένειες ιδιαίτερα αυτήν την κρίσιµη
πραγµατικά οικονοµικά περίοδο.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Ευχαριστούµε τον
κύριο Υφυπουργό.
Ακολουθεί η δεύτερη µε αριθµό 176/15-11-2010 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή της Νέας ∆ηµοκρατίας κ. Νικολάου Νικολόπουλου προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε τη µεταφορά της Παθολογικής Κλινικής στη νέα πτέρυγα του νοσοκοµείου «Άγιος Ανδρέας» κ.λπ..
Ο κ. Νικολόπουλος έχει το λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ: «Ξεπεράσαµε τα όριά µας»
είναι το µήνυµα των φορέων της περιοχής, όπως και σήµερα δηµοσιεύεται σε όλες τις τοπικές εφηµερίδες.
Είναι κοινή η προειδοποίηση της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Πατρών, του Ιατρικού Συλλόγου, της Ένωσης Νοσοκοµειακών Ιατρών Αχαΐας, αλλά και του σωµατείου των εργαζοµένων. Είναι µια προειδοποίηση που αφορά τα όσα εξελίσσονται
καθηµερινά στο χώρο του νοσοκοµείου και έχουν να κάνουν µε
τις συνθήκες νοσηλείας των ασθενών, αλλά και τις συνθήκες εργασίας του συνόλου των εργαζοµένων.
Κύριε Υπουργέ, έχετε ακούσει -και άλλωστε ελπίζω ότι έχετε
ενηµερωθεί- για τις έντονες αντιδράσεις των επιστηµονικών οργάνων του Νοσοκοµείου «Άγιος Ανδρέας», που έχουν προκαλέσει οι πληροφορίες ότι δροµολογείται η µεταφορά της
Παθολογικής Κλινικής από το Πανεπιστηµιακό Νοσοκοµείο στη
νέα πτέρυγα του «Αγίου Ανδρέα», χωρίς να έχουν εξασφαλιστεί
οι απαιτούµενες προϋποθέσεις.
Επαναλαµβάνω, όµως -για να το εντυπώσετε στο µυαλό και
στη συνείδησή σας- απόσπασµα αυτής της γραπτής διαµαρτυρίας: «Η φηµολογούµενη µεταφορά της παθολογικής κλινικής
µεµονωµένα εγκυµονεί σοβαρότατους κινδύνους για τους ασθενείς και δεν συνοδεύεται από την ταυτόχρονη µεταφορά των
υπολοίπων κλινικών εργαστηρίων που εφηµερεύουν στο πανεπιστηµιακό».
Είναι φήµες αυτές, κύριε Υπουργέ; Ας το πείτε στο Κοινοβούλιο, ώστε να ανακουφιστούν τουλάχιστον οι ασθενείς, οι γιατροί,
οι εργαζόµενοι. Μπορείτε να αναλάβετε τέτοια ευθύνη; Αν όχι,
πέστε µας αν µπορεί να µεταφερθεί η Παθολογική, χωρίς τη συνδροµή των υπολοίπων ειδικοτήτων.
Σκεφθείτε µόνο, κύριε Πρόεδρε και κύριοι συνάδελφοι, ότι θα
πηγαίνει ένας ασθενής µε γαστρορραγία, παραδείγµατος χάριν
και θα πρέπει να φύγει χειρουργός από το πανεπιστηµιακό νοσοκοµείο, να πάει στο άλλο Νοσοκοµείο του «Αγίου Ανδρέα»,
στην άλλη άκρη της Πάτρας, για να κάνει την εκτίµησή του κι
εφόσον κριθεί απαραίτητο να διακοµιστεί µε ασθενοφόρο στο
Ρίο.
Πριν από µερικές µέρες στον τοπικό Τύπο δήλωσε ο Πρόε-
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δρος του Επιστηµονικού Συµβουλίου, ο κ. Φώτης Καρβελάς, ότι
πρόκειται για µια βεβιασµένη απόφαση, η οποία ενδεχοµένως να
εξυπηρετούσε και την προεκλογική περίοδο.
Γι’ αυτό, λοιπόν, σήµερα είµαι βέβαιος, κύριε Υπουργέ, ότι αρκούν αυτά για να αντιληφθείτε τον κίνδυνο του εγχειρήµατος, αν
ισχύει. Και ελπίζω ότι αρκούν για να σας πείσουν ότι µια τέτοια
απόπειρα δεν πρέπει να γίνει πράξη. ∆εν κινδυνολογούµε, αλλά
πιστεύω ότι αντιλαµβάνεσθε πως η ευθύνη θα είναι µεγάλη για
ό,τι και αν συµβεί.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Ο Υφυπουργός Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κ. Μιχαήλ Τιµοσίδης, έχει το λόγο.
ΜΙΧΑΗΛ ΤΙΜΟΣΙ∆ΗΣ (Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Κύριε συνάδελφε, µιλάτε για ένα γεγονός το
οποίο ίσως είχε πάρει διαστάσεις και είχε χρωµατιστεί και προεκλογικά. Θέλω να σας διαβεβαιώσω, ότι αν υπήρχε περίπτωση
να γίνει µεταφορά, προφανώς δεν θα πήγαινε µόνο η παθολογική κλινική. Ξέρετε πολύ καλά ότι στο Ρίο έχουν µεταφερθεί τέσσερις κλινικές, η παθολογική, η χειρουργική, η ορθοπεδική και η
µονάδα εντατικής θεραπείας. Το διοικητικό συµβούλιο, η διοίκηση του νοσοκοµείου, αλλά και η 6η ΥΠΕ, κάνουν έναν αγώνα
δρόµου, έτσι ώστε να µπορέσουν να ολοκληρωθούν οι εργασίες
και να γίνει επιτέλους η µεταφορά, γιατί έχει δηµιουργήσει προβλήµατα. Κι αυτό δεν είδα να το αναφέρετε. Προφανώς δεν σας
έπαιρνε ο χρόνος.
Υπάρχει πρόβληµα παραµονής των πρώην κλινικών του «Αγίου
Ανδρέα» µέσα στο ίδιο το πανεπιστηµιακό νοσοκοµείο. Γνωρίζετε κι εσείς ότι υπάρχει γκρίνια, υπάρχει πίεση -και δικαιολογηµένη, θα έλεγα εγώ- και γίνεται ένας αγώνας δρόµου µέσα στο
2010 για ένα κτήριο, του οποίου ξέρετε πολύ καλά την ιστορία.
Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι είµαστε πολύ κοντά στο να παραδοθεί το κτήριο και να γίνει αυτή η µεταφορά. Κατ’ αρχάς
υπάρχει ένας σχεδιασµός και υπάρχει µία προετοιµασία. Αυτό
έπρεπε να το κάνει οποιαδήποτε διοίκηση, πόσω µάλλον όταν
αυτή η διοίκηση πιέζεται και από τα πραγµατικά γεγονότα, που
σας ανέφερα, ώστε να µπορέσει να κάνει ό,τι περνάει από το χέρι
της για να γίνει γρήγορα η µεταφορά και να µεταφερθούν στο
φυσικό τους χώρο επιτέλους οι ασθενείς του Νοσοκοµείου
«Άγιος Ανδρέας».
Αυτό που µπορώ να σας διαβεβαιώσω είναι ότι δεν θα υπάρξει κανένας κίνδυνος και όταν θα αποφασιστεί να γίνει η µεταφορά, θα είναι διασφαλισµένες οι απαραίτητες προϋποθέσεις,
όπως τα παραδείγµατα που αναφέρατε. ∆ηλαδή, η χειρουργική
κλινική θα είναι τόσο µακριά; Όχι, θα γίνουν µαζί.
Θέλω να σας πω, ότι εγώ προσωπικά επειδή είµαι και γιατρός
και επειδή είχα την εµπειρία µεταφοράς στο νέο Νοσοκοµείο της
Καβάλας κι ευτυχώς και οι συνάδελφοί µου γιατροί, αλλά και όλο
το νοσηλευτικό προσωπικό πιέσαµε τα πράγµατα.
Είναι εδώ παρούσα η κ. Ξενογιαννακοπούλου και θέλω να την
ευχαριστήσω γιατί µας βοήθησε πάρα πολύ ώστε να πετύχουµε
όσο το δυνατόν γρηγορότερα τη µεταφορά. Μπήκαµε µε κάποια
προβλήµατα, αλλά δεν υπήρχε περίπτωση να αφήσουµε εκτεθειµένο κανέναν ασθενή.
Σας διαβεβαιώνω, λοιπόν, ότι είναι στους στόχους µας η µεταφορά να γίνει όσο το δυνατόν συντοµότερα, διασφαλίζοντας
όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις. Ήδη ο αξονικός τοµογράφος σε λίγο καιρό µεταφέρεται. Και ξέρετε ότι η µεταφορά του
είναι υπόθεση δύο, τριών ηµερών. Υπάρχει σχεδιασµός για τις
κλινικές που θα µεταφερθούν, ώστε να µην υπάρξει πρόβληµα.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Ευχαριστούµε, κύριε
Υφυπουργέ.
Ο Βουλευτής, κ. Νικολόπουλος, έχει το λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Υπουργέ, µόλις χθες ο
Καθηγητής κ. Παναγιώτης Γκούµας είπε -και σας διαβάζω ακριβώς- ότι «είναι απόφαση της κεντρικής διοίκησης να ξεκινήσει η
λειτουργία, το πότε δεν ξέρω» και µάλιστα ζήτησε να στηρίξουµε
αυτήν την προσπάθεια. ∆υστυχώς, µιλούσαν µόνο για τη µεταφορά της παθολογικής κλινικής. Αυτός ήταν ο λόγος που ξεσηκώθηκε όλη η πανεπιστηµιακή κοινότητα και οι εργαζόµενοι.
Θα ήθελα κι εγώ µε την ευκαιρία της παρουσίας εδώ της κ. Ξενογιαννακοπούλου να πω, ότι τα ίδια αισθήµατα νιώθουν και οι
Πατρινοί. Χαίροµαι ιδιαίτερα που σε µια στιγµή κοινοβουλευτι-
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κού ελέγχου θα πω ένα «εύγε!», γιατί χάρη στη δική της πραγµατικά παρέµβαση σε πολύ δύσκολους καιρούς, βρισκόµαστε εν
τω περατούσθαι αυτής της νέας πτέρυγας για την οποία τώρα
συζητούµε.
∆εν θέλω να επιµείνω. ∆έχοµαι απολύτως ως ειλικρινή την
απόφασή σας. Φαντάζοµαι ότι έτσι θα αποσταλεί και στον κ.
Γκούµα και στους αρµοδίους διοικητές. Είναι γεγονός ότι όλη η
κοινωνία αυτό ζητά, αυτό που εσείς καταλάβατε χωρίς να σας το
πω και όλοι θέλουµε να γίνει µια ώρα γρηγορότερα.
Έχει ξεχειλίσει το νοσοκοµείο, οι συνθήκες νοσηλείας έχουν
ξεπεράσει κάθε προηγούµενο. Το ξέρετε, δεν νοµίζω ότι χρειάζεται να σας διεκτραγωδήσω αυτήν την κατάσταση, οι ηλικιωµένοι να νοσηλεύονται σε φορεία, οι διάδροµοι πια να µην χωρούν
και να παίρνουν εξιτήριο µε λοίµωξη οι ασθενείς. Είναι ιδιαίτερα
δύσκολες αυτές οι συνθήκες και για τους ασθενείς και για τους
εργαζοµένους και για τους γιατρούς.
Θα ήθελα, λοιπόν, να πω, για να καταγραφεί στα Πρακτικά, ότι
το πανεπιστηµιακό νοσοκοµείο εξυπηρετεί ενάµισι εκατοµµύριο
άτοµα, δηλαδή, το ένα έβδοµο του πληθυσµού της χώρας λόγω
χιλιάδων διακοµιδών από την περιφέρεια, εξαιτίας ακριβώς της
υπολειτουργίας των άλλων υποδοµών. Επτακόσια κρεβάτια νοσηλείας µε εντατικές µονάδες ενηλίκων, παίδων, νεογνών, οκτώ
χιλιάδες χειρουργεία του 2008, τα οποία έφτασαν τα δωδεκάµισι
χιλιάδες το 2009, παθολογικές κλινικές µε πληρότητα έως το
200%, παντού ράντζα της ντροπής. Στο Τµήµα Επειγόντων Περιστατικών, που στο συγκεκριµένο χώρο το είχε δει η κ. Ξενογιαννακοπούλου, λειτουργεί σχεδόν µια εγκατεστηµένη κλινική
µε είκοσι πέντε-τριάντα ασθενείς σε µόνιµη βάση.
Γι αυτό, λοιπόν, κλείνοντας, ήθελα µαζί µε όλους, το επιστηµονικό προσωπικό και τους εργαζόµενους να ενώσω κι εγώ τη
φωνή και να σας πω ότι εκεί γίνεται µία ηρωική προσπάθεια από
όλους, ειδικά τα τελευταία χρόνια, για να ανταποκρίνονται όσο
µπορούν σε αυτόν τον όγκο των ασθενών, όµως, χωρίς προσλήψεις προσωπικού και µε τα επιπλέον προβλήµατα που παρατηρούνται λόγω των αυξηµένων συνταξιοδοτήσεων αυτών των
τελευταίων ετών.
Πιστεύω ότι θα πρέπει να ρίξετε πραγµατικά την προσοχή σας
και στην κάλυψη αυτών των κενών, γιατί σε λίγο δεν θα αντέχουν,
µαζί µε τα µηχανήµατα που ήδη έχουν περάσει τον κύκλο της
ζωής τους και βιολογικά οι ίδιοι οι εργαζόµενοι.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Ο Υφυπουργός, ο κ.
Τιµοσίδης έχει το λόγο.
ΜΙΧΑΗΛ ΤΙΜΟΣΙ∆ΗΣ (Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Χαίροµαι ιδιαίτερα, κύριε συνάδελφε, που πραγµατικά η καλή
τύχη µάς έφερε να βρεθούµε στο ίδιο έδρανο µε την κ. Ξενογιαννακοπούλου και χαίροµαι ιδιαίτερα που αναγνωρίσατε αυτό
που έγινε στην Πάτρα, γιατί πρέπει να θυµηθούµε -και δεν το
κάνω, πράγµατι, για να πάω πίσω- ότι εκεί έγινε µία όχι απλώς
αστοχία, αλλά το αντιδεοντολογικό -για να χρησιµοποιήσω την
πιο απαλή λέξη- να κατασκευάζεται ένα έργο χωρίς να έχει διασφαλιστεί τίποτα.
Κι έγινε, πράγµατι, ένας αγώνας δρόµου και είναι έτσι όπως
τα είπατε, διασφαλίστηκαν τα χρήµατα και όχι µόνον αυτό. Να
θυµίσω, κυρία Ξενογιαννακοπούλου, τι έγινε. Έγινε πολύ µεγάλη
προσπάθεια και πρέπει να τονίσω ότι και οι εργολάβοι που ανέλαβαν την κατασκευή -και πρέπει να τους συγχαρούµε κι αυτούς,
γιατί µονίµως τους βάζουµε µε πολλή ευκολία απέναντι- έκαναν
ό,τι περνάει από το χέρι τους.
Θέλω να σας διαβεβαιώσω, κύριε συνάδελφε, ότι και τώρα
τρέχουν µε τέτοιους ρυθµούς, που πρέπει να επαινέσουµε αυτήν
την προσπάθεια που γίνεται.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ: Έχετε κάποιο χρονοδιάγραµµα;
ΜΙΧΑΗΛ ΤΙΜΟΣΙ∆ΗΣ (Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Θα σας πω ακριβώς.
Θα πρέπει, επίσης, να θυµίσω και να συµφωνήσω µε αυτά που
είπατε, ότι οι συνθήκες παραµονής αυτών των κλινικών στο Ρίο
είναι σε πολύ άσχηµη κατάσταση. Αυτό, λοιπόν, δηµιουργεί την
πίεση και την ανάγκη να κάνουµε ό,τι µπορούµε για να εξασφα-
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λίσουµε το µίνιµουµ της ασφαλής µεταφοράς, έτσι ώστε να αποσυµφορήσουµε το πανεπιστηµιακό νοσοκοµείο.
Σε µία τέτοια λογική εντάσσεται και αυτή η προσπάθεια που
γίνεται από την ΥΠΕ και από τη διοίκηση του νοσοκοµείου. Σας
διαβεβαιώνω, λοιπόν, ότι φαίνεται ότι τα πράγµατα θα πάνε πιο
γρήγορα από ό,τι φανταζόµασταν και θα είµαστε σε θέση σύντοµα να ανακοινώσουµε την ηµεροµηνία µεταφοράς. Σύντοµα,
αλλά µε ασφάλεια, χωρίς να υπάρξει κανένα πρόβληµα.
Μπορεί να µην είναι οι ιδανικές των συνθηκών να γίνουν όλα
ως πρέπει να γίνουν, αλλά σας διαβεβαιώνω ότι δεν θα υπάρξει
το παραµικρό πρόβληµα. Και θέλω σε αυτό να ενώσετε κι εσείς
τη δική σας φωνή σε αυτήν την προσπάθεια που κάνουµε, που
δεν έχει τίποτα άλλο από πίσω. Ίσως οι εκλογές να δηµιουργούσαν µια αίσθηση ότι πάµε να δηµιουργήσουµε εντυπώσεις.
Έχουν περάσει οι εκλογές και είµαστε εδώ να κάνουµε αυτό που
υποχρεούµαστε να κάνουµε και να είστε βέβαιος ότι θα το κάνουµε σύντοµα. Η µεταφορά των κλινικών θα γίνει και θα διασφαλιστεί οποιαδήποτε απαραίτητη προϋπόθεση, είτε από
εργαστηριακής πλευράς είτε από πλευράς άλλων ειδικοτήτων,
έτσι ώστε να µην υπάρχει κανένα πρόβληµα για κανέναν ασθενή.
Μην ανησυχείτε, το παρακολουθούµε και καλώς γίνεται η ανακίνηση και η πίεση από την πλευρά και της ΥΠΕ και της διοίκησης. Ξέρετε κι εσείς πολύ καλά, ότι όταν ένα θέµα φτάσει στο
τέλος του και είναι να ολοκληρωθεί, πάντοτε υπάρχουν προσκόµµατα, µικροπροβλήµατα, τα οποία πρέπει να τα ξεπεράσουµε και να µη µείνουµε σε αυτά τα πράγµατα, να πάµε στο
µείζον το οποίο διασφαλίζει την ασφαλή µεταφορά. Συνεπώς,
ό,τι και να γίνει, να είστε βέβαιος ότι δεν θα υπάρξει κανένα πρόβληµα.
Όσο για το χρόνο που είπατε, εκτιµώ ότι σε πολύ σύντοµο διάστηµα θα γνωρίζετε την ακριβή ηµεροµηνία που θα γίνει αυτή η
µεταφορά.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Ευχαριστούµε τον
κύριο Υφυπουργό.
Μετά τα καλά λόγια του κ. Νικολόπουλου και του κυρίου Υφυπουργού για την κ. Ξενογιαννακοπούλου, να την ανταµείψουµε
µε την αλληλεγγύη σας να προηγηθεί η ερώτησή της.
Συµφωνεί το Σώµα;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Το Σώµα συνεφώνησε.
Θα προηγηθεί, λοιπόν, η τρίτη µε αριθµό 182/15-11-2010 επίκαιρη ερώτηση δευτέρου κύκλου του Βουλευτή του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Κυριάκου Βελόπουλου προς τον
Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε την ονοµασία του κρατιδίου
των Σκοπίων κ.λπ..
Ο κ. Βελόπουλος έχει το λόγο δύο λεπτά, για να αναπτύξει την
επίκαιρη ερώτησή του.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ: Κυρία Υπουργέ, είστε καινούργια,
βέβαια, Υπουργός. Το θέµα είναι πολύπλοκο.
Ξέρετε, εδώ και περίπου µία εικοσαετία ταλανίζει τον τόπο ένα
θέµα που λέγεται Σκοπιανό. Μου προκαλεί ιδιαίτερη κατάπληξη
το γεγονός ότι διαβάζοντας ξένο Τύπο, διεθνή Τύπο –δεν διαβάζω τον ελληνικό, ιδιαίτερα για τα εθνικά θέµατα ή για την οικονοµία, γιατί επιµεριστικά λειτουργούν περίεργα οι συνάδελφοι,
αλλά και οι εκδότες, διαβάζω θέµατα τα οποία τα προσπερνάµε
πολύ εύκολα εδώ στην Ελλάδα- βλέπω ότι πέρα από την προκλητικότητα των φίλων Σκοπιανών, υπάρχει µία προσφυγή στη
Χάγη, την οποία την ξέρουµε όλοι, για την παραβίαση της ενδιάµεσης συµφωνίας µεταξύ Ελλάδας – Σκοπίων από τα Σκόπια.
Θέλω να ρωτήσω την Κυβέρνησή σας, ποια είναι τα αντίµετρα
που έλαβε η ελληνική Κυβέρνηση σε αυτήν την επιθετική ενέργεια των Σκοπίων. ∆ηλαδή, τι κάναµε εµείς ως χώρα; Απλά πήγαµε να απολογηθούµε;
∆εύτερον, πριν λίγες µέρες στην Ευρωβουλή ο κ. Κουµουτσάκος και ο κ. Πουπάκης έκαναν µία ερώτηση που αφορούσε το
κλείσιµο ελληνικής επιχείρησης, γιατί δεν χρησιµοποίησε στα είκοσι χιλιάδες προϊόντα της τη Σλαβοµακεδονική γλώσσα, αλλά
µόνο σε τρία ή τέσσερα. Αυτό δείχνει µία διάθεση από την
πλευρά των Σκοπίων όχι µόνο να προκαλούν, αλλά να µη συναινούν ακόµα και στη δική σας υπαναχώρηση στο όνοµα της Μακεδονίας. ∆ηλαδή, τέσσερα κόµµατα στο ελληνικό Κοινοβούλιο
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έχουν παραδώσει το όνοµα Μακεδονία. Εµείς δεν το παραδώσαµε ως ΛΑΟΣ. Λέτε, επιθετικό προσδιορισµό.
Η ερώτησή µου είναι ξεκάθαρη: Ποιο είναι το όνοµα που ουσιαστικά θα µπορούσε να δεχθεί η ελληνική Κυβέρνηση; Ποιο
είναι το όνοµα; Και ξέρουµε –και θα το πω κι αυτό- ότι τώρα που
µιλάµε τοποθετούνται αγάλµατα του Φιλίππου και του Αλεξάνδρου. Και βέβαια, υπάρχει και το τραγικό, ότι στο άγαλµα γράφουν «∆ηµοκρατία», λες και ο Φίλιππος ήταν δηµοκράτης.
Βασιλιάς, χωρίς δηµοκρατία. Ένα τεράστιο άγαλµα είκοσι µέτρων του Φιλίππου κι ένα τεράστιο άγαλµα είκοσι µέτρων του
Αλεξάνδρου. Και είναι τόσο αντιφατική και ανιστόρητη η συµπεριφορά τους, πέρα από προκλητική, που προκαλεί θυµηδία και
γέλια.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Επίσης, πρόσφατα –για να κλείσω, κύριε Πρόεδρε- έγινε εισβολή ανθρώπων στη Μακεδονία και πήγαν και πήραν χαρτιά,
πιστοποιητικά γεννήσεως, από την Αριδαία και την Έδεσσα. Και
αυτό σηµαίνει τι; Ήρθαν από τα Σκόπια και πήραν πιστοποιητικά
γεννήσεως περίπου εβδοµήντα άτοµα. Και ο ∆ήµος Αριδαίας τα
παρέδωσε σε σαράντα από αυτούς. Είναι αυτοί που θα διεκδικήσουν περιουσίες. Όχι µόνο δεν συναινούν στην ονοµασία, όχι
µόνο δεν κάνουν πίσω, αλλά διεκδικούν κιόλας.
Κλείνοντας, κύριε Υπουργέ, να σας πω ότι έβγαλαν και κάρτα
βίζα –δεν ξέρω αν την έχετε δει- µε τον Αλέξανδρο πάνω από το
ψηφιδωτό της Ποµπηΐας.
Αν όλα αυτά, λοιπόν, δεν δείχνουν ότι όχι µόνο είναι εχθρική η
στάση τους, υπερφίαλη και επικίνδυνη για την ειρήνη στα Βαλκάνια, τι άλλο µπορεί να δείξει;
Θέλω να µου πείτε ειλικρινά –δεν θέλω να µου πείτε γενικόλογα τι κάναµε, τι δεν κάναµε- ποιο είναι το όνοµα µε το οποίο
ουσιαστικά είστε ικανοποιηµένοι ως Κυβέρνηση. Το όνοµα. «Μακεδονία καρότο;» «Μακεδονία Βόρεια;» «Μακεδονία Νότια;» «Μακεδονία µαρούλι;» Τι είναι; Να ξέρουµε κι εµείς, να ξέρει και ο
ελληνικός λαός µε ποιους συζητάτε και τι συζητάτε.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Η Αναπληρωτής
Υπουργός, κ. Ξενογιαννακοπούλου, έχει το λόγο.
ΜΑΡΙΛΙΖΑ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ (Αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών): Αγαπητέ συνάδελφε, επειδή µιλάµε για ένα
θέµα ιδιαίτερα σοβαρό νοµίζω ότι η χώρα µας έχει µία πολύ
σαφή και πολύ ξεκάθαρη θέση. ∆εν υπάρχει κανένα παρασκήνιο, ούτε υπάρχουν προτάσεις κάτω από το τραπέζι.
Η θέση µας είναι ισχυρή, είναι αξιόπιστη, είναι αποτελεσµατική όσον αφορά την προώθηση των συµφερόντων µας, επειδή
η φωνή µας είναι σαφής και ενιαία. Λέµε τα ίδια παντού. Αυτά
που λέµε στη Βουλή των Ελλήνων, αυτά που λέµε στο εσωτερικό, αυτά λέµε και στους εταίρους µας, αυτά λέµε και στη ∆ιεθνή Κοινότητα. Έχουµε, λοιπόν, ένα µοναδικό ενιαίο και
αξιόπιστο µήνυµα. Έχουµε χαράξει την ξεκάθαρη κόκκινη
γραµµή, η οποία, όπως ξέρετε, έχει και τη συντριπτική υποστήριξη των πολιτικών δυνάµεων σ’ αυτό εδώ το Κοινοβούλιο και στη
χώρα µας.
Η θέση µας λοιπόν είναι σαφής: Ονοµασία µε γεωγραφικό
προσδιορισµό και εφαρµογή έναντι όλων. Και δεν νοµίζω ότι θα
βοηθούσε αυτήν τη στιγµή ούτε τη θέση της χώρας µας, ούτε
φυσικά τη διαπραγµατευτική µας ισχύ και δύναµη να µπούµε σε
µία τέτοια περιπτωσιολογία. Σαφώς εσείς φαντάζοµαι, ότι αυτά
που αναφέρατε, τα αναφέρατε µε µία µορφή σκωπτική, δεν νοµίζω φυσικά ότι σοβαρολογούσατε, αλλά νοµίζω ότι δεν πρέπει
καν γι’ αυτά τα θέµατα να µιλάµε µ’ αυτόν τον τρόπο. Χρειάζεται
νοµίζω –επειδή αναγνωρίζω και γνωρίζω την ευαισθησία σας- να
κρατάµε ένα τόνο σοβαρότητας όταν µιλάµε γι’ αυτά τα ζητήµατα.
Άρα, λοιπόν, ονοµασία µε γεωγραφικό προσδιορισµό κι εφαρµογή έναντι όλων. Θέση ξεκάθαρη, θέση κρυστάλλινη. Και γι’
αυτό το λόγον, επειδή ακριβώς έχουµε ενιαία φωνή κι έχουµε ξεκαθαρίσει τα όρια και τις γραµµές µας, βλέπετε ότι υπάρχει και
µία σαφής αλλαγή του κλίµατος. Γιατί εγώ θα σας θυµίσω που
βρισκόµασταν πριν ένα χρόνο όταν έγιναν οι εκλογές και αναλάβαµε την Κυβέρνηση, όπου ξέρετε πολύ καλά ότι εκείνες τις ηµέ-
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ρες των εκλογών βγήκε η έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η
οποία πρότεινε να αρχίσει η ενταξιακή διαπραγµάτευση για τα
Σκόπια. Και µπορέσαµε µε τη σαφήνεια της θέσης µας, αλλά και
τη θετική µας διπλωµατική πρωτοβουλία, µε τις πρωτοβουλίες
του Πρωθυπουργού, τις συναντήσεις που είχε και µε το Σκοπιανό
Πρωθυπουργό, µε ξεκάθαρη τοποθέτηση και φυσικά προς όλους
τους εταίρους, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο ΝΑΤΟ, στον ΟΗΕ,
να αλλάξουµε αυτό το κλίµα, αγαπητέ συνάδελφε.
Βλέπετε ότι ένα χρόνο µετά, η πίεση και τα βλέµµατα δεν είναι
πια προς εµάς, είναι προς τη µεριά των Σκοπίων. Εκεί πλέον είναι
η στιγµή και η απαίτηση να γίνει το επόµενο βήµα. Και όχι βέβαια
ωραία λόγια, αλλά λόγια και καλή διάθεση που θα είναι έµπρακτη. Αλλά δυστυχώς, ξέρουµε πολύ καλά ότι η θέση των Σκοπίων
παραµένει αδιάλλακτη, όπως είναι τα τελευταία δεκαεπτά χρόνια
και γι’ αυτό το λόγο απ’ αυτό το Βήµα, άλλη µία φορά, θέλω να
σας διαβεβαιώσω και νοµίζω ότι εκφράζουµε όλο το ελληνικό
Κοινοβούλιο όταν λέµε ότι η θέση µας είναι σαφής.
Εµείς είµαστε ειλικρινείς όταν λέµε ότι θέλουµε να υπάρξει µία
λύση. Έχουµε δείξει την καλή µας διάθεση, έχουµε προσδιορίσει
το πλαίσιο και τις κόκκινες γραµµές. Από εκεί και πέρα βέβαια
είµαστε αταλάντευτοι σ’ αυτήν την κόκκινη γραµµή, γιατί εµάς
µας νοιάζει να εξασφαλίζουµε τα εθνικά µας συµφέροντα και
ταυτόχρονα να αποδεικνύουµε συνεχώς ότι η Ελλάδα είναι πάντα
παράγοντας ειρήνης, σταθερότητας, ασφάλειας και ανάπτυξης
στην περιοχή µας.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Ο Βουλευτής, κ. Κυριάκος Βελόπουλος, έχει το λόγο.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ: Θα ευχαριστήσω την κυρία
Υπουργό για την υπόµνηση της περί σοβαρότητας, αλλά όταν η
εξωτερική πολιτική οδηγείται σε γραφικούς µονοδρόµους, κυρία
Υπουργέ, δεν θα µιλάµε για σοβαρότητα εδώ. Θα σας απαριθµήσω µερικά θέµατα. Αφού το πάµε εκεί, θα το πάµε εκεί.
Η σταθερή θέση ποια είναι, κυρία Υπουργέ; Η υπαναχώρηση
και η οπισθοχώρηση; Ξεκινήσαµε τη δεκαετία του ’90 δηλαδή να
λέµε «Μακεδονία» και σήµερα µου λέτε το όνοµα «Μακεδονία»
και µου λέτε για σταθερή θέση; Ξέρετε δεν θα ήµουν επιθετικός,
αλλά επειδή πετάξατε το γάντι, θα το πάρω.
Λέω το εξής: Ποια είναι η κόκκινη γραµµή; Να παγώσουµε το
όνοµα «Μακεδονία»; Ρωτάτε τους Μακεδόνες στη Βόρεια Ελλάδα; Ποιος έχει το δικαίωµα, τέσσερα κόµµατα εδώ µέσα, σε
αναντιστοιχία µε την ελληνική κοινωνία να αποφασίζει αι µε τους
κατοίκους της περιοχής; Κάντε δηµοψήφισµα αφού είστε σοβαροί. Και οι προηγούµενοι τα ίδια έκαναν. Κάντε δηµοψήφισµα, να
πούµε ότι είµαστε χώρα της δηµοκρατίας.
Και σας πήγα ευγενικά και πολύ χαλαρά. Αν θέλετε, λοιπόν, να
µιλάµε σοβαρά, να µιλήσουµε σοβαρά. Λοιπόν, συµφωνείτε τα
κόµµατα, όπως λέτε. Τέσσερα κόµµατα εδώ µέσα, µία ζωή συµφωνείτε. Το θέµα είναι άλλο όµως, υπάρχει αναντιστοιχία µε την
κοινωνία και µε το Βορειοελλαδίτη; Υπάρχει, κυρία Υπουργέ.
Ρωτήστε, λοιπόν, στη βόρεια Ελλάδα: «Θέλετε το όνοµα Μακεδονία για τα Σκόπια;». Το 99% θα σας πει όχι. Απλά είναι τα
πράγµατα.
Πάµε παρακάτω. Σας λέω, λοιπόν, επειδή µιλάµε σοβαρά, ότι
οι άνθρωποι αυτοί έρχονται εδώ και διεκδικούν τη Θεσσαλονίκη.
Σε όλα τα σχολικά τους εγχειρίδια µιλούν για Solun.
∆ηλαδή, εγώ είµαι ο µη σοβαρός και αυτοί είναι οι σοβαροί; Η
σοβαρή είναι η Κυβέρνηση που δεν τα βλέπει;
Πάµε σε άλλο. Ετοιµάζουν δυο αγάλµατα είκοσι µέτρων στην
πλατεία των Σκοπίων και του Μοναστηρίου, Αλέξανδρος και Φίλιππος. Εµείς είµαστε οι µη σοβαροί ή αυτοί που δεν θέλουν να
τα δουν; Αυτό είναι το πρόγραµµά µας, λέω. Είκοσι µέτρα αγάλµατα τα οποία περιστρέφονται κιόλας και που βλέπουν κατά τη
µια µεριά; Στην Θεσσαλονίκη. Προς το Νότο θα βλέπουν, όταν το
δικό µας, ο Αλέξανδρος στη Θεσσαλονίκη, βλέπει προς την
Τουρκία. Για να καταλάβετε ποια είναι η διαφορά µας σε αντιστοιχία. Είχαµε ένα άγαλµα εκεί στη Νίκης στη Φλώρινα και
επειδή έβλεπε προς το Μοναστήρι, το γυρίσαµε προς τα κάτω,
προς τη Φλώρινα. Η εικόνα και η σηµειολογία, κύριε Υπουργέ,
δείχνει και τη διάθεση ενός λαού. Και να πάµε και στο τελευταίο.
Βγαίνει ο Υπουργός Εξωτερικών, ο Μιλόσοσκι, τον οποίον τον
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σπουδάσαµε εµείς µε δικά µας λεφτά και λέει «είµαι απόγονος
του Μεγάλου Αλεξάνδρου». Ο Υπουργός τους! Ας τολµήσει ένας
εδώ µέσα να πει ότι είναι απόγονος του Μεγάλου Αλεξάνδρου.
Θα του βάλουµε ζουρλοµανδύα να τον πάµε στο ψυχιατρείο.
Βγαίνει ο άνθρωπος που είναι του VMRO -το χειρότερο ναζιστικό,
φασιστικό κόµµα στην Ευρώπη, γιατί είναι χρυσαυγίτες, είναι ναζιστές οι περισσότεροι- και λέει «είµαι απόγονος του Μεγάλου
Αλεξάνδρου». Μ’ αυτόν συζητάει ο Υπουργός Εξωτερικών της
Ελλάδος.
Άρα, λοιπόν, επειδή µιλάτε για σοβαρότητα, θα σας πω και το
τελευταίο: Καλό είναι να αοριστολογούµε, καλό είναι να γενικολογούµε αλλά σας επαναλαµβάνω το όνοµα Μακεδονία το δώσατε, όχι εσείς, αλλά και οι προηγούµενοι και το ΚΚΕ και ο
ΣΥΡΙΖΑ. Το δώσατε. Απλά την αξιοπρέπεια των Ελλήνων δεν πρέπει να τη δώσετε. Κάντε ένα δηµοψήφισµα. Αυτή είναι η αλήθεια.
Τίποτα άλλο.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Η Αναπληρωτής
Υπουργός Εξωτερικών έχει το λόγο.
ΜΑΡΙΛΙΖΑ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ (Αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών): Αγαπητέ συνάδελφε, όταν µίλησα περί σοβαρότητας, για να έχουµε και ξεκάθαρες κουβέντες, δεν
αµφισβήτησα την προσωπική σας σοβαρότητα. Αναγνώρισα και
την ευαισθησία σας, ακόµα και αν υπάρχει διάσταση πολιτικών
απόψεων. Μίλησα για τα παραδείγµατα που θέσατε. Νοµίζω ότι
όταν µιλάµε για τέτοια θέµατα, καλό είναι να έχουµε και µια σοβαρότητα στον τρόπο που µιλάµε. Να το ξεκαθαρίσουµε αυτό.
Από εκεί και πέρα η θέση µας είναι ξεκάθαρη. Είναι µια θέση
που έχει την συντριπτική υποστήριξη των πολιτικών δυνάµεων
που είναι σ’ αυτήν τη Βουλή, άρα κατ’ αντιστοιχία του ελληνικού
λαού, που εκφράζεται απ’ αυτές τις δυνάµεις.
ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ: ∆εν είναι έτσι τα πράγµατα.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΑΤΟΛΑΚΗΣ: Ποιών κοµµάτων;
ΜΑΡΙΛΙΖΑ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ (Αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών): Από εκεί και πέρα είναι µια θέση η οποία
αυτήν τη στιγµή έχει ξεκαθαρίσει τη θέση της χώρας µας, έχει
ισχυροποιήσει την διαπραγµατευτική µας θέση καθώς δεν είµαστε εµείς που είµαστε στη γωνία. Εµείς έχουµε δείξει την ειλικρίνεια των προθέσεών µας, έχουµε δηλώσει ακριβώς ποια είναι
η εθνική κόκκινη γραµµή και είµαστε αταλάντευτοι σ’ αυτό.
Γι’ αυτό κιόλας λέµε ότι όλη αυτήν τη χρονιά που πέρασε έχει
µεταφερθεί η πίεση και φαίνεται αυτό. Έχει µεταφερθεί παντού.
Είναι πλέον σαφές. Να σας θυµίσω δηλώσεις, παραδείγµατος
χάριν του γενικού γραµµατέα του ΝΑΤΟ εδώ στην Αθήνα, επειδή
τώρα έχουµε και τη συνάντηση κορυφής, που ήταν σαφής. Είπε
ότι δεν τίθεται θέµα ένταξης των Σκοπίων στο ΝΑΤΟ, αν δεν
υπάρχει η λύση του θέµατος της ονοµασίας ως κοινά αποδεκτή.
Είναι σαφής θέση.
Να σας θυµίσω τη θέση του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου. Είναι
σαφής θέση. Να σας επισηµάνω επίσης την έκθεση που βγήκε
πρόσφατα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, που υπογραµµίζει για
άλλη µια φορά την κεφαλαιώδη σηµασία που έχει το θέµα της
καλής γειτονίας και της επίλυσης του θέµατος της ονοµασίας.
Αυτά όλα τα πετύχαµε και τα διατηρούµε, ώστε να υπάρχει ένα
ξεκάθαρο πλέον µήνυµα από τους εταίρους µας, από τη ∆ιεθνή
Κοινότητα, ότι η ατλαντική και ευρωπαϊκή προοπτική των Σκοπίων περνά πρώτα και πάνω απ’ όλα µέσα από την επίλυση της
ονοµασίας. Αυτό πετύχαµε µε το να έχουµε ενιαία φωνή, σταθερή και κρυστάλλινη θέση.
Σας οφείλω, όµως, µια απάντηση γιατί είναι σηµαντικό το θέµα
που θέσατε όσον αφορά στα γλυπτά και όλες αυτές τις πρωτοβουλίες από την πλευρά των Σκοπιών, που σωστά λέτε ότι έρχονται να δείξουν αδιαλλαξία, εθνικισµό, να επιβαρύνουν το κλίµα.
Θέλω, λοιπόν, να σας ενηµερώσω, ότι η ελληνική Κυβέρνηση και
το Υπουργείο Εξωτερικών κάθε φορά που υπάρχει κάποια τέτοιου είδους δράση κάνει άµεση ενηµέρωση σε όλους τους εταίρους µας και φυσικά και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Να σας διαβεβαιώσω ότι δεν υπάρχει ούτε ένα τέτοιο προηγούµενο χωρίς να υπάρχει η δική µας παρακολούθηση και αντί-
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δραση.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Επανερχόµαστε στις
επίκαιρες ερωτήσεις πρώτου κύκλου και θα συζητηθεί η τρίτη µε
αριθµό 180/15-11-2010 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή του
Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Σπυρίδωνος Χαλβατζή
προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, σχετικά µε τις απολύσεις συµβασιούχων εργαζοµένων στο Κέντρο Πληροφορικής του Υπουργείου
Οικονοµικών (ΚΕΠΥΟ) κ.λπ..
Ο κ. Χαλβατζής έχει το λόγο για να αναπτύξει την επίκαιρη
ερώτησή του.
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι συνάδελφοι, απολύονται συνεχώς εργαζόµενοι. Στον
ΟΑΕ∆ είναι ήδη γραµµένοι επτακόσιοι επτά χιλιάδες άνεργοι.
Προχθές ο Πρόεδρος του ΣΕΒ έκανε µια παρέµβαση και ζήτησε νέες απολύσεις από το δηµόσιο, αλλά ζήτησε και περικοπές
κοινωνικών δαπανών.
Κατά την άποψή µας, είναι καινοφανείς οι θεωρίες που αναπτύσσει ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, λέγοντας ότι κανένας
δεν απολύεται, αλλά απλώς λήγουν οι συµβάσεις τους και οι εργαζόµενοι αποχωρούν. Αυτοί οι εργαζόµενοι αύριο δεν θα έχουν
ψωµί για τις οικογένειές τους, επειδή απλά αποχώρησαν οι εργαζόµενοι από τη δουλειά τους. Αποχώρησαν, σαν να πήγαν σε
πικνίκ.
Πολλές υπηρεσίες του δηµοσίου υπολειτουργούν. Και εδώ
έχουµε, κύριε Πρόεδρε, µια πολύ µεγάλη αντίφαση. Από τη µια
η Κυβέρνηση κόπτεται να µαζέψει χρήµατα και από την άλλη
απολύει εκατόν εβδοµήντα εργαζοµένους απ’ αυτήν ακριβώς την
υπηρεσία, που εδώ και τέσσερα χρόνια εργάζονται για να µαζεύουν χρήµατα. Καταλαβαίνει κανείς τι θα γίνει µε τους απολυµένους αυτούς.
Βεβαίως, στο πίσω µέρος του µυαλού της η Κυβέρνηση, προφανώς, έχει τη λογική της ανακύκλωσης, δηλαδή να φύγουν
αυτοί και να έρθουν κάποιοι άλλοι.
Το δικαίωµα, κατά την άποψή µας, στη µόνιµη και σταθερή εργασία δεν µπορεί και δεν πρέπει να παραβιάζεται. ∆ιώχνονται εργαζόµενοι από τη δουλειά τους και όταν αντιδρούν κινητοποιούνται άµεσα αστυνοµικές δυνάµεις.
Την πιο πάνω Παρασκευή συνέβη ακριβώς αυτό. Υπήρχαν εργαζόµενοι µέσα στο ΚΕΠΥΟ. Υπήρχαν πολύ µεγάλες αστυνοµικές δυνάµεις και δυνάµεις των ΜΑΤ, για να προστατέψουν τι;
Από ποιους; Από τους εργαζόµενους που υπεύθυνα στέκονταν
εκεί.
Θεωρούµε ότι δεν πρέπει για κανένα λόγο να διωχθούν αυτοί
οι εργαζόµενοι.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Ο Υφυπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης κ. Γεώργιος Ντόλιος έχει το λόγο, για να απαντήσει στην επίκαιρη
ερώτηση του συναδέλφου.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΛΙΟΣ (Υφυπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης): Για πολλοστή
φορά, κύριε συνάδελφε, θα δώσουµε την ίδια απάντηση: Με τον
ν. 3812/2009, που δηµοσιεύτηκε στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης στις 28 ∆εκεµβρίου 2009, λύσαµε µια σειρά θεµάτων.
Ποια είναι τα θέµατα αυτά; Όλες οι προσλήψεις στο δηµόσιο
γίνονται µέσω του ΑΣΕΠ, ακόµη και των συµβασιούχων
ορισµένου χρόνου ή έργου. Οι συµβασιούχοι έργου, για να
προσληφθούν ως τέτοιοι, θα πρέπει προηγουµένως η εργασία
τους να χαρακτηριστεί ως γνήσιο έργο από την πλευρά του
ΑΣΕΠ.
Τι γίνεται µε τους συµβασιούχους; Θα συνεχίσει το δηµόσιο
να έχει συµβασιούχους; Θα συνεχίσει να έχει συµβασιούχους.
Πώς προσλαµβάνονται; Προσλαµβάνονται µέσω των διαδικασιών
που σας είπα, κατόπιν προκήρυξης, στην οποία µπορεί να συµµετέχουν και παλιοί συµβασιούχοι των οποίων η προϋπηρεσία
µοριοδοτείται.
Έχουµε κάποιες αλλαγές; Έχουµε. Μοριοδοτείται η προϋπηρεσία τους όσο µοριοδοτείται και ανάλογη προϋπηρεσία στον
ιδιωτικό τοµέα.
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Είναι δίκαιο αυτό; Τι λέτε; Είναι δίκαια αυτή η πρόνοια απέναντι
στους χιλιάδες ανέργους στους οποίους αναφερθήκατε; Εάν δεν
είχε αναληφθεί αυτή η πρόνοια, τότε για τα επόµενα τριάντα
χρόνια δεν υπήρχε ενδεχόµενο κανένας Έλληνας να δουλέψει
στο δηµόσιο, εάν προηγουµένως δεν είχαν προσληφθεί όσοι
κατά τον έναν ή τον άλλο τρόπο είχε σκαλώσει στο δηµόσιο.
Εµείς, λοιπόν, καθιερώσαµε απολύτως αντικειµενικές και
απολύτως δίκαιες διαδικασίες για να µπαίνει κανείς στο δηµόσιο.
Τι γίνεται µε αυτούς των οποίων η σύµβαση επαναλαµβανόταν
για κάποια χρόνια; Μήπως εξυπηρετούν πάγιες και διαρκείς
ανάγκες; Εσείς είπατε ότι θα πρέπει όταν υπάρχουν τέτοια
περιστατικά, να µπορούµε να αντικαθιστούµε τους συµβασιούχους µε µόνιµους υπαλλήλους. Το κάναµε στο συγκεκριµένο
Υπουργείο; Μόλις προ εικοσαηµέρου βγήκε εγκύκλιος του
Υπουργείου Εσωτερικών και του Υπουργείου Οικονοµίας, µέσω
της οποίας προσλαµβάνονται οι επιτυχόντες µέσω του διαγωνισµού του ΑΣΕΠ, οι οποίοι ανακοινώθηκαν στους οριστικούς
πίνακες επιτυχίας µέχρι τις 31 ∆εκεµβρίου 2012.
Θέλω, λοιπόν, να καταλάβω το τι λέτε. Να πάρουµε µόνιµο
προσωπικό ή να µην πάρουµε; Είναι ένα ζήτηµα. Τι θα πούµε σε
αυτούς τους εκατοντάδες χιλιάδες ανέργων στην Ελλάδα που
θέλουν να µπουν στο ∆ηµόσιο; Ότι θα έχουν λιγότερα δικαιώµατα από αυτούς που κατά τον έναν ή τον άλλο τρόπο «σκάλωσαν» -επιτρέψτε µου το ρήµα- στο ∆ηµόσιο; Έτσι, γιατί θέλω να
δώσω µια έµφαση.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Ο κ. Χαλβατζής έχει
το λόγο.
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Κύριε Υπουργέ, λύσατε, λέτε, µια
σειρά από θέµατα. Το ουσιαστικό πρόβληµα είναι ότι υπάρχουν
κενά και απολύετε συνεχώς και ανακυκλώνετε.
Υπάρχουν εργαζόµενοι, οι οποίοι προχώρησαν µέσα από
αυτές τις διαδικασίες του ΑΣΕΠ, πέτυχαν στους διαγωνισµούς
και είναι χρόνια και χρόνια σε διάφορους τοµείς του δηµοσίου
και περιµένουν πότε θα πάνε στη δουλειά τους. Είναι σε πάρα
πολλούς τοµείς και υπάρχουν πάρα-πάρα πολλά κενά, σε σηµείο
να υπολειτουργούν µια σειρά δηµόσιες υπηρεσίες, ξεκινώντας
από τα νοσοκοµεία, γιατί κι εκεί γίνεται λόγος για ΑΣΕΠ κι εκεί γίνεται λόγος για προσλήψεις λόγου χάριν νοσηλευτικού προσωπικού. Ακούνε για προσλήψεις και προσλήψεις δεν γίνονται.
Υπάρχουν ολόκληρα τµήµατα, ολόκληρες κλινικές που δεν λειτουργούν, γιατί δεν έχουν προσωπικό. Αυτή η περίπτωση είναι
εντελώς συγκεκριµένη. Εκατόν εβδοµήντα εργαζόµενοι, οι οποίοι
τέσσερα χρόνια προσέφεραν τις υπηρεσίες τους, απολύονται
σήµερα, την ίδια στιγµή που η Κυβέρνηση επιµένει ότι µόνιµος
και βασικός της στόχος είναι να βρει, να µαζέψει χρήµατα. Αυτοί
οι οποίοι εργάζονται σε αυτόν ακριβώς τον τοµέα, κατά την
άποψή σας τον πιο κρίσιµο, διώχνονται.
Εµείς θεωρούµε ότι το δικαίωµα στη δουλειά είναι ιερό, είναι
δικαίωµα ζωής και όχι απλά επιβίωσης. Νοµίζουµε ότι η Κυβέρνηση θα πρέπει να αλλάξει ρότα σε ό,τι αφορά τα κενά σε τοµείς
του δηµοσίου που προσφέρουν κοινωνικό έργο, όπως είναι στα
νοσοκοµεία, όπως είναι σε βρεφονηπιακούς σταθµούς, αλλά και
στη συγκεκριµένη περίπτωση των εκατόν εβδοµήντα εργαζοµένων, οι οποίοι έχουν ένα συγκεκριµένο αντικείµενο, είναι τέσσερα
χρόνια εκεί και υπηρετούν ένα συγκεκριµένο σκοπό.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Ευχαριστώ.
Ο Υφυπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής
∆ιακυβέρνησης, ο κ. Ντόλιος, έχει το λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΛΙΟΣ (Υφυπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης): Κατ’ αρχάς, για
τους επιτυχόντες σε διαγωνισµούς του ΑΣΕΠ θέλω να ενηµερώσω κι εσάς, κύριοι συνάδελφοι, και τη Βουλή, ότι ένας µεγάλος αριθµός από τους επιτυχόντες, για τους οποίους εκδόθηκαν
οριστικά αποτελέσµατα, προσλαµβάνεται ήδη από φέτος. Για
ποιους µιλάµε; Για αυτούς που εκδόθηκαν οριστικά αποτελέσµατα µέχρι τις 31/12/2009.
Τι γίνεται µε τους υπόλοιπους; Θα προσληφθούν σταδιακά
από τις αρχές της χρονιάς µέσω της λογικής του «πέντε αποχωρούν από το δηµόσιο, ένας µπαίνει». Με τη µείωση του συνολικού
αριθµού των επιτυχόντων, η οποία γίνεται µέσω της εγκυκλίου
στην οποία προαναφέρθηκα, δεν θα υπάρξει µεγάλο χρονικό διά-
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στηµα για την απορρόφηση όλων των επιτυχόντων του ΑΣΕΠ.
Τώρα όσον αφορά σε σχέση µε τα κενά, που λέτε, στο δηµόσιο, είναι γνωστό ότι στην Ελλάδα υπάρχουν υπηρεσίες του δηµοσίου, όπου έχουµε πληθώρα υπαλλήλων οι οποίοι κάθονται και
είναι γνωστό ότι υπάρχουν υπηρεσίες του δηµοσίου όπου υπάρχει έλλειµµα υπαλλήλων και δεν µπορούν οι υπηρεσίες αυτές να
ανταποκριθούν στη δουλειά τους.
Στις προθέσεις της Κυβέρνησης είναι µε τη λογική της αύξησης της κινητικότητας στο δηµόσιο τοµέα να κάνουµε µια παρέµβαση στην υπάρχουσα µέχρι σήµερα νοµοθεσία για τις
µετατάξεις, έτσι ώστε να µπορέσουµε να εξορθολογήσουµε, ιδιαίτερα αυτήν την περίοδο της οικονοµικής κρίσης, τη λειτουργία
του δηµοσίου και βεβαίως να περιορίσουµε και το µέγεθος του
δηµοσίου λόγω της δηµοσιονοµικής κρίσης και των ιδιαίτερων
αναγκών που υπάρχουν αυτήν την περίοδο.
Για τους συγκεκριµένους υπαλλήλους του ΚΕΠΥΟ στους οποίους αναφέρεστε, θέλω να σας πω ότι δεν απολύθηκε κανείς,
επειδή χρησιµοποιείται η έκφραση αυτή όπως συνέβαινε µέχρι
τώρα και πριν από αυτήν την Κυβέρνηση. Όταν λήγουν οι συµβάσεις ορισµένου χρόνου, οι άνθρωποι απολύονται.
Οι συµβάσεις αυτές δεν µπορούν να ανανεωθούν, παρά µόνο
σε ειδικές περιπτώσεις, όταν πρόκειται για διευθυντικές θέσεις,
όταν πρόκειται για ειδικό επιστηµονικό ή ερευνητικό έργο, όταν
πρόκειται για συγκεκριµένο πρόγραµµα, το οποίο έχει µία χρονική διάρκεια και το οποίο συνήθως χρηµατοδοτείται, αλλιώς
ποτέ δεν ανανεώνονται.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Επόµενη είναι η τέταρτη µε αριθµό 181/15-11-2010 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Αστέριου Ροντούλη
προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά
µε το πρόγραµµα απονιτροποίησης στη Θεσσαλία κ.λπ..
Ο κ. Ροντούλης έχει το λόγο.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Θα παρακαλούσα να κρατηθεί ο χρόνος µου, γιατί θέλω να
θέσω ένα ζήτηµα διαδικαστικό, µε όλο το σεβασµό στο πρόσωπό
σας.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): ∆εν υπάρχει αυτήν τη
στιγµή διαδικαστικό.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Μισό λεπτό, κύριε Πρόεδρε!
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): ∆εν έχετε το λόγο για
διαδικαστικό.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Μισό λεπτό!
Στην προηγούµενη Περίοδο παρακολουθούσα τις δικαιολογηµένες αιτιάσεις των Βουλευτών του ΠΑΣΟΚ, µεταξύ των οποίων
και του εκλεκτού Υφυπουργού που σε λίγο θα µου απαντήσει,
γιατί δεν έρχονταν να απαντήσουν στις ερωτήσεις των Βουλευτών οι Υπουργοί. Σήµερα, για παράδειγµα, δεν υπάρχει ούτε
ένας Υπουργός. Τι θα γίνει;
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
Σας θυµίζω τι έλεγε ο αξιότιµος πρώην Πρόεδρος της Βουλής,
κ. Κακλαµάνης, ο οποίος σωστά ο άνθρωπος καλούσε τους
Υπουργούς της Νέας ∆ηµοκρατίας να έρχονται στο Κοινοβούλιο
και να απαντάνε στους Βουλευτές.
Βεβαίως, αυτό που λέω δεν έχει καµµία σχέση µε την κοινοβουλευτική επάρκεια ή τη γνώση του αντικειµένου των αξιότιµων
κυρίων Υφυπουργών, αλλά επιτέλους ο κ. Σκανδαλίδης θα έρθει
να µας απαντήσει; Συνέχεια οι Υφυπουργοί έρχονται και απαντούν!
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Να συµφωνήσουµε όλοι οι
Βουλευτές να µη δεχόµαστε καµµία συζήτηση.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Βεβαίως να συµφωνήσουµε κι ευχαριστώ πάρα πολύ. Συµφωνούµε απολύτως!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
∆εν µπορεί να συνεχίζεται αυτό το πράγµα, να κάνουµε ερώτηση στον κ. Σκανδαλίδη και να έρχεται ο αξιότιµος κ. Κουτσούκος.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Έγινε κατανοητό.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Κατανοητό έγινε, αλλά να εφαρµοσθεί επιτέλους. Συνέχεια γίνεται κατανοητό, αλλά δεν το εφαρµόζετε. Να εφαρµοσθεί, κύριε Πρόεδρε.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Να µη τη συζητήσετε.
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ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Κύριε Ροντούλη, σας
παρακαλώ! Έχουµε κοινοβουλευτικό έλεγχο. Άκουσα την ένστασή σας.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Εάν εγώ τώρα απαιτήσω να έρθει ο
κύριος Υπουργός και να απαντήσει, τι θα γίνει; Θα έρθει από το
Υπουργείο; Έστω ότι απαιτώ να έρθει ο Υπουργός εδώ. Τι θα
γίνει;
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Εάν απαιτείτε, κύριε
Ροντούλη, να έρθει ο Υπουργός, να επανέλθετε στην ερώτησή
σας, όπως προβλέπει ο Κανονισµός.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Ναι, αλλά συνέχεια σας το λέµε και
συνέχεια σε αυτήν την κατάσταση βρισκόµαστε. Υποβαθµίζετε
το Κοινοβούλιο.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Κύριε Ροντούλη, µην
παραβιάζετε τον Κανονισµό.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: ∆εν αναφέροµαι προσωπικά σε
εσάς, κύριε Πρόεδρε, αλλά στην πρακτική της Κυβέρνησης. Υποβαθµίζει την κοινοβουλευτική διαδικασία. Πρέπει να τελειώσει
αυτή η παρωδία κοινοβουλευτισµού.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ (Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων): Κύριε Πρόεδρε, να απαντήσω;
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Όχι, κύριε Υφυπουργέ, δεν έχετε το λόγο.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Κύριε Κουτσούκο, δεν είναι για εσάς
αυτά που λέω. Σας παρακαλώ!
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): ∆εν έχει κανένας το
λόγο.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: ∆εν είναι για εσάς, κύριε Κουτσούκο. ∆εν σας αφορά.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Παρακαλώ, κύριε Ροντούλη!
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ (Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων): Βεβαίως µε αφορά, γιατί εκπροσωπώ τον
Υπουργό.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Ο Υπουργός έχει ανάγκη εκπροσώπων; Να φύγει από το Υπουργείο τότε, να γίνετε εσείς Υπουργός, να εκπροσωπείτε τον εαυτό σας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ (Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων): Ο κ. Σκανδαλίδης βρίσκεται στη Βουλγαρία.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): ∆εν έχετε το λόγο,
κύριε Κουτσούκο.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ (Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων): Μα, είναι σοβαρά πράγµατα αυτά; Σας παρακαλώ!
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Η Κυβέρνηση ενηµέρωσε ότι αυτήν τη στιγµή έχει Υπουργικό Συµβούλιο.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Όλοι έχουν Υπουργικό Συµβούλιο.
Θα δούµε και αύριο και µεθαύριο.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Απευθύνεστε στην
Έδρα, κύριε Ροντούλη, στον Πρόεδρο.
Σας λέω, λοιπόν, ότι η Κυβέρνηση ενηµέρωσε πως σήµερα
στις 10.00’ άρχισε το Υπουργικό Συµβούλιο, άρα οι Υπουργοί
είναι στο Υπουργικό Συµβούλιο. Αυτό είναι το πρώτο.
∆εύτερον, είµαστε στη διαδικασία κοινοβουλευτικού ελέγχου.
Εγώ άκουσα την ένστασή σας. Θα συνεννοηθώ µε τον Πρόεδρο
γι’ αυτήν σας την ένσταση.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ: Όχι µόνο δική µας. Συµφωνούν
και οι συνάδελφοι του ΠΑΣΟΚ. Είναι αντικείµενο δηµοκρατικής
συζητήσεως.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Σας παρακαλώ, κύριε
Βελόπουλε. Έχουµε µία διαδικασία κοινοβουλευτικού ελέγχου.
Κύριε Ροντούλη, παρακαλώ να αναπτύξετε την επίκαιρη ερώτησή σας.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Καλώς, κύριε Πρόεδρε. Μένω µε τη
δέσµευσή σας ότι θα θέσετε το θέµα στο Προεδρείο της Βουλής.
Κύριε Υφυπουργέ, γνωρίζετε πολύ καλά ότι το πρόγραµµα µείωσης της νιτρορυπάνσεως γεωργικής προελεύσεως είναι ιδιαιτέρως αγαπητό στη Θεσσαλία και σε όποια περιοχή εφαρµό-
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σθηκε, γιατί είναι ένα πρόγραµµα που οδηγεί στην προστασία
του περιβάλλοντος, προστατεύει τον υδροφόρο ορίζοντα µέσω
της µείωσης των νιτρικών.
Προστατεύει συνεπώς την ανθρώπινη υγεία και αν θέλετε µειώνει και το κόστος παραγωγής για τον Έλληνα γεωργό, εφόσον
οδηγεί σε µείωση των λιπαντικών µονάδων και έτσι σε µια έµµεση αύξηση του αγροτικού εισοδήµατος.
Γι’ αυτούς τους λόγους σας ενηµερώνω, κύριε Υφυπουργέ, ότι
το καλοκαίρι, όταν ήλθε ο αξιότιµος Υπουργός Γεωργίας κ. Σκανδαλίδης στη Λάρισα, µετ’ επιτάσεως θέσαµε το ζήτηµα να γίνει
η προκήρυξη για τη Θεσσαλία όσο το δυνατόν πιο γρήγορα, αν
ήταν δυνατόν τον Οκτώβριο, που µας πέρασε, προκειµένου να
υπάρχει µια συνέχεια µε το µέτρο 3-5, δηλαδή το ίδιο µέτρο, το
ίδιο πρόγραµµα της προηγούµενης προγραµµατικής περιόδου
και προκειµένου οι Θεσσαλοί παραγωγοί να διευθετήσουν τη
σπορά των χειµερινών σιτηρών τους µε βάση τις δεσµεύσεις του
προγράµµατος.
Τότε ο κ. Σκανδαλίδης µας είπε το εξής: «∆ώστε µου µια πίστωση χρόνου, διότι θα προχωρήσει η προκήρυξη του προγράµµατος µείωσης της νιτρορυπάνσεως µέσα στο πρώτο
εξάµηνο του 2011 ενιαία για όλη τη χώρα». Εµείς το πιστέψαµε.
Στη συνέχεια όµως είδαµε ότι ο ίδιος αθέτησε την υπουργική του
δέσµευση, διότι υπήρξε µια επιλεκτική προκήρυξη σε σχέση µε
το αργολικό πεδίο και µε τη λίµνη Κορώνεια και η Θεσσαλία
ακόµη περιµένει την προκήρυξη του προγράµµατος.
Ξέρετε ότι αυτό το πράγµα δεν δηµιούργησε µόνο µια πικρία
στους Θεσσαλούς, δηµιούργησε και µια καχυποψία. Γιατί; Γιατί
σας θυµίζω ότι προϋπήρξε η ρήση της προηγούµενης Υπουργού
κ. Μπατζελή που είπε εδώ µέσα ότι: «Ναι, το πρόγραµµα θα υλοποιηθεί, αλλά κατά προτεραιότητα από άλλες περιοχές της
χώρας».
Εγώ θέλω σε µια πρώτη φάση να σας ρωτήσω, γιατί η προκήρυξη του προγράµµατος της νιτρορυπάνσεως δεν έγινε ενιαία
για όλη τη χώρα, όπως είχε δεσµευτεί ο κύριος Υπουργός;
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Κύριε Ροντούλη, η διαδικασία συζητήσεως των επικαίρων ερωτήσεων, όπως φαίνεται
στο άρθρο 132 παράγραφος 2, είναι η εξής: «Στην επίκαιρη ερώτηση που απευθύνεται στους αρµοδίους Υπουργούς απαντά ο
αρµόδιος ερωτώµενος Υπουργός ή ο εξουσιοδοτούµενος από
αυτόν Υφυπουργός».
Άρα, λοιπόν, ο Κανονισµός δίνει τη δυνατότητα να απαντά ο
Υφυπουργός όταν είναι εξουσιοδοτούµενος από τον Υπουργό.
∆ιαβάστε, λοιπόν, το άρθρο 132 παράγραφος 2.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: ∆εν χρειαζόταν, κύριε Πρόεδρε.
Θα ήθελα το λόγο.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): ∆εν έχετε το λόγο,
κύριε Ροντούλη.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Γιατί δεν έχω το λόγο;
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): ∆εν έχετε το λόγο. Το
λόγο έχει ο κύριος Υφυπουργός.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Απαντήσατε σ’ αυτό που σας είπα;
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Εγώ δεν απάντησα.
∆ιάβασα τον Κανονισµό.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Είναι θέµα πολιτικής πρακτικής και
ουσίας.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): ∆εν έχετε το λόγο,
κύριε Ροντούλη.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Όπως σας αρέσει το κάνετε το Κοινοβούλιο;
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Κύριε Κουτσούκο,
έχετε το λόγο να απαντήσετε.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ (Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Ροντούλη, µπορεί να είχα θέσει και εγώ, όπως επισηµάνατε, ζήτηµα. ∆εν το θυµάµαι όµως γιατί δεν συνήθιζα να κάνω
πολλές επίκαιρες ερωτήσεις. Όµως πρέπει να γνωρίζετε ότι ο
Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων συνοδεύει τον
Πρόεδρο της ∆ηµοκρατίας στη Βουλγαρία. Εποµένως το θέσατε
λάθος, σήµερα τουλάχιστον.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Θέτω ένα γενικότερο ζήτηµα.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ (Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυ-
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ξης και Τροφίµων): Έρχοµαι στην ουσία.
Γνωρίζετε, κύριε Ροντούλη, ότι το πρόγραµµα της νιτρορύπανσης εφαρµόζεται στη Θεσσαλία και µάλιστα σε παρά πολύ
µεγάλη έκταση, πολύ µεγαλύτερη από όλη την υπόλοιπη Ελλάδα. Γνωρίζετε επίσης πολύ καλά ότι η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ,
όταν ανέλαβε, βρήκε υπερδεσµευµένο το πρόγραµµα αγροτικής
ανάπτυξης.
Όταν λέµε υπερδεσµευµένο για τα περιβαλλοντολογικά µέτρα, εννοούµε ότι ενώ ο προϋπολογισµός είναι περίπου
1.000.000.000, οι δεσµεύσεις ήταν 800.000.000. Αυτό δηµιούργησε µια πολύ µεγάλη δυσκολία στην Κυβέρνηση να προχωρήσει
στην προκήρυξη νέων µέτρων.
Γι’ αυτό επειδή η Κυβέρνηση εκτιµά ότι τα περιβαλλοντολογικά είναι ιδιαίτερα απαραίτητα να προχωρήσουν, πολύ περισσότερο δε αυτά που έχουν να κάνουν µε την προστασία των
νερών και των εδαφών, προχώρησε σε τροποποίηση του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης τον Ιούνιο, µέσα από την Επιτροπή Παρακολούθησης και υπέβαλε αυτήν την τροποποίηση
στην Ευρωπαϊκή Ένωση προκειµένου να έχει τη δυνατότητα να
συνεχίσει τα περιβαλλοντολογικά και πολύ περισσότερο τα προγράµµατα της απονιτροποίησης.
Η Κυβέρνηση έχει ανακοινώσει ότι τα προγράµµατα αυτά θα
συνεχιστούν σε επτά συγκεκριµένες περιοχές και τα χρήµατα
που θα διατεθούν θα είναι συν 290 εκατοµµύρια. Οι επτά συγκεκριµένες περιοχές είναι η πεδιάδα του κάµπου της Θεσσαλονίκης, της Πέλλας, της Ηµαθίας και του Κιλκίς, είναι η Θεσσαλία,
η λεκάνη του Στρυµόνα, η πεδιάδα της Άρτας και της Πρέβεζας,
το Αργολικό πεδίο και η λεκάνη του Πηνειού Ηλείας.
Όταν ήρθε ο κ. Σκανδαλίδης στη Λάρισα, δεσµεύθηκε -και η
δέσµευσή του θα γίνει πράξη- ακριβώς πάνω σε αυτά που είπατε.
Το πρόγραµµα της απονιτροποίησης, µόλις εγκριθεί η τροποποίηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση και υπάρχουν διαθέσιµοι οι
σχετικοί πόροι, αµέσως θα προκηρυχθεί.
Θεωρώ ότι είναι άδικη η κριτική που κάνατε, αναφερόµενος
µόνο σε δύο πολύ µικρά µέρη του προγράµµατος, που αφορούν
την Κορώνεια και το Αργολικό πεδίο. Η Κορώνεια και το Αργολικό
πεδίο, κύριε Ροντούλη, είναι από 10 εκατοµµύρια και µόνο. Μάλιστα, η Κορώνεια ήταν και δέσµευση της χώρας µας απέναντι
στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί γνωρίζετε τα προβλήµατα που
αντιµετωπίζει η συγκεκριµένη περιοχή. Το δε Αργολικό πεδίο
ήταν ένα πρόγραµµα που «έτρεχε».
Άρα, λοιπόν, τα 10 εκατοµµύρια στην Κορώνεια και τα 10 εκατοµµύρια στο Αργολικό πεδίο δεν έχουν να κάνουν µε το µεγάλο
πακέτο πόρων των 290 εκατοµµυρίων που εξασφαλίζουµε µε την
τροποποίηση και τα υπόλοιπα που θα έχουν να κάνουν και µε τη
δική σας περιοχή. Η δέσµευση, λοιπόν, του κυρίου Υπουργού θα
γίνει πράξη µέσα στο πρώτο εξάµηνο, µόλις έχουµε την έγκριση.
Βεβαίως, επειδή το θέµα είχε τεθεί πριν από λίγο καιρό πάλι
εδώ στη Βουλή, πρέπει να γνωρίζετε και να ενηµερώσετε τους
παραγωγούς ότι αυτήν την ώρα τρέχουν οι συµβάσεις στη Θεσσαλία που λήγουν το 2012. Αυτές οι συµβάσεις, προφανώς, πρέπει να ολοκληρωθούν και γνωρίζετε ότι µε βάση τους κανονισµούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν µπορούν να ανανεωθούν.
Άρα, λοιπόν, στη Θεσσαλία έχουµε πάρα πολλούς ενδιαφερόµενους. Θα προκηρυχθεί το πρόγραµµα, θα γίνουν αιτήσεις και
θα τρέξει µε βάση την εµπειρία που έχει αποκτηθεί και την ωφελιµότητα του προγράµµατος που έχει διαπιστωθεί από τις έρευνες στα νερά της περιοχής.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Ο Βουλευτής του
ΛΑΟΣ κ. Αστέριος Ροντούλης έχει το λόγο.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υφυπουργέ, µε απογοητεύσατε. Νοµίζω ότι έχετε µία
σύγχυση. Ξέρετε ότι αυτά τα συν 240 εκατοµµύρια που επικαλείστε είναι για δεκατρία µέτρα, τα λεγόµενα γεωργοπεριβαλλοντικά. Το πρόγραµµα της µείωσης της νιτρορυπάνσεως, για
το οποίο σας ρωτώ, είναι πράγµατι για επτά περιοχές και έχει
έναν προϋπολογισµό 90 εκατοµµυρίων ευρώ, εκ των οποίων τα
20 εκατοµµύρια δεσµεύθηκαν για τις δύο περιοχές που είπατε
και µένει ένα ποσό των 70 εκατοµµυρίων ευρώ. Αυτά είναι τα οικονοµικά µεγέθη που δίνει το Υπουργείο σας και εγώ τα επικα-
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λούµαι. ∆εν τα δίνω εγώ.
Για να έρθω τώρα στην ουσία των άλλων δύο ερωτηµάτων
µου, λέω το εξής: Εφόσον πέρασε όλο αυτό το χρονικό διάστηµα
χωρίς προκήρυξη του προγράµµατος για τη Θεσσαλία, πρέπει
επιτέλους να µας πείτε ποιο θα είναι το τελικό, το συνολικό, το
οριστικό κονδύλιο που θα δοθεί για την ανατολική και δυτική
Θεσσαλία. Αυτό είναι το πρώτο.
∆εύτερον, πρέπει να µας πείτε ποια θα είναι η ενδοθεσσαλική
κατανοµή κατά νοµό αυτού του ποσού. Το θέµα που σας θέτω
είναι ιδιαιτέρως κρίσιµης σηµασίας, γιατί έχει να κάνει µε τα κίνητρα που θα πρέπει να δοθούν σε έναν παραγωγό, για να ενταχθεί σ’ αυτό το πρόγραµµα. Με άλλα λόγια, έχει να κάνει µε τα
κίνητρα που θα δοθούν στον παραγωγό, προκειµένου να αντισταθµίσει την απώλεια παραγωγής που θα υποστεί λόγω µείωσης των λιπασµάτων που χρησιµοποιεί.
Βεβαίως, έρχοµαι και σε ένα άλλο ζήτηµα το οποίο αναφέρατε,
αλλά πιστεύω ότι και εδώ υπάρχει µία ασάφεια. Ειπώθηκε στη
Βουλή από την κ. Αποστολάκη και λέγεται σήµερα και από εσάς
ότι οι παλαιοί παραγωγοί που ενετάχθησαν στο πρόγραµµα δεν
µπορούν να ενταχθούν στο καινούργιο και επικαλείσθε έναν ευρωπαϊκό κανονισµό. Υπάρχει ισχυρός αντίλογος, κύριε Υφυπουργέ.
Εγώ θα σας παρακαλέσω πάρα πολύ για να µην πω ότι λέτε
ψέµατα, να µου πείτε, βάσει ποιου ευρωπαϊκού κανονισµού,
ποιου άρθρου, ποιας παραγράφου, γίνεται αυτός ο αποκλεισµός
που επιχειρείτε να κάνετε των παλαιών παραγωγών που ενετάχθησαν ήδη στο πρόγραµµα. Γιατί εµείς θεωρούµε ότι εάν δεν
µας τα πείτε αυτά, τότε χρησιµοποιείτε ένα έωλο προσχηµατικό
επιχείρηµα για ακατανόητους λόγους, εις βάρος των Θεσσαλών
παραγωγών. Εµείς θεωρούµε, αντιθέτως, ότι οι ευρωπαϊκοί κανονισµοί επιτρέπουν, όταν λείπει το πρόγραµµα µιας προγραµµατικής περιόδου, όλοι οι παραγωγοί να ξανακάνουν αιτήσεις και
να ενταχθούν στο πρόγραµµα, ως νέες εντάξεις.
Άρα, λοιπόν, εδώ τώρα θα σας παρακαλέσω πάρα πολύ, για να
πέσουν οι µάσκες και τα προσχήµατα, να επικαλεστείτε ευρωπαϊκό κανονισµό, άρθρο και παράγραφο του κανονισµού αυτού.
∆ιαφορετικά, µε λύπη µου θα πω ότι ψεύδεστε.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Το λόγο έχει ο Υφυπουργός κ. Κουτσούκος.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ (Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
∆ιαβάζοντας την ερώτησή σας και συλλέγοντας τα στοιχεία
για να απαντήσω, κύριε Ροντούλη, δεν είχα υπ’ όψιν µου ότι θα
θέλατε το άρθρο και την παράγραφο του κανονισµού. Θα σας
το δώσω, αµέσως µόλις τελειώσουµε. Όµως, πρέπει να σας ρωτήσω το εξής απλό πράγµα. Με τα προηγούµενα προγράµµατα
είχαµε µε τις συµβάσεις του 2005 τρεις χιλιάδες εξακόσιους περίπου παραγωγούς και µε τις συµβάσεις του 2006 χίλιους τριάντα τέσσερις, τετρακόσια σαράντα δυο χιλιάδες στρέµµατα συν
εκατόν δεκατέσσερις χιλιάδες αντίστοιχα.
Η άποψη η δική σας είναι ότι τα προγράµµατα της νιτρορύπανσης πρέπει να πάνε αποκλειστικά στους ίδιους τους παραγωγούς, όταν οι µελέτες λένε ότι πράγµατι υπάρχει βελτίωση των
εδαφών και των υδάτων και να αφήσουµε τις άλλες περιοχές και
τους άλλους παραγωγούς στο έλεος του Θεού; Εκτός και αν µου
πείτε ότι υπάρχουν απεριόριστοι πόροι -που δεν ξέρω εσείς πού
θα τους βρείτε- για να κάνουµε πρόγραµµα απονιτροποίησης σε
όλη την Ελλάδα. Προφανώς πρέπει να έχει προτεραιότητες το
πρόγραµµα της απονιτροποίησης. Παραδείγµατος χάριν, το πρόβληµα στην κοιλάδα του Σπερχειού δηµιούργησε τεράστιες επιπτώσεις στο Μαλιακό Κόλπο και το γνωρίζετε. Ψόφησαν τα
ψάρια. Άρα, λοιπόν, η Κυβέρνηση κάνει µία κατανοµή µε βάση
τα εντοπισµένα προβλήµατα, µεταξύ των οποίων την πρώτη προτεραιότητα έχει η Θεσσαλία, αλλά δεν µπορεί να είναι αποκλειστικά περιορισµένο στη Θεσσαλία το πρόγραµµα. Και δεν µπορεί
να είναι αποκλειστικά περιορισµένο στους ίδιους παραγωγούς
που έχουν κάνει χρήση. ∆ιότι τότε θα αδικήσουµε τους υπόλοιπους Θεσσαλούς και εσείς υποθέτω ότι υπερασπίζετε το σύνολο
των Θεσσαλών.
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Εποµένως, κύριε Ροντούλη, ανεξάρτητα από την παράγραφο
και το άρθρο του κανονισµού για το οποίο θα συζητήσουµε -γιατί
η δική µας υπηρεσία, η ειδική γραµµατεία που ασχολείται µε το
Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης, αυτό υποστηρίζει- το πραγµατικό πρόβληµα είναι, αν οι διαθέσιµοι πόροι θα πάνε σε περιοχές που δεν έχουν κάνει χρήση του προγράµµατος ή θα πάνε
και σε άλλους παραγωγούς που για διάφορους λόγους δεν πρόλαβαν να κάνουν χρήση του προγράµµατος. Και επειδή πράγµατι, σωστά επισηµάνατε ότι τα γεωπεριβαλλοντικά είναι το ποσό
που αναφέρθηκα εγώ, ενώ η απονιτροποίηση είναι το ποσό που
αναφερθήκατε εσείς, µε τις προσπάθειες που κάναµε να τα εξασφαλίσουµε -γιατί σας είπα ήταν µηδέν το πρόγραµµα- πρέπει
να κάνουµε µία ορθολογική κατανοµή.
Εποµένως, κύριε Ροντούλη, για το πόσοι παραγωγοί και πόσα
στρέµµατα θα είναι στη Θεσσαλία, θα σας το πω, όταν το πρόγραµµα προκηρυχθεί. Αυτήν τη στιγµή δεν µπορώ να σας το πω.
Την κατεύθυνση της Κυβέρνησης, όµως, θέλω να προσδιορίσω
και τις δεσµεύσεις του Υπουργού που τις έκανε στη Λάρισα, ενώπιον πολυπληθούς ακροατηρίου, να επαναλάβω. Να είστε βέβαιοι, λοιπόν, ότι αυτές οι δεσµεύσεις θα γίνουν πράξη και
οφείλετε και εσείς, ως Βουλευτής του ελληνικού Κοινοβουλίου,
να µην αδικείτε περιοχές και ιδιαίτερα µε πολύ µικρά προγράµµατα, όπως της Κορώνειας και του Αργολικού πεδίου που ήταν
έτοιµες και οι πόροι ήταν εξασφαλισµένοι.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Επόµενη είναι η πέµπτη µε αριθµό 183/15-11-2010 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Μιχαήλ Κριτσωτάκη προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων,
σχετικά µε τη λήψη µέτρων για τη χαµηλή τιµή διάθεσης του
ελαιολάδου κ.λπ..
Ο κ. Κριτσωτάκης έχει το λόγο.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, δεν µπορώ να µην
αναφερθώ και εγώ στο θέµα της απουσίας των Υπουργών κατά
συρροή. Αλλά θέλω να πω ότι αυτό είναι το δεύτερο και αυτό καλύπτεται και τυπικά από τον Κανονισµό. Το κυρίαρχο είναι ότι δεν
έχουν απαντήσεις να µας δώσουν και ότι δεν λύνονται προβλήµατα ή τουλάχιστον µπορεί να λύνονται ελάχιστα απ’ όλη αυτήν
τη διαδικασία, η οποία είναι σηµαντική κοινοβουλευτική διαδικασία.
Μακάρι να είχε λυθεί το θέµα του λαδιού για το οποίο θα αναφερθώ και να µη χρειαζόταν ούτε ο Υφυπουργός ούτε ο Υπουργός, που έτσι και αλλιώς δεν απαντούν µε λύσεις. Και δεν το λέω
έτσι, γιατί πέρυσι τέτοιο καιρό είχα καταθέσει πάλι επίκαιρη ερώτηση για το ίδιο θέµα µε το ίδιο πρόβληµα και σήµερα ερχόµαστε να αντιµετωπίσουµε το ίδιο θέµα από την ίδια και χειρότερη
θέση, χωρίς να έχει υπάρξει µια παρέµβαση.
Οι κυβερνήσεις –και αυτή και οι προηγούµενες- κυβερνούν
πολύ αποτελεσµατικά, κύριε Πρόεδρε, και ουσιαστικά όταν περιστέλλονται δικαιώµατα εργασιακά, ασφαλιστικά, ανθρώπινα
και κοινωνικά και για ό,τι αντιλαϊκό γίνεται όταν δίνουν πλουσιοπάροχα σε τράπεζες σε βιοµηχανίες, σε εφοπλιστές, σε εθνικούς
εργολάβους και εφοπλιστές, αλλά δεν κυβερνούν όταν πρόκειται
για την ανεργία τη φτώχεια και το λάδι. Και το θέµα του λαδιού
και της ελιάς δεν το βλέπουν και έχουν καταστεί αυτά αόρατα.
Αυτό που ζητούµε εµείς σήµερα, κύριε Πρόεδρε, και συγγνώµη που αναφέρθηκα στο άλλο θέµα, αλλά έπρεπε να το
κάνω, εφόσον αναφέρθηκαν και άλλοι συνάδελφοι, είναι το εξής:
Η νέα σοδειά του ελαιολάδου αυτήν τη στιγµή έχει αρχίσει και
µαζεύεται. Το πρόβληµα είναι ότι η τιµή που δίνεται στον παραγωγό είναι πολύ µικρότερη από το κόστος της παραγωγής. Και
το πρόβληµα δεν είναι στο λάδι, δεν είναι στην τιµή, δεν είναι
στον καλλιεργητή –είναι σε όλα αυτά- αλλά κυρίως είναι στο ότι
αυτό γίνεται κατ’ επανάληψη αρκετές χρονιές και έτσι όλο και λιγότεροι είναι εκείνοι που καλλιεργούν και όλο και λιγότεροι εκείνοι που µαζεύουν το λάδι, διότι, όπως σας είπα, δεν συµφέρει.
Θα σας πω ότι από πέρυσι µέχρι φέτος δεν έχει γίνει τίποτα.
Η απάντηση του τότε Υφυπουργού και πατριώτη µου κ. Καρχιµάκη, δεν έδωσε κάτι. Ακόµη και απ’ αυτά τα λίγα που είπε δεν
έγινε κάτι. Αυτό, λοιπόν, που ζητούµε ότι πρέπει να δείτε σε δύο
κατευθύνσεις, ως Κυβέρνηση:

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Πρώτον η Κυβέρνηση να θέσει το ζήτηµα της ολιγοπωλιακής
συµπεριφοράς των διατροφικών αλυσίδων στα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να ζητήσει απ’ αυτά να ληφθούν αναγκαία
µέτρα και να δηλώσει καθαρά στην Ευρωπαϊκή Ένωση –αυτή
είναι η γνώµη µας- την πρόθεσή της να διαφυλάξει η ίδια τα συµφέροντα των παραγωγών.
