ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΝΓ’
Πέµπτη 13 Ιανουαρίου 2011
ΘΕΜΑΤΑ
Α. ΕΙ∆ΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
1. Επικύρωση Πρακτικών, σελ. 3771
2. Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από τα 71ο και 84ο ∆ηµοτικά Σχολεία Αθηνών , το 9ο
∆ηµοτικό Σχολείο Καλλιθέας, το Γενικό Λύκειο Ζευγολατιού
Κορινθίας, το Γυµνάσιο Κουτσοποδίου Αργολίδας, το 4ο ∆ηµοτικό Σχολείο Αρτέµιδος, το 1ο Γυµνάσιο Ναυπάκτου Αιτωλοακαρνανίας και το Γυµνάσιο Ανδραβίδας Ηλείας, σελ.
3733, 3741, 3745, 3750, 3753, 3756, 3761
3. Ευχές για Καλή Χρονιά, σελ. 3735
4. Επί προσωπικού θέµατος, σελ. 3742, 3743
5. Αναφορά στη µνήµη του δολοφονηθέντος εκπαιδευτικού Νίκου Τεµπονέρα, σελ. 3743
6. Αναφορά στη βίαιη επίθεση εις βάρος του Βουλευτή κ.
Κ. Χατζηδάκη, κατά τη διάρκεια πορείας στο κέντρο της Αθήνας, σελ. 3749, 3751, 3769
7. Επί του Κανονισµού, σελ. 3759, 3760
8. Ανακοινώνεται ότι ο Υπουργός ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας
και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων διαβίβασε στη Βουλή, σύµφωνα
µε το νόµο περί "Ποινικής ευθύνης των Υπουργών", δικογραφία
που φέρεται να αφορά σε διατελέσαντα Υφυπουργό, σελ.
3763
9. Συγχαρητήρια αναφορά προς την Κυβέρνηση και τον
Πρωθυπουργό της χώρας για την απόφαση παρέµβασης της
Ελληνικής Κυβερνήσεως στο ∆ιεθνές ∆ικαστήριο της Χάγης
στην ιταλογερµανική διένεξη, που αφορά τις αποζηµιώσεις
που ζητούν οι κάτοικοι της µαρτυρικής κοινότητας του ∆ιστόµου, σελ. 3770
Β. ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
1. Κατάθεση αναφορών, σελ. 3713 - 3715
2. Απαντήσεις Υπουργών σε ερωτήσεις Βουλευτών, σελ.
3715 - 3729
3. Ανακοίνωση του δελτίου επικαίρων ερωτήσεων της Παρασκευής 14 Ιανουαρίου 2011, σελ. 3756
4. Συζήτηση επικαίρων ερωτήσεων:
α) Προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την κατάργηση της ∆ΟΥ Καρύστου κ.λπ., σελ. 3730
β) Προς την Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης:
i) σχετικά µε την έλλειψη ιατρικού προσωπικού στο ΙΚΑ
Κατερίνης κ.λπ., σελ. 3731
ii) σχετικά µε την υπογραφή επιχειρησιακής σύµβασης στη
γαλακτοβιοµηχανία «ΝΕΟΓΑΛ» στη ∆ράµα κ.λπ., σελ. 3733
γ) Προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε την αντιµετώπιση της έλλειψης Αγροτικών Ιατρών
στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας κ.λπ., σελ. 3735
δ) Προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων:
i) σχετικά µε την αύξηση της τιµής των εισιτηρίων στις
αστικές συγκοινωνίες κ.λπ., σελ. 3736
ii) σχετικά µε τον εκσυγχρονισµό του βορείου οδικού
άξονα Κρήτης κ.λπ., σελ. 3739
ε) Προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, σχετικά µε την καταβολή των δεδουλευµένων των εργαζοµένων συµβασιούχων στο ∆ήµο
Πολυγύρου Νοµού Χαλκιδικής κ.λπ., σελ. 3741
στ) Προς την Υπουργό Παιδείας, ∆ιά Βίου Μάθησης και
Θρησκευµάτων, σχετικά µε την κατασκευή µουσουλµανικού
τεµένους στο Βοτανικό κ.λπ., σελ. 3743
ζ) Προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε την αύξηση των τιµολογίων της
∆.Ε.Η. κ.λπ., σελ. 3745
Γ. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
1. Κατάθεση Εκθέσεως ∆ιαρκούς Επιτροπής:
Η ∆ιαρκής Επιτροπή Παραγωγής και Εµπορίου καταθέτει
την Έκθεσή της στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου Οικονο-

µίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Ενίσχυση Ιδιωτικών
Επενδύσεων για την οικονοµική ανάπτυξη, την επιχειρηµατικότητα και την περιφερειακή συνοχή", σελ. 3745
2. Συζήτηση επί της αρχής της πρότασης νόµου αρµοδιότητας του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: "Ανάπτυξη Επιχειρηµατικών Πάρκων", σελ. 3749 - 3771
3. Κατάθεση σχεδίου νόµου:
Οι Υπουργοί Εθνικής Άµυνας, Οικονοµικών, Εξωτερικών,
∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων και
Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας, κατέθεσαν σχέδιο νόµου: "Κύρωση του Μνηµονίου Κατανόησης (Memorandum of Understanding) µεταξύ του Υπουργείου Άµυνας της
Ρουµανίας και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας που αφορά στη συνεργασία του Υπουργείου Άµυνας της Ρουµανίας µε το Πολυεθνικό Συντονιστικό
Κέντρο Στρατηγικών Θαλασσίων Μεταφορών της Αθήνας
(ΠΟΣΚΕΣΘΑΜ-AMSCC)", σελ. 3758
ΟΜΙΛΗΤΕΣ
Α. Επί προσωπικού θέµατος:
ΝΤΟΛΙΟΣ Γ. ,
σελ. 3743
ΤΖΕΚΗΣ Α. ,
σελ. 3742
Β. Αναφορά στην επίθεση εις βάρος του Βουλευτή κ. Κ.
Χατζηδάκη:
ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Π. ,
σελ. 3751
ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ Χ. ,
σελ. 3769
ΧΑΤΖΗ∆ΑΚΗΣ Κ. ,
σελ. 3749
Γ. Επί του Κανονισµού:
ΑΡΓΥΡΗΣ Ε. ,
σελ. 3760
ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ Ε. ,
σελ. 3759
∆. Επί των επικαίρων ερωτήσεων:
ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Κ. ,
σελ. 3743, 3745
ΒΟΥΓΙΑΣ Σ. ,
σελ. 3737, 3738
∆ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ Α. ,
σελ. 3742, 3743, 3744,
3745
ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ Β. ,
σελ. 3732, 3733, 3734
ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ Ο. ,
σελ. 3739, 3740
ΚΟΥΣΕΛΑΣ ∆. ,
σελ. 3730, 3731
ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ Π. ,
σελ. 3736, 3737, 3738
ΜΑΓΚΡΙΩΤΗΣ Ι. ,
σελ. 3739, 3740
ΜΑΝΙΑΤΗΣ Ι. ,
σελ. 3746, 36747
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ Κ. ,
σελ. 3730, 3731
ΝΤΟΛΙΟΣ Γ. ,
σελ. 3741, 3742
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Α. ,
σελ. 3731, 3732
ΠΑΠΑ∆ΗΜΟΥΛΗΣ ∆. ,
σελ. 3745, 3746, 3747
ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ - ΠΑΠΑ∆ΑΚΗ Ο. , σελ. 3735
ΤΖΕΚΗΣ Α. ,
σελ. 3741, 3742
ΤΙΜΟΣΙ∆ΗΣ Μ. ,
σελ. 3735, 3736
ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ Σ. ,
σελ. 3733, 3734
Ε. Επί της πρότασης νόµου αρµοδιότητας του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας:
ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ Κ. ,
σελ. 3760
ΑΜΜΑΝΑΤΙ∆ΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙ∆ΟΥ Ε. , σελ. 3756
ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ Ε. ,
σελ. 3759
ΒΛΑΧΟΣ Γ. ,
σελ. 3758
ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ Σ. ,
σελ. 3761
ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ Σ. ,
σελ. 3758
ΚΑΣΑΠΙ∆ΗΣ Γ. ,
σελ. 3764
ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Π. ,
σελ. 3751, 3752
ΛΕΒΕΝΤΗΣ Α. ,
σελ. 3763
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ Κ. ,
σελ. 3767, 3768
ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ Κ. ,
σελ. 3763
ΝΙΚΟΛΑΪ∆ΟΥ Β. ,
σελ. 3753
ΞΥΝΙ∆ΗΣ Σ. ,
σελ. 3765, 3768
ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ Χ. ,
σελ. 3769
ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ Α. ,
σελ. 3770, 3771
ΧΑΤΖΗ∆ΑΚΗΣ Κ. ,
σελ. 3749
ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α. ,
σελ. 3754

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ
ΙΓ’ ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΣΥΝΟ∆ΟΣ Β’
ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΝΓ’
Πέµπτη 13 Ιανουαρίου 2011
Αθήνα, σήµερα στις 13 Ιανουαρίου 2011, ηµέρα Πέµπτη και
ώρα 9.37’ συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολοµέλεια για να συνεδριάσει υπό την
προεδρία του Ζ’ Αντιπροέδρου αυτής κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΚΟΥΡΑΚΗ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση.
Παρακαλείται ο κύριος Γραµµατέας να ανακοινώσει τις αναφορές προς το Σώµα.
(Ανακοινώνονται προς το Σώµα από την Βουλευτή Νοµού Ευβοίας του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Ουρανίας Παπαδάκη τα ακόλουθα:
Α. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΝΑΦΟΡΩΝ
1) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας, το οποίο αναφέρεται στην κατάληψη του κτηρίου του ΕΛΓΑ στην Πάτρα από τους αγρότες
Μάκκας Κορινθίας.
2) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας, στο οποίο αναφέρεται η επικείµενη φύλαξη των χερσαίων συνόρων Ελλάδας - Τουρκίας από
ευρωπαίους συνοριοφύλακες της Υπηρεσίας Φύλαξης Εσωτερικών Συνόρων (FRONTEX).
3) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας, το οποίο αναφέρεται στην αλλαγή
της εργασιακής σχέσης διορισµένων εκπαιδευτικών που καλούνται να υπογράψουν συµβάσεις ωροµισθίων.
4) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας, το οποίο αναφέρεται στην πιθανή
ένταξη της Πάτρας στο σχέδιο ανάπτυξης επιχειρηµατικών πάρκων µετά από την απόφαση της Κεντρικής Ένωσης Επιµελητηρίων να αναλάβει την υλοποίηση του σχετικού προγράµµατος
στο οποίο µετέχουν τα κατά τόπους επιµελητήρια.
5) Η Βουλευτής Μεσσηνίας κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (ΝΑΝΤΙΑ) ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ κατέθεσε αναφορά, µε την οποία η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωµατείων Μεσσηνίας αιτείται όπως επιχορηγηθούν τα Σωµατεία ∆’ Εθνικής, Β’ και Γ’ τοπικής κατηγορίας.
6) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας, το οποίο αναφέρεται στην καθυστέρηση της ενεργοποίησης του αναπτυξιακού νόµου.

7) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας, το οποίο αναφέρεται στις χωροταξικές ανακατατάξεις καθώς και στο θέµα των επενδύσεων σε
ΑΠΕ µε τις συνενώσεις του «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ».
8) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας, το οποίο αναφέρεται σε περαιώσεις που έχει αποστείλει εκ παραδροµής το Υπουργείο Οικονοµικών.
9) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας, το οποίο αναφέρεται στην επιτακτική ανάγκη λήψης µέτρων για την προστασία του Κορινθιακού
από την ρύπανση που προκαλεί η εταιρεία «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ».
10) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας, στο οποίο αναφέρεται στις
απέλπιδες προσπάθειες για να σωθεί η πορθµειακή γραµµή Αιγίου-Αγίου Νικολάου Φωκίδας επειδή κρίνεται ασύµφορο το δροµολόγιο.
11) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας, το οποίο αφορά στο υπόµνηµα
τριών λατοµικών επιχειρήσεων προς το φορέα διαχείρισης Κοτυχίου - Στροφυλιάς, µε το οποίο ζήτησαν να συνεχίσουν τη λειτουργία τους και πέραν τις 31-12-2010.
12) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά, µε την οποία η Γενική Πανελλαδική Οµοσπονδία Επιχειρήσεων Τουρισµού ζητά την εξαίρεση του κλάδου από
την επιδότηση ασφαλιστικών εισφορών για τους εποχικά εργαζοµένους στον κλάδο, εξαίρεση από το µειωµένο συντελεστή
ΦΠΑ και την αντιµετώπιση της υποκλοπής του έργου των τουριστικών λεωφορείων.
13) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας, το οποίο αναφέρεται στην αύξηση των λαθροµεταναστών στην Πάτρα.
14) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά, µε την οποία ο κ. Παναγιώτης Παξιµάδης καταθέτει πρόταση για µητρώο οχηµάτων.
15) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας, το οποίο αναφέρεται στο ποσό

3714

που δήλωσε στην εφορία ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας για το έτος 2008.
16) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας, στο οποίο αναφέρεται καταγγελία της κ. Αγγελικής Κωτσοπούλου ότι στην οδό Παντοκράτορος και µέχρι το παλαιό βρεφοκοµείο στην Πάτρα δεν υπάρχει
πεζοδρόµιο.
17) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας, το οποίο αναφέρεται στην
αγορά τεντών στο πρώην ανατολικό Αεροδρόµιο χωρίς την διενέργεια διαγωνισµού.
18) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας, το οποίο αναφέρεται στα ανώνυµα sms σε κινητά τηλέφωνα ανύποπτων πολιτών κυρίως της
Νέας ∆ηµοκρατίας.
19) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά, µε την οποία οι Ενώσεις Αστυνοµικών Υπαλλήλων Αχαΐας, Ηλείας, Αιτωλοακαρνανίας κ.α. καταθέτουν προτάσεις για το πρόβληµα του µεταναστευτικού και τις επιπτώσεις
στην εύρυθµη λειτουργία των υπηρεσιών των σωµάτων ασφαλείας στην Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδος.
20) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας, το οποίο αναφέρεται στο γεγονός ότι η αναπληρώτρια Υπουργός Παιδείας Φώφη Γεννηµατά
έχει τόσους πολλούς συµβούλους που δεν έχουν που να κάτσουν στο Υπουργείο στο Μαρούσι.
21) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας, το οποίο αναφέρει ότι στη
Μαΐλης πήγε ειδοποίηση από το δηµόσιο που ζητά να επιστραφούν κάποια εκατοµµύρια ευρώ που είχε λάβει ως επιδότηση
επένδυσης.
22) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά, µε την οποία ο Ελληνικός Σύνδεσµος Ηλεκτροπαραγωγών από ανανεώσιµες πηγές ενέργειας και η
Ελληνική Επιστηµονική Ένωση Αιολικής Ενέργειας κ.ά. εκφράζουν τη δυσαρέσκεια του για την κατασυκοφάντηση των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας.
23) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας, στο οποίο αναφέρεται ότι αναµένεται πόλεµος επιχειρηµατικών συµφερόντων.
24) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας, το οποίο αναφέρεται στις παρατηρήσεις του Προέδρου του Επιµελητηρίου Ηλείας σχετικά µε
τη λειτουργία του Εθνικού Ταµείου Επιχειρηµατικότητας και Ανάπτυξης κ.λπ..
25) Η Βουλευτής Ευβοίας κ. ΟΥΡΑΝΙΑ ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ - ΠΑΠΑ∆ΑΚΗ κατέθεσε αναφορά, µε την οποία ο Εξωραϊστικός Σύλλογος «Κεφαλές Ασµηνίου» Νοµού Ευβοίας αιτείται την
κατασκευή χερσαίου κυµατοθραύστη µε λιθορπή για την αντιµετώπιση της διάβρωσης των αγροτικών εκτάσεων.
26) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά, µε την οποία ο Σύλλογος Πολιτικών Συνταξιούχων ∆ηµοσίου Νοµού Αχαΐας εκφράζει τη διαµαρτυρία του για
την κατάργηση ενενήντα τεσσάρων ιατρικών εξετάσεων ασφαλισµένων του ΟΠΑ∆.
27) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά, µε την οποία οι αγρονόµοι της Περιφέρειας
∆υτικής Ελλάδας αιτούνται τη διατήρηση της Ελληνικής Αγροφυλακής.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

28) Η Βουλευτής Ευβοίας κ. ΟΥΡΑΝΙΑ ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ - ΠΑΠΑ∆ΑΚΗ κατέθεσε αναφορά, µε την οποία η Πανελλαδική Οµοσπονδία Σωµατείων Συνταξιούχων Αξιωµατικών ζητεί την
εξαίρεση του Οίκου Ναύτου από το 7ο κεφάλαιο Οργανισµού
Παροχών Υγείας του Προσχεδίου Νόµου: «∆ιαρθρωτικές αλλαγές στο σύστηµα υγείας και άλλες διατάξεις».
29) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας, το οποίο αφορά τη νέα αναβολή
στην καταβολή χρηµάτων για την αποκατάσταση των σεισµοπλήκτων του 2008 στην περιοχή της Πάτρας.
30) Η Βουλευτής Ευβοίας κ. ΟΥΡΑΝΙΑ ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ - ΠΑΠΑ∆ΑΚΗ κατέθεσε αναφορά, µε την οποία ο Σύλλογος Πολυτέκνων Χαλκίδος και περιχώρων διαµαρτύρεται για το µέτρο των
εισοδηµατικών κριτηρίων για τη χορήγηση του επιδόµατος τρίτου παιδιού.
31) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας, το οποίο αναφέρεται στη δραµατική κατάσταση η οποία έχει περιέλθει στο Κέντρο
Περίθαλψης Παίδων στα Λεχαινά του Νοµού Ηλείας.
32) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά, µε την οποία ο Σύνδεσµος Προσωπικού Εκµετάλλευσης Κλιναµαξών «ΤΡΑΙΝΟΣΕ» διαµαρτύρεται για την µη
καταβολή των νόµιµων αποζηµιώσεων των πενήντα πέντε απολυµένων εργαζοµένων της «ΤΡΑΙΝΟΣΕ».
33) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας, το οποίο αναφέρεται στις αποκρατικοποιήσεις στο λιµάνι, τη µαρίνα και ΕΒΟ Αιγίου.
34) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας, το οποίο αφορά στην ιστορία
αποχαρακτηρισµού από Γεωργική Γη Υψηλής Παραγωγικότητας
(ΓΓΥΠ) µιας γεωργικής γης εξίµισι στρεµµάτων στο Αίγιο.
35) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας, το οποίο αναφέρεται στην καθυστέρηση διαλεύκανσης του σκανδάλου για τις µαριονέτες της
πολιτιστικής πρωτεύουσας «Πάτρα 2006».
36) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας, στο οποίο αναφέρεται στη µη
τήρηση του ISPS για το λιµάνι της Πάτρας.
37) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας, το οποίο αναφέρεται στην παράταση λειτουργίας που δόθηκε στη λατοµική ζώνη του Αράξου.
38) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά, µε την οποία η Οµοσπονδία Συλλόγων Εκπαιδευτικού Προσωπικού ΤΕΙ ζητεί την αναβάθµιση των ΤΕΙ και
καταθέτει προτάσεις για τη στήριξη του θεσµού.
39) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας, το οποίο αναφέρεται στο µεγάλο πρόβληµα της διαµονής των µεταναστών στην περιοχή της
Πάτρας.
40) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας, στο οποίο εκφράζεται διαµαρτυρία προς το Υπουργείο Οικονοµικών που δεν δίνει παράταση
για την προµήθεια του σήµατος κυκλοφορίας.
41) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά, µε την οποία η Οµοσπονδία Πολυµελών Οικογενειών µε Τρία Τέκνα Ελλάδος διαµαρτύρεται για την επαναφορά προϋπόθεσης του εισοδηµατικού κριτηρίου για την χορήγηση του επιδόµατος.
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42) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας, το οποίο αναφέρεται σε δηλώσεις του Υπουργού Εξωτερικών της Τουρκίας Αχµέτ Νταβούτογλου, για θέµατα συνεργασίας µε την Ελλάδα στην περιοχή
του Αιγαίου.
43) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας, το οποίο αναφέρεται στην ανάγκη ανανέωσης πιστοποίησης του µοναδικού Θεραπευτικού
Κέντρου «ΜΕΡΙΜΝΑ» για άτοµα µε νοητική στέρηση που λειτουργεί στην Αχαΐα.
44) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας, το οποίο αφορά καταγγελία του
κ. ∆ηµήτρη Κουνάβη για θέµα συνταξιοδότησης του από το ΙΚΑ
που εκκρεµεί από τις 14 Απριλίου του 2009.
45) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά, µε την οποία ο κ. Θεόδωρος Κανελλόπουλος
συνδικαλιστής ∆ΕΗ διαµαρτύρεται για την επαναφορά της προϋπόθεσης του εισοδηµατικού κριτηρίου για την χορήγηση των
πολυτεκνικών επιδοµάτων.
46) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας, το οποίο αναφέρεται στην προσπάθεια έναρξης λειτουργίας της Κλινικής Αποκατάστασης για
ασθενείς µε κακώσεις νωτιαίου µυελού στο ΠΓΝΠ.
47) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας, στο οποίο αναφέρεται ότι οι εργαζόµενοι στο ακτινολογικό τµήµα του ΠΓΝΠ είναι απλήρωτοι
από τον Ιούνιο.
48) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας, το οποίο αναφέρεται στο θέµα
της ανανέωσης των συµβάσεων των εργαζοµένων στο Πρόγραµµα «Βοήθεια στο Σπίτι».
49) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας, στο οποίο εκφράζεται διαµαρτυρία για το ζήτηµα αποκλεισµού των ενοικιαζοµένων δωµατίων
και διαµερισµάτων από τον νέο αναπτυξιακό νόµο.
50) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά, µε την οποία η Ένωση Καταναλωτών- Η Ποιότητα Ζωής EKΠΟΙΖΩ ζητά την εκ νέου παράταση της αναστολής
των πλειστηριασµών των ακινήτων έως το τέλος του 2011.
51) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας, το οποίο αφορά καταγγελίες
πολιτών για θέµατα φωτισµού των δρόµων σε περιοχές της Πάτρας.
52) Οι Βουλευτές, Λαρίσης κ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΚΥΛΛΑΚΟΣ, Μαγνησίας κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΑΝΟΣ κατέθεσαν αναφορά, µε την
οποία το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Νοµού Λάρισας αιτείται την
άµεση πρόσληψη γιατρών και την επάνδρωση µε το ανάλογο
υγειονοµικό και άλλο προσωπικό που χρειάζεται το ΙΚΑ Λάρισας.
53) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας, το οποίο αναφέρεται στην
εντολή του γραφείου του Πρωθυπουργού να αναλάβει η κ. Άννα
Νταλάρα συντονίστρια για την αντιµετώπιση του µεταναστευτικού προβλήµατος.
54) Η Βουλευτής Λαρίσης κ. ΗΡΩ ∆ΙΩΤΗ κατέθεσε αναφορά,
µε την οποία ο ∆ήµος Πύλης, Κοινότητα Μοσοχώρας Νοµού Τρικάλων αιτείται τη συνέχιση της λειτουργίας του καταστήµατος
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ΕΛΤΑ στη Μεσοχώρα.
55) Η Βουλευτής Κορινθίας κ. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΦΑΡΜΑΚΗ κατέθεσε αναφορά, µε την οποία ο ∆ήµος Ξυλοκάστρου Νοµού Κορινθίας αιτείται την άµεση στελέχωση των αγροτικών ιατρείων
του δήµου του µε ιατρικό προσωπικό.
56) Ο Βουλευτής Πιερίας κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ κατέθεσε αναφορά, µε την οποία ο Αστικός και Παραθεριστικός Οικοδοµικός Συνεταιρισµός ∆ασολόγων «Το ∆άσος» ΣΥΝΠΕ
αιτείται την ψήφιση διάταξης νόµου που θα αφορά την τουριστική ανάπτυξη σε ιδιωτικά δάση και µόνο.
57) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας, το οποίο αναφέρεται στον απολογισµό του έργου του ∆ηµοτικού Βρεφοκοµείου Πατρών από
την πρόεδρο του.
58) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΜΙΧΑΗΛ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ κατέθεσε αναφορά, µε την οποία ο Πρόεδρος του Περιφερειακού
Τµήµατος του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδος για την ανατολική Κρήτη αιτείται τη διατήρηση του κώδικα αµοιβών των µηχανικών.
59) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας, το οποίο αναφέρεται στον κίνδυνο κατάργησης του οργανισµού του Καρναβαλιού λόγω των
διατάξεων του «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ».
60) Ο Βουλευτής Ηλείας κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ κατέθεσε αναφορά, µε την οποία η Οµάδα Παραγωγών «Προϊόντα
προς Μεταποίηση» της ΕΑΣ Ηλείας-Ολυµπίας αιτείται την άµεση
εκτίµηση των ζηµιών στα εσπεριδοειδή των ∆ήµων Πύργου, Αρχαίας Ολυµπίας και Κρεστένων -Ανδρίτσαινας από τα καταστροφικά καιρικά φαινόµενα του µηνός ∆εκεµβρίου 2010.
61) Ο Βουλευτής Καβάλας κ. ΣΑΒΒΑΣ ΕΜΙΝΙ∆ΗΣ κατέθεσε
αναφορά, µε την οποία η Ένωση Συνταξιούχων Εµπορικού Ναυτικού Καβάλας ζητεί τη διατήρηση σε λειτουργία του Οίκου Ναύτου Νοµού Καβάλας.
62) Η Βουλευτής Ρεθύµνου κ. ΟΛΓΑ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ κατέθεσε αναφορά, µε την οποία οι Έλληνες κατασκευαστές δραστηριοποιούντες στην βόρεια Ελλάδα αιτούνται την κατάργηση
ή τροποποίηση του π.δ. 22/24-6-1927 που αφορά την αγορά ακινήτων της ελληνικής επικράτειας, σε παραµεθόριες περιοχές
από αλλοδαπά, µη κοινοτικά πρόσωπα.
63) Ο Βουλευτής Καβάλας κ. ΣΑΒΒΑΣ ΕΜΙΝΙ∆ΗΣ κατέθεσε
αναφορά, µε την οποία ο Πανελλήνιος Σύλλογος Εκπαιδευτικών
Γονέων -Κηδεµόνων Παιδιών µε Αναπηρία διαµαρτύρεται για την
άνιση µεταχείριση των αδιόριστων εκπαιδευτικών που είναι γονείς παιδιών µε αναπηρία.
64) Ο Βουλευτής Ηλείας κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ κατέθεσε αναφορά, µε την οποία το Τεχνικό Επιµελητήριο της Ελλάδας- Τµήµα ∆υτικής Ελλάδας διαµαρτύρεται για την καθυστέρηση της πορείας των αποκαταστάσεων των πληγέντων κατασκευών από το σεισµό του 2008.
Β. ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΣΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ
1. Στην µε αριθµό 5112/18-10-2010 ερώτηση των Βουλευτών
κυρίων Πλεύρη Αθανασίου και Γεωργιάδη Σπυρίδωνος - Αδώνιδος δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. 70638/10-12-2010 έγγραφο από τον
Υφυπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης η ακόλουθη απάντηση:
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2. Στην µε αριθµό 6106/11-11-2010 ερώτηση των Βουλευτών
κυρίων Γεωργιάδη Σπυρίδωνος - Αδώνιδος και Πλεύρη Αθανασίου δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. 143718/ΙΗ/10-12-2010 έγγραφο από
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την Υφυπουργό Παιδείας, ∆ιά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων
η ακόλουθη απάντηση:

3718

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΝΓ’ - 13 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011

3. Στην µε αριθµό 6331/17-11-2010 ερώτηση της Βουλευτού
κ. Βόζεµπεργκ Ελισσάβετ (Ελίζας) δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. 1922/

3719

10-12-2010 έγγραφο από τον Υφυπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων η ακόλουθη απάντηση:
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4. Στην µε αριθµό 6350/17-11-2010 ερώτηση του Βουλευτή κ.
Γαληνού Σπυρίδωνος δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. ΤΚΕ/Φ2/25902/10-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

12-2010 έγγραφο από τον Υφυπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης η ακόλουθη απάντηση:
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Σηµ. Τα συνηµµένα σχετικά έγγραφα ευρίσκονται στο αρχείο της ∆/νσης Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (Τµήµα Ερωτήσεων).
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5. Στην µε αριθµό 6376/18-11-2010 ερώτηση των Βουλευτών
κυρίων Κοραντή Ιωάννη και Μαρκάκη Παύλου δόθηκε µε το υπ’

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

αριθµ. 21/688/ΑΣ 118454δις/10-12-2010 έγγραφο από τον
Υπουργό Εξωτερικών η ακόλουθη απάντηση:

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΝΓ’ - 13 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011

6. Στην µε αριθµό 6402/18-11-2010 ερώτηση των Βουλευτών
κυρίων Γεωργιάδη Σπυρίδωνος - Αδώνιδος και Πλεύρη Αθανασίου δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. Β13-862/10-12-2010 έγγραφο από
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τον Υφυπουργό Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας η
ακόλουθη απάντηση:
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)
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7. Στην µε αριθµό 6581/23-11-2010 ερώτηση των Βουλευτών
κυρίων Αναστασιάδη Σάββα, Ταλιαδούρου Σπυρίδωνος, Σταϊκούρα Χρήστου, Τσουµάνη ∆ηµήτριου και Στυλιανίδη Ευριπίδη

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. ∆3Α 5051573 ΕΞ 2010/10-12-2010 έγγραφο από τον Υφυπουργό Οικονοµικών η ακόλουθη απάντηση:
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8. Στην µε αριθµό 6739/26-11-2010 ερώτηση του Βουλευτή κ.
Καρασµάνη Γεωργίου δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. 2575/10-12-2010

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

έγγραφο από τον Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης η ακόλουθη απάντηση:

Σηµ. Τα συνηµµένα σχετικά έγγραφα ευρίσκονται στο αρχείο της ∆/νσης Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (Τµήµα Ερωτήσεων).

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΝΓ’ - 13 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011

3729

9. Στην µε αριθµό 7125/1-12-2010 ερώτηση των Βουλευτών κυρίων Αµµανατίδου - Πασχαλίδου Ευαγγελίας (Λίτσας), ∆ρίτσα
Θεοδώρου, Κριτσωτάκη Μιχαήλ, Λαφαζάνη Παναγιώτη και Μου-

λόπουλου Βασιλείου δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. 764/10-12-2010 έγγραφο από τον Υπουργό ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων η ακόλουθη απάντηση:

Σηµ. Τα συνηµµένα σχετικά έγγραφα ευρίσκονται στο αρχείο
της ∆/νσης Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (Τµήµα Ερωτήσεων).

ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε την
κ. Ουρανία Παπανδρέου-Παπαδάκη.
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, εισερχόµαστε στη συζήτηση των
ΕΠΙΚΑΙΡΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ
Επίκαιρες ερωτήσεις πρώτου κύκλου:
Θα προηγηθεί η δεύτερη µε αριθµό 371/10-01-2011 επίκαιρη
ερώτηση του Βουλευτή της Νέας ∆ηµοκρατίας κ. Κωνσταντίνου
Μαρκόπουλου προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την
κατάργηση της ∆ΟΥ Καρύστου κ.λπ..
Το λόγο έχει ο ερωτών Βουλευτής για να αναπτύξει την επίκαιρη ερώτησή του.
Ορίστε, κύριε Μαρκόπουλε, έχετε το λόγο για δύο λεπτά.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Υπουργέ, υπάρχει
µια ουσιαστική φηµολογία, η οποία κινητοποιήθηκε και από δικές
σας δηλώσεις, ότι µέσα στο πλαίσιο του εκσυγχρονισµού του φοροεισπρακτικού µηχανισµού της χώρας –που οφείλω να οµολογήσω ότι είναι απαραίτητος, διότι τα έσοδα υπολείπονται του
στόχου και το 2010, είναι βασικό πράγµα τα έσοδα ιδιαίτερα στην
περίοδο της κρίσης- προβλέπεται και η µείωση του αριθµού των
∆ΟΥ, η συγχώνευση µικρών περιφερειακών ∆ΟΥ σε µεγαλύτερες.
Αυτό ξεκίνησε και από δηµοσιεύµατα, αλλά και από δικές σας
δηλώσεις. Αναφέροµαι σε δηµοσίευµα σχετικά µε δηλώσεις που
κάνατε σε διευθυντές και προϊσταµένους εφοριών στη βόρεια
Ελλάδα περίπου στο τέλος του Οκτωβρίου του προηγούµενου
χρόνου. Αυτό δηµιούργησε ένα µπαράζ δηµοσιευµάτων. Βεβαίως, στο δικό µου νοµό, στο Νοµό της Εύβοιας δηµιούργησε
ουσιαστικές -αν το θέλετε- ανησυχίες για το κλείσιµο της ∆ΟΥ
Καρύστου και της ∆ΟΥ Λίµνης, οι οποίες είναι πράγµατι δυο µικρές, περιφερειακές ∆ΟΥ στο νοµό αλλά πολύ ουσιαστικές.
Αυτό ως ντόµινο προκάλεσε ανησυχία στον εµπορικό κόσµο,
δοθέντος ότι -όχι µόνο στο δικό µας νοµό αλλά και γενικότερα
για το φοροεισπρακτικό µηχανισµό- ο µηχανισµός της εξ αποστάσεως εξυπηρέτησης των φορολογούµενων δεν έχει προωθηθεί. ∆εν έχει δηµιουργηθεί, δηλαδή, εκείνη η αναγκαία και
ικανή συνθήκη για να µπορέσουν οι φορολογούµενοι να εξυπηρετούνται σε απόσταση και ιδιαίτερα εκείνοι που χρειάζονται καθηµερινά την εφορία, όπως είναι η εµπορία αυτοκινήτων, όπως
είναι οι έµποροι, όπως είναι τα λογιστικά γραφεία κ.λπ..
Αντιλαµβάνεστε -είναι εύκολο να το καταλάβει κανείς- ότι οι
αποστάσεις στο δικό µας το νοµό είναι παρά πολύ µεγάλες και
απαγορευτικές. ∆ηλαδή, η νότιος Εύβοια, Στύρα, Μαρµάρι και
Κάρυστος µε ιδιαίτερα εµπορική και τουριστική κίνηση, µε παρά
πολλές επιχειρήσεις απέχουν δυόµισι ώρες από την Χαλκίδα. Καταλαβαίνετε, λοιπόν, ότι η εξυπηρέτηση είναι παρά πολύ δύσκολη. Το ίδιο ισχύει και για τη Λίµνη. Εκεί µάλιστα οι καιρικές
συνθήκες το χειµώνα είναι σχεδόν απαγορευτικές για να κατέβει
κανείς.
Θα ήθελα, λοιπόν, να διευκρινιστεί µε ποια κριτήρια, αν και τι
έχει αποφασιστεί τελικά από την Κυβέρνηση. Βεβαίως, η ∆ΟΥ
Καρύστου και η ∆ΟΥ Λίµνης αποτελούν µια αφορµή για να γίνει
µια κουβέντα σε αυτό. Βεβαίως µε ενδιαφέρει και για το δικό µου
το νοµό.
∆εύτερον θα ήθελα να διευκρινιστεί, αν πράγµατι έχει αποφασιστεί να κλείσουν οι µικρές, περιφερειακές ∆ΟΥ, τι προβλέπει το
TAXIS NET ή ηλεκτρονική διακυβέρνηση. ∆ηλαδή, τι πρόβλεψη
έχει κάνει το Υπουργείο σας, ούτως ώστε να µπορούµε να πάµε,
πρώτον σε µια διασφάλιση της εξυπηρέτησης του φορολογούµενου, δεύτερον σε µια ουσιαστική εξασφάλιση του φοροεισπρακτικού µηχανισµού και των εσόδων της χώρας και τρίτον να
µην αυξήσουµε το κόστος των φορολογούµενων.
Ναι, µεν βρισκόµαστε σε µια κρίση, ασφαλώς ο τζίρος των καταστηµάτων έχει πέσει, ασφαλώς τα εισοδήµατα των µισθωτών
έχουν µειωθεί, αλλά νοµίζω ότι την ίδια στιγµή είναι υποχρέωση
της πολιτείας να τους εξυπηρετεί καλύτερα και µε λιγότερο κόστος. ∆ιότι, εάν το ίδιο κράτος αυξάνει το κόστος ζωής την ώρα
που εξ ανάγκης είναι υποχρεωµένο να µειώσει τα έσοδα ενός πολίτη, τότε νοµίζω το κακό είναι διπλό.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον

κ. Μαρκόπουλο.
Το λόγο έχει ο Υφυπουργός Οικονοµικών κ. Κουσελάς.
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΣΕΛΑΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κατ’ αρχάς θέλω να πω στο συνάδελφο κ. Μαρκόπουλο ότι για
πρώτη φορά, και παρά τα τεράστια προβλήµατα που είχαν σχέση
µε την ύφεση, αλλά µε και την κατάσταση που εσείς περιγράψατε στους φοροεισπρακτικούς µηχανισµούς, η εκτέλεση του
προϋπολογισµού έγινε µε πολύ µεγάλη ακρίβεια.
Αυτό είναι πολύ σηµαντικό. Για πρώτη φορά, η απόκλιση από
τους στόχους των εσόδων ήταν µόνο της τάξης των 250 εκατοµµυρίων ευρώ, όταν στην Ελλάδα έχουµε ύφεση της τάξης του
4% -που γνωρίζετε ότι δεν τη δηµιουργήσαµε εµείς- και από την
άλλη πλευρά, όταν σε µια σειρά από χώρες µε πολύ µικρότερη
ύφεση, η απόκλιση στα έσοδα ήταν πολύ µεγαλύτερη. Στην Ιρλανδία, για παράδειγµα, µε -2% ύφεση, είχαµε -8% µείωση των
εσόδων. Στην Ελλάδα µε -4% είχαµε +5,4% για το 2010 αύξηση
των εσόδων.
Αυτό, βέβαια, δεν σηµαίνει ότι αυτό µας ικανοποιεί κι ότι δεν
καταβάλλουµε ακόµη µεγαλύτερες προσπάθειες, σαν αυτές που
θα περιγράψω, ώστε ο στόχος αυτός να γίνει πραγµατικότητα
µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο και στο 2011.
∆ιάβασα προσεκτικά την ερώτηση που κάνατε, αλλά και τις αιτιάσεις των φορέων της Ευβοίας, σχετικά µε το θέµα της µη κατάργησης της ∆ΟΥ Καρύστου. Κι αναρωτήθηκα από πού
προέκυψε αυτό το ζήτηµα ότι, δηλαδή, στοχεύουµε στο να καταργήσουµε τη ∆ΟΥ Καρύστου.
Θέλω, λοιπόν, να σας πω ότι δεν έχει ληφθεί καµµία τέτοια
απόφαση. Αυτό που θέλουµε να κάνουµε είναι να προχωρήσουµε
στην αναδιοργάνωση συνολικότερα του φοροεισπρακτικού µηχανισµού και σε περιφερειακό και σε κεντρικό επίπεδο. Θέλουµε
να δηµιουργήσουµε ισχυρές και οργανωµένες ∆ΥΟ, που να εξυπηρετούν µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο τον πολίτη, ∆ΟΥ που να
µπορούν να ανταποκριθούν αποτελεσµατικά στη µεγάλη πρόκληση σχετικά µε τη διεύρυνση της φορολογικής βάσης και την
αντιµετώπιση της φοροδιαφυγής. Να µπορούν, δηλαδή, να προχωρούν µε αποτελεσµατικότητα και σε προληπτικούς και σε τακτικούς, αλλά και σε προσωρινούς ελέγχους.
Σήµερα, έχουµε ένα δίκτυο διακοσίων ενενήντα ∆ΟΥ που χρειάζεται συνολική ανασύνταξη και αναδιοργάνωση. Λείπει προσωπικό µε βάση το πέντε προς ένα. Αδυνατούµε να καλύψουµε τις
πραγµατικές ανάγκες. Υπάρχει αδυναµία, από την άλλη πλευρά,
ουσιαστικών ελέγχων. Μόνο το 3% των χρήσεων µπορεί να ελέγξει ο σηµερινός φοροεισπρακτικός µηχανισµός. ∆εν µπορούµε,
λοιπόν, να συνεχίσουµε έτσι.
Παράλληλα, στόχος µας είναι να περιορίσουµε την ανάγκη
προσέλευσης των πολιτών στις εφορίες. Το κάνουµε, λοιπόν,
πράξη µε µία σειρά διαδικασιών, αλλά και µε το TAXIS NET, στο
οποίο εσείς αναφερθήκατε.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υφυπουργού)
Στο TAXIS NET –και θέλω να το ξεκαθαρίσω αυτό και ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε- η αυτοπρόσωπη παρουσία φορολογούµενων περιορίζεται µόνο στην αρχική παραλαβή του κλειδάριθµου για την ενεργοποίηση του λογαριασµού του κάθε φορολογούµενου. Στη συνέχεια, θα έχει τη δυνατότητα να διενεργεί
ηλεκτρονικά σχεδόν το σύνολο των συναλλαγών του, δηλαδή να
υποβάλει δηλώσεις, να παίρνει εκκαθαριστικά, να παίρνει φορολογική ενηµερότητα, να υποβάλει ερωτήσεις και να παίρνει απαντήσεις.
Επίσης, µια σειρά από διαδικασίες περνούν πλέον στα ΚΕΠ,
όπως είναι τα αντίγραφα των εκκαθαριστικών από την εφορία, η
φορολογική ενηµερότητα και µία σειρά από άλλες τέτοιες διαδικασίες. Και παράλληλα, στο µεγάλο ζήτηµα που έχει σχέση µε
τις πληρωµές και τις εισπράξεις, αυτά πέρασαν ήδη και περνούν
σε σηµαντικό βαθµό στις τράπεζες, ιδιαίτερα µε την εκκίνηση της
λειτουργίας της Ενιαίας Αρχής Πληρωµών από 1-1-2011.
Αυτά, όµως, όλα δεν σηµαίνουν ότι εµείς θα αφήσουµε ακάλυπτες περιοχές και ιδιαίτερα περιοχές της Καρύστου, που όπως πολύ καλά είπατε- είναι δυσπρόσιτες και αντιµετωπίζουν
προβλήµατα. Αυτές, λοιπόν, είναι οι προθέσεις µας και αυτές τις
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προθέσεις και τους σχεδιασµούς καλούµε κι εσάς να τις στηρίξετε.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ο ερωτών Βουλευτής κ. Μαρκόπουλος έχει το λόγο για τρία λεπτά.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Υπουργέ, µε καλύψατε σε ικανοποιητικό βαθµό σε ό,τι αφορά το TAXIS NET. Και
χαίροµαι διότι, πράγµατι, η χωρίς προσωπική παρουσία εξυπηρέτηση του πολίτη είναι πάρα πολύ σηµαντικό πράγµα. Μπορεί
στην αρχή πράγµατι να έχει κόστος µε τους ενδιάµεσους λογιστές, αλλά σιγά-σιγά πιστεύω ότι κι ο πολίτης θα καταλάβει ότι
έχει τη δυνατότητα. Και χαίροµαι γι’ αυτό και το στηρίζω. Πραγµατικά κι εµείς το στηρίζουµε ως Νέα ∆ηµοκρατία.
Αλλά, δεν µε ικανοποιήσατε για τη ∆ΟΥ. Μου είπατε ότι δεν
έχετε πρόθεση να κλείσετε περιφερειακές ∆ΟΥ. Μιλήσατε µε
καλά λόγια για τη ∆ΟΥ της Καρύστου. Αντιλαµβάνεστε τις αποστάσεις και τη δυσκολία. Αλλά, δεν δεσµευτήκατε ότι δεν θα την
κλείσετε. Επίσης, δεν µου εξηγήσατε τι είναι αυτή η αναδιοργάνωση των ∆ΟΥ που θα κάνετε. Θα κλείσετε ή δεν θα κλείσετε
∆ΟΥ; Είναι πολύ σηµαντικό αυτό. Έστω πείτε µας ένα αξιολογικό
σύστηµα µε το οποίο θα αποφασίσετε να κλείσετε ή πείτε µας
ότι δεν θα κλείσετε. ∆εν µου απαντάτε.
Επίσης, θέλω να σας ρωτήσω, καθώς δεν µου απαντάτε -και
δεν µπορώ να αντιληφθώ- αν πράγµατι σήµερα το υπάρχον φοροεισπρακτικό σύστηµα µπορεί να εξυπηρετήσει µέχρι 3% ελέγχου των χρήσεων και αν κλείσουµε περιφερειακές ∆ΟΥ, που θα
πάει αυτό το 3%; Προφανώς στο 2% ή στο 1% ή στο µισό, διότι
ένας υπάλληλος εφοριακός για να εξυπηρετήσει το στόχο του –
και µαθαίνω ότι θα βάλετε και κριτήρια για τους διευθυντές σε
ό,τι αφορά την απόδοση, ίσως καλά να κάνετε - θα πρέπει να µετακινηθεί, άρα έχει εκτός έδρας, άρα έχει και µεγαλύτερο κόστος, άρα πρέπει να φέρει και περισσότερα χρήµατα πίσω.
Αυτός είναι ο σχεδιασµός τον οποίο κάνετε; ∆εν έχω αντιληφθεί
από την απάντησή σας.
Τέλος, κλείνοντας, θέλω να σας πω να µη χαίρεστε τόσο πολύ
για τα φορολογικά έσοδα του προηγούµενου χρόνου. Μπορεί να
πιάσατε έναν ικανοποιητικό βαθµό, αλλά αλλάξατε τέσσερεις
φορές τον προϋπολογισµό σε ό,τι αφορά τα έσοδα. Βάλατε περαίωση, έχετε µονιµοποιήσει την έκτακτη εισφορά, εκτός του
εξαιρετικά αυξηµένου συντελεστή φορολογικού για όλες τις επιχειρήσεις, έχετε φορολογήσει τα διανεµόµενα και τα µη διανεµόµενα, έχετε αυξήσει το ΦΠΑ πολύ περισσότερο απ’ ότι η
Ιρλανδία, που δεν το έχει δεχθεί παρά µόνο στον τρίτο χρόνο.
Μην χαίρεστε γι’ αυτό που πιάσατε γιατί στην πραγµατικότητα
έχετε πολλαπλασιάσει τις κυβερνητικές σας αποφάσεις για να
πιάσετε ένα στόχο µε πολύ λιγότερες.
Σε κάθε περίπτωση, όµως, να µείνω στο αντικείµενο. Θα ήθελα
να σας παρακαλέσω να µου δώσετε δέσµευση ή να µη µου δώσετε σε ότι αφορά τη ∆ΟΥ Καρύστου και τη ∆ΟΥ Λίµνης γιατί ενδιαφέρει το νοµό µου.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
κ. Μαρκόπουλο.
Ο κύριος Υφυπουργός Οικονοµικών, ο κ. Κουσελάς, έχει το
λόγο για τη δευτερολογία του για τρία λεπτά.
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΣΕΛΑΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών): Κύριε
Μαρκόπουλε, θέλω κατ’ αρχάς να σας πω ότι εµείς δεν χαιρόµαστε για τίποτα και πολύ περισσότερο για την κατάσταση την
οποία παραλάβαµε από την Κυβέρνηση τη δική σας, την οποία
προσπαθούµε να αντιµετωπίσουµε µε όλους τους τρόπους και
µε όλα τα µέσα. Κι είναι γεγονός ότι δώσαµε µία πολύ µεγάλη
και σκληρή µάχη κάτω από αντίξοες συνθήκες και στον τοµέα
των εσόδων και στον τοµέα συνολικότερα του περιορισµού των
δηµοσιονοµικών ελλειµµάτων, που είχαν φτάσει εκεί που γνωρίζετε.
Από εκεί και πέρα, ένα κοµµάτι των προσπαθειών µας είναι και
η αναδιάταξη και η ανασυγκρότηση του φοροεισπρακτικού µηχανισµού, την οποία εσείς προσωπικά –και χαίροµαι γι’ αυτό- την
χαιρετίσατε στην αρχή, αλλά από την άλλη πλευρά βλέπω ότι
«κολλάτε» σε ορισµένα ζητήµατα. Αντιλαµβάνοµαι και τις ανησυχίες σας και τις πιέσεις που µπορεί να υπάρχουν από τις τοπικές κοινωνίες για ορισµένα πράγµατα. Στην προκειµένη
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περίπτωση για τη ∆ΟΥ Καρύστου, στην οποία αναφέρεστε, είναι
αδικαιολόγητες κατά τη γνώµη µου. Αντιλαµβάνοµαι τις ανησυχίες γιατί και εγώ είµαι Βουλευτής περιφέρειας. Όµως, αυτό δεν
πρέπει να µας εµποδίσει στο να προχωρήσουµε σε µία γενναία
ανασυγκρότηση και αναδιοργάνωση του φοροεισπρακτικού µηχανισµού στο σύνολό του και στην περιφέρεια και στο κέντρο σε
ό,τι αφορά τις κεντρικές υπηρεσίες. ∆ιαφορετικά, δεν θα µπορέσουµε να κάνουµε πράξη τους στόχους µας στο επόµενο χρονικό διάστηµα.
Εµείς θέλουµε µία δηµόσια διοίκηση, η οποία να λειτουργεί
ουσιαστικά. Θέλουµε ∆ΥΟ, οι οποίες να µην είναι ∆ΟΥ-«ταµπέλες», να µην είναι ∆ΟΥ-«σφραγίδες» αλλά να είναι ∆ΟΥ που να
µπορούν µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο να εξυπηρετήσουν τους
Έλληνες πολίτες. Αυτός είναι ο στόχος µας.
∆ιαφορετικά, τόσο τα φορολογικά έσοδα, τα οποία µαζεύουµε
από το υστέρηµα των Ελλήνων πολιτών, όσο και οι θυσίες που γίνονται, θα πηγαίνουν χαµένες, θα πηγαίνουν στις γνωστές «µαύρες τρύπες» του γνωστού τρόπου λειτουργίας της δηµόσιας
διοίκησης.
Αυτό πιστεύω ότι δεν πρέπει να το θέλετε ούτε κι εσείς και
πρέπει ίσα-ίσα, από τη στιγµή που είστε ένα κόµµα, το οποίο κυβέρνησε για µεγάλο χρονικό διάστηµα κι έχετε σηµαντικές και
σοβαρές ευθύνες για τη σηµερινή κατάσταση, να βάλετε
«πλάτη», κύριε Μαρκόπουλε –όχι εσείς προσωπικά, συνολικότερα η παράταξή σας- προκειµένου να αντιµετωπίσουµε και να
λύσουµε αυτά τα προβλήµατα.
Θέλω, λοιπόν, να σας διαβεβαιώσω ότι όποιες αποφάσεις ληφθούν σχετικά µε το θέµα που αφορά το δίκτυο των εφοριών θα
είναι αποφάσεις, οι οποίες θα βασίζονται σε συγκεκριµένα κριτήρια, τα οποία θα δηµοσιοποιηθούν. ∆εν πρόκειται κανένας να
προχωρήσει επιλεκτικά είτε στην Εύβοια είτε σε οποιονδήποτε
άλλο νοµό, στο κλείσιµο ή σε συγχωνεύσεις ∆ΟΥ, αλλά τα κριτήρια, τα οποία θα υπάρξουν, θα είναι κριτήρια γνωστά σε όλους
και θα είναι κριτήρια –όπως σας είπα- αποτελεσµατικότητας σε
σχέση µε τη λειτουργία των ∆ΟΥ σε ό,τι αφορά τις τοπικές κοινωνίες, την τοπική ανάπτυξη και τους πολίτες.
Σε κάθε περίπτωση έχουµε κατά νου –άλλωστε σας το τόνισατα ζητήµατα, στα οποία αναφέρεστε, να ληφθούν υπ’ όψιν στις
τελικές αποφάσεις. ∆εν υπάρχουν αυτή τη στιγµή τελικές αποφάσεις για το ζήτηµα αυτό και πολύ περισσότερο δεν υπάρχει
απόφαση για το κλείσιµο της ∆ΟΥ Καρύστου.
Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε κι
εµείς τον Υφυπουργό Οικονοµικών, κύριο Κουσελά.
Στη συνέχεια θα συζητηθεί η πρώτη µε αριθµό 368/10-1-2011
επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού
Κινήµατος κ. Αθανασίου Παπαγεωργίου προς την Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε την έλλειψη ιατρικού προσωπικού στο ΙΚΑ Κατερίνης κ.λπ..
Το λόγο έχει ο ερωτών Βουλευτής, κ. Αθανάσιος Παπαγεωργίου για δύο λεπτά.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ: Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, στη Νοµαρχιακή Μονάδα Υγείας του ΙΚΑ Πιερίας τα τελευταία χρόνια υπάρχει πλήρης έλλειψη ιατρικού προσωπικού. Έχει αποδεκατιστεί το ΙΚΑ Κατερίνης από ιατρικό
προσωπικό τα τελευταία έξι χρόνια. Όχι µόνο δεν αντικαταστάθηκαν µε ειδικότητες που έλειπαν αλλά µετά τις συνταξιοδοτήσεις και τις αποχωρήσεις πολλών γιατρών έχουµε πλήρη
έλλειψη.
Στην ουσία αυτό που κυριαρχεί στους διαδρόµους του ΙΚΑ ή
στην τοπική κοινωνία είναι ότι το ΙΚΑ άδειασε από γιατρούς. Είναι
χαρακτηριστική φράση που λένε όλοι οι πολίτες της Πιερίας και
φυσικά το εργατικό κέντρο, σωµατεία και σειρά συνταξιούχων
του ΙΚΑ που διαµαρτύρονται καθηµερινά για την παντελή έλλειψη
προσωπικού.
Χαρακτηριστικό παράδειγµα κύριε Υπουργέ, είναι το ακτινολογικό ιατρείο, όπου έφυγε ο ακτινολόγος και οι συνταξιούχοι
υποχρεούνται να πάνε για τις ανάγκες τους στα ιδιωτικά ιατρεία.
Αυτό σηµαίνει φυσικά και µεγαλύτερη επιβάρυνση του ΙΚΑ από
ό,τι αντιλαµβάνεστε.
Θέλω επίσης να σας πω ότι υπάρχει σειρά έλλειψης ειδικοτή-
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των. Χρειάζεται ενδοκρινολόγος, χρειάζονται δύο δερµατολόγοι,
οδοντίατρος, ορθοδοντικός κι εδώ να σας πω ότι πάνε να βγάλουν pass στη Θεσσαλονίκη για ορθοδοντικό. ∆εν είναι τραγικό
στις µέρες µας να αναγκάζονται οι πολίτες µίας πόλης και ενός
νοµού των εκατόν πενήντα χιλιάδων κατοίκων να πηγαίνουν στη
Θεσσαλονίκη για τον ορθοδοντικό τους; Επίσης χρειάζεται ορθοπεδικός και άλλες ειδικότητες.
Έρχοµαι και στο τελευταίο. Υπήρχε πρόβλεψη κατά την κατασκευή του κτηρίου στέγασης των υπηρεσιών της Νοµαρχιακής
Μονάδας Υγείας του ΙΚΑ για δηµιουργία χώρου για τοµογράφο.
Λοιπόν έχουν περάσει χρόνια και χρονιά και θρυλείται ακόµα η
εγκατάσταση του αξονικού τοµογράφου στην Πιερία.
Θα παρακαλούσα κύριε Υπουργέ και προσωπικά -έχω απευθυνθεί και στο ΙΚΑ στη νέα διοίκηση- επιτέλους να λυθούν αυτά
τα στοιχειώδη προβλήµατα.
Θέλω επίσης να προσθέσω ότι η Πιερία έχει επιλεγεί ως πιλοτικός νοµός για τους συνταξιούχους του ΟΑΕΕ δηλαδή να πάνε
σε άλλο οργανισµό για να φτιάξουν δικές τους ανεξάρτητες υπηρεσίες. Με την έλευση της νέας Κυβέρνησης επανήλθαν στο ΙΚΑ
και συνωστίζεται ο κόσµος χωρίς να υπάρχουν υπηρεσίες σε
πολλές των περιπτώσεων και χωρίς να παρέχονται σωστές λειτουργίες.
Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
κ. Παπαγεωργίου.
Θα απαντήσει τώρα ο Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής
Ασφάλισης κ. Κεγκέρογλου, για τρία λεπτά.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ (Υφυπουργός Εργασίας και
Κοινωνικής Ασφάλισης): Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε.
Κύριε συνάδελφε, πράγµατι υπάρχουν ακόµα σηµαντικά
προβλήµατα και αφορούν ασφαλώς και τη Νοµαρχιακή Μονάδα
Υγείας του ΙΚΑ στην Πιερία, στο νοµό σας κι αυτά τα οποία
αναφέρετε στην ερώτηση απηχούν εν πολλοίς στην πραγµατικότητα.
Πρέπει να σας πω ότι υπήρξε µία θεσµική µεταβολή σε σχέση
µε τον τρόπο επιλογής των ιατρών που θα συνεργάζονται µε το
ΙΚΑ, αυτή µε τη δωδεκάµηνη σύµβαση.
Σήµερα γίνεται µία τεράστια προσπάθεια για την ανασυγκρότηση του ασφαλιστικού ταµείου και την αντιµετώπιση των
προβληµάτων που έχει ο κλάδος της υγείας. Συνυπάρχει το
πρόβληµα και ταυτόχρονα αναδύεται η λύση.
Πρέπει να σας πω ότι -για το θέµα που έχει να κάνει µε τις
ειδικότητες τις οποίες έχουµε ζητήσει να συµπεριληφθούν στην
προκήρυξη- η προκήρυξη αυτή άµεσα για όλη την κεντρική
Μακεδονία και συγκεκριµένα και για το νοµό σας, εντός
Ιανουαρίου θα δηµοσιοποιηθεί ούτως ώστε να µπορούν να
υποβάλλουν τις αιτήσεις τους οι ενδιαφερόµενοι και στη συνέχεια µε τη λειτουργία των επιτροπών να εκδοθούν άµεσα τα
αποτελέσµατα. Αυτό είναι στο πλαίσιο της έγκρισης για χίλιους
τετρακόσιους γιατρούς που υπάρχει πανελλαδικά.
Έρχοµαι στο δεύτερο που αφορά το πολύ σηµαντικό θέµα του
ακτινολόγου. Πρέπει να σας πω ότι είµαστε στην ευχάριστη θέση
να έχουµε επιτέλους ακτινολόγο για να µπορέσει να εξυπηρετήσει τη Νοµαρχιακή Μονάδα Υγείας του ΙΚΑ και τις επόµενες
µέρες θα υπογραφεί η σύµβαση.
Σε σχέση τώρα µε τα θέµατα που έχουν να κάνουν µε τη
συνολική εξυπηρέτηση των ασφαλισµένων, πρέπει να σας πω ότι
η Κυβέρνηση προχωρεί σε ριζικές τοµές και αλλαγές, προκειµένου επιτέλους οι κλάδοι υγείας να ενοποιηθούν και να υπάρξει
πρωτοβάθµια φροντίδα υγείας τέτοια που θα µπορεί και να
εξυπηρετεί τους ασφαλισµένους όλων των ταµείων αλλά
ταυτόχρονα θα µπορεί να συµβάλλει στην αποσυµφόρηση των
νοσοκοµείων ούτως ώστε να έχουµε τα καλύτερα αποτελέσµατα.
Στη δευτεροµιλία µου θα έχω την ευκαιρία να σας µιλήσω
συγκεκριµένα για τις παρεµβάσεις που αφορούν το χώρο των
κλάδων υγείας των ταµείων.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
κύριο Υφυπουργό.
Το λόγο έχει ο κ. Αθανάσιος Παπαγεωργίου για τη συνέχεια
της επιχειρηµατολογίας του.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ: Κατ’ αρχάς θέλω να ευχαρι-
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στήσω τον κύριο Υπουργό για την άµεση ανταπόκρισή του και
φυσικά για το ενδιαφέρον το οποίο είναι δεδοµένο και της
Κυβέρνησης και του Υπουργείου αλλά και του κ. Κεγκέρογλου
προσωπικά. Έχω συζητήσει επανειληµµένα για το συγκεκριµένο
ζήτηµα και φυσικά θα ήθελα να τον ευχαριστήσω για το καλό νέο
που µας έφερε, ιδιαίτερα για τον ακτινολόγο. ∆εν µπορεί κανείς
να διανοηθεί αυτήν την ταλαιπωρία µε τον ακτινολόγο κύριε
Υπουργέ, σε ένα νοµό τέτοιου µεγέθους και σε µία πόλη που
καταγράφεται σαν η ένατη από άποψη πληθυσµού στην Πιερία.
Αυτό που φοβόµαστε κύριε Υπουργέ, είναι η µεταβατικότητα
της περιόδου και του εγχειρήµατος ενοποίησης όλων των
υπηρεσιών. Εµείς συµφωνούµε σ’ αυτό το εγχείρηµα και θα το
υποστηρίξουµε. Ο παρακαθήµενος Υπουργός θα πρωταγωνιστήσει και θα είµαστε δίπλα σ’ αυτό το εγχείρηµα.
Ωστόσο, επειδή έχουµε ταλαιπωρηθεί ιδιαίτερα από την
έλλειψη ακτινολόγου αλλά και από την έλλειψη άλλου προσωπικού –γι’ αυτό µε αγωνία σας µεταφέρω αυτό το πρόβληµαέχουµε ανάγκη άµεσης λύσης.
Και ναι µεν µας απαντάτε άµεσα µε τον ακτινολόγο, θα ήθελα
όµως να δείτε και τις άλλες ειδικότητες κύριε Υπουργέ. ∆ιότι
αντιλαµβάνεστε ότι σε τέτοιους νοµούς και στην περιφέρεια–
όλοι µας κι εσείς κατάγεστε από την περιφέρεια – το κοινωνικό
κράτος βρίσκει πρόσωπο σ’ αυτού του τύπου τις υπηρεσίες
ιδιαίτερα στο ΙΚΑ µε τις καθηµερινές του συναλλαγές.
Όταν πάει ο συνταξιούχος και βρίσκει κλειστές πόρτες, όταν
πάει και ταλαιπωρείται µόνο από τις µετακινήσεις να πάει στον
ιδιώτη γιατρό, όταν βλέπει τα τιµολόγια των ιδιωτών γιατρών που
είναι πολύ µεγαλύτερα κι επιβαρύνεται, το ΙΚΑ θλίβεται. Θλίβεται
για την αναποτελεσµατικότητα, για την ανακολουθία και την
αβελτηρία των δηµοσίων υπηρεσιών παροχής, αυτών των
σπουδαίων κοινωνικών αγαθών.
Γι’ αυτό κύριε Υπουργέ επαναλαµβάνω, ότι πρέπει και µ’ αυτές
τις προκηρύξεις να επισπεύσετε τις διαδικασίες και άµα
στελεχωθούν και µ’ αυτούς τους γιατρούς που λείπουν.
Σας λέω και πάλι ότι µου έτυχαν φοβερά περιστατικά, όπως το
να µην υπάρχει ορθοδοντικός σ’ όλο το νοµό και να πηγαίνουν
στη Θεσσαλονίκη, στις µέρες µας όπου η πληθώρα των γιατρών
και των υπηρεσιών είναι σε πλήρη προσφορά. Κι όµως γίνεται
αυτό, δηλαδή, αναγκάζεται ο πολίτης να βγάζει εισιτήριο, να
κλείνει ραντεβού, να ταλαιπωρείται για τον ορθοδοντικό.
Λείπουν όµως επαναλαµβάνω, κύριε Υπουργέ κι άλλες
ειδικότητες τις οποίες σας έχω καταθέσει στο κείµενο.
Θα παρακαλέσω, λοιπόν, κύριε Υπουργέ να επισπευστούν οι
διαδικασίες για τη στελέχωση µε ιατρικό προσωπικό αυτής της
γκάµας που σας περιέγραψα µε τη συγκεκριµένη ερώτηση.
Είµαι σίγουρος ότι θα το κάνετε. Αναµένουµε το επόµενο
χρονικό διάστηµα και µετά την περαίωση του διαγωνισµού να
δούµε εάν αυτές οι ειδικότητες, οι οποίες απαιτούνται, θα
ανταποκριθούν.
Λάβετε όµως υπ’ όψιν όµως το κείµενο κύριε Υπουργέ και στην
προκήρυξη που θα γίνει να συµπληρώσετε, εάν δεν προβλέπεται
στο όριο της κεντρικής Μακεδονίας τις ειδικότητες αυτές που
ζητάµε για το ΙΚΑ Κατερίνης.
Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
κύριο Παπαγεωργίου.
Το λόγο έχει ο Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής
Ασφάλισης, κ. Κεγκέρογλου για τρία λεπτά, για τη δευτερολογία
του.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ (Υφυπουργός Εργασίας και
Κοινωνικής Ασφάλισης): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι συνάδελφοι, να ξανατονίσω την ανάγκη να έχουµε
άµεσα τις ειδικότητες που αναφέρετε –όσο το δυνατόν
περισσότερες από τις ειδικότητες που αναφέρετε- στη διάθεση
των ασφαλισµένων. Γι’ αυτό, όπως σας είπα, η προκήρυξη που
αφορά την περιφέρεια συνολικά άµεσα θα είναι στον αέρα,
προκειµένου να υποβάλλουν οι ενδιαφερόµενοι τις αιτήσεις.
Ταυτόχρονα, πρέπει να σας πω γι’ αυτό που και εσείς κάνατε
αναφορά και έχει να κάνει µε τη συνεργασία του Υπουργείου
Εργασίας και του Υπουργείου Υγείας, η οποία έχει καταλήξει σε
σηµαντικές συµφωνίες, που θα ωφελήσουν και τους ασφα-
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λισµένους στο σύνολό τους, αλλά και το σύστηµα υγείας
συνολικά.
Θα πρέπει να πω ότι µε τη συµφωνία, η οποία θα ξεκινήσει να
εφαρµόζεται άµεσα, θα µπορούν να εκτελούνται συνταγές
ιατρικών εξετάσεων καθ’ όλη τη διάρκεια της µέρας όλων των
ασφαλισµένων στα νοσοκοµεία.
Τι σηµαίνει αυτό; Σηµαίνει ότι οι υπάρχουσες υποδοµές µαζί µε
τον εξοπλισµό που θα προµηθευτούν τα νοσοκοµεία µέσα από
τις διαδικασίες του ΕΣΠΑ –είτε αυτό αφορά µαγνήτες είτε
τοµογράφους είτε οποιοδήποτε άλλο εξοπλισµό- θα είναι πλέον
στη διάθεση όλων των ασφαλισµένων. Αυτό ξεκινά άµεσα, τον
επόµενο µήνα, µετά τη νοµοθετική ρύθµιση η οποία θα έρθει στη
Βουλή.
Η δεύτερη µεγάλη θεσµική παρέµβαση αφορά την ενοποίηση
των κλάδων υγείας σε πρωτοβάθµιο επίπεδο. Έχει εξαγγελθεί
πολλές φορές. Αποφεύγουµε να κάνουµε ξανά εξαγγελίες, αλλά
προχωρούµε και είναι έτοιµο το νοµοσχέδιο του Υπουργείου
Υγείας. Μάλιστα τις επόµενες ηµέρες θα κατατεθεί αυτό το
ολοκληρωµένο νοµοσχέδιο για τη δηµιουργία του Εθνικού
Οργανισµού Πρωτοβάθµιας Υγείας, προκειµένου όλοι οι κλάδοι
υγείας για πρωτοβάθµια φροντίδα να ανήκουν πλέον σε αυτόν
τον ενιαίο οργανισµό. Ποια θα είναι η ωφέλεια; Είναι προφανές.
Έχει αναδειχθεί αυτή η ανάγκη από όλες τις µελέτες για πολλά
χρόνια. Τώρα θα γίνει πράξη.
Μέσα στο πλαίσιο αυτό, µέσα σε αυτό το νοµοσχέδιο γίνονται
σηµαντικές ρυθµίσεις, για να διευρυνθεί η δυνατότητα εξυπηρέτησης των ασφαλισµένων. Ενδεικτικά θα αναφέρω µία απ’
αυτές. Με την εφαρµογή του συστήµατος ηλεκτρονικής συνταγογράφησης θα µπορούν, εφόσον ενταχθούν σε αυτό και
πιστοποιηθούν, οι γιατροί ακόµη και των ΚΑΠΗ να έχουν δυνατότητα για συνταγογράφηση. Έτσι, θα διευρύνουµε τις δυνατότητες, ούτως ώστε να µπορέσει να υπάρξει αυτή η απαραίτητη
εξυπηρέτηση.
Επανέρχοµαι στο θέµα του ΙΚΑ, όπως λειτουργεί µέχρι σήµερα. Για τα προβλήµατα που έχουµε άµεσα µέσα από την προκήρυξη θα δοθούν λύσεις και, βέβαια, θα επισπεύσουµε όσο το
δυνατόν την υπογραφή της σύµβασης µε τον ακτινολόγο, για να
µη συνεχίζεται αυτό το πρόβληµα, το οποίο δεν τιµά κανένα.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης κ. Κεγκέρογλου.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι από τα άνω δυτικά θεωρεία παρακολουθούν τη συνεδρίαση, 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 µαθήτριες και µαθητές, καθώς και
τρεις εκπαιδευτικοί από τα 71ο και 84ο ∆ηµοτικά Σχολεία Αθηνών.
Η Βουλή σας καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, προχωρούµε στην τρίτη µε
αριθµό 370/10-1-2011 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Σπυρίδωνα Χαλβατζή προς
την Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε
την υπογραφή επιχειρησιακής σύµβασης στη γαλακτοβιοµηχανία
«ΝΕΟΓΑΛ» στη ∆ράµα κ.λπ..
Το λόγο έχει ο ερωτών Βουλευτής για δύο λεπτά.
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Η «ΝΕΟΓΑΛ ΑΕ» στη ∆ράµα, µια κερδοφόρα επιχείρηση, προχώρησε στην υπογραφή επιχειρησιακής σύµβασης µε το σωµατείο και µειώνει κατά 9% τους µισθούς και τα µεροκάµατα
τουλάχιστον για δύο χρόνια.
Το σωµατείο της επιχείρησης ελέγχεται από τις δυνάµεις της
ΠΑΣΚΕ και της ∆ΑΚΕ. Την ίδια ώρα χιλιάδες εργαζόµενοι κινητοποιούνται, απεργούν, διαδηλώνουν, διαµαρτύρονται για την
κατάργηση των συλλογικών συµβάσεων.
Η αιτιολογική έκθεση ανάµεσα στα άλλα σηµειώνει ότι προχώρησαν σε αυτό το µέτρο και είναι αναγκαία και εύλογη η µείωση κατά 9% των µισθών και των ηµεροµισθίων, προκειµένου να

