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2. 'Αδεια απουσίας των Βουλευτών κ.κ. Μ. Βορίδη και Γ.
Κασαπίδη, σελ. 3879
3. Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν
µαθητές από το Γυµνάσιο και Λύκειο του Νέου Μοναστηρίου,
το ιδιωτικό Λύκειο "ΙΟΝΙΟΣ ΣΧΟΛΗ" και το Εσπερινό Γενικό
Λύκειο Νέας Ιωνίας Αττικής, σελ. 3882, 3885, 3913
4. Ανακοινώνεται επιστολή του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας ∆ηµοκρατίας και Αρχηγού
της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, κ. Αντώνη Σαµαρά, προς
τον Πρόεδρο της Βουλής µε την οποία γνωστοποιεί προς το
Σώµα ότι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι της Νέας ∆ηµοκρατίας κατά αλφαβητική σειρά ορίζονται οι Βουλευτές: Ν.
∆ένδιας, Βουλευτής Κερκύρας, Ε. Κεφαλογιάννης, Βουλευτής Ηρακλείου και Κ. Μαρκόπουλος, Βουλευτής Ευβοίας,
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i) σχετικά µε την πορεία υλοποίησης της Ψυχιατρικής Μεταρρύθµισης και του προγράµµατος "Ψυχαργώ", σελ. 3879
ii) σχετικά µε τον έλεγχο λειτουργίας της Ελληνικής Οδοντιατρικής Οµοσπονδίας, σελ. 3890
β) Προς την Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης,
σχετικά µε την ανανέωση των συµβάσεων των γιατρών του
ΙΚΑ, σελ. 3880
γ) Προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων:
i) σχετικά µε τον αποκλεισµό των εσπεριδοειδών από το
Μέτρο 133 του Προγράµµατος "Αλέξανδρος Μπαλτατζής"
για την ενηµέρωση-προώθηση των προϊόντων, σελ. 3882
ii) σχετικά µε την αποκατάσταση ζηµιών σε υποδοµές, φυτική και ζωική παραγωγή από πρόσφατη κακοκαιρία στο
Νοµό Ηρακλείου, σελ. 3887
iii) σχετικά µε τα προβλήµατα των ροδακινοπαραγωγών,
σελ. 3888
δ) Προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε την επιβάρυνση των αγροτών
από τα τιµολόγια της ∆ΕΗ, σελ. 3884
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1. Κατάθεση Εκθέσεως ∆ιαρκούς Επιτροπής:
Η ∆ιαρκής Επιτροπή Εθνικής Άµυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων καταθέτει την Έκθεσή της στο σχέδιο νόµου του
Υπουργείου Εξωτερικών: "Κύρωση της Συµφωνίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης µεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
και των κρατών-µελών τους αφενός, και της ∆ηµοκρατίας της
Σερβίας αφετέρου, µετά των συνηµµένων Παραρτηµάτων,
Πρωτοκόλλων της Τελικής Πράξης και των προσαρτηµένων
σ' αυτήν ∆ηλώσεων", σελ. 3879
2. Ψήφιση επί του συνόλου του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη: " Ίδρυση Υπηρεσίας Ασύλου
και Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής, προσαρµογή της ελληνι-

κής νοµοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2008/115/ΕΚ
"σχετικά µε τους κοινούς κανόνες και διαδικασίες στα κράτηµέλη για την επιστροφή των παρανόµως διαµενόντων υπηκόων τρίτων χωρών" και λοιπές διατάξεις", σελ. 3892
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Αθήνα, σήµερα στις 18 Ιανουαρίου 2011, ηµέρα Τρίτη και ώρα
18.04’ συνήλθε στην Αίθουσα των
συνεδριάσεων του
Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολοµέλεια για να συνεδριάσει υπό την
προεδρία του Α’ Αντιπροέδρου αυτής κ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΝΙΩΤΗ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση.
Παρακαλείται η κυρία Γραµµατέας να ανακοινώσει τις
αναφορές προς το Σώµα.
(Ανακοινώνονται προς το Σώµα από την Βουλευτή Νοµού
Ευβοίας του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού, κ. Ουρανία
Παπανδρέου-Παπαδάκη, τα ακόλουθα:
Α. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΝΑΦΟΡΩΝ
1) Ο Βουλευτής Ιωαννίνων κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ
κατέθεσε αναφορά, µε την οποία ο ∆ήµαρχος του ∆ήµου
Μετσόβου αιτείται την επαναφορά του κέντρου Υγείας
Μετσόβου στη Γ’ Ζώνη εφηµέρευσης.
2) Ο Βουλευτής Β’ Πειραιώς κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΡΑΓΑΚΗΣ κατέθεσε
αναφορά, µε την οποία ο ∆ήµαρχος Περάµατος Νοµού Αττικής
αιτείται να συµπεριληφθεί ο ∆ήµος του στην επιχορήγηση για
περιβαλλοντικά έργα αναβάθµισης, που γίνονται κάθε εξάµηνο.
3) Οι Βουλευτές, Λαρίσης κ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΚΥΛΛΑΚΟΣ και
Μαγνησίας κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΑΝΟΣ κατέθεσαν αναφορά, µε την
οποία ο κ. Γιάννης Πολύµερος, µέλος του ∆Σ ΟΣΣΕ καταγγέλλει
την απόφαση των ∆ιοικήσεων Ε∆ΙΣΥ,ΤΡΑΙΝΟΣΕ και ΤΑΥΤΕΚΩ,
για διακοπή της πληρωµής των ιατρικών δαπανών των
εργαζοµένων στον ΟΣΕ από τους κατά τόπους σταθµούς.
4) Ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. ΜΙΧΑΗΛ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ
κατέθεσε αναφορά, µε την οποία η Πανελλήνια Οµοσπονδία
Συλλόγων ∆ιδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού αιτείται να
ενηµερωθεί άµεσα για θέµατα που άπτονται της διαδικασίας και
της πορείας αξιολόγησης προτάσεων ερευνών που έχουν
υποβληθεί στα έργα «ΘΑΛΗΣ» και «ΑΡΧΙΜΗ∆ΗΣ» κ.λπ..
5) Οι Βουλευτές, Ευβοίας κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ και Αττικής
κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΟΚΑΣ κατέθεσαν αναφορά, µε την οποία οι
κάτοικοι του χωριού Γυµνό του ∆ήµου Ερέτριας Νοµού Ευβοίας
εκφράζουν την έντονη δυσαρέσκεια τους για την εγκατάσταση
πυλώνων υψηλής τάσης της ∆ΕΗ σε µικρή απόσταση από τον
οικισµό και συγκεκριµένα στον ορεινό όγκο του Ολύµπου, στον
οποίο πρόκειται να εγκατασταθούν και ανεµογεννήτριες.

6) Η Βουλευτής ∆ράµας κ. ΧΑΡΟΥΛΑ (ΧΑΡΑ) ΚΕΦΑΛΙ∆ΟΥ
κατέθεσε αναφορά, µε την οποία ο Σύλλογος Παραπληγικών
Νοµού ∆ράµας αιτείται να συµµετάσχει στο πρόγραµµα
χορηγιών ΕΚΕ - Οικονοµικών Ενισχύσεων ΟΠΑΠ ΑΕ.
7) Οι Βουλευτές, Ευβοίας κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ και Αττικής
κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΟΚΑΣ κατέθεσαν αναφορά, µε την οποία ο
Πολιτιστικός Περιβαλλοντικός Σύλλογος Αγίου Νικολάου του
∆ήµου Ληλαντίων Νοµού Ευβοίας καταγγέλλει την αδιαφορία της
Κυβέρνησης απέναντι στις επανειληµµένες κινητοποιήσεις των
κατοίκων της περιοχής για την κατασκευή αντιπληµµυρικών
έργων στον ποταµό Λήλαντα.
8) Ο Βουλευτής Μαγνησίας κ. ΠΑΥΛΟΣ ΜΑΡΚΑΚΗΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία ο ∆ήµος Ζαγοράς - Μουρεσίου, ο
Αγροτικός Συνεταιρισµός Ζαγοράς και οι Αγροτικοί Σύλλογοι της
περιοχής Πουρίου - Ζαγοράς - Μακρυράχης Νοµού Μαγνησίας
αιτούνται την έγκαιρη καταβολή των αποζηµιώσεων από την
χαλαζόπτωση του Ιουλίου στους πληγέντες παραγωγούς
οπωροφόρων.
9) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΜΙΧΑΗΛ ΜΠΕΚΙΡΗΣ κατέθεσε
δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται ότι στο πλευρό
των εργαζοµένων της ΕΒΟ Αιγίου Νοµού Αχαΐας τάσσεται ο
Βουλευτής Νικόλαος Νικολόπουλος.
10) Η Βουλευτής Τρικάλων κ. ΑΘΑΝΑΣΙΑ (ΣΟΥΛΑ) ΜΕΡΕΝΤΙΤΗ
κατέθεσε αναφορά, µε την οποία ο Σύλλογος Φίλων Σιδηροδρόµου
Τρικάλων ΣΦΣΤ και άλλοι φορείς αιτούνται τη µη κατάργηση
δροµολογίων που εξυπηρετούν ανάγκες των κατοίκων της
περιοχής και ελπίζουν ότι οι τιµές των εισιτηρίων δεν θα αυξηθούν
και δεν θα ξεπεράσουν τις αντίστοιχες τιµές των εισιτηρίων των
ΚΤΕΛ.
11) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΜΙΧΑΗΛ ΜΠΕΚΙΡΗΣ κατέθεσε
δηµοσίευµα εφηµερίδας στο οποίο εκφράζεται διαµαρτυρία από
πολίτες των τοπικών διαµερισµάτων Νοµού Αχαΐας λόγω µη
εξυπηρέτησης τους από την Κεντρική ∆ιοίκηση «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ».
12) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΜΙΧΑΗΛ ΜΠΕΚΙΡΗΣ κατέθεσε
δηµοσίευµα εφηµερίδας στο οποίο αναφέρεται ότι σε θετικό
κλίµα έκλεισε η συνάντηση των δύο ∆ιοικήσεων του ΠΓΝΠ και
του «Αγ. Ανδρέα», σχετικά µε την άµεση επαναλειτουργία του
Γενικού Κρατικού Νοσοκοµείου.
13) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΜΙΧΑΗΛ ΜΠΕΚΙΡΗΣ κατέθεσε
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δηµοσίευµα εφηµερίδας στο οποίο αναφέρεται η άµεση ανάγκη
πρόσληψης εβδοµήντα πέντε ατόµων νοσηλευτικού, βοηθητικού,
κ.λπ. προσωπικού για την διάσωση του Πανεπιστηµιακού
Νοσοκοµείου Πατρών.
14) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΜΙΧΑΗΛ ΜΠΕΚΙΡΗΣ κατέθεσε
δηµοσίευµα εφηµερίδας στο οποίο αναφέρεται ότι προκαλούν
έντονο προβληµατισµό στην Πανεπιστηµιακή κοινότητα Πατρών
λόγω των αλλεπάλληλων κρουσµάτων κλοπών και ληστειών στο
χώρο του Πανεπιστηµίου.
15) Ο Βουλευτής Ιωαννίνων κ. ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ
κατέθεσε αναφορά, µε την οποία ο Πρόεδρος του Συνδέσµου
Ύδρευσης ∆ήµων και Κοινοτήτων Λεκανοπεδίου Ιωαννίνων
(ΣΥ∆ΚΛΙ) καταγγέλλει σκόπιµες παραλείψεις της κατασκευάστριας
εταιρείας που ανέλαβε την υλοποίηση συµπληρωµατικών έργων
για την υδροδότηση της περιοχής µε σκοπό το οικονοµικό όφελος.
16) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΜΙΧΑΗΛ ΜΠΕΚΙΡΗΣ κατέθεσε
δηµοσίευµα εφηµερίδας στο οποίο αναφέρεται ότι οι
εκπαιδευτικοί πραγµατοποιούν παράσταση διαµαρτυρίας στον
Περιφερειακό διευθυντή της εκπαίδευσης, ζητώντας κάποια
αλλαγή στις σχολικές µονάδες.
17) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΜΙΧΑΗΛ ΜΠΕΚΙΡΗΣ κατέθεσε
δηµοσίευµα εφηµερίδας στο οποίο αναφέρεται ότι παίρνει
διαστάσεις εξελισσόµενης επιδηµίας η παχυσαρκία στα παιδιά
στη χώρα µας.
18) Ο Βουλευτής Λαρίσης κ. ΜΑΞΙΜΟΣ ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
κατέθεσε αναφορά, µε την οποία ο ∆ήµαρχος του ∆ήµου
Τεµπών Νoµού Λάρισας αιτείται τη συνέχιση της λειτουργίας του
Ταχυδροµικού Καταστήµατος Γόννων Λάρισας.
19) Ο Βουλευτής Αττικής κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Ελευσίνας
∆υτικής Αττικής εκφράζει τη διαµαρτυρία του για τη µη
ανανέωση των συµβάσεων έργου ιατρικών ειδικοτήτων στο ΙΚΑ
Ελευσίνας.
20) Ο Βουλευτής Λασιθίου κ. ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΡΧΙΜΑΚΗΣ κατέθεσε
αναφορά, µε την οποία ο κ. Γεώργιος ∆. Καρβουνάκης,
ιδιοκτήτης ξενοδοχειακής µονάδας στο Ηράκλειο Κρήτης
αιτείται την επανεξέταση της προσωπικής του υπόθεσης, που
αφορά διευθέτηση οικονοµικών εκκρεµοτήτων προς την εφορία.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

24) Ο Βουλευτής Λασιθίου κ. ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΡΧΙΜΑΚΗΣ κατέθεσε
αναφορά, µε την οποία ο Πανελλήνιος Σύλλογος Εκπαιδευτικών
Γονέων-Κηδεµόνων Παιδιών µε Αναπηρία αιτείται την
τροποποίηση των εφαρµοστέων σχετικών διατάξεων, ώστε να
καθίσταται εφικτός ο διορισµός όλων των εκπαιδευτικών γονέων
παιδιών µε αναπηρία κ.λπ..
25) Ο Βουλευτής Λασιθίου κ. ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΡΧΙΜΑΚΗΣ κατέθεσε
δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται σε πρόταση του
Προέδρου του ΒΙΟΠΑ Αγίου Νικολάου, ώστε να επιτραπεί στο
Βιοτεχνικό Πάρκο Αγίου Νικολάου να κάνει τη διανοµή των
οικοπέδων στους δικαιούχους µετόχους του, χωρίς πρόσθετες
φορολογικές επιβαρύνσεις.
26) Ο Βουλευτής Β’ Αθηνών κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ
κατέθεσε αναφορά, µε την οποία ο κ. Νικόλαος Στελλάκης
αιτείται, για κοινωνικούς λόγους, να µπει η υπόθεση του χρέους
του στο αρχείο.
27) Οι Βουλευτές, Λαρίσης κ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΚΥΛΛΑΚΟΣ και
Μαγνησίας κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΑΝΟΣ κατέθεσαν αναφορά, µε την
οποία ο ∆ήµαρχος του ∆ήµου Τεµπών Νοµού Λάρισας αιτείται
τη συνέχιση της λειτουργίας του Ταχυδροµικού Καταστήµατος
Γόννων Λάρισας.
28) Ο Βουλευτής Β’ Αθηνών κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ
κατέθεσε αναφορά, µε την οποία η Επιστηµονική Ένωση
Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Μηχανικών αιτείται την τροποποίηση
των σχετικών διατάξεων, ώστε να σταµατήσει η άδικη
µεταχείριση των Πτυχιούχων Μηχανικών.
29) Ο Βουλευτής Λασιθίου κ. ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΡΧΙΜΑΚΗΣ κατέθεσε
αναφορά, µε την οποία το ∆Σ του ∆ήµου Ιεράπετρας Νοµού
Λασιθίου αιτείται την κατ’ εξαίρεση επαναφορά των χρονικών
περιόδων αιµοδοσίας που ίσχυαν κατά το παρελθόν στην
περιοχή, καθώς και τη διεξαγωγή των αιµοληψιών στους
χώρους σχολικού συγκροτήµατος της πόλης.
30) Οι Βουλευτές, Α’ Πειραιώς κ. ∆ΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ, Β’
Πειραιώς κ. ΒΑΡΒΑΡΑ (ΒΕΡΑ) ΝΙΚΟΛΑΪ∆ΟΥ και Β’ Αθηνών κ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΙΚΟΣ κατέθεσαν αναφορά, µε την οποία ο
Σύνδεσµος Ιδιωτικού Προσωπικού Ναυστάθµου Σαλαµίνας
εκφράζει τη διαµαρτυρία του για την κατάσταση διάλυσης που
επικρατεί στην επισκευαστική βάση του Ναυστάθµου Σαλαµίνας.

21) Ο Βουλευτής Λασιθίου κ. ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΡΧΙΜΑΚΗΣ κατέθεσε
αναφορά, µε την οποία η Ένωση Ξενοδοχείων Σητείας Κρήτης
αιτείται να γίνουν άµεσες ενέργειες, ώστε να ξεπεραστούν τα
προβλήµατα και να αρχίσουν οι εργασίες για την ολοκλήρωση
του αεροδροµίου Σητείας.

31) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται στις
παρατηρήσεις της Γραµµατείας της ΕΕ∆Α της Εθνικής
Επιτροπής για τα ∆ικαιώµατα του Ανθρώπου, σχετικά µε το νόµο
του Υπουργείου ∆ικαιοσύνης «Εξορθολογισµός και βελτίωση
στην απονοµή της ποινικής δικαιοσύνης».

22) Η Βουλευτής Ρεθύµνου κ. ΟΛΓΑ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ κατέθεσε
αναφορά, µε την οποία η Πανελλήνια Οµοσπονδία Εργατών
Επισιτισµού και Υπαλλήλων Τουριστικών Επαγγελµάτων εκφράζει
τη διαµαρτυρία της για την περικοπή της χρηµατοδότησης του
Οργανισµού Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.

32) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται στην
κατάσταση που επικρατεί στα βαγόνια των τραίνων, που
χρησιµοποιούνται από Αφγανούς πρόσφυγες ως νυχτερινά
καταλύµατα.

23) Ο Βουλευτής Μαγνησίας κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΑΚΟΣ κατέθεσε
αναφορά, µε την οποία ο Σύλλογος Νεφροπαθών Νoµού
Μαγνησίας «Οι Άγιοι Ανάργυροι» εκφράζει τη δυσαρέσκεια του
για βασικές ελλείψεις στη Μονάδα Τεχνητού Νεφρού σε ιατρικό
και νοσηλευτικό προσωπικό, καθώς και σε κτηριακό και
τεχνολογικό εξοπλισµό, που υποβαθµίζουν την ποιότητα των
παρεχόµενων ιατρικών υπηρεσιών στους ασθενείς.

Β. ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΣΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ
1. Στην µε αριθµό 3300/24-09-2010 ερώτηση του Βουλευτή κ.
Νικολόπουλου Νικολάου δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. ΥΑΠΕ/Φ38/
οικ.52/3-01-2011 έγγραφο από τον Υφυπουργό Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής η ακόλουθη απάντηση:

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΝΣΤ’ - 18 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)
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2. Στην µε αριθµό 6410/18-11-2010 ερώτηση του Βουλευτή κ.
Πολατίδη Ηλία δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. 7017/4/12332/3-01-2011

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

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

έγγραφο από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη η ακόλουθη
απάντηση:

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΝΣΤ’ - 18 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011

3. Στην µε αριθµό 6889/30-11-2010 ερώτηση του Βουλευτή κ.
Τσούρα Αθανασίου δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. ΥΠ.ΠΟ.Τ./ΓΡ.ΥΠ./

3863

Κ.Ε./513 /3-01-2011 έγγραφο από τον Υφυπουργό Πολιτισµού και
Τουρισµού η ακόλουθη απάντηση:
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4. Στην µε αριθµό 7447/08-12-2010 ερώτηση των Βουλευτών
κυρίων Μαρκόπουλου Κωνσταντίνου, Τζαβάρα Κωνσταντίνου
δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. 785/3-01-2011 έγγραφο από τον

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Υπουργό ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων
η ακόλουθη απάντηση:

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΝΣΤ’ - 18 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011

5. Στην µε αριθµό 7511/08-12-2010 ερώτηση του Βουλευτή κ.
Παπαδηµούλη ∆ηµητρίου δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. ΥΠ.ΠΟ.Τ./
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ΓΡ.ΥΠ./Κ.Ε./557/3-01-2011 έγγραφο
από τον Υφυπουργό
Πολιτισµού και Τουρισµού η ακόλουθη απάντηση:
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6. Στην µε αριθµό 7579/09-12-2010 ερώτηση του Βουλευτή κ.
Βελόπουλου Κυριάκου δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. 793/3-01-2011

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

έγγραφο από τον Υπουργό ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και
Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων η ακόλουθη απάντηση:

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΝΣΤ’ - 18 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011

7. Στην µε αριθµό 7784/14-12-2010 ερώτηση του Βουλευτή κ.
Βελόπουλου Κυριάκου δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. 7017/4/12307
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/13-01-2011έγγραφο από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη
η ακόλουθη απάντηση:
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8. Στις µε αριθµό 7704/13-12-2010 και 7794/14-12-2010
ερωτήσεις του Βουλευτή κ. Βελόπουλου Κυριάκου δόθηκε µε το
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υπ’ αριθµ. 7017/4/12299/3-01-2011έγγραφο από τον Υπουργό
Προστασίας του Πολίτη η ακόλουθη απάντηση:
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)
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9. Στην µε αριθµό 7811/14-12-2010 ερώτηση του Βουλευτή κ.
Κολοκοτρώνη Αγγέλου δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. Φ90023/34003/

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

554/3-01-2011 έγγραφο
από τον Αναπληρωτή Υπουργό
Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης η ακόλουθη απάντηση:

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΝΣΤ’ - 18 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011

3873

3874

10. Στην µε αριθµό 7869/15-12-2010 ερώτηση του Βουλευτή
κ. Γαληνού Σπυρίδωνος δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. 7017/4/12312

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

/3-01-2011 έγγραφο από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη η
ακόλουθη απάντηση:
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11. Στην µε αριθµό 7948/16-12-2010 ερώτηση του Βουλευτή
κ. Αυγενάκη Ελευθερίου δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. 2/89184/0022/
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3-01-2011 έγγραφο
ακόλουθη απάντηση:

από τον Υφυπουργό Οικονοµικών

η
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12. Στις µε αριθµό 7783/14-12-2010, 7938/16-12-2010, 7954/1712-2010 και 8354/28-12-2010 ερωτήσεις των Βουλευτών κυρίων
Βορίδη Μαυρουδή, Μαυρίκου Γεωργίου, Μανωλάκου ∆ιαµάντως,
Παπακωνσταντίνου Νικολάου, Βλάχου Γεωργίου, ∆ρίτσα Θεοδώ-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ρου και ∆ιώτη Ηρούς δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. 7017/4/12306/301-2011 έγγραφο από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη η
ακόλουθη απάντηση:
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΝΣΤ’ - 18 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011

ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, έχω να κάνω µία ανακοίνωση προς το Σώµα:
Η ∆ιαρκής Επιτροπή Εθνικής Άµυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων
καταθέτει την Έκθεσή της στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου
Εξωτερικών: «Κύρωση της Συµφωνίας Σταθεροποίησης και
Σύνδεσης µεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατώνµελών τους αφ’ ενός, και της ∆ηµοκρατίας της Σερβίας αφ’ ετέρου,
µετά των συνηµµένων Παραρτηµάτων, Πρωτοκόλλων της Τελικής
Πράξης και των προσαρτηµένων σε αυτήν ∆ηλώσεων».
Ο Βουλευτής Αττικής του ΛΑΟΣ, κ. Μαυρουδής Βορίδης,
αιτείται άδεια απουσίας του στο εξωτερικό κατά το διάστηµα από
19 έως 24 Ιανουαρίου. Η Βουλή εγκρίνει;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Η Βουλή ενέκρινε τη
ζητηθείσα άδεια.
Επίσης, ο Βουλευτής Κοζάνης της Νέας ∆ηµοκρατίας, κ.
Γέωργιος Κασαπίδης, αιτείται άδεια τριήµερης απουσίας του στο
εξωτερικό, στις Βρυξέλλες συγκεκριµένα, από 19 έως 21 του
τρέχοντος µηνός. Η Βουλή εγκρίνει;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Η Βουλή ενέκρινε τη
ζητηθείσα άδεια.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόµεθα στη συζήτηση των
ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ
Α. Αναφορές και ερωτήσεις πρώτου κύκλου (‘Αρθρο 130
παράγραφος 5 του Κανονισµού της Βουλής):
Πρώτη είναι η µε αριθµό 5335/21-10-2010 ερώτηση του
Βουλευτή του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ.
Κωνσταντίνου Γείτονα προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης, σχετικά µε την πορεία υλοποίησης της
Ψυχιατρικής Μεταρρύθµισης και του προγράµµατος «Ψυχαργώ».
Στην ερώτηση θα απαντήσει ο Υφυπουργός Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Μιχαήλ Τιµοσίδης.
Ο ερωτών Βουλευτής, κ. Κωνσταντίνος Γείτονας, έχει δύο
λεπτά για να αναπτύξει την ερώτησή του.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΙΤΟΝΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κατέθεσα ως επίκαιρη την απλή ερώτηση που
είχα υποβάλει πέρσι τον Οκτώβριο, γιατί δεν πήρα απάντηση,
αλλά κυρίως γιατί το θέµα της συνέχισης της ψυχιατρικής
µεταρρύθµισης παραµένει ανοικτό, είναι ζητούµενο και καλείται
πράγµατι η Κυβέρνησή σας να το αντιµετωπίσει µε τη δέουσα
προσοχή, υπευθυνότητα και αποφασιστικότητα.
Η ψυχιατρική µεταρρύθµιση αποτέλεσε τοµή στο πεδίο της
ψυχικής υγείας. Με πρωτοβουλίες κυρίως του ΠΑΣΟΚ τις
τελευταίες δύο δεκαετίες έχουν γίνει πολλά και σηµαντικά
βήµατα. Θα τολµούσα να πω «επιτεύγµατα» αν αναλογιστούµε
τα κενά στις δοµές που είχαµε να καλύψουµε αλλά και
νοοτροπίες, ταµπού, κοινωνικές προκαταλήψεις που είχαµε να
ξεπεράσουµε. Θυµίζω ότι κάποτε το θέµα της διατάραξης της
ψυχικής υγείας ήταν «στίγµα».
Με το πρόγραµµα «ΨΥΧΑΡΓΩ» ουσιαστικά πήρε σάρκα και οστά
η ψυχιατρική µεταρρύθµιση, κυρίως για την αποασυλοποίηση και
την κοινωνική επανένταξη των ασθενών, τη δηµιουργία ουσιαστικά
ενός σύγχρονου δικτύου ψυχιατρικής φροντίδας µέσα στην
Κοινότητα µε κέντρο τον άνθρωπο και τις ανάγκες του. Αυτό ήταν
περίπου το περιεχόµενο της µεταρρύθµισης.
Σήµερα µπροστά στην τρίτη φάση της µεταρρύθµισης και
µπροστά στη νέα δεκαετία οφείλουµε να κατοχυρώσουµε τα
προηγούµενα βήµατα και να προχωρήσουµε στην ολοκλήρωσή
τους. Αναφέροµαι ιδιαίτερα στην ανάγκη να προχωρήσουµε στην
τοµεοποίηση, δηλαδή ανάπτυξη µονάδων µέσα στην Κοινότητα
και τη δηµιουργία ψυχιατρικών κλινικών στα γενικά νοσοκοµεία.
Έτσι θα ολοκληρωθεί το οικοδόµηµα της ψυχιατρικής
µεταρρύθµισης.
Γνωρίζω τις δυσκολίες που έχετε, οι οποίες γίνονται ακόµα
µεγαλύτερες λόγω της οικονοµικής κρίσης. Είµαστε, όµως, σ’
ένα κρίσιµο σηµείο της µεταρρύθµισης και γι’ αυτό περιµένω την
απάντησή σας για τα µέτρα και τις πρωτοβουλίες που παίρνετε
και προτίθεσθε να πάρετε.
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Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ευχαριστώ, κύριε
Γείτονα.
Το λόγο έχει ο Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης, κ. Τιµοσίδης.
ΜΙΧΑΗΛ ΤΙΜΟΣΙ∆ΗΣ (Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε συνάδελφε, κύριε Υπουργέ, θίγετε µε την ερώτησή σας
ένα πολύ σοβαρό θέµα στον τοµέα υγείας και ιδιαίτερα σ’ εκείνη
την οµάδα των ψυχικά ασθενών, που πράγµατι αποτελούν µια
ιδιαίτερη οµάδα. Αναφερθήκατε στο παρελθόν. Καλό είναι να µην
το θυµηθούµε, γιατί όντως τα πράγµατα ήταν πάρα πολύ
άσχηµα. Τα τελευταία όµως είκοσι χρόνια περίπου, στον τοµέα
της ψυχικής υγείας έχουν γίνει πολλά και σοβαρά βήµατα για την
αλλαγή του προτύπου παροχής των σχετικών υπηρεσιών, αλλά
κυρίως για την κατάργηση του αναχρονιστικού και
αντιθεραπευτικού ασύλου-ψυχιατρείου και την ανάπτυξη ενός
αποτελεσµατικού δικτύου υπηρεσιών ψυχικής υγείας µέσα στην
Κοινότητα.
Σήµερα παραµένει και πάλι για το Υπουργείο Υγείας η ψυχική
υγεία σταθερή προτεραιότητα. Η διαρθρωτική αλλαγή στο πεδίο
της ψυχικής υγείας, που αποτέλεσε και αποτελεί πολιτική
πρωτοβουλία των Κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ έχει και πάλι τεθεί
σε κίνηση. Η λειτουργία ενός κοινοτικού συστήµατος
ψυχιατρικής φροντίδας και ο σεβασµός στα ατοµικά και
κοινωνικά δικαιώµατα των ατόµων µε προβλήµατα ψυχικής
υγείας παραµένουν και σήµερα οι κατευθυντήριες βασικές
γραµµές όπως άλλωστε είχε συµβεί και µε την εκκίνηση αυτού
του φιλόδοξου προγράµµατος αλλαγών πριν από είκοσι και
πλέον έτη. Με αυτές τις δροµολογηµένες ήδη διαδικασίες
στοχεύεται ο πλήρης µετασχηµατισµός των ψυχιατρικών ασύλων
και η µεταφορά των πόρων από το άσυλο στις κοινοτικά
προσανατολισµένες υπηρεσίες ψυχικής υγείας.
Παρά την επιβαρυµένη κατάσταση στο χώρο της οικονοµίας
και της δηµοσιονοµικής πολιτικής το Υπουργείο Υγείας
επεξεργάζεται λύσεις ρηξικέλευθες για την αύξηση και τη
βελτίωση του απασχολούµενου προσωπικού στον τοµέα της
ψυχικής υγείας και τη στελέχωση των ήδη λειτουργούντων αλλά
και των νέων υπηρεσιών που σχεδιάζονται. Παράλληλα,
σχεδιάζεται προσεκτικά και η βελτίωση των γνώσεων αλλά και
των επαγγελµατικών δεξιοτήτων του ήδη απασχολουµένου
προσωπικού µέσα από προγράµµατα διά βίου επαγγελµατικής
κατάρτισης.
Τα προηγούµενα χρόνια έγινε µια προσπάθεια να κλείσουν
πέντε ψυχιατρεία-άσυλα. Η προσπάθεια ήταν ηµιτελής. Με
τολµηρές και άµεσες κινήσεις θα ολοκληρωθεί σύντοµα αυτό το
κλείσιµο των ψυχιατρείων. Έχουµε σαν στόχο έως το 2015 να
κλείσουν και τα υπόλοιπα τέσσερα ψυχιατρεία, δηλαδή το
∆ροµοκαΐτειο, το ∆αφνί, της Θεσσαλονίκης και της Λέρου. Αντί
λοιπόν των ψυχιατρείων-ασύλων δηµιουργούνται οι υπηρεσίες
ψυχικής υγείας και αποκατάστασης στα γενικά νοσοκοµεία,
ιδιαίτερα δε στα νοσοκοµεία παιδιών και εφήβων.
Θα αναφερθώ στη δευτερολογία µου και σε άλλες
παρεµβάσεις που συνεχίζονται και ιδιαίτερα µέσα από την
αξιοποίηση των κονδυλίων, που είναι έτοιµα, να τα διαθέσουµε
σε αυτήν την προσπάθεια. Στη δευτερολογία µου θα πω τα
υπόλοιπα.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ευχαριστώ, κύριε
Υφυπουργέ.
Το λόγο έχει ο ερωτών Βουλευτής Β’ Αθηνών του ΠΑΣΟΚ, κ.
Κωνσταντίνος Γείτονας, για να αναπτύξει την ερώτησή του.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΙΤΟΝΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, µε ικανοποιεί η απάντησή σας και ιδιαίτερα η
έµφαση που δώσατε, λέγοντας ότι έχετε ψηλά σαν
προτεραιότητα το θέµα της ψυχικής υγείας. Σε συνθήκες
περιοριστικής πολιτικής που βιώνουµε κατανοώ τις δυσκολίες
που αντιµετωπίζετε, όταν µάλιστα όλη αυτή η οικονοµική κρίση
είναι επιβαρυντική και για την ψυχική υγεία των ανθρώπων, των
συµπολιτών µας και αυξάνονται τα ψυχιατρικά περιστατικά. Είναι
όµως η Κυβέρνηση υποχρεωµένη να εξαντλήσει όλα τα
περιθώρια για να διασφαλίσει ένα επαρκές δίκτυο ψυχιατρικής
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φροντίδας.
Ξέρω ότι προχωράτε σε αναθεώρηση του στρατηγικού
επιχειρησιακού προγράµµατος «ΨΥΧΑΡΓΩ» για τη νέα δεκαετία,
για να αποτελέσει το νέο πλαίσιο αναφοράς για την τρέχουσα
δεκαετία. Όµως οι στόχοι δεν αλλάζουν. Οι στόχοι, κύριε
Υπουργέ, είναι δεδοµένοι και τα βήµατα προσδιορισµένα, τόσο
για την τοµεοποίηση, όσο και για την ανάπτυξη των ψυχιατρικών
κλινικών στα γενικά νοσοκοµεία.
Για µένα, στην πράξη έχετε να κινηθείτε σε δύο κατευθύνσεις:
Από τη µια µεριά, να διασφαλίσετε την οµαλή λειτουργία των
υπαρχουσών δοµών –µέσα στη λειτουργία αυτή βάζω και τα
θέµατα προσωπικού στα οποία αναφερθήκατε- και από την άλλη,
να προχωρήσετε στα επόµενα στάδια της µεταρρύθµισης, στις
νέες δοµές.
Έτσι τα ζητήµατα που πρέπει να αντιµετωπίσετε είναι δύο και
στη δευτερολογία θα ήθελα να µου δώσετε κάποια πρόσθετα
στοιχεία: Το ένα είναι η επάρκεια των πόρων για την οµαλή
χρηµατοδότηση και το δεύτερο είναι η ωριµότητα των έργων για
τις νέες δοµές.
Όσον αφορά τη χρηµατοδότηση, δυστυχώς ξέρετε ότι τα
τελευταία χρόνια –και δεν είναι µόνο αυτή η αιτία- η ανεπάρκεια
των κονδυλίων έκανε τις δοµές της ψυχικής υγείας να
λειτουργούν συνήθως στο «κόκκινο» και να δίνουν καθηµερινή
µάχη για την επιβίωσή τους. ∆εν ήταν µόνο αυτό, αλλά αυτό ήταν
το κύριο. Και φέτος όµως στον προϋπολογισµό τα κονδύλια λόγω
της κρίσης είναι περιορισµένα. Το ερώτηµα λοιπόν είναι: Φτάνουν
τα κονδύλια αυτά από τον προϋπολογισµό για τις λειτουργικές
ανάγκες; Αν όχι, πώς θα καλυφθούν; Θα πάρετε λεφτά και µέσω
του ΕΣΠΑ;
Το δεύτερο που έχετε να αντιµετωπίσετε είναι, όπως είπα, οι
δοµές. Άκουσα και σε µια συνέντευξη του Υπουργού ότι θα
ενεργοποιήσετε στοχευµένα το ΕΣΠΑ για ένα σύνολο έργων που
αφορούν τα ψυχιατρικά τµήµατα σε γενικά νοσοκοµεία και
κέντρα ψυχικής υγείας. Το ερώτηµα είναι: Ποιος είναι ο βαθµός
ωριµότητας των έργων; Υπάρχουν οι σχετικές µελέτες; Έχουν
προχωρήσει οι εγκρίσεις; Ποιο είναι το χρονοδιάγραµµα
υλοποίησής τους;
Εδώ εντοπίζω εγώ τα ζητήµατα, όπως είπα, στη
χρηµατοδότηση και στην ωριµότητα των έργων. Ώστε να
προχωρήσουµε τα επόµενα βήµατα και να ολοκληρώσουµε την
ψυχιατρική µεταρρύθµιση. Και σε αυτά παρακαλώ στη
δευτερολογία σας να µας δώσετε πρόσθετα στοιχεία, για να
µπορώ να παρακολουθήσω και εγώ από πλευράς µου την όλη
πορεία αυτού του σπουδαίου προγράµµατος για τον τοµέα της
ψυχικής υγείας.
ΠΡΟΕ∆ΡEΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Το λόγο έχει ο
Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κ. Μιχαήλ
Τιµοσίδης, για να δευτερολογήσει.
ΜΙΧΑΗΛ ΤΙΜΟΣΙ∆ΗΣ (Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Ευχαριστώ.
Συνεχίζοντας, λοιπόν, στη δευτερολογία µου για το θέµα για το
οποίο µιλούµε, θέλω µόνο µία κουβέντα να πω για το παρελθόν.
Υπήρξε µία υστέρηση σε µία καλή προσπάθεια που είχε γίνει τα
προηγούµενα χρόνια, τα τελευταία χρόνια. Και µάλιστα, θέλω να
σας πω, κύριε συνάδελφε, ότι κινδύνευσε να χαθεί η ευκαιρία για
πολλά εκατοµµύρια ευρώ, που µπορούσαν να διατεθούν στον
τοµέα της ψυχικής υγείας και θεωρούµε ότι έχουµε προλάβει και
υπάρχει η δυνατότητα να γίνει αξιοποίηση. Είναι πάρα πολλά τα
εκατοµµύρια, είναι πάνω από 230 εκατοµµύρια, έως και 270
εκατοµµύρια, εάν καταφέρουµε να προλάβουµε να απορροφήσουµε
αυτό το ποσό.
Έχει ολοκληρωθεί, για να µιλήσω πολύ συγκεκριµένα και έχει
πάρει τη µορφή Υπουργικών Αποφάσεων για έγκριση από άποψη
σκοπιµότητας το πρώτο και βασικότερο τµήµα των έργων, που
θα κατασκευαστούν τα επόµενα χρόνια και τα οποία θα
χρηµατοδοτηθούν από πόρους του ΕΣΠΑ, πόρους που είναι
ειδικά προσανατολισµένοι στην ψυχική υγεία. Για πρώτη φορά,
λοιπόν, µετά από την αδράνεια πολλών χρόνων ενεργοποιείται
στοχευµένα πλέον το ΕΣΠΑ. Ο πρώτος στρατηγικός στόχος, ο
οποίος φτάνει µέχρι το 2013, αφορά πενήντα έργα. Τα έντεκα
είναι ψυχιατρικά τµήµατα σε γενικά νοσοκοµεία, τα τρία είναι
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παιδοψυχιατρικά σε γενικά νοσοκοµεία και τα τριάντα έξι είναι
κέντρα ψυχικής υγείας, δηλαδή πενήντα συνολικά έργα, τα οποία
εκτιµούµε ότι θα τρέξουµε για να τα προλάβουµε. Ήδη είµαστε
σε θέση και ίσως το επόµενο διάστηµα να κληθείτε και εσείς,
γιατί είστε Βουλευτής Β’ Αθηνών, να πάµε στο Σισµανόγλειο,
όπου είναι σχεδόν έτοιµα τα πράγµατα, να δηµιουργηθεί εκεί µία
οµάδα εφήβων και µάλιστα θα υπάρχει εκεί και ένα τµήµα για την
αντιµετώπιση και αυτιστικών παιδιών. Είµαστε πολύ κοντά στο
να κάνουµε την έναρξη λειτουργίας σε αυτό το νοσοκοµείο.
Μεγάλο µέρος, όµως, από τις σχεδιαζόµενες παρεµβάσεις του
Υπουργείου Υγείας αφορούν στην ανάπτυξη δράσεων για την
προαγωγή της ψυχικής υγείας. Η υποστήριξη και η εκπαίδευση
της οικογένειας µας αφορά ιδιαίτερα και κυρίως η υποστήριξη
των ψυχικά ασθενών για να επανενταχθούν και στην αγορά
εργασίας, αλλά και στην ίδια την κοινωνία, έτσι ώστε,
απαλλαγµένοι από το στίγµα και την προκατάληψη, να µπορούν
να είναι ενεργά µέλη της κοινωνίας. Παράλληλα, σε συνεργασία
µε άλλα συναρµόδια Υπουργεία, πρόκειται να υλοποιήσουµε
διατοµεακές δράσεις για την προαγωγή είτε της απασχόλησης
των ψυχικά ασθενών είτε την αναβάθµιση των εκπαιδευτικών
προγραµµάτων των επαγγελµατιών ψυχικής υγείας και τη
διασύνδεσή τους µε προγράµµατα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Προσπαθούµε, λοιπόν, µε τη διασφάλιση της χρηµατοδότησης
από τους πόρους του ΕΣΠΑ να δώσουµε τη δυνατότητα στο
Υπουργείο να ασκήσει µια δυναµική πολιτική στον τοµέα της
ψυχικής υγείας.
Εν µέσω τεραστίων, λοιπόν, δηµοσιονοµικών προβληµάτων
διασφαλίσαµε για το 2009 και το 2010 στο ακέραιο τη
χρηµατοδότηση για τις µονάδες ψυχικής υγείας, ενώ στον
προϋπολογισµό του 2011 για πρώτη φορά εγγράψαµε το
σύνολο των απαιτούµενων πόρων. Σήµερα, λοιπόν, έχουµε να
αντιµετωπίσουµε και ορισµένες πρόσθετες δυσκολίες. Η
οικονοµική κρίση, η εργασιακή ανασφάλεια, η πτώση του
βιοτικού επιπέδου των πολιτών, το καθηµερινό άγχος αποτελούν
σοβαρούς παράγοντες, που επιβαρύνουν ακόµη περισσότερο
την ψυχική υγεία και έτσι λοιπόν το ενδιαφέρον µας πρέπει να
είναι αυξηµένο και η εγρήγορσή µας πρέπει να είναι σε υψηλό
βαθµό. Η λειτουργία του Εθνικού Συστήµατος Υγείας για την
παροχή υπηρεσιών ψυχιατρικής φροντίδας πρέπει να είναι στην
πρώτη προτεραιότητα και έτσι αυτό να µπορεί να καταγραφεί και
στην πράξη, για να εγγυηθούµε ότι µπορούµε να σταθούµε δίπλα
σε αυτήν την ιδιαίτερη οµάδα των πολιτών.
Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, και για την ανοχή.
ΠΡΟΕ∆ΡEΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ευχαριστώ πολύ τον
Υφυπουργό κ. Μιχάλη Τιµοσίδη.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα προηγηθεί η τέταρτη υπ’
αριθµόν 126/16-8-2010 ερώτηση της Βουλευτού του Λαϊκού
Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Ουρανίας Παπανδρέου–Παπαδάκη
προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά
µε την ανανέωση των συµβάσεων των γιατρών του ΙΚΑ, µε τη
συναίνεση βεβαίως των Υφυπουργών κ. Κουτσούκου και κ.
Μανιάτη και των συναδέλφων ερωτώντων Βουλευτών κ.
Ανδριανού και του κ. Σκυλλάκου. Στην ερώτηση θα απαντήσει ο
Αναπληρωτής Υπουργός, κ. Γεώργιος Κουτρουµάνης.
Η κ. Ουρανία Παπανδρέου – Παπαδάκη, Βουλευτής του
Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού, έχει το λόγο για δύο λεπτά για
να αναφερθεί στην ερώτησή της.
ΟΥΡΑΝΙΑ ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ – ΠΑΠΑ∆ΑΚΗ: Κύριε Υπουργέ,
επανέρχοµαι σήµερα στο οξύτατο πρόβληµα που έχει
δηµιουργηθεί, που έχει προκύψει από την άρνηση να
ανανεωθούν οι συµβάσεις ειδικών γιατρών στο Ταµείο του ΙΚΑ, οι
οποίοι προσφέρουν τις υπηρεσίες τους εδώ και κάποια χρόνια,
µε αποτέλεσµα οι ασφαλισµένοι του Ταµείου, του ΙΚΑ, σε
ολόκληρη την Ελλάδα δυστυχώς να ταλαιπωρούνται σε
απάνθρωπες ουρές. Ορισµένοι ξυπνούν από τη νύχτα για να
πάνε να πάρουν το πολυπόθητο χαρτάκι. Οι καταγγελίες
πολυάριθµες τόσο στους Βουλευτές όσο και σε όλο τον κόσµο
και δυστυχώς είναι και ένα καθηµερινό θέµα στα πρωινάδικα. Η
προσφεροµένη δε περίθαλψη των ασφαλισµένων δυστυχώς,
κύριε Υπουργέ, είναι και ελλιπής γιατί λείπει ο σωστός χρόνος
να ασχοληθεί ο γιατρός µε τον ασθενή του, αλλά είναι και
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επικίνδυνη.
Κύριε Υπουργέ, το πρόβληµα της µη σωστής παροχής
πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας στους ασφαλισµένους του ΙΚΑ
είναι παλαιό. Ήδη πριν από έξι – επτά µήνες, συγκεκριµένα τον
Ιούλιο, είχα καταθέσει ανάλογη αναφορά στην Υπουργό κ.
Κατσέλη. ∆εν έχω πάρει απάντηση µέχρι σήµερα, γι’ αυτό και
επανέρχοµαι και θέλω να πιστεύω ότι πιθανότατα, κύριε
Υπουργέ, το Υπουργείο σας να µην είναι αρµόδιο –να το πω έτσινα απαντήσει στα θέµατα υγείας. Γιατί νοµίζω ότι την υγεία
σφαιρικά και συνολικά πρέπει να την αντιµετωπίζει οπωσδήποτε
σαν αρµοδιότερο το Υπουργείο Υγείας, που στα γενικότερα
πλαίσια προγραµµατίζει πιθανώς σωστότερα.
Και ειλικρινά, θέλω ξανά να ρωτήσω, επειδή πολλές φορές
θέτουµε ερωτήσεις και πάνε αλλού και σε άλλα Υπουργεία, την
κοινωνική πολιτική στη χώρα µας ποιο Υπουργείο την ασκεί; Το
Υγείας ή το Εργασίας; Στη δευτερολογία µου θα συνεχίσω µε
ειδικότερες αναφορές.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕ∆ΡEΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ο Αναπληρωτής
Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, κ. Γεώργιος
Κουτρουµάνης, έχει το λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός
Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης): Ευχαριστώ, κύριε
Πρόεδρε.
Να ευχαριστήσω και τους συναδέλφους για την κατανόηση να
προηγηθώ.
Κυρία Παπανδρέου, θίγετε ένα σηµαντικό θέµα, σε σχέση µε
την παροχή πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας, όπου υπάρχει
σηµαντικό έλλειµµα. Είναι γνωστό σε όλους µας ότι οι υπηρεσίες
που προσφέρονται και από τα Ασφαλιστικά Ταµεία και από τα
Κέντρα Υγείας δεν είναι αυτές τις οποίες θέλουν και έχουν
ανάγκη οι πολίτες. Θα αναφερθώ στη συνέχεια σε αυτό, όµως
πρέπει να πω ότι απάντηση υπήρξε στο ερώτηµά σας τον
Σεπτέµβριο. Είχατε θέσει τότε το ερώτηµα σε σχέση µε τα
προβλήµατα των γιατρών στο ΙΚΑ και σας είχαµε απαντήσει και
σας είχαµε ενηµερώσει για το ποιος ήταν ο σχεδιασµός. Την έχω
την απάντηση και µπορώ να την καταθέσω στα Πρακτικά να την
δείτε. Ωστόσο, δεν έχει ιδιαίτερη σηµασία αυτό.
Σηµασία έχει ότι οι ανάγκες είναι πραγµατικές. Ξεκινήσαµε ένα
σχεδιασµό µε στόχο να υλοποιήσουµε ένα πρόγραµµα κάλυψης
των αναγκών του ΙΚΑ. Ήδη έχει προκηρυχθεί το 65%-70% των
θέσεων αυτών. Μπορώ να καταθέσω για τα Πρακτικά όλα αυτά
που αφορούν την υπογραφή συµβάσεων µε γιατρούς διαφόρων
ειδικοτήτων από το ΙΚΑ.
Υπήρξε µία καθυστέρηση µε κάποιο πρόβληµα που είχε
δηµιουργηθεί µε τη µείωση των θέσεων, το 30% στο οποίο
αναφέρεσθε. Όµως αυτό το πρόβληµα έχει λυθεί, γιατί
περάσαµε ειδική διάταξη για να προβλεφθεί η κάλυψη όλων των
αναγκών του ΙΚΑ µε χίλιους πεντακόσιους γιατρούς διαφόρων
ειδικοτήτων και οδοντιάτρους.
Έτσι, λοιπόν, βρισκόµαστε σ’ αυτήν την πορεία σήµερα.
Πρέπει, όµως, να σας πω, από την άλλη πλευρά, ότι δυνατότητα
παράτασης της σύµβασης υπήρξε και έγινε, ωστόσο δεν µπορεί
να µονιµοποιηθεί αυτή η σύµβαση ούτε µπορούν να µετατραπούν
οι συµβάσεις έργου σε συµβάσεις αορίστου χρόνου, όπως µας
λέτε.
Είναι κάτι το οποίο δεν προβλέπει η νοµοθεσία. Μάλιστα θα
έλεγα ότι προβλέπει το ακριβώς αντίθετο, τόσο ο ν. 3232 όσο και
το π.δ. 164, για τις συµβάσεις έργου στο δηµόσιο, οι οποίες δεν
µπορούν να µετατραπούν σε συµβάσεις αορίστου χρόνου.
Οι προσλήψεις αυτές και η υπογραφή συµβάσεων µε τους
γιατρούς θα ολοκληρωθούν το επόµενο διάστηµα, χωρίς να
σηµαίνει και πάλι ότι θα καλύψουµε τις ανάγκες σε ιατρικό
προσωπικό, που είναι πολύ µεγαλύτερες µετά και την
αποχώρηση ενός µεγάλου αριθµού γιατρών για συνταξιοδότηση.
Στη δευτερολογία µου θα έχω τη δυνατότητα να αναλύσω
περισσότερο το σχεδιασµό µας, που αφορά το ΙΚΑ και τα άλλα
ταµεία για την πρωτοβάθµια φροντίδα υγείας.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου
οµιλίας του κυρίου Υπουργού)
Να πω ότι κοινωνική πολιτική –και µ’ αυτό κλείνω- ασκούν και
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το Ταµείο Υγείας και το Ταµείο Εργασίας και Κοινωνικής
Ασφάλισης και το Υπουργείο Παιδείας σ’ ένα βαθµό. Η κοινωνική
πολιτική δεν είναι ένας τοµέας ή µία πολιτική δράση που
επικεντρώνεται ή περιορίζεται σ’ ένα Υπουργείο. Όπως ξέρετε
πολύ καλά, είναι πολλά Υπουργεία που έχουν αρµοδιότητα σε
τέτοια θέµατα δηλαδή, άσκηση κοινωνικής πολιτικής σε
διάφορους τοµείς.
Σας ευχαριστώ.
(Στο σηµείο αυτό ο Αναπληρωτής Υπουργός Εργασίας και
Κοινωνικής Ασφάλισης κ. Γεώργιος Κουτρουµάνης καταθέτει για
τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία βρίσκονται
στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της ∆ιεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Κυρία Παπαδάκη, έχετε
το λόγο να αναπτύξετε την ερώτησή σας για τρία λεπτά.
ΟΥΡΑΝΙΑ ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ-ΠΑΠΑ∆ΑΚΗ: Τώρα που θα πάµε
στην περιφέρειά µας, τι θα έχουµε να απαντήσουµε στους
ανθρώπους που λένε «µα, δεν έχουµε αγροτικούς γιατρούς;
Ο αγαπητός συνάδελφος µου είπε προχθές ότι θα λυθεί το
θέµα µε τους αγροτικούς γιατρούς και εµείς περιµένουµε. Εσείς
τώρα λέτε ότι το θέµα των γιατρών του ΙΚΑ δύσκολα θα λυθεί.
∆εν λύνεται. Θα λυθεί µονοµερώς. Να τους ευχηθούµε δηλαδή:
καλό κουράγιο, Έλληνες! Την ξέρουν εξάλλου αυτή την έκφραση
και την έχουν βάλει καλά µέσα στην ψυχή τους.
Κύριε Υπουργέ, εγώ βλέπω ότι τα πράγµατα στην περιφέρεια
είναι πάρα πολύ δύσκολα. ∆εν θα αναφερθώ µόνο στην
περιφέρειά µου, γιατί κάποιοι µε έχουν κατηγορήσει ότι
δυσφηµώ µε τις συνεχείς αναφορές µου την Εύβοια. Τι να πω
δηλαδή; Ελλείψει παθολόγου, οι ασθενείς, οι ασφαλισµένοι του
ΙΚΑ, φεύγουν από την Ιστιαία, κάνουν 150-180 χιλιόµετρα, µ’ ένα
δρόµο δύσκολο, για να πάνε να γράψουν τα φάρµακά τους στη
Χαλκίδα.
Τι να πω άλλο. Ότι στη Λίµνη και στο Μαντούδι –που δόξα τω
Θεώ είναι περιοχές που έχουµε παιδιά- λείπει η παιδίατρος του
ΙΚΑ. ∆εν παρέχουµε, δηλαδή ούτε τη στοιχειώδη πρωτοβάθµια
φροντίδα στα παιδιά µας, κύριε Υπουργέ, εξαιτίας της έλλειψης
γιατρών του ΙΚΑ.
Γιατί δεν κάνετε αυτές τις συµβάσεις; Κάντε τις, όπως ορίζει ο
νόµος. Λέτε ότι αυτές δεν µπορούν να γίνουν µόνιµες. ∆εν ξέρω
γιατί δεν µπορούν να γίνουν. Μήπως και εσείς συµφωνείτε µε την
τοποθέτηση του κυρίου ∆ιοικητή του ΙΚΑ, ο οποίος είπε ότι η
πρόσληψη µόνιµου γιατρού στο ΙΚΑ είναι ένα σκανδαλώδες
εικονικό φακελάκι; Αν είναι δυνατόν, τέτοιες δηλώσεις, κύριε
Υπουργέ! Αν υπάρχουν επίορκοι στο χώρο της υγείας, βρείτε
τους, αλλά δεν µπορεί «µαζί µε τα ξερά να καίγονται και τα
χλωρά». Εν πάση περιπτώσει, οι ισοπεδωτικές τοποθετήσεις
οπωσδήποτε δεν βοηθούν.
Έτσι, εάν το ΙΚΑ δεν λειτουργεί γιατί υπάρχει έλλειψη
οργάνωσης, δεν έχετε πλέον άλλοθι, γιατί κυβερνάτε δεκαοκτώ
µήνες. Η κακή οργάνωση στο ΙΚΑ έπρεπε να είχε αποκατασταθεί.
Η δυσλειτουργία όµως του ΙΚΑ µε σιγουριά οφείλεται και στην
έλλειψη γιατρών διαφόρων ειδικοτήτων.
Θα καταθέσω στα Πρακτικά έγγραφα για την κατάσταση του
ΙΚΑ Μεσολογγίου, την κατάσταση στο ΙΚΑ της Πάτρας, της
Κέρκυρας. ∆εν είναι µικρά υποκαταστήµατα του ΙΚΑ.
Μία κυρία έστειλε µία διαµαρτυρία λέγοντας: «Έλεος πια! Η
κατάσταση των ιατρείων του ΙΚΑ στον Πύργο είναι φοβερή. ∆εν
υπάρχει καν γιατρός, το ακτινολογικό έκλεισε, δεν υπάρχουν
νοσοκόµες, δεν υπάρχει τίποτε». Αυτό, λοιπόν, το λέµε σήµερα
πρωτοβάθµια φροντίδα υγείας στο ΙΚΑ;
Σε τελική ανάλυση, κύριε Υπουργέ, αυτοί οι ασφαλισµένοι
έχουν πληρώσει -θα έλεγα έχουν προπληρώσει- για να τους
παρέχεται µία στοιχειώδης φροντίδα υγείας. Νοµίζω ότι πρέπει
να δείτε τα πράγµατα, όχι επί χάρτου πλέον. ∆εν θα
αµφισβητήσω καθόλου τις τεράστιες προσπάθειες που κάνετε
προσωπικά.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου
οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόρης Νιώτης): Ολοκληρώστε, κυρία
Παπαδάκη.
ΟΥΡΑΝΙΑ ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ-ΠΑΠΑ∆ΑΚΗ: Πιστεύω ότι είστε
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ένας από τους πλέον ικανούς Υπουργούς, αλλά αποτελέσµατα
δεν βλέπουµε, κύριε Υπουργέ. Οι άνθρωποι είναι
απογοητευµένοι, εγκαταλελειµµένοι, φοβισµένοι και θυµωµένοι,
γιατί η επίσηµη πολιτεία τους έχει εγκαταλείψει.
Ευχαριστώ πολύ.
(Στο σηµείο αυτό η Βουλευτής κ. Ουρανία ΠαπανδρέουΠαπαδάκη καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα
έγγραφα, τα οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος
Γραµµατείας της ∆ιεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της
Βουλής)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ο Αναπληρωτής Υπουργός
Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, κ. Κουτρουµάνης, έχει το λόγο
για να δευτερολογήσει.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός
Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης): Ευχαριστώ, κύριε
Πρόεδρε.
Εγώ δεν είπα ότι δεν θα γίνουν συµβάσεις µε τους
συγκεκριµένους γιατρούς. Είπα ότι έχει ήδη προχωρήσει το
πρόγραµµα στο 70% περίπου και θα ολοκληρωθεί, έτσι ώστε να
υπογραφούν συµβάσεις µε χίλιους πεντακόσιους γιατρούς
διαφόρων ειδικοτήτων.
Έτσι θα έχουµε στο ΙΚΑ οκτώµισι χιλιάδες γιατρούς που θα
προσπαθούν να εξυπηρετήσουν τους ασφαλισµένους, αλλά
πρέπει να συµφωνήσετε –και το είπατε και εσείς- ότι ούτε οι
οκτώµισι χιλιάδες θα είναι αρκετοί. Και αν προσλάβουµε ή
κάνουµε σύµβαση µε άλλες δύο χιλιάδες, πάλι δεν θα είναι
αρκετοί οι γιατροί για να εξυπηρετήσουν τους ασφαλισµένους
στο ΙΚΑ, όπως δεν είναι αρκετοί να εξυπηρετήσουν τους
ασφαλισµένους και των άλλων ταµείων οι δώδεκα χιλιάδες που
έχουν υπογράψει σύµβαση µε τον ΟΓΑ, τα κέντρα υγείας, οι
δεκατέσσερις χιλιάδες που έχουν υπογράψει σύµβαση µε το
δηµόσιο, οι τέσσερις χιλιάδες που έχουν υπογράψει σύµβαση µε
τον ΟΑΕΕ και τα 10.000.000.000 ευρώ που πληρώνουµε κάθε
χρόνο τα ταµεία για να καλύψουµε αυτές τις ανάγκες.
Γι’ αυτό λοιπόν λέµε ότι αυτά είναι προσωρινά µέτρα, δεν θα
λύσουν το πρόβληµα. Το µέτρο που θα εισηγηθούµε εµείς µε
νοµοθετική πρωτοβουλία, την οποία αναλαµβάνουµε -και θα
καταθέσουµε σχετικό νοµοσχέδιο τις επόµενες µέρες στη
Βουλή- είναι η πλήρης αλλαγή του χάρτη της πρωτοβάθµιας
φροντίδας υγείας για τη χώρα µας. Τι σηµαίνει αυτό;
ΟΥΡΑΝΙΑ ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ-ΠΑΠΑ∆ΑΚΗ: Πότε, κύριε Υπουργέ;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός
Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης): Τώρα, κυρία
Παπανδρέου. Μέσα σ’ αυτή την εβδοµάδα θα έχετε το
νοµοσχέδιο που έχουµε επεξεργαστεί από κοινού µε το
Υπουργείο Υγείας για το νέο χάρτη της πρωτοβάθµιας φροντίδας
υγείας στη χώρα µας.
Τι σηµαίνει αυτό; Σηµαίνει ότι ενοποιούµε τους κλάδους υγείας
σε πρώτη φάση των τεσσάρων µεγάλων ταµείων, του ΙΚΑ, του
ΟΠΑ∆, του Οργανισµού Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελµατιών
και του ΟΓΑ, µε κύριο στόχο βεβαίως να περιορίσουµε τη
σπατάλη, αλλά κυρίως να µπορέσουµε να διευκολύνουµε τους
ασφαλισµένους, τους εργαζόµενους, τους συνταξιούχους να
έχουν άµεση πρόσβαση στους γιατρούς, άµεση πρόσβαση για
την αγορά φαρµάκων, άµεση πρόσβαση για τις εξετάσεις τους.
Γιατί σήµερα έχουµε τόσους γιατρούς συµβεβληµένους και
δυστυχώς δεν µπορούν να εξυπηρετηθούν οι πολίτες, γιατί δεν
έχουµε οργανωµένο σύστηµα πρωτοβάθµιας φροντίδας.
Μ’ αυτό το σύστηµα ο κάθε πολίτης θα έχει την ίδια
δυνατότητα, ανεξάρτητα αν είναι αγρότης, αν είναι ελεύθερος
επαγγελµατίας, αν είναι µισθωτός. Η δυνατότητά του θα είναι να
έχει άµεση πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές σ’ όλη την Ελλάδα.
Θα µπορεί δηλαδή ο γιατρός που έχει σύµβαση µε το ΙΚΑ να
βλέπει και τον ασφαλισµένο του ΤΣΑ, του ΤΕΒΕ, του δηµοσίου.
Αυτή είναι µια τοµή που θέλουµε να κάνουµε και νοµίζω ότι
όλοι θα συµφωνήσουµε ότι είναι αναγκαίο, µετά από τόσα χρόνια
επιτέλους, να πάµε σε µια διαφορετική οργάνωση της
πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας, για να εξυπηρετηθούν
καλύτερα, όπως είπαµε, οι ασφαλισµένοι, µε την καλύτερη
αξιοποίηση των πόρων, δηλαδή των χρηµάτων που ήδη
πληρώνουν.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, από την Φθιώτιδα, την ιστορική και όµορφη περιοχή
της Ελλάδας, µε τις ιστορικές Θερµοπύλες και τον ιστορικό
Γοργοπόταµο, έχουµε επισκέψεις, όχι των «τριακοσίων του
Λεωνίδα», αλλά ευάριθµου αριθµού µαθητών από το Γυµνάσιο
και τις λυκειακές τάξεις του Νέου Μοναστηρίου Φθιώτιδος. Τα
παιδιά ξεναγήθηκαν στην έκθεση της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για την ιστορία του κτηρίου και
τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής.
Τους καλωσορίζουµε, µαζί µε τους τρεις εκπαιδευτικούς
συνοδούς τους.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Θα συζητηθεί τώρα η δεύτερη µε αριθµό 7555/9-12-2010
ερώτηση του Βουλευτή της Νέας ∆ηµοκρατίας κ. Ιωάννη
Ανδριανού προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίµων, σχετικά µε τον αποκλεισµό των εσπεριδοειδών από
το µέτρο 133 του Προγράµµατος «ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ»
για την ενηµέρωση-προώθηση των προϊόντων.
Ο ερωτών Βουλευτής της Νέας ∆ηµοκρατίας, κ. Ιωάννης
Ανδριανός, έχει το λόγο επί δίλεπτο, προκειµένου να διατυπώσει
την ερώτησή του.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝ∆ΡΙΑΝΟΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η ερώτηση που
κατέθεσα προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης αφορά µία
σηµαντική παράλειψη, εάν έγινε εκ παραδροµής ή µία µεγάλη
αδικία, εάν έγινε επίτηδες.
Συγκεκριµένα, στο κείµενο του µέτρου 133 του Προγράµµατος
«ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ», το οποίο καθορίζει τις
ενισχύσεις και τις διαδικασίες για την ενηµέρωση και προώθηση
προϊόντων, στο πλαίσιο συστηµάτων για την ποιότητα των
τροφίµων και συγκεκριµένα στον κατάλογο των γεωργικών
προϊόντων που είναι επιλέξιµα ανά κατηγορία συστήµατος
ποιότητας, εξαιρούνται τα εσπεριδοειδή, τουλάχιστον στο
κείµενο που δόθηκε για δηµόσια διαβούλευση. Ο αποκλεισµός
αυτός των παραγωγών εσπεριδοειδών, την ώρα µάλιστα που
αντιµετωπίζουν οξύτατο πρόβληµα επιβίωσης, -στις πτυχές του
οποίου θα αναφερθώ στη δευτερολογία µου- είναι εξαιρετικά
άδικος και δυστυχώς εντάσσεται σ’ ένα ευρύτερο σύνολο
δράσεων και παραλείψεων αυτής της Κυβέρνησης, που δείχνουν
µια αδιαφορία -µπορώ να πω- για τα προβλήµατα που
αντιµετωπίζει ο αγροτικός τοµέας και ειδικότερα οι παραγωγοί
των εσπεριδοειδών, αλλά και του ελαιολάδου.
Από την κατάθεση της ερώτησης, που συζητάµε σήµερα, έχω
επανέλθει µε άλλες δύο ερωτήσεις που αφορούν άλλα
προβλήµατα στα εσπεριδοειδή, δηλαδή τις πολύ µεγάλες
καθυστερήσεις στην καταβολή των ευρωπαϊκών επιδοτήσεων
των ετών 2008 και 2009 για τα χυµοποιήσιµα πορτοκάλια, αλλά
και τα προβλήµατα από τις χαµηλές εµπορικές τιµές και το
πρόσθετο πρόβληµα της έντονης καρπόπτωσης, που
παρατηρείται πρόσφατα.
Ζητάω, λοιπόν, σήµερα δύο απαντήσεις από τον Υπουργό:
Πρώτον, ως προς το συγκεκριµένο θέµα της ερώτησης, για το
αν προτίθεται να διορθώσει την άδικη παράλειψη και να
συµπεριλάβει τα εσπεριδοειδή στο µέτρο 133 του
Προγράµµατος «ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» και δεύτερον, αν
προτίθεται να συγκαλέσει άµεσα, όπως ζητώ και σε σχετική
ερώτηση που έχω καταθέσει, σύσκεψη, υπό την προεδρία του
αρµόδιου Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, όλων των
ενδιαφεροµένων µερών και βεβαίως µε τη συµµετοχή και
εκπροσώπων των θεσµικών φορέων της Αργολίδας, για την
εξέταση και αντιµετώπιση του συνόλου των προβληµάτων, που
αντιµετωπίζει η παραγωγή πορτοκαλιών και µανταρινιών και για
τη συγκρότηση µιας ολοκληρωµένης πολιτικής για τα
εσπεριδοειδή.
Το ζήτηµα είναι πολύ σοβαρό, κύριε Υπουργέ. Είναι θέµα
επιβίωσης της τοπικής οικονοµίας του τόπου µου, της
Αργολίδας, αλλά και των υπολοίπων περιοχών παραγωγής
εσπεριδοειδών.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Θα το αναπτύξετε, κύριε
Ανδριανέ, αµέσως µετά.

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΝΣΤ’ - 18 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011

Στην ερώτηση του κ. Ανδριανού θα απαντήσει ο Υφυπουργός
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων κ. Ιωάννης Κουτσούκος.
Ορίστε, κύριε Υφυπουργέ, έχετε το λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ
(Υφυπουργός
Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίµων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε συνάδελφε, θίγετε ένα θέµα ιδιαίτερα σοβαρό, µιας και
τα εσπεριδοειδή είναι µια σηµαντική και δυναµική καλλιέργεια
της χώρας µας. Απασχολούν χιλιάδες κόσµου, δίνουν εισόδηµα
και σε κάθε περίπτωση είναι ένα από τα προϊόντα που οφείλουµε
να στηρίζουµε µε τις πολιτικές µας. Προφανώς µπορεί κανείς,
στα πλαίσια που κινείται σήµερα η αγορά και που ορίζουν οι
κανονισµοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να κάνει σηµαντικά
πράγµατα για να στηρίξει το προϊόν και νοµίζω –θα σας πω στη
συνέχεια- πως ό,τι είναι δυνατόν να κάνουµε, το έχουµε κάνει.
Θέλω όµως από την αρχή να σας διευκρινίσω, να σας
ενηµερώσω -και να σας προφυλάξω, αν και δεν έχετε ανάγκη
προστασίας- στα πλαίσια του κοινοβουλευτικού διαλόγου, ότι
πρέπει να ξεχωρίσετε δύο βασικά πράγµατα που αφορούν το
µέτρο 132, για το οποίο µε ρωτάτε, και το µέτρο 133, από τα
οποία το µεν µέτρο 132 δίνει τη δυνατότητα να ενισχυθούν
άτυπες οµάδες παραγωγών, οι οποίες θα έχουν συστήµατα
ποιότητας είτε βιολογικά είτε κατά AGRO, για να διαµορφώσουν
προγράµµατα υποστήριξης της ποιότητας. Το, δε, µέτρο 133
έρχεται να δώσει τη δυνατότητα σ’ αυτές τις άτυπες οµάδες να
ενισχύσουν τα προϊόντα αυτά στην αγορά. Από τα µέτρα αυτά
εξαιρούνται τα εσπεριδοειδή και όλα τα προϊόντα που ανήκουν
στον Κανονισµό των οπωροκηπευτικών, επειδή αυτά διέπονται
από άλλον κανονισµό, ο οποίος δίνει τη δυνατότητα να έχουµε
οµάδες παραγωγών, οι οποίες µε τα επιχειρησιακά τους
προγράµµατα µπορούν να αναλάβουν δράσεις που σχετίζονται
µε την καλλιέργεια, την ποιότητα, την τυποποίηση και την
προώθηση στο εξωτερικό. Τέτοιες οµάδες, δόξα τω Θεώ, έχετε
τέσσερις στην Αργολίδα, που καλύπτουν επτά χιλιάδες
παραγωγούς και έχουν πάρει σηµαντικά προγράµµατα, για να
βγάλουν το προϊόν στο εξωτερικό και µάλιστα µε ονοµασία
προέλευσης, το Άργος και υλοποιούνται αυτά τα προγράµµατα.
Εάν, λοιπόν, έχουµε κάνει παράλειψη ή αβλεψία, θα πρέπει να
κάνετε µία αναδροµή στην περίοδο που συντάχθηκε το
πρόγραµµα και που ήσασταν στέλεχος της παράταξης που
κυβέρνησε, για να δείτε πώς δεν εξαντλήσατε όλα τα περιθώρια
ή πώς αποδεχτήκατε στη διαµόρφωση του προγράµµατος να
εξαιρούνται τα οπωροκηπευτικά από το µέτρο 132. Αυτή είναι η
πραγµατικότητα.
Σε ό,τι αφορά την παράκλησή σας, πρέπει να σας ενηµερώσω και να ενηµερωθούν και οι εσπεριδοπαραγωγοί της Αργολίδας- ότι
την Πέµπτη έχω συγκαλέσει σύσκεψη των εσπεριδοκαλλιεργητών,
για να εξετάσουµε τα προβλήµατα της τρέχουσας περιόδου, που
είναι ιδιαίτερα οξυµµένα.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ο ερωτών Βουλευτής κ.
Ιωάννης Ανδριανός έχει το λόγο επί τρίλεπτο, για να αναπτύξει
την ερώτησή του.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝ∆ΡΙΑΝΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Χαίροµαι, κύριε Υπουργέ, κατ’ αρχάς για το γεγονός ότι
ανακοινώσατε σήµερα πως την Πέµπτη θα γίνει αυτή η
συνάντηση µε όλους τους εκπροσώπους των φορέων της
Αργολίδας.
Τα εσπεριδοειδή αποτελούν βασικό προϊόν, µε πολλά
προβλήµατα. Πρέπει να παραδεχθείτε ότι τα προβλήµατα είναι
πάρα πολλά κι οι παραγωγοί βρίσκονται σε απόγνωση. Οι
περισσότεροι δεν µπορούν, δεν καταφέρνουν να καλύψουν τα
έξοδά τους.
Ενδεικτικά σας αναφέρω τις εξαντλητικές καθυστερήσεις και
τη δαιδαλώδη εµπλοκή της γραφειοκρατίας στην καταβολή των
ευρωπαϊκών επιδοτήσεων, ακόµα και για τα έτη 2008 και 2009,
για τα χυµοποιήσιµα πορτοκάλια, αλλά και τις απελπιστικά
χαµηλές εµπορικές τιµές που δεν καλύπτουν το κόστος
παραγωγής. ∆εκατρία λεπτά, κύριε Υπουργέ, είναι η τιµή που
κόβουν σήµερα οι παραγωγοί. Αν απ’ αυτά τα λεπτά αφαιρέσετε
τα 3,5, που αποτελούν έξοδα κοπής, και 5% κρατήσεις,
αντιλαµβάνεστε τι συµβαίνει και αντιλαµβάνεστε την τραγική
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κατάσταση των παραγωγών.
Μάλιστα, παρά τις χαµηλές τιµές, υπάρχει χαµηλή
απορρόφηση των προϊόντων στην αγορά. Υπάρχει ανεξέλεγκτη,
παράνοµη ελληνοποίηση γεωργικών προϊόντων από τρίτες
χώρες και αθέµιτος ανταγωνισµός.
Υπάρχουν τα αποτελέσµατα της αύξησης της τιµής των
καυσίµων και του ηλεκτρικού ρεύµατος, αλλά και το τιµολογιακό
καθεστώς της ∆ΕΗ, που είναι αρνητικά για τον παραγωγό.
Αναφέρω ενδεικτικά, ότι για τους ανεµοµίκτες -µηχανήµατα που
λειτουργούν µόνο όταν υπάρχει παγετός- οι παραγωγοί
πληρώνουν πάγιο στη ∆ΕΗ, όλο το χρόνο, ακόµα και το
καλοκαίρι.
Απέναντι στις ζηµιές και σε όλα αυτά, που έχουν παρατηρηθεί
τελευταία από τα καιρικά φαινόµενα, µε αποτέλεσµα να έχουµε
έντονη καρπόπτωση, η λύση δεν µπορεί να είναι άλλη παρά η
διαµόρφωση µιας ολοκληρωµένης εθνικής πολιτικής για τα
εσπεριδοειδή. Είναι επιτακτικό, λοιπόν, να γίνει αυτή η
συνάντηση, να είναι ουσιαστική - χαίροµαι που την ανακοινώσατε
πριν από λίγο, για την Πέµπτη- να συµµετέχουν όλοι οι
ενδιαφερόµενοι και να είναι µια ευρύτατη σύσκεψη, ώστε να
συζητηθούν σε βάθος όλα τα προβλήµατα και να συµφωνηθεί
µια συνολική αντιµετώπισή τους.
Κύριε Πρόεδρε, κύριοι συνάδελφοι, ήδη στην Αργολίδα οι
παραγωγοί σκέφτονται να αφήσουν τα χωράφια τους, γιατί
πλέον δεν βγάζουν ούτε τα έξοδά τους. Είµαι σίγουρος ότι κανείς
µέσα σε αυτή την Αίθουσα δεν θέλει αυτό το µέλλον για τον
αγροτικό µας κόσµο. Αυτό που χρειάζεται η χώρα σήµερα είναι
ανάπτυξη παντού και βέβαια, ανάπτυξη στον πρωτογενή τοµέα,
όπου τα περιθώρια για µια νέα πράσινη, αειφόρο και πολλαπλά
επικερδή λογική είναι τεράστια.
Η πολιτεία οφείλει να σκύψει µε σοβαρότητα και υπευθυνότητα
στα προβλήµατα, που αντιµετωπίζουν οι παραγωγοί µας. Τα
ελληνικά εσπεριδοειδή, το ελληνικό ελαιόλαδο, το ελληνικό
κρασί, το ελληνικό µέλι και τόσα άλλα προϊόντα είναι όχι απλώς
ποιοτικά, αλλά από τα καλύτερα στον κόσµο.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι
λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Μισό λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
Αν, λοιπόν, δεν αξιοποιηθούν τα ανώτερα ποιοτικά χαρακτηριστικά
των προϊόντων µας, αν δεν αξιοποιηθεί ο τεράστιος πλούτος της γης
µας και του ανθρώπινου δυναµικού µας - γι’ αυτό όµως, προϋπόθεση
είναι µια στρατηγική, που η πολιτεία θα είναι αρωγός και όχι
δυνάστης - λυπάµαι που το λέω, αλλά τότε το αύριο προβλέπεται
ζοφερό και οι ευθύνες της πολιτείας θα είναι τεράστιες. ∆εν έχουµε
το δικαίωµα αυτό, να αφήσουµε τους παραγωγούς να τα βγάλουν
πέρα µόνοι τους. Οφείλουµε να είµαστε δίπλα.
Πιστεύω την Πέµπτη, κύριε Υπουργέ, στη σύσκεψη αυτή να
δώσουµε απαντήσεις, να δώσουµε κατευθύνσεις.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ευχαριστούµε, κύριε
συνάδελφε.
Το λόγο έχει ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίµων, κ. Ιωάννης Κουτσούκος, για τη δευτερολογία του.
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ
(Υφυπουργός
Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίµων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Νοµίζω ότι, τουλάχιστον για το αντικείµενο της ερώτησης,
συνεννοηθήκαµε.
Από εκεί και πέρα, κύριε συνάδελφε, είναι απαραίτητο για κάθε
προϊόν να διαµορφώσουµε µια πολιτική που να µην φέρνει προς
συζήτηση τα ζητήµατα κάθε φορά που αντιµετωπίζουµε µια
κρίση στην παραγωγή, αλλά να έχουµε τη δυνατότητα να τη
διαµορφώσουµε σε βάθος χρόνου και µε άνεση. Για παράδειγµα,
πέρυσι είχαµε µια καλή χρονιά στα εσπεριδοειδή. Φέτος, έχουµε
πρόβληµα µε τα χυµοποιήσιµα πορτοκάλια, έχει πέσει και η
εµπορική τιµή και αναγκαζόµαστε -έκτακτα, κατόπιν αιτηµάτωννα κάνουµε αυτή τη συζήτηση, για να δούµε τι θα κάνουµε στο
µέλλον.
Θέλω να σας ενηµερώσω ότι στις προθέσεις µας για να
οργανώσουµε την παραγωγή στους βασικούς τοµείς -και θα
δείτε τις πρωτοβουλίες µας το επόµενο διάστηµα, όταν θα
συζητήσουµε για την οργάνωση των αγροτικών συνεταιριστικών
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οργανώσεων- είναι να διαµορφώσουµε ένα πλαίσιο και να
δώσουµε τη δυνατότητα της οργάνωσης ανά προϊόν, το οποίο
µας λείπει σήµερα.
Σας είπα νωρίτερα ότι έχουµε τέσσερεις οµάδες παραγωγών
στην Αργολίδα για τα εσπεριδοειδή και έχουµε και άλλες σε όλη
την Ελλάδα.
Για να καταλάβετε το µέγεθος του προβλήµατος µας, που
οφείλεται στην δική µας ανοργανωσιά και την ανοργανωσιά των
παραγωγών, θα είχαµε τη δυνατότητα να απορροφήσουµε πάρα
πολύ σηµαντικά χρήµατα αν διακινείτο, αν όχι το 100%, το
µεγαλύτερο ποσοστό των προϊόντων µέσα από τις οµάδες
παραγωγών. ∆υστυχώς, διακινείται µόνο ένα µικρό ποσοστό, το
10% και αυτό µας στερεί πόρους, που τους έχουµε διαθέσιµους,
γιατί τα επιχειρησιακά προγράµµατα, που σας είπα νωρίτερα,
χρηµατοδοτούνται κατά 60% από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ένα
µεγάλο κοµµάτι των επιχειρησιακών προγραµµάτων έχει να κάνει
µε την προώθηση των πωλήσεων: µε την τυποποίηση, µε την
ποιότητα, ακόµα και µε την αντιµετώπιση κρίσεων.
Άρα, είµαστε υποχρεωµένοι να την κάνουµε αυτή την
συζήτηση, αλλά να διαµορφώσουµε και ένα πλαίσιο συµµετοχής
των παραγωγών, διότι χωρίς τη δική τους συµµετοχή, καµµία
προσπάθεια δική µας δεν µπορεί να αποδώσει. Σε αυτή, λοιπόν,
τη φάση βρισκόµαστε και για τα εσπεριδοειδή και για µια σειρά
άλλα προϊόντα, που τα θεωρούµε πάρα πολύ σηµαντικά.
Πρέπει, επίσης, να σας πω ότι στην ερώτησή σας έχετε θίξει
και ένα άλλο θέµα που αφορά τα ΠΟΠ και τα ΠΓΕ, το οποίο δεν
το αναφέρατε. Τα ΠΟΠ και τα ΠΓΕ προϊόντα δεν εξαιρούνται από
το µέτρο 133, σε ό,τι αφορά τη δυνατότητα προώθησης τους,
αλλά υπόκεινται σε άλλη διαδικασία του Κανονισµού, στον
Κανονισµό 3/2008. Συνελόντι ειπείν, η πολιτική του Υπουργείου στα πλαίσια που δίνουν οι Κανονισµοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
πολλούς από τους οποίους τους βρήκαµε- επικεντρώνεται στη
στήριξη της ποιότητας και της τυποποίησης, που θεωρούµε ότι
είναι το συγκριτικό µας πλεονέκτηµα. Κατά συνέπεια, µε βάση
αυτή την λογική θα αντιµετωπίσουµε και τα προβλήµατα των
εσπεριδοπαραγωγών όλης της Ελλάδας -και της Αργολίδας
ιδιαίτερα, µε τους οποίους έχω συνεννοηθεί και µε την
τριτοβάθµια οργάνωσή τους, που είναι άτυπη και µε την
περιφερειακή αυτοδιοίκηση της Αργολίδας- να µιλήσουµε εφ’
όλης της ύλης την Πέµπτη.
Από εκεί και πέρα, οι πόρτες µας είναι ανοιχτές, κύριε
συνάδελφε, και είστε ευπρόσδεκτοι.
Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Σας ευχαριστώ, κύριε
Υφυπουργέ.
Θα συζητηθεί τώρα η τρίτη µε αριθµό 7940/16-12-2010
ερώτηση του Βουλευτή του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδος
κ. Αντωνίου Σκυλλάκου προς την Υπουργό Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε την επιβάρυνση
των αγροτών από τα τιµολόγια της ∆ΕΗ.
Στην ερώτηση θα απαντήσει ο Υφυπουργό Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, κ. Ιωάννης Μανιάτης.
Ο ερωτών Βουλευτής, κ. Αντώνιος Σκυλλάκος, έχει το λόγο για
δύο λεπτά, για να διατυπώσει την ερώτησή του.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΚΥΛΛΑΚΟΣ: Με νόµο του 1999 καθορίζεται
ειδικό τέλος που επιβάλλει η ∆ΕΗ υπέρ των Ανανεώσιµων Πηγών
Ενέργειας και βαρύνει όλους τους καταναλωτές. Υπάρχει η
δυνατότητα στον εκάστοτε Υπουργό, ο οποίος έχει την ευθύνη
της ∆ΕΗ, να αναπροσαρµόζει αυτό το τέλος. Τέτοια
αναπροσαρµογή έγινε πρόσφατα, το περασµένο καλοκαίρι και
αφορά όλους τους καταναλωτές.
Ποιοι πλήττονται; Πλήττονται κυρίως, τα µικρά νοικοκυριά,
γιατί γενικά για τα νοικοκυριά, για τα σπίτια, δεν είναι µεγάλα τα
ποσά αλλά, εν πάση περιπτώσει, και τέσσερα και πέντε ευρώ, για
ένα µικρό νοικοκυριό, είναι πρόβληµα. Όµως, περισσότερο
πλήττονται οι συλλογικές δραστηριότητες, οι οικονοµικές των
µικροµεσαίων αγροτών.
Συγκεκριµένα την ερώτηση µου την προκάλεσε η επίσκεψη της
διοίκησης του ΤΟΕΒ, δηλαδή Οργανισµού ο οποίος αξιοποιεί τα
ύδατα µιας συγκεκριµένης περιοχής και καλύπτει πάρα πολλούς
αγρότες. Ο ΤΟΕΒ του ∆αµασίου του ∆ήµου Τυρνάβου στο Νοµό