∆εύτερον, να προχωρήσει σε ενίσχυση των Ελλήνων ελαιοπαραγωγών και να εξασφαλιστεί το εισόδηµά τους για την διατήρηση της ελαιοκαλλιέργειας και ταυτόχρονα να αντιµετωπίσει
ριζικά παρασιτικές δοµές –αυτό είναι σηµαντικό- της ελληνικής
αγοράς του ελαιολάδου.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων κ. Κουτσούκος έχει το λόγο.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ (Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κατ’ αρχάς θέλω να ευχαριστήσω τον κ. Κριτσωτάκη διότι µε
την ερώτησή του µου δίνει τη δυνατότητα να αναφερθώ για
πρώτη φορά στο εθνικό Κοινοβούλιο για το εθνικό µας προϊόν, το
λάδι.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Όχι λάδι.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ: Ελαιόλαδο.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ (Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων): Κύριε Πρόεδρε, επειδή εµείς είµαστε από
περιοχή που έχουµε ελιές και από την καλύτερη ποικιλία, την κορωνέικη, όταν λέµε λάδι, εννοούµε το ελαιόλαδο.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Κανονικά θα έπρεπε
να λέτε χυµός ελιάς.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ (Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων): Επειδή, λοιπόν, σήµερα συζητάµε ακριβώς
για το εθνικό προϊόν, το ελαιόλαδο, που είναι ο φυσικός χυµός
της ελιάς, πρέπει πρώτα-πρώτα να παραδεχθούµε ότι οι παραγωγοί του ελαιολάδου δεν απολαµβάνουν αυτά που δικαιούνται
λόγω της ποιότητας και του ονόµατος και της διατροφικής αξίας
του προϊόντος. Αυτό είναι ένα µεγάλο έλλειµµα και πρέπει να το
οµολογήσουµε.
Ταυτόχρονα πρέπει να συµφωνήσουµε ότι πολλές από τις αιτίες αυτού του φαινοµένου είναι αυτές που περιέγραψε ο κ. Κριτσωτάκης, δηλαδή η ατελής οργάνωση της αγοράς, οι στρεβλώσεις και η µικρή διαπραγµατευτική δύναµη των παραγωγών.
Κύριε Κριτσωτάκη, γνωρίζετε ότι το εισόδηµα του ελαιοπαραγωγού διαµορφώνεται από τρεις συντελεστές: την τιµή της αγοράς, τις ενισχύσεις και τις παρεµβάσεις και το κόστος παραγωγής.
Η Κυβέρνηση, για να προστατεύσει το εισόδηµα του ελαιοπαραγωγού, δουλεύει συντονισµένα και στις τρεις κατευθύνσεις και
πρόσθετα παρεµβαίνει σε αυτό που εσείς τονίσατε νωρίτερα,
στην ολιγοπωλιακή οργάνωση της αγοράς σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
Ο Υπουργός κ. Σκανδαλίδης βρέθηκε προχθές στις Βρυξέλλες σε φόρουµ υψηλού επιπέδου και έθεσε ακριβώς το ζήτηµα
της προστασίας του καταναλωτή και του παραγωγού σε όλο το
φάσµα της διακίνησης και ζήτησε µέτρα σε ευρωπαϊκό επίπεδο,
όπως είναι το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο Τιµών, ο έλεγχος των
µονοπωλίων, η ενδυνάµωση της διαπραγµατευτικής δύναµης
των παραγωγών.
Εµείς προσπαθούµε µε συντονισµένες πολιτικές που έχουν να
κάνουν: µε τη στροφή στην ποιότητα, στα προϊόντα ονοµασίας
προέλευσης και στα προϊόντα γεωγραφικής ένδειξης, µε ενίσχυση των προγραµµάτων των διεπαγγελµατικών οργανώσεων
για την τυποποίηση και ταυτοποίηση του ελαιολάδου, µε ενίσχυση των προγραµµάτων για την προβολή του ελαιολάδου σε
όλη την Ευρώπη και στις χώρες που έχουν µικρή κατανάλωση µε
τη χρηµατοδότηση του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης για
βελτίωση της ελαιοκαλλιέργειας των διαδικασιών τυποποίησης,
µε τη διασφάλιση στους παραγωγούς της ενιαίας ενίσχυσης,
ώστε απερίσπαστοι από τέτοια µέτρα να ασχοληθούν µε την παραγωγή του προϊόντος, µε συντονισµένους ελέγχους στην
αγορά που θα προστατεύσουν το ελαιόλαδο από προσµείξεις,
νοθείες και αισχροκέρδειες.
Προς αυτήν την κατεύθυνση ετοιµάζουµε συγκροτηµένη πολιτική το επόµενο διάστηµα για να ελέγξουµε το κοµµάτι της αγο-
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ράς. Ταυτόχρονα, για το κόστος παραγωγής γνωρίζετε ότι
έχουµε εξασφαλίσει στους παραγωγούς την επιστροφή του
φόρου στο πετρέλαιο, την επιστροφή του ΦΠΑ.
Πρόσφατα κάναµε αγορανοµική παρέµβαση για τα λιπάσµατα,
ενώ ταυτόχρονα προσπαθούµε να βάλουµε σε µια διαδικασία συνέργειας, συνεννόησης όλους τους φορείς του ελαιολάδου,
ώστε να διαµορφώσουµε σε βάθος χρόνου µια εθνική στρατηγική για το προϊόν, µακριά από κινήσεις εντυπωσιασµού, όπως,
παραδείγµατος χάριν, το έτος ελαιολάδου που έγινε πριν λίγα
χρόνια και είχε πενιχρά αποτελέσµατα.
∆ουλεύουµε, λοιπόν, µε στόχο µια εθνική στρατηγική, µε
µέτρα σε τρεις κατευθύνσεις, ώστε να αποφύγουµε κάθε φορά
να ερχόµαστε και να κάνουµε διαπιστώσεις σαν αυτές που κάνατε και εσείς και που σε ένα βαθµό είναι απόλυτα σωστές.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Ο Βουλευτής κ. Κριτσωτάκης έχει το λόγο.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, έχω την εντύπωση
ότι αυτές οι διαπιστώσεις που κάνω εγώ είναι µια φωτογραφία
της πραγµατικότητας, µια φωτογραφία που από πέρυσι µέχρι
φέτος, αλλά και από τα προηγούµενα χρόνια µέχρι φέτος, δεν
άλλαξε.
Θέλω να σας πω ότι συµφωνώ µε την παρατήρησή σας, κύριε
Υπουργέ, ότι αυτοί είναι οι τρεις συντελεστές, αλλά δεν θα συµφωνήσω επ’ ουδενί ότι υπάρχει µια πολιτική που µπλέκει αυτούς
τους τρεις συντελεστές και κάνει µια παραγωγή, και εν πάση περιπτώσει, κάνει ένα βήµα µπροστά. ∆εν λέω να τα κάνει όλα, δεν
κάνει όµως τίποτα.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο ∆’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΒΥΡΩΝ ΠΟΛΥ∆ΩΡΑΣ)
Θα σας πω ότι πέρυσι µου είχε απαντήσει ο κύριος Υφυπουργός που ήταν στη θέση σας, ο κ. Καρχιµάκης –που είναι και πατριώτης µου και γνωρίζει τέλος πάντων το θέµα- ότι δεν είναι
δραµατική η κατάσταση για τους ελαιοπαραγωγούς.
Εγώ, λοιπόν, σας λέω ότι και πέρυσι ήταν δραµατική και φέτος
είναι περισσότερο, διότι τα πράγµατα προχωρούν και όταν δεν
υπάρχουν πολιτικές να θεραπεύουν, να προλαµβάνουν και εν
πάση περιπτώσει- να προωθούν, τότε τα πράγµατα γίνονται έτσι
όπως είναι τώρα.
Είστε, λοιπόν -ως Κυβέρνηση εννοώ, κύριε Υπουργέ- ανύπαρκτοι στο θέµα του λαδιού. ∆εν υπάρχει πολιτική για το λάδι, όπως
δεν υπάρχουν πολιτικές για όλα αυτά που σας έλεγα και πριν.
Για τις τράπεζες έχετε πολιτική, για τις τράπεζες έχετε χρήµατα.
Για τον παραγωγό, για το λάδι και για την τιµή του λαδιού, για τον
ελαιοπαραγωγό;
Εγώ σας το λέω –και δεν είναι υπερβολή- ότι αν συνεχιστεί το
θέµα για ένα, δυο, τρία χρόνια ακόµα, θα έχουµε την ξύλευση
για το δάσος της ελιάς που είναι το µοναδικό δάσος στην Κρήτη
αλλά και στη Μεσόγειο. Και αυτό θα έχει και άλλες επιπτώσεις,
οι οποίες θα είναι οικολογικές.
Στο πλαίσιο της πράσινης ανάπτυξης που λέτε –αλλά δεν ξέρω
πώς την εννοείτε- και αυτό θα µπορούσε να είναι ένας λόγος που
θα έπρεπε να ενισχυθεί ο παραγωγός, που θα έπρεπε να πιεστεί
η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και η Κυβέρνηση να βρει τρόπους,
ώστε ο παραγωγός να πάρει –και το λέω συγκεκριµένα- τρία
ευρώ τώρα στην τιµή και να δούµε και όλα τα ενδιάµεσα που δεν
προλαβαίνουµε σήµερα, αλλά που µπορούµε να τα ξεκινήσουµε
σήµερα.
Θα σας πω και µερικά ακόµα θέµατα. Να ξέρετε, κύριε
Υπουργέ, ότι στην Κρήτη η εργασία κατά το πλείστον, επειδή
έχουµε τουρισµό και η πλειοψηφία είναι ξενοδοχοϋπάλληλοι,
είναι εποχική. Είναι συµπλήρωµα για πολλούς που δεν είναι
αγρότες, αυτό το προϊόν, το λάδι. Τώρα, λοιπόν, µικραίνει η περίοδος, αυξάνεται η ανεργία. Τους παίρνετε –εννοώ, µε την
απουσία των πολιτικών- και το βοήθηµα από αυτό το προϊόν, το
λάδι.
Και σας λέω τι άλλο κινδυνεύει πέρα από αυτά. Να σας πω
ακόµα ότι εµείς έχουµε αρκετές προτάσεις που τις ξέρετε, αλλά
δεν τις εφαρµόζετε. Εξαντλείτε την πολιτική σας στην πληρωµή
της ενιαίας ενίσχυσης και δεν κάνετε απολύτως τίποτα για την
αύξηση των ποσοτήτων ελαιολάδου που τυποποιούνται. Υπάρ-
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χουν διάφορα ζητήµατα µε την ιχνηλασιµότητα, ότι δεν προστατεύετε, δηλαδή, τους παραγωγούς και δεν πετάτε έξω από την
αγορά εκείνους που κάνουν διάφορες ατασθαλίες και προσθέτουν άλλο ένα πρόβληµα, ότι δυσφηµούν, δηλαδή, την ποιότητα
του ελληνικού λαδιού που είναι πολύ καλή. Έχουµε και αυτά τα
γεγονότα.
Επίσης, θα δείτε ότι υπάρχει στην Κρήτη ο ΣΕ∆ΗΚ, είναι ο σύνδεσµος των ελαιουργικών δήµων, οι οποίοι έχουν αρκετές προτάσεις που θα συνιστούσαν σε πολλά σηµεία µια άλλη πολιτική,
που θα µπορούσε µια Κυβέρνηση που ενδιαφερόταν να εφαρµόσει. Υπάρχουν τρόποι, δηλαδή.
Θα σας πω ακόµη ότι το ζήτηµα που εσείς το λέτε µεσογειακή
διατροφή ενώ θα έπρεπε να λέγεται κρητική διατροφή ή εν πάση
περιπτώσει κάπως αλλιώς, διότι χαρίζουµε στο Μαρόκο, στην
Ισπανία και σε άλλες χώρες κάτι που δεν είναι δικό τους. Εγώ
δεν θέλω να πάρουµε κάτι που δεν είναι δικό µας, αλλά δεν θέλω
να δώσουµε και κάτι που είναι δικό µας. Θα σας πω ακόµα ότι
υπάρχει η µελέτη DAVIS για την ελιά και το ελαιόλαδο που αξίζει τον κόπο να την δείτε.
Εν πάση περιπτώσει τελειώνω µε αυτό. Είναι το µοναδικό
δάσος στην Κρήτη, είναι η κρίση, είναι οι προηγούµενες χρονιές.
Πρέπει τώρα να δείτε την ενίσχυση των Ελλήνων παραγωγών, να
βρείτε τον τρόπο από δω ή από ’κει -τα περιέγραψα πριν- να είναι
στα τρία ευρώ το κιλό και άµεσα ως το έσχατο µέσον για την διάσωση του λαδιού και του ελαιώνα.
Θα σας πω ακόµη κάτι. Από τις εγγυήσεις που δίνετε για τις
τράπεζες δώστε κάτι και το πρόβληµα λύνεται. Θέλει πολιτική
απόφαση. Εγώ σας λέω λοιπόν ότι κάτι πρέπει να κάνετε. Του
χρόνου µπορεί να µην κάνουµε µια ερώτηση, όπως την έκαναν
πέρυσι, γιατί το θέµα δεν θα είναι πια στην επικαιρότητα λόγω
του ότι θα έχουν αποσυρθεί πολλοί παραγωγοί. ∆εν ξέρω αν
είναι υπερβολή. Ελπίζω να µην είναι, κύριε Υπουργέ, και ελπίζω
επιτέλους να κινητοποιηθείτε.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε, τον κ.
Κριτσωτάκη.
Ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων κ. Γιάννης
Κουτσούκος έχει το λόγο για δευτερολογία.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ (Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Προφανώς και δεν µπορώ, κύριε Κριτσωτάκη, να δεχθώ ότι η
Κυβέρνηση δεν κάνει τίποτα. Παράλληλα, όµως, πρέπει να δεχθείτε και εσείς ότι ζούµε σε ένα περιβάλλον το οποίο δηµιουργεί πάρα πολλούς περιοριστικούς παράγοντες και είµαστε
υποχρεωµένοι τούτων δοθέντων να δούµε τι δυνατότητες έχουµε
και τι πολιτικές µπορούµε να ασκήσουµε.
Γνωρίζετε πολύ καλά ότι το να «κόψουµε» τιµή 3, 4 ή 5 ευρώ
δεν µπορεί να γίνει. Για να προστατεύσεις, λοιπόν, το εισόδηµα
του παραγωγού, επαναλαµβάνω, πρέπει να κινηθείς και στις
τρεις κατευθύνσεις που διαµορφώνουν το εισόδηµα: Το κόστος
και σας είπα τι παρεµβάσεις κάναµε για το κόστος. ∆εύτερον,
τους κανόνες και τις λειτουργίες της αγοράς, που θα µου επιτρέψετε να πω δύο λόγια παραπάνω. Τρίτον, τις ενισχύσεις και
τις υποστηρικτικές πολιτικές. Το να δίνεις, δηλαδή, µε έναν
τρόπο που δεν ταλαιπωρεί και δεν ξοδεύει τον αγρότη, την ενιαία ενίσχυση, δεν του κάνεις καµµία χάρη. Απλώς τον βγάζεις
από µια διαρκή ταλαιπωρία που βρέθηκε τα τελευταία χρόνια και
του αποσπούσε την προσοχή από την πραγµατική του δουλειά,
που ήταν να καλλιεργήσει και να οργανώσει την παραγωγή του.
Σε ό,τι αφορά τώρα την οργάνωση της αγοράς, έχουµε πολλά
µέτρα και πολιτικές που έχουν να κάνουν µε την ενίσχυση των
οµάδων παραγωγών. Σας είπα ότι έχουµε το πρόγραµµα της
αγροτικής ανάπτυξης µέσα από το οποίο υπάρχουν οι επενδύσεις για τη διαδικασία της τυποποίησης των αγροτικών προϊόντων, άρα και του ελαιολάδου. Και φυσικά έχουµε ένα πρόγραµµα συµφωνηµένο µε τη διεπαγγελµατική οργάνωση του ελαιολάδου για την εθνική στρατηγική που αφορά το προϊόν.
Επίσης, πρέπει να επισηµάνω ότι πρόσφατα το Υπουργείο
έδωσε στη δηµοσιότητα µέσω του ΟΠΕΓΕΠ τον κατάλογο των
προϊόντων ονοµασίας προέλευσης και γεωγραφικής ένδειξης,
ώστε να ξέρουν οι καταναλωτές και να ελέγχουν στο ράφι και οι
ίδιοι τα σήµατα και την ποιότητα του προϊόντος. Ενώ σε συνερ-
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γασία µε τα Υπουργεία Ανάπτυξης και τον ΕΦΕΤ θα εντείνουµε
τους ελέγχους για το πρόβληµα της νοθείας που -σωστά επισηµάνατε- είναι σε πολύ σηµαντική έκταση και υποβαθµίζει το
προϊόν µειώνοντας και το εισόδηµα του παραγωγού.
∆ιότι το δικό µας το προϊόν, το ελαιόλαδο µόνο µε αυτόν τον
τρόπο µπορεί να υποβαθµιστεί, από τις νοθείες και όσα συµβαίνουν στην αγορά.
Επιτρέψτε µου, κύριε Πρόεδρε, επειδή θίχθηκε το θέµα της
µεσογειακής διατροφής, µια και προχθές η UNESCO µετά από
πάρα πολύ συντονισµένες προσπάθειες της ελληνικής Κυβέρνησης αναγνώρισε τη µεσογειακή διατροφή, κυρίως, ως συνδεόµενη µε έναν τρόπο ζωής παραγωγής, µε την κουλτούρα δηλαδή
των χωρών της Μεσογείου, να σηµειώσω πως δεν θεωρώ πως
εµείς διατρέχουµε κανέναν κίνδυνο. Το αντίθετο. Εµείς µε τα
αναγνωρισµένα προϊόντα της κάθε περιοχής, τα καλάθια κάθε
περιοχής και ιδιαίτερα την κρητική διατροφή, που αποτελεί το
συστατικό, πάρα πολύ σηµαντικό της µεσογειακής διατροφής
και µε δεδοµένο ότι κατοχυρώσαµε και οργανώνουµε εδώ στην
Ελλάδα, στην Βυτίνα, κύριε Πρόεδρε, το κέντρο της µεσογειακής διατροφής, έχουµε πάρα πολλά σηµαντικά πλεονεκτήµατα.
Θεωρώ, λοιπόν, ότι αυτήν την εξέλιξη πρέπει να τη δούµε ως
πλεονέκτηµα και όχι ως µειονέκτηµα, για την προώθηση των ελληνικών µας προϊόντων.
Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε τον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, κ. Κουτσούκο.
Επίκαιρες ερωτήσεις δευτέρου κύκλου:
Πρώτη είναι η µε αριθµό 177/15-11-2010 επίκαιρη ερώτηση
του Βουλευτή της Νέας ∆ηµοκρατίας κ. Μιχαήλ Γιαννάκη προς
την Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής,
σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων λειτουργίας του
Ινστιτούτου Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΙΓΜΕ)
κ.λπ..
Το λόγο έχει ο ερωτών Βουλευτής, κ. Μιχαήλ Γιαννάκης, προκειµένου να αναπτύξει προφορικά την επίκαιρη ερώτησή του.
Ορίστε, κύριε Γιαννάκη, έχετε το λόγο.
ΜΙΧΑΗΛ ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ : Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, δεν είναι η πρώτη φορά που ρωτάµε την Κυβέρνηση για τα προβλήµατα του ΙΓΜΕ. Και είχαµε τη δυνατότητα
και σε συζητήσεις µε την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου, να
αναδείξουµε αυτά τα προβλήµατα παρουσία των εκπροσώπων
των εργαζοµένων.
∆υστυχώς µέχρι σήµερα, δεν έχουµε µία ξεκάθαρη απάντηση.
Μια ξεκάθαρη απάντηση για το τι πραγµατικά θέλει η Κυβέρνηση, πώς θέλει το ΙΓΜΕ, το παρόν δηλαδή του ΙΓΜΕ, αλλά και
το µέλλον του. Γιατί ξέρετε πολύ καλά, ότι µια υπηρεσία, ένα ινστιτούτο, που δεκαετίες έχει µια συσσωρευµένη πολύτιµη εµπειρία, ένα εργαλείο, ένας σύµβουλος της πολιτικής σας ηγεσίας,
δυστυχώς απαξιώνεται.
Αυτήν τη στιγµή αν κάνετε µια αιφνιδιαστική επίσκεψη θα δείτε
ότι τετρακόσιοι και πλέον εργαζόµενοι κάθονται πραγµατικά και
δεν κάνουν τίποτα. Το πρωί θα πιούν τον καφέ τους, θα διαβάσουν την εφηµερίδα τους και θα φύγουν το µεσηµέρι. Υπάρχει,
λοιπόν, τεράστια ευθύνη της σηµερινής Κυβέρνησης, που µε την
τακτική της απαξιώνει αυτό το αναπτυξιακό εργαλείο που το έχει
ανάγκη η πολιτεία. Ήδη υπάρχει µια φυγή εργαζοµένων. Τις τελευταίες µέρες µέχρι το τέλος του χρόνου, επιπλέον, εβδοµήντα
πέντε θα αποχωρήσουν, µε αποτέλεσµα από χίλιοι διακόσιοι που
ήταν πριν λίγα χρόνια να φτάσουµε στο 2011 και να παραµείνουν
µόνο διακόσιοι πενήντα, µε ότι αυτό συνεπάγεται.
Παράλληλα, έχουν υποχρηµατοδότηση. Λείπουν αυτή τη
στιγµή πάνω από 7 εκατοµµύρια, για να καλύψουν τις λειτουργικές ανάγκες µέχρι τέλος του χρόνου. Υπάρχει ένα πρόβληµα,
που πολύ καλά γνωρίζετε µε την «ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ», για
µια σύµβαση των εργαζοµένων µε την συγκεκριµένη εταιρεία
που και εκεί θα πρέπει να δώσετε µια απάντηση. Με λίγα λόγια η
αγωνία των εργαζοµένων στο ΙΓΜΕ είναι πρωτοφανής. ∆εν έχουν
συγκεκριµένη απάντηση. Πρέπει να ξεκαθαρίσετε. Σήµερα δίνεται η δυνατότητα µέσω των απαντήσεων που θα δώσετε, να δώσετε µια ξεκάθαρη και ολοκληρωµένη απάντηση, ποια είναι η
πολιτική σας για το παρόν και το µέλλον του ΙΓΜΕ. ∆εν µπορούν
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οι εργαζόµενοι να µένουν σε αυτήν την ανασφάλεια.
Πιστεύουµε ότι έχει τη δυνατότητα το ΙΓΜΕ, µέσω ερευνητικών προγραµµάτων, µέσω του ΕΣΠΑ, να αναπτύξει µια δραστηριότητα, που και χρήµατα θα υπάρξουν να αυτοχρηµατοδοτηθεί
το ίδιο σαν λειτουργία, αλλά και να δώσει προοπτικές ανάπτυξης σε έναν τοµέα που πραγµατικά υπάρχει επενδυτικό ενδιαφέρον.
Θα υπάρξει, αν θέλετε, προώθηση στο να εκµεταλλευτούµε,
να αξιοποιήσουµε τα υπόγεια ύδατα µας και να τα προστατεύσουµε; Το ΙΓΜΕ, έχει τη δυνατότητα και την τεχνογνωσία να λειτουργήσει προς αυτήν την κατεύθυνση, η στην γεωθερµία και σε
ένα σωρό άλλα πράγµατα που έχουν να κάνουν µε τον ορυκτό
µας πλούτο. Θα δώσετε τη δυνατότητα στο ΙΓΜΕ πραγµατικά να
προσφέρει σε αυτό που είναι το ζητούµενο σήµερα, ιδιαίτερα µε
την οικονοµική συγκυρία που ζούµε, που είναι η προοπτική ανάπτυξης, που µπορεί σαν εργαλείο να χρησιµοποιήσει το ΙΓΜΕ, η
σηµερινή Κυβέρνηση;
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω δυτικά θεωρεία της
Βουλής, αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για την
ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας
της Βουλής τριάντα τρεις µαθητές και µαθήτριες και δύο εκπαιδευτικοί από το 24ο ∆ηµοτικό Σχολείο Αχαρνών.
Η Βουλή τους καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Εκ µέρους της Κυβερνήσεως στην επίκαιρη ερώτηση του κ.
Γιαννάκη θα απαντήσει ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής κ. Ιωάννης Μανιάτης, ο οποίος έχει
και το λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ (Υφυπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Θέλω να ευχαριστήσω τον συνάδελφο κ. Γιαννάκη, ο οποίος,
γνωρίζω πολύ καλά, ότι έχει και προσωπικό ενδιαφέρον για το
µέλλον του ΙΓΜΕ. Μου δίνεται, λοιπόν, η ευκαιρία να διευκρινίσω
όσα θέµατα µπορούν να διευκρινιστούν στην παρούσα συγκυρία.
Πρέπει να ξεκαθαρίσω, κύριε συνάδελφε, ότι η δική µας Κυβέρνηση θεωρεί πως το ΙΓΜΕ έχει έναν πολύ ουσιαστικό ρόλο
να παίξει και στο σήµερα και στο αύριο της χώρας. Αποτελεί
πραγµατικά τον τεχνικό σύµβουλο της εταιρείας και της Κυβέρνησης, πιο συγκεκριµένα σε όλα τα ζητήµατα των γεωεπιστηµών,
από την παρακολούθηση και προστασία του περιβάλλοντος
µέχρι την παρακολούθηση και διαχείριση του υδάτινου δυναµικού αλλά και άλλων δράσεων. Οφείλω όµως να σας πω ότι βρισκόµαστε σε µία κατάσταση όπου αυτό το οποίο παραλάβαµε
ήταν στο περιθώριο των δραστηριοτήτων και των προτεραιοτήτων των πολιτικών επιλογών.
Τι συµβαίνει σήµερα; Σήµερα πραγµατικά έχουν υπάρξει περικοπές στον προϋπολογισµό του ΙΓΜΕ και φαίνεται ότι µέχρι το
τέλος της χρονιάς, παρά τις προσπάθειες που καταβάλλει το
δικό µας τουλάχιστον Υπουργείο –θα καταθέσω σχετική επιστολή που έχω αποστείλει στις 27 Οκτωβρίου στον αρµόδιο Υφυπουργό κ. Σαχινίδη- θα υπάρξουν προβλήµατα που όµως δεν
σχετίζονται µε την εύρυθµη λειτουργία του ινστιτούτου. Θα
υπάρξουν περικοπές αλλά οι περικοπές αυτές σε συνεννόηση
που έχουµε κάνει και µε τη διοίκηση του ινστιτούτου δεν θα επηρεάσουν την εύρυθµη λειτουργία.
Έρχοµαι τώρα στο δεύτερο ζήτηµα που αναδείχθηκε µε την
ερώτησή σας, κατά πόσο η Κυβέρνηση ενισχύει τις επιστηµονικές δράσεις του ΙΓΜΕ µέσα από το ΕΣΠΑ. Σας απαντώ, λοιπόν,
ευθέως ότι αυτήν τη στιγµή είναι σε πλήρη εξέλιξη η διαδικασία
για την ένταξη έξι επί µέρους ερευνητικών προγραµµάτων του
ΙΓΜΕ συνολικού προϋπολογισµού 13 εκατοµµυρίων ευρώ µέσω
του ΕΣΠΑ. Πρόκειται για δράσεις που θα µας επιτρέψουν για παράδειγµα να παρακολουθήσουµε τα καταστροφικά γεωλογικά
φαινόµενα όταν εµφανίζονται στη χώρα, θα µας επιτρέψουν να
παρακολουθήσουµε και να αναδείξουµε µέσα από υποθαλάσσιες
γεωλογικές και κοιτασµατολογικές έρευνες τον ορυκτό πλούτο
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της χώρας, θα µας επιτρέψουν να αξιοποιήσουµε το µη αξιοποιηµένο ενεργειακό και άλλο ορυκτό πλούτο της χώρας µας. Όλα
αυτά µέσα από το ΕΣΠΑ.
Είµαστε σε ένα πολύ καλό στάδιο. Και οφείλω να σας πω ότι
έχει για µένα ιδιαίτερη σηµασία το γεγονός ότι οι συγκεκριµένες
προτάσεις δεν προήλθαν ως µία σύλληψη της διοίκησης αλλά
προέκυψαν µετά από έναν ανοικτό δηµόσιο διάλογο µέσω του
διαδικτύου και µετά από την παραλαβή του πορίσµατος οµάδων
εργασίας των ίδιων των επιστηµόνων του ΙΓΜΕ και όχι ως µία επιλογή της ίδιας της διοίκησης.
Τελειώνοντας, στην πρωτολογία µου οφείλω να σηµειώσω ότι
έχετε δίκιο. Το ΙΓΜΕ µπορεί και πρέπει να αποτελέσει έναν ακόµη
ισχυρότερο σύµµαχο της Κυβέρνησης στα ζητήµατα της γεωθερµίας και της παρακολούθησης και προστασίας του υπόγειου
υδατικού πλούτου της χώρας. Ελπίζω όµως ότι θα µου δοθεί η
δυνατότητα στη δευτερολογία µου να επανέλθω µε λεπτοµέρειες.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
(Στο σηµείο αυτό ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιµατικής Αλλαγής κ. Ιωάννης Μανιάτης καταθέτει για τα
Πρακτικά την προαναφερθείσα επιστολή, η οποία βρίσκεται στο
αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της ∆ιεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε τον κ.
Μανιάτη.
Το λόγο έχει ο κ. Γιαννάκης για δευτερολογία.
ΜΙΧΑΗΛ ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ: ∆υστυχώς, κύριε Υπουργέ, η απάντηση
δεν διαλύει ούτε τις ανησυχίες, ούτε τα ερωτηµατικά, ιδιαίτερα
από τους εργαζόµενους. Μπορεί να κάνετε προσπάθειες να
υπάρξει οικονοµική ενίσχυση, που είναι αναγκαία, µέχρι τέλος
του χρόνου για να λυθούν τα όποια προβλήµατα αλλά σ’ αυτό
εξυπακούεται ότι θα συναινέσει και το αρµόδιο Υπουργείο Οικονοµικών. Αν ο κ. Σαχινίδης δεν βρει τα χρήµατα καταλαβαίνετε
ότι υπάρχει πρόβληµα. Επίσης, ένα στοιχείο που επιχειρηµατολογεί υπέρ της άποψής µου είναι ότι εδώ και µήνες δεν πληρώνονται οι ασφαλιστικές εισφορές των εργαζοµένων στο ΙΚΑ για
να καλύψουν άλλα τρέχοντα θέµατα που έχουν.
Αυτό δείχνει την πλήρη αδυναµία. Το να µας λέτε σήµερα µετά
από δώδεκα µήνες ότι θα υπάρξουν προγράµµατα µέσω ΕΣΠΑ,
ώστε να υπάρξει δραστηριότητα στο ΙΓΜΕ, νοµίζω ότι είναι κάτι
που και αυτό στο µέλλον θα αποδειχθεί –γιατί µέχρι σήµερα δεν
έχει υπάρξει κανένα τέτοιο πρόγραµµα- µία υπόσχεση χωρίς
αντίκρισµα.
Υπάρχει, λοιπόν, ένα τεράστιο ζήτηµα. Υπάρχουν οι αποχωρήσεις για τις οποίες δεν µας απαντήσατε. Όταν µία υπηρεσία
από χίλια διακόσια άτοµα φτάνει να έχει διακόσια εβδοµήντα,
διακόσια πενήντα µέσα στο 2011, πώς θα λειτουργήσει;
Ήδη έχουν εγκριθεί είκοσι πέντε θέσεις επιστηµονικού προσωπικού µέσω ΑΣΕΠ. Θα πρέπει να τρέξουν, κατά την άποψή
µου, αλλιώς πώς µπορεί όλο αυτό που περιγράψατε, να είναι
αποτελεσµατικό την επόµενη χρονιά;
Θα πρέπει, επίσης, να µας δώσετε µία απάντηση εάν το
Υπουργείο σας θα κάνει προσπάθεια να καλύψει τις αδυναµίες
που υπάρχουν µε την ασφαλιστική εταιρεία. Όπως, επίσης, θα
πρέπει να µας απαντήσετε εάν πραγµατικά θέλετε το ΙΓΜΕ
ισχυρό και αποτελεσµατικό. Γιατί, δυστυχώς στην πράξη οι ίδιοι
οι εργαζόµενοι και η πλειοψηφία του σωµατείου των εργαζοµένων, που ανήκει στην παράταξή σας, καταγγέλλουν ακριβώς
αυτά που πριν λίγο είπα.
Θέλουµε, λοιπόν, πειστικές απαντήσεις. Αναγνωρίσατε πολύ
καλά ότι το ΙΓΜΕ είναι ένα εργαλείο, ένας σύµβουλος της Κυβέρνησης, που µπορεί να δώσει αυτήν τη δύσκολη και κρίσιµη
στιγµή ανάπτυξη στο συγκεκριµένο τοµέα. Είναι ένας τοµέας,
που -εάν θέλετε- και ο ιδιώτης επιχειρηµατίας θέλει να επενδύσει.
Άρα, λοιπόν, να µη µείνουµε στα λόγια. Στην πράξη θα κριθείτε. Και µέχρι τώρα, αυτούς τους µήνες που κυβερνάτε τον
τόπο, δυστυχώς στο ΙΓΜΕ πολλαπλασιάζονται τα προβλήµατα.
Πρέπει, λοιπόν, εάν πραγµατικά θέλουµε το ΙΓΜΕ -όπως και ο
ιδρυτικός του νόµος το καθορίζει- ένα σύµβουλο, ένα αναπτυξιακό εργαλείο δίπλα στην Κυβέρνηση, θα πρέπει να το ενισχύ-
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σουµε πρακτικά και όχι να ερχόµαστε εδώ και να προσπαθούµε
να χαϊδέψουµε αυτιά χωρίς πραγµατικές απαντήσεις και λύσεις
στα προβλήµατα των ίδιων των εργαζοµένων, της ίδιας της κοινωνίας.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας ∆ηµοκρατίας)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε τον κ.
Γιαννάκη.
Ο κύριος Υπουργός έχει το λόγο για να δευτερολογήσει.
Ορίστε, κύριε Μανιάτη, έχετε το λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ (Υφυπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): Κύριε Πρόεδρε, βρίσκοµαι σε
µία δυσχερή θέση, διότι πρέπει να απολογηθώ στον κύριο συνάδελφο γιατί τα τελευταία πέντε χρόνια που δεν κυβερνούσε η παράταξη µου, οι εργαζόµενοι του ΙΓΜΕ από τους χίλιους
διακόσιους έφτασαν τους τετρακόσιους. ∆εν µπορώ να το κάνω.
Πρέπει, όµως, να σας πω, κύριε συνάδελφε –το εννοούµε απολύτως- ότι το ΙΓΜΕ έχει να παίξει έναν πολύ σηµαντικό ρόλο στα
δύο θέµατα που αναφέρατε και τη γεωθερµία και την παρακολούθηση των υπογείων υδάτων της χώρας.
Θα σας αναφέρω δύο παραδείγµατα: Σε λίγες µέρες η πατρίδα µας θα βγάλει στον αέρα για πρώτη φορά διεθνή διαγωνισµό αξιοποίησης της γεωθερµίας σε τέσσερα µεγάλα υψηλής
ενθαλπίας γεωθερµικά πεδία, ∆έλτα Έβρου, ∆έλτα Νέστου, Σαµοθράκη και Χίο, ώστε για πρώτη φορά να έχουµε τη δυνατότητα ως χώρα να παράξουµε ηλεκτρική ενέργεια από τις υψηλές
θερµοκρασίες της γεωθερµίας στις περιοχές που σας προανέφερα. Την προετοιµασία, λοιπόν, αυτών των διαγωνισµών έκανε
το ΙΓΜΕ. Αυτό δείχνει πόσο απολύτως εννοούµε το ρόλο που
µπορεί να παίξει.
Πρέπει να σας πω, ότι υπάρχει ήδη σε εξέλιξη και ολοκληρώνεται τις αµέσως επόµενες µέρες κοινή υπουργική απόφαση, που
αναγνωρίζει το ΙΓΜΕ ως το µοναδικό αρµόδιο φορέα για την παρακολούθηση της ποιότητας των υπογείων υδάτων της χώρας
και τον ορίζει ως υπεύθυνο φορέα για την παρακολούθηση των
οκτακοσίων σηµείων που θα προσδιοριστούν µε την ίδια υπουργική απόφαση για να εντοπίζουµε και την ποσότητα, αλλά –επαναλαµβάνω- και την ποιότητα των υπογείων υδάτων.
Θεωρώ, ότι διέλαθε της προσοχής σας ή σας ξέφυγε αυτό που
είπατε στην πρωτολογία σας, ότι τετρακόσιοι εργαζόµενοι του
ΙΓΜΕ δεν έχουν αντικείµενο και πίνουν κάθε µέρα καφέ. Προφανώς δεν είναι έτσι όπως το είπατε. Αντιλαµβάνοµαι ότι δεν εννοούσατε αυτό.
Θέλω, όµως, να σηµειώσω , κύριε συνάδελφε, ότι ενώ πραγµατικά υπάρχει πρόβληµα, όπως σε όλο το δηµόσιο τοµέα, έτσι
και το ΙΓΜΕ έχει πρόβληµα. ∆εν έχει ούτε µεγαλύτερο ούτε µικρότερο πρόβληµα.
Πρέπει να σας πω ότι προσπαθούµε µε το οικονοµικό επιτελείο της Κυβέρνησης και το Υπουργείο Εσωτερικών να προχωρήσουµε τις εικοσιπέντε θέσεις που έχουν εγκριθεί από το ΑΣΕΠ,
ώστε να προκηρυχθούν. Ταυτόχρονα, όµως, προσπαθούµε να
βρούµε λύσεις µέσα από το ΕΣΠΑ, ώστε να έχουµε δυνατότητα
τροφοδότησης του ΙΓΜΕ, έστω µε µη µόνιµους δηµοσίους υπαλλήλους, αλλά µε τη στενότερη συνεργασία µε τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα της χώρας.
Θα σας πω µόνο ένα χαρακτηριστικό παράδειγµα: Για πρώτη
φορά τα τελευταία δέκα χρόνια το ΙΓΜΕ, ως θεσµοθετηµένος γεωτεχνικός σύµβουλος της χώρας, έχει συγκροτήσει -µετά από
δική µας εντολή- το επιστηµονικό του συµβούλιο, στο οποίο συµµετέχουν οι πρόεδροι των πέντε συναρµόδιων ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων, που είναι τα τρία Γεωλογικά Τµήµατα, το
Τµήµα Ορυκτών Πόρων της Κρήτης και το Τµήµα Μεταλλειολόγων του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, έτσι ώστε να ενώσουµε δυνάµεις για το καλό των γεωεπιστηµών στην πατρίδα
µας.
Τελειώνοντας, λοιπόν, πρέπει να σας πω, ότι έχει µεγάλο ενδιαφέρον να δούµε τι παραλάβαµε. Έχει, όµως, εξίσου µεγάλο
ενδιαφέρον να δούµε τι έχουµε καταβάλει σε προσπάθειες προκειµένου πραγµατικά να αναβαθµίσουµε το ρόλο του ΙΓΜΕ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε τον κ.
Μανιάτη.
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Τελευταία θα συζητηθεί η δεύτερη µε αριθµό 179/15-11-2010
επίκαιρη ερώτηση της Βουλευτού του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Λιάνας Κανέλλη προς τον Υπουργό Πολιτισµού
και Τουρισµού, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων
των καλλιτεχνών και των εργαζοµένων στον Πολιτισµό κ.λπ..
Το λόγο έχει η ερωτώσα Βουλευτής κ. Λιάνα Κανέλλη προκειµένου να αναπτύξει προφορικά την επίκαιρη ερώτησή της.
Ορίστε, κυρία Κανέλλη, έχετε το λόγο.
ΛΙΑΝΑ ΚΑΝΕΛΛΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κάθε φορά που ανοίγει εδώ στη Βουλή µία συζήτηση, κύριε
Υπουργέ, για τον πολιτισµό, αυτή η σκοτεινή, ζοφερή καταχνιά,
η καταθλιπτική αντίληψη του δύστυχου ύµνου στην Ελευθερία,
«όταν τάσκιαζε η φοβέρα και τα πλάκωνε η σκλαβιά», έρχεται και
πλακώνει εδώ µέσα το Κοινοβούλιο.
Ήθελα να είναι στη θέση σας ο κ. Γερουλάνος -είστε και σχετικά φρέσκος σε αυτήν τη θέση- να τον ρωτήσω γιατί ως Υπουργός Πολιτισµού µέχρι τώρα βλέπει µόνο ξενοδόχους. Μόνο
ξενοδόχους βλέπει. ∆εν έχει δει κανέναν από τα θέατρα. ∆εν έχει
δει κανέναν από τα ∆ΗΠΕΘΕ. ∆εν έχει δει κανέναν από τα Εικαστικά Επιµελητήρια. ∆εν έχει δει κανέναν άνθρωπο της τέχνης.
Ήθελα να είναι εδώ ο κ. Παπακωνσταντίνου να του πω, σε ποια
χώρα ζω, που πήγατε και αφήσατε την αφεντιά µας, τους δηµοσιογράφους, έξω από το ΦΠΑ στα µπλοκάκια;
Ξέρετε γιατί µας αφήσατε έξω; Για να µας ελέγχετε. Μας κάνατε χάρη στα αφεντικά. Οι δηµοσιογράφοι στα µπλοκάκια είναι
οι µόνοι που εξαιρέθηκαν. ∆εν έχουν ΦΠΑ. Πήγατε και βάλατε
ΦΠΑ στον µουσικό, αυτόν που παίζει κιθάρα, µπουζουκάκι,
ντραµς, βιολί, που δουλεύει µισό µήνα το χρόνο. Του βάλατε
ΦΠΑ, για να εισπράξετε ποια υπεραξία;
Στην κατοχή τον κόσµο τον κράτησαν οι θεατρίνοι. Το θέατρο
κράτησε τον κόσµο, την ψυχική ανάταση. Αυτούς που πολεµούσαν στις δύσκολες στιγµές, τους κράτησαν οι τραγουδιστάδες.
Στη χούντα µας κράτησαν οι ποιητές. Σ’ αυτόν τον τόπο µας κράτησε η κουλτούρα µας.
Πού στον κόρακα το βρήκατε; Πηγαίνετε στο ∆ΗΠΕΘΕ, πάνω
στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, πηγαίνετε στην ιδρυτική
σύµβαση που λέει: εκατό συµβόλαια οκτάµηνα και εκατό συµβόλαια τετράµηνα το καλοκαίρι. Οκτώ εκατοµµύρια προϋπολογισµός, 30% οι περικοπές, άλλα 30% και να πληρώνει το Κρατικό
Θέατρο Βορείου Ελλάδος 900 εκατοµµύρια ευρώ ενοίκιο στο
Μακεδονικών Σπουδών και στη Μονή Λαζαριστών. Ένα παράδειγµα λέω.
Όσον αφορά στους εργαζόµενους στις δοµές του πολιτισµού;
Οι Γάλλοι ό,τι και να κάνουν, βασίζονται σε ένα Λούβρο µε κλεµµένα; Και αυτοί; Η αρχαιολογική υπηρεσία πήρε ένα βραβείο για
την Ακρόπολη. Και οι εργαζόµενοι;
Σε ποιον ανήκει ο πολιτισµός; Σε ποιον ανήκει ο Κατσαρός,
όταν σας λέει «πάρτε µαζί σας νερό, το µέλλον έχει πολύ ξηρασία»; Μας µιλάτε για την ξηρασία. Θα µας κόψετε και το νερό;
Η τέχνη είναι νερό και δεν υπάρχει τέχνη χωρίς ανθρώπους.
∆εν µπορείτε να τη δώσετε στα ροµποτάκια. ∆εν µπορείτε να τη
δώσετε στις οθόνες των υπολογιστών. ∆εν µπορείτε να τη δώσετε στα google-video. ∆εν µπορείτε! Ακόµα κι εκεί όταν εµφανίζεται αναπαραγόµενο έργο, ανθρώπων είναι.
Ψοφάνε της πείνας οι καλλιτέχνες. Βγάζουν το ψωµί τους
ενίοτε από τους δρόµους. Οι βασικές δοµές του πολιτισµού
αυτής της χώρας ποιες είναι στο χώρο της τέχνης και του πολιτισµού; Ποιες είναι;
Βαρέθηκα, κουράστηκα –σας το λέει φανατική φίλαθλος- να
ακούω ότι ο καλύτερος πρεσβευτής της χώρας είναι ο «ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ», ο καλύτερος πρεσβευτής της χώρας είναι ο «ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ», η µεγάλη καταστροφή µπορεί να είναι οι χούλιγκάν
µας και η εικόνα που δίνουµε, ο πολιτισµός. Ορθόν! Αυτό δεν
ακούµε;
Βαρέθηκα να ακούω τα κλισέ «κάθε που κλείνει ένα σχολείο,
ανοίγει µία φυλακή» και άµα δεν προσέξουµε τις τουαλέτες µας
κι άµα δεν κάνουµε… Ζούµε σε µία χώρα πολιτισµικά που το
πρώτο πράγµα που καταστρέφει και κοιτάζει.
∆είτε τι έχετε στον προϋπολογισµό. Η τρόικα τι θέλει; Άρµα
µε γαϊδούρια και άλογα σαν κι αυτά τα ιππήλατα που διέσχιζαν
την Κηφισιά για να κάνει βόλτα; Τι σας επιτρέπει να χρησιµοποι-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ήστε από τον πολιτισµό και γιατί θα τους ακούσετε; Τι θα εισάξετε, δηλαδή; Γιατί πρέπει να γυρίσετε τη χώρα πίσω µε µεταρρυθµίσεις, µε αναδιαρθρώσεις , µε µοντέλα που πάνε µπροστά,
µε πεινασµένους καλλιτέχνες σ’ εκείνη την εποχή του κεκοιµηµένου, αειµνήστου Ευαγγέλου Γιαννοπούλου που έπαιρνε ευρωπαϊκά κονδύλια ίνα αναδείξει –για να χρησιµοποιήσω και κείνη
την προσφιλή λογοκριµένη καθαρεύουσα της χούντας- το «∆ιογένη» σε πολιτιστικό κέντρο;
Περιοριστήκαµε στα Μίκυ Μάους, στο Badminton, στους U2,
στα γήπεδα. Εκεί περιοριστήκαµε.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Τα υπόλοιπα στη δευτερολογία σας.
ΛΙΑΝΑ ΚΑΝΕΛΛΗ: ∆ύο κουβέντες δώστε µου. Είναι τόσο ξερό
το µέλλον. Τελευταία είµαι. Τ’ αλλάξατε όλα. ∆εν µε νοιάζει. Στη
σειρά µου είµαι. Έχει άνεση κι ο κ. Νικητιάδης. ∆εν είναι προσωπικά υπεύθυνος για τίποτα.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Να σας πω κάτι προς
τιµήν σας. Με παρασύρατε για να σας προσέχω –ως όφειλα άλλωστε- και δεν έβαλα χρόνο. Συνεπώς, οργανώστε το κλείσιµο
της πρωτολογίας σας. Τα υπόλοιπα στη δευτερολογία σας.
ΛΙΑΝΑ ΚΑΝΕΛΛΗ: Κλείνω µε µία φράση του Ρωµανού του Μελωδού που τη θυµάστε µόνο κάθε Μεγάλη Παρασκευή: «Αν θέλετε να θάψετε, µη γελάτε». Εκτός αν γελάτε από ευχαρίστηση
που µέσα σ’ αυτόν τον τόπο ακούτε και κανένα στίχο, γιατί όλα
τα υπόλοιπα είναι χιλιοειπωµένα και τετριµµένα.
Ο τόπος και ο πολιτισµός του είναι τα παιδιά του. Όταν τα παιδιά σου τα χάσεις ή στα σταυρώσουν τα προβλήµατα, δεν έχει
νόηµα να άδεις και να ψάλλεις «που έδυ σου το κάλλος». Όταν
χάσετε το κάλλος, που είναι το µέλλον αυτού του τόπου και το
έχετε ανεκπαίδευτο, µαθηµένο να δολοφονεί τους ποιητές του
για να επιζήσει, τότε έχετε ένα µέλλον «κονσέρβα».
∆εν γίνεται χωρίς τέχνη, δεν γίνεται χωρίς πολιτισµό, δεν γίνεται χωρίς ποιητές να πάει ένας τόπος µπροστά, γιατί τότε χάνεται κι η πατρίδα. Κι ένας άλλος ποιητής σας το είπε καλύτερα
απ’ όλους: «Τη γλώσσα µου έδωσαν ελληνική στις αµµουδιές του
Οµήρου». Πριν διαπραγµατευτείτε, πρέπει να την κατέχετε. Αν
δεν την κατέχετε, την χαρίζετε στον Bill Gates.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε πολύ την
κ. Κανέλλη.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία της Βουλής, αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν
στην έκθεση της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής είκοσι έξι µαθητές και µαθήτριες
και δύο εκπαιδευτικοί συνοδοί από το 11ο ∆ηµοτικό Σχολείο Περιστερίου «Οδυσσέας Ελύτης».
Η Βουλή τους καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Εκ µέρους της Κυβερνήσεως θα απαντήσει ο Υφυπουργός Πολιτισµού και Τουρισµού κ. Γεώργιος Νικητιάδης, ο οποίος έχει
και το λόγο.
Ορίστε, κύριε Νικητιάδη, έχετε το λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΗΤΙΑ∆ΗΣ (Υφυπουργός Πολιτισµού και
Τουρισµού): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Καταπληκτική σύµπτωση, κυρία Κανέλλη, το σχολείο να έχει
το όνοµα του µεγάλου µας ποιητή, του Οδυσσέα Ελύτη, όταν κι
εσείς κάνατε τόσες αναφορές.
Εγώ κατ’ αρχάς θέλω να δηλώσω ότι συµπάσχω όσο µπορώ
στη δική σας αγωνία -δεν θα πω το ίδιο ή λιγότερο ή περισσότερο, θα πω όσο µπορώ- και για το µέλλον αυτού του τόπου
αλλά και για τις προοπτικές. Πρέπει να βοηθήσουµε να
συνεχίσουν οι ποιητές µας να γράφουν, να συνεχίσουν οι
µουσικοί µας να δηµιουργούν και γενικότερα να συνεχίσουµε να
έχουµε τέχνη που στο τέλος-τέλος είναι το σηµαντικότερο όπλο
ο πολιτισµός, η τέχνη που µας έχει µείνει, για να µπορέσουµε να
συνεχίσουµε την πορεία µας στην ανθρωπότητα, στον κόσµο ως
έθνος.
Θέλω να σας πω ότι δεν ταυτιζόµαστε µόνο µε την εκπροσώπηση της χώρας και δεν θεωρούµε ως καλύτερο πρεσβευτή
της χώρας µόνο την Α ή Β οµάδα. Κι εγώ είµαι φίλαθλος, ενδεχο-
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µένως ανήκουµε και στην ίδια οµάδα, αλλά πήγαµε στη Βενετία,
παρακολουθήσαµε το φεστιβάλ της Βενετίας, προσπαθήσαµε να
είµαστε δίπλα στους δηµιουργούς µας που συµµετείχαν στο
κινηµατογραφικό φεστιβάλ.
Πήγα εγώ στη Βασιλεία της Ελβετίας όταν έγινε µία µεγάλη
έκθεση για την Αρχαία Ερέτρια, φροντίσαµε να στείλουµε εκεί
τα εκθέµατα που τα παρουσίασε η αρχαιολογική σχολή της
Ελβετίας µε µία πολύ µεγάλη δηµοσιότητα. Πήγα εγώ να
παραλάβω το βραβείο για το Μουσείο της Ακρόπολης που το
θεωρήσαµε σηµαντικό. Και πραγµατικά θέλω να σας βεβαιώσω
ότι προσπαθούµε να ενώσουµε τη φωνή µας στην κατεύθυνση
που βάζετε.
Θα έλεγα ότι η πολιτική µας, αυτή που θέλουµε να υπηρετήσουµε κατατείνει στην ενίσχυση της δηµιουργίας στο χώρο του
πολιτισµού. Σε καµµία περίπτωση δεν θα µπορούσαµε να
παρακολουθήσουµε το τι έγινε τα τελευταία χρόνια κι όχι µόνο τα
τελευταία πέντε χρόνια, κυρία Κανέλλη -εγώ θα αποδεχτώ για
πάρα πολλά χρόνια- µε έναν ασύστολο τρόπο κατανοµής
χρηµάτων, χωρίς να παρακολουθεί κανείς το ποιος είναι αυτός
που λαµβάνει ενισχύσεις, τι είναι το έργο που παράγει, πώς
βοηθά τον πολιτισµό µας, πώς προσθέτει στην καλλιέργεια του
κόσµου, του λαού µας.
Κι επειδή βάλατε στην ερώτησή σας και συγκεκριµένα παραδείγµατα και ξέρω ότι δεν είναι αυτό καθ’ αυτό που σας απασχολεί, αλλά επειδή κάνατε αναφορές σε συγκεκριµένους
οργανισµούς, πολύ γρήγορα θα σας πω τα εξής: Εθνική Λυρική
Σκηνή το 2010, 17 εκατοµµύρια 657 χιλιάδες. Κρατικό Θέατρο
Βορείου Ελλάδος –που αναφερθήκατε- 6 εκατοµµύρια 75
χιλιάδες. Εθνικό Θέατρο, 6 εκατοµµύρια 75 χιλιάδες. Κρατική
Ορχήστρα Αθηνών, 1 εκατοµµύριο.
∆εν θέλω να συνεχίσω, έχω µία σειρά και τα έχω στη διάθεσή
σας µε όλα τα ∆ΗΠΕΘΕ. Ξέρω ότι κι εσείς προσωπικώς
αποδίδετε πολύ µεγάλη προσοχή στην περιφερειακή ανάπτυξη
του πολιτισµού µας και τα ∆ΗΠΕΘΕ σε πολύ µεγάλο βαθµό
έχουν βοηθήσει σ’ αυτήν την κατεύθυνση. Παρά το γεγονός ότι
υποφέρουν οικονοµικά, ασφυκτιούν, υπάρχουν πολλοί που είναι
απλήρωτοι, δώσαµε πάρα πολλά χρήµατα στα περισσότερα
∆ΗΠΕΘΕ.
Άρα, προσπαθούµε να ακολουθήσουµε µία πολιτική που τείνει
στο ιδεολογικό περίγραµµα που κατ’ αρχάς περιγράψατε. Θα
συνεχίσω στη δευτερολογία µου µε ορισµένα ακόµα
παραδείγµατα που ίσως βοηθήσουν. Και θέλω να ξέρετε ότι στο
τέλος εµείς πιστεύουµε ότι υπηρετούµε τουλάχιστον στον
πολιτισµό την ίδια πολιτική.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε τον κ. Νικητιάδη.
Παρακαλείται η κ. Λιάνα Κανέλλη να λάβει το λόγο για δευτερολογία.
ΛΙΑΝΑ ΚΑΝΕΛΛΗ: Θέλω να συνεννοηθούµε και να σας κάνω
να απαντήσετε.
∆εν έχουµε την ίδια γραµµή σ’ αυτό το θέµα, όπως σας το
θέτω. Το βλέπετε -θα χρησιµοποιήσω µία έκφραση του Τζίµη Πανούση, ενός σύγχρονου καλλιτέχνη εντελώς καλοπροαίρετα- «ελβετόψυχα». Εγώ δεν το βλέπω «ελβετόψυχα». Εσείς το βλέπετε
«ελβετόψυχα» και ξέρετε πολύ καλά τι εννοεί µ’ αυτό.
Μου είπατε ότι πήγατε στη Βενετία να συµµετάσχετε και σε
µία έκθεση. Θα σας πω κάτι για τη Βενετία, για τον πολιτισµό,
για το Υπουργείο Πολιτισµού. Έπρεπε να είναι χαράκτης πολιτικής, τροχιοδεικτικό. Και βεβαίως, δεν είναι αποκοµµένη από τη
συνολική πολιτική, η οποία ούτως ή άλλως είναι καπιταλιστική.
∆εν το συζητάω. Όµως, µην έρχεστε να µου λέτε ότι χαράσσετε
πολιτική!
∆εν φταίτε εσείς. Μόνο ως λογιστής µπορείτε να µου απαντήσετε: «Έδωσα εκεί τόσα και εκεί τόσα».
Να σας φέρω ένα παράδειγµα για τη Βενετία, για να σας σηκωθεί η τρίχα και να µου πείτε αν ο πολιτισµός είναι κάτι ευρύτερο;
Από έλλειψη πενήντα-εκατό χιλιάδων ευρώ κόπηκε για φοιτητές που κάνουν µεταπτυχιακό κάθε πρόσβαση στα αρχεία της
Βενετίας και δουλεύουν στα πανεπιστήµια µε την καλοσύνη παλαιών πτυχιούχων και παλαιών στοιχείων, που τους τα δίνουν
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τσάµπα. Αυτό να πάτε να το πείτε -από εδώ µέσα, από µένα και
από τα παιδιά που εκπροσωπώ, γιατί µου το είπαν- στην κ. ∆ιαµαντοπούλου και στον κ. Πανάρετο. ∆εν είχαµε να πληρώσουµε
τη συµµετοχή µας!
Αυτό είναι, καλέ µου φίλαθλε και άνθρωπε, ο πολιτισµός. Αυτό
είναι ευρύτερη αντίληψη για τον πολιτισµό. ∆εν είναι απλώς χρηµατοδοτώ τη Λυρική. Η Λυρική είναι άνθρωποι. Όπως η πατρίδα
δεν είναι χωράφι, αλλά είναι άνθρωποι.
Για να εµπνευστεί ο άλλος, δεν σας λέω να µην πεινάει –και σε
καιρούς πείνας η έµπνευση δεν σταµάτησε ποτέ- αλλά σας λέω
να µην µπαίνει στην ελβετόψυχη αντίληψη ότι ο µουσικός που θα
παίξει δυο µήνες πρέπει να πληρώσει ΦΠΑ και ο δηµοσιογράφος
που εξετάζει τα της τρόικας δεν χρειάζεται να πληρώσει φράγκο.
Έρχοµαι και σας λέω για το δικό µου επάγγελµα µε τα µπλοκάκια. Αυτό ανάγεται στην προσωρινότητα της εργασίας, στα
χίλια δυο, στις συµβάσεις της µιας µέρας. Εδώ φθάσατε να δέχεστε συµβάσεις της µιας µέρας! Σας µιλάω για τους ανθρώπους
του πολιτισµού. Είναι απλήρωτοι. ∆εν είναι τυχαίες οι κινητοποιήσεις. ∆εν σας µιλάω για την ουσία και την έµπνευση. ∆όξα τω
Θεώ, απ’ αυτόν το µικρό τον τόπο δεν έλειψε ποτέ, µα ποτέ ούτε
ο πολεµιστής ούτε ο αγρότης ποιητής! ∆εν έλειψε ποτέ τίποτα
απ’ όλα αυτά.
Εδώ έρχεται και µπαίνει µία στρόφιγγα σε έναν πραγµατικά
εθνικό πλούτο, που είναι η κουλτούρα και ο πολιτισµός, µε το
πρόσχηµα της λογιστηριακής προσέγγισης. Μιλάµε για ΦΠΑ και
δεν µιλάµε για την υπεραξία του πολιτισµού. Θεωρούµε τον πολιτισµό εµπόρευµα –εκεί θέλω να καταλήξω- και µάλιστα εµπόρευµα πολυτελείας, που, εποµένως, πηγαίνει και στο φόρο
πολυτελείας.
∆εν µπορεί να θεωρείται ο πολιτισµός πολυτέλεια. Η κεντρική
και ουσιαστική διαφωνία µας -η πολιτική- δεν είναι στα πέντε
φράγκα ή στο πώς θα αντιµετωπίσετε τις κινητοποιήσεις ή στην
τουριστική αντίληψη του Νικίτα Μιχάλκοφ, για να σας επικαλεστώ και έναν. Θέλω να γνωρίσω τον κόσµο µέσα από την τέχνη,
αλλά όχι ως τουρίστας! ∆εν µπορεί η τέχνη να είναι ένα λεωφορείο, το οποίο γυρνάει και κάνει τουρισµό, µάτια µου! ∆εν γίνεται!
Η τέχνη είναι µαγνήτης προσελκυστικός. Είναι πολλαπλασιαστής ισχύος. Η θεµελιώδης µας διαφωνία συνίσταται στο εξής:
Θέλω να µου απαντήσετε ευθέως και πολιτικά αν είναι είδος πολυτελείας και εµπόρευµα ο πολιτισµός για την Κυβέρνησή σας ή
αν είναι είδος βασικό, πρώτης ανάγκης, για την υποκειµενική,
συλλογική, αντικειµενική, εθνική και πολιτισµική υπόσταση της
χώρας, που λέγεται Ελλάς. Αυτή είναι η απάντησή µου. Γιατί αν
είναι, θα την κατατάξετε και εκεί.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε την κ.
Λιάνα Κανέλλη.
Παρακαλείται ο Υφυπουργός Πολιτισµού και Τουρισµού κ. Γεώργιος Νικητιάδης να δευτερολογήσει.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΗΤΙΑ∆ΗΣ (Υφυπουργός Πολιτισµού και Τουρισµού): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Επειδή θέσατε ένα ευθύ ερώτηµα, τόσο εγώ όσο και η Κυβέρνηση αισθανόµαστε την ανάγκη να απαντήσουµε µε ευθύ τρόπο
σε αυτό το τελευταίο ερώτηµα.
Θα σας απαντήσω, χρησιµοποιώντας ένα κοµµάτι από τη δική
σας ερώτηση, που αποτελεί και δική µας θέση και τη συνυπογράφουµε: «Η πραγµατική ανάπτυξη του πολιτισµού δεν συµβαδίζει µε τη βαρβαρότητα του αδυσώπητου µονοπωλιακού
ανταγωνισµού για το κέρδος και την επικράτηση στην αγορά.»
Το προσυπογράφουµε και εµείς.
Αυτή είναι η θέση µας και ειλικρινώς, κυρία Κανέλλη, θα θέλαµε στο µέλλον –εδώ θα είµαστε, να είµαστε καλά- µε αυτό το
αξίωµα να φέρετε εδώ παραδείγµατα που να δείξουν ότι αυτό
που λέµε και εµείς ότι υπηρετούµε δεν το υπηρετούµε. Γιατί είναι
προφανές ότι δεν θα µπορούσαµε να θεωρήσουµε τον πολιτισµό
είδος πολυτελείας. Είναι προφανές.
Οι ενισχύσεις που σας ανέφερα πριν, δείχνουν ότι δεν πάµε
να ιδιωτικοποιήσουµε το θέατρο, δεν πάµε να ιδιωτικοποιήσουµε
τον κινηµατογράφο. Ακόµη και το νοµοσχέδιο για τον κινηµατογράφο που έχει δεχθεί µια σχετική κριτική, δεν είναι στην κατεύ-
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θυνση της ιδιωτικοποίησης, είναι στην κατεύθυνση της ενίσχυσης των νέων δηµιουργών. Και θα παρακολουθήσατε ότι για να
το πολεµήσουν κάποιοι, έφθασαν και στο σηµείο να υποκλέψουν
υπογραφές σηµαντικών σκηνοθετών της χώρας µας. Άρα, κάτι
γίνεται. Φέραµε ένα νοµοσχέδιο, κάποιοι έβγαλαν µία ανακοίνωση, προσπάθησαν να υποκλέψουν κάποιες υπογραφές. Αυτό
σηµαίνει ότι πάµε να γεµίσουµε κάτι. ∆εν είναι βέβαιο ότι αυτό θα
είναι το καλύτερο. Στο χώρο του κινηµατογράφου για πάρα πολύ
µεγάλο διάστηµα δεν έχουν γίνει αλλαγές.
Όµως, για να συνεχίσω, θα σας πω και ενδεχοµένως να µην
έχετε ακόµη πληροφορηθεί, ότι ενισχύουµε πια µε εντελώς διαφορετικό τρόπο τον πολιτισµό. Θα µπορούσαµε να αφήσουµε να
γίνεται αυτό που γινόταν. Ξέρετε, πας στο Βουλευτή του χωριού
και λες «δώσε για το σωµατείο, δώσε γι’ αυτό, δώσε για εκείνο».
Γι’ αυτό καθιερώσαµε για πρώτη φορά το µητρώο επιχορηγουµένων οργανισµών, ώστε να υπάρχει διαφάνεια. Θέλετε, κύριοι,
να λάβετε ενίσχυση, γιατί κάνετε κάποια εκδήλωση, κάνετε κάποιο φεστιβάλ, κάποια γιορτή; Εγγραφείτε στο µητρώο, δείξτε
ποιοι είστε, δείξτε τι έχετε κάνει µέχρι σήµερα, δείξτε µας τι µπορείτε να κάνετε, δείξτε µας ποιοι είναι δίπλα σας, δείξτε µας ποιους δηµιουργούς θα χρησιµοποιήσετε. Από εκεί και πέρα,
θέτουµε κριτήρια και βάζουµε µία επιτροπή αντικειµενική, µε ανθρώπους των γραµµάτων και των τεχνών που θα µοριοδοτήσει
πια.
Θα εκπλαγείτε όταν θα αρχίσουν οι επιχορηγήσεις µέσα από
αυτό το µητρώο και θα δείτε οργανισµούς να παίρνουν περισσότερα χρήµατα απ’ ό,τι παλαιότερα, µέσα σ’ αυτήν την οικονοµική κατάσταση και θα δείτε σε άλλους οργανισµούς να είναι
κοµµένα τα χρήµατα. Γιατί τέρµα το κράτος που ενισχύει πολιτισµό εκεί που δεν υπάρχει πολιτισµός και υπάρχει βαρβαρότητα.
Είµαι βέβαιος ότι θα µπορούσατε να συµφωνήσετε και εσείς σ’

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

αυτό.
Κυρία Κανέλλη, καταλαβαίνετε ότι τα θέµατα των συµβασιούχων, τα θέµατα τα εργασιακά, δεν µπορούν να απαντηθούν αµέσως από το δικό µας Υπουργείο, είναι η συνολικότερη πολιτική
που ακολουθεί η Κυβέρνηση για το θέµα των συµβασιούχων.
Εγώ συµφωνώ απολύτως µε ό,τι έχει γίνει. Προσπαθούµε να ενισχύσουµε τους οργανισµούς για να κρατήσουν κάποιους ανθρώπους. Το θέµα των συµβασιούχων είναι ένα πολύ µεγάλο
κεφάλαιο που αξίζει µιας πολύ µεγάλης συζήτησης στο Κοινοβούλιο…
ΛΙΑΝΑ ΚΑΝΕΛΛΗ: Στον πολιτισµό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΗΤΙΑ∆ΗΣ (Υφυπουργός Πολιτισµού και Τουρισµού): Μα, δεν µπορείτε να το ξεχωρίσετε, κυρία Κανέλλη.
ΛΙΑΝΑ ΚΑΝΕΛΛΗ: Εσείς το ξεχωρίζετε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΗΤΙΑ∆ΗΣ (Υφυπουργός Πολιτισµού και Τουρισµού): Είναι προφανές ότι η οικονοµική κατάσταση είναι αυτή
που σε αναγκάζει κάποιες φορές να χρησιµοποιείς συµβασιούχους.
Επαναλαµβάνω, σε ό,τι αφορά την ιδεολογική κατεύθυνση, όχι
δεν είµαστε Ελβετοβαρείς, σε καµµία περίπτωση. Μας τίµησαν οι
Ελβετοί. Ήρθαν και βοήθησαν για να γίνουν οι ανασκαφές στην
Ερέτρια. Τους δώσαµε αυτά τα ευρήµατα για να τα εκθέσουν.
Εµάς προβάλανε, χωρίς δικά µας έξοδα. Νοµίζουµε ότι καλό
ήταν αυτό, θα συµφωνήσετε και εσείς. Ξέρω που διαφωνείτε µε
το ελβετοβαρές του πράγµατος. ∆εν θέλουµε να µας παρασύρει αυτό. Κάνουµε ό,τι µπορούµε για να µη µας παρασύρει.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε τον κ. Νικητιάδη.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κηρύσσεται περαιωµένη η συζήτηση των επικαίρων ερωτήσεων.
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ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Εισερχόµαστε στην
ηµερήσια διάταξη της
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Συνέχιση της συζήτησης επί των άρθρων και του συνόλου του
σχεδίου νόµου του Υπουργείου Επικρατείας: «Επιτάχυνση και
διαφάνεια υλοποίησης Στρατηγικών Επενδύσεων».
Στη χθεσινή συνεδρίαση ψηφίστηκε το νοµοσχέδιο επί της
αρχής. Στη σηµερινή συνεδρίαση θα συζητηθούν τα άρθρα του
νοµοσχεδίου και οι τροπολογίες ως µία ενότητα. Η διαδικασία
έχει ως εξής: Θα µιλήσουν οι εισηγητές και οι ειδικοί αγορητές
επί των άρθρων, θα ακολουθήσουν οι εναποµείναντες είκοσι οµιλητές επί της αρχής και επί των άρθρων και τέλος θα µιλήσουν
όσοι τυχόν Βουλευτές εγγραφούν.
Το λόγο έχει ο εισηγητής της Πλειοψηφίας κ. Αθανάσιος Παπαγεωργίου, Βουλευτής Πιερίας.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το υπό συζήτηση και υπό ψήφιση νοµοσχέδιο φιλοδοξεί να αλλάξει το υφιστάµενο καθεστώς
που αποτελεί στην ουσία τροχοπέδη και ανασταλτικό παράγοντα στην επενδυτική δραστηριότητα της χώρας µας. Ταχύτητα,
ευελιξία και αποτελεσµατικότητα είναι οι φιλόδοξοι στόχοι που
πρέπει να εµπεδωθούν µε την ψήφιση και τη λειτουργία, την ισχύ
στην ουσία, του υφισταµένου νοµοσχεδίου.
Συγκεκριµένα στα άρθρα θέλω να κάνω τα παρακάτω σχόλια.
Στην πρώτη ενότητα, στο κεφάλαιο 1. Στην ουσία µε το άρθρο 1
αποσαφηνίζεται η έννοια και ο χαρακτήρας της στρατηγικής
επένδυσης κάτι που µας βασάνισε, µας ταλαιπώρησε -και απ’ ό,τι
ξέρω και την Κυβέρνηση και τον Υπουργό- και κατέληξε σ’ αυτήν
την απόφαση για τον ορισµό του ύψους της επένδυσης και του
συνδυασµού µε διάφορα κριτήρια, όπως προστασία του περιβάλλοντος, υπεραξία, εκπαίδευση, που µπορεί να προσφέρει µια
τέτοιου είδους εκπαίδευση, όπως και το χρηµατικό ύψος της
επένδυσης και ο συνδυασµός µε την απασχόληση. Στο άρθρο
αυτό γίνεται µια προσπάθεια αποσαφήνισης και οριοθέτησης της
έννοιας της στρατηγικής επένδυσης.
Στο άρθρο 2 προβλέπεται η σύσταση της περίφηµης ∆ΕΣΕ,
της διυπουργικής επιτροπής η οποία αποφασίζει για την ένταξη
στο επενδυτικό πλαίσιο αυτών των επενδυτικών σχεδίων .
Στο άρθρο 3 προβλέπεται η λήψη και πρόσθετων κριτηρίων,
επιπλέον δηλαδή, κριτηρίων των υφισταµένων και των προβλεποµένων από το νοµοσχέδιο κριτήρια που είναι ποιοτικά, αφορούν τη βιωσιµότητα ή και λαµβάνονται αποφάσεις µε ad hoc
κριτήρια στην διαδικασία αξιολόγησης.
Στο άρθρο 4 περιγράφεται η λειτουργία της «INVEST IN
GREECE» ως one stop shop. Περιγράφεται η εποπτεία, η συγκρότηση και η λειτουργία της.
Στο άρθρο 5 υπάρχει µια πρόβλεψη η οποία κατά τη γνώµη
µου είναι πάρα πολύ σωστή διότι δίνει την δυνατότητα στην «INVEST IN GREECE» να συνάπτει συµβάσεις µε αξιολογητές και
µεγάλους αξιολογητικούς οίκους, προκειµένου οι επενδύσεις να
αξιολογούνται µε πιο φερέγγυο τρόπο και δεδοµένου ότι η «INVEST IN GREECE» πάντα έχει έλλειµµα τεχνογνωσίας για να
αξιολογεί σύνθετα επενδυτικά σχήµατα, σύνθετες επενδύσεις.
Στο δεύτερο κεφάλαιο, όπου έγινε µεγάλη συζήτηση και
αφορά στην ουσία το περιβάλλον, τον αιγιαλό, αφορά στην παραλία και τις απαλλοτριώσεις πρέπει να πούµε τα εξής.
Στο άρθρο 6 ορίζεται η έγκριση των περιβαλλοντικών όρων.
Όπως επίσης παρακάµπτονται ηµεροµηνίες και όροι όταν υπάρχει καθυστέρηση, όπως και ότι δηµοσιεύονται υποχρεωτικά στο
διαδίκτυο οι περιβαλλοντικοί όροι προκειµένου να υπάρχει διαφάνεια, προκειµένου να υπάρχει παρέµβαση του κοινωνικού παράγοντα κατά τη διαδικασία αξιολόγησης της επένδυσης.
Στο άρθρο 7 προβλέπεται για τις εντός σχεδίου πόλεως επενδύσεις, η δυνατότητα να παρακάµπτονται, να γίνεται παρέκκλιση
δηλαδή, υφιστάµενων όρων µόνο όµως υπό τρεις προϋποθέσεις.
Πρώτον, να υπάρχει γνωµάτευση του Υπουργείου Περιβάλλοντος. ∆εύτερον, να υπάρχει η γνώµη του ΣΧΟΠ και τρίτον, η
έγκριση της επένδυσης να γίνεται µε προεδρικό διάταγµα.
Στο άρθρο 8 υπάρχουν οι προβλέψεις για τον αιγιαλό και την
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παραλία. Εδώ υπάρχει επίσης µια πρόνοια όπου λέει το εξής. Θα
εγκρίνονται αυτά τα επενδυτικά σχέδια µετά από εισήγηση του
Υπουργείου Οικονοµικών και σύµφωνη γνώµη του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού. Είναι δυνατή η παραχώρηση αιγιαλού ή παραλίας για τον επενδυτή µε έκδοση όµως προεδρικού
διατάγµατος. Και προφανώς τα ακίνητα ή ο χώρος που παραχωρείται, δεν παραχωρείται κατά κυριότητα, παραχωρείται µόνο η
χρήση.
Στο άρθρο 9 µε αποφάσεις των Υπουργών ΠΕΧΩ∆Ε και των
αντίστοιχων υπουργείων δίνεται η δυνατότητα συνοδών έργων
σ’ αυτές τις επενδύσεις που γίνονται στον αιγιαλό και την παραλία.
Στο άρθρο 10, περιγράφεται η δυνατότητα και οι τρόποι απαλλοτρίωσης.
Στο άρθρο 11, προκειµένου να δικαιωθεί η φιλοσοφία της επιτάχυνσης των διαδικασιών στην επένδυση δίδεται η δυνατότητα
σύντµησης των ηµεροµηνιών, όπως και µε αίτηση ακύρωσης της
απαλλοτρίωσης.
Στο άρθρο 12, υπάρχει πρόνοια για εκτίµηση των απαλλοτριωµένων εκτάσεων από το Σώµα των Ορκωτών ΕκτιµητώνΕµπειρογνωµόνων.
Στο άρθρο 13, δίδεται η δυνατότητα εκτίµησης κτηµατολογικών στοιχείων.
Πάµε στο Κεφάλαιο Γ’.
Στο κεφάλαιο Γ’, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, περιγράφονται
οι διαδικασίες υποβολής αιτήσεως.
Στο άρθρο 14 συγκεκριµένα, υποχρεούται ο επενδυτής κατά
τη διαδικασία υποβολής αίτησης να υποβάλει επιχειρηµατικό
σχέδιο, business plan όπως λέγεται κατά την αγγλική προσέγγιση. ∆ίδεται η δυνατότητα έγκρισης και ειδικών φορολογικών
κινήτρων σε αυτές τις επενδύσεις, όµως, µετά από έγκριση από
τη Βουλή. Επίσης, στην υπαγωγή υπάρχουν δεσµευτικά στοιχεία
για τον επενδυτή. ∆εν υπάρχει, δηλαδή, ελευθερία να κάνει ο
επενδυτής ό,τι του κατεβαίνει.
Στο άρθρο 15, περιγράφονται οι υποχρεώσεις των εντασσοµένων. Τα δικαιολογητικά, οι εγγυητικές επιστολές, όπως και η
επιστροφή εγγυητικών επιστολών εν η περιπτώσει υπάρχει καθυστέρηση υπαιτιότητας του δηµοσίου, κάτι το οποίο θεωρώ ότι
είναι πάρα πολύ σωστή προσέγγιση, το είπα και στη χθεσινή παρουσίαση. Συνήθως, το δηµόσιο είναι ο αφερέγγυος συναλλασσόµενος κατά την επενδυτική διαδικασία. Εδώ, όµως, εάν
τεκµαίρεται κατά τη διαδικασία αξιολόγησης του αιτήµατος ή
ολοκλήρωσης της επένδυσης ότι το δηµόσιο είναι υπεύθυνο, γίνεται επιστροφή των εγγυητικών επιστολών.
Στο άρθρο 16, προβλέπεται η διαχειριστική αµοιβή και καθορίζεται αυτή από την διυπουργική επιτροπή από τη ∆ΕΣΕ. Υπάρχει, δηλαδή, ένα ύψος αµοιβής στην «INVEST IN GREECE», από
τους επενδυτές.
Μπαίνουµε στο Κεφάλαιο ∆’. Εδώ υπάρχουν προβλέψεις στα
άρθρα από 17 έως 19 για τη διαδικασία ένταξης και ανάθεσης
του έργου.
Στο άρθρο 17, όταν έχουµε επενδύσεις δηµόσιου χαρακτήρα
διευκολύνονται. Η διευκόλυνση σε τι συνίσταται; ∆εν γίνεται υποβολή φακέλου εάν οι επενδύσεις είναι δηµόσιου χαρακτήρα,
όπως και δεν προβλέπεται εν προκειµένω αµοιβή.
Στο άρθρο 18, υπάρχουν οι προβλέψεις για την ανάθεση του
έργου. Σε όλες τις επενδύσεις υπάρχει διεθνής διαγωνισµός
ανοικτός ή κλειστός και τελικά εάν έχουµε περιπτώσεις τέτοιου
τύπου µετά από δηµόσιους, διεθνείς διαγωνισµούς έρχεται σε
κατοχύρωση και έγκριση από τη Βουλή. ∆ηλαδή, λαµβάνει
γνώση η Βουλή, να το πούµε πιο κυριολεκτικά, αυτής της επένδυσης για να εκφέρει τη γνώµη της.
Στο άρθρο 19, υπάρχουν οι αναθέσεις από την «INVEST IN
GREECE» ad hoc σε επενδύσεις, οι οποίες θεωρούνται µείζονος
χαρακτήρα.
Κεφάλαιο Ε’.
Στο Κεφάλαιο Ε’ υπάρχουν οι διατάξεις για τις περιπτώσεις
όπου υπάρχουν επενδύσεις κοινού χαρακτήρα δηµοσίου µε ιδιωτών. Εδώ γίνονται δηµοπρατήσεις, καθορίζεται ο τρόπος της
προσφοράς και της αξιολόγησης. Εάν έχουµε, δηλαδή, δηµόσιες
επενδύσεις µε ιδιώτες µαζί δεν χρειάζεται µελέτη. Κατατίθενται
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οι φάκελοι συµµετοχής, τεχνικής προσφοράς και οικονοµικής
προσφοράς και κατά αυτή την έννοια αυτές αξιολογούνται.
Στο άρθρο 21, περιγράφεται η διαδικασία αξιολόγησης των
προσφορών. Υπάρχουν τρία-τέσσερα επίπεδα, είπε ο κύριος
Υπουργός. Στην αρχή η γενική αξιολόγηση, στη συνέχεια είναι η
βαθµολόγηση της επένδυσης, στη συνέχεια επιλέγεται η καλύτερη προσφορά και στο τέλος-τέλος υπάρχει η διαδικασία των
ενστάσεων και των προσφυγών.
Το Κεφάλαιο ΣΤ’, είναι από τα τελευταία κεφάλαια, αφορά την
αδειοδοτική διαδικασία, τη χορήγηση, δηλαδή, αδειών.
Στο άρθρο 22, υπάρχουν οι προβλέψεις, οι ποινές. Υπάρχουν
οι προβλέψεις, οι ποινές. Υπάρχουν, δηλαδή, διαδικασίες όπου
εντός µηνός υποχρεούνται να απαντήσουν στον επενδυτή. Αν
υπάρχει παρέλευση, παρεµβαίνει η ∆ΕΣΕ. Υπάρχουν, δηλαδή,
διάφορες διατάξεις οι οποίες περιγράφονται λεπτοµερειακώς
στο άρθρο.
Στο κεφάλαιο Ζ’ περιγράφονται οι αρµοδιότητες των δικαστηρίων. Εδώ, στο άρθρο 23, η εκδίκαση των υποθέσεων γίνεται µε
το ν. 3886/2010.
Στο κεφάλαιο Η’ και στο άρθρο 24, υπάρχει µία µεγάλη τοµή
και αφορά τα ειδικά σχέδια ολοκληρωµένης ανάπτυξης περιοχών εγκατάστασης στρατηγικών επενδύσεων, όπου, δηλαδή,
οριοθετούνται κατά τα πρότυπα των ΠΟΤΑ, ΒΙΠΕ, ΒΙΟΠΑ ειδικές
περιοχές όπου λαµβάνεται πρόνοια. Και είναι ένα ελκυστικό
πεδίο, ένα ελκυστικό τοπίο για τους επενδυτές. Φυσικά εδώ
υπάρχει και τροποποίηση, όπως να γίνονται επενδύσεις και σε
ήδη ορισθέντες τόπους, περιοχές όπως είναι οι βιοµηχανικές περιοχές.
Τα σχέδια για τη δηµιουργία αυτών των περιοχών εγκρίνονται
από τη διυπουργική επιτροπή και ακολουθεί το σχετικό προεδρικό διάταγµα.
Το τελευταίο κεφάλαιο προβλέπει τις τελικές και µεταβατικές
διατάξεις. Γίνεται αξιολόγηση υφιστάµενων -εκκρεµουσών δηλαδή- επενδύσεων, οι οποίες αξιολογούνται από τη ∆ΕΣΕ. Επίσης, υπάρχει και νοµοθετική πρόβλεψη –κάτι το οποίο αποτέλεσε
αντικείµενο συζήτησης- για ειδικά φορολογικά κίνητρα.
Είµαι από αυτούς, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, που πιστεύω
ότι αν θέλουµε να δούµε αυτού του τύπου τις επενδύσεις να ευδοκιµούν στη χώρα, θα πρέπει κατά περίπτωση να εξετάζονται κίνητρα φορολογικά, για να µπορέσουµε να προσελκύσουµε και
να δικαιώσουµε το στόχο του νοµοσχεδίου. Φυσικά, θα πρέπει
κάθε φορά να αξιολογείται, αν αυτές οι επενδύσεις έρχονται σε
αντίθεση µε την ηθική του ανταγωνισµού, που δεν θα πρέπει να
παραβιάζεται. ∆ηλαδή, αν υπάρχουν άλλες επενδύσεις δεν θα
πρέπει να αντιµετωπίζονται µεριστικά ή µε χαρακτήρα προνοιακό.
Το τελευταίο άρθρο αφορά την έγκριση και τη σειρά του από
το ΦΕΚ.
Κύριε Υπουργέ, όπως είπα και χθες, θεωρώ ότι σε αυτήν τη
διαδικασία –και το έχετε αποδείξει- πρέπει να ακούσετε όλους
τους συναδέλφους –θα το κάνατε, όπως το πράξατε και γι’ αυτό
θα πρέπει για µία ακόµη φορά να σας ευχαριστήσω- δεδοµένου
ότι αυτό το νοµοσχέδιο πέρασε από τη διαδικασία και τη δοκιµασία των πολλών σταδίων, της πρώτης ανάγνωσης, των δύο παρουσιάσεων, του νέου, δηλαδή, Κανονισµού και ήταν βασανιστική. Ακούστηκαν όλοι οι συνάδελφοι. Ήταν κάτι θετικό. Νοµίζω
ότι και στη σηµερινή δύσκολη συγκυρία θα πρέπει να το κάνετε
–και θα το κάνετε, είµαι σίγουρος- για να φέρουµε στο τέλος της
ηµέρας το καλύτερο δυνατό αποτέλεσµα.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε τον κ.
Παπαγεωργίου για την εµπεριστατωµένη εισήγησή του.