3733

εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη συνέχιση της λειτουργίας της βιοµηχανίας στις νέες συνθήκες της αγοράς.
Η σύµβαση υπογράφηκε, τη στιγµή που η επιχείρηση αυτή
είναι κερδοφόρα. ∆ύο εκατοµµύρια επίσηµα κέρδη είχε το 2009.
Ο κ. Σεβαστίδης, διευθύνων σύµβουλος αυτής της εταιρείας, δήλωσε ότι και το 2010 θα είναι κερδοφόρα η επιχείρηση. Και όµως,
και αυτή η επιχείρηση αξιοποιεί το οπλοστάσιο που υπάρχει, το
οπλοστάσιο υπέρ των επιχειρηµατιών, για να κατακρεουργούν
ασφαλιστικά, κοινωνικά, εργασιακά δικαιώµατα, µεροκάµατα και
µισθούς.
Με το παράδειγµα της «ΝΕΟΓΑΛ» αποκαλύπτεται ότι η µείωση
των µισθών των εργαζοµένων είναι µια βασική πολιτική των επιχειρήσεων την οποία στηρίζει η Κυβέρνηση και ενισχύει µε αυτόν
τον τρόπο την κερδοφορία των επιχειρήσεων.
Τι γίνεται, κύριε Υπουργέ; Πού θα πάει η τιµή της εργατικής
δύναµης; Πάει συνέχεια προς τα κάτω.
Ερωτάται η Κυβέρνηση τι µέτρα θα πάρει και πώς θα αντιµετωπίσει αυτή τη λαϊκή κατακραυγή. Υπάρχει αντίδραση. Υπάρχουν αγώνες και κινητοποιήσεις. Καταργήθηκαν οι συλλογικές
συµβάσεις.
Τελικά, τι θα γίνει µε τα εργασιακά δικαιώµατα; Θα συνεχίσουν
παραπέρα να συρρικνώνονται, να ακρωτηριάζονται, να καταργούνται;
Περιµένουµε την απάντησή σας.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
κ. Χαλβατζή.
Θα απαντήσει ο Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης κ. Κεγκέρογλου.
Ορίστε, κύριε Υφυπουργέ, έχετε το λόγο για τρία λεπτά.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ (Υφυπουργός Εργασίας και
Κοινωνικής Ασφάλισης): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε συνάδελφε, θα ήθελα, πριν µιλήσω για το συγκεκριµένο
θέµα που µε ρωτάτε, να κάνω µια αναφορά συνολικά στη θεσµική
παρέµβαση, αλλά και στην πραγµατικότητα, η οποία είχε διαµορφωθεί.
Και εσείς, ως παράταξη, αλλά και πολλοί άλλοι συνάδελφοι –
δεν χρειάζεται άλλωστε να το κάνουν συνάδελφοι, γιατί είναι µια
πραγµατικότητα- ξέρετε ότι πολλοί επιχειρηµατίες δεν συµπεριφέρονται κοινωνικά υπεύθυνα και για τον τόπο και για τους
εργαζόµενους. Παραβιάζουν τη νοµοθεσία και προχωρούν σε
διάφορες απειλές ή µειώσεις ή παραβιάσεις που έχουν να
κάνουν όχι µόνο µε τις αµοιβές, αλλά και µε τις εργασιακές
σχέσεις.
Η Κυβέρνηση, βλέποντας ότι ενώ υπάρχει ένα θεωρητικά πολύ
καλό θεσµικό πλαίσιο, µια υπερρύθµιση για τις εργασιακές
σχέσεις, και στην πράξη υπάρχει αδυναµία εφαρµογής του, γιατί
η πραγµατικότητα απέχει πολύ από το θεωρητικό µοντέλο, πήρε
την πρωτοβουλία να κάνει µια θεσµική παρέµβαση, η οποία
αποτελεί ανάχωµα για την επέκταση των ατοµικών διαπραγµατεύσεων και των ατοµικών συµβάσεων.
Ποια ήταν αυτή η πρωτοβουλία; Ήταν η θεσµοθέτηση συλλογικής επιχειρησιακής σύµβασης. Συλλογικής το ξανατονίζω.
Εποµένως, δεν υπάρχει κατάργηση του θεσµού των συλλογικών
συµβάσεων. Υπάρχει ενίσχυσή του.
Μπορεί να διαφωνούµε µε το περιεχόµενο, µπορεί να διαφωνούµε µε το µέγεθος των επιχειρήσεων και του αριθµού των
εργαζοµένων που θα µπορούν να συνάπτουν ειδικές επιχειρησιακές συµβάσεις, αλλά αυτό δεν σηµαίνει ότι καταργήθηκαν.
Αντίθετα, ενισχύθηκε ο συλλογικός χαρακτήρας των διαπραγµατεύσεων. Είναι ο µόνος που µέσα και από την ειδική
επιχειρησιακή σύµβαση µπορεί να αποτελέσει ανάχωµα στην
επέκταση των ατοµικών συµβάσεων και στη µετατροπή της
κατάστασης σε ζούγκλα, όπως πολλές φορές αναφέρουν και οι
ίδιοι οι εργαζόµενοι, αλλά και πολλοί που σχολιάζουν την
κατάσταση.
Έτσι, στο πλαίσιο του νόµου που ψηφίσαµε έχει υπάρξει µία
αίτηση προς το Υπουργείο Εργασίας, προκειµένου να γνωµοδοτήσουµε αν θα ξεκινήσουν τις διαπραγµατεύσεις για τη σύναψη ειδικής επιχειρησιακής σύµβασης. ∆εν υπάρχει ειδική επιχειρησιακή σύµβαση µε µονοµερή απόφαση επιχειρηµατία ούτε µε
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µονοµερή απόφαση κανενός άλλου.
Υπάρχει έναρξη συλλογικών διαπραγµατεύσεων και αυτό είναι
που µας ρώτησε, µε το κοινό αιτιολογικό, η επιχείρηση από κοινού µε τους εργαζόµενους. Η γνωµοδότηση του Συµβουλίου Κοινωνικού Ελέγχου, στο οποίο µετέχουν όλοι οι κοινωνικοί εταίροι,
εκδόθηκε χθες. Στο σκεπτικό της γνωµοδότησης αναφέρεται
ρητά ότι η συγκεκριµένη επιχείρηση, η οποία αιτείται την έναρξη
διαπραγµατεύσεων για τη σύναψη ειδικής επιχειρησιακής σύµβασης, δεν έχει άµεσο οικονοµικό πρόβληµα, δεν έχει πιεστικές
ανάγκες, αντίθετα, έχει καθαρά κέρδη της τάξεως του 8,3% τα
προηγούµενα χρόνια.
Εποµένως, η πολιτική άποψη την οποία εγώ µπορώ να εκφράσω σήµερα και την οποία και το Συµβούλιο Κοινωνικού Ελέγχου εξέφρασε χθες είναι ότι η έσχατη λύση για την επιβίωση µιας
επιχείρησης σε περίοδο κρίσης που θα µπορούσε να ήταν και η
µείωση αµοιβών, δεν µπορεί να έρχεται πρώτη στη σειρά, όταν
υπάρχουν πάρα πολλά περιθώρια που έχουν πραγµατικά να δώσουν ενίσχυση σε µία επιχείρηση για τη λεγόµενη ανταγωνιστικότητα ή την επιβίωσή της.
Σήµερα, λοιπόν, έχουµε µία γνωµοδότηση από το Συµβούλιο
Κοινωνικού Ελέγχου, η οποία λέει ξεκάθαρα τα πράγµατα και η
οποία τονίζει ότι σε καµµιά περίπτωση δεν πρέπει να γίνεται κατάχρηση του θεσµού των ειδικών επιχειρησιακών συµβάσεων,
που θεσπίστηκε µε το σκεπτικό της ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων που έχουν πρόβληµα και ταυτόχρονα,
µε σκοπό τη διατήρηση των θέσεων απασχόλησης, την αύξηση
των θέσεων απασχόλησης, τη διατήρηση της σταθερής εργασίας µε τη µορφή που είχε και πριν, δηλαδή οκτάωρη απασχόληση ή όποια άλλη µορφή και όχι επιδείνωση των συνθηκών και
των εργασιακών σχέσεων.
Έτσι, λοιπόν, έχουµε ένα νέο δεδοµένο σήµερα µε αυτή τη
γνωµοδότηση, η οποία πιστεύω θα ληφθεί υπ’ όψιν και από τους
εργαζόµενους και από την επιχείρηση κατά τη διάρκεια των διαπραγµατεύσεων. Ελπίζω και περιµένω να δω πού θα καταλήξουν
αυτές οι διαπραγµατεύσεις µια και είναι ελεύθερες και συλλογικές. Η δική µας άποψη είναι ότι πραγµατικά συµφωνούµε µε τη
γνωµοδότηση του ΣΚΕ. ∆εν πρέπει να υπάρχει από κανέναν κατάχρηση αυτού του θεσµικού πλαισίου, όταν δεν υπάρχει ανάγκη να γίνεται αυτό.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
κύριο Υπουργό.
Το λόγο έχει ο ερωτών Βουλευτής κ. Σπυρίδων Χαλβατζής.
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Κύριε Υπουργέ, στην περίοδο της
ανάπτυξης οι επιχειρήσεις είχαν τεράστια κέρδη. Στην περίοδο
της κρίσης, εξακολουθούν να έχουν κέρδη. Αυτοί που χάνουν και
στη µία και στην άλλη περίπτωση είναι οι εργάτες, όλοι οι εργαζόµενοι. Τελικά, για ποιες διαπραγµατεύσεις µιλάτε; Εδώ υπάρχει συγκεκριµένη συµφωνία. Για ποιες ελεύθερες συµβάσεις
µιλάτε; Οι εργάτες είναι κολληµένοι στον τοίχο, µε το πιστόλι
στον κρόταφο υπογράφουν αυτές τις συµβάσεις. Και τελικά, ο
νόµος σας αποτελεί έναν κρίκο ακόµα στην αλυσίδα των αντεργατικών, αντιλαϊκών και αντικοινωνικών µέτρων.
Τα µέτρα αυτά επιδιώκουν συνολικά να τσακίσουν την εργατική τάξη, να τσακίσουν τους εργαζόµενους. Και η πολιτική σας
οδηγεί στην παραπέρα κερδοφορία των επιχειρήσεων. Και βεβαίως, η κερδοφορία δεν επιτυγχάνεται µε άλλο τρόπο, παρά µε
τη µείωση της τιµής της εργατικής δύναµης. Πού θέλετε να την
πάτε; Στον πάτο; Αυτή είναι η πραγµατικότητα. Και βεβαίως, η
πολιτική σας, η νοµοθεσία σας αποθρασύνει τους επιχειρηµατίες οι οποίοι προχωρούν σε αυτά τα µέτρα, µειώνοντας µισθούς,
σε άλλες περιπτώσεις δεν πληρώνουν υπερωρίες, σε άλλες περιπτώσεις δεν πληρώνουν την κοινωνική ασφάλιση.
Πριν από µερικές εβδοµάδες έγινε η συζήτηση. Η Υπουργός η
κ. Κατσέλη θριαµβολογούσε, λέγοντας ότι οι επιχειρησιακές συµβάσεις, όπως κι εσείς προηγουµένως είπατε, κλείνουν αυτή την
ασυδοσία ουσιαστικά διάφορων επιχειρήσεων και ότι ανοίγουν
το δρόµο για τους εργαζόµενους και για τα δικαιώµατά τους. Λέγαµε και τότε, ότι ανοίγετε ορθάνοιχτη την κερκόπορτα. Αυτή
είναι η πραγµατικότητα και αυτό που γίνεται σήµερα σε πάρα,
πάρα πολλές επιχειρήσεις είναι να υποχρεώνουν τους εργαζό-
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µενους να δουλεύουν δεκάωρα χωρίς να πληρώνουν υπερωρίες,
να τους υποχρεώνουν να δουλεύουν κάθε δεύτερο Σάββατο
χωρίς να πληρώνουν τους εργαζοµένους. Αυτή είναι η πραγµατικότητα.
Και εν πάση περιπτώσει όταν η Κυβέρνηση αναγνωρίζει ότι
υπάρχει αυτή η παραβίαση των νόµων, ποιον θα συλλάβει; Υπάρχει η πολιτική βούληση; ∆υστυχώς, δεν υπάρχει η πολιτική βούληση να καθίσετε στο σκαµνί αυτούς οι οποίοι παραβιάζουν και
αυτή την κολοβή νοµοθεσία σας. Πάντως, πρέπει να το έχετε
καλά στο µυαλό σας, κύριε Υπουργέ, ότι το οκτάωρο, το πενθήµερο, το σαραντάωρο, οι συλλογικές συµβάσεις, η κοινωνική
ασφάλιση την οποία καταργείτε σήµερα, δεν έπεσαν από τον ουρανό. ∆εν χαρίστηκαν ούτε από τη σοσιαλοδηµοκρατία ούτε από
τη χριστιανοδηµοκρατία. Ήταν αποτέλεσµα και συνέπεια σκληρών ταξικών συγκρούσεων και χύθηκε πολύ αίµα γι’ αυτά. Και να
είστε σίγουροι ότι οι εργάτες και όλοι οι εργαζόµενοι δεν είπαν
ακόµα την τελευταία λέξη. Αργά ή γρήγορα θα την πουν. Και
αυτή την αντεργατική πολιτική θα την ανατρέψουν. Να είστε σίγουροι.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
κ. Χαλβατζή.
Το λόγο έχει ο Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης κ. Κεγκέρογλου.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ (Υφυπουργός Εργασίας και
Κοινωνικής Ασφάλισης): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε συνάδελφε, κανείς δεν µίλησε για ρόδινη κατάσταση. Η
καπιταλιστική κρίση -όπως αρέσκεστε και έτσι είναι- έχει
δηµιουργήσει τεράστια προβλήµατα και σε πολλές περιπτώσεις
πέφτει αυτό το βάρος µονοµερώς στους εργαζόµενους.
Όµως, δεν θα πρέπει κανείς µας να δηµιουργεί εύκολα
θύµατα. Και τι θέλω να πω; Ο δηµόσιος διάλογος, είτε αυτός
γίνεται στα κανάλια είτε γίνεται αλλού, που αφορά τις µειώσεις
που αναφέρονται σε 30%, 40%, 50% και ότι η Κυβέρνηση
αποφάσισε µειώσεις 30%, 40%, 50%, τι αποτέλεσµα έχει; Έχει
ως αποτέλεσµα τη δηµιουργία εύκολων θυµάτων. Όταν του
άλλου του κάνουν πλύση εγκεφάλου ότι η Κυβέρνηση
αποφάσισε µειώσεις 30%, 40% εύκολα βέβαια µπορεί να πέσει
θύµα, είτε είναι µεµονωµένος εργαζόµενος είτε είναι συνδικάτο,
της πρότασης για µείωση 9%, 10%, 15%.
Γι’ αυτό πρέπει να είµαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί σε αυτό το
οποίο πραγµατικά ισχύει. Να νουθετούµε, να µεταβιβάζουµε την
εµπειρία µας και να στηρίζουµε το συνδικαλιστικό κίνηµα, άσχετα
ποιος έχει την πλειοψηφία ή ποιος δεν την έχει σε κάθε
σωµατείο, προκειµένου να κάνει σωστά τη δουλειά του και να
στηρίξει τους εργαζόµενους.
Τι θέλω να πω; ∆εν είναι απαραίτητα καλές οι συλλογικές
διαπραγµατεύσεις και οι κλαδικές συµβάσεις ή οποιασδήποτε
µορφής συµβάσεις, όταν η πλειοψηφία ανήκει στην «α»
παράταξη, ενώ είναι κακές όταν τις διεξάγει µια διοίκηση η οποία
ανήκει στη «β» παράταξη. Αυτό θεωρώ ότι δεν ισχύει. Και δεν
ισχύει γιατί και για την συγκεκριµένη επιχείρηση την οποία
αναφέρετε, θα πρέπει να σας πω ότι σύµφωνα µε τα στοιχεία
σήµερα, υπάρχουν αµοιβές πάνω από ό,τι ισχύει στις κλαδικές.
Είναι µικρό ποσοστό 3%, 4%, αλλά είναι πάνω.
Σε κάθε περίπτωση αυτό που λέω εγώ είναι ότι σε αυτή τη
διαδικασία ανοίγουµε ένα δρόµο στο συνδικαλιστικό κίνηµα που
χρειάζεται, για να δώσουµε όλα εκείνα τα όπλα και τη στήριξη,
προκειµένου να µπορέσει να ασκήσει το ρόλο του. Αυτό έχει να
κάνει µε τη στήριξη, ιδιαίτερα στις µικρές επιχειρήσεις, των
εργαζοµένων.
Στη συγκεκριµένη περίπτωση, όπως σας είπα, µετά τη
γνωµοδότηση του ΣΚΕΕ, θα προχωρήσει η διαδικασία, εφόσον οι
δύο πλευρές συνεχίσουν να θέλουν τη σύναψη ειδικής επιχειρησιακής σύµβασης. Θα αναµένουµε τα αποτελέσµατα αυτής
της ελεύθερης διαπραγµάτευσης. Η άποψή µας είναι καθαρή,
ξεκάθαρη, ότι δεν πρέπει να γίνεται κατάχρηση αυτού του
θεσµού, παρά µόνο όπου υπάρχει ζήτηµα επιβίωσης της
επιχείρησης και µε απαραίτητο όρο τη διατήρηση και την
ενίσχυση της θέσης των εργαζοµένων, σε σχέση και µε τον
αριθµό των εργαζοµένων και µε τη δηµιουργία νέων θέσεων
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απασχόλησης και µε τις εργασιακές σχέσεις και τη µορφή τους.
Έτσι, λοιπόν, θα έλεγα ότι όλοι µας έχουµε ένα σηµαντικό
ρόλο να παίξουµε σ’ αυτή τη διαδικασία.
Με το νοµοσχέδιο που θα φέρουµε τις επόµενες µέρες, ένα
αναγεννηµένο Σώµα Επιθεώρησης Εργασίας πιστεύω ότι µπορεί
να γίνει πράξη άµεσα, ούτως ώστε η ευελιξία, η οποία δόθηκε
στις επιχειρήσεις, να σταθεί και να µείνει στο πλαίσιο αυτό όπως
τη θεσµοθετήσαµε. Η εφαρµογή των νόµων θα είναι υπόθεση
του Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας, που µε την ενηµέρωση
που θα έχει, όχι µόνο την επώνυµη, αλλά και την ανώνυµη µέσα
από το σύστηµα της τηλεφωνικής καταγγελίας, θα µπορεί να παρεµβαίνει άµεσα. Αυτό δηµιουργούµε: ευέλικτο και αποτελεσµατικό σύστηµα, που θα λειτουργεί σε εικοσιτετράωρη βάση µε
ειδικό Σώµα Επιθεωρητών, ούτως ώστε όλα αυτά στα οποία αναφερθήκατε -τα οποία προϋπήρχαν, αλλά οξύνθηκαν λόγω της
κρίσης και αναδείχθηκαν σε µεγαλύτερο αριθµό απ’ ό,τι πρωτύτερα- να πάψουν να υπάρχουν. ∆ίνουµε, ναι, ελεγχόµενη ευελιξία στις επιχειρήσεις, αλλά από την άλλη θα προασπίσουµε τους
εργαζόµενους µε κάθε τρόπο και µέσο. Αυτή είναι η πολιτική µας
βούληση.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
Υφυπουργό κ. Κεγκέρογλου.
Θα συζητηθεί η τέταρτη µε αριθµό 365/10-1-2011 επίκαιρη
ερώτηση της Βουλευτού του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ.
Ουρανίας Παπανδρέου Παπαδάκη προς τον Υπουργό Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την αντιµετώπιση της έλλειψης Αγροτικών Ιατρών στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
κ.λπ..
Η κ. Ουρανία Παπανδρέου-Παπαδάκη έχει το λόγο για δύο
λεπτά.
ΟΥΡΑΝΙΑ ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ ΠΑΠΑ∆ΑΚΗ: Κύριε Υπουργέ, να
σας ευχηθώ καλή χρονιά, υγεία για να αντιµετωπίσετε τα πολλά
και δύσκολα προβλήµατα του χώρου της υγείας και να τα αντιµετωπίσετε άµεσα.
Με τη σηµερινή µου ερώτηση απλώς θέλω να σας µεταφέρω
ένα πρόβληµα, -που είµαι σίγουρη πως το γνωρίζετε, αλλά θέλω
να σας το θυµίσω- και να σας µεταφέρω την αγωνία, όπως τη
βίωσα και εγώ, καθώς και την ιατρική ανασφάλεια και εγκατάλειψη, που βιώνουν στην κυριολεξία οι πολίτες που ζουν στην ξεχασµένη ελληνική περιφέρεια, στην ύπαιθρο και στα νησιά µας.
Αυτό οφείλεται στην πλήρη εγκατάλειψη των αγροτικών ιατρείων, µε την έλλειψη κυρίως αγροτικών ιατρών, ή όπως εµείς
λέµε, ιατρών υπόχρεων της υπαίθρου.
Κύριε Υπουργέ, και εσείς έχετε υπηρετήσει ως αγροτικός ιατρός, όπως και όλοι οι γιατροί που τιµούν το Κοινοβούλιο και ξέρετε τη χαρά, τις δυσκολίες, αλλά και την ικανοποίηση που νιώθει
ο απλός αγροτικός ιατρός προσφέροντας έτσι άµεσες υπηρεσίες στον άρρωστο, που τις έχει ανάγκη.
Η ύπαρξη στοιχειωδών -είναι η αλήθεια- αγροτικών ιατρείων
σε αποµακρυσµένες και αποµονωµένες περιοχές, όπως πολύ
καλά γνωρίζετε, είναι µία πάρα πολύ παλιά κοινωνική κατάκτηση
και στην κυριολεξία υπηρετεί -µε την έννοια της στοιχειώδους
πρωτοβάθµιας υγείας- τον πολίτη.
Θέλω να σας ρωτήσω -και θέλω την απάντησή σας- το εξής: Οι
µεγάλες ελλείψεις αγροτικών ιατρών, όπως καταγράφονται πανελλαδικά, δηλώνουν αλήθεια µια αλλαγή στην πολιτική της
υγείας και στο θεσµό του αγροτικού ιατρού; ή απλώς είναι, όπως
και σε πολλές άλλες περιπτώσεις, µια αµέλεια ή το χειρότερο,
µια κρατική αδιαφορία;
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε την
κ. Ουρανία Παπανδρέου-Παπαδάκη.
Το λόγο έχει ο Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Μιχάλης Τιµοσίδης.
ΜΙΧΑΗΛ ΤΙΜΟΣΙ∆ΗΣ (Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θέλω να ανταποδώσω τις ευχές σε όλους τους συναδέλφους
και ιδιαίτερα στην αγαπητό συνάδελφο κ. Παπανδρέου-Παπαδάκη και να την ευχαριστήσω γιατί φέρνει στην επικαιρότητα ένα
θέµα, το οποίο και διαχρονικό είναι, αλλά και αγγίζει και όλη την
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ελληνική περιφέρεια. Αναφέρεστε στη Στερεά Ελλάδα, που είναι
η δική σας, ας την πούµε, κοντινή περιφέρεια, αλλά οι ίδιες συνθήκες επικρατούν περίπου σε όλη τη χώρα.
Θα ήταν άδικο, όµως, να πούµε ότι υπήρξε ή υπάρχει στη
σκέψη µας ως πολιτική ηγεσία ή ως Κυβέρνηση, µια λογική να
εγκαταλείψουµε τα περιφερειακά και τα αγροτικά ιατρεία. Θα
ήταν άδικο, γιατί όχι µόνο δεν έχει συµβεί αυτό, αλλά πρωτοβουλίες που µπορούν να βελτιώσουν τα πράγµατα, έχουµε
πάρει. Σύντοµα, στο νέο νοµοσχέδιο που θα καταθέσουµε την
ερχόµενη εβδοµάδα, θα υπάρχει παρέµβαση που θα διορθώνει,
αν θέλετε, λειτουργικές δυσκολίες, οι οποίες όµως από λειτουργικές δυσκολίες γίνονται ουσιαστικές, γιατί δεν καλύπτονται
έγκαιρα τα αγροτικά ιατρεία, στα οποία λήγει η θητεία του ιατρού που υπηρετούσε εκεί.
Έτσι, µε ένα νόµο που είχαµε ψηφίσει πριν πολλά χρόνια και
που µέχρι σήµερα δεν σκεφτήκαµε να τον αλλάξουµε, δεν δίνεται η δυνατότητα –κι από τη στιγµή µάλιστα που τέθηκε και η
υποχρεωτικότητα της τρίµηνης εκπαίδευσης των αγροτικών ιατρών στα νοσοκοµεία, που είναι ένα καλό µέτρο- αυτό το κενό
του τριµήνου να καλύπτεται. Επίσης, δεν υπήρχε νοµοθετική κάλυψη, ώστε ο Υπουργός να έχει τη δυνατότητα µε απόφαση δική
του, να καλύψει αυτά τα κενά.
Έτσι, παρατηρήσαµε το πρόσφατο παρελθόν -δηλαδή πριν
δυο, τρεις µήνες περίπου- και είδαµε ότι έχουµε τέτοια προβλήµατα, τέτοια φαινόµενα. Παρατηρήθηκαν µαζικά τα µεγάλα κενά,
γιατί δίνεται η δυνατότητα σε πολλούς αγροτικούς ιατρούς, οι
οποίοι δεν έχουν την υποχρεωτικότητα που ξέραµε εµείς –ότι,
δηλαδή, κάνεις αγροτικό ιατρείο, τελειώνεις και µετά πας για ειδικότητα- να υποβάλουν πολλές φορές αιτήσεις για ειδικότητα.
Αυτό παρατηρήθηκε ιδιαίτερα στις άγονες περιοχές. Υπάρχει,
δηλαδή, η δυνατότητα ο ιατρός που έχει πάει σε ένα άγονο ιατρείο να διακόψει, γιατί ανοίγει η θέση της ειδικότητάς του. Έτσι
παραµένει κενή αυτή η θέση.
∆εν υπάρχει κανένας άλλος λόγος, ούτε απόφαση υπάρχει να
περιορίσουµε τον αριθµό. Ίσα-ίσα στο νέο νοµοσχέδιο οργανώνουµε τον τοµέα της πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας µε την
ένταξη των κλάδων υγείας από τα ταµεία. Εκτιµούµε ότι αυτό θα
δώσει τη δυνατότητα σε όλη τη χώρα να υπάρχουν σηµεία, στα
οποία θα µπορεί να εξυπηρετείται ο πολίτης, είτε είναι ασφαλισµένος στο ΙΚΑ είτε είναι ασφαλισµένος στον ΟΓΑ.
Συγκεκριµένα για την περιφέρειά σας, θα αναφερθώ στη δευτερολογία µου.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
κύριο Υφυπουργό.
Το λόγο έχει η κ. Ουρανία Παπανδρέου-Παπαδάκη.
ΟΥΡΑΝΙΑ ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ-ΠΑΠΑ∆ΑΚΗ: Κύριε Υπουργέ, θα
ήθελα να σας πω ότι απλό είναι το θέµα. Βεβαίως περιµένουµε το
νέο νοµοσχέδιο και βεβαίως περιµένουµε τα όλα «θα» που θα
µας λύσουν τα προβλήµατα. Όµως, τα θέµατα που αφορούν την
υγεία, όπως εσείς πολύ καλά γνωρίζετε, θέλουν άµεσες λύσεις.
Θα µπορούσατε, λοιπόν, µε µία άµεση νοµοθετική διευθέτηση
να µην εγκαταλείπεται το αγροτικό ιατρείο πριν αντικατασταθεί
από τον επόµενο αγροτικό ιατρό. Είναι απλό.
Θα ξεκινήσω την αναφορά µου από την ιδιαίτερη πατρίδα µου,
την Εύβοια. Οι ελλείψεις των αγροτικών ιατρών καταγράφονται.
Ξεκινώ από την Κύµη, από τους ωραίους Ανδρόγιαννους και έρχοµαι στην κεντρική Εύβοια, στο πανέµορφο Πήλι, µια καταπληκτική περιοχή που είναι αρκετά αποµονωµένη. Τις ηµέρες των
εορτών πέρασα να πω στους ανθρώπους χρόνια πολλά. Τα περήφανα γηρατειά ξέρετε γιατί διαµαρτύρονταν; Γιατί πεθαίνουν
αβοήθητοι. Και στην κυριολεξία συµβαίνει αυτό. Γιατί σ’ αυτό το
χωριό, στην κωµόπολη –δεν είναι απλό χωριό- έχει να πάει αγροτικός ιατρός εδώ και δύο χρόνια.
Κανένας δεν πηγαίνει να τους πάρει την πίεση. Αυτό ζητούν οι
άνθρωποι: Να τους γράψουν τα απλά φάρµακα για την πίεσή
τους. ∆εν ζητούν πολύπλοκες εξετάσεις. Και βεβαίως τώρα, µε
αυτή την οικονοµική κρίση και µε το κόψιµο των απλών συντάξεων που έχει γίνει σε αυτούς τους ανθρώπους, αδυνατούν να
πάρουν το ταξί και να µεταφερθούν σε δύο ώρες -γιατί η απόσταση είναι αρκετά µακρινή- στο Κέντρο Υγείας ή στο Νοσοκο-
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µείο της Χαλκίδας για να λύσουν το πρόβληµά τους.
Υπάρχουν πάρα πολλές καταγγελίες. Εγώ η ίδια έχω κάνει
πάρα πολλές αναφορές, πάρα πολλές ερωτήσεις. ∆υστυχώς,
από την προηγούµενη ηγεσία του Υπουργείου Υγείας δεν έχω
πάρει απαντήσεις. Και ο δήµαρχος της περιοχής και εξωραϊστικοί σύλλογοι καταγγέλλουν: «Στείλτε µας έναν αγροτικό γιατρό».
∆εν νοµίζω ότι είναι τόσο µεγάλο το πρόβληµα για να λυθεί,
κύριε Υπουργέ. Απλώς πιστεύω ότι λέµε: «∆εν βαριέσαι, στο
πλαίσιο του «θα», θα γίνει και αυτό».
Να προχωρήσω παραπάνω προς την περιοχή της βόρειας Εύβοιας. Εκεί, µόλις πλησίασα για τα «χρόνια πολλά», είχαν οι άνθρωποι έτοιµες υπογραφές, γιατί ζητούν τον απλό αγροτικό
γιατρό να περάσει, να τους πει «καληµέρα», να τους γράψει το
απλό φάρµακο και να τους µετρήσει την πίεσή τους.
Νοµίζω, λοιπόν, ότι αυτά τα θέµατα πρέπει να λυθούν άµεσα.
Οι άνθρωποι νιώθουν –και πάρα πολύ δίκαια- εντελώς εγκαταλελειµµένοι.
Να πάω άµεσα και γρήγορα, γιατί ο χρόνος µας περιορίζει,
στη γειτονική Φωκίδα. Εκεί τα πράγµατα φαίνεται ότι είναι πολύ
χειρότερα, κύριε Υπουργέ. Οι άνθρωποι διαµαρτύρονται, γιατί
πλέον σε αυτές τις περιοχές προκηρύσσονται οι θέσεις, αλλά µε
αυτήν την ανεργία που επικρατεί και µε τόσο χρόνο αναµονής
νέων γιατρών για να µπουν στην ειδικότητα, δεν υπάρχουν –λέειαγροτικοί γιατροί για να στελεχώσουν αγροτικά, αποµεµακρυσµένα, δύσκολα ιατρεία.
Θα τα δεχθώ όλα αυτά, αλλά ο γιατρός πρέπει να υπηρετεί τον
πολίτη, κύριε Υπουργέ. Και εµείς το έχουµε κάνει. ∆εν υπάρχουν
–λέει- αγροτικοί γιατροί για να πάνε στη Φωκίδα.
Σας παρακαλώ πάρα πολύ, για την άµεση λύση αυτών των
απλών προβληµάτων, που όµως, θα αντιµετωπίσουν άµεσα ένα
οξύ πρόβληµα της εγκαταλελειµµένης περιφέρειας. Με την ευαισθησία σας, κύριε Υπουργέ, πιστεύω ότι θα ενεργήσετε άµεσα.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε την
κ. Παπανδρέου-Παπαδάκη.
Το λόγο έχει ο Υφυπουργός, κ. Τιµοσίδης, για να δευτερολογήσει.
ΜΙΧΑΗΛ ΤΙΜΟΣΙ∆ΗΣ (Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Εγώ δέχοµαι ότι πράγµατι υπάρχουν περιπτώσεις όπου δεν
καλύπτονται τα κενά. Και αυτό γιατί υπάρχει απροθυµία συναδέλφων νέων γιατρών να πάνε σε αυτά τα µέρη, παρ’ ότι -επειδή
ρωτάτε τι κίνητρα έχουν- σε άγονες περιοχές –και θα αναφερθώ
και στην περιοχή σας- τους δίνονται επιπλέον µηνιαίως πάνω από
400 ευρώ, ίσως και παραπάνω, ανάλογα και µε τις εφηµερίες που
θα καλύψει κάποιος γιατρός και βεβαίως, υπάρχει το µπόνους
ότι δεν µπαίνουν στη σειρά για να κάνουν την ειδικότητά τους.
Συνεπώς, έχουν δύο πολύ ισχυρά κίνητρα. Παρ’ όλα αυτά, υπάρχουν τέτοια προβλήµατα.
Εµείς, λοιπόν, τι κάναµε για να αντιµετωπίσουµε άµεσα αυτά
τα υπαρκτά προβλήµατα;
Πρώτον, από την 1-12-2010 έχουµε στείλει εγκύκλιο στις διοικήσεις. Έχουµε δηλώσει -και δεσµεύσαµε τις διοικήσεις των νοσοκοµείων- ότι εάν υπάρχουν αγροτικά ιατρεία όπου λήγει η
θητεία των γιατρών, να συνεχιστεί αυτή µέχρις ότου να καλυφθεί
η θέση. Επειδή υπήρξε έλλειψη νόµου, δεσµευθήκαµε να το βάλουµε στο νέο νοµοσχέδιο που, όπως σας είπα, έρχεται σε λίγες
ηµέρες και το οποίο θα καλύψει αναδροµικά από την 1η ∆εκεµβρίου. ∆εν µπορούσαµε να πάµε πιο πίσω. Έτσι, λοιπόν, καλύψαµε πάρα πολλά κενά σε παραµεθόριες περιοχές, σε νησιά
αποµακρυσµένα. Υπήρξε όµως το τραγικό σε ένα νησί να φύγει
ο γιατρός στις 28 Νοεµβρίου και δεν µπορεί να το καλύψει. Όταν
πηγαίνεις αναδροµικά, δεν µπορείς να γυρίσεις πάρα πολύ πίσω.
Παρ’ όλα αυτά, δεσµευόµαστε ότι θα γραφτεί αυτό στο νέο νόµο,
ότι δηλαδή δεν θα φεύγει ο αγροτικός γιατρός –εφόσον το επιθυµεί, να παραµείνει- µέχρις ότου καλυφθεί η θέση του από τον
επόµενο γιατρό που θα έρθει µε την προκήρυξη.
Λοιπόν, δράσαµε αµέσως. Από την άλλη µεριά, δώσαµε εντολή
–κάτι που πρέπει να κάνουν όλες οι διοικήσεις των νοσοκοµείωννα καλύπτονται έστω και µία ή δύο φορές την εβδοµάδα ιατρεία
από όµορα ιατρεία και από το κέντρο υγείας. Αυτό γίνεται σε µε-
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γάλο βαθµό. Σε ελάχιστες περιπτώσεις που δεν έγινε, υπήρξε
από εµάς η κατάλληλη πίεση και αυτό εφαρµόζεται.
Στα δικά σας µέρη τώρα, για να µην αδικήσουµε τα πράγµατα:
Στις 17 Σεπτεµβρίου, που έγινε ο διαγωνισµός, επτά αγροτικοί
γιατροί τοποθετήθηκαν σε κέντρα υγείας και περιφερειακά ιατρεία της Ευρυτανίας -ήδη υπηρετούν, έχουν πάει εκεί εδώ και
λίγες ηµέρες- επτά στη Φωκίδα, έντεκα στη Φθιώτιδα και είκοσι
ένας στην Εύβοια. Επίσης, µε την προκήρυξη της 13ης ∆εκεµβρίου 2010, δηλαδή πριν από ένα µήνα, θα καλυφθούν τριάντα
δύο θέσεις αγροτικών γιατρών στη περιοχή της Φθιώτιδας,
έντεκα στη Φωκίδα, δεκατρείς ακόµη στην Εύβοια και έξι στην
Ευρυτανία. Το ευχάριστο είναι ότι υπάρχει ενδιαφέρον και φαίνεται ότι θα καλυφθούν αυτά τα κενά που σας αναφέρω. Επίσης,
πρέπει να πω ότι εννέα αγροτικά ιατρεία στη Φωκίδα και αντίστοιχα στην Ευρυτανία έχουν χαρακτηριστεί άγονα. Αυτό είναι
ένα κίνητρο που θα κάνει πιο σίγουρη την κάλυψη αυτών των
κενών.
Κλείνοντας, θέλω να σας πω ότι ο θεσµός του αγροτικού γιατρού -που έχει αναβαθµιστεί τα τελευταία χρόνια γιατί τις θέσεις
αυτές καλύπτουν και µόνιµοι γενικοί γιατροί- είναι ένας θεσµός
που τον έχει ανάγκη η περιφέρεια, ειδικά η ξεχασµένη περιφέρεια, όπου η πρόσβαση του ασθενή και ιδιαίτερα των µεγάλων
ηλικιών –γιατί η τρίτη ηλικία έχει παραµείνει, δυστυχώς- είναι δύσκολη. Είναι κάτι που πρέπει να το φροντίσουµε µε ιδιαίτερο
τρόπο. Θα πρέπει, λοιπόν, προς αυτή την κατεύθυνση και µε την
οργάνωση πια του Εθνικού Οργανισµού Παροχών Υγείας, που
δηµιουργείται µε το νέο νοµοσχέδιο, να κινηθούµε, ώστε σε κάθε
περιοχή όπου βρίσκεται η οικία του εργαζόµενου ή η εργασία
του να µπορεί πολύ κοντά να έχει δοµές τέτοιες, για να αντιµετωπίσει όλα του τα προβλήµατα.
∆εν µπορεί να ισχυριστεί κανείς ότι µπορεί να τα λύσει όλα.
Μπορεί, όµως, να τα βελτιώσει. Και είµαι βέβαιος ότι οι πολίτες,
βλέποντας αυτό να υλοποιείται στην πράξη, µας δίνουν περιθώρια να προσπαθήσουµε ακόµη περισσότερο.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
κ. Τιµοσίδη.
Προχωρούµε στην πέµπτη µε αριθµό 374/10-1-2011 επίκαιρη
ερώτηση του Βουλευτή του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Παναγιώτη Λαφαζάνη προς τον Υπουργό Υποδοµών,
Μεταφορών και ∆ικτύων, σχετικά µε την αύξηση της τιµής των εισιτηρίων στις αστικές συγκοινωνίες κ.λπ..
Κύριε Λαφαζάνη, έχετε το λόγο για να αναπτύξετε την επίκαιρη ερώτησή σας.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Επειδή το θέµα αυτό είναι πολύ σοβαρό, θα ήταν καλό σήµερα
να παρίσταται ο ίδιος ο Υπουργός Υποδοµών.
∆εν υποτιµώ την παρουσία σας, κύριε Βούγια, αλλά νοµίζω ότι
η Βουλή χρειάζεται κάποτε να εµφανίζονται εδώ, ενώπιόν µας
και οι Υπουργοί. Οι Υφυπουργοί δεν είναι δυνατόν να υπάρχουν
για να δίνουν τις απαντήσεις στους Βουλευτές σ’ αυτήν την Αίθουσα.
Το Υπουργικό Συµβούλιο χθες, κύριε Υφυπουργέ, αποφάσισε
να καταθέσει ένα νοµοσχέδιο. Αυτό το νοµοσχέδιο τι αποδεικνύει, κύριε Υφυπουργέ; Αποδεικνύει ότι στη χώρα λειτουργεί
πλέον ένα οιονεί πραξικόπηµα, το οποίο έχει κουρελιάσει κυριολεκτικά το Σύνταγµα, τη συνταγµατική νοµιµότητα και τους κοινοβουλευτικούς θεσµούς. Από τότε που φέρατε το µνηµόνιο, η
χώρα κυβερνάται µε οιονεί πραξικοπηµατικές διαδικασίες.
∆ιότι αυτό το νοµοσχέδιο, όπως ανέτρεξα προκειµένου να
σχηµατίσω µια πρώτη εντύπωση, τι κάνει, κύριε Υφυπουργέ;
Κάνει εξυγίανση και εκσυγχρονισµό των αστικών συγκοινωνιών;
Τη διάλυση των αστικών συγκοινωνιών επιφέρει. Το πρώτο
πράγµα που κάνει είναι ότι καταργεί πλήρως, διαλύει τις συλλογικές συµβάσεις, οι οποίες είναι κατοχυρωµένες µε το άρθρο 22
του Συντάγµατος. Και το κάνετε αυτό διά νόµου. Πάτε να µειώσετε τους µισθούς συνολικά πλέον στους εργαζόµενους των
αστικών συγκοινωνιών κατά 50%. Πού ακούστηκε αυτό;
Το δεύτερο που κάνετε είναι ότι ανοίγετε την κερκόπορτα της
ιδιωτικοποίησης των αστικών συγκοινωνιών, έτσι ώστε να εµπορευµατοποιηθούν πλήρως.
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Το τρίτο βεβαίως το οποίο επιχειρείτε -και το οποίο είναι ένα
µείζον κοινωνικό έγκληµα ιδιαίτερα στις σηµερινές συνθήκεςείναι η υπεραύξηση των εισιτηρίων τα οποία αυξάνετε σε πρώτη
δόση –το σηµειώνω αυτό- κατά 40%.
∆εν µου λέτε: Ποιοι παίρνουν τις αστικές συγκοινωνίες; Το
γνωρίζετε, κύριε Υπουργέ; Εσείς προσωπικά µάλιστα ανακοινώσατε αυτές τις αυξήσεις. Ποιοι παίρνουν τις συγκοινωνίες; Οι
εφοπλιστές, οι µεγαλοβιοµήχανοι, τα µεγαλοστελέχη, οι µάνατζερς, οι χρηµατιστές; Αυτοί βλέπετε να παίρνουν τις αστικές συγκοινωνίες; Οι άνεργοι τις παίρνουν, οι νέοι που σπουδάζουν, οι
χαµηλόµισθοι και οι χαµηλοσυνταξιούχοι.
∆εν µου λέτε: Τη σύνταξή τους στα εισιτήρια θα τη δίνουν
πλέον οι συνταξιούχοι των πεντακοσίων ευρώ; Θα τους βάζετε να
πληρώνουν 40% αυξήσεις, 1,40 το εισιτήριο; Ποιες είναι αυτές
οι λογικές; Αυτά είναι κοινωνικά ανοσιουργήµατα. Επίδειξη κοινωνικής αναλγησίας κάνετε;
Σας καλώ αυτήν τη στιγµή να αποσύρετε αυτό το νοµοσχέδιο.
Σε κάθε περίπτωση πρέπει να αποσύρετε πάραυτα αυτές τις αυξήσεις. Αυτές οι αυξήσεις που κάνετε στα εισιτήρια των αστικών
συγκοινωνιών είναι πρόκληση προς την κοινωνία.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
κ. Λαφαζάνη.
Το λόγο έχει ο Υφυπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων κ. Σπύρος Βούγιας.
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ ΒΟΥΓΙΑΣ (Υφυπουργός Υποδοµών, Μεταφορών
και ∆ικτύων): Κύριε Πρόεδρε, σεβόµενος το Κοινοβούλιο και τη
σοβαρότητα του θέµατος δεν θα απαντήσω στο πολιτικό υβρεολόγιο του κ. Λαφαζάνη, αλλά και στην προσωπική µου απαξίωση
σε σχέση µε την παρουσία µου εδώ για να απαντήσω στην επίκαιρη ερώτησή του. Είµαι αρκετά χρόνια στη Βουλή –όχι πολλά,
είναι αλήθεια- και έχω παραστεί σε πολλές απαντήσεις επίκαιρων ερωτήσεων στη διαδικασία του κοινοβουλευτικού ελέγχου.
Είναι η πρώτη φορά που ένας συνάδελφος ειδικά γι’ αυτό το
θέµα -µε το οποίο ασχολούµαι επιστηµονικά και επαγγελµατικά
για τριάντα χρόνια- έθεσε πρόβληµα µε την παρουσία µου εδώ.
∆εν το έχω ξανακούσει. Νοµίζω πως βλάπτει τον κοινοβουλευτισµό µία τέτοιου είδους τοποθέτηση. Αν µπορούσα να το αντιστρέψω, θα έλεγα ότι αν είναι πραγµατικά για το κόµµα του τόσο
σοβαρή η επίκαιρη ερώτηση, θα έπρεπε να την κάνει ο Πρόεδρος του κόµµατός του απαξιώνοντας την παρουσία του κ. Λαφαζάνη, αλλά προφανώς δεν είναι το θέµα µας αυτό, να
απαξιώνουµε τον ίδιο τον κοινοβουλευτισµό.
Βεβαίως το περιεχόµενο στη συνέχεια της παρουσίασής του
ούτε κατά διάνοια δεν αφορούσε την επίκαιρη ερώτηση την
οποία έθεσε. Αφορούσε το νοµοσχέδιο που θα συζητήσουµε στο
ελληνικό Κοινοβούλιο.
Αυτό που αποδεικνύει από τα λεγόµενά του ο κ. Λαφαζάνης
είναι ότι είναι εντελώς άσχετος µε το θέµα της αύξησης των εισιτηρίων στις δηµόσιες συγκοινωνίες τις όποιες εµείς υποστηρίζουµε, όπως και την επιδότησή τους κι εγώ προσωπικά ως
συγκοινωνιολόγος επί τριάντα χρόνια. Το γνωρίζετε κι εσείς καλά
από την κοινή µας παρουσία στα κοινά του ∆ήµου Θεσσαλονίκης, κύριε Πρόεδρε. Αγωνιζόµαστε από κοινού για τη βελτίωση
του συστήµατος γιατί οι δηµόσιες µαζικές µεταφορές είναι πραγµατικά η µόνη απάντηση στην κυριαρχία του ιδιωτικού αυτοκινήτου στις ελληνικές πόλεις.
Θα µπορούσε κανείς να πει ότι η επιδότηση αυτή µπορεί να
καλυφθεί µε διάφορους τρόπους. Η υποτιθέµενη προοδευτική
άποψη θα µπορούσε να προτείνει, κύριε Λαφαζάνη, να είναι δωρεάν οι δηµόσιες συγκοινωνίες. Θα µπορούσα, λοιπόν, κι εγώ
άκριτα και χωρίς να κοιτάζω την ουσία του προβλήµατος να σας
πω ότι για µένα θα µπορούσαν οι δηµόσιες συγκοινωνίες στην
Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη να κινούνται δωρεάν. Τότε θα είχαµε
καλύτερα αποτελέσµατα, περισσότερους επιβάτες, µείωση του
κυκλοφοριακού προβλήµατος και βελτίωση της περιβαλλοντικής
προστασίας και της ποιότητας ζωής των πολιτών.
Ποιος θα πλήρωνε όµως, κύριε Λαφαζάνη, το έλλειµµα των
τριακοσίων εκατοµµυρίων τα οποία εισπράττουµε σήµερα από
το εισιτήριο σ’ αυτές τις πόλεις; Ποιος θα κάλυπτε την απώλεια
αυτού του εσόδου; Ο άγνωστος Έλληνας φορολογούµενος σ’
όλη την Ελλάδα, ο οποίος δεν απολαµβάνει τις υπηρεσίες αυτές
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στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Η πραγµατική αξία του σηµερινού εισιτηρίου, στον αντίποδα αυτής της λογικής ως νεοφιλελεύθερη άποψη, θα οδηγούσε σ’ ένα εισιτήριο τριών ευρώ για
το χρήστη.
Ποια είναι, λοιπόν, η σωστή λύση στην επιλογή αυτή; Είναι να
βρούµε µια δίκαιη κατανοµή που να µοιράζει ανάµεσα στο χρήστη και στον Έλληνα φορολογούµενο, σαν µια ρυθµιστική βαλβίδα, µία δίκαιη και αποτελεσµατική τιµή εισιτηρίου η οποία να
αποδίδει τα έσοδα µε τα οποία πληρώνονται στη συνέχεια και οι
εργαζόµενοι. Γιατί η απαξίωση του συστήµατος είναι αυτή η
οποία θα προέκυπτε, αν άκουγε κανείς τις δικές σας εισηγήσεις.
Βέβαια, το νοµοσχέδιο στο οποίο αναφερθήκατε όχι µόνο δεν
συρρικνώνει, αλλά αντιθέτως αναβαθµίζει τον Οργανισµό Αστικών Συγκοινωνιών της Αθήνας. Ο οργανισµός γίνεται µητροπολιτικός, αποκτά βάθος, αποκτά µεγαλύτερη γεωγραφική
εµβέλεια, αποκτά ένα κύρος το οποίο όχι µόνο θα διασφαλίζει
τις θέσεις των έντεκα χιλιάδων εργαζοµένων, αλλά θα δηµιουργήσει πολύ περισσότερες ανάγκες.
Υπάρχουν οκτακόσιες χιλιάδες µετακινούµενοι τη µέρα στην
Αθήνα που κάνουν περίπου δύο εκατοµµύρια µετακινήσεις, ένα
ποσοστό γύρω στο 35% που θέλουµε να το αυξήσουµε. Υπάρχουν και πεντακόσιες χιλιάδες µετακινήσεις τη µέρα από διακόσιες χιλιάδες ανθρώπους, που κάνουν δυόµισι µετακινήσεις τη
µέρα ο καθένας, οι οποίοι επιδοτούνται αυτήν τη στιγµή απ’
όλους τους άλλους Έλληνες φορολογούµενους. Το δικαιότερο
θα ήταν σ’ όλη την Ελλάδα να είχαµε τη δυνατότητα να επιδοτούµε δηµόσιες συγκοινωνίες γιατί και η Καβάλα και η Ξάνθη και
η Λάρισα και η Πάτρα και το Ηράκλειο έχουν αστικά ΚΤΕΛ που
πληρώνουν µεγαλύτερο κόµιστρο απ’ ότι η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη µε πολύ λιγότερες υπηρεσίες. Το εισιτήριο αυτό είναι το
φθηνότερο στην Ευρώπη.
Όσο για τις αυξήσεις των τιµών, ας αναφερθούµε καλύτερα
στον καθηµερινό χρήστη που παίρνει τη µηνιαία κάρτα πολλαπλών διαδροµών µε την οποία εξυπηρετείται. Στη Θεσσαλονίκη
κοστίζει τριάντα ευρώ το µήνα, δηλαδή ένα ευρώ τη µέρα, δηλαδή µισό ευρώ για κάθε µετακίνηση. Η αξία του µηνιαίου εισιτηρίου για τον καθηµερινό χρήστη που µας ενδιαφέρει στην
Αθήνα, θα έχει 45 ευρώ από πρώτη Φεβρουαρίου, δηλαδή 0,75
ευρώ για κάθε µετακίνηση και για πολλαπλές µετακινήσεις τη
µέρα.
Εποµένως, θα έλεγα πως την απαξίωση του συστήµατος των
δηµόσιων συγκοινωνιών το οποίο πρέπει να το υπερασπιστούµε
σαν καθολική υπηρεσία, όπως το φως, το νερό και το τηλέφωνο…
ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΖΕΚΗΣ: Ε, όχι και το φως και το τηλέφωνο τώρα…
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ ΒΟΥΓΙΑΣ (Υφυπουργός Υποδοµών, Μεταφορών
και ∆ικτύων): Όπως το φως, το νερό και το τηλέφωνο, το σύστηµα αυτό πρέπει να υπάρχει σαν κοινωνικό αγαθό µέρα και
νύχτα ακόµα κι εκεί που δεν πηγαίνουν πολλοί επιβάτες γιατί
πρέπει να προβλέψουµε γι’ αυτούς που δεν έχουν ιδιωτικό αυτοκίνητο ή γι’ αυτούς που δεν θέλουν να πάρουν ιδιωτικό αυτοκίνητο. Γι’ αυτούς λοιπόν επιδοτούµε τις δηµόσιες συγκοινωνίες
στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη βρίσκοντας µια δίκαιη λύση.
Παρακάµπτω τα υπόλοιπα που είπατε, κύριε Λαφαζάνη, διότι
δεν γνωρίζετε καθόλου την ουσία του ζητήµατος. ∆εν έχετε µελετήσει το σχέδιο εξυγίανσης το οποίο θα συζητήσουµε στο Κοινοβούλιο και στην Επιτροπή Οικονοµικών Υποθέσεων όπου θα
έλθει. Σας παρακαλώ να µην απαξιώνετε ούτε την ουσία των συζητήσεων ούτε εµένα προσωπικά ούτε τον κοινοβουλευτισµό
εδώ που συζητάµε.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Το λόγο έχει ο κ.
Λαφαζάνης, για τρία λεπτά.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Λυπάµαι για τον εκνευρισµό του
κυρίου Υφυπουργού. Προφανώς έχει ένδεια απαντήσεων πάνω
στα µεγάλα και ουσιαστικά θέµατα και προφανώς ο ίδιος αισθάνεται ότι επιχειρεί αυτή την ώρα µία πολιτική και προσωπικά αν
θέλετε, κύριε Βούγια -εφόσον έτσι θέτετε το θέµα, γιατί εγώ δεν
το έθεσα προσωπικά-…
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ ΒΟΥΓΙΑΣ (Υφυπουργός Υποδοµών, Μεταφορών
και ∆ικτύων): Α, δεν το θέσατε προσωπικά!
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ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: ∆εν το έθεσα προσωπικά, κύριε
Βούγια. Σας παρακαλώ! Εσείς το προσωποποιείτε και κακώς το
προσωποποιείτε. Εγώ είπα ότι πρέπει να είναι εδώ ο Υπουργός.
Όταν υπάρχει ένα τέτοιο µείζον θέµα, ο Υπουργός που έχει τη
νοµοθετική πρωτοβουλία θα έπρεπε να έλθει εδώ στη Βουλή και
να απαντήσει στη συγκεκριµένη επίκαιρη ερώτηση, όταν σήµερα
βλέπουµε ότι όλο το Λεκανοπέδιο ταλαιπωρείται από τις πολιτικές σας και τις επιλογές σας. Αυτό είπα και δεν υπάρχει καµµία
προσωπική απαξίωση, αλλά προφανώς είστε εκνευρισµένος.
Προφανώς βλέπετε ότι ακολουθείτε µία πολιτική η οποία είναι
εγκληµατική. Προφανώς βλέπετε ότι ακολουθείτε µία πολιτική η
οποία προκαλεί σήµερα τους πιο φτωχούς και αδύνατους της ελληνικής κοινωνίας.
Ένα εκατοµµύριο κινδυνεύουν να φθάσουν οι άνεργοι, κύριε
Βούγια. Αυτοί θα πληρώνουν το εισιτήριο 1,40, το αστικό εισιτήριο για να κάνουν µία απλή µετακίνηση; Από πού θα τα βρουν
αυτά τα λεφτά, για να κάνουν αυτήν την απλή µετακίνηση; Κάνετε αύξηση 40% στα εισιτήρια, όταν εδώ την ίδια ώρα «λεηλατούνται» οι µισθοί, µειώνονται οι µισθοί, απαξιώνονται οι µισθοί,
όταν το κύµα ακρίβειας σαρώνει τις αγορές.
Μου λέτε ότι είµαι άσχετος µε τις αστικές συγκοινωνίες.
Έλεος! Αυτή είναι η απάντηση Υφυπουργού και Κυβέρνησης σε
µια υπεραύξηση 40% στο αστικό εισιτήριο, ότι είµαστε άσχετοι
µε τις αστικές συγκοινωνίες; Είναι λογικές αυτές;
Αντί να ζητήσετε µία πολύ µεγάλη συγγνώµη από τον ελληνικό
λαό γι’ αυτά που κάνετε, αντί τώρα, αυτήν τη στιγµή να πάρετε
µία πρωτοβουλία και να πείτε «ακυρώνω αυτές τις αυξήσεις διότι
δεν τις αντέχει ο ελληνικός λαός», φτάσατε να µου πείτε ότι κοστίζει τρία ευρώ η µεταφορά µε τα λεωφορεία; Τρία ευρώ είναι
το κόστος; Με τζιπ των τεσσάρων χιλιάδων κυβικών κυκλοφορεί
ο κόσµος; Ούτε µ’ αυτά δεν κάνει 3 ευρώ η µετακίνηση. Από πού
κι ως πού φτάσατε στα 3 ευρώ τη µετακίνηση; ∆εν ξέρετε ότι
πρέπει να επιδοτούνται οι αστικές συγκοινωνίες; Γι’ αυτό υπάρχει φορολογικό σύστηµα. Αν έχει πρόβληµα το φορολογικό σύστηµα, δεν θα το πληρώσει ο χαµηλόµισθος, ο χαµηλοσυνταξιούχος που παίρνει τις αστικές συγκοινωνίες, ο µαθητής, ο
φοιτητής. ∆εν το καταλαβαίνετε αυτό; Γι’ αυτό υπάρχει το φορολογικό σύστηµα, για να επιδοτεί αυτά τα εισιτήρια, για να τα
κρατάει πολύ χαµηλά, αν είναι δυνατόν και δωρεάν για ορισµένες
κοινωνικές κατηγορίες.
Αλλά εσείς φτάσατε στο σηµείο, στο άλλο άκρο, να οδηγείτε
σε 1,5 ευρώ τη µεταφορά. Έλεος! ∆εν αντιλαµβάνεστε ότι µια
τετραµελής οικογένεια που θέλει να πάρει την κάρτα απεριορίστων διαδροµών θέλει το ένα τρίτο του µισθού, αν είναι χαµηλόµισθη; Και σας ρωτάω. Για τις συγκοινωνίες θα δουλεύει ο
άλλος; ∆εν έχει άλλα έξοδα; Αυτήν την ώρα χρειαζόταν δραστική
µείωση των αστικών συγκοινωνιών, όχι αυτού του είδους η αύξηση.
Μου λέτε ότι δεν διάβασα το νοµοσχέδιό σας. Μα, τι λέτε; Ξενύχτησα χτες το βράδυ για να βγάλω άκρη και να σχηµατίσω µια
πρώτη γνώµη φυσικά. Και τι βλέπω απ’ αυτό το νοµοσχέδιο; Ότι
ξεκινάτε τις διαδικασίες ιδιωτικοποίησης. Ιδιωτικοποιείτε τα
πάντα. Αυτό είναι το πρόβληµα; ∆εν σας κοστίζουν περισσότερο
οι αστικές συγκοινωνίες Θεσσαλονίκης από τις δηµόσιες συγκοινωνίες της Αθήνας; Εποµένως, το πρόβληµα είναι πώς θα
ιδιωτικοποιήσετε;
Και όταν καταργείτε τις συλλογικές συµβάσεις µε µια µονοκοντυλιά διά νόµου και λέτε «από µηδενική βάση πλέον θα πάµε να
δούµε τους µισθούς», αυτό δεν είναι παραβίαση και καταστρατήγηση του Συντάγµατος; ∆εν κατοχυρώνονται συνταγµατικά οι
συλλογικές συµβάσεις µε το άρθρο 22; Με ποιο δικαίωµα έρχεστε εσείς νοµοθετικά και παρεµβαίνετε σ’ αυτές τις συµβάσεις
καταργώντας τες µε µια µονοκοντυλιά; ∆εν κάνετε έτσι κουρελόχαρτο το Σύνταγµα; ∆εν είναι αυτή πραξικοπηµατική διαχείριση; Επειδή δεν υπάρχει θεσµικός έλεγχος για την τήρηση του
Συντάγµατος νοµίζετε ότι είστε ασύδοτοι και αυθαίρετοι να κάντε
οτιδήποτε; Αυτό πράττετε. Αυτό πράττετε από τότε που ήρθε το
µνηµόνιο µέχρι σήµερα.
Καταστρατηγείτε το Σύνταγµα και κάνετε πραξικοπηµατική
διακυβέρνηση και διαχείριση της χώρας. Έχετε παραδώσει νέοαποικιακά τη χώρα. ∆εν το αντιλαµβάνεστε; Τα επιχειρήµατα
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είναι αδιάσειστα. Και δεν το λέω εγώ. Οι πιο έγκριτοι συνταγµατολόγοι, οι πιο έγκριτοι νοµικοί απευθύνουν αυτές τις κατηγορίες στην Κυβέρνησή σας. Σ’ αυτά να απαντήσετε και δεν είναι
καθόλου προσωπικά τα θέµατα. Είναι άκρως πολιτικά, µείζονα
και ιστορικής σηµασίας για τη χώρα.
Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
κ. Λαφαζάνη.
Το λόγο για να δευτερολογήσει έχει ο κ. Σπύρος Βούγιας,
Υφυπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων.
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ ΒΟΥΓΙΑΣ (Υφυπουργός Υποδοµών, Μεταφορών
και ∆ικτύων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θα σταθώ στη δευτερολογία µου σε ορισµένα σηµεία του νοµοσχέδιου. Θα παρακάµψω πάλι τις πολιτικά ακραίες εκφράσεις
που ακούσαµε πριν για πραξικοπήµατα, χρεοκοπίες, µνηµόνια
και καταλήστευση του ελληνικού λαού γιατί τουλάχιστον στην
προκειµένη περίπτωση είναι χαρακτηριστικό -και αν διαβάζατε
το νοµοσχέδιο, κύριε συνάδελφε, προσεκτικά ξενυχτώντας θα το
βλέπατε- ότι το πρώτο στοιχείο που διασφαλίζει είναι ο δηµόσιος
χαρακτήρας του µητροπολιτικού, νέου οργανισµού των αστικών
συγκοινωνιών του λεκανοπεδίου Αττικής και όχι µόνο της Αθήνας.
Αυτό σηµαίνει, όπως είπα και πριν, γεωγραφική εµβέλεια µεγαλύτερη, θεσµική εµβάθυνση και κύρος µεγαλύτερο στο να συντονίσει όχι µόνο τις δυο νέες εταιρείες -µία για τα µέσα
σταθερής τροχιάς και την άλλη για τα οδικά µέσα µεταφοράςαλλά και τους δηµοτικούς οργανισµούς που µπορούν να συγκροτηθούν και τα ΚΤΕΛ. Θα είναι ένα αναβαθµισµένο όργανο
σχεδιασµού, συντονισµού και παροχής υπηρεσιών για τους κατοίκους ολόκληρου του λεκανοπεδίου και µε την έννοια αυτή θα
είναι δηµόσιο και θα διασφαλίσει όλες τις θέσεις εργασίας. ∆εν
θα γίνει ούτε µια απόλυση και αντιθέτως θα δηµιουργήσει καινούριες ανάγκες για θέσεις εργασίας που θα αυξήσουν την απασχόληση των εργαζοµένων.
Αυτό, όµως, µπορεί να προκύψει µόνο από τη βιωσιµότητα των
φορέων αυτών. Το έλλειµµα το 2009 ήταν 580.000.000 ευρώ και
µε το πρώτο νοικοκύρεµα που έγινε το 2010 κατεβήκαµε –τον
επίσηµο απολογισµό θα τον πάρουµε σε λίγες µέρες- στα
400.000.000 ευρώ. Σ’ αυτά προσθέστε και τα έσοδα από τα εισιτήρια για να καταλάβετε πόσο είναι το λειτουργικό κόστος συνολικά του ΟΑΣΑ.
Ένας µη βιώσιµος οργανισµός, κύριε συνάδελφε, βάζει σε κίνδυνο τις θέσεις των εργαζοµένων. Ένας βιώσιµος οργανισµός
διασφαλίζει τις θέσεις εργασίας και το δηµόσιο χαρακτήρα του
συστήµατος. Ποιος πληρώνει τώρα τα ελλείµµατα αυτά; ο Έλληνας φορολογούµενος. Γι’ αυτό λέω ότι πρέπει να βρούµε µια
δίκαιη λύση ανάµεσα στη σηµερινή που ήταν ένα τρίτο ο χρήστης, ένα τρίτο οι επιδοτήσεις και ένα τρίτο τα δάνεια.
Τα δάνεια όπως γνωρίζετε έχουν πλέον τελειώσει. Κανένας,
καµµία τράπεζα, δεν δανείζει πια στις ∆ΕΚΟ µε εγγύηση του ελληνικού δηµοσίου. Και καλώς έχει τελειώσει αυτό. Γιατί το να δανείζεσαι απεριόριστα και να φτάσεις µέσα στα τελευταία χρόνια
ένα συσσωρευµένο χρέος 3,8 δισεκατοµµυρίων ευρώ, που ανέλαβε να το πληρώσει σήµερα ο ελληνικός λαός, δεν είναι νοµίζω
η πρέπουσα λύση. Ο Έλληνας φορολογούµενος στον οποίο αναφέρεστε κραυγάζοντας είναι αυτός ο οποίος πληρώνει τα ελλείµµατα που προκύπτουν, χωρίς κανένα σύµφωνο ευθύνης, κάτι
το οποίο θεσµοθετεί το νοµοσχέδιο αυτό.
Η κρατική επιδότηση θα υπάρχει πάντα και θεσµοθετείται
µέχρι το 40% µε το νοµοσχέδιο αυτό. Από εκεί και πέρα το υπόλοιπο 60% θα καλυφθεί από τα εισιτήρια, η ήπια αύξηση των
οποίων θα δώσει ένα υπόλοιπο 40% και το 20% από το στοιχειώδες νοικοκύρεµα που όµως, δεν θα προκύψει από µείωση βασικών µισθών και επιδοµάτων. Θα προκύψει από την εξυγίανση
που θα γίνει και την περικοπή των δευτερευουσών απολαβών
που αφορούσε κυρίως υπερωρίες, δεδουλευµένα ρεπό, νυχτερινά ή κυριακάτικη εργασία κάτι που κανένας εργαζόµενος δεν
µπορεί να το θεωρεί αυτοσκοπό. Αυτό οδήγησε σε µέσους
όρους απολαβών στις ∆ΕΚΟ που συγκροτούσαν τον όµιλο του
ΟΑΣΑ που έφταναν, κύριοι συνάδελφοι και τις 75.000 ευρώ το
χρόνο. Βεβαίως µε υπερωρίες, µε νυχτερινά, µε κυριακάτικα και
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βεβαίως µε επιδόµατα που θα έπρεπε να περικοπούν.
Τέλος, για τις συλλογικές συµβάσεις εργασίας µε το µοντέλο
του ΟΣΕ, το οποίο επέσειαν πάρα πολλοί ως κίνδυνο, πρέπει να
σας πω πως εκεί οδηγούµαστε σε µια καινούργια συλλογική σύµβαση εργασίας σταθερή, στέρεη και βιώσιµη αν και στον ΟΣΕ οι
µετατάξεις ήταν πολύ περισσότερες και τα µέτρα φάνηκαν στην
αρχή πάρα πολύ σκληρά και ανεφάρµοστα.
Είµαστε πολύ αισιόδοξοι ότι ο διάλογος ανάµεσα στους εργαζόµενους και στις διοικήσεις του ΟΣΕ, που ξεπέρασαν ήδη τις
τριάντα µέρες που προέβλεπε ο νόµος, θα οδηγήσει σε κανονισµούς εργασίας και µια νέα συλλογική σύµβαση που θα διαρκέσει πλέον και θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες ενός σύγχρονου
σιδηροδροµικού συστήµατος.
Με βάση αυτό το µοντέλο και την εκτίµηση πως το νοµοσχέδιο
για τον ΟΑΣΑ δεν είναι παρόµοιο, µε την έννοια πως έχει χίλιες
πεντακόσιες µετατάξεις από φορέα σε φορέα, οι οποίες συµπεριλαµβάνουν και τις συνταξιοδοτήσεις, είναι πιθανότερη η δηµιουργία µιας νέας συλλογικής σύµβασης εργασίας και
κανονισµών εργασίας σύγχρονων και αποτελεσµατικών που θα
οδηγήσουν σε µια βιώσιµη εταιρεία που θα διασφαλίζει τις θέσεις των εργαζοµένων για πολλά χρόνια και βεβαίως σε µια υπηρεσία αναβαθµισµένη για όλο το λεκανοπέδιο της Αττικής.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε και
εµείς.
Επίκαιρες ερωτήσεις δεύτερου κύκλου:
Η πρώτη µε αριθµό 367/10-1-2011 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Έκτορα Νασιώκα προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε τη λήψη µέτρων κατά του καπνίσµατος κ.λπ., δεν συζητείται κατόπιν συνεννόησης και διαγράφεται.
Σειρά έχει η δεύτερη µε αριθµό 372/10-1-2011 επίκαιρη ερώτηση της Βουλευτού της Νέας ∆ηµοκρατίας κ. Όλγας Κεφαλογιάννη προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων,
σχετικά µε τον εκσυγχρονισµό του βορείου οδικού άξονα Κρήτης
κ.λπ..
Έχετε για δυο λεπτά το λόγο, κυρία Κεφαλογιάννη.
ΟΛΓΑ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, πριν από ένα χρόνο µετά από συζήτηση επίκαιρης ερώτησης που είχα καταθέσει στη Βουλή ο Υπουργός, κ.
Ρέππας, ήρθε και ανακοίνωσε εδώ στην ίδια Αίθουσα την απόφαση της Κυβέρνησης για την ίδρυση της εταιρείας «Υποδοµές,
Μεταφορές και ∆ίκτυα Ανάπτυξης Κρήτης ΑΕ» η οποία επρόκειτο
να αναλάβει την εκτέλεση των µεγάλων οδικών έργων της Κρήτης και κυρίως της βελτίωσης και αναβάθµισης του βόρειου οδικού άξονα.
Ακολούθως στις 23 Μαρτίου 2010 ο Υπουργός επισκέφθηκε
την Κρήτη και ανακοίνωσε επίσηµα την ίδρυση της εταιρείας δίνοντας µάλιστα και χρονοδιάγραµµα. Επεσήµανε στις δηλώσεις
του ότι το καλοκαίρι του 2010 θα είχε λειτουργήσει η εταιρεία
αυτή και ως το τέλος του χρόνου θα είχε διατυπώσει και τις προτάσεις της.
Η εξαγγελία αυτή έµεινε στα χαρτιά. Από τότε µέχρι και σήµερα που µιλάµε δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα προς την κατεύθυνση υλοποίησης των κυβερνητικών δεσµεύσεων. Ο βόρειος
οδικός άξονας Κρήτης παραµένει το µοναδικό τµήµα του εθνικού οδικού δικτύου της Ελλάδας το οποίο δεν αντιµετωπίζεται
συνολικά, αν και αποτελεί το µεγαλύτερο αναπτυξιακό έργο της
Κρήτης, το οποίο έχει ανάγκη το νησί.
Πρόσφατα οι πολίτες του Ρεθύµνου βγήκαν στους δρόµους
και διαµαρτυρήθηκαν έντονα για την κυβερνητική απραξία καταλαµβάνοντας συµβολικά τµήµα του βόρειου οδικού άξονα της
Κρήτης. Και αυτό σηµαίνει τι; Σηµαίνει ότι υπάρχει αγωνία για
έναν δρόµο που είναι ο κύριος αναπτυξιακός άξονας του νησιού,
ο οποίος καθηµερινά εξυπηρετεί χιλιάδες επισκέπτες και κατοίκους του νησιού. Αλλά στην ουσία είναι ένας δρόµος στον οποίο
κάθε χρόνο θυσιάζονται δεκάδες ζωές.
∆εν µπαίνω καν στον κόπο να σχολιάσω ότι µετά από τόσους
µήνες, µόλις πριν από λίγες µέρες µπήκατε σε διαδικασία να καλέσετε σύσκεψη µε θέµα τη νέα Περιφερειακή Αρχή της Κρήτης.
Περιµένω να αιτιολογήσετε την τόση µεγάλη καθυστέρηση και
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περιµένω τη δέσµευσή σας ότι, επιτέλους, θα προωθήσετε την
υλοποίηση των µεγάλων οδικών έργων που έχει ανάγκη η Κρήτη.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε την
κ. Κεφαλογιάννη.
Το λόγο έχει για να απαντήσει ο Υφυπουργός Υποδοµών Μεταφορών και ∆ικτύων κ. Ιωάννης Μαγκριώτης, για τρία λεπτά.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΓΚΡΙΩΤΗΣ (Υφυπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Το ενδιαφέρον της συναδέλφου, αλλά και όλων των συναδέλφων της Κρήτης από όλα τα κόµµατα είναι ζωηρό διότι πράγµατι,
η Κρήτη έχει µεγάλο έλλειµµα δηµόσιων υποδοµών. Η Κρήτη που
προσφέρει τόσα πολλά και στην εθνική οικονοµία και στον πρωτογενή τοµέα, αλλά και στον τουρισµό δεν έχει τις ανάλογες υποδοµές. Θα µπορούσε να προσφέρει πολλά περισσότερα. Επίσης,
λόγω της έλλειψης των δηµόσιων υποδοµών, ιδιαίτερα των δρόµων, έχουµε πάρα πολλά οδικά ατυχήµατα, θανατηφόρα, σχεδόν όλο το χρόνο, πολύ περισσότερο βέβαια τους καλοκαιρινούς
µήνες, τους τουριστικούς µήνες που είναι και αρκετοί στην
Κρήτη λόγω των κλιµατικών συνθηκών και όχι µόνο. Είναι, λοιπόν, άµεση ανάγκη να επιταχυνθούν, να ξεκινήσουν τα έργα των
δηµόσιων υποδοµών της Κρήτης.
Έχει δίκιο η αγαπητή συνάδελφος που αναφέρθηκε στο χρονοδιάγραµµα που δώσαµε για τη δηµιουργία και τη λειτουργία
της αναπτυξιακής αυτής εταιρείας, όπως την ονοµάτισε και όπως
περιλαµβάνεται και στο καταστατικό της εταιρείας, η οποία θα
διαχειριστεί το σύνολο των οδικών υποδοµών της Κρήτης. Υπάρχει µια σχετική καθυστέρηση όσον αφορά το αρχικό µας χρονοδιάγραµµα. Από την πλευρά, βέβαια, του Υπουργείου έχουν
ολοκληρωθεί εγκαίρως όλες οι προετοιµασίες. Υπήρξε όµως, ένα
ζήτηµα και µια σκέψη µήπως σε µια εποχή που συρρικνώνουµε,
καταργούµε ανώνυµες εταιρείες και µειώνουµε τα λειτουργικά
κόστη, θα ήταν καλύτερα να βρούµε έναν άλλο τρόπο ή την αξιοποίηση της Εγνατίας περισσότερο. Θυµάµαι µάλιστα, και στη
Βουλή η πλευρά της Νέας ∆ηµοκρατίας τότε, όταν περνούσε
από την αντίστοιχη επιτροπή της Βουλής η διοίκηση της Εγνατίας είχε αναφέρει ότι θα βοηθήσει στη δηµιουργία αυτής της
εταιρείας στην Κρήτη -ανάλογη της Εγνατίας- και είχε πει µήπως
είναι καλύτερο η ίδια η Εγνατία µε ένα παράρτηµά της, να αναλάβει τα έργα.
Εµείς θέλουµε να δώσουµε αυτοδυναµία στο σχεδιασµό και
τη λειτουργία στην Κρήτη γιατί είναι πολύ σηµαντικά και σύνθετα
και δύσκολα τα έργα. Και βεβαίως, η Εγνατία µε την τεχνογνωσία της θα βοηθήσει για τη δηµιουργία, το χτίσιµο και το ξεκίνηµα αυτής της εταιρείας.
Το αίτηµα αυτό όµως, για τη δηµιουργία µιας τέτοιας εταιρείας ανάλογης της Εγνατίας, που θα διαχειριστεί αυτό το σύνθετο και δύσκολο έργο, υπάρχει από τα προηγούµενα χρόνια.
Μάλιστα, υπάρχει από το 2006 στο αίτηµα από την Ευρωπαϊκή
Ένωση προς την κυβέρνηση της Νέας ∆ηµοκρατίας να συγκροτήσει µια αντίστοιχη εταιρεία, στο οποίο η κυβέρνηση της Νέας
∆ηµοκρατίας για τρία χρόνια δεν ανταποκρίθηκε. Για το λόγο
αυτό ήταν πενιχρά και τα αποτελέσµατα στην Κρήτη όλα τα χρόνια –το τονίζω διαχρονικά- παρότι έχουν γίνει κάποια έργα τα
προηγούµενα χρόνια και ειδικά την τελευταία περίοδο. Συνεπώς,
απαντάµε «ναι» πολύ γρήγορα θα υπάρχει το σχήµα αυτό. Είναι
θέµα λίγου χρόνου για να µπορέσει να ξεκινήσει δυναµικά.
Το δεύτερο που θα ήθελα να πω είναι ότι θαύµατα δεν µπορούν να γίνουν, αγαπητή συναδελφισσα, από τη µια µέρα στην
άλλη. ∆ιότι ειδικά την πρώτη περίοδο, αυτό που µπορεί να πετύχει µία κυβέρνηση, όταν αναλαµβάνει την εξουσία, είναι να βελτιώσει, να επιταχύνει, να κάνει σχεδιασµούς, να διασφαλίσει
πόρους, ούτως ώστε σε µια δεύτερη φάση να τρέξουν πιο γρήγορα τα έργα. Όταν δεν αφήσατε µε µελετητική ωριµότητα σχεδόν κανένα έργο, έστω και περιορισµένο στον αυτοκινητόδροµο
της Κρήτης, στον βόρειο άξονα, πώς είναι δυνατόν µέσα σε λίγους µήνες να δηµοπρατηθούν και να κατασκευάζονται έργα µεγάλης έκτασης όπως απαιτείτε; Και ορθώς απαιτείτε και έχει
ανάγκη η Κρήτη. Πώς είναι δυνατόν, όταν για όλη την τέταρτη
προγραµµατική περίοδο στο ΕΣΠΑ, µέχρι το 2015 δηλαδή, ενδεικτικά είχε εγγράψει η προηγούµενη κυβέρνηση 265 εκατοµ-
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µύρια για τα οδικά δίκτυα συνολικά της Κρήτης –χωρίς, όπως
είπα, µελετητική ωριµότητα. Οι πόροι αυτοί είναι περίπου το 50%
των πόρων που είχαν µείνει, χωρίς δεσµεύσεις, από τοµεακό
πρόγραµµα του πρώην Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας
και ∆ηµοσίων Έργων. Αυτά τα 265 εκατοµµύρια που είχε ενδεικτικά -το τονίζω, γιατί δεν είχε συµβασιοποίηση κανένα από αυτάεγγράψει στους πίνακες, τα είχε τάξει η κυβέρνησή σας σε όλη
την Ελλάδα: Στη Θεσσαλονίκη, στα Τρίκαλα, στη Λάρισα, στην
Κεφαλλονιά, σε όλη την Ελλάδα. Τα 265 εκατοµµύρια τονίζω ότι
είναι το 50% από τα πεντακόσια περίπου εκατοµµύρια που δεν
είχε δεσµεύσει, γιατί περίπου το 60% και πάνω των πόρων του
ΕΣΠΑ, το τοµεακό του υπουργείου, τα είχε δεσµεύσει η κυβέρνησή σας στους µεγάλους αυτοκινητόδροµους.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υφυπουργού)
Συνεπώς, µε αυτήν την πραγµατικότητα στην έναρξη της κυβερνητικής µας θητείας είναι σηµαντική η προετοιµασία που έχει
γίνει. Θα αναφερθώ στη συνέχεια ποια είναι αυτή, όπως επίσης
τα έργα που ολοκληρώθηκαν, τα έργα που τρέχουν και κυρίως οι
µελέτες που τρέχουµε για να µπορούµε από το 2011 να αρχίσουµε µαζικές δηµοπρατήσεις έργων για το οδικό δίκτυο της
Κρήτης.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
κύριο Υφυπουργό.
Το λόγο έχει η κ. Όλγα Κεφαλογιάννη.
ΟΛΓΑ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, τα µέχρι σήµερα δείγµατα της Κυβέρνησής
σας είναι αρνητικά σε όλους τους τοµείς. Σε αυτήν την περίοδο
κοινωνικής και οικονοµικής κρίσης που βιώνουµε δεν λαµβάνετε
την παραµικρή αναπτυξιακή πρωτοβουλία, παρά µόνο λόγια, συσκέψεις, δεσµεύσεις, δηλώσεις χωρίς κανένα αντίκρισµα. Είστε
αναποτελεσµατικοί σε όλα τα επίπεδα.
Οι πολίτες του Ρεθύµνου βγήκαν στο δρόµο για τα αυτονόητα.
Απαίτησαν σύγχρονο, ασφαλές οδικό περιβάλλον. Απέναντι σε
αυτήν την απαίτηση θα έπρεπε να ανακοινώσετε συγκεκριµένες
πρωτοβουλίες και έργα. Θα έπρεπε να µιλάτε µε αριθµούς.
Επειδή αναφερθήκατε στην περίοδο της διακυβέρνησης της
Νέας ∆ηµοκρατίας, θέλω απλώς να σας θυµίσω ότι το 2004 η
τότε κυβέρνηση δεν παρέλαβε ούτε µία ώριµη µελέτη για τη βελτίωση του βόρειου οδικού άξονα της Κρήτης. Το 2009 όµως –θα
µιλήσω για το κοµµάτι του Νοµού Ρεθύµνου, το οποίο εκπροσωπώ- είχε ολοκληρωθεί ο ανισόπεδος κόµβος Ατσιποπούλου,
είχε δηµοπρατηθεί ο ανισόπεδος κόµβος Αµαρίου, είχαν υλοποιηθεί δεκάδες χιλιόµετρα και στους υπόλοιπους νοµούς της
Κρήτης και είχαν παραδοθεί υπό εκπόνηση µελέτες για αναβάθµιση εκατόν οκτώ χιλιοµέτρων του βόρειου οδικού άξονα Κρήτης εκ των οποίων το ένα τρίτο αφορούσε το Νοµό Ρεθύµνου.
Από τον Οκτώβριο του 2009 µέχρι και σήµερα δεν έχει αλλάξει
απολύτως τίποτα. Όχι µόνο δεν δηµοπρατήθηκε το τµήµα από
τη γέφυρα του Γεροποτάµου ως τον Εξάντη, που ήταν προγραµµατισµένο να γίνει από τη Νέα ∆ηµοκρατία µέσα στο 2010,
όχι µόνο δεν έχει ανακοινωθεί η παραµικρή πρόοδος στις υπόλοιπες µελέτες, αλλά κρατήσατε «νεκρές» τις αρµόδιες υπηρεσίες στο όνοµα µιας αναπτυξιακής εταιρείας φάντασµα. Και
έρχεστε σήµερα πάλι στη Βουλή να µας πείτε ότι έχετε σχέδιο,
πρόγραµµα και όραµα. Στα λόγια µπορεί να έχετε, στην πράξη
όµως, δεν βλέπουµε απολύτως τίποτα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτή)
Σας στο λέω ευθέως: Σε αυτόν το δρόµο θρηνούµε θύµατα.
Πρόκειται για δρόµο παγίδα θανάτου. Όλο το οδικό δίκτυο της
Κρήτης είναι υποβαθµισµένο και απαιτούνται πρωτοβουλίες. Και
αφού δεν έχετε τη δυνατότητα να κάνετε κάτι άλλο, τουλάχιστον
ολοκληρώστε το σχεδιασµό που βρήκατε. Προχωρήστε σταθερά
στις διαδικασίες για την ολοκλήρωση των µελετών που βρήκατε
σε εξέλιξη και δροµολογήστε µελέτες για το υπόλοιπο τµήµα του
βόρειου οδικού άξονα Κρήτης. Γνωρίζετε ότι υπάρχει ένας ολόκληρος σχεδιασµός για την Κρήτη: Η αναβάθµιση της παλαιάς
οδού Ηρακλείου- Ρεθύµνου, ο νότιος άξονας και οι κάθετοι άξονες σύνδεσης βορρά και νότου, που είναι θέµατα που δεν δικαιολογείται η καθυστέρηση που καταγράφεται.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Κύριε Υπουργέ, αν χρειάζεστε ένα ολόκληρο χρόνο για να συστήσετε µια νέα εταιρεία, αλήθεια πόσα χρόνια χρειάζεστε για
τα οδικά έργα της Κρήτης; Πότε, επιτέλους, θα αντιµετωπίσετε
την Κρήτη ως µέρος της ελληνικής επικράτειας που έχει πολύ
µεγάλη ανάγκη από έργα υποδοµών; Μέχρι στιγµής, δεν µας πείθετε ούτε για τις προθέσεις σας, ούτε για το σχεδιασµό σας. Σας
καλούµε να αλλάξετε νοοτροπία και πρακτική για το νησί, το
οποίο αντιµετωπίζετε διαχρονικά αποκλειστικά και µόνο ψηφοθηρικά. Σας καλούµε να προχωρήσετε άµεσα σε όλους τους τοµείς δίνοντας προτεραιότητα στη διαµόρφωση ασφαλούς οδικού