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Λάρισας, λοιπόν, που έχει τριάντα πέντε γεωτρήσεις και αξιοποιεί
ποτάµια νερά που ποτίζουν δώδεκα χιλιάδες στρέµµατα από
αµπέλια, µας εξήγησε -και µε αποδείξεις που έχει από τη ∆ΕΗότι έχει ανεβεί το τέλος επιπλέον, είκοσι φορές.
Εικοσαπλασιάστηκε! Κοίταξα και το λογαριασµό του σπιτιού µου.
Πράγµατι, είκοσι φορές επάνω είναι στο κάθε σπίτι. Αλλά για
τους αγρότες είναι πολλά τα λεφτά αυτά. Απο 1.400 ευρώ που
πλήρωνε ο ΤΟΕΒ ∆αµασίου, έφτασε τώρα να πληρώνει µόνο για
το τέλος Ανανεώσιµης Ενέργειας 28.000 ευρώ που επιµερίζεται
σε όλους τους αγρότες, για πότισµα τριών, τεσσάρων µηνών.
Έχουµε την καταστροφή στον αγροτικό τοµέα, ανεβαίνει το
κόστος συνεχώς και επιβάλλετε -ως Κυβέρνηση, εννοώ- τέλη
επιπλέον, τα οποία είναι υπέρογκα, για συνεταιρισµούς, για
ΤΟΕΒ, για γεωτρήσεις που χρησιµοποιούν ρεύµα…
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου
οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Θα τα αναπτύξετε αυτά,
κύριε Σκυλλάκο, στο τρίλεπτο σας.
ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΚΥΛΛΑΚΟΣ: Τελείωσα. Θα κάνω µόνο µια
παρατήρηση.
Ξέρετε πολύ καλά ποιοι ωφελούνται. Είναι αυτοί, οι οποίοι
έχουν τις Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας και οι οποίοι πουλάνε
ακριβά το ρεύµα στη ∆ΕΗ, αλλά και οι µέτοχοι της ∆ΕΗ, γιατί θα
έπρεπε να βάλουν το χέρι βαθιά στην τσέπη, για να πληρώσουν
αυτούς που έχουν τις ανανεώσιµες. Αυτοί κερδίζουν απ’ όλη
αυτήν την ιστορία.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Το λόγο έχει ο
Υφυπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής
κ. Ιωάννης Μανιάτης.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ (Υφυπουργός Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): Κύριε Πρόεδρε, µε την
ερώτηση αυτή έχουν τεθεί πολλά θέµατα. Θα επιδιώξω να
απαντήσω και στην πρωτολογία µου και στη δευτερολογία µου.
Κατ’ αρχάς, κύριε συνάδελφε, για να γνωρίζουµε περί τίνος
συζητάµε, θα σας δώσω τι τιµές ηλεκτρικού ρεύµατος θα
πληρώσουν φέτος, δηλαδή µετά τις αυξήσεις που έγιναν, οι
Έλληνες αγρότες, το µέσο ελληνικό νοικοκυριό και η
µικροµεσαία επιχείρηση. Ας αφήσουµε τις επιµέρους χρεώσεις
και ας δούµε τι θα πληρώσει τελικά κάθε οµάδα καταναλωτών.
Φέτος, λοιπόν, ο Έλληνας αγρότης µε 13% ΦΠΑ θα πληρώσει
το ηλεκτρικό του 68 ευρώ τη MWh. Η φθηνότερη τιµή, που
υπάρχει στην Ελλάδα, είναι 64 ευρώ και είναι για τους
πολύτεκνους. Οι µακροχρόνια άνεργοι θα πληρώσουν 74 ευρώ.
Οι έµποροι, η µικροµεσαία επιχείρηση της χώρας θα πληρώσει
162 ευρώ. Τα λέω αυτά, κύριε συνάδελφε, για να έχουµε
συναίσθηση ότι η τιµή ρεύµατος για τον αγροτικό τοµέα είναι η
φθηνότερη που υπάρχει.
Εδώ τίθεται και ένα επόµενο ερώτηµα. Είναι ακριβή σε σχέση
µε άλλες ευρωπαϊκές χώρες; Πρέπει να σας πω κατ’ αρχάς ότι
ειδική τιµή ηλεκτρισµού για τον αγροτικό τοµέα, όσο και αν
έψαξε, η ∆ΕΗ δεν βρήκε πουθενά για να µου δώσει στοιχεία.
Άρα, µάλλον ανήκει σε κάποια από τις άλλες κατηγορίες, που
είναι πολύ πιο πάνω από την αντίστοιχη κατηγορία του
αγροτικού. Άρα, καλό είναι να το έχουµε αυτό πάντα στο νου
µας.
Τίθεται, όµως, το ερώτηµα: Μήπως άραγε άλλες χώρες έχουν
πιο φθηνό ηλεκτρισµό; Θα σας δώσω -επειδή σας είπα πόσο πιο
φθηνό είναι το αγροτικό ρεύµα από το φθηνότερο οικιακό- τις
τιµές του οικιακού της Ελλάδας, σε σχέση µε άλλες χώρες.
Κρατήστε µόνο τους αριθµούς. Στην Ελλάδα, η τιµή του
φθηνότερου οικιακού, δηλαδή τα 0 - 800 KW, είναι 0,11. Στην
Ισπανία η τιµή είναι 0,19. Στην Ιταλία είναι 0,16. Στην Πορτογαλία
η τιµή είναι 0,33. Στην Ιρλανδία είναι 0,40. Στο Βέλγιο είναι 0,27.
Ξέρετε µόνο µε ποιες χώρες έχει αναλογία η τιµή του ηλεκτρικού
ρεύµατος στην Ελλάδα; Έχει µόνο µε τη Λετονία, τη Ρουµανία
και τη Βουλγαρία.
Εδώ, για να κλείσω την πρωτολογία µου, θέλω να πω ότι αυτό
που έχει σηµασία είναι να δούµε πόσο είναι το κατά κεφαλήν
εισόδηµα του µέσου Έλληνα και πόσο είναι το κατά κεφαλήν
εισόδηµα του µέσου Λετονού και του µέσου Ρουµάνου. Το µέσο
εισόδηµα, λοιπόν, του Έλληνα µε βάση τα στοιχεία του 2009 είναι
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21.900 ευρώ, του Ρουµάνου είναι 10.900 ευρώ και του Λετονού
είναι 12.200 ευρώ το χρόνο.
Με αυτά που σας προανέφερα, κύριε συνάδελφε, θέλω να
τεκµηριώσω απολύτως και µε αριθµούς ότι το ηλεκτρικό ρεύµα
για τον Έλληνα αγρότη είναι το φθηνότερο ηλεκτρικό ρεύµα που
δίδεται σε οποιαδήποτε κατηγορία καταναλωτή, σε οποιαδήποτε
από τις είκοσι επτά χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Επιφυλάσσοµαι, κύριε Πρόεδρε, να απαντήσω στη
δευτερολογία µου για το ειδικό τέλος ΑΠΕ.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ευχαριστούµε, κύριε
Υπουργέ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι παρακολουθούν τη συνεδρίασή µας από τα άνω
νότια 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 έξι µαθητές και µαθήτριες και
τρεις εκπαιδευτικοί συνοδοί τους από το ιδιωτικό Λύκειο «ΙΟΝΙΟΣ
ΣΧΟΛΗ».
Η Βουλή τους καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα από όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Το λόγο έχει ο ερωτών Βουλευτής κ. Αντώνης Σκυλλάκος.
Ορίστε, κύριε Σκυλλάκο, έχετε το λόγο για τρία λεπτά να
αναπτύξετε την ερώτησή σας.
ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΚΥΛΛΑΚΟΣ: Περιµένω απάντηση επί του
συγκεκριµένου. Κάνατε ένα σχολιασµό ότι έχουµε φθηνό ρεύµα.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ (Υφυπουργός Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): Το πιο φθηνό της
Ευρώπης.
ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΚΥΛΛΑΚΟΣ: Ναι, το πιο φθηνό ρεύµα στην
Ευρώπη. Έχουµε, λοιπόν, τους καλύτερα αµειβόµενους αγρότες.
Εκεί πάει η υπόθεση διότι πρόκειται για φτωχούς και µεσαίους
αγρότες και όχι για µεγάλους κτηµατίες µε µέσο κλήρο, 200, 500,
1.000 που είναι στην Ευρώπη.
Εν πάση περιπτώσει, θα κρίνουµε µε βάση τη Βουλγαρία που
είχε άλλο οικονοµικό σύστηµα, διαλύθηκε και είναι σε περίοδο
αναπροσαρµογής; Εν πάση περιπτώσει, για να δούµε ποιο είναι
το ηλεκτρικό ρεύµα στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες -µας
αναφέρατε- αλλά, να δούµε και ποιο είναι και το µέσο εισόδηµα
και του αγρότη και του εργαζόµενου; ∆εν µπορείτε να κρίνετε µε
αυτά.
Για µας κριτήριο είναι το πόσοι ήταν οι αγρότες πριν από δέκα
χρόνια, πριν από πέντε χρόνια. Καταστράφηκαν µαζικά οι
αγρότες λόγω της αντιαγροτικής πολιτικής και ένας παράγοντας
είναι ότι ανεβαίνει το κόστος. Μέσα στο κόστος είναι και τα
τιµολόγια της ∆ΕΗ. Μέσα στα τιµολόγια της ∆ΕΗ είναι και αυτό
το ειδικό ζήτηµα, του τέλος υπέρ των ανανεώσιµων πηγών
ενέργειας. Είναι υπέρ αυτών των επιχειρηµατιών που βάζουν
ανεµογεννήτριες ή άλλων που κάνουν εκτεταµένες επιχειρήσεις
µε τα φωτοβολταϊκά και µπαίνουν στον τζόγο και ορισµένοι
αγρότες. Θα δούµε, εάν θα τους βγει και σε καλό σε τελευταία
ανάλυση.
Γλιτώνει πληρωµές η ∆ΕΗ. Έτσι κερδίζει ο µέτοχος της ∆ΕΗ.
Παίρνετε από τους αγρότες, από τους ΤΟΕΒ, από τους
συνεταιρισµούς, απ’ αυτούς που κάνουν γεωτρήσεις και τα
δίνετε εκεί. Αυτή είναι η ουσία του ζητήµατος. Είναι ένα
επιµέρους ζήτηµα –δεν αναφέροµαι σε όλη την αγροτική
πολιτική- που ανεβάζει το κόστος και επιβαρύνει υπέρογκα τον
αγρότη. Είναι είκοσι φορές πάνω.
Για ποιο λόγο το κάνετε σε συνθήκες οικονοµικής κρίσης; Είναι
είκοσι φορές πάνω, όχι µόνο για τους αγρότες, αλλά και για
φτωχά νοικοκυριά. Τα 4 και τα 5 επιπλέον ευρώ το µήνα για ένα
συνταξιούχο του ΟΓΑ ή για ένα συνταξιούχο του ΙΚΑ είναι ποσό.
Τους τα παίρνετε και στα νοσοκοµεία. Από 3 ευρώ, το κάνατε 5
ευρώ. Τους τα παίρνετε από δω, τους τα παίρνετε και από εκεί.
Εγώ θέλω µια συγκεκριµένη απάντηση. Και θέλω να µου πείτε
εάν σκοπεύετε να κάνετε κάθε τόσο αλλαγές.
Κανονικά θα έπρεπε να το αφήσετε παγωµένο. Κανονικά
πρέπει να µειωθεί η τιµή του ρεύµατος 20%, 30% για τους
αγρότες. Πρέπει να µειωθούν και τα καύσιµα για τους αγρότες.
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∆εν µπορεί να παίρνουν οι εφοπλιστές τζάµπα transit καύσιµα,
πετρέλαιο δηλαδή, και οι αγρότες να τα πληρώνουν πανάκριβα.
Το ίδιο γίνεται και µε τη ∆ΕΗ. Υπάρχει συγκεκριµένη ευθύνη εδώ
πέρα. Αυτό που κάνετε, είναι ταξική επιλογή.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Το λόγο έχει ο
Υφυπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής
κ. Ιωάννης Μανιάτης.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ (Υφυπουργός Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε συνάδελφε, µου άρεσε πολύ η έκφραση «περί ταξικής
επιλογής». Συµφωνώ απόλυτα. Τάξεις υπήρχαν, υπάρχουν και θα
υπάρχουν και το ζήτηµα είναι το ποιος ασκεί ταξική πολιτική.
Σας απαντώ, λοιπόν, ευθέως ότι για πρώτη φορά σε επίπεδο
Ευρώπης και για πρώτη φορά σε επίπεδο Ελλάδας τα τελευταία
πενήντα χρόνια αυτή η Κυβέρνηση αποφάσισε ότι για τους
αγρότες το ηλεκτρικό ρεύµα στο σπίτι τους, στην κύρια κατοικία
τους θα είναι κατά 30% φθηνότερο. Εάν έχουµε περίπου
διακόσιες χιλιάδες οικογένειες αγροτών –γιατί τόσες περίπου
είναι οι συνδέσεις αγροτικού ρεύµατος µε βάση τη ∆ΕΗ- εγώ
είµαι βέβαιος ότι το 95% των Ελλήνων αγροτών µπορούν να
ενταχθούν στο κοινωνικό οικιακό τιµολόγιο.
Άρα, να ικανοποιήσω το αίτηµά σας για το κατά 30%
φθηνότερο ηλεκτρικό ρεύµα στο σπίτι των αγροτών...
ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΚΥΛΛΑΚΟΣ: Στο σπίτι καίνε λίγο. Στις γεωτρήσεις
και στους συνεταιρισµούς καίνε πολύ ρεύµα.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ (Υφυπουργός Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής): Ακριβώς. Στο σπίτι του,
λοιπόν θα πληρώσει 74 ευρώ. Είναι το πιο φθηνό που υπάρχει.
Στο χωράφι του και στη γεώτρησή του θα πληρώσει 68 ευρώ.
Είναι ακόµη πιο φθηνά από το πιο φθηνό οικιακό του
µακροχρόνια άνεργου και του πιο φτωχού αγρότη. Άρα, για να
ξεκαθαρίσουµε, ο Έλληνας αγρότης πληρώνει στο χωράφι του,
στη γεώτρησή του πολύ πιο φθηνά από οποιονδήποτε άλλον,
ακόµη και από τον ίδιο του τον εαυτό, σε σχέση µε το τι ρεύµα
πληρώνει στο σπίτι του.
Χρησιµοποιήσατε κάποιες εκφράσεις -για τις οποίες,
φαντάζοµαι, δεν πρέπει να είστε πολύ σίγουρος- ότι ασκείται µία
πολιτική, η οποία είναι προς όφελος του µετόχου της ∆ΕΗ. Ναι,
το 51% της ∆ΕΗ το έχω εγώ, εσείς και ο ελληνικός λαός. Το 51%
της ∆ΕΗ ανήκει στον ελληνικό λαό. Η ∆ΕΗ, λοιπόν, απέδωσε το
2010 σε όλους εµάς, στον ελληνικό λαό, 323 εκατοµµύρια ευρώ
από µέρισµα και φόρους. Μακάρι να είχαµε και άλλες εταιρείες
σαν τη ∆ΕΗ, που να έδιναν πίσω στον ελληνικό λαό από τα κέρδη
που έβγαζαν.
Όµως, για να τελειώσω, κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να
σηµειώσω το εξής: Έχει δίκιο ο κύριος συνάδελφος. Υπήρξε
ένας τριπλασιασµός περίπου στο τέλος ΑΠΕ: από 0,3 ευρώ για
τους αγρότες έγινε 0,9. Είναι όπως σας τα λέω. Στα δε οικιακά
τιµολόγια ποτέ δεν εφαρµόστηκε καµµία αύξηση.
Έλατε, όµως, κύριοι συνάδελφοι, να δούµε τι ισχύει σε µία
άλλη χώρα, για παράδειγµα στη Γερµανία, που είναι κατά
περίπου 30% πιο αυξηµένο το ατοµικό εισόδηµα. Τόσο είναι.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου
οµιλίας του κυρίου Υφυπουργού)
Μισό λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
Στη Γερµανία, λοιπόν, που έχει κατά 30% µέσο ατοµικό
ακαθάριστο εγχώριο προϊόν, ο µέσος Γερµανός πληρώνει
σήµερα 35,3 ευρώ, όταν ο µέσος Έλληνας, µετά την αύξηση που
δώσαµε, πληρώνει 0,9.
Να το πω διαφορετικά; Μιλάµε για εικοσαπλάσιες και
τριακονταπλάσιες επιβαρύνσεις που όλα τα κράτη-µέλη,
προκειµένου να ενισχύσουν την πράσινη ενέργεια, επιβάλλουν
στους καταναλωτές τους. Η Ελλάδα –και τελειώνω µε αυτό- είναι
η χώρα που έχει επιβάλει τη µικρότερη επιβάρυνση στους
καταναλωτές, έχοντας εξαιρέσει –επαναλαµβάνω- τα νοικοκυριά
της πατρίδας µας.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ευχαριστώ, κύριε
Υφυπουργέ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι µε την υπ’ αριθµόν 125 από 18-1-2011 επιστολή του
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προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Φίλιππο Πετσάλνικο, ο
Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας ∆ηµοκρατίας
και Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, κ. Αντώνης
Σαµαράς, γνωστοποιεί προς το Σώµα ότι σύµφωνα µε το άρθρο
17 του Κανονισµού της Βουλής, Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι
της Νέας ∆ηµοκρατίας, κατά αλφαβητική σειρά, ορίζονται οι

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Βουλευτές κύριοι Νικόλαος ∆ένδιας, Βουλευτής Κερκύρας,
Εµµανουήλ Κεφαλογιάννης, Βουλευτής Ηρακλείου και
Κωνσταντίνος Μαρκόπουλος, Βουλευτής Ευβοίας.
Η επιστολή κατατίθεται στα Πρακτικά.
(Η προαναφερθείσα επιστολή έχει ως εξής:
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ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, εισερχόµεθα στη συζήτηση των αναφορών και
ερωτήσεων δευτέρου κύκλου.
Β. Αναφορές και ερωτήσεις δεύτερου κύκλου (Άρθρο 130
παράγραφος 5 του Κανονισµού της Βουλής):
Πρώτη είναι η µε αριθµό 7822/14-12-2010 ερώτηση του
Βουλευτή του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ.
Εµµανουήλ Στρατάκη προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων, σχετικά µε την αποκατάσταση ζηµιών σε
υποδοµές, φυτική και ζωική παραγωγή από πρόσφατη
κακοκαιρία στο Νοµό Ηρακλείου.
Στην ερώτηση θα απαντήσει ο Υφυπουργός Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίµων κ. Ιωάννης Κουτσούκος.
Καλείται ο ερωτών Βουλευτής κ. Εµµανουήλ Στρατάκης να
διατυπώσει την ερώτησή του επί δίλεπτο.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Ίσως, αν δεν υπήρχε η ανάγκη ενηµέρωσης του ελληνικού
λαού µέσω του Κοινοβουλίου, δεν θα χρειαζόταν να πω τίποτα
στον Υπουργό, γιατί κατά µία συγκυρία έτυχε εκείνες ακριβώς
τις ηµέρες να είναι στην Κρήτη και να δει τα πραγµατικά ακραία
φαινόµενα που υπήρξαν, καθώς και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός της
χώρας, κ. Γιώργος Παπανδρέου.
Θα πρέπει, όµως, να πούµε δύο κουβέντες, γιατί πραγµατικά
σε µία περίοδο που φαίνεται ότι οι κλιµατικές αλλαγές έχουν
επηρεάσει πάρα πολύ τα πράγµατα και σε µία περίοδο που δεν
θυµίζει και τόσο πολύ χειµώνα, κάπως απότοµα ήρθε ο βαρύς
χειµώνας στην Κρήτη, µε αποτέλεσµα αυτή η έκτακτη
βαρυχειµωνιά να πλήξει καλλιέργειες, να δηµιουργήσει
καταστροφές, να δηµιουργήσει πραγµατικά µία άσχηµη
κατάσταση. Αυτό βέβαια συνέβη, όχι σε όλη την έκταση, αλλά σε
ορισµένες περιοχές και κυρίως στην περιοχή της νότιας Κρήτης,
δηλαδή στην περιοχή της Βιάννου, όπου είδαµε
ελαιοκαλλιέργειες να καταστρέφονται, να υφίστανται ζηµιά 70%80%, είδαµε θερµοκήπια πάνω από είκοσι στρέµµατα να
κατακρηµνίζονται, ενώ οι κατασκευές είναι άριστες, θα
µπορούσα να πω. Και βεβαίως, είχαµε µεγάλες ζηµιές συνολικά
στη φυτική και ζωική παραγωγή, αλλά και στην κτηνοτροφική
παραγωγή, διότι αυτή η απότοµη χιονοθύελλα δηµιούργησε
προβλήµατα και στους κτηνοτρόφους. Πολλά µικρά ζώα
θανατώθηκαν, µε αποτέλεσµα, βέβαια, να έχουµε και εκεί ζηµιές.
∆εν έχει περάσει αρκετός καιρός από τότε –ενάµιση µήνας
είναι- αλλά η καταστροφή στις υποδοµές -όπως ακριβώς µπορεί
να διαπιστωθεί ανά πάσα στιγµή είτε είναι θερµοκηπιακές
κατασκευές είτε οτιδήποτε άλλο ή φυτικό κεφάλαιο- αλλά και οι
άλλες ζηµιές που έγιναν, επιβάλλουν να ολοκληρωθεί σύντοµα
αυτή η διαδικασία.
Εξάλλου, κύριε Υπουργέ, γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι έλαβε
γνώση και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός της χώρας και µάλιστα,
έκανε δηλώσεις για το συγκεκριµένο ζήτηµα.
Γι’ αυτό, λοιπόν, στην ερώτησή µου ζητάω να µάθω εάν έχουν
προχωρήσει αυτές οι διαδικασίες και πότε προβλέπεται να
γίνουν. Εν πάση περιπτώσει, επειδή είµαστε και σε µία πολύ
άσχηµη χρονιά -που ακόµα και οι θερµοκηπιακές καλλιέργειες
δεν αποδίδουν µε τα γνωστά φαινόµενα, όπως να µην µπορούν
να πουληθούν τα προϊόντα λόγω του ότι χάθηκαν αγορές στο
εξωτερικό και κυρίως, για το αγγούρι- οι παραγωγοί
αντιµετωπίζουν µεγάλα προβλήµατα. Και υπάρχει και άµεση
ανάγκη να προχωρήσει αυτή η διαδικασία, ώστε να πάρουν την
προβλεπόµενη αποζηµίωση.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ο Υφυπουργός
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων κ. Ιωάννης Κουτσούκος έχει
επί τρίλεπτο το λόγο για να απαντήσει στην ερώτηση του κ.
Στρατάκη.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ (Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Αγαπητέ συνάδελφε, όπως κι εσείς είπατε, µας υποδέχθηκε ο
χιονιάς στην Κρήτη απρόσµενα και βρεθήκαµε µπροστά σε
ακραία καιρικά φαινόµενα, όπως βρέθηκαν και οι παραγωγοί µας.
Είναι γνωστό ότι σε µία περίοδο που είχαµε έναν ήπιο χειµώνα,
η απότοµη αλλαγή της θερµοκρασίας δηµιουργεί πάρα πολλά
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προβλήµατα.
∆ιαπιστώσαµε ιδίοις όµµασι ένα µέρος των ζηµιών και όπως
είπατε, ο Πρωθυπουργός µιλώντας στους αρµόδιους της Κρήτης
και των οργανισµών, έδωσε εντολή να προχωρήσουν άµεσα όλες
οι σχετικές διαδικασίες που έχουν να κάνουν µε την
αποκατάσταση των ζηµιών.
Όπως γνωρίζετε, έχουν γίνει µε βάση τον κανονισµό του ΕΛΓΑ
αναγγελίες και ξεκίνησε άµεσα η εξατοµίκευση των ζηµιών.
Επειδή έχουµε ζηµιές σε όλη την Ελλάδα και υπάρχει ένας
φόρτος εργασίας στον ΟΓΑ, καταβάλλεται µία προσπάθεια, ώστε
να µην χρονοτριβήσουµε στην εξατοµίκευση για να
προχωρήσουµε µετά στις πληρωµές.
Ταυτόχρονα, ίδια καταγραφή εκεί γίνεται και για εκείνες τις
ζηµιές που δεν υπάγονται στον κανονισµό του ΕΛΓΑ και πρέπει
να πάνε µε βάση το Πρόγραµµα των ΠΣΕΑ, δηλαδή, στις πάγιες
εγκαταστάσεις –θερµοκηπιακές, για παράδειγµα- και στο φυτικό
κεφάλαιο, για να συγκροτηθεί ο σχετικός φάκελος και να
υποβληθεί µε βάση τον κανονισµό στην Ευρωπαϊκή Ένωση για
έγκριση, ώστε να πληρώσουµε τους παραγωγούς µε βάση αυτό
το πρόγραµµα.
Κατανοώντας πλήρως την ανάγκη να ενισχύσουµε τους
παραγωγούς για τη ζηµιά που υπέστησαν -την οποία δεν την
περίµεναν- συνεκτιµώντας και τα άλλα προβλήµατα που
αντιµετωπίζει η Κρήτη -γιατί έχουµε προβλήµατα, όπως είπατε
κι εσείς, σε µία σειρά από καλλιέργειες- θα κάνουµε µία
προσπάθεια το επόµενο διάστηµα, µετακινώντας γεωπόνους από
άλλα καταστήµατα -όταν ολοκληρώνεται η δουλειά που έχουν
στις άλλες φυσικές καταστροφές που είχαµε µε βροχοπτώσεις,
χαλάζια, παγετούς- να ενισχύσουµε το έργο στην Κρήτη, ώστε
να συντοµεύσουµε τη διαδικασία και να είµαστε συνεπείς µε
αυτά που είπαµε, ότι έγκαιρα και δίκαια θα αποζηµιωθούν οι
αγρότες.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ο ερωτών Βουλευτής
Ηρακλείου Κρήτης κ. Εµµανουήλ Στρατάκης έχει το λόγο επί
τρίλεπτου, για να αναπτύξει την ερώτησή του.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ: Ευχαριστώ και πάλι, κύριε
Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, εγώ αντιλαµβάνοµαι την ευαισθησία σας.
Εξάλλου, είστε από ένα νοµό που έχει πληγεί τελευταία και είναι
λογικό και φυσιολογικό να αντιλαµβάνεστε κι εσείς, όταν
υπάρχουν τέτοιες ζηµιές, πόσα προβλήµατα δηµιουργούνται.
Βεβαίως, κατανοώ και τις ανάγκες που υπάρχουν γενικότερα σε
επίπεδο χώρας να καλυφθούν οι υποχρεώσεις της πολιτείας.
Όµως, εδώ υπάρχει µια εξαιρετικώς ενδιαφέρουσα περίπτωση,
µε την έννοια ότι κάποιοι παραγωγοί έµειναν στην ουσία χωρίς
εισόδηµα, αντιµετωπίζουν πρόβληµα επιβίωσης. Kαι θα πρέπει
σε αυτές τις περιπτώσεις αυτό που είπατε και υποθέτω ότι
δεσµευθήκατε γι’ αυτό - να πάνε από άλλες περιοχές για να
καλυφθούν κάποιες ανάγκες- να γίνει το συντοµότερο δυνατό.
Και το λέω, γιατί έχει περάσει περίπου ένας µήνας και κάποιες
µέρες από την ηµέρα της ζηµιάς και παρατηρείται το εξής
φαινόµενο: Οι φορείς της περιοχής - και θέλω να καταθέσω τα
σχετικά έγγραφα - δηλαδή και ο ∆ήµος της Βιάννου, αλλά και
άλλες κινήσεις πολιτών - καταθέτουν συνέχεια διαµαρτυρίες,
χαρτιά στις οποίες καταγράφονται αυτά τα πράγµατα και κυρίως,
µεταφέρουν την αγωνία των πολιτών για το πώς και πότε θα
ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία.
Είναι γνωστό ότι υπάρχει µια γραφειοκρατία, ότι δεν µπορούν
να γίνουν όλα από την µια µέρα στην άλλη, αλλά η παράκληση,
αν θέλετε, και ταυτόχρονα η απαίτηση, θα µπορούσε να πει
κανείς, που διαµορφώνεται είναι να προχωρήσει όσο το δυνατόν
γρηγορότερα αυτή η διαδικασία.
Σε αυτό, λοιπόν, για το οποίο δεσµευθήκατε θέλω πράγµατι
να δώσετε τη δέουσα προσοχή να υλοποιηθεί το συντοµότερο
δυνατό, γιατί δεν είναι δυνατόν άνθρωποι που αντιµετωπίζουν
αυτής της µορφής προβλήµατα να έχουν την αίσθηση ότι
αγνοούνται. ∆ιότι αυτός που έχει το πρόβληµα, το έχει στο 100%
και δεν γνωρίζει αν ενδεχοµένως υπάρχουν άλλες δυσκολίες ή
οτιδήποτε άλλο και θέλω πραγµατικά αυτό να το λάβετε υπ’ όψιν
σας, γιατί και στις υποδοµές, δηλαδή, φυτικό ή ζωικό κεφάλαιο
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είτε κατασκευές θερµοκηπιακές και άλλες, αλλά και στην
παραγωγή υπάρχει µεγάλη ανάγκη να επιταχυνθούν οι
διαδικασίες.
Βρείτε τον τρόπο να τις επισπεύσετε, παρακαλώ, κύριε
Υφυπουργέ. Νοµίζω ότι θα το κάνετε µε τον καλύτερο τρόπο.
Θα ήθελα να καταθέσω στο σηµείο αυτό τα χαρτιά, στα οποία
αναφέρθηκα προηγουµένως, στα Πρακτικά της Βουλής.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Εµµανουήλ Στρατάκης
καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα
οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της
∆ιεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόρης Νιώτης): Κύριε Υφυπουργέ, έχετε
το λόγο για τη δευτερολογία σας.
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ
(Υφυπουργός
Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίµων): Κύριε συνάδελφε, πρώτα-πρώτα,
πρέπει να σας δηλώσω ότι όχι απλώς κατανοούµε, αλλά
συµµεριζόµαστε και τη δική σας αγωνία, ως εκπροσώπου του
λαού της Κρήτης και εν προκειµένω, του Νοµού Ηρακλείου, ο
οποίος, όπως είπαµε, στην αγροτική παραγωγή αντιµετωπίζει και
άλλα προβλήµατα αυτή την περίοδο.
Με τον ίδιο τρόπο αντιλαµβανόµαστε και την αγωνία των
φορέων της Κρήτης, µιας και αναφερθήκατε σε διαµαρτυρίες.
Πρέπει, όµως, να συνεκτιµούµε όσον αφορά τις διαµαρτυρίες
και να συνεκτιµούν και οι διαµαρτυρόµενοι, ότι ούτε ενάµιση
µήνας δεν έχει περάσει. Και γιατί το λέω αυτό; ∆ιότι αν ήταν µια
περιορισµένη ζηµιά, όπως συµβαίνει συνήθως µε µια ζηµιά που
έχει τοπικά χαρακτηριστικά, θα µπορούσε η ενεργοποίηση όλου
του ανθρώπινου δυναµικού του ΕΛΓΑ στην Κρήτη να την καλύψει
σε πολύ σύντοµο χρόνο.
Ξέρετε πολύ καλά, γιατί το ζήσατε -έτυχε να είµαι και εγώ εκεί,
µιας και είχε έρθει ο Πρωθυπουργός για να ανακοινώσουµε αυτή
την πολιτική που αναφέρεται στο καλάθι των προϊόντων και να
κάνουµε µια χρήσιµη διαδικασία διαβούλευσης µε τους φορείςότι η κακοκαιρία έπληξε όλη την ανατολική Κρήτη και
δηµιούργησε προβλήµατα και στα θερµοκήπια, στις πεδινές
περιοχές και στην ορεινή περιοχή, ιδίως στην κτηνοτροφία, αλλά
και στις ελιές.
Άρα, λοιπόν, όταν η ζηµιά είναι εκτεταµένη, δεν µπορεί να
τελειώσει τόσο σύντοµα η εκτίµηση, διότι, όπως ξέρετε, υπάρχει
ένας χρόνος οκτώ ηµερών που απαιτείται για την αναγγελία, την
υποβολή των αιτήσεων, τη διαδικασία της οργάνωσης, που είναι
γραφειοκρατική, αλλά απαραίτητη και η οποία βρίσκεται σε
εξέλιξη, όπως σας είπα.
Όµως, θέλω να σας διαβεβαιώσω και να διαβεβαιώσετε και
τους πληγέντες παραγωγούς, γι’ αυτό που σας είπα, ότι θα
ενισχύσουµε, δηλαδή, τον ΕΛΓΑ της Κρήτης µε προσωπικό από
άλλα καταστήµατα. Ήδη έχει ενεργήσει προς αυτή την
κατεύθυνση η διοίκηση του ΕΛΓΑ. Θα γίνει άµεσα πράξη. Άρα, θα
συντοµευθούν οι διαδικασίες, ώστε να συµβάλουµε και εµείς από
την πλευρά µας, στο µέτρο του δυνατού, στην αντιµετώπιση της
ζηµιάς που υπέστησαν οι παραγωγοί στο εισόδηµά τους, στην
προσπάθεια να τους ενισχύσουµε σ’ αυτή τη δύσκολη συγκυρία.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόρης Νιώτης): Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, εισερχόµεθα τώρα στην δεύτερη µε αριθµό
6934/30-11-2010 ερώτηση του Βουλευτή της Νέας ∆ηµοκρατίας
κ. Γεωργίου Καρασµάνη προς τον Υπουργό Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τα προβλήµατα των
ροδακινοπαραγωγών.
Στην ερώτηση θα απαντήσει ωσαύτως ο Υφυπουργός
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων κ. Ιωάννης Κουτσούκος, ο
οποίος έχει την τιµητική του σήµερα. Είναι η τρίτη ερώτηση που
απαντάτε σήµερα, κύριε Υφυπουργέ.
Κύριε Καρασµάνη, έχετε το λόγο επί δίλεπτον για να
διατυπώσετε πρώτα την ερώτησή σας. Παρακαλώ, αυστηρώς
στο δίλεπτο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΣΜΑΝΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θα παρακαλούσα, όµως, να ρυθµίσετε το χρόνο, γιατί, πριν
µιλήσω, άρχισε να µετράει.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Παρακαλώ, κύριε
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συνάδελφε, έχετε το λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΣΜΑΝΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Πρόεδρε, έχω καταθέσει µια γραπτή ερώτηση από τις 28
Νοεµβρίου. Βάσει του Κανονισµού, έπρεπε το Υπουργείο να µου
απαντήσει µέχρι τις 25 ∆εκεµβρίου. ∆εν το έπραξε. Και επειδή
εγώ λογοδοτώ στους συµπολίτες µου και στο νοµό, µετέτρεψα
αυτήν τη γραπτή ερώτηση σε επίκαιρη ερώτηση. Αφορά χιλιάδες
ροδακινοπαραγωγούς οι οποίοι έχουν παραδώσει τη σοδειά τους
από πέρυσι το καλοκαίρι, χωρίς καλά-καλά να γνωρίζουν πόσα
χρήµατα θα πάρουν και αυτά τα οποιαδήποτε χρήµατα ακόµα
δεν τα έχουν εισπράξει. Και ο λόγος τον οποίο επικαλούνται οι
µεταποιητές για να µην πληρώσουν είναι ότι δεν τους έχει
επιστραφεί ο ΦΠΑ, το ύψος του οποίου φτάνει στα 20
εκατοµµύρια, όπως επίσης δεν τους έχουν δοθεί δάνεια από την
Αγροτική Τράπεζα. Επίσης, όλοι οι ροδακινοπαραγωγοί ακόµα
περιµένουν τα εκτιµητήρια των ζηµιών του 2009.
Μιλώ, κύριε Υπουργέ, για τα 27 εκατοµµύρια που έδωσε η Νέα
∆ηµοκρατία και ακόµα κανείς δεν γνωρίζει σε ποιους δόθηκαν
και πώς δόθηκαν.
Τρίτον, ακόµα περιµένει µεγάλος αριθµός παραγωγών τα 4
λεπτά ως συµπλήρωµα της τιµής του 2009. Έχω καταθέσει κατ’
επανάληψη ερωτήσεις και δεν δίνετε απαντήσεις.
Στα παραπάνω θα πρέπει να προστεθεί και η τεράστια ζηµιά,
την οποία οι παραγωγοί υπέστησαν στις πρώιµες ποικιλίες κατά
τη διάρκεια των κινητοποιήσεων των µεταφορέων. Τότε, στο
µέσο του καλοκαιριού, υπήρξε ένας µεγάλος καύσωνας. Το
τονίζω αυτό, κύριε Υπουργέ.
Τα ερωτήµατα, κύριε Υπουργέ, είναι συγκεκριµένα: Πότε θα
εξοφληθούν οι παραγωγοί που παρέδωσαν πέρυσι το καλοκαίρι
τη σοδειά τους: Αν θα δώσετε εντολή στον ΕΛΓΑ, που
παρανόµως µέχρι στιγµής δεν έχει αποστείλει τα εκτιµητήρια του
2009. Αν και πότε θα πληρωθούν τα 4 λεπτά ως συµπλήρωµα
στην τιµή του 2009. Υπάρχει, όπως είπα, µεγάλος αριθµός
παραγωγών. Και τελευταίο ερώτηµα: τι θα γίνει µε τους
παραγωγούς που έχουν υποστεί ζηµιά στις πρώιµες ποικιλίες
πέρυσι; Επίσης, υπάρχει µεγάλος αριθµός ροδακινοπαραγωγών,
αλλά και γενικά δενδροκαλλιεργητών που έχουν υποστεί ζηµιές
πέρυσι από χαλαζόπτωση, ανεµοθύελλα, βροχόπτωση και δεν
έχουν πληρωθεί.
Τα ερωτήµατα, κύριε Υπουργέ, είναι συγκεκριµένα. Περιµένω
συγκεκριµένες, ξεκάθαρες απαντήσεις και όχι νεφελώδεις και
παρακαλώ να περιοριστούµε ακριβώς στο θέµα της ερώτησής
µου.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ο Υφυπουργός
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων κ. Ιωάννης Κουτσούκος έχει
το λόγο για να απαντήσει στην ερώτηση του κ. Καρασµάνη επί
τρίλεπτον.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ (Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Για µένα, κύριε Πρόεδρε, κύριε συνάδελφε, είναι ακατανόητο
το γεγονός ότι η βιοµηχανία, παρά τα προβλήµατα που
αντιµετωπίζει και τα κατανοώ, δεν έχει εξοφλήσει τους
παραγωγούς.
Και το λέω αυτό, κύριε συνάδελφε, γιατί γνωρίζετε πάρα πολύ
καλά - εξεδόθη και δελτίο Τύπου- ότι στις 26 Οκτωβρίου
πραγµατοποίησα στο Υπουργείο σύσκεψη µεταξύ των ενδιαφεροµένων µερών, δηλαδή, των βιοµηχάνων και των παραγωγών,
για να εξετάσουµε τα προβλήµατα που αντιµετωπίζει ο κλάδος,
γιατί είναι ένα προϊόν µε ιδιαίτερη δυναµική, µε εξαγωγικό
προσανατολισµό και οφείλουµε να το οργανώσουµε και για τις
επόµενες περιόδους.
Σ’ αυτήν τη συζήτηση, λοιπόν, που είχε γίνει µε αυτό το
αντικείµενο υπήρξε επαναβεβαίωση των συµφωνιών που
υπήρξαν µεταξύ οµάδων παραγωγών και βιοµηχανιών, ότι θα
πληρωθούν οι παραγωγοί µέχρι 31-12-2010 και στις τιµές που
είχαν συµφωνηθεί. Και σας αναφέρω την ηµεροµηνία που έγινε
η σύσκεψη, διότι οι λόγοι τους οποίους και εσείς αναφέρατε και
τους οποίους επικαλείται και ο σύνδεσµός τους ήταν και τότε
γνωστοί. ∆ηλαδή, όταν µιλούσαµε τον Οκτώβρη, ήταν και τότε
γνωστό ότι το Υπουργείο Οικονοµικών για να επιστρέψει στο
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ΦΠΑ, πραγµατοποιεί ελέγχους. ∆εν είναι αυτόµατη η επιστροφή
του ΦΠΑ, όπως γνωρίζετε. Και υπάρχει ροή επιστροφών η οποία
έχει ένα χρονοδιάγραµµα µε σχετική καθυστέρηση.
Ταυτόχρονα, την ίδια περίοδο ήταν γνωστό ότι η Αγροτική
Τράπεζα αντιµετώπιζε προβλήµατα σε ό,τι αφορά τη ρευστότητά
της. Είναι γνωστό το πρόβληµα που υπάρχει στο τραπεζικό
σύστηµα, πολύ δε περισσότερο στην Αγροτική για την οποία έχει
συνταχθεί ένα πρόγραµµα εξυγίανσης.
Άρα, λοιπόν, αναγνωρίζοντας τις δυσκολίες, δεν κατανοώ γιατί
δεν έχουν πληρώσει. Η Ένωση Κονσερβοποιών µε έχει
ενηµερώσει ότι ορισµένες βιοµηχανίες έχουν πληρώσει από 70%
έως 90% και άλλες γύρω στο 50%. Και µάλιστα, µου κάνει
εντύπωση µια αιχµή που υπάρχει στην ανακοίνωσή της, που καλεί
τις οµάδες παραγωγών να πληρώσουν τους παραγωγούς. Ούτε
και αυτό το αντιλαµβάνοµαι.
Εν πάση περιπτώσει, εµείς έχουµε φροντίσει από την πλευρά
µας προς το Υπουργείο Οικονοµικών και την Αγροτική Τράπεζα
να εκδοθεί η εγγύηση του ελληνικού δηµοσίου ώστε να
χρηµατοδοτηθούν οι βιοµηχανίες και είµαι σε θέση να σας
διαβεβαιώσω σήµερα, ότι ίσως υπογραφεί και αύριο αυτή η
εγγύηση ώστε να χρηµατοδοτηθούν και να πληρώσουν για να
µην έχουν καµµία δικαιολογία πλέον.
Από εκεί και πέρα, αγαπητέ συνάδελφε, για τα ζητήµατα που
θίξατε, θα έπρεπε σ’ ένα βαθµό να φέρετε άλλον να απολογηθεί
εδώ -βέβαια υπάρχει συνέχεια στο κράτος- να σας πω γιατί.
∆ιότι πληρώθηκαν οι δεκατρεισήµισι χιλιάδες ροδακινοπαραγωγοί µε περίπου 40 εκατοµµύρια, 29 από τον ΕΛΓΑ και 11
από τη λεγόµενη αποζηµίωση κρίσης, για τα προβλήµατα που
είχαν την περίοδο του 2009 και ξέρετε ότι πληρώθηκαν χωρίς να
τηρηθούν οι διαδικασίες του ΕΛΓΑ, χωρίς να τηρηθούν όσα
προβλέπονται στον κανονισµό του και να υπάρξει µηχανογράφηση µε αποτέλεσµα να µην αποσταλούν αναλυτικές
καταστάσεις στους παραγωγούς. Και ξέρω πολύ καλά ότι τότε
δεν υπήρξαν διαµαρτυρίες.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου
οµιλίας του κυρίου Υφυπουργού)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Κύριε Υφυπουργέ
έχουµε κρίσιµο νοµοσχέδιο, τριήµερο και πρέπει να
ολοκληρώσετε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΣΜΑΝΗΣ: Είναι σηµαντικό το θέµα. Να
απαντήσει, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Είναι πολύ σηµαντικό
αλλά έχει και δευτερολογία ο κύριος Υφυπουργός κι εσείς για
να αναπτύξετε.
ΓΙΑΝΝΗΣ
ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ
(Υφυπουργός
Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίµων): Αφήνω τα υπόλοιπα για τη
δευτερολογία µου, αλλά απορώ που ερχόµαστε µε τόση
καθυστέρηση να θίξουµε ένα θέµα, το οποίο δεν έχει και ουσία,
γιατί έχουν πληρωθεί οι παραγωγοί.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ευχαριστώ, κύριε
Υφυπουργέ.
Ο ερωτών Βουλευτής Πέλλας της Νέας ∆ηµοκρατίας κ.
Γεώργιος Καρασµάνης έχει το λόγο να αναπτύξει την ερώτησή
του επί τρίλεπτο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΣΜΑΝΗΣ: Κύριε Υπουργέ, εκπλήσσοµαι µε
την απάντηση που µου δίνετε, διότι πράγµατι βγήκατε και
ανακοινώσατε ότι µέχρι της 31 ∆εκεµβρίου θα εξοφληθούν οι
παραγωγοί, αλλά το κάνατε για επικοινωνιακό τρικ γιατί αν
θυµόσαστε τότε κατέβαιναν σε κινητοποίηση. Για να
καταστείλετε τις κινητοποιήσεις βγάλατε εκείνη την ανακοίνωση.
Κι έρχεστε τώρα και µου λέτε ότι η βιοµήχανοι σας ενηµέρωσαν
ότι έδωσαν το 40%, έδωσαν το 50%, έδωσαν το 70%.
Εγώ εκείνο που θέλω να σας πω, κύριε Υπουργέ, και λυπάµαι
που θα το πω αυτό, είναι ότι η Κυβέρνηση το καλοκαίρι του 2010
ήταν απούσα. Επέδειξε ανεπάρκεια και αδιαφορία. Ήταν
Κυβέρνηση θεατής, ήταν Κυβέρνηση απούσα. ∆εν το λέω εγώ
αυτό, κύριε Υπουργέ, το λένε οι ίδιοι οι συνδικαλιστές, άνθρωποι
δικοί σας.
Για πρώτη φορά στα χρονικά δεν καθορίστηκε τιµή. Για πρώτη
φορά στα χρονικά δεν έγινε συµφωνία µε τις οµάδες
παραγωγών. Απλά κυκλοφόρησε µία τιµή 20 λεπτά και στο
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µέλλον βλέπουµε. Κι από αυτά τα 20 λεπτά ξέρετε πάρα πολύ
καλά, κύριε Υπουργέ, ότι θα εισπράξουν 12 µε 15 λεπτά. Κι αυτά
τα λεπτά τα δίνουν σε τρεις, σε τέσσερις δόσεις. ∆ηλαδή, 2 µε 3
λεπτά σε κάθε δόση. Με τα 2 και 3 λεπτά, κύριε Υπουργέ, πώς
αυτοί οι άνθρωποι θα προγραµµατίσουν τη ζωή τους; Πώς θα
συντηρήσουν την οικογένειά τους, πώς θα προγραµµατίσουν τις
καλλιέργειές τους;
Οι γεωπόνοι δεν τους δίνουν τα αγροτικά εφόδια και δεν τους
δίνουν γιατί δεν έχουν ξοφλήσει τις προηγούµενες υποχρεώσεις
τους.
Τώρα, λέτε κύριε Υπουργέ, ότι εµείς θα πρέπει να
απολογηθούµε. Τα 27 εκατοµµύρια κύριε Υπουργέ δόθηκαν από
τη δική σας Κυβέρνηση. Ήταν 27 εκατοµµύρια για τα οποία είχε
βγάλει απόφαση η Νέα ∆ηµοκρατία. Για πρώτη φορά ο ΕΛΓΑ
παρανοµεί, συµπεριφέρεται µπακαλίστικα. ∆εν έχει δώσει
εκτιµητήρια. Κανείς δεν ξέρει ποιες ποσότητες αποζηµιώθηκαν
και ποιες δεν αποζηµιώθηκαν. ∆εν δόθηκε η δυνατότητα στους
παραγωγούς να υποβάλλουν ένσταση.
Κι επιπλέον –δεν µου απαντήσατε σ’ αυτό- υπάρχουν
παραγωγοί που δεν έχουν πάρει τα 4 λεπτά, µε το επιχείρηµα ότι
δεν υπέβαλαν δήλωση ΟΣ∆Ε. ∆εν ήταν υποχρεωµένοι να
υποβάλουν διότι δεν ήταν κάτοχοι δικαιωµάτων ενιαίας
ενίσχυσης. Αν ίσχυε η απόφαση της Νέας ∆ηµοκρατίας δεν ήταν
υποχρεωµένοι να υποβάλουν, διότι η απόφαση της Νέας
∆ηµοκρατίας που εστάλη στη ∆ιεύθυνση Γεωργίας υποχρέωνε
τις οµάδες παραγωγών να καταθέσουν καταστάσεις
συγκοµισθείσας ποσότητας προς τις βιοµηχανίες κατά ποικιλία,
ποσότητα και κατά παραγωγό. Συνεπώς, παρανοµεί ο ΟΠΕΚΕΠΕ
που δεν δίνει τα 4 λεπτά. Επιπλέον να µου απαντήσετε για τις
πρώιµες ποικιλίες, κύριε Υπουργέ.
Πέρυσι, εν µέσω των κινητοποιήσεων των µεταφορέων,
υπήρξε καύσωνας. Αψευδής µάρτυρας είναι ο Γενικός
Γραµµατέας κ. Κανελλόπουλος, ο οποίος επισκέφθηκε εκείνες
τις µέρες τις περιοχές και είδε το µέγεθος και την έκταση των
καταστροφών. Και µάλιστα, έστειλε µήνυµα στον ΕΛΓΑ ο οποίος
πάντοτε εκ συστήµατος δεν βλέπει, δεν ακούει για καύσωνα.
Κύριε Υπουργέ, το είπατε πάρα πολύ σωστά, αυτός ο κλάδος
είναι συναλλαγµατοφόρος. Φέρνει πάνω από 250 εκατοµµύρια
στην εθνική µας οικονοµία. Είναι µονοκαλλιέργεια. Οι άνθρωποι
αυτοί είναι απογοητευµένοι, είναι αποκαρδιωµένοι, εγκαταλείπουν την καλλιέργεια. Πολλοί απ’ αυτούς ξεριζώνουν τα
δέντρα. Και φοβάµαι πολύ ότι σε λίγα χρόνια δεν θα συζητάνε
για συµπύρηνα ροδάκινα.
∆ώστε λοιπόν την ελπίδα σ’ αυτούς τους ανθρώπους, να
µπορέσουν να συνεχίσουν να καλλιεργούν τα ροδάκινα κι
επιπλέον να µπορέσουν να συντηρήσουν την οικογένειά τους.
Περνάνε δύσκολες ώρες, εφιαλτικές µέρες. Βρίσκονται σε
µεγάλη, απελπιστική, οικονοµική κατάσταση. ∆εν υπάρχουν
περιθώρια για ολιγωρίες, λάθη και σφάλµατα.
∆ώστε τη δυνατότητα να πληρωθούν και να πάρουν όλα αυτά
τα οποία εκκρεµούν, κύριε Υπουργέ. Περιµένω συγκεκριµένη
απάντηση. Αν δεν δώσετε λύση θα επανέλθω µε επερώτηση. Να
ασχοληθούν όλα τα κόµµατα, για να διαπιστώσουν το µέγεθος
και την έκταση της µεγάλης αδικίας, που συντελείται σ’ αυτούς
τους παραγωγούς.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόρης Νιώτης): Ευχαριστούµε πολύ.
Ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων κ.
Κουτσούκος έχει το λόγο επί τρίλεπτο για τη δευτερολογία του.
ΓΙΑΝΝΗΣ
ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ
(Υφυπουργός
Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίµων): Προσπαθώ, κύριε Πρόεδρε, για να
µην δέχεστε εσείς τις παρατηρήσεις των συναδέλφων ότι δεν
απαντάµε, να απαντάµε σε όσα τίθενται κι έχει θέσει πάρα πολλά
θέµατα. ∆ηλαδή δεν είναι µία ερώτηση. Είναι πάρα πολλές
ερωτήσεις µαζί.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΣΜΑΝΗΣ: Θα µπορούσατε να απαντήσετε σ’
αυτό που σας ρωτάω, αλλά εσείς το αποφεύγετε.
ΓΙΑΝΝΗΣ
ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ
(Υφυπουργός
Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίµων): Επαναλαµβάνω, λοιπόν, µε τη σειρά
που τέθηκαν.
Κύριε συνάδελφε, το Υπουργείο όπως ξέρετε, δεν ορίζει τιµές.
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Οι τιµές ορίζονται σε συµφωνία των οµάδων παραγωγών µε τις
βιοµηχανίες.
∆ιαπίστωσα, λοιπόν, στη σύσκεψη που κάλεσα τον Οκτώβρη,
ότι επαναβεβαιώθηκε αυτή η συµφωνία. Είναι συµφωνία δύο
µερών και τους καλέσαµε µε δική µας πρωτοβουλία, γιατί έλεγαν
κάποιοι αυτό που λέτε κι εσείς , ότι δεν υπάρχει συµφωνία, ότι
υφέρπουν φήµες ότι δεν θα τηρηθούν τα συµφωνηθέντα και
ούτω καθ’ εξής. Επιβεβαιώθηκε και ταυτόχρονα τέθηκε το θέµα
της πληρωµής.
Από εκεί και πέρα, λοιπόν, σε ό,τι αφορά το ζήτηµα της
πληρωµής, σας είπα ότι κατά την άποψή µου οι βιοµηχανίες θα
έπρεπε να έχουν πληρώσει. Κατανοώντας τους λόγους που
επικαλούνται, έχουµε κάνει µία προσπάθεια να ενισχύσουµε τη
ρευστότητά τους και σας ενηµέρωσα ότι ίσως βγει και αύριο η
απόφαση που θα δίνει την εγγύηση του ελληνικού δηµοσίου στις
τράπεζες για να τις χρηµατοδοτήσουµε.
Από εκεί και πέρα, θέτετε ένα ζήτηµα για το οποίο σας θέλω
αρωγό στην προσπάθειά µας, δηλαδή να οργανώσουµε το
προϊόν για το µέλλον. ∆εν είναι δυνατόν να καλούµε τις πενήντα
περίπου οµάδες παραγωγών να µας ορίσουν µία τριµελή
επιτροπή, ώστε σε συνεργασία µε τη βιοµηχανία και το
Υπουργείο να διαµορφώσουµε µία µακρόπνοη στρατηγική για το
προϊόν, να συµφωνήσουµε τι θα κάνουµε, όχι µόνο την περίοδο
που έρχεται, αλλά και στο µέλλον και να µην έχουµε
ανταπόκριση. Πρέπει να οργανωθεί και ο ίδιος ο κλάδος.
Το άλλο σας ερώτηµα που έχει να κάνει µε µία έκφραση, την
οποία θα σας παρακαλούσα να µην ξαναχρησιµοποιήσετε, ότι
παρανοµεί ο ΕΛΓΑ που δεν έστειλε εξατοµικευµένες καταστάσεις.
Κύριε συνάδελφε, γνωρίζετε ότι εκείνη την περίοδο στη
διοίκηση του ΕΛΓΑ ήταν ο κ. Κατσαρός και υλοποίησε µία
υπουργική απόφαση του κ. Χατζηγάκη µε µία διαδικασία, η οποία
είχε σαφέστατα χαρακτήρα παρανοµιών.
Αν, λοιπόν, πρέπει να αναζητήσουµε παρανοµίες, πρέπει να τις
αναζητήσουµε στους άλλους. Όταν, λοιπόν, δεν τηρήθηκαν οι
διαδικασίες και δεν υπάρχει µηχανογραφηµένο αρχείο, αλλά
έγινε µέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ η όλη διαδικασία, δεν µπορεί να
υπάρξουν εξατοµικευµένες καταστάσεις. Σας το λέω για να το
αντιληφθείτε.
Και το τελευταίο που θέλω να σας πω είναι ότι ο ΕΛΓΑ µε έχει
ενηµερώσει ότι έκανε επισηµάνσεις το καλοκαίρι για να
διαπιστώσει µε βάση τα στοιχεία της µετεωρολογικής υπηρεσίας
αν είχαµε καύσωνα στην περιοχή και η απάντηση είναι αρνητική.
Άρα, ότι ήταν να κάνουµε το έχουµε κάνει. Υπάρχει το µεγάλο
ζήτηµα της προοπτικής για το προϊόν, γι’ αυτό θέλω να
συνεργαστούµε.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΣΜΑΝΗΣ: ∆εν απαντήσατε, κύριε Υπουργέ,
και θα επανέλθω µε επερώτηση.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, εισερχόµεθα τώρα στην τρίτη µε αριθµό 6423/1911-2010 ερώτηση του ανεξάρτητου Βουλευτή κ. Κωνσταντίνου
Κιλτίδη, προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε τον έλεγχο λειτουργίας της Ελληνικής Οδοντιατρικής
Οµοσπονδίας.
Θα απαντήσει στην ερώτηση του κ. Κιλτίδη ο Υφυπουργός κ.
Μιχαήλ Τιµοσίδης.
Έχετε το λόγο αυστηρά επί δίλεπτο, κύριε Κιλτίδη, για να
διατυπώσετε την ερώτησή σας.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΙΛΤΙ∆ΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
∆υστυχώς, αυτή η ερώτηση, κύριε Πρόεδρε, είναι από αυτές
που επαναλαµβάνονται πολλές φορές, αλλά γραπτώς δεν
απαντώνται και κατόπιν έρχονται δια της κληρώσεως σ’ αυτήν
την Αίθουσα. ∆ιότι δεν είχα καµµία πρόθεση να εξακοντίσω
απόψεις και αντιλήψεις για διαδικαστικά θέµατα σε επιστηµονικά
σωµατεία. Απλούστατα ζήτησα απάντηση από το αρµόδιο
Υπουργείο Υγείας για γεγονότα που έχουν δει το φως της
δηµοσιότητας και έχουν καταγγελθεί σε όλους µας προσωπικά.
Το Υπουργείο µε δύο Υπουργούς διαδοχικά όφειλε να απαντήσει.
Ξέρετε, είναι θλιβερό το προσόν του κοινοβουλευτικού ο
οποίος καλείται να φέρει σ’ αυτήν την Αίθουσα ζήτηµα το οποίο
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αφορά διαχειριστικά ζητήµατα επιστηµονικών οργανώσεων,
όπως είναι η Ελληνική Οδοντιατρική Οµοσπονδία.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει η Β’
Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΡΟ∆ΟΥΛΑ ΖΗΣΗ)
Έγινε έλεγχος µετά από αντεγκλήσεις και ελέγχους από
ορκωτούς λογιστές και µου έχει παραδοθεί το συγκεκριµένο
πόρισµα, κύριε Υφυπουργέ. Το Υπουργείο όφειλε να διατάξει
έλεγχο. ∆εν θα αναφερθώ στο ύψος του ελλείµµατος, αλλά εδώ
µιλάµε για εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ έλλειµµα στη διαχείριση
και τη λειτουργία µιας επιστηµονικής εταιρείας. Είναι αδιανόητο
στην εποχή που ζούµε να υπάρχουν τέτοια ζητήµατα.
Όπως διάβασα την Κυριακή στην καλή εφηµερίδα «REAL
NEWS», βγαίνουν ταχύτατα πορίσµατα για µεγάλα νοσοκοµεία
που αφορούν µόνο κάποια εκατοµµύρια, ενώ εδώ µιλάµε για τη
διαχείριση ενός Οργανισµού που είναι σύµβουλος της
Κυβερνήσεως και της πολιτείας και δεν διεγείρεται το Υπουργείο.
Είναι αδιανόητο να νοµίζουµε ότι θα επιφέρουµε
αποτελέσµατα και πλήγµατα κατά της διαφθοράς, εάν δεν
χτυπηθεί αυτή καθ’ αυτή η λειτουργία που είναι µέσα και έχει
εισχωρήσει στην εκάστοτε κρατική υπηρεσία.
Οφείλετε πάση θυσία να δώσετε απαντήσεις, κύριε
Υφυπουργέ, διότι πιθανόν να διασύρονται άδικα κάποιοι
άνθρωποι επιστήµονες –είναι συνάδελφοί µου- αλλά και από την
άλλη πλευρά να αναµένουν πορίσµατα έτεροι, οι οποίοι έχουν
τους λόγους τους, γιατί υπάρχει πόρισµα των ορκωτών
λογιστών.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε τον κ.
Κιλτίδη.
Παρακαλώ τον Υφυπουργό κ. Μιχαήλ Τιµοσίδη να λάβει το
λόγο.
ΜΙΧΑΗΛ ΤΙΜΟΣΙ∆ΗΣ (Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε συνάδελφε, θέλω να απολογηθώ για το γεγονός ότι δεν
απαντήθηκε η ερώτησή σας. Είναι αλήθεια ότι πρόκειται για µια
ερώτηση, που βρήκα όταν ήρθα στο Υπουργείο. Και επειδή
συνέβη στις πρώτες µου παρουσίες εδώ να απαντήσω από τα
έδρανα σε ερωτήσεις που κανονικά θα έπρεπε να απαντηθούν
γραπτώς, είχα δηλώσει ότι όσο µε αφορά και για όσο διάστηµα
θα έχω ευθύνες, δεν θα επιτρέψω στον εαυτό µου να βρεθώ σ’
αυτήν την άσχηµη θέση που βρίσκοµαι σήµερα, όπως τονίσατε
και εσείς, να αναγκαστεί δηλαδή µέσω του Κανονισµού
συνάδελφος Βουλευτής να φέρει την ερώτησή του ως επίκαιρη
ερώτηση. Αυτό, λοιπόν, το τηρούµε τουλάχιστον από τότε που
για πρώτη φορά παραδέχθηκα ένα τέτοιο θέµα.
Έτσι, λοιπόν, όσον αφορά στην ερώτηση που απευθύνετε,
πράγµατι στις αρχές του χρόνου του 2010 και συγκεκριµένα στα
τέλη Ιανουαρίου σε ένα διαχειριστικό έλεγχο που έγινε στην
Πανελλήνια Οδοντιατρική Οµοσπονδία προέκυψε ένα αρκετά
υψηλό ποσό –το επίµαχο ποσό είναι περί τις 280.000- το οποίο
δεν µπορούσαν να δικαιολογήσουν οι αρµόδιοι που είχαν την
ευθύνη, όπως είναι ο ταµίας και οι άλλοι της Οδοντιατρικής
Οµοσπονδίας.
Έτσι, λοιπόν, επειδή η Ελληνική Οδοντιατρική Οµοσπονδία
είναι νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου και σύµβουλος της
πολιτείας, εµείς µόλις ενηµερωθήκαµε, κάναµε τις απαραίτητες
ενέργειες.
Για να πάρουµε, λοιπόν, τα πράγµατα µε τη σειρά, κατόπιν
εντολής του Γενικού Επιθεωρητή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης κ.
Ρακιντζή προς τη Γενική ∆ιεύθυνση Επιθεώρησης του
Υπουργείου Οικονοµικών, δόθηκε εντολή και διενεργείται ήδη
διαχειριστικός έλεγχος, όπως και έλεγχος από το Σώµα Ορκωτών
Λογιστών, όπως αναφέρατε και εσείς.
Επίσης, µε δικό µας έγγραφο σας ενηµερώνουµε ότι µετά από
σχετική παραγγελία του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών γίνεται
διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης στον εν λόγω φορέα και η
δε σχετική δικογραφία έχει επιστραφεί στην Εισαγγελία
Πρωτοδικών Αθηνών, για να προβεί στις δικές της ενέργειες.
Άρα, λοιπόν, η όλη υπόθεση έχει πάρει το δρόµο της
δικαιοσύνης.
Από την άλλη πλευρά και όσον αφορά το Υπουργείο
Οικονοµικών, ευθύς ως περιήλθε στη Γενική ∆ιεύθυνση Επιθεώ-
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ρησης έγγραφο του Γενικού Επιθεωρητή µε καταγγελία
οδοντιάτρων που αφορούσε κακοδιαχείριση και διαφθορά σε
βάρος της περιουσίας της Ελληνικής Οδοντιατρικής
Οµοσπονδίας, αυτή εξέδωσε το Μάρτιο του 2010 εντολή
διενέργειας διαχειριστικού ελέγχου και για το ως άνω νοµικό
πρόσωπο, σύµφωνα µε τις καταγγελίες που έχουν γίνει.
Κλείνοντας, θέλω να σας πω ότι δεν υπάρχει καµµία
περίπτωση κάποιος από εµάς να θέλει να συγκαλύψει κάτι.
Όµως, το θέµα έχει µεταφερθεί και είναι πια υπόθεση της
δικαιοσύνης και ανάλογα µε το πόρισµά της θα υπάρξει και από
την πλευρά µας η ανάλογη απάντηση.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Σας ευχαριστούµε, κύριε
Υπουργέ.
Το λόγο έχει ο ερωτών Βουλευτής κ. Κιλτίδης.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΙΛΤΙ∆ΗΣ: ∆εν έχω καµµία αµφιβολία ότι ο
αγαπητός και φιλότιµος Υφυπουργός θα ενεργήσει, όπως
δήλωσε.
Εγώ, αν το θέλετε, κύριε Υφυπουργέ, έφερα το θέµα στην
Ολοµέλεια, σ’ αυτήν την Αίθουσα, προκειµένου να συνδράµω για
κάτι το οποίο στην κυριολεξία είναι πάρα πολύ σοβαρό, στην
περίπτωση που αληθεύει. Όµως, φαίνεται ότι υπάρχουν
σαφέστατες ενδείξεις από το πόρισµα των ορκωτών λογιστών
και από την εντολή του εισαγγελέα για παραποµπή της υπόθεσης
για κακούργηµα.
Πρόκειται για γεγονότα τα οποία ειλικρινώς δηλητηριάζουν όχι
απλώς την πολιτική ζωή, αλλά και την κοινωνική µας υπόσταση.
Και νοµίζω ότι τρέφουν αυταπάτες όσοι εκ των πολιτικών
πιστεύουν ότι µόνο ψηλά εις την πυραµίδα θα πρέπει να
διορθωθεί το ζήτηµα που έχει ανακύψει στην πολιτική ζωή αυτού
του τόπου. ∆εν πρόκειται να αλλάξει τίποτα αν δεν γίνει πράξη
αυτό που επικαλέστηκε η Νέα ∆ηµοκρατία, αλλά και αυτό που
και εσείς έχετε µπροστά σας αυτή τη στιγµή ως Κυβέρνηση,
δηλαδή η πάση θυσία ανασύσταση, αναδιοργάνωση και
αναγέννηση του δηµοσίου τοµέα και των κρατικών υπηρεσιών.
∆εκαεπτά χιλιάδες οδοντίατροι δίνουν το 50% των εισφορών
τους στη συγκεκριµένη Οµοσπονδία και προφανώς ζητούν λόγο.
Ο κ. Κακλαµάνης έδωσε 100.000 χορηγία. Επίσης, διάφορες
εταιρείες, αυτές που παράγουν οδοντιατρικά προϊόντα, είναι
χορηγοί. ∆εν µπορεί, λοιπόν, σε έναν Οργανισµό, όπως είναι η
Οδοντιατρική Οµοσπονδία, να µην βρίσκεται υπό το φως της
διαφάνειας το πού αποδίδονται αυτοί οι πόροι.
Μέσα σ’ ένα χρόνο, κύριε Υφυπουργέ, παραιτήθηκαν τέσσερις
ταµίες! Άλλαξαν τέσσερις ταµίες στη συγκεκριµένη Οµοσπονδία!
Εποµένως, το ζήτηµα αποκτά διαστάσεις, ξέρετε, οι οποίες
µεγεθύνονται όσο το Υπουργείο καθυστερεί να διαλευκάνει
αυτήν την υπόθεση.
Είναι αδιανόητο, αλλά έχω στα χέρια µου έγγραφα -που δεν
θέλω να δώσω, γιατί απλά δεν θέλω να δώσω συνέχεια ευτέλειας
σ’ αυτήν την υπόθεση και εκφυλισµού της πολιτικής µας ζωήςστα οποία φαίνεται να απαντά το Υπουργείο ότι η αρµόδια
∆ιεύθυνση Προσωπικού θα δώσει εντολή για το διαχειριστικό
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έλεγχο, ενώ η υπόθεση πρέπει να τελειώσει µε το διαχειριστικό
οικονοµικό έλεγχο από το ΣΕΥΠ, όργανο καθαρά ελεγκτικό του
Υπουργείου και να αποδοθεί η δικαιοσύνη σ’ αυτούς που
αναµένουν αυτήν τη λύση.
Ειλικρινά, πιστεύω ότι δεν έπρεπε ένα τέτοιο ζήτηµα να έρθει
σ’ αυτήν την Αίθουσα. Έρχεται, όµως, γιατί έτσι δυστυχώς
λειτούργησε η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας.
Πιστεύω ακράδαντα ότι κάτω από τη δική σας επίβλεψη, αυτό
που είναι να εξαχθεί ως συµπέρασµα θα εξαχθεί και επιτέλους
ό,τι είναι να πάει προς τη δικαιοσύνη, θα πάει προς τη
δικαιοσύνη.
Στην κυριολεξία, δηλαδή, εύχοµαι αυτή η επίκληση που
ακούγεται συχνά να βρει εδώ το παράδειγµά της και να έχουµε
το καλό αποτέλεσµα. Και γι’ αυτό σας ευχαριστώ κιόλας, κύριε
Υφυπουργέ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε τον κ.
Κιλτίδη.
Κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο.
ΜΙΧΑΗΛ ΤΙΜΟΣΙ∆ΗΣ (Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Θέλω πολύ σύντοµα να απαντήσω και να
διαβεβαιώσω τον κύριο συνάδελφο, αλλά και όλους τους
συναδέλφους που βρίσκονται στην Αίθουσα του Κοινοβουλίου,
ότι δεν υπάρχει καµµία σκέψη ούτε από εµένα ούτε και από τον
κύριο Υπουργό να επιτρέψουµε σε κανέναν να κρύψει το
οτιδήποτε.
Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι ο έλεγχος θα ολοκληρωθεί
όσον αφορά εµάς. Όµως, θα πρέπει να γνωρίζετε, κύριε
συνάδελφε, ότι αυτό που έχει µεγαλύτερη σηµασία είναι ακριβώς
και το πόρισµα που αναµένουµε από τη δικαιοσύνη.
Είναι αλήθεια ότι η Ελληνική Οδοντιατρική Οµοσπονδία είναι
ένας επιστηµονικός φορέας, ο οποίος είναι πάρα πολύ χρήσιµος
στην πολιτεία και ιδιαίτερα στο Υπουργείο Υγείας. Πρέπει δε να
σας πω επί τη ευκαιρία ότι συνεργαζόµαστε και ήδη σε χίλια
σχολεία θα έχουµε το 2011 επισκέψεις προληπτικής
οδοντιατρικής παρακολούθησης.
Άρα, αξιοποιούµε όσο µπορούµε καλύτερα το επιστηµονικό
δυναµικό και, βεβαίως, πρέπει τέτοια φαινόµενα να
ξεκαθαρίσουν, για να µην υπάρχουν σκιές σε κανένα, και στη
σηµερινή διοίκηση, αλλά, πιστεύω, µέσω αυτής και σε
οποιονδήποτε Έλληνα οδοντίατρο, ο οποίος επιτελεί το καθήκον
του όπου και αν βρίσκεται, είτε στον ιδιωτικό είτε στο δηµόσιο
τοµέα.
Με αυτήν την απάντησή µου θέλω να καλύψω τις ανησυχίες
σας και πολύ σύντοµα θα υπάρξει και η δική σας προσωπική
ενηµέρωση, όταν θα έχει ολοκληρωθεί όλος αυτός ο έλεγχος.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστώ τον
Υφυπουργό κ. Τιµοσίδη.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ολοκληρώθηκε η συζήτηση των
αναφορών και ερωτήσεων.
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ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, εισερχόµαστε στην ηµερήσια διάταξη της
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Θα γίνει προεκφώνηση των νοµοσχεδίων που είναι γραµµένα
στην ηµερήσια διάταξη.
Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.
Ψήφιση στο σύνολο του σχεδίου νόµου: «Ίδρυση Υπηρεσίας
Ασύλου και Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής, προσαρµογή της
ελληνικής νοµοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας
2008/115/ΕΚ «σχετικά µε τους κοινούς κανόνες και διαδικασίες
στα κράτη-µέλη για την επιστροφή των παρανόµως διαµενόντων
υπηκόων τρίτων χωρών» και λοιπές διατάξεις».
Θα ψηφισθεί στη συνέχεια.
Υπουργείου Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας
Μόνη συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου
του σχεδίου νόµου: «Ενίσχυση Ιδιωτικών Επενδύσεων για την
Οικονοµική Ανάπτυξη, την Επιχειρηµατικότητα και την
Περιφερειακή Συνοχή».
Το νοµοσχέδιο θα συζητηθεί κατά τη σηµερινή συνεδρίαση.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επανερχόµαστε στην ψήφιση
στο σύνολο του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Προστασίας του
Πολίτη: «Ίδρυση Υπηρεσίας Ασύλου και Υπηρεσίας Πρώτης
Υποδοχής, προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας προς τις
διατάξεις της Οδηγίας 2008/115/ΕΚ «σχετικά µε τους κοινούς
κανόνες και διαδικασίες στα κράτη-µέλη για την επιστροφή των
παρανόµως διαµενόντων υπηκόων τρίτων χωρών» και λοιπές
διατάξεις».
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το νοµοσχέδιο στο σύνολο
ως διενεµήθη;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙ∆ΟΥ – ΠΑΣΧΑΛΙ∆ΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Το νοµοσχέδιο έγινε
δεκτό και στο σύνολο κατά πλειοψηφία.
Συνεπώς το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Προστασίας του
Πολίτη: «Ίδρυση Υπηρεσίας Ασύλου και Υπηρεσίας Πρώτης
Υποδοχής, προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας προς τις
διατάξεις της Οδηγίας 2008/115/ΕΚ «σχετικά µε τους κοινούς
κανόνες και διαδικασίες στα κράτη-µέλη για την επιστροφή των
παρανόµως διαµενόντων υπηκόων τρίτων χωρών» και λοιπές
διατάξεις» έγινε δεκτό κατ’ αρχήν, κατ’ άρθρον και στο σύνολο
κατά πλειοψηφία και έχει ως εξής:
«Ίδρυση Υπηρεσίας Ασύλου και Υπηρεσίας Πρώτης
Υποδοχής, προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας προς τις
διατάξεις της Οδηγίας 2008/115/ΕΚ «σχετικά µε τους κοινούς
κανόνες και διαδικασίες στα κράτη-µέλη για την επιστροφή των
παρανόµως διαµενόντων υπηκόων τρίτων χωρών
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
Ι∆ΡΥΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΣΥΛΟΥ
Άρθρο 1
Ίδρυση – Αποστολή – Συγκρότηση
1. Στo Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη συνιστάται αυτοτελής Yπηρεσία, µε τίτλο «Υπηρεσία Ασύλου» που υπάγεται απευθείας στον Υπουργό και έχει τοπική αρµοδιότητα που εκτείνεται
σε όλη την Επικράτεια. Η Υπηρεσία αυτή λειτουργεί σε επίπεδο
∆ιεύθυνσης και έχει ως αποστολή την εφαρµογή της νοµοθεσίας
περί ασύλου και των λοιπών µορφών διεθνούς προστασίας των
αλλοδαπών και ανιθαγενών, καθώς και τη συµβολή στο σχεδιασµό και τη διαµόρφωση της εθνικής πολιτικής ασύλου.
2. Η Υπηρεσία Ασύλου, στο πλαίσιο της αποστολής της, είναι
αρµόδια ιδίως για:
α. την υποστήριξη του σχεδιασµού και της χάραξης της πολιτικής της χώρας όσον αφορά στη χορήγηση ασύλου ή άλλων
µορφών διεθνούς προστασίας, καθώς και την παρακολούθηση
και αξιολόγηση της υλοποίησης αυτής,