Παρακαλείται τώρα ο εισηγητής της Νέας ∆ηµοκρατίας, Βουλευτής Β’ Αθηνών, κ. Κωστής Χατζηδάκης να λάβει το λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗ∆ΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σε οκτώ λεπτά για είκοσι πέντε
άρθρα δεν µπορείς να πεις και πάρα πολλά πράγµατα, να είσαι
αναλυτικός. Γι’ αυτό δεν θα πω αυτό που σχεδίαζα να πω ως απάντηση στον Υπουργό που χθες, µιλώντας για τον αγωγό Μπουργκάς – Αλεξανδρούπολη, είπε ότι ήταν εικονική πραγµατικότητα,
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virtual reality. Θα του έλεγα ότι virtual reality κινδυνεύει να είναι η
ενεργειακή πολιτική της Κυβέρνησης, καθώς επικεντρωνόµενη
µόνο στην υποτιθέµενη «πράσινη» διάσταση της πολιτικής αυτής,
κάνει την ενεργειακή πολιτική στο σύνολό της να µοιάζει µε πράσινα άλογα.
Εν πάση περιπτώσει, τα ξεπερνάω αυτά, για να επικεντρωθώ
στα άρθρα, στα άρθρα που διαφωνούµε κατά βάση, για να µην
κάνω κατάχρηση του χρόνου.
Ο Υπουργός πράγµατι άλλαξε αρκετά από τα άρθρα κι έκανε
δεκτές αρκετές από τις προτάσεις της Αντιπολίτευσης. Αποµένει
να µας ξεκαθαρίσει στην τοποθέτησή του, ποιες από τις τροπολογίες, που κατέθεσε η Νέα ∆ηµοκρατία, δέχεται συγκεκριµένα.
Επίσης, κύριε Υπουργέ, πρέπει να µας ξεκαθαρίσετε ποια είναι
η τοποθέτησή σας στη γνωµοδότηση της Επιστηµονικής Υπηρεσίας της Βουλής.
Χρειαζόµαστε σαφείς απαντήσεις. Συνάδελφοί σας, καθηγητές της Νοµικής, αµφισβητούν αρκετές από τις διατάξεις του νοµοσχεδίου. Και θα ήταν χρήσιµη για τη Βουλή η τοποθέτηση της
Κυβέρνησης επ’ αυτού.
Συγκριµένες παρατηρήσεις σε συγκεκριµένα άρθρα.
Στο άρθρο 6 που αναφέρεται στην έγκριση περιβαλλοντικών
όρων, είπαµε και στην επιτροπή ότι δεν απαιτείται πλέον η ανακοίνωση στον Τύπο και στο δήµο της απαλλοτριωτέας έκτασης
και του σκοπού της απαλλοτρίωσης, εφόσον έχουν εκδοθεί περιβαλλοντικοί όροι. Θεωρούµε ότι η διάταξη περιορίζει την
πλήρη και αποτελεσµατική ενηµέρωση των ιδιοκτητών πριν από
την απαλλοτρίωση και γι’ αυτό ζητούµε τη διαγραφή της.
Στα άρθρα 7 και 8 για τις πολεοδοµικές ρυθµίσεις και την παραχώρηση αιγιαλού και παραλίας υπάρχει µία ένσταση που την
είπαµε και χθες, την επαναλαµβάνουµε και σήµερα, τη θέτει και
η Επιστηµονική Υπηρεσία της Βουλής, ως προς την πάγια τοποθέτηση νοµολογιακά του Συµβουλίου της Επικρατείας. Εδώ η Κυβέρνηση προτείνει µία ad hoc χωροθέτηση και για να θυµηθώ
και τα γαλλικά του κυρίου Υπουργού, µία sur mesure αντιµετώπιση του φυσικού και οικιστικού περιβάλλοντος, η οποία µετά
πάσης βεβαιότητας θα προσκρούσει στις αντιδράσεις του Συµβουλίου της Επικρατείας. Γι’ αυτό επαναλαµβάνω και σήµερα ότι
δηµιουργούνται µε αυτές τις διατάξεις ψευδαισθήσεις, ιδίως για
τους ξένους επενδυτές. ∆ιότι οι Έλληνες, νοµίζω, γνωρίζουν τα
προβλήµατα, µιας και παγίως παρακολουθούν τις αποφάσεις του
Συµβουλίου της Επικρατείας, µε αποκορύφωµα την πρόσφατη
απόφαση, για την οποία και εχθές έγινε συζήτηση, για την
«COSTA NAVARINO».
Από εκεί και πέρα, έχουµε καταθέσει τροπολογία συγκεκριµένη για το άρθρο 9 για τα βοηθητικά και συνοδά έργα. Εµείς
προτείνουµε να µην υπάρχει δυσανάλογο κόστος για το δηµόσιο, και τα βοηθητικά έργα της επένδυσης να µην υπερβαίνουν
το ήµισυ του κόστους της επένδυσης.
Επίσης, προτείνουµε να συµπληρωθεί η ατελής διάταξη ότι τα
έργα αυτά πρέπει να εκτελούνται κατά προτεραιότητα, µε πρόβλεψη αντίστοιχου πειθαρχικού παραπτώµατος, έτσι ώστε η διάταξη αυτή να µην είναι ευχολόγιο. Χρειάζεται µία συγκεκριµενοποίηση αυτού του άρθρου και πιστεύω ότι µε την τροπολογία
µας σας βοηθούµε να το κάνετε.
Στο άρθρο 10 προτείνουµε τη διαγραφή της παραγράφου 3, η
οποία αναφέρεται στην απαλλοτρίωση των δασικών εκτάσεων.
Εκτός όλων των υπολοίπων, το Σύνταγµα στο άρθρο 117 επιτάσσει η απαλλοτρίωση δασικών εκτάσεων να γίνεται µόνο υπέρ
του δηµοσίου. Στο συγκεκριµένο νοµοσχέδιο δεν είναι σαφές εάν
γίνεται απαλλοτρίωση των δασικών εκτάσεων µόνο υπέρ του δηµοσίου ή και υπέρ ιδιώτη. Άρα µπορεί να υπάρξει θέµα αντισυνταγµατικότητας και κατά τρόπο προφανή. Εποµένως, καταψηφίζουµε το άρθρο ως έχει.
Στο άρθρο 14 προτείνουµε να είναι υποχρεωτική η ενηµέρωση
της Βουλής για κάθε επενδυτική πρόταση που εντάσσεται στο
νόµο για λόγους διαφάνειας.
Κύριε Υπουργέ, χθες µας είπατε ότι περιµένατε µία-δύο επενδύσεις το χρόνο. Εποµένως δεν είναι µεγάλο βάρος να γίνεται
υποχρεωτικά ενηµέρωση της Βουλής και για τις ιδιωτικές επενδύσεις.
Στο άρθρο 18 αναφορικά µε τις απευθείας αναθέσεις επί δη-
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µοσίων επενδύσεων, ξεκαθαρίσαµε χθες την άποψή µας. Εσείς
καλύπτεσθε νοµικά από τις προβλέψεις του Κοινοτικού ∆ικαίου
για τις διακρατικές συµφωνίες. Σας είπαµε και εχθές, το επαναλαµβάνουµε και σήµερα, ότι οι εποχές δεν είναι από τις συνηθισµένες. Σε αυτό έχετε συµβάλει και εσείς ως Κυβέρνηση σε
σχέση µε τη διαφάνεια. Εάν κάνετε µία διακρατική συµφωνία,
πριν την φέρετε προς κύρωση στη Βουλή, από το κλίµα που έχει
δηµιουργηθεί, θα έχει ακυρωθεί στην πράξη. Εσείς οι ίδιοι ανοίξατε τη βιοµηχανία των εξεταστικών επιτροπών. Σπείρατε ανέµους και τώρα θερίζετε θύελλες, όχι εξαιτίας της Νέας
∆ηµοκρατίας, αλλά εξαιτίας του κλίµατος που µόνοι σας δηµιουργήσατε. Οι διαγωνισµοί σε αυτά είναι η διαφανέστερη και η
πιο αποτελεσµατική µέθοδος και µεγιστοποιούν το όφελος του
δηµοσίου. Το είπαµε, το ξαναλέµε. Εάν θέλετε να το ακούσετε,
το ακούτε.
Στο άρθρο 19 έχουµε προτείνει τροπολογία, διότι διαπιστώσαµε ότι κατά τη διαγωνιστική διαδικασία για την ανάθεση της
δηµόσιας επένδυσης προκύπτει ασάφεια ως προς το ποιος θα
εξετάζει τις ενστάσεις, τις προσφυγές κατά της διαγωνιστικής
διαδικασίας: η εταιρεία Επενδύστε στην Ελλάδα ή ο κύριος του
έργου; Και προτείνουµε τροπολογία που να ξεκαθαρίζει το ζήτηµα µε πρόβλεψη µικτού οργάνου.
Στο άρθρο 24 προκύπτει πάλι ζήτηµα µε το Συµβούλιο της Επικρατείας ως προς τα ειδικά σχέδια ολοκληρωµένης ανάπτυξης
περιοχών στρατηγικής επένδυσης.
Γενικότερα µιλώντας είτε για το συγκεκριµένο ζήτηµα είτε για
τα ζητήµατα που ανέφερα προηγουµένως, όπως οι αιγιαλοί, οι
παραλίες, οι δασικές εκτάσεις κ.λπ., το Συµβούλιο της Επικρατείας καλώς ή κακώς, συνεχώς και αδιαλείπτως µιλά για ειδικούς
χωροταξικούς χάρτες, για περιουσιολόγιο, για δασολόγιο κ.λπ..
∆εν νοµίζω ότι θα αλλάξει την άποψή του. Εάν η Κυβέρνηση το
νοµίζει, εδώ είµαστε. Θα φανεί σε σύντοµο χρονικό διάστηµα,
εάν υπάρξουν ενδιαφερόµενοι επενδυτές. Όµως, πιστεύω ακράδαντα ότι υπάρχει πολύ µεγάλη επισφάλεια, ιδίως νοµική επισφάλεια, σε αυτή τη συγκεκριµένη ρύθµιση.
Στο άρθρο 25 έχουµε την παρατήρηση που κάναµε και χθες
σε σχέση µε το φορολογικό ανταγωνισµό. Η άποψή µας είναι ότι
επειδή υπάρχουν ειδικά φορολογικά κίνητρα, πάλι για λόγους
αποφυγής νοµικών επισφαλειών, θα πρέπει να υπάρχει εκ των
προτέρων πράσινο φως από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Αυτές είναι οι τοποθετήσεις µας κατ’ άρθρο και οι βασικές ενστάσεις µας. Ξέρετε ότι ψηφίζουµε το νοµοσχέδιο αυτό επί της
αρχής, αλλά για να παραφράσω την παροιµία, ένας νόµος δεν
φέρνει την άνοιξη. Εδώ χρειάζεται συνεκτική οικονοµική πολιτική.
Σήµερα κατατίθεται ο προϋπολογισµός στη Βουλή. Φαίνεται
ξεκάθαρα, παρά τα όσα έλεγε ο Υπουργός Οικονοµικών µέχρι
και την Παρασκευή πριν από τις εκλογές, ότι ο προϋπολογισµός
έπεσε έξω, και ότι χρειάζονται πρόσθετα µέτρα και γι’ αυτόν τον
λόγο. Είναι ξεκάθαρο ότι το µείγµα της δηµοσιονοµικής σας πολιτικής δεν οδηγεί εκεί που θα έπρεπε να οδηγήσει. Είναι ξεκάθαρο ότι καινούργιοι φόροι δεν µπορούν να επιβληθούν και
χρειάζεται να περιορίσετε τις σπατάλες, ιδιαίτερα ξεκινώντας
από τα νοσοκοµεία. Είµαστε πολύ συγκεκριµένοι.
Χρειάζεται, επίσης, να δώσετε έµφαση γενικότερα στην αναπτυξιακή σας πολιτική, όπου είστε σχεδόν κοντά στην απραξία.
Για να γίνει κάτι τέτοιο, θα πρέπει, όχι απλώς και µόνο να εξαγγέλλετε πολιτικές, αλλά να τις εφαρµόζετε κιόλας. Όχι µόνο να
µιλάτε για Σ∆ΙΤ, αλλά να κάνετε Σ∆ΙΤ. Όχι µόνο να λέτε ότι είστε
υπέρ των συµβάσεων παραχώρησης, αλλά να προχωρείτε τα
έτοιµα σχέδια που βρήκατε από τη Νέα ∆ηµοκρατία. Όχι µόνο
να λέτε για αξιοποίηση της δηµόσιας γης, της δηµόσιας περιουσίας, αλλά να βάλετε και έναν διευθύνοντα σύµβουλο στην Κτηµατική Εταιρεία του δηµοσίου για να ασχοληθεί µε το συγκεκριµένο θέµα. Εποµένως, περάστε από τις θεωρητικές προσεγγίσεις σε µια πρακτική αντιµετώπιση των προβληµάτων.
Πέρα όµως από το µείγµα οικονοµικής πολιτικής και την έµφαση στην ανάπτυξη και στην εφαρµογή των αναπτυξιακών µέτρων, χρειάζεται αυτό που πρόσφατα ανακαλύψατε µε καθυστέρηση: Η εθνική συνεννόηση. Βεβαίως, είµαστε υπέρ της εθνικής
συνεννόησης, διότι είµαστε πάνω από όλα Έλληνες, διότι βά-
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ζουµε πάνω από όλα την πατρίδα µας και διότι εµείς και προεκλογικά είχαµε συνειδητοποιήσει ότι είχαµε µπροστά µας δύσκολες περιστάσεις και δεν υπήρχαν µαγικές συνταγές.
Για να υπάρξει εθνική συνεννόηση, όµως, εξ ορισµού το βάρος
πέφτει στην Κυβέρνηση. Μια κυβέρνηση που θέλει να συνεννοηθεί, µια κυβέρνηση που πραγµατικά εννοεί την εθνική συνεννόηση σε αυτές τις περιστάσεις διευκολύνει τον εαυτό της.
Αντίθετα, µια κυβέρνηση η οποία κάνει, όπως κάνετε εσείς, αντιπολίτευση στην Αντιπολίτευση δυσκολεύει τις προοπτικές της
πατρίδας µας, της Ελλάδας.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειρoκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας ∆ηµοκρατίας)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε τον κ.
Χατζηδάκη.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, γίνεται γνωστό στο Σώµα ότι τη
συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω δυτικά θεωρεία της
Βουλής, αφού προηγουµένως συµµετείχαν στο εκπαιδευτικό
πρόγραµµα «Εργαστήρι ∆ηµοκρατίας» που οργανώνει το Ίδρυµα
της Βουλής των Ελλήνων, είκοσι οκτώ µαθητές και µαθήτριες και
δυο εκπαιδευτικοί από το 44ο ∆ηµοτικό Σχολείο Πειραιά.
Η Βουλή τους καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Παρακαλείται ο κ. Αντώνης Σκυλλάκος, ειδικός αγορητής του
Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδος, να λάβει το λόγο.
ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΚΥΛΛΑΚΟΣ: Εγώ δεν θα επαναλάβω όσα είπαµε
χθες επί της αρχής. Πάνω σε αυτά που ειπώθηκαν χθες θέλω να
κάνω δύο παρατηρήσεις.
Η πρώτη αφορά το σχόλιο του κυρίου Υπουργού ότι στην
Τουρκία ο Ερντογάν αποφασίζει για µεγάλες ξένες επενδύσεις
και δεν ρωτάει κανέναν και ότι εµείς δεν θα φτάσουµε σε αυτό το
σηµείο, διότι έχουµε δηµοκρατία. Με βάση αυτό το σχέδιο
νόµου, δεν αποφασίζει ο Πρωθυπουργός µόνος του, αποφασίζει, όµως, ο Υπουργός της Επικρατείας για λογαριασµό του Πρωθυπουργού. Θα παίρνονται οι αποφάσεις σε ένα ολιγοµελές
τµήµα του Υπουργικού Συµβουλίου και θα προχωρούν τα ζητήµατα -ούτε καν υποχρεωτικά από τη Βουλή- µε προεδρικά διατάγµατα και υπουργικές αποφάσεις. Είµαστε κοντά σε αυτό που
γίνεται στην Τουρκία. Τα υπόλοιπα είναι όλα δηµοκρατική νοµιµοποίηση αποφάσεων ειληµµένων από πριν, ότι τη θέλουµε
αυτήν την επένδυση και θα κάνουµε ό,τι µπορούµε για να γίνει
δεκτή και να υλοποιηθεί αυτή η επένδυση. Αυτή είναι λογική των
πραγµάτων και του νοµοσχεδίου.
Το δεύτερο που θέλω να σηµειώσω έχει σχέση µε το Συµβούλιο της Επικρατείας. Ποιο µπορεί να είναι το εµπόδιο; Ούτε η
Βουλή θα ήταν εµπόδιο, εκτός αν ήταν προκλητικά εξόφθαλµη
κάποια συµφωνία για µια επένδυση που θα µόλυνε παραδείγµατος χάριν το περιβάλλον και µπορεί να υπήρχαν αντιδράσεις και
στην κυβερνητική πλειοψηφία. Στα προεδρικά διατάγµατα το
εµπόδιο είναι το Συµβούλιο της Επικρατείας και γι’ αυτό ακούσαµε χθες τις απόψεις ότι πρέπει και το Συµβούλιο της Επικρατείας να βάλει νερό στο κρασί του, για να επιτύχουµε τον εθνικό
στόχο, όπως παραδείγµατος χάριν ήταν οι Ολυµπιακοί Αγώνες.
Τα ίδια λέγατε και τότε. Τώρα ο εθνικός στόχος είναι, «µπάτε
σκύλοι και αλέστε!» Αυτό είναι οι ξένες επενδύσεις, οι µεγάλες
επενδύσεις. Και πρέπει να τα πάρει υπ’ όψιν του το Συµβούλιο
της Επικρατείας. Ο Μοντεσκιέ είπε ότι µπορούν να συµπλέκονται
οι εξουσίες. Παραµερίζεται η διάκριση των εξουσιών. Ουσιαστικά, όλα είναι παραίνεση και πίεση προς το Συµβούλιο της Επικρατείας, ότι η στάση του δεν θα είναι εθνική, άµα φέρει εµπόδια
σε κάποιες αποφάσεις της Κυβέρνησης.
Το τρίτο. Έγινε µια παρεξήγηση, γιατί σχολιάστηκε ότι εµείς
υποστηρίζουµε τον υγιή ανταγωνισµό. Εµείς δεν πιστεύουµε ότι
υπάρχει υγιής ανταγωνισµός στο σύστηµα που ζούµε. Όλες οι
ρυθµίσεις είναι τέτοιες, ώστε να ευνοείται ο ισχυρότερος. Ακόµη
και όταν δεν θα µπει κανένας κανόνας, ή θα υπάρχει πλήρης ισοτιµία, σε άλλο επίπεδο δυνατοτήτων ξεκινάει το µονοπώλιο. Άλλο
µία µικρή βιοµηχανία στην Ελλάδα, άλλο ο µικροµεσαίος επιχειρηµατίας. Απλώς εκφράσαµε την άποψη ότι ούτε αυτός ο λεγόµενος υγιής ανταγωνισµός που υποστηρίζουν τα κόµµατα που
θέλουν αυτόν τον υγιή ανταγωνισµό και υπερασπίζονται το σύστηµα που ζούµε, δεν τηρείται σε αυτό το νοµοσχέδιο.
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Τώρα έρχοµαι στα άρθρα και θα προσπαθήσω να είµαι σύντοµος.
Στο άρθρο 3 τα κριτήρια είναι αόριστα, αρκετά αόριστα. Κατά
την κρίση του Υπουργού και της Κυβέρνησης θα αποφασίζονται
ποιες στρατηγικές επενδύσεις θα γίνονται δεκτές. Μας ενοχλεί το θεωρούµε βασικό κριτήριο- η ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας και της ανταγωνιστικότητας. Αυτό θα βαραίνει και όχι άλλα
ζητήµατα, τα οποία µπαίνουν σαν κριτήρια.
Το άρθρο 5. Θα χρησιµοποιούνται σύµβουλοι εξειδικευµένοι.
Κατ’ αρχάς, είτε είναι κρατικοί υπάλληλοι οι σύµβουλοι είτε είναι
ιδιώτες είτε είναι εταιρείες, συνήθως οι σύµβουλοι -να µην πω
πάντα και είµαι απόλυτος- εξυπηρετούν το στόχο αυτού που τις
προσέλαβε. ∆εν ξέρω πόση ανεξαρτησία έχουν, διότι αν πάνε κόντρα στη θέληση του εργοδότη τους, οι σύµβουλοι δεν θα ξαναγίνουν σύµβουλοι. ∆εν θα τους ξαναχρησιµοποιήσει κανένας για
συµβούλους εάν φέρνουν αρνήσεις και παρεµποδίζουν. Πηγαίνουν, λοιπόν, µε τη λογική και το πνεύµα αυτού που τους ορίζει.
∆εύτερον, να είναι επιλεγµένοι, χωρίς διαγωνισµό.
Και τρίτον, υπάρχει ένα ζήτηµα, όταν είναι χωρίς διαγωνισµό
αυτοί οι επιλεγέντες. Τότε κατά τη γνώµη µας θα έπρεπε να
υπάρχει έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο. Κάποιος έλεγχος
που υπάρχει για τέτοιες περιπτώσεις και που τώρα παρακάµπτεται.
Στο άρθρο 6, παρακάµπτεται κάθε γνωµοδότηση υπηρεσιών
και Υπουργείων, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. Παρακάµπτονται αυτές οι διατάξεις. Ούτε ο δασάρχης θα ρωτιέται. Κανείς. Το ότι προστέθηκε τώρα µια παράγραφος για τη «NATURA»,
ότι σε ζώνες απόλυτης προστασίας δεν είναι δυνατόν να γίνουν
τέτοιες επενδύσεις αυτό είναι αυτονόητο. ∆εν είναι και τίποτα
σπουδαίο το ότι µπήκε µέσα. Είναι αυτονόητο. Πόσες όµως είναι
αυτές οι εκτάσεις στη χώρα µας και πού είναι αυτές οι εκτάσεις;
Είναι και εκτάσεις που δεν συµφέρουν στον επιχειρηµατία να
πάει να επενδύσει σ’ αυτές τις συγκεκριµένες εκτάσεις. Είναι στα
βουνά, σε κάποιες περιοχές, λίµνες, σε κάποιες θάλασσες. ∆εν
είναι εκεί που υπάρχει επιχειρηµατικό ενδιαφέρον. Καλό είναι βέβαια που µπήκε για να µην υπάρχουν αµφισβητήσεις.
Έρχοµαι στις πολεοδοµικές ρυθµίσεις, στο άρθρο 7. Παρακάµπτονται όλοι οι όροι και οι περιορισµοί που υπάρχουν για τη
δόµηση. Παρακάµπτονται οι διατάξεις του γενικού οικοδοµικού
κανονισµού. Θα µπορεί να γίνεται και όσον αφορά το ύψος και
τις αποστάσεις των κτηρίων και το συντελεστή δόµησης και την
κάλυψη του χώρου. Τα πάντα θα είναι ανοιχτά. Σύµφωνα µε τη
θέληση του επιχειρηµατία θα παραβιάζονται οι υπάρχοντες µέχρι
σήµερα κανόνες.
Στο άρθρο 8, για την παραχώρηση χρήσης αιγιαλού και παραλίες, δεν χρειάζονται οι γνωµοδοτήσεις που χρειάζονται µε
την ισχύουσα νοµοθεσία. Παρακάµπτονται αυτές οι γνωµοδοτήσεις είτε αφορά τους ΟΤΑ είτε αφορά διάφορα Υπουργεία. Από
το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού ζητείται απλή γνώµη. ∆ηλαδή µπορεί να έρθουν να µας πουν ότι για λόγους ασφαλείας δεν µπορεί
να γίνει επένδυση εκεί και ο Υπουργός να µην το πάρει υπόψη
του. Είναι στη δικαιοδοσία του να απορρίψει. Γι’ αυτό δεν λέει
«και σύµφωνη γνώµη».
Τα ακίνητα που δηµιουργούνται από τη µετατόπιση προς τη
θάλασσα του ορίου του αιγιαλού λόγω κατασκευής ή επέκτασης
των έργων ή προσχώσεων καταγράφονται ως δηµόσια κτήµατα.
Αυτό έλειπε να µην καταγράφονται ως δηµόσια κτήµατα! Το µεγάλο θέµα είναι ότι θα µπορεί να κάνουν επεκτάσεις, να κάνουν
προσχώσεις χάριν των επιχειρηµατικών συµφερόντων µε όποια
ζηµιά υπάρχει για το περιβάλλον.
Για τα βοηθητικά και συνοδά έργα, είπαµε και στη χθεσινή συνεδρίαση, θα επιλέγονται κατά προτεραιότητα και µε κόστος για
το δηµόσιο. Θα µένουν πίσω άλλα έργα τα οποία µπορεί να
έχουν µεγαλύτερη αξία από κοινωνική άποψη. Θα πληρώνει λοιπόν το δηµόσιο για να εξυπηρετηθούν επειγόντως και κατά προτεραιότητα αυτοί οι µεγάλοι επιχειρηµατίες που θα κάνουν αυτές
τις επενδύσεις.
Στο άρθρο 10, για τη διαδικασία των αναγκαστικών απαλλοτριώσεων, όσον αφορά τα δάση κατ’ αρχάς, µε απόφαση του
Υπουργού παρακάµπτεται η δασική νοµοθεσία. Σήµερα χρειάζεται οπωσδήποτε άδεια του δασάρχη. Ακόµη και οι αποχαρακτη-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ρισµοί –υπάρχουν τέτοιες διατάξεις- χρειάζονται κάποιες διαδικασίες. Όλα παρακάµπτονται. Αποφασίζει ο Υπουργός, αποφασίζει το τµήµα του υπουργικού συµβουλίου. Η απαλλοτρίωση
γίνεται χωρίς τις εγγυήσεις της ισχύουσας νοµοθεσίας. Αλλοίµονο σ’ αυτούς που θα έχουν σπίτια, περιουσία, ιδιώτες σε εκείνες τις περιοχές που θα θελήσει µια µεγάλη επιχείρηση να κάνει
στρατηγική επένδυση.
Επίσης παρατηρούµε πώς ό,τι παραχωρείται από το ελληνικό
δηµόσιο, θα παραχωρείται δωρεάν στον επιχειρηµατία. Πουθενά
δεν λέει µε αντάλλαγµα. ∆ηλαδή θα έρθει αυτός εδώ και θα
εγκατασταθεί για αόριστο χρόνο –µπορεί να είναι και συγκεκριµένος ο χρόνος- χωρίς να πληρώνει κανένα αντάλλαγµα.
Στο ίδιο άρθρο γίνονται απαλλοτριώσεις χωρίς όρους και προϋποθέσεις που ισχύουν µε το σηµερινό καθεστώς. Αποτελέσµατα
είναι να αρκεί ένα διάγραµµα, 1 προς 2.000, διάγραµµα οριζοντογραφίας. Είναι αρκετό αυτό και ο πίνακας του Κτηµατολογίου, ο κτηµατολογικός πίνακας. Αν δεν κάνω λάθος αυτή είναι η
σωστή έκφραση. Όλα τα υπόλοιπα που χρειάζονται για άλλες
περιπτώσεις, µε το ισχύον δίκαιο παρακάµπτονται, για απαλλοτριώσεις που αφορούν άλλες επενδύσεις. «Κατεπείγουσα ανάγκη», ούτε καν δηµοσίευση στην εφηµερίδα της Κυβέρνησης
όσον αφορά την ειδοποίηση που έχει σχέση µε την παρακατάθεση και την καταβολή αποζηµίωσης. Για τις ευρύτερες ζώνες
χρειάζεται µόνο απόφαση των Υπουργών. ∆ηλαδή δεν είναι µόνο
ο συγκεκριµένος χώρος, που θα γίνει το εργοστάσιο και θα εγκατασταθεί η επιχείρηση, αλλά γίνεται παρέµβαση µόνο απόφαση
Υπουργών ή τµήµατος του Υπουργικού Συµβουλίου και για ευρύτερες ζώνες.
Στο άρθρο 12, δικαστική προσβολή των απαλλοτριώσεων.
Είναι ασφυκτική η προθεσµία των τριάντα ηµερών.
Στο άρθρο 13, θα χρησιµοποιηθεί το ΣΟΕ θα χρησιµοποιηθεί
για την αξιολόγηση, για την εκτίµηση. Απλώς υπενθυµίζω ότι το
αρκετοί από το ΣΟΕ είναι υπόδικοι για την υπόθεση του Βατοπεδίου. Μια τους θεωρούµε καλούς, µια κακούς ανάλογα µε τα
καλά και συµφέροντα.
Στο άρθρο 14, είναι ασφυκτική η προθεσµία των δεκαπέντε
ηµερών από την ηµεροµηνία κατάθεσης του φακέλου για να
υπάρξει γνωµοδότηση. Είναι ασφυκτική η προθεσµία αυτή.
Στο άρθρο 18 οι κλειστοί διαγωνισµοί και η διαδικασία των διακρατικών συµφωνιών δίνουν µεγαλύτερες δυνατότητες κατάχρησης.
Στο άρθρο 23, στη χορήγηση αδειών, αν περάσει ένα σύντοµο
χρονικό διάστηµα, δύο µήνες, τότε θεωρείται ότι δόθηκε η αίτηση. Είναι απαράδεκτο. Και µάλιστα θα τιµωρούνται και θα περνάνε από πειθαρχικό οι υπάλληλοι οι οποίοι καθυστέρησαν και πέρασε το δίµηνο. Αυτό θα σπρώχνει την υπόθεση στο να µην
γίνεται πραγµατικός έλεγχος. Θα βιάζονται αυτοί, γιατί θα κινδυνεύουν να τιµωρηθούν και δεν θα γίνεται ουσιαστικός έλεγχος.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξης χρόνου οµιλίας
του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Η τελευταία παρατήρηση είναι για την έγκριση των ειδικών
σχεδίων ολοκληρωµένης ανάπτυξης. Πρόκειται για πολύ σοβαρά
ζητήµατα που ανατρέπουν ότι ισχύει γενικώς. Τα ειδικά σχέδια
ολοκληρωµένης ανάπτυξης είναι κάτι το εξαιρετικό. Θα περνάν
µόνο µε αποφάσεις των Υπουργών. Αυτό είναι η ουσία. Χωρίς
γνώµη των ΟΤΑ, αν περάσει ένας µήνας, θα υπάρχουν κατ’ εξαίρεση διαδικασίες για αιγιαλό και παραλία. Θα παρακάµπτονται
εγκεκριµένα ρυµοτοµικά σχέδια και πολεοδοµικές µελέτες. Θα
τροποποιούνται ουσιαστικά για το συµφέρον του επενδυτή.
Τέλος, είναι τα φορολογικά για τα οποία µιλήσαµε εχθές που
υπάρχει πλήρης ευχέρεια να µην πληρώνει ένα ευρώ ο επιχειρηµατίας. Να µην κάνω ανάλυση. Είναι στο άρθρο 25, στην παράγραφο 4. Μπορεί µε βάση αυτά να αποφασίσει ο Υπουργός
Επικρατείας και το Υπουργικό Συµβούλιο ότι δεν πληρώνει φόρο
ούτε ένα ευρώ. Αυτό είναι η ουσία του ζητήµατος.
Τα θεωρούµε απαράδεκτα όλα αυτά και επί της αρχής και επί
των συγκεκριµένων ρυθµίσεων, τις οποίες αναφέραµε.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε τον κ.
Σκυλλάκο.
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Παρακαλείται ο ειδικός αγορητής του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Μαυρουδής Βορίδης να λάβει το λόγο.
Ορίστε, κύριε Βορίδη.
ΜΑΥΡΟΥ∆ΗΣ ΒΟΡΙ∆ΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Εν τάχει, σε µία ενδιαφέρουσα συζήτηση η οποία αναπτύχθηκε
χθες και στην οποία επιχειρήθηκε να δοθούν ορισµένες απαντήσεις σε κάποιες τοποθετήσεις από την πλευρά του Κοµµουνιστικού Κόµµατος της Ελλάδας, θα µου επιτρέψετε να πω το εξής.
Νοµίζω ότι το δίληµµα δεν µπορεί να αποφευχθεί. Μπορεί να
αποφευχθεί µόνο µε µία συνολική έννοια ανατροπής του κοινωνικού και οικονοµικού καθεστώτος και επιβολής ενός τελείως διαφορετικού καθεστώτος. Αυτό, όµως, ξαναλέω ότι είναι µία
επιλογή που νοµίζω ότι εν πολλοίς έχει γίνει από τη συντριπτική
πλειοψηφία του ελληνικού λαού. Έχει επιλέξει να διαβιοί σε καθεστώς ελευθερίας, σε καθεστώς δηµοκρατίας. Άρα, αυτό έχει
κριθεί.
Μέσα σ’ αυτό το καθεστώς ελευθερίας και δηµοκρατίας το µεγάλο ερώτηµα του πώς δηµιουργούνται οι θέσεις εργασίας παραµένει και αυτό είναι τελικά το κρίσιµο ζήτηµα. Συζητάµε για
την ανεργία, αλλά δεν µπορεί να συζητάµε υποκριτικά για την
ανεργία. Όποιος ενδιαφέρεται για την ανεργία, πρέπει να πει
στους ανέργους πώς θα βρούνε δουλειά. Και δουλειά δεν µπορούν να βρουν διοριζόµενοι στο δηµόσιο. ∆εν υπάρχει αυτή η
απάντηση. ∆ουλειά µπορούν να βρουν αν φτιαχτούν θέσεις εργασίας. Ποιος φτιάχνει τις θέσεις εργασίας; Τις θέσεις εργασίας
τις φτιάχνουν οι επιχειρήσεις, τις φτιάχνουν οι επιχειρηµατίες.
Πώς δηµιουργούνται οι επιχειρήσεις; ∆ηµιουργούνται και µε την
τοποθέτηση κεφαλαίου. Και µε άλλα βεβαίως και µε γνώσεις και
µε ικανότητες και φυσικά µε τη συµβολή των εργαζοµένων.
Χωρίς, όµως, την τοποθέτηση κεφαλαίου δεν δηµιουργούνται
επιχειρήσεις.
Άκουσα και ένα επιχείρηµα «δεν υπάρχει διακινδύνευση του
κεφαλαίου». Φυσικά και υπάρχει διακινδύνευση του κεφαλαίου.
Είναι πάρα πολλές οι επιχειρήσεις οι οποίες κλείνουν καθηµερινά. Φυσικά και υπάρχει κίνδυνος.
Άρα λοιπόν, δεν µπορεί να τα έχει όλα στη ζωή του, εκτός αν
αποφασίσει ότι η συνολική του πρόταση είναι ότι εµάς δεν µας
ενδιαφέρει να ζούµε σ’ αυτό το καθεστώς το οποίο διασφαλίζει
σειρά ελευθεριών, την ελευθερία ανάπτυξης προσωπικότητας,
την ελευθερία της επιλογής εργασίας, την ελευθερία της χρήσης σε τελευταία ανάλυση των χρηµάτων. Είναι τεράστιες οι
ελευθερίες οι οποίες δεν υπήρχαν σε καθεστώτα που υπερασπίζεται το Κοµµουνιστικό Κόµµα της Ελλάδας. Τι να κάνουµε τώρα;
Άρα, λοιπόν, να ξεκαθαρίσουµε πού θέλουµε να ζούµε. Και αυτό
είναι ένα ερώτηµα το οποίο και ο ελληνικός λαός δεν µπορεί να
το αποφύγει.
Τελειώνοντας όµως µ’ αυτή τη συζήτηση, ερχόµενος στο σχέδιο νόµου, θα πω ότι εµείς έχουµε εκφράσει ήδη από την επιτροπή στο άρθρο 1 την αντίρρησή µας για εκείνες τις επενδύσεις
στις οποίες δεν βλέπουµε µεγάλα ποσά. Και αναφέροµαι κυρίως
σε εκείνες τις επενδύσεις που εντάσσονται σε στρατηγικές επενδύσεις όπου παραδείγµατος χάριν προβλέπεται ότι θα υπάρχει
µία επένδυση µέσα στην τριετία 3 εκατοµµυρίων.
Έχω µία απλή ερώτηση να κάνω. Έρχεται κάποιος και σας το
προτείνει αυτό το πρόγραµµα. Το εντάσσετε στην στρατηγική
επένδυση. Το θεωρείτε στρατηγική επένδυση και δεν την κάνει
αυτή την επένδυση των 3 εκατοµµυρίων. Τι κυρώσεις έχει; Τι παθαίνει;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΟΒΛΙΑΣ (Υφυπουργός Περιφερειακής
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας): Έχει κυρώσεις. Το λέει
παρακάτω.
ΜΑΥΡΟΥ∆ΗΣ ΒΟΡΙ∆ΗΣ: Θα µου τις πείτε. Εγώ δεν τις είδα.
Γι’ αυτό το είπα.
Παραδείγµατος χάριν τα 3 εκατοµµύρια ανά τριετία είναι ένα
ποσό το οποίο δεν µπορεί να έχει όλες αυτές τις εύνοιες. Εγώ
λοιπόν, θα επιµείνω ότι κατά τη γνώµη µου θα έπρεπε να περιορίσουµε το νοηµατικό εύρος στις µεγάλες επενδύσεις, εκεί που
πραγµατικά έρχονται χρήµατα. ∆ιότι αλλιώς ανοίγουµε µία κουβέντα στην οποία κάποιος χωρίς να έχει φέρει ένα ευρώ, επειδή
υποτίθεται πως στο µέλλον θα κάνει µία επένδυση σε ανανεώσιµες πηγές ή στην εκπαίδευση, θα µπορεί να έχει όλες αυτές τις
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προβλέψεις και τα προνόµια που έχει το συγκεκριµένο σχέδιο
νόµου.
Για την εταιρεία έχω πει ότι απεικονίζει µία κυβερνητική ισορροπία και στην πραγµατικότητα απεικονίζει µία κυβερνητική ισορροπία στο γεγονός ότι µπορεί άλλος Υπουργός να διορίζει τον
πρόεδρο και άλλος Υπουργός να διορίζει τον διευθύνοντα σύµβουλο. Εναπόκειται σε έναν κανονισµό να ρυθµίσει τις σχέσεις
µεταξύ προέδρου και διευθύνοντα συµβούλου.
Θα µου επιτρέψετε να σας µεταφέρω την εµπειρία µου από
τις λεγόµενες 50-50 εταιρείες. Όπου υπάρχει 50-50, δηλαδή ένας
µέτοχος έχει το 50% του µετοχικού κεφαλαίου, άλλος µέτοχος
έχει το άλλο 50% του µετοχικού κεφαλαίου, είναι ο ορισµός της
παραλύσεως.
Είναι τελείως αδύνατο στην πρώτη διαφωνία να ληφθεί οποιαδήποτε απόφαση. Αυτό θα πάθετε εδώ. Θα υπάρχει διαφωνία µεταξύ του Υπουργού Επικρατείας και του Υπουργού Ανάπτυξης.
Αυτή θα αντικατοπτρίζεται και θα απεικονίζεται στον Πρόεδρο
και στον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο της εταιρείας και θα παραλύσει
η εταιρεία, θα παραλύσει όλο το σύστηµα.
Πρέπει να κάνετε επιλογή. Κάποιος θα έχει το πάνω χέρι. ∆ιαλέξτε ποιος θα έχει το πάνω χέρι. Αυτό πρέπει να λυθεί στο εσωτερικό της Κυβερνήσεως τώρα. ∆εν θα µπορεί να µεταφερθεί εν
συνεχεία στο εσωτερικό της εταιρείας. ∆εν θα µπορεί να λειτουργήσει η εταιρεία.
Έχω µιλήσει για το θέµα των αµοιβών των διορισµένων στο διοικητικό συµβούλιο. Υπάγονται στους περιορισµούς; ∆εν είναι
σαφές, δεν το έχετε λύσει. Αυτό αναφέρεται στο άρθρο 10 του
καταστατικού. Εκεί τίθεται ένα ζήτηµα ρυθµίσεων των αµοιβών
όσων διορίζονται στο διοικητικό συµβούλιο της εταιρείας. Ευθύνη και αµοιβή συµβούλων, δηλαδή στους µετέχοντες στο διοικητικό συµβούλιο συµβούλους.
Ερωτώ λοιπόν: Αυτές οι αµοιβές, επειδή εναπόκεινται σε µια
απόφαση της διυπουργικής επιτροπής των ∆ΕΚΟ, υπάγονται
στους γενικούς περιορισµούς που έχουµε ψηφίσει για τις αµοιβές στον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα; ∆εν το λέτε. Να το πείτε
σαφώς, γιατί εδώ απλώς τους εξαιρείτε. Λέτε ότι γίνεται µε τις
διατάξεις του 2005. ∆εν υπάρχει όµως αυτός που ψηφίστηκε
τώρα, ο πρόσφατος.
Θα καταψηφίσουµε τον ορισµό συµβούλων κατά παρέκκλιση.
Αυτό αναφέρεται στο άρθρο 5. Είναι µια επισήµανση που κάνει
και η επιστηµονική επιτροπή. Υπάρχει δυνατότητα να ορίζεται
συµβούλιο και να κανονίζονται οι αµοιβές τους κατά παρέκκλιση
της κείµενης νοµοθεσίας. ∆εν νοµίζω ότι υπάρχει λόγος παρεκκλίσεως εδώ από την κείµενη νοµοθεσία. Μπορείτε να ορίσετε
συµβούλους µε την κείµενη νοµοθεσία.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΟΒΛΙΑΣ (Υφυπουργός Περιφερειακής
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας): Έχει ενσωµατωθεί αυτή
η παρατήρηση.
ΜΑΥΡΟΥ∆ΗΣ ΒΟΡΙ∆ΗΣ: Έχει µπει; Γιατί δεν την είδα. Θα την
βάλετε µε τις σηµερινές; Εντάξει.
Πάµε στα άρθρα 6, 7 και 8, δηλαδή εγκρίσεις περιβαλλοντικών όρων, περιβαλλοντικές ρυθµίσεις, παραχωρήσεις χρήσης αιγιαλού και παραλίας. Εγώ, όπως ξέρετε, είµαι από αυτούς που
κάνουν κριτική στο Συµβούλιο της Επικρατείας, αλλά το κάνω κυρίως γιατί βλέπω απαράδεκτες καθυστερήσεις στην έκδοση αποφάσεων, οι οποίες υπονοµεύουν την επενδυτική δυνατότητα.
Εδώ, όµως, να ξεκαθαρίσουµε ορισµένα πράγµατα και το λέω
και σε σχέση µε το άρθρο 24, γιατί αυτά τα άρθρα θα τα καταψηφίσουµε. Θα πάρω ένα ακραίο παράδειγµα. Να µη µε παρεξηγήσει η κ. Πασχαλίδου, γιατί χρησιµοποίησε χθες ένα καθ’
υπερβολή σχήµα και το πήρατε κυριολεκτικώς. Το καθ’ υπερβολή
σχήµα στον προφορικό λόγο γίνεται προς υπογράµµιση. Μην κάνετε αντίκρουση επί της ουσίας. Είναι απλώς ένα υπερβολικό
σχήµα για να τονιστεί το τι εννοώ.
Θα χρησιµοποιήσω λοιπόν πάλι ένα υπερβολικό σχήµα. Ας
υποθέσουµε ότι αύριο το πρωί ο Υπουργός Επικρατείας αποφασίζει ότι η Μύκονος είναι ο κατάλληλος τόπος για να γίνει βιοµηχανική ανάπτυξη. Σε τελευταία ανάλυση πώς υπάρχει προστασία
εδώ πως ένας τέτοιος παράλογος Υπουργός δεν θα το κάνει;
Απαντώ: ∆εν υπάρχει προστασία. Μπορεί να κάµψει οποιαδήποτε
πολεοδοµική νοµοθεσία υπάρχει για την προστασία π.χ. ενός συ-
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γκεκριµένου παραδοσιακού χώρου. Μπορεί να παρακάµψει οποιαδήποτε νοµοθεσία υπάρχει για τον αιγιαλό.
Λέω λοιπόν ότι η απάντηση της Κυβερνήσεως σ’ αυτό θα
έπρεπε να είναι…
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Έχω δύο λεπτά, κύριε Πρόεδρε;
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ναι.
ΜΑΥΡΟΥ∆ΗΣ ΒΟΡΙ∆ΗΣ: Ευχαριστώ πολύ.
…«µην ανησυχείτε, κύριοι Βουλευτές, διότι εµείς έχουµε προβλέψει» –θα µπορούσε να είναι η απάντηση- «τα ειδικά σχέδια
ολοκληρωµένης ανάπτυξης». Εντάσσω δηλαδή τις συγκεκριµένες παρακάµψεις στα ειδικά σχέδια ολοκληρωµένης ανάπτυξης.
Τα ειδικά σχέδια ολοκληρωµένης ανάπτυξης, ακριβώς επειδή
προβλέπουν τον τρόπο ανάπτυξης µιας συγκεκριµένης περιοχής
στη λογική των στρατηγικών επενδύσεων, θα µπορούσε να είναι
οργανωµένα µε τέτοιο τρόπο, ώστε σε τελευταία ανάλυση να καταλαβαίνουµε πού τοποθετείται, για ποιο λόγο και µε ποια προοπτική, για να προστατεύεται και το περιβάλλον και ο χαρακτήρας, αν θέλετε, περιοχών, αλλά και ταυτόχρονα να διασφαλίζεται ένα αναπτυξιακό πρόταγµα.
Προσέξτε όµως. Η διατύπωσή σας στο άρθρο 24 για τα ειδικά
σχέδια είναι ότι «µπορεί να καταρτίζονται και να εγκρίνονται» δυνητικώς. ∆εν είναι προϋπόθεση η κατάρτισή τους, ώστε να υπαχθεί σε τελευταία ανάλυση η διαδικασία αυτής της πολεοδοµικής
παρακάµψεως και περιβαλλοντικής νοµοθεσίας µε την ύπαρξη
αυτών των σχεδίων.
Η δε ύπαρξη αυτών των σχεδίων εγώ είµαι 100% βέβαιος ότι
προφανώς θα έπρεπε να ενταχθεί στα γενικά και τα ειδικά χωροταξικά, ορισµένα από τα οποία –για να πούµε και καµµιά καλή
κουβέντα για τη Νέα ∆ηµοκρατία, πού και πού- είχε ξεκινήσει να
κάνει η Νέα ∆ηµοκρατία, µε τις όποιες διαφωνίες µπορεί να έχει
επί της ουσίας των σχεδίων αυτών. Είχε όµως ξεκινήσει µια διαδικασία.
Εποµένως, εάν δεν εντάξετε µέσα στο γενικό και ειδικό χωροταξικό σχεδιασµό της χώρας αυτά εδώ τα ειδικά σχέδια ολοκληρωµένης ανάπτυξης, όπως αντιλαµβάνεσθε είναι µία πάρα πολύ
ευρεία εξουσιοδότηση, την οποία θεωρώ ότι δεν µπορεί να σας
τη δώσει η Βουλή. Πώς θα καθίσουµε εδώ να βρούµε έναν περιορισµό; Αλλιώς, θα είναι ό,τι σκεφτεί ο Υπουργός. Αν του φανεί
του Υπουργού κάτι θα είναι στην ορθή και δικαία κρίση του
Υπουργού, του Πρωθυπουργού και της διϋπουργικής. Αν έχει
ορθή και δικαία κρίση, πάει καλά. Αν δεν έχει, πώς θα ελεγχθεί
αυτό; Και πώς µπορεί να ζητηθεί µία τόσο ευρεία εξουσιοδότηση
από το Κοινοβούλιο;
Εδώ, λοιπόν, κατά τη γνώµη µου υπάρχουν δύο προσεγγίσεις,
που µπορούν να το λύσουν το θέµα. Πρώτον: Να είναι υποχρεωτική η κατάρτιση των ειδικών σχεδίων ολοκληρωµένης ανάπτυξης, που σηµαίνει ότι εκδίδονται µε προεδρικά διατάγµατα, άρα
κατ’ αρχάς υπάγονται στον έλεγχο του ΣτΕ. Κάνοντάς το αυτό,
για να περάσουν από το ΣτΕ, - θα σας έλεγα ότι θα πρέπει να
µπορείτε να τα εντάξετε στο γενικό χωροταξικό και στα ειδικά
χωροταξικά, δεν γίνεται διαφορετικά. Εποµένως, εγώ αυτές τις
παρατηρήσεις τις θεωρώ µείζονος σηµασίας για το θέµα αυτό.
Εάν δεν υπάρξουν, είναι σαφές ότι θα καταψηφίσουµε τα συγκεκριµένα άρθρα.
Περνάω άλλες επιµέρους παρατηρήσεις και πηγαίνω µόνο
στην τελευταία. Εντάσσετε και εκκρεµούσες επενδύσεις στις µεγάλες στρατηγικές. Εκεί επιτρέψτε µου να πω ότι εγώ έχω µία
επιφύλαξη –θεωρώ ότι είναι µία επιφύλαξη τάξεως- επειδή βάζετε και το αφήνετε ανοιχτό το θέµα της µελλοντικής επένδυσης
των τριών εκατοµµυρίων, υπάρχει ο κίνδυνος να βάλετε τις στρατηγικές επενδύσεις, επενδύσεις οι οποίες είναι εκκρεµούσες µεν
άλλα δεν πληρούν και εποµένως να αρχίσει µία ευνοιοκρατία
ποιες µπαίνουν και ποιες δεν µπαίνουν. Το λέω ευθέως. Με αυτήν
τη διάταξη, ότι µπορείτε να βάλετε εκκρεµούσες, χωρίς να υπάρχει ελάχιστο όριο ποσού αλλά µε µελλοντική εκτίµηση του αν
πρόκειται να γίνει επένδυση, µένετε εκτεθειµένοι. ∆ιότι ουσιαστικά θα µπει σε αυτό το ευνοιοκρατικό καθεστώς, κάποιες θα
µπούνε, κάποιες δεν θα µπούνε και θα αρχίσουν οι ανταγωνιστές
να διαµαρτύρονται. Ανοίγει, κατά τη γνώµη µου, µε το άρθρο 1,
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στο 25, πηγή διαφθοράς. Στην παράγραφο 4 του 25, επαναλαµβάνω το γνωστό επιχείρηµα, ότι δεν είναι δυνατόν να υπάρχουν
ειδικά φορολογικά καθεστώτα, παρά µόνο αν αφορούν το σύνολο των επιχειρήσεων ενός κλάδου. ∆εν µπορεί να υπάρξει ειδικό φορολογικό καθεστώς, γιατί διαλύει τον ανταγωνισµό.
Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε τον κ.
Βορίδη.
Παρακαλείται η ειδική αγορήτρια του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς, κ. Ευαγγελία Αµµανατίδου-Πασχαλίδου, να
λάβει το λόγο.
Ορίστε, κυρία Αµµανατίδου, έχετε το λόγο.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙ∆ΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙ∆ΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Τα είπαµε και χθες για το fast track, το έχουµε καταψηφίσει επί
της αρχής, και θα πάµε και στα άρθρα, διότι θεωρούµε ότι υπάρχει παράκαµψη των νόµιµων διαδικασιών, διότι εδώ ακυρώνονται
δασαρχεία, ακυρώνονται υπηρεσίες που γνωµοδοτούσαν για σοβαρότατα ζητήµατα, τα οποία θα τεθούν µετά την εφαρµογή του
σχεδίου νόµου που συζητούµε για το fast track.
Χθες -και θα ήθελα να είναι εδώ και ο κ. Παµπούκης- στην τοποθέτησή του αναφέρθηκε στο ότι πρέπει να υπάρχει συνεννόηση εξουσιών. Επειδή εγώ θεώρησα ότι η αναφορά ήταν
σχετική, αν θυµάµαι καλά, µε το Συµβούλιο της Επικρατείας, θα
πρέπει να διευκρινιστεί τι ακριβώς εννοούσε ο κύριος Υπουργός,
διότι αν θεωρούµε ότι η Κυβέρνηση µπορεί να παρεµβαίνει στον
ανεξάρτητο ρόλο της δικαιοσύνης, αυτό εγείρει ένα σοβαρότατο
ζήτηµα. Φαντάζοµαι ότι θα µου απαντήσει ο κύριος Υπουργός,
όταν θα µιλήσει.
Το άρθρο 1 αναφέρεται στην δηµιουργία υπεραξίας στο χώρο
της εκπαίδευσης, έρευνας και της τεχνολογίας µετά από τις νοµοτεχνικές βελτιώσεις. Πρέπει να διευκρινιστεί ποια θα είναι
όµως η επένδυση, τι κόστος θα έχει και ποια θα είναι η βιωσιµότητά της. Άρα εδώ µπορούν να ενταχθούν τα πάντα κατά το δοκούν. Βεβαίως, προστίθενται κριτήρια στο πώς ορίζονται οι
στρατηγικές επενδύσεις, εκείνες που επιφέρουν ποσοτικά και
ποιοτικά αποτελέσµατα στην εθνική οικονοµία, ενώ λέτε ότι παράλληλα προάγουν την έξοδο από την οικονοµική κρίση. Αυτό
διασφαλίζει αυτά που προανέφερα και ξέρουµε πού είµαστε. Και
από χθες παίζετε ένα ολόκληρο θέµα της τρίτης δόσης. Καταλαβαίνετε ότι αυτή η οικονοµική κρίση βάλλει τα περισσότερα
στρώµατα της ελληνικής κοινωνίας κι εδώ δεν ξέρουµε τι θα
γίνει, τι θα παραχωρείται, τι θα εκχωρείται και σε ποιους.
Άρθρο 3, κριτήρια υπαγωγής. Αυτό το άρθρο είναι ασαφές και
ανοικτό σε ερµηνείες κατά περίπτωση. ∆εν λειτουργεί ως ορισµός όρων και περιλαµβάνει δυνητικά τα πάντα. Είναι εξαιρετικά
υποκειµενικοί οι παράγοντες επιλογής που ενισχύουν τον κύριο
Υπουργό Επικρατείας και τη ∆ΕΣΕ και καθιστούν τη διαδικασία
αδιαφανή.
Παρ’ όλο που έχουν γίνει νοµοτεχνικές βελτιώσεις, παρ’ όλο
που έχει βγει το άρθρο 4, υπάρχουν διατάξεις –που εµείς βεβαίως κάνουµε τη δική µας κριτική- όπου θα έπρεπε εδώ τα κριτήρια αξιολόγησης να ήταν αντικειµενικά.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Ζ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ)
Βέβαια να πω ότι επαναφέρατε την ανάρτηση στο διαδίκτυο,
κάτι που υπήρχε και στο νόµο του 2009 της Νέας ∆ηµοκρατίας
και µετά από τις αντιρρήσεις το επαναφέρατε.
Στο νέο άρθρο 4 «ΕΠΕΝ∆ΥΣΤΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α Α.Ε.» -έσοδα
της ανώνυµης εταιρείας- µεταξύ άλλων προβλέπονται έσοδα από
ετήσια επιχορήγηση από το Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων.
Ξέρουµε ότι µειώνεται το Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων
από 9,6 δισεκατοµµύρια το 2009 σε 9 δισεκατοµµύρια το 2010
και σε προβλεπόµενο 8,7 δισεκατοµµύρια το 2011, δηλαδή µειωµένο κατά 300 εκατοµµύρια, ήτοι 3,3%, που ίσως συρρικνωθεί
βάσει της δηµοσιονοµικής προσαρµογής στο µνηµόνιο. Πώς θα
το εντάξετε στο Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων;
Νέο άρθρο 5, σύµβουλοι. Εδώ η σύναψη των συµβάσεων δύναται να γίνει µε ή χωρίς διαγωνισµό κατά παρέκκλιση της κείµενης νοµοθεσίας και εξαιρούνται οι διατάξεις του άρθρου 19,
παράγραφος 7, του π.δ. 774 και του άρθρου 6 του ν. 2527/1997.
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Η σύναψη της σύµβασης συµβούλων, αφού γίνεται κατ’ εξαίρεση, προβλέπει έλεγχο νοµιµότητας από το ελεγκτικό συνέδριο,
πριν συναφθεί η σύµβαση παροχής υπηρεσιών που υπερβαίνουν
τα 500 εκατοµµύρια δραχµές, όπως αναφερόταν, ή το 1,5 εκατοµµύριο ευρώ, µε την τροποποίηση του άρθρου 2 του ν. 3060.
Το ίδιο ισχύει και για το ν. 3775 του κ. Σουφλιά. Άρα, τώρα
έχουµε τη σύµβαση µε τους ιδιώτες και τις ιδιωτικές εταιρείες
που κοστολογούνται σε αυτό το ύψος, χωρίς όµως τον έλεγχο
του ελεγκτικού.
Όλη η διαδικασία αξιολόγησης είναι γενικόλογη και δίχως τα
κριτήρια διασφάλισης διαφάνειας και αµεροληψίας, παρ’ όλο
που θα αναφαίνονται στο διαδίκτυο. Η αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων µπορεί να ανατίθεται σε πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου.
Το νοµοσχέδιο εµπιστεύεται στους συµβούλους να του υποδείξουν αν στο υπό κρίση επενδυτικό έργο υπάρχει σύγκρουση
του δικού του συµφέροντος µε το δηµόσιο συµφέρον. Βασιζόµενοι σε ποια κριτήρια µπορούµε εµείς να εµπιστευθούµε το δηµόσιο συµφέρον σε ιδιώτες συµβούλους ή στους επενδυτές;
Υπάρχει πολύ σοβαρός λόγος που έχει θεσπιστεί η σύναψη συµβάσεων του δηµοσίου µε διαγωνισµό και αυτός είναι η διαφάνεια. Όλα αυτά θα πρέπει να είναι υπό δηµόσιο έλεγχο και όχι
υπό την κρίση ιδιωτικών συµβούλων.
Νέο άρθρο 6, έγκριση περιβαλλοντικών όρων. Το άρθρο σχετίζεται άµεσα µε το νέο άρθρο 24 του παρόντος σχεδίου νόµου
που αφορά τα ΕΣΟΑ, τα οποία καταργούν όλη την κείµενη νοµοθεσία. Ωστόσο, η εκτίµηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων πρέπει να περιλαµβάνει και την εκτίµηση εναλλακτικών λύσεων,
αλλιώς δεν έχει νόηµα.
Στην παράγραφο 2 του άρθρου 6, εφόσον έχει εγκριθεί η µελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, τότε δεν χρειάζεται γνωµοδότηση της υπηρεσίας γεωργίας, του ΕΤΑΧ, της δασικής ή κάθε
άλλης υπηρεσίας για να γίνεται αναγκαστική απαλλοτρίωση.
Αυτό το θεωρούµε απαράδεκτο.
Βέβαια, κάνατε µια εξαίρεση των περιοχών απόλυτης προστασίας από την υλοποίηση επενδύσεων µε τη διαδικασία fast
tract. Αυτό είναι αυτονόητο ότι έπρεπε ήδη να έχει εξαιρεθεί από
την αρχή.
Νέο άρθρο 7, πολεοδοµικές ρυθµίσεις. Καλό θα ήταν, όπως
κάνατε µε το άρθρο 4, να είχατε διαγράψει και το νέο άρθρο 7
(παλιό άρθρο 8). Επιτρέπονται παρεκκλίσεις από τους ισχύοντες
όρους και περιορισµούς δόµησης της περιοχής, καθώς και από
τις διατάξεις του ΓΟΚ. Πρόκειται για µια απαράδεκτη ρύθµιση, η
οποία κατά πάγια νοµολογία του Συµβουλίου της Επικρατείας,
έχει κριθεί ως ευθέως αντιβαίνουσα το άρθρο 24 του Συντάγµατος. Οι παρεκκλίσεις αυτές ανοίγουν το δρόµο σε περιβαλλοντικά εγκλήµατα. Εδώ δεν πάτε να διασφαλίσετε το περιβάλλον,
αλλά τον ιδιώτη επενδυτή.
Τι γίνεται, όσον αφορά την παραχώρηση χρήσης αιγιαλού και
παραλίας που ο χαρακτήρας της όχθης, του αιγιαλού και της παραλίας είναι θέµα δηµοσίου;
Η διάταξη αγνοεί κυνικά τη σύσταση, που είχε κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ολοκληρωµένη διαχείριση των παράκτιων
περιοχών, που ζητά από τα κράτη-µέλη να ελέγξουν την περαιτέρω πολεοδόµηση και να εγγυηθούν ότι η εκµετάλλευση των
µη αστικών περιοχών σέβεται τα φυσικά χαρακτηριστικά του παράκτιου περιβάλλοντος.
Η παραχώρηση γίνεται µε προεδρικό διάταγµα, γιατί θεωρείται ότι θα περάσει από το ΣτΕ, όµως, οι γνωµοδοτήσεις ΟΤΑ,
υπουργείων, ΕΟΤ, που προβλέπονταν από το άρθρο 13 του ν.
2971/2001 βλέπουµε να αίρονται. Η διάταξη προβλέπει στην παράγραφο 4 δυνατότητα µετατόπισης του αιγιαλού µε τη κατασκευή έργων και προβλέπει οικονοµικά κίνητρα για την ενέργεια
αυτή, τη δυνατότητα παραχώρησης ή κατά χρήση εκµίσθωσης.
Ωστόσο, το ισχύον πλαίσιο στο άρθρο 23 του ν. 2971/2001
αντιµετωπίζει τη δηµιουργία του αιγιαλού ως φυσικό φαινόµενο
και προβλέπει τεχνητές προσχώσεις µόνο στην περίπτωση ζώνης
λιµένα. Η διάταξη εγκυµονεί τον κίνδυνο σοβαρών αλλοιώσεων
και επενδύσεων στα ευπαθή οικοσυστήµατα της ακτής.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
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Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα για λίγο την ανοχή σας.
Θα µιλήσω για το διάδροµο προσαπογείωσης 1028. Είναι ο
διάδροµος του αεροδροµίου Θεσσαλονίκης, ο οποίος κατασκευάζεται. Ήδη το 2006, όταν είχε γίνει µία σύσκεψη στην Περαία Θεσσαλονίκης, οι ίδιες οι υπηρεσίες µας είπαν για τη µελέτη
περιβαλλοντικών επιπτώσεων, ότι θα έχουµε µία πρόσχωση προς
την παραλιακή ζώνη, προς την ξηρά δηλαδή, µισό µέτρο κατά
έτος και θα υπάρχει προσάµµωση σ’ αυτό το µπάζωµα στο Θερµαϊκό, το οποίο είναι ένα χιλιόµετρο επί 400 µέτρα.
Θέλω να σας πω, ότι στα δύο χρόνια είχε µπει η θάλασσα όχι
ένα µέτρο, αλλά δυόµιση µέτρα. Καταλαβαίνετε ότι αυτό θεωρείται περιβαλλοντικά καταστροφικό. Τέτοιες θα είναι οι επενδύσεις fast track.
Περνώντας στα βοηθητικά και συνοδά έργα στο άρθρο 9, η
διαδικασία έγκρισης και αδειοδότησης των βοηθητικών ή συνοδών έργων θα αποτελεί στοιχείο της διαδικασίας αδειοδότησης
του κυρίου επενδυτικού σχεδίου.
Είµαστε αντίθετοι µε την αποσπασµατική έγκριση και χωροθέτηση, καθώς το σπάσιµο έργων αποτελεί αδιαφανή και περιβαλλοντικά απαράδεκτη µέθοδο. Η επιβολή υποχρέωσης από
φορείς του δηµοσίου και του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα να
εκτελούν τα συνοδά έργα κατά προτεραιότητα δηµιουργούν δύο
ταχύτητες για την εξυπηρέτηση από το δηµόσιο και µία ανισότητα στην αντιµετώπιση. Μπήκε πάλι έντονος ο φόβος καθυστέρησης ή ακύρωσης έργων στην επιτροπή, τα οποία ήταν σε
εξέλιξη, διότι εδώ κατά προτεραιότητα πέφτουν σε αυτούς τους
δηµόσιους οργανισµούς ή του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα να κάνουν όλα τα έργα συνοδά και βοηθητικά για τις επενδύσεις fast
track.
Στο άρθρο 10, στις αναγκαστικές απαλλοτριώσεις, τα ακίνητα
ιδιοκτησίας του ελληνικού δηµοσίου παραχωρούνται δωρεάν.
Στην περίπτωση ύπαρξης δασικών εκτάσεων η απαλλοτρίωση
κηρύσσεται µε µία απλή υπουργική απόφαση. Βεβαίως, βγήκε η
διάταξη που έλεγε, «χωρίς να απαιτείται η τήρηση διαδικασίας
χαρακτηρισµού εκτάσεων, χωρίς γνωµοδοτήσεις». Αυτό, όµως,
δεν αναιρεί την αντισυνταγµατικότητα. Επιτρέπεται η απαλλοτρίωση υπέρ του δηµοσίου ευρύτερων ζωνών, πέραν από τις
εκτάσεις που είναι αναγκαίες, για την κατασκευή των έργων µε
αιτιολογηµένη ΚΥΑ, όπως αναφέρει το παρόν σχέδιο νόµου.
Το τι όµως είναι απαραίτητο και το τι όχι για να απαλλοτριωθεί
και πέραν από την επένδυση στον ευρύτερο γύρω χώρο, πάλι θα
αποφασίζεται µε συνοπτικές διαδικασίες, χωρίς τη γνώµη των τοπικών κοινωνιών, χωρίς πολιτικό και κοινωνικό έλεγχο.
Στο άρθρο 12 «∆ικαστική προσβολή αναγκαστικών απαλλοτριώσεων», τα χρονικά περιθώρια είναι ασφυκτικά και δηµιουργούν δύο µέτρα και δύο σταθµά στην εκδίκαση των υποθέσεων.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Κύριε Πρόεδρε, µπορώ να έχω την ανοχή σας, γιατί είναι µεγάλο το θέµα;
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Όσο γίνεται πιο σύντοµα, σας παρακαλώ.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΑΝΑΤΙ∆ΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙ∆ΟΥ: Ευχαριστώ.
Βέβαια, έχουν γίνει διάφορες χρονικές επιµηκύνσεις. Αλλά
πάλι στη νέα διατύπωση λέει, ότι η εξέταση θα γίνεται κατά απόλυτη προτεραιότητα. Είναι εδώ η αρχή της ισότητας, που έχει
επίσης το ίδιο πρόβληµα που ανέφερα πιο πάνω.
Στο άρθρο 14 µε πρωτοβουλία του Υπουργού Επικρατείας η
απόφαση της ∆ιϋπουργικής Επιτροπής Στρατηγικών Επενδύσεων για την ένταξη µιας επενδυτικής πρότασης στη διαδικασία
fast track θα κυρώνεται από τη Βουλή, εφόσον όµως το απαιτεί
ο νόµος ιδίως στις περιπτώσεις σύµπραξης δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα, ή θα ενηµερώνεται η Βουλή για τη σχετική ένταξη σε
περιπτώσεις ιδιωτικών επενδύσεων.
Η προηγούµενη διατύπωση σίγουρα ήταν ότι η απόφαση ∆ΕΣΕ
µπορεί να ακυρώνεται ή και να ενηµερώνεται από τη Βουλή.
Αυτό, όµως, δεν σηµαίνει ότι εµείς εδώ διασφαλιζόµαστε. Και
προστίθεται και στο άρθρο 16 το ποσό της διαχειριστικής αµοιβής, όπου δεν υπήρχε προώθηση, που υπολογίζεται βάσει του
κόστους της επένδυσης σε ποσοστό 2%.
Στο άρθρο 19 -διαδικασία ανάθεσης- ο φάκελος δηµοπράτη-
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σης του έργου θα υποβάλλεται κατά περίπτωση στη Βουλή για
κύρωση, εφόσον προβλέπεται στον φάκελο δηµοπράτησης. Άρα,
η ∆ΕΣΕ πρέπει να βάλει ρητές διατάξεις που να λένε ότι ο φάκελος δηµοπράτησης θα πηγαίνει στη Βουλή.
Στο άρθρο 22 -χορήγηση αδειών- εκβιάζονται οι αρµόδιοι
υπάλληλοι, παρόλο ότι υπάρχει µία αύξηση των χρονικών περιθωρίων ακόµη ένα µήνα.
Στο άρθρο 24 -Ειδικά Σχέδια Ολοκληρωµένης Ανάπτυξης Περιοχών- οι διατάξεις αυτές µε τα ΕΣΟΑΠ που εκπονούνται µε συνοπτικές διαδικασίες υποθηκεύουν την ολοκλήρωση του
χωροταξικού σχεδιασµού. Οι ασφυκτικές προθεσµίες κινδυνεύουν να οδηγήσουν σε χαριστικές διαδικασίες, µε µηδενικό
έλεγχο και κατισχύουν ζώνες οικιστικού ελέγχου, ρυµοτοµικά
σχέδια, πολεοδοµικές ζώνες και χρήσεις γης.
Τα περιφερειακά χωροταξικά πλαίσια και τα ειδικά πλαίσια χωροταξικού σχεδιασµού δεν έχουν ολοκληρωθεί ή δεν έχουν κυρωθεί, άρα τα ΕΣΟΑΠ θα είναι αυτά που θα διαµορφώσουν το
πλαίσιο της κάθε περιοχής και θα προσαρµόσουν στο πλαίσιο
που βολεύει την αντίστοιχη επένδυση.
Με το σχέδιο νόµου στις περιοχές των µεγάλων έργων καταργούνται συνολικά ή µερικά όλες οι περιβαλλοντικές χωροταξικές πολεοδοµικές διατάξεις και θεσπίζονται νέες. Επειδή
σχεδόν κάθε έργο µπορεί να χαρακτηριστεί µεγάλο, η ανατροπή
των ειδικών διατάξεων θα είναι γενική κατά τα συµφέροντα των
εκάστοτε επενδυτών. Παρακάµπτεται η γνώµη των ΟΤΑ, αν δεν
δηµοσιοποιηθεί εντός ενός µήνα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ολοκληρώστε, αν
έχετε την καλοσύνη, σας παρακαλώ.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙ∆ΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙ∆ΟΥ: Τελείωσα, κύριε Πρόεδρε.
Γενικεύεται η δυνατότητα για κάθε έργο που θα χαρακτηρίζεται µεγάλο να παραβιάζονται οι διατάξεις περί αιγιαλού και παραλίας. Η παραχώρηση γίνεται χωρίς την εφαρµογή της
διάταξης 14 του ν. 2971 «Παραχώρηση αιγιαλού, εκτέλεση
έργων», όπου προβλέπονται γνωµοδοτήσεις φορέων. Καταργούνται όλα τα σχέδια που χαρακτηρίζονται κατά βούληση µεγάλα. Η σχέση χρήσεων γης µε τον ΕΣΟΑΠ πρέπει να διευκρινιστεί και ο καθορισµός χρήσεων προϋποθέτει γνωµοδότηση
του Κεντρικού Συµβουλίου Χωροταξίας και Περιβάλλοντος.
Καταργούνται τα εγκεκριµένα χωροταξικά ρυµοτοµικά σχέδια
και οι πολεοδοµικές µελέτες κατά παρέκκλιση. Πρέπει να επανέλθουν οι προθεσµίες που προβλέπονται στην ΚΥΑ που µιλάνε
για την στρατηγική περιβαλλοντική εκτίµηση των µεγάλων
έργων.
Και βέβαια, το άρθρο 25 είναι κατάπτυστο, διότι υπάρχουν φιλοεπενδυτικές φοροαπαλλαγές για τους ιδιώτες επενδυτές.
Εµείς καταψηφίζουµε τα άρθρα όλου του σχεδίου νόµου που
έχει έρθει, γιατί θεωρούµε ότι εκχωρεί, παραχωρεί δηµόσιο
πλούτο µε απίστευτες φορολογικές απαλλαγές, τη στιγµή που
το µεγαλύτερο ποσοστό των συµπολιτών µας βρίσκεται στα πρόθυρα της εξαθλίωσης.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε την
κ. Αµµανατίδου-Πασχαλίδου, ειδική αγορήτρια του Συνασπισµού
Ριζοσπαστικής Αριστεράς.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πριν εισέλθουµε στον κατάλογο
των οµιλητών επί των άρθρων, έχω την τιµή να σας ανακοινώσω
το ∆ελτίο Επικαίρων Ερωτήσεων της Παρασκευής 19 Νοεµβρίου
2010.
Α. ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Πρώτου Κύκλου (Άρθρο 130 παράγραφος 2 και 3 του Κανονισµού της Βουλής):
1. Η µε αριθµό 193/16-11-2010 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Ιωάννη Βούρου προς τον Υπουργό Πολιτισµού και Τουρισµού, σχετικά µε
την αντιµετώπιση των προβληµάτων των προπονητών και του
προπονητηρίου της Εθνικής οµάδας στίβου κ.λπ..
2. Η µε αριθµό 188/16-11-2010 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή της Νέας ∆ηµοκρατίας κ. Αθανασίου Μπούρα προς τον
Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυ-
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βέρνησης, σχετικά µε τη µεταφορά καίριων υπηρεσιών για την
Περιφέρεια Ανατολικής και ∆υτικής Αττικής κ.λπ..
3. Η µε αριθµό 202/16-11-2010 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Νικολάου Μωραΐτη προς τους Υπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων
και Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σχετικά µε
τις αυξήσεις στις τιµές ζωοτροφών, λιπασµάτων και καυσίµων
για τους αγρότες κ.λπ..
4. Η µε αριθµό 198/16-11-2010 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Γεωργίου Ανατολάκη προς τον Υπουργό Πολιτισµού και Τουρισµού, σχετικά µε
το Ολυµπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών κ.λπ..
5. Η µε αριθµό 201/16-11-2010 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. ∆ηµητρίου
Παπαδηµούλη προς τους Υπουργούς Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Οικονοµικών, σχετικά µε τον αναπτυξιακό νόµο, την πορεία του ΕΣΠΑ κ.λπ..
Β. ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ∆εύτερου Κύκλου (Άρθρο 130 παράγραφος 2 και 3 του Κανονισµού της Βουλής):
1. Η µε αριθµό 192/16-11-2010 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Παντελή Οικονόµου προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τη
θωράκιση της κινητής και ακίνητης δηµόσιας περιουσίας κ.λπ..
2. Η µε αριθµό 189/16-11-2010 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή της Νέας ∆ηµοκρατίας κ. Ελευθερίου Αυγενάκη προς την
Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής,
σχετικά µε την απλοποίηση και την επιτάχυνση εγκρίσεων αδειοδότησης των Οικοδοµικών Συνεταιρισµών της χώρας κ.λπ..
3. Η µε αριθµό 203/16-11-2010 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Νικολάου Παπακωνσταντίνου προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης, σχετικά µε την αντιµετώπιση των προβληµάτων
λειτουργίας στο νοσοκοµείο «Αγία Όλγα» κ.λπ..
4. Η µε αριθµό 196/16-11-2010 επίκαιρη ερώτηση του Ανεξάρτητου Βουλευτή κ. Αθανασίου Λεβέντη προς τον Υπουργό Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την αναγκαιότητα επαρκούς ενηµέρωσης και επαρκών µέτρων προφύλαξης για τον ιό
HIV/AIDS στη Χώρα µας κ.λπ..
Καλώ στο Βήµα τον Ανεξάρτητο Βουλευτή Αχαΐας κ. Νικόλαο
Τσούκαλη.
Κύριε Τσούκαλη, έχετε το λόγο για οκτώ λεπτά.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ.
Η οµιλία µου σήµερα, όπως καταλαβαίνετε, είναι διαφορετική
από τη χθεσινή που δεν µπόρεσα να την αναγνώσω. Θα περιοριστώ σε κάποιες παρατηρήσεις επί των άρθρων.
Χθες, ο αγαπητός µου συνάδελφος, ο Βουλευτής της ∆ηµοκρατικής Αριστεράς, ο Αθανάσιος Λεβέντης, τεκµηρίωσε τη θέση
µας όσον αφορά το σχέδιο νόµου και για ποιο λόγο ψηφίσαµε
«ΚΑΤΑ» επί της αρχής. Τόνισε επανειληµµένα ότι η ∆ηµοκρατική
Αριστερά είναι υπέρ των επενδύσεων, υπέρ και των ελληνικών
και των ξένων επενδύσεων και των µικρών και των µεγάλων,
πλην, όµως, η αγωνία µας κατά τη συζήτηση αυτού του νοµοσχεδίου και στην επιτροπή, αλλά και σήµερα εδώ, είναι να τεθεί
η κόκκινη γραµµή όσον αφορά την παραβίαση των κεκτηµένων
της χώρας σε σχέση µε τις επενδύσεις αυτές. Αναφέροµαι, βεβαίως, στο κεκτηµένο το νοµικό, το περιβαλλοντικό, το κοινωνικό, το πολιτισµικό, κάτι το οποίο, δυστυχώς, το νοµοσχέδιο
αυτό δεν έχει καθορίσει.
Κατά τη συζήτηση του νοµοσχεδίου στη διαρκή επιτροπή καταθέσαµε αναλυτικό υπόµνηµα τροπολογιών. Σήµερα, θα περιοριστώ και θα σταχυολογήσω κάποιες από αυτές, ούτως ώστε να
τις αξιολογήσει, έστω και την τελευταία στιγµή, ο κύριος Υπουργός κατά τη διαµόρφωση του τελικού νοµοσχεδίου.
Όσον αφορά το άρθρο 1, αυτό καθορίζει τα κριτήρια βάσει
των οποίων ένα έργο θα χαρακτηριστεί ως µεγάλο και θα ενταχθεί στις διατάξεις του παρόντος νοµοσχεδίου. Όµως, τα κριτήρια που αναφέρει τίθενται κατ’ αρχάς διαζευκτικά, κάτι που είναι
πάρα πολύ ρευστό όσον αφορά την ένταξη των έργων αυτών και
βεβαίως, σε καµµία περίπτωση δεν είναι αντικειµενικά. Κι αναφέροµαι ιδιαίτερα στο τρίτο και τέταρτο, όπου σύµφωνα µε εκτιµήσεις και ειδικών, διευρύνουν κατά πολύ την έννοια της

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΚΒ’ - 18 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010

στρατηγικής επένδυσης. ∆εν περιελήφθησαν κριτήρια, τα οποία
τέθηκαν στην επιτροπή και που αφορούν, βεβαίως, το βαθµό
ανάπτυξης ή υπανάπτυξης περιφερειών, δηλαδή, δεν τέθηκαν
περιφερειακά κριτήρια µε σκοπό τη σύγκληση.
Το άρθρο 1, επιπλέον, βρίθει ασαφειών που προµηνύουν σοβαρά προβλήµατα εφαρµογής και αφήνουν ανοιχτό πεδίο για
ελαστική ερµηνεία, µε προφανείς επιπτώσεις, τόσο για το φυσικό περιβάλλον, όσο και για την ίδια την περιβαλλοντική νοµοθεσία, η οποία καταστρατηγείται µε τις διατάξεις του παρόντος
νοµοσχεδίου. Θα πρέπει να διατυπωθεί ρητά ότι οι επενδύσεις
αυτές θα αφορούν µόνιµες θέσεις εργασίας για να αποσοβηθεί
ο κίνδυνος να χρησιµοποιηθούν ως κριτήριο για την ένταξη της
επένδυσης σ’ αυτή τη διαδικασία και οι θέσεις εργασίας, οι
οποίες δηµιουργούνται κατά την κατασκευή του έργου.
Μία ενδιαφέρουσα πτυχή που αναδείχθηκε στην επιτροπή
αφορούσε το ζήτηµα των εισαγωγών.
Θα µπορούσατε, κύριε Υπουργέ, να παρέχετε κριτήρια στις
επιχειρήσεις που αντικαθιστούν µεγάλο µέρος των εισαγωγών,
ούτως ώστε να ενταχθούν και να ενταχθεί και αυτή η προϋπόθεση στα κριτήρια.
Στο κεφάλαιο ∆’, στο άρθρο 11, όσον αφορά τη στελέχωση
της εταιρείας «Επενδύστε στην Ελλάδα», αναφέρεται ότι οι συµβάσεις των στελεχών θα είναι αορίστου χρόνου και επιτρέπονται
και οι µετατάξεις. Σύµφωνα µε όσα διαδραµατίζονται στη χώρα
µας τους τελευταίους µήνες, το ελληνικό δηµόσιο και ο ευρύτερος δηµόσιος τοµέας απασχολεί µεγάλο και ικανό αριθµό προσωπικού. Γιατί κάποιοι από αυτούς τους υπαλλήλους να µη
στελεχώσουν τον νέο οργανισµό; Γιατί θα πρέπει να οδηγηθούµε
και πάλι στις προσλήψεις νέων ατόµων µε συµβάσεις, που µοιάζουν, µάλιστα, να είναι προνοµιακές; Απλώς, αναφέρω ότι οι συµβάσεις αυτές θα είναι αορίστου χρόνου για µία εταιρεία που
προβλέπεται να έχει διάρκεια ζωής πενήντα ετών.
Αντίστοιχα, στο κεφάλαιο ΣΤ’, στο άρθρο 6 η πρόσληψη συµβούλων θα γίνεται µε ή χωρίς διαγωνισµό. Αρκετοί οργανισµοί
στην Ελλάδα έχουν λειτουργήσει µέχρι σήµερα µε το συγκεκριµένο µοντέλο: διοικητικό συµβούλιο, σύµβουλοι διοικητικού συµβουλίου και στελεχιακό προσωπικό. Υπάρχει ένδειξη ότι αυτό το
µοντέλο έχει λειτουργήσει πετυχηµένα; Απλές δοµές και η
ύπαρξη ενός κέντρου λήψης αποφάσεων είναι συνήθως αυτά
που λείπουν από τέτοιου είδους οργανισµούς. Θα πρέπει, όχι
µόνο ο διαγωνισµός να είναι απαραίτητος, αλλά και να εξετάζεται η τυχόν σχέση µε τον επενδυτή.
Θεωρούµε ότι το κεφάλαιο Β’ πραγµατικά καθιστά την Ελλάδα, δυστυχώς, αντικείµενο εµπορίου. Στο άρθρο 7, όσον αφορά την έγκριση περιβαλλοντικών όρων, τα στενά χρονικά
περιθώρια και η υποστελέχωση των υπηρεσιών θα οδηγήσουν
σε χαριστικές διαδικασίες µε µηδενικό έλεγχο, ακριβώς γιατί το
πρόβληµα στην Ελλάδα -όπως έχουµε επανειληµµένα τονίσειείναι πολύπλευρο. Σύµφωνα µε το νοµοσχέδιο, η «κατά νόµο» –
όπως αναφέρεστε, σε εισαγωγικά- έγκριση των περιβαλλοντικών
όρων απαλλάσσει την υπηρεσία που προτείνει την απαλλοτρίωση
από την υποχρέωση ανακοίνωσης µέσω εφηµερίδας ή τοιχοκόλλησης στο δηµοτικό κατάστηµα της τελευταίας. Ωστόσο, δεν
είναι σαφές αν «κατά νόµο» σηµαίνει «σύµφωνα µε τις κείµενες
διατάξεις» ή υπονοεί την κύρωση όρων µε νόµο. Σε περίπτωση
που ισχύει η δεύτερη ερµηνεία, τότε βρισκόµαστε προ µιας απαράδεκτης ρύθµισης που αναµφισβήτητα αποτελεί παραβίαση της
σχετικής µε την περιβαλλοντική αδειοδότηση και πρόσβαση σε
δικαστική προστασία κοινοτικής και διεθνής νοµοθεσίας, η εφαρµογή της οποίας αποτελεί δεσµευτική υποχρέωση για τη χώρα
µας.
Έρχοµαι στο άρθρο 8 που αναφέρει τις περιβαλλοντικές ρυθµίσεις. Στο άρθρο αυτό δεν είναι καθόλου σαφές αν στο πλαίσιο
των προβλεπόµενων κατά το νοµοσχέδιο παρεκκλίσεων από
ισχύοντες όρους και περιορισµούς ή διατάξεις γενικού πολεοδοµικού σχεδίου και ΣΧΟΠ, θεωρείται επιτρεπτή εισαγωγή περιβαλλοντικά δυσµενέστερων όρων δόµησης. Αν τούτο αποτελεί
προϋπόθεση του νοµοθέτη, τότε πρόκειται για µια καταφανούς
απαράδεκτη ρύθµιση, η οποία έχει κατά την πάγια νοµολογία του
Συµβουλίου της Επικρατείας κριθεί ως ευθέως αντιβαίνουσα του
άρθρου 24 του Συντάγµατος.