περιβάλλοντος για τους κατοίκους και τους επισκέπτες της Κρήτης.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε την
κ. Κεφαλογιάννη.
Το λόγο έχει ο Υφυπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων κ. Μαγκριώτης, για τρία λεπτά.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΓΚΡΙΩΤΗΣ (Υφυπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Εγώ µε πολύ παρρησία και ειλικρίνεια είπα ότι υπάρχει µια σχετική καθυστέρηση στη συγκρότηση της εταιρείας αυτής. Θα
ήθελα, όµως, και από την αγαπητή συναδέλφισσα –γιατί φαντάζοµαι ότι ο διάλογος γίνεται για να βοηθήσουµε την Κρήτη, δεν
γίνεται απλώς για τις εντυπώσεις- να µου πει γιατί όταν εγγράφως η Ευρωπαϊκή Ένωση είχε συστήσει στην κυβέρνησή της να
συγκροτήσει το 2006 την εταιρεία αυτή, δεν το έπραξε µέχρι το
τέλος της θητείας της. Ούτε καν το σχεδίασε. Σωστά µας εγκαλεί για µια σχετική µικρή καθυστέρηση, αλλά θα πρέπει να δώσει
όµως και µία απάντηση.
Εγώ χαίροµαι που σήµερα συµφωνούν µε τη συγκρότηση
αυτής της εταιρείας, η οποία θα βοηθήσει πάρα πολύ. Πρέπει,
όµως, να είµαστε ειλικρινείς µπροστά στους Έλληνες πολίτες και
ειδικά στους Κρητικούς, που, όπως είπα, υποφέρουν από το µεγάλο έλλειµµα υποδοµών.
Το δεύτερο που θα ήθελα να πω είναι το εξής. Αναφέρθηκε
από τη συνάδελφο ότι δεν υπάρχουν ούτε σχέδιο ούτε µελέτες.
Σας πληροφορώ ότι υπάρχουν και σχέδιο και µελέτες και έργα
σε εξέλιξη και έργα για δηµοπράτηση. Πολύ γρήγορα θα σας τα
παραθέσω.
Την περίοδο αυτή µελετώνται τµήµατα του αυτοκινητοδρόµου,
συνολικού µήκους εκατόν τριάντα πέντε χιλιόµετρα, διπλού κλάδου. Πάντα αναφέροµαι σε όλο το δίκτυο της Κρήτης, και στο
βορρά και στο νότο και στις εσωτερικές συνδέσεις. Από τις µελέτες αυτές, ένα τµήµα ενενήντα πέντε χιλιοµέτρων αφορά το
κυρίως έργο, τους βασικούς άξονες, δηλαδή από το Κολυµπάρι
µέχρι τον Άγιο Νικόλαο.
Για τα υπόλοιπα µέτρα, συνολικού µήκους ενενήντα χιλιοµέτρων του κυρίως έργου, δεν υπάρχουν έτοιµες µελέτες και ξεκινά τώρα η εκπόνησή τους.
Αυτή είναι η πραγµατικότητα. Εάν υπήρχε το σχέδιο από εσάς,
εάν υπήρχαν οι µελέτες, εάν οι µελέτες είχαν ανατεθεί, να είστε
βέβαιη ότι κάποιες θα είχαν ολοκληρωθεί.
Έργα σε εξέλιξη. Στην παρούσα φάση βρίσκονται δεκατρία
έργα σε εξέλιξη -παρεµβάσεις στον ΒΟΑΚ- τα περισσότερα από
τα οποία αναµένεται να ολοκληρωθούν µέσα στο 2011. Τα έργα
αυτά δεν ολοκληρώθηκαν µε το Γ’ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης,
που σχεδίασε η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ και διασφάλισε τους πόρους, λόγω δικών σας λανθασµένων επιλογών και λόγω του ότι
η Κρήτη δεν ήταν ποτέ στις προτεραιότητές σας. Τους λόγους,
ίσως, τους ξέρετε καλύτερα εσείς. Αυτή είναι η πραγµατικότητα
και έτσι αναγκαζόµαστε να τα βάλουµε ως έργα-γέφυρες στο
ΕΣΠΑ και να αποµειώσουµε τη δυνατότητα από το ∆’ Κοινοτικό
Πλαίσιο Στήριξης να συµπληρώσουµε και νέα έργα στην Κρήτη.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξης του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υπουργού)
Ειδικότερα, καταβάλλεται προσπάθεια η παράκαµψη Μαλλίων
στην Κρήτη, συνολικού µήκους οκτώµισι χιλιοµέτρων, να ολοκληρωθεί και να αποδοθεί σε χρήση πριν από το καλοκαίρι. Το
έργο αυτό είναι πολύ σηµαντικό για την ανατολική Κρήτη, καθώς
παρακάµπτεται ο τουριστικός οικισµός των Μαλλίων, όπου κάθε
καλοκαίρι έχουµε πάρα πολλά προβλήµατα και ατυχήµατα.
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Σε δύο άλλα έργα ότι οι ανάδοχοι κηρύχθηκαν έκπτωτοι. Συγκεκριµένα, αυτό συνέβη στο έργο «Συµπληρωµατικά και παράλληλα έργα στο τµήµα Γαλατάς-Κολυµπάρι-Καστέλι (Β’
Φάση)» στο Νοµό Χανίων και στο έργο «Αυχήν Αγκαθιάς-Χαµέζι»
στο Νοµό Λασιθίου. Οι υπόλοιπες εργασίες θα επαναδηµοπρατηθούν πολύ γρήγορα, µόλις λυθούν τα νοµικά θέµατα.
Επτά νέα έργα εντός του 2011 –σας µιλώ πολύ συγκεκριµέναθα δηµοπρατηθούν, συνολικού προϋπολογισµού 184 εκατοµµυρίων ευρώ. Αυτή είναι η προετοιµασία που έχουµε κάνει σε
σχέση µε το απόλυτο κενό σχεδόν το οποίο παραλάβαµε. Αυτό
το κόστος είναι µαζί µε τις απαλλοτριώσεις και αφορά έργα συνολικού µήκους είκοσι πέντε χιλιοµέτρων.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξης του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υπουργού)
Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε.
∆εν έχω το χρόνο και γι’ αυτό θα καταθέσω στα Πρακτικά ποια
είναι αυτά τα έργα.
(Στο σηµείο αυτό ο Υφυπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και
∆ικτύων, κ. Ιωάννης Μαγκριώτης, καταθέτει για τα Πρακτικά τα
προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία βρίσκονται στο αρχείο του
Τµήµατος Γραµµατείας της ∆ιεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Τα υπόλοιπα πέντε έργα είναι του ΒΟΑΚ και θα δηµοπρατηθούν εντός του 2011 µε πρόσθετο κόστος 34 εκατοµµυρίων
ευρώ.
Τελειώνοντας, θα ήθελα να τονίσω, ότι καταβάλλεται κάθε
προσπάθεια να ολοκληρωθούν όσο γίνεται πιο συνολικά οι µελέτες του δικτύου της Κρήτης, ούτως ώστε η νέα αυτή εταιρεία
να έχει την ωριµότητα των µελετών, για να µπορέσει να συγκεντρώσει πόρους τόσο από το ΕΣΠΑ και την αναµόρφωσή του,
όσο και από το Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων, όσο και από
δανεισµό από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, µε την
οποία έχουµε συµφωνήσει να χρηµατοδοτήσει µε πολύ χαµηλό
επιτόκιο τα έργα της Κρήτης. Έχουµε διαµορφώσει έναν προϋπολογισµό εκατοντάδων εκατοµµυρίων, περίπου 700 εκατοµµυρίων ευρώ αθροιστικά, στην τετραετία που έχουµε µπροστά µας
αποκλειστικά για οδικά έργα στην Κρήτη. Απόλυτη προτεραιότητά µας είναι η Κρήτη, γιατί έχει απόλυτη ανάγκη έργων, γιατί
είναι και απόλυτο το έλλειµµα των δηµοσίων υποδοµών, αγαπητή
κυρία συνάδελφε.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, γίνεται γνωστό στο Σώµα ότι παρακολουθούν τη συνεδρίασή µας από τα άνω δυτικά θεωρεία, αφού συµµετείχαν στο
εκπαιδευτικό Πρόγραµµα «Εργαστήρι ∆ηµοκρατίας» που οργανώνει το Ίδρυµα της Βουλής, δεκαέξι µαθητές και ένας εκπαιδευτικός από το 9ο ∆ηµοτικό Σχολείο Καλλιθέας.
Η Βουλή σας καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Συνεχίζουµε µε την τρίτη υπ’ αριθµόν 369/10-1-2011 επίκαιρη
ερώτηση του Βουλευτή του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας
κ. Άγγελου Τζέκη, προς τους Υπουργούς Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης και ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων, σχετικά µε την καταβολή
των δεδουλευµένων των εργαζοµένων συµβασιούχων στο ∆ήµο
Πολυγύρου Νοµού Χαλκιδικής κ.λπ..
Το λόγο έχει ο κ. Τζέκης για δυο λεπτά.
ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΖΕΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Είναι η δεύτερη κατά σειρά επίκαιρη ερώτηση που καταθέτουµε, κύριε Πρόεδρε, για το συγκεκριµένο θέµα. Πριν από ένα
µήνα είχαµε ξανασυζητήσει το θέµα µε τον κύριο Υφυπουργό.
Είχαν δοθεί σχετικές υποσχέσεις και έχω εδώ τα Πρακτικά, όπου
αναφέρετε το εξής: «Πρέπει να σας πω ότι δεν υπάρχει κατά την
άποψή µας κανένα ενδεχόµενο να µην πληρωθούν εν τέλει για
τη δουλειά την οποία προσέφεραν οι συγκεκριµένοι εργαζόµενοι στο ∆ήµο Πολυγύρου».
Πρέπει να τονιστεί, κύριε Πρόεδρε, ότι µέσω ΑΣΕΠ προσελήφθησαν, έχοντας και την έγκριση της Περιφέρειας της Κεντρικής Μακεδονίας. Καταθέτω στα Πρακτικά τόσο αυτήν την
απόφαση, όσο και ένα έγγραφο που είχε στείλει στις 2-12-2010
ο κ. Ντόλιος για τους ΟΤΑ α’ και β’ βαθµού, ότι και τα νοµικά πρό-
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σωπά τους δεν εµπίπτουν στην απαγόρευση του ν. 2190 για τις
προσλήψεις.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Άγγελος Τζέκης καταθέτει
για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της ∆ιεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Για πέντε µήνες οι εργαζόµενοι αυτοί παραµένουν απλήρωτοι
και έχουν δηµιουργηθεί σοβαρά βιοποριστικά προβλήµατα σε
αυτούς τους εργαζόµενους και κατ’ επέκταση, βεβαίως, στις οικογένειές τους. Αρκεί να αναφέρω ένα περιστατικό. Ασθένησε
συγκεκριµένος εργαζόµενος και µην έχοντας υγειονοµική κάλυψη, γιατί δεν επικολλούνται τα ένσηµα, πλήρωσε από την
τσέπη του αυτά τα οποία θα έπρεπε να έχει µέσα από το νοσοκοµείο δωρεάν.
Απευθυνόµαστε για µια ακόµη φορά προς την Κυβέρνηση,
γιατί πιστεύουµε και εκτιµούµε ότι ο πολιτικός εµπαιγµός, κύριε
Πρόεδρε, πρέπει να σταµατήσει. Είναι ένας κυνικός εµπαιγµός
τόσο από την πλευρά της Κυβέρνησης όσο και της δηµοτικής
αρχής, το να κρύβονται πίσω από µια ανεξάρτητη αρχή, που είναι
το Ελεγκτικό Συνέδριο, το οποίο µπαίνει και λέει επί της ουσίας
ότι εφόσον δεν καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες, δεν πρέπει να πληρωθούν. Μα, καλά δεν γνώριζε η Κυβέρνηση, διά της
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, όταν έδινε την έγκριση, ότι
καλώς προσελήφθησαν αυτοί οι είκοσι εργαζόµενοι, ότι καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες;
Είναι ένα συνολικότερο πρόβληµα, κύριε Πρόεδρε και το αντιµετωπίζουµε και σε άλλες περιοχές. Σύµφωνα µε την Κυβέρνηση,
αλλά και µε την τρόικα, που έχει δώσει την κατεύθυνση µια πρόσληψη για κάθε πέντε αποχωρήσεις, είναι επόµενο, για να µπορέσουν να λειτουργήσουν αυτά τα όργανα, να προσλαµβάνουν
εποχικό προσωπικό ορισµένου χρόνου, για να καλύπτουν πάγιες
και διαρκείς ανάγκες, ώστε να µπορούν πραγµατικά να εξυπηρετούνται οι υπηρεσίες, αλλά και οι παρεχόµενες υπηρεσίες
προς το λαό. Πιστεύουµε, δηλαδή, ότι δεν πρέπει η Κυβέρνηση
να κρυφτεί πίσω από το Ελεγκτικό Συνέδριο και περιµένουµε να
µας δώσει συγκεκριµένες απαντήσεις στις δεσµεύσεις που είχε
αναλάβει.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
κ. Άγγελο Τζέκη.
Το λόγο έχει ο Υφυπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και
Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, κ. Ντόλιος, για τρία λεπτά.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΛΙΟΣ (Υφυπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης): Κύριε συνάδελφε,
εγώ σέβοµαι την ευαισθησία σας, η οποία αποδεικνύεται από το
γεγονός ότι σε λιγότερο από ένα µήνα επαναφέρετε την ίδια
ερώτηση.
Θέλω να ξεκινήσω, λέγοντας ότι θα σας δώσω την ίδια απάντηση. Υπάρχει µια απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, καθ’
όλα νόµιµη, εφόσον εγκρίθηκε από την αντίστοιχη περιφέρεια,
υπάρχει όµως και η απόφαση του Επιτρόπου, που είναι δικαστική
αρχή, µε βάση την οποία δεν θεωρείται νόµιµη η πληρωµή των
ενταλµάτων του δήµου για τον πρώτο µήνα, για το Σεπτέµβριο.
Από τότε µέχρι τώρα, ο δήµος εξέφρασε τις αντιρρήσεις του µε
συγκεκριµένη επιχειρηµατολογία, τις οποίες αντιρρήσεις απέστειλε στον επίτροπο και ο επίτροπος αυτές τις αντιρρήσεις του
δήµου, όπως και τη δική του επιχειρηµατολογία, τις απέστειλε
προς το Ελεγκτικό Συνέδριο.
Είχαµε πει και την προηγούµενη φορά ότι εµείς είχαµε µια
επαφή µε το Ελεγκτικό Συνέδριο ενηµερωτικού χαρακτήρα -υποθέτω ότι συµφωνείτε ότι δεν είναι δυνατό να υπάρξουν παρεµβάσεις σε δικαστικές αρχές- όπου τονίσαµε το επείγον του
θέµατος, τις µεγάλες ανάγκες των εργαζοµένων και το Ελεγκτικό
Συνέδριο αποφάσισε να αντιµετωπίσει το θέµα στην πρώτη του
συνεδρίαση. Η πρώτη ερώτηση και η συζήτηση εδώ στην Αίθουσα έγινε πριν από τις εκλογές. Συνεδρίαση του αρµόδιου
τµήµατος δεν έγινε καµµία από τότε µέχρι τώρα. Γίνεται στις 18
του µηνός, την ερχόµενη Τρίτη και στην ηµερήσια διάταξη υπάρχει το θέµα της πληρωµής των συµβασιούχων εργαζοµένων στο
∆ήµο Πολυγύρου. Εποµένως, οι εργαζόµενοι και ο ∆ήµος Πολυγύρου θα αναµένουν την απάντηση του τµήµατος.
Αυτή είναι η απάντηση την οποία θα σας δώσω. Και εσείς και
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εγώ και οι εργαζόµενοι θα περιµένουµε την απάντηση του τµήµατος.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
Υφυπουργό κ. Ντόλιο.
Το λόγο έχει τώρα ο κ. Άγγελος Τζέκης, για να επιχειρηµατολογήσει για την επίκαιρη ερώτησή του για τρία λεπτά.
ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΖΕΚΗΣ: ∆εν µας καλύπτει η απάντηση της Κυβέρνησης. Για δεύτερη φορά καλύπτεται πίσω από τη δικαστική
αρχή του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Ξέρουµε πολύ καλά, κύριε πρόεδρε, ότι οι ανεξάρτητες αρχές
δρουν µέσα σε ένα συγκεκριµένο πλαίσιο το οποίο προτείνεται
από την Κυβέρνηση και ψηφίζεται από τη Βουλή. ∆ηλαδή, είναι
συγκεκριµένο το πλαίσιο το νοµικό, αλλά και το πολιτικό –λέµε
εµείς- µέσα στο οποίο αποφαίνονται οι ανεξάρτητες αρχές. Γιατί
κύριε Πρόεδρε, θα έπρεπε να επέµβουν οι ανεξάρτητες αρχές
όταν µε διαβεβαίωση της ελληνικής Κυβέρνησης, µε την εγγύησή
της δανείζονταν οι τράπεζες 28 δισεκατοµµύρια επί κυβέρνησης
Νέας ∆ηµοκρατίας και άλλα 25 δισεκατοµµύρια µε Κυβέρνηση
ΠΑΣΟΚ από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα µε 1% για να εξαγοράζει δηµόσιο χρέος µε 5,5% και για να δανείζει στον ελληνικό λαό µε 10% και 15% επιτόκιο. Εκεί δεν θα έπρεπε να
επέµβουν οι ανεξάρτητες αρχές; Αλλά είναι το πολιτικό και νοµικό πλαίσιο µέσα από το οποίο και οι ανεξάρτητες αρχές παίζουν συγκεκριµένο ρόλο.
Εµείς απευθυνόµαστε από την Βουλή προς τον Πρόεδρο του
Ελεγκτικού Συνεδρίου και στα µέλη του Ελεγκτικού Συνεδρίου
να δουν ότι µέσα από τις αποφάσεις πρόκειται να χτυπηθούν εργαζόµενες οικογένειες, λαϊκές οικογένειες, όταν αφήνουν στο
απυρόβλητο παραδείγµατα που είπα και προηγούµενα. Πιστεύουµε ότι τα µέλη του Ελεγκτικού Συνεδρίου θα σταθούν σε αυτήν
την κατεύθυνση.
Θα πρέπει όµως να πάρει υπ’ όψιν της και η Κυβέρνηση ότι
προχθές συζητήθηκε στην νέα δηµοτική αρχή οµόφωνο ψήφισµα για συµπαράσταση αυτών των εργαζοµένων µε την εισήγηση του εκπροσώπου της Λαϊκής Συσπείρωσης, όπως θα γίνει
και αύριο στην εκλεγµένη διοίκηση της Περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας και πάλι εκεί µε παρέµβαση της Λαϊκής Συσπείρωσης, για να παρθεί απόφαση και από την Περιφέρεια της
Κεντρικής Μακεδονίας. Γιατί υπάρχει η συνέχεια, ότι υπάρχει µια
έγκριση η οποία δεν υλοποιείται.
Και δεν µπορεί να έρχεται σαν Πόντιος Πιλάτος η Κυβέρνηση
και να µας λέει ότι εγώ δεν ευθύνοµαι για την όποια απόφαση
πάρει το Ελεγκτικό Συνέδριο. Και αν η απόφαση του Ελεγκτικού
Συνεδρίου είναι αρνητική, κύριε Υφυπουργέ, ξέρετε τι θα γίνει;
Θα σταµατήσει η εργασία των συγκεκριµένων εργαζοµένων, δεν
θα πληρωθούν και θα τους πείτε τότε «τραβάτε στα δικαστήρια»,
δηλαδή απλήρωτοι, να δώσουν από την τσέπη τους, να δανειστούν, για να πάνε να πάρουν αυτά που δικαιούνται.
Και κλείνω µε το εξής: Οι εργαζόµενοι αυτοί όπως αγωνίστηκαν µέχρι τώρα θα συνεχίσουν, κύριε Πρόεδρε, τον αγώνα τους.
Έχουν πάρει απόφαση να φτάσουν και µέχρι έξω από το πρώην
Υπουργείο Μακεδονίας-Θράκης µε όλες τις οικογένειες να κατασκηνώσουν, γιατί βλέπουν από την πλευρά της διοίκησης και
από τη δηµοτική αρχή έναν κυνικό εµπαιγµό, µε όλη τη σηµασία
της λέξης, γιατί εργάστηκαν, εργάζονται και εκείνο το οποίο ζητούν είναι να πάρουν τα δεδουλευµένα τους.
Η Κυβέρνηση όµως και µε την τρόικα σχεδιασµένα κάνει την
ολοµέτωπη επίθεση προς τους εργαζοµένους ενώ κλείνει πονηρά το µάτι στους επιχειρηµατικούς οµίλους, ότι ελάτε εδώ,
πάρτε τα όλα, για σας είναι αυτό το πολιτικό σύστηµα, ενώ οι εργαζόµενοι ας µείνουν και απλήρωτοι. ∆εν βαριέσαι. Βιοποριστικά
προβλήµατα. Η Κυβέρνηση όµως, χαµογελάει. Βλέπω όλη εκεί
την παρέα που χαµογελούνε. Άραγε χαµογελάει ο λαός;
ΑΝΝΑ ∆ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ (Υπουργός Παιδείας, ∆ιά Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων): Θα παρακαλούσα λίγο παραπάνω σεβασµό, γιατί δεν ξέρετε για ποιο λόγο γίνεται η συζήτηση.
ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΖΕΚΗΣ: Και εσείς θα πρέπει να σέβεστε τον οµιλούντα και να σέβεστε τη διαδικασία. Ξέρετε, εδώ δεν είναι
Λέσχη Μπίλντεµπεργκ. Εκεί µπορείτε να κάνετε ό,τι θέλετε. Εδώ
θα σέβεστε.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΑΝΝΑ ∆ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ (Υπουργός Παιδείας, ∆ιά Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων): ∆εν θα απευθύνεστε µε αυτόν
τον τρόπο. Εδώ είναι Κοινοβούλιο, δεν είναι το κόµµα σας. Έτσι
να µιλάτε στους συντρόφους σας.
ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΖΕΚΗΣ: Και απευθύνοµαι και στους άλλους δύο.
Γιατί όταν οµιλεί Βουλευτής που εκπροσωπεί συγκεκριµένο
κόµµα, οφείλετε και εσείς να είστε προσεκτικοί. Αυτό που σας
είπα. Αυτή είναι η ασέβειά σας. Γελάτε όταν οι άλλοι είναι απλήρωτοι πέντε µήνες και πέρασαν τις γιορτές και την Πρωτοχρονιά
χωρίς να έχουν στην τσέπη ούτε µια δραχµή. Ντροπή σας!
ΑΝΝΑ ∆ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ (Υπουργός Παιδείας, ∆ιά Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων): Στο Κοινοβούλιο να έχετε τους
τρόπους του Κοινοβουλίου.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ (Υφυπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): Να σέβεστε τους συναδέλφους.
ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΖΕΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα πρέπει να σέβονται.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Κύριε Τζέκη, εναπόκειται στον καθένα να συµπεριφέρεται µε τον τρόπο που θέλει.
∆εν βοηθάνε αυτά τα πράγµατα.
Στην ερώτηση του κ. Τζέκη, απαντά ο Υφυπουργός ο κ. Ντόλιος.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΛΙΟΣ (Υφυπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης): Κατ’ αρχάς, δεν
χαµογελάσαµε για σας και δεν θα έπρεπε να αντιδράσετε µε
αυτόν τον τρόπο. Μου δίνεται, όµως, η ευκαιρία να πω ότι κάποιοι συνάδελφοι, ιδιαίτερα κάποιων κοµµάτων, του Κοµµουνιστικού Κόµµατος στη συγκεκριµένη περίπτωση, θεωρούν ότι
έχουν κάποια αποκλειστικά δικαιώµατα, να προστατεύουν τα δικαιώµατα των όποιων εργαζοµένων. ∆εν είναι αποκλειστικό σας
δικαίωµα. ∆εν είναι ιδιοκτησία σας οι εργαζόµενοι. Αυτή είναι µια
επισήµανση που θέλω να την υπογραµµίσω.
∆εύτερον, δεν µπορείτε να υποστηρίζετε συµφέροντα εργαζοµένων, όταν ζητάτε από την εκτελεστική εξουσία να παρεµβαίνει σε δικαστικές και όχι ανεξάρτητες αρχές. Αυτό ζητάτε.
Εσείς εδώ, σε αυτήν την Αίθουσα έχετε επικαλεστεί πολλές
φορές µε θετικό τρόπο τις αποφάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Σήµερα ζητάτε να το καταργήσει η εκτελεστική εξουσία.
ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΖΕΚΗΣ: Ζητάµε να φέρετε τροποποίηση για το νοµικό πλαίσιο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΛΙΟΣ (Υφυπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης): Σήµερα ζητάτε να
καταργηθεί η ανεξαρτησία της δικαιοσύνης.
ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΖΕΚΗΣ: Όχι, διαστρέφετε τα λεγόµενά µου.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΛΙΟΣ (Υφυπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης): Αυτό λοιπόν, δεν
θα ήταν µια οπισθοδρόµηση. Θα ήταν κυριολεκτικά ένα έγκληµα
σε βάρος της λειτουργίας της δηµοκρατίας και κατ’ επέκταση σε
βάρος των ίδιων των εργαζοµένων.
Εµείς λοιπόν εµπιστευόµενοι την ελληνική δικαιοσύνη και το
Ελεγκτικό Συνέδριο το οποίο έπραξε τα δέοντα στην πρώτη του
συνεδρίαση µετά τις αντιρρήσεις του ∆ήµου Πολυγύρου, θέτει
το θέµα στην ηµερήσια διάταξη και αναµένουµε την απόφασή
του, την οποία θα σεβαστούµε όποια και αν είναι. Εκείνο το οποίο
δε, έχουµε να σας ξαναπούµε είναι ότι δεν προστατεύετε τα συµφέροντα των εργαζοµένων, δεν προστατεύετε την ίδια τη δηµοκρατία όταν ζητάτε από µας να παρέµβουµε µε κάθε τρόπο στις
αποφάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΖΕΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα το λόγο γιατί
τίθεται ένα θέµα προσωπικό και πολιτικό.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Πάνω σε τι θέλετε
να µιλήσετε; ∆εν έχετε το λόγο όµως. ∆εν υπάρχει αυτή η διαδικασία.
ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΖΕΚΗΣ: Θέλω να αναφερθώ στη διαστρέβλωση
όσων είπα. Αναφέροµαι στην τοποθέτησή µου ότι το Ελεγκτικό
Συνέδριο σε συγκεκριµένο νοµοθετικό πλαίσιο αποφασίζει, αλλά
το πλαίσιο διαµορφώνεται από την Κυβέρνηση και τη Βουλή.
Άρα, λοιπόν, απευθύνοµαι προς την Κυβέρνηση και της λέω να
τροποποιήσει εκείνο το νοµικό πλαίσιο ούτως ώστε να µην αφήνει απλήρωτους τους εργαζόµενους.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ορίστε κύριε
Υπουργέ.
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ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΛΙΟΣ (Υφυπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης): Θέλω απλώς να
παρατηρήσω κύριε Πρόεδρε, χωρίς να απευθύνω µοµφή σε σας
γιατί είδα την πίεση που υπέστητε, πώς αντιλαµβάνεται τους κανόνες το Κοµµουνιστικό Κόµµα, πώς πήρε το λόγο ο κ. Τζέκης
τώρα σε αυτήν την Αίθουσα. Ούτε προσωπικό θέµα υπάρχει,
ούτε τίποτα.
Εγώ δεν έχω να πω τίποτα άλλο στον κ. Τζέκη. Λέω µόνο ότι σε
αυτή τη χώρα για να µπορέσουµε να λειτουργήσουµε, θα πρέπει
επιτέλους να σεβόµαστε τους κανόνες και να µην υπάρχουν εξαιρέσεις. Αλλιώτικα δεν θα πάµε καλά.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Καλώς, κύριε
Υπουργέ.
Θα συζητηθεί η τέταρτη µε αριθµό 366/10-1-2011 επίκαιρη
ερώτηση του Βουλευτή του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ.
Κυριάκου Βελόπουλου προς τους Υπουργούς Παιδείας, ∆ιά Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων και Οικονοµικών σχετικά µε την κατασκευή µουσουλµανικού τεµένους στο Βοτανικό κ.λπ..
Κύριε Βελόπουλε, έχετε το λόγο για δύο λεπτά για να αναπτύξετε την ερώτησή σας.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ: Κυρία Υπουργέ, ειλικρινά είµαι ευτυχής που είστε εδώ υπό την έννοια ότι είναι από τις λίγες φορές
που η Υπουργός παρίσταται για να απαντήσει σε ένα τέτοιο
θέµα, γιατί έχετε δουλειές και πολύ µεγάλο φόρτο εργασίας. Και
χαίροµαι που είστε εδώ, γιατί θέλω να ξεκαθαρίσει το θέµα αυτό.
Κυρία Υπουργέ, θα ήθελα να µου πείτε σε ποιο στάδιο είναι οι
διαδικασίες υλοποίησης του τεµένους στην Αθήνα. Στη βόρειο
Ελλάδα γράφονται πάρα πολλά σε σχέση µε τη δηµιουργία τεµένους και στη Θεσσαλονίκη.
Η άποψη η δική µου και του κόµµατος είναι η εξής: Εξ όσων
γνωρίζω, το κόστος δηµιουργίας τεµένους στην Αττική είναι 15
εκατοµµύρια ευρώ, όπως γράφεται. Εξ όσων επίσης γνωρίζω,
έγινε απαλλοτρίωση συγκεκριµένου χώρου αρκετών δεκάδων
εκατοµµύριων ευρώ. Όπως βλέπει κανείς το ν. 3512/2006 για το
τζαµί, ουσιαστικά περνά τα όρια της αντισυνταγµατικότητας η
δηµιουργία τζαµιού. Κόβουµε µισθούς, κόβουµε συντάξεις, κόβουµε από τον ελληνικό λαό την ελπίδα για το µέλλον και πληρώνουµε δεκάδες εκατοµµύρια ευρώ για να κάνουµε ένα τζαµί,
που είναι η αρχή των πολλών τζαµιών που έρχονται. Γιατί θέλω
να µου πείτε: ∆εσµεύεται η Κυβέρνηση ότι µε ένα τζαµί θα λύσει
το πρόβληµα όλων των µουσουλµάνων της Ελλάδας που είναι
περίπου 1 εκατοµµύριο;
Επίσης, αυτό που θέλω να δείτε προσεκτικά είναι ότι ο νόµος
λέει και κάποια άλλα πράγµατα που κανείς δεν τα ξέρει ή δεν τα
λέει. Πρώτον, η Ελλάδα θα πληρώνει τους ιµάµηδες και αν κάνω
λάθος, διορθώστε µε. Θα πληρώνουµε αυτούς τους χοτζάδες,
όπως τους λένε, γιατί είναι νοµικό πρόσωπο και πρέπει να τους
πληρώνουµε όπως τους Έλληνες ιερωµένους. Ισχύει αυτό; Θα
πληρώνουµε τους χοτζάδες; Γιατί θα χρειαστούµε και ιµάµηδες.
Τους ιµάµηδες ποιος θα τους πληρώσει; Οι µουσουλµάνοι αποκλείεται. Άρα, το ελληνικό κράτος θα πληρώνει δεκάδες, εκατοντάδες, ανάλογα µε τα τζαµιά βέβαια, ιµάµηδες.
Και αυτό γιατί σας είπα ότι αν δεσµευτείτε πως δεν θα κάνετε
άλλο τζαµί ή άλλα τζαµιά, τότε να το συζητήσουµε.
∆εύτερον, η Επιτροπή Ισλαµικού Τεµένους Αθηνών θα παίρνει
και επιχορηγήσεις από το Υπουργείο σας. Αληθεύει αυτό; Πόσες
είναι οι επιχορηγήσεις; Πόσα χρήµατα δηλαδή πρέπει να δίνουµε
σε µουσουλµάνους που ήρθαν λάθρα στην Ελλάδα, τους νοµιµοποιήσαµε από τα παράθυρα και τους κάνουµε τζαµιά;
Κλείνοντας, γιατί πιέζει ο χρόνος –έχω και τη δευτερολογία
µου- θέλω να ρωτήσω αν είναι ορθό να πληρώνει ο ελληνικός
λαός χρήµατα που δεν τα έχει και να δανείζεται η Ελλάδα για
τζαµιά. Είναι ορθό να πληρώνει ο ελληνικός λαός τους ιµάµηδες,
οι οποίοι ήρθαν λάθρα και νοµιµοποιούνται από τα παράθυρα;
Θα χρειαστούν και άλλοι ιµάµηδες. Είναι δόκιµο να δίνουµε χρήµατα για αρωγή σε πολίτες που δεν πληρώνουν φόρους, δεν
πλήρωσαν ποτέ, όταν ο ελληνικός λαός επί δεκαετίες πληρώνει
τους φόρους του, τα τέλη, τα διόδια και αυτοί έρχονται εδώ και
τα θέλουν όλα δωρεάν;
Θα ήθελα την απάντησή σας. Βεβαίως το ερώτηµα είναι αν τελικά η Ελλάδα, ως προοδευτική χώρα, έχει την πολυτέλεια να
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πληρώνει δεκάδες εκατοµµύρια ευρώ, όταν κόβει µισθούς και
συντάξεις, για να κάνει τζαµιά και να πληρώνει ιµάµηδες.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Το λόγο έχει η
Υπουργός Παιδείας, ∆ιά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων κ.
∆ιαµαντοπούλου.
ΑΝΝΑ ∆ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ (Υπουργός Παιδείας, ∆ιά Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων): Κύριε Πρόεδρε, θα µου επιτρέψετε για µισό λεπτό να πω, ότι σήµερα κλείνουν είκοσι χρόνια
από τη στυγερή δολοφονία του Νίκου Τεµπονέρα. Απονέµουµε
φόρο τιµής σ’ ένα µάχιµο εκπαιδευτικό, σ’ έναν άνθρωπο που εκπροσωπεί και στις νεότερες γενιές το αγωνιστικό πνεύµα των
διεκδικήσεων στη δηµοκρατία.
Αγαπητέ κύριε συνάδελφε, θα απαντήσω σ’ όλα τα επιµέρους
ζητήµατα που θέσατε. Η απόφαση που υλοποιεί σήµερα η Κυβέρνηση ανήκει προφανώς στα πλαίσια των επιταγών του Συντάγµατος για ανεξιθρησκία, αλλά και στην ανάγκη να
υλοποιήσουµε και διεθνείς συνθήκες, µε σεβασµό στα αυτονόητα ανθρώπινα ατοµικά δικαιώµατα, ώστε να δίνεται δηµόσιος
χώρος λατρείας και στη µουσουλµανική κοινότητα.
Απαντώντας πολύ συγκεκριµένα στα ερωτήµατά σας, θέλω να
πω ότι δεν υπάρχει κανένα συγκεκριµένο σχέδιο ή αναφορά
έστω που να αφορά τη βόρεια Ελλάδα ή τη Θεσσαλονίκη. Το συγκεκριµένο Ισλαµικό Τέµενος αποφασίστηκε να γίνει µε νόµο του
2006. Είναι σε συγκεκριµένο χώρο που είναι δηµόσιος, εποµένως δεν γίνεται καµµία απαλλοτρίωση. Υπάρχει παραχώρηση
χρήσης γης από το Υπουργείο Οικονοµικών στο Πολεµικό Ναυτικό πριν από δεκάδες χρόνια και σήµερα είναι παραχώρηση γης
στο Υπουργείο Παιδείας.
Σε χώρο, λοιπόν, του Υπουργείου Παιδείας, που είναι ένα
τµήµα του χώρου που είχε το Πολεµικό Ναυτικό, θα ανεγερθεί το
συγκεκριµένο τέµενος, το οποίο θα ανήκει –επαναλαµβάνω- στο
ελληνικό Κράτος. Εποµένως, δεν υπήρξε τέτοιο κονδύλιο.
Βεβαίως, υπάρχει ένα κονδύλιο που αφορά το Πολεµικό Ναυτικό για µεταφορά των δραστηριοτήτων του από το συγκεκριµένο χώρο και το συνολικό κόστος υπολογίζεται, σύµφωνα µε το
Υπουργείο Εθνικής Άµυνας, στο 1.100.000 ευρώ.
Το τέµενος αυτό είναι µικρότερο από ό,τι είχε υπολογιστεί
στην αρχή. Ουσιαστικά γίνεται µέσα σ’ ένα χώρο πρασίνου που
επιτρέπεται η χρήση συναθροίσεων πλήθους, εποµένως δεν
έχουµε τέτοιου είδους πολεοδοµικά προβλήµατα.
Όπως πολύ σωστά είπατε, ανήκει στο Υπουργείο Παιδείας, το
οποίο θα έχει και την ευθύνη της λειτουργίας του. Αυτό είναι µια
πολύ ισχυρή πολιτική απόφαση γιατί, κύριε συνάδελφε, σας
υπενθυµίζω ότι δεν θα θέλαµε επ’ ουδενί ένας τέτοιος ναός, ένας
τέτοιος χώρος θρησκευτικής λατρείας να ανήκει στην αρµοδιότητα ή την ευθύνη οποιουδήποτε άλλου κέντρου ή χώρας εκτός
της Ελλάδας. Εµείς, λοιπόν, θα θέσουµε και τους όρους της λειτουργίας του.
Βάζοντας το πολιτικό πλαίσιο θα ήθελα να πω δυο πράγµατα.
Το πρώτο είναι πως θεωρώ τιµή το ότι βρίσκοµαι σ’ αυτήν την
Κυβέρνηση, η οποία αποφάσισε να υλοποιήσει επιτέλους και
στην Ελλάδα αυτή τη συνταγµατική και διεθνούς δικαίου επιταγή
για σεβασµό στα ανθρώπινα δικαιώµατα, µε τρόπο βεβαίως που
σέβεται και το εθνικό πλαίσιο, αλλά και την εθνική κουλτούρα,
γιατί από την αρχιτεκτονική –που δεν θα υπάρχει µιναρές- µέχρι
τον τρόπο λειτουργίας, όλα θα είναι µέσα στα πλαίσια του Ελληνικού ∆ικαίου.
Το δεύτερο σηµείο είναι το εξής: Αισθάνοµαι χαρά που ανήκω
συνειδητά σε µια Εκκλησία, όπου από τα πλέον επίσηµα χείλη
της –και µάλιστα χθες- ειπώθηκε και εκφράστηκε η φιλαδελφία
και η φιλαλληλεγγύη προς όλους τους πολίτες. Συνειδητά και µε
συγκεκριµένο τρόπο έγινε αναφορά στη µουσουλµανική κοινότητα και στους ανθρώπους αυτούς που χρειάζονται την αλληλεγγύη και της Εκκλησίας. Είναι πολύ σηµαντικό -και αφορά και
τον πολιτικό και τον θρησκευτικό λόγο- ο λόγος να µη διχάζει,
ιδιαίτερα σ’ αυτές τις δύσκολες εποχές, αλλά να ενώνει.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε την
κ. Υπουργό Παιδείας, ∆ιά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων.
Το λόγο έχει ο κ. Κυριάκος Βελόπουλος, για να αναπτύξει την
επιχειρηµατολογία της ερώτησής του.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ: Ξέρετε, κυρία Υπουργέ, τι µε προ-
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βληµατίζει; Ότι πολλές φορές ερµηνεύετε τα της Εκκλησίας a la
carte εσείς, στο ΠΑΣΟΚ. Όποτε σας βολεύει µια δήλωση της Εκκλησίας, είναι καλή, όποτε δεν σας βολεύει, δεν είναι καλή. Αποφασίστε. Είστε µε την Εκκλησία και µε τις δηλώσεις της
συνολικά, ή όταν σας βολεύει είστε µαζί της, όχι εσείς προσωπικά, ως Κυβέρνηση;
Ξέρετε και το Βατοπέδι ήταν παραχώρηση χρήσης γης. Τι συγκρίνουµε; ∆εν καταλαβαίνω. Το Βατοπέδι ήταν ένα σκάνδαλο.
Έχω άδικο, κύριε Πλεύρη; Σοβαρολογούµε εδώ µέσα; Ήταν παραχώρηση χρήσης γης. Το ίδιο πράγµα είναι και εδώ! ∆ηλαδή, το
Βατοπέδι είναι σκάνδαλο και αυτό δεν είναι σκάνδαλο;
∆εσµεύεστε ότι δεν θα γίνουν άλλα τζαµιά. ∆εσµεύεστε µέσα
εδώ στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. ∆εν θα γίνουν άλλα τζαµιά! Το
κρατάµε. Επειδή, λοιπόν, µίλησα για συνταγµατικότητα, θα σας
διαβάσω τι λέει ουσιαστικά ο νόµος. Το άρθρο 106, παράγραφος 6 λέει: «Νόµος δύναται να ορίσει τα της συµµετοχής στη δαπάνη του δηµοσίου των οφειλοµένων εξετελέσεως έργων κοινής
ωφέλειας ή γενικοτέρας σηµασίας διά την οικονοµική ανάπτυξη
της χώρας». Πού είναι η κοινή ωφέλεια και πού η ανάπτυξη της
χώρας µε το τζαµί; Γι’ αυτό σας είπα ότι κινείται στα όρια της
κόκκινης γραµµής, κυρία Υπουργέ.
Πάµε, λοιπόν, στην ουσία. Ξέρετε ότι η φιλανθρωπία είναι το
σηµαντικότερο και προαπαιτούµενο για τον άνθρωπο. Όταν,
όµως, τη φιλανθρωπία τη στρογγυλεύουµε ή τη φτιασιδώνουµε,
να είµαστε προσεκτικοί. Μάλλον δεν ξέρετε τι σηµαίνει µουσουλµανισµός, κυρία Υπουργέ.
∆εν το γνωρίζετε, γιατί ο µουσουλµανισµός δεν είναι µια ενιαία
θρησκεία. Έχει σέχτες. Οι σιίτες µε τους σουνίτες σκοτώνονται.
Τι µας λέτε, κυρία Υπουργέ; Υπάρχει ενιαία θρησκεία του Ισλάµ;
Πρόσφατα η ισλαµική διάσκεψη έκανε άπειρες καταγγελίες εναντίον της Ελλάδας, όχι µόνο για το τέµενος, αλλά και για τα ελληνοτουρκικά.
Ξέρετε τι σηµαίνει Ισλάµ; Θα σας απαντήσω, λοιπόν, αφού µιλάτε για φιλανθρωπία και για ανθρώπινα δικαιώµατα. Αφού, λοιπόν, τόσο κόπτεστε για τα ανθρώπινα δικαιώµατα –ως
Κυβέρνηση, όχι εσείς προσωπικά- να σας πω ότι υπάρχουν σέχτες που ζουν στην Ελλάδα που κάνουν κλειτοριδεκτοµή τώρα
κάτω από την Οµόνοια. Έγιναν καταγγελίες, κυρία Υπουργέ.
Αφού κόπτεστε για τα ανθρώπινα δικαιώµατα –ειλικρινά,
επειδή είστε στην Ευρώπη- ρωτώ µπορείτε να ανέχεστε τη
µπούργκα, να είναι η γυναίκα res, πράγµα, στη µοιχεία να λιθοβολείται η µοιχαλίδα; Τα λέω, γιατί µιλάτε για ανθρώπινα δικαιώµατα. Όταν όµως αναφερόµαστε σ’ ένα θέµα που το ξέρουµε
καλά, δηλαδή τι σηµαίνει Ισλάµ και µουσουλµάνοι, να είµαστε ξεκάθαροι.
Υπάρχουν εκατόν δεκαεπτά σέχτες. ∆εν είναι µια θρησκεία. Σιίτες και σουνίτες δεν µπορούν να κάτσουν στο ίδιο τζαµί, δεν γίνεται. Γι’ αυτό σας λέµε ότι θα κάνετε και άλλα τζαµιά. ∆εν
µπορούν να συνυπάρξουν στο ίδιο τζαµί. Το λέω µε κάθε συµπάθεια προς το πρόσωπό σας.
Στον Πειραιά, κύριοι συνάδελφοι, δεν µπορώ να ανέχοµαι να
βλέπω να αυτοµαστιγώνονται, γιατί είναι προσωπικό τους δικαίωµα. ∆εν µπορώ να βλέπω ανθρώπους να αυτοµαστιγώνονται
µπροστά στα παιδιά µου! Αυτό είναι ανθρώπινο δικαίωµα;
Πάω εκεί, γιατί άλλα σας ρώτησα και µου µιλήσατε για τα ανθρώπινα δικαιώµατα. Η επίφαση ουσιαστικά του ανθρωπίνου δικαιώµατος δεν είναι δικαιολογία για να παραβιάζονται τα
ανθρώπινα δικαιώµατα. Άλλο η θρησκεία και άλλο αυτό που γίνεται.
Θα σας πω και κάτι άλλο, επειδή ξέρω το Ισλάµ. Ο κ. Ξυνίδης
θα τα ξέρει φαντάζοµαι. Το κουρµπάνι ξέρετε τι είναι, κυρία
Υπουργέ; Μαζεύονται έξω από τα τζαµιά και σφάζουν τα ζωντανά. Είναι ένα έθιµο. Τι να κάνουµε; Ας βλέπουµε, λοιπόν έξω
από το τζαµί να σφάζονται χιλιάδες πρόβατα, µε το αίµα να το
βάζουν στο πρόσωπό τους και να χοροπηδούν. Αυτά δεν είναι
ανθρώπινα δικαιώµατα, κυρία Υπουργέ!
∆εν µπορούµε να τους αφήνουµε να τρώνε σκυλιά και γατιά,
γιατί είναι διατροφική συνήθεια στο Αφγανιστάν και το Πακιστάν.
Είµαι φιλόζωος, γιατί έχω και δικά µου σκυλιά. Επειδή ξέρω τι
σηµαίνει να τρως σκυλί και γατί, γιατί είναι διατροφική συνήθεια,
σας λέω να µη µου µιλάτε για τα ανθρώπινα δικαιώµατα. Αν-
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θρώπινα δικαιώµατα σηµαίνει συνολική αναφορά µιας πολιτείας
και ενός Συντάγµατος απέναντι σ’ όλους τους πολίτες.
Θα σας πω και κάτι τελευταίο, γιατί το έχω µελετήσει το Ισλάµ.
Ξέρετε ότι Σύνταγµα ίσον εξέγερση µουσουλµάνων; ∆εν µπορούν να δεχτούν ένα Σύνταγµα οποιασδήποτε χώρας και αυτό
γιατί; Γιατί πάνω από το Σύνταγµα είναι το Κοράνι και το Ισλάµ.
Απλά πράγµατα. ∆εν αναφέροµαι στους φονταµεταλιστές και
τους τροµοκράτες. Αφήστε το αυτό. Τι λένε οι Αµερικανοί για το
θέµα, γιατί µε τους Αµερικανούς τα πάτε καλά ως Κυβέρνηση και
δεν είναι κακό αυτό. Είναι σύµµαχοί µας.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
κ. Βελόπουλο.
Το λόγο έχει η κυρία Υπουργός για τρία λεπτά.
ΑΝΝΑ ∆ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ (Υπουργός Παιδείας, ∆ιά Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων): Κύριε Βελόπουλε, αν κατάλαβα
καλά, µε όλη τη συµπάθεια στα κατοικίδια ζώα, ενδιαφέρεστε περισσότερο γι’ αυτά απ’ ό,τι για τους ανθρώπους. Γιατί είναι πολύ
σηµαντικό να πούµε –και σήµερα δεν είναι ο χώρος για να συζητήσουµε για τις θρησκείες- ότι δεν υπάρχει καµµία από τις µεγάλες θρησκείες που να µην έχει πολλά και διαφορετικά
δόγµατα στο εσωτερικό της. Και αυτά τα δόγµατα, ιστορικά, και
οι διαφορές κυρίως εντός των θρησκειών υπήρξαν αφορµές των
µεγαλύτερων και πιο σκληρών πολέµων σ’ όλον τον κόσµο και
στην ανθρώπινη ιστορία.
Η Ελλάδα είναι ένας χώρος που είναι σταυροδρόµι γεωγραφικό, αλλά και σταυροδρόµι πολιτισµών. Έχουµε πάρα πολύ σοβαρά προβλήµατα, γιατί έχουµε υδάτινα σύνορα όσο καµία άλλη
χώρα κι έχουµε και χερσαία σύνορα µε τέσσερις χώρες. Όλα τα
προηγούµενα χρόνια είχαµε µία είσοδο µεταναστών εξαιρετικά
µεγάλη, ανεξέλεγκτη, αποτέλεσµα όσων γίνονται αυτήν τη
στιγµή στον κόσµο -είναι ίσως η εποχή µε τις µεγαλύτερες µεταναστευτικές ροές εδώ και αιώνες- και σήµερα στην Ελλάδα
υπάρχει ένας µεγάλος αριθµός µουσουλµάνων από πολύ διαφορετικές χώρες, µε πολύ διαφορετικά χαρακτηριστικά. ∆εν
ξέρω από πού βγάζετε το νούµερο 1.000.000, γιατί πραγµατικά
είναι πολύ δύσκολο να κάνει κανείς αυτήν την αποτίµηση…
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ: Ο Πρόεδρος το είπε, ο Αιγύπτιος…
ΑΝΝΑ ∆ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ (Υπουργός Παιδείας, ∆ιά Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων): Νοµίζω ότι δεν είναι η πιο φερέγγυα πηγή. Μπορούµε να δούµε πολλές και διάφορες πηγές.
Θα έλεγα να µην είµαστε υπερβολικοί. ∆εν είναι αυτά τα νούµερα. Όµως η αλήθεια είναι ότι υπάρχει αυτή τη στιγµή πραγµατικά µία µεγάλη µουσουλµανική κοινότητα, µε πολλές και
διαφορετικές εθνοτικές και εθνικές προελεύσεις.
Η χώρα, η οποία είναι µια δηµοκρατική χώρα, αλλά θα συµφωνήσω µαζί σας ότι έχει τη δική της κουλτούρα και τα δικά της
εθνικά χαρακτηριστικά -αυτά θέλουν οι Έλληνες, αυτά θα πρέπει
να υπερισχύουν και αυτά θα πρέπει να υπερασπίζουµε, αλλά την
ίδια στιγµή θα πρέπει να κάνει σηµαντικές επιλογές- θα οδηγήσει εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους στην περιθωριοποίηση, µε
αποτελέσµατα απολύτως απρόβλεπτα, τα οποία µπορεί να οδηγήσουν πραγµατικά σε δράµατα. Ή θα κάνει πολιτικές όπου θα
υπάρξει η προσπάθεια ενσωµάτωσης των ανθρώπων που θα µείνουν εδώ; Γιατί βέβαια ο στόχος µας είναι η µεγάλη πλειοψηφία
αυτών των ανθρώπων να επιστρέψουν στις χώρες τους.
Η ενσωµάτωση, µέσα σ’ όλα τα άλλα, εµπεριέχει και το δικαίωµα της άσκησης του θρησκευτικού δικαιώµατος, το οποίο είναι
µία απολύτως ιδιωτική επιλογή.
Σας παρακαλώ µην κουνάτε το χέρι και µου λέτε «δεσµεύεστε;» ή «δεν δεσµεύεστε» µες στη Βουλή.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ: Για το τζαµί σας είπα, για ένα
θέµα.
ΑΝΝΑ ∆ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ (Υπουργός Παιδείας, ∆ιά Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων): Σας είπα το εξής, ότι αποφασίσαµε να κάνουµε ένα πολύ µικρότερο τέµενος απ’ αυτό που είχε
σχεδιαστεί στην αρχή, γιατί πραγµατικά ένα τέµενος το οποίο θα
είχε δύο χιλιάδες ανθρώπους θα δηµιουργούσε πολλά προβλήµατα ακόµα και για τους ιδίους. Σήµερα, λοιπόν, ο σχεδιασµός
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είναι γι’ αυτό το συγκεκριµένο τέµενος, το οποίο είναι µικρό, δηλαδή είναι ένα τέµενος µε τετρακόσια-πεντακόσια άτοµα…
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ: Θα γίνουν άλλα, κυρία Υπουργέ;
Αυτό σας ρωτάω.
ΑΝΝΑ ∆ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ (Υπουργός Παιδείας, ∆ιά Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων): ∆εν µπορώ να πω έναν σχεδιασµό αυτήν τη στιγµή, γιατί δεν υπάρχει αυτήν τη στιγµή…
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ: Θα κάνετε άλλα, κυρία Υπουργέ;
∆εν απαντάτε..
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Κύριε Βελόπουλε,
αφήστε την Υπουργό να πει την άποψή της. Θα απαντήσει µε τον
τρόπο που αυτή θεωρεί.
ΑΝΝΑ ∆ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ (Υπουργός Παιδείας, ∆ιά Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων): Επειδή η ερώτηση ετέθη, δεν
χρειάζεται να µου την επαναλάβετε.
Σας είπα, λοιπόν, ότι σήµερα ο σχεδιασµός είναι αυτός. Και
αυτό ας το κάνουµε, γιατί αυτό είναι το ελάχιστο και πρέπει να το
κάνουµε και µε σωστό τρόπο. Σας υπενθυµίζω, δε, ότι ο σωστός
τρόπος είναι µε σεβασµό και στην ελληνική αρχιτεκτονική και
στον ελληνικό τρόπο λειτουργίας των νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου. Αυτό θα κάνουµε σήµερα.
∆εν υπάρχει σχεδιασµός αυτήν τη στιγµή για τη Θεσσαλονίκη
ή για άλλο τζαµί στην Αθήνα. Επαναλαµβάνω, όµως, όσον αφορά
γι’ αυτήν τη στιγµή.
Θα υπογραµµίσω τώρα, κύριε Βελόπουλε, ότι αναφερθήκατε
µ’ έναν τρόπο που ουσιαστικά έβγαλε στην επιφάνεια πάρα
πολλά δύσκολα, δυσάρεστα και µε την περιγραφή που κάνατε,
αποκρουστικά θέµατα, που αφορούν το θέµα πράξεων που γίνονται.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ: Οι πράξεις το δείχνουν, δεν το
λέω εγώ.
ΑΝΝΑ ∆ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ (Υπουργός Παιδείας, ∆ιά Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων): ∆εν µπορούµε, όµως, µ’ αυτόν
τον τρόπο να απορρίπτουµε µία από τις µεγαλύτερες θρησκείες
στον κόσµο, η οποία κι αυτή εµπεριέχει το µήνυµα της αγάπης κι
αυτή εµπεριέχει…
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ: Σας λέω τι δείχνουν οι πράξεις.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Κύριε Βελόπουλε,
αν έχετε την καλοσύνη, µην διακόπτετε. Ακούσαµε την άποψή
σας. Να ακούσουµε και την κυρία Υπουργό.
ΑΝΝΑ ∆ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ (Υπουργός Παιδείας, ∆ιά Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων): Κύριε Βελόπουλε, υπάρχουν σε
όλες τις θρησκείες θετικά στοιχεία και υπάρχουν τα στοιχεία
εκείνα που θα πρέπει κι εµείς ως πολιτεία να κτίσουµε πάνω σ’
αυτά, για να δηµιουργήσουµε τις συνθήκες εκείνες οµαλής συµβίωσης των κοινοτήτων και βεβαίως ενσωµάτωσης της µουσουλµανικής κοινότητας στην ελληνική κοινωνία. Τα κηρύγµατα
µίσους, είτε είναι πολιτικά είτε είναι θρησκευτικά, όταν δεν συνοδεύονται από µία πρόταση –γιατί δεν έχετε κάνει κάποια πρόταση για το πώς θα αντιµετωπιστεί ένα τόσο µεγάλο πρόβληµα
δεκάδων χιλιάδων ανθρώπων διαφορετικού θρησκεύµατος, που
είναι σήµερα στις γειτονιές-…
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ: Μην λέτε τώρα ό,τι θέλετε, κυρία
Υπουργέ. Έχουµε κάνει προτάσεις ως κόµµα. ∆εν µπορεί να λέτε
πράγµατα τα οποία δεν ισχύουν.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Κύριε Βελόπουλε,
σας παρακαλώ!
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Υπουργού)
Έχετε ξεπεράσει το χρόνο, κυρία Υπουργέ. Ολοκληρώστε την
απάντησή σας.
ΑΝΝΑ ∆ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ (Υπουργός Παιδείας, ∆ιά Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων): Τελειώνω αµέσως λέγοντας ότι
εµείς έχουµε παρουσιάσει µία συνολική πολιτική. Αυτή ξεκινάει
από τη φύλαξη των συνόρων, όπου παρουσιάστηκε ένα σχέδιο
και εκτελείται ιδιαίτερα τους τελευταίους µήνες µε συγκριτική
επιτυχία σε σχέση µε το παρελθόν, όχι µε επιτυχία αλλά µε συγκριτική επιτυχία.
∆εύτερον, υπάρχει ένα σχέδιο που αφορά την κοινωνική
ένταξη. Κι εδώ υπάρχει µια σειρά από ζητήµατα που ξεκινάνε
από το σχολείο και από τη µάθηση της ελληνικής γλώσσας µέχρι
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την υποχρεωτική…
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, αυτό που κάνει η
Υπουργός είναι απαράδεκτο. ∆εν µας αφορούν αυτά. Μιλάει για
έξι λεπτά και δεν απαντάει.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Κύριε Βελόπουλε,
έχετε διακόψει επανειληµµένως!
ΑΝΝΑ ∆ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ (Υπουργός Παιδείας, ∆ιά Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων): Μου δίνετε απλά την ευκαιρία
να σας πω ορισµένα πράγµατα, για τα οποία µπορούµε να συνεχίσουµε τη συζήτηση στο Κοινοβούλιο.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ναι, αλλά θα πρέπει να ολοκληρώσετε, κυρία Υπουργέ. Ακολουθεί νοµοθετική εργασία.
ΑΝΝΑ ∆ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ (Υπουργός Παιδείας, ∆ιά Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων): Αµέσως ολοκληρώνω.
Σας επαναλαµβάνω, λοιπόν: Φύλαξη των συνόρων και κοινωνική ενσωµάτωση, κυρίως κτίζοντας στη γλώσσα. Κανείς δεν
µπορεί να ενσωµατωθεί στην ελληνική κοινωνία, εάν δεν µάθει
πολύ καλά την ελληνική γλώσσα. ∆είτε το νόµο που κάναµε το
καλοκαίρι για τη διά βίου µάθηση, όπου ουσιαστικά προσπαθούµε για την ενσωµάτωση µέσω της ελληνικής γλώσσας.
Και τρίτον, ένα σηµαντικό στοιχείο, που είναι ο σεβασµός των
θρησκευτικών δικαιωµάτων, ώστε να ασκούν αυτοί οι άνθρωποι
το δικαίωµά τους.
Είναι µια συνολική πολιτική, η οποία εκφράζει τη λογική ενός
δηµοκρατικού κόµµατος µε συγκεκριµένα χαρακτηριστικά, διαφορετική από τη δική σας, γι’ αυτό κι έχουµε διαφορετική απήχηση στην ελληνική κοινωνία.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ: Θα κριθούµε όλοι στο τέλος,
κυρία Υπουργέ!
∆εν απάντησε, κύριε Πρόεδρε. Ερχόµαστε, κάνουµε ερωτήσεις και δεν παίρνουµε απάντηση!
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε πολύ
την κυρία Υπουργό.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
προς το Σώµα, ότι από τα άνω δυτικά θεωρεία παρακολουθούν
τη συνεδρίασή µας, 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 δύο µαθητές και µαθήτριες
καθώς και τέσσερις εκπαιδευτικοί από το Γενικό Λύκειο Ζευγολατιού Κορινθίας.
Η Βουλή τους καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα από όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Επίσης έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα, ότι η ∆ιαρκής
Επιτροπή Παραγωγής και Εµπορίου καταθέτει την Έκθεσή της
στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: «Ενίσχυση Ιδιωτικών Επενδύσεων για την
οικονοµική ανάπτυξη, την επιχειρηµατικότητα και την περιφερειακή συνοχή».
Θα συζητηθεί τώρα η τελευταία, πέµπτη µε αριθµό 373/10-12011, επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. ∆ηµητρίου Παπαδηµούλη προς τους
Υπουργούς Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής
και Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σχετικά µε
την αύξηση των τιµολογίων της ∆ΕΗ κ.λπ..
Το λόγο έχει ο κ. ∆ηµήτριος Παπαδηµούλης για δύο λεπτά.
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑ∆ΗΜΟΥΛΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, πρόσφατα η διορισµένη από την Κυβέρνηση
διοίκηση της ∆ΕΗ αποφάσισε µεγάλες αυξήσεις στα τιµολόγια
για τα φτωχά και µεσαία νοικοκυριά, για τις µικρές και µεσαίες
καταναλώσεις της ∆ΕΗ και την ίδια ώρα µεγάλες µειώσεις για
τις µεγάλες καταναλώσεις και τις βιοµηχανικές επιχειρήσεις. Η
ίδια η ∆ΕΗ δέχεται ότι µ’ αυτό το νέο τιµολόγιο τα παίρνει από
τους φτωχότερους και τα δίνει στους πλουσιότερους, γιατί τα
ίδια τα έσοδα της ∆ΕΗ δεν θα αυξηθούν.
Σας ερωτώ, λοιπόν: Ποια είναι η λογική µιας κυβέρνησης σοσιαλιστικής, να τα παίρνει από τους φτωχότερους και να τα δίνει
στους πλουσιότερους; Οι ειδικοί λένε ότι αυτό γίνεται για να διευκολυνθεί η είσοδος των ιδιωτών και στις µικρές και µεσαίες
καταναλώσεις. Τι λέτε γι’ αυτό;
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∆εύτερον, τα παίρνετε από τους καταναλωτές µε τέσσερις
τρόπους:
Ο ένας είναι η αύξηση των τιµολογίων.
Ο δεύτερος είναι η αύξηση του ΦΠΑ από 1ης Ιανουαρίου, από
11% στο 13%, που έρχεται να προστεθεί στην αύξηση του ΦΠΑ
από το 9% στο 11% πριν από λίγους µήνες, µε την έναρξη του
µνηµονίου. Σε λίγους µήνες είχαµε αύξηση από το 9% στο 13%,
50% αύξηση του Φόρου Προστιθέµενης Αξίας στα τιµολόγια της
∆ΕΗ!
Ο τρίτος τρόπος, ο πιο πονηρός, ο πιο ύπουλος, που τον κρύψατε τις πρώτες µέρες, είναι η κατάργηση της κλιµακωτής τιµολόγησης. Μέχρι τώρα αυτός που έκαιγε 1.000 KWΗ για τις
πρώτες 800, πλήρωνε το χαµηλό τιµολόγιο και το µεσαίο τιµολόγιο για τις επόµενες 200.
Τώρα αυτός που θα κάψει 1000 KWΗ, θα χρεωθεί µε το µεσαίο
τιµολόγιο και όχι µε το µικρό τιµολόγιο µέχρι τις πρώτες 800
κ.ο.κ.. Έτσι τα µικροµεσαία νοικοκυριά και οι καταναλώσεις, θα
χρεωθούν αυξήσεις έως και 12%.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Θα χρειαστώ την ανοχή σας για ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
Και είναι η Κυβέρνησή σας και ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κ.
Χρυσοχοΐδης, που ως αντιπολίτευση για να πάρει τα ψηφαλάκια
έλεγε: Θα µειώσουµε τα τιµολόγια των ∆ΕΚΟ, για να καταργήσουµε την κρατική ακρίβεια. Και αντί γι’ αυτό έχουµε µεγάλες
αυξήσεις.
Σας ερωτώ επίσης, υπογράψατε στο µνηµόνιο δέσµευση ότι
το τιµολόγιο για την οικιακή κατανάλωση θα αυξηθεί µέσα στην
τριετία έως και 30%. Τι σηµαίνει αυτό; Ότι µας ετοιµάζετε καινούργιες αυξήσεις; Η απόφαση της ΡΑΕ, της Ρυθµιστικής Αρχής
Ενέργειας καθώς και κάποιες δηλώσεις του κ. Αρθούρου Ζερβού, του ∆ιοικητή της ∆ΕΗ, δεν αποκλείουν το ενδεχόµενο νέων
αυξήσεων ακόµη και µέσα στο 2011.
Και επειδή µας λέτε ότι υπάρχει και το «κοινωνικό τιµολόγιο»,
µε το οποίο 1,5 εκατοµµύριο νοικοκυριά θα έχουν µείωση τιµολογίων και όχι αύξηση -αλλά τους βάζετε τεράστιες γραφειοκρατικές απαιτήσεις, να µαζέψουν ένα κάρο χαρτιά για να µη
µπορούν να κάνουν χρήση τελικά του «κοινωνικού τιµολογίου»σας ερωτώ, σήµερα 13 Ιανουαρίου πόσα από το ενάµισι εκατοµµύριο νοικοκυριά που διαφηµίζετε έχουν κάνει αίτηση για να
ενταχθούν στο «κοινωνικό τιµολόγιο»; ∆ώστε µου αυτόν τον
αριθµό, για να φανεί ότι είναι άνθρακες ο θησαυρός.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
κ. ∆ηµήτριο Παπαδηµούλη.
Το λόγο έχει ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής, κ. Μανιάτης, για τρία λεπτά.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ (Υφυπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): Κύριε Πρόεδρε, θέλω πραγµατικά να ευχαριστήσω το συνάδελφο για την ερώτηση, γιατί µου
δίνει τη δυνατότητα να πω την αλήθεια και να την πω στην Αίθουσα του Κοινοβουλίου.
Για να απαντήσω, λοιπόν, ευθέως, στην βασικότερη κριτική
σας, κύριε συνάδελφε, πρέπει να σας πω ότι το 2011 οι Έλληνες
καταναλωτές θα πληρώσουν 140 εκατοµµύρια ευρώ λιγότερο για
ηλεκτρισµό, σε σχέση µε το 2010. Επαναλαµβάνω, εκατόν σαράντα εκατοµµύρια ευρώ λιγότερα θα πληρώσει ο καταναλωτής,
η οικογένεια και η µικροµεσαία επιχείρηση για ηλεκτρισµό σε
σχέση µε το 2010. Και από αυτά τα εκατόν σαράντα εκατοµµύρια, τα περίπου εκατό λιγότερα θα πληρώσουν οι µικροµεσαίες
επιχειρήσεις και τα περίπου σαράντα θα τα πληρώσουν τα ελληνικά νοικοκυριά.
Θα καταθέσω µε το τέλος της τοποθέτησής µου για τα Πρακτικά της Βουλής -και είµαι βέβαιος ότι ο κύριος συνάδελφος µε
τη σοβαρότητα που τον διακρίνει θα τα µελετήσει- συγκεκριµένα
επίσηµα έγγραφα της ∆ΕΗ, που αποδεικνύουν του λόγου το αληθές αυτών που λέω.
Τώρα πρέπει να σας πω ότι κατ’ αρχάς µέσα στο 2010 –και
ήταν από τις ελάχιστες περιπτώσεις- δεν υπήρξε καµµία απολύτως αύξηση, µε έναν πληθωρισµό να τρέχει µε ποσοστό της
τάξης του 5%, κατ’ εφαρµογή της δέσµευσης του Πρωθυπουργού ότι το ηλεκτρικό δεν θα αυξηθεί µέσα στο 2010. Και µέσα
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στο 2011 µειώνεται
Εξηγούµαι: Σήµερα η ∆ΕΗ έχει περίπου επτάµισι εκατοµµύρια
συνδέσεις. Από αυτά τα επτάµισι εκατοµµύρια, τα πεντέµισι εκατοµµύρια είναι συνδέσεις νοικοκυριών, κατοικίες και τα υπόλοιπα
εµπορικές χρήσεις.
Για τις εµπορικές χρήσεις θα σας πω, ότι για το ενάµισι εκατοµµύριο µικροµεσαίες επιχειρήσεις -τις επιχειρήσεις που στενάζουν µέσα στην κρίση- προβλέπουµε µειώσεις της τάξης,
µεσοσταθµικά, του 7%, σε απόλυτο αριθµό µειώσεις, περίπου
εκατό εκατοµµυρίων ευρώ µέσα στο 2011. Επιπλέον, όµως, παίρνουµε και µέτρα διευκόλυνσης των µικροµεσαίων.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Γ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΡΓΥΡΗΣ)
Θα καταθέσω επίσης για τα Πρακτικά, δύο πολύ σηµαντικά έγγραφα. Είναι τα δελτία Τύπου του Εµπορικού Συλλόγου Αθήνας
και του Εµπορικού Συλλόγου Πειραιά, που εκπροσωπούν εκατοντάδες χιλιάδες µικροµεσαίες επιχειρήσεις, µε ηµεροµηνία 23
∆εκεµβρίου 2010 -και βεβαίως γνωρίζετε ότι δεν ανήκουν στην
κυβερνώσα παράταξη οι διοικήσεις τους- που για πρώτη φορά
ευχαριστούν την Κυβέρνηση και το Υπουργείο, διότι παίρνουµε
ρυθµίσεις προκειµένου να επανασυνδεθεί το ηλεκτρικό ρεύµα
στις µικροµεσαίες επιχειρήσεις, στις οποίες έχει υπάρξει αποκοπή. Αυτό γίνεται για πρώτη φορά στην ιστορία της ∆ΕΗ.
(Στο σηµείο αυτό ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιµατικής Αλλαγής, κ. Ιωάννης Μανιάτης, καταθέτει για τα
Πρακτικά της Βουλής τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία
βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της ∆ιεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Και θα πω, γιατί επιφυλάσσοµαι για τη δευτερολογία µου, για
να γυρίσω λίγο στα νοικοκυριά, ότι από τα περίπου πεντέµισι εκατοµµύρια νοικοκυριά, στα δυόµισι εκατοµµύρια, που είναι τα µικροµεσαία νοικοκυριά της πατρίδας µας, οι τιµές θα αυξηθούν
κατά 1,3%-3%, δηλαδή ουσιαστικά θα είναι παγωµένες, αν λάβουµε υπ’όψιν µας τον πληθωρισµό, στα δε υπόλοιπα δυόµισι
εκατοµµύρια νοικοκυριά, όπου είναι οι χαµηλές καταναλώσεις
και όπου είναι η –κατά τον συνάδελφο και κατά αρκετά δηµοσιεύµατα- υποτιθέµενη αύξηση του 10%, επιφυλάσσοµαι στη δευτερολογία µου να σας αποδείξω ότι δυστυχώς και εδώ, είναι
άνθρακες ο θησαυρός σας.
Ευχαριστώ.
(Στο σηµείο αυτό ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιµατικής Αλλαγής, κ. Ιωάννης Μανιάτης, καταθέτει για τα
Πρακτικά της Βουλής τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία
βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της ∆ιεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Ο κ. Παπαδηµούλης
έχει το λόγο για τρία λεπτά.
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑ∆ΗΜΟΥΛΗΣ: Κατ’ αρχάς αυτή η κοµπίνα
για την ταµπακιέρα, να απαντάτε στη δευτερολογία σας συστηµατικά, όταν πια δεν θα υπάρχει η δυνατότητα του αντιλόγου,
είναι βαθιά αντιδηµοκρατική και προσβάλλει το Κοινοβούλιο.
Όταν σας ρωτάµε κάτι, κύριε Μανιάτη, θα πρέπει να απαντάτε
την ώρα της πρωτολογίας, για να αντέχετε και τον αντίλογο. Τα
άλλα είναι κόλπα.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ (Υφυπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): Θα σας απαντήσω τώρα, εάν
µου δώσει την άδεια ο κύριος Πρόεδρος.
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑ∆ΗΜΟΥΛΗΣ: Αν σας δώσει την άδεια ο
Πρόεδρος, βεβαίως να απαντήσετε.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ (Υφυπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): Τη λέξη «κοµπίνα» και άλλα τέτοια να τα απευθύνετε σε άλλους συναδέλφους. Σας παρακαλώ
θερµά! Όπως σας σέβοµαι, να µε σέβεστε!
Εάν, λοιπόν, ο Πρόεδρος µου δίνει το δικαίωµα, θα ανατρέψω
την κοινοβουλευτική τάξη και θα σας κάνω το χατίρι. Και θα σας
δώσω τη δυνατότητα να µου απαντήσετε εσείς στο τέλος.
Μου το δίνετε το δικαίωµα, κύριε Πρόεδρε;
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Όχι, κύριε Υπουργέ,
δεν σας δίνω τη δυνατότητα. ∆εν µπορώ να το κάνω αυτό. Στη
δευτερολογία σας θα απαντήσετε στον κ. Παπαδηµούλη.
Ορίστε, κύριε Παπαδηµούλη, συνεχίστε
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∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑ∆ΗΜΟΥΛΗΣ: Η κοινοβουλευτική τάξη,
κύριε Πρόεδρε και κύριε Υπουργέ, επιβάλλει να απαντάτε στις
ερωτήσεις και από την πρωτολογία και όχι όπως θέλετε.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ (Υφυπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): Όπως θέλω απαντάω, δεν θα
µου το επιβάλλετε εσείς!
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑ∆ΗΜΟΥΛΗΣ: Αυτά είναι δείγµατα αλαζονείας και κόλπων και πρέπει να τα σταµατήσετε και προδίδουν
ένδεια επιχειρηµάτων, γιατί φοβαστε τον αντίλογο.
Σας απαντώ, λοιπόν, ότι τα προηγούµενα πέντε χρόνια αυξήθηκε δεκαεπτά φορές η τιµή της ∆ΕΗ. Και ήσασταν αντιπολίτευση όταν την αύξανε η Νέα ∆ηµοκρατία και ήσασταν στα
κεραµίδια και λέγατε: «Εµείς όταν γίνουµε κυβέρνηση, θα την
µειώσουµε». Και την αυξάνετε.
∆εύτερον, µου λέτε ότι στο σύνολο η ∆ΕΗ δεν θα είναι ίσα
βάρκα ίσα πανιά, θα µαζέψει και λιγότερα. Αυτό τι σηµαίνει;
Αφού τα παίρνετε και αυξάνετε το τιµολόγιο για τις µικρές και
µεσαίες καταναλώσεις των νοικοκυριών, χαρίζετε ακόµη περισσότερα και από αυτά που λογαριάζαµε στις επιχειρήσεις.
Τρίτον, για τη µέθοδό σας, η οποία δικαιολογεί και τον όρο
«κοµπίνα», κύριε Μανιάτη, σας ερωτώ για τα µικρά και µεσαία
νοικοκυριά, που είναι η συντριπτική πλειοψηφία των καταναλώσεων και µου απαντάτε για τις επιχειρήσεις και µου δίνετε και
χαρτιά διαφόρων νεοδηµοκρατών, που είναι πρόεδροι εµπορικών συλλόγων. Το ότι σας χειροκροτούν διάφοροι νεοδηµοκράτες, εσείς το θεωρείτε έπαινο; Πηγαίνετε να δείτε τι λένε οι
ψηφοφόροι σας!
Σας λέω, λοιπόν, µε στοιχεία για τις χαµηλές καταναλώσεις 0
έως 800 KWh -που δεν είναι τα ακριβά εξοχικά, είναι και το σπίτι
στο χωριό, είναι και η γιαγιούλα που κλείνει το ρεύµα για να κάνει
οικονοµία, γιατί παίρνει χαµηλή σύνταξη που της τη ρηµάξατεότι κάνετε αυξήσεις 11,1% και επάνω σε αυτό βάζετε και το ΦΠΑ.
Να σας πω και µία ακόµη «κοµπίνα»; Στους λογαριασµούς που
στέλνετε τώρα τον Ιανουάριο, βάζετε για καταναλώσεις του τέλους του 2010 ΦΠΑ 13%. Είναι και παράνοµο και αντισυνταγµατικό. Ο ΦΠΑ πρέπει να µπαίνει 13% για υπηρεσίες και προϊόντα
που πωλούνται από την 1η Ιανουαρίου και µετά και όχι για τις καταναλώσεις του 2010. Αυτό θα το χάσετε στα δικαστήρια.
Μου είπατε για τους εµπορικούς συλλόγους. Μπορείτε να µου
πείτε µία ένωση καταναλωτών που να σας χειροκροτεί; Μπορείτε
να µου πείτε κάποιον που να εξηγεί γιατί αυξάνετε στους µικρούς
και στους µεσαίους και µειώνετε στους µεγάλους;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κι επειδή έχετε µαζέψει πολλά για τη δευτερολογία σας, πείτε
µου, µε τη γραφειοκρατία που έχετε επιβάλει από το ενάµισι εκατοµµύριο νοικοκυριά, που διαφηµίζετε µε πληρωµένες καταχωρήσεις της ∆ΕΗ σε όλον τον Τύπο…
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Ολοκληρώστε παρακαλώ, κύριε Παπαδηµούλη.
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑ∆ΗΜΟΥΛΗΣ: Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε.
…ότι θα επωφεληθούν από το «κοινωνικό τιµολόγιο», πόσοι
έχουν υποβάλει δικαιολογητικά και έχουν ενταχθεί σε αυτό το
καθεστώς; Γιατί, σκόπιµα -µε βάση τα στοιχεία που εµείς έχουµεέχετε επιβάλει µία γραφειοκρατία, έτσι ώστε αυτοί που θα επωφεληθούν και έχουν ήδη υποβάλει τα χαρτιά από το «κοινωνικό
τιµολόγιο», που προβλέπει κάποιες µικρές µειώσεις, είναι περίπου το ένα δέκατο αυτών που εσείς διαφηµίζετε.
Τέλος, αν όλα αυτά τα πράγµατα είναι σε εφαρµογή του µνηµονίου, απαντήστε µου και σε κάτι άλλο που σκόπιµα αποφύγατε
να απαντήσετε. Η ανακοίνωση της ΡΑΕ και οι δηλώσεις του κ.
Ζερβού αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόµενο και άλλου «χαρατσιού»
µέσα στο 2011 και άλλων αυξήσεων µέσα στο 2011.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Ευχαριστούµε, κύριε
Παπαδηµούλη.
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑ∆ΗΜΟΥΛΗΣ: ∆εσµεύστε εδώ, ενώπιον
του Βήµατος της Βουλής και της Ολοµέλειας της Βουλής, ότι
δεν θα υπάρχουν άλλες αυξήσεις;