β. την παραλαβή και εξέταση αιτηµάτων διεθνούς προστασίας
και την απόφανση επί αυτών σε πρώτο βαθµό,
γ. την ενηµέρωση των αιτούντων διεθνή προστασία για τη διαδικασία εξέτασης των αιτηµάτων, καθώς και για τα δικαιώµατα
και τις υποχρεώσεις τους στο πλαίσιο αυτής,
δ. τη συγκέντρωση και αξιολόγηση πληροφοριών σχετικά µε
την οικονοµική, κοινωνική και πολιτική κατάσταση που επικρατεί
στις χώρες προέλευσης των αλλοδαπών και τη διαρκή παρακολούθηση των εξελίξεων στις χώρες αυτές, σε συνεργασία µε αρµόδιες για το σκοπό αυτόν άλλες ελληνικές αρχές ή αρχές της
αλλοδαπής, ιδίως στο πλαίσιο σχετικών διεθνών συµφωνιών,
ε. τον εφοδιασµό των αιτούντων διεθνή προστασία αλλοδαπών, καθώς και των δικαιούχων διεθνούς προστασίας µε τα προβλεπόµενα από την κείµενη νοµοθεσία νοµιµοποιητικά και
ταξιδιωτικά έγγραφα,
στ. τη διεκπεραίωση των αιτήσεων οικογενειακής επανένωσης
προσφύγων,
ζ. τη διευκόλυνση των αιτούντων σε ό,τι αφορά στις υλικές
συνθήκες υποδοχής σε συνεργασία µε άλλους συναρµόδιους
φορείς,
η. την προετοιµασία νοµοθετικών κειµένων και διοικητικών
πράξεων σε θέµατα αρµοδιότητάς της και
θ. τη συνεργασία µε κρατικούς φορείς, ανεξάρτητες αρχές και
µη κυβερνητικές οργανώσεις, όργανα και οργανισµούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και διεθνείς οργανισµούς για την αποτελεσµατικότερη εκπλήρωση της αποστολής της.
3. Η Υπηρεσία Ασύλου συγκροτείται από την Κεντρική Υπηρεσία και από τα Περιφερειακά Γραφεία Ασύλου. Τα Περιφερειακά
Γραφεία Ασύλου υπάγονται στην Κεντρική Υπηρεσία. Η Κεντρική
Υπηρεσία προγραµµατίζει, κατευθύνει, παρακολουθεί και ελέγχει
τη δράση των Περιφερειακών Γραφείων Ασύλου και εξασφαλίζει τις αναγκαίες προϋποθέσεις για την άσκηση των αρµοδιοτήτων τους. Με την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου,
συνιστώνται Περιφερειακά Γραφεία Ασύλου µε έδρα την Αττική,
τη Θεσσαλονίκη, την Αλεξανδρούπολη, την Ορεστιάδα, τα Ιωάννινα, το Βόλο, την Πάτρα, το Ηράκλειο, τη Λέσβο, τη Χίο, τη
Σάµο, τη Λέρο και τη Ρόδο. Η έναρξη λειτουργίας των Περιφερειακών Γραφείων Ασύλου που συνιστώνται µε την παρούσα διάταξη καθορίζεται µε απόφαση του Υπουργού Προστασίας του
Πολίτη. Με όµοια απόφαση κατανέµεται στα κατά τόπους Περιφερειακά Γραφεία Ασύλου το προσωπικό που προβλέπεται στην
παράγραφο 4 του άρθρου 2 και µπορεί να ιδρύονται αυτοτελή
κλιµάκια των Περιφερειακών Γραφείων Ασύλου που εδρεύουν
και λειτουργούν σε εγκαταστάσεις Κέντρων Πρώτης Υποδοχής ή
συµµετέχουν σε κινητές ή έκτακτες Μονάδες Πρώτης Υποδοχής.
4. Η Κεντρική Υπηρεσία Ασύλου διαρθρώνεται στα εξής τµήµατα:
α. Τµήµα Στρατηγικού Σχεδιασµού και Νοµοθετικού Έργου,
το οποίο µελετά, αξιολογεί προτάσεις, σχεδιάζει την πολιτική του
ασύλου, υποβάλλει προτάσεις για τις αναγκαίες τροποποιήσεις
και βελτιώσεις, καταρτίζει σχέδια νοµοθετικών και εν γένει κανονιστικών κειµένων και εγκυκλίων, και µεριµνά για την εκπροσώπηση της χώρας σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.
β. Τµήµα Συντονισµού, το οποίο συντονίζει τις ενέργειες των
Περιφερειακών Γραφείων Ασύλου, µεριµνά για την επικοινωνία
και συνεργασία µε τις Μονάδες του ∆ικτύου Πρώτης Υποδοχής
και µε άλλες συναρµόδιες υπηρεσίες του ∆ηµοσίου και µε ανεξάρτητες αρχές, καθώς και µε φορείς της κοινωνίας των πολιτών και επιχειρήσεις, τηρεί καταλόγους πιστοποιηµένων φορέων,
διερµηνέων και διαµεσολαβητών, παρακολουθεί την υλοποίηση
της πολιτικής ασύλου της χώρας από τα επί µέρους όργανα της
Υπηρεσίας Ασύλου και τους συναρµόδιους φορείς και αρχές και
συντάσσει σχετικές εκθέσεις προς τον Υπουργό Προστασίας του
Πολίτη και τη ∆ιυπουργική Επιτροπή Μεταναστευτικής Πολιτικής
και Κοινωνικής Ένταξης.
γ. Τµήµα Ανθρωπίνου ∆υναµικού και ∆ιασφάλισης Ποιότητας,
το οποίο διαχειρίζεται τα θέµατα προσωπικού της Υπηρεσίας
Ασύλου, οργανώνει την εκπαίδευση και συνεχή επιµόρφωση του
προσωπικού της Υπηρεσίας και µεριµνά για τη διασφάλιση της
ποιότητας των διαδικασιών και παρεχόµενων υπηρεσιών ασύλου.
δ. Τµήµα ∆ιεθνούς Συνεργασίας και Τεκµηρίωσης, το οποίο
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αναζητεί, συλλέγει, αξιολογεί και τηρεί πληροφορίες σχετικά µε
την πολιτική, κοινωνική και οικονοµική κατάσταση στις χώρες
προέλευσης των αλλοδαπών σε συνεργασία µε άλλες συναρµόδιες αρχές ή αντίστοιχες αρχές κρατών-µελών Ε.Ε., στο πλαίσιο
σχετικών συµφωνιών, δέχεται και διαβιβάζει αιτήµατα ανάληψης
ευθύνης, µεριµνά για την εφαρµογή του Κανονισµού 343/2003
του Συµβουλίου της Ε.Ε. (L 50/25.2.2003) ή άλλης συναφούς νοµοθεσίας και συνεργάζεται µε τις Υπηρεσίες Πρώτης Υποδοχής
και άλλες συναρµόδιες κρατικές υπηρεσίες όσον αφορά στη
λήψη, καταχώριση και τήρηση αρχείων δακτυλικών αποτυπωµάτων των αιτούντων διεθνή προστασία.
ε. Τµήµα ∆ιοικητικής Υποστήριξης, το οποίο αναλαµβάνει τη
γραµµατειακή υποστήριξη της Κεντρικής Υπηρεσίας Ασύλου.
Συλλέγει, επεξεργάζεται και τηρεί στατιστικά δεδοµένα από τα
Περιφερειακά Γραφεία Ασύλου, οργανώνει και παρακολουθεί το
σύστηµα µηχανοργάνωσης της Υπηρεσίας Ασύλου και µεριµνά
για την κατάλληλη διασύνδεσή του µε αρχεία τηρούµενα από
άλλες υπηρεσίες του ίδιου ή άλλου Υπουργείου ή και άλλων αντίστοιχων αρχών κρατών-µελών της Ε.Ε., στο πλαίσιο σχετικών
συµφωνιών.
στ. Τµήµα Οικονοµικών, το οποίο συντάσσει και εκτελεί τον
προϋπολογισµό της Υπηρεσίας Ασύλου, διερευνά, συντάσσει
προτάσεις και διαχειρίζεται τα Ευρωπαϊκά και άλλα προγράµµατα χρηµατοδότησης στον τοµέα του ασύλου και διαχειρίζεται
τις προµήθειες υλικού της Υπηρεσίας Ασύλου.
Άρθρο 2
Στελέχωση
1. Στην Κεντρική Υπηρεσία Ασύλου συνιστάται θέση ∆ιευθυντή. Ο ∆ιευθυντής διορίζεται µε απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, ύστερα από δηµόσια πρόσκληση
ενδιαφέροντος, µε θητεία τριών ετών που µπορεί να ανανεώνεται µία φορά για τρία ακόµη έτη. Ο ∆ιευθυντής είναι προσωπικότητα εγνωσµένου κύρους, πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης, µε
διοικητική ικανότητα. Ο ∆ιευθυντής προΐσταται της Υπηρεσίας
Ασύλου και ελέγχεται από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη
ενώ µπορεί να παύεται πριν τη λήξη της θητείας του, είτε κατόπιν αίτησής του είτε λόγω αδυναµίας εκτέλεσης των καθηκόντων
του ή για άλλο σοβαρό λόγο που ανάγεται στην άσκηση των καθηκόντων του. Οι αποδοχές του ∆ιευθυντή καθορίζονται µε κοινή
απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Προστασίας του Πολίτη. Ο ∆ιευθυντής υποστηρίζεται από γραµµατεία, στο πλαίσιο
της οποίας λειτουργεί αυτοτελές Γραφείο ∆ηµοσίων Σχέσεων
και Ενηµέρωσης, το οποίο αναλαµβάνει και διεκπεραιώνει τα ζητήµατα επικοινωνίας, ενηµέρωσης του κοινού και δηµοσίων σχέσεων.
2. Η Υπηρεσία Ασύλου στελεχώνεται από δηµόσιους πολιτικούς υπαλλήλους, οι οποίοι µετατάσσονται, µεταφέρονται ή αποσπώνται από υπηρεσίες του δηµοσίου, του ευρύτερου δηµόσιου
τοµέα (άρθρο 2 του ν. 3861/2010, ΦΕΚ 112 Α’) ή Ν.Π.∆.∆. ή από
πρόσωπα που προσλαµβάνονται ως µόνιµοι ή µε σύµβαση εργασίας αορίστου χρόνου, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις.
3. Για τη στελέχωση της Κεντρικής Υπηρεσίας Ασύλου συνιστώνται οι εξής οργανικές θέσεις:
α. 25 θέσεις κατηγορίας ΠΕ ∆ιοικητικού-Οικονοµικού
β. 2 θέσεις κατηγορίας ΠΕ Πληροφορικής
γ. 2 θέσεις κατηγορίας ΠΕ Επικοινωνίας και ΜΜΕ
δ. 3 θέσεις κατηγορίας ΤΕ Πληροφορικής
ε. 10 θέσεις κατηγορίας ∆Ε ∆ιοικητικού-Λογιστικού
στ. 10 θέσεις ειδικού επιστηµονικού προσωπικού.
4. Για τη στελέχωση των Περιφερειακών Γραφείων Ασύλου συνιστώνται οι εξής οργανικές θέσεις:
α. 90 θέσεις ειδικού επιστηµονικού προσωπικού. Οι θέσεις
αυτές πληρούνται µε µετατάξεις, µεταφορές ή αποσπάσεις προσωπικού του ∆ηµοσίου, του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα (άρθρο
2 του ν. 3861/2010, ΦΕΚ 112 Α’) ή Ν.Π.∆.∆. και µε προσωπικό που
προσλαµβάνεται µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.
β. 90 θέσεις κατηγορίας ∆Ε ∆ιοικητικού-Λογιστικού. Οι θέσεις
αυτές πληρούνται µε µετατάξεις, µετακινήσεις ή αποσπάσεις
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προσωπικού του ∆ηµοσίου ή Ν.Π.∆.∆..
5. Τα προσόντα του ειδικού επιστηµονικού προσωπικού των
προηγούµενων παραγράφων είναι τα οριζόµενα στο άρθρο 2 του
π.δ.50/2001 (ΦΕΚ 39 Α’). Το γνωστικό αντικείµενο των θέσεων
του προηγούµενου εδαφίου καλύπτουν τίτλοι σπουδών ανθρωπιστικών, νοµικών και κοινωνικών επιστηµών. Η πλήρωση των θέσεων των προηγούµενων παραγράφων µε µετατάξεις,
µεταφορές και αποσπάσεις υπαλλήλων διενεργείται µετά από
δηµόσια πρόσκληση από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη.
Οι µετατάξεις και µεταφορές του προσωπικού για τη στελέχωση
της Υπηρεσίας Ασύλου ενεργούνται σύµφωνα µε τις ισχύουσες
διατάξεις. Οι αποσπάσεις διενεργούνται µε κοινή απόφαση του
Υπουργού Προστασίας του Πολίτη και του συναρµόδιου Υπουργού, κατά παρέκκλιση από κάθε γενική ή ειδική διάταξη, µετά
από πρόταση του ∆ιευθυντή της Υπηρεσίας Ασύλου, ο οποίος
αξιολογεί τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα των υποψηφίων.
Μετατάξεις προσωπικού που υπηρετεί σε καταργούµενους ή
συγχωνευόµενους φορείς του ∆ηµοσίου και του ευρύτερου δηµοσίου τοµέα προς την Υπηρεσία Ασύλου διενεργούνται κατά
προτεραιότητα. Οι αποσπασµένοι υπάλληλοι λαµβάνουν το
µισθό και όλες τις τυχόν επιπλέον τακτικές αποδοχές, καθώς και
όλα ανεξαιρέτως τα επιδόµατα και λοιπές απολαβές της οργανικής τους θέσης. Ο µισθός, οι λοιπές αποδοχές και τα επιδόµατα
εξακολουθούν να καταβάλλονται από την Υπηρεσία από την
οποία αποσπώνται.
6. Tα Περιφερειακά Γραφεία Ασύλου µπορούν να συνάπτουν
συµβάσεις παροχής υπηρεσιών µε διερµηνείς, οι οποίοι διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα και επιλέγονται από σχετικό κατάλογο που καταρτίζει η Κεντρική Υπηρεσία, σύµφωνα µε τον
Κανονισµό Λειτουργίας της. Οι διερµηνείς αποζηµιώνονται µε
δελτίο παροχής υπηρεσιών ή µε ωριαία αποζηµίωση.
7. Αν Περιφερειακό Γραφείο αντιµετωπίζει προβλήµατα οµαλής λειτουργίας λόγω έλλειψης επαρκούς ή κατάλληλου προσωπικού ή λόγω υποβολής εξαιρετικά µεγάλου αριθµού
αιτηµάτων, η διεκπεραίωση επί µέρους αρµοδιοτήτων του Γραφείου, µε εξαίρεση αυτές που συνιστούν άσκηση δηµόσιας εξουσίας, όπως η έκδοση διοικητικών πράξεων, η εξέταση αιτηµάτων
ασύλου, η διεξαγωγή συνεντεύξεων και ο εφοδιασµός µε ταξιδιωτικά και νοµιµοποιητικά έγγραφα, µπορεί να ανατίθεται για
ορισµένο χρόνο µε βάση τις διατάξεις περί δηµοσίου λογιστικού
σε φορείς της κοινωνίας των πολιτών, που ανταποκρίνονται σε
κατάλληλες προδιαγραφές ποιότητας και ασφάλειας. Η ανάθεση των αρµοδιοτήτων αυτών γίνεται από τον ∆ιευθυντή της
Κεντρικής Υπηρεσίας Ασύλου, ύστερα από ειδική και αιτιολογηµένη πρόταση του προϊσταµένου του Περιφερειακού Γραφείου
Ασύλου. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, Οικονοµικών και
Προστασίας του Πολίτη προσδιορίζονται οι προδιαγραφές ποιότητας και ασφάλειας που πρέπει να πληρούν οι φορείς της κοινωνίας των πολιτών για την εφαρµογή του προηγούµενου
εδαφίου, καθώς και οι επί µέρους αρµοδιότητες των Περιφερειακών Γραφείων Ασύλου που µπορεί να τους ανατίθενται. Στην
Κεντρική Υπηρεσία Ασύλου τηρείται Μητρώο τέτοιων φορέων.
Άρθρο 3
Αρχή Προσφυγών
1. Στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη συνιστάται Αρχή
Προσφυγών, η οποία εξετάζει τις προσφυγές αιτούντων διεθνή
προστασία κατά αποφάσεων της Υπηρεσίας Ασύλου, κατά την
παράγραφο 5 του άρθρου 5.
2. Η Αρχή Προσφυγών υπάγεται απευθείας στον Υπουργό
Προστασίας του Πολίτη. Στην Αρχή λειτουργούν µία ή περισσότερες τριµελείς Επιτροπές Προσφυγών, που συγκροτούνται,
ανάλογα µε τον αριθµό των προσφυγών που υποβάλλονται µε
απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη µε θητεία δύο
ετών που µπορεί να ανανεώνεται. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται η τοπική τους αρµοδιότητα.
3. Οι Επιτροπές Προσφυγών απαρτίζονται από ένα πρόσωπο
εγνωσµένου κύρους, µε εξειδίκευση ή εµπειρία στο προσφυγικό
δίκαιο ή στο δίκαιο των ανθρωπίνων δικαιωµάτων ή στο διεθνές
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δίκαιο, ως πρόεδρο, έναν Έλληνα υπήκοο που υποδεικνύεται
από την Ύπατη Αρµοστεία του Ο.Η.Ε. για τους Πρόσφυγες και
έναν πτυχιούχο Α.Ε.Ι. µε τίτλο σπουδών νοµικών, πολιτικών ή κοινωνικών επιστηµών µε εξειδικευµένες γνώσεις στα ζητήµατα διεθνούς προστασίας και ανθρωπίνων δικαιωµάτων, ως µέλη, µε
τους αναπληρωτές τους. Ο πρόεδρος και το τρίτο µέλος της Επιτροπής, καθώς και οι αναπληρωτές τους, επιλέγονται από τον
Υπουργό Προστασίας του Πολίτη από σχετικό κατάλογο που καταρτίζεται από την Εθνική Επιτροπή ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου,
σύµφωνα µε τον κανονισµό λειτουργίας της.
4. Τα µέλη των Επιτροπών κατά την άσκηση των καθηκόντων
τους απολαµβάνουν προσωπικής ανεξαρτησίας. Ο πρόεδρος και
τα µέλη των Επιτροπών αυτών αµείβονται σύµφωνα µε τα οριζόµενα σε σχετική σύµβαση παροχής υπηρεσιών ή µίσθωσης
έργου που συνάπτεται, είτε µε τους ίδιους είτε µε τον φορέα
στον οποίο ανήκουν. ∆ικηγόροι που τυχόν ορίζονται ως µέλη των
ως άνω Επιτροπών δεν αναλαµβάνουν υποθέσεις πολιτών τρίτων
χωρών που αφορούν υποθέσεις µετανάστευσης ή διεθνούς προστασίας, ούτε τους εκπροσωπούν ενώπιον των αρχών. Η ανάληψη τέτοιας δραστηριότητας συνεπάγεται την αυτοδίκαιη
έκπτωσή τους από τη θέση του µέλους της ως άνω Επιτροπής.
5. Στην Αρχή Προσφυγών συνιστάται γραµµατεία και θέση ∆ιευθυντή, κατηγορίας ΠΕ ∆ιοικητικού-Οικονοµικού. Ως ∆ιευθυντής ορίζεται µε απόφαση του Υπουργού Προστασίας του
Πολίτη, ύστερα από δηµόσια πρόσκληση ενδιαφέροντος, υπάλληλος του ∆ηµοσίου, του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα (άρθρο 2
του ν. 3861/2010, ΦΕΚ 112 Α’) ή Ν.Π.∆.∆., κατά προτίµηση µε διοικητική εµπειρία. Ο ∆ιευθυντής µετατάσσεται ή µεταφέρεται ή
αποσπάται στην Αρχή Προσφυγών σύµφωνα µε τις ισχύουσες
διατάξεις. Ο ∆ιευθυντής προΐσταται της Γραµµατείας της Αρχής
και µεριµνά για τη διευκόλυνση του έργου των Επιτροπών.
6. Για τη στελέχωση της Γραµµατείας της Αρχής Προσφυγών
συνιστώνται:
α. 8 θέσεις ειδικού επιστηµονικού προσωπικού, ως εµπειρογνώµονες-εισηγητές. Τα προσόντα του ειδικού επιστηµονικού
προσωπικού είναι τα οριζόµενα στο άρθρο 2 του π.δ.50/2001. Το
γνωστικό αντικείµενο είναι εκείνο της παραγράφου 5 του άρθρου
2.
β. 5 θέσεις ∆Ε ∆ιοικητικού-Λογιστικού, ως γραµµατείς.
7. Για την πλήρωση των θέσεων της παραγράφου 6 µπορούν
να µετατάσσονται, να µεταφέρονται ή να αποσπώνται υπάλληλοι από υπηρεσίες του ∆ηµοσίου, του ευρύτερου δηµόσιου
τοµέα (άρθρο 2 του ν. 3861/2010) ή Ν.Π.∆.∆.. Για την πλήρωση
των θέσεων διενεργείται δηµόσια πρόσκληση ενδιαφέροντος,
ενώ η επιλογή γίνεται από το οικείο υπηρεσιακό συµβούλιο
ύστερα από αξιολόγηση των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων των υπαλλήλων.
8. Η Αρχή Προσφυγών εδρεύει στην έδρα της Κεντρικής Υπηρεσίας Ασύλου, η οποία παρέχει την αναγκαία διοικητική υποστήριξη για την εύρυθµη λειτουργία της. Οι δαπάνες λειτουργίας
της Αρχής Προσφυγών καλύπτονται από τον προϋπολογισµό της
Υπηρεσίας Ασύλου.
Άρθρο 4
Προϋπολογισµός – Οικονοµική διαχείριση
Προµήθειες – Στέγαση Υπηρεσιών
1. Η Υπηρεσία Ασύλου έχει ίδιο προϋπολογισµό ως ειδικός φορέας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, όπου εγγράφονται οι πιστώσεις για την αντιµετώπιση των αναγκών λειτουργίας
των Υπηρεσιών της και του προσωπικού της. Ειδικότερα, εγγράφονται πιστώσεις που αφορούν σε δαπάνες για:
α. καταβολή µισθωµάτων για τα οικήµατα που στεγάζονται οι
Υπηρεσίες Ασύλου και δεν ανήκουν στο ∆ηµόσιο,
β. αγορά, µίσθωση, επισκευή και συντήρηση κάθε είδους υλικοτεχνικού εξοπλισµού,
γ. αποδοχές του προσωπικού που δεν µισθοδοτείται από τις
υπηρεσίες από τις οποίες έχει αποσπαστεί, αµοιβές υπερωριακής απασχόλησης, αποζηµιώσεις µελών των επιτροπών προσφυγών, αµοιβές υπηρεσιών διερµηνείας, οδοιπορικά έξοδα και
άλλες συναφείς αποζηµιώσεις, καθώς και για την ανάθεση σε φο-

ρείς της κοινωνίας των πολιτών, έργων των Περιφερειακών Υπηρεσιών,
δ. λειτουργικά έξοδα, έξοδα εκπαίδευσης και επιµόρφωσης
του προσωπικού και
ε. διενέργεια µελετών ή ερευνών επί θεµάτων αρµοδιότητας
της Υπηρεσίας.
2. Στον προϋπολογισµό της Υπηρεσίας Ασύλου εγγράφονται
πιστώσεις για κάθε άλλη δαπάνη, πέρα από όσες διαλαµβάνονται στην παράγραφο 1, που είναι αναγκαία για τη λειτουργία
των Υπηρεσιών της, µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Προστασίας του Πολίτη.
3. Στον προϋπολογισµό δηµοσίων επενδύσεων προβλέπονται
οι πιστώσεις για την ανέγερση κτιρίων και τον εξοπλισµό Υπηρεσιών της Υπηρεσίας Ασύλου, στο πλαίσιο των εγκρινόµενων ετήσιων πιστώσεων του Κρατικού Προϋπολογισµού.
4. Στην Κεντρική Υπηρεσία Ασύλου συνιστάται πάγια προκαταβολή, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 46 του ν.
2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α’).
5. Η οικονοµική διαχείριση της Υπηρεσίας Ασύλου ασκείται
από τις αρµόδιες Υπηρεσίες της και οι δαπάνες πραγµατοποιούνται, ελέγχονται, εκκαθαρίζονται και εντέλλονται σύµφωνα µε
τις διατάξεις περί δηµοσίου λογιστικού.
6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Προστασίας του Πολίτη ρυθµίζονται ειδικά θέµατα διαχείρισης υλικού, χρηµάτων, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα.
7. Οι Υπηρεσίες Ασύλου στεγάζονται σε κτίρια του ∆ηµοσίου
ή των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης που παραχωρούνται
ή σε ιδιωτικά κτίρια που µισθώνονται µε δαπάνες του ∆ηµοσίου.
8. Ακίνητα του ∆ηµοσίου µπορεί να παραχωρούνται κατά
χρήση δωρεάν από την Κτηµατική Εταιρεία του ∆ηµοσίου, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, για την αντιµετώπιση των στεγαστικών αναγκών των Υπηρεσιών Ασύλου. Η επισκευή,
συντήρηση, επέκταση ή διαρρύθµιση κτιριακών εγκαταστάσεων
του ∆ηµοσίου όπου στεγάζονται Υπηρεσίες της Υπηρεσίας Ασύλου, γίνονται από τις τεχνικές υπηρεσίες των κατά τόπους Αποκεντρωµένων ∆ιοικήσεων, ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας
Ασύλου.
Άρθρο 5
Γενικές και εξουσιοδοτικές διατάξεις
1. Στο προσωπικό της Υπηρεσίας Ασύλου και της Αρχής Προσφυγών παρέχεται η αναγκαία εκπαίδευση από το Υπουργείο
Προστασίας του Πολίτη, σε συνεργασία µε την ‘Υπατη Αρµοστεία
του Ο.Η.Ε. για τους Πρόσφυγες και άλλους αρµόδιους φορείς,
ιδίως δε κατά την πρώτη εφαρµογή του νόµου.
2. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µε πρόταση των
Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, Οικονοµικών και Προστασίας του Πολίτη µπορεί και
κατά τροποποίηση των διατάξεων του παρόντος νόµου, να ρυθµίζονται θέµατα σχετικά µε την οργάνωση, τη λειτουργία, την
έδρα και τις επί µέρους αρµοδιότητες της Κεντρικής Υπηρεσίας
και των Περιφερειακών Γραφείων Ασύλου, να συγχωνεύονται ή
να καταργούνται υφιστάµενες υπηρεσίες και να συνιστώνται
νέες, να αυξάνονται ή να µειώνονται οι οργανικές θέσεις του προσωπικού ή να συνιστώνται νέες θέσεις και να ρυθµίζονται τα καθήκοντα του προσωπικού.
3. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µε πρόταση των
Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, Οικονοµικών, Εξωτερικών, Εργασίας και Κοινωνικής
Ασφάλισης, Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων,
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας
και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων και Προστασίας του Πολίτη ρυθµίζονται οι διαδικασίες υποδοχής αιτούντων διεθνή προστασία, οι
διαδικασίες υποβολής και εξέτασης αιτηµάτων διεθνούς προστασίας και αναγνώρισης του καθεστώτος του πρόσφυγα ή χορήγησης του καθεστώτος δικαιούχου επικουρικής προστασίας
ή ανθρωπιστικού καθεστώτος, το περιεχόµενο των καθεστώτων
αυτών, καθώς και οι διαδικασίες παροχής προσωρινής προστασίας σε περίπτωση µαζικής εισροής εκτοπισθέντων αλλοδαπών.
Με όµοιο διάταγµα ρυθµίζεται η διαδικασία εξέτασης των αιτη-
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µάτων διεθνούς προστασίας ή προσφυγών που εκκρεµούν κατά
την έναρξη λειτουργίας της Υπηρεσίας Ασύλου και της Αρχής
Προσφυγών.
4. Με απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη εκδίδεται Κανονισµός Λειτουργίας της Υπηρεσίας Ασύλου, µετά από
πρόταση του ∆ιευθυντή της και Κανονισµός Λειτουργίας της
Αρχής Προσφυγών, µετά από γνώµη του ∆ιευθυντή της και των
Προέδρων των Επιτροπών, όπου ρυθµίζονται επί µέρους θέµατα
εσωτερικής διάρθρωσης και λειτουργίας της Υπηρεσίας Ασύλου
και της Αρχής Προσφυγών αντιστοίχως.
5. Κατά των αποφάσεων ασύλου που απορρίπτουν αίτηση παροχής διεθνούς προστασίας ή ανακαλούν το καθεστώς αυτό επιτρέπεται ενδικοφανής προσφυγή σύµφωνα µε τα ειδικότερα
οριζόµενα στο προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση της παραγράφου 3.
6. Αρµόδια για τα θέµατα του προσωπικού των Υπηρεσιών
Ασύλου και της Αρχής Προσφυγών είναι τα υπηρεσιακά συµβούλια που είναι αρµόδια για τους πολιτικούς υπαλλήλους του
Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.
7. Με απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη ορίζεται η έναρξη λειτουργίας της Υπηρεσίας Ασύλου και της Αρχής
Προσφυγών, µέσα σε 12 µήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
Ι∆ΡΥΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΩΤΗΣ ΥΠΟ∆ΟΧΗΣ
Άρθρο 6
Ίδρυση - αποστολή
Στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη συνιστάται αυτοτελής
Υπηρεσία µε τίτλο «Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής», που υπάγεται
απευθείας στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη και έχει τοπική
αρµοδιότητα σε όλη την επικράτεια. Η Υπηρεσία αυτή λειτουργεί
σε επίπεδο διεύθυνσης και έχει ως αποστολή την αποτελεσµατική διαχείριση των υπηκόων τρίτων χωρών που εισέρχονται παρανόµως στη Χώρα, σε συνθήκες σεβασµού της αξιοπρέπειάς
τους, µε την υπαγωγή τους σε διαδικασίες πρώτης υποδοχής.
Άρθρο 7
∆ιαδικασίες Πρώτης Υποδοχής
1. Σε διαδικασίες πρώτης υποδοχής υποβάλλονται όλοι οι υπήκοοι τρίτων χωρών που συλλαµβάνονται να εισέρχονται χωρίς
τις νόµιµες διατυπώσεις στη Χώρα. Οι διαδικασίες πρώτης υποδοχής για τους υπηκόους τρίτων χωρών περιλαµβάνουν:
α. την εξακρίβωση της ταυτότητας και της ιθαγένειάς τους,
β. την καταγραφή τους,
γ. τον ιατρικό τους έλεγχο και την παροχή της τυχόν αναγκαίας περίθαλψης και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης,
δ. την ενηµέρωσή τους για τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις
τους, ιδίως δε για τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες µπορούν να
υπαχθούν σε καθεστώς διεθνούς προστασίας και
ε. τη µέριµνα για όσους ανήκουν σε ευάλωτες οµάδες, ώστε να
υποβληθούν στην κατά περίπτωση προβλεπόµενη διαδικασία.
2. Στις διαδικασίες πρώτης υποδοχής µπορούν µε απόφαση
των αρµόδιων αστυνοµικών αρχών να υπάγονται και οι υπήκοοι
τρίτων χωρών οι οποίοι συλλαµβάνονται να διαµένουν στη Χώρα
παράνοµα και δεν αποδεικνύουν την ιθαγένεια και την ταυτότητά
τους µε έγγραφο δηµόσιας αρχής.
Άρθρο 8
Οργάνωση - Λειτουργία - Προϋπολογισµός
1. Η Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής συγκροτείται από την Κεντρική Υπηρεσία, καθώς και τα Κέντρα Πρώτης Υποδοχής
(ΚΕ.Π.Υ.) και τις έκτακτες ή κινητές Μονάδες Πρώτης Υποδοχής
που αποτελούν τις Περιφερειακές Υπηρεσίες, οι οποίες υπάγονται στην Κεντρική Υπηρεσία.
2. Η Κεντρική Υπηρεσία προγραµµατίζει, κατευθύνει, παρακολουθεί και ελέγχει τη δράση των Περιφερειακών Υπηρεσιών και
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εξασφαλίζει τις αναγκαίες προϋποθέσεις για την άσκηση των αρµοδιοτήτων τους σε συνεργασία µε τις λοιπές αρµόδιες υπηρεσίες. Για το σκοπό αυτόν η Κεντρική Υπηρεσία µπορεί να
αναπτύσσει διεθνή συνεργασία ιδίως µε αρµόδιες αλλοδαπές
αρχές και φορείς κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να
συµµετέχει αυτοτελώς ή από κοινού µε άλλες δηµόσιες υπηρεσίες ή φορείς της κοινωνίας των πολιτών σε προγράµµατα και
δράσεις χρηµατοδοτούµενες από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή άλλους φορείς.
3. Το πρόγραµµα ιατρικού ελέγχου, ψυχοκοινωνικής διάγνωσης και παραποµπής των δικαιούχων σε δοµές υποστήριξης και
φιλοξενίας καθορίζεται µε απόφαση του Υπουργού Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Προστασίας του Πολίτη συνιστώνται ΚΕ.Π.Υ. σε επιλεγµένα σηµεία
της χώρας όπου παρατηρείται σταθερή ροή παρανόµως εισερχοµένων υπηκόων τρίτων χωρών και καθορίζεται η τοπική αρµοδιότητά τους. Με όµοια απόφαση κατανέµονται µεταξύ των
περιφερειακών υπηρεσιών Πρώτης Υποδοχής οι θέσεις προσωπικού που συνιστώνται γι’ αυτές.
5. Με απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη µπορεί
να συνιστάται έκτακτη ή κινητή µονάδα Πρώτης Υποδοχής σε περιοχή που:
α. δεν καλύπτεται από την τοπική αρµοδιότητα υφιστάµενου
ΚΕ.Π.Υ. και παρατηρείται αξιόλογη ροή παρανόµως εισερχοµένων υπηκόων τρίτων χωρών, ή
β. το υφιστάµενο ΚΕ.Π.Υ. δεν επαρκεί για την κάλυψη των αναγκών που δηµιουργούνται από την εντεινόµενη ροή παρανόµως
εισερχοµένων υπηκόων τρίτων χωρών, ή
γ. παρίσταται ανάγκη παροχής υπηρεσιών Πρώτης Υποδοχής
στον τόπο πρώτης εισόδου των παρανόµως εισερχοµένων υπηκόων τρίτων χωρών.
6. Η Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής έχει ίδιο προϋπολογισµό ως
ειδικός φορέας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, όπου
εγγράφονται οι πιστώσεις για την αντιµετώπιση των αναγκών λειτουργίας των υπηρεσιών και του προσωπικού της. Ειδικότερα,
εγγράφονται πιστώσεις που αφορούν σε δαπάνες για:
α. καταβολή µισθωµάτων για τα οικήµατα που στεγάζονται οι
Υπηρεσίες Πρώτης Υποδοχής και δεν ανήκουν στο ∆ηµόσιο,
β. αγορά, µίσθωση, επισκευή και συντήρηση κάθε είδους υλικοτεχνικού εξοπλισµού,
γ. αποδοχές του προσωπικού που δεν µισθοδοτείται από τις
υπηρεσίες από τις οποίες έχει αποσπαστεί, αµοιβές υπερωριακής απασχόλησης, αµοιβές υπηρεσιών διερµηνείας, οδοιπορικά
έξοδα και άλλες συναφείς αποζηµιώσεις, καθώς και για την ανάθεση σε φορείς της κοινωνίας των πολιτών έργων των Περιφερειακών Υπηρεσιών,
δ. λειτουργικά έξοδα, έξοδα εκπαίδευσης και επιµόρφωσης
του προσωπικού και
ε. διενέργεια µελετών ή ερευνών επί θεµάτων αρµοδιότητας
της Υπηρεσίας.
7. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Προστασίας του Πολίτη εγγράφονται στον προϋπολογισµό της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής πιστώσεις για κάθε άλλη δαπάνη,
πέρα από όσες διαλαµβάνονται στην παράγραφο 6, που είναι
αναγκαία για τη λειτουργία των Υπηρεσιών της.
8. Στον προϋπολογισµό δηµοσίων επενδύσεων προβλέπονται
οι πιστώσεις για την ανέγερση κτιρίων και τον εξοπλισµό υπηρεσιών της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής, στο πλαίσιο των εγκρινόµενων ετήσιων πιστώσεων του Κρατικού Προϋπολογισµού.
9. Στην Κεντρική Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής συνιστάται
πάγια προκαταβολή, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 46
του ν. 2362/1995.
10. Η οικονοµική διαχείριση της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής
ασκείται από τις αρµόδιες υπηρεσίες της και οι δαπάνες πραγµατοποιούνται, ελέγχονται, εκκαθαρίζονται και εντέλλονται σύµφωνα µε τις διατάξεις περί δηµοσίου λογιστικού.
11. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Προστασίας του Πολίτη ρυθµίζονται ειδικά θέµατα διαχείρισης υλικού, χρηµάτων, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα.
12. Με προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται µε πρόταση των

3896

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, Οικονοµικών, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και
Προστασίας του Πολίτη, µπορεί, και κατά τροποποίηση των διατάξεων του παρόντος Κεφαλαίου, να ρυθµίζονται τα θέµατα που
αφορούν την οργάνωση, τη λειτουργία, τα καθήκοντα του προσωπικού, τις επί µέρους αρµοδιότητες και να συνιστώνται ή να
καταργούνται οργανικές θέσεις προσωπικού της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Περιφερειακών Υπηρεσιών Πρώτης Υποδοχής.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Προστασίας του Πολίτη θεσπίζεται ο Γενικός Κανονισµός Λειτουργίας των Κέντρων και των Μονάδων Πρώτης
Υποδοχής, όπου καθορίζονται επί µέρους θέµατα εσωτερικής
διάρθρωσης και λειτουργίας των Κέντρων και των Μονάδων
αυτών.
13. Για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των ΚΕ.Π.Υ. επιτρέπεται η σύναψη συµβάσεων υπηρεσιών ή έργου, η δαπάνη
των οποίων µπορεί να καλύπτεται από εθνικούς ή κοινοτικούς
πόρους, σύµφωνα µε τις διατάξεις του δηµόσιου λογιστικού. Η
παράγραφος 8 του άρθρου 4 έχει ανάλογη εφαρµογή και για τις
Υπηρεσίες Πρώτης Υποδοχής.
14. Για τις ανάγκες εγκατάστασης των ΚΕ.Π.Υ. επιτρέπεται να
χρησιµοποιούνται στρατόπεδα που δεν χρησιµοποιούνται πλέον
από τη Στρατιωτική Υπηρεσία και παραχωρούνται κατά χρήση
από το Υπουργείο Εθνικής Άµυνας στο Υπουργείο Προστασίας
του Πολίτη, κατά παρέκκλιση υφιστάµενων διατάξεων πολεοδοµικού σχεδιασµού κάθε επιπέδου. Οι κατά τα ανωτέρω χώροι και
οι εγκαταστάσεις επιτρέπεται να χρησιµοποιούνται και ως χώροι
κράτησης που προβλέπονται στο άρθρο 31. Για τυχόν επισκευές,
βελτιώσεις και αναγκαίες πρόσθετες εγκαταστάσεις σε αυτά,
εφαρµόζονται αναλογικά από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη οι διατάξεις που διέπουν την εκτέλεση στρατιωτικών έργων
και εγκαταστάσεων εντός στρατοπέδων. Με κοινή απόφαση των
Υπουργών Οικονοµικών, Εθνικής Άµυνας, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και Προστασίας του Πολίτη, καθορίζονται οι προϋποθέσεις και λεπτοµέρειες εφαρµογής των
παραπάνω ρυθµίσεων.
Άρθρο 9
Στελέχωση
1. Στην Κεντρική Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής συνιστάται θέση
∆ιευθυντή. Ο ∆ιευθυντής διορίζεται, ύστερα από δηµόσια πρόσκληση ενδιαφέροντος, µε απόφαση του Υπουργού Προστασίας
του Πολίτη, µε θητεία τριών ετών που µπορεί να ανανεωθεί µία
φορά για τρία ακόµη έτη. Ο ∆ιευθυντής είναι προσωπικότητα
εγνωσµένου κύρους, πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης, µε διοικητική ικανότητα. Ο ∆ιευθυντής προΐσταται της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής και ελέγχεται από τον Υπουργό Προστασίας του
Πολίτη ενώ µπορεί να παύεται πριν τη λήξη της θητείας του είτε
κατόπιν αίτησής του είτε λόγω αδυναµίας εκτέλεσης των καθηκόντων του ή για άλλο σοβαρό λόγο που ανάγεται στην άσκηση
των καθηκόντων του. Ο ∆ιευθυντής υποστηρίζεται από γραµµατεία. Οι αποδοχές του ∆ιευθυντή καθορίζονται µε κοινή απόφαση
των Υπουργών Οικονοµικών και Προστασίας του Πολίτη.
2. Τη θέση του επικεφαλής των Κέντρων και των Μονάδων
Πρώτης Υποδοχής καταλαµβάνουν για θητεία τριών ετών που
µπορεί να ανανεώνεται µία φορά για τρία ακόµη έτη, υπάλληλοι
του ∆ηµοσίου ή Ν.Π.∆.∆., µόνιµοι ή µε σύµβαση ιδιωτικού δικαίου
αορίστου χρόνου. Οι επικεφαλής επιλέγονται από το υπηρεσιακό
συµβούλιο του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη µετά από δηµόσια πρόσκληση ενδιαφέροντος κατά προτίµηση µεταξύ εκείνων που έχουν πτυχίο Α.Ε.Ι. µε γνωστικό αντικείµενο συναφές
προς τις αρµοδιότητες της Υπηρεσίας και διοικητική εµπειρία.
3. Η Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής στελεχώνεται από προσωπικό που µετατάσσεται, µεταφέρεται ή αποσπάται από υπηρεσίες του ∆ηµοσίου, του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα (άρθρο 2 του
ν. 3861/2010, ΦΕΚ 112 Α’) ή Ν.Π.∆.∆. ύστερα από δηµόσια πρόσκληση ενδιαφέροντος ή προσ-λαµβάνεται µε σύµβαση εργασίας αορίστου χρόνου, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. Οι
αποσπάσεις του προσωπικού για τη στελέχωση της Υπηρεσίας
Πρώτης Υποδοχής διενεργούνται και ανανεώνονται µε κοινή από-

φαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη και του συναρµόδιου Υπουργού, µετά από πρόταση του ∆ιευθυντή της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής, κατά παρέκκλιση από κάθε γενική ή
ειδική διάταξη. Μετατάξεις προσωπικού που υπηρετεί σε καταργούµενους ή συγχωνευόµενους φορείς του ∆ηµοσίου και του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα προς την Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής
διενεργούνται κατά προτεραιότητα.
4. Τα Κέντρα και οι Μονάδες Πρώτης Υποδοχής µπορούν να
συνάπτουν συµβάσεις παροχής υπηρεσιών µε διερµηνείς, οι
οποίοι διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα και επιλέγονται από
σχετικό κατάλογο που καταρτίζει η Κεντρική Υπηρεσία, σύµφωνα
µε τον Κανονισµό Λειτουργίας της. Οι διερµηνείς αποζηµιώνονται µε δελτίο παροχής υπηρεσιών ή µε ωριαία αποζηµίωση.
5. Σε περίπτωση που η αποτελεσµατική λειτουργία Κέντρου ή
Μονάδας Πρώτης Υποδοχής κωλύεται λόγω έλλειψης επαρκούς
ή κατάλληλου προσωπικού, η διεκπεραίωση επί µέρους διαδικασιών υποδοχής, εξαιρουµένων αυτών που συνιστούν άσκηση δηµόσιας εξουσίας, όπως η έκδοση διοικητικών πράξεων, µπορεί
να ανατίθεται για ορισµένο χρόνο µε βάση τις κείµενες διατάξεις
περί δηµοσίου λογιστικού σε φορείς της κοινωνίας των πολιτών,
που ανταποκρίνονται σε κατάλληλες προδιαγραφές ποιότητας
και ασφάλειας. Η ανάθεση των διαδικασιών αυτών γίνεται από
τον ∆ιευθυντή της Κεντρικής Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής
ύστερα από ειδική και αιτιολογηµένη πρόταση του επικεφαλής
του Κέντρου ή της Μονάδας Πρώτης Υποδοχής. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Προστασίας του Πολίτη προσδιορίζονται οι
ειδικότεροι όροι και προδιαγραφές ποιότητας και ασφάλειας που
πρέπει να πληρούν φορείς της κοινωνίας των πολιτών, για την
εφαρµογή του προηγούµενου εδαφίου. Στην Κεντρική Υπηρεσία
ιδρύεται Μητρώο τέτοιων φορέων. Η δαπάνη της ανάθεσης µπορεί να καλύπτεται από εθνικούς ή συγχρηµατοδοτούµενους πόρους.
6. Για την αντιµετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών
που δηµιουργούνται από µαζική εισροή µεταναστών επιτρέπεται
η πρόσληψη προσωπικού σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο
20 του ν. 2190/1994.
7. Τα στελέχη των Κέντρων Πρώτης Υποδοχής επιµορφώνονται για το αντικείµενο της αποστολής τους, µε µέριµνα της Κεντρικής Υπηρεσίας, σε συνεργασία µε τα συναρµόδια Υπουργεία.
Ειδικότερα, οι ιατροί που παρέχουν υπηρεσίες στα ΚΕ.Π.Υ. εκπαιδεύονται στην πιστοποίηση θυµάτων βασανιστηρίων, µε µέριµνα των ως άνω Υπηρεσιών σε συνεργασία µε την Ύπατη
Αρµοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες.
8. Αρµόδια για τα θέµατα του προσωπικού των Υπηρεσιών
Πρώτης Υποδοχής είναι τα υπηρεσιακά συµβούλια που είναι αρµόδια για τους πολιτικούς υπαλλήλους του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.
Άρθρο 10
∆ιοίκηση και διάρθρωση Περιφερειακών Υπηρεσιών Πρώτης Υποδοχής
1. Ο επικεφαλής του Κέντρου Πρώτης Υποδοχής ή της Μονάδας Πρώτης Υποδοχής, κινητής ή έκτακτης, συντονίζει, κατευθύνει και ελέγχει το έργο των υπηρεσιών αυτών και µεριµνά για
την εύρυθµη λειτουργία τους σε συνεργασία µε τις λοιπές αρµόδιες αρχές και φορείς, σύµφωνα µε τα ειδικότερα οριζόµενα
στον παρόντα νόµο και τις κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκδιδόµενες κανονιστικές πράξεις.
2. Τα Κέντρα και οι Μονάδες Πρώτης Υποδοχής διαρθρώνονται σε λειτουργικώς διακριτά κλιµάκια, ως εξής: κλιµάκιο διοικητικής µέριµνας, το οποίο είναι αρµόδιο για τη διοικητική
υποστήριξη του Κέντρου ή της Μονάδας, κλιµάκιο εξακρίβωσης,
το οποίο είναι αρµόδιο για την εξακρίβωση της ταυτότητας και
των λοιπών στοιχείων των υπηκόων τρίτων χωρών, κλιµάκιο ιατρικού ελέγχου και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, το οποίο µεριµνά για την παροχή των υπηρεσιών αυτών και κλιµάκιο
ενηµέρωσης, το οποίο είναι αρµόδιο για την ενηµέρωση των υπηκόων τρίτων χωρών σχετικά µε τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις τους. Τα κλιµάκια έχουν επιπλέον αρµοδιότητες σύµφωνα µε
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τα ειδικότερα οριζόµενα στον παρόντα νόµο και τις κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκδιδόµενες κανονιστικές πράξεις.
Άρθρο 11
∆ιαχωρισµός και παραποµπή
1. Οι υπηρεσίες πρώτης υποδοχής ενηµερώνουν τους υπηκόους τρίτων χωρών για τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις τους.
Οι αιτούντες διεθνή προστασία παραπέµπονται στο κατά τόπο
αρµόδιο Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου, κλιµάκιο του οποίου
µπορεί να λειτουργεί στο Κέντρο Πρώτης Υποδοχής. Σε κάθε
στάδιο των διαδικασιών Πρώτης Υποδοχής, η υποβολή αιτήµατος υπαγωγής σε καθεστώς διεθνούς προστασίας υποχρεώνει
στο διαχωρισµό του αιτούντος και την παραποµπή του στο κατά
τόπο αρµόδιο Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου. Η παραλαβή των
αιτηµάτων και οι συνεντεύξεις των αιτούντων µπορούν να διεξάγονται εντός των εγκαταστάσεων της Πρώτης Υποδοχής, οι ίδιοι
δε παραµένουν στις εγκαταστάσεις για όσο χρόνο διαρκεί η διαδικασία εξέτασης του αιτήµατός τους, µε την επιφύλαξη των
προθεσµιών της παραγράφου 5. Αν µετά την παρέλευση των
προθεσµιών αυτών δεν έχει περατωθεί η εξέταση του αιτήµατος
διεθνούς προστασίας το αρµόδιο Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου χορηγεί στον ενδιαφερόµενο δελτίο αιτήσαντος άσυλο και
τον παραπέµπει σε κατάλληλες δοµές φιλοξενίας για τη λειτουργία των οποίων µεριµνά το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Εφόσον το αίτηµα και η προσφυγή απορριφθεί
ενόσω οι υπήκοοι τρίτων χωρών παραµένουν στο Κέντρο ή τη
Μονάδα Πρώτης Υποδοχής, αυτοί παραπέµπονται στην αρµόδια
αρχή για την υπαγωγή τους σε διαδικασίες απέλασης, επιστροφής ή επανεισδοχής.
2. Ο επικεφαλής του Κέντρου ή της Μονάδας, ύστερα από εισήγηση του προϊσταµένου του κλιµακίου ιατρικού ελέγχου και
ψυχοκοινωνικής υποστήριξης παραπέµπει τα πρόσωπα που ανήκουν σε ευάλωτες οµάδες στον αρµόδιο κατά περίπτωση φορέα
κοινωνικής στήριξης ή προστασίας. Σε κάθε περίπτωση διασφαλίζεται η συνέχεια της θεραπευτικής αγωγής στις περιπτώσεις
που αυτό απαιτείται. Ως ευάλωτες οµάδες νοούνται για τις ανάγκες του παρόντος:
α. οι ασυνόδευτοι ανήλικοι,
β. τα άτοµα που έχουν αναπηρία ή πάσχουν από ανίατη ασθένεια,
γ. οι υπερήλικες,
δ. οι γυναίκες σε κύηση ή λοχεία,
ε. οι µονογονεϊκές οικογένειες µε ανήλικα τέκνα,
στ. τα θύµατα βασανιστηρίων, βιασµού ή άλλης σοβαρής µορφής ψυχολογικής, σωµατικής ή σεξουαλικής βίας ή εκµετάλλευσης και
ζ. τα θύµατα εµπορίας ανθρώπων.
3. Οι εναποµένοντες υπήκοοι τρίτων χωρών παραπέµπονται
στην αρχή που είναι κατά νόµο αρµόδια να αποφασίσει την υπαγωγή τους σε διαδικασία επανεισδοχής, απέλασης ή επιστροφής. Την παραποµπή αποφασίζει ο επικεφαλής του Κέντρου ή
της Μονάδας, κατόπιν εισήγησης του κλιµακίου που διενήργησε
τον έλεγχο κατά την πρώτη υποδοχή. Τα άτοµα αυτά µπορεί να
παραµένουν στις εγκαταστάσεις Πρώτης Υποδοχής µέχρι την
επαναπροώθησή τους ή την έκδοση της απόφασης επιστροφής
ή απέλασης, οπότε και εφαρµόζεται η προβλεπόµενη διαδικασία. Εφόσον η αρχή που είναι αρµόδια να αποφασίσει την απέλαση ή την αναγκαστική επιστροφή του υπηκόου τρίτης χώρας
κρίνει ότι αυτή πρέπει να αναβληθεί ή ότι η κράτηση δεν είναι
αναγκαία, ο υπήκοος τρίτης χώρας εφοδιάζεται µε γραπτή βεβαίωση και του επιτρέπεται να αποχωρήσει από τις εγκαταστάσεις Πρώτης Υποδοχής, υπό τους περιοριστικούς όρους που του
έχουν τυχόν επιβληθεί, σύµφωνα µε το άρθρο 22 παράγραφος 3.
4. Αν η εισήγηση για την παραποµπή, σύµφωνα µε τις παραγράφους 1 έως 3, δεν γίνεται δεκτή από τον επικεφαλής του Κέντρου ή της Μονάδας Πρώτης Υποδοχής η απόφαση λαµβάνεται
από επιτροπή που συγκροτείται από τον επικεφαλής του Κέντρου
ή της Μονάδας Πρώτης Υποδοχής και τους Προϊσταµένους των
κλιµακίων του Κέντρου ή της Μονάδας και ενηµερώνεται σχετικά
η Κεντρική Υπηρεσία.
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5. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 2 και 3 το παραπεµπτικό
σηµείωµα προς την κατά περίπτωση αρµόδια αρχή εκδίδεται το
αργότερο µέσα σε δεκαπέντε (15) ηµέρες από την υπαγωγή του
υπηκόου τρίτης χώρας σε διαδικασίες πρώτης υποδοχής. Σε
εξαιρετικές περιπτώσεις ο χρόνος υπαγωγής στις διαδικασίες
εξακρίβωσης και διαχωρισµού µπορεί να παρατείνεται αιτιολογηµένα για άλλες δέκα (10) το πολύ ηµέρες. Εφόσον η καθυστέρηση της εξακρίβωσης οφείλεται σε υπαίτια ή καταχρηστική
συµπεριφορά του υποκείµενου στη διαδικασία πρώτης υποδοχής, αυτός λογίζεται ως αρνούµενος να συνεργαστεί για την προετοιµασία της επιστροφής του και παραπέµπεται για
επαναπροώθηση, απέλαση ή επιστροφή. Οι προθεσµίες και οι
διαδικασίες του παρόντος άρθρου ισχύουν µόνο στο πλαίσιο λειτουργίας των Κέντρων Πρώτης Υποδοχής.
Άρθρο 12
Περιφερειακή Επιτροπή Εποπτείας
1. Η παρακολούθηση και αξιολόγηση της λειτουργίας κάθε Κέντρου ή Μονάδας Πρώτης Υποδοχής ανατίθεται σε Περιφερειακή Επιτροπή Εποπτείας. Η Επιτροπή συγκροτείται µε απόφαση
του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη από:
α. τον προϊστάµενο της Υπηρεσίας Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης στα διοικητικά όρια της
οποίας εδρεύει το Κέντρο ή η Μονάδα Πρώτης Υποδοχής, ως
πρόεδρο µε τον αναπληρωτή του,
β. έναν εκπρόσωπο της οικείας Περιφέρειας, ως µέλος, µε τον
αναπληρωτή του που ορίζονται από το οικείο περιφερειακό συµβούλιο,
γ. έναν εκπρόσωπο της κοινωνίας των πολιτών που δραστηριοποιείται στην περιοχή τοπικής αρµοδιότητας του Κέντρου ή
της Μονάδας, ως µέλος, µε τον αναπληρωτή του που προτείνονται από τον επικεφαλής της περιφερειακής Υπηρεσίας Πρώτης
Υποδοχής και
δ. έναν εκπρόσωπο της οικείας Υγειονοµικής Περιφέρειας
(∆.Υ.ΠΕ.) µε τον αναπληρωτή του, που ορίζονται από τον ∆ιοικητή τους, ως µέλη.
2. Η Επιτροπή µπορεί στο πλαίσιο της αποστολής της να ζητήσει τη συνδροµή στελεχών και άλλων φορέων, δηµόσιων ή
ιδιωτικών, εφόσον τούτο κρίνεται αναγκαίο.
3. Η Επιτροπή συνεδριάζει σε τακτά χρονικά διαστήµατα, τα
οποία προβλέπονται στον κανονισµό λειτουργίας του Κέντρου ή
της Μονάδας και σε έκτακτες περιπτώσεις, όταν κρίνει τούτο
αναγκαίο ή προσκληθεί από τον ∆ιευθυντή της Κεντρικής Υπηρεσίας.
4. Με τον Κανονισµό Λειτουργίας του Κέντρου ή της Μονάδας
ορίζονται οι αρµοδιότητες των Επιτροπών, στις οποίες περιλαµβάνονται ιδίως:
α. η παρακολούθηση και αξιολόγηση της γενικής λειτουργίας
του Κέντρου ή της Μονάδας Πρώτης Υποδοχής και η υποβολή
ετήσιας έκθεσης προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, η
οποία κοινοποιείται στον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και τον ∆ιευθυντή της Κεντρικής Υπηρεσίας Πρώτης
Υποδοχής,
β. η διατύπωση προτάσεων για τη ρύθµιση ειδικότερων θεµάτων εσωτερικής λειτουργίας του Κέντρου ή της Μονάδας,
γ. η διατύπωση προτάσεων για την αντιµετώπιση ειδικών θεµάτων, ιδίως σε ζητήµατα συνεργασίας µε την τοπική κοινωνία
και
δ. η διατύπωση γνώµης για κάθε άλλο ζήτηµα, το οποίο τίθεται από τον ∆ιευθυντή.
Άρθρο 13
Καθεστώς παραµονής σε
εγκαταστάσεις Πρώτης Υποδοχής
1. Οι υπήκοοι τρίτων χωρών που συλλαµβάνονται να εισέρχονται παράνοµα στη Χώρα οδηγούνται άµεσα µε ευθύνη της
αρχής που διενήργησε τη σύλληψη στο Κέντρο ή Μονάδα Πρώτης Υποδοχής στα όρια της τοπικής αρµοδιότητας των οποίων
συνελήφθησαν.
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2. Για τις ανάγκες της εξακρίβωσης και των λοιπών διαδικασιών πρώτης υποδοχής οι υποκείµενοι σε αυτές τελούν υπό καθεστώς περιορισµού της ελευθερίας τους. Παραµένουν
υποχρεωτικά εντός των εγκαταστάσεων του Κέντρου Πρώτης
Υποδοχής ή εντός άλλων κατάλληλων εγκαταστάσεων, που φυλάσσονται, η δε εκεί παραµονή τους ρυθµίζεται από τον Κανονισµό Λειτουργίας τους, το περιεχόµενο του οποίου τους έχει γίνει
κατάλληλα γνωστό. Οι υποκείµενοι στις διαδικασίες πρώτης υποδοχής µπορούν να εξέρχονται µόνο ύστερα από ειδική γραπτή
άδεια του επικεφαλής του Κέντρου ή της Μονάδας.
3. Σε κάθε περίπτωση καθ’ όλη τη διάρκεια των διαδικασιών
πρώτης υποδοχής ο επικεφαλής και το προσωπικό του Κέντρου
ή της Μονάδας µεριµνούν, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα ανά
περίπτωση, ώστε οι υπήκοοι τρίτων χωρών:
α. να τελούν υπό αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης,
β. να διατηρούν κατά το δυνατόν την οικογενειακή τους ενότητα,
γ. να έχουν πρόσβαση σε επείγουσα υγειονοµική περίθαλψη
και κάθε απαραίτητη θεραπευτική αγωγή ή ψυχοκοινωνική στήριξη,
δ. να τυγχάνουν εφόσον ανήκουν σε ευάλωτες οµάδες της κατάλληλης κατά περίπτωση µεταχείρισης,
ε. να ενηµερώνονται επαρκώς για τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις τους,
στ. να έχουν πρόσβαση σε καθοδήγηση και νοµική συµβουλή
σχετικά µε την κατάστασή τους και
ζ. να διατηρούν επαφή µε κοινωνικούς φορείς και οργανώσεις.
Άρθρο 14
Φύλαξη - Εγκαταστάσεις
1. Την ευθύνη της εξωτερικής φύλαξης των εγκαταστάσεων
του Κέντρου ή της Μονάδας έχει η αρµόδια αστυνοµική αρχή, η
οποία λαµβάνει κατάλληλα µέτρα περιορισµού σε µισθωµένες ή
παραχωρηµένες εγκαταστάσεις. Η εξωτερική φύλαξη µπορεί,
µετά από έγκριση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, να
ανατίθεται και σε εξειδικευµένη ιδιωτική εταιρία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας παράλληλα µε την αρµόδια αστυνοµική αρχή.
2. Εάν δεν υπάρχουν οι κατάλληλες εγκαταστάσεις για τη διεξαγωγή των διαδικασιών πρώτης υποδοχής ή οι υφιστάµενες δεν
επαρκούν, επιτρέπεται η κατά παρέκκλιση των κειµένων διατάξεων χρήση άλλων δηµόσιων εγκαταστάσεων, µετά από κατάλληλη διαρρύθµιση, καθώς και η µίσθωση ακινήτων µε κατάλληλη
υποδοµή ή, σε κατεπείγουσες περιπτώσεις, η µίσθωση τουριστικών εγκαταστάσεων.
Άρθρο 15
Μεταβατικές διατάξεις
1. Οι υφιστάµενοι χώροι προσωρινής φιλοξενίας υπηκόων τρίτων χωρών, τα υφιστάµενα αρχεία και η λοιπή υλικοτεχνική υποδοµή τους περιέρχονται κατά χρήση στο Υπουργείο Προστασίας
του Πολίτη από την ηµεροµηνία κατάργησης των οικείων Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων.
2. Με απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη µπορεί
να καθορίζεται η χρήση των υφιστάµενων χώρων προσωρινής
φιλοξενίας υπηκόων τρίτων χωρών είτε ως Ειδικών Χώρων Παραµονής Αλλοδαπών (ΕΧΠΑ) του άρθρου 81 του ν. 3386/2005
είτε ως εγκαταστάσεων του άρθρου 31 του παρόντος νόµου είτε
ως Κέντρων Πρώτης Υποδοχής του άρθρου 8 παρ. 1 του παρόντος νόµου και ρυθµίζεται κάθε θέµα σχετικά µε τη λειτουργία
αυτών.
3. Τυχόν εγγεγραµµένες πιστώσεις και επιχορηγήσεις από
εθνικούς, ευρωπαϊκούς ή άλλους φορείς που αφορούν δράσεις
των ΕΧΠΑ που βρίσκονται σε εξέλιξη εκτελούνται κανονικά
άλλως µεταφέρονται ώστε να εκτελεστούν από τα ΚΕ.Π.Υ..
4. Μέχρι την έναρξη λειτουργίας των ΚΕ.Π.Υ. για την κράτηση
των αιτούντων άσυλο εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 13
του π.δ. 114/2010 (ΦΕΚ 195 Α’).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΤΙΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ Ο∆ΗΓΙΑΣ 2008/115/ΕΚ
Άρθρο 16
Σκοπός
(Άρθρο 1 της Οδηγίας)
Σκοπός του παρόντος Κεφαλαίου είναι η προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία 2008/115/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 16ης ∆εκεµβρίου 2008
«σχετικά µε τους κοινούς κανόνες και διαδικασίες στα κράτηµέλη για την επιστροφή των παρανόµως διαµενόντων υπηκόων
τρίτων χωρών» (ΕΕ L 348/24.12.2008), σύµφωνα µε τα θεµελιώδη
δικαιώµατα που εγγυώνται η νοµοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι διεθνείς συµβάσεις που δεσµεύουν τη Χώρα και οι γενικώς αναγνωρισµένες αρχές του διεθνούς δικαίου,
συµπεριλαµβανοµένων των υποχρεώσεων προστασίας των προσφύγων.
Άρθρο 17
Πεδίο Εφαρµογής
(Άρθρο 2 της Οδηγίας)
1. Οι διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου εφαρµόζονται στους
υπηκόους τρίτων χωρών, οι οποίοι διαµένουν παράνοµα στην ελληνική επικράτεια.
2. Το παρόν Κεφάλαιο δεν εφαρµόζεται στους υπηκόους τρίτων χωρών, οι οποίοι:
α. Υπόκεινται σε απαγόρευση εισόδου, σύµφωνα µε το άρθρο
13 του Κανονισµού (ΕΚ) αριθµ. 562/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 15ης Μαρτίου 2006, για τη
θέσπιση του Κώδικα Συνόρων Σένγκεν σχετικά µε το καθεστώς
διέλευσης προσώπων από τα σύνορα (ΕΕ L 105/13.4.2006) ή συλλαµβάνονται ή παρακολουθούνται από τις αρµόδιες αρχές σε
σχέση µε παράνοµη χερσαία, θαλάσσια ή εναέρια διέλευση των
εξωτερικών συνόρων κατά την έννοια του άρθρου 2 παρ. 2 του
Κώδικα Συνόρων Σένγκεν, στους οποίους δεν έχει χορηγηθεί στη
συνέχεια άδεια ή δικαίωµα να παραµείνουν στη Χώρα.
β. Υπόκεινται σε απέλαση που επιβάλλεται µε δικαστική απόφαση, ως µέτρο ασφαλείας ή ως παρεπόµενη ποινή ή υπόκεινται
σε διαδικασίες έκδοσης σύµφωνα µε τις διατάξεις διεθνούς σύµβασης που δεσµεύει τη Χώρα ή των άρθρων 436 - 456 του Κώδικα Ποινικής ∆ικονοµίας ή του ν.3251/2004 «Ευρωπαϊκό ένταλµα
σύλληψης, τροποποίηση του ν.2928/2001 για τις εγκληµατικές
οργανώσεις και άλλες διατάξεις» και
γ. Απολαµβάνουν του δικαιώµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
περί ελεύθερης κυκλοφορίας σύµφωνα µε το άρθρο 2 παρ. 5 του
Κώδικα Συνόρων Σένγκεν και το π.δ.106/2007 (ΦΕΚ 135 Α’).
Άρθρο 18
Ορισµοί
(Άρθρο 3 της Οδηγίας)
Για την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος Κεφαλαίου,
νοούνται ως:
α. «Υπήκοος τρίτης χώρας»: κάθε πρόσωπο που δεν είναι πολίτης της ΕΕ κατά την έννοια του άρθρου 17 παρ. 1 της Συνθήκης και δεν απολαύει του κοινοτικού δικαιώµατος ελεύθερης
κυκλοφορίας όπως ορίζεται στο άρθρο 2 παρ. 5 του Κώδικα Συνόρων Σένγκεν.
β. «Παράνοµη παραµονή»: παρουσία στην ελληνική επικράτεια
υπηκόου τρίτης χώρας που δεν πληροί ή δεν πληροί πλέον, τις
προϋποθέσεις εισόδου, όπως ορίζονται στο άρθρο 5 του Κώδικα
Συνόρων του Σένγκεν, ή τις λοιπές προϋποθέσεις εισόδου, παραµονής ή διαµονής της κείµενης νοµοθεσίας.
γ. «Επιστροφή»: διαδικασία επανόδου υπηκόου τρίτης χώρας
είτε µε οικειοθελή συµµόρφωσή του προς υποχρέωση επιστροφής είτε αναγκαστικά: α) στη χώρα καταγωγής του ή β) σε χώρα
διέλευσης, σύµφωνα µε κοινοτικές ή διµερείς συµφωνίες επανεισδοχής ή άλλες ρυθµίσεις ή γ) σε άλλη τρίτη χώρα, στην
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οποία αποφασίζει εθελοντικά να επιστρέψει και στην οποία γίνεται δεκτός.
δ. «Απόφαση επιστροφής»: διοικητική πράξη µε την οποία κηρύσσεται ή αναφέρεται ως παράνοµη η παραµονή υπηκόου τρίτης χώρας και του επιβάλλεται η υποχρέωση επιστροφής.
ε. «Αποµάκρυνση»: εκτέλεση της απόφασης επιστροφής µε
φυσική µεταφορά του υπηκόου τρίτης χώρας εκτός της ελληνικής επικράτειας.
στ. «Απαγόρευση εισόδου»: διοικητική πράξη, η οποία συνοδεύει την απόφαση επιστροφής και µε την οποία απαγορεύεται,
για ορισµένο χρονικό διάστηµα, η είσοδος και η παραµονή στην
ελληνική επικράτεια ή στην επικράτεια άλλου κράτους-µέλους
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
ζ. «Κίνδυνος διαφυγής»: η βάσιµη εικασία, στηριζόµενη σε
συρροή αντικειµενικών κριτηρίων, ότι σε συγκεκριµένη ατοµική
περίπτωση ο υπήκοος τρίτης χώρας, ο οποίος υπόκειται σε διαδικασία επιστροφής, µπορεί να διαφύγει. Τέτοια αντικειµενικά
κριτήρια αποτελούν ενδεικτικά:
ζα) η µη συµµόρφωση µε την υποχρέωση οικειοθελούς αναχώρησης,
ζβ) η ρητή εκδήλωση της πρόθεσης για µη συµµόρφωση µε
την απόφαση επιστροφής,
ζγ) η κατοχή πλαστών εγγράφων,
ζδ) η παροχή ψευδών πληροφοριών στις αρχές,
ζε) η ύπαρξη καταδικαστικών αποφάσεων για ποινικά αδικήµατα, εκκρεµών ποινικών διώξεων ή σοβαρών ενδείξεων ότι έχει
διαπραχθεί ή επίκειται η διάπραξη ποινικού αδικήµατος από το
συγκεκριµένο άτοµο,
ζστ) η έλλειψη ταξιδιωτικών ή άλλων βεβαιωτικών της ταυτότητας εγγράφων,
ζη) η προηγούµενη διαφυγή και
ζθ) η µη συµµόρφωση µε υφιστάµενη απαγόρευση εισόδου.
η. «Οικειοθελής αναχώρηση»: η τήρηση της υποχρέωσης επιστροφής εντός της προθεσµίας που ορίζεται για το σκοπό αυτόν
στην απόφαση επιστροφής.
θ. «Ευάλωτα άτοµα»: ανήλικοι, ασυνόδευτοι ανήλικοι, άτοµα
µε ειδικές ανάγκες, ηλικιωµένοι, έγκυες, γυναίκες σε κατάσταση
λοχείας, µονογονεϊκές οικογένειες µε ανήλικα τέκνα και θύµατα
βασανιστηρίων, βιασµών ή άλλης σοβαρής µορφής ψυχολογικής, σωµατικής ή σεξουαλικής βίας ή εκµετάλλευσης, καθώς και
θύµατα εµπορίας ανθρώπων.
Άρθρο 19
Ευνοϊκότερες διατάξεις
(Άρθρο 4 της Οδηγίας)
1. Οι διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου ισχύουν υπό την επιφύλαξη ευνοϊκότερων διατάξεων:
α. διµερών ή πολυµερών συµφωνιών µεταξύ της Ευρωπαϊκής
Ένωσης ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών-µελών της
και µιας ή περισσοτέρων τρίτων χωρών,
β. διµερών ή πολυµερών συµφωνιών µεταξύ της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας ή/και περισσοτέρων κρατών-µελών και µιας ή περισσοτέρων τρίτων χωρών και
γ. που περιέχονται, για τους υπηκόους τρίτων χωρών, στο κεκτηµένο της Ευρωπαϊκής Ένωσης περί µετανάστευσης και ασύλου.
2. Για τους υπηκόους τρίτων χωρών που εξαιρούνται από το
πεδίο εφαρµογής του παρόντος Κεφαλαίου, σύµφωνα µε το
άρθρο 17 παρ. 2 περίπτωση α’, οι αρµόδιες ελληνικές αρχές: α)
µεριµνούν, ώστε η µεταχείριση και το επίπεδο προστασίας τους
να µην είναι λιγότερο ευνοϊκά από τα προβλεπόµενα στο άρθρο
23 παράγραφοι 4 και 5 (περιορισµοί της χρήσης αναγκαστικών
µέτρων), το άρθρο 24 παρ. 2, πρώτη περίπτωση (αναβολή της
αποµάκρυνσης για λόγους που ανάγονται στη φυσική ή διανοητική κατάσταση του υπηκόου τρίτης χώρας), το άρθρο 29 παρ. 1,
περί επείγουσας υγειονοµικής περίθαλψης, θεραπευτικής αγωγής και συνυπολογισµού των αναγκών των ευάλωτων ατόµων και
τα άρθρα 30 και 31 (όροι κράτησης) και β) τηρούν την αρχή της
µη επαναπροώθησης.
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Άρθρο 20
Μη επαναπροώθηση, βέλτιστα συµφέροντα
του παιδιού, οικογενειακή ζωή
και κατάσταση της υγείας
(Άρθρο 5 της Οδηγίας)
Οι αρµόδιες αρχές κατά την εφαρµογή του παρόντος Κεφαλαίου λαµβάνουν δεόντως υπόψη: α) το βέλτιστο συµφέρον του
παιδιού, β) την οικογενειακή ζωή, γ) την κατάσταση της υγείας
του συγκεκριµένου υπηκόου τρίτης χώρας και τηρούν την αρχή
της µη επαναπροώθησης.
Άρθρο 21
Απόφαση Επιστροφής
(Άρθρο 6 της Οδηγίας)
1. Σε περίπτωση απόρριψης αιτήµατος χορήγησης ή ανανέωσης τίτλου διαµονής, καθώς και σε περίπτωση ανάκλησης ισχύοντος τίτλου διαµονής, η αρµόδια αρχή εκδίδει απόφαση
επιστροφής του υπηκόου τρίτης χώρας. Η απόφαση επιστροφής
αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της απόφασης απόρριψης του αιτήµατος διαµονής ή ανάκλησης του τίτλου διαµονής. Στις λοιπές
περιπτώσεις υπηκόων τρίτων χωρών που διαµένουν παράνοµα
σε ελληνικό έδαφος εκδίδεται απόφαση επιστροφής από τα αρµόδια, κατά το άρθρο 76 παρ. 2 του ν. 3386/ 2005, όργανα. Οι
αποφάσεις επιστροφής εκδίδονται µε την επιφύλαξη των εξαιρέσεων που προβλέπονται στις παραγράφους 2 έως 5.
2. Οι υπήκοοι τρίτων χωρών, οι οποίοι διαµένουν παρανόµως
στο ελληνικό έδαφος και διαθέτουν έγκυρο τίτλο διαµονής ή
άλλη άδεια που παρέχει δικαίωµα παραµονής και έχει εκδοθεί
από άλλο κράτος-µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης υποχρεούνται
να µεταβαίνουν αµέσως στο έδαφος αυτού του άλλου κράτους.
Σε περίπτωση µη συµµόρφωσης του υπηκόου τρίτης χώρας µε
την ανωτέρω υποχρέωση ή όταν η άµεση αναχώρηση του υπηκόου τρίτης χώρας επιβάλλεται για λόγους εθνικής ασφάλειας
ή δηµόσιας τάξης, εκδίδεται απόφαση επιστροφής από τις αρµόδιες αστυνοµικές αρχές.
3. Οι αρµόδιες αρχές µπορούν να µην εκδίδουν απόφαση επιστροφής για υπήκοο τρίτης χώρας, ο οποίος διαµένει παράνοµα
στην ελληνική επικράτεια, εφόσον άλλο κράτος-µέλος αναλαµβάνει τον εν λόγω υπήκοο δυνάµει διµερών συµφωνιών ή διευθετήσεων που ισχύουν κατά την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της
Οδηγίας 2008/115/ΕΚ (13.1.2009). Εφόσον η Ελλάδα αναλαµβάνει υπήκοο τρίτης χώρας δυνάµει των συµφωνιών ή διευθετήσεων του προηγούµενου εδαφίου εκδίδεται απόφαση
επιστροφής από τις αρµόδιες αστυνοµικές αρχές.
4. Οι αρµόδιες κατά περίπτωση αρχές µπορούν ανά πάσα
στιγµή να χορηγούν αυτοτελή άδεια διαµονής για λόγους φιλευσπλαχνίας, ανθρωπιστικούς ή άλλους λόγους σε υπήκοο τρίτης χώρας, ο οποίος διαµένει παράνοµα στην ελληνική
επικράτεια, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κεφαλαίου Η’ του ν.
3386/2005 ή της παρ. 4 του άρθρου 15 του ν. 1975/1991. Στην περίπτωση έκδοσης της ανωτέρω άδειας διαµονής, δεν εκδίδεται
απόφαση επιστροφής. Εφόσον η απόφαση επιστροφής έχει ήδη
εκδοθεί, τότε αυτή ανακαλείται ή αναστέλλεται για χρονικό διάστηµα ίσο µε τη διάρκεια ισχύος της ανωτέρω άδειας.
5. Σε βάρος υπηκόου τρίτης χώρας που έχει καταθέσει εµπρόθεσµα αίτηση χορήγησης ή ανανέωσης άδειας διαµονής µε όλα
τα απαιτούµενα δικαιολογητικά και έχει λάβει τη βεβαίωση που
προβλέπεται από το άρθρο 11 παρ. 4 του ν.3386/2005 ή από
άλλη ανάλογη ειδική διάταξη, δεν είναι δυνατή η έκδοση απόφασης επιστροφής για λόγους παράνοµης διαµονής, έως ότου
το αίτηµά του κριθεί οριστικά. Οµοίως, δεν είναι δυνατή η έκδοση
απόφασης επιστροφής για υπήκοο τρίτης χώρας για τον οποίο
έχει εκδοθεί προσωρινή διαταγή ή απόφαση διοικητικού πρωτοδικείου για την αναστολή της εκτέλεσης διοικητικής πράξης που
αφορά την απόρριψη αιτήµατος έκδοσης ή ανανέωσης άδειας
διαµονής ή την ανάκληση άδειας διαµονής, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.
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Άρθρο 22
Οικειοθελής αναχώρηση
(Άρθρο 7 της Οδηγίας)
1. Η απόφαση επιστροφής του υπηκόου τρίτης χώρας προβλέπει κατάλληλο χρονικό διάστηµα για την οικειοθελή αναχώρησή του, το οποίο κυµαίνεται µεταξύ επτά (7) και τριάντα (30)
ηµερών µε την επιφύλαξη των διατάξεων των παραγράφων 2 και
4. Το χρονικό αυτό διάστηµα χορηγείται αυτοδικαίως, χωρίς να
απαιτείται η υποβολή αιτήσεως από τον υπήκοο τρίτης χώρας. Η
χορήγηση προθεσµίας για την οικειοθελή αναχώρηση δεν αποκλείει τη δυνατότητα των υπηκόων τρίτων χωρών να αναχωρήσουν από την ελληνική επικράτεια νωρίτερα.
2. Οι αρµόδιες για την έκδοση της απόφασης επιστροφής
αρχές µπορούν, µε αιτιολογηµένη απόφασή τους, να παρατείνουν την προθεσµία οικειοθελούς αναχώρησης για κατάλληλο
χρονικό διάστηµα, το οποίο δεν µπορεί να υπερβαίνει το ένα (1)
έτος. Για τη λήψη της σχετικής απόφασης λαµβάνονται υπόψη οι
ειδικές περιστάσεις κάθε περίπτωσης, όπως η διάρκεια της παραµονής του υπηκόου τρίτης χώρας στην Ελλάδα, η φοίτηση των
τέκνων αυτού σε σχολείο και η ύπαρξη άλλων οικογενειακών και
κοινωνικών δεσµών.
3. Οι αρµόδιες για την έκδοση της απόφασης επιστροφής
αρχές µπορούν να επιβάλουν καθ’ όλο το χρονικό διάστηµα της
προθεσµίας οικειοθελούς αναχώρησης υποχρεώσεις στον υπήκοο τρίτης χώρας, µε σκοπό την αποφυγή του κινδύνου διαφυγής, όπως την τακτική εµφάνιση ενώπιον αρχών, την κατάθεση
κατάλληλης οικονοµικής εγγύησης, την κατάθεση εγγράφων ή
την υποχρέωση παραµονής σε ορισµένο µέρος. Το ύψος και η
διαδικασία κατάθεσης οικονοµικής εγγύησης καθορίζεται µε
κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Προστασίας του
Πολίτη.
4. Αν υπάρχει κίνδυνος διαφυγής ή η αίτηση για νόµιµη παραµονή έχει απορριφθεί ως προδήλως αβάσιµη ή καταχρηστική ή
ο υπήκοος τρίτης χώρας αποτελεί κίνδυνο για τη δηµόσια ασφάλεια, τη δηµόσια τάξη ή την εθνική ασφάλεια, οι κατά περίπτωση
αρµόδιες αρχές δεν χορηγούν χρονικό διάστηµα οικειοθελούς
αναχώρησης ή χορηγούν χρονικό διάστηµα αναχώρησης µικρότερο των επτά (7) ηµερών.
5. Η απόφαση επιστροφής µε οικειοθελή αναχώρηση επιδίδεται στον υπήκοο τρίτης χώρας και παρέχει, κατά το χρονικό διάστηµα της προθεσµίας αναχώρησης, προσωρινό δικαίωµα
νόµιµης διαµονής στην Ελλάδα και, εφόσον αυτό προβλεπόταν
από τον τίτλο διαµονής που αυτός τυχόν έφερε, πρόσβαση στην
απασχόληση, τηρουµένων των σχετικών διατάξεων της εργατικής και ασφαλιστικής νοµοθεσίας.
Άρθρο 23
Αποµάκρυνση
(Άρθρο 8 της Οδηγίας)
1. Οι αρµόδιες αστυνοµικές αρχές λαµβάνουν όλα τα αναγκαία
µέτρα για την εκτέλεση της απόφασης επιστροφής εφόσον: α)
δεν έχει χορηγηθεί χρονικό διάστηµα οικειοθελούς αναχώρησης
για τους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 22 παρ. 4 και β) ο
υπήκοος τρίτης χώρας δεν έχει συµµορφωθεί µε την υποχρέωση
επιστροφής εντός της ταχθείσας προθεσµίας οικειοθελούς αναχώρησης.
2. Οι αρµόδιες αστυνοµικές αρχές, στην περίπτωση που έχει
χορηγηθεί προθεσµία οικειοθελούς αναχώρησης, σύµφωνα µε
τις διατάξεις του άρθρου 22, εκτελούν την απόφαση επιστροφής
µόνο µετά τη λήξη του ως άνω χρονικού διαστήµατος, εκτός αν,
κατά τη διάρκεια αυτού ανακύψει οποιοσδήποτε από τους λόγους που αναφέρονται στην παρ. 4 του άρθρου 22.
3. Στις περιπτώσεις της παραγράφου 1 δεν εκδίδεται αυτοτελής απόφαση αποµάκρυνσης. Στην περίπτωση που η απόφαση
επιστροφής καθίσταται άµεσα εκτελεστή πριν τη λήξη της ταχθείσας προθεσµίας οικειοθελούς αναχώρησης για τους λόγους
του άρθρου 22 παρ. 4, η αρµόδια αστυνοµική αρχή εκδίδει διαπιστωτική πράξη η οποία επιδίδεται στον υπήκοο τρίτης χώρας.
4. Σε βάρος του υπηκόου τρίτης χώρας ο οποίος ανθίσταται