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Πρέπει εδώ να τονιστεί πως η ρύθµιση για τις παρεκκλίσεις
είναι κατά πολύ χειρότερη από την αντίστοιχη για την εκτός σχεδίου δόµηση, δεδοµένου ότι η τελευταία καθορίζει -δηλαδή η
εκτός σχεδίου δόµηση- ειδική διαδικασία και όρια για τις παρεκκλίσεις.
Έρχοµαι στο άρθρο 9, στην παραχώρηση αιγιαλού και παραλίας. Αν και ο χαρακτήρας του αιγιαλού και της παραλίας είναι
κατ’ αρχάς κοινόχρηστος, η διάταξη προβλέπει την παροχή δικαιώµατος αποκλειστικής χρήσης τους και για τον ευρύτατο
κύκλο των µεγάλων έργων. Καταργεί τη δυνατότητα υποβολής
γνώµης από τους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α και Β
βαθµού, ενώ η σχετική άδεια µπορεί να τεκµαίρεται από την
αδράνεια της υπηρεσίας. Υπογραµµίζω δε, ότι δεν προβλέπεται
ουσιαστικός διάλογος µεταξύ όλων των εµπλεκοµένων υπουργείων και των βασικών κοινωνικών, επιστηµονικών και περιβαλλοντικών φορέων.
Επιφυλάξεις επίσης προκαλεί και η διάταξη της παραγράφου
4 που προβλέπει µε απλή πολιτική απόφαση τη δυνατότητα µετατόπισης του αιγιαλού µε την κατασκευή έργων και προβλέπει
οικονοµικά κίνητρα για την ενέργεια αυτή, τη δυνατότητα παραχώρησης δηλαδή κατά χρήση ή εκµίσθωσης στον φορέα πραγµατοποίησης του έργου.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω κύριε Πρόεδρε.
Το ισχύον πλαίσιο αντιµετωπίζει τη δηµιουργία του αιγιαλού
ως φυσικό φαινόµενο και προβλέπει τεχνικές προσχώρησης
µόνο στην περίπτωση της ζώνης λιµένα. Η διάταξη του νοµοσχεδίου επαναφέρει ουσιαστικά το παλαιότερο καθεστώς του
ν.2344/40 µε τον κίνδυνο σοβαρών αλλοιώσεων και παρεµβάσεων στα ευπαθή οικοσυστήµατα της ακτής.
Όσον αφορά τις αναγκαστικές απαλλοτριώσεις τοποθετηθήκαµε και στην επιτροπή. Θεωρούµε ότι µεγαλύτερα προβλήµατα
θα προκαλέσει παρά θα λύσει µε τις διαδικασίες εξπρές που
προβλέπονται και γενικώς µε τη µη δηµοσιοποίηση όλων των
σταδίων διαδικασίας απαλλοτρίωσης. Είναι γενικά σκανδαλώδες
να παραχωρούνται τα ακίνητα ιδιοκτησίας του ελληνικού δηµοσίου δωρεάν, επιπλέον µε συνοπτικές διαδικασίες χωρίς τη
γνώµη των τοπικών κοινωνιών, χωρίς κοινωνικό και πολιτικό
έλεγχο.
Βεβαίως υπάρχει το τεράστιο πρόβληµα όπου δεν προβλέπεται τίποτα για τα ακίνητα, τις επιχειρήσεις που βρίσκονται εγκατεστηµένα σε υπό απαλλοτρίωση περιοχές και κυρίως γι αυτά
που είναι µισθωµένα, όπως ανέφερα, όσον αφορά τη συνέχεια
λειτουργίας των επιχειρήσεων αυτών.
Και τέλος όσον αφορά την εκδίκαση των υποθέσεων τα χρονικά περιθώρια είναι ασφυκτικά και µάλλον ανέφικτα για την απόφαση του Συµβουλίου της Επικρατείας. Θυµίζω ότι προβλέπονται
τριάντα µέρες. ∆ηµιουργούνται δύο µέτρα και δύο σταθµά στην
εκδίκαση των υποθέσεων από το Συµβούλιο της Επικρατείας. ∆ηµιουργούνται προϋποθέσεις δύο ταχυτήτων, καθώς η προσβολή
των απαλλοτριώσεων γίνεται ζήτηµα απόλυτης προτεραιότητας.
Εάν εκτός των ανωτέρω προστεθούν και οι φορολογικές ελαφρύνσεις και απαλλαγές τότε πραγµατικά γεννάται το συνολικό
ερώτηµα στο κατά πόσο πραγµατικά υπολογίζεται η συνολική
προστιθέµενη αξία της µεγάλης επένδυσης για το καλό του δηµοσίου συµφέροντος.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
κύριο Νικόλαο Τσούκαλη, Ανεξάρτητο Βουλευτή Αχαΐας.
Πριν προχωρήσουµε στον επόµενο οµιλητή θα κάνω µία ανακοίνωση προς το Σώµα.
Η ∆ιαρκής Επιτροπή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, ∆ηµόσιας Τάξης και
∆ικαιοσύνης καταθέτει την Έκθεσή της στο σχέδιο νόµου του
Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης «Κατάργηση και συγχώνευση υπηρεσιών, οργανισµών και φορέων του ∆ηµόσιου Τοµέα».
Το λόγο έχει τώρα ο κ. Κωνσταντίνος Μουσουρούλης, Βουλευτής Χίου, της Νέας ∆ηµοκρατίας, για οκτώ λεπτά.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε
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Πρόεδρε.
Σε λίγη ώρα θα κατατεθεί από τον Υπουργό, κ. Παπακωνσταντίνου, ο προϋπολογισµός του 2011.
Με αυτήν την αφορµή θέλω να κάνω µια θλιβερή διαπίστωση:
Για πρώτη φορά µετά από εκατόν δώδεκα χρόνια, από την εποχή
που εγκαταστάθηκε δίκην τρόικας ο Εδουάρδος Λω στη χώρα, ο
προϋπολογισµός έπαψε να αποτελεί µια εσωτερική υπόθεση της
χώρας µας και αυτό είναι ένα «κατόρθωµα» της Κυβέρνησης.
Κύριε Υπουργέ, σήµερα συζητάµε ρυθµίσεις διαµεσολάβησης
της πολιτικής εξουσίας µεταξύ κράτους και επενδυτών. Αυτό
είναι στην ουσία. Ρυθµίσεις για την παρέκκλιση –όχι την άρσηεµποδίων για την υλοποίηση στρατηγικών επενδύσεων, που θα
έχουν µια σηµαντική επίπτωση, όπως νοµίζετε, στην ανάπτυξη.
Η διαµεσολάβηση αυτή λαµβάνει διάφορες µορφές. Αν η επένδυση είναι ιδιωτική η παρέµβαση γίνεται στο κράτος για την παρέκκλιση των διαδικασιών ή στο τραπεζικό σύστηµα για την
παρέκκλιση των χρηµατοπιστωτικών κανόνων. Στο παρελθόν είχαµε τα θαλασσοδάνεια. Προσφάτως έχουµε τις κρατικές εγγυήσεις.
Αν η επένδυση αφορά φορέα, ο οποίος διοικείται ως δηµόσιος,
η παρέµβαση γίνεται σε ιδιώτες εταίρους για την παρέκκλιση των
κανόνων ανταγωνισµού ή της αρχής της ίσης µεταχείρισης ή σε
συνδικάτα, για την αποδοχή των παρεκκλίσεων αυτών έναντι εκχώρησης προνοµίων.
Και εδώ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θέλω να καταθέσω µια,
κατά τη γνώµη µου, παράνοµη και πρωτοφανή απόφαση της
∆ΕΗ µε την οποία –άκουσον, άκουσον!- επιχορηγεί µε 500 χιλιάδες ευρώ τη ΓΕΝΟΠ-∆ΕΗ! Πρωτοφανές ο εργοδότης να επιχορηγεί οικονοµικά συνδικαλιστική οργάνωση και παράνοµο,
καθώς απαγορεύεται από την εργατική νοµοθεσία, από το ν.
1264/ 1982.
Επανέρχοµαι στη διαµεσολάβηση. Γιατί είναι αναγκαία; Λόγω
της γραφειοκρατίας που αύξησε µε γεωµετρική πρόοδο τα σηµεία τριβής του κράτους µε την πολιτική εξουσία που είναι και ο
«επισπεύδων» και είναι γνωστό ότι η γραφειοκρατία επηρεάζει
αρνητικά το κόστος του κεφαλαίου, οδηγώντας σε λιγότερες
επενδύσεις και άρα σε επιβράδυνση της ανάπτυξης.
Το πρόβληµα, λοιπόν, κύριε Υπουργέ, είναι συστηµικό και δεν
λύνεται µε εκθέσεις προθέσεων, που είναι τα περισσότερα νοµοθετήµατά σας. Η λύση είναι το να επανακτήσουν οι θεσµοί το
κύρος τους. Μην ξεχνάτε ότι και οι fast track επενδύσεις θα περάσουν από τις πολεοδοµίες, από τις εφορείες από τους δήµους, δηλαδή από υπηρεσίες που κατέχουν τα πρωτεία της
διαφθοράς.
Το δεύτερο µεγάλο πρόβληµα είναι η αφαίρεση της ρευστότητας από την οικονοµία. Θα σας δώσω λίγα ιστορικά δεδοµένα
των ρυθµών ανάπτυξης της χώρας.
∆εκαετία του ’60: 8,5%. ∆εκαετία του ’70: 4,7%. ∆εκαετία του
’80: Κάτω από 1%, λόγω της διόγκωσης του δηµόσιου τοµέα και
των ελλειµµάτων και, βεβαίως, λόγω νοµισµατικών και δηµοσιονοµικών πολιτικών που αύξησαν τον πληθωρισµό και φρέναραν
τις επενδύσεις. Η ανάκαµψη ήρθε τη δεκαετία του ’90 µε ρυθµούς ανάπτυξης στο 3% και κορυφώθηκε στη δεκαετία του 2000,
σχεδόν στο 4,5% περίπου.
Στην πενηντάχρονη αυτή πορεία, παρά τις διεθνείς κρίσεις –
όπως η ενεργειακή του ’74 και άλλες πολλές- το πρόσηµο της
ανάπτυξης στη χώρα µας ήταν πάντα θετικό. Η ανάπτυξη, δυστυχώς, γκρεµίστηκε στα δικά σας χέρια µε τη βαθιά ύφεση στην
οποία οδηγήσατε την οικονοµία µε αυτά που κάνατε ή µε αυτά
που δεν κάνατε. Έτσι, αφαιρέθηκε και ρευστότητα και χρόνος
από την οικονοµία.
Είναι λοιπόν προφανές ότι η επείγουσα αυτή κατάσταση επιβάλλει νέες ρυθµίσεις, σαν και αυτές που φέρνετε στη Βουλή,
τις οποίες και εµείς αποδεχόµαστε επί της αρχής.
Το τρίτο πρόβληµα, είναι η έλλειψη στρατηγικής ανάπτυξης
για τη χώρα, µε την οποία να συναρτώνται οι επενδύσεις αυτές.
Μια στρατηγική ολοκληρωµένη, ώστε να µη δέσουµε το άρµα
µας σε ένα µόνο τοµέα, µια στρατηγική γεωγραφικά ισόρροπη,
ώστε να µην αυξηθούν οι περιφερειακές ανισότητες και µια
στρατηγική στοχευµένη, που να βασίζεται στα πλεονεκτήµατα
της χώρας.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Ας δούµε λίγο τι απ’ αυτά συµβαίνει. Κατά τη γνώµη µου κανένα. Στέκοµαι στα τέσσερα-πέντε βασικά πλεονεκτήµατα:
Πρώτον, ανθρώπινο δυναµικό. Όταν φεύγουν οι επιστήµονες,
πώς θα βελτιώσουµε την παραγωγική µας βάση, πώς θα ενισχύσουµε την παραγωγικότητα;
∆εύτερον, η επιχειρηµατικότητα, στην οποία παραδοσιακά
ρέπει ο Έλληνας. Με τη φορολογία που επιβάλλετε, αλλά και µε
την έλλειψη εργαλείων, όπως ο αναπτυξιακός νόµος, η επιχειρηµατικότητα δεν στηρίζεται.
Τρίτο πλεονέκτηµα, η ενέργεια που δυστυχώς, έχουν σταµατήσει οι διεθνείς διασυνδέσεις ή έχουν ανακοπεί οι περισσότερες επενδύσεις υποδοµών ΑΠΕ.
Τέταρτο πλεονέκτηµα, οι υπηρεσίες και κυρίως η ναυτιλία και
ο τουρισµός. ∆εν θα αναλώσω χρόνο. Τα έχω πει επανειληµµένα
πώς οι τοµείς αυτοί έχουν ξεπέσει στα χέρια σας.
Πέµπτο πλεονέκτηµα, η ενίσχυση και η επέκταση των υποδοµών. Και εδώ τα έχουµε πει τόσες φορές. Αναφέροµαι βεβαίως
στο ΕΣΠΑ και στην καθήλωσή του. Το µόνο πλεονέκτηµα που δεν
έχει υποστεί βλάβη, είναι η γεωγραφική θέση της χώρας.
Προχωρώ στο µείζον θέµα της ανταγωνιστικότητας, όπου η
κατάσταση παραµένει στάσιµη, αλλά όλα τα άλλα έχουν γίνει χειρότερα. Γνωρίζετε ότι οι διεθνείς επενδυτές, οι ξένες κυβερνήσεις, αλλά και οι µεγάλες εταιρείες, πριν αποφασίσουν µια
επένδυση µελετούν εκθέσεις, της Παγκόσµιας Τράπεζας, του
World Economic Forum (∆ιεθνούς Οικονοµικού Φόρουµ) κ.ο.κ..
Αυτές τις εκθέσεις βαθµολογούν µε κάποιες τιµές, ορισµένους
δείκτες που αφορούν τη συνολική πολιτική µιας κυβέρνησης,
όπως για παράδειγµα, πνευµατικά και ιδιοκτησιακά δικαιώµατα,
η έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη, η καινοτοµία, ακόµη και η
εµπιστοσύνη που δείχνει µια κυβέρνηση στους µάνατζερ.
Οι δείκτες, αυτοί, που αφορούν, όπως είπα, τη συνολική πολιτική της Κυβέρνησης, έχουν βαθµολογηθεί µε πολύ χαµηλές
τιµές για τη χώρα µας, ακριβώς γιατί δεν έχετε κάνει ένα διυπουργικό όργανο ή έναν µηχανισµό, κάποια δοµή που να τους
παρακολουθεί έναν-έναν και να παρεµβαίνει νοµοθετικά, επιχειρησιακά ή µε άλλο τρόπο εκεί που χρειάζεται. Γι’ αυτό και κατρακυλήσαµε στη διεθνή κατάταξη ανταγωνιστικότητας.
Ανέφερα το συστηµικό πρόβληµα, το πρόβληµα ρευστότητας,
το πρόβληµα ανταγωνιστικότητας, γιατί πρόκειται για πολυδιάστατες έννοιες, που δεν αφήνουν κανένα περιθώριο για αποσπασµατικές λύσεις. Επιπλέον, οι επενδύσεις εκτός από
στρατηγική, απαιτούν πάνω απ’ όλα σοβαρότητα, την οποία δυστυχώς στερείστε.
Και εδώ θα αναφερθώ –έχει γίνει κατά κόρον- στο θέµα του
Αστακού. Προσέξτε, κύριοι συνάδελφοι, ορισµένες ηµεροµηνίες.
Τέλος Ιανουαρίου 2010 ο Υφυπουργός Εξωτερικών κ. Κουβέλης ανακοινώνει επένδυση σταθµού υγροποιηµένου φυσικού αερίου (LNG) από το Κατάρ στο Πλατυγιάλι Αστακού Αιτωλοακαρνανίας. Στις 7 Μαρτίου, εσείς κύριε Παµπούκη επιβεβαιώνετε ότι πρόκειται για τερµατικό σταθµό LNG και µάλιστα εξαγωγικού χαρακτήρα. Στις 21 Απριλίου εµφανίζεται η «ASTAKOS
POWER PLAN CONSORTIUM», η οποία ζητά άδεια ηλεκτροπαραγωγής από τη Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας, 1.010 MW, όχι από
LNG αλλά από το επικίνδυνο για την ασφάλεια LPG, δηλαδή
υγραέριο και µάλιστα δηµοσιεύεται η περίληψη αυτής της αίτησης στις εφηµερίδες «ΑΥΓΗ» και «ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ». Μέχρι τότε
αναρωτιόµουν κατά πόσο µια τέτοια επένδυση συνδέεται µε τη
γενικότερη ενεργειακή στρατηγική της χώρας κι αν είναι συµπληρωµατική, ανταγωνιστική του αγωγού φυσικού αερίου ITGI.
Προφανώς δεν µπορώ να επεκταθώ περισσότερο. Αν εσείς ξέρατε εξαρχής ότι επρόκειτο για LPG, τότε το πρόβληµα είναι
πολύ µεγάλο. Η συνέχεια που δόθηκε αποτελεί κλασικό παράδειγµα fast track διαδικασίας αδειοδότησης. Προσέξτε στις 17
Μαΐου η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας ζητά από το ∆ιαχειριστή του
Εθνικού Συστήµατος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας ∆ΕΣΜΗΕ να της πει αν τα δίκτυα της περιοχής αντέχουν τα 1.010
MW. Ο ∆ΕΣΜΗΕ απαντά αυθηµερόν. Την επόµενη µέρα η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας ζητά από τον κ. Κουβέλη να της διαβιβάσει το Μνηµόνιο Κατανόησης µε το Κατάρ που είχε υπογραφεί
στο Μαξίµου. Η ΡΑΕ το λαµβάνει και αυθηµερόν, δηλαδή στις 18
Μαΐου, χορηγεί την άδεια ηλεκτροπαραγωγής! Στις 7 Σεπτεµ-
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βρίου µε Κοινή Υπουργική Απόφαση αλλάζουν οι περιβαλλοντικοί
όροι στη ΝΑΒΙΠΕ Αστακού τελικά, στις 20 Οκτωβρίου ανακοινώνεται η ακύρωση της επένδυσης, όµως, στο µεταξύ στις 15
Οκτωβρίου ο Πρωθυπουργός, εδώ στη Βουλή, επιβεβαιώνοντας
τη στήριξή του στην επένδυση πρώτον, καταθέτει πίνακα µε τις
εγκαταστάσεις αποθήκευσης LPG στην Ευρώπη, µόνο που ξέχασε να πει ότι οι εγκαταστάσεις αυτές, δεν συνδέονται µε ηλεκτροπαραγωγή σε καµία χώρα της ΕΕ και δεύτερον, αναφέρεται στη µελέτη ασφάλειας, την οποία ανέθεσε η ∆ΕΠΑ σε κάποιον ξένο οίκο, χωρίς επίσης να πει ότι σ’ αυτές τις µελέτες
ασφαλείας µπαίνουν τέτοιες ρήτρες και προδιαγραφές, που στην
ουσία ο µελετητής δεν έχει καµµία ευθύνη.
Όλα όσα προανέφερα ακυρώνουν τη σηµερινή νοµοθετική
πρωτοβουλία της Κυβέρνησης, όχι επειδή δεν είναι καλή, αλλά
επειδή εµποδίζουν την υλοποίηση επενδύσεων.
Κλείνω µε ένα θεµελιώδες θέµα, κατά τη γνώµη µου, θέµα που
δυναµιτίζει οποιαδήποτε επενδυτική πρωτοβουλία στη χώρα: Το
πολιτικό κλίµα που διαµορφώσατε µε τη δηµαγωγία και τον ρεβανσισµό σας στο εσωτερικό της χώρας και µε την κατασυκοφάντησή της στο εξωτερικό, που µας έβαλε σε όλα τα διεθνή
πρωτοσέλιδα. Ξεµπροστιάζοντας την κατάσταση, δηλαδή οµολογώντας την αναξιοπιστία πιστέψατε ότι θα εξασφαλίζατε τη
σύµπνοια των εταίρων µας. Και όταν αυτό δεν έγινε αρχίσατε λεβεντιές, µε τις διάφορες «µπλόφες» και «αγριάδες», που πληρώνουµε σήµερα.
Αυτά είναι τα «fast track» κατορθώµατά σας που όπως πολύ
εύστοχα άκουσα σε ένα ραδιόφωνο, µετέτρεψαν την Ελλάδα σε
«Σπιναλόγκα της Ευρώπης».
Ευχαριστώ πολύ.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Κωνσταντίνος Μουσουρούλης καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα
οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της ∆ιεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας ∆ηµοκρατίας)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
κ. Μουσουρούλη, Βουλευτή Χίου της Νέας ∆ηµοκρατίας.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, αν µου επιτρέπετε, µια κουβέντα για τον κατελθόντα συνάδελφο.
Επί τέσσερα χρόνια ο προϋπολογισµός µας ενεκρίνετο εδώ
υπό την έγκριση που θα ακολουθούσε του κ. Αλµούνια. ∆εν είναι
ο πρώτος δυστυχώς προϋπολογισµός. Να ξέρουµε.
ΠΕΤΡΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ: … που προκάλεσε η Νέα ∆ηµοκρατία.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: ∆εν το βάζω εγώ σε τέτοια
βάση. Να ξέρουµε το γεγονός.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Καλώς.
Το λόγο έχει ο κ. Αθανάσιος Πλεύρης, Βουλευτής Α’ Αθήνας
του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού, για οκτώ λεπτά.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, γίνεται µεγάλη κουβέντα -άκουσα και χθεςγια την περίφηµη συναίνεση, εθνική συνεννόηση. Κοιτάξτε τι γίνεται. Καλύτερα να αποφεύγουµε τις βαρύγδουπες αναγκαστικά
εκφράσεις και να βλέπουµε τα πρακτικά αποτελέσµατα.
Στο συγκεκριµένο νοµοσχέδιο λόγου χάρη εσείς έχετε δεχθεί
µια σειρά από παρατηρήσεις που υπήρξαν από τους συναδέλφους Βουλευτές από όλα τα κόµµατα, οπότε αυτοµάτως βλέπετε
δεν χρειάζεται να πούµε κάποια κουβέντα ουσιαστική βαρύγδουπη. Λέµε ότι εδώ µπορεί να συνεννοηθεί η Κυβέρνηση µε τα
άλλα κόµµατα. Το θέµα όµως είναι ότι η όποια συζήτηση έχει ως
πρωταγωνιστή την Κυβέρνηση. Θα πρέπει να φέρνει θέµατα και
να ακούει τις θέσεις σ’ αυτά τα θέµατα.
Έρχοµαι τώρα στο συγκεκριµένο νοµοσχέδιο. Κύριε Υπουργέ,
σας ανέφερε και ο εισηγητής µας ότι ενώ η νοµοθετική πρωτοβουλία είναι προς τη σωστή κατεύθυνση υπάρχουν µια σειρά από
παθογένειες στην ελληνική κοινωνία που έχουν να κάνουν τόσο
µε τα θέµατα της γραφειοκρατίας, όσο και µε τα θέµατα της διαφθοράς, αλλά αν θέλετε και µε στρεβλώσεις που υπάρχουν στο
εργατικό δίκαιο και δεν λειτουργούν τελικά υπέρ του εργαζοµένου, µε αποτέλεσµα αυτή τη στιγµή να υπάρχει ένα σοβαρό πρόβληµα κατά πόσο ακόµα και ένα τέτοιο νοµοθέτηµα µπορεί να
λειτουργήσει σε αυτό το πλαίσιο.
Όταν υπάρχει πρόβληµα λόγου χάρη στη φορολογία, όταν δεν
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υπάρχει ένα σταθερό φορολογικό καθεστώς, το να λέτε εδώ ότι
θα δώσετε κάποια φορολογικά προνόµια τα οποία δεν έχουν χαρακτηριστικά σταθερότητας, αντιλαµβάνεστε ότι από µόνο του
αυτό είναι ικανό για να προσελκύσει επενδύσεις.
Εµείς θεωρούµε ότι θα υπάρξει ένα σοβαρό πρόβληµα σε ό,τι
έχει να κάνει µε θέµατα που θα εξετάσει το Συµβούλιο της Επικρατείας. Και να ξεκαθαρίσουµε κάτι εδώ, κύριε Υπουργέ.
Επειδή υπάρχει µια τάση και λίγο πολύ ειπώθηκε χθες από
πολλούς και από εµάς, πολλές φορές το Συµβούλιο της Επικρατείας λόγω της λειτουργίας του, της καθυστέρησης, δηλαδή, να
αποφανθεί για την συνταγµατικότητα ή µη οδηγεί τη χώρα σε κάποια αδιέξοδα. Ειπώθηκε για την επένδυση που υπάρχει στην Πελοπόννησο που ένας νόµος του 1997 κρίθηκε το 2010.
Αυτό που θέλω να πω είναι ότι εδώ είναι πολύ µεγαλύτερη ευθύνη των Βουλευτών του ΠΑΣΟΚ. ∆ιότι, κύριε Υπουργέ, στην
προηγούµενη θητεία όσοι ήµασταν εδώ θυµόµαστε ότι υπήρξε
αναθεώρηση του άρθρου 24. Τα Συµβούλιο της Επικρατείας ερµηνεύει το άρθρο 24. Το ΠΑΣΟΚ επέλεξε να µην βρίσκεται µέσα
στην Αίθουσα, ανεύθυνα τότε, µε αποτέλεσµα σήµερα να λέει «τι
να κάνουµε, δεν µπορούµε να προσπεράσουµε την ερµηνεία που
δίνει το Συµβούλιο της Επικρατείας». ∆εν άφησε δηλαδή, µε
άλλα λόγια το ΠΑΣΟΚ στην προηγούµενη θητεία να νοµοθετήσει το Σώµα προκειµένου να µην υπάρχουν αυτές οι στρεβλώσεις. Και πραγµατικά, ειδικά για τα άρθρα 7,8,9 που θα κριθούν
µε νέους νόµους ή µε υπουργικές αποφάσεις ή µε προεδρικά
διατάγµατα, πολύ φοβούµαστε ότι θα υπάρξει πρόβληµα. Ερχόµαστε τώρα στο νοµοσχέδιο.
Κύριε Υπουργέ, εµείς και σε µεγάλο βαθµό το δεχτήκατε αυτό,
θεωρούµε ότι τα κριτήρια πρέπει να είναι όσο πιο αντικειµενικοποιηµένα γίνεται. Και συγκεκριµένα αναφερόµαστε σ’ αυτό που
λέµε «τι θέλουµε;». Θέλουµε να έρθουν χρήµατα. Οπότε το
πρώτο και το δεύτερο κριτήριο, τα 200 εκατοµµύρια και τα 75
εκατοµµύρια µε θέσεις εργασίας, οπωσδήποτε έχουν τους αντικειµενικούς παράγοντες. Το διορθώσατε το επόµενο κριτήριο
που είχε να κάνει µε την εκπαίδευση και την καινοτοµία.
Εκφράζω όµως τον προβληµατισµό µου, µήπως τα 3 εκατοµµύρια παραµένει ένα µικρό ποσό, κύριε Υπουργέ. Και µήπως τελικά υπάρχει µια µεγάλη σώρευση σε µια διαδικασία που έχετε.
Έστω, µπήκε ένα ποσό. Αυτή ήταν και η πρότασή µας. Μήπως,
όµως, τα 3.000.000 είναι ένα χαµηλό ποσό µπροστά στις επενδύσεις τις οποίες λέτε να κάνετε;
Εµείς θεωρούµε –επαναφέρουµε το θέµα το οποίο είχαµε
θέσει και στην επιτροπή- ότι θα µπορούσε να υπάρχει και µία διακριτική αντιµετώπιση για τα λεγόµενα venture capitals, στο σκεπτικό ότι αυτά τα κεφάλαια πρέπει να συγκεντρωθούν σε πολύ
σύντοµο χρονικό διάστηµα και να υλοποιηθούν, µε αποτέλεσµα,
ενδεχοµένως, οι στρεβλώσεις που υπάρχουν αυτή τη στιγµή στο
πλαίσιο της γραφειοκρατίας να µη βοηθούν αυτά τα κεφάλαια
να γίνουν ενεργά στην ελληνική κοινωνία.
Εκεί που υπάρχει η µεγάλη µας ένσταση και πρέπει να τη δείτε
µε προσοχή, κύριε Υπουργέ, είναι στο θέµα της φορολογίας.
Αυτή τη στιγµή δηµιουργείται το εξής πρόβληµα: Αν υπάρχει ένα
ελκυστικό φορολογικό πλαίσιο για τις εταιρείες που θα έρθουν,
δηµιουργείται ο κίνδυνος οι εταιρείες που έχουν το ίδιο αντικείµενο και υπάρχουν αυτή τη στιγµή, που σε συνθήκες κρίσης επιβιώνουν, δίνουν θέσεις εργασίας, να βρεθούν σε φορολογικό
πλαίσιο δυσανάλογο µε την καινούργια επένδυση η οποία έρχεται.
Εκεί πέρα, λοιπόν, έχουµε ένα πρόβληµα µε τον ανταγωνισµό.
Συνεπώς, θα ήταν πιο ουσιαστικό να πάµε σε ένα σταθερό φορολογικό πλαίσιο που θα περιλαµβάνει όλες τις εταιρείες που
δηµιουργούν θέσεις εργασίας και που έχουν κι αυτά τα µεγάλα
ποσά. Αν δεν µπορούµε να πάµε εκεί, τα φορολογικά προνόµια
που θα δώσετε σε µία εταιρεία η οποία έρχεται, να αφορούν και
όσες εταιρείες δραστηριοποιούνται µε το αυτό αντικείµενο. Για
ποιο λόγο, δηλαδή, τώρα, µε τις διαδικασίες του fast track, µία
εταιρεία η οποία κάνει µία ξενοδοχειακή µονάδα 200 εκατοµµυρίων και θα δίνει θέσεις εργασίας, να έχει ένα ελκυστικό φορολογικό πλαίσιο και το διπλανό ξενοδοχείο, που αυτή τη στιγµή
λειτουργεί, να µην έχει αυτές τις διαδικασίες; Πιστεύουµε ότι εκεί
πέρα πρέπει να υπάρξει ένας εξορθολογισµός.
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Ολοκληρώνοντας, κύριε Υπουργέ, θα ήθελα να πω το εξής:
Ό,τι νοµοθετικό πλαίσιο και να έχουµε, η ουσία είναι η πράξη.
Και θα σας φέρω ένα κραυγαλέο παράδειγµα που και περιβαλλοντολογικό είναι και επενδυτικό είναι και θέσεις εργασίας δηµιουργεί και µέχρι σήµερα η Κυβέρνησή σας δεν έχει κάνει τίποτα.
Αναφέροµαι στη διπλή ανάπλαση που υπάρχει.
Από τότε που η διπλή ανάπλαση κρίθηκε αντισυνταγµατική
από την προηγούµενη απόφαση του Συµβουλίου της Επικρατείας έχει περάσει ένα έτος και µέχρι σήµερα το Υπουργείο Περιβάλλοντος δεν έχει φέρει νοµοθετική ρύθµιση. Μιλάµε για fast
track. Εδώ είχαµε µια έτοιµη επένδυση που όλοι έχουν συµφωνήσει –και η ΠΑΕ Παναθηναϊκός και ο ∆ήµος Αθηναίων και το
Υπουργείο και ο επιχειρηµατίας που είναι να αναλάβει το εµπορικό κέντρο- έχουν γίνει προτάσεις που είναι συµβατές µε την
απόφαση του Συµβουλίου της Επικρατείας και µέχρι σήµερα δεν
έχετε φέρει νοµοθετική ρύθµιση.
Συνεπώς, κύριε Υπουργέ, εµείς θα στηρίξουµε αυτή σας την
προσπάθεια µε τις παρατηρήσεις οι οποίες υπάρχουν από τον
εισηγητή µας. Πρέπει, όµως, να καταλάβετε ότι δεν αρκεί ο
νόµος – πλαίσιο. Θα πρέπει και σε θέµατα τα οποία χρειάζονται
µία απλή νοµοθετική ρύθµιση να έρχεται αυτή γρήγορα, διότι
διαφορετικά θα χάσουµε το τρένο.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
κ. Πλεύρη, Βουλευτή Α’ Αθηνών του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού.
Το λόγο έχει ο κ. Αθανάσιος Οικονόµου, Βουλευτής Ιωαννίνων
του ΠΑΣΟΚ.
Έχετε οκτώ λεπτά, κύριε Οικονόµου.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε
επίγνωση ότι σε λίγο θα κατατεθεί ο κρισιµότερος ίσως προϋπολογισµός των τελευταίων χρόνων ως προς τους στόχους του
και µε γνώση και των άρθρων που διεξοδικά και εξαντλητικά συζητήσαµε στην αρµόδια επιτροπή µε όλα τα κόµµατα, επιτρέψτε
µου να καταθέσω µερικές σκέψεις για την ουσία του παρόντος
νοµοσχεδίου.
Η χώρα µας σήµερα καλείται να απαντήσει σε δύο πολύ κοµβικά ερωτήµατα, από τα οποία τελικά εξαρτώνται όλα τα ζητήµατα της κοινωνικής προόδου. Και τα δύο απαιτούν γρήγορες,
σαφείς και εφαρµόσιµες απαντήσεις. Αφενός τι πρέπει να κάνουµε µε τα έσοδα και την αποπληρωµή του χρέους, αφετέρου
τι χρειάζεται για να ξαναδώσουµε ώθηση στην ανάπτυξη και ως
εξ αυτού στην πραγµατική οικονοµία. Μπορούµε και στα δύο να
θεωρητικολογούµε και να βρίσκουµε κάθε φορά κι ένα καινούργιο πεδίο διαφωνιών κι ενστάσεων, είτε επειδή πιστεύουµε διαφορετικά πράγµατα είτε επειδή θέλουµε να παραµένουµε
εθισµένοι σε πολιτικές ρητορίες που δεν αφορούν κανέναν άλλον
πέρα από τον καταστροφικό και µάταιο κοµµατικό εγωισµό µας,
την ίδια ώρα που οι συνθήκες πιέζουν και η κοινωνία –έγινε πολύ
σαφές εξάλλου και µε την τελευταία της ετυµηγορία- δεν ακούει
τίποτε άλλο εκτός από το τι είναι εκείνο που µπορεί να δώσει ουσιαστική ελπίδα και να προωθήσει τις αναγκαίες αλλαγές.
Τέτοια εξέλιξη, τέτοιο βήµα αλλαγής είναι το παρόν νοµοσχέδιο. Ένα νοµοσχέδιο καθαρό, χωρίς παραποµπές, µε διατύπωση
ολοκληρωµένη και αξιόπιστη, αυτονόητο και απαραίτητο στάδιο
που πρώτα-πρώτα καλύπτει το επείγον και την άµεση προτεραιότητα για την υλοποίηση στρατηγικών επενδύσεων, µοντέλο ταυτόχρονα και για τις µικρότερες επενδύσεις µε τελικό στόχο οι
επενδύσεις στην Ελλάδα να γίνονται γρήγορα.
∆εν θα αναλύσω όλες τις παραµέτρους του νοµοσχεδίου, που
εκτενώς έχουν αναφερθεί και θα αναφερθούν και στη συνέχεια,
εκείνο που θέλω να κρατήσω και είναι βέβαιο είναι, πως σε κάθε
περίπτωση το fast track δεν είναι ένας ακόµη νόµος του κράτους,
αλλά αποτελεί ένα επενδυτικό εργαλείο, ένα διάφανο αντικειµενικό και αποτελεσµατικό πλαίσιο αξιοποίησης των δυνατοτήτων
της χώρας µας.
Θα επικεντρώσω µόνο σε τρία σηµεία που υπογραµµίζουν
αυτήν την πολύπλευρη σηµασία του. Πρώτον, τι σηµαίνει για την
ανάπτυξη. Σηµαίνει ότι λέµε σε όσους κατανοούν το στρατηγικό
ρόλο που µπορεί να έχει η Ελλάδα -και δεν συνηγορούµε µε
όσους θέλουν να ακροβατούµε στο όριο της χρεοκοπίας- πως
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αλλάζουµε σταδιακά το καθεστώς της ακινησίας των γραφειοκρατικών διαδικασιών, οι οποίες αποθαρρύνουν πλήρως τις επενδύσεις.
Το fast track, λοιπόν, δεν είναι µόνο ένας επιταχυντής των τεχνικών διαδικασιών, αλλά και µια πρώτη σοβαρή εγγύηση για την
υλοποίηση του συνολικού αναπτυξιακού µας σχεδιασµού. Φτιάχνουµε ένα σύγχρονο επενδυτικό περιβάλλον µε τα προφανή
οφέλη που έχει αυτό για την οικονοµία και σε επίπεδο άµεσης
πρακτικής και σε επίπεδο ψυχολογίας για το σύνολο των παραγόντων της αγοράς.
Στην ουσία είναι ο προποµπός και το δείγµα γραφής για τον
τρόπο που θέλουµε συνολικά να φτιάξουµε τα πράγµατα, για τον
τρόπο που θέλουµε να κινείται στο σύνολό της η επιχειρηµατικότητα µε διαφάνεια, µε ταχύτητα, µε ευελιξία, µε κανόνες και
µε όρους που συνάδουν στο είδος της ανάπτυξης, το οποίο προτείνουµε.
Οι προδιαγραφές που προδιαγράφονται στο νοµοσχέδιο για
τις επιχειρήσεις που θα κάνουν χρήση των προβλέψεων είναι ξεκάθαρο ότι περιγράφουν το νέο µείγµα για τη βιώσιµη οικονοµία
και την ανταγωνιστικότητα µε αιχµές το µοντέλο της πράσινης
ανάπτυξης, που συνθέτει ισόρροπα την αναπτυξιακή και περιβαλλοντική διάσταση µε την αρχή της µεσότητας, που λέει ο κύριος Υπουργός, την στροφή στην παραγωγή ιδεών και
καινοτόµων λύσεων και την προετοιµασία ενός καλά εκπαιδευµένου ανθρώπινου δυναµικού, που µπορεί να αυξήσει την διαπραγµατευτική του δύναµη στο νέο περιβάλλον.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Πρόεδρος της Βουλής κ. ΦΙΛΛΙΠΟΣ ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΣ)
∆εύτερον, τι σηµαίνει για την κοινωνία. Σηµαίνει ότι λέµε σε
όλους τους πολίτες πως υπάρχουν τρόποι να υπερασπιστούµε
τις απαιτήσεις της εθνικής, κοινωνικής πολιτικής πέρα από όσα
εφαρµόζαµε µέχρι σήµερα, ώστε να βγούµε από την κρίση ασφαλείς και µε λιγότερες συνέπειες.
Παράλληλα, λέµε σε εκείνους που βρίσκονται αντιµέτωποι µε
τη χειρότερη εκδήλωση της ύφεσης, την ανεργία, ότι η επανένταξη τους στην αγορά εργασίας αποτελεί απόλυτη εθνική προτεραιότητα, γιατί αυτό είναι το επείγον. Εκεί κρίνεται η
στρατηγική της επανεκκίνησης της οικονοµίας, κατά πόσο, δηλαδή, θα διασφαλίσουµε τον κοινωνικό χαρακτήρα των επενδύσεων, τις οποίες επιχειρούµε να ελκύουµε.
Το νοµοσχέδιο είναι απολύτως ξεκάθαρο ότι σε ό,τι αφορά
αυτόν τον παράγοντα µας ενδιαφέρουν πρωτίστως οι επενδύσεις που µπορούν να συνδυάσουν σε υπολογίσιµη δύναµη τα
αποτελέσµατα σηµαντικής έντασης για τη συνολική οικονοµία
και τη δηµιουργία βιώσιµων θέσεων εργασίας.
Αυτός είναι και ο πρωταρχικός λόγος που δίνουµε έµφαση στις
µεγάλες επενδύσεις σε αυτή τη φάση, που απαιτούνται σταθερά
και ισχυρά σχήµατα που µπορούν να εγγυηθούν αξιοπρεπή δουλειά που δίνει προοπτική σε νέα γνωστικά και παραγωγικά πεδία.
Για εµάς αυτό είναι υπεραξία για τη χώρα, ότι µπορεί να υπηρετήσει παράλληλα την οικονοµία και την κοινωνική συνοχή.
Τρίτο σηµείο που θα υπογραµµίσω είναι η σηµασία του νόµου
για τον κεντρικό ρόλο στο µοντέλο διοίκησης. Σηµαίνει ότι λέµε
προς πάσα κατεύθυνση, εντός και εκτός Ελλάδας, πως το κράτος και το σύνολο των διαδικασιών της πολιτείας το αντιλαµβανόµαστε ως ένα µηχανισµό παραγωγής λύσεων και ποιοτικών
υπηρεσιών, γιατί πέρα από όλα αυτά αυτό είναι το fast track.
Είναι η πρώτη διαδικασία αξιολόγησης, η οποία απαλείφει
στρεβλώσεις, υποκειµενικές αξιολογήσεις επιτροπών και µηχανισµών που στην ουσία λειτουργούν ως τροφοδότες της διαπλοκής και ως εξ αυτού λειτουργεί τελικά ως η εισαγωγική
παράγραφος ενός νέου κώδικα λειτουργίας του κράτους, ενός
νέου προτύπου χρηστής διοίκησης. Είναι σε µια πρώτη κλίµακα
τα εγκαίνια µιας άλλης νοοτροπίας για τη λειτουργία του κράτους, για το οποίο ήρθε, έστω και µε τον επώδυνο τρόπο της κρίσης, η στιγµή να σταµατήσει να εκδικείται όποιον θέλει να
δηµιουργήσει και να προχωρήσει πέρα από τα όρια που θέτουν
οι αγκυλώσεις του.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το εύκολο είναι -και το ξέρουµε
όλοι- να ψάχνουµε να βρούµε λόγους για καθυστερήσεις ή έστω
για τη δηµιουργία εντυπώσεων, ακόµα και αν δεν συντρέχει κα-
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νένας απολύτως λόγος, όταν δεν υπάρχει κανένας τέτοιος παράγοντας. Το δύσκολο -και το λέω δύσκολο γιατί σε αντίθεση µε
την Κυβέρνηση, δυστυχώς, κάποιοι ακόµη δεν το βλέπουν- είναι
να παραδεχόµαστε την πραγµατικότητα και να κάνουµε τις απαιτούµενες αλλαγές, στέλνοντας παντού το µήνυµα ότι η Ελλάδα
ξέρει τι πρέπει να κάνει για τους πολίτες της, για την οικονοµία
της, για όσους καταλαβαίνουν την υπεραξία που έχει να επενδύεις εδώ.
Είναι σαφές ότι µόνο κακό κάνει να βλέπουµε µε καχυποψία
το αυτονόητο και το fast track είναι το αυτονόητο.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι ο Υπουργός
Οικονοµικών κ. Γεώργιος Παπακωνσταντίνου θα καταθέσει τον
Απολογισµό και τον Ισολογισµό του Κράτους οικονοµικού έτους
2009 και τον κρατικό προϋπολογισµό οικονοµικού έτους 2011.
Ο Υπουργός Οικονοµικών κ. Γεώργιος Παπακωνσταντίνου έχει
το λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (Υπουργός Οικονοµικών): Κύριε Πρωθυπουργέ, κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι
Βουλευτές, έχω την ιδιαίτερη τιµή να καταθέσω στο Σώµα τον
Απολογισµό και τον Ισολογισµό του Κράτους για το οικονοµικό
έτος 2009, καθώς και τον κρατικό προϋπολογισµό του έτους
2011 και τους προϋπολογισµούς ορισµένων ειδικών ταµείων και
υπηρεσιών του οικονοµικού έτους 2011.
Κύριε Πρόεδρε, θα σας παρακαλέσω να οριστούν ηµεροµηνίες για τη συζήτηση τόσο στη ∆ιαρκή Επιτροπή Οικονοµικών
Υποθέσεων όσο και στην Ολοµέλεια του Σώµατος.
Επίσης, καταθέτω τον τόµο που αναφέρεται στις φορολογικές
δαπάνες και τις Εκθέσεις των Γενικών ∆ιευθυντών Φορολογίας
και Φορολογικών Ελέγχων Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης, ∆ιοίκησης και ∆ηµοσιονοµικών Ελέγχων του Υπουργείου Οικονοµικών, καθώς και τις δηλώσεις που προβλέπονται
στο άρθρο 8 του ν. 2362/1995, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 8, 10 και 13 του ιδίου νόµου.
Ευχαριστώ.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Οικονοµικών κ. Γεώργιος Παπακωνσταντίνου καταθέτει στον Πρόεδρο της Βουλής µε τη
µορφή stick (ψηφιακό µέσο αποθήκευσης) τον Απολογισµό και
τον Ισολογισµό του Κράτους για το οικονοµικό έτος 2009, καθώς
και τον κρατικό προϋπολογισµό του έτους 2011 και τους προϋπολογισµούς ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών του οικονοµικού έτους 2011.
Επίσης, καταθέτει τον τόµο που αναφέρεται στις φορολογικές
δαπάνες και τις Εκθέσεις των Γενικών ∆ιευθυντών Φορολογίας
και Φορολογικών Ελέγχων Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης, ∆ιοίκησης και ∆ηµοσιονοµικών Ελέγχων του Υπουργείου Οικονοµικών, καθώς και τις δηλώσεις που προβλέπονται
στο άρθρο 8 του ν. 2362/1995).
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όπως είδατε, για δεύτερη χρονιά ο προϋπολογισµός
κατατίθεται µε τη µορφή αυτή που αξιοποιεί τις νέες τεχνολογίες, µέσω ψηφιακής αποθήκευσης, όπως ορθότερα λέγεται
στην ελληνική το stick.
Μου φαίνεται λίγο µικρότερο, κύριε Υπουργέ, από πέρυσι.
Ίσως αυτό να οφείλεται στο ότι θα είναι σηµαντικά µικρότερο και
το έλλειµµα για το 2011 από ό,τι το 2010 και ευχόµαστε να είναι
πολύ µικρότερο.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η συζήτηση του κρατικού προϋπολογισµού στην Ολοµέλεια της Βουλής θα αρχίσει στις 18 ∆εκεµβρίου 2010, ηµέρα Σάββατο και σύµφωνα µε το άρθρο 123
παράγραφος 1 του Κανονισµού της Βουλής θα ολοκληρωθεί σε
πέντε συνεχείς συνεδριάσεις, δηλαδή την 22α ∆εκεµβρίου 2010,
ηµέρα Τετάρτη στις 24.00’.
Η Πρόεδρος της ∆ιαρκούς Επιτροπής Οικονοµικών Υποθέσεων θα συγκαλέσει την επιτροπή για εξέταση του κρατικού προϋπολογισµού. Υπενθυµίζω ότι οι γενικοί και οι ειδικοί εισηγητές
θα πρέπει να υποβάλουν τις εισηγήσεις τους εντός οκτώ ηµερών
από την πρώτη συνεδρίαση της επιτροπής, όπως προβλέπει ο
Κανονισµός, ώστε να διανεµηθούν µέσα στις προβλεπόµενες
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προθεσµίες πριν από την έναρξη της συζήτησης στην Ολοµέλεια.
Όσον αφορά στη συζήτηση του Απολογισµού και του Ισολογισµού του Κράτους, η συζήτηση αυτή πλέον διαχωρίζεται από τη
συζήτηση του κρατικού προϋπολογισµού. Η Επιτροπή του Απολογισµού και του Γενικού Ισολογισµού του Κράτους και ελέγχου
της εκτέλεσης του προϋπολογισµού του Κράτους θα ενηµερωθεί
εγκαίρως για τον προσδιορισµό των σχετικών ηµεροµηνιών.
Σας ευχαριστώ.
Και τώρα συνεχίζουµε τη συζήτηση επί των άρθρων του νοµοσχεδίου.
Το λόγο έχει ο Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ κ. ∆ηµήτριος Παπουτσής.
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν έχει περάσει πολύς καιρός
από τότε που ο ίδιος ο Πρωθυπουργός της χώρας Γεώργιος Παπανδρέου ζήτησε πρωτίστως από τα µέλη της Κυβέρνησης, αλλά
και από τους ίδιους τους πολίτες να προβούν στην επανάσταση
του αυτονόητου.
Ζήτησε το αυτονόητο απέναντι σε φαινόµενα, τα οποία ταλαιπωρούν τόσο τους πολίτες όσο και τους πολιτικούς, θεσµικούς
και κοινωνικούς φορείς, τον επιχειρηµατικό κόσµο, αλλά και τους
επενδυτές ξένους ή ηµεδαπούς. Ζήτησε από τους Υπουργούς
της Κυβέρνησης να λύσουν µε αποφασιστικό τρόπο το γόρδιο
δεσµό φαινοµένων, όπως αυτόν της πολυνοµίας, της πολυπλοκότητας, των χρονοβόρων διοικητικών διαδικασιών, του πολυδαίδαλου της δηµόσιας ζωής, φαινόµενα τα οποία σε τελική
ανάλυση καταπνίγουν κάθε πρωτοβουλία πολιτική, θεσµική, κοινωνική και επιχειρηµατική εν τη γενέσει της, στραγγαλίζοντας τις
όποιες παραγωγικές δυνάµεις της χώρας.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Ζ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ)
Εκτιµώ ότι το υπό συζήτηση σχέδιο νόµου του Υπουργείου
Επικρατείας, όπως και άλλες νοµοθετικές πρωτοβουλίες, ακολουθεί και εφαρµόζει αυτή την επανάσταση του αυτονόητου στο
πλαίσιο φυσικά των αρµοδιοτήτων του συγκεκριµένου Υπουργείου. Με το παρόν νοµοσχέδιο επαναστατούµε, πράγµατι, απέναντι στην αδράνεια, στο τέλµα, στις χρονοβόρες διαδικασίες,
στις ριζωµένες πελατειακές σχέσεις που εµποδίζουν τις ξένες
επιχειρήσεις να επενδύσουν στη χώρα µας, µε τα γνωστά σε
όλους αποτελέσµατα. Προσπαθούµε να δηµιουργήσουµε ένα πιο
φιλεπενδυτικό κλίµα σε µια χώρα, όπως η δική µας, η οποία εξακολουθεί να βρίσκεται στις τελευταίες θέσεις της σχετικής λίστας, πίσω ακόµη και από χώρες του αναπτυσσόµενου κόσµου.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ας δούµε πιο συγκεκριµένα
ποια είναι η κατάσταση µέχρι τώρα. Σύµφωνα µε τα στοιχεία της
ΓΣΕΕ, η ανεργία φέτος αναµένεται να πλησιάσει ακόµη και στο
20%. Στην ουσία υπάρχει κίνδυνος ακόµη και ένα εκατοµµύριο
Ελλήνων στο επόµενο έτος, µέσα στο 2011, να βρεθούν χωρίς
δουλειά ή να υποαπασχολούνται µε δύο ώρες δουλειάς την
ηµέρα, την εβδοµάδα, το µήνα. Οι συνθήκες, σύµφωνα µε τα
στοιχεία που παρουσίασα, παραπέµπουν πραγµατικά σε καταστάσεις της δεκαετίας του ’60, οπότε και πολλοί συµπατριώτες
µας αναγκάστηκαν να µεταναστεύσουν στη Γερµανία, στο Βέλγιο, στην Αυστραλία ή όπου αλλού.
Ποια είναι η λύση, ωστόσο, που εµείς ως Κυβέρνηση προτείνουµε; Με αυτό το νοµοσχέδιο στην ουσία προτείνουµε, αντί
ενός νέου µεταναστευτικού ρεύµατος του ελληνικού εργατικού
δυναµικού προς το εξωτερικό, ακριβώς το αντίθετο, την εισροή
ξένου κεφαλαίου προς το εσωτερικό της χώρας µε τη µορφή µεγάλων παραγωγικών επενδύσεων. Και αυτό, γιατί πολύς λόγος
γίνεται σήµερα για την αναγκαιότητα της ανάπτυξης.
Όλοι µας σήµερα και σε κάθε περίπτωση η µεγάλη πλειοψηφία
τόσο των πολιτικών όσο και των παραγωγικών δυνάµεων της
χώρας θέτουν επιτακτικά το πρόβληµα της ανάπτυξης και αυτή
είναι η τελική επιδίωξη του παρόντος σχεδίου νόµου. Εκτιµώ, λοιπόν, ότι βαδίζουµε αταλάντευτα προς την κατεύθυνση της δηµιουργίας ενός ελκυστικότερου επενδυτικού περιβάλλοντος. Αυτό
το οποίο, ωστόσο, πραγµατικά φιλοδοξούµε να καταφέρουµε µε
αυτό το νοµοσχέδιο είναι να επιταχύνουµε τις διαδικασίες για τις
µεγάλες και φιλόδοξες επενδύσεις που θέλουµε και επιδιώκουµε
φυσικά να έρθουν τόσο από το εξωτερικό, αλλά και να αναπτυ-
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χθούν από τις εσωτερικές δυνάµεις της χώρας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κάποια σχόλια θέλω να κάνω
τώρα, αναφορικά µε τα άρθρα, που είναι και το θέµα της σηµερινής ηµερήσιας διάταξης. Θεωρώ εξαιρετικά σηµαντικό ότι
βάσει του άρθρου 1 του νοµοσχεδίου εξειδικεύεται µε περισσή
σαφήνεια, ενάντια σε ό,τι λέχθηκε, η έννοια της στρατηγικής
επένδυσης, οι προϋποθέσεις ένταξης στο εν λόγω καθεστώς,
καθώς και οι επιτροπές και οι φορείς που εµπλέκονται στη διαδικασία αξιολόγησής τους.
Επίσης, ορίζεται και το µέγεθος των χαρακτηριζοµένων ως µεγάλων, στρατηγικής σηµασίας επενδύσεων, δηλαδή τα κριτήρια
σε γενικές γραµµές. Είναι σηµαντική αυτή η εξειδίκευση των
επενδυτικών περιπτώσεων που µπορούν να ωφεληθούν από τον
υπό ψήφιση νόµο, γιατί είναι προφανές ότι µόνο όταν µια επένδυση συγκεντρώνει τα θεσµοθετηµένα κριτήρια, θα γίνεται δυνατή η ένταξή της. Και αυτό, γιατί µε τον παρόντα νόµο αυτό που
πρωτίστως επιδιώκεται είναι το να προσδεθεί η χώρα µας σε µια
νέα αντίληψη ανάπτυξης, µιας ανάπτυξης που οφείλει να είναι
πολυεπίπεδη και προστιθέµενης αξίας για την οικονοµία της
χώρας.
Αναφορικά µε το άρθρο 5 το οποίο ορίζει την ανώνυµη εταιρία
«INVEST IN GREECE» ως δέκτη των αιτήσεων ένταξης των σχετικών επενδυτικών πρωτοβουλιών στη διαδικασία των στρατηγικών επενδύσεων, θεωρώ ότι η εν λόγω ανώνυµη εταιρεία, µέσα
από την αναβάθµισή της και τις αυξηµένες αρµοδιότητες που τις
αποδίδονται µε το παρόν νοµοσχέδιο, θα αποτελέσει πράγµατι
ένα εξαιρετικό εργαλείο ως κέντρο εξυπηρέτησης επενδυτών
µίας τάσης σε όλη αυτήν την προσπάθεια. Και αυτό, µιας και οι
υπηρεσίες που θα προσφέρει θα συµβάλουν κατ’ αρχάς στη βελτίωση του επενδυτικού περιβάλλοντος στην Ελλάδα, κάτι που
αποτελεί και ύψιστη ανάγκη.
Αναφορικά µε τα άρθρα 7, 8 και 9 που έχουν σχέση µε τους περιβαλλοντικούς όρους, τις πολεοδοµικές ρυθµίσεις και τις παραχωρήσεις χρήσεων αιγιαλού και παραλίας, έχω να προσθέσω
ότι µε το υπό ψήφιση σχέδιο νόµου δεν σηµαίνει ότι αλλάζουµε
και την κείµενη νοµοθεσία γενικότερα για όλες τις άλλες περιπτώσεις που δεν εµπίπτουν στις συζητούµενες διατάξεις και οι
οποίες φυσικά είναι και οι περισσότερες. ∆εν πρέπει να ξεχνάµε
ότι η κείµενη νοµοθεσία, εν τέλει, υπάρχει για να προστατεύει
τόσο το δηµόσιο συµφέρον όσο και τους πολίτες.
Εµείς ως µία µετριοπαθής, µεταρρυθµιστική, σοσιαλιστική Κυβέρνηση επιλέγουµε να κινηθούµε ανάµεσα στις ακραίες, πολλές φορές, συνήθεις λογικές των χαρακτηριστικών που αφορούν
στο λαό και στη χώρα µας, που είναι η λογική του άσπρου ή του
µαύρου. Λέµε ναι, λοιπόν, στην προστασία των κειµένων νοµοθεσιών, αλλά δεν δαιµονοποιούµε και την ιδιωτική επενδυτική
πρωτοβουλία και εντέλει προσπαθούµε να τις συµβιβάσουµε και
τις δυο.
Πρέπει να θυµίσω, επίσης, ότι ως χώρα έχουµε προβεί σε ανάλογες φύσεως ρυθµίσεις ή επιλογές και πρωτοβουλίες κατά το
παρελθόν που ευνοούσαν τις πιο γρήγορες επιχειρηµατικές αποφάσεις, όπως παραδείγµατος χάριν, συνέβη µε κάποια από τα
ολυµπιακά έργα, το αεροδρόµιο «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ», τη
γέφυρα του Ρίου-Αντιρρίου, αλλά και κάποιους νέους λιµένες.
Και σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, αν θυµάµαι καλά οι αποφάσεις δεν πέρασαν πάντοτε µέσω της Βουλής, αλλά εφαρµόστηκαν, µέσω άλλων περιπτώσεων, είτε µε κοινές υπουργικές
αποφάσεις είτε µε προεδρικά διατάγµατα. Από την άλλη µεριά
εκτιµώ, επίσης, ότι αυτά τα τόσο σηµαντικά έργα που επισπεύτηκαν µε αυτόν τον τρόπο, άφησαν προφανώς µόνο οφέλη και θα
είναι ικανοποιηµένοι όλοι οι πολίτες που τα απολαµβάνουν σήµερα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τα χρονικά όρια που προβλέπονται για την τοποθέτησή µου στο υπ’ όψιν σχέδιο νόµου, προφανώς δεν µου επιτρέπουν να επεκταθώ σε άλλα σηµαντικής
σηµασίας ζητήµατα, είτε περισσότερα άρθρα, αλλά προσωπικά,
ως Βουλευτής Καβάλας, έχω έναν επιπλέον λόγο να εκφράσω
την ικανοποίησή µου γι’ αυτήν την τόσο σηµαντική νοµοθετική
πρωτοβουλία της Κυβέρνησης και του ίδιου του Υπουργού Επικρατείας.
Κύριε Υπουργέ, η προσωπική µου τοποθέτηση σε αναφορά µε
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αυτό το θέµα και αναφορικά µε το Νοµό Καβάλας έχει να κάνει
µε αυτό που πιστεύω ότι µπορεί πλέον να πραγµατοποιηθεί, µια
µεγάλη επένδυση που αφορά την περιοχή µας, προερχόµενη
από έναν όµιλο επιχειρήσεων, µε προεξάρχουσα µια επιχείρηση
της Καβάλας, την «ΚΑΒΑΛΑ ΦΛΟΝΤ ΚΛΑΣ Α.Ε.», σε συνεργασία
µε ξένους επενδυτές. Αφορά ειδικότερα τη δυνατότητα επαγωγής σε αυτό το νόµο, µιας µεγάλης επένδυσης γυαλιού, κυρίως
εξαγωγικού χαρακτήρα, αφού άνω του 70% της προβλεπόµενης
παραγωγής της θα διατίθεται σε άλλες χώρες και αυτή η επένδυση αφορά σε ένα ύψος που αγγίζει τα 100 εκατοµµύρια ευρώ.
Πιστεύω, λοιπόν -και το υποστηρίζω µε ικανοποίηση- ότι η
επένδυση κάλλιστα µπορεί να υπαχθεί στο συγκεκριµένο νόµο
και κατ’ αυτόν τον τρόπο να διευκολυνθούν οι διαδικασίες έγκρισης και υλοποίησης αυτής της τόσο σηµαντικής επένδυσης και
για την Καβάλα και για την εθνική µας οικονοµία.
Σας υπενθυµίζω ότι εκκρεµεί η έγκριση όλης αυτής της επένδυσης από το Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας κατά τα προβλεπόµενα στην προκειµένη περίπτωση και στη συνέχεια εκκρεµεί η έγκρισή της από τη Βουλή. Η
συγκεκριµένη πρωτοβουλία θα δηµιουργήσει συνολικά τριακόσιες πενήντα θέσεις εργασίας, διακόσιες θέσεις στην κύρια παραγωγή της επιχείρησης και εκατόν πενήντα θέσεις σε δορυφορικές δραστηριότητες, ενώ ο δυνητικός αριθµός εργαζοµένων σε παράπλευρες µεταποιητικές δραστηριότητες εκτιµάται
σε χίλιους τριακόσιους πενήντα εργαζοµένους στο σύνολό τους
για τα επόµενα πέντε χρόνια.
Έτσι, λοιπόν, είτε σωρευτικά είτε εναλλακτικά αυτή η επένδυση κατά τη γνώµη µου πιστεύω ότι έχει τις προϋποθέσεις που
προβλέπονται στο συγκεκριµένο νόµο που συζητάµε σήµερα για
την υπαγωγή της στην υποστήριξη των στρατηγικών επενδύσεων. Θα σας παρακαλούσα, κύριε Υπουργέ, να το λάβετε πολύ
σοβαρά υπ’ όψιν αυτό και είµαι βέβαιος πως θα το πράξετε.
Τελειώνοντας, θέλω να σας συγχαρώ προσωπικά και εσάς και
την Κυβέρνηση, για την προσήλωσή σας στους παραπάνω προφανώς στρατηγικούς στόχους, αλλά και για τη δηµοκρατική σας
ευαισθησία, αυτήν την τόσο σηµαντική πρωτοβουλία να την περάσετε µέσα από τη Βουλή και να µην ακολουθήσετε πρακτικές
του παρελθόντος, αναγκαίες κατά περίπτωση στο παρελθόν, «το
αποφασίζουµε και διατάζουµε».
Έχει, λοιπόν, και τη δική µου θερµή υποστήριξη αυτή η νοµοθετική πρωτοβουλία, όπως πιστεύω, από τη µεγαλύτερη πλειοψηφία της Βουλής.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
κ. Παπουτσή, Βουλευτή Καβάλας του ΠΑΣΟΚ.
Το λόγο έχει ο τέως Πρόεδρος της Βουλής κ. ∆ηµήτριος Σιούφας για δέκα λεπτά.
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΙΟΥΦΑΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ξεκινήσω την τοποθέτησή µου, απευθυνόµενος προς εσάς,
Υπουργέ κύριε Παµπούκη, µε το να σηµειώσω το εξαιρετικά ατυχές της έκφρασής σας χθες, όπου χαρακτηρίσατε τον αγωγό
Μπουργκάς-Αλεξανδρούπολη και την τριµερή διακρατική συµφωνία για την πραγµατοποίηση αυτού του έργου, ότι ήταν ένα εικονικό έργο.
Ήταν ατυχέστατη αυτή η τοποθέτησή σας για µία σειρά από
λόγους. Ο σηµαντικότερος λόγος –και χρησιµοποιήσατε µάλιστα
και την αγγλική έκφραση virtual- είναι ότι την ίδια ώρα που εσείς
λέγατε αυτά στην εθνική αντιπροσωπεία, ο Πρόεδρος της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας, ο Κάρολος Παπούλιας, ευρισκόµενος στη
Σόφια, ζήτησε τη συνέχιση αυτού του σηµαντικού έργου και για
τις δύο χώρες, αλλά και για ολόκληρη την περιοχή.
Σηµειώνω, κύριε Υπουργέ, ότι αυτό το έργο το στήριξαν όλες
οι κυβερνήσεις µετά το 1992 και φέρει την υπογραφή του Κάρολου Παπούλια ως Υπουργού Εξωτερικών και την υπογραφή της
διακρατικής συµφωνίας που έγινε στην Ελλάδα τον Μάρτιο του
2007. Βεβαίως δεν είναι εικονική πραγµατικότητα, όταν έχει συσταθεί µέχρι και η διακρατική εταιρεία για την υλοποίηση αυτού
του έργου.
Νοµίζω ότι όπως στη διαδροµή και κατά την επίσκεψη που
έκανε στη Μόσχα ο Πρωθυπουργός, αλλά και τώρα και µε κάθε
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άλλη ευκαιρία, θα πρέπει να επιµείνετε στην πραγµατοποίηση
αυτού του έργου, διότι εξυπηρετεί και την Ελλάδα και τη Βουλγαρία και τη Ρωσία. ∆ίνεται η δυνατότητα στις αγορές πετρελαίου να έχουν αυτή τη συµπληρωµατική δίοδο από τα Στενά του
Βοσπόρου. Για όποιες εµπλοκές δε παρουσιάζονται από την
πλευρά της σηµερινής βουλγαρικής κυβέρνησης, οφείλει η ελληνική κυβέρνηση να ζητήσει το σεβασµό της υπογραφής αυτής
της συµφωνίας. Και να επιµείνετε, όπως επιµένει και ο Πρόεδρος
της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας, για την πραγµατοποίηση αυτού του
τόσο σηµαντικού έργου, όχι µόνο και για τις δύο χώρες, αλλά για
τον οµαλό εφοδιασµό της αγοράς και στην περιοχή µας και στην
Ευρώπη, αλλά και σε ολόκληρο τον κόσµο.
Θέλω επίσης να σταθώ στο σηµαντικό ότι και αυτό το νοµοσχέδιο η Νέα ∆ηµοκρατία το στηρίζει. Είναι ένα νοµοθέτηµα που
το φέρνετε συµπληρώνοντας ανάλογη πρωτοβουλία που είχε
έρθει στην Εθνική Αντιπροσωπεία το καλοκαίρι του 2009 από τον
τότε Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών τον Γιάννη Παπαθανασίου και τον Υφυπουργό τον Θανάση Μπούρα για την επιτάχυνση των διαδικασιών σε στρατηγικές επενδύσεις.
Θέλω να σας επισηµάνω όµως, ότι αυτή η πρωτοβουλία σας
είναι εξαιρετικά σηµαντική, αλλά εδώ, στην κατάσταση που αντιµετωπίζει η χώρα χρειάζονται πιο γενναίες και πιο ριζοσπαστικές
πρωτοβουλίες. Θα έχετε διαβάσει και εσείς στον Τύπο –εγώ αναφέροµαι µόνο στο δηµοσίευµα του «ΕΠΕΝ∆ΥΤΗ», αλλά και παραγωγικοί φορείς απευθυνόµενοι προς την Κυβέρνηση κάνουν
προτάσεις- για το πως µπορεί να αντιµετωπισθεί η έλευση ξένων
άµεσων επενδύσεων, που πραγµατικά τις χρειάζεται η χώρα, την
ώρα που βλέπουµε να µειώνεται το πρόγραµµα των ∆ηµοσίων
Επενδύσεων. Άρα έχουµε σηµαντική υστέρηση προς αυτή την
κατεύθυνση. Χρειάζεται ένας αντίστοιχος νόµος µε το νόµο
εκείνο τον οποίο ψήφισε ο Σπύρος Μαρκεζίνης, τον ν. 2687, αν
δεν κάνω λάθος, και που απετέλεσε το εφαλτήριο επάνω στο
οποίο οικοδοµήθηκε όλη η ανάπτυξη της χώρας µας µετά το
1953. Πραγµατικά αυτός ο νόµος ήταν ένας νόµος επιθετικός
που είχε τρία βασικά στοιχεία. Το ένα στοιχείο ήταν η εγγύηση
των επενδεδυµένων κεφαλαίων στην Ελλάδα από το εξωτερικό,
µε την εγγύηση του ελληνικού δηµοσίου.
∆εύτερον, προέβλεπε ότι ό,τι µηχανήµατα εισάγονται από το
εξωτερικό για τη συγκεκριµένη επένδυση ή έχουν µειωµένα ή
απαλλάσσονται από τέλη και λοιπές υποχρεώσεις. Είχε για δέκα
χρόνια ένα σταθερό φορολογικό συντελεστή ο οποίος ήταν ή µειωµένος ή δεν υπήρχε καθόλου φορολόγηση. Αυτά ήταν τρία από
τα µεγέθη αυτού του τόσο ρωµαλέου νόµου που απετέλεσε όλο
το εφαλτήριο για την µετέπειτα οικονοµική ανάπτυξη της χώρας.
Προς αυτή την κατεύθυνση πρέπει να κινηθείτε και τώρα είτε
µε τον αναπτυξιακό νόµο, τον οποίο πρόκειται να φέρει το επόµενο διάστηµα ο Υπουργός Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας, όπως λέγεται ακόµα, γιατί κι αυτό δεν έχει αλλάξει
ακόµα µετά τον τελευταίο ανασχηµατισµό, αν είµαι καλά ενηµερωµένος. Και βεβαίως πρέπει να δούµε και το περιβάλλον µέσα
στο οποίο κινείστε αυτή τη στιγµή.
Το πιο σηµαντικό: µειώνετε το πρόγραµµα δηµοσίων επενδύσεων µε την περικοπή των δαπανών. Την ίδια ώρα επενδύσεις,
οι οποίες έχουν ενταχθεί στον καταργηθέντα αναπτυξιακό νόµο,
υποχρηµατοδοντούνται. ∆εύτερον, υπάρχουν ακόµα περί τις
τρεις χιλιάδες επενδυτικά προγράµµατα, τα οποία δεν έχουν
ακόµα εξεταστεί. Υπάρχει, δηλαδή, ένα ενδιαφέρον το οποίο συνεχίζεται. Την ίδια ώρα δίνετε µε το σταγονόµετρο την επιστροφή
του ΦΠΑ.
Ακόµα, οι χρηµατοδοτήσεις όλων των µεγάλων έργων γίνονται
µε εξαιρετικά περιορισµένο τρόπο και αυτά κινδυνεύουν να σταµατήσουν. Και δεν πραγµατοποιείτε το στοιχειώδες, το οποίο
πολλές φορές το έχω θέσει το τελευταίο διάστηµα από αυτό το
Βήµα, να γίνει µια προσπάθεια συµψηφισµού των υποχρεώσεων
µεταξύ του δηµοσίου και των ιδιωτών. Το δηµόσιο απαιτεί, οι
ιδιώτες απαιτούν. Αυτό είναι το στοιχειωδέστερο των πραγµάτων για να δώσει µια γενικότερη ανάσα σε ολόκληρη την οικονοµία.
Και βεβαίως ατυχείς χειρισµοί, όπως εκείνα τα περί ελέγχου
των καταθέσεων, οδήγησαν στην έξοδο τριάντα δισεκατοµµυρίων ευρώ από ελληνικές καταθέσεις. Λόγω της αύξησης της φο-
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ρολογίας από το 25% των διανεµοµένων κερδών στον 45%, αναγκάζοντας επιχειρήσεις να µετακινηθούν σε γειτονικές χώρες,
όπου ο φορολογικός συντελεστής είναι µόνο 10%.
Όλα αυτά τα πράγµατα, κύριε Υπουργέ, πρέπει να τα συσταθµίσετε για να µπορέσετε να δείτε µε τι πολιτική ρωµαλέα,
γενναία, εξαιρετικά επιθετική µπορείτε να κινηθείτε. Και αυτό το
νοµοσχέδιο, το οποίο φέρνετε χαίροµαι γιατί πολλές από τις προτάσεις, που έχουν γίνει και σε αυτήν την Αίθουσα αλλά και στη
συζήτηση στη ∆ιαρκή Επιτροπή, τις έχετε ενσωµατώσει δείχνει
ότι έχετε ανοιχτούς ορίζοντες και δεν περιορίζεστε σε ένα κείµενο, όπως το έχετε καταρτίσει, αλλά γίνεται πραγµατική συζήτηση µέσα στην Εθνική Αντιπροσωπεία.
Πρέπει να δούµε µε ποιον τρόπο µπορούµε να αντιµετωπίσουµε την κατάσταση, η οποία πρέπει να έχει δηµιουργηθεί. Και
θα δηµιουργηθεί όχι µόνο µε το να περιµένουµε να έρθουν να
µας βρουν για να γίνουν επενδύσεις, κύριε Υπουργέ, αλλά και
εάν εµείς οι ίδιοι τρέξουµε και µε την εταιρεία, η οποία συνιστάται στο πλαίσιο του «Επενδύστε στην Ελλάδα». Αν παρακολουθήσει κανείς τα τελευταία χρόνια οι ξένες άµεσες επενδύσεις
που έγιναν στην Ελλάδα ήταν 34 δισεκατοµµύρια ευρώ. Πρώτον,
από αυτές οι περισσότερες προέρχονται κυρίως από δέκα ευρωπαϊκές χώρες. ∆εύτερον, όπως ανοίξατε το θέµα µε την
«COSCO» και συµφωνήσατε, υπάρχουν και άλλες χώρες, αραβικές χώρες, προς την πλευρά της Άπω Ανατολής, η Ινδία, η Ιαπωνία, η Κίνα που µπορούν να είναι χώρες από τις οποίες να
κατευθυνθούν προτάσεις για επενδύσεις προς την Ελλάδα.
Εάν δεν τρέξουµε και περιµένουµε µόνο να έρθουν να µας
βρουν δεν θα γίνει. ∆εν θα µας βρουν. Πρέπει να γίνει επιθετική
πολιτική και κινητοποίηση, να προτείνουµε επενδυτικά σχέδια για
να έρθουν εδώ για να επενδύσουν. ∆εν είναι φιλανθρωπικό
ίδρυµα το επενδύειν. Έρχονται και επενδύουν εκεί που µπορούν
και ξέρουν ότι τα κεφάλαια, τα οποία θα επενδύσουν, θα έχουν
µια απόδοση για εκείνους οι οποίοι θα έρθουν.
Με αυτές τις παρατηρήσεις και τις σκέψεις θέλω να ευχηθώ,
κύριε Υπουργέ, το νοµοθέτηµά σας αυτό να βρει καλύτερη ανταπόκριση ακόµα και από εκείνη την οποία όλοι περιµένουµε µέσα
σ’ αυτήν την Αίθουσα.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
τέως Πρόεδρο της Βουλής κ. ∆ηµήτριο Σιούφα.
Το λόγο έχει ζητήσει ο Υπουργός κ. Παµπούκης.
Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΜΠΟΥΚΗΣ (Υπουργός Επικρατείας): Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Θα ήθελα να ξεκινήσω µε την παρατήρηση περί ΜπουργκάςΑλεξανδρούπολη, γιατί η αιτίαση είναι σοβαρή. Όταν έψεξα –και
συνεχίζω και υποστηρίζω αυτή τη θέση- έψεξα όχι την πρόθεση
υλοποίησης, αλλά τη δηµιουργία εντυπώσεων ότι έχει ήδη υλοποιηθεί. Και πρέπει να σας πω ότι η Κυβέρνησή µας και ο Πρωθυπουργός προσωπικά σε όλα τα ταξίδια του, κυρίως στο ταξίδι
µε τον Πρωθυπουργό της Ρωσίας κ. Πούτιν, το θέµα αυτό το
έθεσε και συζητήθηκε προς την κατεύθυνση της ενίσχυσης. Άρα,
επ’ αυτού νοµίζω ότι οι αιτιάσεις σας είναι άδικες και ανακριβείς.
Αντίθετα, θέλω να σας θυµίσω, κύριε Πρόεδρε, ότι η δική σας
Κυβέρνηση όταν τον Ιούλιο του 2009 ο Πρωθυπουργός της
Βουλγαρίας κ. Μπορισώφ ανακοίνωσε ότι δεν υπάρχει νέο σχέδιο, δεν είχε καµµία αντίδραση. Όταν λίγες µέρες µετά επεσκέφθη ο Πούτιν την Τουρκία, για να αναζητήσει εναλλακτικές
λύσεις, δεν υπήρξε καµµία αντίδραση.
Αυτό δε, το είπα σε αντίδραση προς τον κ. Χατζηδάκη, όταν
επιχείρησε παραλληλισµό µε τον Αστακό. Εγώ το χαιρέτισα.
Ποιος το αρνείται άλλωστε; Θα ήταν κακό να γίνει; Άλλο όµως το
να χαιρετίζεις και άλλο µετά να σε ψέγουν, επειδή ενεθάρρυνες
κάτι. Ο παραλληλισµός είναι αυτός. Εάν κατέληξε να είναι ο
Αστακός µια εικονική επένδυση ως προς την υλοποίηση, το ίδιο
ίσχυε, φοβούµαι, για το άλλο παράδειγµα. Εγώ δεν έψεξα την
πρόθεση ή τη στρατηγική σηµασία του να γίνει αυτό. Βεβαίως,
και θα πρέπει να επιµείνουµε. Ψέγω, όµως, ή παρατηρώ σε αντίδραση ότι δεν µπορούµε να παρουσιάζουµε κάτι το οποίο πρόκειται να γίνει ως κάτι που να έχει συµφωνηθεί και να έγινε, ιδίως
δε όταν υπάρχουν συγκεκριµένες αντιδράσεις.
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Θέλω να είσαστε ήσυχοι. Εµείς να επιµείνουµε σε αυτό, παρ’
ότι ο δρόµος είναι δύσβατος ρεαλιστικά και είναι γνωστή η αντίδραση της Βουλγαρίας στο θέµα αυτό.
Θέλω να σας πω κάτι άλλο για το νόµο του Σπύρου Μαρκεζίνη. Είναι αλήθεια ότι αυτό ανταποκρίθηκε σε ένα πρώτο αναπτυξιακό πρότυπο της Ελλάδας, που ήταν η άναρχη προσέλκυση
κεφαλαίων και είχε ορισµένες επιτυχίες και ορισµένες αποτυχίες.
Σήµερα τα πράγµατα έχουν πολύ αλλάξει. Η διαφορά αυτού του
νόµου είναι ότι αυτός ο νόµος στην πραγµατικότητα δεν προσελκύει κατά άναρχο τρόπο «ελάτε, δώστε ό,τι θέλετε», αλλά
εντάσσεται σε µια στοχευµένη αναπτυξιακή πολιτική, σε ένα αναπτυξιακό πρότυπο το οποίο έχουµε και πρέπει να έχουµε σαν
χώρα.
Επιπλέον, πρέπει να σας πω, ότι τα πράγµατα έχουν αλλάξει
πολύ φυσικά, διότι είµαστε υποχρεωτικά υπό την απόλυτη εφαρµογή του Κοινοτικού ∆ικαίου. Και όπως γνωρίζετε, µια εκ των
συµβάσεων µε βάση το νόµο του 1953, που κυρώθηκε στη Βουλή
και συνεχίζει να κυρώνεται µε την «ΠΕΣΙΝΕ», νυν «ΑΛΟΥΜΙΛ ΑΕ»,
στα ιδιωτικά δικαστήρια κατέπεσε ένα µέρος λόγω παραβίασης
και αθέτησης του ελληνικού δικαίου. Θέλω να το τονίσω αυτό,
γιατί δεν µπορώ να πω ότι ο τότε νόµος του Μαρκεζίνη δεν είχε
και ορισµένα θετικά για την εποχή του. Θέλω, όµως, να διαβεβαιώσω ότι δεν είναι αυτό το πρότυπο του νόµου.
Αυτός ο νόµος είναι ένας νόµος ο οποίος επιδιώκει την επιτάχυνση, προσπαθεί να δώσει, για να είµαστε ακριβείς, ορισµένα
κίνητρα -διότι δεν µπορεί να µην υπάρχουν και κίνητρα, όταν το
πλαίσιο στο οποίο δυστυχώς βρισκόµαστε σήµερα είναι δυσάρεστο- αλλά παράλληλα έχει υπ’ όψιν του ορισµένα αναπτυξιακά
πρότυπα τα οποία απεικονίζονται στα κριτήρια, όσο και αν είναι
ασαφή -δεν µπορούσαν να είναι και πιο σαφή άλλωστε- του άρθρου 1.
Στοχεύουµε στη µεταφορά γνώσης. Είναι κάτι το οποίο πρέπει
όλοι να πριµοδοτήσουµε. Ήµουν πρόσφατα σε επίσκεψη στο Ισραήλ. Σας διαβεβαιώνω ότι αυτό πρέπει να είναι και το µήνυµά
µας στον ελληνικό λαό. Το Ισραήλ έχει κάνει θαυµάσια πρόοδο
σε θέµατα γνώσεως, τεχνολογίας, δηλαδή σε πρωταγωνιστικό
επίπεδο. Νανοτεχνολογία σε υψηλότατο επίπεδο. Πραγµατικά
εντυπωσιακό. Και όταν τους ρώτησα –γιατί υπάρχει, όπως ξέρετε, η ανεύρεση ενός µεγάλου κοιτάσµατος φυσικού αερίουπώς θα το αντιµετωπίσουν, η απάντηση µου έκανε µεγάλη εντύπωση: «Εµείς κτίσαµε το κράτος µας πάνω στη δυσκολία». Τι εννοούν; Ότι η δυσκολία τους έκανε στην πραγµατικότητα να
µπορέσουν να αντιδράσουν µε βάση την ευφυΐα και τη γνώση και
δηµιούργησαν µια κοινωνία γνώσης, ευφυΐας και υψηλοτάτης τεχνολογίας.
Εγώ θέλω να δώσουµε ένα µήνυµα απ’ αυτήν τη µεγάλη κρίση,
τη µεγαλύτερη κρίση που έχει γνωρίσει η Ελλάδα όχι µετά τη Μεταπολίτευση, αλλά µεταπολεµικά. Είναι αυτή που περνάµε τώρα.
Ας κάνουµε τη δυσκολία µια ευκαιρία αλλαγής νοοτροπιών, ευτυχώς χωρίς εµπόλεµους βεβαίως παραλληλισµούς γιατί το Ισραήλ είχε και τέτοιου είδους θέµατα.
Θέλουµε τη γνώση. Θέλουµε την πράσινη ανάπτυξη. Από τα
πράσινα άλογα, κύριε Χατζηδάκη, ας κρατήσουµε τα πράσινα και
ας «ξεκαβαλήσουµε» από το άλογα για να µπορέσουµε να κινηθούµε µε ρεαλισµό και σύνεση. ∆εν είναι κακό να είναι η ανάπτυξη πράσινη, αλλά δεν θα πρέπει και η πράσινη να αναιρεί την
ανάπτυξη. Πρέπει να προχωρήσουµε, πώς θα γίνει;
Για τα θέµατα αιγιαλού και παραλίας, που ετέθησαν πριν από
τον αγορητή της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, είναι γνωστή η νοµολογία του ΣτΕ. Όταν τελειώσω, θα εκθέσω όλες µου τις παρατηρήσεις επί όλων των τροπολογιών, διότι πράγµατι θέλω να
σας διαβεβαιώσω ότι για µένα η συζήτηση –όπως το είπα- επιθυµώ να γίνεται επί της ουσίας στη Βουλή. ∆εν υπάρχουν θέµατα
εγωισµών και αν υπάρχουν βελτιώσεις που πρέπει να γίνουν, θα
γίνουν.
Ο νόµος θα ψηφιστεί. Είναι καλό λοιπόν να εξοπλιστεί αυτός ο
νόµος µε τα καλύτερα ποιοτικά υπέρτερα στοιχεία. Άρα, είµαι
υποχρεωµένος να απαντήσω και να τοποθετηθώ τόσο στις παρατηρήσεις της επιστηµονικής υπηρεσίας της Βουλής, όσο και
στις προτάσεις που έχουν γίνει για τις τροπολογίες. Θα το κάνω
στο τέλος.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Επίσης, θα ήθελα να σας πω για τα υπέρ του δηµοσίου. Το λέω
στον κ. Χατζηδάκη για το θέµα των απαλλοτριώσεων κ.λπ.. Όταν
λέει κάτι το Σύνταγµα, νοµίζω ότι δεν χρειάζεται να το επαναλάβεις στο νόµο, διότι αυτονοήτως ο νόµος θα κινηθεί έτσι. Πράγµατι, δεν το λέει ο νόµος υπέρ του δηµοσίου, αλλά εννοείται γιατί
το λέει το Σύνταγµα. Εποµένως, δεν χρειάστηκε να το επαναλάβουµε.
Άρα δεν χρειάζεται να µπουν ρητές διατυπώσεις στο νόµο,
όταν αυτές αναφέρονται στο Σύνταγµα, γιατί στοιχειωδώς γνωρίζουµε όλοι ότι το Σύνταγµα ερµηνεύεται ή και εν πάση περιπτώσει επιβάλλεται του νόµου, όταν έχει µια αντίθεση. Αυτά επί
του παρόντος.
Ευχαριστώ πολύ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗ∆ΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, µπορώ να
µιλήσω για ένα λεπτό;
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ορίστε, κύριε Χατζηδάκη.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗ∆ΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, δεν θα αναφερθώ σε όσα είπε στο τέλος ο Υπουργός για το νοµοσχέδιο,
γιατί θα το κάνω µετά.