3747

Επίσης, αυτά που έχετε υπογράψει στο µνηµόνιο, που οδηγούν σε αυξήσεις για τη µικρή και µεσαία οικιακή κατανάλωση
έως και 30%, µε πιο χρονοδιάγραµµα θα τα υλοποιήσετε;
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Το λόγο έχει ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, ο κ.
Ιωάννης Μανιάτης.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ (Υφυπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, και
ευχαριστώ τον κ. συνάδελφο που επανέφερε το θέµα -που νοµίζω ότι απασχολεί περισσότερο από όλα τα θέµατα το µέσο ελληνικό νοικοκυριό- του τι ακριβώς γίνεται µε τις µικρές
καταναλώσεις 0 έως 800 KWΗ το τετράµηνο.
Κύριε συνάδελφε, θέλω να σας πω ότι γι’ αυτές τις καταναλώσεις υπάρχουν οι ακόλουθοι αριθµοί -να σηµειώσω ότι σ’ αυτές
τις καταναλώσεις δηµοσίως έχει ανακοινωθεί ότι η µέση αύξηση
θα είναι της τάξης του 10% έως 11%- κι έρχοµαι τώρα να αναλύσω τι σηµαίνει η αύξηση του 10% έως 11%:
Το σύνολο των συνδέσεων 0 έως 200 KWΗ είναι δύο εκατοµµύρια επτακόσιες τριάντα έξι χιλιάδες.
Από αυτές τις συνδέσεις, 0 έως 200 KWΗ είναι εννιακόσιες πενήντα έξι χιλιάδες. Πρόκειται ουσιαστικά για κλειστά σπίτια, όχι
απλώς εξοχικά που κατοικούνται. Επαναλαµβάνω ότι 0 έως 200
KWh είναι εννιακόσια πενήντα έξι χιλιάδες σπίτια. Άρα, είναι προφανές ότι είναι κατοικίες δευτερεύουσες και εξοχικές.
∆ιακόσιες έως τετρακόσιες κιλοβατώρες κατανάλωση είναι πεντακόσιες ογδόντα χιλιάδες. Και αυτό είναι εξοχική κατοικία. Και
αυτό είναι κλειστή κατοικία. Και δεν ξέρω ποιος νοιάζεται για το
αν θα πληρώσει η εξοχική κατοικία και η βίλα λίγο πιο ακριβό
κατά 10% το ρεύµα. ∆εν ξέρω αν νοιάζει τον ελληνικό λαό. Και
µιλώ για βίλες και κλειστά σπίτια.
Τέλος, υπάρχει τρίτη κατηγορία 400 έως 800 KWh που είναι
περίπου ένα εκατοµµύριο διακόσιες χιλιάδες ελληνικά νοικοκυριά. Κι εδώ είναι σπίτια που πραγµατικά κατοικούνται ως πρώτη
κατοικία.
Κύριε συνάδελφε, αυτός είναι ο αριθµός µε τον οποίο εκτιµήσαµε ότι έχουν δικαίωµα να επωφεληθούν από το περίφηµο κοινωνικό οικιακό τιµολόγιο. Έτσι βγήκε αυτός ο αριθµός.
Έρχοµαι τώρα στο κοινωνικό οικιακό τιµολόγιο. ∆εν αντιλαµβάνοµαι γιατί δεν λέτε δηµόσια ότι το κοινωνικό οικιακό τιµολόγιο δίνει µειώσεις σήµερα της τάξης του 30% σε σχέση µε
οποιονδήποτε άλλο καταναλωτή και γιατί δεν λέτε ότι όχι µόνο
δεν υπάρχει γραφειοκρατία, όχι µόνο δεν υπάρχει απολύτως κανένα χαρτί που χρειάζεται να φέρει κανείς, όχι µόνο δεν χρειάζεται να πληρώσουν ούτε 1 ευρώ, αλλά µπορεί η ένταξη στο
κοινωνικό οικιακό τιµολόγιο να γίνει µε ένα απλό τηλεφώνηµα
από το σπίτι του καθενός.
Εδώ πρέπει να σας πω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι η
ένταξη στο κοινωνικό οικιακό τιµολόγιο -που το µόνο που απαιτεί είναι τα προφανή: την ταυτότητά σου, το ΑΦΜ σου και τον
αριθµό του λογαριασµού της ∆ΕΗ- µπορεί να γίνει µ’ ένα απλό
τηλεφώνηµα, µπορεί να γίνει στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών
του δήµου και βεβαίως, µπορεί να γίνει και από το διαδικτυακό
τόπο της ∆ΕΗ µε µηδέν γραφειοκρατία και µε µηδέν κόστος.
Απαντώ, λοιπόν, και στο τελευταίο σας ερώτηµα «πόσοι µέχρι
τώρα έχουν καταθέσει».
Κύριε Πρόεδρε, πρέπει να σας πω ότι από το 1,2 εκατοµµύριο, που ήταν η εκτίµηση και που βγήκε µε βάση αυτόν τον
αριθµό, µέχρι προχθές είχαν καταθέσει µόλις διακόσιες χιλιάδες
δικαιούχοι. Και πρέπει να σας πω ότι ήδη έχουµε δώσει παράταση ενός µήνα και θα δώσουµε και δεύτερο µήνα και θα δώσουµε και τρίτο µήνα και θα πάµε µέχρι το τέλος γιατί θα
φθάσουµε τον αριθµό του ενός εκατοµµυρίου.
Όµως, κύριε συνάδελφε, εγώ θέλω να ζητήσω και από εσάς
και από το κόµµα σας και από όλες τις παρατάξεις της Βουλής
να µην προσπαθούν να εξαφανίσουν, να εκµηδενίσουν µία πολύ
θετική, απόλυτης κοινωνικής ευαισθησίας δράση, που για πρώτη
στην Ελλάδα εφαρµόζεται µε τα όποια λάθη έγιναν στην αρχή
της. Για πρώτη φορά λέει η ελληνική πολιτεία στους φτωχούς
«προσφέρω 30% πιο φθηνό ρεύµα και µόνο», γιατί µέχρι τώρα
το οικιακό ρεύµα το χρέωνε η ∆ΕΗ ανεξάρτητα κριτηρίων. Είτε
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ήσουν πάµπλουτος είτε ήσουν πάµφτωχος δεν υπήρχε κοινωνικό
κριτήριο. Για πρώτη φορά εφαρµόζουµε εµείς, η δική µας Κυβέρνηση, κριτήριο κοινωνικής ευαισθησίας και λέµε οι µακροχρόνια άνεργοι, τα άτοµα µε αναπηρία, όσοι δηλώνουν κάτω από
το ατοµικό αφορολόγητο και οι τρίτεκνοι δικαιούνται να έχουν
µείωση στο ηλεκτρικό τους για έναν ολόκληρο χρόνο είτε 20%,
είτε 30%.
Ζητώ, λοιπόν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, από όλες τις πτέρυγες της Βουλής ο καθένας από εµάς να το διαφηµίσει. Αφορά
περίπου ένα εκατοµµύριο διακόσιες χιλιάδες ελληνικά νοικοκυ-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ριά. Αντί να το υβρίζουµε, να το στηρίξουµε.
Εµείς, πάντως, κύριε συνάδελφε, πρέπει να σας πω θα το πάµε
µέχρι τέλους. Θα εξαντλήσουµε όλα τα περιθώρια που µας δίνει
η νοµοθεσία. Θα φτάσουµε στο µέγιστο δυνατό βαθµό, δεδοµένου ότι έχουµε εξαντλήσει τα όρια που έχουµε για µείωση της
γραφειοκρατίας, την οποία και έχουµε εξαλείψει.
Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ για την κατανόησή σας.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Ολοκληρώθηκε η συζήτηση των επικαίρων ερωτήσεων.
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ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόµαστε στην ηµερήσια διάταξη της
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Συνέχιση της συζήτησης επί της αρχής, των άρθρων και του
συνόλου της πρότασης νόµου του Υπουργείου Οικονοµικών,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: «Ανάπτυξη Επιχειρηµατικών
Πάρκων».
Με επιστολή προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Φίλιππο Πετσάλνικο, ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Κοµµουνιστικού
Κόµµατος Ελλάδας, ο κ. Χαλβατζής Σπύρος, ορίζει για τη συζήτηση του νοµοσχεδίου Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο την Αντιπρόεδρο της Βουλής κ. Νικολαΐδου Βέρα.
Επίσης, µε επιστολή προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Φίλιππο
Πετσάλνικο, ο Γενικός Γραµµατέας της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Μαυρουδής Βορίδης
ορίζει για τη συζήτηση του νοµοσχεδίου «Ανάπτυξη Επιχειρηµατικών Πάρκων» ειδικό αγορητή τον Βουλευτή κ. Χρυσανθακόπουλο Αλέξανδρο.
Ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού
Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξης Τσίπρας, µε επιστολή προς
τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Φίλιππο Πετσάλνικο, ορίζει για το
συγκεκριµένη πρόταση νόµου «Ανάπτυξη Επιχειρηµατικών Πάρκων» Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο τη Βουλευτή Β’ Θεσσαλονίκης κ. Ευαγγελία Αµµανατίδου-Πασχαλίδου.
Το λόγο έχει ο εισηγητής της Νέας ∆ηµοκρατίας κ. Κωνσταντίνος Χατζηδάκης.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗ∆ΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επειδή τώρα µιλώ για πρώτη
φορά από το Βήµα της Βουλής µετά το επεισόδιο εις βάρος µου
της 15ης ∆εκεµβρίου, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συναδέλφους όλων των πτερύγων για τη συµπαράστασή τους. Το ίδιο
ισχύει ασφαλώς και για τους πολίτες -γνωστούς και µη- σε µένα,
οι οποίοι εξέφρασαν τη στήριξή τους προς το πρόσωπό µου.
Θέλω να επαναλάβω και σήµερα αυτό που είχα πει και την
πρώτη µέρα ότι δεν αισθάνοµαι κανένα µίσος απέναντι σε αυτούς, οι οποίοι µου επιτέθηκαν. Αυτή είναι η ιδιοσυγκρασία µου.
Αυτή είναι η στάση µου απέναντι στη ζωή και τους ανθρώπους.
Ωστόσο, πρέπει να γίνει κατανοητό από όλους τους Έλληνες
πολίτες ότι µε τη βία και µε το µίσος δεν µπορεί να προχωρήσει
η πατρίδα µας, ιδιαίτερα σ’ αυτήν την κρίσιµη συγκυρία. Η βία
και το µίσος είναι διαλυτικά στοιχεία, όπου και να εκδηλώνονται,
στο οικογενειακό περιβάλλον, στον εργασιακό χώρο, στις κοινωνίες ευρύτερα. Ιδιαίτερα, η παρατήρησή αυτή ισχύει για τις
δηµοκρατικά συντεταγµένες κοινωνίες. Στα δηµοκρατικά κράτη
οι λύσεις για την κατεύθυνση της χώρας δίνονται από τους πολίτες στις εκλογές µέσω των αντιπροσώπων που εκλέγονται.
Η ενθάρρυνση και η επιδοκιµασία της βίας ανοιχτά ή συγκεκαλυµµένα είναι αµφισβήτηση της ουσίας της δηµοκρατίας και
της λαϊκής κυριαρχίας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας ∆ηµοκρατίας)
∆ιότι η δηµοκρατία είναι το πολίτευµα του διαλόγου, του πολιτικού πολιτισµού και της ανοχής αν µη τι άλλο, απέναντι στην
αντίθετη άποψη.
Εάν αγνοήσουµε αυτές τις βασικές αρχές σ’ αυτήν την περίοδο ιδιαίτερα και κυριαρχήσουν οι κανόνες της πολιτικής και
κοινωνικής ζούγκλας τότε µοιραία οδηγείται η πατρίδα µας προς
ένα κανιβαλισµό. Και µη γελιόµαστε, µη γελιέται κανένας, στις
ζούγκλες επιβιώνουν τελικά οι ισχυροί και οι καπάτσοι και καταστρέφονται οι νοµιµόφρονες και οι ασθενέστεροι.
Οι λύσεις τις δύσκολες αυτές ώρες αναγκαστικά θα δοθούν
µε βάση τους κανόνες του Συντάγµατός µας, απ’ αυτούς που δηµοκρατικά εξελέγησαν από το λαό, από τους πολίτες για να το
κάνουν.
Είναι φυσικά αλήθεια ότι το πολιτικό σύστηµα µε τον ένα ή τον
άλλο τρόπο έχει σοβαρές ευθύνες για τη σηµερινή κρίση, αλλά
τις λύσεις δεν µπορεί να τις δώσει ούτε κάποιος µάγος, ούτε κάποιος λοχίας. Τις λύσεις τις δίνει πάντα ο λαός µέσω των εκλεγµένων απ’ αυτόν Βουλευτών.
Η κοινωνική ένταση –εννοείται- σε καµµία περίπτωση δεν πρέ-
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πει να αφήνει τη Βουλή των Ελλήνων αδιάφορη. Προς Θεού,
είναι αδιανόητο να κλείσουµε τα µάτια απέναντι σ’ αυτά τα φαινόµενα και απέναντι στην κοινωνική δυσαρέσκεια η οποία παρατηρείται.
Πρέπει να σκύψουµε µε προσοχή στο πρόβληµα, αλλά όχι φυσικά για να βρούµε µαγικές λύσεις. Ούτε για να συνδαυλίσουµε
κι εµείς µε τη σειρά µας το λαϊκισµό που είναι το σαράκι της δηµοκρατίας, αλλά για να δώσουµε µέσα από το δηµοκρατικό διάλογο τον καλύτερό µας εαυτό για να αντιµετωπιστεί η κρίση. Για
να περιοριστούν, όσο περισσότερο γίνεται, οι συνέπειες στους
κοινωνικά ασθενέστερους. Και για να αντιµετωπιστούν µε ευρωπαϊκά πρότυπα και µε βάση τις αρχές ενός κράτους δικαίου τα
όποια προβλήµατα έχουν παρουσιαστεί στον τοµέα της διαφάνειας.
Σήµερα έχει σηµάνει για όλους µας ένα αληθινά πατριωτικό
προσκλητήριο και σ’ αυτό το προσκλητήριο πρέπει να δώσουµε
όλοι το «παρών», βάζοντας πάνω απ’ όλα την Ελλάδα.
Γνωρίζουµε πως έξω στην κοινωνία, πέρα από τα οικονοµικά
προβλήµατα υφίσταται και κάτι άλλο εξίσου αρνητικό: ∆εν υπάρχει ελπίδα. Για να ανθίσει η αναγκαία για την έξοδο από την κρίση
ελπίδα, χρειάζεται ουσιαστική δράση από την Κυβέρνηση, ρεαλιστικές προτάσεις από την Αντιπολίτευση και εθνική συνεννόηση.
Αυτό, βέβαια, δεν σηµαίνει πως είµαστε καταδικασµένοι να
συµφωνούµε όλοι. Κάθε άλλο. ∆ηµοκρατία και διαφωνία είναι έννοιες συνυφασµένες. Πρέπει όµως να αφήσουµε στην άκρη τις
αρνητικές πρακτικές του παρελθόντος, την πολιτική οξύτητα, το
λαϊκισµό, τις µικροκοµµατικές λογικές και να αποφασίσουµε να
λέµε δηµόσια αυτά που λέει ο καθένας από εµάς κατ’ ιδίαν. Για
να κάνουµε µία καινούργια αρχή. Για να βοηθήσουµε την Ελλάδα
να σταθεί στα πόδια της.
Η σηµερινή πρόταση νόµου, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
εντάσσεται ακριβώς σ’ αυτήν τη λογική, στη λογική της δηµιουργικής συνεισφοράς από την πλευρά της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης στην προσπάθεια για την υπέρβαση της κρίσης για
την αντιµετώπιση των προβληµάτων που σχετίζονται µε την επιχειρηµατικότητα, την ανταγωνιστικότητα και τελικά µε την ανάπτυξη της Ελλάδας.
Θέλουµε µε την πρόταση αυτή που αφορά στα επιχειρηµατικά
πάρκα να συµβάλλουµε στην προσπάθεια για ένα πιο υγιές, πιο
σύγχρονο, πιο ευρωπαϊκό επιχειρηµατικό περιβάλλον.
Θα θέλαµε να ελπίζουµε ότι ακριβώς στο πλαίσιο της συναίνεσης και της συνεννόησης η Κυβέρνηση θα αντιµετώπιζε θετικά
αυτή µας την πρόταση, πολύ περισσότερο εφόσον γνωρίζουµε
πως η Κυβέρνηση ενέκρινε πρόσφατα στο Υπουργικό Συµβούλιο νοµοσχέδιο, το οποίο µεταξύ άλλων συµπεριλαµβάνει κι ένα
κεφάλαιο ακριβώς για το ζήτηµα των επιχειρηµατικών πάρκων.
Μία µέρα πριν από τη συζήτηση στην Επιτροπή Παραγωγής και
Εµπορίου της δικής µας πρότασης, η Κυβέρνηση ενέκρινε αυτό
το νοµοσχέδιο στο κείµενο του οποίου αν ανατρέξει κανείς θα
δει πως κατά 90% είναι πανοµοιότυπο µε την υπό συζήτηση πρόταση νόµου.
Υπάρχουν οµοιότητες σε σηµείο αντιγραφής σε ορισµένες περιπτώσεις και νοµίζω ότι παρά την προσπάθεια που έγινε στην
επιτροπή, όταν το συζητήσαµε, να τονισθούν οι διαφορές, δεν
µπορούν αυτές οι διαφορές να αποκρύψουν την ουσία που είναι
πως η δική µας πρόταση που προηγήθηκε της δικής σας, ουσιαστικά είναι στο ίδιο µήκος κύµατος ή για να το πω ακριβέστερα
η δική σας είναι αντιγραφή της δικής µας προτάσεως.
Τι επιδιώκουµε µε την πρόταση νόµου που συζητάµε σήµερα;
Σκοπός µας είναι να εκσυγχρονίσουµε τη νοµοθεσία που διέπει
την εγκατάσταση και λειτουργία των διαφόρων µορφών επιχειρηµατικών πάρκων, ώστε να κάνουµε πράξη µία νέα εικόνα για
την επιχειρηµατικότητα στην Ελλάδα µε βάση το ειδικό χωροταξικό σχέδιο για τη βιοµηχανία που είχε εγκρίνει η δική µας κυβέρνηση, τη σχετική ευρωπαϊκή εµπειρία και την ανάγκη για
προστασία του περιβάλλοντος, να απλοποιήσουµε τις διαδικασίες εγκατάστασης στα πάρκα, να κάνουµε πιο ελκυστική την
εγκατάσταση µικροµεσαίων επιχειρήσεων στα πάρκα, να ελαφρύνουµε τον αστικό ιστό από τέτοιου είδους δραστηριότητες
και να εκσυγχρονίσουµε υφιστάµενες, άτυπες, βιοµηχανικές συ-
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γκεντρώσεις, να µειώσουµε το κόστος της επιχειρηµατικής δραστηριότητας µέσα από την επίτευξη οικονοµιών κλίµακας και τελικά να κάνουµε την Ελλάδα, Ευρώπη και σ’ αυτόν τον τοµέα.
Η πρόταση νόµου στηρίζεται σε τρεις άξονες, στον άξονα της
απλούστευσης των διαδικασιών, στον άξονα µίας πιο αποτελεσµατικής οργάνωσης των δραστηριοτήτων και στον άξονα των
κινήτρων για την εγκατάσταση, έτσι ώστε σταδιακά οι επιχειρηµατικές δραστηριότητες να κατευθυνθούν στα επιχειρηµατικά
πάρκα και να µην είναι διάχυτες µέσα στον αστικό ιστό.
Γίνοµαι πιο συγκεκριµένος. Στον πρώτο άξονα, στον άξονα δηλαδή της απλούστευσης των διαδικασιών, πρώτον, περιορίζεται
η γραφειοκρατία στη διαδικασία αδειοδότησης νέων επιχειρηµατικών πάρκων.
∆εύτερον, δηµιουργείται επί της ουσίας µία διαδικασία µίας
στάσης, one stop shop, που περιορίζει το χρόνο της ίδρυσης επιχειρηµατικών πάρκων.
Τρίτον, ορίζεται η λεγόµενη άπρακτη προθεσµία κατά τη διαδικασία της έγκρισης, έτσι ώστε αν η ∆ηµόσια ∆ιοίκηση δεν απαντά στους ενδιαφεροµένους µέσα σ’ αυτήν την προθεσµία να
θεωρείται ότι η µη απάντησή της είναι τελικώς θετική απάντηση.
Τέταρτον, καλύπτονται υπάρχοντα κενά στην ελληνική νοµοθεσία σχετικά µε την ανάπτυξη και οργάνωση επιχειρηµατικών
πάρκων µε βάση τις δυσάρεστες εµπειρίες του ν.2545/1997 που
µέχρι τώρα διέπει τη λειτουργία αυτών των δραστηριοτήτων.
Πλέον αντιµετωπίζονται µ’ ένα καινούργιο πνεύµα µια σειρά
από ζητήµατα καθώς µε την πρόταση νόµου δίνεται η κυριότητα
στο φορέα διαχείρισης του επιχειρηµατικού πάρκου.
Επίσης καταργούνται οι αυστηρές διαδικασίες ανάθεσης
έργων και µελετών που προβλέπονταν στο π.δ. 214/99 για τις
ΒΕΠΕ, οι οποίες προσιδίαζαν περισσότερο σε δηµόσια έργα
παρά σε ιδιωτικές επενδύσεις.
Με όλες αυτές τις παρεµβάσεις απλουστεύουµε τη διαδικασία
ίδρυσης επιχειρηµατικών πάρκων και µ’ αυτόν τον τρόπο τα κάνουµε προφανώς πιο ελκυστικά για τις επιχειρήσεις.
∆εύτερον, επιδιώκουµε µία πιο αποτελεσµατική οργάνωση των
δραστηριοτήτων. Αυτός είναι ο δεύτερος άξονας των προτάσεών
µας. Επιχειρείται να ρυθµιστεί η άναρχη χωροθέτηση επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων που σήµερα οδηγούν σε υποβάθµιση
του περιβάλλοντος και της ποιότητας της ζωής των κατοίκων. ∆ίνεται η δυνατότητα σε περιοχές που υπάρχει ήδη άτυπη βιοµηχανική συγκέντρωση να δηµιουργηθούν βιοµηχανικά πάρκα υπό
προϋποθέσεις που διευκολύνουν τις επιχειρήσεις να αναπτυχθούν οργανωµένα.
Προηγουµένως είχαµε κάνει διαβούλευση µε όλους τους ενδιαφεροµένους. Προφανώς, καθώς υπάρχουν ήδη κάποιες άτυπες συγκεντρώσεις δεν είναι δυνατόν να γκρεµιστούν όλες οι
εγκαταστάσεις και να χτιστεί το πάρκο από την αρχή. ∆εν υπάρχουν ούτε τα χρήµατα ούτε ο χρόνος για να γίνει κάτι τέτοιο.
Όµως, επειδή δεν µπορεί να συνεχιστεί η σηµερινή απαράδεκτη κατάσταση, προτείνουµε συγκεκριµένες µεθόδους µε τις
οποίες να εξανθρωπιστεί ο χώρος, να συλλέγονται ταχύτερα τα
απορρίµµατα και γενικότερα να αναβαθµιστεί όσο περισσότερο
γίνεται αυτή η άτυπη βιοµηχανική συγκέντρωση.
Η πρόταση του ΠΑΣΟΚ και σε αυτό το σηµείο ελάχιστα απέχει
από τη δική µας.
Επίσης, στον ίδιο άξονα της πιο αποτελεσµατικής οργάνωσης
των δραστηριοτήτων διευρύνεται το φάσµα των δραστηριοτήτων που µπορούν να εγκατασταθούν σ’ ένα επιχειρηµατικό
πάρκο. Με τη δική µας πρόταση, πλέον, µπορούν να εγκατασταθούν και δραστηριότητες του τριτογενούς τοµέα, δηλαδή του
τοµέα του εµπορίου και των υπηρεσιών logistics, ερευνητικά κέντρα και εργαστήρια, καθώς και δραστηριότητες που σχετίζονται µε την εφαρµοσµένη βιοµηχανική και ενεργειακή έρευνα,
ανανεώσιµες πηγές ενέργειας κ.λπ.. Επιτρέπουµε σε περισσότερες δραστηριότητες να εγκατασταθούν στα πάρκα για τους
λόγους που προηγουµένως εξήγησα.
∆ίνεται, επίσης, η δυνατότητα ανάληψης της διοίκησης και διαχείρισης των νέων επιχειρηµατικών πάρκων και των παλιών ΒΙΠΕ,
πέραν των ιδίων των κατόχων γης µέσω νοµικού προσώπου µε τη
συµµετοχή και του δήµου, και από τρίτο νοµικό πρόσωπο ή και
από τον ίδιο το δήµο. ∆ιότι θέλουµε η Τοπική Αυτοδιοίκηση να