κατά την εκτέλεση της απόφασης επιστροφής, οι αρµόδιες
αρχές µπορούν να εφαρµόζουν τα µέτρα καταναγκασµού που
προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 80 του
ν.3386/2005 και της υπ’ αριθµ. 4000/4/46-α’ από 27.7.2009 κ.υ.α.
(ΦΕΚ 1535 Β’). Στην περίπτωση αυτή τα µέτρα λαµβάνονται µε
σεβασµό στην προσωπικότητα και τα θεµελιώδη δικαιώµατα του
ατόµου, χωρίς υπέρβαση του αναγκαίου µέτρου, σύµφωνα και
µε την αρχή της αναλογικότητας.
5. Σε περίπτωση αποµάκρυνσης µε αεροπορική πτήση, λαµβάνονται υπόψη οι κοινές κατευθυντήριες γραµµές, σχετικά µε
τα µέτρα ασφαλείας των κοινών αποµακρύνσεων δια αέρος, που
προβλέπονται στην Απόφαση 2004/573/ΕΚ (EE L 261/ 6.8.2004).
6. Οι διαδικασίες της αποµάκρυνσης υπόκεινται σε σύστηµα
εξωτερικού ελέγχου, που λειτουργεί µε µέριµνα της Ανεξάρτητης
Αρχής «Συνήγορος του Πολίτη», η οποία συνεργάζεται για τον
σκοπό αυτόν µε διεθνείς οργανισµούς και Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης και Προστασίας
του Πολίτη, που εκδίδεται µετά από πρόταση του Συνηγόρου του
Πολίτη, ρυθµίζεται η οργάνωση και λειτουργία του ως άνω συστήµατος ελέγχου.
Άρθρο 24
Αναβολή της αποµάκρυνσης
(Άρθρο 9 της Οδηγίας)
1. Η αποµάκρυνση υπηκόου τρίτης χώρας που τελεί υπό διαδικασία επιστροφής αναβάλλεται υποχρεωτικά στις περιπτώσεις
που: α) παραβιάζεται η αρχή της µη επαναπροώθησης ή β) έχει
ανασταλεί σύµφωνα µε το άρθρο 28 παράγραφος 2.
2. Οι αρµόδιες για την εκτέλεση της απόφασης επιστροφής
αστυνοµικές αρχές µπορούν, µε αιτιολογηµένη απόφασή τους,
να αναβάλουν την αποµάκρυνση, για εύλογο χρόνο, λαµβάνοντας υπόψη τις ειδικές περιστάσεις κάθε περίπτωσης και ιδίως:
α) τη φυσική ή διανοητική κατάσταση του υπηκόου τρίτης χώρας
και β) τεχνικούς λόγους, όπως είναι η έλλειψη µέσων µεταφοράς
ή η έλλειψη δυνατότητας αποµάκρυνσης, λόγω αντικειµενικής
αδυναµίας διαπίστωσης της ταυτότητας.
3. Εάν αναβληθεί η αποµάκρυνση, κατά τα προβλεπόµενα στις
προηγούµενες παραγράφους, οι ως άνω αρχές δύνανται να επιβάλουν στον υπήκοο τρίτης χώρας τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 22 παρ. 3.
4. Η απόφαση αναβολής της αποµάκρυνσης επιδίδεται στον
υπήκοο τρίτης χώρας και συνιστά γραπτή βεβαίωση ότι η απόφαση επιστροφής δεν µπορεί να εκτελεσθεί προσωρινά (βεβαίωση αναβολής της αποµάκρυνσης). Η βεβαίωση αυτή έχει
εξάµηνη ισχύ και µπορεί να ανανεώνεται µετά από νέα κρίση σχετικά µε την εξακολούθηση του ανεφίκτου της αποµάκρυνσης.
Κατά το χρονικό διάστηµα ισχύος της γραπτής βεβαίωσης, ο κάτοχός της έχει προσωρινό δικαίωµα διαµονής στην Ελλάδα και
οφείλει, σε κάθε περίπτωση, να παραµένει στη διάθεση των αρµόδιων για την εκτέλεση της αποµάκρυνσης αρχών και να συνεργάζεται µαζί τους, ώστε αυτή να καταστεί δυνατή σε σύντοµο
χρόνο.
Άρθρο 25
Επιστροφή και αποµάκρυνση ασυνόδευτων ανηλίκων
(Άρθρο 10 της Οδηγίας)
1. Πριν αποφασισθεί η έκδοση απόφασης επιστροφής ασυνόδευτου ανήλικου, και αφού ληφθούν υπόψη τα βέλτιστα συµφέροντά του, παρέχεται συνδροµή από κατάλληλους φορείς,
άλλους από τις αρχές που διενεργούν την επιστροφή, οι οποίοι
µνηµονεύονται στις διατάξεις του άρθρου 19 του π.δ.220/2007
(ΦΕΚ 251 Α’) και οι οποίες εφαρµόζονται αναλόγως.
2. Πριν αποµακρυνθεί ασυνόδευτος ανήλικος από τη Χώρα, οι
αρµόδιες αρχές εξακριβώνουν ότι αυτός θα επιστραφεί σε µέλος
της οικογένειάς του, σε ορισθέντα κηδεµόνα ή σε κατάλληλες
εγκαταστάσεις υποδοχής στο κράτος επιστροφής.
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Άρθρο 26
Απαγόρευση εισόδου
(Άρθρο 11 της Οδηγίας)
1. Απαγόρευση εισόδου του υπηκόου τρίτης χώρας στην Ελλάδα εκδίδεται υποχρεωτικά µε την απόφαση επιστροφής, εφόσον: α) δεν έχει χορηγηθεί χρονικό διάστηµα οικειοθελούς
αναχώρησης ή β) ο υπήκοος τρίτης χώρας δεν έχει συµµορφωθεί µε την υποχρέωση επιστροφής. Επιπλέον, απαγόρευση εισόδου µπορεί να επιβληθεί σε περίπτωση που από την παρουσία
του υπηκόου τρίτης χώρας στην Ελλάδα προκύπτει κίνδυνος για
τη δηµόσια τάξη και ασφάλεια, την εθνική ασφάλεια ή τη δηµόσια υγεία.
2. Η διάρκεια της απαγόρευσης εισόδου καθορίζεται αφού ληφθούν δεόντως υπόψη όλες οι σχετικές περιστάσεις κάθε µεµονωµένης περίπτωσης και δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη από την
ηµεροµηνία της αποµάκρυνσης. Είναι δυνατόν, ωστόσο, να υπερβαίνει την πενταετία, εάν ο υπήκοος τρίτης χώρας αποτελεί σοβαρή απειλή για τη δηµόσια τάξη, τη δηµόσια ασφάλεια ή την
εθνική ασφάλεια. Η κάθε περίπτωση επανεξετάζεται αυτεπαγγέλτως ανά τριετία.
3. Οι αρµόδιες αρχές εξετάζουν την ανάκληση ή την αναστολή
απαγόρευσης εισόδου όταν υπήκοος τρίτης χώρας για τον οποίο
έχει εκδοθεί απαγόρευση εισόδου σύµφωνα µε την παράγραφο
1 περίπτωση β’, υποβάλει αίτηση και µπορεί να αποδείξει ότι έχει
αναχωρήσει από το ελληνικό έδαφος συµµορφούµενος πλήρως
µε την απόφαση επιστροφής. Τα θύµατα εµπορίας ανθρώπων,
καθώς και τα θύµατα παράνοµης διακίνησης µεταναστών στα
οποία έχει χορηγηθεί άδεια διαµονής, σύµφωνα µε τα άρθρα 46
- 51 του ν. 3386/2005, δεν υπόκεινται σε απαγόρευση εισόδου,
εφόσον δεν αποτελούν απειλή για τη δηµόσια τάξη ή τη δηµόσια
ασφάλεια ή την εθνική ασφάλεια και υπό τον όρο ότι συµµορφώνονται πλήρως στην απόφαση επιστροφής που εκδίδεται σε
περίπτωση που απωλέσουν για οποιονδήποτε λόγο το δικαίωµα
διαµονής στη Χώρα. Οι αρµόδιες αρχές δύνανται να µην εκδίδουν, να αναστέλλουν ή να ανακαλούν την απαγόρευση εισόδου
για ανθρωπιστικούς λόγους ή λόγους δηµοσίου συµφέροντος,
σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 8 του
ν.3386/2005 και της κ.υ.α. 4000/4/32-ιβ’ της 4.9.2006.
4. Όταν εξετάζεται η έκδοση άδειας διαµονής ή άλλης άδειας
που παρέχει δικαίωµα διαµονής σε υπήκοο τρίτης χώρας, στον
οποίο έχει επιβληθεί απαγόρευση εισόδου από άλλο κράτοςµέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η αρµόδια υπηρεσία διαβουλεύεται µέσω του εθνικού Γραφείου SIRENE µε το κράτος-µέλος
που εξέδωσε την απαγόρευση εισόδου, µε βάση το δηµόσιο συµφέρον, σύµφωνα µε το άρθρο 25 της Σύµβασης Σένγκεν.
5. Οι διατάξεις των προηγούµενων παραγράφων εφαρµόζονται µε την επιφύλαξη του δικαιώµατος διεθνούς προστασίας
όπως ορίζεται στο άρθρο 2 στοιχείο α’ του π.δ.96/2008 (ΦΕΚ 152
Α’).
Άρθρο 27
Τύπος
(Άρθρο 12 της Οδηγίας)
1. Οι αποφάσεις επιστροφής και οι αποφάσεις απαγόρευσης
εισόδου, που εκδίδονται δυνάµει των διατάξεων του παρόντος
Κεφαλαίου, περιβάλλονται τον έγγραφο τύπο και περιλαµβάνουν
σαφή αιτιολογία, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας (ν.2690/1999, ΦΕΚ 45 Α’), όπως αυτός ισχύει
κάθε φορά. Οι προαναφερθείσες αποφάσεις κοινοποιούνται στον
ενδιαφερόµενο και αναφέρουν τους νοµικούς και πραγµατικούς
λόγους για την έκδοσή τους, καθώς και πληροφορίες για τα διαθέσιµα ένδικα µέσα. Οι πληροφορίες σχετικά µε την αιτιολογία
της απόφασης επιστροφής µπορούν να είναι περιορισµένες,
εφόσον αυτό απαιτείται για τη διαφύλαξη της εθνικής ασφάλειας, της άµυνας και της δηµόσιας ασφάλειας, καθώς και σε περιπτώσεις πρόληψης, διερεύνησης, βεβαίωσης και δίωξης
αξιόποινων πράξεων.
2. Οι αρµόδιες για το χειρισµό θεµάτων αλλοδαπών υπηρεσίες
εξασφαλίζουν, κατόπιν αιτήµατος του ενδιαφεροµένου, τη γρα-
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πτή ή προφορική µετάφραση των βασικών σηµείων των αποφάσεων επιστροφής, κατά τα αναφερόµενα στην παράγραφο 1, συµπεριλαµβανοµένων πληροφοριών σχετικά µε τα διαθέσιµα
ένδικα µέσα, σε γλώσσα που κατανοεί ή θεωρείται ευλόγως ότι
κατανοεί ο υπήκοος τρίτης χώρας.
3. Η παράγραφος 2 δεν εφαρµόζεται για τους υπηκόους τρίτης χώρας που έχουν εισέλθει παράνοµα στο ελληνικό έδαφος
και δεν τους έχει χορηγηθεί στη συνέχεια άδεια ή δικαίωµα να
παραµείνουν στην Ελλάδα. Στην περίπτωση αυτή, οι αποφάσεις
που αφορούν την επιστροφή κατά τα αναφερόµενα στην παράγραφο 1 εκδίδονται µέσω τυποποιηµένου εντύπου που προβλέπεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 1 της υπ’ αριθµ.
4000/4/46-α’ από 22.7.2009 κ.υ.α.. Το έντυπο αυτό µεταφράζεται σε τουλάχιστον πέντε από τις γλώσσες τις οποίες χρησιµοποιούν συχνότερα ή κατανοούν καλύτερα οι υπήκοοι τρίτης
χώρας που εισέρχονται παράνοµα στην ελληνική επικράτεια.
Άρθρο 28
Ένδικα βοηθήµατα
(Άρθρο 13 της Οδηγίας)
1. Κατά των αποφάσεων επιστροφής που εκδίδονται από τις
αστυνοµικές αρχές, οι υπήκοοι τρίτων χωρών µπορούν να ασκήσουν την ενδικοφανή προσφυγή του άρθρου 77 του ν.3386/2005.
Κατά των αποφάσεων επιστροφής που ενσωµατώνονται σε αποφάσεις απόρριψης του αιτήµατος χορήγησης ή ανανέωσης τίτλου διαµονής, καθώς και σε αποφάσεις ανάκλησης ισχύοντος
τίτλου διαµονής οι υπήκοοι τρίτων χωρών έχουν δικαίωµα προσφυγής σύµφωνα µε το άρθρο 24 του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας.
2. Τα διοικητικά όργανα που είναι αρµόδια να αποφαίνονται
επί των προσφυγών της παραγράφου 1 έχουν την αρµοδιότητα
να επανεξετάζουν αυτεπαγγέλτως, τόσο τη νοµιµότητα, όσο και
την ουσία των αποφάσεων επιστροφής και να αναστέλλουν προσωρινώς την εφαρµογή τους. Προσωρινή δικαστική προστασία
παρέχεται κατά τις διατάξεις του ν. 3900/2010 (ΦΕΚ 213 Α’) και
του π.δ.18/1989 (ΦΕΚ 8 Α’).
3. Οι αρµόδιες για θέµατα αλλοδαπών αρχές υποχρεούνται να
παρέχουν πληροφορίες και κάθε δυνατή συνδροµή στον υπήκοο
τρίτης χώρας που αιτείται νοµικές συµβουλές, εκπροσώπηση
από δικηγόρο και γλωσσική συνδροµή, προκειµένου να ασκήσει
τα δικαιώµατα του παρόντος άρθρου.
4. Η απαραίτητη νοµική βοήθεια και εκπροσώπηση παρέχεται
δωρεάν κατόπιν αιτήσεως, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
ν.3226/2004 (ΦΕΚ 24 Α’), εφόσον κατά την κρίση του δικαστή η
αίτηση ακύρωσης δεν είναι προδήλως απαράδεκτη ή προδήλως
αβάσιµη, κατ’ ανάλογη εφαρµογή του άρθρου 15 παράγραφοι 3
έως 6 της Οδηγίας 2005/85/ΕΚ, όπως ενσωµατώθηκε στην ελληνική έννοµη τάξη µε το π.δ.114/2010 (ΦΕΚ 195 Α’). Η ισχύς της
παραγράφου αυτής αρχίζει από 24.12.2011.
5. Αίτηση ακύρωσης κατά των αποφάσεων επιστροφής ασκείται σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 3068/2002
(ΦΕΚ 274 Α’), όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 49 του ν.
3900/2010.
Άρθρο 29
Εγγυήσεις εν όψει της επιστροφής
(Άρθρο 14 της Οδηγίας)
1. Κατά το χρονικό διάστηµα της οικειοθελούς αναχώρησης
υπηκόου τρίτης χώρας, το οποίο χορηγείται σύµφωνα µε το
άρθρο 22 και κατά το χρονικό διάστηµα που αναβάλλεται η αποµάκρυνση σύµφωνα µε το άρθρο 24 οι αρµόδιες κατά περίπτωση
αρχές µεριµνούν για να λαµβάνονται κατά το δυνατό µέτρα
ώστε: α) να εξασφαλίζεται η οικογενειακή ενότητα του υπηκόου
τρίτης χώρας µε τα µέλη της οικογένειάς του που βρίσκονται
στην Ελλάδα, β) να υπάρχει πρόσβαση των ανηλίκων στην υποχρεωτική εκπαίδευση, ανάλογα µε τη διάρκεια της διαµονής
τους, σύµφωνα µε το άρθρο 72 του ν.3386/2005, γ) να παρέχεται επείγουσα υγειονοµική περίθαλψη και η απαραίτητη θεραπευτική αγωγή, σύµφωνα µε το άρθρο 84 παρ. 1 του ν.3386/2005
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και δ) να λαµβάνονται υπόψη οι ιδιαίτερες ανάγκες των ευάλωτων ατόµων. Η κατάσταση των υπηκόων τρίτων χωρών που τελούν υπό κράτηση ρυθµίζεται από τις ειδικότερες διατάξεις των
άρθρων 31 και 32.
2. Στους υπηκόους τρίτων χωρών που αναφέρονται στην παράγραφο 1 χορηγούνται τα έγγραφα που προβλέπονται στην
παρ. 5 του άρθρου 22 και στην παρ. 4 του άρθρου 24.
Άρθρο 30
Κράτηση
(Άρθρο 15 της Οδηγίας)
1. Οι υπήκοοι τρίτης χώρας που υπόκεινται σε διαδικασίες επιστροφής, σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου 21, τίθενται υπό
κράτηση για την προετοιµασία της επιστροφής και τη διεκπεραίωση της διαδικασίας αποµάκρυνσης, µόνο εάν στη συγκεκριµένη περίπτωση δεν δύνανται να εφαρµοσθούν
αποτελεσµατικά άλλα επαρκή και λιγότερο επαχθή µέτρα, όπως
εκείνα που προβλέπονται στην παρ. 3 του άρθρου 22. Το µέτρο
της κράτησης εφαρµόζεται όταν: α) υπάρχει κίνδυνος διαφυγής
ή β) ο υπήκοος τρίτης χώρας αποφεύγει ή παρεµποδίζει την προετοιµασία της επιστροφής ή τη διαδικασία αποµάκρυνσης ή γ)
συντρέχουν λόγοι εθνικής ασφάλειας.
Η κράτηση επιβάλλεται και διατηρείται για το απολύτως αναγκαίο χρονικό διάστηµα διεκπεραίωσης της διαδικασίας αποµάκρυνσης, η οποία εξελίσσεται και εκτελείται µε τη δέουσα
επιµέλεια. Σε κάθε περίπτωση, για την επιβολή ή τη συνέχιση του
µέτρου της κράτησης λαµβάνεται υπόψη η διαθεσιµότητα κατάλληλων χώρων κράτησης και η δυνατότητα εξασφάλισης αξιοπρεπών συνθηκών διαβίωσης για τους κρατουµένους.
2. Η απόφαση κράτησης περιέχει πραγµατική και νοµική αιτιολόγηση, εκδίδεται εγγράφως, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην
παρ. 2 του άρθρου 76 του ν.3386/2005 και εφόσον δεν έχει εκδοθεί απόφαση επιστροφής, αυτή εκδίδεται εντός τριών (3) ηµερών. Ο υπήκοος τρίτης χώρας που κρατείται, παράλληλα µε τα
δικαιώµατα που έχει σύµφωνα µε τον Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας, µπορεί να προβάλει και αντιρρήσεις κατά της απόφασης
κράτησης ή παράτασης της κράτησής του ενώπιον του προέδρου ή του υπ’ αυτού οριζόµενου πρωτοδίκη του διοικητικού
πρωτοδικείου, στην Περιφέρεια του οποίου κρατείται. Κατά τα
λοιπά για την αίτηση αντιρρήσεων εφαρµόζονται αναλόγως οι
διατάξεις των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 76 του
ν.3386/2005 (ΦΕΚ 212 Α’), όπως αντικαταστάθηκαν µε το άρθρο
55 του ν. 3900/2010 (ΦΕΚ 213 Α’). Η απόφαση επί της αίτησης
αντιρρήσεων µπορεί να ανακληθεί, ύστερα από αίτηση των διαδίκων, αν η αίτηση ανάκλησης στηρίζεται σε νέα στοιχεία, κατ’
εφαρµογή του άρθρου 205 παρ. 5 του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ικονοµίας. Για τα δικαιώµατά του σύµφωνα µε την παράγραφο αυτή
ο υπήκοος τρίτης χώρας ενηµερώνεται αµέσως. Ο υπήκοος τρίτης χώρας, απολύεται αµέσως εάν διαπιστωθεί ότι η κράτησή
του δεν είναι νόµιµη.
3. Σε κάθε περίπτωση η συνδροµή των προϋποθέσεων της
κράτησης επανεξετάζεται αυτεπαγγέλτως, ανά τρίµηνο, από το
όργανο που εξέδωσε την απόφαση κράτησης. Σε περίπτωση παράτασης της διάρκειας της κράτησης, οι σχετικές αποφάσεις
διαβιβάζονται στον πρόεδρο ή τον υπ’ αυτού οριζόµενο πρωτοδίκη του διοικητικού πρωτοδικείου της παρ. 2, ο οποίος κρίνει
για τη νοµιµότητα της παράτασης της κράτησης και εκδίδει παραχρήµα την απόφασή του την οποία διατυπώνει συνοπτικώς σε
τηρούµενο πρακτικό, αντίγραφο του οποίου διαβιβάζει αµέσως
στην αρµόδια αστυνοµική αρχή.
4. Όταν καθίσταται πρόδηλο ότι δεν υφίσταται πλέον λογικά
προοπτική αποµάκρυνσης για νοµικούς ή άλλους λόγους ή όταν
παύουν να ισχύουν οι όροι της παραγράφου 1, η κράτηση αίρεται και ο υπήκοος τρίτης χώρας απολύεται αµέσως.
5. Η κράτηση συνεχίζεται για το χρονικό διάστηµα που πληρούνται οι όροι της παραγράφου 1 και είναι αναγκαία για να διασφαλισθεί η επιτυχής αποµάκρυνση. Το ανώτατο όριο κράτησης
δεν µπορεί να υπερβαίνει το εξάµηνο.
6. Το χρονικό όριο της παραγράφου 5 µπορεί να παραταθεί
για περιορισµένο µόνο χρόνο που δεν υπερβαίνει τους δώδεκα

µήνες, στις περιπτώσεις κατά τις οποίες παρά τις εύλογες προσπάθειες των αρµόδιων υπηρεσιών η επιχείρηση αποµάκρυνσης
είναι πιθανόν να διαρκέσει περισσότερο επειδή: α) ο υπήκοος
της τρίτης χώρας αρνείται να συνεργασθεί ή β) καθυστερεί η
λήψη των αναγκαίων εγγράφων από τρίτες χώρες.
Άρθρο 31
Όροι κράτησης
(Άρθρο 16 της Οδηγίας)
1. Η κράτηση λαµβάνει χώρα, κατά κανόνα, σε ειδικές εγκαταστάσεις. Σε κάθε περίπτωση, οι υπό κράτηση υπήκοοι τρίτων
χωρών κρατούνται χωριστά από τους κρατούµενους του κοινού
ποινικού δικαίου.
2. Επιτρέπεται στους υπό κράτηση υπηκόους τρίτων χωρών,
κατόπιν αιτήµατος, να έρχονται σε επαφή µε τους νόµιµους αντιπροσώπους τους, τα µέλη της οικογένειάς τους και τις αρµόδιες
προξενικές αρχές.
3. Στους υπό κράτηση υπηκόους τρίτων χωρών παρέχεται
επείγουσα υγειονοµική περίθαλψη και η απαραίτητη θεραπευτική αγωγή. Ιδιαίτερη µέριµνα λαµβάνεται στις περιπτώσεις ευάλωτων ατόµων.
4. Οι σχετικές και αρµόδιες εθνικές, διεθνείς και Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις και όργανα έχουν τη δυνατότητα να επισκέπτονται τις εγκαταστάσεις κράτησης που αναφέρονται στην
παράγραφο 1, στο βαθµό που χρησιµοποιούνται για την κράτηση
υπηκόων τρίτων χωρών σύµφωνα µε το παρόν κεφάλαιο. Οι επισκέψεις αυτές υπόκεινται σε αδειοδότηση από την αρµόδια για
τη φύλαξη της εγκατάστασης αστυνοµική αρχή.
5. Οι υπό κράτηση υπήκοοι τρίτων χωρών λαµβάνουν συστηµατικά πληροφορίες στις οποίες επεξηγείται ο κανονισµός που
εφαρµόζεται στην εγκατάσταση και ορίζονται τα δικαιώµατα και
οι υποχρεώσεις τους. Οι πληροφορίες αυτές περιλαµβάνουν και
το δικαίωµά τους να έρχονται σε επαφή µε τις οργανώσεις και τα
όργανα που αναφέρονται στην παράγραφο 4.
Άρθρο 32
Κράτηση ανηλίκων και οικογενειών
(Άρθρο 17 της Οδηγίας)
1. Οι ασυνόδευτοι ανήλικοι και οι οικογένειες µε ανήλικους
κρατούνται, ως έσχατη λύση, µόνο εφόσον δεν µπορούν να
εφαρµοσθούν για τον ίδιο σκοπό άλλα επαρκή αλλά λιγότερο
επαχθή µέτρα και για το ελάχιστο απαιτούµενο χρονικό διάστηµα.
2. Στις οικογένειες που κρατούνται σε αναµονή της αποµάκρυνσής τους παρέχεται χωριστό κατάλυµα, µε το οποίο εξασφαλίζεται επαρκής ιδιωτική ζωή.
3. Οι υπό κράτηση ανήλικοι έχουν τη δυνατότητα να ασχολούνται µε δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου, όπως δραστηριότητες παιγνιδιού και ψυχαγωγικές δραστηριότητες που
αρµόζουν στην ηλικία τους και, ανάλογα µε τη διάρκεια της παραµονής τους, έχουν πρόσβαση στην εκπαίδευση, σύµφωνα µε
το άρθρο 72 του ν. 3386/ 2005.
4. Στους ασυνόδευτους ανήλικους παρέχεται κατά το δυνατόν
κατάλυµα σε ιδρύµατα τα οποία διαθέτουν προσωπικό και εγκαταστάσεις που λαµβάνουν υπόψη τις ανάγκες προσώπων της ηλικίας τους.
5. Τα βέλτιστα συµφέροντα του παιδιού λαµβάνονται πρωτίστως υπόψη κατά την κράτηση ανηλίκων σε αναµονή αποµάκρυνσης.
Άρθρο 33
Καταστάσεις έκτακτης ανάγκης
(Άρθρο 18 της Οδηγίας)
1. Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες ο εξαιρετικά υψηλός αριθµός υπηκόων τρίτων χωρών προς επιστροφή δηµιουργεί απρόβλεπτο υψηλό φόρτο για το δυναµικό της εγκατάστασης
κράτησης ή στο διοικητικό ή δικαστικό προσωπικό της χώρας
µπορεί, ενόσω διαρκεί η έκτακτη κατάσταση, να αποφασισθεί η
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επιµήκυνση της προθεσµίας δικαστικής εξέτασης του άρθρου 30
παράγραφος 2 και να λαµβάνονται επείγοντα µέτρα όσον αφορά
τις συνθήκες κράτησης, κατά παρέκκλιση από τα προβλεπόµενα
στο άρθρο 31 παράγραφος 1 και στο άρθρο 32 παράγραφος 2.
2. Στις ως άνω περιπτώσεις, στις οποίες λαµβάνονται έκτακτα
µέτρα, οι αρµόδιες αρχές ενηµερώνουν σχετικώς την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή. Επίσης, η Επιτροπή ενηµερώνεται αµέσως µόλις παύσουν να ισχύουν οι λόγοι για την εφαρµογή των έκτακτων µέτρων.
3. Καµία διάταξη του παρόντος άρθρου δεν µπορεί να ερµηνευθεί ότι επιτρέπει στις κατά περίπτωση αρµόδιες αρχές να παρεκκλίνουν από τη γενική υποχρέωση να λαµβάνουν όλα τα
κατάλληλα µέτρα είτε γενικά είτε ειδικά, ώστε να εξασφαλίζεται
η εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από το παρόν
Κεφάλαιο.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆’
ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ
Άρθρο 34
Επανεισδοχή
Για τους υπηκόους τρίτων χωρών που εξαιρούνται της εφαρµογής του Κεφαλαίου Γ’ σύµφωνα µε το άρθρο 17 παράγραφος
2 εδάφιο α’ εφαρµόζονται άµεσα, µετά την παράνοµη διέλευση,
οι όροι και οι διαδικασίες επανεισδοχής των σχετικών διεθνών
συµφωνιών που δεσµεύουν τη χώρα αυτοτελώς ή στο πλαίσιο
συµµετοχής της στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή απορρέουν από κανόνες του διεθνούς εθιµικού δικαίου, καθώς και οι ισχύουσες διατάξεις του ν. 3386/2005 (ΦΕΚ 212 Α’).
Άρθρο 35
Ρύθµιση θεµάτων επιστροφών
1. Οι αποφάσεις επιστροφής και κάθε σχετικό µε αυτές στοιχείο, όπως η συµµόρφωση του υπηκόου τρίτης χώρας προς την
υποχρέωση οικειοθελούς αναχώρησης εντός της τεθείσας προθεσµίας και η υλοποίηση της αποµάκρυνσης καταχωρούνται
άµεσα από τις αρµόδιες Υπηρεσίες στα οικεία ηλεκτρονικά αρχεία ή µητρώα, που αυτές τηρούν σύµφωνα µε το νόµο, και τα
οποία, σε περίπτωση συµµετοχής περισσότερων υπηρεσιών στη
διαδικασία επιστροφής, τελούν σε πλήρη λειτουργική διασύνδεση µεταξύ τους.
2. Για την ενηµέρωση του υπηκόου τρίτης χώρας επί της απόφασης επιστροφής, σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του άρθρου
27, οι αρµόδιες υπηρεσίες µπορούν να απευθύνονται και να αξιοποιούν τη συνεισφορά φορέων και οργανώσεων της κοινωνίας
των πολιτών, αλλά και προσώπων που διαθέτουν τις κατάλληλες
γνώσεις για την επαρκή διαµεσολάβηση και επικοινωνία µεταξύ
των υπηρεσιών και του ενδιαφεροµένου.
3. Οι ειδικές εγκαταστάσεις όπου κρατούνται οι υπήκοοι τρίτων χωρών κατ’ εφαρµογή του άρθρου 31 ιδρύονται µε κοινή
απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, Οικονοµικών, Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης και Προστασίας του Πολίτη και υπάγονται στην αρµοδιότητα του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και της Ελληνικής Αστυνοµίας. Με την ίδια απόφαση ρυθµίζονται οι
λεπτοµέρειες λειτουργίας των εγκαταστάσεων αυτών.
4. Οι υπηρεσίες υγειονοµικής περίθαλψης και θεραπευτικής
αγωγής της παραγράφου 3 του άρθρου 31 µπορούν επικουρικώς να παρέχονται και από Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις ή άλλους αρµόδιους φορείς.
Άρθρο 36
Ρύθµιση θεµάτων οικειοθελούς αναχώρησης
1. Η παράταση της προθεσµίας οικειοθελούς αναχώρησης
σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του άρθρου 22 γίνεται κατόπιν
σχετικής αίτησης του υπηκόου τρίτης χώρας, η οποία υποβάλλεται πριν τη λήξη της αρχικής προθεσµίας και εξετάζεται κατά
προτεραιότητα εντός δεκαπέντε (15) ηµερών από την υποβολή
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της, κατά τη διάρκεια της οποίας η προθεσµία οικειοθελούς αναχώρησης λογίζεται ως σιωπηρώς παραταθείσα. Στην περίπτωση
µη απάντησης της αρµόδιας υπηρεσίας εντός της τεθείσας προθεσµίας, η παράταση συνεχίζει να ισχύει έως ότου η αρµόδια
αρχή αποφανθεί επί του αιτήµατος. Η παράταση της προθεσµίας
χορηγείται µόνο για τη διευθέτηση των εκκρεµών υποχρεώσεων
που απορρέουν από τις περιστάσεις αυτές, ενόψει της αναχώρησης. Κατά τη διάρκεια της ως άνω προθεσµίας ο υπήκοος τρίτης χώρας δεν έχει δικαίωµα πρόσβασης σε προγράµµατα
κοινωνικής ένταξης, ενώ το ως άνω χρονικό διάστηµα διαµονής
του υπηκόου τρίτης χώρας, στο πλαίσιο της παράτασης οικειοθελούς αναχώρησης, δεν µπορεί να συνυπολογιστεί στην περίπτωση εφαρµογής των διατάξεων του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49 Α’)
περί πρόσβασης στην ελληνική ιθαγένεια.
2. Η προθεσµία της οικειοθελούς αναχώρησης αρχίζει από την
επίδοση της σχετικής απόφασης ή από την ηµεροµηνία αποδεδειγµένης ειδοποίησης του ενδιαφερόµενου να προσέλθει να την
παραλάβει, σε περίπτωση που αρνείται να πράξει τούτο αµελλητί ή µετά την πάροδο διµήνου από της εκδόσεως της σχετικής
απόφασης σε περίπτωση που ο ενδιαφερόµενος δεν ανευρέθη
παρότι έγινε επανειληµµένως προσπάθεια µε βάση τα δηλωθέντα
από τον ίδιο στοιχεία επικοινωνίας. Σε περίπτωση µη εµπρόθεσµης υποβολής από τον υπήκοο τρίτης χώρας αιτήµατος ανανέωσης άδειας διαµονής, η αρµόδια αρχή εκδίδει απόφαση
επιστροφής του υπηκόου τρίτης χώρας προβλέποντας αυτοδικαίως χρονικό διάστηµα για την οικειοθελή αναχώρησή του. Η
ανωτέρω απόφαση επιστροφής εκδίδεται από την κατά περίπτωση αρµόδια αρχή του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης ή της κατά τόπον
αρµόδιας υπηρεσίας αλλοδαπών και µετανάστευσης. Κατά τα
λοιπά ισχύουν οι διατάξεις της παραγράφου 1. Η κατά περίπτωση αρµόδια αρχή του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης ή η κατά τόπον αρµόδια
Υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης µετά το πέρας της
προθεσµίας για την οικειοθελή αναχώρηση, καθώς και στις περιπτώσεις αδυναµίας γνωστοποίησης (επίδοσης) της απόφασης
στον ενδιαφερόµενο υπήκοο τρίτης χώρας, ιδίως λόγω ανακριβούς διεύθυνσης, ενηµερώνει εντός τριών (3) ηµερών από την
παρέλευση της προθεσµίας την αρµόδια αστυνοµική αρχή, για
την έναρξη της διαδικασίας επιστροφής µε αποµάκρυνση.
3. Στις αποφάσεις επιστροφής µε τις οποίες χορηγείται προθεσµία οικειοθελούς αναχώρησης αναγράφεται υποχρεωτικά η
διεύθυνση κατοικίας του υπηκόου τρίτης χώρας, ο οποίος οφείλει να γνωστοποιεί στην Υπηρεσία που εξέδωσε την πράξη κάθε
µεταβολή της διεύθυνσής του, κατά το χρονικό αυτό διάστηµα.
4. Αρµόδια για την επιβεβαίωση της οικειοθελούς αναχώρησης είναι η αρχή που εξέδωσε την απόφαση επιστροφής. Προς
τούτο, η αρχή αυτή µπορεί να συνεργάζεται µε τις αστυνοµικές
ή δηµοτικές αρχές του τόπου κατοικίας ή διαµονής του αλλοδαπού, καθώς και κάθε άλλη αρχή ή φορέα που δύναται να παράσχει σχετική πληροφόρηση, όπως οι προξενικές και διπλωµατικές
αρχές, οι αστυνοµικές αρχές των αεροδροµίων, τα φυσικά και
νοµικά πρόσωπα που αναπτύσσουν οικονοµική δραστηριότητα
στον τοµέα της µεταφοράς προσώπων, οι διεθνείς οργανισµοί
και Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις που αναπτύσσουν δράση στον
τοµέα της µετανάστευσης και οι αστυνοµικοί σύνδεσµοι.
5. Οι αρµόδιες αρχές, στο πλαίσιο της ευρύτερης προγραµµατικής συνεργασίας τους µε τους οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου βαθµού, µπορούν να αναθέτουν στις οικείες
αρχές της ∆ηµοτικής Αστυνοµίας την αρµοδιότητα επίδοσης των
ανωτέρω διοικητικών πράξεων στους ενδιαφερόµενους υπηκόους τρίτων χωρών.
Άρθρο 37
Ρύθµιση θεµάτων αποµάκρυνσης
1. Στην περίπτωση που κατά τη διάρκεια της προθεσµίας οικειοθελούς αναχώρησης ανακύψει οποιοσδήποτε από τους λόγους που αναφέρονται στην παρ. 4 του άρθρου 22, καθώς και
στην περίπτωση που ο υπήκοος τρίτης χώρας παραβιάσει τις
υποχρεώσεις που του έχουν επιβληθεί κατά τη διάρκεια της πε-
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ριόδου οικειοθελούς αναχώρησης ή της παράτασής της, δυνάµει
των διατάξεων του άρθρου 22 παρ. 3, η απόφαση επιστροφής
εκτελείται αµέσως και η χορήγηση προθεσµίας οικειοθελούς
αναχώρησης ή η παράταση της προθεσµίας αυτής θεωρούνται
αυτοδικαίως ανακληθείσες.
2. Για την κάλυψη των δαπανών της αποµάκρυνσης εφαρµόζονται αναλογικώς οι διατάξεις του άρθρου 80 του ν. 3386/2005
και της υπ’ αριθµ. 4000/4/46-α’ από 27.7.2009 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 1535 Β’).
3. Η αρµόδια αρχή αξιολογεί το εφικτό της αποµάκρυνσης σε
κάθε περίπτωση µε βάση τα ειδικότερα στοιχεία, που επικαλείται
ο ενδιαφερόµενος, συνεκτιµώντας όλες τις διαθέσιµες πληροφορίες αναφορικά µε την ακολουθητέα πρακτική εκάστης τρίτης
χώρας, ως προς τη συνεργασία σε θέµατα επανεισδοχής. Προς
το σκοπό αυτόν η αρµόδια αρχή µπορεί να ζητά τη συνδροµή
του αρµόδιου Τµήµατος της Υπηρεσίας Ασύλου.
4. Αν διαπιστωθεί παραβίαση των υποχρεώσεων που έχουν επιβληθεί σε υπήκοο τρίτης χώρας µε βάση το άρθρο 22 παρ. 3, η
απόφαση επιστροφής εκτελείται αµέσως και η απόφαση αναβολής της αποµάκρυνσης θεωρείται αυτοδικαίως ανακληθείσα.
Εφόσον η αποµάκρυνση δεν είναι τεχνικώς δυνατή επιβάλλονται
µε νέα απόφαση πρόσθετοι περιοριστικοί όροι, όπως προβλέπονται στο άρθρο 22 παρ. 3, ενώ σε περίπτωση υποτροπής µπορεί να επιβληθεί µέχρι και διοικητική κράτηση, µε την επιφύλαξη
των προβλεπόµενων στο άρθρο 30 χρονικών ορίων.
5. Σε περίπτωση αδυναµίας των αρµόδιων κατά περίπτωση
αρχών να διασφαλίσουν µε ίδιους πόρους ή µέσα ότι οι υπήκοοι
τρίτων χωρών των οποίων η αποµάκρυνση έχει αναβληθεί, απολαµβάνουν κατά το χρονικό διάστηµα της αναβολής, στοιχειώδεις όρους αξιοπρεπούς προσωρινής στέγασης σε
εγκαταστάσεις δηµόσιου ή κοινωφελούς χαρακτήρα και γενικότερα ότι καλύπτουν τις άµεσες βιοτικές τους ανάγκες, µπορεί να
επιτραπεί, µετά από σχετική άδεια, να απασχολούνται ως µισθωτοί σε τοµείς απασχόλησης σε συγκεκριµένες περιοχές της
Χώρας. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µετά από πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και
Προστασίας του Πολίτη, καθορίζονται οι τοµείς απασχόλησης
και οι περιοχές της Χώρας όπου µπορούν να ασχολούνται ως µισθωτοί οι υπήκοοι τρίτων χωρών των οποίων έχει αναβληθεί η
αποµάκρυνση, το καθεστώς της ασφαλιστικής τους κάλυψης, οι
όροι, οι προϋποθέσεις, οι διαδικασίες και τα αρµόδια για τη χορήγηση της άδειας εργασίας όργανα, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα. Σε κάθε περίπτωση, κατά τη διάρκεια του χρόνου
αναβολής της αποµάκρυνσης ο υπήκοος τρίτης χώρας δεν έχει
δικαίωµα πρόσβασης σε προγράµµατα κοινωνικής ένταξης, ενώ
το ως άνω χρονικό διάστηµα διαµονής του υπηκόου τρίτης
χώρας δεν µπορεί να συνυπολογιστεί στην περίπτωση εφαρµογής των διατάξεων του ν. 3838/2010 περί πρόσβασης στην ελληνική ιθαγένεια ή στην περίπτωση εφαρµογής διατάξεων που
αφορούν την πρόσβαση σε καθεστώς µακροχρόνιας διαµονής.
Άρθρο 38
Ρύθµιση θεµάτων απαγόρευσης εισόδου
1. Η απαγόρευση εισόδου του άρθρου 26 επιβάλλεται µε την
εγγραφή στον κατάλογο ανεπιθύµητων αλλοδαπών που τηρείται
στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, σύµφωνα µε το άρθρο
82 του ν. 3386/2005 και του Κεφαλαίου IV του Κανονισµού (ΕΚ)
αριθµ. 1987/2006 σχετικά µε τη δηµιουργία, τη λειτουργία και τη
χρήση του Συστήµατος Πληροφοριών Σένγκεν δεύτερης γενιάς
(ΕΕ L 381/28.12.2006). Η κάθε περίπτωση επανεξετάζεται αυτεπαγγέλτως ανά τριετία.
2. Ως πλήρης συµµόρφωση µε την απόφαση επιστροφής για
την εφαρµογή της παραγράφου 3 του άρθρου 26 λογίζεται και η
οικειοθελής αναχώρηση του υπηκόου τρίτης χώρας που τελεί
υπό καθεστώς αναβολής αποµάκρυνσης, καθώς και η οικειοθελής αναχώρηση του υπηκόου τρίτης χώρας µετά το πέρας της
σχετικής προθεσµίας, εφόσον η καθυστέρηση αυτή οφείλεται σε
λόγους ανωτέρας βίας. Η αίτηση ανάκλησης ή αναστολής απαγόρευσης εισόδου υποβάλλεται µέσω των ελληνικών προξενι-