Όµως, για το Μπουργκάς- Αλεξανδρούπολη δεν µπορώ να µην
πω πως κατεδείχθη ήδη από τις παρατηρήσεις του κ. Σιούφα ότι
κάθε άλλο παρά εικονικό ήταν το πρόγραµµα, κύριε Υπουργέ.
Ήταν ένα πρόγραµµα πολύ συγκεκριµένο και παραµένει ακόµη,
ένα πρόγραµµα κρίσιµο, ένα έργο κρίσιµο και χρήσιµο για τη
χώρα µας.
Έτυχε να έχω εµπλοκή για οχτώ µήνες. Μιλούσα και µε τη
βουλγαρική και µε τη ρωσική πλευρά. Είχαν έρθει εδώ εκπρόσωποι και της µιας και της άλλης χώρας. Μιλούσα µε τις εταιρείες και το πρόγραµµα προχωρούσε. Είχαµε καταθέσει
νοµοσχέδιο για τις απαλλοτριώσεις, το οποίο παγώσατε.
Ακόµα είστε µπερδεµένοι ως προς τη στρατηγική σας στο συγκεκριµένο έργο και η αρµόδια Υπουργός δεν έχει ασχοληθεί
σχεδόν καθόλου µε τα ζητήµατα αυτά. ∆εν έχετε ουσιαστικά πολιτική ούτε για τους αγωγούς ούτε για τη ∆ΕΗ ούτε για τη συµβατική ενέργεια. Γι’ αυτό µίλησα για την πράσινη ανάπτυξη που
κινδυνεύει και αυτή να γίνει άνευ περιεχοµένου.
Αποκτήστε, λοιπόν, πολιτική για τους αγωγούς και αν αποκτήσετε θα µπορέσετε να συνοµιλήσετε ουσιαστικά και αξιόπιστα
και µε τους Ρώσους και µε τους Βουλγάρους. Εµείς µε τους
Βουλγάρους ήµασταν σε επαφή. Ήµασταν σε επαφή και µε το
κόµµα Γκερµπ, που κέρδισε τις εκλογές, πριν ακόµα τις κερδίσει
και στη συνέχεια µε την Κυβέρνηση που εξελέγη.
Φτάνει να συνεχίζατε και εσείς αυτή την πολιτική. Υποτιµώντας
την πολιτική για τους αγωγούς και λέγοντας και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός αυτά που είπε ήδη προεκλογικά για τον αγωγό
Μπουργκάς-Αλεξανδρούπολη, ουσιαστικά στερείτε τη χώρα από
σοβαρά γεωπολιτικά πλεονεκτήµατα. Αυτό που σας λέµε είναι
πως πρέπει να συνεχίσετε µια πολιτική όλων των κυβερνήσεων.
Βεβαίως επί των ηµερών της Νέας ∆ηµοκρατίας, το έργο προχώρησε ουσιαστικά, µε υπογραφή του κ. Σιούφα. Εν πάση περιπτώσει, δεν είναι ντροπή πως κάτι έγινε επί Νέας ∆ηµοκρατίας,
ώστε να πάρει η επόµενη Κυβέρνηση τη σκυτάλη και να συνεχίσει.
Αυτό πρέπει να κάνετε και ειδικά επ’ αυτού του θέµατος νοµίζω ότι δεν µπορείτε να ψέγετε τη Νέα ∆ηµοκρατία. Μπορεί η
Νέα ∆ηµοκρατία αλλού να έκανε λάθη, αλλά, ειδικά στην πολιτική
για τους ενεργειακούς αγωγούς, έχει κάθε λόγο να είναι υπερήφανη.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Έχει ζητήσει το
λόγο ο κύριος Υπουργός.
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΙΟΥΦΑΣ: Για ένα λεπτό θα ήθελα το λόγο,
κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Κύριε Υπουργέ, θέλετε να προηγηθεί ο κ. Σιούφας;
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΜΠΟΥΚΗΣ (Υπουργός Επικρατείας): Είναι
θέµα εξωτερικής πολιτικής. Είναι ουσιαστικό. ∆εν µπορεί να µην
απαντηθεί.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Το κατανοώ απολύτως, απλώς είναι ένα πολύ κρίσιµο σηµείο.
Ορίστε, κύριε Πρόεδρε, έχετε το λόγο.
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∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΙΟΥΦΑΣ: Τρία πράγµατα πρέπει να έχετε στην
προσοχή σας, κύριε Υπουργέ.
Το πρώτο είναι το εξής: Το να χτίζει µία Κυβέρνηση, σε ό,τι
καλό βρήκε από την προηγούµενη –και το κάνετε µε το νοµοσχέδιό σας εσείς σήµερα- είναι εξαιρετικά θετικό. Θα σας θυµίσω ότι για τον ελληνοτουρκικό αγωγό φυσικού αερίου, όταν
έγινα Υπουργός Ανάπτυξης, βρήκα εκκρεµούσα την κύρωση της
διακρατικής συµφωνίας µεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας που είχε
υπογραφεί από την προηγούµενη Κυβέρνηση. Ήταν Μάιος του
2004 που ήρθε εδώ και κυρώθηκε. Και προχώρησε η κατασκευή
του ελληνοτουρκικού αγωγού. Κατασκευάστηκε σε είκοσι πέντε
µήνες, γιατί και τότε κάποιοι λέγανε ότι ήταν virtual το έργο αυτό.
Και είναι ήδη σε λειτουργία από τον Οκτώβριο, το Νοέµβριο του
2007 και µεταφέρει φυσικό αέριο από την Τουρκία και αύριο µε
τις συµφωνίες που είχαν υπογραφεί από το Αζερµπαϊτζάν και
προφανώς, βεβαίως, θα προχωρήσει και το κοµµάτι του ελληνοϊταλικού αγωγού φυσικού αερίου και χάρη των συµφωνιών που
έγιναν. Αυτό είναι το ένα.
Το δεύτερο, κύριε Πρόεδρε, είναι ότι εγώ δεν σας είπα να µεταφέρετε το νόµο του Μαρκεζίνη. Ανέφερα το παράδειγµα και
το περιεχόµενο του νόµου, για δύο λόγους. Ο ένας λόγος είναι
ότι σήµερα χρειαζόµαστε µία επιθετική, αναπτυξιακή πολιτική και
επίσης, σας είπα επενδυτικά σχέδια, τα οποία εµείς προτείνουµε
σε τρίτους. Αυτό είναι το κλειδί. Χρειάζεται ένας ρωµαλέος αναπτυξιακός νόµος για να µπορέσει να φέρει επενδύσεις από το
εξωτερικό. Αν δεν υπάρχουν φορολογικοί συντελεστές τέτοιοι
που να κάνουν ελκυστική τη χώρα µας, δεν θα έρθουν ξένες άµεσες επενδύσεις. Αν δεν υπάρχει σταθερό φορολογικό περιβάλλον, δεν πρόκειται να έρθουν από το εξωτερικό. Αλλά
αντίστοιχες διαδικασίες και σταθερότητα κλίµατος και περιβάλλοντος, γιατί η οικονοµία είναι πρώτα κλίµα, είναι ψυχολογία,
αυτό είναι εκείνο το οποίο οφείλετε να δηµιουργήσετε και να το
κάνετε ταχύτατα.
Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε,
κύριε Πρόεδρε.
Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΜΠΟΥΚΗΣ (Υπουργός Επικρατείας): Λυπάµαι γι’ αυτή την παρέµβαση, αλλά τα θέµατα τα οποία αφορούν την εθνική διάσταση και η πολιτική των αγωγών και το τι
κάνει η Ελλάδα, ως συνέχεια στα θέµατα αυτά είναι πολύ σοβαρά, ιδίως εντός της Αιθούσης της Βουλής των Ελλήνων. Άρα,
θα µε συγχωρέσετε, όσον αφορά τα θέµατα της παρεµβάσεώς
µου σε αυτά.
Θα αποσαφηνίσω, λοιπόν, το θέµα αυτό, για να µην δηµιουργήσουµε και µία εικονική διαµάχη. Το επαναλαµβάνω, εστηρίχθη
και θα στηριχθεί το έργο αυτό ως προς τις προϋποθέσεις υλοποίησής του, παρά του ότι η Βουλγαρία, όπως είναι γνωστόν,
έχει αλλάξει στάση επ’ αυτού. Επ’ αυτού δεν υπάρχει καµµία
αντίρρηση και υπάρχει συνέχεια. Γνωρίζετε ότι όταν υπάρχουν
ζητήµατα τα οποία εθνικά ή πολιτειακά, οφείλουµε τη συνέχεια.
∆εν είναι δώρο. Είναι ότι οφείλουµε, να υπάρξει συνέχεια.
Όµως, το επαναλαµβάνω µία ακόµη φορά, έψεξα πανηγυρισµούς ως σαν και έχει γίνει. Σε αυτό όµως, στο οποίο αναφερθήκατε, κύριε Σιούφα, πολύ σωστά αναφερθήκατε, διότι αυτό
έγινε. Εδώ πέρα έχουµε ένα έργο και επαναλαµβάνω ότι δεν ήσασταν στη συζήτηση- και αυτό το έκανα αντιδρώντας σε αιτιάσεις
περί Αστακού. Ναι, πρέπει να προσπαθούµε ορισµένα πράγµατα
να γίνονται. Μπορούµε να τα ανακοινώνουµε, µπορούµε να τα
χαιρετίζουµε. Τώρα στο τέλος, µπορεί να µην υλοποιηθούν.
Αυτήν τη στιγµή που µιλάµε η Κυβέρνηση αυτή, όπως επίσης
γνωρίζετε, είµαι βέβαιος, έχει ενεργοποιήσει την εταιρεία, η
οποία είναι προϋπόθεση της εφαρµογής, οψέποτε, του Μπουργκάς-Αλεξανδρούπολη. Άρα, υπάρχει αυτή η συνέχεια. Απλώς
ήθελα να επισηµάνω το άστοχο του παραλληλισµού µε τα θέµατα Αστακού για και να µη δηµιουργείται ένα κλίµα περιττής
αντιπαλότητας.
Όσον αφορά για το θέµα του νόµου του Μαρκεζίνη, προφανώς
το κατάλαβα. Η Κυβέρνηση ήδη θα εφαρµόσει και έχει ήδη ενεργειακή πολιτική την οποία πάρα πολύ σύντοµα θα την ξεδιπλώσουµε. Έχουµε µία διαφορά, όµως αυτό θα γίνει επί του συγκε-
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κριµένου. Άρα, λοιπόν, θα ακούσετε συγκεκριµένα πράγµατα
όταν έρθει η στιγµή.
Το δεύτερο πράγµα και το τελευταίο, το οποίο θέλω να πω,
είναι ότι όλα αυτά τα θέµατα τα οποία έχουµε επισηµάνει από
πάρα πολλές πλευρές µέσα στη Βουλή είναι σωστά: σταθερότητα φορολογικού καθεστώτος, κίνητρα, κλίµα. Όλα αυτά είναι
απόλυτα σωστά. Και η Κυβέρνηση έχει ένα ολοκληρωµένο πρόγραµµα, πρόταση ανάπτυξης, την οποία χθες από το Βήµα της
Βουλής εξέθεσα και δεν θα ήθελα να την επαναλάβω.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
κύριο Υπουργό. Προχωρούµε στον κατάλογο των οµιλητών.
Το λόγο έχει ο Βουλευτής Β’ Αθηνών του Λαϊκού Ορθόδοξου
Συναγερµού κ. Αϊβαλιώτης.
Ορίστε, κύριε Αϊβαλιώτη, έχετε το λόγο για οκτώ λεπτά.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Είδαµε πριν από λίγο να κατατίθεται ο προϋπολογισµός σε
stick. Φυσικά υπάρχει η γνωστή αγγλική έκφραση «stick and carrot», που σηµαίνει µαστίγιο και καρότο. Το καρότο δεν το έχουµε
δει ακόµα. Το µαστίγιο το είδαµε πριν από λίγο σε µορφή stick.
Ήταν και άσπρο, από ό,τι είδα. ∆εν ξέρω αν ήταν µικρότερο από
πέρυσι. Πάντως το χρώµα του ήταν άσπρο. Ίσως προσπαθεί να
ισοφαρίσει το µαύρο περιεχόµενο του stick, του προϋπολογισµού του 2011.
Έχω θητεύσει επί χρόνια δίπλα στον µεγαλύτερο, νοµίζω, εν
ζωή Έλληνα δηµοσιογράφο σήµερα, το Γιάννη Μαρίνο, του
οποίου είχα την τιµή να διευθύνω το γραφείο για πέντε χρόνια,
όταν ήταν Ευρωβουλευτής. Ο Γιάννης Μαρίνος, λοιπόν, πολλές
φορές έλεγε ότι εάν υπάρχει ένα κατ’ εξοχήν εθνικό θέµα, αυτό
είναι η οικονοµία.
Νοµίζω ότι όλοι έχουµε την αίσθηση πως χάνουµε τη µάχη της
ισορροπίας στο Αιγαίο, λόγω της εκτόξευσης του ρυθµού ανάπτυξης της Τουρκίας, η οποία εξάγει κάθε µήνα όσα προϊόντα
εξάγουµε εµείς σε εφτά µήνες. Κάθε µήνα, δηλαδή, οι Τούρκοι
εξάγουν, όσα εµείς µπορούµε να εξάγουµε σε ένα επτάµηνο.
Φέτος έχει στόχο να φθάσει τα 100 δισεκατοµµύρια σε εξαγωγές, όταν εµείς θα είµαστε µε το ζόρι στα 16 δισεκατοµµύρια.
Για να καταλάβουµε µόνο το πόσο είναι εναντίον µας η ζυγαριά, 1,7 δισεκατοµµύρια ευρώ είναι οι εισαγωγές µας από την
Τουρκία κάθε χρόνο και 600 εκατοµµύρια ευρώ µόνο οι εξαγωγές µας. Η αναλογία είναι 1 προς 3. Εισάγουµε τρία τουρκικά
προϊόντα και ένα εξάγουµε.
Ο κ. Παµπούκης -και δεν θέλω να φανεί ούτε βαρύγδουπο
ούτε ποµπώδες- έχει µία ιστορική ευθύνη µε αυτό το νοµοσχέδιο.
Προσπαθεί να κάνει πράξη αυτό που λέµε και ξαναλέµε επί χρόνια όσοι ενδιαφερόµαστε για την επιτάχυνση του ρυθµού ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας. Προσπαθεί, δηλαδή, να βγάλει
από τη µέση γραφειοκρατικούς κόµπους και κάλους –ας µου επιτραπεί η φράση- να εξοβελίσει το φακελάκι, να συντοµεύσει τους
χρόνους έγκρισης και να προσελκύσει µεγάλα επενδυτικά πακέτα.
Προσπαθεί, δηλαδή, ο κ. Παµπούκης να στείλει στα αζήτητα
την άθλια προίκα, που µας άφησε στην Ελλάδα το πέρασµα από
την εξουσία των δύο φθαρµένων κοµµάτων εξουσίας που λειτουργούσαν επί δεκαετίες, λες και ήταν βαλτά, για να µην πατάει επενδυτής στην Ελλάδα.
∆υστυχώς, στη Βουλή υπάρχει µία παράδοση που πρέπει να
εκλείψει. Η Κυβέρνηση εµφανίζει νοµοσχέδια λες και κατέχει την
εξ αποκαλύψεως αλήθεια. ∆εν δέχεται και δεν διορθώνει ακόµα
και κραυγαλέες αδυναµίες.
Χαρακτηριστικό παράδειγµα είναι το Υπουργείο Περιβάλλοντος. ∆εν ακούει τίποτα. Ό,τι νοµοσχέδιο φέρνει, όπως έρχεται,
φεύγει. ∆εν καταλαβαίνει τίποτα η Υπουργός Περιβάλλοντος.
∆εν καταλαβαίνει τίποτα για ανάπτυξη χωρίς το πράσινη.
Όλοι ενδιαφερόµαστε για το περιβάλλον. Όλοι είµαστε υπέρ
της οικολογίας. Όλοι παλεύουµε για να φυτευτεί επιτέλους αυτό
το λεκανοπέδιο, το οποίο είναι φαλακρό όπου και να γυρίσει κανείς του µάτι του. ∆εν υπάρχει δένδρο γύρω-γύρω από την
Αθήνα. Το καταφέραµε -εννοώ τα δύο παλαιά κόµµατα εξουσίαςκαι αυτό.
Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, όµως, ζει –εδώ κολλάει, κύριε
Παµπούκη- µία εικονική πραγµατικότητα. Στο Υπουργείο Περι-
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βάλλοντος κολλάει το virtual reality. Παραµένει αµετανόητο. Εγώ
νοµίζω ότι ο κ. Παµπούκης στην επιτροπή απέφυγε αυτό το
λάθος. Άρχισε να δέχεται προτάσεις της αντιπολίτευσης. Του
αξίζει ο έπαινος.
Εδώ να θυµίσω, επειδή δεν είναι σήµερα ανάµεσα στους συναδέλφους της Βουλής, τον κ. Κασσίµη. Ο κ. Κασσίµης πριν από
δύο χρόνια ήταν Υφυπουργός Εξωτερικών. Η κ. Μπακογιάννη
είχε προτείνει ένα πολύ κακό νοµοσχέδιο για τη µεταφραστική
υπηρεσία. Το είχε στείλει εδώ η κ. Μπακογιάννη. Ανέλαβε να το
υπερασπιστεί ο κ. Κασσίµης. Επ’ ευκαιρία να πω ότι ήταν ένας
πολιτικός υψηλού ήθους και συγκρότησης και λείπει από τη σηµερινή Βουλή.
Ο κ. Κασσίµης, λοιπόν, και στην επιτροπή και στην ολοµέλεια
δέχθηκε σχεδόν όλες τις προτάσεις ή τουλάχιστον ένα πολύ µεγάλο ποσοστό. Έτσι, το κακό νοµοσχέδιο της κ. Μπακογιάννη
και του Υπουργείου Εσωτερικών έγινε ένα πολύ καλό νοµοσχέδιο, το οποίο εξάλλου ισχύει και σήµερα.
Γι’ αυτό λέω ότι χρειάζεται συναίνεση, συνεννόηση και να καταλαβαίνουµε ότι όταν κάνει κάποια πρόταση η Αντιπολίτευση,
δεν την κάνει για να λαϊκίσει, την κάνει, τουλάχιστον σε ό,τι µας
αφορά, για να βελτιωθεί το νοµοσχέδιο.
Είναι σωστό, λοιπόν, η εµπλοκή της Βουλής στις περιπτώσεις
των Σ∆ΙΤ. Σωστό είναι ότι εξαιρέθηκαν και οι περιπτώσεις του δικτύου «NATURA» A’ από τις επενδύσεις του νοµοσχεδίου, γιατί
είναι ζώνες απόλυτης περιβαλλοντικής προστασίας.
Για τα δάση -το είπα και πριν- όλοι έχουµε αυξηµένη ευαισθησία και ασκούµε κριτική στις κυβερνήσεις των τελευταίων τριάντα ετών, οι οποίες απέτυχαν να προστατεύσουν τα δένδρα και
δεν κατάφεραν να κάνουν µία στοιχειώδη αναδάσωση στο λεκανοπέδιο.
Επειδή είδα, όµως, ότι στην επιτροπή χρησιµοποιήθηκε ο όρος
σκανδαλώδης –άκουσα τον όρο σκανδαλώδης- σχετικά µε τα
δάση, θα έλεγα ότι πραγµατικά σκανδαλώδες είναι, ο δασάρχης
Πεντέλης, να είναι ο µόνος δασάρχης της Ευρώπης χωρίς
δάσος. Σκανδαλώδες είναι να µην έχει γίνει ούτε µία αντιπυρική
ζώνη από το ∆ασαρχείο Πεντέλης. Από πέρυσι που καταστράφηκε η Αττική από το Γραµµατικό µέχρι το ∆ιόνυσο, το ∆ασαρχείο Πεντέλης δεν έκανε ούτε µία αντιπυρική ζώνη.
Σκανδαλώδες είναι να ταλαιπωρείται ο κόσµος, ο οποίος έχει
πάρει νόµιµη άδεια, µέσα στο σχέδιο πόλεως, έχει χτίσει σπίτι
και ξαφνικά, πηγαίνει και βλέπει τους δασικούς χάρτες και βλέπει ότι τα σπίτια του έγιναν δάση. Τα σπίτια που είναι χτισµένα µε
νόµιµη άδεια του ελληνικού κράτους, σε σχέδιο πόλεως, ξαφνικά
γίνονται δάση, αναδασωτέες περιοχές. Αυτό είναι σκανδαλώδες.
Σκανδαλώδες είναι ότι πρέπει ο κάθε φουκαράς που έχτισε µε
νόµιµη άδεια σε σχέδιο πόλεως να βρίσκει τις χιλιάδες ευρώ που
χρειάζονται για να κάνει προσφυγή στο Συµβούλιο της Επικρατείας για να αποδείξει ότι δεν είναι ελέφαντας, ότι, δηλαδή, το
σπίτι του χτίστηκε νοµίµως µέσα στο σχέδιο πόλεως. Αυτό είναι
σκανδαλώδες.
Σκανδαλώδες, όµως, και εθνικά επιζήµιο παράλληλα, είναι να
έχουµε φορολογικούς συντελεστές στα κέρδη των επιχειρήσεων
45%, ενώ στη Βουλγαρία έχουµε 15%. Πώς θα τους ανταγωνιστούµε; Πώς θα καταφέρουµε να µη φεύγουν οι επιχειρήσεις να
πηγαίνουν στα Σκόπια, στη Βουλγαρία, στην Αλβανία και στην
Τουρκία; Πώς; Αφού έχουν και χαµηλότερα µεροκάµατα και
έχουν και πολύ χαµηλούς φορολογικούς συντελεστές.
Γι’ αυτό χρειάζεται να γίνουµε ελκυστικοί, τουλάχιστον σε επίπεδο φορολογίας. Και θετικό είναι αυτό που αναφέρεται στο νοµοσχέδιο του κ. Παµπούκη, ότι θα έρχονται προς κύρωση στη
Βουλή οι συµβάσεις που προβλέπουν ειδικό φορολογικό καθεστώς.
Βέβαια, όσον αφορά στη στελέχωση της εταιρείας «Επενδύστε στην Ελλάδα Α.Ε.», πάγια θέση του ΛΑΟΣ αυτή είναι, ότι όλες
οι προσλήψεις πρέπει να γίνονται µέσω του ΑΣΕΠ. Επειδή, όµως,
ζούµε µια πρωτοφανή οικονοµική κρίση, δεν µπορούµε να προσλαµβάνουµε και άλλους υπαλλήλους, άρα θα πρέπει να γίνει η
οποιαδήποτε στελέχωση αυτής της εταιρείας -αυτή είναι η πάγια
θέση του ΛΑΟΣ για όλες τις εταιρείες του ευρύτερου ή του στενού δηµόσιου τοµέα- µόνο µε µετατάξεις από άλλες υπηρεσίες
του δηµοσίου.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Η Κυβέρνηση, λοιπόν, µε καθυστέρηση ενός έτους φέρνει σήµερα ένα νοµοσχέδιο που έπρεπε να παρουσιαστεί πρώτο-πρώτο
πέρυσι τον Οκτώβριο. Το πρώτο-πρώτο νοµοσχέδιο είναι αυτό
που παρουσίασε σήµερα ο κ. Παµπούκης. Αυτό έπρεπε να παρουσιαστεί πέρυσι, για να µπορέσει να ωριµάσει, να αρχίσουν να
έρχονται επενδύσεις. ∆ιότι για 5 δισεκατοµµύρια ακούµε -και
µπράβο σας!- για την επένδυση του Κατάρ, αλλά 5 δισεκατοµµύρια επένδυσε η Εθνική Τράπεζα στη «Finansbank» στην Τουρκία και έκαναν φτερά. Πέντε δισεκατοµµύρια πολύτιµα για την
ελληνική οικονοµία επί κυβερνήσεως Νέας ∆ηµοκρατίας έφυγαν
και επένδυσε η Εθνική Τράπεζα σε µία τούρκικη τράπεζα, τα
«δροσίστηκαν» οι Τούρκοι, δηλαδή, θέσεις εργασίας για τους
Τούρκους, δηλαδή, ευηµερία και πλούτος για τους Τούρκους,
όχι για τους Έλληνες.
Αυτά, λοιπόν, τα 5 δισεκατοµµύρια που λέµε ότι θα υπάρξουν
βάσει του µνηµονίου που υπογράψατε -και επαναλαµβάνω
µπράβο σας- τα χάσαµε πριν τρία χρόνια, επειδή πήγαν στην
Τουρκία. ∆υστυχώς, όµως, όλο το οικονοµικό επιτελείο της Κυβέρνησης νοµίζω ότι δεν έχει την άποψη του κ. Παµπούκη. ∆εν
έχει, δυστυχώς, τις απόψεις του κ. Παµπούκη, γιατί βλέπει τη φορολογία ως µέθοδο αποκόµισης εσόδων και µόνο. ∆εν έδειξε κανένα ενδιαφέρον για την επιτάχυνση των µεγάλων επενδύσεων
ούτε ασχολείται µε τη µείωση της κρατικής σπατάλης. Κανένα
ζήτηµα δεν υπάρχει. ∆εν ασχολείται µε την κρατική σπατάλη,
ούτε µε την αξιοποίηση της αµύθητης ακίνητης περιουσίας του
δηµοσίου, η οποία υπολογίζεται στα 300 δισεκατοµµύρια.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει η Β’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΡΟ∆ΟΥΛΑ ΖΗΣΗ)
Μιλάµε, λοιπόν, για µια χώρα η οποία έχει αστείρευτους πόρους και τεράστια εφευρετικότητα. Αυτός είναι ο πλούτος του
τόπου, η εφευρετικότητα του Έλληνα. Και αυτό που θα καταθέσω στα Πρακτικά της Βουλής δείχνει ότι η θεωρία της εθνικής
ανηµπόριας και της µιζέριας χρεοκόπησε, µας τελείωσε. Έλληνας βιοτέχνης φτιάχνει στην Κατερίνη αυτή τη βιοτεχνία που θα
σας δείξω. Είναι µία από τις τρεις βιοτεχνίες που υπάρχουν στην
Ευρώπη.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Κωνσταντίνος Αϊβαλιώτης καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο
βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της ∆ιεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Είναι η βιοµηχανία «Replicar Car», η οποία φτιάχνει ρεπλίκες,
αντίγραφα πολυτελών αυτοκινήτων, κύριε Παµπούκη. Porsche
made in Κατερίνη. Το έκανε και το MEGA θέµα, αλλά και το ΣΚΑΪ.
Το είδατε. Βλέπω ότι ο σύµβουλός σας το γνωρίζει.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, αγαπητή Πρόεδρε, κυρία Ζήση.
Αυτή, λοιπόν, η εταιρεία φτιάχτηκε και επειδή ίσως το έχετε
πει, κύριε Παµπούκη, ότι η στρατηγική επένδυση είναι και αυτή
που ενσωµατώνει και τεχνολογικές λύσεις και φέρνει γνώση -δεν
είναι µόνο το χρήµα, αλλά είναι και η γνώση- και επειδή αυτή η
εταιρεία είναι πρωτοποριακή, σας ενηµερώνω και καταθέτω τα
στοιχεία της στα Πρακτικά της Βουλής ότι η «Replicar Car» στην
Κατερίνη, φτιάχνει Porsche. Αυτή, λοιπόν, η εταιρεία περιµένει
για πέµπτο συνεχή µήνα να πάρει έγκριση τύπου γι’ αυτά τα καταπληκτικά αυτοκίνητα που φτιάχνει.
Κύριοι συνάδελφοι, τα βλέπετε; Porsche 356, Porsche 550 Spider. Ετοιµάζει να φέρει να φτιάχνει στην Ελλάδα Mercedes για να
τα εξάγει. Αυτήν τη στιγµή τα εξάγει στη Γερµανία και στην Ελβετία.
Αυτός ο Έλληνας της Γερµανίας, ο µετανάστης, που ήρθε και
έκανε µία βιοµηχανία στη Μακεδονία και απασχολεί κόσµο,
αυτός ο άνθρωπος περιµένει ένα µηχανολόγο του Υπουργείου
Μεταφορών -στο Θεό που πιστεύετε!- για να του δώσει έγκριση
τύπου. Στη Γερµανία την πήρε σε επτά µέρες, γι’ αυτό και µπορεί να εξάγει στη Γερµανία και στην Ελβετία.
Καταθέτω στα Πρακτικά της Βουλής αυτήν την καταπληκτική
εταιρεία, που φέρνει ένα βουνό λεφτά στην Ελλάδα.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Κωνσταντίνος Αϊβαλιώτης καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο
βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της ∆ιεύθυν-
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σης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Κύριε Παµπούκη, γι’ αυτό λέµε «κάντε κάτι γρήγορα», ώστε να
περάσει επιτέλους η σηµερινή Ελλάδα του «Αλ Τσαντίρι Νιούς»,
της «Ελληνοφρένειας» και του «Ράδιο Αρβύλα» πραγµατικά στον
21ο αιώνα.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε τον κ. Αϊβαλιώτη.
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Ο κύριος Υπουργός έχει ζητήσει το λόγο για κάποιες νοµοτεχνικές βελτιώσεις.
Κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΜΠΟΥΚΗΣ (Υπουργός Επικρατείας): Παρακαλώ να καταγραφούν στα Πρακτικά οι νοµοτεχνικές βελτιώσεις και να διανεµηθούν στους αξιότιµους κύριους Βουλευτές.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός κ. Χαράλαµπος Παµπούκης
καταθέτει τις προαναφερθείσες νοµοτεχνικές βελτιώσεις στο νοµοσχέδιο, οι οποίες έχουν ως εξής:
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)
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ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε, κύριε
Υπουργέ.
Το λόγο έχει ο Βουλευτής Σερρών του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Ηλίας Πολατίδης.
ΗΛΙΑΣ ΠΟΛΑΤΙ∆ΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Γίναµε µάρτυρες τις τελευταίες ηµέρες, προχθές συγκεκριµένα, ενός γεγονότος που νοµίζω ότι έχει σχέση µε το νοµοσχέδιο γι’ αυτό και το αναφέρω, αυτής της υπαίθριας «προσευχής»
των µουσουλµάνων, µιας δηλαδή επιδείξεως ισχύος των µουσουλµάνων που κατοικούν στην Ελλάδα, όπως αντίστοιχες επιδείξεις ισχύος έχουµε και στη Γερµανία και στη Γαλλία και στην
Αγγλία και αλλού, όπου ανερυθριάστως εκεί οι µουσουλµάνοι δηλώνουν ότι δεν τους δεσµεύουν οι νόµοι οι αγγλικοί, οι γαλλικοί
και οποιοιδήποτε άλλοι, αλλά ότι πάνω απ’ αυτούς είναι η σαρία,
δηλαδή ο ισλαµικός νόµος, µε την προστασία της αστυνοµίας,
µε την προστασία της Κυβερνήσεως δηλαδή και µε την προστασία των διαπλεκοµένων µέσων ενηµερώσεως. ∆ιότι είδαµε κατάπτυστα, στην κυριολεξία, δηµοσιεύµατα, όπως και αηδιαστικά
ρεπορτάζ στην τηλεόραση και από τα κρατικά αλλά και από τα
ιδιωτικά διαπλεκόµενα Μέσα, όπου ορισµένοι δηµοσιογράφοι
έχουν παρεξηγήσει το ρόλο τους και θεωρούν ότι είναι µάλλον
εκπρόσωποι Τύπου της παγκοσµιοποιήσεως και λιγότερο δηµοσιογράφοι.
Ακούστε εκεί τι έλεγαν: «Ήταν προκλητικοί οι Έλληνες, οι
οποίοι αντιδρούσαν σ’ αυτήν την κατάληψη δρόµων από τους
µουσουλµάνους, διότι τραγουδούσαν τον Εθνικό Ύµνο και διότι
είχαν ελληνική σηµαία».
Έλεγαν επίσης: «Κοιτάξτε τι άλλο δραµατικό έκαναν κάποιοι
Έλληνες περίοικοι της περιοχής: Έβαλαν δυνατά, ενώ προσεύχονταν οι µουσουλµάνοι, λαϊκά ελληνικά. Τέτοιο κακό τους έκαναν, την ίδια ώρα που πάνε διάφορες πορείες αναρχικών µε την
ανοχή και τη συνεργασία της Κυβερνήσεως και καταστρέφουν
προτοµές µητροπολιτών, καταστρέφουν εικόνες». Και φυσικά, τα
διαπλεκόµενα δεν έχουν καµµία σχέση.
Τι σχέση έχει αυτό το γεγονός, πέρα από τη συµφωνία την
οποία έχετε, να παραδώσετε τη χώρα σ’ αυτούς τους µουσουλµάνους για τους δικούς σας λόγους; Αλλά, δεν είναι αυτό το
θέµα µας.
Βγήκε ένας εκπρόσωπος των µουσουλµάνων και είπε ότι η Ελλάδα δεν µπορεί ν’ αρνείται δικαιώµατα στους µουσουλµάνους
και την ίδια ώρα να περιµένει χρήµατα από αυτές τις αραβικές
χώρες. Μα, συγγνώµη, η Ελλάδα πλέον έχει εκπορνευθεί; ∆ηλαδή, όποιος έρχεται εδώ και βάζει χρήµατα, απαιτεί και το τι θα
κάνουµε στην εσωτερική µας πολιτική;
Αυτές τις δηλώσεις ακούσαµε και µάλιστα, µετά από λίγο
σπεύσατε να πείτε ότι στο Βοτανικό θα τρέξουν πολύ γρηγορότερα οι διαδικασίες. Βάλατε και τα δικά σας διαπλεκόµενα µέσα
να γράψουν, ότι κακώς η Νέα ∆ηµοκρατία από το 2006, που ψήφισε το νόµο, δεν τον προχώρησε γρήγορα, ούτως ώστε οι καηµένοι δήθεν αυτοί άνθρωποι να έχουν χώρο να προσευχηθούν.
Βέβαια, γιατί πριν από ένα ή δύο χρόνια οι καηµένοι αυτοί άνθρωποι, µπορούσαν και προσεύχονταν αλλού και τώρα θέλουν
πλατείες για να προσευχηθούν και συστηµατικά το κάνουν;
Αυτό είναι ένα θέµα, το οποίο δείχνει τις προθέσεις σας και
φυσικά -δεν θέλω να σας αδικήσω- συνεχίζετε την πολιτική της
Νέας ∆ηµοκρατίας και σ’ αυτόν τον τοµέα.
Υπάρχει ένα θέµα µε το τι εννοούµε «στρατηγικές επενδύσεις». Είναι στο άρθρο 1. Εκεί, πρέπει να βάλετε έναν όρο που να
λέει για πραγµατικά νέες θέσεις εργασίας. Εξηγώ: Υπάρχει περίπτωση να δηµιουργούνται νέες θέσεις εργασίας, όµως η καινούρια επένδυση να λειτουργεί «κανιβαλιστικά» σε υπάρχουσες
επιχειρήσεις. ∆ηλαδή, κλείνουν κάποιες θέσεις εργασίας αλλού
και έρχονται και δηµιουργούνται θέσεις εργασίας εκεί. Αυτές
πρέπει να είναι πραγµατικά νέες θέσεις εργασίας, να παράγουν
κάτι, το οποίο µέχρι στιγµής δεν παράγεται στην Ελλάδα. Εκεί,
πραγµατικά να δεχθούν ότι µπορούν να δώσουν κάτι καινούριο.
Έχετε µέσα και τον τοµέα του τουρισµού. Θα σας αναφέρω
ένα παράδειγµα, που νοµίζω ότι είναι χαρακτηριστικό: Ξεκινάει
µία γαλλική ή γερµανική εταιρεία ή ο,τιδήποτε άλλο να κάνει µία
τουριστική επένδυση στην Ελλάδα. Έρχεται στην Ελλάδα και
λόγω της τροπολογίας Μπολκενστάιν -την οποία έχετε αποδε-
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χθεί το ΠΑΣΟΚ και η Νέα ∆ηµοκρατία- µπορεί να φέρει αλλοδαπούς να χτίσουν το ξενοδοχείο, τα έπιπλα να έρθουν από την
Τουρκία, τα κλινοσκεπάσµατα να έλθουν από την Ινδία, οι εργαζόµεναι µέσα να είναι από τη Βουλγαρία, τα Σκόπια, τη Μολδαβία, την Ταϊλάνδη, από οπουδήποτε –γιατί υπάρχει κι αυτή η
µηχανή µε τους δήθεν εκπαιδευόµενους στα τουριστικά επαγγέλµατα- και τελικά το κέρδος να πάει σε µία offshore γαλλική
εταιρεία, στη µητρική εταιρεία και εδώ πέρα να µην αφήνουν τίποτα στην ελληνική οικονοµία µε το γνωστό σύστηµα που υπάρχει να προπληρώνονται όλα στη χώρα προορισµού.
Τι υποχρεώσεις έχει όµως το ελληνικό κράτος; Το ελληνικό
κράτος πρέπει να κάνει δρόµους, αεροδρόµια, λιµάνια, να τα συντηρήσει όλα αυτά, ύδρευση για το ξενοδοχείο, αποχέτευση για
το ξενοδοχείο.
Το πραγµατικό αποτέλεσµα στην ελληνική οικονοµία απ’ αυτήν
την δήθεν τεράστια επένδυση -που όλη όµως στην ουσία έχει
πάει στο εξωτερικό, χρήµατα δεν έχουν, ούτε ένα ευρώ δεν έχει
πέσει στην Ελλάδα, όλα έχουν µεταφερθεί στο εξωτερικό- είναι
µηδέν και από τη λειτουργία θα είναι πάλι µηδέν. Στην κατασκευή
µηδέν, στη λειτουργία µηδέν. Μην µου πει κανείς ότι µε τα σύγχρονα µέσα και τις offshore κι όλα αυτά είναι δυνατόν µία εταιρεία απ’ αυτές να πληρώσει -ακόµα κι αν δεν είχε τα φορολογικά
προνόµια- µισό ευρώ φόρο στην Ελλάδα.
Είναι τεράστιο θέµα -σας το έθιξε και ο κ. Ροντούλης- η φυγή
των ελληνικών επιχειρήσεων. ∆ηλαδή, καθόµαστε εδώ και παρακαλάµε να έρθουν οι ξένοι, την ίδια ώρα που φεύγουν οι Έλληνες.
Υπάρχει λύση; Υπάρχει λύση και σας την έχουµε προτείνει. Την
έχουµε προτείνει στο Οικονοµικό Επιτελείο, στην Επιτροπή Οικονοµικών πολλές φορές και στον προϋπολογισµό: ∆ιαφορετική
φορολόγηση των παραγωγικών και των µη παραγωγικών επιχειρήσεων. Μία επιχείρηση που παράγει κάτι -αυτή που ανέφερε ο
κ. Αϊβαλιώτης πριν- όταν αντιµετωπίζει τον παγκόσµιο ανταγωνισµό, δεν είναι δυνατόν να πληρώνει 45% φόρο, όταν µία άλλη
δίπλα µπορεί να πληρώνει 5% ή 0% φόρο και να έρχεται να πουλάει τα προϊόντα της στην Ελλάδα. Ένα κι ένα κάνει δύο.
∆εν είναι δυνατόν, το «LIDL», το οποίο έρχεται να πουλήσει
εδώ πανάκριβα τα προϊόντα να πληρώνει την ίδια φορολογία µε
µία επιχείρηση, που έχει να ανταγωνιστεί όλον τον κόσµο διότι
είναι παραγωγική.
Υπάρχει στην Αθήνα, σας πληροφορώ, επιχείρηση η οποία παράγει επίπεδες δορυφορικές κεραίες. Ελάχιστοι το γνωρίζουν.
Έχει µάλιστα την έδρα της στην Αττική. ∆εν είναι τα γνωστά
πιάτα που λέµε, είναι επίπεδες. Υπάρχει µία τεχνολογία, αναπτύχθηκε από Έλληνες, υπάρχει αυτή η βιοτεχνία και παράγει
αυτά τα πράγµατα και µάλιστα στην Αττική. Είναι δυνατόν αυτή
να φορολογείται και να αντιµετωπίζεται µε τα ίδια κριτήρια που
αντιµετωπίζεται ένα εµπορικό κέντρο κι ένα σούπερ µάρκετ; ∆εν
είναι σοβαρά πράγµατα αυτά.
Αφήνετε µάλιστα, τη µεγαλύτερη κερκόπορτα, που στην ουσία
θα ακυρώσει αυτό το νοµοσχέδιο, τα δικαστήρια. Ο τρόπος που
γίνονται οι προσφυγές, το κυριότερο ο χρόνος που κάνουν να
απαντήσουν τα δικαστήρια, είναι το µεγαλύτερο πρόβληµα στις
επενδύσεις.
Εάν υπάρχει ένα πρόβληµα σε µία επένδυση να βγαίνει γρήγορα η απόφαση από το Συµβούλιο της Επικρατείας. ∆εν λέµε
φυσικά, να φιµωθεί το Συµβούλιο της Επικρατείας, αλίµονο ή να
µην σεβαστούµε τη διάκριση των εξουσιών, η οποία καλώς ή
κακώς ισχύει, αλλά να ληφθούν µέτρα να απαντάει γρήγορα,
ούτως ώστε να παίρνει τις κατάλληλες διορθωτικές κινήσεις ο
επενδυτής και να λύνει το πρόβληµα είτε να εγκαταλείπει είτε να
συνεχίζει την επένδυση. Νοµίζω ότι στην πλειοψηφία των περιπτώσεων, αν ξέρουν γρήγορα ποια είναι τα προβλήµατα, θα τα
αντιµετωπίσουν.
Εν κατακλείδι, για να έχουµε ανάπτυξη στην Ελλάδα πιστεύω
ότι πρέπει να αξιοποιήσουµε τις τεράστιες δυνάµεις του ελληνισµού. Μπορεί να κάνουµε ένα ευνοϊκό φορολογικό σύστηµα, ένα
τέλειο φορολογικό σύστηµα, αλλά µπορεί πάντα κάποια άλλη
χώρα να κάνει κάτι καλύτερο. Εµείς πρέπει να δούµε ποιο είναι
το πρόβληµα. Νοµίζω ότι το πρόβληµα είναι η έλλειψη εθνικών
ιδεωδών µέσα στην Ελλάδα, είναι ότι έχουµε αντικαταστήσει
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οποιοδήποτε άλλο κριτήριο για τις σχέσεις µεταξύ των Ελλήνων,
µε το πορτοφόλι κι αυτό µας έχει οδηγήσει σ’ αυτήν την κατάσταση που βρισκόµαστε, µ’ αυτά τα τεράστια χρέη.
Αν δεν αλλάξουµε αυτήν τη νοοτροπία σε όλα τα άλλα θα µαταιοπονούµε.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε τον κ. Πολατίδη.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία, αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση
της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για
την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, τριάντα επτά µαθητές και µαθήτριες και τέσσερις συνοδοί-εκπαιδευτικοί από το Γυµνάσιο Πτελεού Μαγνησίας.
Η Βουλή τους καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Το λόγο έχει τώρα ο Βουλευτής Αχαΐας του ΠΑΣΟΚ, κ. Κωνσταντίνος Σπηλιόπουλος.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ πολύ, κυρία
Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κατ’ αρχάς, θέλω να επισηµάνω
ότι σε αυτήν τη συζήτηση υπήρξε πραγµατικά ένα θετικό κλίµα
µέσα στην Αίθουσα. Υπήρξε θετικό κλίµα, διότι αυτό το νοµοσχέδιο είναι πολύ σηµαντικό για τη χώρα µας και για την πρόοδο.
Είναι, επίσης, θετικό το κλίµα, διότι η πολιτική ηγεσία του
Υπουργείου, ο Υπουργός Επικρατείας έδειξε τη διάθεση καλής
συνεργασίας, έλαβε υπ’ όψιν του πολλές προτάσεις και έκανε
αρκετές διορθώσεις, ούτως ώστε το νοµοσχέδιο να είναι άρτιο
και να έχει τα καλύτερα αποτελέσµατα.
Είναι ακόµη θετικό το κλίµα, διότι από πολλές πλευρές της
Βουλής υπήρξε η απαραίτητη συναίνεση για ένα θέµα που απασχολεί τον τόπο µας και το λαό µας, που είναι οι επενδύσεις, η
ανάπτυξη και η πρόοδος.
Αυτό έρχεται σε αντίθεση µε ό,τι συνέβη στο παρελθόν σε
αντίστοιχες περιπτώσεις. Θέλω να το τονίσω αυτό. Θέλω να θυµίσω την περίπτωση των επενδύσεων του «Πόρτο Καρράς» και το
σάλο που είχε δηµιουργηθεί τότε.
Τι έγινε σε εκείνη την επένδυση ή µάλλον τι ήταν εκείνη η επένδυση; Κάτι απ’ αυτά που συζητάµε τώρα. Ή τι έγινε σε αντίστοιχη
περίπτωση σε επένδυση στη Μεσσηνία, όπου πράγµατι, όταν
εµείς τότε ήµασταν αντιπολίτευση, υπήρξε εδώ η συναίνεση και
προχώρησε η επένδυση; Σήµερα, βέβαια, φαίνεται ότι αυτά
έχουν ξεπεραστεί και βλέπουµε όλοι καλύτερα την πραγµατικότητα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πράγµατι έχουµε ένα σηµαντικό
νοµοσχέδιο που συζητούµε. Θα λύσει όλα τα προβλήµατα σήµερα αυτό το νοµοσχέδιο; Θα έρθουν πολλές επενδύσεις; Θα
υπάρξει ανάπτυξη στη χώρα µας µε αυτό το νοµοσχέδιο; Ασφαλώς όχι.
Όµως, είναι ένα χρήσιµο εργαλείο που θα συµβάλει σηµαντικά
στο να αλλάξει το επενδυτικό και το επιχειρηµατικό κλίµα στη
χώρα µας. Χρειάζονται, όµως, ασφαλώς και πολλά άλλα πράγµατα, όπως τόνισαν πολλοί συνάδελφοι.
∆εν φθάνει, λοιπόν, µόνο το νοµοσχέδιο. Χρειάζεται όλοι και
κυρίως τα αρµόδια Υπουργεία, η Κυβέρνηση και η χώρα µας γενικότερα να αλλάξουµε πολλά στο επιχειρηµατικό περιβάλλον,
να αναδείξουµε τα πλεονεκτήµατα της χώρας µας, γιατί σε αυτά
µπορεί να σταθούν κάποιοι και να έρθουν να επενδύσουν.
∆εν έρχεται εδώ κανένας επενδυτής, επειδή έχει φιλεύσπλαχνα αισθήµατα. Έρχεται, διότι βλέπει πλεονεκτήµατα στη χώρα
µας και έχει πλεονεκτήµατα ή πρέπει να δηµιουργήσουµε και
άλλα πλεονεκτήµατα, για να προσελκύσουµε επενδύσεις.
Πράγµατι, υπάρχουν πλεονεκτήµατα στον τουρισµό, στα τρόφιµα, στις µεταφορές, στην ενέργεια και στις τεχνολογίες. Ακούσαµε πριν από λίγο ότι υπάρχουν κοιτίδες που παράγουν νέες
τεχνολογίες. Στην Επιτροπή Έρευνας και Τεχνολογίας έχουν
ακουστεί πολλά ενδιαφέροντα πράγµατα, που πρέπει να τα ανα-
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δείξουµε και να ενισχύσουµε αυτόν τον κρίσιµο τοµέα.
Για παράδειγµα οι Κινέζοι, µε την «COSCO» δεν ήρθαν τυχαία
στη χώρα µας. Είδαν το στρατηγικό ρόλο της Ελλάδος και του λιµανιού του Πειραιά. Ή όσοι έρχονται να επενδύσουν στην ενέργεια, ξέρουν ότι έχουµε πολύ µεγάλο αιολικό δυναµικό ή
ενέργεια από τον ήλιο, στην οποία µπορεί να επενδύσουν στην
Ελλάδα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχουµε κάνει µια επιλογή ως
χώρα, ένα νέο αναπτυξιακό µοντέλο: την πράσινη ανάπτυξη. Νοµίζω ότι οι περισσότεροι στη χώρα µας συµφωνούν πως πρέπει
να ακολουθήσουµε αυτό το µοντέλο. Είναι εφικτό να το ακολουθήσουµε.
Θέλω, όµως, να επισηµάνω κάτι: Όχι σε αυτήν την πρεµούρα
που µας έχει πιάσει σήµερα για την προσέλκυση επενδύσεων,
δηλαδή ό,τι υπάρχει και ό,τι κινείται να το προσελκύσουµε,
ακόµη και ό,τι δεν είναι ωφέλιµο για τη χώρα µας. Γιατί µπορεί να
έρθουν και επενδύσεις΅, που δεν θα έχουν το όφελος που αναµένουµε ή που θα έχουν πολύ κακές επιπτώσεις στο περιβάλλον.
Άρα πρέπει να είµαστε πολύ προσεκτικοί.
Θέλω, όµως, να κάνω και άλλη µία επισήµανση: Ωραία όλα
αυτά για τις µεγάλες επενδύσεις. Αν, όµως, δεν κινητοποιήσουµε
και τις µικρότερες επενδύσεις, δεν πρόκειται να κάνουµε τίποτα,
γιατί πολύ µεγάλες επενδύσεις µπορεί να µην έρθουν. Θα µείνουµε, λοιπόν, µε σταυρωµένα χέρια και θα περιµένουµε; Άρα
πρέπει να κινητοποιήσουµε και άλλες δυνάµεις και κυρίως τις δυνάµεις του τόπου µας.
Υπάρχουν επενδύσεις που καθυστερούν σε πολλά Υπουργεία.
Εδώ η Κυβέρνηση πρέπει να λάβει τα µέτρα της. Το κάθε Υπουργείο πρέπει να έχει το δικό του στόχο για την ανάπτυξη. Παραδείγµατος χάριν, το Υπουργείο Περιβάλλοντος πρέπει να έχει το
δικό του στόχο για την οικοδοµή, η οποία πλήττεται.
Και υπάρχουν µέτρα θεσµικού χαρακτήρα, που µπορεί να
λάβει και που πρέπει να ληφθούν, χωρίς χρήµατα. ∆εν χρειάζονται χρήµατα. Η χρήση γης, η δόµηση στους οικισµούς κάτω από
δυόµισι χιλιάδες κατοίκους -µπορώ να αναφέρω και άλλα- είναι
παραδείγµατα που µπορούν να κινητοποιήσουν την οικοδοµή σήµερα, η οποία έχει τεράστια προβλήµατα.
Έρχοµαι στο θέµα της έγκρισης των µεγάλων επενδύσεων
από τη Βουλή.
Κύριε Υπουργέ, δεν χρειάζεται να γίνεται αυτό και το λέω µε
βάση τη µεγάλη εµπειρία που είχαµε εδώ από τις µεγάλες επενδύσεις µε τις συµβάσεις παραχώρησης. Ήµουν εισηγητής της
µειοψηφίας, όταν ήταν κυβέρνηση η Νέα ∆ηµοκρατία, σε δύο
από αυτές τις συµβάσεις. Πρέπει να σας πω ότι κάθισα πολλές
µέρες για να µελετήσω τους φακέλους και πάλι δεν µπορώ να
πω ότι τους µελέτησα σε βάθος. Είχαµε εντοπίσει προβλήµατα,
είχαµε εντοπίσει αδυναµίες. ∆εν µπορούσαµε να κάνουµε καµµία
διόρθωση. Ένα άρθρο ήταν όλη η σύµβαση. Είχαµε επισηµάνει
προβλήµατα στην πρόοδο αυτών των έργων, τα οποία βλέπουµε
σήµερα µπροστά µας. Και τότε τα βλέπαµε καθαρά. ∆εν αλλάξαµε τίποτα.
Γιατί αυτές οι επενδύσεις να επικυρώνονται στη Βουλή; Ας
αναλάβουν οι Υπουργοί και οι αρµόδιες υπηρεσίες την ευθύνη.
Μη φοβάστε. Όταν κάτι γίνεται σωστά, δεν υπάρχει φόβος. Η
Βουλή δεν µπορεί να µάθει όλες τις λεπτοµέρειες της κάθε επένδυσης σε τόσο λίγο χρόνο που έχει στη διάθεσή του ο κάθε Βουλευτής.
Χρειάζεται εδώ να γίνεται ενηµέρωση, ασφαλώς για κάθε µεγάλη επένδυση, αλλά και τακτική, ετήσια θα έλεγα, για το σύνολο των επενδύσεων. Κι αυτό για να δούµε πώς πάει αυτός ο
κρίσιµος τοµέας. Πρέπει να παρακολουθούµε αυτό το θέµα από
πολύ κοντά και όχι να λέµε, ψηφίσαµε τώρα το νόµο, φύγαµε από
εδώ και δεν ξέρουµε τι θα γίνει. Νοµίζω ότι αυτό το θέλει και η
Κυβέρνηση.
Έρχοµαι σ’ ένα άλλο θέµα που συζητήθηκε στη Βουλή. Είναι
το θέµα των συµπράξεων δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα. Η Νέα
∆ηµοκρατία έκανε και κριτική γι’ αυτό. Βέβαια, πέντε χρόνια ήταν
στα αζήτητα.
Οι συµπράξεις δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα είναι ένα χρήσιµο
εργαλείο. ∆εν είναι πανάκεια, δεν λύνει όλα τα θέµατα. Και θυµόµαστε ότι η κυβέρνηση της Νέας ∆ηµοκρατίας έλεγε ότι οι συ-
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µπράξεις, τα Σ∆ΙΤ, θα λύσουν όλα τα προβλήµατα. ∆εν έλυσαν
κανένα πρόβληµα. Γιατί το επισηµαίνω; Γιατί πρέπει αυτό το χρήσιµο εργαλείο να το χρησιµοποιήσει η Κυβέρνηση, αλλά όχι
όπως σχεδίασε η κυβέρνηση της Νέας ∆ηµοκρατίας, όχι χρησιµοποιώντας το πρόγραµµα δηµοσίων επενδύσεων και δεσµεύοντας τα µελλοντικά προγράµµατα δηµοσίων επενδύσεων. Πρέπει
να το χρησιµοποιήσουµε προσελκύοντας πόρους, νέες τεχνολογίες και µέσα. Και έχουµε τέτοιους τρόπους, όπως είναι τα σκουπίδια, τα λύµατα, ο τουρισµός, οι νέες τεχνολογίες.
Πιστεύω, λοιπόν, ότι υπάρχει πεδίο δόξης λαµπρόν για τις συµπράξεις και έτσι να κινητοποιήσουµε και υγιείς δυνάµεις και κεφάλαια από τη χώρα µας.
Όσον αφορά το Συµβούλιο της Επικρατείας, ό,τι κι αν λέµε,
ό,τι κι αν κάνουµε, εάν δεν λυθούν ζητήµατα που προκύπτουν µεταξύ του Συµβουλίου Επικρατείας και τον εγκρίσεων ή των προσφυγών, δεν θα έχουµε κανένα αποτέλεσµα. Όλα αυτά, που
σχεδιάζουµε θα µείνουν επί χάρτου. Άρα, πρέπει να ληφθεί πρόνοια, για να λυθούν και τέτοια ζητήµατα.
Πιστεύω ότι το νοµοσχέδιο αυτό είναι πολύ σηµαντικό. Το
ακούσαµε από πολλές πλευρές. Χρειάζεται, όµως, να κινητοποιηθεί όλος ο µηχανισµός της Κυβέρνησης, όλη η χώρα, όλες οι
δυνάµεις. Σήµερα δεν περισσεύει κανείς. Πρέπει να κινητοποιήσουµε τις υγιείς δυνάµεις του τόπου µας, να ξεπεράσουµε τη µεγάλη κρίση και η χώρα να µπει στο δρόµο της προόδου και της
ανάπτυξης.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ και του ΛΑΟΣ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε τον κ. Σπηλιόπουλο.
Παρακαλείται να λάβει το λόγο ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Γεώργιος Καρατζαφέρης.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ (Πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού): Σ’ ένα πολύ µεγάλο κοµµάτι µε κάλυψε ο
προλαλήσας και γι’ αυτό χειροκροτήσαµε. Και είναι και µία, αν
θέλετε, απόδειξη ότι µπορεί να υπάρξει ένα ευρύτερο κλίµα συναίνεσης όταν φύγουµε από τις «ράγες» και ταξιδεύουµε πιο
ελεύθερα. Και ταξιδέψατε ελεύθερα. Βέβαια κάνατε ένα
«φάουλ». ∆εν µπορείτε να αναφέρεστε σε κάποιον που απουσιάζει και σήµερα η Νέα ∆ηµοκρατία είναι απούσα.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ )
Κύριε Υπουργέ, νοµίζω ότι η αλήθεια σε κάποια κοµβικά σηµεία είναι απαραίτητη συνοδός, αν θέλουµε να αντιµετωπίσουµε
την πραγµατικότητα, όσο σκληρή και αν είναι.
Κάτω από το πλαίσιο αυτό θα ήθελα να απαντήσω σε αυτά που
ακούστηκαν στην Αίθουσα σχετικά µε τον αγωγό ΜπουργκάςΑλεξανδρούπολη. Μην κρυβόµαστε πίσω από το δάχτυλο. Ναι
µεν έτυχε το θέµα να ξεκινήσει επί εποχής Νέας ∆ηµοκρατίας,
αλλά τορπιλίστηκε και από τη Νέα ∆ηµοκρατία. Και τορπιλίστηκε
όταν αυθαιρέτως η Κυβέρνηση της Νέας ∆ηµοκρατίας, δια στόµατος της Υπουργού Εξωτερικών, είχε αποδεχθεί ασµένως και
πρώτη την αντιπυραυλική οµπρέλα των Αµερικανών στην περιοχή. Αυτό ενόχλησε τον Πούτιν και πάγωσαν οι σχέσεις µε την
Ελλάδα.
Θυµάµαι µάλιστα ότι Ευρωβουλευτής ων και αντιπρόεδρος
µιας κοινοβουλευτικής οµάδας ταξίδεψα εις την Σόφια και στην
πρεσβεία της Ρωσίας είχα συναντήσεις, για να µπορέσω να
πείσω και να αλλάξω τη γνώµη, η οποία είχε εµπεδωθεί εις τους
Ρώσους σχετικά µε την Ελλάδα. Ήταν το πρώτο κρούσµα που
καταδείκνυε ότι ο Πούτιν πάγωσε.
Αυτό όµως δεν σήµαινε, κατά καµµία έννοια, ότι η Ρωσία δεν
θέλει τον αγωγό. Τον θέλει και πολύ τον αγωγό. Πιστεύει όµως
και σας διαβεβαιώνω γι’ αυτό, κύριε Υπουργέ, ότι δεν έχει πειστεί ότι εξαντλούµε το µέγιστο των πιέσεων προς τη Βουλγαρία.
Άρα, κάπου είµαστε απολογούµενοι. Πιστεύει, λοιπόν, η Ρωσία
ότι η Ελλάδα το θέλει αλλά δεν πιέζει όσο πρέπει. Το πιστεύει δε
αυτό γιατί είναι πεπεισµένη η µεγάλη αυτή δύναµις -και φιλική
προς τη χώρα- ότι δεν µπορεί να ξεφύγει η µονοδιάστατη από
ετών εξωτερική πολιτική της χώρας από αυτό το περίφηµο «ανήκοµεν εις τη ∆ύση» και ό,τι κακό αυτό το δόγµα συνεπάγεται.
Άρα, αν πράγµατι θέλουµε να γίνει ο αγωγός Μπουργκάς –
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Αλεξανδρούπολη, αν πιστεύουµε ότι είναι απαραίτητο, όχι µόνο
για την οικονοµική ευεξία της χώρας, αλλά και για την εθνική, θα
µπορούσα να πω, στύλωση της χώρας τότε θα πρέπει να το δείτε
το πράγµα ευρύτερα. Και το ευρύτερα σηµαίνει, αν είστε έτοιµοι
για έναν περαιτέρω επαναπροσδιορισµό της εξωτερικής πολιτικής.
∆εν προτείνω, κύριε Υπουργέ –και το ξέρετε πάρα πολύ καλά
αυτό- να πάµε και να στηθούµε απέναντι στον Αµερικάνο. Όχι.
∆εν δέχοµαι όµως αυτό το δόγµα που επεβλήθη από την Αµερική δια στόµατος του Προέδρου της -όχι αυτού, του προηγούµενου- ότι όποιος δεν είναι µε την Αµερική είναι εχθρός της
Αµερικής.
Γνωρίζω πολύ καλά ότι η οικονοµική κατάσταση της χώρας δεν
επιτρέπει τέτοια ανοίγµατα σκέψεως. Το καταλαβαίνω. Αυτό
όµως δεν σηµαίνει κατά καµµία έννοια ότι πρέπει να υποταχθούµε µοιρολατρικά σε µια πολιτική που µακρόπνοα καταδικάζει την πατρίδα.
Άρα, σ’ εσάς πέφτει η δουλειά, σε εσάς πέφτει ο λαχνός να
αποφασίσετε επιτέλους πού πάει το έθνος, πού πηγαίνετε το
έθνος.
Ήσασταν ένα κόµµα που ξεκίνησε µε συγκεκριµένες δοµές,
επαναστατικές και ακραίες. Και οµολογώ ότι την εποχή εκείνη
τις πολεµούσα αυτές τις θέσεις. Τώρα όµως διαπιστώνουµε όλοι
ότι αυτό το κόµµα έχει µετεξελιχθεί σ’ ένα εξαιρετικά συντηρητικό κόµµα, όσον αφορά στην εξωτερική πολιτική.
Πρέπει, λοιπόν, να καταλήξουµε. Θα παραµείνουµε απαρασάλευτα εις τη γραµµή της Αµερικής µε ό,τι συνεπάγεται για το
έθνος; Και αυτά τα οποία συνεπάγεται δεν είναι καθόλου θετικά,
µα καθόλου θετικά!
Όλοι έχουν αντιληφθεί, εντός κι εκτός Αιθούσης, ότι η Αµερική
υπηρετεί τα δικά της συµφέροντα, τα οποία, όµως, δεν συµπίπτουν µε τα δικά µας. Και καλώς η Αµερική πράττει. Τα δικά της
συµφέροντα θέλει να εξυπηρετήσει. Και τα συµφέροντά της
είναι, µία ισχυρά Τουρκία και δορυφοροποίηση όλων των χωρών
που γειτνιάζουν µαζί της.
Ταυτοχρόνως, η Αµερική γνωρίζει ότι ο µέγας αντίπαλός της,
ανεξαρτήτως της πτώσεως του υπαρκτού σοσιαλισµού, είναι η
Ρωσία. Εξ ου και η αντιπυραυλική οµπρέλα, για την οποία η Ελλάδα δεν έχει πάρει θέση. Η Κυβέρνηση Γεωργίου Παπανδρέου
δεν έχει πάρει ξεκάθαρη θέση. Είναι στο «ήξεις – αφήξεις», στο
«ναι µεν, αλλά». ∆εν γνωρίζει κανείς. Και, µάλιστα, είναι ένα θέµα
συζητήσεως που θα έπρεπε να το κάνουµε κάποια ώρα σε επίπεδο πολιτικών Αρχηγών, για να ξέρουµε και πού πάµε.
Η Αµερική γνωρίζει ότι για να µπορέσει να συγκρατήσει την
«πολική αρκούδα» χρειάζεται δύο πυλώνες. Ο ένας πυλώνας
είναι στο Αφγανιστάν. Εξ ου και το αίµα. Ρέει για τριάντα χρόνια
εκεί και θα ρέει για άλλα τριάντα χρόνια. Ο άλλος πυλώνας είναι
το Κόσσοβο και τα Σκόπια. Αφήνει δύο πυλώνες για να αντιµετωπίσει η Αµερική τη Ρωσία.
Άρα, εµείς δεν έχουµε κανένα σχεδιασµό. Ισχυρά Σκόπια και
Κόσσοβο, όνοµα, ιστορία, εθνότητα, γλώσσα. Τα βλέπετε.
Έχουµε υποχωρήσει στο έσχατο σηµείο µε ταχύτητα πυραυλική.
Πυραυλική ταχύτητα! Πριν δύο χρόνια ξαφνικά δεχθήκαµε τη
σύνθετη ονοµασία –δύο χρόνια!- και τώρα προχωράµε και σε
ονοµασία «καραµπινάτη» υπέρ των Σκοπίων. «∆ηµοκρατία της
Μακεδονίας – Βαρντάσκα». Η «παύλα (-)» και το «Βαρντάσκα» ταξιδεύουν, βεβαίως, από τον πρώτο µήνα.
Αυτό σηµαίνει, λοιπόν, ότι η Αµερική έχει τα δικά της συµφέροντα, τα οποία δεν στοιχίζονται µε τα δικά µας. Μέχρι πότε,
όµως, εµείς θα ακολουθούµε αυτή την πολιτική η οποία οδηγεί
σε αδιέξοδο;
Άρα, λοιπόν, το ζητούµενο είναι να ξεκαθαρίσουµε τι θέλουµε,
για να δούµε και ποια πολιτική θα ακολουθήσουµε.
Μπορούµε να πιέσουµε τη Βουλγαρία; Μπορούµε να πιέσουµε
τη Βουλγαρία, µία Βουλγαρία που έχει µία νέα κυβέρνηση, µ’
έναν πρωθυπουργό συγκεκριµένων δοµών, που δεν µου επιτρέπεται πολιτικώς να σχολιάσω από αυτό το Βήµα –συγκεκριµένων,
όµως, δοµών- ο οποίος, όµως, έχει προσδιορίσει την εξωτερική
του πολιτική, όπως την προσδιορίζει το Τέξας απέναντι στις Ηνωµένες Πολιτείες ή το Ντιτρόιτ. Μιλάµε για τέτοια σχέση.
Εµείς, όµως, µπορούµε να πιέσουµε; Σαφώς µπορούµε να πιέ-
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σουµε. ∆ιπλωµατικά; Ναι. Πολιτικά; Ναι. Οικονοµικά; Μπορούµε
και οικονοµικά, κύριε Υπουργέ. Το 22% περίπου της οικονοµίας
της Βουλγαρίας ελέγχεται από ελληνικές τράπεζες. Ελληνικές
τράπεζες που εσείς, η ελληνική Κυβέρνηση, εµείς, χρηµατοδοτήσαµε τον τελευταίο καιρό. Και χρηµατοδοτήσαµε µε λεφτά του
ελληνικού λαού, ο οποίος πονάει και βιάζεται, γιατί αυτοί είχαν
κάνει τα ανοίγµατα στη Βουλγαρία και τη Ρουµανία. Αν δεν είχαν
κάνει τα ανοίγµατα, δεν θα είχαν τις ανάγκες.
Υπάρχει, όµως, ένα όφελος. Ελέγχουν κατά 22% την οικονοµία
της Βουλγαρίας. Τι σηµαίνει; Ότι η Βουλγαρία θα ταρακουνηθεί
εάν το τραπεζικό σύστηµα το οποίο ανήκει στην Ελλάδα, αποφασίσει να κινηθεί. Άρα έχουµε µοχλό πιέσεως εάν θέλουµε, εάν
αποφασίσουµε να στριµώξουµε τη Βουλγαρία για να γίνει ο αγωγός.
Ο αγωγός, κατά τη δική µου εκτίµηση, είναι οξυγόνο, είναι
φιάλη οξυγόνου για τη χώρα. Και επαναλαµβάνω, όχι περιοριστικά για οικονοµικούς λόγους. Όχι περιοριστικά για οικονοµικούς λόγους…
Το ρήγµα θα βαθαίνει. Η Ευρώπη οδηγείται σε διάλυση. Η Γερµανία ή θα φύγει η ίδια από το ευρώ ή θα διώξει όλα τα «παράσιτα», όπως µας λένε, κι όχι απλώς «γουρούνια».
Αυτό συµβαίνει. Αυτό έρχεται και πρέπει να το δούµε και µέσα
σε αυτήν τη µεγάλη ανορθογραφία, η οποία παρατηρείται εις το
πλαίσιο της Ευρώπης.
Στο σηµείο αυτό θα ανοίξω παρένθεση και θα πω: Κάποιοι από
εσάς βιαστήκατε να υπερψηφίσετε µέσα στην Αίθουσα -και όχι
στο λαό- το Ευρω-Σύνταγµα, ένα Σύνταγµα που κατέρρευσε.
Εσείς, όµως, σπεύσατε να το ψηφίσετε, σπεύσατε για να έρθει
µετά ένα υποκατάστατο, αυτό που υπάρχει σήµερα και το οποίο
φαντάζει περίπου γελοίο. Το υποκατάστατο ενός έθνους, στο
οποίο δεν έχουµε δικαίωµα ούτε καν ψήφου τώρα πλέον ή οδηγείται προς τα εκεί. Με την κ. Μέρκελ αν χρωστάς, δεν έχεις δικαίωµα ψήφου. ∆ηλαδή, χρωστάς στον µπακάλη; ∆εν ψηφίζεις
στις δηµοτικές εκλογές. Αυτό σηµαίνει, για να καταλάβουµε. Ένα
έθνος, εννοείται, που έχει Κεντρική Τράπεζα, αλλά απαγορεύεται
να έχει στρατό. Κράτος- έθνος που έχει τράπεζα, έχει νόµισµα,
δεν έχει στρατό. Και ο στρατός πρέπει να είναι κάτω από τις οδηγίες του Αµερικανού Αρχηγού και του Επιτελάρχη της Τουρκίας.
Αυτό, λοιπόν, το ερµαφρόδιτο πράγµα εµείς το καταγγείλαµε,
δεν το ψηφίσαµε. Ώρες ατελείωτες µέσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για αυτό το πράγµα, σε σειρά διαδηλώσεων µε τον Κώστα
Αϊβαλιώτη στις Βρυξέλλες. Εδώ, όµως, µετά µεγάλης και πλείστης ικανοποιήσεως και ευχαριστήσεως χειροκροτούσατε όλοι
σας.
Τώρα, λοιπόν, να τι πληρώνουµε. Μια Ευρώπη που δεν µπορεί
να µας προστατεύσει. Μια Ευρώπη, η οποία µας κατασπαράζει.
Μια Γερµανία, που µας δίνει τοκογλυφικό επιτόκιο 5%, τη στιγµή
που εκείνη εξασφαλίζει 2%. Άρα, λεφτά της δίνουµε, χάρη της
κάνουµε. Μια Γερµανία, η οποία δεν αντιλαµβάνεται ότι µας πίνει
το αίµα. Μια Γερµανία που πρέπει να έρθει εδώ να δει ότι ένα
στα δύο αυτοκίνητα που κυκλοφορούν στο δρόµο είναι γερµανικά, που σηµαίνει ότι τα αγοράσαµε και δώσαµε λεφτά. Ένα στα
δύο αυτοκίνητα που είναι στα υπόγεια της Βουλής είναι γερµανικά. Είναι Mercedes, είναι Audi, είναι BMW, είναι Opel, είναι
Porsche. Μια Γερµανία, η οποία έχει ένα σοβινιστικό τρόπο σκέψεως και δράσεων όλα αυτά τα χρόνια.
Εκεί, λοιπόν, ανοίγεται το θέµα: Εµείς τι θα κάνουµε στο νέο
περιβάλλον; Υπάρχει τρόπος να φέρουµε αγωγό από την Αλάσκα εδώ; ∆εν υπάρχει τρόπος. Υπάρχει, όµως, τρόπος να βρούµε
ενέργεια, τροφοδότη, ζωή από τη γειτονιά µας.
Κάτω από αυτό το πλαίσιο δίνω τόσο εξαιρετική σηµασία εις το
θέµα του αγωγού, που πολύ γρήγορα το προσπερνάτε.
Εάν είµαστε σοβαροί και υπεύθυνοι σε αυτόν τον τόπο -που
θέλω να πιστεύω ότι είµαστε- εάν είµαστε όσο πρέπει γενναίοι που φοβούµαι ότι δεν είµαστε- πρέπει να κάτσουµε να δούµε τα
πράγµατα σε βάθος. Εξ ου και η εµµονή µου, εξ ου και η προσπάθειά µου για µια ευρύτερη συναίνεση. Κι ας µας χωρίζουν ψιλοπράγµατα κι ας µας χωρίζουν οι συµπεριφορές µας, τι έγινε
στο µνηµόνιο ή πως το είδε ο καθένας. Το είδε ο καθένας εν
πάση περιπτώσει, όπως νόµιζε για το συµφέρον της χώρας. ∆εν
ψήφισε κανείς εναντίον του συµφέροντος της χώρας. Τώρα,
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πλέον, πρέπει να οµονοήσουµε και να δούµε.
Λεφτά µας δίνουν και δεν µας δίνουν για την τρίτη δόση. Μας
τα δίνουν αργότερα. Απειλεί και παίρνει πίσω τις απειλές ο Αυστριακός Υπουργός. Έχουµε ανάγκες. Υπάρχει κίνδυνος να µην
πληρωθεί κόσµος. Και αν πάρουµε την τρίτη δόση, δεν θα πάρουµε την τέταρτη, κύριε Υπουργέ. Είναι εξαιρετικά δύσκολα!
Σας το λέω ευθέως και θα µου λένε πάλι, προβλέψεις κάνει ο Καρατζαφέρης. Μεταξύ τρίτης και τέταρτης δόσης, η Κυβέρνηση
δεν θα έχει τη δύναµη να προχωρήσει τα πράγµατα.
Πριν φτάσουµε η πυρκαγιά να µην σταµατάει, εγώ σας λέω:
Προχωρήστε αυτό το οποίο δειλά και ως απειλή εκτοξεύσατε για
περαιτέρω συναίνεση. Και κάνω και έκκληση εις τη Νέα ∆ηµοκρατία και εις τον κ. Σαµαρά. Έξω από τα κοµµατικά οφέλη, έξω
από τις καταγραφές ενός ποσοστού, ενός χιλιοστού ή ενός εκατοστού πρέπει να δούµε ευρύτερα, τι εξυπηρετεί και υπηρετεί
το έθνος. Και αυτά που λέω σήµερα µε Κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ, σας
θυµίζω ότι τα έλεγα και του Καραµανλή. Και δεν άκουσε και σήµερα βρίσκεται εκεί που βρίσκεται. Ίσως να ήταν διαφορετική η
κατάσταση και του Καραµανλή, αλλά και της χώρας, εάν είχα
ακουστεί πριν από δύο χρόνια.
Κλείνω, µε το εξής: Λέω εδώ και ενάµιση χρόνο –το ξέρουν
όλοι οι Βουλευτές και είναι κουραστικό- ότι το µόνο όχηµα για
να µας βγάλει επάνω, είναι η οικοδοµή. Κανένα άλλο! ∆εν υπάρχει άλλο όχηµα. Τώρα, ώσπου να υλοποιηθούν οι επενδύσεις τις
οποίες προσπαθεί να φέρει ο κ. Παµπούκης, φιλοτίµως οµολογώ,
υποµονή. «Πόθεν έσχες»: Κατάργηση σήµερα. Ίσως και αύριο να
είναι αργά. Να βγουν τα χρήµατα από τα σεντούκια και να πάνε
στην οικοδοµή και να αρχίσουν να λειτουργούν τα 23% υπέρ του
κράτους, να δουλέψει ένας ολόκληρος κόσµος, γιατί εάν δουλέψει αυτός ο κόσµος, θα δουλέψουν τα µαγαζιά και θα πάψουν
να µπαίνουν λουκέτα. Επιτέλους, συνειδητοποιείστε τι σας λέω.
Είµαι σίγουρος ότι θα το καταλάβετε.
Και επειδή, κύριε Υπουργέ, σας χρεώνω µε βάρος µεγάλο –
και το λέω ευθέως στην Αίθουσα, σας θεωρώ τον ευφυέστερο
πολιτικό της νέας γενιάς- πάρτε πρωτοβουλίες. Πιέστε, γιατί η
Ελλάδα δεν µπορεί να περιµένει.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε τον Πρόεδρο του Λαϊκού Ορθοδόξου Συναγερµού.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΜΠΟΥΚΗΣ (Υπουργός Επικρατείας):
Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα το λόγο.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Πριν απαντήσει ο κύριος
Υπουργός, θα ήθελα µε τη συναίνεση του Σώµατος να ορίσουµε
σε λιγότερα λεπτά το χρόνο των αγορητών, διότι είναι πολλοί
οµιλητές ακόµη, καθώς και οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι.
Εάν συµφωνείτε να µειώσουµε το χρόνο στα έξι λεπτά.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Πάλι οι Βουλευτές θα την
πληρώσουν;
ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΜΕΡΕΝΤΙΤΗ: Κακώς εγγραφόµαστε.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ωραία! Εάν δεν συµφωνείτε, λοιπόν, θα συνεχίσουµε µε αυτόν το χρόνο που έχει οριστεί
για όλους τους οµιλητές.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ: Κυρία Πρόεδρε, µπορώ να έχω το
λόγο;
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Παρακαλώ, κύριε Πρωτόπαπα.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ: Θα ήθελα να παρακαλέσω τους συναδέλφους, εάν θέλουν, να δεχτούν την πρότασή σας. Είναι
ακόµη δεκαπέντε, δεκαοκτώ συνάδελφοι. Υπάρχει πρόβληµα.
Επίσης, θα παρακαλούσα τους συναδέλφους Κοινοβουλευτικούς Εκπροσώπους να αποσυρθούµε προς το τέλος, ώστε να
προταχθούν οι συνάδελφοι, έστω για πέντε λεπτά.
Θερµή παράκληση και για τα δύο.
ΣΟΦΙΑ ΣΑΚΟΡΑΦΑ: Πάντα υπάρχουν Βουλευτές που ξεπερνούν το χρόνο τους και Βουλευτές που δεν προλαβαίνουν τελικά
να µιλήσουν.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Κύριε Υπουργέ, έχετε το
λόγο.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΜΠΟΥΚΗΣ (Υπουργός Επικρατείας): Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
Νοµίζω ότι ευκταίο είναι να ακουστούν όλες οι απόψεις, γιατί
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εγώ περιµένω να ακούσω και της κ. Μερεντίτη και της κ. Σακοράφα και πολλών άλλων και θα παραµείνω εδώ να τις ακούσω
µε µεγάλη προσοχή.
Καταλαβαίνω, βέβαια, τις διάφορες…
ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΜΕΡΕΝΤΙΤΗ: ∆εν έχει να κάνει µε εσάς, κύριε
Υπουργέ.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: ∆εν το λέµε για εσάς. Είναι
µία νέα πρακτική…
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΜΠΟΥΚΗΣ (Υπουργός Επικρατείας): Το
αντιλαµβάνοµαι. Μα, δεν το είπα αυτό ως αντίδραση σε ό,τι
αφορά εµένα.
Κύριε Πρόεδρε του ΛΑΟΣ, η Ελλάδα ανήκει στους Έλληνες.
Ούτε στην Ανατολή ούτε στη ∆ύση.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ (Πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού): Χαίροµαι που το ακούω.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΜΠΟΥΚΗΣ (Υπουργός Επικρατείας): Και
για να ανήκει στους Έλληνες, πρέπει να έχει διαστάσεις και στην
Ανατολή και στη ∆ύση.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Στην τρόικα ανήκει.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΜΠΟΥΚΗΣ (Υπουργός Επικρατείας):
Κύριε Λαφαζάνη, µην τα λέτε αυτά, γιατί δεν σας άκουσα να θέτετε ζήτηµα για το άρθρο 28. 3 του Συντάγµατος, τότε, όταν εψηφίζετο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Κοιτάξτε τον προϋπολογισµό
που φέρατε.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΜΠΟΥΚΗΣ (Υπουργός Επικρατείας): Παρακαλώ πάρα πολύ! Εάν αισθάνεστε εσείς ότι είστε υποτελής
της τρόικας, εγώ δεν το αισθάνοµαι έτσι και λυπάµαι πάρα πολύ.
Μην χαρακτηρίζετε πώς αισθάνεται ο καθένας.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Όχι προσωπικά.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Κύριε Λαφαζάνη, σας παρακαλώ.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΜΠΟΥΚΗΣ (Υπουργός Επικρατείας): Η
ανεξαρτησία για την ασφάλεια της χώρας και για την ευηµερία
και σήµερα για την οικονοµική της σωτηρία είναι ένας αγώνας
διαρκής. Σήµερα βαδίζουµε µετά βεβαιότητος σε ένα κόσµο πολυπολικό. Έχει τελειώσει το µονοδιάστατο µοντέλο, ο Αµερικάνος να µην λέω τώρα χαρακτηρισµούς από Βήµατος Βουλής.
Αυτή η νέα παγκόσµια πραγµατικότητα η οποία είναι σε εξέλιξη, σε διαµόρφωση και θα περάσει από κρίση σαν ακορντεόν
µέχρι να διαµορφωθεί εντελώς, απαιτεί από εµάς να έχουµε µία
πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική, µία εξωτερική πολιτική η
οποία να έχει τη δυνατότητα να ανοιχτεί στις αγορές, στις αναπτυσσόµενες χώρες, πράγµα το οποίο το έχει πράξει η Κυβέρνηση και θα συνεχίσει να το πράττει, εκεί που έχουµε πολιτισµική
κοινότητα, όπως για παράδειγµα µε τη Ρωσία. Κανείς δεν µπορεί
και δεν πρέπει να αποκλειστεί από αυτό.
Ευρώπη. Εγώ δεν θέλω να µπω σε µία πολεµική µε τη Γερµανία –είναι ευνόητο- αλλά θέλω, όµως, να εξηγήσω τη θέση της
Κυβέρνησης και θέλω να απευθυνθώ περισσότερο εις το γερµανικό λαό. Με τη θέση την οποία υιοθετεί η Γερµανία σήµερα, η
Ευρώπη για να έχει ρόλο στη νέα πολυπολική, εάν θέλετε, πραγµατικότητα, πρέπει να είναι ενιαία. ∆εν µπορεί να είναι µισή. Η
Ευρώπη χρειάζεται µεγαλύτερη αλληλεγγύη. Η Ευρώπη χρειάζεται εκεί που έχεις ενιαίο νόµισµα ενιαία οικονοµική διακυβέρνηση. ∆ιότι το ένα αποδείχθηκε. Η Ευρώπη στην εποχή της
ανάπτυξης πήγαινε µια χαρά. Στην εποχή της κρίσης δεν µπορείς να έχεις ενιαίο νόµισµα, χωρίς να έχεις ενιαία οικονοµική
πολιτική σε όλες τις διαστάσεις.
Είµαι βέβαιος –και αυτό πρέπει µε νηφαλιότητα να εξηγηθεί
προς το γερµανικό λαό - ότι ακόµα και αυτή η παράµετρος, η
θέση η οποία υποστηρίζεται -διότι τα ελλείµµατα του ενός είναι
τα πλεονάσµατα του άλλου, πώς να το κάνουµε;- ακόµη και αυτό
µεσοπρόθεσµα τη Γερµανία και το γερµανικό λαό δεν τον συµφέρει.
Υπάρχει ένα παράδοξο της στιγµής. Εύχοµαι και ελπίζω ότι
αυτό, εάν εξηγηθεί –και θα εξηγηθεί- θα αποτελέσει µία πειστική
απάντηση για το µέλλον της Ευρώπης που είναι µονόδροµος.
Μόνο η Ευρώπη της αλληλεγγύης είναι µία Ευρώπη η οποία µπορεί να είναι πραγµατικότητα αύριο.
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ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Έτσι!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε, κύριε
Υπουργέ.
Το λόγο έχει ο Πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού
κ. Καρατζαφέρης.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ (Πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού): Κύριε Υπουργέ, αυτά τα οποία είπατε είναι
µέσα εις την πολιτική µας συνείδηση. Θα παρακαλούσα την Πρόεδρο να στείλει τα Πρακτικά µε αυτά τα οποία είπε ο κύριος
Υπουργός Επικρατείας στον κύριο Υπουργό Εξωτερικών.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Βεβαίως, κύριε Πρόεδρε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Το λόγο παρακαλώ, κυρία
Πρόεδρε.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Το λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας ∆ηµοκρατίας κ. Μαρκόπουλος.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Επειδή ο αξιότιµος Πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού αναφέρθηκε στη Νέα
∆ηµοκρατία και στον Πρόεδρο κ. Αντώνη Σαµαρά, θέλω να ξεκαθαρίσω τα εξής και να ερεθίσω τη µνήµη όλων των συναδέλφων. ∆εν χρειάζεται πρόσκληση ο Αρχηγός της Αξιωµατικής
Αντιπολίτευσης, για να κάνει το καθήκον του.