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

συµµετέχει ενεργά σε αυτές τις διαδικασίες και να υπάρχει µια
συνεργασία µεταξύ επιχειρηµατικών πάρκων και Τοπικής Αυτοδιοίκησης, έτσι ώστε να αντιµετωπίζονται ζητήµατα, όπως η συλλογή απορριµµάτων, η διαχείριση των κοινόχρηστων χώρων
κ.λπ..
Τρίτον –και τελευταίον- θεσµοθετούµε µία σειρά από κίνητρα
και αντικίνητρα, έτσι ώστε οι επιχειρήσεις να εγκαθίστανται στα
οργανωµένα επιχειρηµατικά πάρκα. Από τη µια πλευρά, θεσµοθετούµε φορολογικά κίνητρα µε τα οποία εξασφαλίζεται ουσιαστικά η πλήρης φοροαπαλλαγή, εκτός από το ΦΠΑ, σε κάθε
δικαιοπραξία της εταιρείας ανάπτυξης του επιχειρηµατικού πάρκου. Η πρόταση µας αυτή είναι σύµφωνη, απ’ ό,τι αντιλαµβάνοµαι, και µε την αντίληψη της Κυβέρνησης για ενίσχυση των
φορολογικών κινήτρων, όπως αυτή εκφράστηκε στον επενδυτικό
νόµο, που µόλις χθες συζητούσαµε στην αρµόδια επιτροπή της
Βουλής.
Παράλληλα, όµως, θεσπίζουµε και αντικίνητρα για την παραµονή επιχειρήσεων στον αστικό ιστό, καθώς οι όροι δόµησης
µέσα στα επιχειρηµατικά πάρκα είναι πολύ πιο ευνοϊκοί σε σχέση
µε τους όρους δόµησης εκτός επιχειρηµατικών πάρκων.
Αυτές είναι οι βασικές µας προβλέψεις. Αυτές είναι οι βασικές
αρχές της πρότασης νόµου που σήµερα συζητάµε. Στη συζήτηση στην επιτροπή οι συνάδελφοι του ΠΑΣΟΚ επιχείρησαν να
επικεντρωθούν στις διαφορές µεταξύ του δικού σας νοµοσχεδίου και της δικής µας πρότασης νόµου. Αν ανατρέξετε πραγµατικά, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στα δύο κείµενα, θα δείτε
πως το 90% είναι το ίδιο. Η δική σας πρόταση είναι αντιγραφή
της δικής µας. Οι όποιες αλλαγές είναι καθαρά διακοσµητικού
χαρακτήρα.
Εν πάση περιπτώσει, αν επιµένετε και θεωρείτε τις δικές σας
προτάσεις καλύτερες, υπάρχει και η οδός της αποδοχής της
πρότασης νόµου που σήµερα συζητάµε, µε τις τροπολογίες που
εσείς νοµίζετε, από την πλευρά σας, ότι πρέπει να ενσωµατωθούν. ∆εν σας εµποδίζει κανένας να προχωρήσετε προς αυτήν
την κατεύθυνση, εκτός –ίσως- ενός αδικαιολόγητου µικροκοµµατικού εγωισµού.
Μην κρυβόµαστε πίσω από το δάκτυλό µας! ∆εν υπάρχει κανένας άλλος λόγος από αυτόν στον οποίο αναφέρθηκα, ότι
δήθεν η Κυβέρνηση έχει µια καλύτερη πρόταση και ότι δεν µπορεί εγωιστικά να αποδεχθεί την πρόταση της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης.
Εµείς, ακριβώς επειδή γίνεται πολλή συζήτηση για εθνική συνεννόηση και συναίνεση, θα περιµέναµε, για πρώτη ίσως φορά
µετά τη Μεταπολίτευση, να ανταποκριθείτε θετικά σε πρόταση
νόµου της Αντιπολίτευσης. Ιδιαίτερα όταν υπάρχουν τόσα πολλά
σηµεία σύµπτωσης.
Σας καλώ, κύριε Υπουργέ, να το τολµήσετε. Να δείξετε ότι εννοείτε τη συναίνεση στην πράξη και όχι µόνο στα λόγια. Το αποτέλεσµα δεν θα είναι κάτι το οποίο θα το πιστωθούµε µόνο εµείς,
οι Βουλευτές της Νέας ∆ηµοκρατίας. Θα το πιστωθεί στο σύνολό
του το πολιτικό σύστηµα. Θα σας έλεγα δε, ακόµη περισσότερο,
ότι θα είναι κάτι που θα πιστωθεί στην ίδια την Κυβέρνηση περισσότερο από κανέναν άλλο, καθώς αυτό θα αποτελέσει µια ευχάριστη έκπληξη για τον τρόπο που λειτουργεί η Βουλή των
Ελλήνων, τα ελληνικά πολιτικά κόµµατα. ∆ιαφορετικά νοµίζω πως
θα συµβάλλουµε και θα συµβάλλετε και εσείς ακόµη µια φορά
στην εµπέδωση µιας αρνητικής εικόνας για τους θεσµούς που
υπάρχει ήδη σε ένα σηµαντικό τµήµα της κοινωνίας. Οι νέες εποχές χρειάζονται και νέες αντιλήψεις. Σας καλούµε, λοιπόν, να δείξετε εµπράκτως ότι εννοείτε αυτά τα οποία λέτε.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας ∆ηµοκρατίας)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, γίνεται γνωστό στο Σώµα ότι από τα άνω δυτικά θεωρεία παρακολουθούν τη συνεδρίασή µας, 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 οκτώ µαθητές και µαθήτριες και τρεις εκπαιδευτικοί από το Γυµνάσιο
Κουτσοποδίου Αργολίδας.
Η Βουλή τους καλωσορίζει.
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(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Το λόγο τώρα έχει ο κ. Κουκουλόπουλος.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, νοµίζω πως επιβάλλεται να ξεκινήσω -γιατί έχω τη δυνατότητα για µια ουσιαστική συζήτησηαπ’ αυτό µε το οποίο τελείωσε ο συνάδελφος εισηγητής της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης κ. Χατζηδάκης.
Σαφέστατα η συναίνεση και η συµφωνία µπορεί και πρέπει να
αποτελέσει στοιχείο της νέας εποχής. Είναι αναντίρρητο, κύριε
συνάδελφε, γιατί δεν νοµίζω πως κανένας λογικός άνθρωπος
διαφωνεί µε αυτήν την προσέγγιση. Επίσης, όµως, πιστεύω –και
εσείς θα συµφωνείτε µαζί µου και, προς θεού, δεν αναφέροµαι
στο νοµοσχέδιο για τα επιχειρηµατικά πάρκα- ότι η διαδικασία
συναίνεσης των πολιτικών δυνάµεων και κυρίως αυτών που διετέλεσαν ή διατελούν κυβερνητικές παρατάξεις δεν πρέπει να
δίνει την έννοια και την εικόνα της συνενοχής, της συµφωνίας
και της συµπαιγνίας στους πολίτες. Αυτό είναι πάρα πολύ καθοριστικό. Θα επανέλθω στο τέλος.
Θέλω και εγώ να ξεκινήσω –έτσι είχα προγραµµατίσει, κύριε
Πρόεδρε- από το συµβάν που όλοι καταδικάσαµε και είχε ως
θύµα τον κ. Χατζηδάκη, γιατί έλαβε χώρα ακριβώς µόλις τελειώσαµε τη συνεδρίαση για το εν λόγω νοµοσχέδιο περί επιχειρηµατικών πάρκων στην αρµόδια ∆ιαρκή Επιτροπή Παραγωγής και
Εµπορίου. Πιστεύω, όµως, ότι πέρα από την καταδίκη που είναι
απόλυτη και καθαρή απ’ όλους µας -εκ µέρους όλων των συναδέλφων προσυπογράφω όλα όσα ειπώθηκαν στην αρχή, εισαγωγικά, από τον κ. Χατζηδάκη- πιστεύω βαθιά ότι πρέπει να πάµε
ένα βήµα παραπέρα και να αναπτύξουµε έναν ουσιαστικό διάλογο, µε αφετηρία τον προβληµατισµό και την κινητοποίησή µας
από ένα τέτοιο ιδιαίτερα προβληµατικό γεγονός που στιγµατίζει
τη δηµοκρατία µας.
Η πρόταση νόµου, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της Νέας ∆ηµοκρατίας, για την ανάπτυξη των επιχειρηµατικών πάρκων
αφορά ένα ζήτηµα, έτσι και αλλιώς, σηµαντικό, αφού σχετίζεται
και αγγίζει κρίσιµες προτεραιότητες: την ανάπτυξη και το περιβάλλον.
Η ανάπτυξη πιστεύω πως όλοι έχουµε συνειδητοποιήσει ότι
αποτελεί το πεδίο στο οποίο τελικά θα κριθεί η πρωτοφανής προσπάθεια που καταβάλλει η χώρα για την ανόρθωσή της. Μόνο
έτσι θα έχουν νόηµα οι θυσίες στις οποίες καλούνται οι πολίτες
και µάλιστα οι ασθενέστεροι.
Από την άλλη, έχουµε –νοµίζω- εµπεδώσει πως εκπτώσεις στην
προστασία του περιβάλλοντος δεν επιτρέπονται, ιδιαίτερα µάλιστα στην πατρίδα µας. Ο σεβασµός στο περιβάλλον είναι σύµφυτος µε τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και αποτελεί χρέος
κληρονοµιάς στις επόµενες γενιές.
Για τη χώρα µας, ωστόσο, υπάρχει κάτι παραπάνω. Το περιβάλλον είναι, ίσως, το σηµαντικότερο συγκριτικό µας πλεονέκτηµα για µια βιώσιµη ανάπτυξη. Η ανάπτυξη των επιχειρηµατικών πάρκων δίνει σηµαντική ώθηση στην επιχειρηµατικότητα
και στην ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονοµίας. Τόσο η
διεθνής όσο και η ελληνική εµπειρία, µε τα θετικά και αρνητικά
της, δείχνουν ξεκάθαρα ότι µε τα επιχειρηµατικά πάρκα επιτυγχάνονται οικονοµίες κλίµακας, προσελκύονται καλύτερα επενδύσεις και βελτιώνεται, βέβαια, µετρήσιµα το επιχειρηµατικό
περιβάλλον.
Σηµαντική παράµετρο αποτελεί και η διεύρυνση του φάσµατος των επιχειρήσεων που µπορούν να εγκατασταθούν σε επιχειρηµατικά πάρκα, αφού αυτά προβλέπεται είτε µε την πρόταση
του κ. Χατζηδάκη είτε µε το νοµοσχέδιο που έρχεται στη συνέχεια, να ανοίξουν και για επιχειρήσεις του τριτογενούς τοµέα και
ιδιαίτερα αυτές που έχουν καινοτόµο χαρακτήρα.
Η συµβολή όλων των παραπάνω στην αναπτυξιακή διαδικασία
νοµίζω πως είναι προφανής. Εξίσου προφανής είναι και η περιβαλλοντική διάσταση, όµως, που σχετίζεται µε την επιλογή των
επιχειρηµατικών πάρκων. Η οργανωµένη χωροθέτηση επιχειρήσεων και µάλιστα, αυτών που είναι µέσης και υψηλής όχλησης,
έχει αυταπόδεικτη θετική επίδραση στην προστασία του περιβάλλοντος και στην ποιότητα ζωής των πολιτών. Ιδιαίτερα στις
περιοχές όπου λειτουργούν, έχουµε υψηλές συγκεντρώσεις επι-
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χειρήσεων.
Πρέπει εδώ να θυµίσω ότι στη χώρα µας η µεταποιητική δραστηριότητα αναπτύχθηκε επί δεκαετίες άναρχα κατά κανόνα.
Ακριβώς γι’ αυτό, η απόπειρα να οργανωθούν οι περιοχές όπου
υφίσταται υψηλή συγκέντρωση επιχειρηµατικής δραστηριότητας, όπως επίσης και η θέσπιση κινήτρων για µετεγκατάσταση
επιχειρήσεων από κατοικηµένες περιοχές σε οργανωµένες περιοχές επιχειρηµατικών πάρκων, είναι εξίσου σηµαντική επιλογή,
αν όχι η σηµαντικότερη, από τη δηµιουργία νέων επιχειρηµατικών πάρκων.
Η πρόταση νόµου της Νέας ∆ηµοκρατίας που παρουσίασε
προ ολίγου ο κ. Χατζηδάκης καλύπτει –αυτή είναι η αλήθεια- αρκετά ικανοποιητικά τις ανάγκες που αναφέρθηκαν. Έχει –να πω
µε ειλικρίνεια- τη µορφή µιας ολοκληρωµένης πρότασης. Αυτό
θα είναι κάπου προφανές –δεν το λέω υποτιµητικά, προς θεούαφού εξάλλου πρόκειται για ένα σχέδιο νόµου, µε κάποιες βελτιώσεις ενδεχοµένως, που ο κ. Χατζηδάκης ως Υπουργός είχε
καταθέσει µία µέρα πριν την προκήρυξη των εκλογών το 2009
στη Βουλή για συζήτηση στην αρµόδια επιτροπή. Έχει, λοιπόν,
το χαρακτήρα µιας ολοκληρωµένης προφανώς προσέγγισης.
Ήδη από τη συζήτηση στην αρµόδια ∆ιαρκή Επιτροπή Παραγωγής και Εµπορίου είναι γνωστό πως από την πλευρά της κοινοβουλευτικής Πλειοψηφίας είµαστε αρνητικοί στην ψήφιση του
εν λόγω σχεδίου νόµου της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης. Πρώτα
απ’ όλα, γιατί το ζήτηµα των επιχειρηµατικών πάρκων ρυθµίζεται πολύ σύντοµα µε σχέδιο νόµου που εισάγεται προς συζήτηση
στη Βουλή, αφού έτυχε ήδη της έγκρισης του Υπουργικού Συµβουλίου και µάλιστα, στις δύο από τον Κανονισµό προβλεπόµενες του συνεδριάσεις. Πρόκειται τις επόµενες εβδοµάδες να
ξεκινήσει στην αρµόδια Επιτροπή Παραγωγής και Εµπορίου η
συζήτησή του.
Στο σηµείο αυτό ασκείται µία κριτική -την ακούσαµε να επαναλαµβάνεται σήµερα από τον κ. Χατζηδάκη- από τη Νέα ∆ηµοκρατία προς την Κυβέρνηση πως αφ’ ενός µεν αργήσαµε και αφ’
ετέρου βιαστήκαµε. ∆εν είναι παραδοξολογία αυτό που λέω. Γίνεται µία κριτική πως αργήσαµε, εφόσον πέρασαν δεκαπέντε
µήνες για να φέρουµε για ψήφιση ένα σχέδιο νόµου που σε µεγάλο βαθµό είναι ίδιο µε το σχέδιο νόµου της Νέας ∆ηµοκρατίας
και βιαστήκαµε από την άλλη, πράξαµε βεβιασµένα αν θέλετε να
το πω ακριβέστερα, αφού εκδηλώσαµε την νοµοθετική µας πρωτοβουλία αµέσως µετά την κατάθεση το καλοκαίρι του σχεδίου
νόµου από την πλευρά της Νέας ∆ηµοκρατίας και του κ. Χατζηδάκη.
∆εν θέλω καθόλου να αδικήσω την πρωτοβουλία. Πάνω απ’
όλα όµως δεν πρέπει να αδικήσουµε κανέναν στην πραγµατικότητα. Πιστεύω ειλικρινά πως η κριτική είναι άδικη και αστήρικτη.
Από την πλευρά της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης παρουσιάζεται
–παρακαλώ την προσοχή σας, κύριοι συνάδελφοι, σ’ αυτό το σηµείο, δεν θέλω να παρεξηγηθώ- µία εικόνα περίπου ειδυλλιακή
για τη διακυβέρνηση της χώρας από τη Νέα ∆ηµοκρατία. Ρωτήσαµε στην επιτροπή στη σχετική συζήτηση, γιατί εγκαλείται η Κυβέρνηση για µια καθυστέρηση δεκαπέντε µηνών σ’ ένα τέτοιο
περιβάλλον µε πρωτοφανή προβλήµατα, όταν η προηγούµενη
κυβέρνηση κατέθεσε ένα σχέδιο νόµου για το ίδιο θέµα δυόµισι
χρόνια µετά την ανακοίνωση της πρόθεσης να το καταρτίσει, τον
Απρίλιο του 2007 µε Υπουργό τότε τον κ. Σιούφα. ∆υόµισι χρόνια µετά κατατέθηκε το νοµοσχέδιο έτοιµο. Γιατί εγκαλούµαστε,
λοιπόν, για καθυστέρηση;
Μας απάντησαν ότι έπρεπε πρώτα να εκπονηθεί το εθνικό χωροταξικό και το εθνικό χωροταξικό για τη βιοµηχανία και στη συνέχεια µετά ήρθε η ολοκλήρωση του νοµοσχεδίου για τα
επιχειρηµατικά πάρκα. Μία ολοκληρωµένη και συνεκτική δηλαδή
αναπτυξιακή λογική. Αναρωτιέµαι κι εγώ, όµως, από το Βήµα της
Βουλής, όπως κάθε καλόπιστος πολίτης όταν ακούει τέτοιες περιγραφές: Αφού τόσο οργανωµένα, µε τόσο ορθή ιεράρχηση γίνονταν όλα στη χώρα την προηγούµενη περίοδο, πώς φτάσαµε
και παραδόθηκε η χώρα τον Οκτώβριο του 2009 στα πρόθυρα
της χρεωκοπίας; Πώς συµβαίνει αυτό το µαγικό, όλα να γίνονταν
στην εντέλεια και από την άλλη η χώρα παραδόθηκε µε όλους
τους δείκτες που σχετίζονται µε την οικονοµική ανάπτυξη…
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: …(δεν ακούστηκε)
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ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: …-έτσι είναι, κύριε Καλογιάννη- σε µία διαδικασία κατάρρευσης. Ακούστε µε προσεκτικά. Εγώ δεν αδικώ την πρωτοβουλία σας.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Σας άκουσα.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Το ερώτηµα, κυρίες και
κύριοι συνάδελφοι, δεν είναι ρητορικό. Το τελευταίο για το οποίο
–παρακαλώ την προσοχή σας, κύριε Καλογιάννη- θα µπορούσε
να εγκαλέσει και να κατηγορήσει κάθε καλόπιστος κριτής την Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ είναι γιατί δεν συνεχίζει ότι είχε ξεκινήσει η
προηγούµενη κυβέρνηση. Η περιπέτεια της χώρας µε τα διόδια
είναι εξ αντιθέτου επιβεβαίωση γι’ αυτή τη θέση. Αφήσαµε τα
πράγµατα να εξελιχθούν όπως τα είχατε σχεδιάσει και σήµερα
βιώνουµε µία πρωτοφανή κατάσταση που περιγράφεται µε κωµικοτραγικό τρόπο.
∆εν ισχυρίζοµαι πως βρισκόµαστε στο έτος µηδέν, γιατί δεν
υπάρχει έτος µηδέν στη ζωή και την πολιτική. Από κάθε άποψη,
όµως, το 2009 ή το 2010 –αν θέλετε- είναι ένα έτος τοµής στη
διαδροµή της τρίτης ελληνικής δηµοκρατίας που ξεκίνησε το
1974. Πολύ απλά, προσπαθώ να πω ότι το βάθος και το εύρος
του προβλήµατος που αντιµετωπίζει σήµερα η πατρίδα µας υποχρεώνουν να δούµε τα πάντα από την αρχή, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για τοµείς που σχετίζονται µε την οικονοµία και την
ανάπτυξη. Αυτό προσπαθώ να πω.
Η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ έθεσε ένα φιλόδοξο στόχο, την επανεκκίνηση της ανάπτυξης. Ένα στόχο φιλόδοξο, αλλά και αναγκαίο εξίσου. Το ζήτηµα των επιχειρηµατικών πάρκων ρυθµίζεται
πολύ σύντοµα µε νόµο, που περιλαµβάνει επίσης και την απλοποίηση αδειοδότησης τεχνικών, επαγγελµατικών, όσο και µεταποιητικών δραστηριοτήτων. Έρχεται προς ψήφιση στη Βουλή
µετά το νέο επενδυτικό νόµο και την ίδρυση του ΕΤΕΑΜ και ακολουθείται από το νόµο περί ανταγωνιστικότητας. Είχε προηγηθεί
ο νόµος για τις µεγάλες επενδύσεις fast track.
Όλα τα παραπάνω νοµοσχέδια τα διαπερνά µία ενιαία συνεκτική λογική, που δίνει προτεραιότητα στην εξωστρέφεια, την
καινοτοµία, τα συνεργατικά σχήµατα και τη νεανική επιχειρηµατικότητα, ό,τι ακριβώς λείπει από το επιχειρείν στην πατρίδα µας.
Όλα αυτά συνδέονται άµεσα και εξυπηρετούνται από την αναθεώρηση του ΕΣΠΑ που πρόκειται να γίνει –ήταν προγραµµατισµένη φυσικά- το 2011 και έχει ως κεντρικό στόχο της την
ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και την επανεκκίνηση της αναπτυξιακής διαδικασίας.
Ακριβώς για τους λόγους που αναφέρθηκα, είναι αστήρικτη η
κριτική περί καθυστερήσεων ή βεβιασµένων ενεργειών.
Επιστρέφοντας, κύριε Πρόεδρε, στο συζητούµενο θέµα και
στα επιχειρηµατικά πάρκα, οφείλω να τονίσω ότι το νοµοσχέδιο
που πρόκειται να συζητηθεί πολύ σύντοµα στη Βουλή ενσωµατώνει όλα τα θετικά σηµεία της πρότασης νόµου της Νέας ∆ηµοκρατίας. Έχει όµως και κάποιες ουσιαστικές διαφορές.
Περιορίζοµαι να αναφερθώ σε τρία σηµεία, που σχετίζονται µε τη
διαφάνεια, το περιβάλλον και την αποτελεσµατικότητα, καθόλου
δευτερεύουσες έννοιες και αρχές.
Πρώτον, απαλείφθηκε στο σχέδιο νόµου το άρθρο 2 παράγραφος 4, µε το οποίο µία µεγάλη επιχειρηµατική µονάδα µπορούσε να έχει κίνητρα χρήσης γης και ευνοϊκών όρων δόµησης
που ισχύει για τα επιχειρηµατικά πάρκα. Κρίθηκε ότι µία τέτοια
διάταξη εύκολα µπορεί να µετατραπεί σε φωτογραφική για την
εξυπηρέτηση µεµονωµένης ή µεµονωµένων µεγάλων επιχειρήσεων. Είναι ζήτηµα διαφάνειας και η διαφάνεια είναι απαίτηση
των καιρών, είναι απαίτηση των πολιτών.
∆εύτερον, στον κρίσιµο τοµέα του περιβάλλοντος –και δεν
είναι δευτερεύον- πέραν του ότι αυξάνεται το προβλεπόµενο
πράσινο στα πάρκα –καθόλου µικρής σηµασίας ζήτηµα- υπάρχει
µία κυρίαρχη επιλογή: Εισάγεται καθολικά η έννοια της πολεοδόµησης στις άτυπες συγκεντρώσεις που υπάρχουν, είτε άµεσα
είτε από ένα σηµείο και πέρα. Έχει τεράστια σηµασία, κυρίες και
κύριοι συνάδελφοι, γιατί η επιχειρηµατική δραστηριότητα, όχι
µόνο η µεταποιητική αλλά η γενικότερη, βρίσκεται στη συντριπτική της πλειονότητα σε άτυπες συγκεντρώσεις. Η υιοθέτηση
της αρχής ότι πολεοδοµούµε παντού όπου πάνε σε άτυπες συγκεντρώσεις να κάνουµε πάρκα, είναι µία θεµελιώδης διαφορά
και αλλαγή, δεν είναι µία µικρή, δευτερεύουσας σηµασίας αλ-
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λαγή.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Ζ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ)
Πιστεύω ότι αυτή είναι η πλέον κρίσιµη αλλαγή. Και το λέω
έχοντας προσωπική εµπειρία. Το διαχειριστικό επίπεδο συγκεκριµένα καθαρίζει απόλυτα το τοπίο που αφορά τη µετάβαση
από το φορέα ίδρυσης και κατασκευής στο φορέα διαχείρισης.
Είναι η κεντρική αλλαγή που γίνεται στο σχέδιο νόµου που θα
έρθει στη Βουλή.
Ο απολογισµός της τελευταίας δεκαπενταετίας, που αφορά
τα πρόδροµα σχήµατα, όπως ΒΙΠΕ, ΒΙΟΠΑ, ΒΕΠΕ κ.ο.κ., µας δείχνει ότι η περιορισµένη διείσδυση αυτών των σχηµάτων σχετιζόταν κατεξοχήν ακριβώς µε την ατέλεια σ’ αυτό το σηµείο. Και
τονίζω ξανά ότι έχω δυστυχώς –και ευτυχώς βέβαια- προσωπική
εµπειρία σ’ αυτό το σηµείο από την προηγούµενη θεσµική µου
ιδιότητα. Κατά συνέπεια, δεν απορρίπτεται, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η πρόταση της Νέας ∆ηµοκρατίας. Κάθε άλλο. Βελτιώνεται και µάλιστα πολύ συγκεκριµένα και ουσιαστικά.
Θέλω να κλείσω, κύριε Πρόεδρε, µε δύο αναφορές, τις οποίες
θεωρώ σηµαντικές.
Μία ουσιαστική συζήτηση στο Κοινοβούλιο οφείλει µε ειλικρίνεια και παρρησία να προσεγγίζει τις αιτίες που οδήγησαν ανάλογες νοµοθετικές πρωτοβουλίες στο παρελθόν σε περιορισµένη επιτυχία, αν όχι αποτυχία. Πιστεύω ότι περιπτώσεις, όπως
τα Οινόφυτα, πρέπει να µας απασχολήσουν ιδιαίτερα. Πρέπει να
αφιερώσουµε και χρόνο και προσπάθεια για να κατανοήσουµε τι
συνέβη. Εκεί υπάρχει µια θεσµοθετηµένη περιοχή και ο µεγάλος
όγκος δραστηριοτήτων βρίσκεται δίπλα, αλλά όχι εντός της οργανωµένης περιοχής.
Πιστεύω ότι θα µας βοηθήσει σε κάτι τέτοιο η κατάθεση του
νοµοσχεδίου από την Κυβέρνηση τις επόµενες ηµέρες. Πιστεύω
όµως ότι θα πρέπει να συζητήσουµε πολύ σοβαρά, µε παρρησία
και ειλικρίνεια, γιατί θα πρέπει να κατανοήσουµε όλοι για ποιο
λόγο ανάλογες νοµοθετικές πρωτοβουλίες έπεφταν στο κενό σ’
ένα µεγάλο βαθµό τα προηγούµενα χρόνια. Τι φταίει; Φταίει το
κακό το ριζικό µας και δεν µπορούµε να προχωρήσουµε τέτοιες
αλλαγές, στην ανάγκη των οποίων συµφωνούν όλες σχεδόν οι
πτέρυγες της Βουλής, όπως το να έχουµε οργανωµένη την επιχειρηµατική δραστηριότητα; Για ποιο λόγο εδώ και δεκαπέντε
χρόνια δεν έχουµε τον ανάλογο βηµατισµό;
Το δεύτερο θέµα που θέλω να θίξω, µε το οποίο και ολοκληρώνω, σχετίζεται µε το µονοπώλιο της νοµοθετικής πρωτοβουλίας που κατέχει κάθε φορά η κυβερνητική πλειοψηφία και το
οποίο θεωρείται -και µέχρι σήµερα είναι- αδιαπραγµάτευτο. Έτσι
ασκείται στην Γ’ Ελληνική ∆ηµοκρατία. Για την ακρίβεια, δεν πρόκειται για προνόµιο της κυβερνητικής πλειοψηφίας, αλλά της κυβέρνησης και ακριβέστερα του Υπουργού, ούτε καν των
Υφυπουργών. Έτσι λειτουργεί η Ελληνική ∆ηµοκρατία. Στις συναντήσεις του Πρωθυπουργού µε τους πολιτικούς αρχηγούς
πριν από ένα µήνα, παραµονή του επεισοδίου µε θύµα τον κ. Χατζηδάκη, φαίνεται να δροµολογήθηκε η διαδικασία που θα µας
οδηγήσει σε συνταγµατική αναθεώρηση -ελπίζω αυτήν τη φορά
ουσιαστική- η οποία και θα τελεσφορήσει. Πιστεύω και ελπίζω
ότι η Εθνική Αντιπροσωπεία θα έχει την τόλµη να θίξει αυτό το
µονοπώλιο και να δώσει ανάλογη δυνατότητα, όχι µόνο σε κόµµατα, αλλά στη Βουλή γενικά ή σε οµάδες Βουλευτών και υπό
όρους και στην Κοινωνία των Πολιτών. Σχετική πρόταση µε την
υπογραφή του αείµνηστου ∆ηµήτρη Τσάτσου είχε κατατεθεί από
την Κεντρική Ένωση ∆ήµων και Κοινοτήτων και από το Ινστιτούτο
Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην προηγούµενη συνταγµατική αναθεώρηση που έληξε άδοξα, όπως είναι γνωστό.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η ελληνική κοινωνία έχει αντικειµενικό συµφέρον στην ωρίµανση και εµβάθυνση της δηµοκρατίας, αφού αυτή είναι σύµφυτη µε την οικονοµική και
κοινωνική ανάπτυξη και τελικά την ευηµερία του ελληνικού λαού.
∆εν είναι αναφορά ευχής αυτή που έκανα, κύριε Πρόεδρε,
αλλά είναι η συνέχεια του γόνιµου διαλόγου που ξεκίνησε µε την
αναφορά που έκανε ο κ. Χατζηδάκης στο κλείσιµο της οµιλίας
του. Ζούµε στιγµές ιστορικών αλλαγών, γιατί ζούµε µια εποχή
µετάβασης. Μια σειρά χώρες µε επικεφαλής την Κίνα αµφισβητούν σθεναρά το πρότυπο, όπου δηµοκρατική οργάνωση, ανά-
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πτυξη και ευηµερία πάνε χέρι-χέρι εδώ και δύο αιώνες. Μ’ αυτό
το πρότυπο πορεύθηκε η ανεπτυγµένη κοινωνία -Ευρώπη, Βόρεια Αµερική και κάποιες άλλες χώρες, οι πλέον ανεπτυγµένες
χώρες του πλανήτη- εδώ και δύο αιώνες. Αυτό το πρότυπο αµφισβητείται ανοιχτά. Κάποιες χώρες έχουν ένα αντίστροφο, θα
έλεγα, µοντέλο οργάνωσης, όπως η Κίνα και µια σειρά άλλες
χώρες, οι οποίες ελέγχονται σοβαρά για το τι κάνουν µε το περιβάλλον. Και βέβαια απέχουν πάρα πολύ από αυτό που λέµε
κράτος πρόνοιας. Παρ’ όλα αυτά, επιτυγχάνουν θεαµατικούς
ρυθµούς ανάπτυξης.
Το ερώτηµα, λοιπόν, είναι: Τι κάνει η πατρίδα µας; Τι κάνει η
Ευρώπη ολόκληρη; Θα αποµακρυνθούµε από το κεκτηµένο, που
βασίζεται στο κράτος πρόνοιας, τους δηµοκρατικούς θεσµούς
και τον απόλυτο σεβασµό στο περιβάλλον ή πάνω σε αυτά τα
τρία µε την αναγέννησή τους και την αναθεώρησή τους θα στηρίξουµε τη νέα αναπτυξιακή προσπάθεια; Αυτή πιστεύω είναι µία
ουσιαστική αντιπαράθεση και ένας ουσιαστικός διάλογος, που
έχει να κάνει µε το σεβασµό των δικαιωµάτων, το σεβασµό του
περιβάλλοντος και τελικά την εµβάθυνση της ίδιας της δηµοκρατίας.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
κ. Κουκουλόπουλο, εισηγητή του ΠΑΣΟΚ.
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, είκοσι εννέα µαθητές και µαθήτριες και δύο εκπαιδευτικοί από το 4ο ∆ηµοτικό Σχολείο Αρτέµιδος.
Η Βουλή τους καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα από όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Το λόγο έχει τώρα η Κοινοβουλευτική Εκπρόσωπος του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας, κ. Βέρα Νικολαΐδου, για δώδεκα
λεπτά.
ΒΕΡΑ ΝΙΚΟΛΑΪ∆ΟΥ (Ε’ Αντιπρόεδρος της Βουλής): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, συζητάµε µία πρόταση της Νέας
∆ηµοκρατίας σε σχέση µε τα επιχειρηµατικά πάρκα. Ανεξάρτητα
από τη µέχρι τώρα προσπάθεια των δύο εισηγητών, τόσο της
Νέας ∆ηµοκρατίας όσο και του ΠΑΣΟΚ, για να αποδείξουν σε τι
µοιάζουν ή σε τι διαφέρουν οι δύο προτάσεις, αυτό που φαίνεται
είναι ότι επί της ουσίας όντως δεν έχετε σηµεία διαφωνίας. Ακολουθείτε για άλλη µία φορά την πεπατηµένη των κυβερνήσεών
σας, όπου απλά έρχεστε να προσαρµόσετε την ευρωπαϊκή νοµοθεσία σε εθνικό επίπεδο. Και δεν εξετάζετε βέβαια -γιατί δεν
θέλετε να κάνετε απολογισµό, παρ’ ό, τι υπάρχει η εµπειρία του
διωγµού των βιοτεχνιών στο Γκάζι, στο Θησείο, στου Ψυρρή,
τώρα στον Ελαιώνα και στο Περιστέρι- σε ποια κατάσταση φέρατε µέχρι τώρα τους µικρούς βιοτέχνες, εάν τους δώσατε κίνητρα ή όχι.
Και έρχεστε και κάνετε τώρα µία καινούργια πρόταση. Εµείς
εκτιµούµε ότι βασικοί στόχοι αυτής της πρότασης είναι η διασφάλιση της κερδοφορίας των µονοπωλιακών οµίλων µέσω του
πολλαπλασιασµού των επιδοτήσεων, µέσω της καταστρατήγησης της περιβαλλοντικής νοµοθεσίας, που υποκριτικά γίνεται στο
όνοµα της προστασίας του περιβάλλοντος, µέσω της επιτάχυνσης της συγκέντρωσης, συγκεντροποίησης του κεφαλαίου. Άλλωστε και στην ίδια την εισηγητική έκθεση, η οποία είναι ξεκάθαρη και ειλικρινής, φαίνεται ο σκοπός, γιατί περιγράφεται ως η
βελτίωση του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος και η ενίσχυση της
ανταγωνιστικότητας της χώρας.
Η χωροθέτηση τώρα των βιοµηχανικών και γενικότερα των επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων:
Εµείς υποστηρίζουµε ότι δεν είναι αταξικό ζήτηµα. Και αν θέλετε, η όλη φιλοσοφία δείχνει την κατεύθυνση της ταξικής πολιτικής. Το σχέδιο νόµου προωθεί τη χωροθέτηση των επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων µε γνώµονα πρώτα από όλα τη διασφάλιση των συµφερόντων των µονοπωλιακών οµίλων και τις γενικότερες στοχεύσεις της αστικής πολιτικής για το είδος των
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επενδύσεων που πρέπει να προκριθούν, ανάλογα µε τις ανάγκες
της αγοράς. Νέα σηµαντική διάσταση του νόµου είναι η ένταξη
σε αυτόν, δηλαδή στα επιχειρηµατικά πάρκα, ενεργειακών επιχειρήσεων από το φυσικό αέριο, ανανεώσιµες πηγές ενέργειας,
επιχειρήσεων logistics στο άρθρο 3 και ερευνητικών κέντρων, σε
αντίθεση µε τον προηγούµενο νόµο που αφορούσε υποστηρικτικές εγκαταστάσεις των βιοµηχανικών µονάδων. Θεωρητικά το
50% της επιφάνειας ενός επιχειρηµατικού πάρκου πρέπει να
αφορά βιοµηχανικές χρήσεις. Προβλέπονται, όµως, στην πρότασή σας µια σειρά από διατάξεις που αναιρούν αυτήν την πρόβλεψη, όπως για παράδειγµα τα επιχειρηµατικά πάρκα ειδικού
τύπου.
Παρακολούθησα τον κ. Χατζηδάκη, ο οποίος έβαλε τους τρεις
άξονες για την απλούστευση των διαδικασιών -την ίδρυση, την
καλύτερη οργάνωση κ.λπ.- µέσα στα πάρκα, καθώς και κίνητρα.
∆εν καταλαβαίνω γιατί χρειάζεται καινούργιος νόµος για να
απλουστευτούν κάποιες διαδικασίες και δεν γίνεται απλά µια
τροποποίηση ή να παρθούν κάποια µέτρα που θα βοηθήσουν
κύρια τους µικρούς βιοτέχνες, τους οποίους έχετε εγκαταλείψει.
Πιο συγκεκριµένα, το άρθρο 15 εισάγει ρυθµίσεις που προβλέπουν την υποχρεωτική τοποθέτηση νέων µονάδων εντός επιχειρηµατικών πάρκων, εφόσον υπάρχουν σε έναν ΟΤΑ, επιταχύνοντας τη συγκεντροποίηση του κεφαλαίου.
Το άρθρο 9, εισάγει την παραχώρηση χρήσης αιγιαλού και παραλίας στα επιχειρηµατικά πάρκα µε υπουργικές αποφάσεις.
Εδώ µπορεί κανείς να φανταστεί τι θα ακολουθήσει.
Προβλέπει η πρόταση νόµου στην παράγραφο 4 του άρθρου
15 την εγκατάσταση ορισµένων επιχειρήσεων χωρίς έγκριση περιβαλλοντικών όρων.
Προβλέπονται τεράστιες επιχορηγήσεις για το µεγάλο κεφάλαιο. Προβλέπονται επιχορηγήσεις και υπαγωγή στους αναπτυξιακούς νόµους για την κατασκευή όλων των κοινόχρηστων
εγκαταστάσεων. Προβλέπονται επιχορηγήσεις για την κατασκευή κτηρίων για συγκεκριµένες χρήσεις, καθώς και για τις δαπάνες κτήσης γης.
Οι επιδοτήσεις αυτές από τη µια νοούνται ως επιδοτήσεις που
αφορούν το επιχειρηµατικό πάρκο και όχι τις δραστηριοποιούµενες εντός αυτού επιχειρήσεις, αλλά οι υποδοµές που µπορεί
να χαρακτηριστούν ως κοινόχρηστες, αποτελούν σηµαντικότατο
τµήµα των απαιτούµενων επενδύσεων παγίου κεφαλαίου. Για παράδειγµα, η κατασκευή αποθηκευτικών χώρων εντάσσεται στις
διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 10, που αναφέρεται
στην κατασκευή κοινόχρηστων και κοινωφελών υποδοµών και
εγκαταστάσεων. Με τη συγκεκριµένη πρόταση νόµου, επιδοτούνται ξεχωριστά από τις µεµονωµένες επιχειρήσεις που θα
χρησιµοποιούν αυτές τις εγκαταστάσεις.
Ο εισηγητής της Νέας ∆ηµοκρατίας είχε χαρακτηρίσει στη συζήτηση στην επιτροπή –στην οποία εγώ δεν ήµουν, διότι επανειληµµένα έχουµε δηλώσει ότι όταν υπάρχει πανελλαδική απεργία
εµείς δεν συµµετέχουµε - ως καινοτοµία το γεγονός ότι η εταιρεία που αναλαµβάνει τη δηµιουργία του πάρκου, µετεξελίσσεται αυτόµατα σε φορέα διαχείρισης των δραστηριοτήτων µέσα
στο πάρκο.
Στο άρθρο 16, προβλέπεται η κατασκευή µε χρηµατοδότηση
από το Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων, των έργων που αφορούν στις εξωτερικές υποδοµές και η αρµοδιότητα κατασκευής
τους ανήκει σε δηµόσιους φορείς ή ΟΤΑ. Έτσι, τα απαραίτητα δίκτυα για τη λειτουργία των πάρκων -οδικό, ηλεκτρικό, ύδρευσης,
αποχέτευσης, τηλεπικοινωνιών- χρηµατοδοτούνται από το κράτος και πραγµατοποιούνται κατά προτεραιότητα. Αυτή η διάταξη
έχει ιδιαίτερη σηµασία αν συνυπολογιστεί η ένταξη στα επιχειρηµατικά πάρκα και επενδύσεων σε ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, που συχνά απαιτούν εκτεταµένες επεκτάσεις των δικτύων
ηλεκτρικής ενέργειας για να λειτουργήσουν.
Η συγκεκριµένη διάταξη προβλέπει στην ουσία ότι το απαιτούµενο δίκτυο θα κατασκευαστεί µεν από το δηµόσιο, αλλά ο
αποκλειστικός ρόλος του θα είναι η κερδοφορία της επένδυσης.
Το ίδιο ισχύει και για τα δίκτυα µεταφοράς για πάρκα, logistics
και ό,τι άλλο προβλέπεται.
Προβλέπονται επίσης, στο άρθρο 12 προκλητικοί όροι δόµησης για τις εγκαταστάσεις µέσα στα επιχειρηµατικά πάρκα: 70%
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κάλυψη και 1.6 συντελεστή δόµησης. ∆ιαφαίνεται η αξιοποίηση
των διατάξεων για επενδύσεις σε ανανεώσιµες πηγές ενέργειας,
φωτοβολταϊκά, που απαιτούν µεγάλη κάλυψη, αλλά και αποθήκες logistics, όπου απαιτείται µεγάλη κάλυψη.
Πολύς λόγος γίνεται για κίνητρα και αντικίνητρα. Ιδιαίτερα στα
φορολογικά κίνητρα, εννοείτε την πλήρη φοροαπαλλαγή των επιχειρήσεων και δη των µεγάλων.
Προβλέπει η συγκεκριµένη πρόταση στο άρθρο 6 τη δυνατότητα υποχρεωτικής υπαγωγής εκτάσεων σε επιχειρηµατικά
πάρκα. Απαιτείται το 51% µιας περιοχής για να χαρακτηριστεί
πάρκο, ενώ αν το 80% µιας περιοχής ελέγχεται από την εταιρεία
του πάρκου, το υπόλοιπο 20% απαλλοτριώνεται από την εταιρεία.
Στην παράγραφο 4 του άρθρου 12, µετά τη σύσταση του επιχειρηµατικού πάρκου προβλέπεται η υποχρεωτική εισφορά σε
χρήµα και γη στην ανώνυµη εταιρεία, στην οποία ανήκει το
πάρκο, των ιδιοκτητών της γης, επί της οποίας βρίσκεται το επιχειρησιακό πάρκο. Όπως προανέφερα, προβλέπονται και φορολογικές ελαφρύνσεις για τη χρήση και εγκατάσταση των επιχειρήσεων µέσα στα όρια τέτοιων πάρκων και κυρίως για την ίδια
λειτουργία των επιχειρηµατικών πάρκων.
Το άρθρο 23, εντάσσει στους αναπτυξιακούς νόµους τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε επιχειρηµατικά πάρκα µε
στόχο την περαιτέρω χρηµατοδότησή τους.
Είναι αυτονόητο ότι εµείς δεν µπορούµε να συµφωνήσουµε µε
µια τέτοια πρόταση. Αυτό δεν σηµαίνει ότι συµφωνούµε ή ανεχόµαστε, αν θέλετε, τη συµβίωση της κατοικίας µε τη βιοτεχνία
ή άλλες επιχειρήσεις. Και βέβαια, όταν λέµε βιοτεχνία, ξεχωρίζουµε τη µικρή, τη µεγάλη και τη βιοµηχανία. ∆εν κρύβουµε ότι
στηρίζουµε τις µικρές βιοτεχνίες. Και είχαµε κάνει συγκεκριµένες προτάσεις, τις οποίες βέβαια τις απορρίψατε µετ’ επαίνων
όταν γίνονταν η συζήτηση και δεν λάβατε καµµία υπ’ όψιν σας.
Προηγουµένως έκανε µια αναφορά ο εισηγητής του ΠΑΣΟΚ
στο «τι φταίει». Μα, φταίει ακριβώς η πολιτική σας που στηρίζει
το µεγάλο κεφάλαιο. Εάν πάρετε κάποια άλλα µέτρα –που δεν
µπορείτε βέβαια µέσα σ’ αυτό το σύστηµα- θα µπορούν να ενισχυθούν οι µικρές βιοτεχνίες. Όµως, δεν δέχεστε καµµία πρόταση.
Πιστεύουµε ότι υπάρχει λύση. Το πιο απλό που µπορεί να γίνει
είναι να υπάρξει µια καταγραφή της σηµερινής κατάστασης, να
υπάρξει ένας ισορροπηµένος χωροταξικός σχεδιασµός, να
υπάρξουν ισχυρά κίνητρα. Γιατί έχετε ξεχάσει τελείως τις µικρές
βιοτεχνίες στην Αττική µετά τη δίωξή τους από τα συγκεκριµένα
κέντρα. Και όταν λέµε κίνητρα, εννοούµε την κρατική επιχορήγηση, την ευνοϊκή χρηµατοδότηση για τη µετεγκατάστασή τους.
Να υπάρξει βέβαια και χορήγηση προσωρινών αδειών λειτουργίας σε όλες τις βιοτεχνίες µέχρι να ολοκληρωθεί η µετεγκατάσταση, την οποία έχετε ξεχάσει. Βάζετε κάποιους όρους εδώ,
ψηφίζονται νόµοι, αλλά µετά δεν γίνεται κανένας έλεγχος.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, είναι τέτοια η κατάσταση που
έχετε δηµιουργήσει και είναι τόσο µεγάλη η ευθύνη σας, που δεν
είναι λύση απλά η προσαρµογή στην ευρωπαϊκή κοινοτική νοµοθεσία. Πρέπει να πάρετε συγκεκριµένα µέτρα. Πιστεύω ότι οι βιοτέχνες, οι εργαζόµενοι σ’ αυτές, έχουν καταλάβει και ακριβώς γι’
αυτό βρίσκονται κι αυτοί στους δρόµους. Να ξέρετε ότι ακόµη
δεν έχουν πει την τελευταία λέξη.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Γ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΡΓΥΡΗΣ)
Φέρνετε τα νοµοσχέδια το ένα πίσω από το άλλο, λες και είστε
οι µαθητές που θέλετε να δείξετε καλή διαγωγή στους δασκάλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. ∆εν είναι αυτή η λύση. Είναι σε
βάρος της πατρίδας µας, σε βάρος του εργαζόµενου λαού και σ’
αυτό θα πάρετε απάντηση.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Ευχαριστούµε την κ.
Βέρα Νικολαΐδου, Κοινοβουλευτική Εκπρόσωπο του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας.
Το λόγο έχει ο ειδικός αγορητής του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Αλέξανδρος Χρυσανθακόπουλος.
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η συνταγµατική διατύπωση είναι σαφής. Τη νοµοθε-
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τική πρωτοβουλία την έχει η Κυβέρνηση. Αυτό εξειδικεύεται στην
πράξη µε το ότι νοµοθετεί ο Υπουργός και οι Βουλευτές στην
ουσία γνωµοδοτούν ή συµβουλεύουν, ακόµη και της πλειοψηφίας. Αυτό είναι ένα πρόβληµα. ∆εν νοµίζω ότι αποτελεί θέµα συζήτησης σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών σ’ αυτήν τη διάσταση,
διότι η επιθυµία, η οποία έχει εκφραστεί, κυρίως, από τους οπαδούς της παγκόσµιας διακυβέρνησης, είναι ενίσχυση του ρόλου
του αρχηγού του κόµµατος στο να διορίζει ακόµη και τους Βουλευτές.
Ίσως τελικά η τελευταία επιτάχυνση εκ µέρους της Κυβέρνησης στο να φέρνει νοµοσχέδια βάσει των οποίων ο Υπουργός µε
δική του υπουργική απόφαση ή µε εισηγούµενο προεδρικό διάταγµα θα εξειδικεύει τη νοµοθεσία δείχνει αυτό το πνεύµα. Είθισται η παραχώρηση που υπάρχει στην Αντιπολίτευση να
εισηγείται νοµοσχέδια να είναι µια διαδικασία στην οποία η Κυβέρνηση δεν αποδέχεται αυτές τις προτάσεις για λόγους τακτικής, ακόµα και όταν συµφωνεί.
Έχω την αίσθηση ότι η συγκεκριµένη πρόταση της Νέας ∆ηµοκρατίας είναι ένα νοµοσχέδιο από εκείνα που δεν προκάνατε,
αγαπητοί συνάδελφοι της Νέας ∆ηµοκρατίας, γιατί έχει και εξειδικεύσεις, δηλαδή είναι νοµοτεχνικά διατυπωµένη. ∆εν είναι µια
πρόταση νόµου η οποία ήλθε στη Βουλή µε την έννοια της
έµπνευσης για να «γονιµοποιηθεί» ένας διάλογος, αλλά αφού το
είχατε στο συρτάρι, το φέρατε προς την Κυβέρνηση η οποία συµφωνεί διαφωνώντας. Έχει συµφωνήσει εν µέρει και έχει απορροφήσει στοιχεία τα οποία είναι θετικά και λειτουργικά, αλλά
ταυτόχρονα θέλει να βάλει τη δική της σφραγίδα, γι’ αυτό και
ποτέ δεν γίνονται αποδεκτές ολόκληρες αυτές οι προτάσεις
όπως διατυπώνονται από την Αντιπολίτευση.
Έτσι, λοιπόν, µπαίνουµε στην ουσία του θέµατος: Ένας νόµος
που έχει ξεπεραστεί µέσα από τις νοµοθετικές πρωτοβουλίες της
Κυβέρνησης µε ήδη ψηφισµένα άρθρα ή στην εξέλιξη να ψηφιστούν µέσα από διαφορετικούς νόµους γιατί ενοποιηµένα δεν
έχουν ολοκληρωθεί αυτές οι διατυπώσεις.
Πρέπει να πω κι εγώ κάνοντας κριτική στην πρόταση νόµου ότι
µε το να φέρνεις το νεολογισµό «επιχειρηµατικά πάρκα» δεν λύνεις το αναπτυξιακό ζήτηµα. Έχουµε περιγράψει σε ποιες διαστάσεις οφείλουµε να αντιµετωπιστεί το αναπτυξιακό πρόβληµα
της χώρας. Όταν αντιµετωπίζεται από τη µία πλευρά, τη χωροταξική, ξεχνάµε ποιες είναι οι παραγωγικές δυνάµεις και στο ανθρώπινο δυναµικό και στα µέσα. Όταν προχωράµε στη συζήτηση
των αναπτυξιακών στόχων, πολλές φορές ξεχνάµε τις χωροταξικές υποδοµές και την υπόσταση που έχει η χώρα µας και πού θα
αναπτυχθεί. Όταν συζητάµε γι’ αυτά και ξεχνάµε τον ανθρώπινο
παράγοντα, πάλι έχουµε χάσει το βασικό κεφάλαιο το οποίο είναι
ανυπέρβλητο, το πρώτο και µετά ξεκινάµε για τα υπόλοιπα. Όταν
συζητήσαµε το θέµα στην επιτροπή είπα ότι αυτά τα ζητήµατα
είναι διυπουργικά µε την έννοια ότι υπάρχουν αλληλοεπικαλύψεις όσον αφορά τις αρµοδιότητες, αλλά χρειάζεται ένας συλλογικός νους για να βγάζει αποτελέσµατα. Πάλι εδώ ακριβώς το
έχουµε ζήσει το θέµα. Μπορεί να προκύψουν και µεταξύ των
Υπουργών διαφωνίες πάνω στην επικράτεια εξουσίας και ενώ
προσυπογράφουν το νοµοσχέδιο στο τέλος, πολλές φορές και οι
ίδιοι έχουν επιφυλάξεις σε µια σειρά από διατάξεις.
Ας βάλουµε, όµως, τα πράγµατα σε µία τάξη. Πρώτα απ’ όλα
ο χωροταξικός σχεδιασµός µας πού πάσχει; Έχουµε άναρχη
ανάπτυξη. Η ανάπτυξη ήταν η ανάπτυξη του µοντέλου µητρόπολη-περιφέρεια, η Ελλάδα συµπληρωµατική, παραγωγική δύναµη στις ανάγκες της ευρωπαϊκής µητρόπολης κατ’ αρχάς.
Αυτό αναπαράχθηκε στη συνέχεια στη λογική Αθήνα-κράτοςπρωτεύουσα-επαρχία-ερήµωση. Η «υπεραστικοποίηση» της Αθήνας και η δηµιουργία µεγάλων εµπορικών αστικών κέντρων στην
επαρχία βλέπουµε ότι και αυτή έφτασε σ’ έναν κορεσµό και στα
σηµερινά αδιέξοδα, δηλαδή διαχειριζόµαστε προκύπτοντα προβλήµατα και δεν έχουµε αντιµετώπιση µιας σχεδιασµένης πορείας.
Το είπα και στην επιτροπή και οφείλουµε εδώ µέσα να υπενθυµίζουµε τη λογική του Αντώνη Τρίτση που είχε φτιάξει για την
Ελλάδα ένα σχέδιο και προσπαθούσε να αποκεντρώσει όσο ήταν
δυνατόν τη λογική της ανάπτυξης και για την ισόρροπη πορεία
της και για την αξιοποίηση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών και
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έχει και µια λογική, έχει µια φιλοσοφία, είχε ριζοσπαστισµό, είχε
ροµαντισµό και δεν είχε σκοπιµότητες, γι’ αυτό έφτιαχνε αυτές
τις αναπτυξιακές ενότητες.
Είδαµε όµως ότι αυτά δεν ενδιέφεραν και πολύ. Οι βιοµηχανικές περιοχές πολλές φορές προσδιορίστηκαν µε βάση το ποιος
θα ωφεληθεί από την απαλλοτρίωση κάποιων κτηµάτων. ∆εν
υπήρχαν σχεδιασµοί. Στη συνέχεια οι ασφυκτικές ανάγκες δηµιουργούν αναγκαστικές απαλλοτριώσεις σε κάποιες περιοχές,
αλλά δεν είναι πάντα οι σωστές.
Τα βιοτεχνικά πάρκα είναι µια φιλοσοφία, µια ιδέα, αλλά µην
ξεχνάτε ότι βιοτεχνίες αναπτύσσονται εκεί που υπάρχουν ισχυρές βιοµηχανίες. Η ΕΒΟ του Αιγίου, ας πούµε, είχε τριακόσιες
περίπου µικρές βιοτεχνίες συµπληρωµατικής δράσης. Άρα και
το βιοτεχνικό πάρκο θα είναι απλά θεµατικό; Τι θα έχουµε, δηλαδή; Πρώτη ύλη από τι; Θα έχουµε ένα βιοτεχνικό πάρκο ή θα
έχουµε πολλαπλές δραστηριότητες συναρµολόγησης που είναι
άλλο πράγµα;
Τα εµπορικά κέντρα δεν υπάρχουν πλέον σαν στόχευση γιατί
ήλθαν τα υπερκαταστήµατα και εισέβαλαν στην καρδιά της
πόλης. Εδώ έπεσε πολλή µίζα. Βοήθησαν πάρα πολλοί δήµαρχοι
και άλλοι παράγοντες. Αντιστάθηκαν µόνο οι εµπορικοί σύλλογοι. Ισοπεδώνουν τις αγορές, άρα τα εµπορικά κέντρα γίνονται
εκτός πόλης τώρα µόνο όταν χωροταξικά µέσα στην πόλη δεν
εξυπηρετούνται γιατί χρειάζονται µεγάλες εκτάσεις, µεγάλο εµβαδόν.
Επιχειρηµατικά κέντρα: Μάλιστα παραδειγµατικά µας λέει ο κ.
Χατζηδάκης για logistics. Αυτά υπάρχουν όπου υπάρχουν, όχι
σαν πάρκα αλλά σαν ατοµική πρωτοβουλία στις παρυφές των
εθνικών δρόµων, εκεί που µπορούν να συνδεθούν στην ταχεία
κυκλοφορία για να εξυπηρετήσουν ακριβώς τη λειτουργία τους
και είναι σκορπισµένα δίπλα-δίπλα στις περιµετρικές των πόλεων
πολλές φορές, όπου υπάρχουν περιµετρικές.
Τα τεχνολογικά πάρκα είναι µία έµπνευση, µία φιλοδοξία από
ΤΕΙ και ΑΕΙ που συνήθως θέλουν δίπλα τους τους χώρους που
διαθέτουν σαν εκτάσεις για να µπορούν να εξυπηρετηθούν.
Υπάρχουν και τα επιστηµονικά πάρκα –γιατί είπα µόνο τα τεχνολογικά- αλλά και αυτά είναι ιδέα. Είναι πλέον οράµατα και κινδυνεύουν προτού υπάρξουν να γίνουν «φαντάσµατα».
Εκείνα τα οποία είναι σηµαντικά, αλλά προκύπτουν µόνο από
τις ανάγκες του διεθνούς ανταγωνισµού και του εµπορίου είναι
τα παράκτια διαµετακοµιστικά κέντρα σε λιµένες ή σε µικρούς
λιµένες, τα οποία δεν έχουµε προσέξει επαρκώς. Εκείνο που πρέπει να δούµε πρακτικά είναι αν όλοι αυτοί οι σχεδιασµοί έχουν
λάβει υπ’ όψιν τους τις προϋποθέσεις, αν υπάρχει κεντρική πρωτοβουλία γιατί υπάρχει απροθυµία περιφερειακών οργάνων και
οι περιφερειάρχες αυτήν τη στιγµή το πρώτο πράγµα που
«κλαίνε» είναι η οριοθέτηση λατοµικών ζωνών. ∆εν έχουν αδρανή
υλικά κι εδώ είναι το πρώτο θέµα, η µέγιστη προτεραιότητα όπου
πρέπει να επιβληθεί αυτή η κατεύθυνση, δηλαδή εντός πολύ σύντοµου χρονικού διαστήµατος να γίνει σωστή επεξεργασία των
υποτιθέµενων µελετών -γιατί δεν είναι πλήρεις- όπου θα οριοθετηθούν λατοµικές ζώνες γιατί αυτήν τη στιγµή πολλές απ’ αυτές
παύουν να λειτουργούν, έχουν κορεστεί ή χρειάζονται αναπλάσεις.
∆εύτερον, µε τους υδάτινους πόρους πώς µπορούν να γίνουν
και οι ΒΙΠΕ και τα πάρκα και όλα χωρίς να προσδιοριστεί η υποδοµή µε το νερό; Αυτό είναι βασικότατο.
Τρίτον: Ενεργειακή υποστήριξη. Πώς µπορούν να λειτουργήσουν χωρίς να έχουν προσδιορισµένο από πριν το κόστος;
Τέταρτον: Οδική, σιδηροδροµική, λιµενική υποδοµή. Πώς µιλάµε για βιοµηχανικές περιοχές δίχως σιδηρόδροµο; Στην Ελλάδα ο ΟΣΕ δηλώνει αδυναµία να αποδώσει λόγω της
καθυστέρησης να εξυπηρετήσει τους πολίτες µε τη µεγάλη διάρκεια των διαδροµών, µε τη χρονοκαθυστέρηση, αλλά και γιατί
δεν κάνει µεταφορά εµπορευµάτων.
∆εν συνδέεται µε τα λιµάνια µας. Γραµµές που υπήρχαν παλιά
στα λιµάνια έχουν καταργηθεί. Τα τρένα που πέρναγαν κάθε µισή
ώρα κάποτε και είχαν και εµπορεύµατα, δεν υπάρχουν. Τώρα
είναι µόνο οι απλές γραµµές.
Απόδειξη, λοιπόν, ότι αυτό που λέτε σχεδιασµός και οι λογικές των κυβερνώντων δεν έχουν ολοκληρωµένη προσέγγιση.
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Υπάρχουν βιοµηχανικές περιοχές δίχως αυτοκινητόδροµο. Πρέπει να περάσεις από κάτι σοκάκια για να φτάσεις. Τραγικές καταστάσεις. Απόδειξη ότι η διά διαγραµµάτων επίλυση των
προβληµάτων, ως έρχεται µε την νοµοθετική ρύθµιση, είναι ευαγγέλια άγνωστης θρησκείας δίχως πιστούς.
∆εν αναφέροµαι στα περιβαλλοντικά ζητήµατα για την όχληση,
την ηχορύπανση, την υψηλή, τη µεσαία κ.λπ., τον κορεσµό των
πολεοδοµικών συγκροτηµάτων, τη µη ένταξη στα σχέδια πόλης
ολόκληρων περιοχών. Έπρεπε να ολοκληρωθούν αυτά. Υποχρεωτικά πρέπει να υπάρχει γνώση του καθένα ποια είναι η χρήση
της γης για να προστατεύουµε ζώνες παραγωγικές, ζώνες µεταποιητικές και όλα τα υπόλοιπα. ∆εν υπάρχει.
Τώρα µάλιστα απλώνουµε και τα φωτοβολταϊκά όπου βρούµε
γιατί δεν έχουµε εκτάσεις µεγάλες λόγω της κατάτµησης του
κλήρου και δεν συνεννοούνται και µεταξύ τους να πουλήσουν ή
να εκχωρήσουν ή να νοικιάσουν. Αποτέλεσµα είναι ο καθένας να
φτιάχνει ό,τι θέλει.
Εκείνο που είναι γεµάτο αυτήν τη στιγµή στη χώρα µας, υπερπλήρες, είναι το πάρκο των ανέργων. Αυτό είναι το µοναδικό
πάρκο από τα προηγούµενα που περιγράψαµε το οποίο είναι
υπερπλήρες. Μάλιστα µε βάση αυτό το υπερπλήρες πάρκο η
προηγούµενη λογική ότι χρειαζόµαστε εργατικά χέρια, γιατί γερνάει ο ελληνικός πληθυσµός κ.λπ., ξεπεράστηκε.
Τώρα οδεύουµε στο ένα εκατοµµύριο ανέργους. Προσέξτε
όµως. Απ’ αυτούς ανεργία δεν έχουν δηλώσει ακόµα οι µη νόµιµοι εργαζόµενοι µετανάστες. Να το ξεκαθαρίσουµε αυτό, γιατί
πολλοί απ’ αυτούς δεν κολλάνε και ένσηµα. Ή πάρα πολλοί απ’
αυτούς πολύ απλά έχουν βρει τον ΟΓΑ και ας είναι οικοδόµοι.
Από εκεί εξυπηρετούνται, έχουν όλα τα φάρµακα τζάµπα, πάνε
καλά και ας κάνουν άλλη δουλειά. Και έτσι, όταν είσαι στον ΟΓΑ
και δίνεις έξι κατοστάρια το χρόνο για την εισφορά σου, είσαι
καλυµµένος για όλη την οικογένεια. Γυναίκα και πέντε παιδιά
όλοι έχουν υγειονοµική περίθαλψη. Και εκεί θα αντιµετωπίσουµε
το πρόβληµα σύντοµα.
Αναπτυξιακά, λοιπόν, για να αποκτήσουµε ένα βηµατισµό και
να έχει νόηµα και η νοµοθετική πρωτοβουλία και η Αντιπολίτευση
να συµβάλει µε ιδέες, αλλά και η Κυβέρνηση να αξιοποιεί καλόπιστα, θα πρέπει να δούµε πού ακριβώς βρισκόµαστε. Ποια είναι
τα σηµερινά δεδοµένα και ποια είναι η πρωτοβουλία την οποία
αναλαµβάνει η Κυβέρνηση για να ανταποκριθεί σ’ αυτά που η
Αντιπολίτευση θέλει.
Γιατί η Αντιπολίτευση έχει την ελευθεροστοµία να πει τα πράγµατα µε το όνοµά τους πολλές φορές, επειδή βιώνει τα προβλήµατα του πολίτη, είναι δίπλα του, τα ακούει, το βούκεντρο την
αγγίζει, ενώ ο Κυβερνητικός κάνει τον Βούδα. Ακόµα και να πονάει, δεν µιλάει. Όταν έχει άδικο µιλάει για δυσκολίες, όταν καταλαβαίνει ότι στρέφεται υπέρ ενός συµφέροντος ισχυρού
ενάντια πάντα στον αδύναµο, εκεί ακριβώς προσπαθεί να δείξει
ότι τους συµµερίζεται όλους, αλλά δεν µπορεί να κάνει αλλιώς
γιατί, όπως έχετε ακούσει και όπως εσείς µας λέτε στην Αίθουσα,
οι αγορές είναι που έχουν ανάγκη και πρέπει να τονώσουµε τις
αγορές.
Οι αγορές είναι αυτές που µας ενδιαφέρουν σήµερα. Η βασική
έλλειψη αναπτυξιακής δυναµικής, για να εφαρµοστούν αυτοί οι
νόµοι είναι τα επενδυόµενα κεφάλαια. Παλαιότερα η ιδιωτική
πρωτοβουλία στηριζόταν σε µια συσσώρευση κεφαλαίου, σε
έναν ιδιώτη ο οποίος το επένδυε. Τώρα µε την αποστέρηση κεφαλαίων –που δεν έχουµε συσσώρευση- έχουµε µείωση ακόµα
και των ιδιωτικών καταθέσεων, από τα 270 στα 200 και όχι από τα
238 στα 200 να πιάσουµε τη διετία.
Καταλαβαίνετε ότι αυτό που ακολουθεί είναι ο τραπεζικός παράγοντας να σφυρίζει αδιάφορα ότι «εγώ δεν κάνω κανένα
ρίσκο» και να ζητάει µόνο στήριξη αυτοσυντήρησης, γιατί ήδη
πενήντα χιλιάδες επιχειρήσεις στην Ελλάδα ζητάνε αναχρηµατοδότηση επιβίωσης. Είναι προβληµατικές. Όχι όµως, ότι έχει
προδιαγραφεί ο οικονοµικός τους θάνατος. Θα επιτευχθεί και
αυτό αν η Κυβέρνηση κάνει ακόµα µια αύξηση του ΦΠΑ σε λίγο
καιρό, µια ακόµα αύξηση της ∆ΕΗ το καλοκαίρι, µια ακόµα έκτακτη εισφορά για όποιον αντέχει να µην πάρει το αποθεµατικό
του, γιατί αυτός που δηλώνει κέρδος, το δηλώνει για να πάρει
ένα δάνειο, αλλιώς δεν το δηλώνει. ∆εν είναι κορόιδο να φορο-
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λογηθεί µε την υψηλή φορολόγηση που έχει η Ελλάδα. Και εκεί
που ετοιµάζεται, λοιπόν, να κάνει µια κίνηση ακόµα, πάλι θα πληρώσει. Αποτέλεσµα; Αδιέξοδο.
Εµείς, λοιπόν, απέναντί σας λέµε το εξής: προσέξτε, φτιάξατε
όργανα αποκέντρωσης. Τα όργανα αποκέντρωσης, οι περιφερειάρχες, τα περιφερειακά συµβούλια είναι όργανα που πρέπει
να σας δώσουν το µήνυµα. Όλη η αυτοδιοίκηση και οι µεγάλοι
δήµοι. Όµως µέσα στο Κοινοβούλιο έχετε εµάς, που είµαστε συνείδηση της πραγµατικότητας, σας ασκούµε σκληρή κριτική στα
λάθη σας και κάνουµε εποικοδοµητικές προτάσεις πολλές
φορές. Θέλουµε να αξιοποιήσετε την εποικοδοµητική διάθεση,
αλλά να ξέρετε ότι όσο δυσκολεύουν τα πράγµατα και εµείς θα
γινόµαστε πιο σκληροί εκφράζοντας όχι απλά το λαϊκό αίσθηµα,
αλλά τη λαϊκή απαίτηση για ειλικρινή δραστηριοποίηση και όχι
ετεροβαρή ρύθµιση των προβληµάτων σε βάρος του ελληνικού
λαού και υπέρ άλλων συµφερόντων. Σε αυτό το πεδίο θα συναντιόµαστε συχνά.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι από τα άνω
δυτικά θεωρεία παρακολουθούν τη συνεδρίαση, αφού ξεναγήθηκαν στην έκθεση της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ»
και ενηµερώθηκαν για την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, πενήντα δύο µαθητές και
µαθήτριες και τέσσερις εκπαιδευτικοί από το 1ο Γυµνάσιο Ναυπάκτου Αιτωλοακαρνανίας.
Η Βουλή τους καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα το δελτίο επικαίρων ερωτήσεων της Παρασκευής 14
Ιανουαρίου 2011.
Α. ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Πρώτου Κύκλου (Άρθρα 129 παράγραφοι 2 και 3, 130 παράγραφοι 2 και 3 του Κανονισµού της Βουλής)
1. Η µε αριθµό 378/11-1-2011 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Πυθαγόρα Βαρδίκου προς τον Υπουργό Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας, σχετικά µε τις αποζηµιώσεις ιδιοκτητών βιντζότρατας, την
εφαρµογή των περιοριστικών µέτρων για ψάρεµα µε µηχανότρατα κ.λπ..
2. Η µε αριθµό 380/11-1-2011 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
της Νέας ∆ηµοκρατίας κ. Ζήση Τζηκαλάγια προς την Υπουργό
Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε την κατάργηση
των παραρτηµάτων του ΙΚΑ Άργους Ορεστικού Καστοριάς και
∆εσκάτης Γρεβενών κ.λπ..
3. Η µε αριθµό 376/26/11-1-2011 επίκαιρη ερώτηση της Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Αλέκας Παπαρήγα προς τον Πρωθυπουργό,
σχετικά µε την οριοθέτηση της Υφαλοκρηπίδας, τον ορισµό των
Ελληνικών Αποκλειστικών Οικονοµικών Ζωνών (ΑΟΖ) κ.λπ..
4. Η µε αριθµό 393/11-1-2011 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Ιωάννη Κοραντή προς τον
Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, σχετικά µε την αντιµετώπιση
της λαθροµετανάστευσης µε την κατασκευή φράκτη στον Έβρο
κ.λπ..
5. Η µε αριθµό 392/11-1-2011 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Παναγιώτη Λαφαζάνη προς τους Υπουργούς Εξωτερικών και ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων, σχετικά µε τις γερµανικές
αποζηµιώσεις, την παρέµβαση της χώρας µας στο ∆ιεθνές ∆ικαστήριο της Χάγης κ.λπ..
Β. ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ∆εύτερου Κύκλου (Άρθρα 129 παράγραφοι 2 και 3, 130 παράγραφοι 2 και 3 του Κανονισµού της
Βουλής)
1. Η µε αριθµό 384/11-1-2011 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Παντελή Οικονόµου προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων, σχετικά µε το κίνηµα πολιτών κατά της πληρωµής των διοδίων κ.λπ..
2. Η µε αριθµό 379/11-1-2011 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
της Νέας ∆ηµοκρατίας κ. Μαργαρίτη Τζίµα προς τον Υπουργό
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Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σχετικά µε τη
λειτουργία του Χιονοδροµικού Κέντρου Φαλακρού ∆ράµας κ.λπ..
3. Η µε αριθµό 389/11-1-2011 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Αθανασίου Παφίλη
προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, σχετικά µε την κατασκευή φράκτη στα σύνορα του Έβρου για την αντιµετώπιση
της µαζικής µετανάστευσης κ.λπ..
4. Η µε αριθµό 386/11-1-2011 επίκαιρη ερώτηση της Βουλευτού του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Ευαγγελίας
Αµµανατίδου- Πασχαλίδου προς τους Υπουργούς Οικονοµικών
και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε την αύξηση
του ΦΠΑ στα γεωργικά εφόδια κ.λπ..
5. Η µε αριθµό 381/11-1-2011 επίκαιρη ερώτηση του ανεξάρτητου Βουλευτή κ. Νικολάου Τσούκαλη προς τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για
την οµαλή εκτέλεση του έργου του αυτοκινητοδρόµου της «Ολυµπίας Οδού» κ.λπ..
Το λόγο έχει η Κοινοβουλευτική Εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, κ.
Αµµανατίδου- Πασχαλίδου.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙ∆ΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙ∆ΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Συζητούµε σήµερα την πρόταση νόµου της Νέας ∆ηµοκρατίας
για την ίδρυση επιχειρηµατικών πάρκων. Να θυµηθούµε ότι είχε
αναρτηθεί και ένα σχέδιο νόµου της Κυβέρνησης για την ίδρυση
επιχειρηµατικών πάρκων. Το περιµένουµε και αυτό. Στο τέλος
όµως, θα πρέπει να κάνουµε µια κριτική.
Το να έρχονται σχέδια νόµου, προτάσεις νόµου είναι καλό,
αλλά σε ποια κατεύθυνση; Η ίδρυση επιχειρηµατικών πάρκων
είναι θετική εφόσον σχετίζεται µε τοµείς, όπως η ορθολογική χωροταξία, η προστασία του περιβάλλοντος, η µείωση της ανεργίας και η προώθηση της απασχόλησης, η ανάπτυξη τοπικών
κοινωνιών, η βελτίωση του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος ειδικά
για τις µικρές και πολύ µικρές επιχειρήσεις, οι οποίες είναι το
99,5% των επιχειρήσεων στη χώρα µας.
Στην πορεία των χρόνων η ελεύθερη εγκατάσταση, η ανάµειξη
των χρήσεων γης και η υπερσυγκέντρωση δραστηριοτήτων στον
οικιστικό ιστό έχουν προκαλέσει περιβαλλοντική και κοινωνική
επιβάρυνση, ειδικά σε βιοµηχανικές περιοχές. Προφανώς η συγκέντρωση επιχειρηµατικών µονάδων σε ένα χώρο που διαθέτει
τις απαραίτητες υποδοµές προάγει την ανάπτυξη των καταλληλότερων συνθηκών για την απρόσκοπτη ανάπτυξή τους, περιορίζουν την άναρχη χωροθέτηση δραστηριοτήτων που οδηγούν
στην υποβάθµιση του περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής των
πολιτών, επιτρέπουν την αποτελεσµατικότερη προστασία του περιβάλλοντος µέσω της δηµιουργίας και λειτουργίας κοινών υποδοµών, κοινών συστηµάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης µε
χαµηλότερο κόστος, ενώ και η χωρική εγγύτητα των επιχειρήσεων αποβαίνει θετική για την οικονοµική τους συνεργασία ή την
ενδεχόµενη συγκέντρωση στην περιοχή του πάρκου υπηρεσιών.
Συνεπώς τα επιχειρηµατικά πάρκα δεν αφορούν τη βελτίωση
του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος αποκλειστικά. Άρα, ένα σχετικό νοµοσχέδιο θα έπρεπε να βλέπει τη δηµιουργία οργανωµένων χώρων µε επίκεντρο την αειφορία και την άρση των
κοινωνικών επιπτώσεων της ανοργάνωτης και άναρχης επιχειρηµατικής πρωτοβουλίας.
Θα ήθελα να πω ότι βρισκόµαστε ακριβώς στην καµπή όλη της
παραγωγικής διαδικασίας στη χώρα µας. Υπάρχουν σήµερα επιχειρήσεις που κλείνουν και θα έπρεπε να δούµε σε αυτήν την κατεύθυνση, πώς θα στηριχτούν αυτές οι οικονοµίες για να
µπορέσουµε να ξεπεράσουµε την οικονοµική κρίση.
Σε αυτήν την κατεύθυνση ούτε ο αναπτυξιακός νόµος που θα
έρθει από την επόµενη βδοµάδα στην Ολοµέλεια, ούτε τα υποστηρικτικά, όπως είναι το ΕΤΕΑΝ που αυτή τη στιγµή συζητείται
στην αρµόδια επιτροπή, θα δώσουν µία πραγµατική ανάσα στις
µικρές και πολύ µικρές επιχειρήσεις. Αντίθετα, εδώ και ενάµιση
χρόνο ακούµε ότι ο αναπτυξιακός, επενδυτικός νόµος θα µπορέσει να βοηθήσει στην ανάπτυξη και στην ανάκαµψη της οικονοµίας της χώρας. ∆υστυχώς, τίποτε από όλα αυτά δεν
βλέπουµε να γίνεται. Αυτό όµως, που διαφαίνεται είναι ότι ξένες
και εγχώριες, µεγάλες επενδύσεις, οι οποίες θα καταστρέψουν
και το περιβάλλον και θα λειτουργήσουν µε αθέµιτο ανταγωνι-