κών αρχών του τόπου διαµονής του ενδιαφεροµένου.
Άρθρο 39
Εξουσιοδοτική διάταξη
Με απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη και των
κατά περίπτωση συναρµόδιων Υπουργών µπορεί να ρυθµίζεται
κάθε ειδικότερο θέµα που αναφέρεται στην εφαρµογή της παραγράφου 1 του άρθρου 21 και των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 22.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’
ΛΟΙΠΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 40
Επιστροφή υπηκόων κρατών-µελών της Ε.Ε. και µελών
των οικογενειών τους, καθώς και µελών
οικογένειας Έλληνα πολίτη
1. Για την επιστροφή προσώπων που απολαµβάνουν του κοινοτικού δικαιώµατος της ελεύθερης κυκλοφορίας σύµφωνα µε
το άρθρο 2 παράγραφος 5 του Κώδικα Συνόρων Σένγκεν, καθώς
και τις διατάξεις του π.δ. 106/2007 (ΦΕΚ 135 Α’), ισχύουν οι διατάξεις του Κεφαλαίου Γ’ του παρόντος νόµου που αφορούν τα
όργανα, τις διαδικασίες, τις διαδικαστικές εγγυήσεις και τη δικαστική προστασία των υπό επιστροφή αλλοδαπών, µε την επιφύλαξη ότι στα άρθρα 22 έως 24 του π.δ. 106/2007 δεν
περιέχονται ευνοϊκότερες διατάξεις.
2. Ως προς τις ουσιαστικές προϋποθέσεις και όρους έκδοσης
των αποφάσεων επιστροφής σε βάρος των προσώπων που αναφέρονται στην προηγούµενη παράγραφο, εξακολουθούν να
εφαρµόζονται οι διατάξεις των άρθρων 22 έως 24 του π.δ.
106/2007 (ΦΕΚ 135 Α’).
3. Οι ρυθµίσεις των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου εφαρµόζονται και στις περιπτώσεις µελών οικογένειας Έλληνα πολίτη.
Άρθρο 41
Προστασία από την επιστροφή
1. Απαγορεύεται η επιστροφή αλλοδαπού εφόσον:
α. Είναι ανήλικος και οι γονείς ή τα πρόσωπα που έχουν την
επιµέλειά του διαµένουν νόµιµα στην Ελλάδα.
β. Είναι γονέας ηµεδαπού ανηλίκου και έχει την επιµέλεια ή
έχει υποχρέωση διατροφής, την οποία εκπληρώνει.
γ. Έχει υπερβεί το 80ό έτος της ηλικίας του.
δ. Του έχει χορηγηθεί καθεστώς διεθνούς προστασίας ή έχει
ζητήσει την παροχή τέτοιου καθεστώτος και το αίτηµά του δεν
έχει κριθεί οριστικά, υπό την επιφύλαξη των άρθρων 32 και 33
της Σύµβασης της Γενεύης του 1951.
ε. Είναι ανήλικος στον οποίο έχουν επιβληθεί αναµορφωτικά
µέτρα µε απόφαση του ∆ικαστηρίου Ανηλίκων.
στ. ∆ιαπιστώνεται η οµογενειακή του ιδιότητα.
Στην απαγόρευση της επιστροφής περιλαµβάνονται και οι
έγκυες γυναίκες κατά τη διάρκεια της κύησης και για έξι µήνες
µετά τον τοκετό.
2. ∆εν απαγορεύεται η επιστροφή στις περιπτώσεις β’, γ’ και
στ’ της προηγούµενης παραγράφου, όταν ο αλλοδαπός είναι επικίνδυνος για τη δηµόσια τάξη ή την εθνική ασφάλεια ή τη δηµόσια υγεία.
3. Στις περιπτώσεις ασυνόδευτων ανηλίκων εφαρµόζονται οι
διατάξεις του άρθρου 32 και του άρθρου 25.
4. Η προστασία που παρέχουν οι διατάξεις του παρόντος άρθρου καταλαµβάνουν και τα πρόσωπα που τελούν εκτός του πεδίου εφαρµογής του Κεφαλαίου Γ’ του παρόντος νόµου.
Άρθρο 42
Τροποποιήσεις στις διατάξεις του ν. 3386/2005
1. Το άρθρο 44 του ν. 3386/2005 αντικαθίσταται ως εξής:
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«Άρθρο 44
Χορήγηση και ανανέωση αδειών διαµονής
για ανθρωπιστικούς λόγους
1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης επιτρέπεται να χορηγείται άδεια διαµονής
για λόγους ανθρωπιστικής φύσεως σε υπηκόους τρίτων χωρών
που εµπίπτουν σε κάποια από τις παρακάτω κατηγορίες, εφόσον
αυτοί δεν αποτελούν κίνδυνο για τη δηµόσια τάξη και ασφάλεια:
α. Θύµατα εµπορίας ανθρώπων που δεν συνεργάζονται µε τις
διωκτικές αρχές, εφόσον υφίσταται σχετική πράξη χαρακτηρισµού από τον αρµόδιο Εισαγγελέα Πρωτοδικών κατά τα οριζόµενα στην παράγραφο 2 περίπτωση α’ του άρθρου 1.
β. Θύµατα εγκληµατικών πράξεων, οι οποίες προβλέπονται
στα άρθρα 1 και 2 του ν. 927/1979 (ΦΕΚ 139 Α’) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 16 του ν. 3304/2005 (ΦΕΚ 16 Α’), εφόσον
έχει ασκηθεί γι’ αυτές ποινική δίωξη και µέχρι να εκδοθεί δικαστική απόφαση. Εάν τα ανωτέρω πρόσωπα υποβάλλονται σε θεραπευτική αγωγή, η άδεια διαµονής εξακολουθεί να χορηγείται
για όσο χρονικό διάστηµα διαρκεί η θεραπεία τους.
γ. Ενήλικοι, θύµατα ενδοοικογενειακής βίας ή ανίκανοι να επιµεληθούν των υποθέσεών τους εξαιτίας λόγων υγείας ή ανήλικοι
που αποδεδειγµένα χρήζουν προστατευτικών µέτρων και φιλοξενούνται από ιδρύµατα ή άλλα νοµικά πρόσωπα κοινωφελούς
σκοπού, εφόσον η επιστροφή τους σε ασφαλές περιβάλλον είναι
αδύνατη.
δ. Ανήλικοι, η επιµέλεια των οποίων έχει ανατεθεί µε απόφαση
ελληνικού δικαστηρίου ή αλλοδαπού δικαστηρίου, που αναγνωρίζεται από τις ελληνικές αρχές, σε οικογένειες Ελλήνων ή οικογένειες υπηκόων τρίτων χωρών µε νόµιµη διαµονή στη Χώρα ή
για τα οποία είναι εκκρεµής διαδικασία υιοθεσίας ενώπιον των
ελληνικών αρχών.
ε. Θύµατα εργατικών ατυχηµάτων και λοιπών ατυχηµάτων που
καλύπτονται από την ελληνική νοµοθεσία, για όσο χρονικό διάστηµα διαρκεί η θεραπεία ή λαµβάνουν σύνταξη για την ίδια
αιτία. Προϋπόθεση για την υποβολή του αιτήµατος για τη χορήγηση της άδειας διαµονής σε πρόσωπα της εν λόγω κατηγορίας
είναι η κατοχή από τον αιτούντα ισχυρής άδειας διαµονής, εκτός
εάν πρόκειται για θύµατα ιδιαίτερα καταχρηστικών όρων εργασίας και η παραµονή τους στη χώρα είναι αναγκαία για την εκκαθάριση των έναντι αυτών εργοδοτικών υποχρεώσεων.
στ. Πάσχοντες από σοβαρά προβλήµατα υγείας. Η συνδροµή
σοβαρών προβληµάτων υγείας, καθώς και η διάρκεια της θεραπείας, διαπιστώνονται µε πρόσφατο ιατρικό πιστοποιητικό. Σε περίπτωση, κατά την οποία το πρόβληµα υγείας αναφέρεται σε
λοιµώδες νόσηµα, για την έκδοση της ανωτέρω απόφασης απαιτείται σύµφωνη γνώµη του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ότι δεν συντρέχει κίνδυνος για τη δηµόσια υγεία.
Προϋπόθεση για τη χορήγηση της άδειας διαµονής για πρόσωπα
που πάσχουν από σοβαρά προβλήµατα υγείας είναι η κατοχή
από τον αιτούντα ισχυρής άδειας διαµονής.
ζ. Ανήλικοι φιλοξενούµενοι σε οικοτροφεία, που λειτουργούν
υπό την εποπτεία των αρµόδιων Υπουργείων.
η. Ενήλικοι που γεννήθηκαν στην Ελλάδα, καθώς και όσοι φοίτησαν σε έξι τουλάχιστον τάξεις ελληνικού σχολείου πριν ενηλικιωθούν, εφόσον εξακολουθούν να διαµένουν µόνιµα στη χώρα.
θ. Σύζυγοι, γονείς ανήλικων ηµεδαπών και συντηρούµενα µέλη
οικογένειας Έλληνα πολίτη.
Προϋπόθεση για τη χορήγηση άδειας διαµονής σε πρόσωπα
των παραπάνω κατηγοριών είναι η κατοχή διαβατηρίου, έστω και
εάν αυτό έχει λήξει. Άδεια διαµονής χορηγείται και στις περιπτώσεις διαπιστωµένης αντικειµενικής αδυναµίας εφοδιασµού
του ενδιαφεροµένου µε διαβατήριο εφόσον αυτή διαπιστώνεται,
κατόπιν αιτιολογηµένης αίτησης του ενδιαφεροµένου και γνώµης της αρµόδιας Επιτροπής, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο
άρθρο 84 του ν. 3386/2005.
Η διάρκεια της αρχικής άδειας διαµονής της περίπτωσης α’
είναι ετήσια και µπορεί να ανανεώνεται κάθε φορά για δύο (2)
έτη µόνο µε την προϋπόθεση ότι συνεχίζεται η διερεύνηση της
σχετικής ποινικής διαδικασίας. Σε περίπτωση που η διαδικασία
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αυτή περατωθεί µε οποιονδήποτε τρόπο ή τεθεί στο αρχείο, η
άδεια διαµονής µπορεί να ανανεωθεί για έναν από τους λοιπούς
λόγους του παρόντος ύστερα από γνώµη Επιτροπής της παραγράφου 1 του άρθρου 89 και µόνο εφόσον κρίνεται σκόπιµη εκ
των εν γένει περιστάσεων και των στοιχείων του φακέλου ότι συντρέχει εξαιρετικός λόγος προς τούτο.
Η διάρκεια της αρχικής άδειας διαµονής των περιπτώσεων β’,
γ’, δ’ και ζ’ είναι ετήσια και µπορεί να ανανεώνεται κάθε φορά για
δύο (2) έτη εφόσον πληρούνται οι ίδιες προϋποθέσεις. Η διάρκεια της άδειας διαµονής των περιπτώσεων ε’ και στ’ είναι διετής
και µπορεί να ανανεώνεται ανά διετία εφόσον πληρούνται οι ίδιες
προϋποθέσεις. Η διάρκεια της άδειας διαµονής των περιπτώσεων η’ και θ’ είναι ετήσια και µπορεί να ανανεωθεί µόνο για έναν
από τους λοιπούς λόγους του παρόντος νόµου.
Για την εξέταση αιτήµατος χορήγησης άδειας διαµονής σύµφωνα µε την παρούσα παράγραφο δεν καταβάλλεται παράβολο,
εκτός των περιπτώσεων η’ και θ’ για τις οποίες καταβάλλεται παράβολο ύψους 150 ευρώ.
Οι κάτοχοι άδειας διαµονής των περιπτώσεων α’, β’, η’, καθώς
και όσοι αποκτούν άδεια διαµονής ως σύζυγοι Ελλήνων πολιτών
µε βάση την περίπτωση του στοιχείου θ’ έχουν δικαίωµα να εργαστούν µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας ή να παρέχουν υπηρεσίες ή έργο.
2. Ο Υπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής
∆ιακυβέρνησης µπορεί κατ’ εξαίρεση να χορηγεί µετά από γνώµη
Επιτροπής της παραγράφου 1 του άρθρου 89 άδεια διαµονής
διάρκειας ενός (1) έτους σε υπηκόους τρίτων χωρών που διαµένουν στην Ελλάδα και αποδεικνύουν ότι έχουν αναπτύξει ιδιαίτερους δεσµούς µε τη Χώρα, εφόσον δεν συντρέχουν στο
πρόσωπό τους λόγοι δηµόσιας τάξης. Η άδεια διαµονής για εξαιρετικούς λόγους µπορεί να ανανεώνεται µόνο για έναν από τους
λοιπούς λόγους του παρόντος νόµου.
Αίτηµα χορήγησης άδειας για εξαιρετικούς λόγους εξετάζεται
µόνο εφόσον ο ενδιαφερόµενος υπήκοος τρίτης χώρας προσκοµίζει: (α) θεώρηση εισόδου ή άδειας διαµονής έστω και εάν
αυτές έχουν λήξει, (β) διαβατήριο σε ισχύ, (γ) παράβολο ύψους
300 ευρώ, καθώς και (δ) έγγραφα που στοιχειοθετούν ότι έχουν
αναπτύξει ιδιαίτερους δεσµούς µε τη Χώρα, οι οποίοι καθιστούν
αναγκαία την παραµονή του εντός της ελληνικής επικράτειας.
Κατ’ εξαίρεση δεν απαιτείται η προσκόµιση των υπό στοιχείου
α’ εγγράφων εφόσον ο ενδιαφερόµενος αποδεικνύει µε έγγραφα
βέβαιης χρονολογίας το πραγµατικό γεγονός της διαµονής του
στη Χώρα για δώδεκα (12) τουλάχιστον συνεχή χρόνια. Με απόφασή του ο Υπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης µπορεί να καθορίζει περιοριστικά τα
έγγραφα βέβαιης χρονολογίας που αποδεικνύουν τη δωδεκαετή
συνεχή παραµονή του αιτούντος στη Χώρα.
∆εν απαιτείται επίσης η κατοχή διαβατηρίου σε ισχύ εφόσον
συντρέχει διαπιστωµένη αντικειµενική αδυναµία του ενδιαφεροµένου να εφοδιαστεί µε οποιοδήποτε ταξιδιωτικό έγγραφο σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 84 του ν. 3386/2005.
Στην περίπτωση που ο ειδικός δεσµός που ο ενδιαφερόµενος
επικαλείται, συνδέεται µε σοβαρούς λόγους υγείας του ίδιου ή
ανήλικου τέκνου του, θα πρέπει να αποδεικνύει ότι οι λόγοι αυτοί
προέκυψαν µετά την είσοδό του στη Χώρα και συνδέονται µε τη
διαµονή του σε αυτή.
Για τη διαπίστωση της συνδροµής ιδιαίτερων δεσµών µε τη
Χώρα συνεκτιµώνται ιδίως: (α) η πολύ καλή γνώση της ελληνικής
γλώσσας, (β) η φοίτηση σε ελληνικό σχολείο πρωτοβάθµιας ή
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, (γ) το διάστηµα διαµονής του
στην Ελλάδα και κυρίως της νόµιµης, (δ) ο χρόνος τυχόν ασφάλισής του σε ελληνικό οργανισµό κύριας ασφάλισης και εκπλήρωσης φορολογικών υποχρεώσεων, (ε) ο συγγενικός δεσµός του
µε Έλληνα πολίτη ή οµογενή.
3. Αρµόδια υπηρεσία για την υποβολή των παραπάνω αιτήσεων είναι η ∆ιεύθυνση Μεταναστευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής
∆ιακυβέρνησης. Η κατάθεση αίτησης για χορήγηση άδειας διαµονής για εξαιρετικούς λόγους δεν συνεπάγεται τη νόµιµη διαµονή του αιτούντος για το χρόνο που θα απαιτηθεί µέχρι την
εξέταση του φακέλου. Κατά τη διαδικασία εξέτασης του φακέλου
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δεν έχουν εφαρµογή οι διατάξεις του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 12.
4. Στις περιπτώσεις των προσώπων της παραγράφου 1 που τα
µέλη της οικογένειάς τους είναι κάτοχοι άδειας διαµονής για λόγους οικογενειακής επανένωσης είναι δυνατή η ανανέωση της
άδειας διαµονής τους για ίσο χρονικό διάστηµα µε την ισχύ της
άδειας για ανθρωπιστικούς λόγους. Η σχετική απόφαση εκδίδεται από τον Γενικό Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης.
Στην περίπτωση που δεν πληρούται η προϋπόθεση της περίπτωσης γ’ του άρθρου 53, η άδεια µπορεί να χορηγηθεί κατά παρέκκλιση της διάταξης αυτής.
5. Η άδεια διαµονής που χορηγείται στις περιπτώσεις β’, γ’, δ’,
ε’ και στ’ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου µπορεί να
ανανεωθεί για έναν από τους λοιπούς λόγους του νόµου αυτού,
εφόσον εκλείψουν οι λόγοι για τους οποίους εκδόθηκε.
6. Οι άδειες διαµονής της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου παρέχουν στον υπήκοο τρίτης χώρας δικαίωµα πρόσβασης
στη µισθωτή απασχόληση και στην παροχή υπηρεσιών ή έργου.
∆υνατότητα άσκησης ανεξάρτητης οικονοµικής δραστηριότητας
παρέχεται µόνο στην περίπτωση που ο κάτοχος της ανωτέρω
άδειας διαµονής κατείχε προηγουµένως άδεια διαµονής η οποία
του επέτρεπε την άσκηση ανεξάρτητης οικονοµικής δραστηριότητας και η δραστηριότητα αυτή εξακολουθεί να υφίσταται. Για
την ανανέωση των αδειών διαµονής του προηγούµενου εδαφίου
θα εξετάζεται η συνδροµή των προϋποθέσεων ανανέωσης
αδειών διαµονής για ανεξάρτητη οικονοµική δραστηριότητα.»
2. Τo τρίτο και το τέταρτο εδάφιo της παρ. 1 του άρθρου 84
του ν. 3386/2005, όπως τροποποιήθηκαν µε την παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 3536/2007, αντικαθίστανται ως εξής:
«Ειδικά για τις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο υπήκοος τρίτης
χώρας αδυνατεί να προσκοµίσει ισχύον διαβατήριο ή άλλο ταξιδιωτικό έγγραφο, είναι δυνατή η χορήγηση της άδειας διαµονής
µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της Περιφέρειας, εφόσον ο
υπήκοος τρίτης χώρας επικαλείται ειδικώς και αιτιολογηµένως
αντικειµενική αδυναµία λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών ή καταστάσεων, κατόπιν γνώµης της κατωτέρω Επιτροπής, εκτός αν
συντρέχουν λόγοι δηµόσιας τάξης και ασφάλειας.
Στο Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής
∆ιακυβέρνησης για τον ανωτέρω σκοπό συνιστάται ειδική τριµελής Επιτροπή, η οποία γνωµοδοτεί σχετικά µε την ύπαρξη αντικειµενικής αδυναµίας προσκόµισης ισχυρού διαβατηρίου και
συγκροτείται µε απόφαση του Υπουργού ως εξής:
α. έναν πάρεδρο του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους στο
Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, ως πρόεδρο,
β. τον προϊστάµενο του αρµόδιου Τµήµατος του Υπουργείου
Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης
και
γ. έναν υπάλληλο της Υπηρεσίας Ασύλου, ο οποίος προτείνεται από τον ∆ιευθυντή της Υπηρεσίας αυτής. Μέχρι τον ορισµό
του ανωτέρω υπαλλήλου, στην ως άνω Επιτροπή µετέχει ως
µέλος αξιωµατικός της ∆ιεύθυνσης Αλλοδαπών του Αρχηγείου
Ελληνικής Αστυνοµίας.
Εισηγητής στην Επιτροπή ορίζεται µε τον αναπληρωτή του
υπάλληλος του αρµόδιου Τµήµατος της ∆ιεύθυνσης Μεταναστευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης.»
3. Η παρ. 1 του άρθρου 89 του ν. 3386/2005 αντικαθίσταται ως
εξής:
«1. Στο Υπουργείο Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης συνιστώνται τρεις Επιτροπές Μετανάστευσης, οι
οποίες γνωµοδοτούν σχετικά µε τη συνδροµή σε υπηκόους τρίτων χωρών ιδιαίτερων δεσµών µε την κοινωνική ζωή της χώρας
προκειµένου να χορηγηθεί άδεια διαµονής, καθώς και σε κάθε
περίπτωση που παραπέµπεται σε αυτές στο πλαίσιο χορήγησης
ή ανανέωσης άδειας διαµονής µε απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης. Με
απόφαση του ιδίου συγκροτούνται οι Επιτροπές και ορίζονται τα
τακτικά και αναπληρωµατικά µέλη τους και οι γραµµατείς µε τους
αναπληρωτές τους. Καθεµία από αυτές αποτελείται από:
α. Έναν υπάλληλο της Γενικής ∆ιεύθυνσης Μεταναστευτικής
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Πολιτικής και Κοινωνικής Ένταξης του Υπουργείου Εσωτερικών,
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, προϊστάµενο
θέσης ευθύνης, ως Πρόεδρο.
β. Έναν αξιωµατικό της ∆ιεύθυνσης Αλλοδαπών του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνοµίας.
γ. Έναν εκπρόσωπο της Κοινωνίας των Πολιτών που προτείνει η Εθνική Επιτροπή για τα ∆ικαιώµατα του Ανθρώπου.
Εισηγητές στις Επιτροπές Μετανάστευσης ορίζονται υπάλληλοι της ∆ιεύθυνσης Μεταναστευτικής Πολιτικής του Υπουργείου
Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης.»
4. Η παρ. 4 του άρθρου 73 του ν. 3386/2005 καταργείται.
5. Η παρ. 5 του άρθρου 73 του ν. 3386/2005, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 14 παρ. 3 του ν. 3536/2007, αντικαθίσταται
ως εξής:
«Υπήκοος τρίτης χώρας, που παραβιάζει την προθεσµία οικειοθελούς αναχώρησης ή, σε κάθε άλλη περίπτωση, διαµένει παράνοµα στη Χώρα για χρονικό διάστηµα που δεν ξεπερνά τις
τριάντα (30) ηµέρες, υποχρεούται κατά την αναχώρηση να καταβάλει το τετραπλάσιο του προβλεπόµενου παραβόλου για
άδεια διαµονής ετήσιας διάρκειας. Εάν ο χρόνος της παράνοµης
διαµονής είναι µεγαλύτερος των τριάντα (30) ηµερών, υποχρεούται να καταβάλει το οκταπλάσιο του προβλεπόµενου παραβόλου για ετήσια άδεια διαµονής.
Η διαδικασία βεβαίωσης και καταβολής του ανωτέρω προστίµου καθορίζεται µε απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, Οικονοµικών και
Προστασίας του Πολίτη.
Εξαιρούνται από την επιβολή προστίµων: α) οι ανήλικοι, β) όσοι
έχουν την ιδιότητα του οµογενούς, γ) όσοι έχουν την ιδιότητα
του συζύγου ή γονέα ηµεδαπού, οµογενούς ή κοινοτικού, δ) όσοι
εντάσσονται σε διαδικασίες και προγράµµατα οικειοθελούς επαναπατρισµού, ε) όσοι παραβιάζουν το νόµιµο χρόνο παραµονής
τους στην ελληνική επικράτεια για λόγους ανωτέρας βίας, εφόσον αναχωρήσουν εντός τριάντα (30) ηµερών από την εξάλειψη
του γεγονότος. Για τη συνδροµή του λόγου εξαίρεσης σε κάθε
περίπτωση αποφαίνεται η αστυνοµική αρχή που πραγµατοποιεί
τον έλεγχο αναχώρησης του αλλοδαπού.»
6. Το άρθρο 79 του ν. 3386/2005 καταργείται.
Άρθρο 43
Μεταβατική διάταξη
Εκκρεµείς αιτήσεις που έχουν υποβληθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 44 παρ. 2 του ν. 3386/2005, όπως ισχύει, εξετάζονται σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 1 του ίδιου
άρθρου, όπως τροποποιούνται µε τις διατάξεις του άρθρου 42
του παρόντος νόµου, εφόσον πληρούνται οι αντίστοιχες προϋποθέσεις.
Άρθρο 44
Επιτροπές Προσφυγών
1. Οι ιδιώτες που συµµετέχουν µε πλήρη απασχόληση στις Επιτροπές Προσφυγών του άρθρου 26 του π.δ. 114/2010 (ΦΕΚ 195
Α’) αµείβονται σύµφωνα µε τα οριζόµενα σε σχετική σύµβαση
παροχής υπηρεσιών ή µίσθωσης έργου που συνάπτεται είτε µε
τους ίδιους είτε µε το φορέα στον οποίο ανήκουν.
2. Στις Επιτροπές Προσφυγών του άρθρου 26 του π.δ.
114/2010 µπορεί να ορίζονται ως Πρόεδροι υπάλληλοι του
Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης ή ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων ή νοµικών προσώπων που εποπτεύονται από αυτά,
περιλαµβανοµένων των Ο.Τ.Α., κατηγορίας ΠΕ πτυχιούχοι ανθρωπιστικών, νοµικών και κοινωνικών επιστηµών, οι οποίοι ορίζονται µε τους αναπληρωτές τους από τον οικείο Υπουργό.
Άρθρο 45
1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 68 του α.ν. 2545/1940 (ΦΕΚ
287 Α’) αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Άδεια ίδρυσης φροντιστηρίων χορηγείται: α) σε φυσικά
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πρόσωπα που κατέχουν τα προσόντα για την κατάληψη θέσης
δηµόσιου εκπαιδευτικού πρωτοβάθµιας ή δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, τα οποία παρέχουν το δικαίωµα διδασκαλίας σε αυτά,
ή αντίστοιχους τίτλους σπουδών ή β) σε νοµικά πρόσωπα που
πληρούν σωρευτικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις: αα) η έδρα
τους, σύµφωνα µε τη συστατική πράξη ή το καταστατικό τους,
βρίσκεται σε χώρα κράτος-µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ββ)
ο σκοπός τους, σύµφωνα µε τη συστατική πράξη ή το καταστατικό τους, αφορά και την παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης και γγ)
δεν έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης. Με απόφαση του
Υπουργού Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, που
δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται
τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την αδειοδότηση νοµικών
προσώπων και ρυθµίζεται κάθε σχετικό θέµα.»
2. Η παράγραφος 3 του άρθρου 68 του α.ν. 2545/1940 καταργείται.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’
ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 46
Καταργούµενες διατάξεις
Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου καταργείται κάθε
γενική ή ειδική διάταξη που αντίκειται στις διατάξεις του.
Άρθρο 47
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος νόµου αρχίζει από τη δηµοσίευσή του
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός εάν στις επί µέρους
διατάξεις του ορίζεται άλλος χρόνος.”
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, παρακαλώ το Σώµα να εξουσιοδοτήσει το
Προεδρείο για την υπ’ ευθύνη του επικύρωση των Πρακτικών της
σηµερινής συνεδρίασης ως προς την ψήφιση στο σύνολο του
παραπάνω νοµοσχεδίου.
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Το Σώµα παρέσχε τη
ζητηθείσα εξουσιοδότηση.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επανερχόµαστε στο νοµοσχέδιο
του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.
Μόνη συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου
του σχεδίου νόµου: «Ενίσχυση Ιδιωτικών Επενδύσεων για την
Οικονοµική Ανάπτυξη, την Επιχειρηµατικότητα και την
Περιφερειακή Συνοχή».
Η ∆ιάσκεψη των Προέδρων αποφάσισε στη συνεδρίασή της,
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της 13ης Ιανουαρίου 2011, τη συζήτηση του νοµοσχεδίου σε
τρεις συνεδριάσεις.
Στη σηµερινή συνεδρίαση θα συζητηθεί το νοµοσχέδιο επί της
αρχής.
Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Κοµµουνιστικού
Κόµµατος Ελλάδας κ. Σπύρος Χαλβατζής κατά τη συζήτηση του
νοµοσχεδίου αρµοδιότητας του Υπουργείου Οικονοµίας,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, µε θέµα την ενίσχυση των
ιδιωτικών επενδύσεων για την οικονοµία κ.λπ., ορίζει ως ειδικό
αγορητή το Βουλευτή κ. Νικόλαο Καραθανασόπουλο.
Ο Γραµµατέας της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Λαϊκού
Ορθοδόξου Συναγερµού κ. Μαυρουδής Βορίδης αναφορικά µε
τη µόνη συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου
του
σχεδίου
νόµου
του
Υπουργείου
Οικονοµίας,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας ορίζει ως ειδικό αγορητή το
Βουλευτή κ. Αλέξανδρο Χρυσανθακόπουλο.
Ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού
Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξης Τσίπρας ορίζει για τη
συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του
σχεδίου νόµου του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας
και Ναυτιλίας ως ειδική αγορήτρια τη Βουλευτή Β’ Θεσσαλονίκης
κ. Ευαγγελία Αµµανατίδου – Πασχαλίδου.
Το λόγο τώρα έχει ο Υπουργός κ. Χρυσοχοΐδης για ορισµένες
νοµοτεχνικές βελτιώσεις.
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪ∆ΗΣ (Υπουργός Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας): Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πριν αρχίσουµε τη συζήτηση,
θα ήθελα να καταθέσω στο Σώµα ορισµένες τροποποιήσεις και
νοµοτεχνικές βελτιώσεις των διατάξεων του προτεινόµενου
σχεδίου νόµου στην Εθνική Αντιπροσωπεία, οι οποίες προέκυψαν
τόσο από την επεξεργασία νέων προτάσεων που υποβλήθηκαν
από φορείς και από εσάς στην Επιτροπή Παραγωγής και
Εµπορίου, όπου υπήρξε αναλυτικότατη συζήτηση επί πολλές
συνεδριάσεις, όσο βέβαια και από τις υποδείξεις του Τµήµατος
Νοµοτεχνικής Επεξεργασίας της ∆ιεύθυνσης Επιστηµονικών
Μελετών της Βουλής.
Οι προτεινόµενες τροποποιήσεις και βελτιώσεις περιλαµβάνονται στο κείµενο που καταθέτω και θα διανεµηθεί στους
συναδέλφους. Οι ουσιαστικές τροποποιήσεις αφορούν τα άρθρα
2 παράγραφος 3, 5 παράγραφος 8, 11 παράγραφος 1 και 16
παράγραφος 18 και 19.
Είµαι στη διάθεση των συναδέλφων για διευκρινίσεις σχετικά
µε το κείµενο που καταθέτω.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας
και Ναυτιλίας κ. Μιχαήλ Χρυσοχοΐδης καταθέτει για τα Πρακτικά
τις προαναφερθείσες τροποποιήσεις – διορθώσεις, οι οποίες
έχουν ως εξής:
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ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε τον
Υπουργό Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.
Το λόγο τώρα έχει ο εισηγητής της Πλειοψηφίας κ. Νικόλαος
Σαλαγιάννης.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΑΛΑΓΙΑΝΝΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, αν πράγµατι το µεγάλο στοίχηµα του 2010 ήταν να
αναχαιτίσουµε την πορεία της χώρας προς τη χρεοκοπία, το
πραγµατικό στοίχηµα του 2011 είναι να βάλουµε σε τροχιά
ανάπτυξης την οικονοµία της χώρας. Αυτό το στοίχηµα πρέπει
να το κερδίσουµε, γιατί άµα δεν το κερδίσουµε, τότε όλες οι
θυσίες, οι οδυνηρές θυσίες για ένα µεγάλο µέρος της κοινωνίας,
θα πάνε χαµένες.
Η στρατηγική, λοιπόν, της ανάπτυξης είναι στρατηγική της
ελπίδας και η ελπίδα, η προοπτική, η αισιοδοξία έχει τεράστια
σηµασία και για την κοινωνία, αλλά και για την οικονοµία της
χώρας.
Με αυτά τα δεδοµένα, η Κυβέρνηση επιχειρεί, µ’ ένα σύνολο
παρεµβάσεων ενταγµένων σ’ ένα συνολικό σχεδιασµό, να
δηµιουργήσει ευνοϊκό κλίµα για την αναθέρµανση της
οικονοµίας, ευνοϊκό κλίµα για την εκκίνηση της διαδικασίας της
ανάπτυξης.
Μέσα σε αυτό το συνολικό σχέδιο της Κυβέρνησης, σηµαντική
θέση κατέχει ο επενδυτικός νόµος που συζητάµε σήµερα.
Θεωρώ χαρακτηριστικό και συµβολικό ότι είναι από τους
πρώτους νόµους που συζητάµε στη Βουλή των Ελλήνων στη
νέα χρονιά.
Τώρα, τη στιγµή που συζητάµε αυτό το σχέδιο νόµου,
συζητείται στην αρµόδια επιτροπή της Βουλής ο αδελφός νόµος
αυτού του νόµου, ο νόµος για την ίδρυση Εθνικού Ταµείου
Ενίσχυσης της Επιχειρηµατικότητας και της Ανάπτυξης, το
ΕΤΕΑΝ. Το ΕΤΕΑΝ αποτελεί το βασικό χρηµατοδοτικό µοχλό του
νέου αναπτυξιακού νόµου.
Θεωρώ, λοιπόν, ότι ο αναπτυξιακός νόµος, ενταγµένος µέσα
σε ένα γενικότερο σχεδιασµό που τείνει και επιχειρεί να βοηθήσει
την οικονοµία και την ανάπτυξη, αποτελεί κλειδί.
Να µην έχουµε αυταπάτες, αγαπητοί συνάδελφοι. Είµαστε σε
µια περίοδο επενδυτικής άπνοιας. Πολλοί είναι οι λόγοι, αλλά ο
καθοριστικός λόγος είναι ότι η εσωτερική λογική του µνηµονίου,
το οποίο υποχρεωθήκαµε να συνοµολογήσουµε, για να
ανακόψουµε την πορεία της χώρας προς τη χρεοκοπία, είναι µια
λογική ουσιαστικά αντιαναπτυξιακή. Αυτή είναι η πραγµατικότητα.
Η Κυβέρνηση, ως οφείλει, επιχειρεί να διεµβολίσει αυτήν την
πραγµατικότητα, να δηµιουργήσει συνθήκες επανεκκίνησης της
ανάπτυξης της οικονοµίας της χώρας, µε πολλές παρεµβάσεις.
∆εν θα αναφερθώ σε αυτές. ∆εν έχω χρόνο. Πρέπει, όµως, να
τις έχουµε στο µυαλό µας, όταν συζητάµε και όταν σκεφτόµαστε
µέσα σε ποιο πλαίσιο θα λειτουργήσει ο νέος νόµος.
Θέλω να κάνω εδώ τέσσερις επισηµάνσεις προς τους
αρµόδιους Υπουργούς, σε σχέση µ’ αυτές τις προοπτικές που
έχουν οι κινήσεις της Κυβέρνησης.
Πρώτον, όσον αφορά στις µεγάλες µεταρρυθµίσεις στο
κράτος -κρίσιµες µεταρρυθµίσεις- είναι αυταπάτη να πιστεύει
κάποιος ότι µπορεί να δηµιουργηθούν συνθήκες βιώσιµης
ανάπτυξης στη χώρα, αν δεν αλλάξει το κράτος. Αυτές, όµως, οι
αλλαγές, σε αυτήν τη φάση, έχουν µία µεταβατική περίοδο πολύ
δύσκολη στις νέες δοµές, στις περιφέρειες, στους νέους
δήµους, στις νέες αρµοδιότητες και πρέπει να προσέξουµε
µήπως σε αυτήν τη µεταβατική φάση, στην κρίσιµη περίοδο,
έχουµε µεγαλύτερες δυσκολίες, µεγαλύτερη γραφειοκρατία,
µεγαλύτερες καθυστερήσεις στην προώθηση της ανάπτυξης.
Ένα δεύτερο θέµα είναι το εξής: Έχουµε επιδοθεί –και καλά
κάνουµε- στο πώς θα αξιοποιήσουµε µε τον καλύτερο δυνατό
τρόπο τα 22 δισεκατοµµύρια του ΕΣΠΑ, που είναι ο
σηµαντικότερος «αιµατοδοτικός» πόρος για την οικονοµία της
χώρας.
Νοµίζω ότι οι αρµόδιοι Υπουργοί και η Κυβέρνηση πρέπει να
εξετάσουν το ενδεχόµενο να ζητήσουν από την Κοινότητα να
µπορέσουµε να χρηµατοδοτήσουµε εµπροσθοβαρώς το ΕΣΠΑ,
τα δύο δύσκολα χρόνια που έρχονται, µε πόρους κοινοτικούς και
ας πάµε δύο χρόνια πίσω για τα δύο επόµενα χρόνια την
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αντίστοιχη εθνική συµµετοχή, που θα είµαστε ίσως σε καλύτερη
φάση.
Μία τρίτη επισήµανση αφορά τα Σ∆ΙΤ.
Αγαπητοί Υπουργοί, που είστε υπεύθυνοι, πρέπει να ξαναδείτε
το θέµα των Σ∆ΙΤ -είναι σηµαντικό ζήτηµα- µε ριζική, όµως,
αναθεώρηση και του περιεχοµένου τους και του τρόπου
αξιολόγησής τους.
Τέταρτη επισήµανση -κατά την άποψή µου πάρα πολύ σοβαρήείναι ότι πρέπει η Κυβέρνηση να ξεκαθαρίσει γρήγορα το πεδίο
γύρω από την ενέργεια. Η ενέργεια µπορεί να τροφοδοτήσει την
ανάπτυξη µε επενδυτικό ύψος ισοδύναµο µε ένα νέο ΕΣΠΑ.
Με τις επισηµάνσεις αυτές επανέρχοµαι στο θέµα του νόµου
και το εντάσσω στη συνολικότερη προσπάθεια της Κυβέρνησης.
Πριν µπω στα ενδότερα του νόµου, θέλω να απαντήσω σε µία
κριτική που γίνεται. Ποια είναι η κριτική; Ότι «ο επενδυτικός
νόµος καθυστέρησε», ότι «έχουµε έναν ολόκληρο χρόνο χωρίς
νέο επενδυτικό νόµο». Να είµαστε ειλικρινείς µεταξύ µας, να µην
καλλιεργούµε µύθους. Πιστεύει κανείς εδώ µέσα ότι η χρονιά
που πέρασε, αυτή η εξαιρετικά δύσκολη χρονιά, είχε επενδυτικά
σχέδια έτοιµα και τα ανέστειλε η απουσία νέου επενδυτικού
νόµου; Στην απουσία του νέου επενδυτικού νόµου οφείλεται η
επενδυτική άπνοια της χώρας τον τελευταίο χρόνο; Όχι,
αγαπητοί συνάδελφοι, µακάρι να ήταν αυτό, αλλά δεν είναι αυτό.
Τι έκανε, όµως, τη χρονιά που πέρασε η Κυβέρνηση; Μέχρι το
τέλος του προηγούµενου Γενάρη ίσχυε ο παλιός νόµος.
Υπάρχουν ακόµα σήµερα που συζητάµε δύο χιλιάδες
τετρακόσιοι φάκελοι από τον προηγούµενο νόµο προς εξέταση.
Εξετάσαµε πολλούς απ’ αυτούς µέσα στη χρονιά που πέρασε.
Στις οκτώµισι περίπου χιλιάδες εγκρίσεις επενδυτικών σχεδίων
που είχε ο προηγούµενος νόµος είχατε δεσµευτεί για δηµόσιες
δαπάνες και υποχρεώσεις 7,5 δισεκατοµµυρίων. Μέσα σε πέντε
χρόνια η κυβέρνηση της Νέας ∆ηµοκρατίας έδωσε στους
επενδυτές 1,5 δισεκατοµµύριο, σε ένα χρόνο η δική µας
Κυβέρνηση 1 δισεκατοµµύριο. Μένουν 5 δισεκατοµµύρια
ανειληµµένες υποχρεώσεις. Πού θα βρεθούν στην εξαιρετικά
δυσµενή συγκυρία; Για να ξέρουµε τι συζητάµε, για
καθυστερήσεις και για νέους επενδυτικούς νόµους!
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είµαι πεπεισµένος ότι ο νέος
επενδυτικός νόµος µας αποζηµιώνει για τη µακρά κυοφορία του,
γιατί είναι ένας νόµος ώριµος, λιτός και λειτουργικός, γιατί είναι
σαφής στη στόχευσή του, είναι διαυγής στις προθέσεις του και
είναι αποτελεσµατικός στις διαδικασίες που προβλέπει. Είναι
ένας νόµος που εντάσσεται στη σηµερινή πραγµατικότητα µε τον
καλύτερο δυνατό τρόπο. Γιατί η σηµερινή πραγµατικότητα είναι
διαφορετική απ’ ό,τι ίσχυε για όλους τους άλλους προηγούµενους επενδυτικούς νόµους.
Αξιοποιεί, δε, την εµπειρία απ’ όλους τους προηγούµενους
νόµους. Ποια είναι η εµπειρία, αγαπητοί φίλοι; ∆εν µπαίνω στα
ενδότερα, δεν θέλω να αντιπαρατεθώ µε τίποτα. ∆εν µιλάω ούτε
για τις «µαϊµού» επενδύσεις ούτε για τις φούσκες ούτε για τα
κουφάρια που συναντάς, κυρίως στη βόρεια Ελλάδα, µε
επενδυτές που πήραν τις επενδύσεις, ζεστό χρήµα και
εγκατέλειψαν τις επενδύσεις τους. ∆εν µιλάω γι’ αυτά που είναι
κραυγαλέα και προκλητικά.
Θα πω, όµως, ότι αν οι προηγούµενοι επενδυτικοί νόµοι το
1982, το 1990, το 1998, το 2004 στόχευαν στο να δηµιουργήσουν
απασχόληση, τότε οι πέντε µε έξι χιλιάδες κατ’ έτος κατά µέσο
όρο θέσεις εργασίας που δηµιουργούσαν, στα χαρτιά
τουλάχιστον και στην πρώτη φάση, είναι πολύ πενιχρά
αποτελέσµατα, αν κάποιος τα συγκρίνει µε τα τεσσεράµισι
εκατοµµύρια ενεργό εργατικό δυναµικό της χώρας. Αν επίσης, η
στόχευσή του ήταν να δηµιουργήσει µία παραγωγική βάση στην
οικονοµία πιο ανταγωνιστική, πιο ποιοτική, πιο εξωστρεφή, είναι
φανερό ότι αποτύχαµε.
Εκεί, όµως, που είναι πραγµατικά το «Βατερλώ» όλων των
αναπτυξιακών νόµων, είναι στην υπόθεση της περιφερειακής
συνοχής. Όχι µόνο δεν υπήρξε περιφερειακή σύγκλιση, αλλά
διευρύνθηκαν δραµατικά, τόσο οι περιφερειακές ανισότητες,
όσο και οι ενδοπεριφερειακές. Να πω µόνο ένα παράδειγµα. Στον
πόλο της Αττικής µε τους δορυφόρους και η Θεσσαλονίκη, ενώ
το 1982 συµµετείχαν περίπου στο 39% του Ακαθάριστου Εθνικού
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Προϊόντος, σήµερα συµµετέχουν µε το 61-62%. Για να ξέρουµε
τι συζητάµε και για να µην καλλιεργούµε µύθους.
Ο νέος, λοιπόν, νόµος αλλάζει ριζικά το πεδίο, αλλάζει ριζικά
και τις διαδικασίες και την ουσία των προηγούµενων νόµων. ∆εν
θα αναφερθώ σε λεπτοµέρειες. Θα σας πω µόνο ότι υπάρχουν
βασικά χαρακτηριστικά του νέου νόµου που το διακρίνουν.
Φέρνει κάτι καινούργιο ο νέος νόµος. Ποια είναι αυτά τα
καινούργια που φέρνει; Σε αυτά µόνο θα σταθώ.
Πρώτον, ο νέος νόµος έχει στόχευση. ∆εν επιδοτεί µε ζεστό
χρήµα επιχειρηµατίες, κλάδους, επαγγελµατίες, δεν επιδοτεί
«ό,τι κινείται, ό,τι περπατάει και ό,τι πετάει». Ενισχύει
συγκεκριµένα επενδυτικά σχέδια, αυτά που προάγουν την
ανταγωνιστικότητα και την εξωστρέφεια της οικονοµίας, αυτά
που αξιοποιούν τη νέα τεχνολογία και την καινοτοµία, αυτά που
ενισχύουν τη νεανική και τη νέα επιχειρηµατικότητα, αυτά που
προωθούν την πράσινη ανάπτυξη και αυτά που συµβάλλουν στην
περιφερειακή συνοχή. Ανταγωνιστικότητα, εξωστρέφεια, νέα
τεχνολογία, καινοτοµία, πράσινη ανάπτυξη, περιφερειακή
συνοχή: αυτά είναι τα κριτήρια µε τα οποία κρίνουµε αν θα
πρέπει ή όχι να ενισχύσουµε µία επένδυση.
Ο νέος, λοιπόν, νόµος έχει στόχευση. Το ερώτηµα είναι: µε
ποιον τρόπο πετυχαίνει αυτές τις στοχεύσεις; Τις πετυχαίνει µε
τις παρακάτω διαδικασίες που θα πω τώρα, αγαπητοί
συνάδελφοι. Με τον προγραµµατισµό κάθε χρονιάς, µε τα
κριτήρια αξιολόγησης –πώς αξιολογεί την κάθε επένδυση- και µε
τα χρηµατοδοτικά µέσα, που χρησιµοποιεί για τις ενισχύσεις.
Μια δεύτερη, λοιπόν, καινοτοµία του νέου νόµου είναι ότι για
πρώτη φορά υπάρχει συγκεκριµένος προϋπολογισµός και
ετήσιος προγραµµατισµός ενισχύσεων. Κάθε ∆εκέµβριο ο
αρµόδιος Υπουργός ανακοινώνει ποιος είναι ο προϋπολογισµός
των ενισχύσεων για την επόµενη χρονιά, ποια επενδυτικά σχέδια
προγραµµατίζει για να προκηρύξει σε δύο φάσεις, τον Απρίλιο
και τον Οκτώβριο κάθε χρόνο, εκτός από τα µεγάλα επενδυτικά
σχέδια που µπορούν ανά πάσα στιγµή να υποβληθούν και
ταυτόχρονα καθορίζει κάθε ∆εκέµβριο τι δυνατότητες έχει η
πολιτεία, τι ποσό µπορεί να αξιοποιήσει για επιχορήγηση
κεφαλαίων, τι ποσό µπορεί να αξιοποιήσει για επιδότηση
χρηµατοδοτικής µίσθωσης και πόση φοροαπαλλαγή µπορεί να
υπολογίσει τη χρονιά που έρχεται.
Εποµένως, ο κάθε επενδυτής ξέρει ποια σχέδια περιµένει να
προκηρυχθούν, ξέρει το πλαφόν, ξέρει το ποσό της ενίσχυσης
και ξέρει και η πολιτεία τι µπορεί να κάνει, για να είναι φερέγγυα
απέναντι στους επενδυτές που καλεί να υποβάλουν τα σχέδιά
τους.
Τρίτη καινοτοµία. Τα κριτήρια αξιολόγησης είναι και σαφή και
καθαρά και πιστοποιηµένα και µε ειδικό βάρος σε κάθε κριτήριο
βαθµολογούνται όλα τα επενδυτικά σχέδια ανά κατηγορία και
κατατάσσονται σε πίνακα κατά σειρά φθίνουσας βαθµολογικής
αξιολόγησης. Να σας πω εδώ ότι στη βαθµολογία περίπου το
85%-90% είναι αυτόµατη, µέσα από την ηλεκτρονική αξιολόγηση
των στοιχείων κάθε φακέλου και µόνο κατά 10%-15%
υπεισέρχεται ο υποκειµενικός παράγοντας του αξιολογητή.
Κατατάσσονται, λοιπόν, σε έναν πίνακα ανά κατηγορία και
εγκρίνονται µε τη σειρά όσες επενδύσεις χωράνε στον
προϋπολογισµό, στο πλαφόν, που τον προηγούµενο ∆εκέµβριο
ο Υπουργός ανακοίνωσε. ∆εν στοιβάζουµε εγκρίσεις και δεν τις
παρατάµε µέχρι να δοθεί η δυνατότητα στην πολιτεία να τις
επιχορηγήσει.
Έτσι, αγαπητοί συνάδελφοι, υπάρχει και ένας εσωτερικός
ανταγωνισµός στα επενδυτικά σχέδια: ανταγωνισµός σε ιδέες,
σε προτάσεις, σε ποιότητα σχεδίων.
Κατ’ αυτό τον τρόπο πετυχαίνεται η στόχευση του επενδυτικού
νόµου.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου
οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κυρία Πρόεδρε, θα µου επιτρέψετε λίγο χρόνο παραπάνω,
γιατί είναι µεγάλο το νοµοσχέδιο.
Όσον αφορά τα χρηµατοδοτικά µέσα, για πρώτη φορά το
κράτος χρησιµοποιεί τριών ειδών ενισχύσεις: φοροαπαλλαγές,
επιχορήγηση κεφαλαίου και επιδότηση χρηµατοδοτικής
µίσθωσης. Ανάλογα µε την κατηγορία, είτε µεµονωµένα
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φοροαπαλλαγές είτε σε συνδυασµό και ανάλογα µε τα
επενδυτικά σχέδια που θέλει να ενισχύσει, δίνει και τα ποσοστά,
ενισχύει δηλαδή µε ιδιαίτερο ειδικό βάρος.
Θέλουµε να ενισχύσουµε τη γενική επιχειρηµατικότητα; Την
ενισχύουµε µόνο µε φοροαπαλλαγές. Ακούστε, όµως: Αυτός ο
οποίος υποβάλλει σχέδιο γενικής επιχειρηµατικότητας –όχι
εξειδικευµένο σχέδιο- παίρνει µόνο φοροαπαλλαγές, που
σηµαίνει ότι έχει την αυτοπεποίθηση ότι το επενδυτικό του
σχέδιο είναι βιώσιµο και ότι θα είναι κερδοφόρο. Γιατί έτσι µόνο
µπορεί να κερδίσει από τις φοροαπαλλαγές επί των κερδών που
θα έχει.
Για να επιβεβαιώσω αυτά που σας είπα, ότι δεν επιδοτούµε
γενικώς και αορίστως επιχειρηµατίες, επιχειρήσεις και
επενδυτικά σχέδια, να αναφέρω τα εξής:
Θέλουµε να στηρίξουµε τη νεανική επιχειρηµατικότητα και γι’
αυτό δίνουµε ιδιαίτερο βάρος στη χρηµατοδότηση της νεανικής
επιχειρηµατικότητας.
Μια άλλη καινοτοµία είναι ότι υπάρχει προγραµµατισµός σε
κάθε στάδιο της διαδικασίας. Αυτός που υποβάλλει σχέδιο ξέρει
ότι µέσα σε έξι µήνες θα έχει πάρει απάντηση αν εγκρίνεται ή
δεν εγκρίνεται. Και αν εγκριθεί, θα ξέρει τι θα πάρει, πότε θα τα
πάρει και υπό ποιες προϋποθέσεις.
Για να σας δώσω ένα µέτρο, θα σας πω το εξής. Σήµερα,
τώρα, εξετάζουµε φακέλους, που είχαν υποβληθεί σύµφωνα µε
τον προηγούµενο επενδυτικό νόµο, των ετών 2006 και 2007.
Για να δείτε τι σηµαίνει αξιοπιστία της πολιτείας: Με το
σηµερινό νόµο, σε έξι µήνες ο καθένας θα ξέρει αν η επένδυσή
του χωράει. Αν δεν χωράει, θα υποβληθεί το επόµενο εξάµηνο ή
θα βρει άλλο τρόπο χρηµατοδότησής της.
Επίσης, υπάρχει αξιολόγηση, έλεγχος και κυρώσεις. Ο
αξιολογητής δεν ταυτίζεται µε αυτόν που εγκρίνει κι αυτός που
εγκρίνει δεν ταυτίζεται µε αυτόν που ελέγχει. Κι αυτό γίνεται για
να σπάσει το κύκλωµα.
Τέλος, µια νέα καινοτοµία: Ο Υπουργός υποχρεώνεται κάθε
∆εκέµβρη να έρχεται στη Βουλή, να φέρνει µια έκθεση
αξιολόγησης, τι έγινε την προηγούµενη χρονιά, πια σχέδια
προχωρήσανε, ποια δεν προχωρήσανε, γιατί δεν προχωρήσανε,
αν ο επενδυτικός νόµος χωλαίνει, αν δεν χωλαίνει, αν χωλαίνει
και τότε να αλλάξουµε το κανονιστικό πλαίσιο –ο νόµος είναι
πλαίσιο, ευέλικτος- να αλλάξουµε τις αποφάσεις, να τον κάνουµε
καλύτερο.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θέλω να πιστεύω ότι σας έχω
πείσει ότι έχουµε έναν επενδυτικό νόµο που έχει άλλα
χαρακτηριστικά και ότι αυτό που επιχειρεί να κάνει είναι να είναι
φερέγγυος και έντιµος απέναντι στο σοβαρό πολίτη που θέλει
να επενδύσει. Κυρίαρχα, πρέπει να είναι έντιµος απέναντι στον
Έλληνα πολίτη, ο οποίος ουσιαστικά βγάζει από την τσέπη του
ζεστό χρήµα για να επιδοτήσει τις επιχειρήσεις.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ
(Ροδούλα
Ζήση):
Παρακαλώ,
ολοκληρώστε.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΑΛΑΓΙΑΝΝΗΣ: Επιτρέψτε µου να µιλήσω για λίγο
χρόνο ακόµη.
Άφησα τελευταίο το θέµα των πόρων. Τελευταίο, αλλά όχι
αµελητέο.
Οι πόροι, αγαπητοί συνάδελφοι, είναι και λίγοι και δυσεύρετοι
και πανάκριβοι. Ο επενδυτικός νόµος πρέπει να λειτουργεί σε
συνδυασµό, όπως είπα στην αρχή, µε το ΕΤΕΑΝ. Το ΕΤΕΑΝ
µπορεί και µέσα στο 2011 να λάβει κεφάλαια 5 δισεκατοµµυρίων
ευρώ, 6 δισεκατοµµυρίων ευρώ από τις τράπεζες για να
χρηµατοδοτήσει µε χαµηλότοκα δάνεια τις επιχειρήσεις. Πρέπει
να ιδωθεί σε σχέση µε τα 22 δισεκατοµµύρια ευρώ του ΕΣΠΑ και
πρέπει να ιδωθεί σε σχέση και µε τα 2 δισεκατοµµύρια ευρώ από
την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, που είναι για µικρές και
µεσαίες επιχειρήσεις.
Εδώ θέλω να κάνω µια επισήµανση προς τους Υπουργούς,
προς την Κυβέρνηση. Με τον τρόπο που λειτουργούν σήµερα οι
τράπεζες, που έχουν κλείσει τις στρόφιγγες, που δανειοδοτούν
µε το σταγονόµετρο, µόνο αν έχεις εγγύηση «τα Μάρµαρα του
Παρθενώνα», που λέει ο λόγος, κι αν αυτό συνεχιστεί για µακρό
χρονικό διάστηµα, τότε ό,τι σχεδιάζουµε εδώ για την
αναθέρµανση της οικονοµίας και για την επανεκκίνηση της
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ανάπτυξης, θα είναι λόγια που δεν θα έχουν κανένα αποτέλεσµα.
Η Κυβέρνηση οφείλει να κουβεντιάσει µε τις τράπεζες σοβαρά
και αποφασιστικά. ∆εν κατανοώ γιατί οι τράπεζες δεν κάνουν
αυξήσεις του µετοχικού τους κεφαλαίου. ∆εν κατανοώ γιατί οι
µεγαλοµέτοχοι των τραπεζών δεν βάζουν ένα µικρό κοµµάτι από
τα τεράστια κέρδη που είχαν τα προηγούµενα χρόνια, ώστε να
αυξηθεί το µετοχικό κεφάλαιο της τράπεζας. Και δεν κατανοώ
γιατί δίνουµε στις τράπεζες 25 δισεκατοµµύρια ευρώ και δεν
επιστρέφει τίποτα στην αγορά για να υπάρχει ρευστότητα. Είναι
ένα θέµα κρίσιµο για τα µελλούµενα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όλοι οι νόµοι κι αυτός ο νόµος,
κρίνονται στην πράξη. Κι αυτός ο νόµος έχει δύσκολα σηµεία. Η
θέληση της ηγεσίας του Υπουργείου µε καθησυχάζει, ότι ο νόµος
αυτός -που έχει πάρα πολλά σηµαντικά θετικά χαρακτηριστικάθα ολοκληρωθεί στην πράξη θετικά. Θα έλεγα ότι πρέπει ο
Υπουργός να φτιάξει µια οµάδα διαχείρισης αυτού του νόµου,
για να παρακολουθεί βήµα προς βήµα την υλοποίησή του,
γρήγορα και αποτελεσµατικά.
Ακούσαµε τους φορείς στην επιτροπή. Συµφωνούν σ’ ένα πολύ
µεγάλο βαθµό µε αυτό το σχέδιο νόµου. Νοµίζω ότι αυτός ο
νόµος είναι ένα πεδίο που και τα κόµµατα στη Βουλή θα δώσουν
τη συναίνεσή τους, για να µπορέσουµε να τον περπατήσουµε
στην πράξη, για να επιχειρήσουµε να δώσουµε µια αναπτυξιακή
ώθηση στον τόπο µας που το έχει ανάγκη και η κοινωνία και η
οικονοµία µας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σας προτείνω να στηρίξουµε το
σχέδιο νόµου.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε τον
εισηγητή της Πλειοψηφίας, κ. Νικόλαο Σαλαγιάννη.
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 έξι µαθητές και µαθήτριες και
ένας εκπαιδευτικός από το Εσπερινό Γενικό Λύκειο Νέας Ιωνίας
Αττικής.
Η Βουλή τους καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Καλείται να λάβει το λόγο ο εισηγητής της Νέας ∆ηµοκρατίας,
κ. Σταύρος Καλογιάννης.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η χώρα µας βρίσκεται σε βαθιά
ύφεση. Το 2010 είχαµε αρνητικούς ρυθµούς ανάπτυξης της
τάξεως του 5%, ενώ πολύ ανησυχητικές είναι οι προβλέψεις και
για το 2011.
Ενώ είναι επείγουσα ανάγκη να προωθήσουµε την αειφόρο,
ισόρροπη και πολυκεντρική ανάπτυξη, περιορίζοντας τις
αναπτυξιακές ενδοπεριφερειακές ανισότητες, η Κυβέρνηση µε
τις παλινωδίες της έχει αφήσει τη χώρα µας για πολύ µεγάλο
διάστηµα χωρίς αναπτυξιακό νόµο. Ενώ επικαλείται διαρκώς την
ανάγκη άµεσης τόνωσης της επιχειρηµατικότητας και
προώθησης των επενδύσεων, στην πράξη ουσιαστικά κάνει τα
ακριβώς αντίθετα.
Πρώτον, κατήργησε ακριβώς πριν ένα χρόνο τον πολύ
πετυχηµένο επενδυτικό νόµο, τον ν.3299/2004 της Νέας
∆ηµοκρατίας, υποσχόµενη µάλιστα νέο νόµο τον περασµένο
Απρίλιο.
∆εύτερον, το νέο σχέδιο νόµου που συζητάµε δεν έχει
ξεκάθαρη στόχευση, δεν έχει προσανατολισµό, δεν προωθεί τις
παραγωγικές επενδύσεις σε κλάδους στους οποίους η χώρα µας
διαθέτει συγκριτικό πλεονέκτηµα, περιλαµβάνει δε ασαφείς
κατηγορίες επενδυτικών σχεδίων.
Τρίτον, είναι σχεδόν βέβαιο ότι µε το υπό συζήτηση σχέδιο
νόµου δεν θα ενισχυθεί καµµία απολύτως επένδυση εντός του
2011, καθώς για να καταστεί λειτουργικός ο νόµος πρέπει να
εκδοθούν περίπου είκοσι πέντε υπουργικές αποφάσεις, επτά
κοινές υπουργικές αποφάσεις και τρία προεδρικά διατάγµατα.
Συγκεκριµένα, βασικά θέµατα του νέου επενδυτικού νόµου,
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όπως οι όροι και οι προϋποθέσεις για τον υπολογισµό της ίδιας
της συµµετοχής του επενδυτή, η διαδικασία υποβολής, εξέτασης
και έγκρισης των επενδυτικών σχεδίων, ο τρόπος καταβολής της
επιχορήγησης κεφαλαίου και της επιδότησης της χρηµατοδοτικής µίσθωσης, παραπέµπονται σε προεδρικά διατάγµατα.
Εάν αναλογιστεί κάποιος ότι το προεδρικό διάταγµα µε το οποίο
το Υπουργείο άλλαξε ονοµασία χρειάστηκε περίπου πέντε µήνες
για να εκδοθεί, µπορεί να καταλάβει κανείς πόσος χρόνος θα
χρειαστεί για να βγουν οι συγκεκριµένες κανονιστικές πράξεις.
Παράλληλα, δηµιουργείται αβεβαιότητα στην αγορά, καθώς
όλες οι διατάξεις του νόµου οι οποίες θέτουν ποσοτικά κριτήρια
µπορούν να επαναπροσδιοριστούν µε υπουργικές αποφάσεις,
ενώ άγνωστο είναι και το ποσό της επιχορήγησης και επιδότησης
της χρηµατοδοτικής µίσθωσης για το 2011, αλλά και για τα
επόµενα χρόνια. Όµως, η αγορά, ιδιαίτερα σήµερα, χρειάζεται
αίσθηµα ασφάλειας, αίσθηµα συνέχειας, χρειάζεται επειγόντως
µέτρα ενίσχυσης της ρευστότητας, γι’ αυτό δεν υπάρχει κανένα
περιθώριο να χάσουµε άλλο χρόνο, εάν πράγµατι θέλουµε να
δούµε τη χώρα µας να αναπτύσσεται µε θετικούς ρυθµούς.
Άλλωστε, είναι πολύ ενδεικτικό το γεγονός ότι το ίδιο το
Υπουργείο στην εισηγητική του έκθεση αναφέρει ότι µε το σχέδιο
νόµου επιχειρείται µια αναπτυξιακή επανεκκίνηση. Πράγµατι, η
Κυβέρνηση έχει σταµατήσει εδώ και δεκαπέντε µήνες κάθε
αναπτυξιακή διαδικασία, παρά τις πολύ συγκεκριµένες
προτάσεις που έχει καταθέσει η Νέα ∆ηµοκρατία και επιχειρεί
σήµερα να κινήσει και πάλι τις διαδικασίες –επιτρέψτε µου, όµως,
να πω- µε αβέβαιο τρόπο.
Το σχέδιο νόµου καθορίζει τρεις κατηγορίες γενικών
επενδυτικών σχεδίων: Γενικής Επιχειρηµατικότητας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Περιφερειακής Συνοχής. Μία γενική
παρατήρηση είναι ότι στα σχέδια Γενικής Επιχειρηµατικότητας
παρέχονται µόνο φορολογικές απαλλαγές. Αυτό σηµαίνει ότι
εντάσσονται στο νόµο µόνο οι επιχειρήσεις, οι οποίες διαθέτουν
όλα τα απαιτούµενα κεφάλαια για να µπορέσουν να επενδύσουν,
αλλά και έχουν την προοπτική να είναι κερδοφόρες, κάτι που
φοβάµαι ότι ελάχιστες επιχειρήσεις θα κάνουν υπό τις παρούσες
συνθήκες.
Μια δεύτερη παρατήρηση είναι ότι οι κατηγορίες επενδυτικών
σχεδίων είναι ασαφείς. Και δίνω αµέσως ένα παράδειγµα, για να
γίνω πιστευτός: Θα πρέπει οπωσδήποτε να διευκρινιστεί εάν ένα
σχέδιο, το οποίο χρησιµοποιεί τεχνολογίες εξοικονόµησης
ενέργειας, θα εντάσσεται στην κατηγορία Τεχνολογικής
Ανάπτυξης ή στην κατηγορία Περιφερειακής Συνοχής. Αυτό δεν
είναι γνωστό εκ των προτέρων, καθώς δεν τίθενται κριτήρια στο
σχέδιο νόµου.
Καθορίζονται, επίσης, στο νοµοσχέδιο τέσσερις κατηγορίες
ειδικών επενδυτικών σχεδίων: Επιχειρηµατικότητας των νέων,
που αναγνωρίζω ότι µπορεί υπό προϋποθέσεις να βοηθήσεις
νέους επιχειρηµατίες µεγάλων επενδυτικών σχεδίων µε
προϋπολογισµό πάνω από πενήντα εκατοµµύρια ευρώ,
ολοκληρωµένων επιχειρηµατικών σχεδίων, συνέργειας και
δικτύωσης, που αφορά σχέδια που υποβάλλονται από
τουλάχιστον δέκα επιχειρήσεις σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη -ο
αριθµός είναι µεγάλος, συνεπώς αποτρεπτικός για συνέργειαενώ στην υπόλοιπη επικράτεια απαιτούνται τουλάχιστον πέντε
επιχειρήσεις στην ίδια κατηγορία, αριθµός που είναι πιο λογικός.
Στο σχέδιο νόµου υπάρχουν, επίσης, πολλά ειδικότερα
θέµατα, στα οποία θα ήθελα να κάνω ορισµένες επισηµάνσεις.
Σε ό,τι αφορά τα υπαγόµενα επενδυτικά σχέδια υπάρχουν
σοβαρές ενστάσεις για δράσεις οι οποίες έχουν αποκλειστεί.
Παράλληλα, πρέπει να αναφερθούν ρητά στο σχέδιο νόµου οι
δραστηριότητες του εµπορίου, ιδίως του εξαγωγικού, κάτι το
οποίο επισήµαναν και οι φορείς κατά τη διαδικασία ακρόασής
τους στην αρµόδια επιτροπή, και να προσδιοριστούν οι
συνέργειες µεταξύ πρωτογενούς τοµέα και τουριστικού
προϊόντος.
Ειδικότερα σε ό,τι αφορά τις τουριστικές δραστηριότητες
θέλω να κάνω µια αναφορά στο Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για
τον τουρισµό, το οποίο είχαµε θεσµοθετήσει ως ΥΠΕΧΩ∆Ε το
2009.
Στο κεφάλαιο για τις κατευθύνσεις σχεδιασµού και
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τροποποιήσεων της νοµοθεσίας -αναφέροµαι στο άρθρο 10 του
Χωροταξικού Πλαισίου, κύριε Υπουργέ- ρητά αναφέρεται ότι θα
πρέπει να περιληφθούν στα κίνητρα του νέου αναπτυξιακού
νόµου οι εγκαταστάσεις και οι υποδοµές, οι οποίες αφορούν
στην ανάπτυξη των ειδικών µορφών τουρισµού, η ίδρυση και ο
εκσυγχρονισµός τουριστικών λιµένων σκαφών αναψυχής αναφέρεται σε µαρίνες- και τα αγκυροβόλια.
Απαιτείται, επίσης, να εξεταστεί περαιτέρω, πάντα σύµφωνα
µε το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τον τουρισµό, η ενίσχυση
των κινήτρων για την επανάχρηση κελυφών αξιόλογων κτηρίων
για χρήση τουρισµού κυρίως στα όρια παραδοσιακών οικισµών.
Οι δεσµευτικές αυτές ρυθµίσεις του θεσµοθετηµένου
χωροταξικού σχεδιασµού δεν έχουν περιληφθεί στις διατάξεις
του σχεδίου νόµου και θα πρέπει το Υπουργείο να τις ξαναδεί.
Προβλέπεται, επίσης, στο νέο νόµο ότι στα επενδυτικά σχέδια
που υπάγονται στις διατάξεις του, παρέχονται ενισχύσεις µέσω
φορολογικής απαλλαγής, επιχορήγησης και επιδότησης
χρηµατοδοτικής µίσθωσης. Επισηµαίνω τα εξής:
Πρώτον, στον προηγούµενο ν.3299/2004 τα είδη ενισχύσεων
περιελάµβαναν και την επιδότηση του κόστους της
δηµιουργούµενης απασχόλησης. Στο νέο νόµο η ενίσχυση αυτή
έχει καταργηθεί και αυτό, δυστυχώς, είναι ένα µειονέκτηµα,
καθώς θα µπορούσε να αποτελέσει ένα σοβαρό κίνητρο για τις
επενδύσεις, ιδιαίτερα στις εξαιρετικά δύσκολες σηµερινές
οικονοµικές και κοινωνικές συνθήκες.
∆εύτερον, από τις διατάξεις του σχεδίου νόµου συνάγεται ότι
επιβάλλεται όµοια διαδικασία έγκρισης επενδυτικών σχεδίων,
που επιλέγουν το κίνητρο της φορολογικής απαλλαγής και αυτών
που επιλέγουν την επιχορήγηση ή την επιδότηση
χρηµατοδοτικής µίσθωσης. Η σκοπιµότητα, πραγµατικά, δεν
είναι κατανοητή, αν ληφθεί υπ’ όψιν συνδυαστικά µε άλλες
διατάξεις του νοµοσχεδίου ότι κατ’ ουσία το φορολογικό κίνητρο
δεν συνιστά απαλλαγή από τη φορολογία, αλλά αναστολή -θα
έλεγα- καταβολής του φόρου.
Είναι θετικό το γεγονός ότι ο κύριος Υπουργός απεδέχθη την
πρότασή µας, να προβλέπονται αυξηµένα κίνητρα για όσες
επιχειρήσεις επενδύουν και εγκαθίστανται σε πόλους και ζώνες
καινοτοµίας, σε επιχειρηµατικά πάρκα, σε βιοµηχανικές περιοχές
και σε τεχνοπόλεις.
Για τις προϋποθέσεις αξιολόγησης ενός επενδυτικού σχεδίου
δεν µπορούµε να πούµε τίποτα απολύτως, καθώς τα πλέον
ουσιώδη, όπως είναι οι δείκτες βαθµολόγησης, αλλά και η
στάθµισή τους, παραπέµπονται σε υπουργική απόφαση.
Στην επιτροπή κατατέθηκε ένα σχέδιο υπουργικής απόφασης
για τα κριτήρια αξιολόγησης των επενδύσεων, όµως δεν είναι
καθόλου δεσµευτικό, είναι αόριστο και παραπέµπει σε πολλές
υποσηµειώσεις. ∆εν µπορούµε συνεπώς να το λάβουµε υπ’ όψιν.
Όταν, όµως, δεν γνωρίζουµε ούτε τα ποσά των ενισχύσεων
ούτε τα βασικά κριτήρια αξιολόγησης µιας επένδυσης ούτε το
χρονικό διάστηµα εντός του οποίου θα εγκρίνεται η
συγκεκριµένη επένδυση, µε ποια διαφάνεια, µε ποια αµεροληψία
θα καταρτίσει το αρµόδιο Υπουργείο πίνακες κατάταξης των
επενδύσεων; Αναρωτιέται πραγµατικά κανείς γι’ αυτό!
Επίσης, όλα τα σχετικά µε τη διαδικασία υποβολής, εξέτασης
και έγκρισης των επενδυτικών σχεδίων παραπέµπονται σε νέο
προεδρικό διάταγµα.
Επισηµαίνω για µια ακόµη φορά ότι είναι πολύ χρονοβόρες και
µόνο νέα γραφειοκρατία προσθέτουν οι διαδικασίες που
προβλέπει ο νόµος περί σύστασης οργάνων ελέγχου, ίδρυσης
νέων γραφείων εξυπηρέτησης επενδυτών, ανάπτυξης νέων
πληροφοριακών συστηµάτων και πολλά άλλα, ενώ χρειάζεται και
νέα υπουργική απόφαση για τον καθορισµό της διαδικασίας
ελέγχου κατά τη διάρκεια υλοποίησης ενός επενδυτικού σχεδίου.
Τα πάντα, δηλαδή, παραπέµπονται στο αβέβαιο µέλλον.
Συνεπώς, δεν µπορώ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να
συµµεριστώ την άποψη του φίλου εισηγητή της Πλειοψηφίας, ότι
εισάγει πολλές καινοτοµίες το σχέδιο νόµου που συζητάµε.
Τονίζω ιδιαίτερα, ότι η διαδικασία καταβολής των ενισχύσεων
παραπέµπεται κι αυτή σε προεδρικό διάταγµα, σε αντίθεση µε
τον προηγούµενο ν.3299/2004, όπου όλα ήταν προκαθορισµένα
και σαφή, συνεπώς διαφανή.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Το γεγονός ότι ο τρόπος εφαρµογής της φορολογικής
απαλλαγής, που αποτελεί σοβαρό σηµείο του σχεδίου νόµου,
ήρθε την τελευταία στιγµή στην αρµόδια επιτροπή και
τροποποιήθηκε σχεδόν στο σύνολό της, ενώ έχουν καταργηθεί
ολόκληρες παράγραφοι σε διάφορα άρθρα του νοµοσχεδίου,
ασφαλώς δείχνει επιπολαιότητα και βιασύνη από πλευράς του
Υπουργείου στην κατάθεση του σχεδίου νόµου.
Σε ό,τι αφορά τις µεγάλες επενδύσεις, παρά τις τροποποιήσεις
που έγιναν στην επιτροπή, συνεχίζεται να δίνεται η δυνατότητα
µε µια απλή υπουργική απόφαση µεγάλων παρεκκλίσεων από τις
διατάξεις του νόµου. Είναι άγνωστο για ποιο λόγο δίνονται οι
παρεκκλίσεις αυτές, όταν µάλιστα µόλις προ µηνός
δηµοσιεύθηκε ο νόµος περί στρατηγικών επενδύσεων, στις
διατάξεις του οποίου θα µπορούσε κάλλιστα µια µεγάλη
επιχείρηση να υπαχθεί.
Σε ό,τι αφορά τις µεταβατικές διατάξεις, αρχικώς ήταν πάρα
πολλές οι παραποµπές και οι αοριστίες. Ευθέως λέω ότι έχουν
γίνει σηµαντικές διορθώσεις προς τη σωστή κατεύθυνση µετά
και τις συζητήσεις που είχαµε στην επιτροπή, κυρίως για τα
επενδυτικά σχέδια που έχουν υποβληθεί βάσει του παλιού ν.
3299/2004 και για τα οποία δεν είχε εκδοθεί µέχρι σήµερα
απόφαση υπαγωγής τους στο νόµο.
Τέλος, θα ήθελα να κάνω µία αναφορά στις διατάξεις του
σχεδίου νόµου που αναφέρονται στο Ελληνικό Σχέδιο
Οικονοµικής Ανασυγκρότησης των Βαλκανίων (ΕΣΟΑΒ). Το
παρόν νοµοσχέδιο δεν προβλέπει, βέβαια, δυνατότητα ενίσχυσης
ιδιωτικών επενδύσεων εκτός Ελλάδος. Όµως, τα στοιχεία που
έχουµε πάρει από το Υπουργείο Ανταγωνιστικότητας δείχνουν
ότι εντός µίας δεκαετίας, από το 2002 που ξεκίνησε να ισχύει το
ΕΣΟΑΒ µέχρι σήµερα, έχουν ολοκληρωθεί µέσω προηγούµενων
αναπτυξιακών νόµων µόλις σαράντα ελληνικές επιχειρήσεις σε
Αλβανία, Ρουµανία, Βουλγαρία, FYROM και Σερβία. Νοµίζω ότι
συµφωνούµε όλοι πως είναι πάρα πολύ µικρός ο αριθµός. Πρέπει
να µας προβληµατίσει τόσο ως προς την εξωστρέφεια των
ελληνικών επιχειρήσεων, αλλά και ως προς την ορθότητα
συγκεκριµένων διατάξεων των παλιών αναπτυξιακών νόµων.
Είµαι βέβαιος ότι η Ελλάδα µπορεί πράγµατι να συµβάλει µε
πολύ πιο ουσιαστικό τρόπο στην επίτευξη της οικονοµικής,
κοινωνικής και θεσµικής ανασυγκρότησης των χωρών της
νοτιοανατολικής Ευρώπης.
Συνοψίζοντας, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα πω ότι η
Κυβέρνηση προ έτους κατήργησε τον πολύ πετυχηµένο κατά
γενική οµολογία αναπτυξιακό ν. 3299/2004, ο οποίος είχε πάρα
πολύ µεγάλη ανταπόκριση από την επιχειρηµατική κοινότητα. Επί
ένα χρόνο το Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης επιχειρούσε
να φέρει νέο αναπτυξιακό νόµο.
Όµως, και το νέο σχέδιο νόµου προσθέτει παρά αφαιρεί
γραφειοκρατία. Παραπέµπει σε σωρεία κανονιστικών πράξεων,
που θα χρειαστούν µεγάλο διάστηµα, όχι µόνο για να εκδοθούν,
αλλά και για να αφοµοιωθούν, τόσο από τη διοίκηση όσο και από
τους επενδυτές. Παράλληλα, περιέχει ασαφείς διατάξεις που
είναι βέβαιο ότι θα χρειαστούν πολλές εγκύκλιοι, για να
µπορέσουν να διευκρινιστούν αυτά τα πράγµατα. Είναι δε
ενδεικτικό της ανετοιµότητας του σχεδίου νόµου ότι σε ορισµένα
άρθρα ολόκληρες παράγραφοι διαγράφηκαν, κυριολεκτικά την
τελευταία στιγµή. Τονίζω δε ότι οι ρυθµίσεις που παραπέµπονται
σε προεδρικά διατάγµατα και σε κοινές υπουργικές αποφάσεις
είναι πολύ σηµαντικές, έχουν ιδιαίτερη βαρύτητα για το νόµο και
θα έπρεπε, κατά την άποψή µας το Υπουργείο να τις δώσει στη
δηµοσιότητα και να κάνει διαβούλευση επ’ αυτών.
Παρ’ όλα αυτά, ως Νέα ∆ηµοκρατία συνεχίζοντας να τηρούµε
πολύ υπεύθυνη στάση και επειδή θέλουµε η χώρα µας να
αποκτήσει επιτέλους επενδυτικό νόµο το συντοµότερο δυνατό,
ιδιαίτερα στην εξαιρετικά δύσκολη περίοδο την οποία
διερχόµαστε και καθώς ο κύριος Υπουργός υιοθέτησε πολλές
από τις προτάσεις µας τις οποίες καταθέσαµε στην αρµόδια
επιτροπή, ως Νέα ∆ηµοκρατία είµαστε θετικοί επί της αρχής του
σχεδίου νόµου.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας ∆ηµοκρατίας)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε τον κ.
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Καλογιάννη, εισηγητή της Νέας ∆ηµοκρατίας.
Καλώ στο Βήµα τον ειδικό αγορητή του Κοµµουνιστικού
Κόµµατος Ελλάδας, κ. Νικόλαο Καραθανασόπουλο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κυρία
Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το παρόν σχέδιο νόµου το οποίο
συζητάµε είναι ένα αποσπασµατικό µέτρο και δεν το κρίνουµε
ως Κοµµουνιστικό Κόµµα ως τέτοιο. Κατά τη γνώµη µας –και έτσι
είναι- αποτελεί µέρος, συστατικό στοιχείο µιας πολιτικής που έχει
ξεδιπλώσει η Κυβέρνηση, η οποία στρατηγικά είναι υποταγµένη
στο να υπηρετήσει τις ανάγκες του µεγάλου κεφαλαίου
δροµολογώντας ταυτόχρονα την πιο βάρβαρη, πρωτόγνωρη
επίθεση ενάντια στην εργατική τάξη και τα υπόλοιπα λαϊκά
στρώµατα. Η Κυβέρνηση βοηθούµενη τόσο στο εσωτερικό από
τη Νέα ∆ηµοκρατία αλλά και το Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερµό, όσο
και από τους διεθνείς εταίρους της, δηλαδή την τρόικα,
Ευρωπαϊκή Ένωση, Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και ∆ιεθνές
Νοµισµατικό Ταµείο, προσπαθεί στο όνοµα της ικανοποίησης των
αναγκών των επιχειρηµατικών οµίλων να θυσιάσει και θυσιάζει
τα δικαιώµατα της εργατικής τάξης, καταστρατηγεί τις όποιες
δυνατότητες για την ικανοποίηση των σύγχρονων και
διευρυµένων λαϊκών αναγκών της λαϊκής οικογένειας οδηγώντας
στη ραγδαία επιδείνωση της θέσης της.
Έτσι, λοιπόν, στο πλαίσιο αυτό προώθησε και προωθεί την
απελευθέρωση των αγορών για να δηµιουργηθούν νέοι τοµείς,
για να επεκταθεί η επιχειρηµατική δράση µέσα από τις
ιδιωτικοποιήσεις τοµέων όπου το κράτος είχε αναπτύξει την
επιχειρηµατική
δραστηριότητα,
µέσα
από
την
εµπορευµατοποίηση και την είσοδο του ιδιωτικού κεφαλαίου
στους τοµείς της υγείας, της πρόνοιας, της παιδείας, του
πολιτισµού, του αθλητισµού, αλλά και µέσα από το άνοιγµα των
λεγόµενων κλειστών επαγγελµάτων.
∆εύτερος µεγάλος άξονας που διαµορφώνει αυτό το ευνοϊκό
πεδίο για τη δράση του µεγάλου κεφαλαίου είναι η λεγόµενη
απελευθέρωση της αγοράς εργασίας, όπου ουσιαστικά χτυπάει,
τσακίζει τις εργασιακές σχέσεις στο όνοµά του να ταυτιστούν
αυτές µε τις ανάγκες της αγοράς και των επιχειρήσεων. Άρα,
λοιπόν, καταργεί τη σταθερή, την πλήρη απασχόληση, την
απασχόληση µε δικαιώµατα για τους εργαζόµενους και υψηλές
αµοιβές, ανατρέπει το ασφαλιστικό σύστηµα στο όνοµά του ότι
θα πρέπει πλέον να αποτελεί ατοµική ευθύνη του κάθε
εργαζόµενου, καταργεί τις συλλογικές συµβάσεις εργασίας στο
όνοµα της ατοµικής διευθέτησης τόσο του χρόνου όσο και του
µισθού, µε αποτέλεσµα να υπάρχουν τροµακτικές µισθολογικές
απώλειες στα ήδη πενιχρά εισοδήµατα της εργατικής τάξης, άρα
λοιπόν, επί της ουσίας να αυξάνει το βαθµό εκµετάλλευσής της.
Ταυτόχρονα, το τρίτο µεγάλο ζήτηµα είναι η κατάργηση των
όποιων χωροταξικών ή περιβαλλοντικών περιορισµών υπήρχαν
για τη δράση του µεγάλου κεφαλαίου. Ο νόµος fast track
αποτελεί αδιάψευστο στοιχείο.
Έτσι, λοιπόν, κατά τη γνώµη του Κοµµουνιστικού Κόµµατος
Ελλάδας ο νέος αναπτυξιακός νόµος αποτελεί ακόµη ένα
εργαλείο στα χέρια της Κυβέρνησης για να ενισχύσει, για να
στηρίξει τη δράση του µεγάλου κεφαλαίου. Παρέχει σ’ αυτόν
σκανδαλώδη κίνητρα, φορολογικές απαλλαγές προς το µεγάλο
κεφάλαιο, κίνητρα επενδυτικού χαρακτήρα για ορισµένα είδη
επενδύσεων. Άρα, λοιπόν, κατά τη γνώµη µας αποτελεί εργαλείο,
το οποίο διευκολύνει, ευνοεί την κρατική στήριξη που παρέχεται
προς τους κεφαλαιοκράτες.
Εδώ µπαίνει ένα ερώτηµα: Για ποιον σκοπό δηµιουργείτε αυτό
τον αναπτυξιακό νόµο; Βεβαίως, από ορισµένους οµιλητές και
στην επιτροπή δόθηκαν στο παρόν σχέδιο νόµου µεταφυσικές
διαστάσεις, ότι θα αποτελέσει την πεµπτουσία της εξόδου από
την κρίση, της ανάπτυξης των περιφερειών, της ανάπτυξης των
κλάδων και µάλιστα γινόταν ένας τσακωµός για το ποιοι νοµοί,
ποιες περιοχές ή ποια χωριά ακόµη θα ενταχθούν στην τρίτη ή
στην τέταρτη ζώνη. Λες και αν ενταχθεί µία περιοχή στην τρίτη
ζώνη, θα µετατραπεί σε Ελντοράντο της αναπτυξιακής, της
επενδυτικής δραστηριότητας. Μέχρι τώρα δεν είχαµε τέτοιες
διαδικασίες; Νοµοί που ήταν ενταγµένοι στην τρίτη και την
τέταρτη και την πέµπτη ζώνη έγιναν Ελντοράντο ανάπτυξης µετά
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από είκοσι χρόνια λειτουργίας και δράσης των αναπτυξιακών
νόµων; Όχι. Προς τι λοιπόν, αυτός ο αλληλοσπαραγµός; Απλά
και µόνο για να δοθούν περισσότερα κίνητρα και σε ορισµένες
περιοχές και χώρος προς τους κεφαλαιοκράτες.
Για ποιο σκοπό, λοιπόν, δηµιουργεί αυτόν το νόµο η
Κυβέρνηση; Το λέει καθαρά. Επιδίωξή της είναι η αύξηση της
παραγωγικότητας, της ανταγωνιστικότητας και ταυτόχρονα της
περιφερειακής συνοχής, για να δηµιουργηθεί µία εξωστρεφής
ελληνική οικονοµία. Αυτό µπορεί και πρέπει να αποτελεί στόχο
για το εργατικό και το λαϊκό κίνηµα; Αυτό το ζήτηµα, αυτός ο
στόχος της Κυβέρνησης απαντά στις σύγχρονες λαϊκές ανάγκες;
∆ηλαδή, η λαϊκή οικογένεια που παρακολουθεί αυτή τη
διακήρυξη της Κυβέρνησης αισθάνεται πλέον ικανοποιηµένη και
από αύριο που θα ψηφιστεί και θα λειτουργεί αυτός ο νόµος θα
λύσει τις ανάγκες της; Εµείς λέµε: Όχι, δεν πρόκειται να λύσει
καµµία ανάγκη ή όποια ανάγκη θα επιδιωχθεί να λυθεί κάτω από
πιο δυσµενείς όρους απ’ ό,τι σήµερα µέσα από την
εµπορευµατοποίηση, µέσα από την αύξηση των ταξικών
φραγµών, τη δυσκολία στην πρόσβαση. Παράδειγµα, οι οδικοί
άξονες, οι οποίοι δηµιουργούνται, και τα πανάκριβα διόδια, τα
οποία εµπορευµατοποιούν τις ανάγκες για σύγχρονη και ασφαλή
µετακίνηση.
Έτσι, λοιπόν, από εδώ προκύπτει ένα βασικό ερώτηµα που και
η σηµερινή Κυβέρνηση, αλλά και οι προηγούµενες κυβερνήσεις
ηθεληµένα αποφεύγουν να απαντήσουν, το πρωταρχικό
ερώτηµα, το κυρίαρχο το οποίο θα θέσει κάποιος σε µία
συζήτηση: Η ανάπτυξη, αυτή την οποία ευαγγελίζεται η εκάστοτε
κυβέρνηση, είναι για ποιο σκοπό; Ποιον θα εξυπηρετήσει; Ποιον
θα ωφελήσει; Θα ωφελήσει το κέρδος; Ναι, λέει η Κυβέρνηση,
από τη στιγµή που είναι στοχοπροσηλωµένη στην ανάγκη
ικανοποίησης των αναγκών των κεφαλαιοκρατών. Ή θα
ικανοποιήσει τις λαϊκές ανάγκες; Αυτά τα δύο ζητήµατα, κέρδος
και λαός, είναι ασύµβατα µεταξύ τους, είναι αντιτιθέµενα, δεν
παντρεύονται, δεν µπορούν να «κουµπώσουν». Και το ότι δεν
παντρεύονται και δεν µπορούν να «κουµπώσουν» το βιώνουµε
σήµερα µέσα από µια διαδικασία υπερδεκαετή ραγδαίων και
υψηλών ρυθµών ανάπτυξης της χώρας µας, όπου οδήγησε σε
µια κρίση καπιταλιστικού χαρακτήρα και που έχει οδηγήσει στην
εξαθλίωση τα πλατιά λαϊκά στρώµατα, όχι µόνο η κρίση αλλά και
η ανάπτυξη.
Αυτό δεν αποτελεί ιδιοµορφία της ελληνικής οικονοµίας. Και
στις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης το ίδιο
παρακολουθούµε. Έτσι, λοιπόν, η απάντηση σ’ αυτό το
πρωταρχικό και το κυρίαρχο ερώτηµα µπορεί να εξοπλίσει τον
καθένα µε τα χαρακτηριστικά στοιχεία που πρέπει να λάβει υπ’
όψιν του και τα εργαλεία.
Τώρα, η Κυβέρνηση βάζει ορισµένες φιλοδοξίες σε σχέση µε
αυτόν τον επενδυτικό, αναπτυξιακό νόµο. Αυτές οι φιλοδοξίες
της Κυβέρνησης είναι ρεαλιστικές; Φιλοδοξία πρώτη: Επιδιώκει
–λέει- η Κυβέρνηση µέσα απ’ αυτόν το νόµο -και απ’ αυτόν το
νόµο, όχι µόνο απ’ αυτόν- να αντιµετωπίσει την κρίση και να
αποτελέσει µία έξοδο από την κρίση.
Εµείς το λέµε καθαρά ότι δεν πρόκειται, αλλά και δεν µπορεί
ο αναπτυξιακός νόµος να αντιµετωπίσει την αναρχία που
χαρακτηρίζει την καπιταλιστική παραγωγή. ∆εν µπορεί να
αντιµετωπίσει τις αντιφάσεις και τις αντιθέσεις του συστήµατος,
του καπιταλιστικού συστήµατος που η όξυνση αυτών των
αντιφάσεων και των αντιθέσεων δηµιουργεί την κρίση. Άλλωστε
η σηµερινή ύφεση, όπως είπαµε και πιο πριν, ακολούθησε την
ανάπτυξη. Ήταν αποτέλεσµα της ανάπτυξης, αυτής της
ανάπτυξης την οποία γνωρίσαµε, και η σηµερινή ύφεση. Έτσι,
λοιπόν, δεν µπορεί να απαντήσει στις αντιφάσεις και τις
αντιθέσεις του συστήµατος.
∆εύτερη φιλοδοξία της Κυβέρνησης: Μέσα από αυτήν τη
διαδικασία µπορεί να αντιµετωπίσει την κλαδική ανισοµετρία.
Αλλά αλήθεια, ποιος καθορίζει πού θα πάνε, σε ποιον κλάδο θα
κατευθυνθούν οι επενδύσεις; Φυσικά αυτός που έχει τα κεφάλαια
στα χέρια του. Ο κεφαλαιοκράτης θα καθορίσει σε ποιον κλάδο
θα κάνει την επένδυσή του. Το κράτος µπορεί να παρέµβει;
Μπορεί να παρέµβει στη διευκόλυνση του κεφαλαιοκράτη. Γι’
αυτόν, ακριβώς, το λόγο και στις σηµερινές συνθήκες, µε τις
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οξυµένες δυσκολίες αναπαραγωγής του κεφαλαίου έχουµε ένα
γενικόλογο προσανατολισµό του αναπτυξιακού νόµου. Ο
καθένας µπορεί να επενδύσει όπου θέλει, εκτός από ορισµένα
ζητήµατα στα οποία υπάρχει µια σαφής εξαίρεση. Αυτό τι
σηµαίνει; Αυτό, το ότι ο καθένας µπορεί να επενδύσει όπου θέλει,
θα απαντήσει στην αναρχία της παραγωγής; Θα απαντήσει στην
ανισοµετρία των κλάδων;
Εµείς λέµε ίσα-ίσα που αυτό ακριβώς, ο γενικόλογος
προσδιορισµός, θα οξύνει ακόµη περισσότερο την ανισοµετρία
ανάµεσα στους κλάδους σε βάρος κύρια κλάδων µε υψηλή
ένταση της εργασίας, σε βάρος κλάδων που στηρίζουν την
παραγωγική βάση της χώρας µας και προς όφελος άλλων
κλάδων της οικονοµίας, όπου υπάρχει γρήγορη αναπαραγωγή
του κεφαλαίου, υψηλός ρυθµός κερδοφορίας.
Αυτή η πρόβλεψη, την οποία κάνουµε, είναι εξωπραγµατική;
Εµείς λέµε όχι. Αυτό άλλωστε το επιβεβαιώνει και ο
προηγούµενος νόµος. Πού κατευθύνθηκε ο κύριος όγκος των
επενδύσεων; Στον τουρισµό και στα φωτοβολταϊκά, στις
ενεργειακές επενδύσεις. Τα επενδυτικά σχέδια ξεπέρασαν το
60% του συνόλου και του ύψους των επενδυτικών σχεδίων. Άρα,
δύο συγκεκριµένοι τοµείς εκεί όπου υπάρχει ιδιαίτερο
ενδιαφέρον για κερδοφορία προς το κεφάλαιο.
Επιτρέψτε µου να κάνω ακόµα µία πρόβλεψη: Ότι ο
συγκεκριµένος νόµος θα οδηγήσει σε ακόµη περαιτέρω
συρρίκνωση την ήδη ισχνή παραγωγική βάση της χώρας µας,
γιατί ακριβώς η φιλοσοφία σας είναι να έχει εξωστρέφεια –αυτό,
δηλαδή, που θέλουν οι αγορές- να ενισχυθεί και να αναπτυχθεί
η πράσινη οικονοµία. Αλήθεια, τι αντίφαση είναι αυτή ανάµεσα
στην πράσινη οικονοµία και στον µόνο κλάδο που εξαιρείται από
το εµπόριο και µπορεί να ενταχθεί, που είναι οι εισαγωγές και το
λιανεµπόριο στα αυτοκίνητα; Αυτό συµβαδίζει µε την πράσινη
οικονοµία;
Επίσης, να γίνει η αξιοποίηση –λέει- των συγκριτικών
πλεονεκτηµάτων. Αλλά δεν απαντάει η Κυβέρνηση: Συγκριτικά
πλεονεκτήµατα για ποιον; Γι’ αυτά που έχει πλούσια η χώρα µας
και µπορούν να ικανοποιήσουν τις ανάγκες της ή συγκριτικά
πλεονεκτήµατα γι’ αυτό που επιλέγει κάθε φορά ο
κεφαλαιοκράτης;
Έτσι, λοιπόν, εµείς το λέµε καθαρά ότι θα υπάρχει ακόµα
µεγαλύτερη συρρίκνωση της παραγωγικής βάσης. Παράδειγµα:
Η αγροτική παραγωγή και η διασύνδεσή της µε τη µεταποίηση.
Θα ενισχυθεί η παραγωγή προϊόντων σε αντίθεση και σε
απειθαρχία µε την Κοινή Αγροτική Πολιτική που οδηγεί στο
ξεκλήρισµά τους και τα οποία -αγροτικά προϊόντα- µπορούν να
στηρίξουν παραδοσιακούς κλάδους: Από την κλωστοϋφαντουργία, από τον ιµατισµό, από το δέρµα ή από τη βιοµηχανία
των τροφίµων; Όχι, καµµία τέτοια απάντηση.
∆εύτερο στοιχείο. Για παράδειγµα, θα στηριχθεί η
ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη; Και µάλιστα πότε; Σε µια περίοδο
που οι επενδύσεις των Ελλήνων εφοπλιστών το τελευταίο
διάστηµα ξεπέρασαν τα δέκα δισεκατοµµύρια δολάρια. Ήρθε
έστω ένα από αυτά τα δολάρια για νέες ναυπηγήσεις στην
ελληνική ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη; Ούτε µισό δολάριο δεν
ήρθε. Αντίθετα, η ελληνική ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη
συρρικνώνεται, υπάρχει τεράστια ανεργία στον κλάδο και µε τα
όποια προβλήµατα στην ακτοπλοϊκή διασύνδεση των νησιών µε
την ηπειρωτική Ελλάδα. Ή θα απαντήσει στην ανάγκη στήριξης
ενός τέτοιου ενεργειακού µείγµατος, που αφ’ ενός µεν θα
διασφαλίζει τη σταθερότητα του συστήµατος και αφ’ ετέρου θα
µειώνει ακόµη περισσότερο την ενεργειακή εξάρτηση: Φυσικό
αέριο, επενδύσεις, κίνητρα για το πετρέλαιο το εισαγόµενο,
ορυκτά υλικά;
Τρίτη µεγάλη φιλοδοξία που βάζει η Κυβέρνηση είναι ότι µε
αυτόν το νόµο θα καταφέρει να περιορίσει τις περιφερειακές
ανισότητες. Αλλά και η απάντηση σε αυτό το ερώτηµα είναι η
ίδια: Το πού θα γίνουν οι επενδύσεις, σε ποια περιοχή θα γίνουν,
εξαρτάται από το συµφέρον του επενδυτή και όχι από το αν
υπάρχουν µια σειρά προϋποθέσεις.
Στο κάτω-κάτω της γραφής παρακολουθήσαµε και στην
επιτροπή µία συζήτηση όπου υπήρχε µία πλειοδοσία. Μάλιστα,
ορισµένοι Βουλευτές, ιδιαίτερα από τη βόρεια Ελλάδα, έλεγαν
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ότι στην Ελλάδα υπάρχει ένας αθέµιτος ανταγωνισµός στις
περιοχές της Μακεδονίας. Υπάρχει η Βουλγαρία, η Ρουµανία,
όπου οι συνθήκες δράσης του κεφαλαίου είναι πολύ
ευνοϊκότερες. Η φορολογία του κεφαλαίου είναι 10%. Λοιπόν, τι
πρέπει να κάνουµε; Να δηµιουργήσουµε τέτοιες συνθήκες και
εδώ που η δράση του κεφαλαίου να είναι παρόµοια, παρεµφερής
µε τις συνθήκες που είναι στη Βουλγαρία, στη Ρουµανία, όχι µόνο
στο επίπεδο της φορολογικής του ασυλίας, αλλά και στις
συνθήκες των αµοιβών, των εργασιών σχέσεων, των συλλογικών
συµβάσεων για να µπορεί να υπάρχουν κοινά παιχνίδια. Αλλά στο
κάτω-κάτω της γραφής δεν επιβεβαιώνεται µε αυτόν τον τρόπο
η υπόθεση του πατριωτισµού των κεφαλαιοκρατών; Κανένα
απολύτως πατριωτισµό δεν έχουν οι κεφαλαιοκράτες. ∆εν τους
ενδιαφέρει αν θα γίνουν επενδύσεις στην Ελλάδα ή αλλαχού.
Ίσα-ίσα τους ενδιαφέρει να γίνουν αλλού οι επενδύσεις, για να
µπορούν να έχουν περισσότερα κέρδη, γιατί υπάρχουν στο
πλαίσιο του διεθνούς καταµερισµού εργασίας, της παγκόσµιας
αγοράς εργασίας πολύ πιο ευνοϊκότερα πεδία για τη δράση των
κεφαλαιοκρατών. Γι’ αυτόν άλλωστε το λόγο και είδαµε µια
µαζική εκροή, ακόµη και επιχειρήσεων οι οποίες δραστηριοποιούνταν στη χώρα µας προς το εξωτερικό το προη-γούµενο
διάστηµα και αυτό θα συνεχιστεί.
Τέταρτη φιλοδοξία της Κυβέρνησης είναι να απαντήσει και να
αντιµετωπίσει την ανεργία. Άνθρακες ο θησαυρός. Για
παράδειγµα, ποια ήταν τα αποτελέσµατα του προηγούµενου
αναπτυξιακού νόµου που έλεγε και η Νέα ∆ηµοκρατία ότι ήταν
πολύ πετυχηµένος, ότι εντάχθηκαν πάρα πολλά επενδυτικά
σχέδια και µάλιστα το ύψος των επενδυτικών σχεδίων ξεπερνάει
τα τριάντα περίπου δισεκατοµµύρια ευρώ; Και µιλάω µόνο γι’
αυτά που έχουν εγκριθεί. Ποιο ήταν το αποτέλεσµα; Να
δηµιουργηθούν µόνο τριάντα επτά χιλιάδες θέσεις απασχόλησης: Μερικής απασχόλησης, προσωρινής απασχόλησης.
∆ηλαδή, το κάθε επενδυτικό σχέδιο δηµιούργησε τεσσερισήµισι
θέσεις απασχόλησης κάτω από αυτές τις συνθήκες και µάλιστα
επιδοτήθηκε και από το κράτος µε 196.000 µέσο όρο για κάθε
δηµιουργούµενη σχέση απασχόλησης, µερικής ή προσωρινής.
Ο κεφαλαιοκράτης πήρε, δηλαδή, διακόσια ζεστά χιλιάρικα από
τη φορολογία του Έλληνα εργαζόµενου και της ελληνικής λαϊκής
οικογένειας και έβαλε στην τσέπη του, για να δηµιουργήσει ο
κεφαλαιοκράτης ο οποίος εντάχθηκε στον προηγούµενο νόµο,
τι; Μία θέση προσωρινής ή µερικής απασχόλησης. Γι’ αυτόν
ακριβώς το λόγο αυξάνεται η ανεργία, αυξάνεται η µερική
απασχόληση. Και φυσικά δεν µπορεί µε κανέναν τρόπο να
απαντήσει στη νέα πρόκληση, ότι η τεχνολογία και η καινοτοµία
που θέλει να προωθήσει η Κυβέρνηση θα οδηγήσει περαιτέρω
στην αύξηση της ανεργίας και από εκεί που θα µπορούσαν οι
νέες τεχνολογίες, τα επιτεύγµατα της επιστήµης να αποτελέσουν
ένα ευνοϊκό πεδίο για να δουλεύουν καλύτερα, πιο ανθρώπινα,
λιγότερο και µε υψηλότερες αποδοχές οι εργαζόµενοι, να
αποδειχθούν τελικά κατάρα για τους εργαζόµενους.
Πέµπτη φιλοδοξία της Κυβέρνησης είναι ότι µ’ αυτόν το νόµο
θα στηρίξει τις µικρές επιχειρήσεις. Ψέµατα. Είναι ψέµατα!
Καµµία µικρή επιχείρηση µε τα ελληνικά δεδοµένα δεν πρόκειται
να στηριχθεί και να ενταχθεί στον αναπτυξιακό νόµο, όπως δεν
εντάχθηκαν και στον προηγούµενο αναπτυξιακό νόµο.
Το αποκλείουν τα κριτήρια αξιολόγησης που βάζει, τα όρια των
επενδύσεων. Το χαµηλότερο όριο επενδύσεων είναι 200.000
ευρώ. Ποια από τις µικρές οικογενειακές επιχειρήσεις µπορεί να
κάνει επενδυτικό σχέδιο 200.000 ευρώ; Άλλωστε τα ίδια στοιχεία
του προηγούµενου νόµου το επιβεβαιώνουν.
Ο µέσος όρος των επενδυτικών σχεδίων που εγκρίθηκαν, των
8.308, ανέρχεται στο ύψος των 2,2 εκατοµµυρίων ευρώ. Άρα
λοιπόν, καταλαβαίνετε πολύ καλά ότι καµµιά µικρή, ακόµα και
µεσαίου µεγέθους, επιχείρηση για τα ελληνικά δεδοµένα δεν
µπορεί να κάνει τέτοια επενδυτικά σχέδια.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου
οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Έτσι, λοιπόν, τον κεφαλαιοκράτη επί της ουσίας δεν τον
ενδιαφέρουν τα παραπάνω ζητήµατα, να απαντήσει στις
φιλοδοξίες της Κυβέρνησης. Τον ενδιαφέρει να έχει απόδοση η
επένδυσή του, δηλαδή να έχει κέρδος.
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Αυτά τα βασικά ερωτήµατα µπορούν να απαντηθούν; Εµείς
λέµε ναι. Και το λέµε γιατί γνωρίζουµε πολύ καλά ποιος εµποδίζει
στο να ικανοποιηθούν οι παραπάνω ανάγκες. Τους εµποδίζουν η
δράση, οι ανάγκες και οι προτεραιότητες που θέτουν οι
κεφαλαιοκράτες.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ολοκληρώστε, κύριε
Καραθανασόπουλε.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Ολοκληρώνω, κυρία
Πρόεδρε.
Θα ρωτήσει τώρα κάποιος: Αλήθεια είναι απαραίτητος
παράγοντας για την αναπτυξιακή διαδικασία ο κεφαλαιοκράτης;
Εµείς λέµε όχι. Λέµε ότι είναι παράσιτο στην παραγωγική
διαδικασία. Οι απαραίτητοι παράγοντες για µια παραγωγική
διαδικασία είναι η ύπαρξη πλουτοπαραγωγικών πηγών ή η
διασφάλιση των πλουτοπαραγωγικών πηγών, είναι οι
απαραίτητες υποδοµές, τα µηχανήµατα, η τεχνογνωσία και η
ύπαρξη εργατικής δύναµης.
Τους έχουµε αυτούς τους απαραίτητους παράγοντες;
Βεβαίως. Τους έχουµε και µπορούµε να τους διασφαλίσουµε.
Πώς µπορούµε να τους διασφαλίσουµε; Με το να γίνουν λαϊκή
περιουσία, να φύγει από τη µέση η ατοµική καπιταλιστική
ιδιοκτησία στα µέσα παραγωγής, στις πλουτοπαραγωγικές ύλες
και στις υποδοµές.
Η δηµιουργία λοιπόν, της λαϊκής περιουσίας σε συνδυασµό µε
τον κεντρικό σχεδιασµό, του οποίου συστατικά στοιχεία είναι και
ο κλαδικός και ο περιφερειακός, µπορεί να αξιοποιήσει το
σύνολο των παραγωγικών δυνάµεων και έτσι, λοιπόν, να
αντιµετωπίσουµε µια και καλή την υπόθεση της ανεργίας µε
υψηλά αµειβόµενες θέσεις εργασίας, να απαντήσουν στην
ισόρροπη ανάπτυξη κλάδων και περιφερειών.
Αυτό, βεβαίως, προϋποθέτει την αποδέσµευση από την
Ευρωπαϊκή Ένωση και τους άλλους ιµπεριαλιστικούς
οργανισµούς, την άρνηση της αποδοχής του δηµόσιου χρέους
και της αναγνώρισής του, στο πλαίσιο βεβαίως της λαϊκής
εξουσίας.
Συµπερασµατικά, λοιπόν, κυρία Πρόεδρε –και ολοκληρώνω και
ευχαριστώ για την ανοχή- το σηµερινό σχέδιο νόµου εγκαθιδρύει
νέες κρατικές ρυθµίσεις στήριξης των αναγκών των
µονοπωλιακών οµίλων. Παρέχει σκανδαλώδη κίνητρα στο µεγάλο
κεφάλαιο σε αντίθεση µε τη φορολογική, για παράδειγµα,
επίθεση στους εργαζόµενους και στα υπόλοιπα λαϊκά στρώµατα.
Προσπαθεί να διευκολύνει και να απαντήσει στις δυσκολίες
αναπαραγωγής του, δηµιουργεί τις προϋποθέσεις για περαιτέρω
συγκέντρωση και συγκεντροποίησή του σε συνδυασµό µε την
υπόλοιπη πολιτική. ∆ιασφαλίζει και στηρίζει την κερδοφορία και
την ανταγωνιστικότητα των µονοπωλιακών οµίλων. Είναι, λοιπόν,
ένα αντιλαϊκό ταξικό νοµοσχέδιο και γι’ αυτό το καταψηφίζουµε,
κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε τον κ.
Καραθανασόπουλο.
Το λόγο έχει ο ειδικός αγορητής του Λαϊκού Ορθόδοξου
Συναγερµού κ. Χρυσανθακόπουλος.
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, πράγµατι όταν κανείς διαδέχεται το πέµπτο στάδιο
του Κοµµουνισµού στην Κίνα, µπορεί να αισθάνεται περήφανος
ότι όλα αυτά που ειπώθηκαν προηγουµένως ισχύουν.
Βέβαια ανακόπηκε η εξέλιξη στην ανατολική Ευρώπη για
αστυνοµικούς λόγους, προδοσία ατόµων, όταν ήµασταν στο
τρίτο στάδιο του Κοµµουνισµού και τώρα η Κίνα εξελίχθηκε
απευθείας στο πέµπτο που πέτυχε όλα αυτά. Έγινε η παγκόσµια
υπερδύναµη που απειλεί τη συνοχή των καπιταλιστικών χωρών
της ∆ύσης, που ανατρέπει το παγκόσµιο νόµισµα, καταστρέφει
τις εργασιακές σχέσεις στη ∆ύση, «βολταριοποιεί» επιτέλους
τους δυτικούς επαναστάτες, γιατί κάποια στιγµή θα τα δώσει όλα
στο κράτος.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
∆υστυχώς έτσι είναι τα πράγµατα. Βέβαια αυτό δεν εξαγνίζει
τον περιφερειακό άγριο καπιταλισµό, ο οποίος καταδυναστεύει
και καταληστεύει τους εργαζόµενους σ’ όλη την ανθρωπότητα.
Όλα αυτά δεν αποτελούν λύσεις.
∆εν σηµαίνει ότι επειδή κάποιοι έχουν χαµένα οράµατα, θα
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πρέπει όλοι να βρισκόµαστε σε καθεστώς πανοραµάτων. Πολύ
περισσότερο δεν µπορεί µία σοσιαλιστική Κυβέρνηση,
νεοφιλελεύθερου τύπου, µεταµοντέρνα, νεοκαπιταλιστική, αντί
για golden boys να έχει απλά Υπουργούς οι οποίοι επιδίδονται σε
αντιλαϊκές αναφορές, κατασυκοφαντώντας την εργασία και
απειλώντας τους εργαζόµενους ότι αυτοί φταίνε για όλα.
Θα έρθω στο νοµοσχέδιο, όπως έχει διατυπωθεί. Το
νοµοσχέδιο αυτό είναι ένας κρίκος µιας αλυσίδας δεσµών που
επιβάλλονται στον ελληνικό λαό από αυτούς που τα
προηγούµενα χρόνια κατασπατάλησαν τους εθνικούς πόρους και
οδήγησαν τη χώρα στη χρεοκοπία. Μπορεί να επιµερίζεται το
βάρος και οι ευθύνες, αλλά η συνενοχή που επιδιώκεται δεν είναι
εφικτή, διότι χώρια τα φάγατε και χώρια ο λαός πεινάει. Αυτή
είναι η σκληρή πραγµατικότητα.
Το νοµοσχέδιο αυτό είναι αναποτελεσµατικό, περιστασιακό,
µεταβατικό -όπως και η Κυβέρνηση έχει µεταβατικό χαρακτήραπεριορισµένο, άνευ πόρων και εκταµιεύσεων και άνευ δοµών για
να αποδώσει.
Έχουµε ριζική αντίθεση στην προσέγγιση. Εµείς θέλαµε να
είναι ένα νοµοσχέδιο κινητήρας για την ανάπτυξη της οικονοµίας
µας, γιατί δίχως ανάπτυξη η ύφεση που έχει επιβληθεί στην
ελληνική κοινωνία µε τα µονοµερή εισπρακτικά µέτρα, τα
φορολογικά και άλλα συστήµατα, τη µείωση των µισθών, το
πάγωµα της αγοράς, οδηγούν σε χρεοκοπία.
Χρειάζεται ανάκαµψη η οικονοµία µας. Η ανάκαµψη θα γινόταν
και µπορεί να γίνει µε κλαδικές πολιτικές ανά προϊόν, ανά τοµέα,
ανά αντικείµενο, µε ενίσχυση αυτών των κινητήρων που πάνε
καλά, που µπορούν να αποδώσουν, που µπορούν να
δηµιουργήσουν προστιθέµενη αξία, που µπορούν να ανεβάσουν
το ΑΕΠ.
Τη λογική «έχουµε έλλειµµα στο εµπορικό ισοζύγιο, άρα
πρέπει να αυξήσουµε τις εξαγωγές για να καλύψουµε το
έλλειµµα» την έφτιαξε κάποιος τεχνοκράτης σύµβουλος
αυθαίρετα. Λάθος! Για να ανταγωνιστούµε εµείς εξαγωγικά
άλλες χώρες πρέπει να έχουµε πολύ χαµηλό κόστος παραγωγής,
χαµηλό κόστος εργασίας, πρώτες ύλες, µια σειρά προϋποθέσεις,
µηχανισµούς διανοµής και προώθησης προϊόντος, ποιοτικά
στάνταρ, όχι απλά ένα ISO. Πρέπει να έχουµε µηχανισµούς
προώθησης και κεφάλαια κίνησης. Μα, δεν υπάρχουν αυτά!
Άρα, αντί να δοθεί η µάχη στον εξαγωγικό τοµέα, η µάχη
πρέπει να δοθεί στη µείωση των εισαγωγών, στην ενίσχυση της
εσωτερικής παραγωγής, στην προώθηση των ελληνικών
προϊόντων, στην ενίσχυση της ελληνικής βιοτεχνίας, στην
τόνωση του ελληνικού εµπορίου, στην κάλυψη του πρωτογενή
τοµέα της παραγωγής, γιατί και στον τοµέα των τροφίµων
κάνουµε τεράστιες εισαγωγές, στην ενίσχυση όσων παράγονται
στην Ελλάδα, γιατί µόνο αυτά είναι ανάπτυξη και δεν υπάρχει
αυτός ο προσανατολισµός.
Άκουσα τρελά πράγµατα προηγουµένως. Ο τουρισµός, λέει,
είναι επικερδής. Ναι, είναι το 17% του ΑΕΠ. Αν στον τουρισµό
δεν δώσουµε τη µάχη, πού θα την δώσουµε; Αν στον πρωτογενή
τοµέα δεν καλύψουµε την εισαγωγή κρεάτων, πρώτων υλών,
γάλακτος, οσπρίων, τότε τι θα κάνουµε;
Ξέρετε τι σηµαίνει τώρα η αύξηση των τιµών του πετρελαίου
πάνω από 100 δολάρια; Ότι θα πρέπει να ξανασκεφτεί η
Κυβέρνηση να βάλει τις φακές, τα φασόλια και τα άλλα στην
ενίσχυση, γιατί πρέπει να παράγουµε εδώ. ∆εν µπορούµε να
εισάγουµε άλλο! ∆εν το καταλαβαίνετε ότι τα πράγµατα
απλουστεύονται;
Εµείς είχαµε άλλη λογική. Σας είπαµε: 5% Φ.Π.Α. στα είδη
διαρκούς κατανάλωσης. Εσείς αυξήσατε τον πληθωρισµό χωρίς
να αυξήσετε τα έσοδα. Το διαπιστώσατε στην πράξη. Οι
αποκλίσεις στους συντελεστές είναι πάρα πολύ µικρές. Το µόνο
που πετύχατε ήταν να βοηθάτε την αγορά να αποσταθεροποιείται.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Γ’
Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΡΓΥΡΗΣ)
Εµείς, λοιπόν, έχουµε σαφείς θέσεις. Η λογική σας να
κατανείµετε, µε βάση αυτόν το νόµο, µε γεωγραφικά κριτήρια τις
επιδοτήσεις, τις βοήθειες –γιατί δεν είναι επιδοτήσεις, κυρίως
είναι φοροαπαλλαγές- είναι λαθεµένη. Σας είπαµε ότι οι
ενδοπεριφερειακές ανισότητες είναι σηµαντικές. Άλλο Κάσος και
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άλλο Ρόδος. Άλλο Καλάβρυτα και κάµπος της Αχαΐας, που
ψωµολυσσάει, και άλλο παραβιοµηχανική ζώνη. Και µας βάλατε
στη Β’ ζώνη, γιατί –λέει- το ΑΕΠ είναι µεγάλο. Στη Γ’ θα έπρεπε
να είµαστε, όπως έχει οµολογήσει κι όπως ήταν και πιο πριν.
Όµως δεν το βάζω τοπικιστικά. Το βάζω συνολικά. Αντί για
γεωγραφική αντίληψη, που έχετε εσείς, θα έπρεπε να έχετε
κλαδική αντίληψη. Να υπάρχει η λοκοµοτίβα, ο κινητήρας, ο
µοχλός, η ανάπτυξη. ∆εν το κάνετε αυτό. Έτσι, λοιπόν, µε έντονη
υποκειµενικότητα, µε έλλειψη διαθέσιµων πόρων, µε χρέη του
προηγούµενου αναπτυξιακού, 6 δισεκατοµµύρια, –έτσι είχε πει
ο κ. Ρήγας- µε 4 δισεκατοµµύρια σχεδιασµό, που δεν υπάρχουν,
-1 δισεκατοµµύριο υπάρχει και τα 3 δισεκατοµµύρια είναι
φοροαπαλλαγή- πάτε να δικαιώσετε τον κ. Μητσοτάκη που το
0+0 του έδινε +4%, δηλαδή «αξία έχουν αυτά που δεν σας
παίρνω, όχι αυτά που σας δίνω». Είναι λογικές που πρέπει να τις
επανεξετάσετε σε άλλη βάση.
Εσείς κληρονοµήσατε από τη Νέα ∆ηµοκρατία δυόµισι
χιλιάδες φακέλους. Η Νέα ∆ηµοκρατία λέει: «Είχαµε έναν
πετυχηµένο αναπτυξιακό». Σας έδωσε έναν παράδεισο και την
άλλη µέρα, µόλις έχασε τις εκλογές, έγινε κόλαση! Αυτά είναι
αστεία και κοµµατικοί εγωισµοί. Σας παρέδωσε µια οικονοµία
χρεοκοπηµένη και εσείς τη βουλιάξατε ακόµη περισσότερο.
Εµείς θέλουµε να ξεκαθαρίσουµε ότι απέναντι σ’ αυτό το νόµο
έχουµε κριτική στάση. Έχει θετικά, σε σχέση µε τη διαφάνεια, τη
διάθεση του Υπουργού να φέρνει στη Βουλή ετησίως έναν
απολογισµό, κάποια δεδοµένα, για να ενηµερωθεί. Όµως έχει και
αρνητικό κυρίαρχο την έλλειψη στόχευσης. Το έλλειµµα του
ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών, σε σχέση µε το ΑΕΠ, πάει
γύρω στο 10% το 2010.
Εδώ πρέπει να πούµε επίσης ότι έχουµε πτώση 40% του
ελλείµµατος του εµπορικού ισοζυγίου, το οποίο οφείλεται στην
έλλειψη αγοραστικής δύναµης, στην έλλειψη ρευστού στην
αγορά. Πανηγύριζε µια κρατική τηλεόραση χθες. Μειώθηκε –
λέει- το ύψος των ακάλυπτων επιταγών από τα 3 δισεκατοµµύρια
στα 2 δισεκατοµµύρια. Μα, δεν εκδίδουν πλέον οι τράπεζες
επιταγές. Επόµενο δεν είναι; Πώς θα αυξανόταν; Ρωτάτε όµως
όλους αυτούς οι οποίοι έχουν ακάλυπτη επιταγή, γιατί την έχουν;
Πόσοι από αυτούς κάνει να λαβαίνουν επιστροφή ΦΠΑ, που είναι
χρέη του κράτους, του δηµοσίου;
Το έλλειµµα, λοιπόν, του κρατικού προϋπολογισµού έπεσε στα
19,6 δισεκατοµµύρια ευρώ από τα 30 δισεκατοµµύρια. Και είναι
τεχνητό αυτό. Είναι εσκεµµένη καθυστέρηση απόδοσης στους
δικαιούχους χρηµάτων πληρωµής υποχρεώσεων του δηµοσίου.
Πρόκειται περί τεχνητού περιορισµού των συντελεστών. Κι εµείς,
µέσα σ’ αυτές τις συνθήκες, αισθανόµαστε το µεγάλο κίνδυνο ακόµη κι όλες οι µεθοδεύσεις που ακολουθούνται για εκλογικά
τεχνάσµατα να µην έχουν καµµία βάση- η Ελλάδα να βρεθεί προ
απειλής νέων επώδυνων µέτρων για την επόµενη τριετία.
Περιορίστηκαν ακόµα οι δαπάνες των δηµοσίων επενδύσεων
κατά 12%, από τα 9,5 δισεκατοµµύρια στα 8,4 δισεκατοµµύρια.
Ξέρετε σε τι κατάσταση θα έχουµε σε λίγο τα δηµόσια έργα, που
δεν δίνετε επιστροφή ΦΠΑ και δεν υπάρχει κινητήρας; Σε
τραγική, γιατί οι τράπεζες αρνούνται να αναχρηµατοδοτήσουν.
Είχαµε πτώση των ιδιωτικών καταθέσεων µέσα σε µία χρονιά,
κατά 38 δισεκατοµµύρια. Στα 200 δισεκατοµµύρια έπεσαν από
τα 238 δισεκατοµµύρια. Αυτό τι σηµαίνει; Σηµαίνει ότι η αρνητική
ανάπτυξη, η ύφεση, την οποία περιέγραψα προηγουµένως, είναι
πλέον µία συνθήκη στην οποία δεν υπάρχει και το ηθικό, το
κουράγιο αναζήτησης λύσεων.
Βέβαια, εσείς λέτε: Ελάτε να καταθέσετε µέχρι την άνοιξη τα
επενδυτικά σας σχέδια, και βέβαια, αφού δεν έχετε να δώσετε
χρήµατα, θα δώσετε φοροαπαλλαγή ισόποσου ποσού της
επένδυσης, το οποίο σταδιακά θα αποσβεστεί µ’ αυτόν τον
τρόπο. Υπάρχει δέσµευση της Κυβέρνησης ότι δεν θα επιβάλεται
φόρος έκτακτης εισφοράς επί των κερδών στη διάρκεια
ισοσκελισµού του ύψους της επένδυσης µε τη φοροαπαλλαγή;
∆ιότι αυτό είναι άκρως επικίνδυνο. Όταν δείτε ότι κάποιος
αναγκαστικά κάνει αποθεµατικό τα χρήµατα, τα οποία εσείς δεν
του τα παίρνετε, να πάτε µετά να του πείτε: Έλα εδώ, φέρε τα.
Έκτακτη εισφορά 30% ή 20%, όσο εκτιµά η Κυβέρνηση, όσο έχει
ανάγκη; Αυτό το πλαίσιο δηµιουργεί µία φορολογική ρευστότητα
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και αστάθεια. ∆εν είναι ελκτικό. Ποιος ξένος επενδυτής θα έρθει
σ’ αυτές τις συνθήκες στην Ελλάδα; Με ποια κίνητρα θα πάρει
πρωτοβουλία να πει «πάω στη χώρα αυτή», την ώρα που η
εσωτερική αγορά έχει αποµειωθεί σε επίπεδο ικανότητας να
αγοράσει, να καταναλώσει; Η καταναλωτική δύναµη των
Ελλήνων είναι πλέον πάρα πολύ ισχνή.
∆εύτερον, υπάρχει τραπεζικό πλαίσιο, υπάρχουν τράπεζες οι
οποίες αναλαµβάνουν να σηκώσουν το βάρος µιας επενδυτικής
δράσης; Αυτός ο νόµος, τον οποίο συζητάµε σήµερα εδώ, είναι ο
νόµος της συναρµολόγησης. ∆εν είναι από µόνος του
αυτοδύναµος. Θα έρθει άλλος νόµος, για το ταµείο κρατικού
παρεµβατισµού να καλύψει τις επενδύσεις ή να αναχρηµατοδοτήσει
την αγορά.
Άρα, λοιπόν, έχουµε απρόθυµες τράπεζες. Και έτσι τίθεται ένα
µεγάλο ζήτηµα: Με ποιον τρόπο θα πάµε µπροστά; Με έναν νόµο
όπου τα κριτήρια είναι αντικειµενικά και διάφανα –δεν
αµφιβάλλουµε- στις κανονικές επενδύσεις. Μας ακούσατε κι
ευχαριστούµε γι’ αυτό, ο ελληνικός λαός ευχαριστεί που δεν
βάζετε τον «ΤΕΙΡΕΣΙΑ» πλέον σαν κριτήριο και σαν προϋπόθεση
για να κάνει κάποιος την αίτησή του. Και στον «ΤΕΙΡΕΣΙΑ» να
περιλαµβάνεται το όνοµά του, δεν απαγορεύεται πλέον να κάνει
αίτηση. Είναι θετικό αυτό. Το ζητούµενο είναι πώς θα
προχωρήσει η αγορά, πώς θα επανακυλήσει το εµπόριο, πώς θα
λειτουργήσει η βιοτεχνία. Οι τράπεζες οφείλουν το µεγαλύτερο
µέρος των ενισχύσεων του κράτους να το δώσουν στην αγορά,
διότι διαφορετικά γίνονται οι ίδιες υπόλογες. Είναι αντικειµενικά
αυτά.
Εµείς σας είχαµε περιγράψει και την υποδοµή, σας είχαµε
δώσει και ιδέες πολλές φορές, και αν υπάρχει κάτι το οποίο
πρέπει να πούµε είναι ότι µας ακούτε µεν, αλλά δεν ακούτε την
κοινή λογική, δεν ακούτε το πνεύµα του πολίτη που ζητάει λύσεις
συνολικά. Γιατί; Σε ποιον είστε δέσµιοι και πού; Τι σας εµποδίζει
να υιοθετείτε πιο προχωρηµένες πολιτικές αντιλήψεις;
Φθάσατε στη λογική του «έντιµου καπιταλισµού», όπου δεν
πρέπει να επανέλθουν στην Ελλάδα διαφυγόντα κεφάλαια, διότι
θα φορολογηθούν και γιατί κινδυνεύει ο άλλος να υποστεί
µεγάλες ποινές. Κι έχετε κάθε χρόνο ένα ασταθές φορολογικό
σύστηµα. Να πείτε: Το φορολογικό µας σύστηµα θα ισχύσει για
πέντε χρόνια, µε αυτά τα σταθερά. Εάν δεν το κάνετε αυτό, δεν
πρόκειται να προχωρήσει καµµία επένδυση, ιδιαίτερα από τις
µεγάλες, στις οποίες αφήσατε έναν υποκειµενισµό, να µπορεί να
επαναδιαπραγµατευθεί ο Υπουργός. Κι εκεί κάναµε µία κριτική.
Ο έντιµος Υπουργός θα διαπραγµατευθεί υπέρ της χώρας. Ο
άλλος υπέρ του εαυτού του. Αυτό το αφήνω κατά µέρος. Ξεκινάω
µε το προοίµιο του δηµοσίου συµφέροντος και λέω ότι, µε αυτά
τα δεδοµένα, δεν έχουµε βηµατισµό προς τα µπρος.
Αυτός ο νόµος δεν είναι από µόνος του αναπτυξιακός. Έχει
ευχετικές προθέσεις. ∆εν έχει δοµή ως νόµος, για να οδηγήσει
σε έξοδο από την κρίση. ∆εν έχει ουσιαστικά κίνητρα και δεν έχει
τη δυνατότητα να κάνει επιλεκτική ενίσχυση των κινητήρων της
οικονοµίας.
Μετά απ’ αυτά το µόνο που µένει να πει κανείς, αν θέλει να
είναι ειλικρινής, είναι ότι η χώρα µέσα στο Μάρτιο θα βρεθεί ξανά
σ’ ένα δεδοµένο. Αν δούµε ότι τη χρονιά που ακολουθεί θα
έχουµε περαιτέρω περιορισµό των δηµοσίων επενδύσεων, θα
έχουµε περαιτέρω φορολόγηση, θα έχουµε περαιτέρω αυξήσεις
που µετακυλίουν οι ∆ΕΚΟ και άλλες εταιρείες, ο πολίτης δεν θα
τα βγάζει πέρα. Γιατί δεν είναι µόνο το ότι µειώσατε τους
µισθούς, αλλά του αυξήσατε και το κόστος ζωής. Σε τι πράγµα
θα γίνουν επενδύσεις; Στα χιλιάδες λουκέτα τα οποία ξεκίνησαν;
Μετά τις εκπτώσεις, σ’ ένα-δύο µήνες, ένα ποσοστό 30% απ’
όσους ξεπουλήσουν θα οδηγηθεί σε λουκέτο. Αυτά τα λουκέτα
αποτελούν τροχοπέδη. Με ένα εκατοµµύριο ανέργους Έλληνες
και µ’ ένα εκατοµµύριο ανέργους αλλοδαπούς και µε όλα αυτά τα
προβλήµατα τα οποία συσσωρεύονται, µπορούµε να
προχωρήσουµε;
∆εν νοµίζω ότι µπορεί να εµπνεύσετε τον ελληνικό λαό µε αυτά
τα δεδοµένα. Ως Κυβέρνηση έχετε το τιµόνι της χώρας, αλλά
είµαστε στο χείλος του γκρεµού και γέρνουµε να πέσουµε.
Το τελευταίο βήµα της αποσόβησης αυτού του µοιραίου δεν
µπορεί να είναι άλλο από το να δεχθείτε ότι η εθνική συνεννόηση
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είναι απαραίτητη, να δεχθείτε ότι µόνοι σας δεν µπορείτε. Να
συνειδητοποιήσετε ότι η ανεπάρκειά σας δεν έχει να κάνει µόνο
µε την οπτική γωνία, αλλά από την έλλειψη συλλογικού νου. ∆εν
έχετε ενσωµατώσει µε τη δυναµική που θα έπρεπε, για να έχετε
την πρωτοβουλία των κινήσεων, όλες εκείνες τις προτάσεις και
τις θέσεις, που ένα µέρος της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης που
µε την εποικοδοµητική στάση σας προτείνει.
Θεωρώ ότι το επόµενο βήµα είναι τόσο µετέωρο και τόσο
αβέβαιο, που ο ελληνικός λαός δεν πρόκειται να σας εµπιστευθεί
και µην τολµήσετε να «του ζητήσετε και τα ρέστα».
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Το λόγο έχει η ειδική
αγορήτρια του ΣΥΡΙΖΑ κ. Ευαγγελία Αµµανατίδου-Πασχαλίδου.
Ορίστε, κυρία Πασχαλίδου, έχετε το λόγο.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙ∆ΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙ∆ΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε
Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συζητάµε τον επενδυτικό νόµο,
που από τότε που ανέλαβε τη διακυβέρνηση της χώρας το
ΠΑΣΟΚ πριν από δεκαπέντε µήνες, τον πολυδιαφήµισε
αφήνοντας µεγάλες προσδοκίες σε επιχειρήσεις, βασικά στις
µικροµεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες βιώνουν το βάθεµα της
κρίσης, τον σκληρό ανταγωνισµό των µεγάλων επιχειρήσεων, τα
φορολογικά µέτρα που τους εξοµοιώνουν µε τους λίγους και
εκλεκτούς και την αγωνία της επόµενης ηµέρας, αφού πολλοί
συνάδελφοί τους έχουν κλείσει ή βρίσκονται στη διαδικασία του
λουκέτου.
Ο αναπτυξιακός ή µάλλον επενδυτικός νόµος, χρησιµοποιεί
κεφάλαια από το Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων. ∆ηλαδή,
πρόκειται για δηµόσιο χρήµα, το οποίο δίνεται για ιδιωτικές
επενδύσεις. Άρα είναι κοινωνικά κεφάλαια και πρέπει να
καλύπτουν τις πραγµατικές ανάγκες της κοινωνίας σε επίπεδο
πρώτα κοινωνικό φυσικά και µετά σε εργασιακό, οικονοµικό,
περιβαλλοντικό, ώστε να επιτευχθεί η ανάπτυξη που
ευαγγελίζεστε, κύριοι της Κυβέρνησης.
Αυτό σηµαίνει ότι πρέπει να είµαστε πάρα πολύ προσεκτικοί,
σχετικά µε το πώς δίνονται αυτά τα χρήµατα για ιδιωτικές
επενδύσεις, τα οποία καλύπτονται από την ίδια την κοινωνία.
Αυτό βέβαια που είναι οξύµωρο είναι ότι, ενώ το χρήµα είναι
δηµόσιο, αποκλείεται ο δηµόσιος τοµέας, αποκλείονται οι
θυγατρικές εταιρείες του δηµοσίου και όσοι χρηµατοδοτούνται
σε ποσοστό πάνω από 49% από τον κρατικό προϋπολογισµό,
όπως και οι Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Ειδικά τώρα µε
τον «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ», που έχουν πολύ µεγάλη ανάγκη από
υποστηρικτικές δοµές, δεν µπορούν να ενταχθούν οι νέοι ΟΤΑ
σ’ αυτόν τον επενδυτικό νόµο και αυτό είναι άδικο.
Κύριοι συνάδελφοι, έχουµε µία πολύπλευρη χρηµατοπιστωτική, αναπτυξιακή, κοινωνική και περιβαλλοντική κρίση κατά
την οποία κανονικά θα έπρεπε να δροµολογούνται οι διαδικασίες
για την αποτελεσµατική χρήση ενός αναπτυξιακού εργαλείου
που θα συνδυαµορφώσει τις προοπτικές της οικονοµίας για τα
επόµενα πέντε χρόνια.
Όµως, για κάθε αναπτυξιακό νόµο που έρχεται προς ψήφιση,
εγείρονται µία σειρά από ερωτήµατα, τα οποία πρέπει να
απαντηθούν. Κατά πόσο, δηλαδή, οι περιφέρειες της χώρας
µπορούν να περιµένουν κάποια απάντηση στα προβλήµατά τους.
Κατά πόσο οι άνεργοι µπορούν να προσδοκούν ότι θα υπάρχουν
περισσότερες θέσεις εργασίας. Κατά πόσο µπορούµε να
ευελπιστούµε, ότι αυτός ο νόµος θα έχει κάποιο θετικό
αποτέλεσµα στα µεγάλα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι
µικρές και πολύ µικρές επιχειρήσεις. Κατά πόσο ο νόµος
παρεµβαίνει επί της ουσίας στα ζητήµατα, όπως η αποκέντρωση
και το αρνητικό εµπορικό ισοζύγιο. Αναγνωρίζεται και στην
εισηγητική έκθεση ότι η µέχρι σήµερα εφαρµογή των διαφόρων
κατά περιόδους αναπτυξιακών νόµων είχε αποτελέσµατα
κατώτερα των προσδοκιών, βάσει ακόµη και των δικών τους
στόχων, των ίδιων των αναπτυξιακών νόµων.
Άρα πρέπει να εξετάσουµε σ’ ένα πιο µακροσκοπικό επίπεδο
ποια είναι η συµβολή των κινήτρων και ποια είναι αυτά στην
αντιµετώπιση των αναπτυξιακών προβληµάτων. Ωστόσο αυτό
προϋποθέτει µία αναλυτική αξιολόγηση των αποτελεσµάτων και
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των εµπειριών από την εφαρµογή των προηγούµενων
αναπτυξιακών νόµων. Χωρίς αυτήν την αξιολόγηση, το
πιθανότερο είναι να επαναληφθούν χρεοκοπηµένα αναπτυξιακά
µοντέλα που συνέβαλαν στην όξυνση της κρίσης. Θα έπρεπε να
υπάρχουν στατιστικά στοιχεία για τη λειτουργία αυτών των
επιχειρήσεων, για τη διατήρηση των θέσεων εργασίας, για το
πώς χειρίστηκαν τα κεφάλαια, αν αυτές οι επιχειρήσεις αυτήν τη
στιγµή είναι εν ενεργεία και τι κύκλο εργασιών κάνουν.
Όλοι µας γνωρίζουµε ότι υπάρχουν επιχειρήσεις, οι οποίες
πήραν τα χρήµατα και έχουν εξαφανιστεί. Θα σας θυµίσω εν
τάχει αυτό που είπα και στην επιτροπή, σχετικά µε τον κλάδο της
κλωστοϋφαντουργίας και τον όµιλο «ΛΑΝΑΡΑ», που είχε
επιδοτηθεί επί χρόνια ολόκληρα µέσα από επενδυτικούς νόµους
σε βάρος του δηµοσίου και του φορολογούµενου πολίτη και
τελικά έχουµε δεκατέσσερα εργοστάσια κουφάρια και
εκατοντάδες εργαζόµενους, οι οποίοι είναι όµηροι και είναι στην
απόγνωση. Αν θέλουµε να µην έχουµε ανάλογες καταστάσεις
στο µέλλον, θα πρέπει να διασφαλίζεται µέσα από τον ίδιο το
νόµο και, βεβαίως, µ’ έναν έλεγχο των υπηρεσιών που θα το
χειριστούν.
Εµείς από την πλευρά µας, θεωρούµε ότι υπάρχουν
προϋποθέσεις και όροι για την ανάπτυξη και την απασχόληση,
στους οποίους κάθε νόµος περί εξατοµικευµένων κινήτρων είναι
υπάγωγος και χωρίς αυτούς δεν µπορεί να επιφέρει
αµφισβητήσιµα αποτελέσµατα. Τα κίνητρα δεν µπορούν να
λειτουργήσουν εν κενώ, αλλά µε σαφείς προσδιορισµούς.
Πιο συγκεκριµένα και ενδεικτικά εµείς υποστηρίζουµε τα
ακόλουθα: Αυτό που απαιτείται είναι ένα εθνικό στρατηγικό
πλαίσιο ανάπτυξης και σχέδιο για το ποιες δραστηριότητες θα
αναπτυχθούν και ποιοι κλάδοι. Παρ’ όλα αυτά, ενώ είµαστε
αντίθετοι µε όλη αυτήν τη λογική του παρόντος σχεδίου νόµου,
τουλάχιστον ευελπιστούµε να βοηθήσουµε και να παρέµβουµε
στο να βελτιωθεί το παρόν σχέδιο νόµου –και εκεί
επικεντρωνόµαστε- προς όφελος της κοινωνίας και όχι των
µεγάλων επενδυτών, που βάζουν τους όρους της αγοράς και της
µεγαλύτερης κερδοφορίας τους. ∆υστυχώς, µέσα από αυτόν τον
αναπτυξιακό νόµο απουσιάζουν οι παραγωγικοί κλάδοι της
χώρας –γεωργία, κτηνοτροφία, αλιεία, υδατοκαλλιέργειες- και
είναι στη βούληση των συναρµόδιων Υπουργών να τους
εντάξουν, όπως και τα κριτήρια υπαγωγής, τα επιλέξιµα
επενδυτικά σχέδια µε κοινές υπουργικές αποφάσεις.
Αγαπητοί συνάδελφοι και συναδέλφισσες, θέλουµε δηµόσιες
υποδοµές και επενδύσεις για έργα κοινής ωφέλειας. Είναι
παντελώς εκτός του σχεδίου, κύριε Υπουργέ. Επίσης, θέλουµε
ολοκλήρωση και εφαρµογή του χωροταξικού και πολεοδοµικού
σχεδιασµού. Θέλουµε µία αποτελεσµατική και εκσυγχρονισµένη
διοίκηση, ώστε να µπορεί να έχει ουσιαστικό ελεγκτικό ρόλο.
Αυτό έχει πολύ µεγάλη σηµασία, όταν δίνεται ζεστό δηµόσιο
χρήµα και δεν υπάρχουν εκείνοι οι ελεγκτικοί µηχανισµοί, ώστε
να ελεγχθεί η κατασπατάληση, η διαπλοκή, η πελατειακή σχέση,
οι περιπτώσεις υπερτιµολόγησης και υποτιµολόγησης. Και
φυσικά να αξιολογείται ο επενδυτής για να αποφευχθεί ό,τι έγινε
και σε προηγούµενα αναπτυξιακά προγράµµατα. Να πάρουν,
δηλαδή, τα χρήµατα χωρίς να βάλουν καµµία ίδια συµµετοχή και
να γίνουν «τζάµπα µάγκες».
Υπάρχουν άρθρα του νόµου που µε υπουργικές αποφάσεις ή
µε κοινές υπουργικές αποφάσεις γίνονται κατά παρέκκλιση
διαφοροποιήσεις υπέρ των µεγάλων επενδυτών. Αυτό εµάς
τουλάχιστον ως κοινοβουλευτική διαδικασία µας προσβάλλει.
Εµείς, η Εθνική Αντιπροσωπεία που νοµοθετούµε δεν θα
γνωρίζουµε κατά τα άλλα πώς θα διαχειριστεί ο εκάστοτε
Υπουργός και η κυβέρνηση τους συγκεκριµένους όρους
διευθέτησης και υπαγωγής στον αναπτυξιακό νόµο των
επενδυτών, ειδικά των µεγάλων.
Τώρα, σχετικά µε την απασχόληση. Στον αναπτυξιακό νόµο
του 1998 υπήρχε κάποια σχέση της απασχόλησης µε την
επιχορήγηση, χωρίς θεαµατικά αποτελέσµατα στη δηµιουργία
θέσεων εργασίας. Από τον αναπτυξιακό του 2004 η σύνδεση µε
την απασχόληση καταργήθηκε µε την ταυτόχρονη εισαγωγή του
κινήτρου της επιχορήγησης του µισθολογικού κόστους. Στον
παρόντα νόµο καταργείται και αυτό το κριτήριο, που θεωρείται
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απλώς κριτήριο συµβολής της επένδυσης στην οικονοµία, χωρίς
να θέλω να το κρίνω, αν ήταν θετικό ή αρνητικό. Λέω, όµως, τη
σταδιακή φθίνουσα πορεία της ελάχιστης ρήτρας απασχόλησης.
Ακόµη και αν ακολουθηθεί µία µετριοπαθής κριτική, ο
επενδυτικός νόµος θα έπρεπε να περιλαµβάνει πρόνοια για
δηµιουργία θέσεων εργασίας, διασφάλιση σταθερής και όχι
ευέλικτης απασχόλησης ή ρήτρες για διατήρηση της
απασχόλησης, αυτά που προείπα. Θα τα ξαναπώ και παρακάτω,
διότι είναι το άλφα και το ωµέγα για την ανάπτυξη µιας χώρας.
Τίποτα απ’ όλα αυτά δεν προβλέπεται, κύριε Υπουργέ.
Οι µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις, αφού η µικρή επιχείρηση
αντιµετωπίζει έναν ιδιότυπο και σκληρό ανταγωνισµό, είναι σε
µία µειονεκτική θέση λόγω των ολιγοπωλιακών πρακτικών των
µεγάλων επιχειρήσεων και των πολυεθνικών. Σ’ αυτό το κοµµάτι
αναφέρθηκα και στην εισήγησή µου.
Άρα, χωρίς λήψη µέτρων που να αίρουν αυτό το µειονέκτηµα,
ό,τι κίνητρα και να δοθούν, θα έχουν αµφίβολο αποτέλεσµα.
∆εν µπορώ αποφύγω µία συνολική κριτική για έναν από τους
σηµαντικούς στόχους του σχεδίου νόµου και να πω ότι η πολιτική
της περιφερειακής ανάπτυξης έχει αποτύχει. Η µέχρι τώρα
εφαρµογή των αναπτυξιακών νόµων έδειξε ότι οι περιφερειακές
ανισότητες δεν έχουν µειωθεί και ο παρών αναπτυξιακός νόµος
δεν διαφοροποιείται στο θέµα αυτό.
Αναφέροµαι στην πολιτική κινήτρων και στην προβολή
σταθερών στόχων. Είναι µία πολιτική, που όµως πρέπει να
υπηρετείται µε συνέπεια και όχι µία αντιφατική πολιτική, που,
παραδείγµατος χάριν, να πριµοδοτεί τη µία φορά δραστικά τη
Θράκη ως εθνικά ευαίσθητη περιοχή και από την άλλη, να
πριµοδοτεί δραστικά τις πλέον αναπτυγµένες περιοχές της
χώρας µε το αιτιολογικό της αποβιοµηχάνισης και έτσι να
ακυρώνεται η όποια προσπάθεια περιφερειακής ανάπτυξης.
Συχνά τα κριτήρια µεταµορφώνονται σε δράσεις που ευνοούν
οριζόντιες παρεµβάσεις, χωρίς καµµία χωρική διάσταση. Μία
εναλλακτική επιλογή, που θα εξυπηρετούσε την περιφερειακή
ανάπτυξη, είναι η ενίσχυση των πόλων της περιφέρειας, δηλαδή
αστικών κέντρων µε κατεύθυνση τις επενδύσεις σε
αποκεντρωµένες ΒΙΠΕ.
Μία τέτοια επιλογή µπορεί να δηµιουργήσει πολλαπλά οφέλη
για τις τοπικές κοινωνίες, όπως στην ανάπτυξη της βιοτεχνίας
και κατ’ επέκταση της βιοµηχανίας τροφίµων µε την απορρόφηση
πρώτα απ’ όλα της ντόπιας παραγωγής, µε τη δηµιουργία
ποιοτικών τροφίµων, µε τη δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας,
µε την παραγωγή ανταγωνιστικών προϊόντων προστιθέµενης
αξίας.
Πιο συγκεκριµένα, όσα αφορούν τους νοµούς, πρέπει να
πούµε ότι η συµµετοχή στο ΑΕΠ δεν είναι ένα ασφαλές κριτήριο
και ενίοτε µπορεί να γίνει και ισοπεδωτικό. Αφ’ ενός υπάρχουν
µεγάλες διαφοροποιήσεις στο εσωτερικό των νοµών και
επιπλέον πρέπει, πέρα από τη συµµετοχή στο ΑΕΠ, να δούµε και
τα υψηλά ποσοστά ανεργίας, που σηµειώνονται σε κάθε νοµό.
Η ελληνική ενδοχώρα έχει µεγάλες αποκλίσεις και η ορθή
αντιµετώπιση της ιδιοµορφίας συνιστά µείζον ζήτηµα για την
ενδογενή ανάπτυξη. Η λογική του νέου αναπτυξιακού νόµου µε
την οποία αντιµετωπίζει όλες τις επιχειρήσεις ως οµοειδείς, είναι
βέβαιο ότι θα οδηγήσει σε µία σειρά από αστοχίες.
Όσον αφορά τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, εσείς είστε που
λέτε ότι ο τουρισµός είναι βαριά βιοµηχανία και ότι αυτή τη
βιοµηχανία στηρίζετε. Στο αρχικό σχέδιο νόµου, όµως, βάλατε
µόνο τα ξενοδοχεία τεσσάρων και πέντε αστέρων. Μετά από
πιέσεις εντάξατε και τα παραδοσιακά, που µετατρέπονται σε
ξενοδοχεία τριών αστέρων.
Ακόµη, όµως, και η έννοια «αντιµετώπιση δύο οµοειδών
επιχειρήσεων» σε διαφορετικές περιοχές µπορεί να οδηγήσει σε
αστοχία. Λόγοι περιφερειακής ανάπτυξης και προστασίας των
ευαίσθητων οικοσυστηµάτων, επιβάλλουν ελεγχόµενη αύξηση
της φέρουσας ικανότητας των περιοχών, που εµφανίζουν υψηλή
συγκέντρωση τουριστικών δραστηριοτήτων και ενίσχυση του
δυναµικού άλλων τουριστικά υπανάπτυκτων περιοχών. Είναι
παράλογο να επιδοτούνται µε το ίδιο ποσοστό επενδύσεις για
την ίδρυση νέων ή την επέκταση υφιστάµενων ξενοδοχειακών
µονάδων στη Ρόδο και τη Μύκονο, µε την Ανάφη, το Καστελόριζο
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ή τη Νίσυρο, µόνο και µόνο επειδή ανήκουν στην ίδια περιφέρεια.
Οι προτεινόµενες φοροαπαλλαγές, που υπάρχουν στο παρόν
σχέδιο νόµου, αφορούν τις ήδη κερδοφόρες επιχειρήσεις και όχι
την πλειονότητα των επιχειρήσεων. Είναι γεγονός στις µέρες µας
ότι είναι ελάχιστες οι επιχειρήσεις, οι οποίες παρουσιάζουν
κέρδη. Είναι κυρίως αυτές, που ανήκουν στις µεγάλες
επιχειρήσεις και αποτελούν µονοπώλια και µέλη ολιγοπωλίων.
Στις διατάξεις του νέου αναπτυξιακού νόµου αναφέρεται πως
το 75% των επιχορηγούµενων κεφαλαίων αποτελείται από
αφορολόγητα αποθεµατικά. ∆ηλαδή, σε επιχειρήσεις οι οποίες
πραγµατοποιούν κέρδη, θα δίνεται η δυνατότητα να µην
εκπληρώσουν τις φορολογικές τους υποχρεώσεις, µε την αίρεση
ότι θα διαθέσουν τα αδιανέµητα κέρδη σε επενδυτικές
δραστηριότητες.
Αυτά τα χρήµατα δεν µπορούν να διατίθενται -ειδικά σε
συνθήκες οικονοµικής κρίσης, που µειώνονται οι µισθοί,
µειώνονται οι συντάξεις, όπου η ανεργία έχει «χτυπήσει κόκκινο»
και έτσι υπάρχουν προκλητικές φοροαπαλλαγές- εάν δεν
αποτελούν µε τα δικά σας δεδοµένα πραγµατική ανάπτυξη µε
δραστική µείωση της ανεργίας, µε θέσεις µόνιµης και σταθερής
εργασίας.
Όσον αφορά τα κριτήρια που θα διαµορφώνουν την τελική
βαθµολογία, ορίζονται πάλι µε υπουργική απόφαση. Το εν λόγω
ζήτηµα είναι εξαιρετικής σηµασίας και θα έπρεπε να µπορεί να
συζητηθεί στη Βουλή, µαζί µε τον αναπτυξιακό νόµο. Το είχα πει
και στην επιτροπή. Μου είχατε πει ότι επειδή αυτά µπορούν να
αλλάζουν, δεν είναι δυνατόν να µπαίνουν στο νόµο.
Μπορούν, όµως, να αλλάζουν κατά τη δική σας κρίση και όχι
µε αντικειµενικά κριτήρια, έτσι ώστε να µπορούµε να πούµε ότι
υπάρχει ένας αναπτυξιακός νόµος που κατανέµει τα χρήµατα ή
τις φορολογικές απαλλαγές ανάλογα µε τα ποσοστά των
επιχειρήσεων. Πρέπει να σας θυµίσω ότι το 99,5% είναι οι
µικροµεσαίες επιχειρήσεις και οι πολύ µεγάλες είναι µόνο το
0,1% του συνόλου των επιχειρήσεων στη χώρα µας.
Θα έπρεπε να ενισχύονται οι συνεταιρισµοί, επενδυτικά σχέδια
στα οποία θα συµµετέχουν αµιγώς δηµόσιοι φορείς. Σαφώς οι
δραστηριότητες θα ήταν αυτές εντάσεως εργασίας.
Αφού συζητάµε τον επενδυτικό νόµο για ιδιώτες θα είναι
αναγκαίο να διαφοροποιηθούν µε τέτοιους όρους που να είναι
ευνοϊκοί, αφού µιλάτε για µία ισόρροπη και βιώσιµη ανάπτυξη
που να προλαµβάνει και την ερηµοποίηση της υπαίθρου. Πρέπει
να δείτε εκείνους τους όρους για τις πυρόπληκτες περιοχές, για
τις ορεινές και µειονεκτικές περιοχές άνω των εξακοσίων
πενήντα µέτρων.
Θέλω να πω και για τις νησιωτικές περιοχές, που τις είχα
αναφέρει, τελικά τις εντάξατε. ∆ώσατε, δηλαδή, ένα πλεόνασµα
κατά ένα τρόπο. ∆εν εντάξατε όµως τις ορεινές και µειονεκτικές
περιοχές ούτε και τις πυρόπληκτες. Θα έπρεπε τουλάχιστον να
υπάρχει µία κοινωνική ευθύνη και µία λογοδοσία.
Ο αναπτυξιακός νόµος αφορά επί της ουσίας µία αναδιανοµή
κεφαλαίων προς τις επιχειρήσεις. Πρόκειται για δηµόσιο χρήµα,
άρα απαιτείται να υπάρχουν όροι αναφορικά µε την κοινωνική
ανταπόδοση και την ευθύνη των επιχειρήσεων που θα
στηριχθούν.
Θέλω να κάνω µία αναφορά στο ΕΤΕΑΝ, στο οποίο για
τεχνικούς λόγους –το καταλαβαίνω- έγινε πάλι µία τροποποίηση.
Είναι το Ταµείο που θα αντικαταστήσει το ΤΕΜΠΜΕ. Θέλω να πω
είναι εξαιρετικά αµφίβολο το πώς θα λειτουργήσει η µετατροπή
του «ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε.» σε ΕΤΕΑΝ. Σε κάθε περίπτωση, η λειτουργία
του ΕΤΕΑΝ περνάει µέσα από τη βούληση των τραπεζών για το
πώς θα διαθέσουν τα κεφάλαια, προκειµένου να λάβουν οι
επιχειρήσεις επιδοτήσεις.
Ούτως ή άλλως η εµπειρία του ΤΕΜΠΜΕ µας έχει δείξει ότι η
κατανοµή δεν γίνεται µε ορθολογικούς για την ανάπτυξη όρους,
αλλά µε ωφελιµιστικούς για τις τράπεζες.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου
οµιλίας της κυρίας Βουλευτή)
Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα για λίγο την ανοχή σας.
Παραµένει το ερώτηµα εάν η πιστωτική ασφυξία που
παρατηρείται µπορεί να αποκατασταθεί µε τη δηµιουργία του
ΕΤΕΑΝ. Εµείς επιµένουµε -και είναι µία πρόταση που την
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κάνουµε εδώ και χρόνια- ότι υπάρχει µία µεγάλη ανάγκη και είναι
απαραίτητο ειδικά σήµερα να εξυγιανθεί το τραπεζικό σύστηµα.
Είµαστε σε συνθήκες κρίσης. Θέλουµε ένα τραπεζικό σύστηµα
υπό δηµόσιο έλεγχο. Και επειδή µιλάµε για ένα ταµείο
εγγυοδοσίας µικρών και πολύ µικρών επιχειρήσεων -το οποίο θα
γίνει µετά ΕΤΕΑΝ, αλλά εκεί µέσα µπαίνουν και οι µεγάλες
επενδύσεις- εµείς επιµένουµε ότι θα πρέπει να υπάρχει µία
τράπεζα ειδικού σκοπού για τις µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις
και θα λειτουργεί υπό το δηµόσιο έλεγχο, µε αντικείµενο τη
χορήγηση δανείων σε µικροµεσαίες επιχειρήσεις και σε
αυτοαπασχολούµενους. Άλλωστε, στην υπόλοιπη Ευρωπαϊκή
Ένωση υπάρχουν ανάλογες δηµόσιες τράπεζες. ∆εν µπορώ να
καταλάβω γιατί δεν µπορεί να υπάρξει κάτι τέτοιο στην Ελλάδα.
Κάνατε µία προσθήκη στην οποία εντάξατε µε ειδική ρύθµιση
και τα ΑΕΙ και τα ερευνητικά ιδρύµατα και τα νοµικά πρόσωπα
ιδιωτικού δικαίου στον επενδυτικό νόµο. Οι παραπάνω φορείς
είναι εξαιρέσεις οργανισµών και φορέων που χρηµατοδοτούνται
από τον κρατικό προϋπολογισµό και µπορούν να συµµετέχουν
σε κοινοπραξίες. Και στην επιτροπή ρώτησα για τη σκοπιµότητα
µόνο αυτών των εξαιρέσεων των δηµοσίων φορέων ή των
εποπτευόµενων από το δηµόσιο και δεν πήρα κάποια πειστική
απάντηση.
Το επαναφέρω: Θα συµµετέχουν αυτοί οι φορείς που ανέφερα
µαζί µε τουλάχιστον άλλους τέσσερις ή εννιά ιδιώτες, ανάλογα
µε την περιφέρεια ή το νοµό που ανήκουν µε ποσοστό έως 20%
σε κοινοπραξίες, µαζί µε τους ιδιώτες-επενδυτές. Αν ήταν µόνοι
τους αυτοί οι φορείς, γιατί δεν θα µπορούσαν να συµµετέχουν
στον επενδυτικό νόµο;
Και, βέβαια, αυτό αναφέρεται στο άρθρο 2 του παρόντος. Άρα,
τους χρησιµοποιείτε ως ένα µειοψηφικό πακέτο για την ανάπτυξη
των µεγαλοεπενδυτών και αυτή είναι και η φιλοσοφία όλου του
σχεδίου νόµου, να ενισχυθεί για πολλοστή φορά η µεγάλη
επένδυση µε fast track διαδικασίες. Και θέλω να πω ότι αυτά
ενέχουν και άλλους κινδύνους. Και να το πάω και λίγο πιο µακριά,
επειδή…
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Μην το πάτε πολύ
µακριά, γιατί πρέπει να ολοκληρώσετε.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙ∆ΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙ∆ΟΥ: Εντάξει, κύριε
Πρόεδρε.
Τελειώνοντας, θα ήθελα να πω µία τελευταία λέξη για τα
ΕΣΟΑΒ, στο άρθρο 16. ∆ιατηρείται ακόµη ο επενδυτικός νόµος
του 1998 και υπάρχουν ακόµη επιχειρήσεις που επιδοτούνται για
τις βαλκανικές χώρες. Είναι ένα θέµα που θα πρέπει να µας
απαντήσετε, γιατί αυτό έχει καταστρέψει ειδικά τη βόρεια
Ελλάδα. Είναι επιδότηση της ανεργίας και όχι της εργασίας και
µπαίνει σε αναπτυξιακό νόµο.
Για µας, η ανάπτυξη επιτυγχάνεται µόνο µε όρους κοινωνίας
και όχι όρους αγοράς. Καταψηφίζουµε το παρόν σχέδιο νόµου.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Εισερχόµαστε στον
κατάλογο των αγορητών και θέλω να πω σε όλους τους
συναδέλφους ότι είναι εξήντα δύο οι εγγεγραµµένοι συνάδελφοι.
Άρα, λοιπόν, πρέπει να τηρούµε το χρόνο, για να µπορέσουµε
να ολοκληρώσουµε όσο γίνεται καλύτερα τη διαδικασία.
Το λόγο έχει ο κ. Κωνσταντίνος Γείτονας.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Τι ώρα θα πάµε, κύριε Πρόεδρε;
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Μία και µισή, κύριε
συνάδελφε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΙΤΟΝΑΣ: Να µην κάνω παρατήρηση για
τη διαδικασία, γιατί θα χάσω χρόνο.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, για το λόγο.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε την οικονοµική κρίση ήρθαν
στην επιφάνεια, βγήκαν στον αφρό όλες οι παθογένειες της
ελληνικής οικονοµίας, που το τελευταίο διάστηµα έχανε συνεχώς
σε ανταγωνιστικότητα, διολίσθησε σε εσωστρέφεια και τελικά,
βυθίστηκε στην ύφεση. Παράγουµε συνεχώς λιγότερα, τα
προϊόντα µας χάνουν έδαφος στις αγορές, ξοδεύουµε
περισσότερα και εξαρτόµαστε και από δανεικά. Και τα τονίζω
αυτά, γιατί άκουσα και σήµερα αιτιάσεις πάλι στο µνηµόνιο.
Η ύφεση προηγήθηκε του µνηµονίου. Η ύφεση, ο κατήφορος
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στους δείκτες της οικονοµίας προηγήθηκαν του µνηµονίου. Πώς
να το κάνουµε; Αυτή είναι η αλήθεια.
Όσον αφορά τώρα την πολιτική, σωστά, δεν µπορούσε να γίνει
αλλιώς, προηγήθηκε η έµφαση στη δηµοσιονοµική προσαρµογή.
Από την άλλη µεριά, όµως, είµαστε υποχρεωµένοι να πούµε ότι,
χωρίς ανταγωνιστική και παραγωγική οικονοµία, δεν µπορείς να
πας µακριά. Τα αναπτυξιακά ελλείµµατα είναι εκείνα που
τραυµατίζουν καίρια την οικονοµία, πολύ περισσότερο από τα
δηµοσιονοµικά ελλείµµατα. Εξανεµίζουν ταυτόχρονα τα
αναπτυξιακά ελλείµµατα και τις προσδοκίες. Και πρέπει να πούµε
και να γίνει συνείδηση όλων µας και προς την Ευρώπη ότι
βιώσιµη δηµοσιονοµική προσαρµογή και αποκλιµάκωση του
χρέους προϋποθέτουν σίγουρα επιστροφή σε θετικούς ρυθµούς
ανάπτυξης. ∆εν µπορεί να γίνει αλλιώς.
Το 2011, λοιπόν, είναι το µεγάλο στοίχηµα, η µεγάλη πρόκληση
για την επανεκκίνηση της αναπτυξιακής µηχανής, να ξεφύγουµε
το γρηγορότερο από την κρίση. Εδώ, άλλωστε, επικεντρώνεται
και η κριτική στην κυβερνητική πολιτική και δράση. Χρειαζόµαστε
ένα πιο εµπροσθοβαρές πρόγραµµα προσέλκυσης και
προώθησης επενδύσεων, ιδιαίτερα ξένων. Αλλά πού επενδύσεις;
Επενδύσεις, βέβαια, σε τοµείς που έχουµε τα συγκριτικά
πλεονεκτήµατα, επενδύσεις σε τοµείς µε εξαγωγικούς
προσανατολισµούς, σε εξαγωγικές δραστηριότητες.
Και ταυτόχρονα, είναι αναγκαίες οι διαρθρωτικές αλλαγές που
δεν αφορούν µόνο το κράτος. ∆ιότι εδώ υπάρχει µία πολύ
µεγάλη συζήτηση. Όλο για το κράτος µιλάµε. Ασφαλώς, το
κράτος είναι προβληµατικό στην Ελλάδα και χρειάζεται µεγάλες
αλλαγές, αλλά και οι ελληνικές επιχειρήσεις δεν είναι σε
καλύτερη µοίρα. Και θα πρέπει να ρισκάρουν, να αφήσουν τη
θαλπωρή του κρατικοδίαιτου -και εγώ µιλώ µετά λόγου γνώσεως,
γιατί έχω δουλέψει στον ιδιωτικό τοµέα- να κινηθούν µε
εξωστρέφεια, να επενδύσουν στην καινοτοµία και στη νέα
τεχνολογία. Άρα χρειαζόµαστε προσαρµογές όχι µόνο για το
κράτος, αλλά και για τις επιχειρήσεις, εάν θέλουµε να
ξαναβρούµε την ανταγωνιστικότητα.
Η ανάπτυξη, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι ένα
πολυσύνθετο ζήτηµα και ασφαλώς, ο αναπτυξιακός νόµος δεν
είναι πανάκεια. Ο κάθε αναπτυξιακός νόµος µόνος του δεν
µπορεί να φέρει την άνοιξη. Αποτελεί, όµως, δεδοµένου ότι
ενισχύει τις ιδιωτικές επενδύσεις, ένα χρήσιµο εργαλείο.
Το νοµοσχέδιο που συζητάµε -µετά από µακρά κυοφορία,
οφείλουµε να το πούµε αυτό- τουλάχιστον ανταποκρίνεται στις
νέες αναπτυξιακές συνθήκες και ανάγκες, αξιοποιεί την εµπειρία,
διορθώνει αδυναµίες προηγούµενου νόµου, συµπληρώνει κενά.
Θα έλεγα ότι δίνει ένα ορθοτοµηµένο πλαίσιο για τις ενισχύσεις
και ιδίως, προωθεί ενισχυµένα ποιοτικά σχέδια.
Για µένα, η σηµαντικότερη αλλαγή στο νοµοσχέδιο είναι ότι
προβλέπει στοχευµένες ενισχύσεις σε επενδύσεις και τοµείς
όπου υπάρχει συγκριτικό πλεονέκτηµα. Και το τονίζω αυτό, γιατί
δεν το λέω εγώ τώρα για πρώτη φορά. ∆ιότι θυµάµαι, όταν
µιλούσα εδώ, από αυτό το Βήµα, όταν ψηφιζόταν ο ν. 3299/2004,
είχα επισηµάνει και απεδείχθη δυστυχώς στην πράξη, ότι
προβλέπει ισοπεδωτικά κίνητρα και θα οδηγήσει σε
κατασπατάληση των λιγοστών πόρων.
Τότε, η Κυβέρνηση πραγµατικά έλεγε ότι κυνηγούσε
«πέρδικες», αλλά τελικά, µέσω του νόµου και µέσω των προς
κάθε κατεύθυνση ενισχύσεων, «ντουφέκιζε» ό,τι πέταγε, ακόµα
και «καρακάξες» και έτσι, έγινε κατασπατάληση των λιγοστών
πόρων που διετίθεντο.
Αυτό που γίνεται τώρα, µε στοχευµένες ενισχύσεις σε
ορισµένα σχέδια, εκεί που έχουµε τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα
είναι το σωστό, όπως σωστό επίσης είναι ότι υπάρχει και
διαδικασία ελέγχου και εποπτείας για να διασφαλιστεί η τήρηση
των όρων υπαγωγής σ’ αυτόν το νόµο.
Περισσότερα θα πούµε στη συζήτηση επί των άρθρων. Στη
συζήτηση επί της αρχής περιορίζοµαι σε δύο επισηµάνσεις.
Πρώτον, η αποτελεσµατικότητα και του νόµου αυτού, όπως και
κάθε νόµου, θα κριθεί στην πράξη. ∆εν υπάρχει σ’ αυτό
αµφιβολία. Άρα επιβάλλεται και πρέπει να είναι προετοιµασµένη
η Κυβέρνηση είναι να έχει ένα επιχειρησιακό σχέδιο εφαρµογής
αυτού του νόµου. Προβλέπεται µία σειρά, τριάντα τριών -αν
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θυµάµαι τον αριθµό- αποφάσεων και διαταγµάτων που πρέπει να
εκδοθούν.
Αναφέρθηκε στην επιτροπή, όπως είδα στα Πρακτικά -εγώ δεν
µετέχω στην Επιτροπή Παραγωγής και Εµπορίου- από τον
Υπουργό ότι προβλέπει ότι το Μάρτιο θα προκηρυχθούν τα
πρώτα επενδυτικά σχέδια. Για να γίνει, όµως, αυτό, πρέπει να
τρέξουµε. ∆εν πρέπει να χαθεί άλλος χρόνος.
Είδα, κύριοι Υπουργοί, ότι οι µεταβατικές διατάξεις, όπως είναι
διατυπωµένες, µπορούν πραγµατικά να καλύψουν τα κενά στην
ενδιάµεση περίοδο. Όµως πρέπει να βιαστούµε στην πλήρη
εφαρµογή του νέου νόµου.
Η δεύτερη επισήµανση έχει σχέση µε την αξιολόγηση των
επενδυτικών σχεδίων και τους ελέγχους. Αναφέροµαι στα άρθρα
10 και 11, όπου προβλέπονται διάφορες υπουργικές αποφάσεις
και ένα προεδρικό διάταγµα.
Παρ’ όλο που η αξιολόγηση -το είπε και ο εισηγητής µας- σε
µεγάλο βαθµό βασίζεται σε αντικειµενικά κριτήρια, χρειάζεται
κατά τη συζήτηση, κύριοι Υπουργοί, να αποσαφηνιστούν
ορισµένα σχετικά ζητήµατα και να υπάρξουν συγκεκριµένες
δεσµεύσεις από τη µεριά της Κυβέρνησης, όπως η στάθµιση της
βαθµολόγησης, τα προσόντα των στελεχών αξιολόγησης αναφέροµαι επιλεκτικά σε ορισµένες από τις διατάξεις του
νοµοσχεδίου- η σύνθεση και οι αρµοδιότητες των γνωµοδοτικών
επιτροπών κ.λπ.. Αυτά θα πρέπει να ξεκαθαριστούν και δεν το
λέω µόνο για λόγους διαφάνειας -ο νόµος αυτός προωθεί τη
διαφάνεια και αντικειµενικότητα σε µεγάλο βαθµό- αλλά το λέω
και για λόγους αποδοτικότητας. Είναι ορισµένα ζητήµατα αναφέροµαι στα άρθρα 10, 11- που θα πρέπει εδώ στη Βουλή να
αποσαφηνιστούν, για την οµαλή στη συνέχεια εφαρµογή του
νόµου.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου
οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αποτελεί κοινό στόχο και εθνική
προτεραιότητα η βιώσιµη και ανταγωνιστική οικονοµία που
παράγει πλούτο και φέρνει ευηµερία στη χώρα.
Αυτός είναι ένας στόχος που δεν χαρίζεται. Και το λέω για
όλες τις πτέρυγες της Βουλής. ∆εν χαρίζεται. Κατακτιέται.
Κανένας δεν θα µας χαρίσει την ευηµερία µας. Προσβλέπουµε
εµείς –εσείς στο ΚΚΕ διαφωνείτε- στην αλληλεγγύη της
Ευρώπης, στη συνολική λύση για την κρίση. Και καλώς
προσβλέπουµε και καλώς παλεύουµε και ο Πρωθυπουργός αυτό
κάνει. Αλλά, η ευηµερία περνάει από την προσπάθεια τη δική µας
και θα την κερδίσουµε µε το σπαθί µας. Το έχω ξαναπεί από αυτό
το Βήµα και θέλω να το τονίσω για να µην υπάρχουν
ψευδαισθήσεις, ούτε στον πολιτικό κόσµο ούτε στους πολίτες.
Κανένας δεν θα µας χαρίσει την ευηµερία µας. Πρέπει να την
κατακτήσουµε, γι’ αυτό χρειάζεται και εθνικό σχέδιο και νέο
αναπτυξιακό όραµα.
Κύριοι Υπουργοί -και τελειώνω µε αυτό, κύριε Πρόεδρε- η
Κυβέρνηση µαζί µε την ταχύτερη –όπως είπα- και µε βάση
επιχειρησιακό σχέδιο εφαρµογή του νόµου χρειάζεται να
αξιοποιήσει και τα υπόλοιπα διαθέσιµα αναπτυξιακά εργαλεία.
Να προωθούν, δηλαδή, τα µέτρα ενίσχυσης της ρευστότητας
στην οικονοµία, να επιταχυνθούν οι ρυθµοί απορροφητικότητας
του ΕΣΠΑ -µπορείτε να πάτε παραπάνω, προσδιορίσατε στην
αρχή το στόχο 30%, εγώ είχα πει κατά τη συζήτηση του
προϋπολογισµού ότι είναι µικρός, άκουσα µετά ότι πάτε στο 35%,
εγώ νοµίζω ότι µπορείτε και πρέπει να πάµε παραπάνω- να
προχωρήσουν, όσα είναι ώριµα, έργα και µε συµπράξεις
δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα.
Η έξοδος από την ύφεση, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα
είναι και η αποστοµωτική απάντηση στις αδηφάγες αγορές.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡEΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Το λόγο έχει ο κ.
Μάξιµος Χαρακόπουλος, Βουλευτής της Νέας ∆ηµοκρατίας.
ΜΑΞΙΜΟΣ ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε
Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, παρά τη φιλότιµη προσπάθεια
του προλαλήσαντος συναδέλφου, του κ. Γείτονα, να