Σε ό,τι αφορά τη συναίνεση και τη συνεννόηση των κοµµάτων,
θα υπενθυµίσω το εξής: Ο πρώτος ο οποίος απηύθυνε πρόσκληση προς τον Πρόεδρο της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας, αλλά και
εµµέσως προς την Κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό για να
υπάρξει µία συνεννόηση των κοµµάτων, πριν ο Πρωθυπουργός
πάει να διαπραγµατευθεί για πρώτη φορά το µήνα Φεβρουάριο
ή Μάρτιο, αν θυµάµαι καλά, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πριν ακόµη
προκύψουν ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο και τρόικα, ήταν η Νέα
∆ηµοκρατία και ο Αντώνης Σαµαράς. Για το γεγονός ότι δεν έγινε
ποτέ εκείνη η συνάντηση, που θα όπλιζε τον υπεύθυνο και εκλεγµένο Πρωθυπουργό της χώρας µε τη δύναµη του πολιτικού συστήµατος να πάει να κάνει τη διαπραγµάτευση, ασφαλώς, δεν
φταίµε εµείς οι οποίοι κάναµε την πρόσκληση. Προφανώς, η ευθύνη ανήκει στην Κυβέρνηση και στις επιλογές που έγιναν τότε.
Τα λέω αυτά, διότι πολλές φορές ξεστρατίζουµε στους συλλογισµούς µας και στις ερµηνείες τις οποίες κάνουµε. Ασφαλώς
και είµαστε εδώ για να συνεννοηθούµε, γιατί δυστυχώς τα 14 ή
τα 13 δισεκατοµµύρια -για να είµαι ακριβής- πρόσθετων περικοπών από τα έσοδα ουσιαστικά του ελληνικού λαού, είναι εξαιρετικά δυσβάσταχτο κοµµάτι οικονοµικής πολιτικής για όλους τους
πολίτες, αλλά και για την Κυβέρνηση και για το πολιτικό σύστηµα. Όµως, τι να κάνουµε; ∆υστυχώς, δικαιωνόµαστε στο ότι
αυτά που ως χώρα υπογράψαµε και αποδεχθήκαµε είναι µία
άσκηση η οποία δεν βγαίνει. ∆υστυχώς, αυτά που λέγαµε από
την αρχή, που έφθασε πριν ακόµα περάσει το εξάµηνο η ίδια η
Κυβέρνηση να µιλά για επαχθείς όρους και πιθανή επαναδιαπραγµάτευση του µνηµονίου, επαληθεύτηκαν. ∆υστυχώς, κύριε
Υπουργέ! Και τώρα βρισκόµαστε εδώ, όχι µε δική µας ευθύνη,
αλλά προφανώς µε δική σας σε ό,τι αφορά τις επιλογές που έγιναν.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστώ τον κ. Μαρκόπουλο.
Το λόγο έχει ζητήσει ο κ. Πρωτόπαπας.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, παρακαλώ το
λόγο για ένα λεπτό.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Προηγείται ο κ. Πρωτόπαπας, ο οποίος έχει ζητήσει το λόγο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Για ένα λεπτό, κυρία Πρόεδρε.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ: Ας προηγηθεί ο κ. Λαφαζάνης,
κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Το λόγο έχει ο κ. Λαφαζάνης.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Εγώ, µε έκπληξη άκουσα τον
κύριο Υπουργό να λέει ότι η Ελλάδα ανήκει στους Έλληνες και
να χειροκροτείται θερµότατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ: Και του ΠΑΣΟΚ.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: ∆εν ξέρω, κύριε Υπουργέ, σε
ποια δεκαετία ζείτε. Πάντως, τώρα είµαστε στον 21ο αιώνα.
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ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Εσείς πιστεύετε ότι ανήκουµε αλλού, κύριε Λαφαζάνη;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Η Ελλάδα, αυτήν τη στιγµή έχει
παραδοθεί πλήρως και απολύτως στην τρόικα. Έχει µετατραπεί
σε προτεκτοράτο, σε «µπανανία».
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΙΤΟΝΑΣ: Ε, όχι!
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Παρακαλώ. Ξέρω ότι σας ενοχλεί, αλλά αυτή είναι η πραγµατικότητα. Κάποτε θα µάθετε να
ακούτε και αλήθειες.
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΙΤΟΝΑΣ: Εσείς κάποτε…
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Όσο και αν θορυβείτε, θα τα
ακούσετε.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ολοκληρώστε, κύριε Λαφαζάνη.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Η Ελλάδα έχει παραδοθεί στην
τρόικα, στη νεοαποικιακή διαχείριση ληστών νεοαποικιακροατών,
έχει µετατραπεί σε προτεκτοράτο και «µπανανία» και δυστυχώς,
ο δρόµος που ακολουθεί είναι καταστροφικός.
(Θόρυβος από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΜΕΡΕΝΤΙΤΗ: Έλεος!
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Κύριοι συνάδελφοι σας
παρακαλώ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΙΤΟΝΑΣ: Μπορεί να λέει ότι είναι «µπανανία» η Ελλάδα, κυρία Πρόεδρε; Ντροπή!
ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΜΕΡΕΝΤΙΤΗ: Μας ακούει ο ελληνικός λαός.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Αφήστε τον ελληνικό λαό.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΙΤΟΝΑΣ: «Μπανανία» η Ελλάδα! Είναι
ανεύθυνες κουβέντες εκτός πραγµατικότητας.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Τον ελληνικό λαό δεν τον ρωτήσατε ποτέ και για τίποτα. Εφαρµόζετε ένα µνηµονιακό πρόγραµµα ερήµην του ελληνικού λαού. Άλλα λέγατε προεκλογικά,
άλλα κάνετε µετεκλογικά, όπως και πριν τις περιφερειακές εκλογές που άλλα λέγατε και άλλα κάνετε µετεκλογικά.
Το δεύτερο που θέλω να πω σε επίρρωση αυτών, είναι το εξής:
Καταθέσατε έναν προϋπολογισµό, ο οποίος περιέχει νέα µέτρα,
ύψους 15 δισεκατοµµυρίων ευρώ. Οδηγείτε αυτήν τη χώρα στην
άβυσσο. Πάτε να κάνετε το 2011, το χειρότερο µεταπολεµικό
έτος σε αυτήν τη χώρα. Οδηγείτε την Ελλάδα σε µια πραγµατική
τραγωδία…
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ολοκληρώσατε, κύριε συνάδελφε.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Ολοκληρώνω, κυρία Πρόεδρε.
Κατά τα άλλα, βεβαίως, κάνετε ψευδεπίγραφα µέτωπα κατά
του γερµανικού ιµπεριαλισµού, αλλά από ποια σκοπιά, κύριοι;
Από τη σκοπιά του σκληρού γερµανού τραπεζίτη. ∆ιότι αυτό είναι
το µέτωπο το οποίο κάνετε αυτή τη στιγµή στη Γερµανία και όχι
κατά της ουσίας του γερµανικού ιµπεριαλισµού στην Ευρώπη.
Και το τελευταίο και κλείνω µε αυτό. Αυτό που χρειάζεται σήµερα -και το λέω σε όλους τους συναδέλφους, όσο και αν νοµίζουν ότι οµιλώ σκληρά, ρεαλιστικότατα µιλώ, όπως είναι η
πραγµατικότητα- ο τόπος είναι να απεµπλακούµε άµεσα από την
τρόικα και τα µνηµόνια και να ακολουθήσουµε ένα καινούργιο
αναπτυξιακό δρόµο παραγωγικής και κοινωνικής ανασυγκρότησης της χώρας. Αυτή είναι η µόνη ιστορική επιλογή, η οποία θα
ανοίξει και νέους δρόµους για όλη την Ευρώπη που πράγµατι
αυτήν την ώρα αποσυντίθεται. Το ευρώ αποδιαρθρώνεται, η ευρωζώνη βρίσκεται στα πρόθυρα διάλυσης και προσπαθούν,
µέσω αντιφάσεων και σωρείας αντιθέσεων µεταξύ τους να ρίξει
ο ένας τα βάρη στον άλλο.
Αυτή τη στιγµή η Ελλάδα έχει άλλη επιλογή και δυνατότητα να
την ασκήσει.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ο κύριος Υπουργός έχει
το λόγο.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΜΠΟΥΚΗΣ (Υπουργός Επικρατείας):
Κύριε Λαφαζάνη, θα περίµενα ειλικρινώς να δω και σας να χειροκροτείτε το «Η Ελλάδα ανήκει στους Έλληνες». Να το χειρο-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

κροτήσετε και εσείς και να το πιστέψετε, γιατί µόνο έτσι νοµιµοποιήστε για τα υπόλοιπα. Εµείς δεν αλλάξαµε γραµµή σε αυτό.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Βασικά σε αυτό.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΜΠΟΥΚΗΣ (Υπουργός Επικρατείας): Ούτε
αισθανόµαστε υποτελείς της τρόικα. Και δεν έχω δει τίποτα,
καµία πρόταση θετική. ∆ιότι ποιος θα διαφωνήσει µαζί σας ότι
θέλουµε βεβαίως µέτρα κοινωνικής ανάπτυξης, οικονοµικής ανάπτυξης, πολιτικής ισότητας. Όλοι συµφωνούµε σε αυτά. Υπάρχουν κάποια χρήµατα, τα οποία έλειπαν. Ποιος, τι, πότε; Ή
περιµένετε να κλείσουν οι τράπεζες, να γίνει η Ελλάδα, Αλβανία
πριν από το 1970; Αυτή είναι η εναλλακτική; ∆εν το πιστεύω ότι
µπορεί να το ισχυρίζεστε αυτό. δεν το πιστεύω. Και ειλικρινώς
θέλω να το επαναλάβω. Εάν δεν χειροκροτούµε όλοι και δεν πιστεύουµε το «η Ελλάδα ανήκει στους Έλληνες», τότε τίθεται η
προϋπόθεση να είµαστε ψυχικώς υποτελείς. Και όταν κάποιος
είναι ψυχικά υποτελής, τότε γίνεται και οικονοµικά φυσικά υποτελής.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Το λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ κ. Χρήστος Πρωτόπαπας.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ: Εγώ συµφωνώ µε την αποστροφή
αυτή του Υπουργού, γι’ αυτό και χειροκρότησα και εγώ και όλοι
οι παρόντες Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ την αναφορά του στο «Ελλάδα ανήκεις στους Έλληνες».
Θέλω όµως να πω στον κ. Μαρκόπουλο ότι πολύ καλό είναι το
κλίµα της συζήτησης και της συναίνεσης πάνω σε ορισµένα θέµατα και ελπίζω να γίνει µε αίσθηµα ευθύνης, κύριε Μαρκόπουλε.
Πραγµατικά, το ελπίζω, γιατί το έχει ο τόπος ανάγκη. ∆εν µονοπωλεί κανείς τον πατριωτισµό –αναφέρθηκε ο κύριος Υπουργός
πριν- και νοµίζω ότι και εσείς έχετε τις ευθύνες σας και θέλω να
πιστεύω ότι θα τις αναλάβετε σε µια κρίσιµη για τον τόπο στιγµή,
αρκεί να µη µας πείτε να µηδενίσουµε το έλλειµµα σε έξι µήνες
ή σ’ ένα χρόνο, γιατί καταλαβαίνετε ότι αυτό εκ των πραγµάτων
δεν γίνεται και όταν κάτι εκ των πραγµάτων δεν γίνεται, δεν µπορεί να αποτελεί και βάση σοβαρής συζήτησης.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: ∆εν µπορεί να κάνει κάτι
αν δεν το πιστεύει.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ: Θα το µηδενίσουµε στο χρόνο που
πρέπει, κύριε Μαρκόπουλε και θέλω να πιστεύω ότι ο διάλογος
θα γίνει επί πραγµατικής βάσεως.
Όσον αφορά τον κ. Λαφαζάνη θέλω να τονίσω και εγώ κάτι.
∆εν ξέρω αν συνειδητοποιούµε κάποιοι στην Αίθουσα –ελπίζω
κάποια στιγµή να το συνειδητοποιήσουµε όλοι- τη δύσκολη κατάσταση στην οποία βρίσκεται σήµερα η χώρα. Όποιος δεν βλέπει τι γίνεται αυτή τη στιγµή στην Ευρώπη, δεν βλέπει τι γίνεται
στην Ιρλανδία, στην Πορτογαλία –φοβάµαι αύριο και µε άλλες
χώρες- δεν βλέπει την αντίδραση της Γερµανίας, η οποία αναλύθηκε στην Αίθουσα, δεν κατανοεί τον αγώνα που κάνει ο Γιώργος Παπανδρέου και η Ελληνική Κυβέρνηση και θα έλεγα και ο
ελληνικός λαός µε τις θυσίες του. Γι’ αυτό καλό θα είναι να πω
στον κ. Λαφαζάνη µε τη σειρά µου, λιγότερα λόγια και περισσότερη ευθύνη.
Όσον µας αφορά, θα αναλάβουµε τις ευθύνες µας µε αυτόν
τον δύσκολο προϋπολογισµό, ο οποίος αρχίζει να συζητείται
στην Βουλή. ∆ύσκολο και ανηφορικό, για να είµαστε ειλικρινείς,
αλλά θέλουµε να πιστεύουµε ότι προσπαθώντας και παλεύοντας
στηριγµένοι στον ελληνικό λαό και µε την απαραίτητη ευθύνη και
συναίνεση που πρέπει να επιδείξουν και άλλες δυνάµεις αυτή η
χώρα µπορεί να σωθεί. Αισιοδοξούµε ότι µπορεί να γίνει και είµαστε σίγουροι για τις δυνατότητες του ελληνικού λαού ότι θα τα
καταφέρουµε. Από εκεί και πέρα, ας επιλέξουν κάποιοι να µην
είναι το «πλην Λακεδαιµονίων».
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ο Πρόεδρος του Λαϊκού
Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Καρατζαφέρης έχει το λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ (Πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού): Θα πιαστώ από αυτό που είπε ο αξιότιµος
Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ. Πρέπει να σωθεί η
Ελλάδα και για να σωθεί η Ελλάδα χρειάζεται να βοηθήσουµε
όλοι. ∆εν µπορεί να απουσιάσει κανένας.
Αξιότιµε κύριε Λαφαζάνη, σας ακούω πάντα µε προσοχή και
βλέπω την προσπάθεια που κάνετε να εξισορροπήσετε το λόγο,
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ανάµεσα στις τάσεις τις οποίες έχει το κόµµα σας. Καλά προσπαθείτε και καλά το πετυχαίνετε.
Έρχοµαι σ’ ένα θέµα. Έχουµε διαπιστώσει όλοι ότι υπάρχει
έλλειµµα 15.000.000.000 και λέτε και καταγγέλλετε -και σωστά
φωνάζετε- ότι θα ληφθούν σκληρά µέτρα για 15.000.000.000.
Πείτε µου, λοιπόν, µια πρόταση πώς θα βρεθούν τα
15.000.000.000 χωρίς να επιβληθούν τα όποια µέτρα, τα οποία
και εγώ αρνούµαι και εγώ δεν τα θέλω και δεν αντέχει ο λαός.
Πώς όµως αυτά τα 15.000.000.000 που διαπιστώσατε και εσείς
ότι λείπουν, θα τα βάλουµε µέσα στο ταµείο; Μια πρόταση θέλουµε. Αυτήν την πρόταση ψάχνω και γι’ αυτό λέω για συνεννόηση. Προσέλθετε, λοιπόν, σε αυτήν την εθνική συνεννόηση, να
καταθέσετε την πρότασή σας, που µπορεί να είναι καλύτερη από
αυτήν του ΠΑΣΟΚ, καλύτερη από της Νέας ∆ηµοκρατίας ή καλύτερη από τη δική µας, να την υιοθετήσουµε εµείς, να υπάρξει
αυτή η όσµωση να βγάλουµε την χώρα από τον κάδο. Γιατί µε το
να καταγγέλλουµε ότι θα µπουν µέτρα για να βρεθούν τα
15.000.000.000, δεν βγαίνει τίποτα. Πρόταση! Αυτά τα
15.000.000.000 που µας λείπουν θα τα βρούµε εκεί, σε αυτό το
σηµείο, µε αυτόν τον τρόπο. Αυτό περιµένουµε να ακούσουµε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ο κ. Λαφαζάνης έχει το
λόγο για ένα λεπτό.
ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΜΕΡΕΝΤΙΤΗ: Κυρία Πρόεδρε, εµείς τι κάνουµε
εδώ;
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Σας παρακαλώ, κυρία Μερεντίτη. Είναι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι και µπορούν να λάβουν το λόγο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Κυρία Μερεντίτη, µια κουβέντα
µόνο. Όπως είδατε εγώ δυο λεπτά µίλησα και θα κάνω µόνο ένα
σχόλιο τώρα για ένα λεπτό.
Τα περί συναίνεσης τα ακούω και ακούγονται ευχάριστα στα
αφτιά όλων. Μα, κύριοι ποια συναίνεση; Η συναίνεση υφίσταται.
Κοιτάξτε το σηµερινό νοµοσχέδιο. Fast track. Έχει καταστραφεί
η Ελλάδα µε το fast track. Και τώρα ερχόσαστε στο νοµοσχέδιο
fast track και το ψηφίζετε από κοινού τρία κόµµατα, ΠΑΣΟΚ, Νέα
∆ηµοκρατία, ΛΑΟΣ. Αυτή είναι η συναίνεση. Επί της ουσίας των
επιλογών υπάρχει συναίνεση σε όλη την µεταπολίτευση σε αυτήν
τη χώρα. Ανταγωνισµός υπάρχει για ένα πράγµα. Για τη νοµή και
τη διανοµή της εξουσίας και των λαφύρων της. Αυτό καταστρέφει αυτήν τη χώρα.
Με ρώτησε ο αξιότιµος Πρόεδρος του ΛΑΟΣ, πού θα βρεθούν
τα 15.000.000.000. Κατ’ αρχάς εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί είναι
αναγκαίο να επιβληθούν 15.000.000.000 νέα µέτρα φέτος, τα
οποία σηµαίνουν καταστροφή.
Το δεύτερο που θέλω να επισηµάνω, αξιότιµε κύριε Πρόεδρε
του ΛΑΟΣ, είναι ότι µε αυτόν τον προϋπολογισµό και µε
15.000.000.000 νέα µέτρα η χώρα βουλιάζει, τελειώνει, δεν έχει
καµµία προοπτική, δεν έχει κανένα µέλλον.
Με ρωτάτε ποια είναι η εναλλακτική πρόταση. ∆εν έχετε καταλάβει σ’ αυτήν την Αίθουσα κάτι που έχει καταλάβει και ο τελευταίος πολίτης. Ότι αυτό το χρέος έχει γίνει βραχνάς και δεν
µπορεί πλέον να αποπληρωθεί.
Θα αποπληρωθεί µόνο µε την εξόντωση του ελληνικού λαού.
Αυτή τη στιγµή χρειάζεται ριζική, χωρίς όρους και δεσµεύσεις,
επαναδιαπραγµάτευση του χρέους σε δίκαιη και λογική βάση για
να αποκτήσει ανάσα η χώρα και αν δεν επιτευχθεί αυτό, η Ελλάδα θα υποχρεωθεί να προχωρήσει σε µη αποπληρωµή του
χρέους.
Αυτή είναι η απάντηση και αυτή η απάντηση βεβαίως δεν είναι
εύκολη. ∆εν υπάρχουν εύκολες απαντήσεις τώρα, σε αυτό το σηµείο που έχουµε περιέλθει αλλά τουλάχιστον ανοίγει µια ελπιδοφόρος προοπτική για την Ελλάδα και τον ελληνικό λαό, ενώ αυτά
που εφαρµόζονται µε την τρόικα και το µνηµόνιο µας κλείνουν
το δρόµο για έναν αιώνα, καταστρέφουν και ρηµάζουν αυτή, τη
χώρα χωρίς καµµιά ελπίδα.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ (Πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού): Κυρία Πρόεδρε, θα µπορούσα να έχω το
λόγο;
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ορίστε, κύριε Καρατζα-
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φέρη, έχετε το λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ (Πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού): Κύριε Λαφαζάνη, πρόταση δεν άκουσα.
∆εν υπάρχει πρόταση για το που θα βρούµε 15 δισεκατοµµύρια.
Η τελευταία πρόταση που έχω ακούσει από τα χείλη σας είναι να
προσληφθούν στο δηµόσιο εκατό χιλιάδες υπάλληλοι ακόµα. Θα
είχε καταστραφεί η χώρα!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ο Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ
από τη Β’ Αθηνών, κ. Γεώργιος Χαραλαµπόπουλος, έχει το λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΕΡΝΕΣΤΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ,
κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, άκουσα µε πολύ ενδιαφέρον τις
παρεµβάσεις και του Προέδρου του ΛΑΟΣ και του Εκπροσώπου
του ΣΥΡΙΖΑ, όπως και των προηγούµενων Βουλευτών -νοµίζω
ήταν ένας από το ΛΑΟΣ- που τοποθετήθηκαν, θα έλεγα, λίγο πιο
έξω από το θέµα µας.
Είχα προετοιµάσει κάτι για ένα νοµοσχέδιο που θα φέρνατε
εσείς, Υπουργέ Επικρατείας, κύριε Παµπούκη, αλλά νοµίζω ότι
βρίσκοµαι σε µια Ολοµέλεια που συζητάει την εξωτερική πολιτική, τις διεθνείς σχέσεις, οπότε θα µου επιτρέψετε κι εµένα λίγο
να µπω σε µια αφαιρετικότητα, λέγοντας κατ’ αρχάς το εξής:
Άκουσα τον κ. Καρατζαφέρη να µας δίνει τις θέσεις του και τις
τοποθετήσεις του, δίκην µαθήµατος. ∆εν µε βρίσκει σύµφωνο.
∆εν είµαι µαθητής του, για τον απλούστατο λόγο ότι όταν συζητάµε και λέµε πως θέλουµε τις επενδύσεις και από την άλλη
µεριά λέµε όχι στα τζαµιά, όχι στους Γερµανούς, όχι στους Αµερικάνους, ναι στους Ρώσους, όχι σε εκείνους, όχι στους άλλους,
τι θέλουµε να κάνουµε; Θέλουµε να κάνουµε µια ιστορία, η οποία
θα είναι αλά καρτ; ∆ηλαδή, θέλουµε να εισάγουµε τη φοβία, να
εισάγουµε το µίσος, να εισάγουµε τη µεροληψία και από την
άλλη να έρθουν επενδυτές, Έλληνες και ξένοι.
Θέλω να πω στον κ. Λαφαζάνη -γιατί τον γνωρίζω από παλιάότι δεν είµαστε «µπανανία», γιατί είµαστε όλοι εδώ για να προασπίσουµε αυτό που λέµε όλοι, την εθνική ανεξαρτησία, τη δηµοκρατία και την κοινωνική δικαιοσύνη. Αν κανένας διαφωνεί µε
αυτά τα τρία, να µας το πει. Αυτό το λέω γιατί χθες είχα ετοιµάσει µια οµιλία για να αρχίσω, επειδή ήµουν γραµµένος χθες, να
πω δυο κουβέντες κι εγώ για το Πολυτεχνείο, γιατί έτυχε εκείνη
την εποχή να συµµετέχω και εγώ σ’ αυτό το αντιδικτατορικό φοιτητικό κίνηµα που έφτασε την κατάσταση στο Πολυτεχνείο και
έχουµε ένα συµβολισµό σήµερα.
Επειδή, λοιπόν, τριάντα πέντε χρόνια ήµουν έξω και δούλευα
κι είναι ένας χρόνος που είµαι Βουλευτής, να µε συγχωρέσετε,
αλλά νοµίζω ότι κι εγώ σαν άτοµο που εκπροσωπώ κάποιον
κόσµο εδώ στη Βουλή, όπως όλοι οι άλλοι οι αγαπητοί συνάδελφοι, έχουµε κι εµείς κάτι να πούµε σε όλα αυτά. Θα πω το εξής,
λοιπόν, το εξής, ότι µέχρι και πέρυσι κάθε φορά που είχαµε την
επέτειο του Πολυτεχνείου, κάθε 17 Νοέµβρη, καθόµουν µε τα
παιδιά µου και συζητούσαµε γι’ αυτά τα θέµατα, τι µηνύµατα είχε
το Πολυτεχνείο. Και ήταν αυτό που είπα πριν: ελευθερία, εθνική
ανεξαρτησία, δηµοκρατία και κοινωνική δικαιοσύνη.
Σήµερα έχουν αλλάξει τα πράγµατα. Χθες δεν πήγα να κάτσω
µε τα παιδιά µου και ήρθα εδώ, γιατί πίστεψα και πιστεύω ότι
αυτό το νοµοσχέδιο που συζητάµε είναι ένα πετραδάκι που ενισχύει µια κατάσταση που πρέπει να δούµε, που είναι η σηµερινή
κρίση για την εθνική ανεξαρτησία, τη δηµοκρατία και την κοινωνική δικαιοσύνη. Γιατί εάν δεν έχουµε ανάπτυξη, δεν έχουµε
εθνική ανεξαρτησία. Εάν δεν έχουµε πάταξη της κακοδιοίκησης
και της διαφθοράς, δεν έχουµε δηµοκρατία και αν δεν έχουµε
απασχόληση δεν έχουµε κοινωνική δικαιοσύνη. Πολύ απλά, παρ’
όλο που µπορώ να τα πω σε βάθος, από ό,τι κατάλαβα την τελευταία ώρα πότε-πότε συνηθίζεται η απλοποίηση. ∆εν θέλω
όµως να µπω και σε λαϊκισµούς.
Αυτό το νοµοσχέδιο, λοιπόν, φέρνει, µία δυνατότητα κατόπιν
επιλογής δικής µας να έχουµε κάποιες µεγάλες στρατηγικές
επενδύσεις στη χώρα που µπορούν να αλλάξουν λίγο τα πράγµατα σε αυτά που είπα πριν. Γιατί αν δεν γίνουν αυτά, έτσι είναι
όπως το είπε ο κ. Λαφαζάνης, τότε θα γίνουµε «µπανανία».
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όπως είπα και πριν και όπως
είπαν και άλλοι προλαλήσαντες αγαπητοί συνάδελφοι, η χώρα
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έχει µεγάλες προοπτικές -είναι κοινός τόπος, το ξέρουµε όλοικαι για ανάπτυξη και για µεγέθυνση του ΑΕΠ και για απασχόληση, ενθαρρύνοντας µεγάλες και µικρές επενδύσεις στους τοµείς και των υποδοµών και της ενέργειας και του τουρισµού και
των υπηρεσιών προστιθέµενης αξίας και της βιοµηχανίας. ∆υστυχώς όµως, όπως έχουµε πει όλοι εδώ και χρόνια, ιδιαίτερα
την τελευταία πενταετία, η χώρα εµφανίζει πολύ χαµηλές επιδόσεις ως χώρα υποδοχής επενδύσεων.
Σύµφωνα µε την παγκόσµια έκθεση του ΟΗΕ για τις επενδύσεις το 2009 και σε σύνολο 141 χωρών µόνο, η Ελλάδα βρίσκεται δυστυχώς στην 115η θέση ως προς την εισροή αµέσων ξένων
επενδύσεων. Η Βουλγαρία όµως κατατάσσεται στην 19η θέση,
η Ρουµανία στην 47η και η Τουρκία στην 109η. Η Τουρκία όµως
έχει µια βιοµηχανία και έχει έναν ετήσιο ρυθµό ανάπτυξης τελευταία 11%. Φτιάχνει αυτοκίνητα, ταξί και επειδή σε ορισµένους
αρέσουν οι φωτογραφίες µε αυτοκίνητα, ετοιµάζει ένα ταξί, το
οποίο θέλει να το πουλήσει στη Νέα Υόρκη.
Είναι, λοιπόν, ζωτικής σηµασίας για τη χώρα µας να αυξήσουµε τις επιδόσεις µας. Πώς θα το πετύχουµε; Να δούµε ένα
άλλο παράδειγµα ιστορικό στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η Ιρλανδία, που είναι µια µικρή χώρα, µε τη µεγάλη παράδοση
στην προσέλκυση ξένων επενδύσεων. Αυτή προβάλλει ως βασικά
πλεονεκτήµατά της την εµπειρία, το ταλαντούχο ανθρώπινο δυναµικό, το φορολογικό καθεστώς και την έµφαση στην τεχνολογία. Ήδη όµως µε την στρατηγική HORIZON 2020 η αρµόδια
ιρλανδική υπηρεσία για τις επενδύσεις, η ΙDA, αναγνωρίζει την
ανάγκη να προστεθεί στα πλεονεκτήµατα αυτά και η προσαρµοστικότητα, δηλαδή η διαρκής εξέλιξη της πολιτικής επενδύσεων,
ώστε να ανταποκρίνεται στις εκάστοτε οικονοµικές συνθήκες,
κάτι που εισάγει και το νοµοσχέδιο του Υπουργού Επικρατείας
σήµερα. Θα το δούµε παρακάτω. Και µπορεί στην τρέχουσα συγκυρία η Ιρλανδία να αντιµετωπίζει προβλήµατα, αλλά ουδείς
µπορεί να αρνηθεί ότι η πολιτική προσέλκυσης επενδύσεων, που
είχε ακολουθήσει, ήταν ιδιαιτέρως αποτελεσµατική. Και έχει δυνατότητες ανάκαµψης.
Εδώ να πω ότι η φορολόγηση εταιριών στην Ιρλανδία είναι
12,5% και θα αποφασίσουν γρήγορα να την πάνε ίσως και στο
14%. Το λέω αυτό γιατί ορισµένοι συνάδελφοι χθες ανέφεραν ότι
στις γειτονικές χώρες είναι 10% ενώ στην Ελλάδα είναι 40%. Να
θυµίσω ότι η Κυβέρνηση της Νέας ∆ηµοκρατίας το είχε κατεβάσει στο 20%, αλλά δεν έγιναν επενδύσεις και το κράτος αφέθηκε
στη τύχη του, µε αποτέλεσµα να έχουµε το 2009 το γνωστό έλλειµµα του 16%.
Η Ελλάδα διαθέτει υψηλά εξειδικευµένο ανθρώπινο δυναµικό.
∆εν είναι τυχαίο ότι νέοι έλληνες επιστήµονες διαπρέπουν στο
εξωτερικό. Έχουµε αναξιοποίητες περιοχές στην περιφέρεια,
ιδανικές για τη δηµιουργία οµαδοποίησης επιχειρήσεων. Η γεωπολιτική µας θέση ευνοεί την εγκατάσταση επιχειρήσεων µε εξαγωγικές δραστηριότητες και µέσω µιας ενεργητικής, επιθετικής
-θα έλεγα- πολιτικής προσέλκυσης επενδύσεων, θα πρέπει τα
πλεονεκτήµατα αυτά να τα εκµεταλλευτούµε και να τα προβάλλουµε.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Με το νοµοσχέδιο του Υπουργού Επικρατείας που συζητάµε
γίνεται για πρώτη φορά σήµερα µία ουσιαστική και εµπεριστατωµένη προσπάθεια να απεµπλακούν οι επενδυτικές δραστηριότητες που έχουν στρατηγική σηµασία για τη χώρα από το
δαιδαλώδες και γραφειοκρατικό σύστηµα αυτό το σύστηµα που
αποτελεί …
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει επανειληµµένα το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα την ανοχή σας.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Έχετε την ανοχή, αλλά
θα πρέπει αφού δεν δεχθήκατε να µειωθεί ο χρόνος και πρέπει
να µείνουµε όλοι µέχρι το τέλος να ακούσουµε τον Υπουργό και
όλους τους συναδέλφους, να τηρηθεί ο χρόνος των οκτώ λεπτών.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΕΡΝΕΣΤΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ: Εγώ θα τον
τηρήσω.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Αυτό το σύστηµα που αποτελεί ίσως τον κυριότερο ανασταλτικό παράγοντα στις επενδύσεις, που καταπνίγει την επιχειρηµατικότητα, αναπαράγει τη διαφθορά και αποθαρρύνει τελικά
κάθε επίδοξο και σοβαρό επενδυτή.
∆εν θα µπω σε λεπτοµέρειες επί των άρθρων, όπως καταλαβαίνετε. Θα ήθελα να κλείσω µε το εξής: Προχωρούµε στη δηµιουργία ενός ρυθµιστικού περιβάλλοντος για τις στρατηγικές
επενδύσεις, αλλά και για την επιχειρηµατικότητα εν γένει, που
είναι εύρωστο, αξιόπιστο, σταθερό και κατάλληλο για το σκοπό
του. Απώτερος στόχος η τόνωση της οικονοµίας, η ενίσχυση της
ανάπτυξης και η δηµιουργία ποιοτικής απασχόλησης που βέβαια,
δεν µπορεί να γίνει σε βάρος του περιβάλλοντος.
Στη συζήτηση στην Επιτροπή Παραγωγής και Εµπορίου ο κύριος Υπουργός µίλησε για µια εξαιρετικά δύσκολη άσκηση ισορροπίας, ώστε οι στρατηγικές επενδύσεις να µπορούν να
κινούνται γρήγορα στα γρανάζια της κρατικής µηχανής και να
αποδίδουν οφέλη, ενώ ταυτόχρονα υπάρχει η ασφάλεια δικαίου,
διαφάνεια και προστασία του περιβάλλοντος.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν λέω πως ο δρόµος µας είναι
εύκολος και ότι έχουµε ευχέρεια χρόνου. Έχουµε όµως τη θέληση και τα εργαλεία, για να πετύχουµε τους στόχους µας, χωρίς
να υπολογίσουµε µικροκοµµατικά οφέλη, και να τηρήσουµε τις
δεσµεύσεις µας προς τους πολίτες.
Η κύρια δέσµευσή µας είναι, την κρίση να την κάνουµε ευκαιρία, να σταθούµε γρήγορα στα πόδια µας, να αφήσουµε πίσω
τους λαϊκισµούς και την καφενειακή προσέγγιση της ζωής και,
χωρίς µνηµόνιο πια, να πάµε όλοι µαζί την Ελλάδα µπροστά,
όπως αξίζει στα παιδιά µας.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε τον κ. Χαραλαµπόπουλο.
Το λόγο έχει η κ. Μερεντίτη, Βουλευτής ΠΑΣΟΚ Νοµού Τρικάλων.
ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΜΕΡΕΝΤΙΤΗ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κατ’ αρχάς θέλω να πω δύο
πράγµατα για όσα ακούστηκαν πριν από λίγο. Τα περί «µπανανίας» χαρακτηρίζουν και εκφράζουν αυτούς που τα λένε. ∆εύτερον, αναρωτιέµαι πώς µπορεί κάποιος να επιτρέπει στον εαυτό
του να είναι Βουλευτής µιας χώρας την οποία χαρακτηρίζει «µπανανία».
Τρίτον, όσο µε αφορά είµαι εδώ συνειδητά, προσπαθώ µε την
Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ λιθαράκι, λιθαράκι –όπως ακούστηκε
πριν από λίγο- να στήσουµε αυτό το οικοδόµηµα που λέγεται δυνατή Ελλάδα, που ήταν προ της κατάρρευσης, δηλαδή να προλάβουµε την τραγωδία, που είναι η χρεοκοπία.
Από εκεί και πέρα, όποιοι µπορούν και έχουν αγωνία και θέλουν να συµβάλουν σ’ αυτό το εγχείρηµα, µπορούν να καταθέτουν προτάσεις. Κορώνες και απαξιωτικές εκφράσεις, όπως
αυτές που ακούσαµε πριν λίγο, θα έλεγα ότι δεν τιµούν κανένα,
πολύ περισσότερο τους ιδίους.
Έρχοµαι τώρα στο νοµοσχέδιο που συζητάµε. Είναι ένα νοµοσχέδιο που αφορά τις µεγάλες επενδύσεις και ξέρουµε όλοι
ότι επενδύσεις στη χώρα δεν γίνονταν. Ξέρουµε όλοι ότι τις
έχουµε περισσότερο από ποτέ ανάγκη. Το ποιοι έφταιξαν δεν
έχει νόηµα να το αναφέρουµε. Γιατί δεν γίνονταν; Υπήρχε ένα µη
φιλικό περιβάλλον, τεράστια γραφειοκρατία, τεράστιο διοικητικό
κόστος -που είναι 6,58%, αν το θυµάµαι καλά, σε σύγκριση µε το
3% που είναι στην υπόλοιπη Ευρωζώνη- διαπλοκή κ.λπ.. Ως εκ
τούτου, ήταν σαν να τιµωρούµε τον οποιοδήποτε τολµούσε να
διανοηθεί να επενδύσει σ’ αυτήν τη χώρα.
Αυτός ο νόµος κάνει ένα βήµα µπροστά. Επιχειρεί να ξεπεράσει τη γραφειοκρατία, να ανοίξει δρόµους και να καλωσορίσει
όσους θελήσουν -είτε άτοµα είτε εταιρείες είτε ξένους επενδυτές- να έρθουν στη χώρα µας για να επενδύσουν.
Είναι τοµή και πρέπει να παραδεχθούµε όλοι ότι εµπεριέχει και
τόλµη από πλευράς της Κυβέρνησης, του Υπουργού, αλλά και
από εµάς τους Βουλευτές που το στηρίζουµε. Με χαρά διαπιστώνω ότι είναι τρία κόµµατα. Θα έπρεπε, έστω και αυτή την
ώρα, να είναι όλα τα κόµµατα εδώ, γιατί άκουσα πριν από λίγο
κάποιον να λέει για παραγωγική βάση, για ανασυγκρότηση κ.λπ..
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Πώς γίνεται αυτό; Πατάµε κάποιο κουµπί; Αν υπάρχει αυτό το
χρυσό κουµπί, να µας το υποδείξει ο κ. Λαφαζάνης και όλοι να
συµβάλουµε αµέσως σ’ αυτό.
Φαντάζοµαι ότι άµεσα επίσης, θα δούµε από την Κυβέρνησή
µας πρωτοβουλίες για να µειωθεί το διοικητικό κόστος, το οποίο
είναι απαραίτητο. Προσπαθούµε να χτυπήσουµε τη διαφθορά
που ταλανίζει τη ∆ηµόσια ∆ιοίκηση. Η Κυβέρνηση παίρνει επιτέλους µια µεγάλη πρωτοβουλία, να δηµιουργήσει ένα φορέα, να
συγκεντρώσει όλες µαζί τις δραστηριότητες διασφαλίζοντας έτσι
-µέσα από µια σειρά καινοτόµων πρωτοβουλιών- τη διαφάνεια
και το αδιάβλητο της διαδικασίας.
Είναι µια νοµοθετική ρύθµιση, που την έχει ανάγκη η χώρα
στην παρούσα κατάσταση περισσότερο παρά ποτέ. Το γνωρίζουµε όλοι, ότι έλλειπε αυτός ο νόµος. Και επίσης, νοµίζω ότι
έχει φανεί απ’ όλους µας, απ’ όποια πτέρυγα και αν προέρχεται,
ότι στην παρούσα κατάσταση δεν µπορούµε να πορευθούµε, δεν
µπορεί η χώρα να πορευθεί µε πεπαλαιωµένα νοµικά µορφώµατα
που ίσχυαν µέχρι τώρα. Μπορεί να υπάρχουν και παραλείψεις.
Ο Υπουργός το είπε µέσα στη Βουλή -το ακούσαµε, το διαβάσαµε όλοι µας- ότι είµαστε εδώ, στην πορεία διαπιστώνοντας τις
όποιες παραλείψεις, να διορθώσουµε.
Και θέλω να πω σε όσους συναδέλφους αντιδρούν ότι πάντοτε, από το καλό υπάρχει το καλύτερο, από το καλύτερο το
άριστο. Να συµβάλουµε όλοι να επιτύχουµε το καλύτερο ή και
το άριστο, µε θετικές προτάσεις όµως, όχι µε αφορισµούς και µε
αρνητικά σύνδροµα, διότι εγώ έτσι τα εξηγώ. Υπάρχουν παραδείγµατα, τα ξέρουµε όλοι, από άριστους νόµους που µείνανε
στα συρτάρια και αράχνιασαν. Άρα εδώ είµαστε, να βοηθήσουµε
αυτή η νοµοθετική πρωτοβουλία να έχει τα ποθητά αποτελέσµατα -το είπα και δεν θέλω να το επαναλάβω- που το χρειαζόµαστε όλοι περισσότερο παρά ποτέ.
Ειπώθηκε στην επιτροπή της Βουλής, το επαναλαµβάνω, ότι
κανένας νόµος fast track δεν θα επιλύσει το επενδυτικό, αναπτυξιακό πρόβληµα της χώρας µας, παρά µόνο µε προϋποθέσεις.
Και η διέξοδος σε αυτό θα προκύψει µόνο, αν µπορέσουµε να
διαµορφώσουµε ένα περιβάλλον φιλικό και σταθερό για κάθε
επενδυτή που θα εγγυάται σε κάθε δηµιουργικό άνθρωπο είτε
Έλληνα είτε ξένο, που θα θελήσει και θα τολµήσει, να επενδύσει
στην Ελλάδα ότι θα κριθεί αντικειµενικά, ότι θα φορολογηθεί δίκαια, δεν θα χαθεί στη χαοτική πολυνοµία και στη γραφειοκρατία, µε ό,τι συνεπάγεται αυτό. Γιατί όλα αυτά τα έζησαν, τα
υπέστησαν όσοι επιχείρησαν να επενδύσουν.
Ακούστηκε εχθές από κάποιο συνάδελφο ότι πρέπει να εξετάσουµε και το γιατί φεύγουν επιχειρήσεις. Ναι, να το εξετάσουµε.
Αλλά αυτήν την ώρα συζητάµε πώς θα µπορέσουµε να προσελκύσουµε. Και νοµίζω ότι υπήρξαν πριν, αλλά θα υπάρξουν και
στο µέλλον πρωτοβουλίες της Κυβέρνησής µας, που να διευκολύνουν και να λύνουν και αυτά τα προβλήµατα.
Ταυτόχρονα, όµως, θέλω να πω στον κύριο Υπουργό -και µε
ακούει παρά το ότι λείπει αυτήν τη στιγµή- ότι µέσα σε όλα αυτά
πρέπει να προστατεύσουµε και το περιβάλλον. Να µην αφήσουµε
κανένα περιθώριο, σε κανέναν επιτήδειο, στο όνοµα της ανάπτυξης και της επενδυτικής αναγκαιότητας, οι πρωτοβουλίες του
να έχουν αρνητικές επιπτώσεις στο περιβαλλοντικό παρόν και το
µέλλον της πατρίδας µας.
Όσον αφορά το φορολογικό καθεστώς, θα ήθελα να πω στον
κύριο Υπουργό -φαντάζοµαι θα έχει φροντίσει, αλλά να το ξαναεξετάσει- ότι θα πρέπει να το θωρακίσει, για να ξέρουν όλοι ότι
θα έχουν µία σταθερή φορολογική αντιµετώπιση. ∆εύτερον, ως
προς τη σιωπηρή διαδικασία που γράφεται µέσα στο νοµοσχέδιο, για την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων, εκεί θα είµαστε
αυστηροί και θα το εξετάσουµε.
Εγώ προέρχοµαι από ένα νοµό που έχει πολλά δάση, λέµε αν
έχουµε σωστά µετρήσει ότι τα 2/3 της έκτασης είναι δασική. Εγώ
θέλω να ρωτήσω βάσει ποιας λειτουργίας, θα χαρακτηρίζονται
δασικές ή όχι οι εκτάσεις. Αναφερόµαστε στις «ΝATURA» ζώνες
Α’, αλλά νοµίζω ότι χρειάζονται πιο συγκεκριµένες θέσεις, γιατί
θα ήταν κρίµα να υπονοµευθούν επενδύσεις από ενδεχόµενες
προσφυγές για τυπικούς λόγους.
Είναι σωστή η διευκρίνιση που έδωσε ο Υπουργός για το
άρθρο 7, όµως, -γι’ αυτό πρέπει να δούµε εξαντλητικά και τα δι-
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οικητικά κόστη και όλες τις παραµέτρους- διαφωνώ, για την αναγκαιότητα προσφυγής στη Βουλή. Ειπώθηκε από τον κ. Σπηλιόπουλο, το είπαµε µέσα στη Βουλή, θα ήθελα ο κύριος Υπουργός
να το εξετάσει περισσότερο και να δούµε πάλι τους όρους χρήσης γης, γιατί µε ανησυχεί αυτό το θέµα. Φοβούµαι ότι εγκυµονεί κινδύνους για µη συµµόρφωση µε όρους της κοινοτικής
νοµοθεσίας, µε συνέπεια να µπλοκάρονται µε νοµικά τερτίπια
επενδύσεις από ανταγωνιστές πάντοτε και να µην προχωρούν
όσο γρήγορα θα θέλαµε όλα αυτά τα έργα.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική ‘Εδρα καταλαµβάνει ο Ζ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ)
Όσον αφορά την εταιρεία, εγώ θέλω να σταθώ σε δύο-τρεις
παρατηρήσεις. Στη δύσκολη οικονοµική συγκυρία που βρίσκεται
η χώρα µας, γιατί θα πρέπει να γίνονται αυτές οι προσλήψεις;
Μήπως θα έπρεπε να καταλήξουµε και να χρησιµοποιήσουµε,
στα πλαίσια των αναγκαστικών µετατάξεων, προσωπικό που
υπάρχει; Γιατί τα οποιαδήποτε επιπλέον κόστη για τη χώρα µας,
για την πολιτεία, για τον κρατικό προϋπολογισµό είναι δυσβάσταχτα. Όλα αυτά θα πρέπει να τα προσέξουµε.
Ως προς τις αναγκαστικές απαλλοτριώσεις, πως σκοπεύει το
Υπουργείο να αντιµετωπίσει το ζήτηµα των τιµών, που συχνά ανεβάζει σε δυσθεώρητα ύψη τα κόστη; Θα φέρει κάποιες διευκρινιστικές υπουργικές αποφάσεις;
Κλείνοντας -επειδή θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ µεγάλης σηµασίας αυτός ο νόµος- όπως είπα πριν, µπορεί να χρειαστεί να
υπάρξουν και διορθωτικές παρεµβάσεις. Ο Υπουργός δήλωσε
ότι είναι ανοιχτός σε αυτό.
Θέλω να ευχηθώ από καρδιάς να χρειαστούν οι λιγότερο δυνατές παρεµβάσεις, να έχουµε το γρηγορότερο δυνατόν καλύτερα αποτελέσµατα, γιατί τα χρειαζόµαστε όλοι, τα χρειάζεται η
χώρα, τα χρειάζεται το παρόν και το µέλλον, τα χρειαζόµαστε
εµείς και τα παιδιά µας.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τη
Βουλευτή Τρικάλων του ΠΑΣΟΚ κ. Μερεντίτη και για τη συνέπεια
στο χρόνο. Θα παρακαλούσα όλους να είµαστε όσο γίνεται συνεπείς στο χρόνο, γιατί έχουµε πολύ δρόµο ακόµα.
Το λόγο έχει ο Βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας του ΠΑΣΟΚ κ.
Κουρουµπλής για οκτώ λεπτά.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα
πρώτον να χαιρετίσω την τοποθέτηση του Πρωθυπουργού απέναντι στις αιτιάσεις της κ. Μέρκελ. Είναι µία δηµόσια υπεύθυνη
και γενναία τοποθέτηση ενός Πρωθυπουργού που εκπροσωπεί
έναν περήφανο λαό, που δεν χρωστάει τίποτε σε κανέναν γιατί
δεν αρνήθηκε να πληρώσει όσα δάνεια έλαβε –πολλές φορές µε
ληστρικούς όρους- από τότε την ίδρυση του ελληνικού κράτους.
Μας δάνεισαν από τα πλεονάσµατά τους, για να αγοράζουµε
τα προϊόντα τους. Και εδώ, είναι το λάθος του πολιτικού συστήµατος. ∆εν µπορούν, όµως, να προσβάλλουν την αξιοπρέπεια
ενός λαού. Γιατί το 1999, στο οποίο αναφέρθηκε η κ. Μέρκελ,
είχε τα ίδια προβλήµατα και η Γερµανία. Και τότε η ίδια η Γερµανία δεν είχε τις προϋποθέσεις ένταξης, λόγω της ενσωµάτωσης της ανατολικής Γερµανίας. Αυτό δεν τολµούν να το αναγνωρίσουν σήµερα.
Θα χαιρετίσω και τις δηλώσεις του Υπουργού. Μία κοινωνία
που απειλείται από το χαµόγελο της µοιρολατρίας και της παθητικότητας, έχει ανάγκη από τη δύναµη της αισιοδοξίας. Μια
κοινωνία που απειλείται από τα φαινόµενα της παραίτησης και
της τροµοκρατίας, που καλλιεργούνται από ορισµένα κέντρα για
να προχωρήσουν σε απολύσεις, περικοπές συντάξεων, έχει ανάγκη από αισιοδοξία, από πείσµα, από προσπάθεια. Ο ελληνισµός
έδειξε στην πορεία του ότι διαθέτει φαιά ουσία. Ο ελληνισµός
απανταχού της γης δεν είναι πουθενά ζητιάνος. Είναι εργατικός,
παραγωγικός. ∆ουλεύει. Είναι επιστήµονας, και συµµετέχει σε
όλες τις επιστηµονικές αποκαλύψεις. Είµαστε λαός που µπορεί
και τώρα, σε αυτήν τη δύσκολη στιγµή, να δώσει τη µάχη και θα
τη δώσει συλλογικά και συνολικά.
Είναι σηµαντικό ότι η συντριπτική πλειοψηφία των µελών της
Αίθουσας διακρίνεται για συναινετικό λόγο. Είναι θετικό, κύριε
Υπουργέ, που µας ακούτε. Αυτή η πρωτοβουλία σας, τολµώ να
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πω ότι συνδέεται µε το πολιτικό σας µέλλον, όχι γιατί είναι ένα
σηµαντικό νοµοσχέδιο, αλλά γιατί αυτήν τη στιγµή αναζητείται
ελπίδα. Ο ελληνικός λαός έχει ανάγκη από µια επανάσταση ελπίδας. Το νοµοσχέδιο αυτό δηµιουργεί ένα ρήγµα σε αυτό το µελαγχολικό τοπίο, της παραίτησης που οδηγεί στην καταστροφή
γιατί ως γνωστό «το αναπότρεπτο τέλος της ζωής δεν είναι ο θάνατος, είναι η παραίτηση».
∆εν πρέπει να επιτρέψουµε να καλλιεργηθεί και να συντηρηθεί, ένα τέτοιο αίσθηµα στο λαό. Χρειάζεται µία συνέγερση όλων,
µια αισιόδοξη προσπάθεια, που µπορεί να µας βγάλει από το
αδιέξοδο.
Είναι βέβαιο, ότι η παράταξή µας µε αυτό το συναινετικό λόγο,
που µπορεί να οδηγήσει στη θετική συµβολή όλων των δυνάµεων
του τόπου. Θα βγάλει τη χώρα από αυτό το µελαγχολικό τοπίο.
Κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, καταθέτω συγκεκριµένες παρατηρήσεις. Παρατήρηση πρώτη: Στις συζητήσεις που θα γίνονται στη διϋπουργική ή στο αρµόδιο όργανο, στην ανώνυµη
εταιρεία που συνιστάται, θα πρέπει, να συµµετέχει και ο περιφερειάρχης της περιοχής που θα γίνει η επένδυση. Θεσπίσαµε ένα
νέο θεσµό. Πρέπει να τον καταξιώσουµε και να τον στηρίξουµε,
διότι θα κερδίσουµε από τη συµµετοχή και του αιρετού εκπροσώπου της περιοχής, που θα γίνει η επένδυση.
∆εύτερη παρατήρηση: Ο εισηγητής, πριν καταθέσει την εισήγησή του, θα πρέπει να προβεί δε διαβουλεύσεις µε τον επενδυτή, ώστε να εκλείψουν όσα ερωτήµατα ενδεχοµένως κουβαλήσει η εισήγηση στη συνδιάσκεψη του διοικητικού συµβουλίου
του φορέα ή της διυπουργικής επιτροπής.
Τρίτη παρατήρηση: Συνιστάται, κύριε Υπουργέ, ένα ελεγκτικό
όργανο. Ξέρετε ότι αυτό, το ελεγκτικό όργανο, ως διοικητικό όργανο µπορεί να αποτελέσει φρένο στην προσπάθεια να συγκρουστούµε µε τη γραφειοκρατία, η οποία όπως από έρευνες
του ΟΟΣΑ αποδεικνύεται, απορροφά το 6% έως 7% του ελληνικού ΑΕΠ, και πραγµατικά αποτελεί τροχοπέδι στην ανάπτυξη της
χώρας. Θα πρέπει, αυτό το όργανο να υπαχθεί στον πρόεδρο
της ανώνυµης εταιρίας και να µην είναι εντελώς ανεξέλεγκτο,
γιατί φοβούµαι ότι θα δηµιουργήσει πάρα πολλά προβλήµατα.
Και βεβαίως, πρέπει να ξεκαθαριστεί και ο τρόπος λειτουργίας µε
τους «πρίγκιπες» του Συµβουλίου της Επικρατείας. Συµφωνούµε
να υπάρχει ο ουσιαστικός έλεγχος του Συµβουλίου της Επικρατείας, αλλά να µην διαρκεί από τρία έως πέντε χρόνια. Θα πρέπει να δουλέψουν κι αυτοί, όπως ζητάµε να δουλέψουν όλοι και
σε συγκεκριµένο χρονικό ορίζοντα να δώσουν απαντήσεις, όχι
να λιµνάζουν υποθέσεις στο Συµβούλιο της Επικρατείας για χρόνια, εις βάρος της ανάπτυξης.
Τέταρτη παρατήρηση, κύριε Υπουργέ: Όπως έχει συµβεί µε
παρόµοιες πρωτοβουλίες από άλλες χώρες, η εταιρεία αυτή δηµιουργεί πρακτορεία σε διάφορα οικονοµικά κέντρα, στις Βρυξέλλες, στο Λονδίνο, στη Νέα Υόρκη. Πρέπει να συµπεριληφθούν
και άλλα κέντρα που αναπτύσσονται δυναµικά τα τελευταία χρόνια, να δηµιουργηθούν, δηλαδή, πρακτορεία και στην Κίνα στις
Ινδίες και στα Εµιράτα.
Σε ό,τι αφορά, κύριε Υπουργέ, τους διεθνείς διαγωνισµούς για
τις αναθέσεις, θα πρέπει να προχωρήσουµε όχι σε κλειστούς διαγωνισµούς αλλά σε ανοιχτούς διαγωνισµούς, διεθνείς, µε συγκεκριµένο πλαίσιο που θα δεσµεύουν και θα ορίζουν τις
προϋποθέσεις για τις επενδύσεις. Και σε ό,τι αφορά τις διακρατικές, θα πρέπει να έρχονται στη Βουλή και να µην επιτρέπονται
απ’ ευθείας αναθέσεις σε ιδιώτες.
Μία άλλη παρατήρηση, κύριε Υπουργέ, που έχω να κάνω, έχει
να κάνει µε επενδύσεις που έχουν γίνει τα τελευταία πέντε χρόνια από τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου και έχουν ύψος 50%
αυτών που ορίζει ο νόµος. Να δώσετε τη δυνατότητα να συµµετέχουν και αυτές οι επιχειρήσεις στις προϋποθέσεις αυτού του
νόµου.
Σας φέρνω ως παράδειγµα το Πλατυγιάλι Αστακού. Είναι µία
µεγάλη επένδυση που µπορεί να δώσει τη δυνατότητα σηµαντικής ανάπτυξης στην περιοχή.
Μία άλλη παρατήρηση, κύριε Υπουργέ, που έχω να κάνω,
αφορά τα ανταποδοτικά τέλη. Οπουδήποτε γίνει αυτή η επένδυση θα πρέπει να δεσµεύεται ο επενδυτής για µια σειρά αντισταθµιστικών και ανταποδοτικών τελών προς την τοπική κοινω-
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νία. Θα είναι σηµαντικό κίνητρο για να αµβλυνθούν πολλές φορές
οι αρνήσεις και οι αντιρρήσεις. Αν δεν το µπορεί άµεσα ο επενδυτής, υπάρχουν περιπτώσεις που µπορεί να υπάρξουν ρυθµίσεις στο προσωπικό που θα προσληφθεί, και τούτο να ισχύει
ακόµα και για το ίδιο το κράτος. ∆εν µπορεί να υπάρχουν πλουτοπαραγωγικές πηγές που αξιοποιούνται παραδείγµατος χάριν η
εκτροπή του Ευήνου, που ξεδιψάει την Αθήνα και στην Αιτωλοακαρνανία να µην υπάρχει ούτε ένα ευρώ επένδυσης ως αντισταθµιστικό. Το αυτό συµβαίνει και µε τα υδροηλεκτρικά
φράγµατα της ∆ΕΗ, η οποία έχει µεταχειριστεί την περιοχή ως να
είναι αποικιοκρατούµενη.
Θα πρέπει σε αυτά τα ζητήµατα, κύριε Υπουργέ, να υπάρξουν
συγκεκριµένες παρεµβάσεις σας, γιατί πραγµατικά αυτό το νοµοσχέδιο πρέπει όχι µόνο να συγκρουστεί µε την πραγµατικότητα, αλλά να δηµιουργήσει ελπίδα και προοπτική.
Πρέπει, κύριε Υπουργέ, να ξαναδούµε τα ζητήµατα που βιώνουµε, δηλαδή το µαρτύριο της ανασφάλειας και της αβεβαιότητας, αλλά και τα προβλήµατα που προκύπτουν, αυτές τις
ηµέρες, δηλαδή τα 14 ή 15 δισεκατοµµύρια. Υπάρχει λίπος
ακόµη στο σπάταλο δηµόσιο τοµέα, που µπορεί παραδειγµατικά
να περικοπεί.
Στον τοµέα των φαρµάκων, κύριε Λαφαζάνη, δισεκατοµµύρια
λεφτά πληρώνει ο ελληνικός λαός δηλαδή το δηµόσιο προς όφελος ορισµένων κύκλων είτε των φαρµακοβιοµηχανιών είτε του
υγειονοµικού προσωπικού µε την ευρύτερη έννοια. Και εδώ έχει
ευθύνες το πολιτικό σύστηµα γιατί 14 δισεκατοµµύρια τα τελευταία χρόνια χάθηκαν σε υπερβολές και υπερβάσεις στον ευαίσθητο τοµέα του φαρµάκου και των αναλωσίµων.
Υπάρχουν δυνατότητες: Όπως οι περικοπές στα ταξίδια, κύριε
Υπουργέ. Για να πάει κάποιος κρατικός υπάλληλος ταξίδι στον
Καναδά πρέπει να καταθέτει έκθεση που να αποδεικνύει ότι είναι
ωφέλιµο για τη χώρα. Γίνονται συχνά ταξίδια µε αποστολές, δύο
ή πέντε και δέκα ανθρώπων. Να περικοπούν όλες αυτές οι σπατάλες. Να αξιοποιηθεί η δηµόσια περιουσία. Ιδού τι πρέπει πραγµατικά να υλοποιηθεί για το µέλλον µας. ∆εν µπορεί να προχωρήσουµε αυτό που προκαλούν και προωθούν ορισµένα κέντρα
για απολύσεις, για περικοπές συντάξεων και µισθών. Χωρίς να
εξαντλήσουµε όλα τα περιθώρια, εκείνα που πραγµατικά αποκαθιστούν το αίσθηµα του δικαίου και δεν µπορούµε να προβούµε σε µέτρα επί δικαίων και αδίκων. ∆εν αντέχει η ελληνική
κοινωνία. Όσοι πιστεύουν στη συνοχή αυτής της κοινωνίας δεν
µπορούν να µπουν σε τέτοια λογική. Και είναι σηµαντικό ότι και
ο Πρωθυπουργός και η Κυβέρνηση αποκλείουν τέτοιου είδους
λογικές που καλλιεργούν ορισµένα κέντρα, που δεν τους αφορά
αν αυτή η κοινωνία θα έχει µέλλον και προοπτική.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
κ. Κουρουµπλή, Βουλευτή Αιτωλοακαρνανίας του ΠΑΣΟΚ.
Το λόγο έχει η Αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών κ. Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου, για οκτώ λεπτά.
Ορίστε, κυρία Ξενογιαννακοπούλου, έχετε το λόγο.
ΜΑΡΙΛΙΖΑ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ (Αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών): Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Θα προσπαθήσω να είµαι πολύ πιο σύντοµη και θα ήθελα να
ζητήσω και την κατανόηση των συναδέλφων που παρεµβαίνω σε
αυτό το σηµείο της διαδικασίας. Αλλά, επειδή είναι κοινή η συζήτηση για τα άρθρα και τις τροπολογίες, θα ήθελα για πολύ λίγα
λεπτά να υποστηρίξω την τροπολογία που έχει καταθέσει το
Υπουργείο Εξωτερικών όσον αφορά τον ορισµό του γενικού
γραµµατέα του Υπουργείου.
Θα ήθελα, λοιπόν, να πω στους συναδέλφους και να ενηµερώσω ότι σύµφωνα µε το ν. 3566/2007, ο οποίος κύρωσε τον οργανισµό του Υπουργείου Εξωτερικών, στη θέση του γενικού
γραµµατέα του ΥΠΕΞ, ο οποίος είναι επικεφαλής της υπηρεσιακής ιεραρχίας του Υπουργείου, τοποθετείται µε κοινή υπουργική
απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εξωτερικών µόνιµος υπάλληλος του διπλωµατικού κλάδου που φέρει το βαθµό
του πρέσβεως.
Με την τροπολογία, αγαπητοί συνάδελφοι και κύριε Πρόεδρε,
που εισάγουµε σε αυτό το σχέδιο νόµου, διευρύνεται η δυνατό-
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τητα ορισµού «Πρέσβη εκ Προσωπικοτήτων», ο οποίος, όµως –
λέει ρητά η τροπολογία- πρέπει να έχει διατελέσει µόνιµος διπλωµατικός υπάλληλος και να έχει φθάσει στο βαθµό του
πρέσβεως.
Είναι τρεις οι λόγοι που υποβάλλουµε αυτήν την πρόταση:
Πρώτα απ’ όλα γιατί πιστεύουµε ότι µε αυτόν τον τρόπο
έχουµε µία ευρύτερη επιλογή στον ορισµό της θέσης του γενικού γραµµατέα του Υπουργείου Εξωτερικών µέσα από αυτή τη
διευρυµένη διακριτική ευχέρεια, άρα και ευρύτερη δυνατότητα
επιλογής και αξιολόγησης των πλέων καταλλήλων για να πληρώσουν αυτή τη θέση.
Ο δεύτερος λόγος είναι η φύση της θέσης αυτής. Είναι µία
κοµβική θέση, όπου έρχεται να καλύψει ευρύτερες και σηµαντικές ανάγκες στη λειτουργία του Υπουργείου Εξωτερικών.
Ο τρίτος λόγος είναι η δυνατότητα που δίνει αυτή η τροπολογία να µπορεί να αξιοποιηθεί η σηµαντική εµπειρία από πρώην
πρέσβεις, που έχουν διατελέσει πρώην πρέσβεις µέσα από την
ιεραρχία του ∆ιπλωµατικού Σώµατος, οι οποίοι είναι «Πρέσβεις
εκ Προσωπικοτήτων» στη συνέχεια και να µπορούν έτσι να συνεισφέρουν, καθώς ξέρετε ότι τα θέµατα που χειρίζεται το
Υπουργείο Εξωτερικών είναι θέµατα πολύπλοκα, είναι θέµατα
στην πρώτη γραµµή της προάσπισης των εθνικών µας συµφερόντων και πολύ περισσότερο, βέβαια, σ’ αυτήν τη συγκυρία που
η χώρα µας δίνει µάχη σε όλα τα µέτωπα και σε όλα τα ευρωπαϊκά και διεθνή fora.
Θα ήθελα, για να έχετε πλήρη ενηµέρωση γύρω από τα στοιχεία αυτά, να σας αναφέρω ότι µία παρόµοια διεύρυνση της δυνατότητας επιλογής και ορισµού ισχύει από το 2007 όσον αφορά
τη θέση του Γενικού Επιθεωρητού του Υπουργείου Εξωτερικών,
που δεν επιφέρει –όπως λέµε και στην τροπολογία- οποιαδήποτε
δαπάνη. Ταυτόχρονα, επειδή µπορεί να τεθεί το ερώτηµα από
τους συναδέλφους, σήµερα προβλέπονται από τον Κανονισµό
του Υπουργείου Εξωτερικών δεκαπέντε θέσεις «Πρέσβεων εκ
Προσωπικοτήτων», εκ των οποίων είναι καλυµµένες οι επτά. Εδώ
να επισηµάνω ότι αυτές οι θέσεις καλύπτονται µε προεδρικό διάταγµα για ορισµένο χρόνο και φυσικά για συγκεκριµένα έργα.
Ήθελα να εξηγήσω για ποιο λόγο φέρνουµε αυτήν την τροπολογία.
Θα µου επιτρέψετε -κύριε Πρόεδρε ένα λεπτό ακόµα- επειδή
άκουσα προηγουµένως την έντονη και σηµαντική συζήτηση που
γίνεται και που εκφράζει και την αγωνία που υπάρχει αυτήν την
περίοδο στη χώρα µας, να επισηµάνω ιδιαίτερα την πολύ σηµαντική µάχη που δίνει ο Πρωθυπουργός, κ. Γιώργος Παπανδρέου
και η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ όλους αυτούς τους µήνες στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
∆ίνει µία µάχη, που σε πρώτο στάδιο ήταν το προηγούµενο
εξάµηνο να αναδειχθεί η ευρωπαϊκή διάσταση της κρίσης και να
υπάρξει ένα µηχανισµός που θα στήριζε τη χώρα µας, αλλά που
στη συνέχεια να µπορεί να στηρίξει -γιατί όπως βλέπουµε υπάρχει µία συνολική οικονοµική κρίση που πλήττει αυτήν τη στιγµή
πολλά κράτη µέλη- κι άλλα κράτη µέλη που θα χρειαστούν αυτήν
την υποστήριξη.
Πάνω απ’ όλα βέβαια, πολύ µεγάλη µάχη δίνεται στην πορεία
για το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του ∆εκεµβρίου, όσον αφορά ένα
µόνιµο ευρωπαϊκό µηχανισµό για την αντιµετώπιση τέτοιων περιπτώσεων κρίσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εκεί, πιστεύω όλοι
θα συµφωνήσουµε, ότι µε δύναµη, µε πολύ ισχυρά επιχειρήµατα,
ο Έλληνας Πρωθυπουργός εξέφρασε ευρύτερες πολιτικές δυνάµεις αυτήν τη στιγµή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όταν τόνισε στο
περασµένο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο ότι δεν µπορεί να γίνει συζήτηση όταν µιλάµε για το µηχανισµό στήριξης σε περιπτώσεις κρίσης και για την οικονοµική διακυβέρνηση.
∆εν µπορεί να γίνει αποδεκτό, να µπαίνουν στο τραπέζι προτάσεις όπως αυτή που είχε µπει από τη γερµανική πλευρά για πολιτικές κυρώσεις, κάτι που πλήττει απευθείας την ισοτιµία και τη
δυνατότητα ψήφου των κρατών-µελών. Εκεί πραγµατικά, βγήκε
µπροστά σ’ αυτήν τη µεγάλη µάχη και στη συνέχεια στοιχήθηκαν
από πίσω του και οι άλλοι αρχηγοί και πρωθυπουργοί κρατών.
Επίσης, αυτές τις ηµέρες, µόλις προχθές, είχαµε την ξεκάθαρη
τοποθέτησή του, για τα χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει η οικονοµική διακυβέρνηση µέσα στην Ευρωζώνη κι αυτός ο µόνι-
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µος ευρωπαϊκός µηχανισµός αντιµετώπισης κρίσεων που φυσικά
είναι αναγκαίος. Εµείς δώσαµε µάχη για να υπάρχει η ευρωπαϊκή
διάσταση για ένα τέτοιο µηχανισµό, αλλά δεν µπορεί αυτή η συζήτηση επ’ ουδενί να είναι µία συζήτηση, η οποία έρχεται να πυροδοτήσει και να αποσταθεροποιήσει τελικά την ίδια την
Ευρωζώνη, τα κράτη-µέλη και την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Άρα, λοιπόν, η µάχη που δίνει η Κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός είναι µία ξεκάθαρη µάχη. Είναι µία µάχη που σε τελευταία ανάλυση δείχνει ότι η Ελλάδα έχει ξανά φωνή, ακριβώς
επειδή µας αναγνωρίζουν την τεράστια προσπάθεια και τις τεράστιες θυσίες που κάνει ο ελληνικός λαός, για να µπορέσει να
ξεπεράσει την κρίση.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε την
Αναπληρωτή Υπουργό Εξωτερικών, κ. Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου.
Το λόγο έχει ο κ. Πάρις Κουκουλόπουλος, Βουλευτής Κοζάνης του ΠΑΣΟΚ για οκτώ λεπτά, αλλά όσο γίνεται µε αυτοπεριορισµό του χρόνου, αν θέλετε, κύριε Κουκουλόπουλε.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το συζητούµενο νοµοσχέδιο
επιχειρεί ουσιαστικά να παρακάµψει θεσµοθετηµένες υπηρεσίες
και το ρόλο τους και να συντµήσει τους χρόνους, προκειµένου να
υπάρξουν επενδύσεις, πάντα µε εµµονή στη διαφάνεια και σεβασµό στο περιβάλλον. Είναι οι τέσσερις λέξεις κλειδιά.
Είναι έτσι και αλλιώς, κύριε Υπουργέ και το ξέρετε, οριακό,
αιχµιακό, τολµηρό, το νοµοσχέδιο και υπάρχει ένα ερώτηµα στο
οποίο θέλουµε να απαντήσουµε µιλώντας είτε επί της αρχής είτε
επί των άρθρων.
Υπάρχει υπέρτερος σκοπός, για να υιοθετηθούν τέτοιες µέθοδοι; Αναντίρρητα, ναι. Η χώρα, η πατρίδα δεν έχει την πολυτέλεια να βλέπει επενδύσεις γενικώς και ειδικότερα µεγάλες
επενδύσεις να περνούν σαν τα τρένα από µπροστά της και να
σταθµεύουν κάπου αλλού, ιδιαίτερα µάλιστα σε µια περίοδο και
σε µια µέρα, όπου πριν από λίγες ώρες κατατέθηκε ένας προϋπολογισµός, ο οποίος πρέπει να µας κινητοποιήσει όλους σε µία
και µοναδική κατεύθυνση που δεν είναι άλλη από την ανάπτυξη.
Και βέβαια, ανάπτυξη χωρίς επενδύσεις δεν γίνεται.
Ο κύριος Υπουργός χθες σε µια εξαιρετική παρέµβασή του µίλησε για την αρχή της µεσότητας. Ακολουθώντας την ίδια
οπτική, την ίδια λογική, θέλω να κάνω τέσσερα σχόλια και στο
τέλος κάποιες επιµέρους µικρές παρατηρήσεις για τα σηµείακλειδιά του νοµοσχεδίου.
Σηµείο πρώτο, που αφορά την παράκαµψη της γραφειοκρατίας, όπως αυτή αποτυπώνεται µε τις δηµόσιες υπηρεσίες και το
θεσµοθετηµένο ρόλο τους, που σε µεγάλο βαθµό παρακάµπτονται. Ορθά παρακάµπτονται, προκειµένου να έχουµε τέτοιες
επενδύσεις.
Όµως, η αρχή της µεσότητας, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι
και κύριε Υπουργέ, επιβάλλει να πούµε τα πράγµατα µε το όνοµά
τους σε όλα τα επίπεδα. Χθες ήταν οι περικοπές στους µισθούς
των δηµοσίων υπαλλήλων. Σήµερα ακούµε –όχι, βέβαια, από την
Κυβέρνηση, αλλά από τον Πρόεδρο του ΣΕΒ- περί απολύσεων.
Θα µιλήσουµε ποτέ για το πώς αυτή η µηχανή, στην οποία κάνουµε και απογραφή –έχει επτακόσιους σαράντα τρεις χιλιάδες
υπαλλήλους- θα λειτουργήσει καλύτερα; Αυτό το ζήτηµα θα µας
απασχολήσει ποτέ;
Είναι ζήτηµα αριθµού µόνο; Γιατί ορθότατα κάναµε απογραφή
και για πρώτη φορά στην πρόσφατη ιστορία ξέρουµε πόσοι είναι
οι µόνιµοι δηµόσιοι υπάλληλοι. Θα µιλήσουµε ποτέ για την κατανοµή τους, για το τι ακριβώς κάνουν και για το πώς θα µπορούσε να βελτιωθεί η δουλειά τους;
Θα φέρω ένα παράδειγµα. Στη Νοµαρχία Κοζάνης –αυτό µπορείτε να το προβάλλετε επί πενήντα, δηλαδή στις πενήντα νοµαρχίες της χώρας πλην Αθηνών και Θεσσαλονίκης- πριν από
δεκαέξι χρόνια, όταν θεσµοθετούνταν, κύριε Υπουργέ, η Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση υπηρετούσαν πενήντα τέσσερις γεωτεχνικοί, δηλαδή γεωπόνοι και κτηνίατροι, ενώ σήµερα υπηρετούν
έντεκα.
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Την ίδια ώρα ο αριθµός των γεωπόνων, που είναι µόνιµοι δηµόσιοι υπάλληλοι, έχει γίνει τέσσερις χιλιάδες πεντακόσιοι, δηλαδή έχουν προστεθεί χίλιοι διακόσιοι. Όµως, δεν υπάρχει
κανένας γεωτεχνικός δίπλα στον παραγωγό στο χωράφι. Ούτε
ένας πουθενά σε όλη την Ελλάδα! Όλοι οι γεωτεχνικοί κάνουν
ελέγχους. Όλοι!
Το ζήτηµα, λοιπόν, είναι αν είναι πολλοί ή λίγοι, αν αµείβονται
περισσότερο ή λιγότερο ή που έχουν εξαφανιστεί από το χωράφι
και έχουν συγκεντρωθεί όλοι –περίπου χίλιοι πεντακόσιοι απ’ αυτούς- στο Υπουργείο Γεωργίας; Υπάρχει άλλο ζήτηµα, λοιπόν,
και πρέπει να το δούµε.
Θα µπορούσα να παραθέσω πάρα πολλά τέτοια παραδείγµατα. Ανέφερα ένα που είναι ιδιαίτερα χαρακτηριστικό.
Συνεχίζω µε την ίδια λογική γύρω από την αρχή της µεσότητας. Η Κυβέρνηση και πρώτα απ’ όλα ο ίδιος ο Υπουργός -τον
άκουσα πολύ προσεκτικά χθες σε µια εξαιρετικά σηµαντική οµιλία- οριοθέτησε τι ακριβώς επιχειρούν να κάνουν η Κυβέρνηση
και οι Βουλευτές της Συµπολίτευσης µε το νοµοσχέδιο αυτό.
Προφανώς, οι διαδικασίες που εισάγουµε και που -για να συµπτύσσουµε χρόνους- παρακάµπτουν θεσµοθετηµένες διαδικασίες δεν είναι πάγια τακτική µας. Το ζήτηµα δεν είναι να κάνουµε
by pass στις διαδικασίες που υπάρχουν, γενικά µιλώντας για ανάπτυξη και επενδύσεις, αλλά να βάλουµε µπροστά πρωτοβουλίες
νοµοθετικές ή και πολιτικές που µας φέρνουν πιο κοντά σε αυτό
που λέµε «απλούστευση».
Το έγγραφο που κατέθεσε χθες το Τεχνικό Επιµελητήριο και
στο οποίο έκανε αναφορά και ο Υπουργός είναι καταλυτικό. Μπορεί κανείς εκεί διάπλατα, διάφανα και πολύ καθαρά να δει πού
οφείλεται σε διάφορες κατηγορίες έργων και παρεµβάσεων η
απώλεια χρόνου, όπου ξεχνά κανείς στο τέλος τι είχε ξεκινήσει
να κάνει.
Έχουν ακουστεί πολλά στην Αίθουσα – εξαιρετικά και εξόχως
άδικα νοµίζω- για το Συµβούλιο της Επικρατείας. Εγώ πιστεύω
ότι πρέπει να παρθούν νοµοθετικές πρωτοβουλίες, για να διευκολύνουµε το Συµβούλιο της Επικρατείας να κάνει το έργο του
και να διεκπεραιώνει την αποστολή του, που πραγµατικά είναι
ιερή και θεσµοθετηµένη στα πλαίσια της ελληνικής δηµοκρατίας.
Θα αναφέρω ένα παράδειγµα µε τα πολεοδοµικά. Θα το πω
για πολλοστή φορά στην Ολοµέλεια. ∆είτε το έγγραφο του ΤΕΕ,
κύριε Υπουργέ. Θα µεγαλώνουν οι χρόνοι και του κεντρικού
ΣΧΟΠ του Υπουργείου -ΥΠΕΧΩ∆Ε χθες, ΥΠΕΚΑ σήµερα- και του
Συµβουλίου της Επικρατείας σε ό,τι αφορά τις πολεοδοµικές µελέτες, όσο έχουµε το παράδοξο να µην ελέγχει το Συµβούλιο της
Επικρατείας και το κεντρικό ΣΧΟΠ του Υπουργείου τις πολεοδοµικές διαδικασίες σε επίπεδο Γενικού Πολεοδοµικού Σχεδίου,
αλλά σε επίπεδο πολεοδοµικών µελετών. Αυτά συµβαίνουν µόνο
σε τριτοκοσµικές χώρες!
Είναι κατά κανόνα εννεαπλάσιες πράξεις αυτές που καλούµε
να κάνει το Συµβούλιο της Επικρατείας, γιατί έχουµε τον έλεγχο
στις πολεοδοµικές µελέτες. Και είναι κωµικοτραγικό. Γίνονται
όλες οι επιλογές για το πόσα χιλιάδες στρέµµατα θα εντάξουµε
σε µια πόλη. ∆ηλαδή ενυπάρχει στις αποφάσεις η σπέκουλα στη
γη.
Υπάρχουν ζητήµατα που έχουν να κάνουν µε διαφάνεια ως
προς τις επιλογές, γιατί δεν υπάρχουν χρήσεις γης. Εκεί δεν
υπάρχει κανένας έλεγχος από την πολιτεία και το Συµβούλιο της
Επικρατείας. Και έρχεται µετά το ΣΧΟΠ και το Συµβούλιο της
Επικρατείας -ω του θαύµατος!- να ελέγξουν αν στην επιµέρους
πολεοδοµική ενότητα –εννιά κατά κανόνα είναι σε κάθε γενικό
πολεοδοµικό σχέδιο- έχει τοποθετήσει µελετητής µε το δήµαρχο
και το δηµοτικό συµβούλιο, τα σχολεία και τους παιδικούς σταθµούς. Είναι µια δουλειά ρουτίνας που θα µπορούσε να την ελέγξει η διοίκηση. Θα µπορούσα να πω το ίδιο και για τις εγκρίσεις
περιβαλλοντικών όρων, για τις οποίες ουδείς καταλαβαίνει γιατί
πρέπει να πηγαίνουν στο ΠΕΡΠΑ. Για να κάνουν κάποιους µήνες
ή χρόνια να εγκριθούν; Είναι πολύ συγκεκριµένες οι διαδικασίες
και πού αυτές καθυστερούν.
Αν θέλουµε, µπορούµε να εισάγουµε µε νοµοθετικές και πολιτικές πρωτοβουλίες διαδικασίες απλούστευσης και να εισάγουµε, βέβαια, θεαµατικά την αποκέντρωση.
Να γυρίσω στους γεωτεχνικούς και να λύσω την απορία των

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

συναδέλφων και του κυρίου Υπουργού που ενδεχοµένως να µην
γνωρίζει. Επειδή «πενία τέχνας κατεργάζεται», «δουλειά δεν είχε
ο διάολος και έδερνε τα παιδιά του». Εν πάση περιπτώσει, το µοναδικό, το κατεξοχήν αναπτυξιακό εργαλείο, που έχει η κτηνοτροφία µας, βαλτώνει στο Υπουργείο Γεωργίας. Αναφέροµαι στα
σχέδια βελτίωσης νέων κτηνοτρόφων για νέες µονάδες και για
βελτίωση των υφισταµένων, που θέλουν τρεισήµισι χρόνια να
εγκριθούν. Καταστρέφονται, βέβαια, από τα τοκοχρεολύσια οι
παραγωγοί και την ίδια ώρα η χώρα εισάγει το 93% των κρεάτων
της. Γι’ αυτό έχει αποδιαρθρωθεί κάθε παραγωγική βάση. Όλος
αυτός ο εσµός που έχει µαζευτεί στο Υπουργείο Γεωργίας πρέπει να έχει µια δουλειά για να δικαιολογεί την ύπαρξή του.
Άµεση αποκέντρωση, λοιπόν, και των σχεδίων βελτίωσης. Θα
µπορούσα να παραθέσω δεκάδες τέτοια παραδείγµατα.
Τέλος, να πω µια κουβέντα για το ζήτηµα της διαφάνειας που
είναι υποχρέωση όλων µας και έχω µια πολύχρονη εµπειρία στην
παραγωγή έργου. Προφανώς, τα τέσσερα επίπεδα διαφάνειας
που καθιερώνονται είναι ιδιαίτερα σηµαντικά και κανείς δεν µπορεί να τα αµφισβητήσει. Βέβαια κρατάµε µικρό καλάθι σε ό,τι
αφορά τη Βουλή. Όχι γιατί φοβάµαι πώς δεν θα ασκήσουµε
έλεγχο όλοι εµείς –θα ήταν σα να αµφισβητώ πρώτα απ’ όλα τον
εαυτό µου ως Βουλευτή, αν έθετα τέτοιο ζήτηµα- αλλά αν οι συζητήσεις στη Βουλή έχουν το χαρακτήρα που είχαν πριν λίγο, αν
έχουµε τις παρεµβολές που είχαµε που πολλές φορές γίνονται
για τα δελτία των 20.00’, δεν ξέρω πώς θα µπορέσουµε να ελέγξουµε όπως πρέπει.
Εκείνο που θέλω να πω και να καταθέσω από την εµπειρία µου,
είναι το εξής και θέλω να το πω πολύ καθαρά: Τη διαφάνεια αν
θέλουµε να τη διασφαλίσουµε, χρειάζεται από τους δηµόσιους
λειτουργούς καθαρή καρδιά και καθαρό µυαλό. Καθαρή καρδιά
καταλαβαίνουµε όλοι γιατί και καθαρό µυαλό για ένα και µόνο
λόγο: γιατί πρέπει να έχουµε καθαρές στοχεύσεις. Αν ξέρουµε τι
θέλουµε, τότε µπορούµε να εγγυηθούµε τη διαφάνεια. Αν πέσουµε θύµατα της αγοράς, αυτών που κυκλοφορούν µε βαλιτσάκια που έχουν έτοιµες λύσεις για όλα, τότε η διαφάνεια πάει
περίπατο. Εµείς πρέπει να ξέρουµε τι θέλουµε και τότε πραγµατικά µπορούµε να εγγυηθούµε τη διαφάνεια.
Θεωρώ ότι η θεµελιώδης προϋπόθεση για διαφάνεια είναι
ακριβώς να υπάρχει καθαρή στόχευση, που πολλές φορές λείπει.
Πολλές φορές κοµµάτι της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, ακόµη και στην
κορυφή, πείθεται από επενδυτές µε πολλά εισαγωγικά, για ένα
ωραίο σχέδιο, υιοθετεί τις µεθόδους, τις προδιαγραφές τους και
όλα αυτά και βέβαια η διαφάνεια ήδη, όσες διαδικασίες κι αν
ακολουθήσουµε, έχει πάει περίπατο, λείπει από την αρχή.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
κ. Κουκουλόπουλο, Βουλευτή Κοζάνης του ΠΑΣΟΚ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία της Βουλής, αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν
στην έκθεση της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, τριάντα εννέα µαθητές και
µαθήτριες και τέσσερις εκπαιδευτικοί από το 25ο ∆ηµοτικό Σχολείο Πάτρας.
Η Βουλή τους καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Το λόγο έχει η κ. Άρια Αγάτσα, Βουλευτής Βοιωτίας του
ΠΑΣΟΚ, για οκτώ λεπτά.
ΑΡΙΑ∆ΝΗ ΑΓΑΤΣΑ: Θα προσπαθήσω, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, αγαπητοί συνάδελφοι, συζητούµε σήµερα το νοµοσχέδιο της Κυβέρνησης µε θέµα «Επιτάχυνση και διαφάνεια υλοποίησης στρατηγικών επενδύσεων».