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΝΓ’ - 13 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011

σµό, αφανίζοντας τις µικρές και πολύ µικρές επιχειρήσεις, θα πάρουν τη µερίδα του λέοντος.
Η παρούσα πρόταση νόµου είναι για µία αναθεώρηση και µία
συµπλήρωση του ν. 2545/1997 για τις βιοµηχανικές και επιχειρηµατικές περιοχές. Επί της ουσίας αντικαθίσταται η ορολογία
«βιοµηχανική περιοχή», ΒΙΠΕ, και «βιοτεχνική περιοχή» µε τον
όρο «επιχειρηµατικό πάρκο», δίνοντας έµφαση στις δραστηριότητες του τριτογενούς τοµέα. Με το νοµοσχέδιο διευρύνεται το
φάσµα των επιχειρήσεων που επιτρέπεται να εγκατασταθούν
εντός των επιχειρηµατικών πάρκων, εκτός των µεταποιητικών
επιχειρήσεων και επιχειρήσεις του τριτογενούς τοµέα, όπως τα
logistics, οι ερευνητικές δραστηριότητες technopolis και το εµπόριο, γεγονός θετικό για τον τριτογενή τοµέα που έχει αυτή τη
στιγµή τη µερίδα του λέοντος στη χώρα µας.
Φθάνει όµως, αυτό; Θα µπορούσε να υπάρχει µία αναλογική
ανάπτυξη µεταξύ του πρωτογενούς, του δευτερογενούς και του
τριτογενούς τοµέα. Ο πρωτογενής όµως, τοµέας βρίσκεται στη
δύση του και αυτό, κύριε Υπουργέ, δεν είναι τίποτε άλλο από
χρόνιες πολιτικές επιλογές. Είµαστε µία χώρα που σε λίγο δεν
θα παράγει τίποτα. Θα έρχονται, όµως οι ξένοι επενδυτές και µε
βάση αυτά που νοµοθετείτε, θα τους χαρίζουµε τα πάντα και η
παραγωγική βάση της χώρας στο τέλος θα γίνει απλά ένας κακοπληρωµένος υπάλληλος, χωρίς δικαιώµατα στον κάθε ξένο
επενδυτή. Αυτό, όµως, νοµίζω δεν τιµάει κανέναν από εµάς.
Μία επιχειρηµατική περιοχή δεν ιδρύεται πλέον ως µοχλός
ανάπτυξη µιας περιοχής, αλλά πολύ περισσότερο είναι τα αναπτυξιακά δεδοµένα µιας περιοχής που προσδιορίζουν τη βιωσιµότητα της βιοµηχανικής περιοχής και θα ωθούν την επιχειρηµατική πρωτοβουλία. Ήδη από το ν. 2545/1997 το δικαίωµα δηµιουργίας βιοµηχανικών και επιχειρηµατικών περιοχών περιήλθε
σε ιδιωτικούς ή µικτούς φορείς που µπορούν να συστήνουν για
το σκοπό αυτό στο πλαίσιο των προβλέψεων του νόµου, ανώνυµες εταιρείες. Επιπλέον, η ΕΤΒΑ µε την ιδιωτικοποίησή της περιήλθε πλήρως στον έλεγχο της Τράπεζας Πειραιώς και
µεταβλήθηκαν οι όροι ίδρυσης βιοµηχανικών περιοχών από τη
στιγµή που προέχουν τα ιδιωτικοοικονοµικά κριτήρια.
Μπορούµε να κάνουµε κριτική και να επισηµάνουµε ότι πρέπει να υπάρξει ενεργότερη συµµετοχή του δηµοσίου στις διαδικασίες της διοίκησης και της διαχείρισης, κίνητρα για τη
συµµετοχή των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην όλη
διαδικασία. Στα επιχειρηµατικά πάρκα θα πρέπει να υπάρχει µέριµνα, ώστε να εξυπηρετούνται µε όσο το δυνατόν αυτοτελείς
εγκαταστάσεις και να συνδέονται µε µέσα µαζικής µεταφοράς ιδίως µέσα σταθερής τροχιάς, παραδείγµατος χάριν προαστιακός- γιατί έχει µεγάλη σηµασία ο συγκοινωνιακός και ο µεταφορικός σχεδιασµός στη λειτουργική και αειφορική οργάνωση του
συγκροτήµατος. Στις χωροθετήσεις αυτό είναι καθοριστικό.
Θα πρέπει σε αυτά τα επιχειρηµατικά πάρκα να υπάρξει µία
σιδηροδροµική διασύνδεση για τη µεταφορά των εµπορευµάτων. Επειδή είµαστε ακριβώς σε εκείνο το σηµείο που οι ∆ΕΚΟ
και όλοι οι οργανισµοί κοινής ωφέλειας και οι συγκοινωνίες ιδιωτικοποιούνται, σκεφθείτε να είχε ΟΣΕ τα χρήµατα που έπρεπε να
του είχαν δοθεί για την ανάπτυξή του και να µην ήταν σήµερα ο
ΟΣΕ σε αυτήν την κατάσταση, στην οποία οι εργαζόµενοι καλούνται να απολογηθούν για κάτι που δεν έχει να κάνει µε αυτούς, αλλά έχει να κάνει µε µία κακοδιαχείριση και µία κατασυκοφάντηση των εκάστοτε κυβερνήσεων που διαχειρίστηκαν τον
ΟΣΕ µε αυτόν τον τρόπο, πως θα µπορούσε ο ΟΣΕ να είχε αναπτυχθεί και οι εµπορευµατικοί σταθµοί του να είχαν λειτουργήσει
θετικά στη µεταφορά των εµπορευµάτων και στην ανάπτυξη των
δραστηριοτήτων των µικρών και πολύ µικρών επιχειρήσεων,
αλλά και των µεγάλων.
Άρα, θα πρέπει να υπάρξει µια άµεση διασύνδεση µε δηµόσια
µεταφορικά µέσα στα επιχειρηµατικά πάρκα για να µπορέσει να
λειτουργήσει όλο αυτό το πλέγµα, βάσει όµως των χαρακτηριστικών που θεωρούµε ότι θα βοηθήσουν στην ανάπτυξη και στην
αειφορία των επιχειρηµατικών πάρκων.
Θα έπρεπε να υπάρξει ανάληψη από πάρκα υποχρεωτικά δύσκολων κοινωνικών ζητηµάτων, όπως φορέων διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων. Θα τα ξαναναφέρω: Νοσοκοµειακά, µολυσµατικά, λυµατολάσπη. Αυτή η διαχείριση είναι µια δύσκολη δια-
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χείριση. Θα έπρεπε να υπάρχουν ειδικά επιχειρηµατικά πάρκα
που να µπορούν να διαχειριστούν όλα τα επικίνδυνα απόβλητα.
Μέχρι στιγµής δεν υπάρχει τίποτα. Είναι ανεξέλεγκτα και πετιούνται από εδώ και από εκεί µε πολύ µεγάλα προβλήµατα πρώτα
απ’ όλα στην υγεία των ίδιων των εργαζοµένων που καλούνται
να µεταφέρουν τα απόβλητα και µετά των υπόλοιπων πολιτών
και του περιβάλλοντος.
Επίσης, το γεγονός ότι από µόνα τους τα επιχειρηµατικά
πάρκα δεν µπορούν να λειτουργήσουν ως µοχλός ανάπτυξης, θα
πρέπει το πρόβληµα αυτό να το δούµε. Προφανώς, έχουµε µια
διαδικασία, αλλά µέχρι εκεί. Ακολουθούν τους κύκλους της οικονοµικής ύφεσης. Εγώ θα σας αναφέρω ότι καταθέσαµε και µε
συναδέλφους µια ερώτηση, όσον αφορά την «Αλεξάνδρεια Ζώνη
Καινοτοµίας» στη Θεσσαλονίκη. Τι έχει γίνει εδώ και χρόνια; Είναι
µία εταιρεία, η οποία δηµιουργήθηκε µε το ν. 3489/2006, συστήθηκε δηλαδή αυτή η ανώνυµη εταιρεία µε αρχικό µέτοχο το ελληνικό δηµόσιο και δυνατότητα συµµετοχής σταδιακά µετόχων
από τον ιδιωτικό τοµέα και µε αποστολή τη διαχείριση και ανάπτυξη της ζώνης καινοτοµίας στη Θεσσαλονίκη, η οποία θα είχε
µία εµβέλεια στην κεντρική Μακεδονία. Θα σας αναφέρω µόνο
τις ερωτήσεις: Πόσο κόστισε µέχρι τώρα η λειτουργία της εταιρείας και ποιος είναι ο σχεδιασµός της Κυβέρνησης για το µέλλον της; Πώς σκοπεύει η Κυβέρνηση να αντιµετωπίσει τα σοβαρά
προβλήµατα συγκρότησης ενός στρατηγικού σχεδιασµού για την
καινοτοµία και την ανάπτυξη της περιοχής της κεντρικής Μακεδονίας και ευρύτερα; Πώς θα αξιοποιηθούν τα τεράστια αποθέµατα σοβαρού ανθρώπινου επιστηµονικού δυναµικού και
ερευνητικής υποδοµής της περιοχής σε έναν ενιαίο σχεδιασµό;
Αυτά είναι τα ερωτήµατα, διότι δεν έχει γίνει τίποτα. ∆υστυχώς,
η «Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτοµίας» αυτή τη στιγµή δεν έχει κανένα αντικείµενο. Φαντάζοµαι ότι το Υπουργείο θα µας απαντήσει. ∆εν αρκεί, όµως, µόνο να µας απαντήσει. Το θέµα είναι να
µπορέσει να λειτουργήσει σε µία βάση που θα φέρει θετικά αποτελέσµατα για την κεντρική Μακεδονία.
Το άρθρο 7 αναφέρεται στην αρχική έγκριση ανάπτυξης επιχειρηµατικού πάρκου. Εάν παρέλθει άπρακτη η προθεσµία των
τριάντα ηµερών στις διοικητικές διαδικασίες για τη γνωµοδότηση, η απόφαση εγκρίνεται χωρίς γνωµοδοτήσεις. Αυτό συνιστά αποφυγή γνωµοδότησης.
Άρθρο 9: «Χρήση αιγιαλού και παραλίας στις ελεύθερες
ζώνες». Όπως προβλεπόταν και στο νόµο του 1997, θεσµοθετείται η παραχώρηση χρήσης αιγιαλού και εκµετάλλευσης λιµένων.
Προβλέπεται παραχώρηση για πενήντα χρόνια. Γιατί χρειάζεται
παραχώρηση αιγιαλού για το επιχειρηµατικό πάρκο ή δικαίωµα
αποκλειστικής χρήσης ή χρήση από τρίτους στην παραχωρούµενη έκταση αιγιαλού; Θα πρέπει να µας το εξηγήσουν και η Νέα
∆ηµοκρατία που κατέθεσε την πρόταση νόµου, αλλά και το
Υπουργείο και η Κυβέρνηση, διότι µε την ιστορία του fast track
όλα αυτά παραχωρούνται ή εκχωρούνται σε ιδιώτες επενδυτές.
Και εδώ έχουµε τα επιχειρηµατικά πάρκα.
Άρθρο 11: «Γνωµοδοτική Επιτροπή». Αφορά γνωµοδοτική επιτροπή για έγκριση επιχορήγησης των επιχειρηµατικών πάρκων,
η οποία παραπέµπεται σε ΚΥΑ.
Άρθρο 18: «Εσωτερική οργάνωση των λοιπών κατηγοριών ή
επιχειρηµατικών πάρκων». Η ίδρυση παραµένει σε καθεστώς
εκτός σχεδίου δόµησης.
Άρθρο 23: «Τα κίνητρα». Με εξαίρεση το ΦΠΑ, απαλλάσσονται
από κάθε φόρο, τέλος ή εισφορά, δικαίωµα ή άλλη επιβάρυνση
υπέρ του δηµοσίου νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου δήµων
και κοινοτήτων και κάθε δικαιοπραξία της εταιρείας ανάπτυξης
επιχειρηµατικού πάρκου που αφορά στην ίδρυση της εταιρείας,
στην κτήση της κυριότητας των αναγκαίων για την ίδρυση του
επιχειρηµατικού πάρκου εδαφικών εκτάσεων και κτηρίων ή
άλλου εµπράγµατου δικαιώµατος επ’ αυτών και στη µεταβίβαση
των δικαιωµάτων αυτών από την ΕΕΤΤ ή τη ∆ΕΠΑ προς τρίτους.
Προφανώς, πρέπει να υπάρχουν κίνητρα προς τις επιχειρήσεις
για τη µετεγκατάσταση, γιατί υπάρχει ένα κόστος, αν και ένα
σωστά οργανωµένο επιχειρηµατικό πάρκο θα συνιστούσε στην
πραγµατικότητα το ίδιο κίνητρο για την εκεί µετεγκατάσταση.
Ωστόσο, σ’ αυτήν τη γενίκευση της λογικής της φοροαπαλλαγής
εµείς είµαστε κάθετα αντίθετοι.
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Κύριοι συνάδελφοι, θέλω να πω ότι φαίνεται ως κάτι καλό η
ίδρυση επιχειρηµατικών πάρκων. Εάν, όµως, όλα όσα προανέφερα δεν ισχύσουν, εµείς δεν µπορούµε να στηρίξουµε ένα τέτοιο σχέδιο νόµου, που δεν βάζει πάνω από όλα την πραγµατική
ανάπτυξη και τις θέσεις εργασίας. Είναι θέµατα κοινωνικά, εργασιακά, οικονοµικά και περιβαλλοντικά και αυτά δεν διασφαλίζονται.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θέλω να ανακοινώσω προς το Σώµα ότι οι Υπουργοί
Εθνικής Άµυνας, Οικονοµικών, Εξωτερικών, ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων και Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας κατέθεσαν σχέδιο νόµου: «Κύρωση του
Μνηµονίου Κατανόησης (Memorandum of Understanding) µεταξύ του Υπουργείου Άµυνας της Ρουµανίας και του Υπουργείου
Εθνικής Άµυνας της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας που αφορά στη συνεργασία του Υπουργείου Άµυνας της Ρουµανίας µε το Πολυεθνικό Συντονιστικό Κέντρο Στρατηγικών Θαλασσίων Μεταφορών
της Αθήνας (ΠΟΣΚΕΣΘΑΜ – AMSCC)».
Το σχέδιο νόµου παραπέµπεται στην αρµόδια ∆ιαρκή Επιτροπή.
Το λόγο έχει ο Βουλευτής της Νέας ∆ηµοκρατίας κ. Σταύρος
Καλογιάννης.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Κύριε Καλογιάννη, δεν
είπα ότι εκλέγεστε στα Γιάννενα, γιατί είναι γνωστό.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Κύριοι συνάδελφοι, συζητούµε σήµερα µια πρόταση νόµου, την οποία είχαµε καταθέσει ως Νέα
∆ηµοκρατία στη Βουλή τον περασµένο Ιούλιο και αφορά στην
ανάπτυξη επιχειρηµατικών πάρκων. Επισηµαίνω, βέβαια, ότι η
πρότασή µας ήρθε προς συζήτηση στην αρµόδια ∆ιαρκή Επιτροπή µόλις τον περασµένο ∆εκέµβριο, µια ηµέρα µετά την παρουσίαση από το Υπουργείο Ανταγωνιστικότητας ενός παραπλήσιου σχετικού σχεδίου νόµου. Ο προγραµµατισµός αυτός, επιτρέψτε µου να πω, και η µεθόδευση που ακολουθήθηκε δεν τιµούν την Κυβέρνηση.
Συζητούµε, λοιπόν, µια σηµαντική κατά την άποψή µας πρόταση νόµου, µε σκοπό την ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας σε
µια περίοδο που η οικονοµία βρίσκεται σε βαθιά ύφεση, τη ρύθµιση της άναρχης χωροθέτησης των επιχειρήσεων, τη δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας, που τόσο ανάγκη έχει σήµερα η
κοινωνία.
Βασικός άξονας της πρότασής µας είναι η εναρµόνιση της
σχετικής νοµοθεσίας µε το θεσµοθετηµένο από τον Απρίλιο του
2009 ειδικό πλαίσιο χωροταξικού σχεδιασµού για τη βιοµηχανία,
που αποτελεί άλλωστε και το υπερκείµενο πλαίσιο κατευθύνσεων
για τη χωρική οργάνωση της βιοµηχανικής και βιοτεχνικής δραστηριότητας στη χώρα.
Επιτρέψτε µου, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εδώ να κάνω µια
παρένθεση και µια γενική αναφορά στο χωροταξικό σχεδιασµό
της χώρας, διότι αναφέρθηκε σ’ αυτό ο αγαπητός εισηγητής της
Πλειοψηφίας.
Γνωρίζετε ότι µέχρι το 2004 η χώρα στερούνταν χωροταξικού
σχεδιασµού. Ξεκινήσαµε, λοιπόν, µια τεράστια προσπάθεια. Αναθέσαµε τις σχετικές µελέτες, τις ολοκληρώσαµε, εξαντλήσαµε
το διάλογο µε τους φορείς και την κοινωνία και θεσµοθετήσαµε
από το 2008 γενικό χωροταξικό πλαίσιο και τρία ειδικά χωροταξικά πλαίσια για τον τουρισµό, τη βιοµηχανία, για τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, τα οποία αποτελούν καινοτοµία για τη
χώρα.
Ποια ήταν τότε η θέση του ΠΑΣΟΚ που ήταν στην Αντιπολίτευση; Λυπάµαι που θα το πω, αλλά ήταν µια σκέτη άρνηση. Σήµερα, που έγινε Κυβέρνηση, ποια είναι η θέση του ΠΑΣΟΚ;
Εφαρµόζει απολύτως και κατά γράµµα –και ορθώς κάνει- τα ειδικά χωροταξικά πλαίσια και το γενικό πλαίσιο. Αυτή είναι η
πραγµατικότητα.
Επανέρχοµαι, λοιπόν, στην πρότασή µας. Επιχειρούµε να εκσυγχρονίσουµε την υφιστάµενη νοµοθεσία για τη χωροθέτηση
και λειτουργία βιοµηχανικών και επιχειρηµατικών περιοχών, που
ισχύει από το 1997, λαµβάνοντας υπ’ όψιν τις κατευθύνσεις του
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ευρωπαϊκού πλαισίου πολιτικής για το µεταποιητικό τοµέα, ενώ
παράλληλα ρυθµίζουµε και θέµατα τα οποία ο παλιός ν.
2545/2007 άφηνε εκτός, δεν τα έθιγε, όπως για παράδειγµα είναι
η κυριότητα των χώρων και των υποδοµών.
Για την επίτευξη αυτών των στόχων απλοποιείται η διαδικασία
και ο απαιτούµενος χρόνος για τα νέα επιχειρηµατικά πάρκα µε
τη θεσµοθέτηση της διαδικασίας µιας νέας στάσης. Κάνουµε τα
πάρκα αυτά πιο ελκυστικά για την εγκατάσταση επιχειρήσεων,
ενώ παράλληλα στόχος µας είναι να ελαφρύνουµε τον αστικό
ιστό από δραστηριότητες που µπορούν να οργανωθούν σε οργανωµένους υποδοχείς.
Ειδικότερα, βάσει της πρότασης νόµου, η αδειοδότηση των
πάρκων απλοποιείται, καθώς, όπως περιγράφεται στα άρθρα 7
και 13, διακρίνεται πλέον σε δυο στάδια. Αρχικά, µε κοινή υπουργική απόφαση προσδιορίζονται τα όρια και η θέση του επιχειρηµατικού πάρκου, τα αναγκαία έργα που απαιτούνται για την
ανάπτυξή του και εγκρίνεται η µελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. ∆ίνεται έτσι η αρχική έγκριση ανάπτυξης ενός επιχειρηµατικού πάρκου. Η τελική έγκριση ανάπτυξης παρέχεται µε
απόφαση του Υπουργού Ανταγωνιστικότητας, αφού βεβαίως
προηγουµένως έχουν εγκριθεί οι σχετικές µελέτες, όπως για παράδειγµα η πολεοδοµική µελέτη, η µελέτη πράξης εφαρµογής, οι
τεχνικές µελέτες έργων υποδοµής.
∆ιευκολύνεται µε την πρότασή µας η χρηµατοδότηση δηµιουργίας ενός επιχειρηµατικού πάρκου. Θεσµοθετούνται κίνητρα
και αντικίνητρα, ώστε να ωθούνται οι επιχειρήσεις να εγκαθίστανται σε οργανωµένα επιχειρηµατικά πάρκα.
∆ιευρύνεται το φάσµα των κατηγοριών των επιχειρήσεων που
επιτρέπεται πλέον να χωροθετούνται σε επιχειρηµατικά πάρκα.
Αναφέροµαι στην εγκατάσταση των επιχειρήσεων του τριτογενούς τοµέα, για τις οποίες υπάρχουν πολύ σοβαρά προβλήµατα
χωροθέτησης λόγω έλλειψης κατάλληλων χώρων.
Παράλληλα, δίδεται η δυνατότητα ανάληψης της διοίκησης
των νέων επιχειρηµατικών πάρκων από νοµικό πρόσωπο µε τη
συµµετοχή και του οικείου δήµου.
Ρυθµίζονται, ακόµη, µε την πρόταση νόµου οι λοιπές κατηγορίες επιχειρηµατικών πάρκων. Πολύ ενδεικτικά µπορώ να αναφέρω, τα επιχειρηµατικά πάρκα εξυγίανσης και τα επιχειρηµατικά πάρκα ενδιάµεσου βαθµού οργάνωσης, τα οποία οριοθετούνται σε περιοχές στις οποίες υφίστανται άτυπες βιοµηχανικές συγκεντρώσεις, µε σκοπό την περιβαλλοντική εξυγίανσή
τους. Επισηµαίνω ότι οι κατηγορίες αυτές των επιχειρηµατικών
πάρκων προβλέπονται ρητά στο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τη
βιοµηχανία.
Τέλος, µε την πρόταση νόµου ρυθµίζονται θέµατα εποπτείας
των επιχειρηµατικών πάρκων. Είναι µια ρύθµιση που προβλεπόταν και στον παλιό νόµο. ∆υστυχώς, όµως, ποτέ δεν εκδόθηκε
το σχετικό προεδρικό διάταγµα. Στην πρόταση που καταθέτουµε, είναι ενσωµατωµένες οι σχετικές ρυθµίσεις. ∆εν απαιτείται, δηλαδή, η έκδοση κανονιστικής απόφασης.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ως Νέα ∆ηµοκρατία συνεχίζουµε να ασκούµε υπεύθυνη και δηµιουργική αντιπολίτευση. Καταθέτουµε πολύ συγκεκριµένες προτάσεις, για να πάει µπροστά
ο τόπος µας. Η συγκεκριµένη πρόταση για τα επιχειρηµατικά
πάρκα είναι ολοκληρωµένη, είναι απολύτως τεκµηριωµένη και
καλούµε την Κυβέρνηση, διαµέσου του αρµόδιου Υπουργού, να
την κάνει αποδεκτή.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Το λόγο έχει ο Βουλευτής της Νέας ∆ηµοκρατίας κ. Γεώργιος Βλάχος.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σ’ αυτή τη δύσκολη οικονοµική
συγκυρία είναι επιτακτική η ανάγκη να προχωρήσουµε γρήγορα
σε µέτρα που µπορούν να φέρουν ανάπτυξη και να αποφύγουµε
ένα βαθύ τέλµα ύφεσης. ∆υστυχώς, η Κυβέρνηση παρουσιάζει
αναπτυξιακό έλλειµµα το οποίο προσπαθεί να καλύψει µε επικοινωνιακή πολιτική. Επενδύει περισσότερο στην επικοινωνία, θα
έλεγα, και όχι στην ουσία, µε αποτέλεσµα είτε να ανακοινώνει
µέτρα που τελικά δεν υιοθετεί, είτε να υιοθετεί µέτρα που τελικά
δεν εφαρµόζει.
Η Νέα ∆ηµοκρατία από την αρχή που βρέθηκε στην αντιπολί-
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τευση έχει επιλέξει να ασκήσει µία υπεύθυνη πολιτική, να κρατήσει µία υπεύθυνη στάση ως Αξιωµατική Αντιπολίτευση από τη
µία, επισηµαίνοντας τα λάθη και τις παραλείψεις της Κυβέρνησης και από την άλλη, κάνοντας τις δικές της προτάσεις. Για το
λόγο αυτό καταθέσαµε αυτήν την πρόταση νόµου για τα επιχειρηµατικά πάρκα από τον Ιούλιο του προηγούµενου χρόνου στη
Βουλή. Αυτή η πρόταση ήταν µέσα στο πακέτο µέτρων χαµηλού
δηµοσιονοµικού κόστους που πρότεινε η Νέα ∆ηµοκρατία και ο
Πρόεδρος Αντώνης Σαµαράς, για να µπορέσει η χώρα µας να
βγει από την ύφεση και να µπει σε µία αναπτυξιακή τροχιά.
Βεβαίως, από την πλευρά της Κυβέρνησης αυτή η πρόταση
έµεινε για περίπου πέντε µήνες στα συρτάρια και µόνο µετά από
µεγάλο χρονικό διάστηµα –νοµίζω την παραµονή που θα ανακοινωνόταν κάποια πρόταση από τη πλευρά της Κυβέρνησηςήρθε στην επιτροπή. Η συζήτηση στην επιτροπή ήταν αναλυτική.
Η στάση της Κυβέρνησης ήταν απορριπτική.
Εδώ πραγµατικά πρέπει να διευκρινίσουµε τι ακριβώς θέλουµε
από την Αντιπολίτευση. Εµείς δώσαµε µία ολοκληρωµένη πρόταση, µία πρόταση που είχε βγει σε διαβούλευση επί ηµερών
Νέας ∆ηµοκρατίας και είχε παρουσιαστεί από τον Υφυπουργό
και συνάδελφο κ. Γιάννη Μπούγα. Είχαµε καταγράψει τις απόψεις όλων των ενδιαφεροµένων φορέων και της αγοράς, οι επιχειρήσεις περίµεναν πως και πως να προχωρήσει αυτό το
νοµοσχέδιο, αφού πίστευαν µαζί µε µας ότι δίνει λύσεις σε αρκετά µικρά ή µεγαλύτερα καθηµερινά προβλήµατα.
Εσείς τι κάνατε; Εσείς προτιµήσατε µέχρι σήµερα, δηλαδή δεκαπέντε µήνες που είστε Κυβέρνηση, να µην προχωρήσει αυτό
το νοµοσχέδιο, να µην υπάρξουν αυτές οι ρυθµίσεις έως ότου
προφανώς φέρετε κάτι το οποίο θα το πείτε δικό σας.
Ακούγοντας λοιπόν τους συναδέλφους κυρίως των κοµµάτων
που έχουν µιλήσει να µπαίνουν στην ουσία αυτού του νοµοσχεδίου και να συµφωνούν ή να διαφωνούν, ειλικρινά προβληµατίζοµαι και λέω πόσο χαµένη πάει αυτή η κουβέντα, όταν ξέραµε
ότι µέσα από αυτήν τη δηµιουργική κουβέντα, µέσα από τις τεκµηριωµένες εισηγήσεις όλων των συναδέλφων, µέσα από αυτή
την επιχειρηµατολογία, η δική σας θέση είναι να απορρίψει αυτό
το νοµοσχέδιο. Τι άχαρος είναι ο ρόλος µας στο Κοινοβούλιο;
Να µιλάµε για κάτι που λίγο πολύ όλοι συµφωνούµε αλλά που
εσείς θα το καταψηφίσετε, όπως το καταψηφίσατε και στην επιτροπή.
Και µετά έρχεστε και λέτε ότι θέλετε συναίνεση, ότι θέλετε η
Αντιπολίτευση να βοηθήσει. Εάν τη συναίνεση δεν την εννοείτε
ως συνενοχή, δεν υπάρχει καλύτερο παράδειγµα από αυτό που
συζητάµε αυτές τις µέρες.
Γι’ αυτό εγώ θα αποφύγω να µπω αναλυτικά στην ουσία του
νοµοσχεδίου, κάτι που έκανε ο συνάδελφος, Κωστής Χατζηδάκης, αλλά και ο Σταύρος Καλογιάννης, που ανέλυσαν την πρόταση νόµου. Γιατί εδώ πρέπει να ξεφύγουµε από ένα διαδικαστικό θέµα που όµως είναι ουσιαστικό. Και το κάνει ουσιαστικό η
δική σας έλλειψη διαλόγου αλλά και πραγµατικής συναίνεσης.
Περιµένουµε, λοιπόν, να ακούσουµε την άποψη της Κυβέρνησης και σήµερα την οποία ακούσαµε και στην επιτροπή για να
δούµε: Αυτή η πρόταση θα απορριφθεί γιατί δεν είναι ολοκληρωµένη; Εκεί προκαταβολικά εγώ σας απαντώ, κύριε Υπουργέ,
ότι θα µπορούσατε να έχετε κάνει τις δικές σας παρεµβάσεις, να
τις συµπληρώσετε, να έρθει πιο ολοκληρωµένη, αν θέλετε, να
έχει τη δική σας πολιτική σφραγίδα. Αυτό δεν σας το αρνείται
κανείς. Για όνοµα του Θεού! Όµως, δεν µπορείτε σήµερα να ξεφύγετε από εδώ λέγοντας ότι θα φέρουµε κάτι άλλο δικό µας
που ακόµα δεν το ξέρουµε, το ψάχνουµε, αλλά µέχρι τότε εµείς
αυτήν την πρόταση νόµου την απορρίπτουµε θεωρώντας δεδοµένο ότι αυτό που θα φέρετε θα είναι καλύτερο. Αυτό, όµως, δεν
το εγγυάται κανείς. Σοφός δεν χρήστηκε κανένας. Όλοι εδώ καταθέτουµε απόψεις και περιµένουµε αυτές οι απόψεις να δικαιώνονται από τα πράγµατα, από την ίδια τη ζωή και όχι να το λέµε
µόνο εµείς. Αλλιώς ξεκοβόµαστε από την κοινωνία.
Εσείς σήµερα λοιπόν εδώ, αποδεικνύετε ότι δεν ενδιαφέρεστε
πραγµατικά για την επίλυση αυτών των θεµάτων. Μα, θα µου
πείτε: Για τα επιχειρησιακά πάρκα µας λες; Εδώ η χώρα είναι εδώ
και ένα χρόνο χωρίς αναπτυξιακό νόµο γιατί προτιµήσατε να παγώσετε τον αναπτυξιακό νόµο της Νέας ∆ηµοκρατίας, δηλαδή
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να µην υπάρχει κανένα εργαλείο σε αναπτυξιακή τροχιά, όπως
είπα νωρίτερα, µέχρι να φέρετε κάποιον αναπτυξιακό νόµο εσείς
που εν πάση περιπτώσει, θεωρείτε µε την ίδια λογική ότι θα είναι
καλύτερος και θα δώσει λύσεις. Μα, ένα χρόνο δεν έχουµε τίποτε. Προτιµάτε το τίποτε από το να είναι πρόταση της Νέας ∆ηµοκρατίας.
Όµως, µπαίνουµε σε κρίσιµη φάση πια. Ο αρχικός καιρός που
όλα τα φορτώνατε στη Νέα ∆ηµοκρατία και σε προηγούµενες
κυβερνήσεις πέρασε. Ο κόσµος καταλαβαίνει πού είναι η αλήθεια, πού η υπερβολή, πού είναι το ψέµα. Από εδώ και πέρα, θα
δέχεστε καθηµερινά όλο και περισσότερο αυστηρή κριτική.
Θα πρέπει, λοιπόν, κάποια πράγµατα να µας πείτε και από το
Βήµα της Βουλής, εάν τα εννοείτε, εάν πράγµατι εννοείτε αυτό
που λέτε συναίνεση. Και αν την εννοείτε τη συναίνεση, πρέπει να
µας πείτε τι ακριβώς θέλετε. Να αποφασίζετε εσείς και να σας
χειροκροτούµε εµείς; ∆εν γίνεται. Να αποφασίζει η τρόικα, να
έρχεστε εδώ να µας κάνετε απαγγελία και να συµφωνούµε όλοι
στη Βουλή; Ούτε αυτό γίνεται. Να καθίσουµε σ’ ένα τραπέζι να
βάλουµε το πρόβληµα που έχει η χώρα µας -και είναι µεγάλο- και
ο καθένας να πει την άποψή του, σε κάτι να καταλήξουµε και όλοι
µαζί να το στηρίξουµε και εντός και εκτός της Βουλής, στην κοινωνία, αυτό η Νέα ∆ηµοκρατία σάς το έχει πει εδώ και καιρό,
αλλά δεν το κάνετε πράξη.
Για να µη χάσουν, λοιπόν, την έννοιά τους οι λέξεις, πρέπει να
ξεκαθαρίσετε τι ακριβώς θέλετε από εµάς. Εµείς θα επιµείνουµε
σ’ αυτήν την προσπάθεια, σ’ αυτόν τον εποικοδοµητικό λόγο
εντός και εκτός Βουλής, γιατί εµείς δεν θέλουµε να γίνουµε
ΠΑΣΟΚ. Γιατί εσείς υπερβάλατε όταν ήσασταν αντιπολίτευση.
Γιατί ξέρατε τα προβλήµατα και στρίβατε αλλού. Γιατί εσείς δείχνατε τους επενδυτές και τους απειλούσατε να µην έρθουν στην
Ελλάδα. Γιατί εσείς όταν µειώναµε τα ασφαλιστικά ταµεία, ηγηθήκατε της πορείας στο δρόµο µαζί µε τους διαδηλωτές που σήµερα στρέφονται εναντίον σας. Γιατί εσείς πήγατε στο λιµάνι και
είπατε να µην έρθουν οι Κινέζοι, γιατί την ανάπτυξη δεν θα τη
δώσετε σε τρίτους.
Αυτά κάνατε εσείς και αυτά θα σας συνοδεύουν. Εµείς δεν θα
τα κάναµε. Εµείς θα βοηθήσουµε την πατρίδα όσο περισσότερο
µπορούµε. Θα κάνουµε εποικοδοµητική κριτική σε όλα τα θέµατα, αλλά πρέπει για να έχει αποτέλεσµα η δική µας παρουσία
και η δική µας παρέµβαση, να ξεκαθαρίσετε και εσείς ποιο ρόλο
επιφυλάσσετε για τον εαυτό σας. Έτσι κι αλλιώς, τα πράγµατα
είναι σκληρά, είναι δύσκολα από εδώ και πέρα κάθε µέρα και περισσότερο. Γι’ αυτό έχετε έναν επιπλέον λόγο να ξεκαθαρίσετε
τη στάση σας, τη συµπεριφορά σας και την πολιτική σας.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας ∆ηµοκρατίας)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Το λόγο έχει ο Ανεξάρτητος Βουλευτής, κ. Ελευθέριος Αυγενάκης.
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ: Όχι Ανεξάρτητος, Βουλευτής της
∆ηµοκρατικής Συµµαχίας.
Η πρόταση νόµου που συζητούµε σήµερα, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, άπτεται του πολύ σηµαντικού θέµατος της βελτίωσης του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος αλλά και της ενίσχυσης
της ανταγωνιστικότητας της χώρας µας. Κρίνω, λοιπόν, σωστή
την τοποθέτηση της πρότασης νόµου που θέτει ως αναγκαία την
ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας, τη ρύθµιση της άναρχης χωροθέτησης των επιχειρήσεων και τη διευκόλυνση της ανάπτυξής
τους, τη δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας αλλά και τη δηµιουργία οικονοµίας κλίµακας από τη χρήση των κοινών υποδοµών.
Το βασικό ζήτηµα που προκύπτει ωστόσο είναι τι έχει κάνει η
Κυβέρνηση τόσο καιρό για τη βελτίωση του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας στη χώρα
µας. Επιπλέον, το ερώτηµα που ταλανίζει τους εγχώριους επιχειρηµατίες αλλά και όσους ενδιαφέρονται να επενδύσουν στη
χώρα µας, µικρούς ή µεγάλους –δεν έχει σηµασία- είναι γιατί δεν
προχωράει η Κυβέρνηση µε τις αναγκαίες παρεµβάσεις και
τοµές για τη βελτίωση του επιχειρηµατικού και φορολογικού περιβάλλοντος, τη ρύθµιση του πλαισίου λειτουργίας των επιχειρηµατικών πάρκων και την ψήφιση του νέου αναπτυξιακού νόµου
και τον περιορισµό της γραφειοκρατίας.
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Ως ∆ηµοκρατική Συµµαχία από την πρώτη στιγµή λάβαµε ξεκάθαρη θέση και επισηµάναµε ότι είµαστε εναντίον των µεγάλων
φόρων, των έκτακτων και συνεχώς αυξανόµενων φορολογικών
επιβαρύνσεων για όλους, εναντίον της περιοδικής αύξησης του
ΦΠΑ.
Κρίνουµε ως αναγκαία τη δηµιουργία ενός σταθερού φορολογικού περιβάλλοντος που δεν θα περιέχει φορολογικές εκπλήξεις για τους επιχειρηµατίες, µέσω έκτακτων εισφορών ή
συνεχώς αυξανόµενων νέων φόρων, διότι αυτές οι πρακτικές
αποτελούν ουσιαστικά αντικίνητρα για νέες επενδύσεις αλλά και
ανάπτυξη.
Στο πλαίσιο αυτό σηµειώνω ότι κατά τη συζήτηση του προϋπολογισµού και η ίδια η Πρόεδρος της ∆ηµοκρατικής Συµµαχίας,
κ. Μπακογιάννη, πρότεινε την εφαρµογή ενός ενιαίου φορολογικού συντελεστή της τάξεως του 20% στις επιχειρήσεις το ταχύτερο δυνατό, ενώ υπογράµµισε τη σηµασία για µαζική και
αποφασιστική άρση των εµποδίων στην επιχειρηµατικότητα. Το
βέβαιο είναι ότι µε την πρόταση αυτή συµφωνεί και το µεγάλο
µέρος της αγοράς. Άλλωστε στόχος µας ήταν -και παραµένει ως
∆ηµοκρατική Συµµαχία- να καταθέτουµε προτάσεις ρεαλιστικές
αλλά και εφαρµόσιµες.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η ∆ηµοκρατική Συµµαχία πιστεύει ότι η διάσωση της οικονοµίας της χώρας, αλλά και η επανεκκίνηση της αναπτυξιακής διαδικασίας, θα πρέπει να στηριχθεί
στη µικροµεσαία επιχείρηση και στην ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας, µε τον περιορισµό της γραφειοκρατίας, τη δηµιουργία
σταθερού φορολογικού περιβάλλοντος, αλλά και την παροχή ουσιαστικών κινήτρων και διευκολύνσεων.
Είµαστε βέβαιοι ότι ο ιδιωτικός τοµέας µπορεί να αποτελέσει
τον κινητήριο µοχλό ανάπτυξης, διότι πιστεύουµε ότι η επιχειρηµατικότητα, η δηµιουργικότητα και η καινοτοµία αποτελούν βασικά εργαλεία για να αντιστρέψουµε τη φθίνουσα πορεία της
οικονοµίας της χώρας µας.
Ως εκ τούτου, οφείλουµε µε συγκεκριµένες νοµοθετικές παρεµβάσεις να απαλλάξουµε την ιδιωτική πρωτοβουλία από τον
υπάρχοντα κρατικισµό, τις συντεχνίες, τις πολιτικές παρεµβάσεις, την υψηλή φορολόγηση, αλλά και την έλλειψη φορολογικής δικαιοσύνης.
Ταυτόχρονα, πρέπει να αναλογιστούµε σοβαρά τις αρνητικές
επιπτώσεις στους εργαζόµενους του ιδιωτικού τοµέα, πολλοί
από τους οποίους προσπαθούν να επιβιώσουν µε 700 ευρώ και
κάτω, ενώ αρκετοί απασχολούνται ακόµα και σήµερα ανασφάλιστοι. Ποιο συνδικάτο, αλήθεια, θα τους προστατεύσει αυτούς;
Ποιος αλήθεια θα ασχοληθεί επιτέλους σοβαρά µε τον ιδιωτικό
τοµέα;
Η µια µετά την άλλη οι επιχειρήσεις βάζουν λουκέτο, ενώ εκατόν πενήντα χιλιάδες εργαζόµενοι έχουν ήδη χάσει τη δουλειά
τους. Ορισµένοι απολύθηκαν µέσα σε µια ώρα. Καµµία κυβέρνηση, λοιπόν, δεν µπορεί να αγνοεί τον ιδιωτικό τοµέα, ειδικά
όταν αυτός σηκώνει ένα βάρος πολύ µεγαλύτερο από το δηµόσιο τοµέα. Πρέπει, λοιπόν, να πάψουµε να εστιάζουµε την προσοχή µας µόνο στο δηµόσιο τοµέα επειδή εκεί συντηρείται ο
κοµµατικός στρατός και να ασχοληθούµε σοβαρά µε την ιδιωτική πρωτοβουλία.
Ταυτόχρονα πρέπει να ρυθµιστεί και το πλαίσιο λειτουργίας
των βιοµηχανικών περιοχών της χώρας που διέπεται µέχρι σήµερα από τους ν. 4458/1965, ν. 742/1977 και ν. 2545/1997, βάσει
των οποίων υλοποιούνται ως και σήµερα οι υποδοµές σε βιοµηχανικές περιοχές, βιοµηχανικά πάρκα, τεχνοπόλεις και τεχνολογικά πάρκα.
Ωστόσο οι σύγχρονες αναπτυξιακές προκλήσεις, οι προκύπτουσες ανάγκες και τα συσσωρευόµενα προβλήµατα στις ΒΙΠΕ
της χώρας καθιστούν αναγκαίο τον εκσυγχρονισµό του υπάρχοντος νοµικού πλαισίου. Στο πλαίσιο αυτό επιτρέψτε µου να
σταθώ και να φέρω ως παράδειγµα τη βιοµηχανική περιοχή Ηρακλείου, προκειµένου να αναδείξω τα συγκεκριµένα προβλήµατα
που υπάρχουν και χρήζουν άµεσης αντιµετώπισης.
Ειδικότερα σηµειώνω, κύριε Υπουργέ, ότι η βιοµηχανική περιοχή Ηρακλείου αποτελεί µια βιοµηχανική περιοχή πανελλαδικής εµβέλειας µε µεγάλες δυνατότητες ανάπτυξης, ενώ φιλοξενεί περίπου τριακόσιες επιχειρήσεις, δηλαδή τεσσερισήµισι χι-
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λιάδες και πλέον εργαζόµενους.
Ιδιαιτέρως κρίσιµη για την εύρυθµη λειτουργία θεωρείται η
επίλυση των υπαρχόντων λειτουργικών προβληµάτων και η ουσιαστική αναβάθµιση των βασικών υποδοµών της που αναντίρρητα συνδέεται µε τη δηµιουργία ενός νέου ενιαίου φορέα
διαχείρισης.
Ως βασικά προβλήµατα αναφέρονται τα ζητήµατα της έλλειψης των υποδοµών, της αναγκαίας επέκτασης και του εκσυγχρονισµού του δικτύου φωτισµού, της ελεγχόµενης πρόσβασης,
της οδικής σύνδεσης της περιοχής µε το εθνικό τοπικό δίκτυο,
καθώς και η ανάπτυξη κοινωφελών υποδοµών. Αναγκαία θεωρείται για τη ΒΙΠΕ Ηρακλείου και η έγκριση της κυκλοφοριακής
µελέτης, αλλά και η ρύθµιση της κατανοµής και προστασίας των
κοινόχρηστων χώρων και της περιουσίας.
Σχετικά αναφέρεται ότι οφείλει να τακτοποιηθεί και το ζήτηµα
της πλήρους µεταβίβασης της κοινόχρηστης περιουσίας στο νέο
φορέα διαχείρισης, η ταυτόχρονη αποσαφήνιση των σχέσεων
δήµου και ΒΙΠΕ, του οποίου οι θέσεις και οι απόψεις οφείλουν να
γίνουν σεβαστές και η διασφάλιση του τρόπου είσπραξης των
κοινοχρήστων από το φορέα διαχείρισης, καθώς και γενικότερα
ο εκσυγχρονισµός του υπάρχοντος νοµικού πλαισίου.
Τέλος, υπενθυµίζω ότι τα προβλήµατα στη ΒΙΠΕ Ηρακλείου
και την ανάγκη συγκεκριµένων παρεµβάσεων είχε την ευκαιρία
να διαπιστώσει και ο ίδιος ο Υπουργός κατά την προσωπική επίσκεψη που είχε κάνει στο Ηράκλειο στις 4 Οκτωβρίου.
Ως εκ τούτου, οι εκατοντάδες επιχειρήσεις της ΒΙΠΕ Ηρακλείου και οι χιλιάδες εργαζόµενοι αναµένουν τις δικές σας ενέργειες και πρωτοβουλίες για την επίλυση των προβληµάτων που
τείνουν να παγιωθούν στη ΒΙΠΕ Ηρακλείου. Το κυριότερο είναι
ότι όλοι οι επιχειρηµατίες αναµένουν, από µέρους της Κυβέρνησης, τη λήψη συγκεκριµένων νοµοθετικών πρωτοβουλιών για
όλες τις βιοµηχανικές περιοχές της χώρας και µάλιστα µε ένα
χρονοδιάγραµµα.
Σας το ζητούµε και εµείς, ως ∆ηµοκρατική Συµµαχία και στηρίζουµε έµπρακτα τις συγκεκριµένες ρυθµίσεις, που σκοπό
έχουν τη βελτίωση του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος, αλλά και
την ενίσχυση της ιδιωτικής πρωτοβουλίας και της ανταγωνιστικότητας της χώρας µας.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Και εµείς ευχαριστούµε.
Κύριε Αυγενάκη, κάποια στιγµή πρέπει να κουβεντιάσουµε την
προσφώνηση, γιατί προϋπόθεση είναι να υπάρχει Κοινοβουλευτική Οµάδα και η σύσταση Κοινοβουλευτικής Οµάδας ορίζεται
από τον Κανονισµό. Κάποια στιγµή, όµως, να το λύσουµε αυτό το
θέµα για να µην υπάρχουν παρεξηγήσεις.
Το λόγο έχει ο Βουλευτής του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού, κ. Αϊβαλιώτης.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Να λέτε και την περιφέρεια, γιατί δεν ξέρουµε τι γίνεται µε
σας, στο ΠΑΣΟΚ, µπορεί να γίνουν αιφνιδιαστικά εκλογές. Να
λέµε και το «Β’ Αθηνών», γιατί µιλάµε και για εκλογικούς αιφνιδιασµούς.
∆εν ξέρω εάν ο κ. Ξυνίδης έχει κάτι να πει σχετικά µε τους
εκλογικούς αιφνιδιασµούς. Εγώ σταµατάω να µιλάω αν θέλετε
να µας πείτε αν θα γίνουν ή όχι εκλογές, γιατί είστε στενός συνεργάτης του Πρωθυπουργού. ∆εν θέλετε!
Πριν παραδώσει ο κ. Καραµανλής την εξουσία, µε τον τρόπο
που την παρέδωσε, διαβάζαµε στην αιτιολογική έκθεση του νοµοσχεδίου της Νέας ∆ηµοκρατίας για τα επιχειρηµατικά πάρκα
για κύριες επιλογές της Κυβέρνησης, ανταγωνιστικότητα, ενθάρρυνση, στόχευση στη διευκόλυνση επιχειρηµατικής δράσης,
κίνητρα, µείωση, απλοποίηση, εξαφάνιση της γραφειοκρατίας
και πολλά άλλα, τα ίδια δηλαδή που ακούγονται εδώ και χρόνια.
Όµως, δεν κουνιέται φύλλο στην ελληνική οικονοµία και όχι
µόνο αυτό. Ο Πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Επιµελητηρίων
κ. Κασσιµάτης ανέφερε ότι τους τελευταίους πέντε µήνες κλείνουν τέσσερις χιλιάδες επιχειρήσεις την ηµέρα. Το ανέφερε µε
δελτίο Τύπου σε όλα τα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης. Ο κ. Μίχαλος είπε ότι φέτος µια στις δύο επιχειρήσεις θα βάλει λουκέτο.
Άρα, «λουλουδάτος» και αισιόδοξος ο όρος «επιχειρηµατικά
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πάρκα» αλλά πρέπει να µπει δίπλα και ο όρος «κυβερνητικές παιδικές χαρές», ώστε να είναι δίπλα στα πάρκα και οι κυβερνητικές παιδικές χαρές, εσείς δηλαδή, τα δύο φθαρµένα κόµµατα,
αφού καταφέρατε το ακατόρθωτο.
Τόσα κοινοτικά πακέτα πέρασαν –βλέπω και τον κ. Μουσουρούλη που ήταν χρόνια ανώτατο στέλεχος της Κοµισιόν- από την
Ελλάδα, πακτωλός κοινοτικών κονδυλίων, ποµφόλυγες για επιχειρηµατικά πάρκα και βιοµηχανικές περιοχές, βαρύγδουπες
εξαγγελίες για επενδύσεις και τελικά τι έγινε; Έφυγαν οι επενδύσεις, πήγαν στα Σκόπια, στη Βουλγαρία, στην Τουρκία και πέτυχαν τα δύο φθαρµένα κόµµατα να αποβιοµηχανοποιήσουν την
Ελλάδα.
Εγώ τους αφιερώνω αυτήν τη φωτογραφία. Είναι το πρώτο ελληνικό υπερδεξαµενόπλοιο. Κατασκευάστηκε πριν πενήντα χρόνια, τέτοια µέρα. Πριν πενήντα χρόνια καθελκύστηκε το πρώτο
ελληνικό υπερδεξαµενόπλοιο για το Νιάρχο. Μπορούµε να πάµε
στο Σκαραµαγκά να δούµε τέτοιο υπερδεξαµενόπλοιο τώρα,
µετά από πενήντα χρόνια, στη δυνατή Ελλάδα της ΟΝΕ, του
ευρώ κ.λπ.;
Καταθέτω τη φωτογραφία για τα Πρακτικά γιατί δυστυχώς
µόνο σε αρχεία βλέπουµε αυτές τις φωτογραφίες πλέον.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Κωνσταντίνος Αϊβαλιώτης καταθέτει για τα Πρακτικά την προαναφερθείσα φωτογραφία, η
οποία βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της ∆ιεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Εµείς έχουµε 45% φορολογικούς συντελεστές, οι Βούλγαροι
10%. Τι να κάνουµε τα επιχειρηµατικά πάρκα; Για τι πράγµα µιλάµε, όταν θέλεις µεγεθυντικό φακό για να δεις το Πρόγραµµα
∆ηµοσίων Επενδύσεων; Έχει συρρικνωθεί µέχρι εξαφανίσεως.
Τι να κάνουµε τα επιχειρηµατικά πάρκα, όταν έχεις δηµόσια διοίκηση και γραφειοκρατία που παραπέµπει σχεδόν στην Τουρκοκρατία, σε τέτοιους ρυθµούς Τουρκοκρατίας; Τι να τα κάνουν
τα πάρκα οι επιχειρηµατίες όταν στις εφορίες, στην εποχή των
υπολογιστών και του TAXIS, η ∆ιεύθυνση Κεφαλαίου στον κάτω
όροφο, στην ίδια εφορία, δεν είναι on line συνδεδεµένη µε τη ∆ιεύθυνση Εισοδήµατος ή µε το ΦΠΑ; ∆εν είναι on line κι ας έχουµε
και υπολογιστές και ας έχουµε βάλει και το TAXIS! Είµαστε δηλαδή περίπου στην εποχή που καθελκύστηκε το πρώτο ελληνικό
δεξαµενόπλοιο, το 1960!
Τι να τα κάνουµε τα πάρκα και γιατί συζητάµε, όταν µια επένδυση στην Ελλάδα θέλει εξακόσιες ηµέρες και έξι χιλιάδες υπογραφές, όταν στην Τουρκία θέλει έξι υπογραφές και έξι ηµέρες;
Τι να τα κάνουµε τα πάρκα όταν µιλάµε το 2011 για το πώς θα
συµψηφίσουµε τα χρέη των επιχειρήσεων προς το κράτος µε τις
οφειλές του κράτους προς τις επιχειρήσεις; Μιλάµε για επιχειρηµατικά πάρκα, για επενδύσεις που «θα» γίνουν και δεν κοιτάµε
να σώσουµε όσες επενδύσεις έγιναν ήδη στην Ελλάδα κι είναι
έτοιµες, έτοιµες επενδύσεις που έχουν γίνει, αλλά κάποιος τους
«ψήνει το ψάρι στα χείλη».
Για παράδειγµα, αυτή εδώ η επιχείρηση παράγει προηγµένα
τεχνολογικά συστήµατα. Λέγεται DPM System Tecnology. Βρίσκεται στην Αργυρούπολη. Καταφέρνει και πουλάει, κύριε Ροντούλη –θα καταθέσω στα Πρακτικά το φυλλάδιο- προηγµένα
συστήµατα στο γαλλικό στρατό και στη γαλλική χωροφυλακή,
στη Gendarmerie. Πουλάει, λοιπόν, αυτά τα συστήµατα στο γαλλικό απόσπασµα που βρίσκεται στο Αφγανιστάν. ∆εν πουλάει
όµως στην Ελλάδα. ∆εν υπάρχει ελληνικός Στρατός ή Αστυνοµία ή Λιµενικό ή Πυροσβεστική ή οποιοσδήποτε που να ζήτησε
αυτό το προηγµένο σύστηµα που παράγει η DPM System Tecnology, η ελληνική εταιρεία που κάνει εξαγωγές στη Γαλλία.
(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)
Έλληνες εφευρέτες, λοιπόν: Μήπως ξέρετε τίποτα για κάποιον
κ. Κοντογούρη, ο οποίος είχε φτιάξει διακόσιες χιλιάδες αυτοκίνητα, τα περίφηµα «PONY» στη Θεσσαλονίκη, είχε φέρει ένα
βουνό λεφτά στη Ελλάδα κι έκλεισε; Να’ το το καινούργιο
«PONY». Αυτό εδώ είναι αυτοκίνητο που δοκιµάστηκε κι είναι
έτοιµο προς παραγωγή. Πάµφθηνο! Στην παραγωγή θα µπει µε
5.800 ευρώ. Αυτή θα είναι η λιανική τιµή. Περιµένει τώρα ο άν-
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θρωπος να δει πότε θα ξεµπλέξει από τις τράπεζες. Μιλάµε για
επιχειρηµατικά πάρκα, νέα τεχνολογία κι όλα αυτά. Ο Κοντογούρης έχει µπλέξει τώρα µε τις τράπεζες. ∆εν µπορεί να βάλει
σε παραγωγή το αυτοκίνητο, γιατί τον έχουν δέσει µε αλυσίδες
οι τράπεζες. ∆εν κινείται η Κυβέρνησή σας, παρ’ ότι έχω φέρει το
θέµα δέκα φορές στη Βουλή.
Καταθέτω λοιπόν, για να είναι στο αρχείο, το παρακάτω έγγραφο για να δείτε ένα ελληνικό αυτοκίνητο που είναι έτοιµο για
να παραχθεί στη Μακεδονία και δεν παράγεται, επειδή η Κυβέρνησή σας δεν «ξυπνάει», όπως δεν «ξύπναγε» και η κυβέρνηση
της Νέας ∆ηµοκρατίας.
(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)
Άλλο παράδειγµα. Αυτή εδώ την εταιρεία την ξέρει κανείς;
Είναι η «REPLICAR HELLAS» στην Κατερίνη. Τι έχει κάνει αυτή η
εταιρεία; Πήρε άδεια από την «PORSCHE» και φτιάχνει
«PORSCHE». Όχι συναρµολογεί, αλλά κατασκευάζει αυτοκίνητα
«PORSCHE» µε άδεια της «PORSCHE»! Αυτή είναι λοιπόν η εταιρεία «REPLICAR HELLAS» στην Κατερίνη, η οποία πρόσφατα,
πριν από µία εβδοµάδα, πήρε άδεια και από τη «MERCEDES» για
να παράγει το µοντέλο 300 SL Gullwing, ένα αυτοκίνητο το οποίο
έχει τιµή λιανικής στην Ευρώπη 170.000 ευρώ! ∆ηλαδή θα
έφερνε επίσης ένα βουνό λεφτά στην Ελλάδα. Όµως όχι, δεν
µπορούµε να δώσουµε έγκριση τύπου στη «REPLICAR HELLAS».
Είναι και παιδιά πάνω στα θεωρεία. «PORSCHE» φτιάχνουµε
στην Ελλάδα, στην Κατερίνη! Αυτό που βλέπετε, γίνεται στην Ελλάδα κι είµαστε περήφανοι γι’ αυτό. Όχι όµως! Η ελληνική διοίκηση, όλοι αυτοί οι «κάλοι» που έχει η ελληνική διοίκηση δεν τον
βοηθάνε να φτιάξει το αυτοκίνητο αυτό, να πάρει έγκριση τύπου
στην Ελλάδα. Στην Ελβετία όµως έγινε σε µια βδοµάδα! Πουλάει
στην Ελβετία ο άνθρωπος, πουλάει στη Γερµανία. ∆εν µπορεί
όµως να πουλήσει εδώ, επειδή το ελληνικό κράτος-«αρλούµπα»
τον έχει µπλοκάρει και δεν µπορεί να πάρει έγκριση τύπου. Ελπίζω ότι το Υπουργείο Υποδοµών να πάρει κάποια πρωτοβουλία
και να τελειώσει ο Γολγοθάς αυτού του Έλληνα της Γερµανίας.
Πρόκειται για µετανάστη Έλληνα από τη Γερµανία, τον Ηλία το
Γαγανέλη.
(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)
Εγώ λοιπόν, επειδή ακούω τόσα πολλά για τα πάρκα, θα ήθελα
να ακούσω κι από την Κυβέρνηση τι θα κάνει αµέσως, για να µην
κλείσουν οι υπάρχουσες επιχειρήσεις που κινδυνεύουν. Κι αφήστε κι εσείς και η Νέα ∆ηµοκρατία τα µεγαλεπήβολα περί πάρκων και όλα τα υπόλοιπα, γιατί παραµένετε δυστυχώς δύο
αµέριµνες «παιδικές χαρές»!
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω προς το Σώµα ότι από τα
άνω δυτικά θεωρεία παρακολουθούν τη συνεδρίασή µας, 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 δύο µαθητές και µαθήτριες και τέσσερις εκπαιδευτικοί
από το Γυµνάσιο Ανδραβίδας Ηλείας.
Η Βουλή τους καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Το λόγο έχει ο Βουλευτής της Νέας ∆ηµοκρατίας, κ. Σταύρος
Καλαφάτης.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ: Κύριε Υπουργέ, κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η πρόταση νόµου για την ανάπτυξη
των επιχειρηµατικών πάρκων από την πλευρά της Νέας ∆ηµοκρατίας έρχεται να καλύψει ένα σηµαντικό κενό, µια σηµαντική
ενότητα, που αφορά τη διευκόλυνση της επιχειρηµατικής δράσης στη χώρα µας.
Είναι εδραία πεποίθηση δικιά µας, στη Νέα ∆ηµοκρατία, ότι οι
βασικοί πυλώνες, για να µπορέσουµε να προχωρήσουµε µπρο-
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στά, είναι ο τοµέας της ανάπτυξης κι ο τοµέας βεβαίως του υγιούς επιχειρείν, η ενίσχυση δηλαδή της επιχειρηµατικότητας,
αφού πιστεύουµε ακράδαντα ότι ο µόνος ασφαλής δρόµος που
οδηγεί σ’ ένα καλύτερο αύριο τη χώρα µας µπορεί να έρθει
πραγµατικά µέσα από οικοδόµηση δρόµων υγιούς επιχειρηµατικότητας για το µέλλον της χώρας µας, για να προχωρήσουµε δυνατά µπροστά.
Αυτό, αν θέλετε, πιστοποιήθηκε και οικοδοµήθηκε και κατά τη
διάρκεια της διακυβέρνησης της χώρας από τη Νέα ∆ηµοκρατία