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα της Κυβέρνησης, γεγονός είναι
ότι η αποψινή συζήτηση γίνεται µε πολύ µεγάλη καθυστέρηση.
∆εκαπέντε ολόκληροι µήνες πέρασαν µε την οικονοµία µας να
ταλανίζεται επικίνδυνα από την ύφεση που βούτηξε στο 4,6%,
την ανεργία που επίσηµα σκαρφάλωσε στο 13,5%, τα «λουκέτα»
που µετατρέπουν εµπορικούς δρόµους σε εµπορικά κενοτάφια,
τον πληθωρισµό που σκαρφάλωσε πάνω από το 5%,
δηµιουργώντας συνθήκες ασφυξίας στην αγορά και απελπισίας
στους καταναλωτές.
Αυτή η ζοφερή οικονοµική πραγµατικότητα µπορεί να
αντιµετωπιστεί µόνο µε µία συνταγή και αυτή η συνταγή ακούει
στο όνοµα «ανάπτυξη». Περιέργως, αυτή τη λέξη λησµόνησε το
οικονοµικό επιτελείο της Κυβέρνησης επί δεκαπέντε µήνες και
τον όρο και το περιεχόµενο. Αντιθέτως, έσπευσε, βάσει των
συµφωνηθέντων του µνηµονίου, να πάρει τα λεγόµενα εύκολα
µέτρα, περικοπές σε µισθούς και συντάξεις και να επιβάλει
έµµεσους φόρους.
Ποιο ήταν το αποτέλεσµα; Η κρίση να οξυνθεί και βεβαίως, να
αποµακρυνθεί ακόµη περισσότερο ο ορίζοντας εξόδου στις
αγορές, διότι, αγαπητοί συνάδελφοι, το ζητούµενο σε µία
οικονοµία δεν είναι να αφαιρείς µεγαλύτερα κοµµάτια της πίτας,
αλλά να βρίσκεις τρόπους να µεγαλώνεις την πίτα.
Οι ερασιτεχνικές και ακατανόητες πολιτικές της Κυβέρνησης
-απόδειξη ότι ουδέποτε είχατε σχέδιο για την οικονοµία- δεν
έχουν αρχή και τέλος. Είναι χαρακτηριστικό ότι ερχόµενο το
ΠΑΣΟΚ στην εξουσία, αυτό που θεώρησε ως επείγουσα πολιτική
πράξη ήταν να καταργήσει τον πετυχηµένο επενδυτικό νόµο της
Νέας ∆ηµοκρατίας. ∆έκα µήνες µετά τις εκλογές, µόλις τον
περασµένο Αύγουστο, η Κυβέρνηση συνειδητοποίησε την
ανάγκη επενδύσεων και η τότε Υπουργός Ανταγωνιστικότητας, η
κ. Κατσέλη, κατέθεσε ένα σχέδιο για τον αναπτυξιακό νόµο. Και
αυτό, όµως, το σχέδιο απεσύρθη για να έρθετε τώρα, έξι µήνες
µετά, µε νέο σχέδιο, το οποίο επί της ουσίας δεν έχει σοβαρές
διαφορές στις αρχές και τη φιλοσοφία του από το προηγούµενο.
Πώς αλλιώς, λοιπόν, να χαρακτηριστεί αυτή η πολιτική
συµπεριφορά, εκτός από αποθέωση της σύγχυσης;
Ενώ η χώρα διψάει εναγωνίως για επενδύσεις, χωρίς
αναπτυξιακό νόµο και µε παλινωδίες του περίφηµου fast track αντιγραφή σε µεγάλο βαθµό του νόµου της Νέας ∆ηµοκρατίας
που δεν εφαρµόστηκε- οι επενδυτές προσελκύονται µε
προσωπικές επαφές παραγόντων περί τω Πρωθυπουργώ, που
ενίοτε συνοδεύονται από ιδιαίτερο επικοινωνιακό θόρυβο, για να
καταλήξουν εν τέλει σε φιάσκο άνευ προηγουµένου.
Χαρακτηριστικό παράδειγµα είναι η περίπτωση της
πολυδιαφηµισµένης επένδυσης των Καταριανών στον Αστακό
της Αιτωλοακαρνανίας.
Ταυτόχρονα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το ΕΣΠΑ, αυτό το
εργαλείο ανάπτυξης, µε ευθύνη της Κυβέρνησης τελεί εν
υπνώσει. Από την πέµπτη θέση στις απορροφήσεις βρεθήκαµε
στην εικοστή τρίτη. Αλλά και στο ΤΕΜΠΜΕ, που θα το κάνετε
ΕΤΕΑΝ, η κατάρρευση είναι απόλυτη. Μέχρι τον Οκτώβριο είχαν
δοθεί µόνο δυόµισι χιλιάδες εγγυήσεις για δάνεια, ενώ το 2009
οι εγγυήσεις ήταν περίπου πενήντα χιλιάδες.
Σήµερα, µάλιστα, απειλούνται έως και τριάντα χιλιάδες µικρές
επιχειρήσεις, οι οποίες λόγω της ύφεσης και της µεγάλης
πτώσης του τζίρου, δεν µπορούν να πληρώσουν τις δόσεις των
δανείων του ΤΕΜΠΜΕ, που πήραν το 2009. Τα επιµελητήρια, στα
οποία υπάγονται αυτές οι µικρές επιχειρήσεις, έχουν ζητήσει
παράταση των δανείων χωρίς να πάρουν απάντηση. Καταθέτω
σχετικό δηµοσίευµα της εφηµερίδας
«ΤΟ ΠΑΡΟΝ» στα
Πρακτικά.
Ελπίζω, κύριε Υπουργέ, να δείτε θετικά το αίτηµα που θέτουν
οι µικρές αυτές επιχειρήσεις για παράταση του χρόνου
αποπληρωµής των δανείων που πήραν από το ΤΕΜΠΜΕ.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Μάξιµος Χαρακόπουλος
καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο
βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της
∆ιεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Την ίδια ώρα το Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων έχει
περικοπεί κατά 30%, απονεκρώνοντας έτσι ένα ακόµη
αναπτυξιακό εργαλείο στην πιο κρίσιµη περίοδο για την
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οικονοµία µας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Νέα ∆ηµοκρατία δεν
κουράστηκε να κρούει τον κώδωνα του κινδύνου εγκαίρως. Από
τους πρώτους µήνες που αναλάβατε τα ηνία της χώρας, πριν από
το µνηµόνιο και µετά απ’ αυτό, σας προτείναµε συγκεκριµένα
µέτρα για τις επιχειρήσεις, για την οικοδοµή, για τον τουρισµό
και σας τονίσαµε ότι είµαστε διατεθειµένοι να στηρίξουµε
οτιδήποτε είναι θετικό για την οικονοµία σε αντίθεση µ’ εσάς, που
ως αντιπολίτευση λέγατε µονίµως «όχι» σε όλα -«όχι» σε
διαρθρωτικές αλλαγές, «όχι» σε µεταρρυθµίσεις, «όχι» στις
επενδύσεις- και λαϊκίζατε ασύστολα.
Ως Κυβέρνηση αφήσατε τη χώρα στον αυτόµατο πιλότο των
επικαιροποιηµένων µνηµονίων και περιµένατε να υπάρξει λύση
των προβληµάτων. Και, φυσικά, συνέβη το αντίθετο. Επιµένετε
να µη βλέπετε και να µην ακούτε ακόµη και όταν στελέχη σας,
όπως η Πρόεδρος της Επιτροπής Οικονοµικών της Βουλής κ.
Βάσω Παπανδρέου, επεσήµαναν την έλλειψη αναπτυξιακής
πολιτικής.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σήµερα, επιτέλους, συζητάµε
το σχέδιο νόµου για την ανάπτυξη κι εµείς αυτό το θεωρούµε
θετικό γιατί από την αρχή υποστηρίζαµε ότι µόνο η ανάπτυξη θα
µπορέσει να βγάλει τη χώρα από την κρίση.
∆υστυχώς, όµως, και αυτό το σχέδιο νόµου πάσχει γιατί δεν
έχει ξεκάθαρη στόχευση. Αντίθετα, βρίθει από ασάφειες για τα
επενδυτικά σχέδια και δηµιουργεί πρόσθετη γραφειοκρατία. Το
χειρότερο από όλα είναι ότι στην πραγµατικότητα και το 2011 θα
είναι µια χαµένη χρονιά γιατί το πιο πιθανό είναι να µην ενισχυθεί
καµµία νέα επένδυση, καθώς για να καταστεί λειτουργικός ο νέος
νόµος πρέπει να εκδοθούν είκοσι τρεις υπουργικές αποφάσεις,
επτά κοινές υπουργικές αποφάσεις και τρία προεδρικά
διατάγµατα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µπροστά µας έχουµε έναν
τιτάνιο αγώνα για να υπερβούµε την κρίση, να διατηρήσουµε την
κοινωνική συνοχή, να επιστρέψουµε την αισιοδοξία στον πολίτη,
να αποκαταστήσουµε την εµπιστοσύνη στον πολιτικό κόσµο. Οι
λανθασµένες επιλογές και η αναβλητικότητα πλέον δεν
συγχωρούνται. Η οδός της σωτηρίας –το ξαναλέω- είναι µία: Η
ανάπτυξη. Απαιτείται ένα νέο επενδυτικό περιβάλλον,
χρειάζονται κίνητρα για την τόνωση της ανταγωνιστικότητας,
επιβάλλεται η πάταξη της γραφειοκρατίας και όχι
φοροεισπρακτικά µέτρα και περικοπές εισοδηµάτων.
Η Νέα ∆ηµοκρατία µε αίσθηµα ευθύνης θα συνεχίσει να
στηρίζει κάθε µέτρο, που έστω και στο ελάχιστο, θα προσφέρει
προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης, αλλά δεν θα πάψει να
στηλιτεύει και να πολεµά πολιτικές που µας οδηγούν σε
αδιέξοδες και επικίνδυνες ατραπούς.
Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας ∆ηµοκρατίας)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Το λόγο έχει ο
Βουλευτής του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Άγγελος
Τζέκης.
ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΖΕΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι Βουλευτές, όλο το προηγούµενο διάστηµα η
Κυβέρνηση προσπαθούσε να πείσει τον εργαζόµενο λαό ότι
ετοιµάζει ένα σχέδιο νόµου που θα βοηθήσει την ανάπτυξη της
χώρας και θα προχωρήσει και στην περιφερειακή σύγκλιση.
Σήµερα βλέποντας αυτό το σχέδιο νόµου αλλά και τα όσα είχε
πει για το περίφηµο ΕΣΠΑ, καταλαβαίνουµε ότι δεν είναι τίποτα
άλλο παρά ένα νοµοσχέδιο που θέλει να το εµφανίσει ως
πανάκεια για την ανάπτυξη της χώρας.
Μέχρι τώρα, βέβαια, δεν µπήκαν στον κόπο οι κυβερνήσεις να
κάνουν έναν απολογισµό για τα αποτελέσµατα των
προηγούµενων αναπτυξιακών νόµων µε τα κοινοτικά πλαίσια
στήριξης, το Α’, το Β’, το Γ’, µε τα Μεσογειακά Ολοκληρωµένα
Προγράµµατα, παρ’ όλο που το είχε ζητήσει κατ’ επανάληψη το
Κοµµουνιστικό Κόµµα. Πόσο, δηλαδή, συνέβαλε αυτός ο
πακτωλός
χρηµάτων
δισεκατοµµυρίων,
εκατοντάδων
δισεκατοµµυρίων ευρώ, στην περιφερειακή σύγκλιση της
ελληνικής οικονοµίας και στη βελτίωση της ζωής του
εργαζόµενου λαού. Ποιος ωφελήθηκε τελικά;
Στην αιτιολογική έκθεση γίνεται µία αναφορά για τα τελευταία
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τριάντα χρόνια, µία αναφορά περιορισµένη που κι αυτή όµως
δικαιώνει το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας.
Ευνοήθηκαν µήπως οι µικρές, πολύ µικρές επιχειρήσεις όλα
τα προηγούµενα χρόνια; Όχι. Ούτε τώρα µε το παρόν σχέδιο
νόµου, γιατί όπως πολύ σωστά επεσήµανε ο εισηγητής µας
καθορίζεται ο µέσος όρος κάθε επενδυτικού σχεδίου σε τέτοιο
ύψος εκατοµµύριων ευρώ, οπότε κατά χιλιάδες αποκλείονται οι
µικρές και οι πολύ µικρές επιχειρήσεις.
Άλλωστε και στα προηγούµενα χρόνια ίσχυε ο αριθµός των
εργαζοµένων και ο τζίρος µίας επιχείρησης για το αν θα µπούνε
µέσα σ’ αυτούς τους αναπτυξιακούς νόµους.
Μήπως θα αυξηθούν οι θέσεις εργασίας και θα καλυτερεύσει
το εισόδηµα των εργαζοµένων;
Είναι αποπροσανατολιστικό αυτό που λέει το σχέδιο νόµου
γιατί γνωρίζουµε όλοι µε τις τελευταίες αποφάσεις που έχει
πάρει η Κυβέρνηση µέσα από το µνηµόνιο -συναποφασίζοντας
και µε άλλα κόµµατα της Βουλής όπως ο Λαϊκός Ορθόδοξος
Συναγερµός- ότι το εισόδηµα καταβαραθρώνεται. Βλέπουµε η
ανεργία να ισοπεδώνει τον εργαζόµενο λαό και βλέπουµε την
αγοραστική δύναµη του εργαζόµενου λαού να είναι στα επίπεδα
του έτους 1984, σύµφωνα µε το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ.
Γιατί βέβαια και µε τις τελευταίες εξελίξεις στο πλαίσιο της
ανταγωνιστικότητας πολλές µεγάλες επιχειρήσεις έκλεισαν,
σύµφωνα µε το σχεδιασµό που είχαν. Το αναφέρω για την πάνω
περιοχή, για τη «SIEMENS», για τη «ΒΙΑΝΙΛ», για τα λιπάσµατα,
για τη «BALKAN EXPO». Αυτό σηµαίνει ότι µέσα απ’ αυτό το
σχεδιασµό, αφού πήραν επιδοτήσεις, επιχορηγήσεις, µεγάλες
φοροαπαλλαγές, προτίµησαν να καταστραφούν παραγωγικές
δυνάµεις για να αυξήσουν ακόµα περισσότερο την κερδοφορία
τους µε άλλα εργοστάσια που έχουν σε άλλες χώρες. Το
αποτέλεσµα είναι µαζικές απολύσεις, ανεργία, φτώχεια,
εξαθλίωση.
Μήπως ο νέος νόµος που µας παρουσιάζει η Κυβέρνηση θα
στηρίξει την ισόµετρη και ισοµερή ανάπτυξη όλων των κλάδων
των νέων της οικονοµίας και της περιφέρειας; Όχι, γιατί ο κάθε
µεγάλος επενδυτής έχει τα δικά του κριτήρια που θα επενδύσει,
παρά τα κίνητρα που δίνει ο παρών νόµος. Αυτό άλλωστε λέει
και η εµπειρία από τους προηγούµενους αναπτυξιακούς νόµους
και δεν χρειάζονται βέβαια κροκοδείλια δάκρυα διαχρονικά από
τις κυβερνήσεις που πέρασαν, ΠΑΣΟΚ και Νέας ∆ηµοκρατίας,
δήθεν για το ενδιαφέρον της περιφέρειας.
Εξάλλου, υπάρχουν πολλά παραδείγµατα. Για παράδειγµα
στον αγροτικό τοµέα µέσω της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής δεν
µειώθηκε η παραγωγή, δεν έχουµε διατροφική εξάρτηση σε
γεωργικά, κτηνοτροφικά, αλιευτικά προϊόντα;
Τι έγινε µε τη µεταποίηση; ∆εν έκλεισαν µία σειρά
συνεταιριστικές οργανώσεις, συνεταιριστικά εργοστάσια στην
περιφέρεια; Και µέσα από την περιφέρεια δεν έφυγαν µεγάλες
επιχειρήσεις µεταποίησης, όπως η κλωστοϋφαντουργία;
Αναφέροµαι στη µεγάλη επιχείρηση του Λαναρά, που µέσα από
το Σύµφωνο Ανασυγκρότησης των Βαλκανίων πήραν επιδοτήσεις
για να κάνουν τα εργοστάσια στην παραµεθόρια περιοχή και
µετά µε τη σύµφωνη γνώµη της Νέας ∆ηµοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ
και του Συνασπισµού τους έδωσαν 180 δισεκατοµµύρια δραχµές
για να φτιάξουν νέα εργοστάσια ή να µετεγκαταστήσουν αυτά
τα οποία είχαν µέσα στη δική µας τη χώρα.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, ναι, ο αναπτυξιακός νόµος είναι
ένα εργαλείο, βασικό εργαλείο. Για ποιο σκοπό όµως, ποιος θα
υλοποιήσει αυτόν τον αναπτυξιακό νόµο και ποιόν θα
υπηρετήσει;
Με την πολιτική σας διαχρονικά έχετε αποδείξει, ΠΑΣΟΚ και
Νέα ∆ηµοκρατία αλλά και οι άλλοι που συµφωνούν µέσα στις
κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ότι αυτό το εργαλείο
είναι εργαλείο στήριξης της κερδοφορίας των επιχειρηµατικών
οµίλων σε βάρος βέβαια των συµφερόντων του λαού και της
χώρας.
Επικαλείστε, βέβαια, και την ανταγωνιστικότητα και την
επικαλείστε για ένα και µοναδικό λόγο, ότι δηλαδή πρέπει µε
κάθε τρόπο να συµπιεστεί η τιµή της εργατικής δύναµης και
παράλληλα όλα τα δικαιώµατα του εργαζόµενου λαού.
∆εν αξιοποιούνται αλλά καταστρέφονται παραγωγικές
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δυνάµεις, όπως έχουµε αποδείξει και δυνατότητες. Και βέβαια
αυτός ο σχεδιασµός είναι κοµµένος και ραµµένος στα µέτρα του
κεφαλαίου. Στόχος είναι να ξεπεραστεί η κρίση, προς όφελος
βέβαια των µεγάλων επιχειρηµατικών οµίλων µέσα από την
αύξηση της κερδοφορίας τους και βέβαια µε µεγάλες
απαλλαγές, όπως προβλέπει και ο συγκεκριµένος νόµος.
Και πιστεύουµε ότι είναι υποκριτικό να αναφέρεστε στην
επιχειρηµατικότητα των νέων, ότι δηλαδή θα τους δώσετε
ενίσχυση για τις λειτουργικές δαπάνες, θα τους επιχορηγήσετε
και θα τους επιδοτήσετε για τη µίσθωση για πέντε χρόνια.
Μα δεν υπάρχουν τα άλλα παραδείγµατα για τους νέους, για
την επιχειρηµατικότητα όλα τα προηγούµενα χρόνια; Και θα σας
αναφέρω ένα παράδειγµα για τους νέους αγρότες. ∆εν είναι η
ώθηση που είχαν οι κυβερνήσεις, δήθεν µέσα από τις
επιδοτήσεις να τους βάλουν στα προγράµµατα, να τους
καταχρεώσουν στην Αγροτική Τράπεζα και σε άλλες τράπεζες
προκειµένου να πάρουν τα ακριβά µηχανήµατα αλλά µέσα στο
πλαίσιο της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής κι έχουν ισοπεδωθεί και
είναι σε µία οικονοµική ασφυξία και πολλοί έχουν εγκαταλείψει το
αγροτικό επάγγελµα;
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, όπως είπε και ο εισηγητής µας,
εµείς λέµε ότι µπορεί να υπάρξει ισόρροπη και ισοµερής
ανάπτυξη σε όλους τους τοµείς και σε όλες τις περιφέρειες της
χώρας µας µε µία βασική προϋπόθεση, ότι πρέπει να υπάρξει
κεντρικός σχεδιασµός, ότι πρέπει να κινητοποιηθούν πραγµατικά
οι µεγάλες επιχειρήσεις, τα µέσα µαζικής παραγωγής, ότι πρέπει
η µικροµεσαία αγροτιά ή η µικρή βιοτεχνία µέσα από τον
παραγωγικό συνεταιρισµό να δει αυτήν την προοπτική, ένας
κεντρικός σχεδιασµός βέβαια που θα έχει κύριο στόχο να
υπηρετήσει και να εξυπηρετήσει τα συµφέροντα του
εργαζόµενου λαού, να έχει δηλαδή ως στόχο του να ικανοποιήσει
όλες τις λαϊκές ανάγκες.
Και, βέβαια, απευθυνόµαστε στον εργαζόµενο λαό και του
λέµε ότι αυτός έχει τη γνώση, έχει τη δύναµη να ακολουθήσει
αυτόν το δρόµο ανάπτυξης. Ο άλλος δρόµος ανάπτυξης που
ακολουθήθηκε όλα τα προηγούµενα και αυτόν τον οποίο ενισχύει
η Κυβέρνηση, η Αξιωµατική Αντιπολίτευση και τα άλλα κόµµατα
που κινούνται στην κατεύθυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι
τα αποτελέσµατα που ζει στο πετσί του ο εργαζόµενος λαός.
Τούτη την ώρα να πάρει την υπόθεση στα χέρια του. Ναι,
µπορεί πραγµατικά να τροφοδοτήσει την ανάπτυξη για να
καλύψει τις βασικές του ανάγκες µέσα από την πρόταση που έχει
καταθέσει το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Το λόγο έχει ο κ. Ηλίας
Πολατίδης, Βουλευτής του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού.
ΗΛΙΑΣ ΠΟΛΑΤΙ∆ΗΣ: Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε.
Είµαστε δεκαπέντε µήνες µετά τις εκλογές µε τις οποίες
ανήλθε το ΠΑΣΟΚ στην εξουσία. Αν µη τι άλλο όποιες κι αν ήταν
οι συνθήκες τότε, θα έπρεπε να έχει ένα σχέδιο το ΠΑΣΟΚ,
τουλάχιστον για δύο θέµατα, για τον αναπτυξιακό νόµο και για τη
φορολογία. Απεδείχθη ότι δεν είχε κανένα από τα δύο. Ήρθε,
βέβαια, ένα φορολογικό νοµοσχέδιο, το οποίο εν πολλοίς θα
αλλάξει εντός ολίγου.
Έχουµε, λοιπόν, έναν αναπτυξιακό νόµο µπροστά µας για τον
οποίο δεν καταλαβαίνω γιατί χρειάζονταν δεκαπέντε µήνες για
να έχουµε αυτές τις ελάχιστες αλλαγές ρυθµίσεων και όχι
φιλοσοφίας. Αυτό που χρειαζόταν ήταν αλλαγή φιλοσοφίας.
Τι πρέπει να κάνει ένας αναπτυξιακός νόµος; Τρία πράγµατα
κατ’ εµέ: Πρώτον, να βοηθά τις επιχειρήσεις να κερδίζουν µερίδια
αγοράς σε σχέση µε τις ξένες πάντα είτε στην ελληνική είτε στις
διεθνείς αγορές.
∆εύτερον, να δηµιουργεί ισόρροπη ανάπτυξη ανάµεσα στις
διαφορετικές περιοχές της χώρας και, τρίτον, να δίνει
κατευθύνσεις στους επιχειρηµατίες ως προς το πού θεωρεί η
Κυβέρνηση και το κράτος εν γένει ότι πρέπει να είναι η
κατεύθυνση που πρέπει να ακολουθήσει η οικονοµική ανάπτυξη.
Κάνει τίποτα από αυτά τα τρία αυτός ο αναπτυξιακός νόµος
που έχουµε µπροστά µας; Όχι. Έχει κάνει µία ανάλυση ως προς
το γιατί απέτυχαν οι προηγούµενοι νόµοι; Στην αρχή της
αιτιολογικής εκθέσεως δίνει τον πίνακα µε το κατά κεφαλήν ΑΕΠ
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στις διάφορες περιοχές και κάνει πραγµατικά τη διαπίστωση ότι
απέτυχαν όλοι οι προηγούµενοι αναπτυξιακοί νόµοι τα
προηγούµενα τριάντα χρόνια, όµως, δεν προχωρά στο να πει τι
αλλάζει αυτός ο αναπτυξιακός νόµος σε σχέση µε τους
προηγούµενους, πού απέτυχαν οι προηγούµενοι και τώρα θα
επιτύχουν οι παρούσες ρυθµίσεις.
Όποιος έχει κάποια σχέση µε την αγορά, θα γνωρίζει
παραδείγµατα πάρα πολλών επιχειρηµατιών οι οποίοι
καταστράφηκαν οικονοµικώς, ακριβώς γιατί βασίστηκαν σε
κάποιες επιδοτήσεις του κράτους. Επειδή οι επιδοτήσεις
αργούσαν, γιατί µονίµως –όχι µόνο τώρα, αλλά και τα
προηγούµενα χρόνια στα οποία υποτίθεται ότι είχαµε ρυθµούς
ανάπτυξης 4% και 5%- το Υπουργείο Οικονοµικών καθυστερούσε
να δίνει τις επιδοτήσεις, αναγκαζόταν αυτές οι επιχειρήσεις να
προστρέξουν στον τραπεζικό δανεισµό για να καλύψουν τις
ανάγκες τους, δεδοµένου ότι πολλές είχαν ήδη παραγγείλει και
είχαν απαιτήσεις από τους προµηθευτές του εξοπλισµού.
Και τελικά, λοιπόν, όταν έρχονταν οι επιδοτήσεις –αν έρχονταν
ποτέ- ήδη οι επιχειρήσεις είχαν φτάσει σε τέτοια δεινή οικονοµική
θέση, τους είχαν πάρει από κάτω οι τόκοι, µε αποτέλεσµα να µην
µπορούν να ανανήψουν. Το αποτέλεσµα ήταν να καταστρέφονται
αυτές, αλλά ακόµα και υγιείς επιχειρήσεις.
Ο παρών νόµος, λοιπόν, συνεχίζει αυτήν την ίδια αποτυχηµένη
κατάσταση, διότι δεν εξασφαλίζει τους πόρους τη στιγµή που θα
γίνουν. Εάν το Υπουργείο σας εγκρίνει, σε πόσο χρόνο θα
εγκρίνει το Υπουργείο Οικονοµικών την εκταµίευση των πόρων
για τις επιχειρήσεις; ∆ιότι αν κρίνουµε από αυτά που έχουν γίνει
µέχρι στιγµής, αυτό θα γίνει σε πολλά χρόνια. Αυτό θα γίνει!
Μπαίνετε, λοιπόν, πάλι στη λογική που εισήγαγε µε τις
περιφέρειες η Νέα ∆ηµοκρατία, µε αποτέλεσµα το 2000 και στον
προηγούµενο αναπτυξιακό νόµο να φέρει τη λογική των
περιφερειών, η οποία οδήγησε στο να επανέλθουν οι επιδοτήσεις
στην περιοχή της Αττικής και της Θεσσαλονίκης, ενώ τα
προηγούµενα χρόνια και µε τους δικούς σας νόµους αυτό ήταν
αρκετά δύσκολο. Συνεχίζετε µέχρι τώρα αυτήν τη λογική των
περιφερειών, δηλαδή ότι προσθέτουµε το Καρπενήσι µε την
Αττική και βγάζουµε ένα µέσο όρο και λέµε ότι είµαστε κοντά και
άρα δικαιούται και η Αττική επιδότηση.
Επίσης, θα ήθελα να πω, ότι στον πίνακα των περιφερειακών
ενισχύσεων κάνετε κάποιες ταχυδακτυλουργίες. ∆ηλαδή, στην
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, στη ζώνη Γ’ µε τις ίδιες
επιδοτήσεις ο Νοµός Κιλκίς θα έχει το 79,31% του ΑΕΠ, ενώ στη
ζώνη Γ’ ο Νοµός Σερρών θα έχει το 56,47% του ΑΕΠ. Το ίδιο
γίνεται και σε µια σειρά άλλων περιφερειών. Θα έπρεπε το
ποσοστό επιδοτήσεως να συνδεθεί αµέσως µε τη συνολική
κατάσταση του νοµού, ούτως ώστε να υπάρχει µια µεγαλύτερη
επιδότηση των περιοχών οι οποίες εκ των πραγµάτων φαίνονται
ότι είναι προβληµατικές.
Βέβαια, λέτε, ότι παραπέµπετε το θέµα σε υπουργικές
αποφάσεις, προκειµένου να διορθωθεί στο µέλλον. Όµως, το
θέµα είναι ότι δεν κάνετε κάτι, δεν βάζετε δηλαδή κάποιο
κριτήριο. Μπορεί ο Υπουργός να τα αλλάξει, γιατί είναι η
εκλογική του περιφέρεια ή για τον άλφα ή βήτα λόγο ή για
οποιονδήποτε άλλο λόγο. Πρέπει, λοιπόν, µέσα στο νόµο να
υπάρχει µια άµεση σύνδεση του ποσοστού µε τη θέση του νοµού.
Θα πρέπει, όταν βελτιώνεται η σχετική κατάσταση ενός νοµού –
µακάρι να έχουµε τέτοια παραδείγµατα- τότε να µειώνεται και το
αντίστοιχο ποσοστό επιδοτήσεων.
Επίσης, άκουσα τη συζήτηση που έγινε, όπως άκουσα και το
σεβαστό κ. Γείτονα να λέει ότι πρέπει να επενδύσουµε εκεί που
είναι τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα. Αυτό είναι λάθος. Πρέπει να
επενδύσουµε εκεί που πραγµατικά υπάρχει µία πολύ καλή
επιχειρηµατική πρόταση. Αυτό που θεωρούµε συγκριτικό
πλεονέκτηµα είναι κάτι σχετικό.
Αν αύριο έρθει εδώ κάποιος, όπως ήρθε κάποτε ένας
Ελληνοκαναδός επιχειρηµατίας, για να κάνει µια ηλεκτρονική
συσκευή που έχει κατακλύσει τον κόσµο, εµείς θα του πούµε να
φύγει, επειδή εµείς θεωρούµε ως συγκριτικό πλεονέκτηµα µόνο
τον τουρισµό ή µόνο την εξορυκτική δραστηριότητα;
Εάν αύριο ένας επιχειρηµατίας έρθει και σας πει ότι έχει την
ιδέα, παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχει αυτοκινητοβιοµηχανία
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στην Ελλάδα, να κάνει µια µηχανή εσωτερικής καύσεως και αυτή
η ιδέα είναι τέλεια, δεν θα την επιδοτήσετε; Θα ενεργήσετε µε
βάση τους κανόνες που µάθαµε, δηλαδή ότι οι κανόνες είναι
αυτοί, τα συγκριτικά µας πλεονεκτήµατα, ο ήλιος, η θάλασσα και
το άλλο που δεν πρέπει να το λέµε;
Ας δούµε, λοιπόν, ποια θα έπρεπε να είναι τα κριτήρια για έναν
πραγµατικά αναπτυξιακό νόµο και την κρίση που θα πρέπει να
υπάρξει για ένα επενδυτικό σχέδιο.
Πρώτον, το συνολικό όφελος για την οικονοµία. Αυτό θα
πρέπει να είναι το νούµερο ένα. Ωφελεί πραγµατικά αυτή η
επιχειρηµατική πρόταση την οικονοµία συνολικά ή απλώς ωφελεί
τη θέση της συγκεκριµένης επιχειρήσεως ανταγωνιστικά σε
σχέση µε τις άλλες;
∆εύτερον, δεν θα πρέπει να επιτρέπει µε τίποτα τον
κανιβαλισµό. ∆ηλαδή, έχουµε µια κεκορεσµένη τουριστικά
περιοχή και πάµε και επιδοτούµε κάποιον να κάνει ένα ακόµα
ξενοδοχείο. Τι θα κάνουµε εκεί; Τελικά θα σταµατήσουµε, γιατί
όλοι θα είναι προβληµατικοί και δεν θα µπορούν να καλυφθούν
αυτές οι θέσεις. Θα πάνε χαµένα τα χρήµατα που έχει δώσει το
δηµόσιο και θα έχουµε έναν ανταγωνισµό, όπου όλα τα
ξενοδοχεία δεν θα έχουν κέρδη και φυσικά, δεν θα εισπράττει
και τίποτα το δηµόσιο.
Τρίτον, εάν αυτό το προϊόν, όπως ανέφερα και πριν, είναι
εξαιρετικό.
Και τέταρτον, νοµίζω ότι το σηµαντικότερο κριτήριο είναι ότι
θα πρέπει να φαίνεται µε διαφανή τρόπο ότι υπάρχει πραγµατική
ανάγκη για επιδότηση, γιατί ο επιχειρηµατίας δεν έχει πρόσβαση
στον τραπεζικό τοµέα και γιατί δεν έχει τα απαιτούµενα ίδια
κεφάλαια για να το κάνει µόνος του.
Στο συγκεκριµένο νόµο, λοιπόν, η Κυβέρνηση αντιγράφει εν
ολίγοις τα αποτυχηµένα πρότυπα που είχαµε µέχρι στιγµής στην
Ελλάδα και δεν κοιτάει τι γίνεται σε άλλες επιτυχηµένες χώρες
του εξωτερικού.
Επίσης, κάτι άλλο που λείπει είναι η αξιολόγηση των ίδιων των
αξιολογητών. Με βάση αυτό το νόµο που θεσπίζετε, κάποιοι θα
επιβάλουν κάποιες βαθµολογίες. Στο τέλος, θα πρέπει αυτοί οι
βαθµολογητές να αξιολογηθούν για το αν πράγµατι τελικά αυτές
οι επιχειρήσεις στις οποίες έβαλαν υψηλή βαθµολογία πέτυχαν
τους στόχους τους. Αν δεν έχουν πετύχει τους στόχους τους,
σηµαίνει ότι αυτοί οι βαθµολογητές είχαν άλλα κριτήρια και όχι
το συνολικό.
Όσον αφορά το σχέδιο ανασυγκρότησης των Βαλκανίων,
νοµίζω ότι είναι ό,τι πιο αποτυχηµένο έχει γίνει από το ελληνικό
κράτος, δηλαδή το να επιδοτούνται ιδιωτικές επιχειρήσεις για να
επενδύουν στο εξωτερικό. Μ’ αυτόν τον τρόπο καταστρέψατε και
µετατρέψατε σε «κρανίου τόπο» ολόκληρες περιοχές της
Μακεδονίας και της Θράκης. Βλέπουµε εδώ πέρα ότι και εσείς
συνεχίζεται αυτήν τη λογική ή τουλάχιστον τη διατηρείτε ως ένα
σηµείο.
Εν κατακλείδι, η ανάπτυξη είναι ένα συνολικό αποτέλεσµα της
οικονοµίας και θα έρθει µόνο αν αλλάξουν πάρα πολλά
χαρακτηριστικά που έχει σήµερα η ελληνική οικονοµία. Πρέπει
να δηµιουργήσουµε συνθήκες προστασίας της παραγωγής,
πρέπει να στραφούµε στον οικονοµικό εθνικισµό και πρέπει να
δηµιουργήσουµε µια ισχυρή παραγωγική οικονοµία και εθνική
αυτάρκεια εάν θέλουµε να επιτύχουµε κάτι.
Με ευχολόγια, όπως είναι ο παρών νόµος, θα έρθει η επόµενη
αιτιολογική έκθεση –ελπίζω σε αρκετά χρόνια- και θα βγάζει τα
ίδια συµπεράσµατα, δηλαδή θα λέει ότι και αυτός ο νόµος ήταν
αποτυχηµένος.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Το λόγο έχει ο
Ανεξάρτητος Βουλευτής, κ. Ελευθέριος Αυγενάκης.
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σήµερα και
ύστερα από καθυστέρηση πολλών µηνών συζητάµε επιτέλους το
πολύ σηµαντικό σχέδιο νόµου που αναφέρεται στο νέο
επενδυτικό νόµο.
Υπενθυµίζω ότι είχατε πει ήδη από το Μάιο του 2010 ότι είστε
έτοιµοι για την προώθηση του νέου αναπτυξιακού νόµου.
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Ωστόσο, χρειαστήκατε τελικά µέχρι τις 9 Αυγούστου για να
ξεκινήσετε αυτήν την περιβόητη διαβούλευση για το
συγκεκριµένο σχέδιο νόµου, για να φτάσετε τελικά σήµερα, 18
Ιανουαρίου 2011, οκτώ µήνες µετά, να φέρετε προς συζήτηση
στην Ολοµέλεια της Βουλής αυτόν τον αναπτυξιακό νόµο.
Κατά την άποψή µου, αλλά και κατά την κρατούσα άποψη της
αγοράς, εντελώς λανθασµένα εξ αρχής «παγώσατε» τον
αναπτυξιακό νόµο από τον Οκτώβριο του 2009, αφήνοντας
δηλαδή την αγορά ουσιαστικά στεγνή.
Σήµερα, αρκετούς µήνες µετά, µας φέρνετε –και µάλιστα
θριαµβολογώντας- προς ψήφιση ένα νέο αναπτυξιακό νόµο, ο
οποίος σε πολλά σηµεία εµπεριέχει αντίστοιχες ρυθµίσεις µε το
ν. 3299. Με αυτόν προσπαθείτε µάλιστα να επανεκκινήσετε την
αναπτυξιακή διαδικασία, όπως χαρακτηριστικά γράφετε στην
αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει το εν λόγω νοµοσχέδιο.
Στο σηµείο αυτό υπογραµµίζω ότι η ∆ηµοκρατική Συµµαχία
εξαρχής υποστηρίζει τη διάσωση της οικονοµίας της χώρας και
την αναγκαία επανεκκίνηση της αναπτυξιακής διαδικασίας, η
οποία θα πρέπει να βασιστεί 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.
Υπογραµµίζω ότι η πλειοψηφία των ελληνικών επιχειρήσεων
είναι επιχειρήσεις µικρού µεγέθους µε απασχόληση κάτω των
πενήντα εργαζοµένων. Πρόκειται συχνά για οικογενειακές
επιχειρήσεις, µε περιορισµένες οργανωτικές, αλλά και
διοικητικές δοµές, µε σοβαρές δυνατότητες και ευελιξίες
προσαρµογής, αλλά πολύ συχνά χωρίς συγκεκριµένο
επιχειρηµατικό πλάνο.
Οι επιχειρήσεις αυτές, για να προχωρήσουν σε επενδύσεις,
αλλά και για την εξασφάλιση της βιωσιµότητάς τους, έχουν ως
προτεραιότητα το ζήτηµα της ρευστότητας. Αυτή πρέπει να τους
εξασφαλίσουµε.
Πρέπει, λοιπόν, σε συνδυασµό µε το νέο επενδυτικό νόµο, που
σήµερα συζητάµε, να ξαναδείτε το θέµα του ΤΕΜΠΜΕ. Η
∆ηµοκρατική Συµµαχία πιστεύει ότι ο ιδιωτικός τοµέας µπορεί
να αποτελέσει τον κινητήριο µοχλό ανάπτυξης και ότι η
ραχοκοκαλιά αυτής είναι η µικροµεσαία επιχείρηση. ∆ιότι
πιστεύουµε ότι η επιχειρηµατικότητα, η δηµιουργικότητα και η
καινοτοµία αποτελούν βασικά εργαλεία, για να αντιστρέψουµε
τη φθίνουσα πορεία της οικονοµίας της χώρα 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 και την έλλειψη
φορολογικής δικαιοσύνης.
∆ιατυπώνοντας µια πιο γενική σκέψη, επισηµαίνω ότι η
πολιτική που ακολουθείται αποθαρρύνει ουσιαστικά τις νέες
επενδύσεις, προβληµατίζει την επιχειρηµατικότητα και εµποδίζει
την ανάπτυξη, ενώ εγγενή προβλήµατα που δεν αντιµετωπίζονται
ούτε µε τη σηµερινή νοµοθετική σας πρωτοβουλία καθιστούν
αβέβαιη έως αδύνατη την αποτελεσµατικότητα του νέου
αναπτυξιακού νόµου.
Μεταξύ άλλων σταχυολογώ τα εξής προβλήµατα, κύριοι
Υπουργοί:
Πρώτον, οι διαδοχικές έκτακτες φορολογικές επιβαρύνσεις
των δυναµικότερων επιχειρήσεων και η κατακόρυφη αύξηση του
φόρου επί των διανεµόµενων κερδών αποτελούν τιµωρία της
ιδιωτικής πρωτοβουλίας και επηρεάζουν αρνητικά τους
επενδυτές, ενώ στερούν από τις επιχειρήσεις αναγκαίους
πόρους για νέες επενδύσεις.
Η ∆ηµοκρατική Συµµαχία είναι αντίθετη στο µέτρο. Θεωρούµε,
τουλάχιστον, θετικό ότι αναγνωρίσατε το λάθος σας ήδη, µιας
και το Υπουργείο Οικονοµικών αποφάσισε µείωση της
φορολόγησης των διανεµοµένων κερδών των επιχειρήσεων στο
25%, ρύθµιση που θα ενσωµατώσει στο νέο φορολογικό
νοµοσχέδιο που θα φέρει εντός Φεβρουαρίου και αναµένουµε
να το δούµε και αυτό, κύριε Υπουργέ.
∆εύτερον, οι περικοπές σε µισθούς και συντάξεις, αλλά και οι
ισχυρές ανοδικές πιέσεις του τιµάριθµού έχουν µειώσει
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δραµατικά την αγοραστική δύναµη του Έλληνα, ενώ η
καταναλωτική πίστη κλονίστηκε σε πρωτοφανή για τα ελληνικά
δεδοµένα βαθµό και αυτό είναι κάτι που ζηµιώνει ανεπανόρθωτα
όλους τους µικροµεσαίους επαγγελµατίες.
Τρίτον, η συχνή µεταβολή του φορολογικού µας συστήµατος,
αλλά και οι υψηλότατοι φορολογικοί συντελεστές δεν
εξασφαλίζουν τη σταθερότητα του περιβάλλοντος, που είναι
απολύτως αναγκαία για τις επενδύσεις.
Η ∆ηµοκρατική Συµµαχία υπογραµµίζει µε κάθε ευκαιρία την
ανάγκη
δηµιουργίας
ενός
σταθερού
φορολογικού
περιβάλλοντος, ενώ έχει προτείνει την εφαρµογή ενός ενιαίου
φορολογικού συντελεστή της τάξεως του 20% σε επιχειρήσεις το
ταχύτερο µάλιστα δυνατόν.
Τέταρτον, τα δηµοσιονοµικά προβλήµατα και η αδυναµία της
Κυβέρνησης να τα αντιµετωπίσει δηµιουργούν αµφιβολίες για τη
δυνατότητα του κράτους να διαθέσει τα ποσά των επενδύσεων
που θα εγκριθούν. Ήδη υπάρχει έντονη φηµολογία στην αγορά
–και παρακαλώ, διαψεύστε το, κύριε Υπουργέ- ότι οι επενδυτικοί
φάκελοι που εκκρεµούν είναι αδύνατον να πληρωθούν. Έτσι, λέει
η «πιάτσα» -κοινώς- κύριε Υπουργέ.
Πέµπτον, η γραφειοκρατία παραµένει ισχυρή και δεν φαίνεται
να αντιµετωπίζεται µε την πρόταση του νέου αναπτυξιακού
νόµου, ενώ δεν εξασφαλίζεται η γρήγορη και αποτελεσµατική
διεκπεραίωση των επενδυτικών φακέλων που θα κατατεθούν.
Εµείς, εξαρχής, υπογραµµίσαµε τη σηµασία για µαζική και
αποφασιστική άρση των εµποδίων στην επιχειρηµατικότητα.
Έκτον, η αδυναµία πρόσβασης αρκετών επιχειρήσεων στην
τραπεζική αγορά παραµένει, ενώ τα ουσιαστικά προβλήµατα
ρευστότητας που αντιµετωπίζονται συχνά, µέσω τραπεζικού
δανεισµού, διατηρούνται ανεπίληπτα. Βεβαίως, οι τράπεζες από
µέρους τους οφείλουν να κατανοήσουν ότι και αυτές αποτελούν
σηµαντικό αναπτυξιακό εργαλείο.
Έβδοµον, η αδυναµία προστασίας του ιδιωτικού τοµέα και της
ιδιωτικής πρωτοβουλίας, που καλείται να σηκώσει το βάρος της
ζηµιάς του δηµοσίου, δηµιουργεί συνθήκες αβεβαιότητας και
προκαλεί τη δυσπιστία των επιχειρηµατιών έναντι του κράτους.
Κύριε Υπουργέ, µε τις συγκεκριµένες ρυθµίσεις του
νοµοσχεδίου κρίνω ότι πολύ σωστά διατηρείτε την έµφαση στην
ανταγωνιστικότητα, στην εξωστρέφεια, στην πράσινη
επιχειρηµατικότητα, στην καινοτοµία. Ωστόσο, πιστεύω ότι εάν
οι συγκεκριµένες διατάξεις δεν συνδυαστούν µε ουσιαστικές
βελτιωτικές παρεµβάσεις και λοιπές ουσιαστικές πρωτοβουλίες
ενίσχυσης της ανάπτυξης και εξάλειψης των υπαρχόντων
προβληµάτων, η αποτελεσµατικότητα του νέου επενδυτικού
νόµου είναι εξαιρετικά αµφίβολη.
Και πρέπει να επισηµάνουµε ότι δεν µιλάµε για ανεξάντλητα
χρήµατα που πρόκειται να δοθούν, αλλά για περίπου 4
δισεκατοµµύρια ευρώ. Άρα, θα πρέπει να είστε –και να είµαστεπολύ προσεκτικοί µε τους όρους, τις προϋποθέσεις, αλλά και τις
διαδικασίες µε τις οποίες θα µοιραστούν αυτά τα χρήµατα.
Επιτρέψτε µου, λοιπόν, να σηµειώσω συνοπτικά συγκεκριµένα
βασικά σηµεία του νέου επενδυτικού νόµου που χρήζουν
βελτίωσης και στην κατ’ άρθρον συζήτηση επιφυλάσσοµαι να πω
περισσότερα.
Πρώτον, αναφορικά µε τη συγκριτική αξιολόγηση: Η πρόταση
για συγκριτική αξιολόγηση θα έχει νόηµα, αν αφορά οµοειδείς
επενδύσεις του ίδιου κλάδου από τις κοινές συνθήκες.
∆εύτερον η γραφειοκρατική διαδικασία. Αναγνωρίζω την
πρόθεσή σας για τον περιορισµό της γραφειοκρατίας. Ωστόσο,
εντελώς αντίθετα από το συγκεκριµένο στόχο λειτουργεί η
αύξηση των σταδίων για την καταβολή των ενισχύσεων.
Ταυτόχρονα, αυξάνεται η παρέµβαση της δηµόσιας διοίκησης
και, εποµένως, αυξάνεται η δυνατότητα των διαφόρων
επιχειρησιακών παραγόντων να ευνοούν, αλλά και να αδικούν.
Αυτό είναι κάτι που πρέπει να δείτε πάρα, µα πάρα πολύ σοβαρά,
κύριε Υπουργέ, και να δηµιουργήσετε και τις απαραίτητες
ασφαλιστικές δικλείδες για την αποφυγή τέτοιων δεδοµένων.
Τρίτον, η διαδικασία αξιολόγησης.
Κύριε Υπουργέ, κλείνοντας, σηµειώνω ότι συµφωνούµε µε τις
γενικές κατευθύνσεις του συγκεκριµένου νοµοσχεδίου. Γι’ αυτό
το λόγο η ∆ηµοκρατική Συµµαχία ψηφίζει «ΝΑΙ» επί της αρχής.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Ταυτόχρονα, όµως, πιστεύουµε ότι µε πολλή προσοχή πρέπει να
εξεταστούν οι λεπτοµέρειες των διατάξεων, αλλά και το
επιχειρηµατικό περιβάλλον. ∆ιαφορετικά, ο νέος αναπτυξιακός
νόµος δεν θα µπορεί να είναι λειτουργικός και σε καµµία
περίπτωση δεν θα φέρει τα επιθυµητά αποτελέσµατα, δηλαδή
ανάπτυξη.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Το λόγο έχει η
Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, κ. Ελένη Τσιαούση.
ΕΛΕΝΗ ΤΣΙΑΟΥΣΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Αγαπητοί συνάδελφοι, από το 1982 µέχρι σήµερα τέσσερις
αναπτυξιακοί νόµοι ψηφίστηκαν σε αυτήν εδώ την Αίθουσα,
τέσσερις νόµοι, των οποίων η αναπτυξιακή διάσταση
αµφισβητείται από όλους. Εκείνο που δεν αµφισβητείται από
κανέναν είναι η αποτυχία της περιφερειακής τους διάστασης.
Τα κονδύλια που διατέθηκαν τεράστια. Το αποτέλεσµα για την
περιφέρεια οικτρό. Η συµµετοχή της Θράκης στο ΑΕΠ ήταν 6,8%
το 1981, 4,5% τώρα. Εργοστάσια φαντάσµατα; Τα περισσότερα.
Αγαπητοί συνάδελφοι, η σηµερινή Κυβέρνηση στη προσπάθειά
της να αναθερµάνει την οικονοµία σε µια χώρα που βρίσκεται σε
βαθιά ύφεση, φέρνει σήµερα τον επενδυτικό νόµο, στοχεύοντας
να βοηθήσει την ιδιωτική πρωτοβουλία, τις ιδιωτικές επενδύσεις.
Κύριο χαρακτηριστικό του είναι ο πολυδιάστατος χαρακτήρας
του, αφού αφορά όλες τις µορφές επιχειρηµατικής δραστηριότητας, πλην των εξαιρέσεων που προϋπήρχαν.
Έχει στόχευση, µε τρεις γενικές κατηγορίες επενδυτικών
σχεδίων και τέσσερις ειδικές, που θα ενεργοποιούνται κατ’ έτος,
µε ιδιαίτερο καθεστώς ενισχύσεων.
Στην πρώτη κατηγορία, εκείνη της γενικής επιχειρηµατικότητας, τα επενδυτικά σχέδια που θα προκριθούν είναι
εκείνα που θα συµβάλουν στην ανταγωνιστικότητα της ελληνικής
οικονοµίας και θα έχουν τεκµηριωµένες προοπτικές
κερδοφορίας. Σε αυτά προβλέπονται µόνο φορολογικές
απαλλαγές.
Στη δεύτερη κατηγορία επενδυτικών σχεδίων τεχνολογικής
κατεύθυνσης θα προκρίνονται όσα συµβάλλουν στην καινοτοµία
και αυτά θα επιχορηγούνται, αλλά και θα επιδοτείται η
χρηµατοδοτική τους µίσθωση.
Στην τρίτη κατηγορία τα επενδυτικά σχέδια περιφερειακής
συνοχής θα έχουν ως κριτήρια επιλογής τη δυνατότητα
αξιοποίησης
των
συγκριτικών
πλεονεκτηµάτων
κάθε
περιφέρειας, το πώς αντιµετωπίζουν προσδιορισµένες ανάγκες
αυτής, το πόσο ενισχύουν τις τοπικές οικονοµίες, πώς εν τέλει
συµβάλλουν στην άµβλυνση των περιφερειακών ανισοτήτων.
Παράλληλα µε τις τρεις κατηγορίες των γενικών επενδυτικών
σχεδίων θα λειτουργούν συµπληρωµατικά, αλλά εξίσου
αποτελεσµατικά και τέσσερις κατηγορίες ειδικών επενδυτικών
σχεδίων, που αφορούν στη νεανική επιχειρηµατικότητα, στα
µεγάλα επενδυτικά σχέδια, στα ολοκληρωµένα πολυετή
επιχειρηµατικά σχέδια για τον τεχνολογικό και οργανωτικό
εκσυγχρονισµό υφιστάµενων επιχειρηµατικών µονάδων και στα
επενδυτικά σχέδια συνέργειας και δικτύωσης για την προώθηση
κοινών δράσεων και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς τους.
Επιτέλους, θα υπάρχει καθορισµός ετήσιου κονδυλίου, που θα
είναι και το όριο για ένταξη. Έτσι δεν θα έχουµε εγκεκριµένες
επενδύσεις που περιµένουν εκταµίευση µέχρι και τέσσερα
χρόνια και στο µεταξύ την επιδότηση την έχουν πληρώσει ήδη
σε τόκους στις τράπεζες. Οι επενδυτές θα έχουν τη δυνατότητα
να αξιοποιήσουν το ΕΤΕΑΝ, θα υπάρχει πίνακας κατάταξης µε
τη βαθµολογία όλων των προτάσεων, προβλέπονται ρυθµίσεις
που θα διασφαλίζουν την ταχύτητα και τη διαφάνεια, µε
κανονιστικές πράξεις, δε, θα υπάρχει αναγκαία ευελιξία για
προσαρµογή στις εξελισσόµενες ανάγκες.
Το πιο βασικό πλεονέκτηµα του νοµοσχεδίου, όµως, θεωρώ
ότι είναι η δυνατότητα να εκχωρείται το ποσό της επιχορήγησης
σε τράπεζες έναντι παροχής ισόποσου δανείου.
Ως Βουλευτής του κυβερνώντος κόµµατος µπορώ να πω ότι
έχει γίνει µια πολύ καλή δουλειά στο συγκεκριµένο νοµοσχέδιο
από το Υπουργείο σε ό,τι αφορά τις βασικές αρχές και τις γενικές
κατευθύνσεις, σύµφωνα τουλάχιστον µε τις τοποθετήσεις των
φορέων, µε τις ανάλογες φυσικά παρατηρήσεις. Σαν Βουλευτής
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Έβρου, όµως, δεν µπορώ να µην πω ότι οι ευεργετικές διατάξεις
αυτού του νόµου ελάχιστα θα ακουµπήσουν το νοµό µου. ∆ιότι,
αγαπητοί συνάδελφοι και κύριοι Υπουργοί, γιατί να επενδύσει
κάποιος στον Έβρο και όχι στην Κοµοτηνή, για παράδειγµα,
αφού έχει τα ίδια κίνητρα; Καλύτερη ΒΙΠΕ έχει η Κοµοτηνή. Γιατί
να επενδύσει στην Ορεστιάδα και όχι στην Καβάλα; Η ΒΙΠΕ της
Ορεστιάδας µόνο ρεύµα του προσφέρει και δρόµο για να πάει
εκεί, τίποτε άλλο. Έχει 35.000 ευρώ το στρέµµα, όµως. Στη
γειτονική Ανδριανούπολη, που είναι δεκαπέντε χιλιόµετρα, του
προσφέρουν δωρεάν το οικόπεδο, 10% φορολογία και ξέρετε
πόσο χαµηλό είναι εκεί το ηµεροµίσθιο. Το ίδιο συµβαίνει και πιο
βόρεια στη Βουλγαρία.
∆ώστε µου µια πειστική απάντηση, γιατί εγώ δεν έχω. Πόσα
χρειάζεται να πληρώσει ένας επιχειρηµατίας του Έβρου, για να
µεταφέρει τα προϊόντα του στη µεγάλη αγορά της Αθήνας και
πόσα κάποιος που είναι µερικές εκατοντάδες χιλιόµετρα πιο
κοντά; Αιτωλοακαρνανία, Καρδίτσα, Τρίκαλα, στην ίδια ζώνη
είµαστε και προς Θεού σε καµµία περίπτωση δεν
ανταγωνιζόµαστε τους υπόλοιπους νοµούς της Ελλάδας.
Έτσι, αν θέλουµε να µιλάµε για πραγµατική άµβλυνση των
περιφερειακών ανισοτήτων, θα πρέπει να υπάρξει µια
εξειδίκευση των ζωνών ενίσχυσης για τις πολύ προβληµατικές
περιοχές: -Ορεστιάδα, ∆ιδυµότειχο, Σουφλί- οι οποίες έχουν σε
πολύ µικρή απόσταση σηµαντικές αγορές. Επίσης, θα πρέπει να
υπάρξει πριµοδότηση της βαθµολογίας στις νέες και σε
υφιστάµενες παραγωγικές επενδύσεις σε όλο το νοµό λόγω
αυτών των ισχυρών πιέσεων που δέχονται από αυτές τις φθηνές
αγορές των δύο χωρών. Ενίσχυση του κόστους µεταφοράς
τουλάχιστον για τα τρία πρώτα χρόνια, ενίσχυση της
βαθµολογίας λόγω εντοπιότητας του επενδυτή. Μετά από τόσα
χρόνια η πράξη απέδειξε ότι λίγοι Εβρίτες ήρωες επιχειρηµατίες.
Πεισµατικά παραµένουν εκεί και δεν µεταφέρουν τα εργοστάσιά
τους.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο ∆’
Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΒΥΡΩΝ ΠΟΛΥ∆ΩΡΑΣ)
Αυτό που θα κάνει, όµως, τη διαφορά είναι φυσικά οι
υποδοµές. Επενδύσεις στον Έβρο χωρίς λιµάνι, χωρίς σύνδεση
µε ΟΣΕ και Εγνατία, χωρίς κάθετο άξονα και περιφερειακό της
Αλεξανδρούπολης δεν πρόκειται να υπάρξουν. Ας µη
γελιόµαστε! Υπάρχει σχέδιο και είναι κοστολογηµένο, κύριε
Υπουργέ. Τη µελέτη φρόντισε να την ετοιµάσει έγκαιρα ο νέος
περιφερειάρχης µας, πριν καν εκλεγεί και είναι ολοκληρωµένη.
Εκεί αποτυπώνονται όλα όσα φωνάζουµε, φορείς, Βουλευτές,
Τοπική Αυτοδιοίκηση και πολίτες, περιµένοντας τους αρµόδιους
Υπουργούς να καθίσουµε όλοι στο τραπέζι και να βάλουµε
µπροστά το σχέδιο για την ανάπτυξη όλης της περιφέρειάς µας.
Στηρίζω το νοµοσχέδιο ως έναν πραγµατικά αναπτυξιακό
µοχλό.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε την κ.
Τσιαούση.
Καλείται στο Βήµα ο Βουλευτής της Νέας ∆ηµοκρατίας από
το Νοµό Λέσβου, κ. Σπυρίδων Γαληνός.
Ορίστε, κύριε Γαληνέ, έχετε το λόγο.
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ ΓΑΛΗΝΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Επιτέλους, µετά από οδύνες µηνών η Κυβέρνηση έτεκε
αναπτυξιακό νόµο. Ας είναι. «Κάλιο αργά παρά ποτέ»!
∆ιαβάζοντας το νοµοσχέδιο, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
µου ήλθε στο νου ένα αγγλικό ρητό, σύµφωνα µε το οποίο «ο
διάβολος κρύβεται στις λεπτοµέρειες». Και είναι πράγµατι
ανησυχητικό ότι στο νοµοσχέδιο που ερχόµαστε να συζητήσουµε
σήµερα πολλές σηµαντικές και κρίσιµες λεπτοµέρειες
απουσιάζουν. Κρίσιµα ζητήµατα, που θα έπρεπε να είναι
καθορισµένα ρητά και µε κρυστάλλινη σαφήνεια, παραπέµπονται
σε προεδρικά διατάγµατα και υπουργικές αποφάσεις. Και αυτό,
πέρα από την αδιαµφισβήτητη χρονική υστέρηση που θα
δηµιουργήσει στην εφαρµογή του νόµου, µας στερεί από τη
δυνατότητα να αξιολογήσουµε και να συζητήσουµε κρίσιµες
διαστάσεις του νοµοσχεδίου, για παράδειγµα η διαδικασία
καταβολής των ενισχύσεων, η διαδικασία υποβολής εξέτασης και
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έγκρισης των επενδυτικών σχεδίων, οι προϋποθέσεις για τον
υπολογισµό της ίδιας συµµετοχής του επενδυτή.
Μια επένδυση, η κάθε επένδυση, αποτελεί δέσµευση γι’ αυτόν
που την κάνει, δέσµευση που προϋποθέτει σχέσεις αξιοπιστίας
και εµπιστοσύνης. Κάθε επενδυτικός νόµος αποσκοπεί στο να
δοµήσει την εικόνα της αξιοπιστίας της χώρας και να εµπεδώσει
σχέσεις εµπιστοσύνης στην επιχειρηµατική κοινότητα. Αοριστίες
και ασάφειες υπονοµεύουν το ήθος του επενδυτικού νόµου,
δίνουν την εικόνα της προχειρότητας ή ακόµα χειρότερα της
ύπαρξης άρρητων δεύτερων σκέψεων.
Αυτό είναι µια πολυτέλεια, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, την
οποία η χώρα πραγµατικά δεν µπορεί να αντέξει. Η συνεχής
συρρίκνωση των εισοδηµάτων, η σµίκρυνση των οικονοµικών
µεγεθών συνοδεύονται από την απόλυτη επενδυτική άπνοια. Η
φράση που χρησιµοποιείται σε σχέση µε το νοµοσχέδιο, η
«αναπτυξιακή επανεκκίνηση» είναι ένα ρητορικό σχήµα που δεν
υποστηρίζεται
αξιόπιστα
και
λειτουργικά
από
την
πραγµατικότητα αυτού του νοµοσχεδίου.
Απέκτησα τις τελευταίες ηµέρες ιδίαν αντίληψη της έντασης
και της έκτασης που έχει το πρόβληµα της αξιοπιστίας. Γίνοµαι
κοινωνός της βαθιάς ανησυχίας ανθρώπων, των οποίων οι
επενδύσεις εγκρίθηκαν µε τον προηγούµενο επενδυτικό νόµο,
ανθρώπων που προέβησαν σε σηµαντικές δαπάνες. Κανονικά δεν
θα έπρεπε σε καµµία περίπτωση να έχουν λόγο για να
ανησυχούν. Ωστόσο, η εικόνα της συνέχειας του κράτους και η
αντίληψη ότι το ίδιο παίζει τίµιο παιχνίδι απέναντι στους
επενδυτές που το εµπιστεύονται, δεν φαίνεται ακόµη
τουλάχιστον να έχει εµπεδωθεί. Και αυτό βρίσκεται στο
επίκεντρο της κρίσης αξιοπιστίας της χώρας µας, που
ουσιαστικά τροφοδοτεί την οικονοµική κρίση. Πρέπει να
καθησυχάσουµε την ανησυχία αυτών των ανθρώπων άµεσα και
µάλιστα, όχι µε λόγια, αλλά µε έργα.
Για να χτίσουµε την αξιοπιστία του σηµερινού επενδυτικού
νόµου πρέπει να σταµατήσει να πλανάται η αίσθηση ότι όποιος
εµπιστεύεται τους επενδυτικούς νόµους του ελληνικού κράτους,
µπορεί αύριο να µείνει ξεκρέµαστος.
Θέλω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στη συνέχεια να
αναφερθώ σε ορισµένα ζητήµατα που αφορούν άµεσα το Νοµό
Λέσβου.
Το πρώτο έχει να κάνει µε τον τουρισµό. Ο αποκλεισµός
ξενοδοχείων κάτω των τεσσάρων αστέρων, καθώς και ο
αποκλεισµός της ανέγερσης, επέκτασης και εκσυγχρονισµού
ενοικιαζοµένων δωµατίων και επιπλωµένων διαµερισµάτων είναι
µέτρα που όχι µόνο δεν υποβοηθούν, αλλά αντίθετα
υπονοµεύουν την τεράστια δυναµική για τουριστική ανάπτυξη
του νοµού µου.
Πρέπει να υπάρξει επιδότηση επενδυτικών σχεδίων
εναλλακτικού και εξειδικευµένου τουρισµού. Η αναφορά σας για
επενδύσεις σε τουρισµό υγείας στο νοµοσχέδιο είναι καλή αλλά
λίγη. Γιατί όχι και ο θρησκευτικός τουρισµός, γιατί όχι και ο
αγροτουρισµός, γιατί όχι και άλλες µορφές εξειδικευµένου
τουρισµού;
Είναι σηµαντικό, κύριοι Υπουργοί, να ενισχυθούν οι συνέργειες
µεταξύ επιχειρήσεων τουριστικού χαρακτήρα και των
επιχειρήσεων του πρωτογενούς τοµέα. Ο τουριστικός τοµέας
µπορεί να δώσει σηµαντική διέξοδο στη διάθεση ποιοτικών
αγροτικών προϊόντων και τα υψηλής ποιότητας προϊόντα να
ενισχύσουν τη διεθνή εικόνα ενός τουριστικού προορισµού.
Αυτός είναι πιστεύω ένας δρόµος για να χτίσουµε πανίσχυρα
και διεθνώς αναγνωρισµένα brands.
Υπάρχει σήµερα άµεση και αδήριτη ανάγκη να δοθούν
ουσιαστικά κίνητρα για τη δηµιουργία µονάδων προστασίας του
περιβάλλοντος και διαχείρισης λυµάτων στους τοµείς
τυροκοµίας και ελαιοκοµίας. Οι περιβαλλοντικοί όροι λειτουργίας
τους και η δίκαιη αγανάκτηση των κατοίκων από τη λειτουργία
τους και τη ρύπανση, οδηγούν τη µία µονάδα µετά την άλλη στο
λουκέτο µε αποτέλεσµα να υποσκάπτεται η αναπτυξιακή
δυναµική του πολύ σηµαντικού πρωτογενούς τοµέα στη Λέσβο,
ενώ παράλληλα οι ολιγοψωνιακές που δηµιουργούνται, κρατούν
πολύ χαµηλά τις τιµές για τους παραγωγούς.
Τέλος, θα ήθελα για άλλη µια φορά να προτείνω ένα µοντέλο
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ανάπτυξης για τα νησιά του βορείου Αιγαίου, που να στηρίζεται
σε σηµαντικά χαµηλότερους, σε γενναία χαµηλότερους
φορολογικούς συντελεστές. Με τον τρόπο αυτό θα αποκατασταθεί η περιφερειακή ανισοµέρεια στην ανάπτυξη, θα
εξισορροπηθεί αποτελεσµατικά το κόστος που επιβάλλει η
µεγάλη απόσταση από την ηπειρωτική Ελλάδα, θα ικανοποιηθεί
η συνταγµατική επιταγή της νησιωτικότητας και το κυριότερο,
θα µπορέσουµε να συγκρατήσουµε εντός της Ελλάδος τις
επιχειρήσεις που µετακινούνται στο εξωτερικό εξαιτίας των
υψηλών φορολογικών συντελεστών, να συγκρατήσουµε τις
θέσεις εργασίας που συνεχώς χάνονται. Σκεφτείτε το.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θέλω να έχουµε πάντοτε στο
µυαλό µας ότι στην επενδυτική επανεκκίνηση της χώρας, που
παραµένει ζητούµενο, η περιφέρεια δεν αποτελεί το πρόβληµα,
αποτελεί τη λύση του.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας ∆ηµοκρατίας)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε τον κ.
Γαληνό.
Παρακαλείται ο κ. Γεώργιος Βλάχος, Βουλευτής Νοµού
Αττικής της Νέας ∆ηµοκρατίας, να λάβει το λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, βρισκόµαστε σε µια
πρωτόγνωρη οικονοµική κρίση, κρίση που κάποιοι, για τους
δικούς τους λόγους και για τα δικά τους συµφέροντα,
προσπάθησαν να περιορίσουν µόνο στη χώρα µας, µόνο στην
Ελλάδα, εκµεταλλευόµενοι την προθυµία του κ. Παπανδρέου να
οµολογήσει ως αιτίες ό,τι συνέβαινε στη χώρα µας,
υπερβάλλοντας και συκοφαντώντας την πατρίδα µας και τους
πολίτες.
Έπρεπε να δηµιουργήσει ένα τέτοιο πολιτικό σκηνικό,
απαξιώνοντας στο µεταξύ το σύνολο της πολιτικής µας ζωής, για
να µπορέσει, εκµεταλλευόµενος το αποτέλεσµα των εκλογών του
2009, να παίξει το ρόλο του σωτήρα. Όπως όλοι οι σωτήρες, έτσι
και ο κ. Παπανδρέου πιστεύει ότι κατέχει τη µοναδική αλήθεια,
αλήθεια που θα µας βγάλει από τα δύσκολα και θα µας οδηγήσει
σε καλύτερες µέρες.
Γι’ αυτό η πολιτική του µνηµονίου εµφανίστηκε ως
µονόδροµος, µη επιτρέποντας καµµία συζήτηση για οποιαδήποτε
άλλη επιλογή. Η πολιτική αυτή οδήγησε τη χώρα σε πρωτοφανή
διασυρµό και σε συνεχείς ισοπεδωτικούς οικονοµικούς
περιορισµούς.
Το οικονοµικό επιτελείο του κ. Παπανδρέου κατέφυγε στην
πολιτική των περικοπών, των περιορισµών, πολιτική που ο
καθένας γνωρίζει και δεν χρειάζονται πτυχία και εξειδικευµένες
οικονοµικές γνώσεις. Είναι η προκρούστια λογική «ό,τι εγώ
εκτιµώ ότι περισσεύει, απλά το κόβω». Το ίδιο διάστηµα καµµία
πρωτοβουλία για ανάπτυξη και ενώ η χώρα βρίσκεται εν µέσω
µιας µεγάλης ύφεσης.
Οι πειραµατισµοί σας και η έλλειψη πολιτικής σας οδήγησαν
στο πάγωµα του αναπτυξιακού ν.3299/2004, ο οποίος ήταν ένα
καλό εργαλείο, όπως παραδέχονται όλοι οι ενδιαφερόµενοι.
Εσείς ωστόσο προτιµήσατε να µην έχετε τίποτα, κανένα
αναπτυξιακό πλαίσιο σε ισχύ. Το κάνατε αυτό, είτε γιατί δεν
θέλατε να λειτουργήσετε µε ένα νόµο της Νέας ∆ηµοκρατίας αποτέλεσµα των ενοχών σας, γιατί δεν τον στηρίξατε την εποχή
εκείνη- είτε γιατί δεν θέλατε να δώσετε χρήµατα για ανάπτυξη.
Επιτέλους, πρέπει κι εσείς, κύριοι Υπουργοί και οι προκάτοχοί
σας στο Υπουργείο Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας να δώσετε σαφείς εξηγήσεις για την πολιτική σας.
Ένα χρόνο τώρα όλοι µιλούν για την ανάγκη ανάπτυξης της
χώρας. Οι επαγγελµατίες ψάχνουν από κάπου να πιαστούν για να
αντιµετωπίσουν την κρίση. Η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ και πιο
συγκεκριµένα η προκάτοχός σας στο Υπουργείο, µετά από δέκα
µήνες που ήταν στο Υπουργείο έφερε ένα σχέδιο. Η νέα ηγεσία
του Υπουργείου, µετά τον ανασχηµατισµό, το ακύρωσε
χαρακτηρίζοντάς το ως «νεοφιλελεύθερη σαχλαµάρα», για να
φθάσουµε σήµερα εδώ, σ’ αυτό το νοµοσχέδιο.
Όµως, οι πολιτικές εξελίξεις είναι τόσο ραγδαίες, που
εκφράζουµε επιφυλάξεις κατά πόσο µπορεί να κερδίσουµε το
χαµένο χρόνο. Έχουµε, δηλαδή, µια ασυγχώρητη επενδυτική
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άπνοια δύο ετών, την οποία πληρώνει ακριβά η οικονοµία και η
κοινωνία στο σύνολό της.
Μιλάτε για αναπτυξιακή επανεκκίνηση, τη στιγµή που εδώ και
δεκαπέντε µήνες σταµατήσατε κάθε αναπτυξιακή διαδικασία,
παρά τις επανειληµµένες προτάσεις της Νέας ∆ηµοκρατίας
καθώς και φορέων της αγοράς. Και το χειρότερο, ως
αντιπολίτευση, απειλώντας τους επενδυτές, δηµιουργήσατε
κλίµα φοβίας για κάθε επενδυτή -την ώρα που κάθε επενδυτής
είχε και έχει εναλλακτικές προτάσεις, γιατί να ρισκάρει να έρθει
στην Ελλάδα- εξαιτίας, βέβαια, της δική σας ανευθυνότητας και
επιπολαιότητας.
Μιλώ για τότε, που ο κ. Παπανδρέου ως Αρχηγός της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, απειλούσε τους Κινέζους
επενδυτές και την «COSCO» στο λιµάνι του Πειραιά δηλώνοντας:
«Η Νέα ∆ηµοκρατία έχει βρει µια πατέντα: Ό,τι πιο κερδοφόρο,
ό,τι πιο προσοδοφόρο, ό,τι πιο στρατηγικό και δηµόσιο, το
εκποιεί και µάλιστα το εκποιεί αντί πινακίου φακής. Υπάρχει
βέβαια -και είναι σίγουρο πια αυτό- µια πολιτική της Κυβέρνησης
που εξυπηρετεί κάποια συµφέροντα. Αυτή ήταν η επένδυση του
Πειραιά. Αλλά αυτά τα συµφέροντα δεν είναι για τα συµφέροντα
του λαού του Πειραιά ούτε της Θεσσαλονίκης, όπου υπάρχει
πάνδηµη αντίσταση στην υπόθεση της εκποίησης αυτού του
δηµόσιου πλούτου.
Η Νέα ∆ηµοκρατία ακολουθεί µια πολιτική που δεν είναι καν
αναπτυξιακή. Αλλά σε καµµία περίπτωση δεν συµφωνούµε ότι
αυτή η ανάπτυξη εξυπηρετεί µε το να πουληθεί, να δοθεί σε
κάποια τρίτα χέρια το λιµάνι του Πειραιά. Θεωρούµε, αντιθέτως,
ότι αυτή η εξέλιξη θα έχει αρνητικές επιπτώσεις για τον Πειραιά,
θα έχει αρνητικές επιπτώσεις για την ανάπτυξη ενός κρίσιµου
κλάδου, του εισαγωγικού και εξαγωγικού εµπορίου της χώρας
µας, δίνοντας ουσιαστικά τον έλεγχο σ’ ένα ιδιωτικό µονοπώλιο.
Είναι απαράδεκτη αυτή η ανεύθυνη και κερδοσκοπική πολιτική
της Νέας ∆ηµοκρατίας, µία πολιτική που βοηθάει κάποιους
λίγους κερδοσκόπους και όχι το ευρύτερο συµφέρον του
ελληνικού λαού. Γι’ αυτό, λοιπόν, θα συµπαρασταθούµε».
Αυτά λέγατε τότε. Τους επενδυτές τους χαρακτηρίζατε
κερδοσκόπους και ιδιωτικά µονοπώλια. Πώς θα γεφυρώσετε
αυτό το χάσµα των απόψεων που είχατε τότε ως αντιπολίτευση,
µε αυτά που θέλετε σήµερα να φέρετε και θέλετε να σας
πιστέψουν οι επενδυτές;
«Είµαστε αντίθετοι στην ιδιωτικοποίηση του λιµανιού» έλεγε ο
τότε πολιτικός υπεύθυνος του ΠΑΣΟΚ. Χθες η εκπρόσωπος
βεβαίως, του ΠΑΣΟΚ στο επαγγελµατικό επιµελητήριο µας
µίλησε ιδιαίτερα για την επένδυση στο λιµάνι του Πειραιά. Το
ΠΑΣΟΚ έλεγε ότι τα λιµάνια και η εκµετάλλευσή τους και οι
εµπορικοί σταθµοί πρέπει να έχουν δηµόσιο χαρακτήρα και να
υπηρετούν το δηµόσιο συµφέρον. Αυτά λέγατε τότε.
∆υστυχώς για σας, κύριοι της Κυβέρνησης, ο λαϊκισµός έχει
κοντά ποδάρια και σίγουρα δεν µπορεί να συνδυαστεί µε
υπεύθυνη πολιτική, την οποία έχει περισσότερο από κάθε άλλη
φορά ανάγκη ο τόπος.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο
η Κυβέρνηση πολύ φοβάµαι ότι δηµιουργεί επικοινωνιακό
θόρυβο και ελπίδες στον επιχειρηµατικό κόσµο, που δεν
ανταποκρίνονται στην πραγµατικότητα. Το σχέδιο νόµου δεν έχει
καµµία στόχευση και περιλαµβάνει κατηγορίες σχεδίων εντελώς
ασαφείς.
Επιπλέον, µε το σχέδιο νόµου είναι βέβαιο ότι δεν θα ενισχυθεί
καµµία επένδυση, ακόµη και εντός του 2011, καθώς για να
καταστεί λειτουργικός ο νόµος θα πρέπει να εκδοθεί µεγάλος
αριθµός από υπουργικές αποφάσεις, από κοινές υπουργικές
αποφάσεις, ενώ τα πιο βασικά θέµατα του νοµοσχεδίου
παραπέµπονται σε µελλοντικά προεδρικά διατάγµατα.
Για µία ακόµη φορά αποδεικνύεται περίτρανα ότι η Κυβέρνηση
δεν αντιµετωπίζει µε σοβαρότητα την κατάσταση, δεν έχει
καταλάβει ότι δεν υπάρχει χρόνος για πειράµατα και ότι άµεσα
θα πρέπει να µπούµε σε τροχιά ανάπτυξης, πριν η κατάσταση
γίνει µη ανατρέψιµη.
Ο εισηγητής µας έκανε στοχευµένη κριτική και προτάσεις. Ό,τι
κάνετε δεκτό απ’ όσα ακούστηκαν, ό,τι καλό κρατήσετε από τον
ν.3299, τον αναπτυξιακό νόµο δηλαδή που ψήφισε το 2004 η Νέα