Στην κρίσιµη περίοδο για τη χώρα µας το παρόν νοµοσχέδιο φιλοδοξεί να δώσει µια άλλη αναπτυξιακή πορεία στην οικονοµία
της πατρίδας µας.
Ειδικότερα για την οµιλούσα, µιας και εκλέγοµαι στο Νοµό Βοιωτίας, που έχει µια σηµαντική βιοµηχανική ανάπτυξη, αλλά και
σηµαντικά παράλληλα αναπτυξιακά προβλήµατα, αυτό το νοµοσχέδιο θέτει ουσιαστικά ζητήµατα που θα µπορούσαν να δώσουν
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µέσα σ’ ένα σύγχρονο πλαίσιο µια νέα αναπτυξιακή πορεία στη
χώρα, αλλά και στη Βοιωτία που το έχει ανάγκη.
Αγαπητοί συνάδελφοι, όλοι µας έχουµε διαπιστώσει τους βραδείς ρυθµούς και τις γραφειοκρατικές αγκυλώσεις, που αντιµετωπίζουν αναπτυξιακές πρωτοβουλίες της χώρας µας. Όλοι µας
γνωρίζουµε ότι το πολυσύνθετο θεσµικό πλαίσιο που διέπει τις
διαδικασίες επενδύσεων δηµιουργεί ανασφάλειες, αλλά και προβληµατισµό στους επενδυτές. Ο ίδιος ο Υπουργός ανέφερε ότι
ήδη την τελευταία τετραετία µεγάλες επενδύσεις προς άλλες
χώρες χάθηκαν. Παραδείγµατος χάριν, στην Τουρκία επτά επενδύσεις. Και συµβαίνει αυτό λόγω των δυσλειτουργιών και της
γραφειοκρατίας, που ειδικά στην παρούσα συγκυρία δεν έπρεπε
να συµβαίνει αυτό στην Ελλάδα. Να χάνονται, δηλαδή, επενδύσεις και παράλληλα οι θέσεις εργασίας που έρχονται µαζί µε
αυτές.
Είναι δυνατόν, αγαπητοί συνάδελφοι, να επιτρέπουµε εµείς
στο σύστηµα να απαιτούνται έξι ως εννέα χρόνια για έργα οδοποιίας, για παράδειγµα και πέντε ως επτά χρόνια για έργα περιβάλλοντος και να µην παρεµβαίνουµε ώστε να αλλάξει αυτό;
Οφείλουµε να οµολογήσουµε µε αυτοκριτική διάθεση όλοι µας
ότι έχει έρθει η ώρα των αποφάσεων σε αυτόν τον τοµέα. Οφείλουµε να λάβουµε υπόψη µας ότι ο τόπος δεν µπορεί να πάει
µπροστά, όταν δεν έχουµε αντιµετωπίσει τις τεράστιες καθυστερήσεις που υπάρχουν µε τη γραφειοκρατία και όλες τις σχετικές δικαστικές διαδικασίες που σχετίζονται µε τις µεγάλες
ιδιωτικές επενδύσεις και την κατασκευή µεγάλων αναπτυξιακών
έργων.
Σε µια περίοδο διεθνούς οικονοµικής ύφεσης, ανταγωνιστικότητας και ανεργίας, εµείς σε αυτή την Αίθουσα έχουµε τη µεγάλη
ευκαιρία. Μπορούµε και οφείλουµε να σκύψουµε πάνω σ’ ένα
ολοκληρωµένο και σύγχρονο θεσµικό πλαίσιο που θα προσελκύει τις µεγάλες ιδιωτικές επενδύσεις, που θα αποτελεί όπλο για
την Ελλάδα στον τοµέα της οικονοµίας.
Το νοµοσχέδιο που συζητούµε σήµερα προσφέρει στη χώρα
µας το εργαλείο για την προσέλκυση επενδύσεων. Θεσµοθετεί
µια λωρίδα ταχείας κυκλοφορίας, fast track όπως το ονοµάσαµε,
ώστε να µπουν σε µια τροχιά επιτάχυνσης όλες εκείνες οι απαραίτητες διαδικασίες που θα αποτελούν τη βάση για µια στρατηγική επένδυση στη χώρα µας.
Αγαπητοί συνάδελφοι, το υπό συζήτηση νοµοσχέδιο αποτελείται από 9 κεφάλαια τα οποία περιλαµβάνουν συνολικά 26
άρθρα. ∆εν θα αναφερθώ ειδικά για την οικονοµία του χρόνου.
Στη διάρκεια της συζήτησης του παρόντος νοµοσχεδίου στην
αρµόδια επιτροπή, αλλά και στα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης, εκφράστηκαν επιφυλάξεις και κριτική αναφορικά µε παρεκκλίσεις
που προβλέπει το νοµοσχέδιο µε στόχο τη παράκαµψη της υφιστάµενης γραφειοκρατίας. Ειδικότερα τέθηκαν ζητήµατα που
αφορούν τους αιγιαλούς, τη δικαστική αντιµετώπιση των αναγκαστικών απαλλοτριώσεων, τα προβλήµατα µε το περιβάλλον
και τις περιβαλλοντικές εγκρίσεις, τις πολεοδοµικές ρυθµίσεις
και άλλα.
Επίσης, έχει ασκηθεί µια κριτική για την παράκαµψη του Κοινοβουλίου και για τις υπερεξουσίες που προσφέρει το νοµοσχέδιο στον Υπουργό Επικρατείας. Αγαπητοί συνάδελφοι, όλοι οι
προαναφερόµενοι προβληµατισµοί και η κριτική που έχει ασκηθεί θα είχαν µια βάση αν βρισκόµασταν σε άλλες δύσκολες εποχές.
Χθες είχαµε µια επέτειο που τιµά τους δηµοκρατικούς αγώνες
του λαού µας, της ελληνικής νεολαίας: το Πολυτεχνείο και τους
αγώνες για την αποκατάσταση της δηµοκρατίας στον τόπο µας.
Εµείς δεν θα κατανοήσουµε πια ότι η Κοινοβουλευτική ∆ηµοκρατία µας είναι θωρακισµένη; Θα σταθούµε στο παρελθόν; Σε
αγκυλώσεις που σήµερα δεν ευσταθούν;
Το σηµερινό νοµοσχέδιο αποτελεί µια λωρίδα ταχείας κυκλοφορίας. Αφήνει πίσω του το παρελθόν και εισάγει µια καινοτόµο
περίοδο µια ουσιαστική βάση για στρατηγικές επενδύσεις στην
πατρίδα µας και δεν υποκρύπτει σκοπιµότητες και συµφέροντα.
Υπάρχει σ’ αυτήν την Αίθουσα έστω κι ένας ή µία συνάδελφος
που δεν έχει διαπιστώσει την αναγκαιότητα µεγαλύτερων βηµάτων και µέτρων για την οικονοµική ανάπτυξη και την καταπολέµηση της ανεργίας; Υπάρχει κάποιος που δεν µπορεί να δει την
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αναγκαιότητα γενικότερης απλούστευσης των γραφειοκρατικών
διαδικασιών; Υπάρχει κάποιος που δεν θα ήθελε την επιτάχυνση
των µεγάλων επενδύσεων και της οικονοµικής δράσης;
Κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, αγαπητοί συνάδελφοι, το σηµερινό νοµοσχέδιο, το οποίο πολλοί αναλυτές των Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης έχουν επονοµάσει εν συντοµία «fast track»,
επιβάλλεται για την καταπολέµηση της χαοτικής πολυνοµίας, της
πανταχού παρούσας κρατικής παρέµβασης και της δαιδαλώδους
γραφειοκρατίας. Οφείλουµε όλοι µας να το δούµε ως µία θεσµική παρέµβαση που υπηρετεί το σηµαντικό σκοπό της αλλαγής αυτής της σηµερινής απαράδεκτης κατάστασης στον τοµέα
των στρατηγικών επενδύσεων. Αποτελεί ένα ειδικό σχέδιο ολοκληρωµένης ανάπτυξης και στρατηγικών επενδύσεων. Είναι το
εργαλείο για το µέλλον της εθνικής µας οικονοµίας και σας καλώ
να αναλάβουµε όλοι µαζί την κοινή ευθύνη ψήφισης και υλοποίησής του.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε την
κ. Άρια Αγάτσα, Βουλευτή Βοιωτίας του ΠΑΣΟΚ.
Το λόγο έχει η Ανεξάρτητη Βουλευτής Β’ Αθηνών κ. Σοφία Σακοράφα.
ΣΟΦΙΑ ΣΑΚΟΡΑΦΑ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, παρακολούθησα µε µεγάλη προσοχή τις τοποθετήσεις τόσο των εισηγητών επί του νοµοσχεδίου όσο και του κυρίου Υπουργού.
Μερικές φορές η αιτιολόγηση και η ανάπτυξη του σκεπτικού
του νοµοθέτη λέει πολλά περισσότερα από τη διατύπωση των
άρθρων ενός νόµου. Και αυτό γιατί µαρτυρά την πολιτική αντίληψη, η οποία, φυσικά, και δεν µπορεί να περιορίζεται και να εκφράζεται µονοµερώς από έναν Υπουργό και σε ένα µόνο
νοµοσχέδιο.
Ο κύριος Υπουργός χθες παρουσίασε µεστά και τεκµηριωµένα
την πολιτική της Κυβέρνησης. Το σηµερινό µόρφωµα που έρχεται προς συζήτηση και ψήφιση δεν είναι µεµονωµένη και συγκυριακή έµπνευση ενός, αλλά κατάληξη οργανωµένου σχεδίου,
απαξίωσης θεσµών και συνταγµατικά κατοχυρωµένων κατακτήσεων πολλών χρόνων, αγώνων και εντάσεων. Και το λέω αυτό,
γιατί παρακολουθούµε µία οργανωµένη επίθεση σε θεσµούς από
πλευράς επίσηµων κυβερνητικών στελεχών συνεπικουρούµενων
από τα γνωστά παπαγαλάκια των Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης.
Το ολίσθηµα είναι ότι και µέσα σε αυτή την Αίθουσα υιοθετείται και αυτή η πρακτική.
Παρακολούθησα –όχι µε έκπληξη είναι η αλήθεια- την επίθεση
στο Συµβούλιο της Επικρατείας και τους λεκτικούς ακροβατισµούς του κυρίου Υπουργού όσον αφορά το σεβασµό στην ανεξαρτησία, στο διαχωρισµό και στην αυτοτέλεια των εξουσιών.
Για να βάλουµε τα πράγµατα στη θέση τους, το Συµβούλιο της
Επικρατείας δεν νοµοθετεί, όπως συµπέρανε ο κ. Καρατζαφέρης. Το Συµβούλιο της Επικρατείας εφαρµόζει το Σύνταγµα και
τους νόµους, αυτούς που ψηφίζουµε εµείς εδώ µέσα. Κι ευτυχώς, πολλές φορές ορθώνει το ανάστηµά του υπερασπιζόµενο
το Σύνταγµα, ακυρώνοντας νόµους και αποφάσεις της Βουλής,
υπενθυµίζοντάς µας την υποχρέωσή µας να εξετάζουµε από
όλες τις πλευρές και να αποτρέπουµε παρερµηνείες σε όσα αποφασίζουµε εδώ µέσα.
Μίλησα προηγουµένως για λεκτικές ακροβασίες, γιατί όλη
αυτή η συζήτηση στην πραγµατικότητα είναι υποκριτική. Στο κέντρο της Αθήνας, στη συµβολή λεωφόρου Αλεξάνδρας και Κηφισίας το πολυτελές κτήριο έχει χαρακτηριστεί αυθαίρετο,
παράνοµο. Παρ’ όλα αυτά, στέκει και στεγάζει και δηµόσιες υπηρεσίες. Το Mall -να µην αναφερθώ και πάλι στο ιστορικό του και
τις συνέπειες στην περιοχή- έχει χαρακτηριστεί αυθαίρετο, παράνοµο. Παρ’ όλα αυτά στέκει και συνεχίζει να δηµιουργεί υπεραξίες στον αθώο επενδυτή.
Μπορώ να αναφέρω κι άλλα παραδείγµατα, αλλά δεν είναι της
παρούσης. Απλώς αυτό λέγεται προκοστολόγηση της παρανοµίας. Και αυτό κάνετε µε το παρόν νοµοσχέδιο. Κι εδώ πλέον το
θεσµοθετείτε κιόλας. Λέτε: Εσύ, δικαιοσύνη, αποφάσισε ό,τι θες.
Και στο τέλος το πολύ – πολύ να πληρώσω ένα πρόστιµο.
Αναφέρατε, κύριε Υπουργέ, ένα παράδειγµα για να µας καταδείξετε το πρόβληµα της γραφειοκρατίας και του άπειρου χρό-
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νου που απαιτείται για την ωρίµανση ενός έργου. Η απάντηση
σε αυτή την παθογένεια δεν είναι η πάταξή της -γιατί µετά το συγκεκριµένο παράδειγµα υπήρχαν και προτάσεις για τη λύση του
προβλήµατος από το Τεχνικό Επιµελητήριο- αλλά η δηµιουργία
µιας ανώνυµης εταιρείας για την παράκαµψή της.
Μου έρχεται η έκφραση «παράλληλο κράτος». Και να το τεκµηριώσω για να µην ακούγοµαι υπερβολική. Εξάλλου, το αναφέρατε κι εσείς ο ίδιος. Προκειµένου να αλλάζουµε την παράγραφο
ζ’ του άρθρου τάδε, του πολεοδοµικού νόµου τάδε, όπως χαρακτηριστικά είπατε, καθορίζει η ανώνυµη εταιρεία σας χρήσεις
γης, όρους δόµησης, χαρακτηρισµούς, αποχαρακτηρισµούς και
ό,τι άλλο θεωρεί σκόπιµο.
Προκειµένου να ασχολείστε µε το αν υπάρχουν δασικοί χάρτες
ή όχι, µε το αν είναι δάσος ή όχι, απαλλοτριώνετε ό,τι θεωρεί η
ανώνυµη εταιρεία σας απαραίτητο. Μάλιστα επειδή, όπως επανειληµµένα αναφέρατε, ο χρόνος είναι το παν και στην περίπτωση αυτή ο χρόνος είναι χρήµα, το απαλλοτριώνετε σε χρόνο
µιας ανάσας.
Να αναφερθώ και στα φορολογικά, που ανέλυσαν επισταµένως οι συνάδελφοι. Η ανώνυµη εταιρεία θα αποφασίζει ποιο είναι
το φορολογητέο, ποιο είναι το αποθεµατικό, τους φορολογικούς
συντελεστές, τη χρονική διάρκεια όλων αυτών και ό,τι άλλο θεωρείται σκόπιµο. Όλα αυτά µου επιτρέπουν το χαρακτηρισµό
«παράλληλο κράτος». Εξάλλου το οµολογήσατε εµµέσως στην
απάντησή σας στον κ. Καρατζαφέρη, όταν σας ρώτησε: Γιατί
πριν προσελκύσετε νέες επενδύσεις, δεν ρωτάτε αυτές που φεύγουν, γιατί φεύγουν;
Λέτε τότε: Αλλά από τη στιγµή που µια επιχείρηση κλείνει, προτού κλείσει πάντοτε ένας επιχειρηµατίας σκέπτεται και τη δυνατότητα εξαγοράς του. ∆ηλαδή, η προσέλκυση δεν είναι εντελώς
άσχετη. Και συνεχίζετε, κύριε Υπουργέ: Το γεγονός ότι µπορεί
να φύγει κάποιος, µπορεί αυτός να εξαγοραστεί, αλλά από κάποιον άλλον.
Με απλά λόγια, κύριε Υπουργέ, η επιχείρηση που κλείνει σε
αυτό το µίζερο, ανάλγητο, γραφειοκρατικό και φοροµπηχτικό
κράτος µπορεί να βρει το ιδανικό περιβάλλον στο «παράλληλο
κράτος» της ανώνυµης εταιρείας σας χωρίς γραφειοκρατία, µε
ελάχιστους φόρους, ειδικό εργασιακό περιβάλλον.
Εάν θεωρείτε ακόµα υπερβολικό το χαρακτηρισµό µου «παράλληλο κράτος», εγώ πιστεύω ότι είναι ήπιος γιατί το άρθρο 8,
το δηλώνει εκκωφαντικά. Το κράτος της ανώνυµης εταιρείας σας
θέλει να ακυρώσει και συνταγµατικά δικαιώµατα των πολιτών του
παρόντος κράτους. Όχι µόνο παραχωρείτε αιγιαλό, παραλία, θάλασσα και πυθµένα στον επενδυτή, αλλά απαγορεύετε στους
ιθαγενείς και τη χρήση του.
Σε άλλη περίπτωση και µόνο εξ αυτού του άρθρου θα σας απέδιδα, κύριε Υπουργέ, πολιτική θρασύτητα και αµετροέπεια µόνο
και µόνο για το λόγο ότι τολµάτε να το καταθέσετε στη Βουλή
των Ελλήνων.
∆υστυχώς είναι κάτι περισσότερο. Είναι πολιτική επιλογή και
το οµολογείτε. Θεωρείτε το νόµο παιδευτικού χαρακτήρα, παράδειγµα που δίνετε µε συγκεκριµένη στάση, αλλά και µε συγκεκριµένους λόγους, τελική ουσία της πολιτικής σας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µίλησα για οργανωµένο σχέδιο
απαξίωσης θεσµών και κατακτήσεων. Αναφέρθηκα στο Συµβούλιο της Επικρατείας και τη λυσσαλέα επίθεση που δέχεται χρόνια τώρα. Το ίδιο συµβαίνει και µε αυτό που ονοµάζουµε στενό
δηµόσιο τοµέα µε συνεχείς ισοπεδωτικούς, απαξιωτικούς χαρακτηρισµούς για τους δηµόσιους υπαλλήλους. Το ίδιο σχέδιο εξυπηρετεί η συστηµατική προπαγάνδα για τις προβληµατικές
∆ΕΚΟ.
Απλά, να υπενθυµίσω ότι το ΚΩ σηµαίνει Κοινής Ωφελείας και
φυσικά η επίκληση της γραφειοκρατίας σαν τροχοπέδη για ό,τι
καλό πάει να γίνει σε αυτή τη χώρα. Η κατακλείδα όλης αυτής
της προπαγάνδας έχει κοινό παρονοµαστή. Καταργείστε, απολύστε, ιδιωτικοποιήστε. Και επίπλαστο αριθµητή την εξυγίανση,
τον εξορθολογισµό, την πάταξη των παθογενειών του συστήµατος. Όπου υπάρχει χώρος δηµιουργείτε τέτοιες ανώνυµες εταιρείες σαν τη σηµερινή µε επίκληση των ανάπτυξη για να
εκµεταλλευτούν την υπεραξία της χώρας και των πολιτών της.
∆εν πρόκειται περί επιτάχυνσης και διαφάνειας, αλλά περί πα-
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ράκαµψης της δηµοκρατίας. Σε αυτή την πρόδηλη πολιτική αντίληψη δεν έχει νόηµα ακόµα και η επισήµανση ή η διόρθωση τεχνικών λεπτοµερειών.
Κλείνω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε µια πολύ µικρή ιστορία από τον Μπρεχτ «Κάποτε, λέει, δούλευα σε έναν κηπουρό.
Μια µέρα µου δίνει ένα ψαλίδι και µου λέει να κλαδέψω µια
δάφνη, σε σχήµα, όµως, σφαίρας. Άρχισα αµέσως να κλαδεύω
τα αγριόκλαδα. Παιδευόµουν ώρες ολόκληρες, µα δεν κατάφερα
απολύτως τίποτα. Πότε κλάδευα τη µια µεριά και πότε την άλλη.
Όταν στο τέλος κατόρθωσα να τη στρογγυλέψω, η σφαίρα είχε
γίνει µικρή σαν σβώλος. Ο κηπουρός µου είπε απογοητευµένος:
Καλά, τη σφαίρα τη βλέπω, που είναι, όµως, η δάφνη;».
Αυτή είναι η σχέση µορφής και περιεχοµένου στην πολιτική,
κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Η Κυβέρνηση µε εκβιαστικούς και
επικοινωνιακούς τρόπους προσπαθεί να διασώσει τη µορφή, κατακρεουργεί, όµως, το περιεχόµενο.
Θα είµαστε εµείς οι ίδιοι σύντοµα που θα έχουµε να αντιµετωπίσουµε τα αποτελέσµατα αυτή της πολιτικής, αναρωτούµενοι: Τις διαθρωτικές αλλαγές, τον εκσυγχρονισµό του κράτους,
τις επενδύσεις -για να αναφερθώ και στο σηµερινό νοµοσχέδιοτα βλέπουµε, η Ελλάδα όµως που είναι; Όπου Ελλάδα, ο ελληνικός λαός και ο εθνικός πλούτος που αποτελούν την αναµφισβήτητη περιουσία του.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε πολύ
την κ. Σοφία Σακοράφα, Ανεξάρτητη Βουλευτή Β’ Αθήνας.
Το λόγο έχει ο Βουλευτής Κοζάνης Αλέξανδρος Αθανασιάδης
του ΠΑΣΟΚ για οκτώ ή λιγότερα λεπτά, αν θέλετε.
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑ∆ΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κύριε Υπουργέ, συζητάµε σήµερα ένα νοµοσχέδιο που αφορά την επιτάχυνση και διαφάνεια
υλοποίησης στρατηγικών επενδύσεων.
Η οικονοµική συγκυρία απαιτεί πάνω από όλα νέες ιδέες, ταχύτητα, ευελιξία και αποτελεσµατικότητα. Ο χρόνος αυτή τη
στιγµή, είναι αλήθεια, κυλάει εις βάρος µας και είναι αδυσώπητος. Για να θυµηθώ τα λόγια της Πηνελόπης ∆έλτα: «Καθώς δεν
είναι δυνατόν να αλλάξουν τα κακώς κείµενα µε τρόπο µαγικό,
όπως µερικοί φαντασιώνονται, µέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστηµα και κάτω από τη µέγιστη πίεση, αυτό που αναζητάµε είναι
το εφικτό». Και όπως όλοι ξέρουµε η πολιτική είναι η τέχνη του
εφικτού.
Μπροστά, λοιπόν, στο φάσµα των µεγάλων κινδύνων οφείλουµε να παραµείνουµε ψύχραιµοι, οφείλουµε να είµαστε πραγµατιστές. Το νοµοσχέδιο των στρατηγικών επενδύσεων δεν
παραγνωρίζει τις πραγµατικές ανάγκες για την ενίσχυση της µεσαίας, της µικρής, της οικογενειακής επιχειρηµατικότητας. ∆εν
αντιµετωπίζει αδιάφορα και µε τρόπο διακριτικό τις επενδύσεις
τις καθηµερινές, τις λιγότερο µεγαλεπήβολες. Κάνει µια άλλη,
διαφορετική επιλογή. Επικεντρώνει σ’ αυτό το οποίο µπορεί
πράγµατι µε αξιώσεις να επιδιωχθεί. Και είναι και αυτό ακόµη
ένας φιλόδοξος στόχος. Επιδιώκει να δηµιουργήσει µία ώθηση,
µια αίσθηση, µια συναντίληψη, ένα παράδειγµα επιτυχίας, το
οποίο θα αποτελέσει το φάρο για νέες νοοτροπίες, νέες συνήθειες, νέες πρακτικές και νέες επιτυχίες.
Κυρίαρχη αντίληψη η οποία προσδιορίζει το πνεύµα του σχεδίου νόµου, είναι πως στρατηγικές για την Ελλάδα επενδύσεις
είναι οι παραγωγικές επενδύσεις, που επιφέρουν αποτελέσµατα
σηµαντικής εντάσεως στη συνολική οικονοµία µας και αφήνουν
υπεραξίες στη χώρα µας και στους πολίτες της.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οι επενδύσεις θα αποτελέσουν
την ατµοµηχανή που θα δηµιουργήσει την κίνηση σε όλο το
σκουριασµένο αυτό µηχάνηµα που λέγεται «ελληνική επιχειρηµατικότητα». Ναι, λοιπόν, αφορά κατ’ αρχάς τις µεγάλες επενδύσεις, οι οποίες έχουν µια θετική και πολλαπλασιαστική επίδραση στο ΑΕΠ της χώρας µας. Αφορά επενδύσεις οι οποίες αντιλαµβάνονται το γεωπολιτικό στρατηγικό πλεονέκτηµα της Ελλάδος στον παγκόσµιο χάρτη. Αυτό το πλεονέκτηµα είναι που
επιζητούµε να αναδείξουµε και να κεφαλαιοποιήσουµε µε τη βοήθεια του fast track, γιατί από κάπου πρέπει να αρχίσεις. Και αυτό
είναι το µόνο κατάλληλο σηµείο για να γίνει η αρχή.
Και έχει δίκιο ο Υπουργός όταν λέει πως αυτός ο νόµος δεν
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φιλοδοξεί να χαραχτεί σε µάρµαρο, δεν φιλοδοξεί να είναι αιώνιος. Φιλοδοξεί, όµως, να βοηθήσει τη χώρα να βγει από τη
κρίση, να είναι αποτελεσµατικός, να αποτελέσει παράδειγµα
προς µίµηση. Φιλοδοξεί να ανοίξει δρόµους και να απελευθερώσει ανταποδοτική για τη χώρα ενέργεια. Αλλά πάνω από όλα φιλοδοξεί γρήγορα να λήξει, να πάψει να υπάρχει η ανάγκη που
εξυπηρετεί κα να µπει γρήγορα πίσω στο χρονοντούλαπο της
ιστορίας, να µην έχει λόγο ύπαρξης, γιατί σε πολλά µπορεί να
διαφωνήσει κανείς, αλλά υπάρχει κάποιος ανάµεσά µας που θα
µπορούσε να ισχυριστεί πως ο νόµος αυτός δεν έχει συγκεκριµένο λόγο ύπαρξης;
Τι είναι αυτό το καινούργιο, το καινοτόµο που κοµίζει αυτός ο
νόµος; Τι είναι αυτό που καθιστά το νόµο αυτό ιδιαίτερο; Κατ’
αρχάς, θα έλεγα ότι εισάγει ένα πρωτόγνωρο για τα ελληνικά δεδοµένα περιβάλλον ασφάλειας επενδύσεων, καθώς λειτουργεί
ως εργαλείο επιτάχυνσης και διαφάνειας των διαδικασιών υλοποίησης. Η επιτάχυνση κατορθώνεται µέσω της σύντµησης προθεσµιών σε νέες και αποκλειστικές προθεσµίες, της παράλληλης
ενεργοποίησης των απαραίτητων διαδικασιών αξιολόγησης, η
οποία απαλείφει στρεβλώσεις, υποκειµενικές αξιολογήσεις επιτροπών και µηχανισµούς προώθησης της διαπλοκής.
Καταργείται πλέον για τις στρατηγικές επενδύσεις η διαδικασία των επιτροπών, οι οποίες µέσω υποκειµενικών βαθµολογήσεων θα µπορούσαν να επηρεάσουν ένθεν κακείθεν το αποτέλεσµα της αξιολόγησης.
Το πλαίσιο αξιολόγησης και ανάθεσης σε έναν ιδιώτη επενδυτή µιας συνεργασίας µε το δηµόσιο αντικειµενικοποιείται και
γίνεται διαφανές. Προστατεύεται µεν ο ιδιώτης επενδυτής από
οποιαδήποτε εξωσυστηµατική παρέµβαση της διοίκησης, αλλά
προστατεύεται και η ∆ηµόσια ∆ιοίκηση από κάθε ανήθικη πρόταση και εξωθεσµική επιρροή.
Το «INVEST IN GREECE», το παλιό ΕΛΚΕ, το οποίο αποκτά επιτέλους υπόσταση και περιεχόµενο δεν θα γίνει µ’ αυτό το νόµο
µια εστία διαφθοράς από αυτές που τόσες έχουµε γνωρίσει, γιατί
υπάρχουν ασφαλιστικές δικλίδες διαφάνειας παντού, γιατί είναι
εκτελεστικό όργανο. ∆εν αναθέτει έργα, δεν χρηµατοδοτεί επιχειρήσεις, δεν παρεµβαίνει σε κανένα φορέα διαχείρισης, αλλά
αυτό που κάνει είναι ότι διεκπεραιώνει ταχύτερα από τα υπόλοιπα όργανα της διοίκησης διαδικασίες που αφορούν επενδύσεις.
Και µπορεί να το κάνει, γιατί του το επιτρέπει και του το επιβάλει το fast track, το οποίο επιβάλει επιτέλους υποχρέωση αποτελέσµατος και στη ∆ηµόσια ∆ιοίκηση.
Τελειώνοντας, κύριε Πρόεδρε, θα έλεγα ότι το fast track φέρνει επιτέλους µια άλλη επιλογή από το γνωστό και αποτυχηµένο
µοντέλο της χρηµατοδότησης επενδύσεων στην Ελλάδα. ∆εν
αποτελεί εργαλείο υποστήριξης της χρηµατοδότησης µίας επένδυσης, ούτε παροχής επενδυτικών χρηµατοοικονοµικών κινήτρων. Το fast track δεν είναι ούτε ΕΣΠΑ ούτε αναπτυξιακός
νόµος. ∆εν δίνει λεφτά. ∆ίνει σταθερό, διαφανές, αντικειµενικό
και αποτελεσµατικό πλαίσιο κανόνων και διαδικασιών, το οποίο
λειτουργεί ως εργαλείο αξιοποίησης των δυνατοτήτων µας. ∆ίνει
φορολογική σταθερότητα και ελάφρυνση γι’ αυτούς που θα βάλουν και θα ρισκάρουν τα λεφτά τους, όχι τα δικά µας λεφτά,
µέσα σε ένα περιβάλλον αβέβαιο, πολλές φορές εχθρικό µε µία
κοινωνία που είναι απέναντι, ξεχνώντας προφανώς ότι αυτοί που
φέρνουν τον πλούτο στη χώρα είναι οι επιχειρηµατίες, είναι οι
επενδυτές, αυτοί που ρισκάρουν, αυτοί που δεν κοιµούνται το
βράδυ, είναι αυτοί, λοιπόν, που θέλουν το κέρδος. Βεβαίως, θέλουν το κέρδος, διότι δεν νοµίζω να θέλει κανείς να επιχειρήσει
να κάνει µια επένδυση, χωρίς να έχει κέρδος.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Εµείς, λοιπόν, από αυτούς περιµένουµε η χώρα να αποκοµίσει
υπεραξία όσον αφορά τον πλούτο. Το περιµένει και η κοινωνία.
Σ’ αυτό προσβλέπει το νοµοσχέδιο, στο να κερδίσει η χώρα και
δεν θα το κρύψουµε.
Όµως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα πρέπει να στείλουµε
ένα µήνυµα στην κοινωνία, ότι το επιχειρείν δεν είναι κάτι διεφθαρµένο. Οι επιχειρηµατίες δεν είναι πάντα κλέφτες, διαπλεκόµενοι, διεφθαρµένοι, αυτοί που κάνουν τη βάρβαρη εξαγορά
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συνειδήσεων. Και εδώ δεν είναι κάτι καινούργιο. ∆υστυχώς, η
κοινωνία έτσι τους βλέπει. Να θυµίσω ότι το 1926 η εφηµερίδα
«ΕΣΤΙΑ» έγραφε: «Εις κακόφηµον περιοχήν Τρούµπας συνελήφθησαν τις πρώτες πρωινές ώρες εις έµπορος ναρκωτικών, δύο
χασισοπότες, τρεις ιερόδουλες, εις επιχειρηµατίας, δύο εργολάβοι» -και προσέξτε εδώ- «και λοιπά κακοποιά στοιχεία». Αυτή
ήταν η εντύπωση. ∆υστυχώς αυτή είναι και πρέπει να την αλλάξουµε.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνοντας, κύριε Υπουργέ, προσωπικά θέλω να σας συγχαρώ για το νοµοσχέδιο, γιατί έχει καινοτόµες προτάσεις που
µπορούν να υλοποιηθούν και να θυµίσω στους συναδέλφους τα
λόγια σας στην Επιτροπή Παραγωγής και Εµπορίου. Είπατε:
«Θέλω ανάπτυξη εξπρές και το παίρνω ευχαρίστως πάνω µου.
Έχω κουραστεί από την πολυνοµία της χώρας µας». Τα κρατώ
αυτά, κύριε Υπουργέ, γιατί είναι πολύ σηµαντικά λόγια.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε πολύ
τον κ. Αλέξανδρο Αθανασιάδη, Βουλευτή Κοζάνης του ΠΑΣΟΚ.
Το λόγο έχει η κ. Μαρία Θεοχάρη, Βουλευτής Καρδίτσας του
ΠΑΣΟΚ, για οκτώ λεπτά. Ή µήπως για λιγότερο, κυρία Θεοχάρη;
ΜΑΡΙΑ ΘΕΟΧΑΡΗ: Θα προσπαθήσω, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ωραία.
ΜΑΡΙΑ ΘΕΟΧΑΡΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όλοι γνωρίζουµε τα αίτια της πρωτοφανούς κρίσης που αντιµετωπίζει η
χώρα µας και όπως φαίνεται, αδιαµφισβήτητα αντιµετωπίζουν
πλέον και άλλες χώρες της Ευρωζώνης. Τα επίσηµα στοιχεία της
EUROSTAT για το έλλειµµα και το χρέος του 2009 αποτελούν
τρανή απόδειξη της δύσκολης κατάστασης στην οποία έχει περιέλθει η χώρα.
Η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, µε επικεφαλής τον Πρωθυπουργό,
εδώ και ένα χρόνο καταβάλλει τιτάνιες προσπάθειες, για να ανατρέψει τη δυσµενή αυτή εικόνα. Όλοι µαζί κάνουµε αιµατηρές
θυσίες για να συµµαζέψουµε τα δηµοσιονοµικά µας, όλοι µαζί
ενώνουµε τις δυνάµεις µας για να στηρίξουµε τα µέτρα ανάκαµψης της ελληνικής οικονοµίας.
Ένας σηµαντικός παράγοντας σε αυτήν την προσπάθεια, που
επιδεινώνει την ούτως ή άλλως δύσκολη οικονοµική συγκυρία,
είναι η απουσία µεγάλων επενδύσεων που θα µπορούσαν να τονώσουν την οικονοµία, να δώσουν πνοή στην παραπαίουσα
αγορά. Η χώρα µας δεν αποτελεί εδώ και χρόνια ελκυστικό πόλο
για ξένους, αλλά και εγχώριους επενδυτές. Πολύ πριν κάνει αισθητή την παρουσία της η κρίση, η απροθυµία των επενδυτών
να κυνηγήσουν ευκαιρίες στην Ελλάδα ήταν δεδοµένη και οφειλόταν σε συγκεκριµένους λόγους: Στην αστάθεια της ελληνικής
οικονοµίας, στο φορολογικό µας σύστηµα, στη γενικότερη έλλειψη υποδοµών και στην τεράστια γραφειοκρατία που υπάρχει
στη ∆ηµόσια ∆ιοίκηση.
Την έλλειψη ενός πλαισίου που θα ενθαρρύνει τους επενδυτές να έρθουν στη χώρα µας, που θα κάνει το επενδυτικό περιβάλλον πιο ελκυστικό, έρχεται να διορθώσει το νοµοσχέδιο που
συζητάµε σήµερα. Φυσικά, πρόκειται για ένα νόµο-πλαίσιο που
επιφέρει ουσιαστικές αλλαγές στη λειτουργία του συνολικού
επενδυτικού πλαισίου στη χώρα µας.
Παρεµβαίνει ολοκληρωτικά σε διαδικασίες και ρυθµίσεις, οι
οποίες θα επιταχύνουν την έγκριση µεγάλων επενδυτικών σχεδίων, χωρίς όµως, να αλλάζει την κείµενη νοµοθεσία. Αντιµετωπίζει τα κακώς κείµενα, χωρίς να παραβιάζει τους νόµους.
Επιταχύνει τις διαδικασίες, δεν τις παρακάµπτει.
Το παρόν νοµοσχέδιο έρχεται να επιλύσει πολλά από τα ζητήµατα που καθιστούσαν σχεδόν αδύνατη, έως σήµερα, την προσέλκυση ξένων επενδύσεων, µε κυρίαρχο το σκόπελο της
γραφειοκρατίας. Παρακάµπτοντας αυτή τη µεγάλη γάγγραινα,
ανοίγει το δρόµο για να υλοποιηθούν µεγάλες στρατηγικές επενδύσεις στον τοµέα της οικονοµίας, στις µεταφορές, στην υψηλή
τεχνολογία, στον τουρισµό, την ενέργεια. Με ποιον τρόπο θα γίνουν όλα αυτά;
Κατ’ αρχάς, µε ταχύτατες αναγκαστικές απαλλοτριώσεις εκτά-
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σεων, προκειµένου να υλοποιηθεί µια επένδυση. Με εκδικάσεις
αστραπή δικαστικών προσφυγών και ολιγοήµερες διαδικασίες
αδειοδοτήσεων, πράγµα πρωτόγνωρο για τη χώρα µας. Η απεµπλοκή από την γραφειοκρατία και η άρση των αντικινήτρων, δεν
θα αφορά µόνο τις νέες επενδύσεις, αλλά θα εκτείνεται και σε
εκείνες που έχουν ήδη ξεκινήσει, αλλά κόλλησαν στην πορεία.
Ενώ πριν χρειαζόταν χρόνια για να απεµπλακούν, τώρα θα διευθετούνται σε χρόνο ρεκόρ και θα µπορούν να εντάσσονται σε
στρατηγικές επενδύσεις.
Αυτό είναι πραγµατικά ανήκουστο για τα ελληνικά δεδοµένα
και πιστεύω ότι βρίσκει την απόλυτη υποστήριξη όλων µας. Αναβαθµίζεται ποιοτικά και ποσοτικά η εταιρεία «INVEST IN
GREECE», ο φορέας που θα υποδέχεται τους επενδυτές και θα
διεκπεραιώνει γρήγορα τις υποθέσεις τους. Αυτό θα συµβάλλει
στην καθιέρωση της υπηρεσίας µιας στάσης που θα διαδραµατίζει σηµαντικό ρόλο στην προσπάθεια επιτάχυνσης των επενδύσεων. Η καθιέρωση του θεσµού fast track βάζει ένα πλαίσιο
κανόνων και διαδικασιών σταθερό, διαφανές, αντικειµενικό και
αποτελεσµατικό, που θα λειτουργήσει ως εργαλείο αξιοποίησης
των επενδυτικών δυνατοτήτων και ευκαιριών. Το συγκεκριµένο
νοµοθέτηµα, µαζί µε τον αναπτυξιακό νόµο και το ΕΣΠΑ, θα αποτελέσουν τα αναπτυξιακά εργαλεία, τους µοχλούς ανάπτυξης,
προκειµένου η χώρα να βγει από την ύφεση. Φυσικά όταν µιλάµε
για ανάπτυξη, θα πρέπει να µιλάµε και για περιφερειακή ανάπτυξη, αν θέλουµε να υπάρχει ισορροπία στην κατανοµή του
ΑΕΠ.
Όσον αφορά σε διάφορα που κατά κόρον ακούγονταν, τόσο
από την Αντιπολίτευση, όσο και από τα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης, από τη στιγµή που κατατέθηκε το νοµοσχέδιο, νοµίζω ότι ο
κύριος Υπουργός έχει απαντήσει εκτενώς και µε απόλυτη σαφήνεια στις κριτικές, περί απαλλοτριώσεων εκτάσεων και κυρίως σε
ό,τι έχει να κάνει µε την περιοχή του Ελληνικού. ∆εν εκποιείται το
δάσος ή ο αιγιαλός, δεν αλλάζει η χωροταξία, ακολουθούνται
διαδικασίες ανάλογες µε εκείνες που ίσχυαν για τα ολυµπιακά
έργα, χωρίς να αλλάζει τίποτα στην κείµενη νοµοθεσία και χωρίς
να παραβιάζονται οι διαδικασίες για την έγκριση των επενδυτικών σχεδίων.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το παρόν νοµοσχέδιο έρχεται
σίγουρα σε µια δύσκολη οικονοµική συγκυρία. Η οικονοµία µας
βρίσκεται σε βαθιά ύφεση. Όλοι µας συµφωνούµε ότι το αντίδοτο της εξόδου από την κρίση είναι η ανάπτυξη. Πώς, όµως, θα
γίνει η ανάπτυξη; Η αγωνία όλων προφανής και η δική µου, καθότι προέρχοµαι από ένα νοµό µε τεράστιο αναπτυξιακό έλλειµµα. Ο πρωτογενής τοµέας σε βαθιά κρίση. Ο δευτερογενής
τοµέας δεν υπάρχει καθόλου. Τεράστια ανεργία υπάρχει στο
νοµό. Η ανάπτυξη βεβαίως θα γίνει µε επενδύσεις και για να γίνουν οι επενδύσεις πρέπει να περιοριστούν τα προβλήµατα που
αντιµετωπίζει ένας επενδυτής. Γραφειοκρατία, διαφθορά, µη ελκυστικό φορολογικό σύστηµα, είναι αποτρεπτικοί παράγοντες,
προκειµένου να έρθει ένας ξένος επενδυτής στην Ελλάδα, ή να
αποφασίσει ένας Έλληνας να παραµείνει εδώ και να µην αναγκάζεται να πάει σε γειτονικές χώρες, όπως η Τουρκία ή τα Βαλκάνια.
Θεωρώ ιδιαίτερα θετικό ότι τόσο στην επιτροπή όσο και σήµερα σ’ αυτήν την Αίθουσα, υπάρχει συναίνεση και ταύτιση απόψεων σε πολλά βασικά σηµεία και πιστεύουµε ότι θα
αναγνωρίσουµε όλοι τη σηµαντική δουλειά που έχει γίνει από την
Κυβέρνηση και θα υπερψηφίσουµε το νοµοσχέδιο που µόνο θετικά αποτελέσµατα µπορεί να έχει στην οικονοµική ζωή της
χώρας.
Ευχαριστώ πολύ. Τήρησα και το χρόνο, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε
πάρα πολύ και για την τήρηση του χρόνου την κ. Μαρία Θεοχάρη, Βουλευτή Καρδίτσας του ΠΑΣΟΚ.
Το λόγο έχει ο Βουλευτής της Νέας ∆ηµοκρατίας της Β’ Αθηνών κ. Κυριάκος Μητσοτάκης.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΙΤΟΝΑΣ: Οφείλεται στο ότι….
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Σας ακούω µε προσοχή, κύριε συνάδελφε, αν και φαντάζοµαι ότι απευθύνεστε στο προεδρείο και
όχι σε µένα.
Κυρία και κύριοι συνάδελφοι και κύριε Υπουργέ, πρέπει να σας
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πω ότι παρακολουθώντας συνολικά τη συζήτηση για το πολύ ενδιαφέρον νοµοσχέδιο που συζητούµε σήµερα, αιφνιδιάστηκα
διότι ουδέποτε στην κοινοβουλευτική µου θητεία έχω ακούσει
µέχρι σήµερα µέλη της κυβερνητικής πλειοψηφίας να µιλούν µε
τόσο µεγάλο ενθουσιασµό, θέρµη, πάθος, θα έλεγα, για την έννοια της επιχειρηµατικότητας, της ιδιωτικής πρωτοβουλίας και
την πολύ µεγάλη σηµασία που αποδίδουν στις ιδιωτικές επενδύσεις ως κύριο µοχλό ανάπτυξης στη χώρα µας.
Προσωπικά εµένα αυτή η µεταστροφή µε χαροποιεί ιδιαίτερα,
κύριε Υπουργέ. ∆εν είναι τώρα η ώρα να αποδώσουµε ευθύνες
για το γεγονός ότι η οικονοµία µας τα τελευταία τριάντα χρόνια
αποτέλεσε δέσµια ενός ιδιότυπου κρατισµού που µέχρι και σήµερα µας ταλανίζει, αλλά αν µπορούµε να συµφωνήσουµε σε
κάτι σ’ αυτή την Αίθουσα είναι ότι αυτό το µοντέλο ανάπτυξης, το
οποίο ενδεχοµένως και οι δύο παρατάξεις που κυβέρνησαν αυτό
τον τόπο µε τον ένα ή τον άλλο τρόπο, µε περισσότερη ή λιγότερη ένταση, υπηρέτησαν, έχει φτάσει πια στο τέλος του και η
ανάπτυξη στη χώρα µας µπορεί να έρθει µόνο µέσα από τον ιδιωτικό τοµέα, µέσα από ιδιωτικά κεφάλαια και κατά προέκταση
µέσα από ιδιωτικές επενδύσεις. Αυτό πρέπει να είναι το πραγµατικό ζητούµενο και αυτή η συζήτηση είναι εξαιρετικά επίκαιρη
σήµερα που κατατέθηκε και ο προϋπολογισµός εν µέσω ενός κλίµατος –είναι προσωπική η παρατήρηση- δυσθυµίας και θλίψης
από πλευράς Κυβέρνησης, διότι όλοι αντιλαµβάνονται νοµίζω το
πολύ µεγάλο κόστος το οποίο θα έχει για την ελληνική κοινωνία
και οικονοµία ο προϋπολογισµός του επόµενου έτους. Για να
µπορέσουµε να ξεφύγουµε από την πολύ βαθιά ύφεση η οποία
ελλοχεύει, οι ιδιωτικές επενδύσεις αποτελούν µονόδροµο. Εκεί
έρχεται το νοµοσχέδιο το οποίο εισηγείστε σήµερα να προσπαθήσει να δώσει µια λύση.
∆εν θα αναφερθώ λεπτοµερώς στους λόγους για τους οποίους η χώρα µας δεν αποτελεί ελκυστικό επενδυτικό προορισµό.
Όλοι µας –και εσείς το γνωρίζετε και µέσα από την επαγγελµατική σας διαδροµή και εγώ µέσα από τη δική µου επαγγελµατική
διαδροµή- όσοι έχουµε κατά καιρούς συναναστραφεί µε επενδυτές οι οποίοι επιθύµησαν να κάνουν επενδύσεις στην Ελλάδα,
λίγο πολύ έχουµε γίνει κοινωνοί πολλών ιστοριών τρόµου, απόγνωσης και τελικά φυγής επενδυτών από το εξωτερικό προς το
εξωτερικό και φυγής Ελλήνων επενδυτών από την Ελλάδα σε
χώρες του εξωτερικού.
Πρέπει να σας πω ότι η κεντρική ιδέα του νόµου που εισηγείστε σήµερα και τον οποίο προτείνετε προς ψήφιση στην Εθνική
Αντιπροσωπεία, δεν είναι καινούργια. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι
το 1983 επί εποχής Βαΐτσιου, Υπουργού τότε, έγινε η πρώτη προσπάθεια επιτάχυνσης επενδύσεων. Υπήρξε µια αντίστοιχη προσπάθεια το 1991 από τον κ. Σουφλιά. Στη συνέχεια φτιάχτηκε το
ΕΛΚΕ που µετεξελίσσεται σε «INVEST IN GREECE». Μέχρι και
επί δικής µας κυβέρνησης η νυν υποδιοικητής της Τράπεζας της
Ελλάδος κ. Λουρή είχε αναλάβει εντός του γραφείου του Πρωθυπουργού έναν κοµβικό ρόλο επιτάχυνσης µεγάλων επενδύσεων.
Όλες αυτές οι προσπάθειες δεν πέτυχαν και αυτό πρέπει να το
αναγνωρίσουµε. Το ερώτηµα το οποίο πρέπει να απαντήσουµε
είναι το γιατί. ∆εν πέτυχαν γιατί η κεντρική ιδέα ήταν εσφαλµένη
ή γιατί απέτυχαν στην εφαρµογή; ∆εν είµαι βέβαιος ότι µπορώ να
απαντήσω το ερώτηµα αυτό. Το βέβαιο είναι ότι και το δικό σας
νοµοσχέδιο προσπαθεί όχι τόσο να λύσει τα διαρθρωτικά προβλήµατα της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, τα οποία καθυστερούν ή και
αναστέλλουν επενδύσεις, αλλά προσπαθεί να τα παρακάµψει.
∆εν θα πήγαινα τόσο µακριά όπως η κ. Σακοράφα στην τοποθέτησή της, ότι δηµιουργείται ένα παράλληλο κράτος, αλλά το
βέβαιο είναι ότι παρακάµπτεται µια υφιστάµενη διαδικασία θέτοντας επί της ουσίας στην άκρη τη ∆ηµόσια ∆ιοίκηση έτσι όπως
λειτουργεί. Το κάνετε αυτό -και κατανοώ τους λόγους- πρωτίστως για τις µεγάλες επενδύσεις. Υπάρχει βέβαια ένα ερώτηµα
εδώ το οποίο τέθηκε και από άλλους συναδέλφους και οφείλω να
το επαναλάβω. ∆ηµιουργούµε ή όχι δύο κατηγορίες επενδυτών
στη χώρα µας;
Τελικά, η ανάπτυξη στην Ελλάδα θα έρθει από τις µεγάλες
επενδύσεις πρωτίστως ή θα έρθει από τους πολλούς µικροµεσαίους επιχειρηµατίες, οι οποίοι σήµερα άτολµοι κλείνονται στο
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καβούκι τους, ενώ ενδεχοµένως αν δηµιουργούσαµε ένα πιο ελκυστικό περιβάλλον, θα επένδυαν ένα µικρό κοµµάτι από το
υστέρηµά τους, για να µεγαλώσουν λίγο τη δουλειά τους;
Η δική µου άποψη, κύριε Υπουργέ, είναι ξεκάθαρη. Καλά κάνετε και φέρνετε το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο -και ως Νέα ∆ηµοκρατία το υπερψηφίζουµε- αλλά η πρώτη υποχρέωση την
οποία έχετε εσείς ως Κυβέρνηση κι εµείς ως Εθνική Αντιπροσωπεία είναι να βάλουµε όλο το κράτος σε διαδικασία fast track, όχι
µόνο να παρέχουµε αυτή τη δυνατότητα στις µεγάλες επενδύσεις, στους µεγάλους επενδυτές. Πάρτε για παράδειγµα την περιβαλλοντική νοµοθεσία, την περιβαλλοντική αδειοδότηση.
Γνωρίζετε και από το πολύ ενδιαφέρον σηµείωµα του ΤΕΕ και
από τη δικιά σας εµπειρία το πόσο δύσκολο είναι σήµερα για τον
οποιοδήποτε να αποκτήσει µια τεκµηριωµένη περιβαλλοντική
αδειοδότηση. Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το αντιµετωπίσουµε, ασχέτως της νοµοθεσίας περί fast truck. Είναι κάτι το
οποίο αφορά τον οποιονδήποτε θέλει να επενδύσει σε αυτή τη
χώρα.
Άρα, θα σας έλεγα, µε αφορµή το νοµοσχέδιο το οποίο συζητούµε σήµερα, ότι η επανίδρυση του κράτους -και αναφέροµαι
σε µια ορολογία την οποία εµείς ως παράταξη είχαµε κάνει σηµαία το 2004 και την οποία δεν υλοποιήσαµε, κύριε Γείτονα, γιατί
σας βλέπω και χαµογελάτε και όπως ξέρετε δεν έχω καµµία δυσκολία να αναγνωρίσω και τα δικά µας σφάλµατα- η δραστική
απλοποίηση διαδικασιών αποτελεί σήµερα πρώτη προτεραιότητα
καθ’ όλο το οριζόντιο πλάτος της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης.
Κύριε Υπουργέ, εγώ προτιµώ να έχω δηµόσιους υπαλλήλους,
οι οποίοι να µην επιτελούν κανένα έργο ενδεχοµένως -επειδή θα
τους αφαιρέσετε ορισµένες αρµοδιότητες, διότι αυτές δεν είναι
πραγµατικά απαραίτητες και διότι αποτελούν σήµερα εστία καθυστέρησης και ενδεχοµένως διαφθοράς- από το να τους έχω
µε µια σφραγίδα ή µια υπογραφή, η οποία πραγµατικά δεν χρειάζεται.
Αυτή, τελικά, θα είναι η πολύ µεγάλη πρόκληση, την οποία θα
αντιµετωπίσετε. Και ελπίζω να τη λύσετε µε το «fast track 2», το
οποίο έχετε δεσµευτεί ότι θα φέρετε στην Αντιπροσωπεία, διότι
εκεί πραγµατικά θα κάνουµε τη µεγάλη τοµή.
Κλείνω, κύριε Πρόεδρε, λέγοντας ότι προφανώς δεν αρκεί
µόνο αυτό το νοµοσχέδιο για να µπορέσουµε να αντιστρέψουµε
το πολύ δυσάρεστο επενδυτικό κλίµα, το οποίο υπάρχει σήµερα
στη χώρα.
Πρέπει, κύριε Υπουργέ -και το λέω αναγνωρίζοντας ότι δεν
είναι δικιά σας αρµοδιότητα- να ξαναδείτε ουσιαστικά τη φορολογική σας πολιτική. ∆εν αρκεί µόνο να λέµε ότι θα φέρουµε
επενδύσεις, επειδή θα διευκολύνουµε κάποιον επενδυτή να µην
τρέχει από το ένα Υπουργείο στο άλλο και θα του κάνουµε µια
δουλειά, την οποία αυτός θα έκανε µε µεγάλο κόστος και σε
χρήµα και σε χρόνο. Η φορολογική πολιτική της Κυβέρνησης σήµερα είναι παντελώς αποτρεπτική για επενδύσεις. Και δεν αναφέροµαι µόνο στο ύψος των φορολογικών συντελεστών. Αναφέροµαι στην αστάθεια του φορολογικού συστήµατος, στις έκτακτες εισφορές, στην καθυστέρηση επιστροφής ΦΠΑ. Όλα αυτά
µαζί δηµιουργούν ένα επενδυτικό περιβάλλον, το οποίο αποτρέπει ειδικά ξένους επενδυτές από το να επενδύσουν στην Ελλάδα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξης χρόνου οµιλίας
του κυρίου Βουλευτή)
Η αλλαγή συνολικά -και κλείνω µε αυτό, κύριε Πρόεδρε- της
επενδυτικής κουλτούρας και η απενοχοποίηση της έννοιας της
επιχειρηµατικότητας αποτελεί µεγάλη πρόκληση για το πολιτικό
σύστηµα. Χρειάζεται πολλή προσπάθεια ακόµα και από το δικό
µας κόµµα και από το δικό σας, για να µπορέσουµε να πείσουµε
τον απλό πολίτη ότι η έννοια του επιχειρηµατία και της επένδυσης δεν αποτελεί µία έννοια ξένη προς της ελληνική πραγµατικότητα, έτσι όπως την αντιµετωπίζουµε σήµερα.
Εύχοµαι το νοµοσχέδιο αυτό, το οποίο το ψηφίζουµε κι εµείς,
να αποτελέσει ένα πρώτο βήµα σε αυτή την κατεύθυνση. Γνωρίζετε, όµως, κι εσείς πολύ καλά ότι τα δύσκολα είναι ακόµα µπροστά µας.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, για την ανοχή σας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας ∆ηµοκρατίας)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε πολύ
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τον κ. Κυριάκο Μητσοτάκη, Βουλευτή Β’ Αθήνων της Νέας ∆ηµοκρατίας.
Το λόγο έχει ζητήσει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του
Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Άδωνις Γεωργιάδης, Βουλευτής Β’ Αθηνών.
Ορίστε, κύριε Γεωργιάδη, έχετε έξι λεπτά.
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ-Α∆ΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑ∆ΗΣ: ∆εσµεύοµαι στους συναδέλφους ότι θα τελειώσω όσο µπορώ γρηγορότερα.
Κύριε Υπουργέ, λόγω του ότι βρίσκοµαι σε αυτή την πίεση του
χρόνου, θα προσπαθήσω να τα πω όσο γίνεται πιο συνοπτικά.
Αυτός ο χώρος έχει νόηµα εάν µε την ανταλλαγή των απόψεων, που γίνεται εδώ µέσα, υπάρχουν ερωτήσεις και απαντήσεις, δεσµεύσεις και πολιτικές, υπάρχει, δηλαδή, αποτέλεσµα.
Πρώτη, λοιπόν, ερώτησή µου προς τον κύριο Υπουργό, τον κ.
Παµπούκη: Ο κ. Καρατζαφέρης, όταν µίλησε, έθεσε το θέµα της
άρσεως του «πόθεν έσχες» στα ακίνητα ως ένα µέτρο για να
πάρει µπρος η οικοδοµική δραστηριότητα της χώρας.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΜΟΙΡΙ∆ΗΣ: Στην πολυκατοικία;
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ-Α∆ΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑ∆ΗΣ: Σε όλα. Εµείς λέµε άρση
του «πόθεν έσχες» για αγορά ακινήτου -όσα ακίνητα θες να
έχεις- γιατί θέλουµε να βρούµε έναν τρόπο να φύγουν τα λεφτά
από τις θυρίδες και τους λογαριασµούς και να πάνε στην κυρίως
οικοδοµική δραστηριότητα. Αυτό ως µέτρο το εξετάζετε, το βρίσκετε λογικό, το βρίσκετε παράλογο ή δεν σας απασχολεί καθόλου; Με ενδιαφέρει να ακούσω την απάντηση της Κυβερνήσεως.
Γιατί εάν έχουµε ερωτήσεις και απαντήσεις, θα έχουµε αποτέλεσµα.
∆εύτερον, ακούσαµε από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ –παρ’ ότι δεν
είναι κανένας από το ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγµή, δεν έχει σηµασία,
να ακουστεί για όσους τυχόν βλέπουν τηλεόραση- ότι η πρόταση
τελικά του ΣΥΡΙΖΑ είναι να κάνουµε αναδιάρθρωση του χρέους,
κύριε Χατζηδάκη. Πολύ ωραία. Κανένας µας δεν θα διαφωνούσε
στο να πείθαµε τους ανθρώπους που µας έχουν δανείσει να δεχθούν να πάρουν λιγότερα χρήµατα. Όλοι θα ήµασταν υπέρ
αυτού του πράγµατος. Αυτό που δεν έχει καταλάβει η Αριστερά
ακόµη είναι ότι για να πείσεις κάποιον να πάρει λιγότερα χρήµατα απ’ αυτά που του χρωστάς, πρέπει να θέλει και να πεισθεί
και ο ίδιος. Εάν δεν θέλει να πεισθεί ο ίδιος, η επόµενη λύση εάν
επιµένεις να µην πληρώσεις, είναι να κηρύξεις το κράτος σε χρεοκοπία. Εάν, όµως, κηρύξεις το κράτος σε χρεοκοπία, αυτό έχει
κάποιες συνέπειες που προφανώς η Αριστερά, ο κ. Λαφαζάνης
δεν θέλουν να τις αναλύσουν. Το λέω, λοιπόν, για όσους τυχόν
άκουσαν τον κ. Λαφαζάνη εδώ προηγουµένως. Αυτό το οποίο
είπε ως µέσο για να ανακουφίσουµε τα βάρη από τους αδυνάτους έχει τόση δυνατότητα εφαρµογής, όση του να βγάλω εγώ
φτερά και να αρχίσω να πετάω. Ανήκει όχι στον πραγµατικό
κόσµο αλλά σε ένα φανταστικό κόσµο και πρέπει να πείσουµε
και τους συµπολίτες µας και τους εαυτούς µας και τα κόµµατά
µας να πολεµήσουµε τον παραλογισµό.
Και κλείνω, κύριε Υπουργέ, µε ένα παράδειγµα για το αν θα
λύσετε το θέµα της αδικίας που γίνεται µεταξύ των στρατηγικών
επενδυτών και των υπολοίπων επενδυτών. ∆εν ξέρω εάν έχετε
απαντήσει. ∆εν πρόλαβα να παρακολουθήσω όλη τη συνεδρίαση. Είναι και µαραθώνια. Η αλλαγή των φορολογικών συντελεστών σε ανθρώπους που θέλουµε να προσελκύσουµε στην
Ελλάδα, η οποία εντάσσεται στη λογική ότι µε τους φορολογικούς συντελεστές που έχουµε πράγµατι δεν µπορεί να έρθει κανένας λογικός άνθρωπος να επενδύσει στην Ελλάδα παρά µόνο
εάν είναι τρελός –ειδάλλως δεν υπάρχει λόγος να φέρει στην Ελλάδα λεφτά- έχει νόηµα, αλλά αυτό δηµιουργεί, όπως είπε ο κ.
Σκυλλάκος χθες, πρόβληµα στον υγιή ανταγωνισµό. Προς αυτήν
την κατεύθυνση, λοιπόν, στις οµοειδείς επιχειρήσεις που θα πρέπει να ανταγωνίζονται αυτόν που θα έχει έρθει και θα έχει λόγω
του fast track, της ταχείας οδού αυτό το πλεονέκτηµα, έχετε σκεφθεί, έχετε βρει τον τρόπο να µπορέσετε να βοηθήσετε και αυτήν
την επιχείρηση να µην κλείσει; Γιατί εάν είναι να φέρουµε έναν
και αυτός που θα έρθει λόγω αυτού του πλεονεκτήµατος οδηγήσει πέντε στο να κλείσουν, µε συγχωρείτε, κύριε Υπουργέ,
αλλά κάναµε µια τρύπα στο νερό. Άρα είναι πολύ κρίσιµο αν αυτό
σας απασχολεί και αν έχετε να δώσετε µια απάντηση σ’ αυτό.
Και κλείνω µε µια ιστορία, γιατί θέλω να εξηγήσω σ’ αυτούς
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που ακούν πόσο δύσκολο είναι να είναι κάποιος επιχειρηµατίας
στην Ελλάδα. Είπα µια φορά σε µια οµιλία µου εδώ ότι θα έπρεπε
να έχουµε ένα µνηµείο στον άγνωστο επιχειρηµατία και ο «ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ» µε περιέλαβε και µε έβριζε σε δυο, τρία φύλλα «τι
είπε ο Γεωργιάδης, το όργανο του κεφαλαίου», των τραπεζιτών
που µου είπε ο κ. Καµµένος προχθές. Από τον κ. Καµµένο, αφού
πήγε στην Ικαρία και έκανε καµπάνια για το ΚΚΕ, άκουσα ότι είµαι
και όργανο των τραπεζιτών. Το προσπερνάω αυτό γιατί δεν είναι
και παρών στην Αίθουσα ως συνήθως.
Λέω το εξής: Πράγµατι είναι ήρωας όποιος κάνει επιχείρηση
στην Ελλάδα. Πρόκειται περί πράξης ηρωισµού. Έχω έναν πολύ
καλό φίλο επιχειρηµατία ο οποίος έχει µια εταιρεία εισηγµένη
στο Χρηµατιστήριο και πηγαίναµε πέρυσι στα «Θερµοπύλια»,
στις πολύ ωραίες τελετές που έγιναν στις Θερµοπύλες για τη
µάχη των Θερµοπυλών. Είναι πολύ πατριώτης, πολύ υπέρ αυτών
των πραγµάτων. Στο δρόµο, λοιπόν, ενώ είχα δει το εργοστάσιό
του στου Ρέντη, που είναι καταπληκτικό, κούκλα, ολοκαίνουργιο
–δεν λέω τι επιχείρηση είναι γιατί µπορεί να µη θέλει να ακούσει
το όνοµά του- µου λέει ότι έχει φτιάξει ένα εργοστάσιο στη Βουλγαρία καταπληκτικό. Καλά, λέω, εσύ που είσαι πατριώτης, που
είσαι δικός µας πήγες να κάνεις το εργοστάσιο στη Βουλγαρία;
Μου λέει: «Τι να σου πω; Έχεις δει το εργοστάσιό µου τι είναι.
Πέντε χρόνια πολεµάω να πάρω άδεια από την πολεοδοµία, από
τη νοµαρχία, από την εφορία, από τον έναν από τον άλλον. Στη
Βουλγαρία, που λένε όλοι για διαφθορά, σε έξι µήνες πήγα, σε
έξι µήνες µου έδωσαν το εργοστάσιο µε το κλειδί στο χέρι, δεν
έχω λαδώσει κανέναν, δεν µου έχει γίνει µία απεργία, λειτουργεί
το εργοστάσιο µια χαρά και πάει η επιχείρηση µια χαρά. Εδώ το
έχω αφήσει χωρίς εργάτες. Είχα τριάντα, τους απέλυσα και έχω
αφήσει τρεις, έτσι για να είναι µέσα. Και το έχω και το βλέπω».
Αυτή είναι η κατάσταση, κύριοι συνάδελφοι, στην Ελλάδα. Εάν,
λοιπόν, δεν λύσουµε αυτά τα απλά καθηµερινά όσα fast track και
να κάνουµε δεν θα δούµε άσπρη µέρα.
Κύριε Υπουργέ, κλείνοντας θέλω να πω ότι -επικαλούµενος την
ευφυΐα σας, που αναγνωρίζω- το ιστορικό βάρος που έχετε είναι
πάρα πολύ µεγάλο, διότι δεν φτάνει να είστε πλέον αποτελεσµατικός, πρέπει να είστε και εξαιρετικά ταχύς. Γιατί λύσεις που
µπορεί να ήταν καλές, µετά από έξι µήνες δεν θα έχουν κανένα
αποτέλεσµα, διότι θα έχει επιβαρυνθεί πάρα πολύ η οικονοµική
κατάσταση της χώρας. Άρα θα σας παρακαλούσα στα συγκεκριµένα που ρωτήσαµε να µας πείτε πόσο ταχείς και αποτελεσµατικοί θα µπορείτε να είστε.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε πολύ
τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού, κ. Άδωνι Γεωργιάδη.
Το λόγο έχει ο κ. Κωνσταντίνος Γείτονας, Βουλευτής Β’ Αθηνών, του ΠΑΣΟΚ, για οκτώ λεπτά.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΙΤΟΝΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θέλω να πω στον κ. Γεωργιάδη, ο οποίος ήταν πράγµατι συνεπέστατος, ότι ο φίλος σας –δεν ξέρω αν ήταν φίλος σας- σας
είπε τη µισή αλήθεια. Ο ένας λόγος που ενδεχοµένως έφυγε είναι
πράγµατι γιατί δεν δηµιουργούµε ευνοϊκό περιβάλλον για επενδύσεις στην Ελλάδα. Ο άλλος λόγος είναι για τα ανταγωνιστικά
µεροκάµατα κ.λπ., για να ξέρουµε τι λέµε.
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ-Α∆ΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑ∆ΗΣ: Θα το δούµε κι αυτό.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΙΤΟΝΑΣ: Όχι, γιατί θα πρέπει να καταλάβουν και οι Έλληνες επιχειρηµατίες ότι σε µία περίοδο κρίσης
πρέπει να συνεισφέρουν και η φυγή δεν είναι συνεισφορά στην
πρόοδο της χώρας.
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ-Α∆ΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑ∆ΗΣ: Θα συµφωνήσω.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΙΤΟΝΑΣ: Με συγχωρείτε, δεν έχω κανένα
πρόβληµα. Όπως ξέρετε, έχω δουλέψει τριάντα χρόνια σε τράπεζα επενδύσεων. Ξέρω καλά τους επιχειρηµατίες στην Ελλάδα.
Να συµµετάσχουν και αυτοί, όχι µόνο κριτική.
Το βάρος έχει πέσει όλο στην Κυβέρνηση. Τα περισσότερα πολιτικά κόµµατα και η Αξιωµατική Αντιπολίτευση παριστάνουν τον
Πόντιο Πιλάτο, οι κοινωνικοί φορείς λένε ότι «δεν τρέχει τίποτα»
ή «απελθέτω απ’ εµού το ποτήριο τούτο», οι πολίτες µερικές
φορές στέκονται αδιάφοροι. Πώς να προχωρήσει µπροστά ο
τόπος; Πώς να βγει πέρα ένα πρόγραµµα σωτηρίας; Πού βρι-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

σκόµαστε; Πρέπει να καταλάβουµε πού βρισκόµαστε σ’ αυτόν
τον τόπο.
Τι έχουµε; Μία περίοδο παχέων αγελάδων, µία περίοδο νορµάλ ή λειτουργούµε σε συνθήκες έκτακτης ανάγκης; ∆εν έχει
χάσει η Κυβέρνηση το αίσθηµα της ευθύνης, άλλοι το έχουν
χάσει και µέσα σ’ αυτήν την Αίθουσα. Το λέω γιατί άκουσα
πολλά, κύριε Πρόεδρε.
Συγνώµη που κάνω τέτοια παρέµβαση επί των άρθρων. Εγώ
είµαι υπέρ της τήρησης του Κανονισµού. Το Προεδρείο, όµως,
άνοιξε τον ασκό του Αιόλου και επέτρεψε να εκτραπεί η συζήτηση σήµερα εφ’ όλης της ύλης, ενώ συζητούµε τα άρθρα ενός
συγκεκριµένου νοµοσχεδίου.
Η συζήτηση επί των άρθρων θα πρέπει να περιορίζεται στην
προσπάθεια να βελτιώσουµε τις ρυθµίσεις, έτσι ώστε να είναι πιο
αποδοτικός ο νόµος, γιατί ψηφίζουµε εδώ νόµους, ξέρουµε τι
χαµηλή ποιότητα έχουν συνήθως και δεν εφαρµόζονται στην
πράξη και πολλές φορές δεν µπορούν να εφαρµοστούν στην
πράξη, γι’ αυτό και έχουµε αλλεπάλληλες τροποποιήσεις των
νόµων.
Η συζήτηση επί των άρθρων θα πρέπει να συµβάλει σ’ αυτό.
Έχουµε αλλάξει τον Κανονισµό, κάνουµε συζήτηση στην επιτροπή, κάνουµε διπλή ανάγνωση των νόµων, αλλά θα πρέπει να
συµβάλουµε και στην Ολοµέλεια. Η Κυβέρνηση και οι Υπουργοί
πρέπει να έχουν συνεχώς ευήκοον ους.
Σήµερα παρακολούθησα σχεδόν όλη τη συζήτηση. Είµαι από
τους τελευταίους οµιλητές. Από τις έξι ώρες που συνεδριάζουµε
δεν ακούστηκαν ούτε µερικά λεπτά προτάσεις επί των άρθρων.
∆εν µπορεί να πάει έτσι µπροστά το νοµοθετικό έργο, να βελτιώσουµε την ποιότητά του και να ενισχύσουµε την αξιοπιστία
του πολιτικού συστήµατος.
Έρχοµαι τώρα σε κάποιες παρατηρήσεις επί των άρθρων, µε
στόχο αυτό που σας είπα. Πρώτον, κύριε Υπουργέ, είπα και χθες
ότι εγώ προσωπικά διαφωνώ µε τον δυισµό, µε το να υπάρχει
εποπτεία δύο Υπουργών, η οποία µάλιστα επεκτείνεται στο ότι
ορίζει ο ένας τον πρόεδρο και ο άλλος τον διευθύνοντα σύµβουλο στην εκπροσώπηση της ίδιας της εταιρίας. Σ’ αυτό κάνει
µάλιστα παρατήρηση και η Επιστηµονική Επιτροπή.
Έπρεπε για µένα να το ξεκαθαρίσετε το θέµα. Ένας είναι ο
αρµόδιος αφού θέλουµε fast track και καλώς θέλουµε fast track
σ’ αυτήν την περίοδο της επενδυτικής απραξίας, της οικονοµικής κρίσης. Αυτός θα έπρεπε να είναι ο Υπουργός Επικρατείας,
να εποπτεύει αυτόν τον φορέα της ανώνυµης εταιρείας «INVEST
IN GREECE», όπως επονοµάζεται, έτσι ώστε να µπορεί να κάνει
τη δουλειά του. Επαναφέρω, λοιπόν, αυτό το θέµα που το έθεσα
επί της αρχής.
∆εύτερο θέµα. Είπα ότι κρίσιµο σηµείο στην υπαγωγή είναι η
αξιολόγηση της βιωσιµότητας της επιχείρησης που προτείνει το
πρόγραµµα, προκειµένου να υπαχθεί στο σύστηµα και της φερεγγυότητας των ανθρώπων.
Αφήνω τη φερεγγυότητα που υπάρχουν αντικειµενικά κριτήρια. Η βιωσιµότητα του project είναι δύσκολη υπόθεση, δεν είναι
απλή. Εγώ δεν έχω δει ή δεν έχω καταλάβει -µπορεί εγώ να µην
έχω καταλάβει καλά- ποιος θα είναι πραγµατικά αυτός ο φορέας
που θα αξιολογήσει αυτήν τη βιωσιµότητα και ποια τα εχέγγυα
του. Έχει δυνατότητες; Την εισήγηση την τελική προς την Επιτροπή την ∆ιυπουργική την κάνει η «INVEST IN GREECE». Θα
έχει µία έκθεση βιωσιµότητας. Από ποιον; Από τράπεζες; Με ποια
κριτήρια τότε; Ποια είναι τα εχέγγυα; Αυτά θα έπρεπε να έχουν
ξεκαθαριστεί.
Τρίτη παρατήρηση: Ως προς το άρθρο 5 παράγραφος 1, αναθέτει η «INVEST IN GREECE A.E.» συµβάσεις που αν είναι πάνω
από το όριο που ορίζει ο νόµος, θα πρέπει ουσιαστικά να υπόκεινται στον προληπτικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Είναι
παρατήρηση της Επιστηµονικής Επιτροπής κι εγώ την ασπάζοµαι.
Τέταρτη παρατήρηση: Όσον αφορά τα θέµατα χωροταξίας,
πολεοδοµικών ρυθµίσεων και τα ειδικά σχέδια στο άρθρο 24 αναφέροµαι στα άρθρα 6, 7, 8 και στο άρθρο 24 για τα ειδικά
σχέδια ολοκληρωµένης ανάπτυξης- εδώ έχει γίνει πολύ συζήτηση. Είπε ο Υπουργός -και πολύ σωστά- «δεν αλλάζουµε τους
νόµους». Όµως, κύριε Υπουργέ, προβλέπονται παρεκκλίσεις και
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παρακάµψεις διαδικαστικές, αλλά µπορεί να είναι και ουσιαστικές, όπως επί παραδείγµατι, όταν µε το 24 λέτε ότι «προεδρικά
διατάγµατα µπορούν να είναι και να ρυθµίζουν ζητήµατα και όχι
σε συµφωνία µε το ισχύον δίκαιο», τότε θα πρέπει να δούµε πώς
θα είναι εξασφαλισµένη η µη επιδείνωση των όρων διαβίωσης
και υποβάθµισης του φυσικού και προβλεπόµενου από την ισχύουσα πολεοδοµική νοµοθεσία του οικιστικού περιβάλλοντος. Το
κάνει παρατήρηση και η Επιστηµονική Επιτροπή,
Εδώ, λοιπόν, θα πρέπει να το ξεκαθαρίσουµε. Θα µου πείτε, τι
θα κάνω; Έχει δίκιο, τι να κάνει ο Υπουργός; Πρέπει να ολοκληρωθούν οι σχεδιασµοί, κύριε Υπουργέ. Να επιµείνετε να ολοκληρωθεί ο χωροταξικός σχεδιασµός και τα υπόλοιπα επίπεδα
του σχεδιασµού, οπότε δεν υπάρχει κανένα πρόβληµα. Να επιµείνετε να τελειώνουµε µε τον χωροταξικό σχεδιασµό, είναι σε
εκκρεµότητα το Γενικό Χωροταξικό Σχέδιο και τα Ειδικά Χωροταξικά να ολοκληρωθούν, έτσι ώστε πραγµατικά να έχουµε
ασφάλεια δικαίου. ∆ιότι καλή είναι η αποτελεσµατικότητα, αλλά
χρειαζόµαστε και ασφάλεια δικαίου. Άρα αφήστε τις ρυθµίσεις
όπως είναι έχουν ένα ρίσκο, αλλά η λύση είναι να προχωρήσουµε
το σχεδιασµό. Τότε θα είµαστε όλοι σίγουροι.
Τελειώνω µε την τελευταία παρατήρηση, κύριε Πρόεδρε, που
αφορά τη Βουλή.
Εγώ, κύριε Υπουργέ, στο fast track, που έχει και ρίσκο θεωρώ
δεδοµένη την υποχρέωση ενηµέρωσης της Βουλής και νοµίζω
ότι προβλέπεται. Αυτό είναι άλλο και άλλο είναι το θέµα της κύρωσης.
Έρχοµαι τώρα στο θέµα της κύρωσης. Πιστεύω πως οι κυρώσεις από τη Βουλή, κύριε Υπουργέ, –εγώ είµαι εκείνος που έχω
φέρει στη Βουλή προς κύρωση τα µεγάλα έργα, αλλά τότε όπως
ξέρετε προβλεπόταν από τις διακηρύξεις των έργων και είχαµε
µέσα στις συµβάσεις αυτές: Το αεροδρόµιο, το Ρίο Αντίρριο, την
Αττική Οδό, παραχωρήσεις ειδικές, φορολογικά κίνητρα κ.λπ.θα πρέπει να είναι µε φειδώ κι εσείς λέτε ότι προβλέπει ο νόµος.
Όπου γίνονται παρεκκλίσεις από το ισχύον δίκαιο ή γίνονται παραχωρήσεις ή φορολογικά κίνητρα, σε αυτές µόνο τις περιπτώσεις -να µην κάνουµε τη Βουλή πλυντήριο ή κάλυψη Σιλωάµ- θα
πρέπει να έρχονται στη Βουλή οι συµβάσεις ή οι αποφάσεις της
∆ΕΣΕ, της διϋπουργικής επιτροπής, µόνο στο µέτρο που υπάρχουν αυτά τα προβλήµατα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Θα τελειώσω, κύριε Πρόεδρε.
Αλλιώς η διόρθωση που κάνατε στο άρθρο 14 -το είπα και επί
της αρχής- είναι πιστεύω σωστή. Εκεί θα ήταν καλύτερα να είναι
όχι στην ευχέρεια του Υπουργού αλλά να περιλαµβάνεται η ανάγκη κύρωσης στην απόφαση της διυπουργικής επιτροπής.
Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, για την ανοχή σας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
κ. Κωνσταντίνο Γείτονα, Βουλευτή Β’ Αθήνας του ΠΑΣΟΚ.
Το λόγο έχει ο κ. Ιωάννης Αµοιρίδης, Βουλευτής Πιερίας του
ΠΑΣΟΚ, για λίγα λεπτά.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΜΟΙΡΙ∆ΗΣ: Εάν είναι ουσιαστικά και σας συµπαρασύρω µε το λόγο µου, µπορεί να µη µε σταµατήσετε. Ελπίζω
να το πετύχω.
Κύριε Υπουργέ, µε αυτό το νοµοσχέδιο βάλατε ένα πολύ µεγάλο στοίχηµα. Και το βάλατε µε το κράτος, µε αυτό το κράτος
που γνωρίζουµε, το βαθύ, το βραδυκίνητο, το αδιαφανές κράτος. Εύχοµαι να το πετύχετε. Πιστεύω ότι πολλοί προσπάθησαν
να κερδίσουν το κράτος. Μέχρι στιγµής δεν τα κατάφερε κανείς.
Πάντα κέρδιζε το κράτος.
Αγαπητοί συνάδελφοι, ακούµε για απολύσεις και παράλληλα
ακούµε και για επενδύσεις. Ακούµε ότι θα απολυθούν χιλιάδες
υπάλληλοι, εργαζόµενοι, µόνιµοι. Υπάρχουν παρεµβάσεις και παραινέσεις από θεσµικούς φορείς, που είναι ανεπίτρεπτο να υπάρχουν. Εγώ θα σας πω µόνο για το Ντουµπάι:
Οι εργαζόµενοι στο Ντουµπάι δούλευαν µε τρία δολάρια το εικοσιτετράωρο. Και το Ντουµπάι κατέρρευσε. Έφταιγε, άραγε,
το µισθολογικό κόστος, για να καταρρεύσει µία γυάλινη ανάπτυξη ή ένας γίγαντας µε γυάλινα πόδια; Όχι. Οι µόνοι που δεν
έφταιγαν, ήταν οι εργαζόµενοι. Και τι έπαθαν; Οι Πακιστανοί ερ-
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γαζόµενοι έµειναν εγκλωβισµένοι, γιατί για να γυρίσουν στην πατρίδα τους, το εισιτήριο έκανε κάποιες χιλιάδες δολάρια. Κι εκείνοι έπαιρναν τρία δολάρια την ηµέρα.
Αυτό για να καταλάβουµε ότι δεν µπορούµε να συζητάµε για
επιχειρηµατικότητα, για επενδύσεις και να αγνοούµε τους εργαζόµενους. ∆εν γίνεται. Εάν δεν υπάρχει συναίνεση και συµβολή
του εργαζόµενου, καµµιά επιχείρηση δεν µπορεί να προχωρήσει.
Κύριε Υπουργέ, το µεγάλο στοίχηµα είναι η χωροταξία στη
χώρα µας. Είναι το άλφα και το ωµέγα. Πάµε, λοιπόν, να εφαρµόσουµε χωροταξία. Είδατε τι πάθαµε στην Πελοπόννησο µε το
«COSTA NAVARINO». Αφού έγινε η ΠΟΤΑ, πήγε τώρα να γίνει η
έγκριση της χωροταξίας για τον τουρισµό. Μα, είναι δυνατόν;
Προσέφυγαν στο Συµβούλιο της Επικρατείας και ακυρώνεται µία
τέτοια επένδυση, γιατί κάποιοι δεν είχαν προβλέψει να το εντάξουν µέσα στο ειδικό χωροταξικό του τουρισµού. Και, βέβαια,
είναι δύο χρόνια στο ΥΠΕΧΩ∆Ε. ∆εν έχει προχωρήσει ακόµη.
Θα σας πω κάποια παραδείγµατα, για να καταλάβετε τι γίνεται:
∆εν υπάρχει µηχανογράφηση, δεν υπάρχει κοµπιούτερ για να
δούµε οι αιτήσεις που έρχονται από όλη την περιφέρεια στο
ΥΠΕΧΩ∆Ε, στη ∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος, µε τι σειρά είναι,
ποιος υπάλληλος τις έχει χρεωθεί και πόσο έχουν προχωρήσει.
Αυτό γίνεται σήµερα, που συζητάµε, στο ΥΠΕΧΩ∆Ε.
Κάναµε έναν «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ». Την 1η του Γενάρη. Στις ∆ιευθύνσεις Πολεοδοµίας των Νοµαρχιών σήµερα -που θα πάνε
αύριο µόνο στους κεντρικούς δήµους, οι άλλοι δήµοι δεν θα
έχουν, ξεχάστε το πότε θα κάνουν οι άλλοι δήµοι πολεοδοµίες
για να έχουν ανάπτυξη και να µπουν στο ΕΣΠΑ, να έχουν επενδύσεις- η διευθύντρια της πολεοδοµίας είναι διευθύντρια χωροταξικού σχεδιασµού και διευθύντρια στα αυθαίρετα και στο
Τµήµα Έκδοσης Αδειών. Από 1η Γενάρη ο χωροταξικός σχεδιασµός θα ανήκει στην Περιφέρεια και η έκδοση οικοδοµικών
αδειών και τα αυθαίρετα στους δήµους. Αυτή που θα είναι διευθύντρια; Μας το ξεκαθάρισε κανείς;
Άρα µέχρι να ξεκαθαρίσουν βασικά πράγµατα και να λειτουργήσει αυτό το κράτος, εσείς βάζετε στοίχηµα µε αυτό. ∆εν θα το
πετύχετε εύκολα. ∆εν θα έχετε τόσο εύκολο αντίπαλο.
Μιλάτε για αποφάσεις στο κεντρικό ΣΧΟΠ. Αυτοί δεν θα ξεκινούν από τις τοπικές κοινωνίες, από τα δηµοτικά συµβούλια, από
τα τοπικά συµβούλια, από τα νοµαρχιακά παλιά ΣΧΟΠ; ∆εν θα
έχουν άποψη αυτοί; Ξαφνικά θα πάρει το κεντρικό ΣΧΟΠ απόφαση για µια επένδυση στην περιοχή για τροποποίηση των χρήσεων γης ή των όρων δόµησης, χωρίς να ξέρει το δηµοτικό
συµβούλιο; Γίνεται αυτό; ∆εν έχει ξαναγίνει. ∆εν νοµίζω ότι µπορεί αυτό να σταθεί σε κανένα Συµβούλιο Επικρατείας.
Άρα θα πρέπει να δούµε πώς ξεπερνούµε αυτή τη διάσταση,
κύριε Υπουργέ. Ίσως να προβλέπεται µέσα ότι θα περνάει από
τις τοπικές κοινωνίες, από τα δηµοτικά συµβούλια.
Βέβαια, ψάχνουµε να δούµε και µε τον «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ» τις νέες
αναπτυξιακές µελέτες των νέων δήµων. Συνεννοούνται πέντε
δήµοι, τρεις δήµοι, τέσσερις δήµοι. Είχε ο καθένας τη δική του
αναπτυξιακή µελέτη, το δικό του Γενικό Πολεοδοµικό Σχέδιο. Σήµερα πάµε σε ένα καινούριο.