τα προηγούµενα πεντέµισι χρόνια πριν από το 2009, είτε όσον
αφορά το κοµµάτι των δηµοσίων έργων, των µεγάλων έργων
υποδοµής στον τοµέα της ανάπτυξης, µέσα από τις συµπράξεις
δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα ή ακόµη και από τις συµβάσεις παραχώρησης, αλλά κυρίως µέσα από την ενεργοποίηση, υιοθέτηση και δραστηριοποίηση συγκεκριµένων εργαλείων που
βοηθούν την επιχειρηµατικότητα, είτε αυτό ήταν το Ταµείο Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων, όργανο βέβαια το οποίο λοιδορήθηκε τότε από την Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ
σχετικά µε την αποτελεσµατικότητά του και βεβαίως στην πράξη
δικαιώθηκε και δικαιώθηκε κι η κυβέρνηση τότε της Νέας ∆ηµοκρατίας, αφού πάνω από πενήντα χιλιάδες επιχειρήσεις µπόρεσαν να αξιοποιήσουν αυτό το χρηµατοδοτικό εργαλείο είτε από
το ΕΣΠΑ, το οποίο είναι επίσης ένα βασικό, σηµαντικό εργαλείο
είτε από τον αναπτυξιακό νόµο, που µετά από δώδεκα µήνες
έφερε η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ και συζητείται αυτήν τη στιγµή
στην ελληνική Βουλή, χωρίς βεβαίως να έχει τον αναπτυξιακό χαρακτήρα που εµείς επιθυµούµε -αλλά σε κάθε περίπτωση είναι
επιτέλους ένα βήµα προς τα µπροστά- είτε αφορά βεβαίως και
νέα χρηµατοδοτικά εργαλεία, όπως είναι το «Jessica», το «Jasmine» κι άλλα χρηµατοδοτικά εργαλεία, τα οποία ουσιαστικά
δροµολογήσαµε όσο ήµαστε στην Κυβέρνηση της χώρας και
σπρώχνουµε, αν θέλετε, αυτή τη στιγµή, βάζουµε τη φωνή µας,
για να µπορέσει η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ να τα ενεργοποιήσει
και να τα «τρέξει», προς όφελος της υγιούς επιχειρηµατικότητας.
Και βέβαια είναι και µια ευκαιρία µέσα απ’ αυτήν την πρόταση
νόµου πραγµατικά να αποδείξουµε πώς µπορούµε εµείς οι πολιτικοί να εννοήσουµε στην πράξη τη συναίνεση. Είναι πραγµατικά
πολύ δύσκολη η συγκυρία, είναι κοµβικό το σηµείο που βρίσκεται η οικονοµία της χώρας µας και βεβαίως η προοπτική και νοµίζω –το είχε πει από τη δική µας πλευρά και ο κ. Χατζηδάκης- ότι
θα µπορούσε να επιδειχθεί ένα διαφορετικό πρόσωπο από την
πλευρά της Κυβέρνησης όσον αφορά την αποδοχή της πρότασης της Νέας ∆ηµοκρατίας, ιδιαίτερα δε όταν η αντίστοιχη πρωτοβουλία που έρχεται αµέσως µετά από την πλευρά της
Κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ σε συντριπτικό ποσοστό βασίζεται στον
κορµό της πρότασης της Νέας ∆ηµοκρατίας. Και νοµίζω ότι αυτό
θα ήταν κάτι το οποίο θα µπορούσε να δηµιουργήσει νέα δεδοµένα. Εναπόκειται βέβαια στο πολιτικό θάρρος που µπορεί και
οφείλει να επιδείξει το ΠΑΣΟΚ σ’ αυτήν τη συγκεκριµένη συγκυρία.
Βέβαια στο συγκεκριµένο νοµοσχέδιο υπάρχουν τρεις συγκεκριµένοι άξονες που δείχνουν, αν θέλετε, τα καινοτόµα, προοδευτικά, φιλελεύθερα και ενθαρρυντικά, όσον αφορά την
επιχειρηµατικότητα, στοιχεία.
Το πρώτο αφορά την απλούστευση των διαδικασιών, µε τη δηµιουργία one stop shop και τον περιορισµό της γραφειοκρατίας
στη διαδικασία αδειοδότησης νέων επιχειρηµατικών πάρκων.
Είναι πολύ σηµαντικό. Γνωρίζετε πολύ καλά -το έχουµε ακούσει,
κύριε Υπουργέ- και βλέπετε ότι όλοι οι φορείς του εµπορίου, των
επιχειρήσεων σε κάθε νοµοθετική πρωτοβουλία που φέρνετε στη
Βουλή µιλάνε για την άρση της γραφειοκρατίας. Θα ήθελα, λοιπόν, κι εγώ από εδώ, µε τη δικιά µου, αν θέλετε, συµβολή να
ενώσω τη φωνή µου µε όλους εκείνους που λένε ότι πρέπει να
κάνουµε πιο σηµαντικά βήµατα για την άρση της γραφειοκρατίας και για την αποκέντρωση. Σηµαντικό κοµµάτι είναι αυτό το
οποίο λαµβάνω και για την αποκέντρωση και για την ενίσχυση
της περιφέρειας, αυτό που γίνεται στον επενδυτικό νόµο αυτήν
τη στιγµή, όπου βλέπουµε µια προσπάθεια πραγµατικά της αποκέντρωσης και της ενίσχυσης της επιχειρηµατικότητας µέσα από
την άρση της γραφειοκρατίας στην περιφέρεια όσον αφορά τη
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βόρειο Ελλάδα. Κι αυτό είναι κάτι το σηµαντικό και το επισηµαίνω, ακριβώς για να δείξω ότι οποιαδήποτε πρωτοβουλία κινείται προς την απελευθέρωση των δηµιουργικών δυνάµεων της
επιχειρηµατικής κοινότητας αυτή θα τύχει, αν θέλετε, ενθάρρυνση από την πλευρά τη δικιά µας όσον αφορά το σηµείο αυτό,
ακριβώς για να δείξουµε και τον υπεύθυνο τρόπο µε τον οποίο κινούµαστε.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει η Β’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΡΟ∆ΟΥΛΑ ΖΗΣΗ)
Βεβαίως ένα άλλο στοιχείο αφορά τη διαδικασία υλοποίησης
των επιχειρηµατικών πάρκων σε δύο στάδια και µε τρόπο ώστε
να εξασφαλίζονται από τυχόν εµπλοκές στη διοικητική διαδικασία. ∆εν θα καθυστερούν το τεχνικό σκέλος της επένδυσης. Και
βέβαια ένα τρίτο, που αφορά την απλούστευση των διαδικασιών,
είναι ότι καλύπτονται τα υπάρχοντα κενά στην ελληνική νοµοθεσία σχετικά µε την ανάπτυξη και οργάνωση επιχειρηµατικών πάρκων.
Όµως όσον αφορά και στο επίπεδο της οργάνωσης των δραστηριοτήτων και µε τη ρύθµιση της άναρχης χωροθέτησης επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων, που σήµερα οδηγούν στην
υποβάθµιση του περιβάλλοντος και της ποιότητας της ζωής των
πολιτών, γίνονται σηµαντικά βήµατα αλλά κυρίως µε τη διεύρυνση των δραστηριοτήτων που µπορούν να εγκατασταθούν σ’
ένα επιχειρηµατικό πάρκο.
Αυτή η διεύρυνση των επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων βοηθάει πάρα πολύ, κύριε Υπουργέ της Περιφερειακής Ανάπτυξης,
ιδιαίτερα την περιφερειακή ανάπτυξη. Αν συνειδητοποιήσουµε
ότι µιλάµε πλέον µέσα από αυτήν την πρόταση νόµου της Νέας
∆ηµοκρατίας για ένταξη και του τριτογενούς τοµέα στις επιχειρηµατικές δράσεις µέσα από αυτήν την πρωτοβουλία, δηλαδή,
κέντρα logistics, γνωρίζετε πολύ καλά πόσο σηµαντικό είναι να
αναπτύξουµε την έννοια του logistics, ιδιαίτερα στη βόρεια Ελλάδα -και θα έλεγα όχι µονάχα µε αποκλειστικό κέντρο τη Θεσσαλονίκη αλλά και άλλες περιοχές της βορείου Ελλάδας
ιδιαίτερα δε προς την ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη- πόσο
σηµαντικό είναι το να ενταχθούν τέτοιου είδους δραστηριότητες
µέσα στις δραστηριότητες των βιοµηχανικών πάρκων, όπως
ακριβώς ορίζεται µέσα από την πρωτοβουλία της Νέας ∆ηµοκρατίας.
Η ενεργειακή έρευνα είναι, επίσης, πολύ σηµαντικός τοµέας.
Θυµίζω στους συναδέλφους, ότι το ζήτηµα της ενέργειας είναι
νούµερο ένα στην ευρωπαϊκή ατζέντα πλέον, σε επίπεδο πανευρωπαϊκό και παγκόσµιο, αλλά πλέον και σε επίπεδο των εθνικών
πολιτικών, που απαρτίζουν την ατζέντα του κάθε κράτους. Και
βεβαίως, και τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, που είναι µέρος
ακριβώς αυτής της ενεργειακής πολιτικής, που όλα τα κράτη
εφαρµόζουν. Αλλά αυτοί οι τοµείς, που είναι πολύ σηµαντικοί, θα
µπορούσαν να αποτελέσουν κοµµάτι των δραστηριοτήτων που
ασκούνται µέσα στα επιχειρηµατικά πάρκα.
Τέλος, είναι σηµαντικό το να δίνεται η δυνατότητα, όπως προβλέπει η δικιά µας πρόταση, σε φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης να γίνονται ουσιαστικές συµµετοχές σ’ αυτήν τη δραστηριότητα, για να µπορέσει να υπάρχει ένα διαρκές και συνεχές ενδιαφέρον από την τοπική κοινωνία και από τους εκφραστές της,
για να µπορέσει να έχει βιωσιµότητα το οποιοδήποτε project.
Ο τρίτος άξονας, είναι ο άξονας των κινήτρων για εγκατάσταση, όπου µέσα από την πρότασή µας, αναφέρουµε µια σειρά
από φορολογικά κίνητρα για να µπορέσει να γίνει, αν θέλετε, πιο
ελκυστική η επένδυση στα συγκεκριµένα πάρκα, ρυθµίζονται θέµατα επιχορήγησης έργων υποδοµής, προσελκύονται επιχειρήσεις χαµηλής όχλησης, που είναι ο µεγαλύτερος όγκος επιχειρήσεων, παρέχονται ευνοϊκότεροι όροι δόµησης στα επιχειρηµατικά πάρκα, διευκολύνεται η χρηµατοδότηση της δηµιουργίας
επιχειρηµατικού πάρκου, καταργούνται οι παρεκκλίσεις σε
όρους δόµησης βιοµηχανικών κτηρίων για τις εκτός σχεδίου περιοχές, µε σκοπό να ωθηθούν οι επιχειρήσεις να εγκατασταθούν
οργανωµένα στα επιχειρηµατικά πάρκα.
Άρα, µέσα από αυτήν τη σειρά των επιχειρηµάτων, πιστεύουµε
ότι η δική µας η πρόταση έχει σηµαντικά στοιχεία, για να µπορέσει να τύχει αποδοχής, κύριε Υπουργέ, από την πλευρά σας. ∆εν
είναι θέµα ποιος θα πιστωθεί, αν θέλετε µια πρωτοβουλία. Το
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θέµα είναι να το πιστωθεί η επιχειρηµατική κοινότητα, η ελληνική
οικονοµία. Και µην αµφιβάλλετε, το είπε και ο κ. Χατζηδάκης
προηγουµένως ότι οποιαδήποτε κίνηση είτε πρότασης είτε αποδοχή πρότασης από κάποιο πολιτικό σχηµατισµό, εφόσον αυτό
κατατείνει στο να εξυπηρετήσει –µε την καλή έννοια του όρουστο να απελευθερώσει δυνητικές δυνάµεις επιχειρηµατικότητας
ιδιαίτερα δε της περιφέρειας, αυτό, αν θέλετε, θα το πιστωθεί
όλο το πολιτικό σύστηµα, αλλά και κυρίως αυτός που έχει την
πρωτοβουλία ακόµα και για την αποδοχή µίας τέτοιας πρότασης.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε τον κ. Καλαφάτη.
Το λόγο έχει τώρα, ο Βουλευτής της Νέας ∆ηµοκρατίας, κ.
Κωνσταντίνος Μουσουρούλης.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κυρία
Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, η πανδηµία ανεργίας που µαστίζει τη χώρα
δεν αντιµετωπίζεται µε φιλολογικές απαντήσεις στα ζητήµατα
ανάπτυξης. Και λέω φιλολογικές, διότι όπως έχουµε διαπιστώσει
οι νοµοθετικές πρωτοβουλίες σας για τον αναπτυξιακό νόµο, για
το Εθνικό Ταµείο Επιχειρηµατικότητας και Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ),
τη µετεξέλιξη του ΤΕΜΠΜΕ δηλαδή, για το Σχέδιο Νόµου «Επιτάχυνση και διαφάνεια υλοποίησης Στρατηγικών Επενδύσεων
(Fast Track) και το «Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης Προσωπικών και Κεφαλαιουχικών Εταιρειών» φάνηκε στην πράξη, ότι
παραµένουν σε φιλολογικό επίπεδο. Με την πρόταση νόµου που
καταθέσαµε, δώσαµε ακόµα ένα δείγµα συνέπειας και ευθύνης.
Προτείνουµε και εξειδικεύουµε µέτρα για τη γρήγορη ανάκαµψη
της οικονοµίας. Και αυτό αποφεύγοντας τη στείρα αντιπαράθεση, όπως µας είχε συνηθίσει το ΠΑΣΟΚ ως Αντιπολίτευση.
∆υστυχώς, όµως την ίδια αδιέξοδη τακτική συνεχίζετε και
τώρα που είστε Κυβέρνηση. Όχι µόνο δεν αποδέχεστε ένα πλήρες σχέδιο, όπως αυτό που συζητάµε, αλλά ταυτόχρονα, ανακοινώσατε ένα άλλο, σχεδόν παρόµοιο. Θα ρωτούσε κάποιος: Τι
σας εµπόδιζε να αποδεχθείτε και να βελτιώσετε το δικό µας; Αν
θυµάµαι καλά θα ήταν η δεύτερη φορά, που µια Κυβέρνηση αποδέχεται Πρόταση Νόµου της Αντιπολίτευσης και αυτό, κατά τη
γνώµη µου, θα έδινε ένα ιδιαίτερα θετικό µήνυµα στην ελληνική
κοινωνία. Εσείς µας λέτε: «Συναινέστε», αλλά µόνο σ’ αυτά που
προτείνετε εσείς.
Αν η πρόταση νόµου που καταθέσαµε, είχε ψηφιστεί από τον
Ιούλιο, θα είχαµε πετύχει: Μια νέα εκσυγχρονισµένη νοµοθεσία
για τα επιχειρηµατικά πάρκα. Μια ρύθµιση της άναρχης χωροθέτησης στις περιοχές που έχουµε άτυπες βιοµηχανικές συγκεντρώσεις. Στήριξη της επιχειρηµατικότητας. Απλοποίηση των
διαδικασιών. Κίνητρα για την εγκατάσταση επιχειρήσεων σε οργανωµένες περιοχές. Και εδώ σας θυµίζω ότι εµείς στον Αναπτυξιακό Νόµο ν.3299/2004 είχαµε θεσπίσει τέτοιου είδους
κίνητρα.
Τι πέτυχε µέχρι τώρα µε την πολιτική της η Κυβέρνηση; Κατά
τη γνώµη µου, αδράνεια σε όλο το φάσµα της ανάπτυξης. Γιατί
πράγµατι, είναι πολύ δύσκολο το να πετύχεις ανάπτυξη. Το πιο
εύκολο είναι, να βάζεις φόρους και να µειώνεις µισθούς και συντάξεις. Θα σας δώσω ένα παράδειγµα. Η πρόταση νόµου που
καταθέσαµε επιτρέπει σε ερευνητικά κέντρα να αναπτύσσουν
συνέργειες µε επιχειρήσεις που εγκαθίστανται σε ένα επιχειρηµατικό πάρκο και µάλιστα, µε χρηµατοδότηση των ΠΕΠ ή του
Επιχειρηµατικού Προγράµµατος «Επιχειρηµατικότητα και Ανταγωνιστικότητα».
Βλέπουµε, λοιπόν, ότι και το νοµοθετικό εργαλείο υπήρχε,
αλλά και οι πόροι. Θα µπορούσαν, λοιπόν, να έχουν γίνει ιδιαίτερα σηµαντικά πράγµατα, όλο αυτό το διάστηµα που διέρρευσε. Η απάντηση στο γιατί δεν έγιναν όλα αυτά, µπορεί να
αναζητηθεί στο σκεπτικό της παραίτησης του Γενικού Γραµµατέα Έρευνας και Τεχνολογίας του κ. Α. Μητσού.
Κύριε Υπουργέ, χρειάζεται σχέδιο, συνέργεια και σύνθεση. Θα
µπορούσατε, για παράδειγµα, να είχατε προβλέψει στον Αναπτυξιακό Νόµο -που συζητάµε τώρα στην Επιτροπή Παραγωγής
και Εµπορίου, να συνδέσετε το θέµα των επιχειρηµατικών πάρκων µε τα επενδυτικά κίνητρα. ∆εν το κάνατε. Το κάνατε όµως
για το ΕΤΕΑΝ, παρ’ όλο που δεν έχει ψηφιστεί ακόµη.
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Κατά τη γνώµη µου, έστω και έτσι, είναι απαραίτητο να αξιοποιήσουµε µε έξυπνο τρόπο τα επιχειρηµατικά πάρκα.
Είχα καταθέσει µια πρόταση όταν συζητούσαµε στην επιτροπή
για την εµπλοκή της «Επενδύστε στην Ελλάδα ΑΕ» στο θέµα της
προβολής και της προώθησης των επιχειρηµατικών πάρκων στο
εξωτερικό.
Τώρα θα καταθέσω µια δεύτερη πρόταση σε εσάς και στα
Πρακτικά, που αφορά στην κάλυψη των ενεργειακών αναγκών
σε ένα επιχειρηµατικό πάρκο µέσω συµπράξεων δηµόσιου-ιδιωτικού τοµέα, µε βάση το τρίπτυχο: Καταναλώνω, επενδύω, ωφελούµαι. Πρόκειται για σύµπραξη στην ηλεκτροπαραγωγή, µέσα
στο επιχειρηµατικό πάρκο είτε µε τη δηµιουργία µιας εταιρείας
ειδικού σκοπού από τις επιχειρήσεις του πάρκου είτε µε τη δηµιουργία µιας εταιρείας µε συµµετοχή ιδιωτών επενδυτών εκτός
πάρκου. Ο στόχος της πρότασής µου είναι η κάλυψη της αιχµής
της ζήτησης ενέργειας µέσα σε µια βιοµηχανική περιοχή, όπου
η ζήτηση είναι δεδοµένη και άρα υπάρχει ελκυστικότητα να γίνονται επενδύσεις από τρίτους. Αναθέτουσα αρχή θα µπορούσε
να είναι ο φορέας διαχείρισης του πάρκου.
Η πρόταση που σας καταθέτω, κύριε Υπουργέ, είναι πλήρης.
Αξιολογήστε την. Νοµίζω δε ότι πρέπει να τη λάβετε υπ’ όψη.
∆ιότι αν µέσα σε ένα επιχειρηµατικό πάρκο προσφέρουµε ενέργεια σε ελκυστικές τιµές, θα είναι ένα ακόµα κίνητρο για το οποίο
δεν θα χρειαστούν πόροι από τον προϋπολογισµό, από το Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής, κ. Κωνσταντίνος Μουσουρούλης, καταθέτει για τα Πρακτικά της Βουλής το προαναφερθέν
έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της ∆ιεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Θα ήθελα να κλείσω την παρέµβασή µου αυτή, ρωτώντας για
ένα συγκεκριµένο θέµα. Τον Φεβρουάριο του 2010, η προκάτοχός σας στο Υπουργείο, κ. Κατσέλη, κ. Μπιρπίλη, και η Τράπεζα
Πειραιώς είχαν ανακοινώσει ένα φιλόδοξο σχέδιο τετραετούς
διάρκειας.
Το σχέδιο αυτό είχε τρεις πτυχές. Η πρώτη αφορούσε στην
αναβάθµιση υφιστάµενων ΒΙΠΕ, ΒΙΟΠΑ, κ.λπ.. Η δεύτερη στη δηµιουργία τριών νέων πράσινων βιοµηχανικών πάρκων και η τρίτη
στη δηµιουργία δέκα νέων περιβαλλοντικών επιχειρηµατικών
πάρκων σε νησιά. Πέρασε, ήδη, ένας χρόνος. ∆εν θα πω ότι αναλώθηκε το ένα από τα τέσσερα χρόνια. Αλλά τι ακριβώς έγινε µε
αυτή την πρωτοβουλία; Άρχισε η υλοποίηση; Τη συνεχίζει κάποιος άλλος Υπουργός, ως επισπεύδων; Υπήρξαν κριτήρια επιλογής των δέκα αυτών νησιών; Συζητήσατε µε κάποιον στα
νησιά; Τα λέω όλα αυτά, για να σας αποδείξω ότι πραγµατικά οι
προτάσεις σας είναι σε φιλολογικό επίπεδο. Και αν θέλετε, κύριε
Υπουργέ, και µια συµβουλή: Πρώτα να ωριµάζετε τα θέµατα και
µετά να τα ανακοινώνετε.
Ειδικά εγώ, που προέρχοµαι από νησιωτική περιοχή, από τη
Χίο, βρήκα εξαιρετικά θετική την πρωτοβουλία αυτή όταν ανακοινώθηκε. Και µάλιστα, άρχισα να ρωτώ για τον τρόπο µε τον
οποίο θα επιλεγούν αυτές οι δέκα περιοχές. Ένα χρόνο µετά,
σιωπή. ∆εν ξέρουµε τίποτα. Η πρωτοβουλία χάθηκε.
Η στάση σας σ’ αυτήν την πρόταση νόµου που συζητάµε σήµερα, αλλά και τέτοιου είδους πρακτικές από την πλευρά της
ηγεσίας των Υπουργείων δείχνουν µια στενόµυαλη προσέγγιση
της πολιτικής.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας ∆ηµοκρατίας)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε πολύ τον
κ. Μουσουρούλη.
Έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα, ότι ο Υπουργός ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων διαβίβασε
στη Βουλή, σύµφωνα µε το άρθρο 86 του Συντάγµατος και το
ν.3126/2003 περί «Ποινικής ευθύνης των Υπουργών», δικογραφία που φέρεται να αφορά σε διατελέσαντα Υφυπουργό.
Το λόγο έχει ο Ανεξάρτητος Βουλευτής κ. Αθανάσιος Λεβέντης.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριοι συνάδελφοι, φαίνεται ότι κάποια στιγµή τα κόµµατα της
εξουσίας η Νέα ∆ηµοκρατία και το ΠΑΣΟΚ συνειδητοποιούν ότι
πρέπει να υπάρξει κάποιος σχεδιασµός σ’ αυτόν τον τόπο. Μας
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φέρνουν σήµερα –και το χαιρετίζουµε αυτό- αυτήν την πρόταση
νόµου περί επιχειρηµατικών πάρκων.
Βέβαια, κύριοι της Νέας ∆ηµοκρατίας, τόσα χρόνια που κυβερνούσατε γιατί δεν το φέρατε; Την άλλη βδοµάδα διεκδικεί η
Κυβέρνηση αυτήν την τιµή, να φέρει δηλαδή ένα άλλο νοµοσχέδιο για τα επιχειρηµατικά πάρκα. Ερώτηµα: Τόσες δεκαετίες τι
κάνατε;
∆υστυχώς, είναι από τις αδυναµίες της ελληνικής πολιτείας να
µην έχουµε ούτε συντονισµό ούτε προγραµµατισµό ούτε να
έχουµε κάνει κάποιο χωροταξικό σχεδιασµό. Βλέπετε τι γίνεται
αυτήν τη στιγµή. Φύρδην µίγδην είναι κατεσπαρµένες οι διάφορες δραστηριότητες. Βέβαια, υπάρχουν στην περιοχή του Θριασίου καµµιά δεκαριά βιοµηχανικά, βιοτεχνικά και άλλα πάρκα.
Έχει γίνει το αδιαχώρητο. Τις συνέπειες τις υφίστανται οι κάτοικοι, τις υφίστανται οι πάντες, αλλά δυστυχώς και το περιβάλλον.
Φτιάχτηκε επί Νέας ∆ηµοκρατίας ο νόµος περί εµπορευµατικών κέντρων και δηµιουργήθηκε το εµπορευµατικό κέντρο του
Ασπροπύργου. Είναι µια τεράστια έκταση δυόµισι χιλιάδων
στρεµµάτων µε συντελεστή δόµησης 60%, όπου θα έρχεται όλη
η δραστηριότητα του Πειραιά. Θα έρχεται µε τα καράβια, µε το
τρένο και ό,τι άλλο µεταφέρουν οι νταλίκες από την Ελλάδα.
Ποια είναι η διέξοδος; Πού είναι οι υποδοµές; ∆εν υπάρχουν
δρόµοι. Κύριε Υπουργέ, πηγαίνετε σ’ αυτήν τη συφοριασµένη περιοχή του Θριασίου, του Ασπροπύργου, να δείτε αυτούς τους
ελικοειδείς, οφιοειδείς και πολλές φορές χωµατόδροµους. Πώς
θα περνάνε αυτά τα τεράστια αυτοκίνητα; Εποµένως εδώ πρέπει να δούµε συνολικά το θέµα. Αυτό δεν έχει γίνει και δυστυχώς
δεν φαίνεται να γίνεται και τώρα.
Για εµάς τα επιχειρηµατικά πάρκα έχουν θετικό πρόσηµο και
υπό προϋποθέσεις µπορούν να δώσουν µια σηµαντική ώθηση
στην ανάπτυξη της χώρας. Σαφώς και θέλουµε χώρους όπου θα
είναι µαζεµένες επιχειρήσεις, θα υπάρχουν αλληλεπιδράσεις σε
όλα τα επίπεδα και καλύτερες υποδοµές.
Η πιο σηµαντική προϋπόθεση, όµως, είναι η στόχευση της πολιτείας. Εξηγώ τι εννοώ. Ο στόχος δεν είναι να δηµιουργήσουµε
επιχειρηµατικά πάρκα µόνο και µόνο για να µαζευτούν όλες οι
επιχειρήσεις σε ένα µέρος και να κερδίζουν -και αυτό είναι
σωστό- από τη συνέργειά τους. Πρέπει να υπάρχει µια πιο µακρόπνοη στρατηγική και αυστηροί όροι για την ανάπτυξή τους.
Οι αυστηροί όροι προϋποθέτουν ανάµεσα στα άλλα και το σεβασµό του περιβάλλοντος, κάτι το οποίο ούτως ή άλλως δεν σεβόµαστε στον τόπο µας και µε τις δύσκολες συνθήκες που ζούµε
σήµερα, το ξεχνάµε εντελώς και το παραγνωρίζουµε.
Πού θέλουµε να φτιάξουµε τα επιχειρηµατικά πάρκα; Στην κορεσµένη εδώ Αθήνα, την Αττική, το Θριάσιο; Ή να δώσουµε κίνητρα για τη µεταφορά επιχειρήσεων από την Αθήνα; Θα
υπάρχουν αυστηροί περιβαλλοντικοί όροι και χρήση ανανεώσιµων πηγών ενέργειας σε κάθε επιχειρηµατικό πάρκο; Θα δοθούν
κίνητρα για τη δηµιουργία θέσεων εργασίας; Θα ενισχύσει το
κράτος την εξαγωγική δραστηριότητα των επιχειρήσεων; Με
ποιο τρόπο; Θα δηµιουργήσει τουλάχιστον γραφείο ενίσχυσης
της εξαγωγικής δραστηριότητας; Είναι ένα από τα στοιχειώδη.
Η πρόταση νόµου είναι της Νέας ∆ηµοκρατίας. ∆εν ξέρω εάν
οι συνάδελφοι της Νέας ∆ηµοκρατίας έχουν ακούσει τίποτα, από
όσα έχω πει έως αυτήν την ώρα. Κύριοι συνάδελφοι, είναι δική
σας αυτή η πρόταση νόµου. Κάποια πράγµατα που εµείς λέµε,
ενδεχοµένως να σας φανούν χρήσιµα.
Ο στόχος είναι να δείξουµε ότι µε τη δηµιουργία των επιχειρηµατικών πάρκων θέλουµε να βάλουµε τη χώρα σε ένα άλλον
δρόµο, που να δείχνει προοπτική. Οπότε το να µιλάµε γενικά για
τη δηµιουργία επιχειρηµατικών πάρκων χωρίς ένα σχέδιο, χωρίς
καµµιά στρατηγική, δεν έχει νόηµα.
Πρέπει να σας πω και τούτο. Ήρθαν εδώ επί Νέας ∆ηµοκρατίας δύο νοµοσχέδια, που έγιναν νόµοι. Ο ένας ήταν η τροποποίηση του ν.8484, όπου έλεγε ότι απαγορεύεται να υπάρξουν
επεκτάσεις, δηµιουργία νέων µεγάλων βιοµηχανικών µονάδων
στην Αττική εκτός από λειτουργούσες εγκαταστάσεις, βιοµηχανικές δραστηριότητες διυλιστηρίων και εργοστάσια καύσης φυσικού αερίου για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.
Τι φωτογράφιζαν αυτά; Πρώτον, φωτογράφιζαν την επέκταση
της «ΠΕΤΡΟΛΑ» –«ΕΛΠΕ» τώρα- και εγκατάσταση µιας µεγάλης,
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τεράστιας µονάδας 980 MWΗ στην «ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ» της Ελευσίνας, εκεί στο Θριάσιο. ∆εύτερον, ήρθε το εµπορευµατικό
πάρκο του Ασπροπύργου, που σας είπα και προηγουµένως κάτω
από ποιες προϋποθέσεις έγινε και το οποίο δεν εκπληρώνει τις
προϋποθέσεις που θα έπρεπε να έχει για να µπορέσει να λειτουργήσει.
Επιπλέον, στην πρόταση νόµου της Νέας ∆ηµοκρατίας βλέπουµε ότι η εταιρεία που αναλαµβάνει τη δηµιουργία του πάρκου, στη συνέχεια µετεξελίσσεται αυτοµάτως, όταν ολοκληρωθεί
το πάρκο, σε φορέα διαχείρισης των δραστηριοτήτων. ∆ίνουµε
έτσι απλά δηµόσια έκταση; Για πόσο χρόνο; Φορέας δεν µπορεί
να είναι ο οικείος ΟΤΑ; Γιατί όχι;
Θα ήθελα να πω και κάτι ακόµη. Κύριοι συνάδελφοι της Νέας
∆ηµοκρατίας, εδώ στο άρθρο 3 –δεν επεκτείνοµαι στα άλλα
άρθρα- στην παράγραφο Η’ λέτε ότι εγκαθίσταται, µε την επιφύλαξη των παραγράφων τάδε κ.λπ., και ασκούνται δραστηριότητες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές
ενέργειας ή και φυσικό αέριο. Τι εννοείτε µε αυτό; Εννοείτε, δηλαδή, εργοστάσιο καύσης φυσικού αερίου, τεράστια εργοστάσια, εγκαταστάσεις; ∆εν υπάρχει αντίρρηση να γίνουν αυτά,
αλλά πού θα γίνουν;
Παρακάτω λέτε ότι στα επιχειρηµατικά πάρκα επιτρέπεται η
µετεγκατάσταση δραστηριοτήτων µέσης όχλησης, εφόσον δεν
υπάρχει στον ίδιο νοµό ή δεν υπάρχει ελεύθερος χώρος σε υφιστάµενο επιχειρηµατικό πάρκο τύπου Β. Επίσης, λέτε ότι σε επιχειρηµατικά πάρκα τύπου Β επιτρέπεται η µετεγκατάσταση
δραστηριοτήτων υψηλής όχλησης, εφόσον δεν υπάρχει στον ίδιο
νοµό επιχειρηµατικό πάρκο τύπου Α ή δεν υπάρχει ελεύθερος
χώρος σε υφιστάµενο πάρκο τύπου Α.
Ξέρετε τι σηµαίνει αυτό στα δικά µου τα αυτιά, καθώς είµαι
από την Ελευσίνα και είµαι πονηρεµένος; Σηµαίνει ότι εκεί στήνουµε ένα επιχειρηµατικό πάρκο και θα πάµε να εγκαταστήσουµε
εργοστάσιο καύσης φυσικού αερίου για παραγωγή ηλεκτρικής
ενέργειας ή θα κάνουµε µετεγκαταστάσεις άλλων δραστηριοτήτων και επειδή δεν θα υπάρχει αλλού χώρος, θα τα πάµε εκεί.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, αµέσως, κυρία Πρόεδρε.
Αυτά, λοιπόν, πρέπει να ξεκαθαριστούν, γιατί δεν υπάρχει χωροταξικός σχεδιασµός. ∆εν προσδιορίζεται ότι πρέπει να υπάρχουν κάποιοι περιορισµοί σε περιοχές που είναι ήδη κορεσµένες,
ώστε να µην κορεστούν και άλλο και όπου δεν αντέχει άλλο το
περιβάλλον, να µην το παραφορτώσουµε ακόµη περισσότερο.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε τον κ. Λεβέντη.
Το λόγο έχει ο Βουλευτής της Νέας ∆ηµοκρατίας κ. Κασαπίδης για τρία λεπτά.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΣΑΠΙ∆ΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, µε τη συγκεκριµένη πρόταση που συζητάµε
σήµερα από τη µια, ως Νέα ∆ηµοκρατία, αναδεικνύουµε ένα σηµαντικότατο πρόβληµα, καταθέτοντας και µια ξεκάθαρη και εξειδικευµένη πρόταση για την επίλυση τέτοιου είδους ζητηµάτων,
τα οποία συζητήσαµε και από την άλλη, µε τη συµπεριφορά αναδεικνύετε και προβάλλετε µια τελείως αντισυναινετική συµπεριφορά και στάση σε µια κρίσιµη περίοδο για τη χώρα, όπου το
ζητούµενο είναι η ανάπτυξη. Ο Πρόεδρός µας και εσείς συµφωνείτε τελικά, στην πράξη όµως έρχεται η Κυβέρνηση και διαψεύδει αυτές τις προσδοκίες των Ελλήνων πολιτών, αλλά και τα ίδια
της τα λόγια.
Εγώ θα ήθελα να σταθώ -γι’ αυτό και ζήτησα το λόγο- σε µια
περίπτωση η οποία υπάρχει και σε άλλες περιοχές της χώρας
µας, όπως συµβαίνει στο Νοµό Κοζάνης, από όπου και κατάγοµαι. Εδώ και χρόνια υπήρχε µια οργανωµένη, σχεδιασµένη περιοχή ΒΙΠΕ που ανήκε στην ΕΤΒΑ.
Με το που πουλήθηκε η ΕΤΒΑ και την αγόρασε η Τράπεζα Πειραιώς, η περιοχή αυτή ανήκε στους πολίτες του Νοµού Κοζάνης.
Μεταξύ των δύο δήµων –τώρα ενοποιήθηκε ο δήµος, έγινε ένας
καλλικρατικός- εδώ και δέκα χρόνια τουλάχιστον, από τις αρχές
της δεκαετίας του ’90 και µετά, υπήρχε µία έντονη διαπραγµάτευση και µία έντονη επιθυµία να έρθει αυτή η έκταση στην κυ-
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ριαρχία των τοπικών αρχών για να µπορέσουµε να ολοκληρώσουµε αυτή τη βιοµηχανική περιοχή και να βρούνε στέγη και
θέση πολλές επιχειρήσεις.
Αυτές οι επιχειρήσεις όλη αυτή τη δεκαετία περίµεναν το ποθούµενο, αλλά, δυστυχώς, δεν βρισκόταν η λύση µεταξύ των τοπικών αρχών, της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κοζάνης και της
διοίκησης της Τράπεζας Πειραιώς, επειδή δεν υπήρχαν και τα
χρήµατα που ζητούσε η Τράπεζα Πειραιώς για να πληρώσει η
Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κοζάνης αυτήν την έκταση. Η συγκεκριµένη τράπεζα, όµως, δεν είχε κάνει καµµία επένδυση -απλά
αγόρασε την ΕΤΒΑ και όλα τα περιουσιακά της στοιχεία- ενώ οι
υποδοµές είχαν γίνει µε χρήµατα που είχαν φροντίσει οι τοπικοί
παράγοντες τα προηγούµενα χρόνια να γίνουν.
Το αποτέλεσµα ήταν ότι δεν ήρθε ποτέ στην κυριαρχία των τοπικών αρχών, ενώ για µία δεκαετία δεκάδες επιχειρήσεις αναγκάστηκαν να πάνε σε άλλες περιοχές και να δηµιουργήσουν
άτυπες βιοµηχανικές περιοχές µε δικές τους δαπάνες για τις βασικές υποδοµές -για το ρεύµα, το νερό, την αποχέτευση και όλα
τα απαραίτητα- και να λειτουργήσουν µε ένα αυξηµένο κοστολόγιο.
Τώρα, λοιπόν, που καταθέτουµε εµείς την πρόταση και λέµε
ότι και γι’ αυτές τις περιοχές –που είµαι βέβαιος ότι υπάρχουν
και πολλές άλλες περιπτώσεις στη χώρα µας- προτείνουµε συγκεκριµένα πράγµατα, έρχεστε εσείς και καθυστερείτε ακόµη περισσότερο, επιδεικνύοντας αυτήν τη στείρα αντιπαράθεση για
κάτι που και εσείς το θέλετε και εσείς το καταλαβαίνετε ότι είναι
σωστό και δίκαιο. Αλλά, ακριβώς για λόγους κοµµατικού εγωισµού –είναι κατανοητό απ’ όλους, έτσι το εκλαµβάνουν οι συµπολίτες µου στο νοµό- θέλετε να περάσετε τη δική σας
πρόταση µε µία πολύµηνη καθυστέρηση, που, ωστόσο, λειτουργεί εις βάρος των συµπολιτών µου, αλλά και πολλών άλλων επιχειρηµατιών σε όλη τη χώρα.
Αυτό ήθελα να επισηµάνω ότι τέτοιου είδους συµπεριφορές
δεν αρµόζουν, ειδικά αυτήν την περίοδο, στη χώρα µας.
Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας ∆ηµοκρατίας)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε τον κ. Κασαπίδη.
Καλείται να λάβει το λόγο ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, ο κ. Σωκράτης Ξυνίδης.
Κύριε Υπουργέ, δικαιούστε δεκαοκτώ λεπτά οµιλίας. Θα εξαντλήσετε όλο το χρόνο σας;
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΞΥΝΙ∆ΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµίας,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας ): Ευχαριστώ πολύ, κυρία
Πρόεδρε. Νοµίζω ότι δεν θα τον εξαντλήσω όλο το χρόνο.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αυτή η Κυβέρνηση προσπάθησε, σ’ αυτήν την πολύ δύσκολη συγκυρία που ανέλαβε τις
τύχες της χώρας, να κάνει κάποια πολύ βασικά βήµατα που
έχουν να κάνουν µε την ανάκτηση του κλίµατος εµπιστοσύνης µε
τους φορείς, που έχουν να κάνουν µε την ανάπτυξη, τους παραγωγικούς φορείς, να µπορέσει, δηλαδή, να δηµιουργήσει την πεποίθηση ότι όλη αυτή η δύσκολη συγκυρία δεν αποτελεί µόνο µία
αναστολή στην οικονοµική δράση και πρόοδο της χώρας, αλλά
αντίθετα µέσα από δηµόσιο διάλογο και από κοινωνική συναίνεση µπορούµε να µετατρέψουµε αυτές τις δυσκολίες σε ένα νέο
σηµείο εκκίνησης για την πατρίδα µας. Αυτό, βέβαια, προϋπέθεται ότι θα έπρεπε να κάνουµε συγκεκριµένα νοµοθετικά βήµατα,
διότι µε το παρόν νοµοθετικό πλαίσιο, σε πάρα πολλούς καίριους τοµείς αυτής της χώρας, ήταν σχεδόν αδύνατο να γίνουν
όλες αυτές οι µεγάλες αλλαγές.
Εµείς, ως Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, αυτό το οποίο κάναµε τους τελευταίους µήνες µε
πολύ µεγάλη ένταση, είναι να καταρτίσουµε και να εισάγουµε σε
νοµοθετικό επίπεδο βασικά κοµβικά νοµοθετήµατα: Τον επενδυτικό νόµο και το ΕΤΕΑΝ -που ήδη βρίσκονται σε τελικό στάδιο
επεξεργασίας στις επιτροπές και έρχονται στην Ολοµέλεια- και
αυτό το τριπλό νοµοσχέδιο της Γενικής Γραµµατείας Βιοµηχανίας, της οποίας έχω και την ευθύνη και αφορά τις αδειοδοτήσεις των τεχνικών επαγγελµάτων, τις αδειοδοτήσεις των
µεταποιητικών επιχειρήσεων και τα επιχειρηµατικά πάρκα.
Όλα αυτά στοχεύουν σ’ αυτό το οποίο έχουµε καταλήξει σ’
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αυτή τη χώρα -και λέγεται µέσα από το δηµόσιο διάλογο- ότι µονόδροµος για τη χώρα µας πλέον είναι η ανάπτυξη. Όµως, ανάπτυξη δεν είναι µόνο αυτά. Επειδή έγιναν τοποθετήσεις
συνολικότερου επιπέδου, είµαι υποχρεωµένος να δώσω κάποιες
απαντήσεις.
Ανάπτυξη είναι η αποκέντρωση, όπως τέθηκε από κάποιους
συναδέλφους µέσα στην Αίθουσα και αυτήν την αποκέντρωση
εµείς την κάνουµε πράξη µε την αιρετή περιφέρεια, µε την περιφερειακή διοίκηση και στη βόρεια Ελλάδα -όπως αναφέρθηκε ο
κ. Καλαφάτης- µε την επιχειρησιακή µονάδα ανάπτυξης, που
αποτελεί πραγµατικά ένα βασικό σηµείο για τη µεταφορά του κέντρου βάρους λήψης αποφάσεων προς την περιφέρεια. Ανάπτυξη, όµως, είναι και η διαφάνεια στις αποφάσεις µε τη
δηµοσιοποίησή τους στο διαδίκτυο, ιδίως αυτές που αφορούν το
χρήµα του ελληνικού λαού. Ανάπτυξη είναι η διαφάνεια στις προσλήψεις. Ανάπτυξη είναι η ασφάλεια του πολίτη. Ανάπτυξη είναι
ένα εκπαιδευτικό σύστηµα που θα συντείνει στο να βγει η χώρα
µας από τα αναπτυξιακά της αδιέξοδα. Ανάπτυξη είναι η µη διασπάθιση του δηµοσίου χρήµατος. Ανάπτυξη είναι ένα βιώσιµο
ασφαλιστικό σύστηµα. Ανάπτυξη είναι η ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Ανάπτυξη είναι η αναµόρφωση του ΕΣΥ, ιδίως µε τον
τρόπο που τα τελευταία χρόνια είχε εκτραπεί η λειτουργία του.
Ανάπτυξη είναι η εξάλειψη των ελλειµµάτων στις επιχειρήσεις
του δηµοσίου φορέα, δηµοσίας χροιάς. Ανάπτυξη είναι η εξάλειψη της αδιαφάνειας στον τρόπο µελέτης αναθέσεων των δηµοσίων έργων.
Αυτό το οποίο δεν µπορεί κανείς να κατηγορήσει αυτήν την
Κυβέρνηση -κατά την προσωπική µου άποψη- είναι ότι δεν έχει
πάρει στα χέρια της όλα τα κρίσιµα ζητήµατα και δεν προωθεί
τα βασικά νοµοθετήµατα που στην ουσία αλλάζουν τη χώρα!
Αυτή η Κυβέρνηση αλλάζει τη χώρα. Αυτή η Κυβέρνηση αίρει τα
αδιέξοδα.
Σήµερα, συζητούµε την πρόταση νόµου των Βουλευτών της
Νέας ∆ηµοκρατίας που αφορά τα επιχειρηµατικά πάρκα. Και
επειδή αναφέρθηκε ο τελευταίος οµιλητής, ο κ. Κασαπίδης, θέλω
να πω ότι, βεβαίως, η συναίνεση δεν εξαντλείται, έτσι όπως τη
θέσατε, στο νοµοθέτηµα για τα επιχειρηµατικά πάρκα. Είχατε
πολλές ευκαιρίες στις κρίσιµες στιγµές αυτής της χώρας, µέσα
σ’ αυτήν την Αίθουσα, να στηρίξετε στην ουσία τη συναίνεση και
να βοηθήσετε τη χώρα να σταθεί στα πόδια της. Εκεί, όµως,
εσείς αρκεστήκατε σε µία µικροπολιτική αντίληψη σε σχέση µε
την τοποθέτησή σας.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΣΑΠΙ∆ΗΣ: Πόσα νοµοσχέδια ψηφίσαµε!
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΞΥΝΙ∆ΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµίας,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας): Νοµίζω ότι σ’ αυτές τις κρίσιµες πραγµατικά στιγµές –αν και δεν θα ήθελα, κύριε Κασαπίδη,
να κάνουµε διάλογο µε αυτόν τον τρόπο- ήσασταν απόντες. Και
αυτό στοιχίζει στη χώρα. Μακάρι, αυτά τα οποία λέτε το τελευταίο διάστηµα να είναι µία άλλη αντίληψη για τη λειτουργία σας
και να είναι µία µετατόπιση της µέχρι τώρα θέσης σας.
Ο τρόπος που νοµοθετεί αυτή η Κυβέρνηση -και νοµίζω ότι θα
το έχετε δει αυτές τις ηµέρες στην Επιτροπή Παραγωγής και
Εµπορίου, που συµµετέχετε πολλοί από εσάς στην Αίθουσαείναι ακριβώς σε µία κατεύθυνση συνεννόησης και συµβολής.
∆εν είναι τυχαίο το ότι ήδη χθες, σε σχέση µε τον επενδυτικό
νόµο, έγιναν αποδεκτές πάρα πολλές προτάσεις που ακούστηκαν κατά τη διάρκεια της επιτροπής και πάρα πολλές από αυτές
προέρχονταν και από την Αντιπολίτευση. Αυτό ακριβώς δείχνει
και την αντίληψη που η Κυβέρνηση συνολικά, αλλά και εµείς ως
Υπουργείο, αντιλαµβανόµαστε την κοινοβουλευτική διαδικασία
και τη συµβολή και τη συνδροµή της Αντιπολίτευσης στη διαµόρφωση αυτών των πάρα πολύ σοβαρών πραγµατικά νοµοθετηµάτων που αφορούν τη χώρα.
Είπε ο κ. Χατζηδάκης ότι το 90% αυτού του νοµοθετήµατος
ταυτίζεται µε αυτό το οποίο έρχεται -πέρασε από το Υπουργικό
Συµβούλιο- ως πρόταση της Κυβέρνησης σχετικά µε τα επιχειρηµατικά πάρκα. ∆εν ξέρω εάν είναι το 90%. Εν πάση περιπτώσει, είναι δεδοµένο -επειδή θέλετε να πούµε αλήθειες, όπως
είπατε, µέσα σ’ αυτήν την Αίθουσα- ότι εµείς βρήκαµε ένα νοµοθέτηµα, ένα σχέδιο νοµοθετήµατος, το οποίο προερχόταν από
την προηγούµενη κυβέρνηση, και είναι αυτό το οποίο παρουσιά-
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ζεται σήµερα ως πρόταση της Νέας ∆ηµοκρατίας, όπου προφανώς είχαν συνδράµει και συντελέσει οι υπηρεσίες του Υπουργείου στο να διαµορφωθεί.
∆ιότι όλα αυτά δεν τα φέρνει ένας Υπουργός. Όλα αυτά διαµορφώνονται µέσα από την υπηρεσία και από ένα Υπουργείο. Κι
αυτό που θεωρήσατε προφανώς σκόπιµο –νοµίζω το είπε ο κ.
Χρυσανθακόπουλος- και για λόγους εντυπώσεων και, προκειµένου να δείξετε ότι εσείς βρίσκεστε ένα βήµα µπροστά από την
Κυβέρνηση, το φέρατε σαν πρόταση της Νέας ∆ηµοκρατίας. ∆εν
είπαµε τίποτα επ’ αυτού. Έχετε όλο το δικαίωµα να το κάνετε.
Όµως από κει και µετά, από το σηµείο αυτό να προσπαθείτε να
αποδείξετε ότι εσείς τείνετε χείρα συναίνεσης στην Κυβέρνηση
και η Κυβέρνηση το αρνείται, υπάρχει µία τεράστια απόσταση.
Για να µπω όµως σιγά-σιγά στην ουσία θα ήθελα να σας πω το
εξής: Ότι µπορεί και αυτό το 10% ή το 20%, που ενδεχοµένως
λέτε εσείς ότι διαφοροποιείται και αποστασιοποιείται από αυτό
το σχέδιο το οποίο είχατε ετοιµάσει, στην ουσία να αλλάζει όλη
τη φιλοσοφία του νοµοθετήµατος. Κι εξηγούµαι πάνω σ’ αυτό.
Στην πρόταση νόµου σας δεν υπάρχει καµµία πρόνοια για
εθνικό σχεδιασµό και προγραµµατισµό των πάρκων, µε αποτέλεσµα να δηµιουργούνται τέτοιου είδους υποδοµές χωρίς να
λαµβάνονται υπ’ όψιν οι πραγµατικές ανάγκες της χώρας κι αν
θέλετε, µε το δικό σας σχέδιο έτσι όπως έρχεται σήµερα, τα επιχειρηµατικά πάρκα γίνονται αυτοσκοπός και πολύ φοβούµαι ότι
µέσα από αυτήν την οπτική γωνία ενισχύονται οι όµιλοι που ενδεχοµένως θα είχαν διάθεση να κατασκευάσουν αυτά τα πάρκα
µε προφανή σκοπό ένα real estate.
Για εµάς δεν είναι αυτή η έννοια του νοµοθετήµατος. Έχουµε
άλλη φιλοσοφία επ’ αυτού. Για εµάς κύρια στόχευση είναι η διευκόλυνση της εγκατάστασης των επιχειρήσεων σε χώρους που
πραγµατικά θα είναι γι’ αυτές, τέτοιοι που θα διευκολύνουν τη
δραστηριοποίησή τους.
Έρχοµαι, λοιπόν, σε κάποιες από τις ουσιαστικές διαφορές.
∆εν µπορούµε να αποδεχθούµε τη δυνατότητα έγκρισης και κατασκευής επιχειρηµατικού πάρκου χωροθέτησης µεµονωµένης
µεγάλης µονάδας, το είπε ο κ. Κουκουλόπουλος, γιατί για µας
υπάρχει µεγάλος κίνδυνος να αποτελεί µία φωτογραφικού τύπου
πρόβλεψη. Είναι πολύ λίγες οι περιπτώσεις εκείνες που θα µπορούσαν να ενταχθούν σ’ αυτήν την κατηγορία. Σ’ αυτό το νοµοθέτηµα εµείς δεν πρόκειται να δώσουµε πράσινο φως κι επειδή
είναι ένα νοµοθέτηµα που ενδεχοµένως να φωτογραφίζει κάποιον ή κάποιους, αίρεται σε οποιαδήποτε πρόταση έρχεται µε
πρωτοβουλία της Κυβέρνησης.
∆εύτερον, είµαστε τελείως αντίθετοι για το πλαίσιο ανάπτυξης
και λειτουργίας του επιχειρηµατικού πάρκου που προτείνετε. Η
πρόταση νόµου σας προβλέπει ότι, µέσα σε µία πενταετία ο φορέας κατασκευής µεταβιβάζει τα έργα υποδοµής και τους κοινόχρηστους χώρους στο φορέα διαχείρισης, ο ίδιος κρατάει
τους κοινωφελείς χώρους όπως εστιατόρια, ξενοδοχεία, εκθεσιακούς χώρους κ.λπ., για λογαριασµό του. Όλα αυτά κατασκευάζονται σε οικόπεδα και µε πόρους των ιδιοκτητών και η
εκµετάλλευσή τους δεν συµβάλλει στην ενίσχυση του φορέα διαχείρισης, ο οποίος έχει και την ευθύνη της εξυπηρέτησης των
εγκατεστηµένων επιχειρήσεων και µεριµνά για τη βιωσιµότητα
του πάρκου. Αυτή η φιλοσοφία µας βρίσκει ριζικά αντίθετους και
βρίσκει αντίθετους όλους όσους ενδιαφέρονται να συµµετάσχουν ή να αναπτύξουν επιχειρηµατικά πάρκα. Τη λογική αυτήν
την έχουµε ανατρέψει µε το νοµοσχέδιο που πρόκειται να καταθέσουµε µέσα στις επόµενες µέρες στη Βουλή.
Τρίτον, τα ΕΠΕΒΟ, τα επιχειρηµατικά πάρκα ενδιαµέσου βαθµού οργάνωσης είναι επιχειρηµατικά πάρκα που είναι για τις άτυπες βιοµηχανικές συγκεντρώσεις µε στόχο την περιβαλλοντική
εξυγίανσή τους. Το ειδικό χωροταξικό το ορίζει αλλά όχι µε λεπτοµέρειες. Η πρόταση νόµου την οποία φέρνετε σήµερα το ορίζει, αλλά στην ουσία αντιστρατεύεται το πνεύµα του ειδικού
χωροταξικού. Η πρότασή σας προωθεί τη θεσµοθέτηση ανοργάνωτων περιοχών µε παρεκκλίσεις µη πολεοδοµηµένες. Εµείς
έχουµε σοβαρές αµφιβολίες για το αν αυτό είναι προς το δηµόσιο συµφέρον.
∆εν µπορεί να συµπεριλαµβάνονται στους κοινωφελείς χώρους εστιατόρια και ξενοδοχεία, διότι θεωρούµε ότι χώροι αυτού
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του είδους αποτελούν ξεχωριστές επιχειρηµατικές δραστηριότητες.
∆εν είναι δυνατόν τα κτήρια εγκατάστασης των επιχειρήσεων
στις τεχνοπόλεις να βαφτίζονται ως έργο υποδοµής και κατά συνέπεια να επιδοτούνται µε το άρθρο 2 παράγραφος 12. Επειδή τα
έργα υποδοµής τυγχάνουν χρηµατοδότησης τόσο από τα κρατικά προγράµµατα όσο και από χώρους ιδιωτών, θεωρούµε ότι
δεν πρέπει να θεωρούνται έργα υποδοµής τα κτήρια που ανεγείρονται από την ΕΑΝΕΠ σε ιδιωτικές εκτάσεις για την εξυπηρέτηση ιδιωτικών αναγκών των επιχειρήσεων που θα εγκατασταθούν σε αυτά.
Είµαστε ρητά αντίθετοι στη διάταξη που περιέχεται βάσει της
οποίας καθίσταται υποχρέωση του οικείου ΟΤΑ πρώτου βαθµού
να αναλάβει τη διαχείριση ενός πάρκου ή να την αναθέσει σε
τρίτο, σε περίπτωση που δεν µπορέσει να τελεσφορήσει η διαδικασία µετάβασης της διοίκησης και διαχείρισης. Αυτό είναι το
άρθρο 19 παράγραφος 5. Θεωρούµε ότι η µετάβαση της διαχείρισης του πάρκου πρέπει να γίνεται µε όρους ελεύθερης αγοράς και όχι µε επιβάρυνση των δηµοσίων φορέων.
Εµείς µε το νοµοθέτηµα που έχουµε σκοπό να φέρουµε, επιτρέπουµε στους ΟΤΑ να ιδρύσουν επιχειρηµατικά πάρκα ή να
συµµετέχουν στη διαχείρισή τους, αλλά αυτό είναι προϊόν ελεύθερης βούλησής τους και σχέσης του ΟΤΑ µε την επιχειρηµατικότητα και όχι υποχρεωτικά να καλείται να βγάλει τα κάστανα
από τη φωτιά εκεί όπου απέτυχαν οι ιδιώτες.
Πιστεύουµε ότι δεν εξασφαλίζεται µεγάλη ευελιξία στην ανάπτυξη του πάρκου µε το προτεινόµενο ποσοστό του 40% της δυνατότητας εγκατάστασης επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων
εκτός της βιοµηχανίας και πιστεύουµε επίσης, ότι ένα τέτοιο σηµαντικό νοµοσχέδιο θα έπρεπε να έχει ένα πολύ µεγαλύτερο
χρονικό ορίζοντα διαβούλευσης που δεν τηρήθηκε από τη δική
σας προσπάθεια τότε.
Θεωρούµε, λοιπόν, ότι δεν είναι ρεαλιστική η διαδικασία αδειοδότησης του πάρκου σε δύο στάδια, διότι είναι χρονοβόρα και
δεν θα λειτουργήσει. Προβλέπεται ένα επιπλέον στάδιο σε σχέση
µ’ αυτό που υπάρχει και σε σχέση µ’ αυτό που έχουµε πρόθεση
να προτείνουµε.
∆εν είναι δυνατόν να ζητείται από το φορέα ανάπτυξης και από
τη διαδικασία διασφάλισης της έκτασης σύµφωνη γνώµη των
ιδιοκτητών χωρίς να τους παρουσιάζεται το επιχειρηµατικό σχέδιο ανάπτυξης του πάρκου µε το άρθρο 6 παράγραφος 1.
∆εν δίνεται σαφής ορισµός και διάκριση µεταξύ κοινοχρήστων
χώρων, κοινοχρήστων εγκαταστάσεων και κοινωφελών χώρων,
κτηρίων και εγκαταστάσεων, µε αποτέλεσµα να υπάρχουν προβλήµατα τόσο κατά την κατασκευή του πάρκου, όσο και κατά τη
διαδικασία µεταβίβασης της διαχείρισης. Λέω για το άρθρο 2 παράγραφος 13.
Πιστεύουµε ότι δηµιουργούνται στρεβλώσεις στην αγορά µε
την υποχρεωτική σχεδόν εγκατάσταση όλων των επιχειρήσεων
σε περιοχές οργανωµένων υποδοχέων αυξάνοντας το κόστος
γης αλλά επιβάλλοντας και τεράστια διαχειριστικά κόστη σε επιχειρήσεις µεγέθους και ενός απλού επαγγελµατικού εργαστηρίου µε το άρθρο 15 παράγραφος 7.
Η πρότασή σας δεν λαµβάνει υπ’ όψιν το περιβάλλον καθώς
ορίζει την απαίτηση για τη δηµιουργία περιµετρικού πρασίνου
κάτω από 1,5%, ποσοστό χειρότερο από µία πυκνοδοµηµένη
αστική περιοχή. Αυτό είναι το άρθρο 12 παράγραφος 2δ.
Θεωρούµε ότι αποδυναµώνεται εντελώς ο θεσµός των επιχειρηµατικών πάρκων εξυγίανσης καθώς πρακτικά είναι πολύ δύσκολο να εφαρµόσουµε το προβλεπόµενο ποσοστό κάλυψης
που είναι 30%.
Τέλος, θεωρούµε ότι υπάρχει θέµα άνισης αντιµετώπισης µεταξύ των επιχειρήσεων καθώς µε την πρόταση νόµου σας υπάρχει πρόβλεψη για την παροχή των κινήτρων σε επιχειρήσεις που
πρόκειται να εγκατασταθούν σε επιχειρηµατικά πάρκα χωρίς να
προβλέπεται κάτι αντίστοιχο και για τις επιχειρήσεις που πρόκειται να εγκατασταθούν σε υπάρχουσες ΒΕΠΕ και έχουν συσταθεί µε το παλιό καθεστώς.
Θέλω, λοιπόν, µε όλα αυτά που σας ανέφερα να σας πω ότι
δεν ξέρω αν αυτά είναι το 10% ή το 20% αλλά σίγουρα είναι τόσο
σηµαντικά που αλλοιώνουν την ουσία, το περιεχόµενο και τη φι-