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΝΣΤ’ - 18 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011

∆ηµοκρατία, εµείς λέµε ότι θα είναι για το καλό του τόπου.
Για κάθε άλλη πολιτική, κύριοι της Κυβέρνησης, αναλαµβάνετε
την ευθύνη, µόνο που το τίµηµα από αυτή την άλλη επιλογή θα
είναι πολύ βαρύ για τη χώρα.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας ∆ηµοκρατίας)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε τον κ.
Βλάχο.
Παρακαλείται τώρα ο κ. Νικόλαος Τσούκαλης, Ανεξάρτητος
Βουλευτής Νοµού Αχαΐας να προσέλθει στο Βήµα και να λάβει το
λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συζητώντας το παρόν
νοµοσχέδιο µπορούµε να πούµε ότι έχουµε µια σχετικά
ολοκληρωµένη αντίληψη για τις προθέσεις της Κυβέρνησης
σχετικά µε το κρίσιµο ζήτηµα της ιδιωτικής επιχειρηµατικότητας
και αυτό γιατί έχουµε επεξεργαστεί –και πρόκειται να έρθει,
φαντάζοµαι, την ερχόµενη εβδοµάδα στη Βουλή- πλήρως το
άλλο προαπαιτούµενο του νοµοσχεδίου: αυτό, δηλαδή, το
νοµοσχέδιο για τη σύσταση του Ταµείου Επιχειρηµατικότητας
και Ανάπτυξης.
Ως ∆ηµοκρατική Αριστερά τοποθετηθήκαµε θετικά επί της
αρχής του νοµοσχεδίου, γιατί αρχικά επιζητούµε την ανάπτυξη
της ιδιωτικής επιχειρηµατικότητας, του υγιούς επιχειρείν και
βεβαίως επειδή αξιολογήσαµε το νοµοσχέδιο αυτό ως εµφανώς
βελτιωµένο, καλύτερο όσων προΐσχυσαν.
Συγκεκριµένα: Πρώτον, κρίνεται θετική η καθιέρωση του
ισοδύναµου της επιδότησης των άλλων διευκολύνσεων ως προς
τις επιχειρήσεις, όπως οι φοροαπαλλαγές, οι εγγυήσεις και οι
δανειοδοτήσεις. ∆ηλαδή τα κίνητρα δεν περιορίζονται κατ’
ανάγκη στις άµεσες εκταµιεύσεις. Ενδεικτικά αναφέρω ότι µέχρι
σήµερα µε βάση την εµπειρία από την εφαρµογή αναπτυξιακών
νόµων, λιγότερο από το 2% των επενδύσεων κάνει χρήση αυτών
των εναλλακτικών διευκολύνσεων.
∆εύτερον, θετική είναι η περιφερειοποίηση για πρώτη φορά
του προγράµµατος. Όµως, η οριζόντια εφαρµογή του επιπέδου
ανάπτυξης του ΑΕΠ Περιφερειών είναι καταφανώς άδικη και θα
οδηγήσει σε στρεβλώσεις. Αυτό το είπαµε και στην επιτροπή και
το αναλύσαµε.
Πάρτε για παράδειγµα όλο το δυτικό άξονα της χώρας, ο
οποίος παρουσιάζει σοβαρά διαρθρωτικά προβλήµατα όσον
αφορά τις υποδοµές και τις δοµές και βεβαίως, το ότι η Αχαΐα
εντάσσεται ως µοναδικός νοµός στη Β’ Ζώνη, ενώ οι άλλες
περιοχές - νοµοί της περιφέρειας εντάσσονται στην Γ’ Ζώνη.
Όµως, όλη η δυτική Ελλάδα, όλος ο δυτικός άξονας σε σχέση
µε τον ανατολικό άξονα υστερεί στα εξής: ∆εν έχει σιδηρόδροµο,
δεν έχει φυσικό αέριο, δεν έχει λιµάνια, δεν έχει
διαµετακοµιστικό κέντρο, δεν έχει αεροδρόµιο και έχει πρόβληµα
διαχείρισης υδατικών πόρων. Αυτά είναι τα διαρθρωτικά
προβλήµατα. Πώς αντιµετωπίζονται στο νοµοσχέδιο; ∆υστυχώς,
µε οριζόντιο τρόπο, κάτι το οποίο εκτιµάµε ότι θα αποβεί µοιραίο
για όλη την Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας και ολόκληρο το δυτικό
άξονα. Πώς, λοιπόν, θα ανταποκριθεί στα κριτήρια που θέτετε
εσείς όσον αφορά τη σύγκριση;
Επίσης, υπάρχουν αδικηµένοι νοµοί που εντάσσονται στη Β’
Ζώνη αντί ενδεχοµένως της Γ’. Είναι περιοχές - νοµοί που η
διαµόρφωση του περιφερειακού εισοδήµατος επηρεάζεται
καθοριστικά από την πολύ ισχυρή παρουσία της ∆ΕΗ.
Παραδείγµατος χάριν, Αρκαδία και Κοζάνη.
Άλλο θετικό είναι η διάκριση επενδυτικών σχεδίων και η
σχετική διαφοροποίηση ενισχύσεων. Επίσης, ο καθορισµός του
40% ως µέγιστη δαπάνη για τα κτηριακά, εκ των πραγµάτων θα
ενισχύσει τον τεχνολογικό εκσυγχρονισµό και τις άλλες
επενδύσεις. Επίσης, προσδιορίζονται σαφή χρονοδιαγράµµατα,
τακτές
ηµεροµηνίες
κατάθεσης
και
προσδιορισµός
προϋπολογισµού που υποτίθεται ότι βάζει και την παράµετρο της
ανταγωνιστικότητας των επιχειρηµατικών σχεδίων.
Τις αδυναµίες τις τονίσαµε κατά τη διαβούλευση στην
επιτροπή. Το νοµοσχέδιο διέπεται από µία µεθοδολογική
ανακολουθία. Κινείται, βάσει του χωροταξικού σχεδίου της
προηγούµενης κυβέρνησης της Νέας ∆ηµοκρατίας, το οποίο η
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Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ καταδικάζει και εκκρεµεί η υλοποίηση
δέσµευσης του κυρίου Πρωθυπουργού ότι πρόκειται να
αλλαχθεί. Βεβαίως, είναι αντίθετο στα τοµεακά χωροταξικά του
τουρισµού, των ανανεώσιµων πηγών, της βιοµηχανίας, τα οποία
επίσης το ΠΑΣΟΚ καταδίκασε. Κινείται βάσει του αρχικού
σχεδιασµού του ΕΣΠΑ, χωρίς Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο
Ανάπτυξης και χωρίς τα αντίστοιχα περιφερειακά. ∆εν
προσδιορίζονται οι συγκεκριµένες συνέργειες και η σχέση του
µε την ευρωπαϊκή στρατηγική για την απασχόληση, καθώς
επίσης και µε τον καταµερισµό και την υλοποίηση του ΕΣΠΑ.
Επίσης, το κρισιµότερο είναι ότι η εφαρµογή του νόµου
επαφίεται στον πατριωτισµό των τραπεζών. Ακόµα έχουµε στη
µνήµη µας το απαράδεκτο έγγραφο, το οποίο έστειλε η Ένωση
Ελληνικών Τραπεζών στην επιτροπή στην οποία βεβαίως δεν
παρέστη. Γνωρίζετε πολύ καλά, κύριε Υπουργέ, ότι αυτή η
αδιαφορία των τραπεζών ακύρωσε όλα τα προηγούµενα
εγχειρήµατα. Το απαράδεκτο αυτό κείµενο, το οποίο απέστειλαν
στην επιτροπή, θα πρέπει να µείνει ως µνηµείο συµπεριφοράς
των τραπεζών και βεβαίως προµηνύει τη συµπεριφορά των
τραπεζών όσον αφορά τη συµµετοχή στους στο συγκεκριµένο
πρόγραµµα.
Τολµήστε, λοιπόν, τώρα. Σας το είπαµε. Αφαιρέστε την
πρωτοβουλία των κινήσεων από τις τράπεζες και αναθέστε την στο
Εθνικό Ταµείο Επιχειρηµατικότητας και Ανάπτυξης υπό άλλη και
επαρκέστερη στελεχιακή σύνθεση του ΕΤΕΑΝ. Εκµεταλλευτείτε
το πλούσιο και άκρως καταρτισµένο δηµοσιοϋπαλληλικό
προσωπικό, που αυτή τη στιγµή υπάρχει και δεν λειτουργεί.
Το νοµοσχέδιο στον πυρήνα του, δυστυχώς, αναπαραγάγει εν
πολλοίς το ίδιο παραγωγικό πρότυπο και βεβαίως δεν έχει λύσει
πλήρως το πρόβληµα των περιφερειακών ανισοτήτων. Όπως
αναφέρει µε σαφήνεια και η Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή
στη γνωµοδότησή της, στην περίοδο εντονότατης ύφεσης που
διανύουµε, τα λιγοστά κεφάλαια που διαθέτουµε πρέπει να
κατευθυνθούν απολύτως στοχευµένα.
Εµείς, ως ∆ηµοκρατική Αριστερά, λέµε ότι αυτοί οι λίγοι πόροι
πρέπει εναλλακτικά να κατευθυνθούν σε επιχειρήσεις µικρού
µεγέθους µε κύρια κριτήρια: πρώτον, την καινοτοµία, δεύτερον,
τον κλαδικό προσανατολισµό και τρίτον, την περιφερειακή
διάθεση και συγκέντρωση και µέσω της µόχλευσης να πετύχουν
τη µεγαλύτερη δυνατόν προσέλκυση ξένων κυρίως κεφαλαίων,
αλλά και συγχρόνως οικονοµική, κοινωνική, περιβαλλοντική
υπεραξία.
Προτείναµε, επίσης, ότι το επενδυτικό πλαίσιο πρέπει να είναι
επιθετικό και όχι αµυντικό, µε την έννοια ότι θα έπρεπε αυτό να
δίνει την πρωτοβουλία των κινήσεων στο δηµόσιο, µε την έννοια
του γενικότερου προτύπου που προτείνει το ίδιο το κράτος, τον
καθορισµό των αναπτυξιακών αξόνων προτεραιότητας,
συγκριτικών πλεονεκτηµάτων και όλων των άλλων στοιχείων και
συνακόλουθα την κατεύθυνση όλων των διαθέσιµων πόρων προς
τις συγκεκριµένες επιλογές.
Σας αναφέραµε την περίπτωση των πόλων καινοτοµίας, που
αυτή τη στιγµή ουσιαστικά είναι σε τέλµα σε όλες τις περιφέρειες
της χώρας. Πρέπει να κατευθυνθούν οι πόροι και να
επικεντρωθούν σε αυτούς τους πόλους. Μόνο έτσι θα υπάρξει
µεγάλη
προστιθέµενη
αξία
οικονοµική,
κοινωνική,
περιβαλλοντική. Κοντολογίς, απαιτείται ανασύνθεση του
παραγωγικού προτύπου, όχι απλά επανεκκίνηση.
Ειδικότερα ζητάµε να δοθεί ιδιαίτερη µέριµνα και να υπάρξει
ποσοτικοποίηση όσον αφορά την χρηµατοδότηση προς τις
µικροµεσαίες επιχειρήσεις και όχι προς τις µεγάλες επιχειρήσεις.
Αντί των οµολόγων του δηµοσίου που πραγµατικά θα
«κουρευτούν» κατά την πορεία της τιτλοποίησής τους,
προτείναµε ως πόρους χρηµατοδότησης του προγράµµατος όλα
τα προσδοκώµενα έξοδα από τις συµβάσεις παραχώρησης. Οι
πόροι αυτοί να τιτλοποιηθούν και να χρησιµοποιηθούν για τη
συµµετοχή του δηµοσίου σε όλες τις επενδυτικές του
διαδικασίες, ακόµα και στα Σ∆ΙΤ, αλλά όµως µε καθαρά
αναπτυξιακό προσανατολισµό και όχι προς την κατασκευή
διαφόρων έργων.
Ζητήσαµε επιπλέον τη σύσταση του ΕΤΕΑΝ ως τράπεζας
ειδικού σκοπού για τη διαχείριση όλων αυτών των αναπτυξιακών
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διαδικασιών και σε κάθε περίπτωση τη λειτουργία του ΕΤΕΑΝ
στο πλαίσιο του δηµόσιου τραπεζικού πυλώνα, κάτι το οποίο το
ζητούµε επίµονα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξης χρόνου οµιλίας
του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Υπάρχει µία πρόταση, κύριε Υπουργέ –έχει προταθεί και απ’
άλλους συναδέλφους Βουλευτές- να ενταχθούν στο
συγκεκριµένο νοµοσχέδιο ως φορείς που µπορούν να
υποβάλουν προτάσεις οι εταιρείες των ΟΤΑ. Ξέρετε ότι
υπάρχουν εµπορικές δραστηριότητες των ΟΤΑ πολύ
πετυχηµένες και που περιµένουν µε αγωνία την ένταξή τους στο
νέο αναπτυξιακό νόµο.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε τον κ.
Τσούκαλη.
Καλείται στο Βήµα ο Βουλευτής Νοµού Καβάλας του ΠΑΣΟΚ
κ. Σάββας Εµινίδης.
Ορίστε, κύριε Εµινίδη, έχετε το λόγο.
ΣΑΒΒΑΣ ΕΜΙΝΙ∆ΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κύριοι Υπουργοί, τη χρονιά που
µας πέρασε κατορθώσαµε τελικά το ακατόρθωτο, που οι
περισσότεροι ξένοι αλλά και οι εγχώριοι ειδήµονες
προεξοφλούσαν πριν από µερικούς µήνες ότι ήταν αδύνατον να
το καταφέρουµε. Ο προϋπολογισµός του 2010 έκλεισε µε
µεγαλύτερη µείωση του ελλείµµατος από αυτήν που
προβλεπόταν και επιτεύχθηκαν όλοι οι στόχοι του µηχανισµού
στήριξης της ελληνικής οικονοµίας. Όσοι εύχονταν και
στοιχηµάτιζαν υπέρ της βέβαιης χρεοκοπίας της οικονοµίας,
έπεσαν οι ίδιοι τελικά στο καναβάτσο.
Βέβαια για να περάσουµε και στα οικονοµικά µεγέθη, η
ανεργία µε τα στοιχεία της ανεξάρτητης πλέον Ελληνικής
Στατιστικής Αρχής έφθασε το 13,5% τον περασµένο Οκτώβριο.
Βεβαίως, υπάρχει κλείσιµο επιχειρήσεων, υπάρχει αύξηση
απολύσεων, µείωση των ωρών εργασίας µε αντίστοιχη µείωση
των αποδοχών και των ενσήµων, µη καταβολή δεδουλευµένων
και δώρων και όλα αυτά αποτελούν σε συνδυασµό µε τη µεγάλη
δυσκολία ανεύρεσης εργασίας τα µεγαλύτερα προβλήµατα που
έχουµε σήµερα να αντιµετωπίσουµε.
Η Κυβέρνηση, λοιπόν, µετά τη σωτηρία και τη σταθεροποίηση
της οικονοµίας, έχει κάνει βασικό της στόχο την ανάπτυξη, που
θα φέρει νέες θέσεις εργασίας και θα δώσει προοπτική και
σιγουριά στο εργασιακό περιβάλλον. Ο νέος αναπτυξιακός
νόµος που συζητάµε σήµερα αποτελεί τη µεγαλύτερη από τις
αναπτυξιακές παρεµβάσεις της Κυβέρνησης και έρχεται ως
συνέχεια προηγούµενων ρυθµίσεων, όπως η απλοποίηση των
διαδικασιών σύστασης των επιχειρήσεων, η µείωση της
φορολόγησης
των
κερδών
των
επιχειρήσεων
που
επανεπενδύονται για θέσεις εργασίας και η απλοποίηση και
επιτάχυνση του ΕΣΠΑ.
Η αλλαγή του αναπτυξιακού προτύπου πάνω στο οποίο είχαµε
βασιστεί για δεκαετίες µε επίκεντρο την πολιτική των
επιχορηγήσεων και η υιοθέτηση ενός νέου επιχειρηµατικού
προτύπου, που εστιάζει στην ενίσχυση επιλεγµένων
παραγωγικών δραστηριοτήτων και βιώσιµων επενδυτικών
σχεδίων, µε φοροαπαλλαγές και ευνοϊκά δάνεια αποτελούν τη
συνταγή της επιτυχίας που φέρνει το παρόν νοµοσχέδιο. Στις
σηµερινές συνθήκες της ύφεσης, της έλλειψης ρευστότητας
στην αγορά και των χαµηλών ρυθµών ανάπτυξης χρειάζεται να
δηµιουργηθεί ένα σταθερό και ασφαλές επιχειρηµατικό
περιβάλλον, που θα ενθαρρύνει και θα προσελκύει πραγµατικές
επενδύσεις υψηλής ποιότητας και αποδοτικότητας, που θα
δηµιουργούν και νέες θέσεις εργασίας.
Ο νέος νόµος εξασφαλίζει στους επενδυτές σαφές
χρονοδιάγραµµα από την υποβολή των επενδυτικών σχεδίων
µέχρι την έγκριση και υλοποίηση της επένδυσης. Εξασφαλίζει
παροχή πληροφόρησης και υποστήριξης από τα γραφεία
εξυπηρέτησης των επενδυτών και απόλυτη διαφάνεια και
αντικειµενικότητα στη διαδικασία της αξιολόγησης, εκεί όπου
πραγµατικά υπήρχαν πολλά προβλήµατα και ιδιαίτερα τα ζούσαν
οι επιχειρηµατίες που ήθελαν να επενδύσουν στην περιφέρεια.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Για την αποκέντρωση των επενδύσεων και την ισόρροπη
περιφερειακά οικονοµική ανάπτυξη, η επικράτεια χωρίζεται σε
τρεις ζώνες κινήτρων µε κριτήριο το επίπεδο ανάπτυξης σε
σύγκριση και µε το µέσο όρο της χώρας. Ο Νοµός Καβάλας, από
τον οποίο προέρχοµαι, ήταν και ο µοναδικός που εξαιρούνταν
παλαιότερα από τη Γ’ ζώνη κινήτρων και εντάσσεται πλέον και
αυτός στη ζώνη αυτή.
Η αποκατάσταση, λοιπόν, των περιφερειακών και
ενδοπεριφερειακών
ανισοτήτων
των
προηγούµενων
αναπτυξιακών νόµων πρέπει να γίνει αφορµή για να αρθούν και
άλλες αδικίες, όπως -πάλι για την περίπτωσή µας- του Νοµού
Καβάλας, η επιδότηση του κόστους µισθοδοσίας για όλες τις
επιχειρήσεις της Καβάλας και της ∆ράµας και επίσης στην
Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, όπου το
ποσοστό συµµετοχής στο ΑΕΠ φθάνει µόνο το 4,5% έναντι 60%
που συγκεντρώνει στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής και της
Θεσσαλονίκης. Η ανεργία έφθασε στην Καβάλα µέσα σε ένα
χρόνο από το 9,8% στο 15,4% και συνολικά στην περιφέρεια,
ανεβάζοντας την περιφέρειά µας από την έκτη στη δεύτερη θέση
µέσα στις δεκατρείς περιφέρειες.
Αυτό σηµαίνει ότι το 2011 πρέπει να µπει σε απόλυτη
προτεραιότητα η πλήρης εφαρµογή των προγραµµάτων
καταπολέµησης της ανεργίας µε έµφαση στα προγράµµατα
επιδότησης εργασίας και όχι επιδότησης ανέργων. Ταυτόχρονα
-και είναι ένα θέµα που το έχουµε συζητήσει και µε τους φορείς
της Καβάλας- πρέπει να υποστηριχθούν επενδύσεις που
δηµιουργούν θέσεις εργασίας, όπως είναι και το
επικαιροποιηµένο σχέδιο ίδρυσης µονάδας γυαλιού στην
Καβάλα, µε την προϋπόθεση βέβαια και τη διασφάλιση της
βιωσιµότητας της επιχείρησης, αλλά και της διατήρησης των
θέσεων εργασίας τουλάχιστον για µια δεκαετία.
Αγαπητοί συνάδελφοι, ο νέος επενδυτικός νόµος δεν θα φέρει
διά µαγείας επενδύσεις. Θα είναι, όµως, ένα απαραίτητο
εργαλείο και αναπόσπαστο κοµµάτι της νέας αναπτυξιακής µας
στρατηγικής, τα αποτελέσµατα της οποίας πλέον είναι ορατά. Η
απορρόφηση του ΕΣΠΑ από τον Οκτώβριο του 2009
εξαπλασιάστηκε και έφθασε το 18%, υπερβαίνοντας και το στόχο
του 17,5% που προέβλεπε ο µηχανισµός στήριξης. Οι εξαγωγές
µε ετήσια βάση το Νοέµβρη αυξήθηκαν κατά 40%.
Με το νέο επενδυτικό νόµο, λοιπόν, δίνεται µία ώθηση στην
αναπτυξιακή επανεκκίνηση της χώρας στις επενδύσεις,
ενισχύεται η ανταγωνιστικότητα της οικονοµίας και γίνεται ένα
µεγάλο βήµα για να βγούµε από την ύφεση και την κρίση και να
µπούµε πραγµατικά σε τροχιά ανάπτυξης. Για τους λόγους
αυτούς υπερψηφίζω το νοµοσχέδιο.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε τον κ.
Εµινίδη.
Καλείται ο Βουλευτής Θεσπρωτίας του ΠΑΣΟΚ, κ. Χρήστος
Κατσούρας.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΟΥΡΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο συγκεκριµένος αναπτυξιακός
νόµος έρχεται σ’ ένα εξαιρετικά δύσκολο περιβάλλον, µετά από
µία παγκόσµια κρίση, που κατέληξε τελικά να χτυπήσει τις πιο
εύθραυστες οικονοµίες του πλανήτη και της Ευρώπης, µε µία
Ευρώπη συνολικά ουραγό σε σχέση µε τους κύριους
ανταγωνιστές της ειδικά σε ζητήµατα ανάπτυξης –για
παράδειγµα, ποιο ρόλο έχει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων
σήµερα στις αναπτυξιακές προσπάθειες της κάθε χώρας- και µε
ένα προβληµατικό ελληνικό τραπεζικό δανεισµό, που στερεί
µηχανισµούς αναχρηµατοδότησης από τις πιο ευάλωτες οµάδες,
κυρίως τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις και τους αγρότες.
Επιτρέψτε µου τρεις εισαγωγικές παρατηρήσεις.
Η πρώτη έχει σχέση µε την ίδια την έννοια της ανάπτυξης,
όπως ήρθε στο προσκήνιο µετά το Β’ Παγκόσµιο Πόλεµο. Όλοι
µιλάµε για ανάπτυξη, αλλά έχω την εντύπωση ότι είναι µία έννοια
που δεν είναι πολιτικά ουδέτερη, όπως παρουσιάζεται, και
σαφώς δεν είναι µόνο οικονοµική.
Μια δεύτερη παρατήρηση έχει να κάνει µε τις παρεµβάσεις
που κάθε αναπτυξιακός νόµος µπορεί να κάνει και µε το είδος
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των επιχειρήσεων που ενισχύει. Πράγµατι, η οποιαδήποτε
επιλεκτική χρηµατοδότηση µπορεί να θεωρηθεί µέρος ενός
επενδυτικού σχεδίου, αλλά δεν θα πρέπει να ξεχνάµε ότι µαζί µε
το ανθρώπινο κεφάλαιο και τις γνώσεις αποτελεί και η ίδια πηγή
ανισότητας.
Η τρίτη παρατήρηση έχει σχέση µε το είδος των επιχειρήσεων
που θέλουµε να ενισχύσουµε. Και εδώ θα αναφέρω µια φράση
ενός γνωστού ιστορικού και κοινωνιολόγου της ∆ύσης.
Έλεγε πριν από δεκαετίες: «Είναι γνωστό ότι οι µικρές
εταιρείες ήταν πάντα η πηγή της καινοτοµίας για την οικονοµία,
ενώ οι µεγάλες ήταν το locus της εξουσίας της αγοράς και της
χειραγώγησης των δυνάµεών της». Νοµίζω ότι δεν έχει αλλάξει
κάτι από τότε µέχρι τώρα. Οι µικρές βασίζονται περισσότερο
στον ανταγωνισµό, ενώ οι µεγάλες στοχεύουν στο να
εξουσιάζουν τις αγορές, ενώ κατορθώνουν πάντα να
κοινωνικοποιούν τις ζηµιές.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ανατρέχοντας σε παλαιότερες
προσπάθειες επίσης µε µεγάλες προσδοκίες και κοιτώντας τα
αποτελέσµατά τους δεν ήταν τα αναµενόµενα, χωρίς να είµαστε
ισοπεδωτικοί. Μπορεί να υπήρξε µία πρόσκαιρη συµβολή στην
οικονοµία, αλλά δεν παγίωσαν ένα υγιές επιχειρηµατικό και
παραγωγικό πρότυπο. Ποσά δεν επανεπενδύθηκαν ή
µεταφέρθηκαν σε τοµείς που µόνο επιφανειακή συνεισφορά
είχαν στην οικονοµία. Παραδείγµατα έχουµε όλοι να πούµε.
Ακόµη περισσότερο, η πλειονότητα των θέσεων εργασίας που
δηµιουργήθηκαν, ειδικά στην περιφέρεια, δεν ήταν θέσεις που
θα µπορούσαν να εκµεταλλευθούν το απόθεµα της χώρας σε
καταρτισµένο προσωπικό και να δηµιουργήσουν έτσι ένα
κεφάλαιο τόσο για την εκάστοτε επιχείρηση, αλλά και για το
µέλλον της ίδιας της χώρας. Έτσι, υπήρξε ένας εκφυλισµός του
εργατικού δυναµικού, καθώς όσοι δεν µπόρεσαν να βρουν µια
θέση που θα αξιοποιούσαν τα προσόντα τους απασχολήθηκαν
σε άλλες, άσχετες µε το αντικείµενό τους, αµειβόµενοι λιγότερο
απ’ όσο θα άξιζαν και περιφερόµενοι µεταξύ συµβάσεων,
γραφείων ΟΑΕ∆, οδηγήθηκαν σε µια γενικότερη απαξίωση.
Το Υπουργείο πράγµατι καταβάλλει µια σηµαντική προσπάθεια
να κατευθύνει την ανάπτυξη σε τοµείς που θα ξεφεύγουν από τα
λάθη του παρελθόντος, περιφερειοποιεί το πρόγραµµα της
ανάπτυξης και αλλάζει τον τρόπο που θα χορηγούνται οι
ενισχύσεις. Στα σχέδια της γενικής επιχειρηµατικότητας θέση
πλέον έχει η ενίσχυση µε φοροαπαλλαγές, όπου δηµιουργείται
ένα αφορολόγητο αποθεµατικό για χρήση στα επόµενα έτη. Ο
συγκεκριµένος τρόπος ενίσχυσης γίνεται αποδεκτός κυρίως ως
αναγκαίος καθώς δεν υπάρχουν οι αναγκαίοι πόροι.
Κατά τη γνώµη µου, ποτέ δεν πρέπει να ξεχνάµε ότι κάθε
πλούτος πρέπει να φορολογείται και να αποδίδεται ένα µέρος
του στην κοινωνία που παράγεται. Επιπλέον, είναι πιθανόν αυτός
ο τρόπος να δηµιουργήσει άλλες ανισότητες, καθώς θα ενισχύει
µόνο πολύ µεγάλες επιχειρήσεις ή επιχειρήσεις µε επαρκή
ρευστότητα. Θα ήταν ιδιαίτερα ενδιαφέρον αν αυτό το κίνητρο
δινόταν στοχευµένα για ενισχύσεις µόνο στην περιφέρεια για
παράδειγµα ή µόνο σε ακριτικούς νοµούς, έτσι ώστε να
αλλάξουµε ένα πρότυπο που δηµιουργείται από ένα κράτος
βαθιά αθηνοκεντρικό. Οι άµεσες ενισχύσεις µε τη µορφή
κεφαλαίου από το κράτος χορηγούνται για τις κατηγορίες
επενδυτικών σχεδίων τεχνολογικής ανάπτυξης και της
περιφερειακής συνοχής. Ο τρόπος της επιδότησης µε
χρηµατοδοτική µίσθωση από το δηµόσιο αποτελεί έναν
σύγχρονο τρόπο ενίσχυσης.
Ειδική µνεία θα πρέπει να γίνει και για τα επενδυτικά σχέδια
που αφορούν την επιχειρηµατικότητα των νέων και των
επενδυτικών σχεδίων συνέργειας και δικτύωσης. Σε αυτές τις
κατηγορίες δίνονται περισσότερες δυνατότητες και ευκολίες,
καθώς µπορούν να αποδώσουν µεγαλύτερα οφέλη. Ειδικά οι
ενισχύσεις συνέργειας και δικτύωσης είναι µια σηµαντική
παρέµβαση. Ενισχύουν τη συνεργατικότητα και τη δηµιουργία
δικτύων που µοιράζονται γνώση και υπηρεσίες, αναγκαία –
νοµίζω- προϋπόθεση σήµερα για την επιβίωση ιδίως των µικρών
επιχειρήσεων, ενώ ιστορικά προηγούµενα σε περιφέρειες της
Ευρώπης έδειξαν ότι τα δίκτυα αυτά και ποιότητα κατοχύρωσαν
και ανθεκτικότητα επέδειξαν σε διάφορες κρίσεις. Όµως, δεν

3931

ξέρω αν αρκεί ένας νόµος για την ενίσχυση αυτού του είδους
της περιφερειακής οικονοµίας. Χρειάζεται µια καµπάνια ανά την
ελληνική επικράτεια; Χρειάζονται νέες δοµές; Για παράδειγµα,
χρειάζονται κέντρα εξυπηρέτησης επενδυτών ανά περιφέρεια;
∆ύο επιπλέον παρατηρήσεις. Ο έλεγχος όλης της διαδικασίας
ουσιαστικά από µία υπηρεσία του Υπουργείου ενέχει τον κίνδυνο
της γραφειοκρατίας και, δεύτερον, ενώ το µεγαλύτερο ποσοστό
ενίσχυσης των µικροµεσαίων επιχειρήσεων είναι σωστό σε σχέση
µε τις µεγάλες, το ύψος της επένδυσης σε κάθε κατηγορία θα
µπορούσε να είναι διαφορετικό. Για παράδειγµα, το ένα
εκατοµµύριο ευρώ για µεγάλες επιχειρήσεις δεν έχει την ίδια
βαρύτητα µε τις διακόσιες χιλιάδες για τις πολύ µικρές. Η
απόκλιση είναι πολύ µικρή και ευνοεί προφανώς τις µεγάλες.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ειδικά σήµερα απαιτούνται
τοµές στο ευρύτερο περιβάλλον, ώστε να µπορέσει το επιχειρείν
να βρει πρόσφορο έδαφος να αναπτυχθεί παράλληλα µε τις
δηµοκρατικές δοµές µιας κοινωνίας. Μικρότερη γραφειοκρατία,
σταθερό φορολογικό σύστηµα, χωρίς περαιώσεις και
επαναπεραιώσεις, διαφάνεια. Ο τρόπος και η αποτελεσµατικότητα συνολικότερα των πολιτικών που θα επιλέξουµε, ώστε
να βοηθήσουµε να ευδοκιµήσει αυτό το υγιές επιχειρείν στη
χώρα, θα αναδείξει και πόσο είµαστε έτοιµοι να αλλάξουµε
αντιλήψεις και νοοτροπίες που µας έφτασαν στο σηµείο που
είµαστε σήµερα.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε τον κ.
Κατσούρα.
Καλείται στο Βήµα ο κ. Σπυρίδων Μοσχόπουλος, Βουλευτής
Κεφαλληνίας του ΠΑΣΟΚ.
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι γνωστό και παραδεκτό από
όλους ότι η κρίση που διέρχεται η χώρα µας είναι κρίση
γενικευµένη. Οι πολίτες είναι απαισιόδοξοι και απογοητευµένοι,
δεν έχουν πίστη, δεν έχουν ελπίδα. Έχουµε χρέος όλοι και
βέβαια περισσότερο η Κυβέρνηση και η πολιτεία να
δηµιουργήσουµε τις προϋποθέσεις και να µπορέσουµε να
δώσουµε ξανά ελπίδα. Έργο δύσκολο που το επιχειρούµε και
πρέπει να το πετύχουµε. Ένα µέρος αυτής της κρίσης είναι η
οικονοµική. Τα µέτρα που έχουν παρθεί είναι δύσκολα, είναι
σκληρά, ήταν και είναι όµως αναγκαία εκεί που είχαµε φθάσει και
είχαµε φθάσει στα πρόθυρα χρεοκοπίας.
Ήδη αυτά τα µέτρα έχουν αρχίσει να αποδίδουν. Οι θυσίες δεν
πάνε χαµένες, πιάνουν τόπο. Το έλλειµµα το 2010 πέφτει κατά
6%, περισσότερο απ’ ό,τι είχε προβλεφθεί. Είχαµε αύξηση
εσόδων κατά 5,8 δισεκατοµµύρια, ενώ µειώθηκαν οι δαπάνες
κατά 5,9 δισεκατοµµύρια ευρώ. Είναι αλήθεια πως στην κοινωνία
υπάρχει η αίσθηση πως ορισµένα -έστω ελάχιστα- µέτρα είναι
άδικα. Είναι επιτακτική η ανάγκη να δείξουµε δικαιοσύνη στα
µέτρα. ∆εν φτάνουν όµως αυτά. Αν δεν υπάρξει ανάπτυξη, είναι
σαν να χτίζουµε στην άµµο. Οι όποιες θυσίες και τα όποια µέτρα
δυστυχώς θα αποβούν µάταια. Η Κυβέρνηση µέσα σε εξαιρετικά
δυσµενείς συνθήκες προσπαθεί να δηµιουργήσει προϋποθέσεις
και να ωθήσει την αναπτυξιακή διαδικασία.
Το αναπτυξιακό σχέδιο νόµου που σήµερα συζητάµε,
εντάσσεται σε ένα συνολικότερο αναπτυξιακό σχεδιασµό που
προωθεί η Κυβέρνηση. Ο νόµος fast track, η ενίσχυση της
νεανικής επιχειρηµατικότητας και καινοτοµίας, η µείωση του ΦΠΑ
στις τουριστικές επιχειρήσεις, ο συµψηφισµός των οφειλών
ιδιωτών µε αυτές του δηµοσίου, η µείωση της φορολογίας των
κερδών κατά 4%, η απαλλαγή του πόθεν έσχες από την πρώτη
κατοικία, η επιτάχυνση της διαδικασίας αξιοποίησης του ΕΣΠΑ
ύψους 22 δισεκατοµµυρίων ευρώ, η ίδρυση του Εθνικού Ταµείου
Ενίσχυσης Επιχειρηµατικότητας και Ανάπτυξης που ήδη
συζητείται στην αρµόδια Επιτροπή της Βουλής, οι µεγάλες
διαρθρωτικές αλλαγές στην οργάνωση, δοµή και λειτουργία του
κράτους, είναι µερικές από τις παρεµβάσεις που η Κυβέρνηση
έχει θεσµοθετήσει και δηµιουργούν ευνοϊκότερο περιβάλλον
ανάπτυξης.
Το σχέδιο νόµου που συζητάµε, αξιοποιεί την εµπειρία µας
από τους προηγούµενους αναπτυξιακούς νόµους των
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τελευταίων τριάντα ετών, τα αποτελέσµατα των οποίων δεν ήταν
ικανοποιητικά και αυτό γιατί δεν δηµιουργήθηκαν οι
αναµενόµενες θέσεις απασχόλησης, δεν αναδιοργανώθηκε στο
βαθµό που θα έπρεπε η παραγωγική βάση και η
ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονοµίας. ∆εν εξέλιπαν οι
ενδοπεριφερειακές ανισότητες, τουναντίον µεγάλωσαν. ∆εν
υπήρξε σοβαρή αξιολόγηση, πλήρης αντικειµενικότητα και ιδίως
έλεγχος και παρακολούθηση.
Ο νέος επενδυτικός νόµος στηρίζεται στις αρχές της
αντικειµενικότητας, της διαφάνειας, της αξιοκρατίας, της
συνέπειας. Επιδιώκει να ενισχύσει προγράµµατα που προάγουν
την
ανταγωνιστικότητα,
που
βοηθούν
τη
νεανική
επιχειρηµατικότητα, που προωθούν την πράσινη ανάπτυξη, που
αξιοποιούν τη νέα τεχνολογία, την καινοτοµία και την έρευνα,
που συµβάλλουν στη µείωση των ενδοπεριφερειακών
ανισοτήτων. Η επίτευξη των στόχων γίνεται µε συγκεκριµένο
προγραµµατισµό. Γίνεται προκήρυξη δύο φορές το χρόνο για
κατηγορίες επενδύσεων που θα επιλέξουµε ανάλογα µε το τι
θέλουµε να ενισχύσουµε και πώς. Γίνεται µε αντικειµενικά
κριτήρια, προκειµένου να βαθµολογηθούν τα επενδυτικά σχέδια
και να καταταγούν στον πίνακα βαθµολογίας προκειµένου να
ενισχυθούν. Αξιοποιεί όλα τα χρηµατοδοτικά µέσα,
φοροαπαλλαγές, επιχορηγήσεις κεφαλαίων, επιδοτήσεις
χρηµατοδοτικής µίσθωσης και άλλα. Αφορά δε όλες τις µορφές
επιχειρηµατικής δραστηριότητας, που είναι συµβατές µε την
κοινοτική νοµοθεσία και το στόχο που θέτει ο νόµος.
Οι ενισχύσεις κατανέµονται µε βάση την κατηγορία της
επένδυσης και των ζωνών κινήτρων που περιγράφονται και
περιλαµβάνονται στο χάρτη περιφερειακών ενισχύσεων. Ο νέος
επενδυτικός νόµος ορίζει για πρώτη φορά συγκεκριµένο
χρονοδιάγραµµα έξι µηνών, έτσι ώστε ο επενδυτής µέσα σ’ αυτό
το χρονικό διάστηµα να γνωρίζει την τύχη της αίτησής του, τι θα
εισπράξει, πότε θα εισπράξει και µε ποιες προϋποθέσεις.
Ορίζει µε σαφήνεια ποιες δαπάνες ενισχύονται και ποιες όχι.
∆ηµιουργεί ένα νέο σύστηµα αξιολόγησης, αντικειµενικό και
διαφανές, που µέσα απ’ αυτό ενισχύεται ο ανταγωνισµός σε
καινοτοµίες, έµπνευση, ποιότητα και δηµιουργικότητα.
Προβλέπει συγκεκριµένο προϋπολογισµό και ετήσιο
προγραµµατισµό ανά κατηγορία επενδυτικών σχεδίων.
Εγκρίνει τα επενδυτικά σχέδια µέχρι να συµπληρωθεί το
πλαφόν που έχει οριστεί. Το 85% της βαθµολογίας προκύπτει
από ηλεκτρονική επεξεργασία. Μ’ αυτόν τον τρόπο
εξασφαλίζεται η αντικειµενικότητα, η διαφάνεια, καθώς και η
συνέπεια του κράτους στις πληρωµές απέναντι στον επενδυτή,
γιατί πλέον δεν θα υπάρχουν σχέδια που θα είναι πάνω από τις
καθοριζόµενες οικονοµικές δυνατότητες. Τέλος, θεσπίζει έλεγχο
και εποπτεία σ’ όλα τα στάδια της επένδυσης, από την
αξιολόγηση µέχρι την υλοποίηση.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι γνωστό ότι βρισκόµαστε
στο κέντρο µιας παγκόσµιας κρίσης και η χώρα µας στο διεθνές
επίκεντρο. Αυτό το περιβάλλον δεν µας παρέχει ευοίωνες
προοπτικές. Το µεγάλο παιχνίδι όµως θα παιχθεί στον τοµέα της
ανάπτυξης. Γι’ αυτό θα πρέπει να δράσουν και να βοηθήσουν
όλοι, οι παραγωγικές τάξεις, οι κατέχοντες που πρέπει να
σταµατήσουν να φέρονται φοβισµένα και µικρόψυχα, οι
ευηµερούντες που πρέπει να επενδύσουν και όχι να στέλνουν τα
κεφάλαιά τους στο εξωτερικό, οι τράπεζες που πρέπει να
στηρίξουν την προσπάθεια.
Η Κυβέρνηση οφείλει να εντείνει τις προσπάθειές της, ώστε η
ναρκωµένη δηµόσια διοίκηση να επανεργοποιηθεί, η
γραφειοκρατία να εξαλειφθεί. ∆εν µπορεί, για παράδειγµα, µία
απλή περιβαλλοντική µελέτη να χρειάζεται για έγκριση από οκτώ
µήνες έως δύο χρόνια. Να µην αναφέρουµε και τις υπηρεσίες
της Αρχαιολογίας και τη ∆ασική Υπηρεσία που απαιτεί για ένα
χαρακτηρισµό πάνω από τρία χρόνια, όπως συχνά συµβαίνει στο
νοµό µου.
Και επειδή αναφέρθηκα στο νοµό µου, κύριε Υπουργέ, θέλω να
σας πω πως θα ήθελα να δείξετε ιδιαίτερη προσοχή στο εξής: Η
οικονοµική κρίση έχει επιδεινώσει την κατάσταση ιδιαίτερα στα
µικρά νησιά. Οι επενδύσεις είναι σχεδόν ανύπαρκτες. Ο
µοναδικός τοµέας ανάπτυξης γι’ αυτά είναι κυρίως ο τουρισµός.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Μεγάλα ξενοδοχεία τεσσάρων και πλέον αστέρων δεν υπάρχουν
ή αν υπάρχουν, είναι ελάχιστα. Συνήθως τα ξενοδοχεία σ’ αυτά
τα µικρά νησιά είναι τριών αστέρων και αυτό γιατί δεν υπάρχουν
οι απαιτούµενες εκτάσεις για να φτιαχτούν καλύτερα ξενοδοχεία,
τεσσάρων αστέρων.
∆εν θα πρέπει, λοιπόν να στερήσουµε από τους πολίτες αυτών
των περιοχών τα ευεργετήµατα αυτού του νόµου, όπως
προκύπτει από το άρθρο 2, παράγραφος 3, υποπερίπτωση ζ1,
που βέβαια βελτιώθηκε µόνο όµως ως προς τα παραδοσιακά
κτήρια. Οπότε, κύριε Υπουργέ, νοµίζω ότι θα πρέπει να δείτε και
να διορθωθεί µε πολύ προσοχή αυτή η -κατά τη γνώµη µουαδικία.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχουν γίνει αρκετά και
σηµαντικά βήµατα προς την κατεύθυνση βελτίωσης του κλίµατος
για επενδύσεις. Η προσπάθεια πρέπει να είναι συνεχής. Ο νέος
επενδυτικός νόµος είναι ένα ακόµη βήµα που εντάσσεται στο
γενικότερο σχέδιο ανόρθωσης της χώρας. ∆ηµιουργεί
προϋποθέσεις και ανοίγει προοπτικές που όλοι µαζί, µε
συνεννόηση και συναίνεση, θα πρέπει να προχωρήσουµε και να
πετύχουµε.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε τον κ.
Μοσχόπουλο.
Το λόγο έχει η κ. Μαρία Θεοχάρη, Βουλευτής Καρδίτσας.
ΜΑΡΙΑ ΘΕΟΧΑΡΗ: Κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, όλοι συµφωνούµε ότι το µοναδικό αντίδοτο εξόδου
της χώρας από την κρίση είναι η ανάπτυξη.
Για να επιτευχθεί η ανάπτυξη, η οποία είναι µία πολύπλοκη και
σύνθετη διαδικασία, χρειάζεται να κινητοποιήσουµε όλες τις
παραγωγικές δυνάµεις του τόπου, να χρησιµοποιήσουµε όλα τα
αναπτυξιακά εργαλεία, όπως το ΕΣΠΑ, το Πρόγραµµα ∆ηµοσίων
Επενδύσεων, τα Σ∆ΙΤ και φυσικά τον αναπτυξιακό νόµο, ο οποίος
θα βάλει σε κίνηση την επενδυτική διαδικασία και θα ενταχθεί
στη γενικότερη προσπάθεια της Κυβέρνησης για ένα συνολικό
σχεδιασµό, που θα ανατρέψει τη δεινή οικονοµική κατάσταση
στην οποία βρέθηκε η χώρα.
Για να βάλουµε τη χώρα σε τροχιά επανεκκίνησης της
οικονοµίας, πρέπει να δώσουµε ώθηση στις επενδύσεις, µέσω
των οποίων θα µειώσουµε την ανεργία δηµιουργώντας θέσεις
εργασίας, να διοχετεύσουµε ρευστότητα στην αγορά για να
βγουν οι µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις από το τέλµα και να
πάψουν να κοιτάζουν κατάµατα τον κίνδυνο της χρεοκοπίας και
του λουκέτου.
Αυτό είναι το εθνικό µας στοίχηµα και το να το κερδίσουµε
αποτελεί για µας µονόδροµο. Σ’ αυτήν τη συντονισµένη
προσπάθεια εντάσσεται µία σειρά µέτρων που έχουν
δροµολογηθεί ή θα θεσπιστούν σύντοµα, προκειµένου να
αναθερµάνουµε την ελληνική οικονοµία.
Οι µεταρρυθµίσεις στη ∆ηµόσια ∆ιοίκηση και την
Αυτοδιοίκηση, ο νόµος για τις µεγάλες επενδύσεις που ψηφίσαµε
πρόσφατα, η επιτάχυνση των διαδικασιών του ΕΣΠΑ, το εθνικό
σχέδιο για τη στήριξη της εξωστρέφειας των εξαγωγών, όλα
είναι µέτρα που µαζί µε το νέο επενδυτικό νόµο
αλληλοσυµπληρώνονται για να επιφέρουν τα βέλτιστα
αποτελέσµατα για την πορεία της οικονοµίας µας. Πρόκειται για
σαφή µέτρα και όχι για αποσπασµατικές λύσεις που θα
µπαλώσουν προσωρινά κάποια προβλήµατα, αλλά δεν θα έχουν
µακροπρόθεσµα αποτελέσµατα.
Οι αναπτυξιακοί νόµοι που θεσπίστηκαν τα τελευταία τριάντα
χρόνια είχαν θετικά αποτελέσµατα που ανέβασαν το βιοτικό
επίπεδο των πολιτών της χώρας, ήταν όµως περιορισµένα, γιατί
οι πόροι που διατέθηκαν ήταν µικρό µέρος του Προγράµµατος
∆ηµοσίων Επενδύσεων και του ΑΕΠ της χώρας.
Συγχρόνως οι διοικητικές δοµές δεν βοηθούσαν στην
υλοποίηση των επενδύσεων, αφού οι χρονοβόρες διαδικασίες
και η γραφειοκρατία οδηγούσαν σε καθυστερήσεις και
συσσώρευση εκκρεµών ζητηµάτων, µε το κράτος να είναι
ασυνεπές στις υποχρεώσεις του απέναντι στον επενδυτή.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο επενδυτικός νόµος που
έχουµε στα χέρια µας αλλάζει το τοπίο, προωθεί βιώσιµες
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επενδύσεις, προκειµένου να αυξηθεί η παραγωγικότητα, η
ανταγωνιστικότητα και η περιφερειακή συνοχή. Θα αποτελέσει
το κύριο µέσο προώθησης ιδιωτικών επενδύσεων για την
αξιοποίηση των πόρων του ΕΣΠΑ και των Σ∆ΙΤ, για να κάνουµε
ανταγωνιστικά και εξωστρεφή τα ελληνικά προϊόντα και τις
υπηρεσίες.
Έρχεται να δώσει λύσεις στη µεγάλη γάγγραινα της
γραφειοκρατίας, για να µπορέσουν να προωθηθούν πραγµατικά
οι ιδιωτικές επενδύσεις. Βάζει τέλος στις ασύµφορες και
παράλογες επιδοτήσεις, στο φαινόµενο «επιδότηση για την
επιδότηση» και θέτει βασικά κριτήρια οικονοµικής
αποτελεσµατικότητας.
Με το παρόν νοµοσχέδιο εισάγεται ένα νέο καθεστώς
ενισχύσεων προς τις ιδιωτικές επενδύσεις, που περιλαµβάνει και
ακολουθεί συγκροτηµένο σχεδιασµό περιφερειακής ανάπτυξης,
µε συγκεκριµένους κανόνες εφαρµογής, προσδιορισµένα στάδια
και αξιολόγηση για όλα τα επενδυτικά σχέδια που θα γίνουν και
διαφάνεια στις διοικητικές διαδικασίες.
Προβλέπει φορολογικές απαλλαγές, επενδύει στην έρευνα,
την τεχνολογία και την καινοτοµία. Επενδύει στη νεανική
επιχειρηµατικότητα. Παρέχει τη δυνατότητα αξιοποίησης των
µορφών χρηµατοδότησης του ΕΤΕΑΝ, δίνει ώθηση στην
ανάπτυξη του τοµέα της ενέργειας και κυρίως βάζει τα θεµέλια
για την περιφερειακή συνοχή.
Θέλω να σταθώ σ’ αυτό το σηµείο, γιατί αυτός ακριβώς είναι
ο τοµέας στον οποίο απέτυχαν όλοι οι αναπτυξιακοί νόµοι στο
παρελθόν. Πριν από τριάντα χρόνια η Αθήνα παρήγαγε το 36%
του ΑΕΠ και µαζί µε τη Θεσσαλονίκη, την Κόρινθο και τη Βοιωτία
το 41%. Σήµερα παράγουν µαζί το 61% του ΑΕΠ, ενώ µόνο η
Αθήνα παράγει το 50%.
Είναι προφανές ότι αυτή η ανισοµερής ανάπτυξη ανάµεσα στα
µεγάλα αστικά κέντρα και τις πιο αδύνατες περιφέρειες ήταν το
αδύνατο σηµείο όλων των προηγούµενων νόµων. Βέβαια, όταν
µιλάµε για περιφερειακή ανισότητα αναφερόµαστε και στις
ενδοπεριφερειακές ανισότητες. Και η Θεσσαλία είναι µία
περιφέρεια µε ανισότητες, µε τη δυτική Θεσσαλία να υπολείπεται
κατά πολύ της ανάπτυξης της ανατολικής.
Μια και µιλάµε για τη περιφέρεια, θα πρέπει να επενδύσουµε
στον πρωτογενή τοµέα που είναι ο αιµοδότης της βιοµηχανίας
τροφίµων και που αποτελεί το βασικό µοχλό της µεταποίησης.
Μπορούµε να αντιστρέψουµε αυτή την ανισοµέρεια στην
ανάπτυξη, µπορούµε να στηρίξουµε επιχειρήσεις που θα
παράγουν ποιοτικά προϊόντα µε προστιθέµενη αξία.
Εποµένως, ναι, ο επενδυτικός νόµος βρίσκεται σίγουρα στο
σωστό δρόµο, όµως νοµίζω ότι υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης,
προκειµένου να αποφύγουµε τις περιφερειακές ανισότητες και
να εξισορροπηθεί σιγά-σιγά το πεδίο ανάπτυξης.
Ίσως θα είναι χρήσιµο, όπως ειπώθηκε και στην επιτροπή όπου
συζητήσαµε διεξοδικά τα άρθρα του νοµοσχεδίου, να γίνει ο
προγραµµατισµός όχι µόνο κατά περιφέρεια, αλλά και κατά
νοµό, αναλόγως των αναγκών. Ο νοµός µου, ο Νοµός Καρδίτσας,
ανήκει σε µια οµάδα νοµών που έχουν ΑΕΠ κάτω του 60% της
χώρας. Αυτούς τους νοµούς πρέπει να βρούµε έναν τρόπο να
τους ενισχύσουµε. Να δώσουµε επιτέλους κίνητρα στους
επενδυτές να κατευθύνονται στους νοµούς αυτούς µε ΑΕΠ κάτω
του 60%.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αν θέλουµε την επανεκκίνηση
της οικονοµίας, αν θέλουµε να την ξανατοποθετήσουµε σε
αναπτυξιακή τροχιά, πρέπει να προωθήσουµε επενδύσεις που
θα συµβάλλουν πραγµατικά προς αυτή την κατεύθυνση. Το να
ψηφίζουµε ένα νοµοσχέδιο δεν αρκεί από µόνο του. Όµως
στόχος του επενδυτικού νόµου είναι να αποτελέσει τον καταλύτη
της αναπτυξιακής διαδικασίας, µέσα στο πλαίσιο που
διαµορφώνουµε µέσω όλων των άλλων εργαλείων που έχουµε
στη διάθεσή µας. Μόνον έτσι θα µπορέσουµε να βγούµε από το
τέλµα της ύφεσης και να κάνουµε και πάλι την οικονοµία µας
βιώσιµη, ανταγωνιστική και εξωστρεφή.
Γι’ αυτό οφείλουµε όλοι να υπερψηφίσουµε το νοµοσχέδιο. Ας
βρούµε κοινό τόπο συνεννόησης, για το καλό του τόπου.
Άλλωστε, µιλάµε για την ανάπτυξη και την προοπτική της.
Ευχαριστώ.
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(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε την κ.
Θεοχάρη.
Το λόγο έχει τώρα ο Βουλευτής της Νέας ∆ηµοκρατίας από
την εκλογική περιφέρεια της
Χίου, κ. Κωνσταντίνος
Μουσουρούλης.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε
Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, έχετε πει ότι η χώρα χρειάζεται να επανέλθει
σε τροχιά οικονοµικής ανάπτυξης. Ο καθένας µπορεί να
αναρωτηθεί: «Και ποιος την έβγαλε απ’ αυτή την τροχιά;».
Πρώτον, η αδυναµία σας να διαχειριστείτε την κρίση µε
αποτέλεσµα την εκτόξευση της ανεργίας του πληθωρισµού και
των λουκέτων και δεύτερον, η απόφασή σας να ακινητοποιήσετε
όλα τα αναπτυξιακά εργαλεία που βρήκατε. Ένα απ’ αυτά είναι
και ο επενδυτικός νόµος.
Προ ενός έτους, τέλος Ιανουαρίου του 2010, καταργήσατε
έναν απολύτως επιτυχηµένο νόµο, τον 3299/2004 επιχειρώντας
να φέρετε ένα δικό σας τρείς φορές µέσα στη χρονιά που
πέρασε, δύο επί της προκατόχου του κ. Χρυσοχοΐδη, της κας
Κατσέλη, και µία στο τέλος ∆εκεµβρίου. Πιστεύω και
στοιχηµατίζω, ότι µέσα στο 2011, καµµία νέα επένδυση δεν
πρόκειται να ενισχυθεί απ’ αυτό τον νόµο, έστω και µε απόφαση
υπαγωγής.Και αυτό σηµαίνει ότι για δύο χρόνια - δηλαδή ένα που
διέρρευσε και ένα το τρέχον - έσβησε η επενδυτική µηχανή της
χώρας.
Μιλάτε για επιτακτική ανάγκη “αναπτυξιακής επανεκκίνησης”,
µε στόχο την αύξηση της περιφερειακής συνοχής. Τι θα πει,
κύριε Υπουργέ, «περιφερειακή συνοχή»; Θα πει να δώσουµε στις
περιφέρειες που υστερούν τα µέσα για την ανάπτυξή τους, ώστε
να συγκλίνουν. Να ασκήσουµε δηλαδή περιφερειακή πολιτική.
Λέτε επίσης ότι ακολουθείτε ένα συγκροτηµένο σχέδιο
περιφερειακής ανάπτυξης κι ότι έχετε έναν “πολυδιάστατο
προσανατολισµό, δεδοµένου ότι ο νόµος αφορά όλες τις µορφές
επιχειρηµατικής δραστηριότητας”, αυτό το είχα αποκαλέσει στην
αρµόδια Επιτροπή «ντους» ενισχύσεων. Σας λέω λοιπόν δύο
πράγµατα: πρώτον, ότι δεν επικεντρώνετε και δεύτερον και το
βασικότερο, ότι δεν έχετε καµµία περιφερειακή πολιτική! Και θα
το εξηγήσω.
Πρώτον, δεν υπάρχει ποσόστωση κατανοµής κονδυλίων
µεταξύ κέντρου και περιφέρειας.
∆εύτερον, οι φοροαπαλλαγές αφορούν µόνο τις µεγάλες
επιχειρήσεις του κέντρου και όχι τις µικρές, που συνήθως
βρίσκονται στις περιφέρειες.Γι’ αυτό κατέθεσα τροπολογία ελπίζω τελευταία στιγµή να την ξαναδείτε και να την
αποδεχθείτε- ειδικά για τις νησιωτικές και παραµεθόριες
περιοχές προκειµένου να υπάρχει ελεύθερη επιλογή του είδους
των ενισχύσεων από τον ίδιο τον επενδυτή, ανεξάρτητα από την
κατηγορία, από το αν θα ανήκουν στην α’, β’ ή γ’κατηγορία. Σας
ζήτησα τη διαφοροποίηση αυτή για τις νησιωτικές παραµεθόριες
και παραµεθόριες περιοχές, λόγω τόσο της αναπτυξιακής
υστέρησηςπου εµφανίζουν, όσο και του υψηλότερου κόστους
των επενδύσεων.
Τρίτον, τα πάγια τα περιορίζετε στο 40% του κόστους της
επένδυσης και όχι ανάλογα µε τη φύση της επένδυσης ήταν
περιοχή στην οποία υλοποιείται. Παράδειγµα τα ξενοδοχεία,
όπου το κόστος των παγίων είναι πολύ µεγαλύτερο απο το 40%.
Είναι ποτέ δυνατόν το 60% του κόστους να είναι τα έπιπλα;
Επιπλέον,η περιοχή όπου υλοποιούνται. Για παράδειγµα, στα
νησιά. Γνωρίζετε ότι τα νησιά έχουν µικρό µέγεθος της αγοράς,
µεγάλο κόστος µεταφοράς, εποχικότητα στην τουριστική
περίοδο. Άλλο το κόστος υλικών στην Ηπειρωτική Ελλάδα και
άλλο στα νησιά όπου οι όροι ανταγωνισµού είναι άνισοι. Και να
θυµίσω εδώ για την ιστορία, ότι στο κυβερνητικό πρόγραµµα
του ΠΑΣΟΚ ανέφερε κι ένα ξεχασµένο πλέον Ταµείο Νησιωτικής
Πολιτικής.
Τέταρτον, δεν έχετε στόχους ανά περιοχή, ανάλογα µε τις
επιπτώσεις που έχει η κρίση σε κάθε περιοχή. Γιατί µην µου πείτε
ότι οι επιπτώσεις της κρίσης είναι ενιαίες σ’ όλη τη χώρα. Για
παράδειγµα, η εξειδικευµένη γεωργία ή ο εναλλακτικός
τουρισµός µπορεί να µην θεωρούνται υψηλής τεχνολογίας, όµως
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αποτελούν την ανταγωνιστική αιχµή της χώρας στη Περιφέρεια.
Γι’ αυτό και κατέθεσα δεύτερη τροπολογία, ειδικά για τον
εναλλακτικό τουρισµό, στην περιφέρεια.
Πέµπτο και τελευταίο. ∆εν χρησιµοποιείτε περιφερειακά
κίνητρα για τον καθορισµό των ποσοστών ενίσχυσης. Θυµίζω τι
καθιερώσαµε εµείς. Είχαµε συνδυασµό ΑΕΠ και ανεργίας. Είχαµε
διάκριση του φτωχότερου νοµού έναντι του πλουσιότερου στην
ίδια περιφέρεια. Είχαµε πρόβλεψη για τις ορεινές περιοχές πάνω
από οκτακόσια µέτρα και, βέβαια, για τις παραµεθόριες περιοχές
όπου δίναµε +15%. Τι απ’ αυτά κάνετε; Τίποτα.
Κύριε Υπουργέ, αν κάτι κινείται στη χώρα αυτή αυτό οφείλεται
στο ν. 3299/2004. Και µην ξεχνάτε, επειδή ακούστηκαν πολλά για
«κουφάρια», ότι µε τον ν.3299/2004 εκσυγχρονίστηκαν όλα τα
ξενοδοχεία της χώρας. Και γι’ αυτό είµαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι.
Να θυµίσω τι βρήκαµε το 2004; Βρήκαµε δύο νόµους, το
ν.3219/2004(“Τροποποίηση του ν. 2601/98”) και τον 3220/2004
(“Μέτρα αναπτυξιακής και κοινωνικής πολιτικής - αντικειµενικοποίηση του φορολογικού ελέγχου”), που ψηφίστηκαν το
Γενάρη του 2004. Για τους δύο αυτούς νόµους µας εγκάλεσε η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Για µεν τον πρώτο µας ζήτησε να
ψηφίσουµε αναβλητική ρήτρα, πράγµα το οποίο κάναµε αµέσως
µόλις αναλάβαµε, και για τον δεύτερο, που ήταν οι φορολογικές
απαλλαγές, µας ζήτησε τα χρήµατα πίσω. Στις 4 Μαρτίου του
2004, τρεις ηµέρες πριν από τις εκλογές, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή,
θεωρώντας τις ενισχύσεις που είχατε ήδη δώσει παράνοµες,
ξεκίνησε διαδικασία έρευνας. Καταθέτω τη σχετική επιστολή.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Κωνσταντίνος Μουσουρούλης
καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο
βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της ∆ιεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
∆εύτερον, δύο χρόνια µετά, τον Οκτώβριο του 2005, µας
ζήτησε την επιστροφή των ενισχύσεων που καταβλήθηκαν την
περίοδο 2003-2004 εντόκως. Καταθέτω τη σχετική επιστολή στα
Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Κωνσταντίνος Μουσουρούλης
καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο
βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της ∆ιεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Αυτή ήταν η κληρονοµιά σας! Γιατί κατά τη συζήτηση στην
επιτροπή, µας εγκαλέσατε για “χρέος” στον επενδυτικό νόµο. Να
σας θυµίσω τι πετύχαµε εµείς;
Κατ’ αρχάς δεν δηµιουργήσαµε επενδυτικό κενό. Κρατήσαµε
σε ισχύ το ν.2601/98.
∆εύτερον, λάβαµε την έγκριση του 3299/04 σε χρόνο-ρεκόρ,
σε αντίθεση µ’ εσάς στο παρελθόν.
Αναµορφώσαµε τα κριτήρια αξιολόγησης µειώνοντας την
υποκειµενικότητα και καθιερώνοντας σαράντα νέα κριτήρια για
την υπαγωγή επενδύσεων. Καταργήσαµε την έµµεση
φορολόγηση των ενισχύσεων. Απλοποιήσαµε την καταβολή
επιχορήγησης σε δύο δόσεις. 50% µε την υλοποίηση της
επένδυσης και το υπόλοιπο µε την πιστοποίηση της ολοκλήρωσης.
Μειώσαµε το ποσοστό της ελάχιστης απαιτούµενης ιδίας
συµµετοχής στο 25% από 40%.
Επεκτείναµε σε όλο το έτος τη δυνατότητα υποβολής
αιτήσεων υπαγωγής. Και αυτό ήταν σωστό. Θα δείτε τι
προβλήµατα θα δηµιουργήσει αυτό που κάνετε τώρα.
∆ώσαµε τη δυνατότητα υποβολής προτάσεων µέσω
διαδικτύου, για να γίνει το “check up” - ας το πούµε έτσι - της
επιλεξιµότητας, µε την υποβολή, µε ένα ολοκληρωµένο
πληροφοριακό σύστηµα (ΟΠΕ) που είχαµε δηµιουργήσει εµείς.
Και δεν µπορώ να καταλάβω γιατί κάνετε αναφορά στο ΟΠΣ. Το
ΟΠΣ υπάρχει. Το βρήκατε έτοιµο και λειτουργεί.
Εκδώσαµε, αµέσως µετά την ψήφιση του νόµου, όλες τις
κανονιστικές αποφάσεις. Κύριος οίδε πότε θα το κάνετε εσείς!
Λάβαµε την έγκριση του χάρτη περιφερειακών ενισχύσεων,
πρώτοι στην Ευρώπη. Πετύχαµε σηµαντικά ποσοστά ενίσχυσης,
σταθερά ως το 2011, αλλά και µεταβατικές περιόδους πάρα πολύ
ευνοϊκές. Κι εδώ θυµίζω για άλλη µία φορά ότι χάσατε ολόκληρο
το 2010, έτος κατά το οποίο θα µπορούσατε να είχατε χορηγήσει
πολύ υψηλά ποσοστά ενίσχυσης σε περιοχές, που πραγµατικά
υποφέρουν από την κρίση.
Για όλους αυτούς τους λόγους και για πάρα πολλούς ακόµη