Αφού θα γίνουν οι χωροταξικές µελέτες ή τα γενικά πολεοδοµικά των νέων δήµων, θα πρέπει τα γενικότερα χωροταξικά -είτε
αφορούν τον τουρισµό, είτε τη βιοµηχανία, γενικότερα την ανάπτυξη- να γίνουν στο άµεσο µέλλον. Ξαναλέω για το κράτος. Κι
αν πετύχουν οι δήµαρχοι που ξεκίνησαν τώρα.
Άρα πότε θα εφαρµοσθεί το ΕΣΠΑ; Κάποιοι δήµοι που δεν
έχουν πολεοδοµία, ούτε τα επόµενα δύο χρόνια, που τελειώνει το
ΕΣΠΑ, δεν θα προλάβουν να έχουν πολεοδοµία για να εκδώσουν
οικοδοµικές άδειες και να γίνουν επενδύσεις. Απλά πράγµατα!
Θέλει ένας να κάνει µία βιοµηχανία. Θα πρέπει να εκδοθεί οικοδοµική άδεια. Μόνο ο κεντρικός δήµος µπορεί να βγάλει πολεοδοµική άδεια. Οι υπόλοιποι περιµένουν να κάνουν πολεοδοµία,
να µεταφέρουν το αρχείο από τη νοµαρχία στο νέο πολεοδοµικό
γραφείο για να εκδώσουν οικοδοµική άδεια. Πότε θα γίνουν
αυτά;
Για το άρθρο που λέει για τον αιγιαλό, κύριε Υπουργέ, θα
ήθελα να σας πω το εξής: Λέει, αιγιαλό, παραλία. Μήπως µπορούµε να δούµε και τις λίµνες; Μπορεί να γίνει «fast track» και σε
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κάποια λίµνη, να µπει µέσα και η παραλίµνια περιοχή.
Όπως µπαίνει ο αιγιαλός να µπει και η παραλίµνια περιοχή.
∆ιότι εδώ δεν προβλέπεται καθόλου. ∆ιάβασα το άρθρο και δεν
µιλάει καθόλου για λίµνες. ∆εν είναι τίποτα, δηλαδή, να µπει και
να ξεκαθαρίσει και να µπουν και οι λίµνες. ∆ίπλα στη Βεγορίτιδα
να γίνει µια επένδυση στην παραλίµνια περιοχή. Λέω για το δηµόσιο κτήµα, για τη χρήση.
Ήθελα να ρωτήσω για τις απαλλοτριώσεις, για τα έργα.
Επειδή εµείς στο νοµό µας έχουµε πολλά έργα µε την ΠΑΘΕ, οι
απαλλοτριώσεις και το Κτηµατολόγιο, όπως είναι µέσα, µπορούν
να ισχύουν και για έργα για τα οποία είναι σε εξέλιξη, τα οποία
είναι µεγάλης κοινωνικής και αναπτυξιακής εµβέλειας; Θα µπορεί να ισχύσει αυτό το άρθρο, ώστε να προχωρήσει η Βουλή,
γιατί έχουν κολλήσει στο ΥΠΕΧΩ∆Ε, στο νοµικό σύµβουλο από
τη µια, στα δικαστήρια από την άλλη και έχουµε ένα τεράστιο ζήτηµα. Ρωτώ, αν µπορεί να βοηθήσει ο νόµος αναδροµικά και γι’
αυτά τα έργα.
Για τις επενδύσεις, όµως, κύριε Υπουργέ, έχω να κάνω µία παρατήρηση. ∆εν έχουν συναίσθηµα. ∆ηλαδή, γίνεται µια επένδυση
300 εκατοµµύρια, 500 εκατοµµύρια, ένα δισεκατοµµύριο. Αν δεν
έχει το project όφελος, µπορεί να χάσει και πέντε και δέκα εκατοµµύρια και να σηκωθεί να φύγει κάποιος. Ο Έλληνας που θα
µπει µε την οικογένεια µέσα, βάζοντας το συναίσθηµα, θα είναι
ο τελευταίος που θα εγκαταλείψει το κτήριο. Μέσα θα είναι, θα
δουλέψει, θα δανειστεί. Αυτό είναι το συναίσθηµα. Αυτό σίγουρα
δεν µπορούµε να το περιµένουµε από ένα µεγάλο επενδυτή.
Όµως, πρέπει µέσα από το ίδιο νοµοσχέδιο να στηρίξουµε και
την προσπάθεια που κάνουν κάποιοι Έλληνες να επενδύσουν,
γιατί αυτοί δίνουν την ψυχή τους. Είναι ο τόπος τους, είναι η οικογένειά τους, εκεί θα παλέψουν µέχρι τελευταίας ρανίδος να
σώσουν. Και είναι πολλές µικρές επιχειρήσεις και µπορούµε να
κερδίσουµε το στοίχηµα µαζί µε τις µεγάλες.
Και λέγοντας µεγάλες και µικρές, θα σας πω ότι αυτές οι επενδύσεις, το fast track, πρέπει να δηµιουργήσουν ένα κύµα επιπλέον µικρών επενδύσεων. Θα σας πω ένα παράδειγµα. Όταν
ήµουν δήµαρχος στην Κατερίνη, είχαµε µία έκταση δύο χιλιάδων
στρεµµάτων ιδιοκτησίας του δήµου. Ξεκινήσαµε, λοιπόν, µε την
πρώτη πρόταση επένδυσης και είχαν έρθει από την Κίνα αντιπροσωπεία και είπαν ότι θα κάνουν ένα εµπορικό κέντρο και τέσσερις χιλιάδες κατοικίες για να φιλοξενούνται οι Κινέζοι. Εγώ
τότε, σαν δήµαρχος, δεν µπόρεσα να ξεπεράσω τον πολιτικό
προβληµατισµό, αν θα έρθω απέναντι από τον Εµπορικό Σύλλογο. Και δεν πήγα απέναντι από τον Εµπορικό Σύλλογο και έφυγαν.
Οι δεύτεροι που ήρθαν ήταν οι Άραβες. Είχα επισκεφθεί καλεσµένος το Ντουµπάι από το συνέδριο των Global Cities, εκπροσωπούσα την Ευρώπη τότε, µου είχε έρθει πρόσκληση και
ήρθαν οι άνθρωποι. Αυτοί είδαν ότι σε µία περιοχή στην οποία
υπάρχει χαµηλή καλλιέργεια και υπάρχουν λιπάσµατα δίπλα στη
θάλασσα δεν επενδύουν.
Η τρίτη πρόταση ήταν, µετά από µελέτη, να κάνουµε ένα θεµατικό πάρκο για τη µυθολογία του Ολύµπου. Είχαµε τις µελέτες,
προχωρήσαµε, δεν κάναµε ποτέ ΣΟΑΠ, για να µπορούµε να προχωρήσουµε, να ετοιµάσουµε τη µελέτη και πάνω στη µελέτη και
στο στόχο που θέλαµε, να δηµιουργήσουµε τις ζώνες οικιστικού
ελέγχου, να νοµοθετηθούν, δηλαδή και σε αυτήν την προσπάθεια είχαµε δέκα προσφορές.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Α’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΝΙΩΤΗΣ)
Η πιο καλή προσφορά ήταν από κάποια ελληνική τράπεζα -δεν
θα πω το όνοµα- 240 εκατοµµύρια, ώστε να γίνει ξενοδοχειακή
µονάδα, να γίνει το θεµατικό πάρκο και παράλληλα, στην ίδια περιοχή να γίνουν µικρές βιοτεχνίες, από τις οποίες άλλες θα κάνουν µπρελόκ, άλλες θα ασχολούνται µε την παραγωγή σεντονιών ή µαξιλαριών ξενοδοχείων. ∆ηλαδή, θα δηµιουργούσαµε
ένα θεµατικό χώρο, πέρα από το όφελος που θα είχε ο επενδυτής, θα δηµιουργούσαµε µικρές βιοτεχνίες µε παράλληλες δράσεις µε αυτήν που είχαµε πέρυσι.
Θα ήθελα, λοιπόν, κύριε Υπουργέ, αν µπορούσαµε όλες αυτές
οι επενδύσεις -διότι θα ψηφίσουµε το νόµο και θα ψάχνουµε τους
επενδυτές- να είναι κυµατοειδείς, δηλαδή να παράγουν άλλες µι-
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κρότερες επενδύσεις πάνω στις οποίες µπορούν να κινηθούν και
οι Έλληνες επιχειρηµατίες µε µικρότερες επενδύσεις και να δηµιουργηθούν πολλές θέσεις εργασίας.
Εγώ, πάντως, σας συγχαίρω για την πρωτοβουλία και στο
βαθµό που µπορώ να βοηθήσω κι έχω κάποιες γνώσεις, είµαι στη
διάθεσή σας να σας κάνω και τις δικές µου προτάσεις.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Κύριε Υπουργέ, πριν πάρετε το λόγο για λίγο, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι
τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω δυτικά θεωρεία
της Βουλής, αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση της
αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για την
ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας
της Βουλής των Ελλήνων, τριάντα επτά µαθητές και µαθήτριες
και τρεις εκπαιδευτικοί συνοδοί τους από το 1ο Γυµνάσιο Σοφάδων Καρδίτσας.
Η Βουλή τους καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, έχω ζητήσει το
λόγο για λίγο.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Έχει ζητήσει το λόγο
πριν και ο κύριος Υπουργός. Όµως, απ’ ό,τι βλέπω, ο κύριος
Υπουργός παραχωρεί τη σειρά στον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ κ. Παναγιώτη Λαφαζάνη, ο οποίος προσέρχεται για τρία λεπτά, αλλά έχει δικαίωµα να οµιλήσει επί οκτάλεπτο,
οπότε θα κρίνετε εσείς, κύριε συνάδελφε.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ
και ευχαριστώ και τον κύριο Υπουργό για την καλοσύνη του.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΤΑΛΗΣ: Και τους Βουλευτές, κύριε συνάδελφε.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Βεβαίως και τους Βουλευτές.
Αλίµονο! Όλο τον κόσµο!
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Και τον Κανονισµό,
κύριε συνάδελφε, επειδή προηγείται ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος. Να ζητήσει συγγνώµη, δηλαδή, γιατί αξιοποιεί τον
Κανονισµό;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: ∆εν παραβιάζω τον Κανονισµό,
αλίµονο. Πράγµατι, όµως, πρέπει να σας ευχαριστήσω, γιατί ο
Βουλευτής τελικά είναι ο πιο αδικηµένος σ’ αυτήν την Αίθουσα.
Πρέπει να περιµένει πάρα πολλές ώρες -το έχω ζήσει- χωρίς
να ξέρει αν και πότε θα µιλήσει. Χάνει όλη την ηµέρα του για να
µιλήσει επτά λεπτά. Είναι, δηλαδή, απίστευτη η ταλαιπωρία. Κάποτε, ίσως βελτιώσουµε τις λειτουργίες σ’ αυτήν την Αίθουσα,
ώστε να ξέρουν και οι Βουλευτές πότε περίπου µιλούν, όχι ακριβώς, ώστε να κανονίζουν και το ηµερήσιο πρόγραµµά τους.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Πάντως, βλέπω, κύριε
Κοινοβουλευτικέ Εκπρόσωπε, ότι µίλησαν ήδη είκοσι τρεις συνάδελφοι. Να µη δηµιουργούµε την εντύπωση ότι φιµώνονται οι
Βουλευτές.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Όχι, δεν είπα αυτό. ∆εν είπα ότι
φιµώνονται. Αλίµονο! Άλλο είπα. Νοµίζω ότι ήµουν σαφής.
Ο κύριος Υπουργός µας είπε ότι η Ελλάδα ανήκει στους Έλληνες. Θυµήθηκε µάλλον ένα παλιό σύνθηµα. Εγώ είχα να το
ακούσω καµµιά εικοσαριά χρόνια τουλάχιστον. Εγώ θα έλεγα ότι
αν κοιτάξουµε τον προϋπολογισµό, που έφερε σήµερα η Κυβέρνηση, προβλέπει 15 δισεκατοµµύρια περίπου ευρώ µνηµονιακά
µέτρα. Η Ελλάδα ανήκει στους Έλληνες, αλλά οι Έλληνες αυτοί
µέσα στο 2011 θα πληρώσουν 15 δισεκατοµµύρια ευρώ. Αστρονοµικό ύψος! Κι εγώ σας ρωτώ: Σ’ αυτήν την Ελλάδα που ανήκει
στους Έλληνες, προϋπολογισµό φέρατε ή στήσατε λαιµητόµο
σε βάρος του τόπου και του ελληνικού λαού;
∆υστυχώς, η Ελλάδα δουλεύει, πληρώνει και ανήκει στους πιστωτές της. Η Ελλάδα αυτήν τη στιγµή εργάζεται και πορεύεται
για το εγχώριο και το διεθνές χρηµατιστικό και χρηµατοπιστωτικό κεφάλαιο. Αυτή είναι η πραγµατικότητα.
Θα ήθελα να κάνω µερικές παρατηρήσεις, διότι σωστά είπε ο
κ. Γείτονας ότι µιλάµε για τα άρθρα. Θα ήθελα να κάνω δύο παρατηρήσεις επί των συγκεκριµένων άρθρων, πέρα από αυτά που
είπα χθες και τα οποία ήταν συγκεκριµένα πάνω στο νοµοσχέδιο.
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Στην ουσία, εδώ δεν έχουµε ένα νοµοσχέδιο, κύριε Υπουργέ,
το οποίο το φέρνετε µόνο για τις µεγάλες στρατηγικού χαρακτήρα –ας το πούµε έτσι- επενδύσεις, που και γι’ αυτό εµείς δεν
το επικροτούµε και δεν το εγκρίνουµε. Στην ουσία, αυτό που µας
φέρατε είναι ο νέος αναπτυξιακός νόµος, διότι οποιαδήποτε
επένδυση µπορεί να την κρίνετε εσείς κατά το δοκούν ότι έχει
ιδιαίτερη σηµασία και για το περιβάλλον και για την καινοτοµία.
Κάθε επένδυση, άλλωστε, έχει τέτοια στοιχεία ή µπορεί να επικαλεστεί κάποιος ότι έχει τέτοια στοιχεία και να τα εντάσσεται σ’
αυτόν το νόµο. Είναι τόσο πλατύς και ανοιχτός ο ορισµός των
επενδύσεων, που µπορούν να ενταχθούν σ’ αυτό το νοµοσχέδιο,
που µπορεί να περιλαµβάνει όλες σχεδόν τις επενδύσεις και µε
µεγάλη ευκολία να επικαλείστε αυτόν το νόµο και µε απλές αποφάσεις να προχωράτε στην ένταξή τους σε τέτοιου είδους ρυθµίσεις, οι οποίες –επιτρέψτε µου να πω– παραβιάζουν όλη την
πολεοδοµική, περιβαλλοντική και φορολογική νοµοθεσία και καταστρατηγούν σχεδόν απόλυτα και το Σύνταγµα, όπως αναφέρει και η έκθεση της Επιστηµονικής Επιτροπής της Βουλής.
∆εν βλέπω να έχετε κάνει τις αντίστοιχες αλλαγές στο νόµο,
ώστε να τον προσαρµόσετε στις παρατηρήσεις που κάνει η Επιστηµονική Επιτροπή της Βουλής. Και αναρωτιέµαι, γιατί γίνονται
αυτές οι εκθέσεις της Επιστηµονικής Επιτροπής της Βουλής; ∆εν
πρέπει να λαµβάνονται υπ’ όψιν όταν λένε ότι συγκεκριµένες διατάξεις του νοµοσχεδίου αντιβαίνουν σε θεµελιώδεις ρυθµίσεις
της δηµοκρατίας µας και του ίδιου του Συντάγµατος;
Ένα ερώτηµα θα ήθελα να θέσω και καταλήγω πέραν των
άλλων που θα µπορούσα να τονίσω…
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΜΠΟΥΚΗΣ (Υπουργός Επικρατείας): Πρόταση έχετε για τον ορισµό; Γιατί είναι δύσκολο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Εγώ σας είπα ότι για τις στρατηγικές επενδύσεις και το πλαίσιο που βάζετε, εµείς διαφωνούµε.
Από εκεί και πέρα, όµως, δεν είναι δυνατόν να λέτε ότι όποια
επένδυση – για παράδειγµα- έχει µια σηµασία για το περιβάλλον
γιατί κάνει καινοτοµίες κ.λπ. να λέτε ότι «µπορώ να την εντάξω».
Πρέπει να βάζετε κάποιο πλαίσιο, κάποιο όριο έστω.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΜΠΟΥΚΗΣ (Υπουργός Επικρατείας):
Κάποια πρόταση έχετε;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Αυτή τη στιγµή δεν είµαι σε θέση
να σας πω το συγκεκριµένο πλαίσιο και όριο. ∆εν έχω και τις
δυνατότητες, αν θέλετε, τις τεχνοκρατικές κι εγώ προσωπικά και
οι συνεργάτες µου, αλλά και το κόµµα, αυτή τη στιγµή να
επεξεργαστούµε µε τέτοια λεπτοµέρεια τέτοιου είδους προτάσεις. Αλλά, προφανώς, κανείς πρέπει να βάζει και κάποια
ποσοτικά κριτήρια τα οποία να είναι χαλαρά µεν, αλλά να µην
επιτρέπουν σε κάθε Υπουργό –δεν µιλάω πάντοτε για εσάς, αλλά
για τον εκάστοτε Υπουργό- να αυθαιρετεί.
Τελειώνω µε µία ακόµα παρατήρηση που αφορά τη φορολογία. Αυτό είναι µείζον θέµα αντισυνταγµατικότητας του
νοµοσχεδίου σας, το οποίο δεν µπορείτε να το κάνετε. ∆εν
µπορείτε, δηλαδή, στο όνοµα ότι µία επιχείρηση έρχεται εδώ ή
επειδή µία επένδυση είναι πολύ µεγάλη να πείτε, εφαρµόζω γι’
αυτήν την επιχείρηση ένα ειδικό φορολογικό καθεστώς,
επαναφέρω, ας πούµε, το αφορολόγητο αποθεµατικό γι’ αυτήν
την επένδυση, αλλάζω τη φορολογία των µερισµάτων. Πώς θα
την αλλάξετε; Με υπουργικές αποφάσεις; Με προεδρικά
διατάγµατα; Θα φέρετε ειδική διάταξη νόµου;
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΜΠΟΥΚΗΣ (Υπουργός Επικρατείας): Ναι
θα φέρω.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Με συγχωρείτε, αλλά αν θα
φέρετε ειδική διάταξη νόµου, τι νόηµα έχει αυτή η γενική
αναφορά σας στο ειδικό φορολογικό καθεστώς; Αυτό µπορείτε
να το κάνετε για οποιαδήποτε επένδυση ανά πάσα στιγµή. Να
γίνει, δηλαδή, µία επένδυση και να πείτε, ειδικά γι’ αυτήν την
επένδυση; ∆εν συζητάω αυτήν τη στιγµή τη συµβατότητα µε την
κοινοτική νοµοθεσία οποιασδήποτε ειδικής φορολογικής
ρύθµισης. Αυτό το αφήνω στην άκρη προς το παρόν. ∆εν είναι
αυτό που θέλω να θίξω, εν πάση περιπτώσει, µε αυτήν την
παρέµβαση. Αλλά σας λέω: πώς είναι δυνατόν µε µία γενική
διάταξη, η οποία παραπέµπει σε αποφάσεις, να εφαρµόζετε
ειδικά φορολογικά καθεστώτα τα οποία αφορούν επιλεκτικά µία
επένδυση και µία επιχειρηµατική παρέµβαση στην Ελλάδα; Αυτό
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είναι πρωτοφανές. Είναι πρωτοφανές σαν µεθοδολογία. Είναι,
όµως, και επί της ουσίας απαράδεκτο, διότι αφήνετε την
ευχέρεια και δίνετε τη δυνατότητα -ή και τη σκέψη- σε
οποιονδήποτε επενδυτή µπορεί να έρθει στην Ελλάδα -αν θα
έρθει και όποτε έρθει- να φανταστεί ότι έχετε την ευχέρεια να
κάνετε θαύµατα µε αυτές τις διατάξεις όσον αφορά τη
φορολογία του.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου
οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Αντιλαµβάνεστε ότι έτσι, αντί για καλό, θα φέρετε ένα ακόµα
µεγαλύτερο κακό. ∆ηλαδή, αντί να έρθουν επενδύσεις, θα
έρθουν µόνο εφόσον τους προσφέρετε…
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ: Καµµιά πρόταση έχετε, κύριε
Λαφαζάνη;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Η πρόταση είναι σαφής.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Φοβούµαι ότι δεν µπορεί
να αναπτύξει πρόταση µέσα σε ένα λεπτό.
Παρακαλώ να ολοκληρώσετε, κύριε Λαφαζάνη.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Η φορολογία είναι µία και ενιαία.
Και πρέπει να είναι µία φορολογία η οποία να αντιστοιχεί στις
ανάγκες και του ελληνικού λαού και τις χώρας όσον αφορά τις
επιχειρήσεις. Αν αρχίσετε την ειδική φορολόγηση και την
επιµερίζετε κατά επιχείρηση και µάλιστα µε τέτοιον αυθαίρετο
τρόπο -αυτή είναι η πρόταση µου- δεν βγάζετε πουθενά.
Οδηγείτε τα πράγµατα σε απόλυτο αδιέξοδο.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ευχαριστούµε πολύ,
κύριε Λαφαζάνη.
Ο κύριος Υπουργός έχει το λόγο.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΜΠΟΥΚΗΣ (Υπουργός Επικρατείας):
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Απλώς θέλω να κάνω µερικές
νοµοτεχνικές βελτιώσεις.
Στο άρθρο 10, παράγραφος 4, προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Σε περίπτωση αµφισβήτησης του ιδιοκτησιακού καθεστώτος
των ακινήτων ενώπιον των αρµοδίων διοικητικών επιτροπών, η
διάταξη αυτή δεν εφαρµόζεται.»
∆εύτερον, επί του άρθρου 7, «Πολεοδοµικές ρυθµίσεις», στην
παράγραφο 1, στο τέλος, προστίθεται: «Η διάταξη ισχύει µέχρι
ολοκλήρωσης του Εθνικού Χωροταξικού Σχεδίου.»
Ερµηνευτική δήλωση. Προς αποφυγή καταστρατήγησης του
άρθρου 1…
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ: ∆ιευκρινίστε, κύριε Υπουργέ, ποιο
Εθνικό Χωροταξικό εννοείτε.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΜΠΟΥΚΗΣ (Υπουργός Επικρατείας): Το
νέο Χωροταξικό.
Έρχοµαι στην ερµηνευτική δήλωση, για να αποφύγουµε ένα
φαινόµενο –θέλω να το εξηγήσω στο Σώµα- το οποίο µπορεί να
είναι το εξής:
Κάποιος έχει πολλές, αν θέλετε, επενδύσεις, τις οποίες τις συνενώνει νοµικά, κάνοντας µία εταιρεία σε έναν όµιλο. Και µ’ αυτό
τον τρόπο είναι δυνατόν να επιτευχθούν τα κριτήρια. Αυτό µπορεί να ισχύσει κυρίως σε θέµατα αιολικής ενέργειας.
Νοµίζω ότι είναι χρήσιµη η ερµηνευτική δήλωση, επί του άρθρου 1, ως εξής: «Όσον αφορά τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις υπαγωγής και της ακόλουθης ένταξης στρατηγικών επενδύσεων στις διαδικασίες του υπό ψήφιση νοµοσχεδίου, θα ήθελα
να αποσαφηνίσω ότι αυτά δεν αφορούν περιπτώσεις καταχρηστικής σώρευσης επιχειρηµατικών σχεδίων σε ένα επενδυτικό
σχέδιο.
Κριτήριο για την υπαγωγή από τη ∆ΕΣΕ ενός επενδυτικού σχεδίου αποτελεί αυτό να έχει µία κοινή και ενιαία επιχειρηµατική
λογική. Να µην αποτελεί το άθροισµα επιµέρους σχεδίων που
έχουν ήδη αδειοδοτηθεί, αλλά να συγκροτεί ένα ενιαίο σχέδιο. Η
κάθε επένδυση θα πρέπει εποµένως να χαρακτηρίζεται από οικονοµική, επιχειρηµατική και αδειοδοτική αυτοτέλεια. Σε καµµία
περίπτωση δεν αρκεί η πρόφαση µιας νοµικής αυτοτέλειας, αλλά
απαραίτητη είναι µία εξ υπαρχής επιχειρηµατική ενότητα».
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Κύριε Υπουργέ, για τις
νοµοτεχνικές βελτιώσεις, θα παρακαλούσα να κατατεθούν εντός
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ολίγου στα Πρακτικά και να διανεµηθούν στους συναδέλφους.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΜΠΟΥΚΗΣ (Υπουργός Επικρατείας): Ναι,
κύριε Πρόεδρε, τα καταθέτω.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Επικρατείας κ. Χαράλαµπος Παµπούκης καταθέτει για τα Πρακτικά τις προαναφερθείσες νοµοτεχνικές βελτιώσεις, οι οποίες έχουν ως εξής:
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΚΒ’ - 18 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010

ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεχίζουµε τον κατάλογο των οµιλητών.
Καλείται στο Βήµα η κ. Μαρία Μίχου, Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ
για οκτώ λεπτά.
ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, διεξάγεται στην Ολοµέλεια µία ουσιαστική συζήτηση για ένα σηµαντικό νοµοσχέδιο για την επιτάχυνση και
διαφάνεια υλοποίησης στρατηγικών επενδύσεων. Γιατί; Γιατί
γνωρίζουµε πολύ καλά όλοι ότι ο δύσκολος δρόµος εξόδου από
την οικονοµική κρίση, απαιτεί µία διπλή προσπάθεια. Από τη µία
πλευρά η προσπάθεια εξυγίανσης των δηµοσιονοµικών µεγεθών
και από την άλλη η ανάπτυξη, κερδίζοντας το στοίχηµα προσέλκυσης επενδύσεων.
Κατά τον πρώτο χρόνο διακυβέρνησης οι ενέργειες επικεντρώθηκαν στην προσπάθεια δηµοσιονοµικής εξυγίανσης, µε
εντυπωσιακά κατά την άπόψή µου αποτελέσµατα. Η επιλογή
αυτή, αν και αµφισβητήθηκε από την Αντιπολίτευση, δικαιώνεται
ουσιαστικά, γιατί τα αποτελέσµατα, όπως ανέφερα, είναι όντως
εντυπωσιακά.
Η εµπιστοσύνη που µας έδειξαν οι πολίτες, µετά από σηµαντικές θυσίες που έχουν γίνει, µας δίνουν τη δυνατότητα να κάνουµε πράξη τη δέσµευση για οικονοµική ανάπτυξη. Μια
ανάπτυξη που θα είναι ο βασικός µας σύµµαχος, κατά της ανεργίας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το παρόν σχέδιο νόµου αποτελεί ένα σηµαντικό βήµα σε αυτή την κατεύθυνση. Επιδιώκει να
καταστήσει τη χώρα µας έναν ελκυστικό προορισµό για ξένες
επενδύσεις. Βασικός του στόχος είναι η καταπολέµηση της γραφειοκρατίας. Μια γραφειοκρατία που φρενάρει τους επενδυτές,
καθώς κοστίζει σε χρόνο και χρήµα.
Πολλοί από εδώ µέσα, αλλά και άλλοι έξω από εδώ γνωρίζουν
ότι στις γειτονικές µας χώρες, όπως είναι η Βουλγαρία, η Ρουµανία και άλλες Βαλκανικές χώρες, έχουν από καιρό θεσπίσει
διαδικασίες ταχείας αδειοδότησης επενδύσεων, µε παράλληλη
παροχή κινήτρων. Τα αποτελέσµατα τους έχουν δικαιώσει πανηγυρικά, έχουν δικαιωθεί δηλαδή πανηγυρικά.
Η χώρα µας δε βρίσκεται στην πρώτη πεντάδα των ξένων επενδυτών στις γειτονικές χώρες µε συνολικά επενδεδυµένα κεφάλαια, περίπου 10 δισεκατοµµύρια ευρώ. Από αυτά, το ένα
δισεκατοµµύριο βρίσκεται στα Σκόπια και µεταφράζεται σε είκοσι χιλιάδες θέσεις εργασίας. Οι αριθµοί νοµίζω ότι µιλούν από
µόνοι τους.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η δηµιουργία ενός σταθερού
επενδυτικού πλαισίου αποτελεί ένα πολύ σηµαντικό πρώτο βήµα.
Όµως, κατά τη γνώµη µου, αυτό το βήµα θα πρέπει να συνοδευτεί από µια σαφή πολιτική επιλογή, µια επιλογή που θα απαντά
στο ερώτηµα «τι επενδύσεις θέλουµε να προσεγγίσουµε;».
Σίγουρα θέλουµε επενδύσεις που θα συµβάλουν στη γενικότερη ανάπτυξη της χώρας και θα λειτουργήσουν ως µοχλός ενίσχυσης των εγχώριων επιχειρήσεων, άρα κατ’ επέκταση αυτών
που τονώνουν την ελληνική αγορά.
Το µοντέλο ανάπτυξης που θα εφαρµόσουµε πρέπει να ενισχύει τις ελληνικές επιχειρήσεις, ιδίως µάλιστα τις µικροµεσαίες
που αποτελούν τον κορµό της ελληνικής οικονοµίας. Αυτές πρέπει να στηρίξουµε. Αυτές µας έχουν ανάγκη. Αυτές µπορούν να
δηµιουργήσουν βιώσιµη ανάπτυξη. Αυτές µπορούν να προσφέρουν νέες θέσεις εργασίας σε ένα καταρτισµένο ποιοτικό και όχι
φθηνό εργατικό δυναµικό.
Για το λόγο αυτόν θεωρώ µεγάλης σηµασίας την πρόβλεψη
του άρθρου 1, παράγραφος στ’, η οποία θεωρεί στρατηγικές
όσες επενδύσεις δηµιουργούν υπεραξία στο χώρο της εκπαίδευσης, της έρευνας και της τεχνολογίας.
Η πρόβλεψη αυτή πρέπει, κατά την άποψή µου, να συµπληρωθεί µε την παροχή γενναίων οικονοµικών κινήτρων σε όσους
επενδυτές επιλέξουν δύο κατευθύνσεις.
Πρώτον, να απευθύνουν τα προϊόντα τους στην ελληνική
αγορά σε συνεργασία µε τις ελληνικές επιχειρήσεις και, δεύτερον, σε όσους επενδύσουν στην προώθηση των ποιοτικών, ανταγωνιστικών ελληνικών προϊόντων στις αγορές του εξωτερικού.
Με τον τρόπο αυτό θεωρώ ότι εξασφαλίζεται µια µακροχρόνια,
ισόρροπη ανάπτυξη προς όφελος του συνόλου της οικονοµίας,
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µια ανάπτυξη που θα δώσει προοπτική στους νέους Έλληνες επιστήµονες, για να µείνουν και να προοδεύσουν στη χώρα τους.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στο σηµείο αυτό θα ήθελα να
κάνω µία πρόταση: Ένα πολύ σηµαντικό κίνητρο για την προσέλκυση επενδύσεων είναι η δηµιουργία αισθήµατος ασφάλειας
στον επιχειρηµατικό κόσµο. Η Ρωσία θεωρώ ότι αποτελεί ένα
καλό παράδειγµα στον τοµέα αυτό, γιατί µε το νόµο περί ξένων
επενδύσεων, που τέθηκε σε ισχύ στις 14-7-1999, προέβλεψε οικονοµική αποζηµίωση σε περίπτωση που ξένος επενδυτής υποστεί ζηµιές από παράνοµες ενέργειες κρατικών οργάνων. Έτσι
κάθε επιχειρηµατίας γνωρίζει ότι η βιωσιµότητα της επένδυσής
του εξαρτάται αποκλειστικά από τον ίδιο και όχι από αστάθµητους παράγοντες. Μια τέτοια πρόβλεψη στο παρόν σχέδιο νόµου
θεωρώ ότι θα συνέβαλε θετικά.
Η σταθερότητα, όµως, του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος
πρέπει να εξασφαλίζεται και για όσο χρόνο οι επενδύσεις βρίσκονται σε εξέλιξη. Γι’ αυτό ουσιαστική είναι και η πρόβλεψη της
παραγράφου 4 του άρθρου 25, που βρίσκεται φυσικά στη σωστή
κατεύθυνση. Πρέπει, όµως, κατά τη γνώµη µου, το σταθερό φορολογικό πλαίσιο και τα υπόλοιπα φορολογικά κίνητρα να ισχύσουν για όλες τις επενδύσεις, ανεξαρτήτως µεγέθους. Άλλωστε
δεν πρέπει να ξεχνάµε ότι το πρόβληµα της ανταγωνιστικότητας
της ελληνικής οικονοµίας είναι συνολικό και δεν αφορά µόνο τις
µεγάλες επενδύσεις.
Κλείνοντας, θα ήθελα να κάνω µία ακόµη µικρή παρατήρηση,
ότι η αργοπορία που παρατηρείται στην έκδοση των αδειών δεν
οφείλεται πάντοτε στην περιορισµένη αποδοτικότητα ορισµένων
δηµοσίων υπαλλήλων. Σε αρκετές περιπτώσεις τα προβλήµατα
προκύπτουν από εγγενείς αδυναµίες της ελληνικής ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης. Για το λόγο αυτόν θεωρώ ότι το αίτηµα των περιβαλλοντικών οργανώσεων, αλλά και, όπως υποστηρίζεται και από
την ΟΚΕ, για ενοποίηση των αδειοδοτικών διαδικασιών κινείται
στη σωστή κατεύθυνση.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Το λόγο έχει για οκτώ
λεπτά, επίσης, ο Βουλευτής Μαγνησίας του ΠΑΣΟΚ κ. Κωνσταντίνος Καρτάλης.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΤΑΛΗΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
θα ήθελα να σηµειώσω ευθύς εξαρχής ότι το σχέδιο νόµου το
οποίο συζητάµε προσπαθεί να αποκαταστήσει τους ρυθµούς
ανάπτυξης, τους οποίους δεν συναντά εύκολα η ελληνική διοίκηση στην πορεία της, όταν δροµολογεί επενδυτικά και άλλα
σχέδια. Θα µπορούσα, λοιπόν, να πω ότι είναι ένα crash test για
την ικανότητα του κράτους να αναθεωρήσει, να αναδιοργανώσει
τις υπηρεσίες του και να δροµολογήσει µε ένα ταχύτερο, αλλά
και ορθότερο τρόπο τις επενδύσεις που χρειάζεται η οικονοµία
µας.
Και επειδή γίνεται πάντα συζήτηση για την περιβαλλοντική νοµοθεσία και κατά πόσον αυτή ή το περιβάλλον και η προστασία
του αποτελούν τροχοπέδη για την ανάπτυξη, θα πω το εξής: Θα
πρέπει να έχουµε υπ’ όψιν µας ότι µία επένδυση, η οποία θα γίνει
στη Γερµανία ή στη ∆ανία, αντιµετωπίζει ακριβώς, µα ακριβώς
το ίδιο περιβαλλοντικό πλαίσιο νοµοθεσίας που αντιµετωπίζει και
στην Ελλάδα. Γιατί και οι τρεις αυτές χώρες, η Ελλάδα, η ∆ανία
και η Γερµανία, είναι µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν
την ευθύνη και την υποχρέωση να εφαρµόζουν το κοινοτικό κεκτηµένο σε θέµατα προστασίας του περιβάλλοντος.
Άρα, πώς η επένδυση αυτή γίνεται ταχύτερα στη ∆ανία και στη
Γερµανία και αργότερα στην Ελλάδα; ∆εν είναι το περιβάλλον
και η προστασία του που αποτελούν την τροχοπέδη της ανάπτυξης. Αντίθετα, είναι η έλλειψη ενός ουσιαστικού χωροταξικού
σχεδιασµού, είναι η πολυνοµία, η γραφειοκρατία, η ελλιπής επιστηµονική στελέχωση των υπηρεσιών του κράτους, που δηµιουργούν, αν θέλετε, εκείνες τις καθυστερήσεις, που προκαλούν
το πρόβληµα στις επενδύσεις. Και πάντα θα γνωρίζουµε ότι θα
υπάρχει µια χώρα, η οποία θα έχει χαλαρότερη περιβαλλοντική
νοµοθεσία από τη χώρα µας. ∆εν θα σηµαίνει σ’ αυτή την περίπτωση ότι θα πρέπει πάντα να κάνουµε εµείς αβαρία στη νοµοθεσία µας για να προσελκύσουµε περισσότερες επενδύσεις.
Αυτό που πρέπει να κάνουµε είναι να φτιάξουµε ένα αναπτυ-
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ξιακό πλαίσιο που να είναι ουσιαστικό, να µειώσουµε το µη µισθολογικό κόστος της εργασίας, να βελτιώσουµε τη γραφειοκρατία, να κάνουµε τους νόµους λιγότερο περίπλοκους, να
εναρµονίσουµε τα δύο επίπεδα διοίκησης και την Κυβέρνηση, ως
τρίτο επίπεδο διοίκησης, µεταξύ τους σε ό,τι αφορά στις διοικητικές διαδικασίες, προφανώς να εξασφαλίσουµε σταθερότητα το ανέφερε προηγουµένως η συνάδελφος κ. Μίχου- και φορολογική, αλλά και χωροταξική σταθερότητα, µε την έννοια ότι θα
πρέπει να γνωρίζει ο επενδυτής ότι δεν θα αλλάξει σε µερικούς
µήνες, σε ένα χρόνο το χωροταξικό πλαίσιο σε µια συγκεκριµένη
περιοχή, σε µια συγκεκριµένη, αν θέλετε, θεµατική ενότητα του
τουρισµού ή της βιοµηχανίας. Γιατί έτσι διασφαλίζει την επένδυσή του και διασφαλίζει και την επέκταση των δραστηριοτήτων
του, συνδέοντας τις περιοχές της χώρας σε δικτυακή µορφή, γεγονός που κάνει τις οικονοµίες κλίµακας ακόµη καλύτερες.
Χωροταξική, λοιπόν, νοµοθεσία. Αξίζει τον κόπο να δούµε πώς
γίνεται σε άλλες χώρες. Γίνεται µε αυξηµένη πλειοψηφία στο Κοινοβούλιο, έτσι ώστε να έχει αντοχή στο χρόνο και γίνεται µε έναν
τρόπο που εκφράζει αποτελεσµατικότερα τις τοπικές κοινωνίες.
Επιπροσθέτως, σε πολλές από τις περιπτώσεις των επενδύσεων
στο εξωτερικό, διαπιστώνουµε ότι εφαρµόζεται η γαλλική προσέγγιση –ο αγαπητός Υπουργός το ξέρει πολύ καλά- των προσωρινών νόµων, νόµων που έχουν διάρκεια και στο τέλος τους
γίνεται µια αποτύπωση της αξίας εφαρµογής τους, της επιτυχίας
τους και στη συνέχεια επεκτείνεται το νοµοθετικό πλαίσιο σε µια
επόµενη χρονική περίοδο.
Αυτά είναι πράγµατα, που πρέπει να τα συζητήσουµε για να
ολοκληρώσουµε ένα σαφές αναπτυξιακό πλαίσιο στη χώρα µας
και να µη βασιζόµαστε σε προσπάθειες που είναι πολύ σηµαντικές, σαν αυτή του Υπουργείου που αφορά τις επενδύσεις, που
όµως δεν λύνουν τα γενικότερα προβλήµατα της ελληνικής διοίκησης και του ελληνικού επενδυτικού κλίµατος.
Επίσης, ακούµε αυτό το διάστηµα πολλές συζητήσεις για τις
επενδύσεις και νοµίζω ότι πολλοί από µας έχουν συζητήσει µε
επενδυτές που είναι πολύ ενοχληµένοι από τη νοµοθεσία στη
χώρα µας, από τα εργασιακά προβλήµατα, από τα προβλήµατα
του κόστους. Όµως, είναι οι ίδιοι επενδυτές, αγαπητοί συνάδελφοι, που θα δεχθούν τους ίδιους νόµους σε µια άλλη χώρα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Άρα έχουµε µια παθογένεια στη συµπεριφορά µας, έχουµε ένα
πρόβληµα στην ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας, το οποίο
πρόβληµα έχει δυο όψεις: και τον κλάδο της επιχειρηµατικότητας και τον κλάδο βεβαίως του κράτους, µε τα προβλήµατα που
περιέγραψα νωρίτερα.
Μπορώ να σας πω ότι στη δική µου εκλογική περιφέρεια υπάρχει µια βιοµηχανία, η οποία ενώ αντιµετωπίζει προβλήµατα, αν
θέλετε, βιωσιµότητας, αρνείται πεισµατικά να ενταχθεί στα προγράµµατα του ΟΑΕ∆ για την επιδότηση του µη µισθολογικού κόστους εργασίας, γιατί αν ενταχθεί δεν θα έχει δικαίωµα να
απολύσει για δεκαοκτώ µήνες.
Άρα πρέπει να υπάρχει µια συναντίληψη µεταξύ του επιχειρηµατικού κόσµου και του κράτους, για να µπορέσουν τα πράγµατα
να πάνε µπροστά. Είναι αµφίδροµη η σχέση και όσο η σχέση
αυτή δεν είναι αµφίδροµη, τα προβλήµατα θα πολλαπλασιάζονται.
Άκουσα και τη συζήτηση, η οποία έγινε για το «πόθεν έσχες».
Είναι νοµίζω πολύ σηµαντικό σε µια εποχή κρίσης να εκπαιδεύουµε τους πολίτες ώστε να τηρούνται οι διαδικασίες του νόµου.
Νοµίζω ότι το πόθεν έσχες όχι µόνο χρειάζεται να υπάρχει, αλλά
να αυστηροποιείται. Και νοµίζω ότι θα πρέπει να προσέχουµε
όταν αποκτώνται εµπράγµατα δικαιώµατα µε ένα πόθεν έσχες
που δεν ελέγχεται. Με άλλα λόγια, αυτό που έχουµε υποχρέωση
να κάνουµε είναι να βοηθήσουµε την ανάπτυξη, αλλά να µην κάνουµε παρεκκλίσεις από κανόνες πολιτικής ηθικής, που θα µας
δηµιουργήσουν προβλήµατα την επόµενη µέρα.
Κύριε Υπουργέ, στο νοµοσχέδιό σας έγιναν πολλές διορθώσεις, οι οποίες αποκαθιστούν προβλήµατα ή ανησυχίες, τις
οποίες εκφράσαµε σε σχέση µε τη χωροταξία και το περιβάλλον,
την πολεοδοµία. Και νοµίζω ότι είναι προς τιµή του Υπουργού και
των συνεργατών του που δροµολόγησαν αυτές τις διαφοροποιήσεις.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Χαίροµαι ιδιαίτερα για την ανακοίνωση, την οποία έκανε µόλις
προηγουµένως ο κύριος Υπουργός, για το άρθρο 7, προσθέτοντας ένα εδάφιο, µε το οποίο λέει ότι η παράγραφος 1 του άρθρου 7 θα έχει εφαρµογή µέχρι να αναθεωρηθεί και να
επικυρωθεί από τη Βουλή των Ελλήνων ως κώδικας ο νέος Γενικός Εθνικός Χωροταξικός Σχεδιασµός.
Αυτό δηµιουργεί συνέχεια, γιατί ισχύει ο Εθνικός Χωροταξικός
Σχεδιασµός που είχε ψηφίσει η Βουλή των Ελλήνων και δηµιουργεί, αν θέλετε και ασφάλεια δικαίου για την επόµενη µέρα,
όταν θα εγκριθεί ο επόµενος χωροταξικός σχεδιασµός.
Όταν όµως πάµε και πάλι στο άρθρο 24, θα ήθελα να επαναλάβω και πάλι, κύριε Υπουργέ, ότι θα πρέπει να συνεκτιµήσετε τώρα βεβαίως είµαστε στο τέλος της διαδικασίας συζήτησης- τη
συνέργεια, αν θέλετε, των άρθρων 7 και 24. Ας παραµείνουν
όπως έχουν µε την προσθήκη που κάνατε. Νοµίζω ότι βοηθήσατε
πολύ την κατάσταση.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΜΠΟΥΚΗΣ (Υπουργός Επικρατείας): Τα 8
και 24.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΤΑΛΗΣ: Ναι.
Το άρθρο 24, εν πάση περιπτώσει, για τα ΕΣΟΑΠ θα πρότεινα
στην παράγραφο 1 στην έβδοµη γραµµή η λέξη «µπορεί» να διαγραφεί. Να είναι, δηλαδή, υποχρεωτική η κατάρτιση των ειδικών
σχεδίων ολοκληρωµένης ανάπτυξης γιατί αυτό δηµιουργεί
ασφάλεια δικαίου, όταν πολλές από τις υποθέσεις αυτές αναπόφευκτα θα κριθούν στο Συµβούλιο της Επικρατείας.
Και επειδή γίνεται και µεγάλη συζήτηση για το Συµβούλιο της
Επικρατείας, εγώ είµαι ένας απ’ αυτούς που υποστηρίζουν ότι
έχει προσφέρει εξαιρετικά θετικό έργο στην ισονοµία και στην
εφαρµογή, αν θέλετε, της νοµοθεσίας στη χώρα µας όµως αυτό
που πρέπει να επισηµάνουµε είναι ότι οι χρόνοι και οι ρυθµοί του
Συµβουλίου της Επικρατείας πρέπει να παρακολουθούν τους
χρόνους και τους ρυθµούς της κοινωνίας. ∆εν µπορεί µια υπόθεση να εκδικάζεται έξι και επτά χρόνια µετά το γεγονός, γιατί
είναι προφανές ότι ο ρυθµός της πόλης, ο ρυθµός της χώρας
προσπερνά τους ρυθµούς του δικαστηρίου και τότε βρισκόµαστε µπροστά από προβλήµατα τα οποία δικαίως ή αδίκως -εγώ
πιστεύω δικαίως- επισηµαίνει το Συµβούλιο της Επικρατείας.
Τέλος στο ίδιο άρθρο 24, κύριε Υπουργέ, θα πρότεινα στο τελευταίο εδάφιο της πρώτης παραγράφου όπου αναφέρεται «έως
την έγκριση των ανωτέρω πλαισίων, η έγκριση των Ειδικών Σχεδίων Ολοκληρωµένης Ανάπτυξης γίνεται µετά από συνεκτίµηση
των διαθέσιµων στοιχείων» να προσθέσετε τη λέξη «µετά και από
συνεκτίµηση», γιατί έτσι όπως το έχετε διατυπώσει στην ουσία
αλλοιώνεται το προηγούµενο εδάφιο µέσα από το οποίο γίνεται
µια παραποµπή στο εθνικό χωροταξικό σχέδιο και στα περιφερειακά σχέδια.
Νοµίζω ότι πρέπει να το διορθώσετε γιατί στην ουσία αυτό που
λέει είναι ότι αν δεν υπάρχει πλαίσιο, χρησιµοποιούµε απλώς κάποια χωροταξικά δεδοµένα. Ενώ ακριβώς προηγούµενα λέτε ότι
αν δεν υπάρχει περιφερειακό πλαίσιο χρησιµοποιούµε το εθνικό
χωροταξικό πλαίσιο που είναι οµπρέλα. ∆εν µπορείς να αγνοήσεις το εθνικό χωροταξικό πλαίσιο και να χρησιµοποιήσεις κάποιες υφιστάµενες ή υπό εξέλιξη µελέτες χωροταξικού χαρακτήρα. Είναι αντιφατικό και νοµίζω ότι θα πρέπει να αλλάξει ακόµα
και αυτή τη στιγµή που συζητάµε.
Τέλος, σε ό,τι αφορά, κύριε Πρόεδρε -και κλείνω µ’ αυτό- τις
κυρωτικές διαδικασίες νοµίζω ότι είναι ορθό να ενηµερώνεται η
Βουλή για τις διαδικασίες και τις επενδύσεις. Νοµίζω ότι η Βουλή
θα πρέπει µε ιδιαίτερη φειδώ να δέχεται τις αιτήσεις της ∆ΕΣΕ
για να υπάρξουν κυρώσεις των συµβάσεων µε νόµο. Αυτό που
πρέπει να κάνει η Βουλή είναι να εγκρίνει τυπικούς νόµους µε
τους οποίους δίνονται ιδιαίτερα κριτήρια, ιδιαίτερα προνόµια σε
επενδύσεις, όπως φορολογικά και άλλα, για να µπορέσει να
υπάρξει αν θέλετε µια συνέργεια µεταξύ της οικονοµίας της αγοράς και των επενδύσεων που γίνονται, πάντα βεβαίως µε κεντρικό άξονα την προστασία του περιβάλλοντος.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τελευταίος οµιλητής είναι ο Βουλευτής Ευβοίας του
ΠΑΣΟΚ, κ. Συµεών Κεδίκογλου.
Κύριε συνάδελφε, έχετε το λόγο για οκτώ λεπτά.
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ΣΥΜΕΩΝ ΚΕ∆ΙΚΟΓΛΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι συνάδελφοι, κύριε Υπουργέ, ξέρουµε ότι το παλιό µοντέλο ανάπτυξης της χώρας µας εξάντλησε τα όριά του. Η ανάπτυξη, ο τρόπος ανάπτυξης, όπως τον γνωρίσαµε, ήταν ίσως ένα
από τα προβλήµατα της κρίσης που αντιµετωπίζουµε.
∆εν είµαστε µια ανταγωνιστική οικονοµία. Και αυτό πρέπει να
αλλάξει. Είναι αναµφισβήτητο ότι το νοµοσχέδιο εκφράζει την
πολιτική βούληση της Κυβέρνηση να ενθαρρύνει την αναπτυξιακή προοπτική δηµιουργώντας διαδικασίες ταχείας αδειοδότησης και την επιτάχυνση επενδύσεων και έργων υποδοµής.
Όλοι µιλάµε για την ανάπτυξη που είναι επιθυµητή. Η ανάπτυξη
σηµαίνει επενδύσεις. Είναι προφανές ότι αυτές οι επενδύσεις δεν
µπορούν να συµβούν µε τις γραφειοκρατικές διαδικασίες, τις
χρονοβόρες διαδικασίες επίσης που απαιτούνται µέχρι σήµερα.
Η χώρα µας έχει τεράστιες και ανεκµετάλλευτες πηγές ανανεώσιµης ενέργειας και θα επικεντρωθώ κυρίως στο σηµείο αυτό
περισσότερο µιλώντας και για τον νοµό µου την Εύβοια που είναι
µια από τις περιοχές αιχµής για την πράσινη ανάπτυξη και τις
ΑΠΕ. Όπως εσείς είπατε, κύριε Υπουργέ, το µέτρο είναι κρίσιµο.
Θέλουµε πράσινη ανάπτυξη µε µέτρο.
Θα ήθελα, λοιπόν, να σταθώ σε κάποια επιµέρους άρθρα του
νοµοσχεδίου µε στόχο να εξαλειφθούν πράγµατι µεγάλες καθυστερήσεις που χαρακτηρίζουν τη διοίκηση και αποθαρρύνουν
τους επενδυτές, αλλά µε τρόπο οµαλό και για την περιοχή και
για τους πολίτες, µε τρόπο που να αφορά όλους τους Έλληνες.
Ειδικότερα, λοιπόν, για την Εύβοια φαίνεται πως ένα νοµοσχέδιο που µπορεί να έχει πραγµατικά καλές προθέσεις στην
εφαρµογή µπορεί να παρουσιάσει προβλήµατα γιατί καµιά φορά
υπάρχουν ιδιοµορφίες.
Και γιατί, για παράδειγµα, η Εύβοια έχει ιδιοµορφίες: Γιατί ήδη
από την εποχή της απελευθέρωσης, εννοώ µετά την επανάσταση, δεν καταλήφθηκε από τον Ελληνικό Απελευθερωτικό
Στρατό. Αντίθετα, παραδόθηκε από τις τουρκικές αρχές µε τον
όρο να αγοραστούν τα τουρκικά κτήµατα από το ελληνικό κράτος. Το ελληνικό κράτος και τότε, όπως και σήµερα, είχε οικονοµικές δυσκολίες. Και αυτό µε τη σειρά του υποχρέωσε τους
Έλληνες και τους ξένους κεφαλαιούχους να αγοράσουν τις εκτάσεις αυτές. Έτσι, αυτό είχε σαν αποτέλεσµα οι δασικές εκτάσεις
της Εύβοιας και ειδικά για τη νότια Εύβοια που µιλάµε, για την
Καρυστία, να έχουν παλιούς τίτλους ιδιοκτησίας από τότε και να
είναι ιδιωτικές.
Κανένας, λοιπόν, από αυτούς τους ανθρώπους, που είχαν τους
τίτλους ιδιοκτησίας, δεν είχε φανταστεί ότι θα υπάρχει ανάγκη
αναγνώρισης αυτών των τίτλων ή, εν πάση περιπτώσει, δεν είχαν
τη γνώση ή δεν είχαν την οικονοµική δυνατότητα. Με την προοπτική της ανάπτυξης µε τις ανεµογεννήτριες πράγµατι πολλοί
από αυτούς προσέτρεξαν -το είδαν σαν µία ευκαιρία για ένα πρόσθετο έσοδο σε µία φτωχή κατά τα άλλα περιοχή- αγκάλιασαν
την προσπάθεια και ενοικίασαν τις εκτάσεις υπέρ τρίτων για την
εγκατάσταση ανεµογεννητριών.
Καταλαβαίνετε ότι µε µία απαλλοτρίωση, που ενδεχοµένως θα
γίνει και για ένα κοµµάτι ψωµί, όπως θα πω παρακάτω, το µοναδικό αυτό έσοδο χάνεται και οι φτωχές, κατά τα άλλα, περιοχές
χάνουν αυτό το προνόµιο και περνούν αυτά τα έσοδα σε τρίτους,
ιδιώτες, που επενδύουν εκεί.
Σήµερα, λοιπόν, υπάρχουν διακατεχόµενες εκτάσεις στην Εύβοια και τη Σκύρο στην Επιτροπή Επιλύσεων Ιδιοκτησιακών ∆ιαφορών.
Ζήτησαν, λοιπόν, µέχρι να κατοχυρωθούν οι εκτάσεις που είναι
στην επιτροπή, να µην επιτρέπονται απαλλοτριώσεις, να εξαιρεθούν οι εν λόγω περιοχές, αφού στο ζήτηµα ήδη ενεργεί µία δικαιοδοτική αρχή.
∆είχνοντας, πράγµατι, ότι η Κυβέρνηση κι εσείς προσωπικά
διαθέτετε τα απαραίτητα αντανακλαστικά, προβήκατε σε διορθωτικές παρεµβάσεις, εξαιρώντας τις περιοχές αυτές. Γι’ αυτόν
το λόγο εκφράζω την ικανοποίησή µου.
Στη συνέχεια, µετά και την από κοινού παρατήρηση µε τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο της Νέας ∆ηµοκρατίας, τον κ. Μαρκόπουλο -σηµείο ότι η συναίνεση πολλές φορές λειτουργείπράγµατι, απ’ όσο αντελήφθην και µετά τις τελευταίες αλλαγές
τις οποίες ανακοινώσατε, ακολουθεί η δέσµευσή σας ότι αυτό
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θα ισχύσει όχι από την ψήφιση του παρόντος, αλλά µετά την οριστική επίλυση των διαφορών αυτών. Και αυτό είναι επίσης πολύ
θετικό σηµείο.
Έτσι, λοιπόν, σε αυτό το πνεύµα -έστω κι αν κάποια έχουν επιλυθεί- θα σας αναφέρω κάποιες παρατηρήσεις που είχα από κατοίκους της περιοχής. Για όση αξία έχει η καταγραφή, σας τις
παραθέτω.
Στην παράγραφο 1 η κήρυξη της απαλλοτρίωσης πριν από την
προκήρυξη της στρατηγικής επένδυσης, δύναται να οδηγήσει
στη στέρηση της ιδιοκτησίας ακόµα και στην περίπτωση που τελικώς δεν ευδοκιµήσει η προκήρυξη ή δεν ολοκληρωθεί το έργο
για το οποίο πραγµατοποιήθηκε η απαλλοτρίωση.
Στην παράγραφο 2 δίνεται η δυνατότητα απαλλοτρίωσης ιδιωτικών δασικών εκτάσεων υπέρ του δηµοσίου για την εκτέλεση
έργων, ο οποίος θα πληρώσει το τίµηµα της απαλλοτρίωσης, τίµηµα µάλλον χαµηλό, όπως σας είπα, αφού θα υπολογίζεται µε
βάση τα οικονοµικά κριτήρια που ισχύουν για το δηµόσιο, αφού
δεν προβλέπεται εµπειρογνωµοσύνη, εκτίµηση, δηλαδή, από
εµπειρογνώµονα.
Με την παράγραφο 3 δεν προβλέπεται, επίσης, πράξη χαρακτηρισµού της έκτασης πριν την απαλλοτρίωση. Αυτό µπορεί να
οδηγήσει στην απαλλοτρίωση, υπέρ ιδιώτη, δασικής έκτασης.
Εκεί θα έχουµε πρόβληµα µε το Σύνταγµα. Το άρθρο 24, πιο ειδικά, το 117.
Από το συνδυασµό των παραπάνω διατάξεων του Συντάγµατος, οι απαλλοτριώσεις σε δασικές εκτάσεις υπέρ ιδιωτών είναι
οριακή συνταγµατικά, καθώς αυτή επιτρέπεται µόνο υπέρ του
δηµοσίου και όχι υπέρ ιδιωτών.
Τέλος, µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 6, αν δεν κάνω
λάθος, σχετικά µε τη δηµοσίευση και γνωστοποίηση της πράξης
απαλλοτρίωσης, ενδέχεται να δηµιουργηθούν προβλήµατα αναφορικά µε τα δικαιώµατα προβολής ενστάσεων και αντιρρήσεων
και τήρησης προθεσµιών για τις διαδικασίες ενδίκων µέσων. Στην
περίπτωση, µάλιστα, της κατεπείγουσας ανάγκης, όπως αναφέρεται, για την πραγµατοποίηση στρατηγικών επενδύσεων, η συντέλεση της απαλλοτρίωσης επέρχεται χωρίς την απαίτηση
δηµοσίευσης.
Τελειώνοντας µε το θέµα των απαλλοτριώσεων, γυρνάω στο
πρώτο άρθρο, όπου µεταξύ των προϋποθέσεων ορίζεται και η
περίπτωση που προάγει την περιβαλλοντική προστασία της Ελλάδας. Αυτό το σηµείο, ενδεχοµένως, να επιδέχεται περαιτέρω
διευκρίνιση. Είναι αρκετά γενικό δηλαδή, καθώς δύναται να οδηγήσει σε απαλλοτριώσεις εκτάσεων και στέρηση ιδιοκτησίας,
ακόµα και για πολύ µικρές περιβαλλοντικές επενδύσεις, χωρίς
εξέταση εναλλακτικών λύσεων χωροθέτησης που πιθανώς να
υπάρχουν.
Τέλος, θα ήθελα να ρωτήσω τι ισχύει και σε σχέση µε τον πρόσφατο ν. 3889/2010 του ΥΠΕΚΑ, που περιγράφει τις σχετικές διαδικασίες χαρτογράφησης των δασικών εκτάσεων και τις
διαδικασίες προβολής αντιρρήσεων, προσφυγής σε ένδικα µέσα
κ.λπ.. Παρακάµπτεται αυτός ο νόµος µε τον παρόντα; Έχω την
αίσθηση ότι υπάρχει µία ανακολουθία. Πιστεύω ότι -όσον αφορά
το νοµό µου- έχουν πράγµατι ωριµάσει οι συνθήκες για οριστική
επίλυση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος στην Εύβοια.
Κύριε Υπουργέ, είναι σεβαστή η προσπάθεια και η δική σας
και της Κυβέρνησης για την πρόταξη της ανάπτυξης. Ο χρόνος,
εδώ που φτάσαµε, είναι πράγµατι κρίσιµος.
Οι προτεινόµενες τροποποιήσεις, στις οποίες αναφέρθηκα,
θέλω να πιστεύω ότι δεν αλλοιώνουν το πνεύµα και την ουσία
του εγχειρήµατος. Έκρινα, όµως, σκόπιµο να τις επισηµάνω από
σεβασµό στα δικαιώµατα όλων των πολιτών.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ολοκληρώθηκε ο κατάλογος των οµιλητών.
Υπάρχει αίτηµα από την κ. Ευαγγελία Αµµανατίδου-Πασχαλίδου για τρία λεπτά.
Παρακαλώ, κυρία Αµµανατίδου, έχετε το λόγο.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙ∆ΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙ∆ΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Επειδή δεν είχα αναφερθεί το πρωί στην τροπολογία που έχει
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κατατεθεί και ήρθε η κ. Ξενογιαννακοπούλου, ως Αναπληρωτής
Υπουργός Εξωτερικών, να µας κάνει τη δική της τοποθέτηση,
θέλω να πω ότι αυτήν την τροπολογία που αφορά τη θέση του
Υπηρεσιακού Γενικού Γραµµατέα του Υπουργείου Εξωτερικών
που µέχρι τώρα ήταν πρέσβης και τώρα µπορεί να είναι και πρέσβης εκ προσωπικοτήτων, δεν θα τη στηρίξουµε, διότι θεωρούµε
ότι υποβαθµίζεται το ∆ιπλωµατικό Σώµα. Θα έπρεπε η τοποθέτηση στη θέση αυτή να ήταν από έναν ∆ιπλωµάτη µε βαθµό πρέσβη, µε εµπειρία, έτσι ώστε να µπορούν να αντεπεξέρχονται στα
αυξηµένα καθήκοντα από τη θέση ευθύνης του Υπηρεσιακού Γενικού Γραµµατέα.
∆εν θα ήθελα να πω κάτι άλλο.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Κύριε Υπουργέ, έχετε το
λόγο για πέντε λεπτά.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΜΠΟΥΚΗΣ (Υπουργός Επικρατείας): Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Είναι προφανές ότι ο πρέσβης επί τιµή -και προφανώς επί τιµή,
λέει, δεν λέει εκ προσωπικοτήτων, επειδή αναφερθήκατε ότι δεν
υπάρχει εµπειρία- βεβαίως, έχει εµπειρία γιατί είναι άνθρωπος, ο
οποίος έχει ήδη υπηρετήσει αρκετά χρόνια, τουλάχιστον πάνω
από τριάντα πέντε.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙ∆ΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙ∆ΟΥ: Εκ Προσωπικοτήτων.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΜΠΟΥΚΗΣ (Υπουργός Επικρατείας): Όχι.
∆εν λέει αυτό. Επί τιµή, λέει. ∆εν πειράζει, δεν θα µείνω σε αυτό.
Απλώς, σας το διευκρινίζω προς άρση παρεξηγήσεων.
Θα ήθελα, παρακαλώ πολύ, να τοποθετηθώ επί του συγκεκριµένου σε τροπολογίες, οι οποίες έχουν υποβληθεί.
Κατ’ αρχάς, θέλω να ευχαριστήσω θερµότατα όλους όσους
είχαν την καλοσύνη να παρέµβουν. Έχω την εντύπωση ότι έγινε
ένας πολύ ουσιαστικός διάλογος. Πρέπει να σας πω ότι το νοµοθέτηµα αλλιώς µπήκε και αλλιώς τελικώς ήλθε προς ψήφιση.
Έγιναν πολλές ουσιαστικές αλλαγές, πολλά πράγµατα ελέχθησαν. Είµαι ευγνώµων για αυτήν την πολύ καλή λειτουργία, την
οποία είχαµε, η οποία τελικώς θα είναι προς όφελος του νοµοθετήµατος και της εφαρµογής του.
Ο κ. Χατζηδάκης είχε προτείνει µια σειρά από τροπολογίες.
Στο άρθρο 1, έχει περιληφθεί.
Στο άρθρο 6, είναι βάσιµη και την έχω κάνει αποδεκτή.
Στο άρθρο 9, είναι βάσιµη. Έχω αλλάξει, απλώς, τη φρασεολογία. Έχω προσθέσει τη φράση «επενδύσεων εφόσον το κόστος τους δεν είναι δυσανάλογα υψηλό σε σχέση µε το συνολικό
κόστος στρατηγικής επένδυσης».
Αυτό, το θέµα, κύριε Μαρκόπουλε, αφορά -για όσους δεν το
έχουν παρακολουθήσει- την ιστορία των συνοδών έργων. ∆ηλαδή, να µην είναι τα συνοδά ή τα βοηθητικά έργα δυσαναλόγως
παραπάνω. Είναι λογικό. ∆ηλαδή, δεν µπορεί η ίδια η επένδυση
να έχει σαν όφελος εκατό και τα συνοδά έργα να είναι διακόσια,
διότι τότε αυτό πρέπει να συνεκτιµηθεί. Άρα µπαίνει ένα κριτήριο.
Στο άρθρο 10, επίσης, υπάρχει τροπολογία. Αυτή δεν µε βρίσκει σύµφωνο. Έχω εξηγήσει τους λόγους. Το γεγονός ότι κάτι
απαλλοτριώνεται, εκ του Συντάγµατος διατηρείται ο δασικός χαρακτήρας και ο δηµόσιος χαρακτήρας. Άρα αυτό δεν έχει θέµα,
δεν καταργείται και προβλέπεται από το Σύνταγµα. Άρα δεν χρειάζεται να προσθέσουµε κάτι.
Κάνω δεκτή µια τροπολογία, η οποία πράγµατι εκλογικεύει
πάρα πολύ το κόστος διαχειριστικής αµοιβής και της εγγυητικής
επιστολής. Είναι στο άρθρο 16. Αυτό θα το δείτε.
Αντίστοιχα, ορισµένες παρατηρήσεις γίνονται δεκτές και στο
άρθρο 14.
Στο άρθρο 18, όσον αφορά στο θέµα της διακρατικής συµφωνίας, εδώ έχω µια αντίρρηση. Το γνωρίζετε. ∆εν θα την κάνω,
συνεπώς, δεκτή.
Το άρθρο 19, αφορά στην εξέταση ενστάσεων, ενδίκων βοηθηµάτων κ.λπ.. Στην πραγµατικότητα από τη γενική νοµοθεσία
δεν χρειάζεται. Γιατί; Γιατί από τη γενική νοµοθεσία προβλέπεται
πως τόσο οι διοικητικές εντάσεις, όσο και τα ένδικα βοηθήµατα
ενώπιον δικαστηρίων ασκούνται κατά της εκάστοτε αναθέτουσας αρχής.
Άρα δεν υποστηρίζει τίποτε. Από άλλα νοµοθετήµατα προκύπτει επαρκής ασφάλεια.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Στο άρθρο 22 η διάταξη η οποία αφορά τη δυνατότητα της διοίκησης να ζητήσει συµπληρωµατικά στοιχεία, νοµίζω ότι δεν
χρειάζεται. Αυτό το οποίο έχει κατατεθεί είναι επαρκές, δεν θα
αρχίσει ένας διάλογος. Υποτίθεται ότι µιλάµε για στρατηγικές
επενδύσεις, που σηµαίνει ότι δεν αφορούν κατ’ αρχάς, γιατί
άκουσα και µία ολόκληρη συζήτηση που έγινε στη Βουλή, την
περιφέρεια. ∆ηλαδή θέλω να πω, για παράδειγµα, ότι το «Ελευθέριος Βενιζέλος» δεν αφορά το Κορωπί ή την Παλλήνη. Αφορά
όλη την Ελλάδα. Υπό αυτή την έννοια, πρέπει να έχουµε στο
µυαλό µας ότι τέτοιου τύπου επενδύσεις θα θεωρηθούν εν τοις
πράγµασι στρατηγικές.
Στην παρατήρηση του κ. Λαφαζάνη για το κριτήριο ότι είναι
στρατηγική, η απάντηση είναι ότι όσο µπορούσαµε περισσότερο
εγώ και οι συνεργάτες µου «σφίξαµε» το θέµα αυτό, αλλά δεν
είναι εύκολο να βρεθεί µία ικανοποιητική απάντηση. Γι’ αυτόν το
λόγο, εάν υπήρχε και µία πρόταση συγκεκριµένη, εγώ ευχαρίστως θα την εξέταζα.
Αυτά όσον αφορά τις τροπολογίες.
Θα ήθελα να πω για την Επιστηµονική Υπηρεσία της Βουλής,
την οποία πολύ υπολήπτοµαι, ότι εδώ έχει συµβεί ένα παράδοξο.
Η παρατήρηση η οποία έγινε, δυστυχώς είναι βάσιµη. Αφορά τη
σχέση µε τη Βουλή. Θυµάστε στην αρχή, όσοι είχαµε µετάσχει
στις επιτροπές, πριν έρθουν εδώ –και η κ. Αµµανατίδου µπορεί
να το θυµάται αυτό- στην αρχική µορφή, ότι είχα αφήσει τα πράγµατα λίγο ανοιχτά, «µπορεί», «δύναται» κ.λπ..
Στη συνέχεια, µετά από παρατηρήσεις που έγιναν στην επιτροπή, πείστηκα για την αναγκαιότητα, αλλά τελικώς βρίσκοµαι
υπό παρατήρηση. Γιατί; ∆ιότι προκύπτει από το Σύνταγµα ότι η
Βουλή µόνο και µόνη της µπορεί να ορίζει σε τι ενηµερώνεται και
τι έρχεται προς ψήφιση. Και είναι θέµα πράγµατι σηµαντικό και
δυστυχώς –υπό µία έννοια ευτυχώς- δέχοµαι αυτή την παρατήρηση, η οποία αφορά την αυτοτέλεια. ∆εν θα µπορεί να έρχεται
–το άκουσα και από τον κ. Γείτονα πριν που το έλεγε- στη Βουλή
κάτι το οποίο δεν προβλέπεται από την ίδια τη Βουλή να έρχεται.
∆ηλαδή δεν είναι απόλυτα σωστή η παρατήρηση.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ: Σε ενηµέρωση µόνο της Βουλής.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΜΠΟΥΚΗΣ (Υπουργός Επικρατείας): Ενηµέρωση ή ψήφιση. ∆εν ανήκει στην αρµοδιότητα του Υπουργού
ή των Υπουργών τι θα φέρουν στη Βουλή. Ανήκει στη Βουλή. Άρα
υπάρχει ο Κανονισµός. Και αυτή είναι η παρατήρηση –νοµίζω η
κυριότερη- της Επιστηµονικής Υπηρεσίας της Βουλής.
Τις άλλες παρατηρήσεις τις οποίες έγιναν, γιατί γνωρίζετε όλοι
ότι µου αρέσει το συγκεκριµένο, θα τις πάω επί τροχάδην.
Την παρατήρηση την οποία έγινε στην παράγραφο 3 του άρθρου 11, την έχω κάνει δεκτή και κατατέθηκε χθες.
Στο άρθρο 4, στο σηµείο το οποίο αφορά το άρθρο 106 της
Συνθήκης κ.λπ., δεν έχει δίκιο η Επιστηµονική Υπηρεσία της Βουλής. Η διαχείριση του φακέλου από το «INVEST IN GREECE» δεν
γίνεται αποκλειστικά. ∆εν τους υποχρεώνεις. Υπάρχουν και
άλλες δυνατότητες. Υπό την έννοια αυτή, δεν δηµιουργεί αποκλειστικό δικαίωµα. Από τη στιγµή που είναι προαιρετικό, δεν
µπορεί να είναι αποκλειστικό το δικαίωµα. ∆εν µπορεί να πάνε
όλα. Εποµένως νοµίζω ότι εδώ δεν συµφωνώ µε την Επιστηµονική Υπηρεσία της Βουλής και εξηγώ και νοµικώς για ποιο λόγο,
δίνω την αιτιολογία.
Την παρατήρηση η οποία έγινε όσον αφορά την ενηµέρωση,
σας την έθιξα τώρα και βεβαίως αναγκαστήκαµε να την ξαναλλάξουµε. Ήδη έχει κατατεθεί.
Για το θέµα της διαφάνειας και του περιορισµένου οικονοµικού
εύρους στις συµβάσεις –είναι το γνωστό θέµα- επίσης η παρατήρηση είναι σωστή. ∆εν µπορεί να υπάγονται στο Ελεγκτικό Συνέδριο, µόνο ορισµένες συµβάσεις ορισµένου ύψους. Άρα η
εξαίρεση, δηλαδή για να µπορεί να πάει, αφορά τις µικρότερες,
όχι τις µεγαλύτερες. Εάν είναι 1.000.000 πας υποχρεωτικά. Η
εξαίρεση πρέπει να αφορά ότι µπορούν να πηγαίνουν και αυτές
που είναι κάτω του 1.000.000.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗ∆ΑΚΗΣ: Άρα δέχεστε την παρατήρηση;
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΜΠΟΥΚΗΣ (Υπουργός Επικρατείας): Ναι,
βεβαίως τη δέχοµαι.
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ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗ∆ΑΚΗΣ: ∆εν θα περνάνε όλα από το
Ελεγκτικό Συνέδριο.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΜΠΟΥΚΗΣ (Υπουργός Επικρατείας): ∆εν
τίθεται ζήτηµα συνταγµατικότητας. Εδώ υπάρχει ένα µεγάλο ζήτηµα –δεν θέλω να µπούµε σε αυτό- µε την Ολοµέλεια του Συµβουλίου της Επικρατείας, την απόφαση 2310/2006 και άλλα
συναφή, ίσως πολύ τεχνικές συζητήσεις, που πρέπει όµως να γίνονται στη Βουλή, γιατί πρέπει να είµαστε λάτρεις του συγκεκριµένου.
Είναι το περίφηµο θέµα το οποίο είχε θίξει η κ. Αµµανατίδου
–και εσείς, κύριε Καρτάλη, το είχατε θίξει για να είµαι απόλυτα δίκαιος, από αυτούς που θυµάµαι στις επιτροπές- της αντισυνταγµατικότητας, του ελέγχου, εν πάση περιπτώσει, του κατά πόσον
µπορεί να υπάρξει σιωπηρή έγκριση, να τεκµαίρεται η σιωπή ως
έγκριση.
Εδώ η Επιστηµονική Υπηρεσία της Βουλής δεν τοποθετείται
σαφώς, προφανώς γιατί και η νοµολογία του Συµβουλίου της
Επικρατείας επίσης δεν είναι σαφής. Όµως, στην πραγµατικότητα θέµα αντισυνταγµατικότητας δεν τίθεται, αφού στο άρθρο
6, παράγραφο 1, έχουµε εισάγει ήδη εξαίρεση. Άρα δεν βλέπω
κανένα πρόβληµα.
Την επόµενη παρατήρηση της Επιστηµονικής Υπηρεσίας της
Βουλής στο άρθρο 7, παράγραφο 1, την κάναµε δεκτή χθες.
Μετά, υπάρχει µία σειρά από παρατηρήσεις, οι οποίες αφορούν τις δικαστικές προθεσµίες, µε τις οποίες επικροτεί η Επιστηµονική Υπηρεσία της Βουλής τις ρυθµίσεις. Βέβαια, το
κρίσιµο εδώ είναι να το επικροτήσει και το αρµόδιο δικαστήριο,
το οποίο δεν δεσµεύεται από αυτό.
Είµαι βέβαιος, κινούµενος στην περιοχή του ευλόγου και
επειδή ελέχθη κάτι περί φορολογικών και διακρίσεως από τον κ.
Λαφαζάνη -θα απαντήσω, για να του το µεταφέρετε- ότι κατ’
αρχάς είναι εσφαλµένη η εντύπωση ότι δεν υπάρχουν διακρίσεις,
υπό την έννοια της διακρίσεως, στη φορολογική νοµοθεσία. Προφανώς υπάρχουν. Αυτό το οποίο ο νόµος απαιτεί δεν είναι οµοιότητα, δηλαδή όλοι να κάνουν το ίδιο. Απαιτεί µεταξύ των ιδίων
κατηγοριών ισότητα. Όµως, είναι κάτι που είχε γίνει κατ’ επανάληψη και γι’ αυτό µου κάνει εντύπωση αυτή η συζήτηση. ∆ηλαδή,
µου κάνει εντύπωση µία εµµονή σε ένα θέµα, που χρόνια γίνεται
στη Βουλή και δεν είχα καταλάβει να γίνονται τόσο έντονες συζητήσεις.
Είναι προφανές ότι όταν γίνει µία συγκεκριµένη επένδυση,
όπως είπαν πριν σωστά ο κ. Καρτάλης και ο κ. Γείτονας, στη διακήρυξη, για παράδειγµα, εκεί µπορείς πράγµατι να προσθέσεις
φορολογικά κίνητρα. «Γιατί τώρα;», ρωτά ο κ. Λαφαζάνης, ίσως
σωστά και εύλογα. Λέει: «Εφόσον όµως είναι συγκεκριµένο, τότε
γιατί το βάζετε σε γενική αφηρηµένη διάταξη;» Η απάντηση είναι
ότι πρόκειται για ένα νόµο, ο οποίος θέλει να προσελκύσει επενδύσεις. Εποµένως πρέπει να τον τροχιοδροµήσεις, να υπάρχει
δηλαδή αυτή η δυνατότητα. Η δυνατότητα, όµως, αυτή θα ασκηθεί, όταν εµείς συγκεράσουµε, όταν σταθµίσουµε –εννοώ, η
∆ΕΣΕ- το συνολικό κοινωνικό όφελος που θα προκύψει. ∆εν σηµαίνει ότι σε κάθε επένδυση θα δίνεις φορολογικό κίνητρο. Εάν,
όµως, δεις ότι είναι µία επένδυση η οποία έχει πάρα πολλά θετικά
στο γενικό κοινωνικό όφελος, µέσα στο οποίο υπολογίζω βεβαίως και το ποσό της επένδυσης, αλλά ενδεχοµένως και θέσεις
εργασίας, τότε ευχαρίστως θα το σκεφθείς.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙ∆ΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙ∆ΟΥ: ∆είτε τι γίνεται στην
περαίωση.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΜΠΟΥΚΗΣ (Υπουργός Επικρατείας):
Κυρία Αµµανατίδου, πάρα πολλές φορές έχω πει -και υπάρχει
µία µόνιµη σύγχυση, η οποία έχω αρχίσει να πιστεύω ότι συντηρείται εντέχνως- ότι δεν είναι αναπτυξιακός νόµος. Το άκουσα
από τον κ. Λαφαζάνη. Σας λέω ότι δεν είναι. Αφορά τρεις-τέσσερις επενδύσεις. Θα έρθει ο κ. Χρυσοχοΐδης σε ένα µήνα µε τον
αναπτυξιακό νόµο, ο οποίος θα αφορά αυτά τα θέµατα.
Εξήγησα, επίσης, χθες ότι στο συνολικό πλαίσιο της Κυβέρνησης αυτός ο νόµος αφορά µέρος και ότι φυσικά µας ενδιαφέρει πάρα πολύ. ∆ηλαδή, δεν έχει το ΠΑΣΟΚ τίποτα να µάθει στα
θέµατα στήριξης των µικροµεσαίων επιχειρήσεων. Για όνοµα του
Θεού και της Παναγίας! Αυτό, όµως, αναφέρεται σε άλλη πρωτοβουλία της Κυβέρνησης και όλο αυτό εντάσσεται σε ένα συ-
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νολικό σχεδιασµό. Άρα, µη µε συγχέετε µε τον κ. Χρυσοχοΐδη,
τον οποίο ιδιαιτέρως εκτιµώ. Οι δουλειές µας είναι διαφορετικές.
Θα έρθει εκείνος και θα δείτε τι θα κάνει για τις µικροµεσαίες
επιχειρήσεις. Πάντως, µπορώ να διαβεβαιώσω το Σώµα ότι δεν
µας είναι αδιάφορες καθόλου.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κηρύσσεται περαιωµένη η συζήτηση επί της ενότητας
των άρθρων 1 έως 25 και των τροπολογιών του σχεδίου νόµου
του Υπουργείου Επικρατείας: «Επιτάχυνση και διαφάνεια υλοποίησης Στρατηγικών Επενδύσεων» και θα γίνει η ψήφισή τους
χωριστά.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 1 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό.
ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΚΥΛΑΚΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙ∆ΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙ∆ΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο 1
έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 2 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό.
ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΚΥΛΑΚΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙ∆ΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙ∆ΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο 2
έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 3 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό.
ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΚΥΛΑΚΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙ∆ΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙ∆ΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο 3
έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία ως έχει.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 4 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό.
ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΚΥΛΑΚΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙ∆ΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙ∆ΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο 4
έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 5 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό.
ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΚΥΛΑΚΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙ∆ΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙ∆ΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο 5
έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 6 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό.
ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΚΥΛΛΑΚΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙ∆ΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙ∆ΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο 6
έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 7 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό.
ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΚΥΛΛΑΚΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙ∆ΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙ∆ΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο 7
έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 8 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗ∆ΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
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ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΚΥΛΛΑΚΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙ∆ΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙ∆ΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο 8
έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 9 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό.
ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΚΥΛΛΑΚΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙ∆ΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙ∆ΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριοςς Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο 9
έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 10 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗ∆ΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΚΥΛΛΑΚΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙ∆ΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙ∆ΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο 10
έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 11 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό.
ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΚΥΛΛΑΚΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙ∆ΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙ∆ΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο 11
έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 12 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό.
ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΚΥΛΛΑΚΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙ∆ΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙ∆ΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο 12
έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία ως έχει.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 13 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό.
ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΚΥΛΛΑΚΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙ∆ΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙ∆ΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο 13
έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 14 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό.
ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΚΥΛΛΑΚΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙ∆ΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙ∆ΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο 14
έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 15 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό.
ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΚΥΛΛΑΚΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙ∆ΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙ∆ΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο 15
έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 16 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό.
ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΚΥΛΛΑΚΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙ∆ΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙ∆ΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο 16
έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 17 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΚΥΛΛΑΚΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙ∆ΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙ∆ΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο 17
έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 18 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗ∆ΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΚΥΛΛΑΚΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙ∆ΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙ∆ΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο 18
έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 19 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό.
ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΚΥΛΛΑΚΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙ∆ΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙ∆ΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο 19
έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 20 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό.
ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΚΥΛΛΑΚΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙ∆ΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙ∆ΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο 20
έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία ως έχει.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 21 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό.
ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΚΥΛΛΑΚΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙ∆ΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙ∆ΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο 21
έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία ως έχει.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 22 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό.
ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΚΥΛΛΑΚΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙ∆ΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙ∆ΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο 22
έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία ως έχει.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 23 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό.
ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΚΥΛΛΑΚΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙ∆ΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙ∆ΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο 23
έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία ως έχει.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 24 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗ∆ΑΚΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΚΥΛΛΑΚΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙ∆ΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙ∆ΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο 24
έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 25 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗ∆ΑΚΗΣ: Παρών.
ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΚΥΛΛΑΚΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙ∆ΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙ∆ΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς το άρθρο 25
έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία ως έχει.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 235 και ειδικό 1, ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτή, δεκτή.
ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΚΥΛΛΑΚΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙ∆ΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙ∆ΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Συνεπώς η τροπολογία
µε γενικό αριθµό 235 και ειδικό 1, έγινε δεκτή κατά πλειοψηφία
ως έχει και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιο άρθρο.
Εισερχόµαστε στην ψήφιση του ακροτελεύτιου άρθρου.

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΚΒ’ - 18 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010

Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το ακροτελεύτιο άρθρο;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Το ακροτελεύτιο άρθρο
έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία.
Συνεπώς το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Επικρατείας: «Επιτάχυνση και διαφάνεια υλοποίησης Στρατηγικών Επενδύσεων»
έγινε δεκτό επί της αρχής και επί των άρθρων.
Η ψήφισή του στο σύνολο αναβάλλεται για άλλη συνεδρίαση.
Κύριοι συνάδελφοι, δέχεστε στο σηµείο αυτό να λύσουµε τη
συνεδρίαση;
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
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ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
Με τη συναίνεση του Σώµατος και ώρα 18.00’ λύεται η συνεδρίαση για αύριο ηµέρα Παρασκευή 19 Νοεµβρίου 2010 και ώρα
10.00’, µε αντικείµενο εργασιών του Σώµατος κοινοβουλευτικό
έλεγχο: α) συζήτηση επικαίρων ερωτήσεων και β) συζήτηση της
υπ’ αριθµ. 6/14-10-2010 επερώτησης των Βουλευτών του Λαϊκού
Ορθόδοξου Συναγερµού προς τους Υπουργούς Προστασίας του
Πολίτη και Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, σχετικά µε την εγκληµατικότητα.

ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