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΝΓ’ - 13 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011

λοσοφία αυτού του νοµοθετήµατος.
Γι’ αυτό το λόγο αποκλειστικά και για κανέναν άλλο -όπως για
λόγους σκοπιµότητας που προσπαθείτε σήµερα κατά την εισήγησή σας να µας πείτε- η Κυβέρνηση θεωρεί ότι το συγκεκριµένο
νοµοθέτηµα δεν υπηρετεί τις βασικές προτεραιότητες που πρέπει να έχουµε σε σχέση µε ένα νοµοθέτηµα για τα επιχειρηµατικά
πάρκα και γι’ αυτό το λόγο επιφυλασσόµαστε τις επόµενες µέρες
-ήδη έχει γίνει δεύτερη ανάγνωση στο Υπουργικό Συµβούλιο και
εισέρχεται στη διαδικασία της Βουλής, ενδεχοµένως να κατατεθεί και σήµερα- στην πρόταση την οποία φέρνουµε και η οποία
ανταποκρίνεται στις προκλήσεις των καιρών και στο συνολικό
σχεδιασµό που έχουµε για την επιχειρηµατικότητα, για το επιχειρείν και για το επιχειρηµατικό περιβάλλον, όπως εν ολίγοις το
ανέπτυξα στην αρχή της οµιλίας µου.
Πιστεύουµε, λοιπόν, ότι η πρότασή µας ανταποκρίνεται πολύ
περισσότερο και γι’ αυτό το λόγο θεωρούµε ότι θα πρέπει η
Βουλή να απορρίψει τη δική σας και επιφυλασσόµαστε για την
πρόταση την οποία θα σας φέρουµε στο Σώµα, που θεωρούµε
ότι ανταποκρίνεται στις συνθήκες των καιρών.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε τον κύριο
Υπουργό.
Το λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας ∆ηµοκρατίας κ. Κωνσταντίνος Μαρκόπουλος.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Μακάρι να µη χρειαζόταν
να αντιπαρατεθούµε. Όµως, επειδή έτσι είναι η κοινοβουλευτική
διαδικασία, θα αντιπαρατεθούµε, κύριε Υπουργέ.
∆εν θα χρειαστώ πολύ χρόνο, για να αντιµετωπίσω την επιχειρηµατολογία απόρριψης αυτής της πρότασης νόµου. Είναι πάρα
πολύ απλά τα πράγµατα. Το ΠΑΣΟΚ θυµήθηκε και εµείς θυµηθήκαµε σε αυτήν την Αίθουσα τον τρόπο µε τον οποίο αντιπολιτευόταν, όταν ήταν στην αντιπολίτευση.
Κύριε Υπουργέ, επί είκοσι λεπτά –ή µάλλον επί δεκαοκτώ
λεπτά, για να είµαι απόλυτα ακριβής και να µη σας αδικώ- µας
αναπτύξατε τι δεν θέλετε. Εντυπωσιακό για έναν Υπουργό.
Άκρως εντυπωσιακό! Η Εθνική Αντιπροσωπεία θα περίµενε να
µας αναπτύξετε τι θέλετε, και ας ήταν σε διαφωνία.
Όταν γίνεται µια πρόταση νόµου, γίνεται µια ανταλλαγή απόψεων, για να πάµε σε κάτι θετικό. Εµείς φάγαµε σήµερα µια ολόκληρη µέρα, για να ακούσουµε την Κυβέρνηση να µας λέει τι δεν
θέλει, χωρίς να µας λέει τι θέλει, το οποίο το µετέθεσε εις τη µεθαύριον.
Χαµένη µέρα για τον κοινοβουλευτισµό, όµως χαµένη µέρα και
για τη συναίνεση και απόλυτα χαµένη µέρα για τη συνεννόησή
µας, την οποία εσείς την εννοείτε µονάχα ως απόλυτη συµφωνία. ∆εν δύνασθε να αντιληφθείτε µετά από δεκατέσσερις µήνες
διακυβέρνησης ότι, κατ’ αρχάς, συναίνεση σηµαίνει συνεννόηση
και η συνεννόηση θα πρέπει να οδηγεί σε µια ενδιάµεση συµφωνία µε θετική ποσόστωση –παρακαλώ- για λογαριασµό της Κυβέρνησης, που έχει και την πολιτική ευθύνη.
∆εν ζητήσαµε να παραβιάσουµε –ποτέ δεν το ζητήσαµε- την
κόκκινη γραµµή της ιδεολογίας σας. Την έχετε παραβιάσει εσείς
µε την πολιτική σας, διότι νεοφιλελεύθερος σοσιαλισµός δεν
υπάρχει πουθενά!
Όµως, εδώ µιλάµε για την ανάπτυξη του τόπου. ∆εν ζητήσαµε
να παραβιάσουµε αυτά τα οποία εσείς θέλετε, αλλά σας έχουµε
καταθέσει από τον Ιούλιο µήνα µια πρόταση νόµου, η οποία έρχεται µετά από επτά-οκτώ µήνες να συζητηθεί και την παραµονή
της συζήτησης στην αρµόδια επιτροπή καταθέτετε το αντίστοιχο
σχέδιο νόµου στην εσωτερική διαβούλευση της Κυβέρνησης,
στην εξωτερική διαβούλευση µε την κοινωνία και έρχεστε εδώ
και επιχειρηµατολογείτε για το τι δεν θέλετε.
Εσείς πιστεύετε ότι σήµερα κέρδισε ο τόπος; Γιατί δεν φέρατε
εδώ τις τροπολογίες σας –πλειοψηφία άνετη έχετε- να τις υπερψηφίσετε –µπορεί και να µας πείθατε για µερικές απ’ αυτές- και
να βγούµε από εδώ µε ένα σχέδιο νόµου για τα επιχειρηµατικά
πάρκα; Θα ήταν εξαιρετικά απλό, πολύ εποικοδοµητικό και –να
είστε σίγουροι- εξαιρετικά πρωτοπόρο! ∆εν υπάρχει –εκτιµώαπό τη Μεταπολίτευση και µετά παρόµοια συγκυρία ή παρόµοιο
παράδειγµα!
Αντιθέτως, κύριε Υπουργέ, εσείς µας αναπτύξατε ένα θεωρη-
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τικό υπόβαθρο της ανάπτυξης. Προφανώς, η Κυβέρνηση ξεχνά
την απόλυτη αβεβαιότητα και το επείγον της ανάπτυξης σε αυτόν
τον τόπο.
Πολλά πράγµατα είναι ανάπτυξη: Και η παιδεία είναι ανάπτυξη,
και το Εθνικό Σύστηµα Υγείας είναι ανάπτυξη. Εσείς µας τα είπατε αυτά. Για πάρα πολλούς θεωρητικούς της ελεύθερης οικονοµίας στον κόσµο και η χρεοκοπία µπορεί να είναι συνθήκη
ανάπτυξης, διότι µέσα από µία χρεοκοπία και το µηδενισµό του
χρέους, µε ό,τι δεινά µπορεί να συµβαίνουν σε αυτόν τον τόπο,
πράγµατι µπορεί να προκύψει κάτι θετικό.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ: Σωστό.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Το οποίο ασφαλώς δεν το
εύχεται κανείς, κύριε Κοινοβουλευτικέ Εκπρόσωπέ. Το φέρνω ως
παράδειγµα –και σας ευχαριστώ για την παρατήρηση- προσπαθώντας να καταδείξω ότι η συζήτηση που γίνεται εδώ είναι ανώφελη.
Εδώ πρέπει να µιλάµε για την ουσία. Τι έχουµε ανάγκη; Έχουµε ανάγκη από θέσεις εργασίας, να διευθετήσουµε τα ατάκτως
ερριµµµένα επιχειρηµατικά πάρκα που δεν είναι επιχειρηµατικά
πάρκα, να διορθώσουµε τις περιβαλλοντικές µας αταξίες και να
στήσουµε συνθήκες για καινούργια. ∆ιαφωνείτε; Όχι.
Γιατί δεν το κάνουµε; Πρέπει δηλαδή να το εισηγηθείτε εσείς;
Πρέπει να ξανακαταναλώσουµε τρεις-τέσσερις επιτροπές ακόµη
και άλλες δύο ηµέρες στην Ολοµέλεια της Βουλής για το αυτονόητο, δηλαδή για το 10%, το 20%, το 30% του σχεδίου νόµου;
∆εν αντέχει αυτό ως συλλογιστική.
Αντιθέτως, θα σας πω ότι έχετε αργήσει πάρα πολύ και έχετε
αντιστρέψει και τους όρους της ουσιαστικής ανάπτυξης στον
τόπο. ∆ιότι, για να κάνουµε ανάπτυξη, χρειαζόµαστε τρία βασικά:
τις διαδικασίες σύστασης µιας εταιρείας, τη θεσµοθέτηση του
χώρου εγκατάστασης και των διαδικασιών και τη χρηµατοδότηση.
Εσείς έχετε ξεκινήσει από κάτω. ∆εκατέσσερις µήνες µετά
ανακαλύψατε ότι πρέπει να κάνετε αναπτυξιακό νόµο και µετά
να κάνετε το ΕΤΕΑΜ, στο οποίο πράγµατι, όπως ξέρετε, συµφωνήσαµε, για να προχωρήσει. Αρνείστε ουσιαστική συζήτηση
για την εγκατάσταση και για την ίδρυση των επιχειρήσεων.
Έχουµε κάνει µόνο ένα fast track για τους πολύ µεγάλους.
Μας λέτε, λοιπόν, κάνοντας κριτική για την πρόταση νόµου της
Νέας ∆ηµοκρατίας, ότι σε ορισµένα σηµεία επιχειρηµατικά
πάρκα για µία επιχείρηση είναι φωτογραφικό.
Κύριε Υπουργέ, οι συνάδελφοί σας από το Κατάρ που πάνε και
έρχονται για το Ελληνικό τι κάνουν; ∆εν φωτογραφίζουν µία επιχείρηση, συζητώντας µε έναν επενδυτή; ∆εν σας κατηγόρησε κανένας. Τη λύση περιµένουµε. Όµως, µην κατηγορείτε εµάς ότι
σε ένα σχέδιο νόµου που αφορά τον τόπο εγκατάστασης µιας
ανύπαρκτης επένδυσης φωτογραφίζουµε τον επενδυτή, όταν
εσείς πάτε στον επενδυτή και του δίνετε φιλέτο, για να το κάνει,
χωρίς να κάνετε διαγωνισµό! ∆εν καταλαβαίνετε ότι η συζήτηση
η οποία λαµβάνει χώρα σ’ αυτήν την Αίθουσα αποτελεί αντικείµενο θυµηδίας, αν κανείς τη δει απ’ έξω;
Να κάνετε αυτό που κάνετε µε το Κατάρ. Να µας φέρετε αποτέλεσµα καλύτερο από τον Αστακό, όπου πήγε η Κυβέρνησή σας
και τα έκανε θάλασσα, διότι δεν µπόρεσε να διαπραγµατευτεί το
αυτονόητο. Κατορθώσατε να διώξετε τους επενδυτές! Εκεί είχατε το επιχειρηµατικό πάρκο οριοθετηµένο. ∆εν είχατε αντίρρηση από κανέναν. Όλοι ξέραµε τι θα γίνει. Και εκείνοι ήξεραν τι
θα κάνουν και εσείς ξέρατε τι θα κάνετε, αλλά δεν έγινε.
Έχουµε, λοιπόν, κάθε λόγο να ανησυχούµε για τον τρόπο που
σκέπτεστε, για τον τρόπο που σχεδιάζετε, για το πρωθύστερον
της ιστορίας µε τον τρόπο που αναπτύσσετε τα θέµατα της ανάπτυξης.
Να έρθουν, λοιπόν, οι επενδυτές. Σε τι φορολογικό καθεστώς;
Με τι διαδικασίες ίδρυσης επιχειρήσεων; Να έρθουν οι µεγάλοι
µε το fast track να κάνουν αυτό, που θα το ψηφίσει ή δεν θα το
ψηφίσει η Βουλή, αναλόγως του µεγέθους, και ο µικροµεσαίος,
ο νέος άνθρωπος, που έτυχε να πουλήσει ένα οικόπεδο του πατέρα του ή είχε -αν µπόρεσε να βρει- κάποιο δάνειο από την τράπεζα µε κάποια εγγυοδοσία κάποιου ακινήτου, πρέπει ακόµη να
τραβιέται.
Αυτό είναι ανάπτυξη; Όχι. Θολώνετε το τοπίο και, δυστυχώς,
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τα αυτονόητα και τα απλά τα κάνετε µεγάλα και δύσκολα. ∆εν
έχει καµµία σηµασία αν δυσκολεύετε την πορεία της δικής σας
Κυβέρνησης. Σηµασία έχει ότι δυσκολεύετε την πορεία του
τόπου.
Κύριε Υπουργέ, η ανεργία βρίσκεται στο 13,5%, αυξανόµενη
διαρκώς. Έχουµε τη µεγαλύτερη πληθωριστική πίεση από ολόκληρη την Ευρωζώνη. Έχουµε τη µικρότερη ρευστότητα του
τραπεζικού συστήµατος και οφείλω να σας πω ότι έπρεπε πριν
από την ίδρυση, εγκατάσταση και χρηµατοδότηση των επιχειρήσεων να έχετε προγραµµατίσει τι θα κάνετε µε τη ρευστότητα.
Τα περίφηµα σύµφωνα, κύριε Κοινοβουλευτικέ Εκπρόσωπε, µε
τις τράπεζες δεν υπάρχουν ή και αν υπάρχουν δεν τηρούνται ή
και αν τηρούνται, δεν τηρούνται όπως πρέπει. Η άντληση χρήµατος από τη διατραπεζική αγορά, ακόµη και αν σήµερα είναι
ακριβό το επιτόκιο για τους γνωστούς λόγους, είναι ουσιαστικά
ανέφικτη.
Πράγµατι, όπως είπε ο συνάδελφος του Λαϊκού Ορθόδοξου
Συναγερµού κ. Αϊβαλιώτης, οι αρµόδιοι κοινωνικοί εταίροι µας
ενηµέρωσαν χθες ότι κλείνουν τέσσερις χιλιάδες εταιρείες την
ηµέρα και ότι στη θέση τους ανοίγουν καµµιά δεκαπενταριά. ∆εν
υπάρχει διέξοδος σε αυτό το ερώτηµα, όπως και στην πολιτική
σας, ούτε µπορείτε να περιγράψετε το φως στην άκρη του τούνελ. ∆εν ξέρετε πόσο µακριά είναι. Ανησυχούµε, λοιπόν, για τον
τρόπο που σκέφτεστε και ανησυχούµε για τον τρόπο που κυβερνάτε.
Όπως βλέπετε, δεν έκανα καµµία αντιµνηµονιακή κορώνα. Βαδίζω στα χνάρια της υπάρχουσας, δεδοµένης οικονοµικής δυνατότητας της χώρας. Αφήνω το παρελθόν πίσω. Το αποφασίσατε.
Έχετε πάρει την πολιτική ευθύνη. Τι κάνετε γι’ αυτό; Τίποτα. Τι
κάνετε για την πολυπόθητη συναίνεση για την οποία αδηµονεί ο
ελληνικός λαός, για την οποία γράφουν τα πρωτοσέλιδα των
εφηµερίδων και την οποία βλέπετε µπροστά σας; ∆εν λέω αν την
εκτιµάτε ή όχι. Μην την εκτιµάτε. Όµως, χρησιµοποιείστε την µε
τον τρόπο σας.
∆ιαφορετικά, δεν έχει καµµία αξία να συζητάµε εδώ. ∆εν έχει
καµµία αξία να ερχόµαστε αντιµέτωποι µε µία κοινωνία, η οποία
επιµόνως µας ζητάει να την υπερασπιστούµε απέναντι στην πολιτική που κάνετε, φέρνοντας κοινωνικές οµάδες να συγκρούονται µεταξύ τους. ∆εν έχει καµµία αξία να συγκρουόµαστε εµείς
µε τις κοινωνικές οµάδες ως Αντιπολίτευση, που δεν έχουµε και
το βάρος το µεγάλο, στο κάτω-κάτω της γραφής, για τα κλειστά
επαγγέλµατα, που πράγµατι πρέπει να τα ανοίξετε, αλλά δεν θέλετε να συζητήσετε µε τους κοινωνικούς εταίρους, την ώρα που
κλείνετε άλλα επαγγέλµατα.
Σας δίνω ένα παράδειγµα: η συνάδελφός σας Υπουργός Περιβάλλοντος έκλεισε το επάγγελµα των επιθεωρητών περιβάλλοντος, βάζοντας δέκα χρόνια εµπειρία, κατώτατες αµοιβές,
δηλαδή ό,τι έχουν όλοι οι άλλοι που θέλετε να ανοίξετε. Αυτό δεν
είναι ανάπτυξη! Αυτό είναι η απόλυτη περιχαράκωση!
Σας µιλώ για την Κυβέρνησή σας. ∆εν έχει σηµασία αν εσείς
δεν έχετε την ευθύνη για το αντικείµενο αυτό. Όλοι έχετε την ευθύνη για την κυβερνητική πολιτική.
Ανησυχούµε, λοιπόν, για τον τρόπο που σκέφτεστε. Ανησυχούµε για τον τρόπο που κυβερνάτε και είµαστε πάρα πολύ απαισιόδοξοι για την απάντηση του ερωτήµατος αν µπορεί να δοθεί
διέξοδος σε αυτά τα ουσιαστικά αδιέξοδα στην οικονοµική και
στην κοινωνική ζωή του τόπου.
Κύριε Υπουργέ, ούτε η αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας
έχει ξεκινήσει, ούτε µπορείτε να αντιληφθείτε τη µεγάλη πίεση η
οποία υπάρχει και από µεγάλους και από µικρούς και από απειροελάχιστους επενδυτές για να ξεκινήσουν. Ο δηµόσιος τοµέας
στην Ελλάδα µικραίνει, ορθώς, οι τζίροι των καταστηµάτων και
των εµπορικών επιχειρήσεων µειώνονται κάθε χρόνο, την ίδια
στιγµή που το κράτος γίνεται όσο πάει και πιο ακριβό, είτε στον
έµµεσο φόρο είτε στον άµεσο φόρο είτε στα διόδια είτε στον
πληθωρισµό είτε στο κόστος της ρευστότητας του χρήµατος.
Πού θα σταµατήσει αυτό; Ποιο είναι το τέλος αυτής της πολιτικής; Πού βρίσκεται η λυκαυγή ενός καινούργιου ξεκινήµατος;
Πόσο ακόµα θα συνεχίσουµε να βυθιζόµαστε και πόσο πιστεύετε ότι αυτή η κοινωνία µπορεί να αντέξει αυτήν την πίεση; Πότε
πιστεύετε ότι το πολιτικό σύστηµα θα επανακάµψει και θα απο-
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κτήσει αξιοπιστία µέσα από την πολιτική της Κυβέρνησης;
Εµείς κάνουµε ό,τι µπορούµε για να καταδείξουµε στους πολίτες αυτού του τόπου ότι εδώ, σε αυτήν την Αίθουσα, ασκούµε
εποικοδοµητική Αντιπολίτευση. Υπερασπιζόµαστε τους αδικούµενους, αλλά και στηρίζουµε τα ζητήµατα της ανάπτυξης. Προσπαθούµε να προωθήσουµε ευκαιρίες.
Πιάστε τη χειρολαβή. Πάρτε τη σκυτάλη. Αντιληφθείτε ότι
έχετε µέγα πλεονέκτηµα κλίµατος µέσα στην Αίθουσα. Έξω από
την Αίθουσα δεν έχετε κλίµα και δεν θα αποκτήσετε ποτέ κλίµα
έξω από την Αίθουσα όσο συνεχίζετε αυτήν την –κατά την εκτίµησή µου- αντικοινωνική πολιτική και την ηρωική σκέψη ότι αυτό
που κάνετε οδηγεί σε υπήνεµο λιµάνι. ∆εν οδηγεί. Οδηγεί σε
σπάσιµο της κοινωνικής συνοχής µέσα από την ανασφάλεια των
πολιτών. Και όσο πιο γρήγορα το αντιληφθεί η Κυβέρνηση, κέρδος θα έχουµε όλοι και µέσα στην Αίθουσα και έξω απ’ αυτήν.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας ∆ηµοκρατίας)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε τον κ.
Μαρκόπουλο.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΞΥΝΙ∆ΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµίας,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας): Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα
το λόγο.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ορίστε, κύριε Υπουργέ,
έχετε το λόγο για τρία λεπτά.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΞΥΝΙ∆ΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµίας,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας): Κυρία Πρόεδρε, µπορεί να
ανησυχεί για ό,τι θέλει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της
Νέας ∆ηµοκρατίας, αλλά νοµίζω ότι πιο πολύ απ’ όλα πρέπει να
ανησυχεί ο ελληνικός λαός µε την τοποθέτησή του πριν από λίγο
ότι και η χρεωκοπία µπορεί να είναι ανάπτυξη. Προφανώς, ο
Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας ∆ηµοκρατίας µας
ανέλυσε σήµερα τη στρατηγική των κυβερνήσεων του κ.
Καραµανλή και της Νέας ∆ηµοκρατίας.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Το διόρθωσα, κύριε
Υπουργέ.
Κυρία Πρόεδρε, µου επιτρέπετε ένα λεπτό, για τη διευκρίνιση;
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Παρακαλώ, κύριε Μαρκόπουλε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Υπουργέ, είναι
προφανές, δεν το αντιληφθήκατε, αλλά µου έδωσε την ευκαιρία
ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπός σας να διορθώσω, µάλλον να
επεξηγήσω ότι αυτό το είπα ως ένα αρνητικό µήνυµα.
Είπα για ορισµένους, λοιπόν, πράγµατι που θα µπορούσε και
η χρεωκοπία να ήταν. Προσπαθώ να σας καταδείξω ότι η
θεωρητική ανάλυση για όλους τους κλάδους της κυβερνητικής
πολιτικής ότι µπορεί να είναι ευκαιρίες ανάπτυξης, είναι πάρα
πολύ ωραία, αλλά είναι ωραία για έκθεση ιδεών. Εδώ µιλάµε επί
του πρακτέου και η πολιτική είναι το αποτέλεσµα στην κοινωνία
έξω. Σ’ αυτήν είστε µετεξεταστέοι, κύριε Υπουργέ. Αφήστε τις
κρίσεις αυτές, καλές είναι για κορώνες. Εδώ πάµε στην ουσία.
Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΞΥΝΙ∆ΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµίας,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας): Κυρία Πρόεδρε, µπορώ να
έχω το λόγο;
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Κύριε Υπουργέ, παρακαλώ για ένα λεπτό.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΞΥΝΙ∆ΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµίας,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας): Νοµίζω ότι σήµερα
καταδείχτηκε ότι όλη η σκοπιµότητα αυτής της συζήτησης –κι
αυτό δεν είναι ευθύνη της Κυβέρνησης- έγινε προκειµένου η Νέα
∆ηµοκρατία να δείξει ότι παρ’ ότι είχε ένα έτοιµο, κατ’ αυτήν,
σχέδιο νόµου, η Κυβέρνηση αρνείται τη συναίνεση, προκειµένου
να συνδιαµορφώσει αυτό το σχέδιο. Όλο αυτό, βεβαίως, γίνεται
αντιληπτό ότι γίνεται τεχνητά και µόνο, λόγω της δύσκολης
θέσης που βρέθηκε όλους τους προηγούµενους µήνες πολιτικά,
από την έλλειψη συναίνεσης σε όλα τα σηµαντικά ζητήµατα του
τόπου.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε, κύριε
Υπουργέ.
Το λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Χρήστος Πρωτόπαπας.
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ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ: Θέλω κατ’ αρχάς µε ευκαιρία την
οµιλία του κ. Χατζηδάκη σήµερα εδώ να εκδηλώσω και τη δική
µας –εξάλλου έχει εκδηλωθεί και από τα πιο επίσηµα χείλη- αλληλεγγύη στην περιπέτεια που πέρασε ο κ. Χατζηδάκης και να
του πω ότι είναι χαρά µας που είναι πάντα κοντά µας και πάλι
µαζί µας, µε τις σκέψεις του, τις παρεµβάσεις του και τον πάντα
νηφάλιο και υπεύθυνο λόγο του -ανεξάρτητα αν διαφωνούµε σε
κάποια σηµεία- που νοµίζω ότι συµβάλει γενικότερα στο κοινοβουλευτικό έργο.
Όµως, θα έλεγα ότι αυτή η ιστορία πρέπει να µας διδάξει και
κάποια πράγµατα. Εγώ θα αφιερώσω λίγο χρόνο σ’ αυτό. Κατανοώ ότι οι πολίτες έχουν σήµερα πίεση. Ανεξάρτητα αν κάποιοι
προσπαθούν να βγάλουν την ουρά τους απ’ έξω, υπάρχει µία γενικότερη κατάσταση τα τελευταία χρόνια στη χώρα, που µας
ανάγκασε να κάνουµε αυτές τις επιλογές, να κάνουµε δηλαδή
τις επιλογές της δανειακής σύµβασης και τις επιλογές της ταχύτητας αυτών των αλλαγών και βιαιότητας πολλές φορές, οι
οποίες δηµιουργούν ανασφάλειες, δηµιουργούν πίεση στους πολίτες και κυρίως, σε πολίτες που ανήκουν σε χαµηλότερα οικονοµικά στρώµατα.
Όπως γνωρίζουµε όλοι ότι λάθη που έχουν γίνει στο παρελθόν, γιατί δώσαµε δικαιώµατα, έχουν συµβάλει στο να υπάρχει
αναξιοπιστία στο πολιτικό µας σύστηµα, η οποία δίνει την ευκαιρία σε ορισµένους, απαράδεκτα, να καλλιεργούν ισοπεδωτικές
και λαϊκίστικες λογικές. Ωραία αυτά. Υπάρχει πρόβληµα. Αλλά
από το πρόβληµα µέχρι αυτές τις εκδηλώσεις συµπεριφοράς νοµίζω υπάρχει µία τεράστια, µία χαώδης απόσταση, που κανείς
µας δεν πρέπει να δικαιολογεί, ούτε µπορεί να καλύπτει.
Νοµίζω ότι είναι αφελής όποιος πιστεύει ότι αν είναι υπέρ ή
κατά του µνηµονίου ή υπέρ ή κατά του «χ» ή του «ψ» δεν συµβολίζει στα µάτια αυτών των λαϊκίστικων λογικών ακριβώς το ίδιο.
Αυτοί που καλλιεργούν αυτό το κλίµα, στρέφονται κατά του συνόλου του πολιτικού συστήµατος. Είµαστε γι’ αυτούς οι τριακόσιοι δήθεν τεµπέληδες, οι τριακόσιοι δήθεν απατεώνες, τα
τριακόσια δήθεν λαµόγια τα οποία υπάρχουν µέσα σ’ αυτήν τη
Βουλή. Και αυτό ορισµένοι µπορεί τυχαία ή αφελώς να το πιστεύουν. Υπάρχουν όµως κι εκείνοι που δεν είναι καθόλου αφελείς και καθόλου τυχαία δεν το καλλιεργούν.
Αυτό είναι ένα καµπανάκι που πρέπει να χτυπήσει για όλους
µας και όλοι να καταδικάσουµε µε τον πιο κατηγορηµατικό τρόπο
τους τραµπουκισµούς, τις ισοπεδωτικές πολιτικές και τον επικίνδυνο λαϊκισµό, απ’ όπου κι αν προέρχεται. Γιατί αυτός δεν γεννά
κάτι νέο. Αυτός δεν λύνει τα προβλήµατα που πραγµατικά αντιµετωπίζουν οι πολίτες σήµερα. Αυτός δεν µετασχηµατίζει την πιθανή οργή των πολιτών σε µία υγιή διαµαρτυρία και µια επιλογή
του «χ» ή «ψ» κόµµατος, της «χ» ή της «ψ» πρότασης, της «χ» ή
της «ψ» λογικής που µπορεί να δώσει µία διέξοδο στα προβλήµατά του. Γεννά µόνο ολοκληρωτικές αντιλήψεις, όπως η ιστορία
θα έπρεπε να µας έχει διδάξει. ∆εν προσφέρουν, λοιπόν, υπηρεσίες όποιοι καλλιεργούν αυτή τη λογική.
Αλλά δεν προσφέρουµε κι εµείς υπηρεσίες αν δεν καταλαβαίνουµε ότι κάτι δεν πρέπει να κάνουµε, ότι κάτι πρέπει να αλλάξουµε. Εκεί έγκειται η ανάγκη της συναίνεσης και της
συνεννόησης, για να αλλάξουµε πράγµατα. Η συναίνεση και η
συνεννόηση δεν είναι για να τα αφήσουµε όπως είναι. Η συναίνεση και η συνεννόηση δεν χρειάζεται για να ισορροπούµε στο
κατώτερο δυνατό επίπεδο.
Η συναίνεση και η συνεννόηση χρειάζεται για να αλλάζουµε
πράγµατα. Για να αλλάξουµε, για παράδειγµα, το πολιτικό µας
σύστηµα για να γίνει αξιόπιστο, να δούµε µε ποιο τρόπο θα τιµωρηθούν όσοι φταίνε για παράνοµες καταστάσεις του παρελθόντος, όπου κι αν ανήκουν, να δούµε πώς αλλάζουµε το νόµο
περί ευθύνης των Υπουργών, να δούµε πώς καθιστούµε αξιόπιστο το «πόθεν έσχες» στα µάτια του ελληνικού λαού, να δούµε
πώς καταπολεµούµε τη διαφθορά που δεν είναι µόνο σε κάποιους πολιτικούς στο παρελθόν, αλλά µπορεί να είναι σε πολλούς
τοµείς, σε πολλές από τις εκφράσεις που αντιµετωπίζει µπροστά
του ο Έλληνας µέσα στην οικονοµία ή την κοινωνία ή τη ∆ηµόσια
∆ιοίκηση. Να δούµε µήπως χρειαζόµαστε ένα άλλο κράτος,
χωρίς κοµµατισµό, αξιόπιστο, δηµιουργικό, φιλικό στον πολίτη
και πώς χρειαζόµαστε και ένα νέο µοντέλο ανάπτυξης για να
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προχωρήσει η ανάπτυξη που, πράγµατι, θα συµφωνούσα εδώ ότι
είναι αυτό που δίνει ελπίδα και προοπτική.
Χρειαζόµαστε τέλος, να αλλάξουµε και νοοτροπίες και συµπεριφορές. Αν νοµίζουµε ότι θα ξαναγυρίσουµε εκεί που είµαστε, κάνουµε ένα µεγάλο λάθος. Η Ελλάδα της φούσκας, η
Ελλάδα του δανεισµού, η Ελλάδα που είχαµε την εντύπωση ότι
µπορούµε να τα κουτσοκαταφέρνουµε µην κάνοντας τίποτα,
διεκδικώντας πέντε δραχµές ή πέντε ευρώ και αφήνοντας τα
πάντα γύρω µας να βουλιάζουν, χωρίς να ενδιαφερόµαστε, ανήκει στο παρελθόν. Χρειάζονται νέες νοοτροπίες και νέες συµπεριφορές σε όλα τα επίπεδα.
Και έρχοµαι τώρα στη συγκεκριµένη συζήτηση που γίνεται και
που αφορά εν τέλει συνολικά την ανάπτυξη.
Κατ’ αρχάς, πρέπει να παρατηρήσω κι εγώ ότι ο λόγος του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου της Νέας ∆ηµοκρατίας ήταν ισοπεδωτικός και άδικος σε σχέση µε τις προθέσεις της Κυβέρνησης. Και ο παριστάµενος Υπουργός, αλλά και ο εισηγητής µας
ο κ. Πάρης Κουκουλόπουλος ξεκαθάρισαν ότι εµείς αξιοποιούµε
και αξιοποιούµε ανοιχτά, καθαρά και έντιµα οτιδήποτε θετικό –
και έχει πολλά- υπάρχει µέσα στην προετοιµασία την οποία έχετε
κάνει. ∆εν έχει σηµασία ότι καθυστέρησε αυτή η προετοιµασία
σας, διότι θα µπορούσε, πράγµατι, αυτός ο νόµος να είχε ψηφιστεί επί κυβερνήσεως Νέας ∆ηµοκρατίας. Αυτό είναι µία πραγµατικότητα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, εµείς θα αξιοποιήσουµε
ό,τι θετικό υπάρχει.
Βεβαίως, έχουµε και τη δική µας οπτική. ∆εν µπορεί να µας
αφαιρέσει κανείς το δικαίωµα να κάνουµε προσθέσεις. ∆εν µπορεί να µας αφαιρέσει κανείς το δικαίωµα να κάνουµε αλλαγές ως
Κυβέρνηση. ∆εν µπορεί να µας αφαιρέσει κανείς το δικαίωµα να
επισηµάνουµε και κάποια πράγµατα που η ίδια η ζωή –αν θέλετεαπό τότε έχει αλλάξει ή οι νέες ανάγκες που υπάρχουν µέσα
στην οικονοµία ή στην ανάπτυξη έχουν επιβάλει.
Να, λοιπόν, ο λόγος για τον οποίο λέµε –όχι ότι είναι κακή η
πρότασή σας, προς θεού- ότι αξιοποιούµε τα θετικά της και τα
συµπληρώνουµε, πολλαπλασιάζοντας τη δυναµική που έχουν
προς τα έξω, µε το νόµο τον οποίο θα παρουσιάσει ο κύριος
Υπουργός και θα έχουµε την ευκαιρία αναλυτικά να συζητήσουµε
µέσα στο επόµενο διάστηµα. Έτσι πρέπει να τα αντιµετωπίσουµε. Γιατί είναι λάθος σήµερα να δηµιουργήσουµε διχασµό σε
ένα θέµα που εν τέλει συµφωνούµε.
Όσον αφορά τα θέµατα της ανάπτυξης και ο κ. Κουκουλόπουλος
και ο κύριος Υπουργός εν συνεχεία τόνισαν και σηµεία διαφωνίας,
όχι για να τα αναδείξουν, αλλά για να σας τα προσφέρουν ως προβληµατισµό για την επικείµενη συζήτηση, η οποία θα γίνει, αν δεν
κάνω λάθος, σε σύντοµο χρονικό διάστηµα.
Από εκεί και πέρα υπάρχουν κάποια ζητήµατα που πρέπει να
κουβεντιάσουµε. Μιλάµε συνέχεια για ανάπτυξη σ’ αυτήν τη
χώρα. ∆ιάβασα µε προσοχή την οµιλία του Αρχηγού της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης του κ. Σαµαρά στο Ελληνοαµερικανικό
Επιµελητήριο πριν από λίγο χρονικό διάστηµα. Είδα ότι αυτό το
περιβόητο και περίφηµο –σύµφωνα µε τη ρητορική σας- µείγµα
πολιτικής σε µεγάλο βαθµό στην ουσία να γίνεται από τη σηµερινή Κυβέρνηση. Μιλάω για τον τοµέα της ανάπτυξης. Για να τα
δούµε ένα-ένα.
Μιλάει κανείς για ανάπτυξη αν δεν έχει υγιή οικονοµία; ∆ηλαδή
ποιος θα βάλει τα λεφτά του σε µια οικονοµία που κινδυνεύει να
χρεοκοπήσει; Κανένας.
Η εξυγίανση είναι όρος και προϋπόθεση για να προχωρήσουµε
και σε ανάπτυξη, ναι ή όχι τελικά; Για να µην ξεχάσουµε και τα οικονοµικά που µάθαµε. Αυτήν τη στιγµή η εξυγίανση γίνεται. Η
εξυγίανση πραγµατοποιείται.
Όροι να πείσεις κάποιον να βάλει τα λεφτά του, Έλληνα ή
ξένο, υπάρχουν. Η Ελλάδα έχει αποκτήσει φωνή και ενισχύει καθηµερινά την αξιοπιστία της σε όλα τα διεθνή fora και µε την προσπάθεια που ο Πρωθυπουργός κάνει διεθνώς.
∆ηµιουργούµε καλύτερες προϋποθέσεις; Μιλάει ο κ. Σαµαράς
όντως καθαρά για φορολογικές ελαφρύνσεις και για µείωση
ασφαλιστικών εισφορών. Έχει κάνει τις σχετικές προτάσεις. Γίνονται ή δεν γίνονται; Εγένοντο ή δεν εγένοντο και προ της οµιλίας, αλλά και µετά; Εµείς δεν έχουµε κανένα πρόβληµα, αν
δούµε κάτι σωστό, να το υιοθετήσουµε.
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Μειώσαµε ή δεν µειώσαµε στις επιχειρήσεις τον φορολογικό
συντελεστή στα επενδυόµενα κέρδη στο 20% από το 25%;
Βάλαµε ή δεν βάλαµε τη µείωση του ΦΠΑ στις τουριστικές επιχειρήσεις για να αναπνεύσει η βαριά βιοµηχανία της Ελλάδας και
να µπορέσει να δηµιουργήσει καλύτερα πακέτα προϊόντων αυξάνοντας –όπως ελπίζουµε, όπως προσδοκούµε, όπως παλεύουµε- το τουριστικό ρεύµα για τη χρονιά που έρχεται και για τις
επόµενες χρονιές;
Προγραµµατίσαµε ή δεν προγραµµατίσαµε τη µείωση των
ασφαλιστικών εισφορών για όλες τις επιχειρήσεις, οι οποίες προσλαµβάνουν νέους εργαζοµένους, αλλά και για πολλές –δεν θα
πω όλες- από τις επιχειρήσεις, οι οποίες δέχονται να µπουν στο
πρόγραµµα διατήρησης των θέσεων εργασίας; Είναι µια πραγµατικότητα αυτό ή δεν είναι;
Αναφέρεται ή δεν αναφέρεται σε µια προοπτική µέσα στη χρονιά, προς το τέλος, να αρχίσουν να µειώνονται έτι περαιτέρω οι
ασφαλιστικές εισφορές, ενδεικτικά στην αρχή, πειραµατικά,
αλλά µε αποφασιστικότητα και προοπτική για τις επιχειρήσεις,
οι οποίες είναι πολύ εντάξει στις υποχρεώσεις τους και συµβάλλουν στην κυβερνητική προσπάθεια καταπολέµησης της φοροδιαφυγής; Αποτελεί αυτό µια εξαγγελία που έχει ήδη γίνει ή όχι
στην ίδια κατεύθυνση;
Ήρθε ή δεν ήρθε ο αναπτυξιακός νόµος; Θα τον συζητήσουµε
την Τρίτη στην Ολοµέλεια. Και είναι ένας νόµος που αξιοποιεί
τους προηγούµενους και φέρνει και µια νέα ποιότητα.
Ψηφίσαµε ή δεν ψηφίσαµε σήµερα στην επιτροπή το νέο νόµο
για το Ταµείο Επιχειρηµατικότητας;
Και βεβαίως χρειάζεται περισσότερη ρευστότητα στην ελληνική οικονοµία. Το κάναµε ή δεν το κάναµε, αν θέλετε, ξεπερνώντας και τον εαυτό µας, φέρνοντας και εµείς πρόσθετες
ρυθµίσεις για τις εγγυήσεις προς τις ελληνικές τράπεζες ώστε
να µπορούν -µε συµφωνία όµως πια και µε σχέδια τέτοια- να προωθήσουν τη χρηµατοδότηση της οικονοµίας; Και γνωρίζουµε
πολύ καλά την περιπέτεια στην οποία έχουν µπει και στα θέµατα
της ρευστότητας οι ελληνικές τράπεζες σε µια σειρά ζητήµατα.
Το ΕΣΠΑ προχώρησε ή δεν προχώρησε; Προχώρησε αποτελεσµατικά. Θα µου πεις, υπάρχουν καθυστερήσεις σε ορισµένα
ζητήµατα. Βεβαίως, να τις αντιµετωπίσουµε, να τις συζητήσουµε
και µάλιστα καθαρά, ενώπιον του ελληνικού λαού. ∆εν έχουµε τίποτα να κρύψουµε και τίποτα να φοβηθούµε. Για παράδειγµα,
µέσα στην πολύ σηµαντική δουλειά που γίνεται αυτήν τη στιγµή
στο Υπουργείο Ανάπτυξης, είναι και το θέµα της αδειοδότησης
που πρέπει να προχωρήσει και ειδικότερα στα θέµατα της αδειοδότησης που σχετίζονται µε τα θέµατα περιβάλλοντος, στα
οποία έχουµε εξαιρετικά µεγάλες και πολλές φορές αδικαιολόγητες καθυστερήσεις.
Κύριε Υπουργέ και το θέµα της ίδρυσης, το οποίο ψηφίσαµε,
παρουσίασε ένα πρόβληµα εφαρµογής. Κι αυτά τα προβλήµατα
πρέπει να αντιµετωπιστούν. Και θα αντιµετωπιστούν το ταχύτερο
δυνατόν. Σαφώς πρέπει να το κάνουµε. Γιατί έτσι δηµιουργούµε
ελπίδα και προοπτική.
Αγαπητέ Κοινοβουλευτικέ Εκπρόσωπε της Νέας ∆ηµοκρατίας,
δεν είναι µόνο να ανησυχούµε –και ορθά ανησυχείτε και δικαίωµά σας και υποχρέωσή σας θεσµικά είναι να ανησυχείτε, αλίµονο αν δεν το κάνατε- αλλά να δούµε εάν τελικά όλα αυτά τα
πράγµατα που γίνονται σήµερα στη χώρα, οδηγούν σε ελπίδα
και προοπτική.
Χαίροµαι γιατί κατεβάζουµε τους αντιµνηµονιακούς τόνους.
∆εν είµαστε τώρα για τέτοια, να φωνάζουµε περί δήθεν µνηµονίου. Όλοι ξέρουµε πώς έγινε το µνηµόνιο και δεν χρειάζεται να
το επαναλάβουµε. Όλοι βλέπουµε τι γίνεται στην Πορτογαλία.
Όλοι βλέπουµε τι γίνεται στο Βέλγιο. Όλοι βλέπουµε τι γίνεται
στην Ιταλία, στην Ισπανία και στη Γαλλία. ∆εν τα βλέπουµε; Τα
βλέπουµε.
Όλοι βλέπουµε ότι ακόµη και η πολύ σκληρή για τη χώρα της
κ. Μέρκελ, η Καγκελάριος, βάζει νερό στο κρασί της και συζητά
πια σειρά προτάσεων.
Κάτι νέο γεννιέται στην Ευρώπη. Και σ’ αυτό το νέο παίξαµε
ρόλο από την πρώτη στιγµή, εµείς ως Έλληνες και µε το θετικό
παράδειγµα το ότι αναλάβαµε τις ευθύνες µας, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, αλλά και µε τη δουλειά που έγινε στο εσωτερικό της
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χώρας και µε τις προτάσεις που αναπτύξαµε και συνεχίζουµε να
αναπτύσσουµε σε ευρωπαϊκά και διεθνή fora για το µέλλον της
Ευρώπης και τις αναγκαίες κινήσεις που πρέπει να γίνουν, όχι
απλά για να ξεπεράσουµε τη δύσκολη στιγµή, αλλά για να εγγυηθούµε µια πραγµατική Ευρώπη της ανάπτυξης και της συνοχής, όπως ονειρευόµαστε.
Είµαστε σε ένα τέτοιο σταυροδρόµι: Συνεχίζουµε ή δεν συνεχίζουµε; Συνεχίζουµε την προσπάθεια ώστε να πάρουµε το
δρόµο που θα οδηγήσει στο στόχο όλων µας; Τη συνεχίζουµε
και σ’ αυτό πρέπει να συµφωνήσουµε.
Εκεί, λοιπόν, χρειάζεται να υπάρχουν και οι αναγκαίοι, σωστοί
τόνοι απ’ όλους µας. Να βάλουµε πρώτα εµάς. Βεβαίως, να ξεκαθαρίσουµε ότι δεν έχουµε καµµία πρόθεση να αντιδικούµε και
αυτό είναι πολύ καθαρό σήµερα.
Εµείς αξιοποιούµε ό,τι θετικό έρχεται από την Αντιπολίτευση,
είτε την Αξιωµατική είτε την Ελάσσονα. Εµείς αξιοποιούµε οτιδήποτε δηµιουργικό µπορεί να γίνει και δεν µας ενδιαφέρει ο
εγωισµός αν είναι δική µας ή όχι η πρόταση. Αλλά σε κάθε περίπτωση, το αξιοποιούµε σε ένα δρόµο που έχουµε χαράξει, που
είναι ο δρόµος της εξόδου από την κρίση, της ανόρθωσης και
της ανάπτυξης της χώρας και της δηµιουργίας της µελλοντικής
ευηµερίας του λαού µας.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε τον κ. Χρήστο Πρωτόπαπα.
Το λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Αστέριος Ροντούλης.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
Αγαπητοί συνάδελφοι, επιτρέψτε µου εν πρώτοις να συγχαρώ
την Κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό της χώρας για την απόφαση παρέµβασης της ελληνικής Κυβερνήσεως στο ∆ιεθνές ∆ικαστήριο της Χάγης στην περιώνυµη ιταλογερµανική διένεξη,
που αφορά τις αποζηµιώσεις που ζητούν οι κάτοικοι της µαρτυρικής Κοινότητας του ∆ιστόµου.
Πρόκειται για έναν θετικό χειρισµό, στον οποίο πιστεύουµε ότι
και ο Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερµός συνέβαλε τα µέγιστα µε
πίεση που ασκήθηκε από τη δική µας πλευρά, µε ερωτήσεις που
ετέθησαν προς τον Πρωθυπουργό της χώρας τόσο από τον Πρόεδρο του Λαϊκού Ορθοδόξου Συναγερµού όσο και από Βουλευτές της Κοινοβουλευτικής µας Οµάδας.
Το ζήτηµα το παρακολουθούµε στενά. Το παρακολουθούν και
οι κάτοικοι άλλων ελληνικών κοινοτήτων, χωριών, που υπέστησαν τις θηριωδίες των ναζιστικών στρατευµάτων. Και βεβαίως,
το παρακολουθούµε στενά γιατί υπάρχουν ακόµη εκκρεµότητες,
όπως είναι η επιστροφή του αναγκαστικού κατοχικού δανείου,
όπως είναι οι επανορθώσεις που πρέπει να δοθούν από τη γερµανική πλευρά για ζηµιές ανυπολόγιστης αξίας, που υπέστη η
υποδοµή της ελληνικής οικονοµίας. Υπάρχουν ακόµη και εκκρεµότητες που δεν έχουν κλείσει όσον αφορά επανορθώσεις που
έπρεπε να δοθούν και οφείλονται στη χώρα µας, από τον Α’ Παγκόσµιο Πόλεµο.
Βλέπετε, λοιπόν, αγαπητέ κύριε Πρωτόπαπα, ότι ο Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερµός προσπαθεί να φέρει σ’ αυτήν εδώ την Αίθουσα ένα άλλο επίπεδο πολιτικού διαλόγου. Θεωρούµε ότι εκεί
που πρέπει να στηλιτεύσουµε την Κυβέρνηση, θα τη στηλιτεύσουµε αµείλικτα για το κοινό καλό. Άλλωστε αυτή είναι η δουλειά µιας Αντιπολίτευσης σοβαρής που δεν κοιτάει µόνο να
γκρεµίσει τα όσα κάνει µια κυβέρνηση, δεν κοιτάζει µόνο την
αντίθεση, αλλά προσπαθεί να χτίσει κιόλας, να δοµήσει το λόγο
της µε επιχειρήµατα και µε θέσεις που προάγουν την ποιότητα
της δηµοκρατίας και το κοινό καλό. Όπου θεωρούµε ότι συµφωνούµε, να έχουµε το θάρρος να συµφωνούµε και να απονείµουµε
και εύσηµα, όπως έκανα πριν από λίγο.
Έρχοµαι τώρα στο ουσιαστικό θέµα της σηµερινής συζήτησης.
Επιτρέψτε µου να κάνω µία µη συµβατική τοποθέτηση, κύριε
Υφυπουργέ, που όπως θα δείτε ενέχει στοιχεία συνάφειας και αλληλεξάρτησης µε το ζήτηµα που σήµερα εξετάζουµε, δηλαδή το
ζήτηµα των επιχειρηµατικών πάρκων στο πλαίσιο πάντα αυτού
που προείπα, δηλαδή της θετικής συνεισφοράς του κόµµατός
µας στο δηµόσιο διάλογο. ∆εν θα εξαντλήσω λοιπόν την οµιλία
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µου σε µικρόψυχες, µικροκοµµατικές, στείρες, αντιπολιτευτικές
κορώνες και θα αναπτύξω το ζήτηµα των κτηνοτροφικών πάρκων.
Βλέπω ότι ο κ. Κασαπίδης χαµογελά γιατί γνωρίζει τη σοβαρότητα του θέµατος. Σας εκπλήσσει, κύριε Πρωτόπαπα, αλλά µη
βιάζεστε, θα φτάσω κι εκεί που θέλω.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ: Σας ακούω µε προσοχή.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Χαίροµαι.
Τι είναι λοιπόν το κτηνοτροφικό πάρκο; Είναι µία κοινόχρηστη
περιοχή σε µια κτηνοτροφική ζώνη για την οργάνωση της οποίας
έχει προηγηθεί µία χωροταξική µελέτη. Βεβαίως όλοι κατανοούµε την αναγκαιότητα µιας χωροταξικής µελέτης προκειµένου
να υπάρξουν οι κατάλληλες υποδοµές, είτε λέγονται δρόµοι είτε
λέγονται εγκαταστάσεις είτε λέγονται δίκτυα ηλεκτρισµού, δίκτυα ύδρευσης, δίκτυα διαχείρισης των απορριµµάτων και των
αποβλήτων προκειµένου οι κτηνοτρόφοι οικειοθελώς και αυτοβούλως να εγκατασταθούν σ’ αυτό το πάρκο ώστε να επιτευχθεί
το τελικό ζητούµενο που είναι βεβαίως οι οικονοµίες κλίµακος.
Έχουµε πιεστικές ανάγκες που µας ωθούν σε µία τέτοια κατεύθυνση; Ναι, έχουµε. Έχουµε την πτώση του κτηνοτροφικού
εισοδήµατος που είναι µεγάλη. Έχουµε την προϊούσα ερήµωση
των χωριών στην ορεινή και ηµιορεινή Ελλάδα. Έχουµε την κλιµατολογική αλλαγή. Έχουµε, αν θέλετε στο τέλος, την υποβάθµιση των βοσκοτόπων µας. Άρα έχουµε ισχυρούς λόγους και
αιτίες που µας ωθούν σε µία τέτοια κατεύθυνση.
Τι µπορούµε να αναµένουµε ως όφελος αν προχωρήσουµε σε
µία τέτοια δράση; Πρώτον, να ενισχύσουµε το κτηνοτροφικό εισόδηµα. ∆εύτερον, να συγκρατήσουµε τον κτηνοτροφικό πληθυσµό στις ορεινές και ηµιορεινές ζώνες της χώρας. Τρίτον, να
βελτιώσουµε αισθητικά το αγροτικό τοπίο, να ενισχύσουµε την
απόδοση των βοσκοτόπων µας και κυρίως να βελτιώσουµε τις
συνθήκες εργασίας των Ελλήνων κτηνοτρόφων, για να µην πω
ότι θα βελτιώσουµε και τις συνθήκες ζωής των ζώων που εκτρέφονται στις εγκαταστάσεις αυτές δίνοντας καλύτερο ποιοτικό
αποτέλεσµα στο τελικώς παραγόµενο προϊόν.
Έρχοµαι τώρα στην ουσία της τοποθέτησής µου που είναι η
συνάφεια, η αλληλεξάρτηση των όσων είπα µε το συζητούµενο
ζήτηµα των επιχειρηµατικών πάρκων. Φανταστείτε λοιπόν, κύριε
Υφυπουργέ, τι αναπτυξιακή έκρηξη θα υπάρξει στην ελληνική
επαρχία, στην ελληνική περιφέρεια, εάν ο φορέας διαχείρισης
ενός τέτοιου κτηνοτροφικού πάρκου αρχίσει να αναπτύσσει συνέργειες –clusters, να το πω αγγλιστί!- µε φορείς διαχείρισης επιχειρηµατικών πάρκων, µε τοπικά ερευνητικά κέντρα, µε πανεπιστήµια, µε συνεταιρισµούς, µε επιχειρήσεις του πρωτογενούς
τοµέα της ελληνικής οικονοµίας. Φανταστείτε πώς αυτή η αναπτυξιακή έκρηξη θα λειτουργήσει ως αντίδοτο στο µαρασµό της
ελληνικής επαρχίας και θα δώσει µία νέα αναπτυξιακή εκκίνηση
στα χωριά της ελληνικής υπαίθρου.
Έχουµε τέτοιο παράδειγµα; Είµαι σίγουρος ότι η αξιότιµη κ.
Πρόεδρος µπορεί αµέσως να σας το πει. Έχουµε την περιοχή
της Ανάβρας στη Μαγνησία όπου λειτουργούν ήδη τρία κτηνοτροφικά πάρκα µε εκπληκτικά αποτελέσµατα στην ανάπτυξη της
κοινότητας αυτής.
Βεβαίως το λυπηρό είναι ότι ενώ η Θεσσαλία –αναφέροµαι στη
δική µου περιφέρεια που τη γνωρίζω καλά- θα µπορούσε να αποτελέσει πιλότο µιας τέτοιας προσπάθειας στησίµατος κτηνοτροφικών πάρκων γιατί έχει τη φυτική εκείνη παραγωγή που
χρησιµοποιείται ως ζωοτροφή, δεν υπάρχει καµµία τέτοια κίνηση, καµµία τέτοια προσπάθεια στην κατεύθυνση αυτή. Το λέω
αυτό για να το ακούσει η εξαίρετη κ. Πρόεδρος που χρόνια τώρα
κάνει αγώνες στην περιοχή της Μαγνησίας και ευρύτερα της
Θεσσαλίας για τον κτηνοτροφικό και τον αγροτικό κόσµο ούτως
ώστε και από το Προεδρείο της Βουλής να προέλθουν κάποιες
παροτρύνσεις-πιέσεις προς την κυβερνητική πλευρά, κυρία Πρόεδρε, για να προχωρήσουµε επιτέλους στην κατεύθυνση αυτή.
Με άλλα λόγια, κύριε Υφυπουργέ, δεν θα πρέπει τέτοιες πρωτοβουλίες να αφήνονται µόνο στα χέρια φωτεινών πνευµάτων και
παραγόντων που υπάρχουν στην Τοπική Αυτοδιοίκηση της
χώρας, αλλά ήλθε η ώρα να υπάρξει και κρατική παρέµβαση. Θέλουµε την παρέµβαση του κράτους, της ελληνικής πολιτείας, της
οποιασδήποτε ελληνικής κυβέρνησης -µας είναι παντελώς αδιάΟ ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
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φορο ποια θα είναι αυτή- σε δύο πράγµατα. Το πρώτο είναι η δόµηση ενός νέου, ευέλικτου, αντιγραφειοκρατικού, καινοτόµου θεσµικού πλαισίου. Τώρα σας πληροφορώ ότι υπάρχει µόνο µία
φτωχή ΚΥΑ –αν θυµάµαι καλά η 487/2002- που µας δίνει αυτό το
υποτυπώδες θεσµικό πλαίσιο για την ανάπτυξη αυτών των κτηνοτροφικών πάρκων που σας είπα.
Βεβαίως θέλουµε την κρατική παρέµβαση όσον αφορά τα κίνητρα που πρέπει να δοθούν για την εγκατάσταση κτηνοτροφικών επιχειρήσεων σε τέτοιου είδους κτηνοτροφικά πάρκα.
Επιτέλους πρέπει ως ελληνική πολιτεία, ως ελληνικό κράτος να
αρχίσουµε να µιλάµε και για τον επιχειρηµατία αγρότη, δηλαδή
τον επιχειρηµατία γεωργό και τον επιχειρηµατία κτηνοτρόφο,
γιατί µέχρι τώρα, αγαπητοί συνάδελφοι, όταν χρησιµοποιούµε
τον όρο επιχειρηµατικότητα το µυαλό µας πάει στους βιοτέχνες
και στους εµπόρους. Εµείς ρωτάµε: Γιατί όχι και στον πρωτογενή
τοµέα; Γιατί όχι και στον Έλληνα γεωργό, στον Έλληνα κτηνοτρόφο;
Επειδή την άλλη εβδοµάδα θα συζητήσουµε τον επενδυτικό
νόµο, επιτρέψτε µου να πω εδώ ότι υπάρχει ένα µεγάλο κενό και
να το µεταφέρετε στην Κυβέρνηση: ∆ραστηριότητες του πρωτογενούς τοµέα της ελληνικής οικονοµίας δεν εµπίπτουν στις ευνοϊκές διατάξεις του επενδυτικού νόµου. Αυτό είναι ένα µεγάλο
κενό που η Κυβέρνηση πρέπει να το δει.
Αγαπητοί συνάδελφοι, τα λέω όλα αυτά γιατί υπάρχει µια αδήριτος αναγκαιότητα όσον αφορά την προσπάθεια ανασυγκρότησης που πρέπει να γίνει στον πρωτογενή τοµέα της ελληνικής
οικονοµίας σύµφωνα µε τις επιταγές της αναθεωρηµένης Κοινής
Αγροτικής Πολιτικής αλλά και της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής
που θα υπάρξει από το 2013 και µετά.
Άρα, λοιπόν, όταν από εδώ και πέρα θα µιλάµε για ανασυγκρότηση του αγροτικού τοµέα της χώρας η πεµπτουσία του
όλου εγχειρήµατος πρέπει να είναι η ανάπτυξη επιχειρηµατικού
πνεύµατος, επιχειρηµατικότητας στους ανθρώπους της υπαίθρου, στον Έλληνα γεωργό και στον Έλληνα κτηνοτρόφο.
Σας ευχαριστώ πολύ και για την ανοχή σας, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού, κ.
Αστέριο Ροντούλη.
Κύριε Υπουργέ, έχετε κάτι να πείτε;
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΞΥΝΙ∆ΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµίας,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας): Όχι.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε πολύ.
Υπάρχει κάποια δευτερολογία από τους εισηγητές;
Όχι.
Κηρύσσεται περαιωµένη η συζήτηση επί της αρχής της πρότασης νόµου: «Ανάπτυξη Επιχειρηµατικών Πάρκων».
Παρακαλώ οι αποδεχόµενοι την πρόταση νόµου να εγερθούν.
(Εγείρονται οι αποδεχόµενοι την πρόταση νόµου)
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Παρών.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Προφανώς δεν ηγέρθη ο
απαιτούµενος και προβλεπόµενος από τον Κανονισµό αριθµός
Βουλευτών και η πρόταση νόµου: «Ανάπτυξη Επιχειρηµατικών
Πάρκων» απορρίπτεται.
Έχουν διανεµηθεί τα Πρακτικά της Τρίτης 30 Νοεµβρίου 2010
και της Τρίτης 14 ∆εκεµβρίου 2010 και ερωτάται το Σώµα αν τα
επικυρώνει.
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Συνεπώς τα Πρακτικά της
Τρίτης 30 Νοεµβρίου 2010 και της Τρίτης 14 ∆εκεµβρίου 2010
επικυρώθηκαν.
Κύριοι συνάδελφοι, δέχεστε στο σηµείο αυτό να λύσουµε τη
συνεδρίαση;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
Με την συναίνεση του Σώµατος και ώρα 15:37’ λύεται η συνεδρίαση για αύριο ηµέρα Παρασκευή 14 Ιανουαρίου 2011 και ώρα
10:00’ µε αντικείµενο εργασιών του Σώµατος κοινοβουλευτικό
έλεγχο: α) συζήτηση επικαίρων ερωτήσεων, και β) συζήτηση της
υπ’ αριθµ. 14/8/9-12-2010 επίκαιρης επερώτησης Βουλευτών της
Νέας ∆ηµοκρατίας προς τον Υπουργό Οικονοµικών σχετικά µε
την αξιοποίηση της περιουσίας του δηµοσίου.
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