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

που δεν µου φθάνει ο χρόνος για να τους πω, η επιχειρηµατική
κοινότητα χαιρέτησε το νόµο της Ν∆ και το χάρτη
Περιφερειακών Ενισχύσεων.
Και συνεχίσαµε, κύριοι συνάδελφοι. Τροποποιήσαµε το
Ν.3299/2004 αξιοποιώντας τα υψηλά κίνητρα του χάρτη κι όλες
τις ευνοϊκές ρυθµίσεις που είχαµε ήδη πετύχει στην Ευρωπαϊκή
Επιτροπή στις Βρυξέλλες, εκεί όπου εσείς είστε απόντες.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου
οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κύριε Πρόεδρε, ζητώ την ανοχή σας για λίγο.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Την έχετε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ: Θα ολοκληρώσω µε
ορισµένες παρατηρήσεις.
Κύριε Υπουργέ, έχετε ευθύνη για τις τεράστιες καθυστερήσεις
στις εγκρίσεις στους ελέγχους και στις εκταµιεύσεις. Είχαµε κι
εµείς. Έχετε όµως κι εσείς. Εδώ και πάρα πολύ καιρό δεν
µεταφέρετε πόρους στις περιφέρειες. Αλλά και εκείνες οι
Περιφέρειες που έλαβαν κάποιους πόρους για επενδυτικά
σχέδια δεν έχουν κάνει καµµία εκταµίευση προς τους επενδυτές.
Αποτέλεσµα; Η ονοµαστική αξία της επιχορήγησης πέφτει
µεσοσταθµικά και ο δικαιούχος µπορεί να χάσει έως και το 30%
της αξίας της. ∆ώρον άδωρον λοιπόν η επιχορήγηση!
Και κάτι ακόµα. ∆εν προβλέπετε άµεσες προκαταβολές. ∆εν
καταλαβαίνω τι φοβάστε. Βάλτε εγγυητική επιστολή, όπως
είχαµε κάνει εµείς.
Επίσης, δεν διαµορφώνετε µία εθνική πολιτική κρατικών
ενισχύσεων. Τώρα που τα πρώην Υπουργεία Ανάπτυξης και
Οικονοµίας είναι ένα και το αυτό, έχετε όλα τα εργαλεία. ∆εν
υπάρχει, κύριε Υπουργέ άλλο Υπουργείο που να εφαρµόζει
καθεστώτα ενίσχυσης. Κάντε επιτέλους ένα νόµο-πλαίσιο. Εµείς
δεν το καταφέραµε, γιατί ήταν άλλη η αρχιτεκτονική της
κυβέρνησης της Νέας ∆ηµοκρατίας.
∆ίνετε κίνητρο χαµηλότοκου δανεισµού µέσω του ΕΤΕΑΝ, που
τώρα συζητάµε στη Βουλή κι έχω την τιµή να είµαι εισηγητής,
χωρίς να γνωρίζουµε πότε το ενεργοποιήσετε.
∆εν λαµβάνετε υπ’όψιν ότι ο αναπτυξιακός νόµος είναι
«αιµοδότης» του ΕΣΠΑ. Κι εδώ είναι µια ιδιαίτερη συζήτηση, που
µπορούµε να την κάνουµε και κατ’ ιδίαν. Τέλος, αγνοείτε ότι οι
µικροµεσαίες επιχειρήσεις θέλουν γρήγορη πρόσβαση στη
χρηµατοδότηση αλλά και στήριξη και σωστή καθοδήγηση. Με
ποιο τρόπο, από πού, ποιος θα είναι ο φορέας που θα τα κάνει
όλα αυτά; ∆εν υπάρχει µια ξεκάθαρη πρόβλεψη.
Κύριε Πρόεδρε, κλείνω µε την τροπολογία για τα καύσιµα,
γιατί κανένας συνάδελφος δεν αναφέρθηκε σε αυτήν. ∆ιαβάζω
τέσσερις γραµµές: «Με διαπιστώσεις και επικοινωνιακές επιθέσεις,
επιχειρείτε να τα βάλετε µε το τέρας της ακρίβειας. Η πικρή
αλήθεια είναι ότι η ακρίβεια είναι εδώ, η κερδοσκοπία επιµένει και
µαζί γονατίζουν τη χτυπηµένη πλέον από την ύφεση ελληνική
οικογένεια και οικονοµία. Γιατί η Κυβέρνηση ανέχεται τη µεγάλη
αυτή κερδοσκοπία;» Αυτό είναι ένα δείγµα από την αντιπολίτευση
που ασκούσατε, τότε.
Άνευ, λοιπών, σχολίων σας ερωτώ και κλείνω: Γιατί δεν
εφαρµόσατε το Νόµο 3784/09, που ψηφίσαµε εµείς και που
προβλέπει εγκατάσταση ολοκληρωµένων συστηµάτων ελέγχου
εισροών - εκροών στα πρατήρια, έλεγχο των στοιχείων
καθορισµού των τιµών πώλησης σε όλα τα επίπεδα της αλυσίδας,
δηµιουργία κεντρικού πληροφοριακού συστήµατος για τους
πάσης φύσεως ελέγχους που γίνονται από οποιαδήποτε δηµόσια
αρχή, δηµιουργία Εθνικού Μητρώου Αδειών και τέλος, ενίσχυση
του ρόλου της Ρυθµιστικής Αρχής Ενέργειας για να αντιµετωπίζει
καλύτερα τα φαινόµενα στρέβλωσης του ανταγωνισµού.”;
Να σας πω γιατί; Γιατί απαιτούσε οργάνωση και συστηµατική
δουλειά, προϋποθέσεις που είναι απείρως δυσκολότερες από
τους ανέξοδους λεονταρισµούς της Κυβέρνησής σας.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας ∆ηµοκρατίας)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε τον κ.
Μουσουρούλη.
Παρακαλούµε τώρα τον κ. Γεώργιο Χαραλαµπόπουλο,
Βουλευτή Β’ Αθηνών του ΠΑΣΟΚ, να προσέλθει στο Βήµα.
Ορίστε, κύριε Χαραλαµπόπουλε έχετε το λόγο.
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ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε
Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στο τρέχον τρίµηνο θα έρθει
προς συζήτηση στη Βουλή µία σειρά από νοµοσχέδια, που
στοχεύουν
στη
διαµόρφωση
ενός
επιχειρηµατικού
περιβάλλοντος, που θα ευνοεί την ανάπτυξη των ελληνικών
επιχειρήσεων.
Σήµερα συζητούµε για το νέο επενδυτικό νόµο. Σε λίγες µέρες
θα µιλήσουµε για «το Εθνικό Ταµείο Επιχειρηµατικότητας και
Ανάπτυξης» ενώ έπονται τα νοµοσχέδια για την «Απλοποίηση των
διαδικασιών αδειοδότησης» και «τη θεσµική ενίσχυση της
επιτροπής ανταγωνισµού». Στόχος αυτών των νοµοθετικών
πρωτοβουλιών είναι:
Πρώτον, η όσο το δυνατόν καλύτερη αξιοποίηση των
διαθεσίµων χρηµατοδοτικών πόρων.
∆εύτερον, η µείωση της περιττής γραφειοκρατίας.
Τρίτον, η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών
επιχειρήσεων.
Και τέταρτον, η καταπολέµηση των στρεβλώσεων στη
λειτουργία της ελληνικής αγοράς.
Υπάρχει, όµως και ένας απώτερος στόχος ίσως πιο
σηµαντικός, η ουσιαστική αλλαγή της αντίληψης για το επιχειρείν
όχι µόνο στους πολίτες, αλλά και στο ίδιο το κράτος. Η
δηµιουργία µιας νοοτροπίας σχετικά µε το επιχειρείν ως µοχλό
ανάπτυξης και ευηµερίας, ως δηµιουργό θέσεων εργασίας
υψηλής εξειδίκευσης, ως τη µηχανή που κινεί την οικονοµία της
χώρας. Μας δίνεται η ευκαιρία να δηµιουργήσουµε ένα
σύµπλεγµα θεσµών, που θα προσφέρουν στήριξη στις
επιχειρήσεις µε έµφαση στην καινοτοµία, στην εξωστρέφεια και
στην «πράσινη ανάπτυξη», σε κάθε όµως στάδιο της λειτουργίας
τους και για κάθε τους ανάγκη.
Στήριξη κατ’ αρχάς στο µείζον θέµα της χρηµατοδότησης.
Βασικά εργαλεία είναι ο νέος επενδυτικός νόµος που συζητούµε
σήµερα, το νέο Ταµείο Επιχειρηµατικότητας και Ανάπτυξης και το
ΕΣΠΑ. Μέσω των οχηµάτων αυτών είναι δυνατή η µόχλευση
αρκετών δισεκατοµµυρίων ευρώ, για την ανάπτυξη στην επόµενη
τριετία.
Παράλληλα γίνεται µία προσπάθεια αποµάκρυνσης από τη
λογική της άµεσης επιχορήγησης προς άλλες µορφές
χρηµατοδότησης, µε την αξιοποίηση όλων των νέων
χρηµατοδοτικών εργαλείων. Οι ενισχύσεις του επενδυτικού
νόµου περιλαµβάνουν φορολογικές απαλλαγές και επιδοτήσεις
χρηµατοδοτικής µίσθωσης. Παράλληλα µέσω του ΕΤΕΑΝ, του
νέου αναπτυξιακού ταµείου, και των εξειδικευµένων ταµείων που
θα ενταχθούν σ’ αυτό, θα δίδονται όχι µόνο εγγυήσεις και
αντεγγυήσεις σε τραπεζικά δάνεια, χαµηλού κόστους, αλλά θα
υπάρχει και η δυνατότητα συνεργασίας µε κεφάλαια
επιχειρηµατικών συµµετοχών και µε δίκτυα επιχειρηµατικών
αγγέλων -κάτι που λείπει σήµερα στην Ελλάδα- µε στόχο τη
µόχλευση και ιδιωτικών- επενδυτικών κεφαλαίων.
Ειδικά σε ό,τι αφορά τα κεφάλαια επιχειρηµατικών
συµµετοχών, τα λεγόµενα venture capitals, η συµµετοχή τους σε
εταιρείες γίνεται κατόπιν αυστηρής και αντικειµενικής
αξιολόγησης των προοπτικών της εταιρείας από έµπειρα στελέχη
αυτών των κεφαλαίων, αυτών των funds των venture capitals.
Αυτή η συµµετοχή αναγνωρίζεται διεθνώς ως εχέγγυο
βιωσιµότητας µιας επιχείρησης και είναι πιστεύω δικό µου -αλλά
και πολλών συναδέλφων- ότι είναι κρίσιµο να συνεκτιµάται και
στο πλαίσιο του επενδυτικού νόµου κατά τη φάση των επιλέξιµων
επενδυτικών σχεδίων. Είχαµε υποβάλει και µία τροπολογία,
κύριοι Υφυπουργοί, σε ό,τι αφορά τα κριτήρια βαθµολόγησης
ιδίας συµµετοχής ότι αν στην ιδία συµµετοχή µετέχει και
κεφάλαιο εταιρικών συµµετοχών, αυτό ως εχέγγυο θα πρέπει να
βγαίνει και προς τις τράπεζες και προς τον επενδυτικό νόµο, µε
µια καλύτερη βαθµολόγηση. Είναι, όµως, κάτι που µπορείτε να το
δείτε.
Θα ήθελα εδώ να σηµειώσω ως ιδιαίτερα θετική την καινοτοµία
του επενδυτικού νόµου να εισάγει την έννοια του ειδικού
επενδυτικού σχεδίου που αφορά τη νεανική επιχειρηµατικότητα,
µε το οποίο καλύπτονται κατ’ εξαίρεση και λειτουργικές
δαπάνες. Οι νέοι του τόπου µας έχουν και εξαιρετικές

3935

δυνατότητες και κατάρτιση. Και πρέπει να είµαστε αρωγοί και
συµπαραστάτες σε κάθε τους δηµιουργική προσπάθεια. Νοµίζω
ότι θα πρέπει να είναι προτεραιότητα και στο ΕΤΕΑΝ, η
δηµιουργία του Ταµείου Νεανικής Επιχειρηµατικότητας.
∆ιαθέσιµα κεφάλαια, λοιπόν, υπάρχουν, µέσω διαφόρων
µέσων χρηµατοοικονοµικής τεχνικής. Αυτό, όµως, δεν αρκεί. Για
να µπορέσει µία επιχείρηση να στηριχθεί και να εξελιχθεί, πρέπει
αυτή η χρηµατοδότηση να είναι και εύκολα προσβάσιµη. Να
υπάρχουν δηλαδή κρατικές δοµές υποστήριξης της
επιχειρηµατικής δράσης, µέσω της παροχής πληροφοριών,
συµβουλευτικής στήριξης, εκπαίδευσης, δικτύωσης και
απλοποίησης των καθηµερινών συναλλαγών, µεταξύ κράτους και
επιχείρησης.
∆υστυχώς, στην Ελλάδα παρατηρείται κατακερµατισµός στον
τοµέα αυτό. Και χαιρετίζω την παρατήρηση του κ. Μουσουρούλη
–και το είχαµε πει και σε άλλες ευκαιρίες στην Ολοµέλειασχετικά µε το ότι υπάρχει ένα Υπουργείο τώρα που καλύπτει όλο
αυτό το φάσµα της περιφερειακής ανάπτυξης και της
επιχειρηµατικότητας. Άρα, θα πρέπει να το δούµε µε µία ολιστική
προσέγγιση σε ό,τι αφορά τη στήριξη του επιχειρείν σε κάθε
φάση. Έτσι αυτό που παρατηρείται είναι ότι προγράµµατα και
δράσεις προκηρύσσονται από πολλούς και διαφορετικούς
φορείς, στους οποίους χρειάζεται να απευθυνθεί ατοµικά η κάθε
επιχείρηση, για να λάβει πληροφορίες και να υποβάλει τις
σχετικές αιτήσεις. Επιπλέον µε τα νέα χρηµατοοικονοµικά µέσα
που θα φέρει το ΕΤΕΑΝ, εν καιρώ, θα πρέπει αυτός ο απλός
επιχειρηµατίας ή ο νέος επιχειρηµατίας να έχει ειδικές γνώσεις
για να καταλάβει τι τον αφορά και τι δικαιούται. Άρα, χρειάζεται
και εκεί στήριξη.
Γιατί το λέµε; Γιατί στην Αγγλία για παράδειγµα -και µπορούµε
να αναφέρουµε και άλλες χώρες που έχουν τέτοιες πρακτικές- τα
χιλιάδες διαθέσιµα προγράµµατα χρονικά στήριξης των
επιχειρήσεων,
προγράµµατα
και
χρηµατοδοτικά
και
συµβουλευτικά ενοποιήθηκαν σε τριάντα νέα προϊόντα, τα οποία
είναι διαθέσιµα πλέον µέσω µίας και µόνο πλατφόρµας της solutions for business ήδη από το Μάρτιο του 2010. Με τον τρόπο
αυτό η διαθέσιµη στήριξη είναι πιο στοχευµένη και πιο
προσβάσιµη από τις επιχειρήσεις.
Στο νέο επιχειρηµατικό περιβάλλον που προσπαθεί να
δηµιουργήσει η Kυβέρνηση το ρόλο της παροχής συµβουλών και
πληροφοριών για τη χρηµατοδότηση µπορούν να επιτελέσουν
τα γραφεία εξυπηρέτησης επενδυτών του άρθρου 11
παράγραφος 5 του νέου επενδυτικού νόµου, καθώς και τα ΚΕΠ
που θα λάβουν την πιστοποίηση παρόχου υπηρεσιών µιας
στάσης σύµφωνα µε το ν.3853/2010 για «την απλοποίηση
διαδικασιών ίδρυσης επιχειρήσεων εταιρειών». Εξάλλου η
λειτουργία ενιαίων κέντρων εξυπηρέτησης για τους παρόχους
των υπηρεσιών κατά τις συναλλαγές τους µε το κράτος,
προβλέπονται και από το ν.3844/2010 που ενσωµατώνει την
οδηγία 123/2006, για τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Μισό λεπτό, κύριε Πρόεδρε, να έχω την ανοχή σας, γιατί είναι
σηµαντικό.
Από όλες αυτές τις διαφορετικές πρωτοβουλίες µπορεί έτσι
να αναδυθεί ένα νέο ολοκληρωµένο σύστηµα υποστήριξης της
επιχειρηµατικής δράσης -κατά τα πρότυπα και άλλων
ευρωπαϊκών χωρών: όπως η Ιρλανδία, η Γαλλία και η Φινλανδίακαι ταυτόχρονα να εδραιωθεί µία νέα επιχειρηµατική νοοτροπία.
Μόνο µε µία τέτοια ριζική αναµόρφωση του τοπίου της
ελληνικής επιχειρηµατικότητας µπορούν να αναπτυχθούν νέες
ιδέες και να απελευθερωθούν οι δηµιουργικές δυνατότητες της
ελληνικής κοινωνίας. Ο νέος επενδυτικός νόµος είναι ένα
σηµαντικό βήµα προς αυτήν την κατεύθυνση. Και γι’ αυτόν το
λόγο, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τον υπερψηφίζουµε.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε τον κ.
Χαραλαµπόπουλο.
Παρακαλείται τώρα ο κ. Αλέξανδρος ∆ερµεντζόπουλος,
Βουλευτής της Νέας ∆ηµοκρατίας στο Νοµό Έβρου, να
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προσέλθει στο Βήµα.
Ορίστε, κύριε ∆ερµεντζόπουλε, έχετε το λόγο.
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ∆ΕΡΜΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε
Πρόεδρε.
Κύριοι Υπουργοί, αγαπητοί συνάδελφοι, για να είµαι ειλικρινής,
νιώθω σχετικά ικανοποιηµένος σήµερα, γιατί συζητούµε το
σχέδιο νόµου για την ενίσχυση των ιδιωτικών επενδύσεων, για
την οικονοµική ανάπτυξη, την επιχειρηµατικότητα και την
περιφερειακή συνοχή.
Μετά από δεκαπέντε µήνες πλήρους αναπτυξιακής αδράνειας,
για να µην πω πλήρους αντιαναπτυξιακής οικονοµικής πολιτικής,
επιτέλους έρχεται αυτό το σχέδιο νόµου της Κυβέρνησης. Έτσι,
λοιπόν, µέσα στη δίνη των καιρών είναι µια κατ’ αρχάς αισιόδοξη
πρωτοβουλία.
Είµαι, όµως, και εξαιρετικά επιφυλακτικός, όσον αφορά την
αποτελεσµατικότητα της προσπάθειας, γιατί µε µια λίγο πιο
προσεκτική ανάγνωση του σχεδίου, διαπιστώνει κανείς ότι για
άλλη µια φορά αυτή η Κυβέρνηση λειτουργεί µε προχειρότητα
και µε πολλά ελλείµµατα στην πολιτική της. Εξάλλου
αποδεικνύεται καθηµερινά ότι η οικονοµική πολιτική της
Κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ έχει αποτύχει µε τα γνωστά
αποτελέσµατα, που τα βιώνει συνολικά η κοινωνία.
Αγαπητοί συνάδελφοι, έχει αποδειχθεί διαχρονικά, αλλά είναι
και θέµα απλής λογικής, ότι οι αναπτυξιακές νοµοθετικές
πρωτοβουλίες όταν δεν συνοδεύονται από µια σειρά άλλων
συνθηκών, δεν µπορούν να αποφέρουν τα επιθυµητά
αποτελέσµατα.
Η ψήφιση των αναπτυξιακών νόµων, µε την παροχή κάθε
είδους κινήτρων, σκοπό έχουν να συµβάλλουν στη δηµιουργία
νέων υγιών επενδύσεων στη χώρα, να δηµιουργήσουν νέες
θέσεις εργασίας και να δοθεί ώθηση στην επιχειρηµατικότητα.
Αυτά, όµως, απαιτούν ένα σταθερό και ελκυστικό φορολογικό
περιβάλλον και µία διοίκηση ευέλικτη και γρήγορη µακριά από
γραφειοκρατικές αγκυλώσεις και δυσκαµψίες. Προϋποθέσεις,
που θα µπορέσουν να ισορροπήσουν το ιδιαίτερα βεβαρηµµένο
οικονοµικό και τραπεζικό περιβάλλον, που σήµερα επικρατεί.
Στη συγκεκριµένη, περίπτωση, για να ενεργοποιηθεί ο
συζητούµενος αναπτυξιακός νόµος, πρέπει να εκδοθούν είκοσι
πέντε υπουργικές αποφάσεις, επτά κοινές υπουργικές
αποφάσεις και τρία προεδρικά διατάγµατα. Όλα τα σχετικά µε
τη διαδικασία υποβολής, εξέτασης και έγκρισης των αιτήσεων
επενδυτικών σχεδίων παραπέµπονται σε προεδρικό διάταγµα.
Οι ρυθµιζόµενες διαδικασίες σύστασης οργάνων ελέγχου,
ίδρυσης νέων γραφείων εξυπηρέτησης επενδυτών στις αρµόδιες
υπηρεσίες, ανάπτυξης νέων πληροφοριακών συστηµάτων και οι
υπόλοιπες διαδικασίες προβλέπονται ιδιαίτερα χρονοβόρες και
µόνο νέα γραφειοκρατία έρχονται να προσθέσουν, ενώ
απαιτείται και νέα υπουργική απόφαση για τον καθορισµό της
διαδικασίας ελέγχου κατά τη διάρκεια υλοποίησης του ενός
επενδυτικού σχεδίου. Γίνεται, αντιληπτό ότι η λειτουργία του
νέου πλαισίου έχει να προσπεράσει πολλά χρονικά και
διαδικαστικά εµπόδια για να ξεκινήσει.
Όλα τα παραπάνω εάν συνδυαστούν µε το γεγονός ότι για να
στήσει κανείς µια ανώνυµη εταιρεία στη χώρα µας, χρειάζονται
είκοσι διαδικασίες, εκατό δικαιολογητικά, 5.000 ευρώ και πολύς
µα πάρα πολύς χρόνος, αντιλαµβάνεται κανείς γιατί η Ελλάδα
χαρακτηρίζεται σαν µια εχθρική ως προς το «επιχειρείν» χώρα.
Ως γνωστόν, αγαπητοί συνάδελφοι, η χώρα µας κατέχει την
εκατοστή πεντηκοστή δεύτερη θέση στην παγκόσµια κατάταξη
σε ό,τι αφορά το «Starting a Business» του δείκτη «Doing a Business» της Παγκόσµιας Τράπεζας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στο σχέδιο νόµου προβλέπεται
ότι στα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στις διατάξεις του
νόµου, παρέχονται ενισχύσεις µέσω: φορολογικής απαλλαγής,
επιχορήγησης και επιδότησης χρηµατοδοτικής µίσθωσης.
Να σηµειώσουµε κατ’ αρχάς ότι στον προηγούµενο
ν.3299/2004, περιλαµβάνονταν στα είδη των ενισχύσεων και η
επιδότηση του κόστους της δηµιουργούµενης απασχόλησης,
κίνητρο, που παραλείπεται στο νέο νόµο.
Στα σχέδια γενικής επιχειρηµατικότητας του σχεδίου,
παρέχονται µόνο φορολογικές απαλλαγές. Αυτό σηµαίνει ότι
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εντάσσονται στο νόµο µόνο επιχειρήσεις, που διαθέτουν τα
απαιτούµενα κεφάλαια για να επενδύσουν και µε την προοπτική
να έχουν κέρδη. Σηµειώνεται ότι οι φορολογικές απαλλαγές
προβλέπονται σε µικρότερο βαθµό και για τα επενδυτικά σχέδια
των άλλων δύο κατηγοριών.
Για τον τοµέα των ΑΠΕ τα επενδυτικά σχέδια, τα οποία
επιλέγουν να µην επιχορηγηθούν, έχουν ούτως ή άλλως τη
δυνατότητα της φορολογικής απαλλαγής, όπως ρητά
προβλέπεται στο ν.3851/2010 «περί επιτάχυνσης της ανάπτυξης
των ΑΠΕ». Συνεπώς δεν εισφέρει τίποτα καινούργιο το νέο
σχέδιο.
Όσον αφορά, κύριοι Υπουργοί, την αναγκαία φορολογική
σταθερότητα όλοι γνωρίζουµε ότι αποτελεί άγνωστη έννοια στην
Ελλάδα. Η πολυνοµία, η πολυπλοκότητα και οι συχνές αλλαγές
στο φορολογικό µας σύστηµα χαρακτηρίζουν τη χώρα µας.
Όσον αφορά την ελκυστικότητα του επιχειρηµατικού
περιβάλλοντος, αξίζει να δούµε τι προσφέρουν στους επενδυτές
οι ανταγωνιστές µας στα Βαλκάνια. Σκόπια: ο φόρος στα
αδιανέµητα κέρδη είναι 0%, ο φόρος εισοδήµατος σε
επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα 10%, διεκπεραίωση
αδειοδότησης σε χρόνο, µόλις σε τέσσερις ώρες. Αλβανία: 10%
εταιρικός φόρος, 10% φόρος εισοδήµατος φυσικών προσώπων,
20% µείωση εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφορών.
Τουρκία: η διεκπεραίωση αδειοδότησης γίνεται σε µία ηµέρα,
ανεξάρτητα από την εθνικότητα ή τη διαµονή των
ενδιαφεροµένων, από µόλις ένα Υπουργείο που ενεργεί σαν
συντονιστής όλων των αρχών. Ο εταιρικός φόρος είναι 20%, ο
φόρος εισοδήµατος των φυσικών προσώπων 15% έως µέγιστο
35%, και χαµηλό κόστος και επιδότηση σε ύδρευση, ενέργεια,
τηλεπικοινωνίες. Βουλγαρία: κωδικοποιηµένη νοµοθεσία
επενδύσεων. ∆ιεκπεραίωση επιχειρηµατικών σχεδίων εντός
συγκεκριµένου χρονικού ορίου τριάντα ηµερών. Οι φορολογικοί
συντελεστές είναι χαµηλοί. Γιατί να έρθουν στην Ελλάδα, κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι;
∆εν πρέπει να παραβλέψουµε, την υποδοχή αυτού του σχεδίου
από τους φορείς της αγοράς, εµπόρους, επιµελητήρια,
ξενοδόχους, οι οποίοι παρά τις θετικές εκφράσεις και την
έκκληση για την άµεση ανάγκη ρευστότητας, διατύπωσαν πάρα
πολλές ενστάσεις.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου
οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Θα ήθελα µισό λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
Ο Πρόεδρος της Εθνικής Συνοµοσπονδίας Ελληνικού
Εµπορίου κ. Κορκίδης κατήγγειλε την αναίτια εξαίρεση από τον
επενδυτικό νόµο των τριακοσίων είκοσι χιλιάδων εµπορικών
επιχειρήσεων, που καλύπτουν το 30% των επιχειρήσεων της
ελληνικής οικονοµίας. Ο γενικός διευθυντής της ΠΑΣΕΓΕΣ
επεσήµανε ότι ο νόµος παραµένει γραφειοκρατικός, τονίζοντας
ότι ο πρωτογενής τοµέας υστερεί σε χρηµατοδότηση και
στήριξη, αφού οι επιχειρήσεις του αγροτικού τοµέα
απολάµβαναν πάντα µικρό ποσοστό χρηµατοδότησης από τις
τράπεζες. Τα εµπορικά και βιοµηχανικά επιµελητήρια της
Θράκης εξέφρασαν σοβαρές επιφυλάξεις για το κατά πόσο το
συγκεκριµένο νοµοσχέδιο µπορεί να χαρακτηριστεί αναπτυξιακό.
Κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κάθε ενέργεια
που σχετίζεται µε νέες επενδύσεις, µε νέες ευκαιρίες, και
καινοτόµες δράσεις, εννοείται ότι µας βρίσκει όλους σύµφωνους.
Αυτό, όµως, δεν γίνεται µόνο µε προθέσεις, ούτε µε ευχολόγια.
Θέλει σχεδιασµό, θέλει πρόγραµµα. Θέλει ουσιαστικές δράσεις
και ρεαλιστικές πολιτικές.
Η Ελλάδα χρειάζεται γενναίες, υπεύθυνες και άµεσες
αποφάσεις. ∆εν υπάρχει άλλος χρόνος για χάσιµο. Ήδη έχει
χαθεί πολύς χρόνος και πολύτιµος. Σήµερα δεν έχουµε
περιθώρια για άλλες χαµένες ευκαιρίες. Ο αναπτυξιακός νόµος,
µπορεί να αποτελέσει µία ευκαιρία για τη χώρα, όµως, µόνο µε
σωστούς όρους και προϋποθέσεις.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας ∆ηµοκρατίας)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε τον κ.
∆ερµεντζόπουλο.
Το λόγο έχει ο Βουλευτής Β’ Αθηνών της Νέας ∆ηµοκρατίας,
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κ. Κωστής Χατζηδάκης.
Ορίστε, κύριε Χατζηδάκη, έχετε το λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗ∆ΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το σήριαλ µε τον επενδυτικό
νόµο εκτυλίσσεται µπροστά µας εδώ και περίπου ένα χρόνο.
Πέρυσι τον Ιανουάριο η τότε Υπουργός Ανάπτυξης κατήργησε
τον επενδυτικό νόµο της Νέας ∆ηµοκρατία. Στη συνέχεια
παραδέχθηκε εδώ στη Βουλή ότι ο κατηργηµένος νόµος ήταν ο
καλύτερος της Μεταπολίτευσης. Κατόπιν, τον Ιούλιο του
περασµένου έτους µας παρουσιάστηκε στην αρµόδια επιτροπή
της Βουλής από την τότε πολιτική ηγεσία ένα προσχέδιο νόµου,
το οποίο επαινέθηκε, βεβαίως, για την καινοτοµία του και την
πρωτοτυπία του.
Τέλος, στο τελευταίο συµβάν του σήριαλ, έχουµε την
κατάθεση ενός νέου επενδυτικού νόµου, καθώς φαίνεται πως η
καινούργια πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης δεν
έµεινε καθόλου ικανοποιηµένη από την πρωτοτυπία και την
καινοτοµία του προηγούµενου νοµοσχεδίου της ίδιας
Κυβέρνησης. Εν πάση περιπτώσει, το βέβαιο είναι ότι, ενώ
θεωρητικώς η ανάπτυξη είναι προτεραιότητα για την Κυβέρνηση,
η χώρα εδώ και ένα χρόνο δεν έχει καν αναπτυξιακό νόµο.
Επίσης, πρέπει να επισηµανθεί από την αρχή, µε δεδοµένο ότι
η χώρα δεν έχει εδώ και ένα χρόνο επενδυτικό νόµο και µε
δεδοµένο, επίσης, ότι ο Χάρτης των Περιφερειακών Ενισχύσεων
της Ευρωπαϊκής Ένωσης τροποποιείται επί το δυσµενέστερο
από την 1-1-2011, χάθηκε εν τω µεταξύ η δυνατότητα σε
υποψήφιους επενδυτές να υποβάλουν τα επενδυτικά τους σχέδια
µε τον προηγούµενο επενδυτικό νόµο, έτσι ώστε να τύχουν
υψηλοτέρων ενισχύσεων. Και αυτό ασφαλώς δεν µπορεί παρά
να καταλογιστεί και από τον πιο καλόπιστο παρατηρητή στην
Κυβέρνηση. Ήταν µεγάλο λάθος η αναστολή του προηγούµενου
επενδυτικού νόµου, χωρίς να προταθεί από την Κυβέρνηση
καινούργιος νόµος.
Εν πάση περιπτώσει, όπως συµβαίνει σε τέτοιες περιπτώσεις
και πάλι η Κυβέρνηση θεωρεί ότι ο καινούργιος νόµος είναι
εξαιρετικά πρωτότυπος και ότι θα δηµιουργηθεί µία κοσµογονία.
Επικεντρώνεται η επικοινωνιακή της πολιτική σε λέξεις, όπως
εξωστρέφεια, καινοτοµία, ανταγωνιστικότητα κ.λπ.
Εάν δείτε και τον προηγούµενο νόµο και δείτε τις στοχεύσεις
του προηγούµενου νόµου ως προς αυτά τα ζητήµατα θα
διαπιστώσετε, κύριοι Υπουργοί, ότι ίδιες ήταν οι στοχεύσεις και
του προηγούµενου νόµου. Το ζητούµενο δεν είναι οι τίτλοι µέσα
σ’ ένα νόµο. Το ζητούµενο είναι να γίνει η θεωρία πράξη. Και εδώ
είναι που έχουµε αρκετές αµφιβολίες, διότι, ενώ στο νόµο της
Νέας ∆ηµοκρατίας πολλά πράγµατα -που σε σας παραπέµπονται
σε υπουργικές αποφάσεις και προεδρικά διατάγµατα- ήταν
ενσωµατωµένα µέσα στον ίδιο το νόµο ή ήταν γνωστά, όταν
ψηφιζόταν ο νόµος στη Βουλή, µε σας συµβαίνει προφανώς το
ακριβώς αντίθετο. Έχουµε τρία προεδρικά διατάγµατα, τριάντα
υπουργικές αποφάσεις οι οποίες πρέπει να εκδοθούν σχεδόν
αµέσως. Και από όλα αυτά δεν ξέρουµε παρά µόνο ελάχιστα.
Τα δε ζητήµατα που παραπέµπονται σε προεδρικά διατάγµατα
και υπουργικές αποφάσεις είναι εξαιρετικά σηµαντικά. Αφορούν
στη διαδικασία αξιολόγησης, τον τρόπο καταβολής των
ενισχύσεων, τον τρόπο υπολογισµού της ιδίας συµµετοχής, τη
διαδικασία πιστοποίησης της ολοκλήρωσης του επενδυτικού
σχεδίου κ.λπ..
Εποµένως, η όλη συζήτηση για αυτόν τον επενδυτικό νόµο -ο
οποίος, κατά την άποψή σας, είναι εξαιρετικά καινοτόµος και
ενισχύει την εξωστρέφεια, την ανταγωνιστικότητα κ.λπ.κινδυνεύει να γίνει µία θεωρητική συζήτηση ή µια συζήτηση
σχεδόν εν κενώ, καθώς δεν ξέρουµε πώς θα εξειδικευθούν όλα
αυτά τα κρίσιµα ζητήµατα στα οποία αναφέρθηκα
προηγουµένως.
Ο Υπουργός έχει δεσµευθεί στην επιτροπή ότι στα µέσα
Μαρτίου θα είστε απολύτως έτοιµοι, θα έχουν εκδοθεί οι τριάντα
υπουργικές αποφάσεις, θα έχουν περάσει από το Συµβούλιο της
Επικρατείας τα τρία προεδρικά διατάγµατα.
Πρώτος εύχοµαι όλα αυτά να γίνουν πραγµατικότητα,
προφανώς. Ζούµε σε µία κρίσιµη φάση για την ελληνική
οικονοµία και χρειαζόµαστε έναν επενδυτικό νόµο ο οποίος να

3937

ωθήσει την ελληνική οικονοµία προς τα εµπρός.
Όµως, αν λάβουµε υπ’ όψιν µας τις αντίστοιχες διακηρύξεις
για την απλούστευση της ίδρυσης εταιρειών -δεν έχει
ενεργοποιηθεί ο νόµος αυτός- τις διακηρύξεις για ενεργοποίηση
διαφόρων προγραµµάτων του ΕΣΠΑ, µε χαρακτηριστικό
παράδειγµα το «Εξοικονόµηση κατ’ Οίκον», που, επίσης, παρά
τις δηλώσεις, ακόµα και τώρα µένει στη σφαίρα της θεωρίας,
κρατάµε κάποιες επιφυλάξεις και πραγµατικά, σας καλούµε να
κινηθείτε µε τη µεγαλύτερη δυνατή ταχύτητα για να µην
καθυστερήσει και άλλο η έναρξη της εφαρµογής των διατάξεων
αυτού του νόµου.
Εν πάση περιπτώσει, εµείς από την πλευρά µας θέλουµε να
είµαστε δίκαιοι. Υπάρχουν επιµέρους ρυθµίσεις οι οποίες
αντανακλούν τη φιλοσοφία του παλαιότερου και καταργηθέντος
νόµου. Υπάρχουν ρυθµίσεις στις οποίες γίνονται δεκτές και δικές
µας προτάσεις είτε παλαιότερες προτάσεις είτε προτάσεις που
υποβλήθηκαν κατά τη διάρκεια της συζήτησης του νοµοσχεδίου
στην επιτροπή. Τα φορολογικά κίνητρα ήταν ιδέα που
προβλήθηκε και από τη Νέα ∆ηµοκρατία στις προτάσεις της για
την οικονοµία της 7ης Ιουλίου. Οι ενισχύσεις των επενδύσεων
που γίνονται µέσα σε επιχειρηµατικά πάρκα ήταν και δική µας
πρόταση, κατατεθειµένη, µάλιστα, στη Βουλή εδώ και έξι µήνες.
Η ρύθµιση να ωφελούνται περισσότερο οι εκάστοτε
µειονεκτούσες περιοχές, η έµφαση στις νησιωτικές περιοχές,
όλα αυτά ήταν και δικές µας προτάσεις και εποµένως, δεν
µπορούµε παρά να δηλώσουµε ξεκάθαρα σε όλα αυτά τη
συµφωνία µας.
Υπάρχει, όµως, µια σειρά από άλλα ζητήµατα, στα οποία
αναφέρθηκαν προηγουµένως οι συνάδελφοι και δεν είναι ανάγκη
να τα επαναλαµβάνω, που έχουµε ακόµα ισχυρές ενστάσεις. Ένα
παράδειγµα που θέλω να σηµειώσω από την πλευρά µου είναι
ότι είναι εξαιρετικά δυσδιάκριτα τα όρια µεταξύ των
προβλεποµένων τύπων επιχειρηµατικών σχεδίων. Υπάρχουν
τρεις διαφορετικοί τύποι και, πραγµατικά, κανείς δεν ξέρει πού
θα πρέπει να υποβάλει κάποιος επενδυτής το σχέδιό του, καθώς,
πραγµατικά, αν δείτε πώς τα περιγράφετε, δηµιουργούνται
τεράστιες συγχύσεις.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Ζ’
Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ)
Εν πάση περιπτώσει, επειδή ο χρόνος µου τελειώνει, θέλω
συµπερασµατικά να πω ότι το κλίµα ευφορίας το οποίο
επιχειρείτε να δηµιουργήσετε δεν έχει κάποια αντανάκλαση στην
πραγµατικότητα. Και για να µην πολυλογώ, θα σας θυµίσω µόνον
έναν αριθµό. Σύµφωνα µε τις δικές σας προβλέψεις, το 2011 η
ελληνική οικονοµία θα έχει ύφεση 3%. Εποµένως, µπορείτε να
πανηγυρίσετε όσο θέλετε γι’ αυτόν τον αναπτυξιακό νόµο. Όµως,
η πραγµατικότητα είναι εδώ για να σας θυµίζει την αρνητική της
πλευρά, για να σας θυµίζει ότι µε την πολιτική που έχετε
ακολουθήσει, αντί να ωθείτε την ανάπτυξη, ουσιαστικά
πυροδοτείτε την ύφεση.
Πώς να γίνει διαφορετικά, όταν αυξήσατε µε τον περσινό
φορολογικό νόµο την επιβάρυνση των επιχειρήσεων, όταν
καθυστερείτε τις πληρωµές του δηµοσίου και δεν επιστρέφετε
τον ΦΠΑ; Πανηγυρίσατε για το ότι δώσατε 70 εκατοµµύρια ευρώ
στις εξαγωγικές επιχειρήσεις, όταν τους χρωστάτε από το ΦΠΑ
500 εκατοµµύρια. Στο ΕΣΠΑ έχετε πέσει στην κατάταξη του
πίνακα της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση µε αυτό που
παραλάβατε από εµάς. Το Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων
έχει µειωθεί και η ποιότητα του ΤΕΜΠΜΕ έχει πέσει καµµιά
εικοσαριά φορές.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Αν έχετε την
καλοσύνη, κύριε Χατζηδάκη, ολοκληρώστε την τοποθέτησή σας.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗ∆ΑΚΗΣ: Εποµένως, καλοί οι
πανηγυρισµοί, καλή η επικοινωνιακή πολιτική.
Στην ουσία έχετε ένα πρόβληµα και παρακαλώ, κύριε Υπουργέ,
στρέψτε την προσοχή σας στην ουσία.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας ∆ηµοκρατίας)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
Βουλευτή Β’ Αθήνας της Νέας ∆ηµοκρατίας κ. Κωνσταντίνο
Χατζηδάκη.
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Το λόγο έχει η Βουλευτής Πιερίας του ΠΑΣΟΚ κ. Μαρία Μίχου.
ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι γεγονός
ότι πολλοί από τους πολίτες έχουν εναποθέσει τις ελπίδες τους
στην επιτυχία της προσπάθειας για ανάπτυξη. Και η επιτυχία,
όπως όλοι γνωρίζουµε, θα κριθεί κατά την εφαρµογή του
επενδυτικού νόµου.
Όµως, πιστεύω ότι πραγµατικά έχουµε δηµιουργήσει τις
προϋποθέσεις, ώστε ο νέος αναπτυξιακός νόµος να µην είναι ένα
ακόµη εφαλτήριο για εύκολο και γρήγορο πλουτισµό. Τα
αποτελέσµατα αυτά τα ζήσαµε και δεν θέλουµε να
επαναληφθούν.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, για πάνω από τρεις δεκαετίες
ζούµε σε συνθήκες παγκοσµιοποιηµένης οικονοµίας και διεθνούς
ανταγωνισµού. Όµως, η στάση µας ήταν σχεδόν πάντοτε
παθητική. Προσπαθούσαµε, συνεχώς, να προσαρµοστούµε στις
εξελίξεις, χωρίς ποτέ να δηµιουργούµε τις προϋποθέσεις για να
γίνουµε µέρος τους.
Η πρόσφατη έρευνα του ΙΟΒΕ για την επιχειρηµατικότητα στην
Ελλάδα επιβεβαιώνει αυτήν ακριβώς την πραγµατικότητα.
Σύµφωνα µε τα ευρήµατα που παρουσιάστηκαν για το 2009,
µόλις το 13% των προϊόντων που παράγουν οι νέες ελληνικές
επιχειρήσεις είναι εντελώς καινοτόµο, επίδοση η οποία µας
κατατάσσει τελευταίους στις χώρες καινοτοµίας. Επιπλέον, µόλις
το 7% των νέων επιχειρήσεων δηµιουργεί µία νέα αγορά για να
απευθύνει τα προϊόντα της, ενώ το επίπεδο της τεχνολογίας που
χρησιµοποιείται στις διαδικασίες παραγωγής είναι σε µεγάλο
βαθµό παρωχηµένο.
Τα παραπάνω στοιχεία δείχνουν ότι η εξωστρέφεια και η
καινοτοµία είναι τα στοιχεία που λείπουν από την ελληνική
οικονοµία, από την ελληνική παραγωγική διαδικασία. Εάν
θέλουµε να πετύχουµε, πρέπει να στρέψουµε το βλέµµα µας
προς τα έξω, προσφέροντας προϊόντα και υπηρεσίες που θα
χαρακτηρίζονται από µία θετική σχέση κόστους-ποιότητας.
Αυτήν ακριβώς την αλλαγή επιχειρεί να σηµατοδοτήσει ο νέος
αναπτυξιακός νόµος. Είναι µια αλλαγή, η οποία θα δώσει τη
δυνατότητα στους Έλληνες επιχειρηµατίες να διεκδικήσουν µε
αξιώσεις µερίδιο στη διεθνή αγορά. Αυτό αποτυπώνεται, κατά
την άποψή µου στους τέσσερις βασικούς στόχους του
νοµοσχεδίου: Πρώτον, ενίσχυση της ποιοτικής και
ανταγωνιστικής παραγωγής µε έµφαση στην καινοτοµία,
δεύτερον, ενίσχυση της εξωστρέφειας, τρίτον, ενίσχυση της
απασχόλησης και τέταρτον, περιφερειακή συνοχή.
Για να επιτευχθούν, βέβαια, τα παραπάνω, χρειαζόµαστε
αναπτυξιακά εργαλεία, τα οποία στην παρούσα φάση έχουν τη
µορφή ενισχύσεων. Συγκεκριµένα, πρόκειται για φορολογικές
απαλλαγές, επιχορήγηση κεφαλαίου, επιχορήγηση χρεολυσίου
µακροπρόθεσµου δανείου µέχρι δέκα χρόνια, επιδότηση του
κόστους της δηµιουργούµενης απασχόλησης.
Από τις διατάξεις του σχεδίου νόµου προκύπτει ότι η κατανοµή
αυτών των εργαλείων δεν είναι ισόρροπη. Το µεγαλύτερο βάρος
πέφτει στις φοροαπαλλαγές, οι οποίες θα είναι τριπλάσιες από
το άθροισµα των επιχορηγήσεων και των επιδοτήσεων.
Η επιλογή, βέβαια, αυτή εξηγείται και λόγω των περιορισµένων
δηµοσιονοµικών δυνατοτήτων της χώρας. Πρέπει, όµως, κατά τη
γνώµη µου, να επανεξεταστεί. Οι φοροαπαλλαγές για τη
χρησιµοποίηση νέων επενδύσεων έχουν νόηµα όταν
προσφέρονται σε επιχειρήσεις µε σηµαντική κερδοφορία. Στην
Ελλάδα οι επιχειρήσεις αυτές είναι µεγάλες σε κλίµακα κατά
κανόνα, εδρεύουν στα µεγάλα αστικά κέντρα και δεν είναι οι
πρώτες που χρειάζονται αυτήν τη στιγµή ενίσχυση. Ενίσχυση και µάλιστα άµεση- χρειάζονται οι µικρές και µεσαίες
επιχειρήσεις της περιφέρειας, οι οποίες αντιµετωπίζουν
σηµαντικότατα προβλήµατα, τα οποία απειλούν ευθέως τη
βιωσιµότητά τους. Η επιλογή αυτή, αν και αποτυπώνεται στο
πρώτο άρθρο του νοµοσχεδίου, όπου γίνεται ιδιαίτερη αναφορά
στην περιφερειακή συνοχή, δεν µπορεί να επιτευχθεί σε
σηµαντικό βαθµό χωρίς την αύξηση του ποσοστού των
χρηµατικών ενισχύσεων.
Για να γίνει ευκολότερα κατανοητό, θα αναφερθώ και στην
περιοχή µου. Η Πιερία βρίσκεται στην τρίτη κατηγορία

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ενισχύσεων µε το κατά κεφαλήν ακαθάριστο εθνικό προϊόν να
βρίσκεται στο 64,44% του µέσου ελληνικού όρου, την ώρα που
το αντίστοιχο νούµερο για την Αττική φθάνει στο 134,48%.
Μιλάµε για µία απόκλιση της τάξης του 70%.
Βέβαια, στην Πιερία, κύριε Υπουργέ, θα µου επιτρέψετε να
αναφέρω ότι έχουµε κι ένα άλλο θέµα, το θέµα του τουρισµού.
Πάρα πολλές επιχειρήσεις είναι µικρές επιχειρήσεις -δεν είναι
τεσσάρων και πέντε αστέρων- και φυσικά είναι εκτός του
επενδυτικού νόµου. Αυτό µας δηµιουργεί ένα πρόβληµα.
Ωστόσο, συνεχίζοντας θα πω ότι εάν προσπαθήσουµε να
γεφυρώσουµε αυτό το χάσµα µε φοροαπαλλαγές, δεν θα
καταφέρουµε τα αναµενόµενα αποτελέσµατα, πολύ απλά γιατί
δεν υπάρχουν τα διαθέσιµα, επαρκή ιδιωτικά κεφάλαια προς
επένδυση. Αν σ’ αυτό συνυπολογίσουµε και τη µέχρι σήµερα
αντιαναπτυξιακή στάση των ελληνικών τραπεζών, τότε τα
περιθώρια κινήσεων περιορίζονται σηµαντικά.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πιστεύω ότι η αναπροσαρµογή
της κατανοµής των χρηµατοδοτικών ενισχύσεων προς όφελος
των ενισχύσεων του κεφαλαίου θα µας οδηγήσει, κατά την
άποψή µου, σε πολύ καλύτερα αποτελέσµατα. Αποτελέσµατα τα
οποία θα έχουν διάχυτο όφελος σε όλη την κοινωνία. ∆εν θα
τονώσουν µόνο τους οικονοµικούς δείκτες, αλλά παράλληλα τον
δείκτη της ανεργίας, που συνεχίζει να έχει ανοδική πορεία.
Σύµφωνα µε τα πρόσφατα στοιχεία βλέπουµε ότι η ανεργία είναι
στο 13,5% και πλήττει, φυσικά, ιδιαίτερα τους νέους και τις
γυναίκες.
Κύριε Υπουργέ, ο αναπτυξιακός νόµος που φέρνετε προς
ψήφιση αποτελεί αναµφίβολα ένα σηµαντικό εργαλείο στα χέρια
όλων µας. Μαζί µε το ΕΣΠΑ και το ΕΤΕΑΝ θα αποτελέσουν την
κινητήριο δύναµη της ελληνικής οικονοµίας τα επόµενα χρόνια.
Οι ευκαιρίες που ανοίγονται είναι πολλές και για την αξιοποίησή
τους θα πρέπει να συµβάλουµε όλοι. Γι’ αυτό θεωρώ ότι είναι
χρήσιµη η προετοιµασία από το Υπουργείο µιας µεγάλης
καµπάνιας ενηµέρωσης για το νέο αναπτυξιακό νόµο. Έτσι
πιστεύω ότι ο κάθε ιδιώτης θα είναι σε θέση να γνωρίζει το έργο
του Υπουργείου σας, το έργο που παράγει η Κυβέρνηση, ακόµη
κι αν δεν προτίθεται να επενδύσει άµεσα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου
οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Επιτρέψτε µου, µόνο µισό λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
Τελειώνοντας, θα ήθελα να συµπληρώσω ότι θα πρέπει
σαφέστατα οι υπουργικές αποφάσεις και τα προεδρικά
διατάγµατα να βγουν το συντοµότερο, ώστε να βοηθήσουν στην
όσο το δυνατόν πιο έγκαιρη υλοποίηση του νόµου.
Επίσης, θα µου επιτρέψετε να καταθέσω κάποιες
παρατηρήσεις για το νέο αναπτυξιακό νόµο στα Πρακτικά της
Βουλής.
Σας ευχαριστώ.
(Στο σηµείο αυτό η Βουλευτής κ. Μαρία Μίχου καταθέτει για
τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία βρίσκονται
στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της ∆ιεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡEΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε την
κ. Μαρία Μίχου, Βουλευτή Πιερίας του ΠΑΣΟΚ.
Το λόγο έχει ο κ. Θεόφιλος Λεονταρίδης, Βουλευτής Σερρών
της Νέας ∆ηµοκρατίας.
Ορίστε κύριε Λεονταρίδη, έχετε το λόγο.
ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΛΕΟΝΤΑΡΙ∆ΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είµαστε όλοι µάρτυρες µιας
ζοφερής κατάστασης που διαπερνά όλη την ελληνική κοινωνία:
µειώσεις εισοδηµάτων στο δηµόσιο και ιδιωτικό τοµέα, αυξήσεις
άµεσων και έµµεσων φόρων, κατεδάφιση εργασιακών σχέσεων,
µείωση της αγοραστικής δύναµης των νοικοκυριών, ύφεση,
ανεργία σε εκρηκτικά επίπεδα και «λουκέτα» στην αγορά.
Καθηµερινή ανασφάλεια όλων των Ελλήνων, που παρ’ όλες τις
θυσίες που έχουν κάνει, η απογοήτευσή τους είναι σε υψηλά
επίπεδα, χωρίς από την άλλη µεριά να υπάρχει ίχνος ελπίδας ότι
θα υπάρξει ανάκαµψη της οικονοµικής κατάστασης.
Σε όλους τους τόνους από την πρώτη στιγµή η Νέα
∆ηµοκρατία τόνιζε την ανάγκη ανάπτυξης και τόνωσης της
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αγοράς µε σειρά µέτρων που προτείναµε. Αυτό το δρόµο
υποδείξαµε από την αρχή. Σε αυτό το δρόµο επιµένουµε και
σήµερα.
∆εν υπάρχει αµφιβολία ότι η χώρα έχει ανάγκη από ένα
σύγχρονο και ευέλικτο αναπτυξιακό νόµο, ο οποίος θα συµβάλει
στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, της επιχειρηµατικότητας
της ελληνικής οικονοµίας, ιδιαίτερα στην κρίσιµη συγκυρία που
βιώνουµε.
Αυτός ο νόµος θα πρέπει να έχει έξυπνη στρατηγική, να
διασφαλίζει βιώσιµη στρατηγική και να στοχεύει στην ανάπτυξη
χωρίς αποκλεισµούς µε επιτάχυνση των διαδικασιών και µε
λιγότερη γραφειοκρατία. Ενώ έχουµε επενδυτική άπνοια
δεκαπέντε µηνών, µε το παρόν νοµοσχέδιο µέχρι να εκδοθούν οι
πολλές υπουργικές αποφάσεις και τα προεδρικά διατάγµατα, θα
ξεπεράσουµε τα δύο χρόνια από την αρχή της θητείας αυτής της
Κυβέρνησης, µέχρις ότου εγκριθεί το πρώτο επενδυτικό σχέδιο
µε το νέο αναπτυξιακό νόµο.
Σχετικά µε τα ποσοστά ενίσχυσης στο νέο αναπτυξιακό νόµο,
θα αναφέρω ως τρανταχτό παράδειγµα αδικίας το Νοµό Σερρών.
Ο νοµός αυτός έχει το χαµηλότερο κατά κεφαλήν ΑΕΠ από το
σύνολο των νοµών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας,
καθώς και χαµηλότερο από τους νοµούς όλων των άλλων
περιφερειών, οι οποίες, βάσει του χάρτη περιφερειακών
ενισχύσεων, έχουν υψηλότερα ποσοστά ενίσχυσης.
Το ποσοστό του κατά κεφαλήν ΑΕΠ στο Νοµό Σερρών ως
προς το µέσο όρο της χώρας είναι µόλις 56,47%. Είναι πολύ πιο
κάτω από το 75% του µέσου όρου της χώρας. Επιπλέον, ο Νοµός
Σερρών είναι και παραµεθόριος νοµός, στοιχείο, που δεν ισχύει
για κανέναν άλλο νοµό από τους νοµούς που κατατάσσονται
µεταξύ όλων των νοµών της χώρας χαµηλότερα από το Νοµό
Σερρών.
Επίσης ο Νοµός Σερρών πρέπει να τύχει και δικαιούται το
υψηλότερο δυνατό ποσοστό ενίσχυσης, δηλαδή 40%, 45% και
50% αντίστοιχα για τις µεγάλες, µεσαίες και τις µικρές
επιχειρήσεις.
Έχω στη διάθεσή µου τους σχετικούς πίνακες της Εθνικής
Στατιστικής Υπηρεσίας που δείχνουν την κατάταξη του Νοµού
Σερρών τόσο µεταξύ των νοµών της κεντρικής Μακεδονίας µε
το χαµηλότερο ΑΕΠ όσο µεταξύ και των νοµών ανατολικής
Μακεδονίας, Θράκης, Ηπείρου, δυτικής Ελλάδας, βορείου
Αιγαίου, Πελοποννήσου όπου και εκεί κατατάσσεται τελευταίος.
Καταθέτω για τα Πρακτικά της Βουλής, κύριε Υπουργέ, τους
σχετικούς πίνακες.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής Σερρών κ. Θεόφιλος
Λεονταρίδης, καταθέτει για τα Πρακτικά της Βουλής τους
προαναφερθέντες πίνακες οι οποίοι βρίσκονται στο αρχείο του
Τµήµατος Γραµµατείας της ∆ιεύθυνσης Στενογραφίας και
Πρακτικών της Βουλής)
Πιστεύω, όπως έχετε δεσµευθεί κύριε Υπουργέ, στην επιτροπή
της Βουλής, ότι µε υπουργική απόφαση θα άρετε όλες αυτές τις
ενδοπεριφερειακές ανισότητες και θα θεσπίσετε και για το Νοµό
Σερρών τα υψηλότερα ποσοστά ενίσχυσης. Το έχετε πει στην
επιτροπή της Βουλής και πιστεύω ότι γρήγορα µε υπουργική
απόφαση θα το κάνετε πράξη.
Θα αναφερθώ τώρα στα είδη των ενισχύσεων. Η εµπειρία
έδειξε ότι οι µικρότερες επιχειρήσεις δεν µπορούν να
αξιοποιήσουν τις δυνατότητες των φοροαπαλλαγών και των
αποσβέσεων, σε αντίθεση µε τις µεγάλες επιχειρήσεις οι οποίες
προβαίνουν µε µεγαλύτερη συχνότητα σε επενδύσεις.
Στο νοµοσχέδιο υπάρχει µία στόχευση προς τις κερδοφόρες
επιχειρήσεις, δηλαδή γίνονται ενισχύσεις µέσω αφορολόγητων
αποθεµατικών σε βάρος της επιχορήγησης. ∆υστυχώς, η
συντριπτική πλειοψηφία των κερδοφόρων επιχειρήσεων δεν είναι
εγκατεστηµένες στην περιφέρεια αλλά στο κέντρο. Έτσι υπάρχει
ο κίνδυνος, η πλειονότητα των κερδοφόρων επιχειρήσεων της
περιφέρειας που δεν παρουσιάζουν σηµαντικά κέρδη, να µην
µπορέσουν να επωφεληθούν από τις ευεργετικές διατάξεις του
νοµοσχεδίου, τόσο για τον παραγωγικό τους εξοπλισµό όσο και
για την παραγωγή νέων προϊόντων.
Επίσης, πολλές επιχειρήσεις της βορείου Ελλάδος έκαναν
µετεγκατάσταση στη Βουλγαρία και σε άλλα γειτονικά κράτη
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επειδή υπάρχει µειωµένη φορολογία. Εφόσον ο στόχος µας είναι
η προσέλκυση επενδύσεων, προτείνουµε να υπάρχουν ειδικά
κίνητρα, όπως για παράδειγµα φορολογικές απαλλαγές,
αυξηµένο ποσοστό επιχορήγησης και χρηµατοδοτικής µίσθωσης
για τον επαναπατρισµό όλων αυτών των επιχειρήσεων.
Προτείνουµε, επίσης, ενίσχυση και της αγοράς οικοπέδου,
ιδιαίτερα σε ΒΙΠΕ και ΒΙΟΠΑ σε ποσοστό µέχρι 10% του
κόστους, όπως ίσχυε στον προηγούµενο αναπτυξιακό
ν.3299/2004.
Σχετικά µε τον τοµέα των υδατοκαλλιεργειών και της αλιείας,
καθώς και των γεωργικών και κτηνοτροφικών προϊόντων είπατε
ότι θα ληφθεί µέριµνα µέσω των υπουργικών αποφάσεων. Πρέπει
να δώσετε ιδιαίτερη βαρύτητα, γιατί πιστεύουµε ότι υπάρχει
δυνατότητα ενίσχυσης της µεταποιητικής δραστηριότητας
προϊόντων της πρωτογενούς καλλιέργειας, όπως είναι το ρύζι,
τα τεύτλα, το καλαµπόκι και τόσα άλλα προϊόντα. Επίσης, πρέπει
να υπάρξει µέριµνα και στον τοµέα της αλιείας.
Ως προς το είδος των επενδυτικών σχεδίων, ο αποκλεισµός
του εµπορικού κλάδου στερεί τη δυνατότητα ανάπτυξης τοπικών
εµπορικών επιχειρήσεων, που θα µπορούν να δίνουν έµφαση στα
τοπικά προϊόντα µε την εξειδικευµένη ποιότητα και ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά παραγωγής σε συνδυασµό µε την ανάπτυξη του
τουρισµού και την προσέλκυση επισκεπτών.
Επίσης, ο αποκλεισµός ξενοδοχείων κάτω των τεσσάρων
αστέρων δεν βοηθάει την επιδιωκόµενη τουριστική ανάπτυξη.
Προτείνουµε για τον τουρισµό επιδότηση επενδυτικών σχεδίων
εναλλακτικού
και
εξειδικευµένου
τουρισµού,
όπως
παραδείγµατος χάριν ιατρικός, τρίτης ηλικίας, ψυχικής υγείας,
θρησκευτικός τουρισµός ταυτόχρονα µε τον ορεινό τουρισµό
και τον αγροτουρισµό.
Επίσης, είχατε πει από το καλοκαίρι όταν γίνονταν οι
κινητοποιήσεις των µεταφορέων µε τα φορτηγά, ότι στο νέο
αναπτυξιακό νόµο θα εντάξετε τις µεταφορές. Μετά είπατε ότι θα
τις εντάξετε στο ΕΣΠΑ. Περιµένουνε ακόµη να το δούµε αυτό να
γίνεται πράξη.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οι επενδύσεις που είναι
απαραίτητες για να επαναφέρουν τη χώρα σε αναπτυξιακή
πορεία δεν ενθαρρύνονται απλώς µ’ έναν αναπτυξιακό νόµο. Η
παγκόσµια πρακτική έχει δείξει ότι η ενθάρρυνση και
προσέλκυση των επενδύσεων προκύπτει ως αποτέλεσµα µιας
ολοκληρωµένης και συνολικής προσπάθειας, που θα έχει ως
κύριους άξονες τη δηµιουργία ενός ευρύτερου φιλικού
περιβάλλοντος προς την επιχειρηµατικότητα και διεθνώς
ανταγωνιστικού ως προς τα πλεονεκτήµατα που προσφέρει
στους επενδυτές.
Στο θέµα αυτό η χώρα µας υστερεί, ιδιαίτερα σε σύγκριση µε
όσα ισχύουν διεθνώς. Χρειάζονται πολλά και θαρραλέα βήµατα,
όπως για παράδειγµα η ολοκλήρωση της χωροθέτησης, η
απλοποίηση των διαδικασιών αδειοδότησης και λειτουργίας των
επιχειρήσεων,
η
κατάργηση
της
πληθώρας
των
γραφειοκρατικών, αναχρονιστικών και κοστοβόρων για τους
επενδυτές, διαδικασιών, η ενίσχυση της ποιότητας των
υποδοµών, ο εξορθολογισµός στο φορολογικό καθεστώς και
πολλά άλλα.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας ∆ηµοκρατίας)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
κ. Θεόφιλο Λεονταρίδη, Βουλευτή Σερρών της Νέας
∆ηµοκρατίας.
Το λόγο έχει η κ. Ευγενία Τσουµάνη-Σπέντζα, Βουλευτής
Επικρατείας της Νέας ∆ηµοκρατίας.
ΕΥΓΕΝΙΑ ΤΣΟΥΜΑΝΗ-ΣΠΕΝΤΖΑ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το νοµοσχέδιο
που συζητάµε σήµερα προωθείται σε µία περίοδο που
αναζητείται επειγόντως η εφαρµογή µίας ολοκληρωµένης
αναπτυξιακής στρατηγικής. Πρόκειται για ένα σύνθετο εγχείρηµα
στο οποίο η ενίσχυση των επενδύσεων αποτελεί ένα από τα
πολλά µεταρρυθµιστικά πεδία για τη διαµόρφωση ενός
ελκυστικού επιχειρηµατικού περιβάλλοντος στη χώρα µας και για
την αξιοποίηση των ανταγωνιστικών της πλεονεκτηµάτων.
Τέτοια πεδία που απαιτούν µεταρρυθµίσεις είναι ο
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εξορθολογισµός του φορολογικού συστήµατος, η απλοποίηση
των διαδικασιών αδειοδότησης, η βελτίωση της ποιότητας των
υποδοµών, η αναδιοργάνωση της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και
γενικότερα η άρση των πάσης φύσεως αντικινήτρων που
αποθαρρύνουν την ιδιωτική πρωτοβουλία. Αυτά µάλιστα
επισηµαίνονται και από τους οργανωµένους εκπροσώπους των
επιχειρήσεων.
Και ενώ η Κυβέρνηση επικαλείται διαρκώς και υπερήφανα την
ανάγκη άµεσης τόνωσης της επιχειρηµατικότητας και της
προώθησης των επενδύσεων, στην πράξη έχει παγώσει επί
δεκαπέντε µήνες κάθε αναπτυξιακή διαδικασία παρά τις
προτάσεις που και εµείς επανειληµµένα έχουµε καταθέσει.
Αξίζει να υπενθυµίσω, ότι λόγω της απουσίας µεταρρυθµίσεων
και αναπτυξιακού σχεδιασµού, η διεθνής κατάταξη της χώρας
µας στην επιχειρηµατική δραστηριότητα το 2010 υποχώρησε
από την ενενηκοστή έβδοµη θέση στην εκατοστή ένατη σύµφωνα
µε την Παγκόσµια Τράπεζα.
Επίσης, τον τελευταίο χρόνο, το εχθρικό επιχειρηµατικό
περιβάλλον οδήγησε στην µετεγκατάσταση σε γειτονικές χώρες
περισσότερες από χίλιες πεντακόσιες επιχειρήσεις της χώρας
µας.
Η παράταξή µας έχει επισηµάνει επανειληµµένως την ανάγκη
προώθησης µέτρων που απελευθερώνουν τις λιµνάζουσες
αναπτυξιακές δυνατότητες και ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα
της εθνικής οικονοµίας, όπως είναι η ενίσχυση των ιδιωτικών
επενδύσεων µε την απόδοση ισχυρών φορολογικών και άλλων
κινήτρων. Η φιλοσοφία αυτή αποτυπώθηκε εξάλλου και στον
επιτυχηµένο επενδυτικό ν.3299/2004 που θεσπίσαµε ως
κυβέρνηση και τον οποίο δυστυχώς έχετε καταργήσει εδώ και
ένα χρόνο. Μάλιστα, τα είδη των ενισχύσεων που προβλέπονταν
στο νόµο αυτό ήταν ασφαλώς περισσότερα σε σχέση µε το υπό
συζήτηση νοµοσχέδιο, όπως για παράδειγµα η επιδότηση του
κόστους της δηµιουργούµενης απασχόλησης την οποία εσείς
καταργείτε.
Παρ’ όλα αυτά και αναγνωρίζοντας την κατεπείγουσα
προτεραιότητα της προσέλκυσης επενδύσεων σε µία οικονοµία
που η ανάπτυξή της το 2010 υποχώρησε κατά 4,5% έως 5%,
στεκόµαστε θετικά, τουλάχιστον επί της αρχής στο παρόν σχέδιο
νόµου.
Οφείλουµε ωστόσο, να επισηµάνουµε τα προβληµατικά του
σηµεία, που αφορούν κατά κύριο λόγο στην έλλειψη σαφούς
στόχευσης, στις ασάφειες στην κατηγοριοποίηση των γενικών
επενδυτικών σχεδίων, τις διαδικασίες έγκρισης και τα κριτήρια
αξιολόγησης, καθώς και την επιβάρυνση της νοµοθεσίας µε
πρόσθετες γραφειοκρατικές διαδικασίες.
Σοβαρές δε αµφιβολίες υπάρχουν και ως προς το εάν µε το
υπό συζήτηση σχέδιο νόµου θα ενισχυθεί κάποια νέα επένδυση
µέσα στο 2011, καθώς για να καταστεί λειτουργικός αυτός ο
νόµος πρέπει να εκδοθούν τριάντα πέντε πράξεις της διοίκησης,
υπουργικές αποφάσεις και προεδρικά διατάγµατα για µια σειρά
από βασικά θέµατα. Και φοβάµαι ότι οι ρυθµοί µε τους οποίους
κινείται η Κυβέρνηση µας κάνουν εξαιρετικά απαισιόδοξους.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε αφορµή τα ειδικά επενδυτικά
σχέδια του παρόντος σχεδίου νόµου, όπου υπάρχει ρητή
πρόβλεψη και για την επιχειρηµατικότητα των νέων, θα ήθελα να
επισηµάνω την έλλειψη οποιασδήποτε πρόβλεψης ή αναφοράς
στη γυναικεία επιχειρηµατικότητα, η οποία παρά το γεγονός ότι
αποτελεί πηγή ανάπτυξης και δηµιουργεί νέες θέσεις εργασίας,
δεν έχει αξιοποιηθεί όσο θα µπορούσε.
Αξίζει να σηµειωθεί ότι στην Ελλάδα οι γυναίκες επιχειρηµατίες
αποτελούν µόνο το 20% των επιχειρηµατιών, όταν στην
Ευρωπαϊκή Ένωση ο µέσος όρος είναι γύρω στο 30%.
Είναι διαπιστωµένο ότι οι γυναίκες, στην προσπάθειά τους να
ξεκινήσουν
την
επιχειρηµατική
τους
δραστηριότητα
αντιµετωπίζουν µεγαλύτερη εµπόδια από τους άνδρες, κυρίως
όσον αφορά τη δηµιουργία της επιχείρησης, το ξεκίνηµα της
επιχείρησης, την πρόσβαση στη χρηµατοδότηση, τη γενικότερη
πληροφόρηση, την κατάλληλη επιµόρφωση και το συνδυασµό
βεβαίως επαγγελµατικής και οικογενειακής ζωής.
Με δεδοµένη µάλιστα την οικονοµική ύφεση που οδήγησε
στην απώλεια θέσεων εργασίας και έπληξε ιδιαίτερα το γυναικείο
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πληθυσµό, η γυναικεία επιχειρηµατικότητα οφείλει να αποτελέσει
εναλλακτική διέξοδο στην ανάσχεση της γυναικείας ανεργίας
ολοένα και περισσότερων γυναικών στο παραγωγικό δυναµικό
της χώρας.
Άλλωστε, σύµφωνα και µε πρόσφατα στοιχεία της ευρωπαϊκής
έρευνας, το 2009 η µεγαλύτερη συµµετοχή τους στην
απασχόληση µπορεί να φέρει αύξηση του Ακαθάριστου Εθνικού
Προϊόντος τουλάχιστον κατά 15%. Εποµένως, αγαπητοί
συνάδελφοι, δεν είναι τίποτα αµελητέο.
Είναι, λοιπόν, απαραίτητο να ενισχυθεί µε τα κατάλληλα
εργαλεία αυτό το σχέδιο νόµου, εργαλεία που θα βοηθούν τις
γυναίκες όλων των ηλικιών να ξεκινήσουν, αλλά και να
διατηρήσουν την επιχείρησή τους.
Και κυρίως, αλλά και βασικές προτεραιότητες σ’ αυτήν την
προσπάθεια θα πρέπει να είναι η δηµιουργία φιλικού και
ευέλικτου επιχειρηµατικού περιβάλλοντος και για τις γυναίκες,
η αύξηση του ποσοστού των γυναικών στον τοµέα έρευνας και
καινοτοµίας που συνδέεται άµεσα µε τα ζητήµατα της
ανάπτυξης, η ενίσχυση πρωτοβουλιών των γυναικών σε
περιφερειακό και τοπικό επίπεδο στους κλάδους του τουρισµού,
της κοινωνικής οικονοµίας και της παραγωγής πολιτιστικών
αγαθών και υπηρεσιών.
Αυτή µάλιστα είναι και η κατεύθυνση σε ευρωπαϊκό επίπεδο,
µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να έχει δροµολογήσει ήδη
συγκεκριµένες δράσεις για την προώθηση του ευρωπαϊκού
δικτύου πρεσβειρών της γυναικείας επιχειρηµατικότητας και
αυτό, στο πλαίσιο της πράξης για τις µικρές επιχειρήσεις. Επίσης,
στις αρχές του 2011 αναµένεται η δηµιουργία ενός ευρωπαϊκού
δικτύου µεντόρων της γυναικείας επιχειρηµατικότητας.
Η επιχειρηµατικότητα των γυναικών, λοιπόν, αγαπητές και
αγαπητοί συνάδελφοι, είναι µια πρόκληση στην οποία πρέπει να
ανταποκριθεί η χώρα µας. Και στην κατεύθυνση αυτή
αναµένουµε τις πρωτοβουλίες της Κυβέρνησης συνεχίζοντας,
αλλά και ενισχύοντας τα έργα που εµείς είχαµε προωθήσει την
πενταετία 2004-2009 και κυρίως, κύριοι Υπουργοί, αξιοποιώντας
τις ευκαιρίες του ΕΣΠΑ µέσα από το σχεδιασµό, που ήδη υπάρχει
ως προς το θέµα της γυναικείας επιχειρηµατικότητας.
Ωστόσο, στο βαθµό που το ζήτηµα αυτό προφανώς δεν
καλύπτεται στο παρόν σχέδιο νόµου, φαίνεται δυστυχώς ότι η
Κυβέρνηση και η χώρα χάνει µία ακόµα πολύτιµη ευκαιρία.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας ∆ηµοκρατίας)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε την
κ. Ευαγγελία Τσουµάνη-Σπέντζα, Βουλευτή Επικρατείας της
Νέας ∆ηµοκρατίας.
Το λόγο έχει τώρα ο κ. Θεόδωρος Καράογλου, Βουλευτής Β’
Θεσσαλονίκης της Νέας ∆ηµοκρατίας.
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ: Επιτέλους, µετά από
καθυστέρηση δεκαέξι µηνών από την εκλογή της νέας
Κυβέρνησης, το ΠΑΣΟΚ και αφού φρόντισε να καταργήσει τον
προηγούµενο αναπτυξιακό νόµο, αποφάσισε να φέρει στη Βουλή
ένα νέο νοµοθετικό πλαίσιο που σκοπό έχει την ενίσχυση
ιδιωτικών επενδύσεων για την οικονοµική ανάπτυξη, την
επιχειρηµατικότητα και την περιφερειακή συνοχή.
Αρχικά η προκάτοχος Υπουργός και αφού προχώρησε σε
ηµερίδες, διάλογο και διαρροές –είναι µια τακτική που
συνηθίζεται από την Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ- κατέθεσε ένα
νοµοσχέδιο στη Βουλή τον περασµένο Αύγουστο. Με τον
ανασχηµατισµό της Κυβέρνησης, ο νέος Υπουργός άλλαξε ριζικά
κατεύθυνση, µε αποτέλεσµα να αναρωτιόµαστε αν τελικά η
Κυβέρνηση έχει σχέδιο που η τέως Υπουργός είχε αποτύχει να
εφαρµόσει ή αν απλά ο κάθε Υπουργός αυτοσχεδιάζει.
Έχουµε, λοιπόν, ένα κόµµα που κέρδισε τις εκλογές
υποσχόµενο σταθερό επενδυτικό και φορολογικό περιβάλλον και
«επανεκκίνηση» της οικονοµίας και βρίσκεται ενάµιση χρόνο µετά
και εν µέσω πρωτοφανούς οικονοµικής ύφεσης για την ελληνική
οικονοµία, να αυτοσχεδιάζει και να ψάχνει να βρει τρόπους να
προσελκύσει επενδυτές.
Εδώ και µήνες, το κόµµα µας, η Νέα ∆ηµοκρατία, συνεχώς
επέµενε και επιµένει να ενεργοποιηθεί άµεσα ο αναπτυξιακός
νόµος, γιατί δεν γίνεται να έχεις ανάπτυξη αν δεν υπάρχει ένα
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πλαίσιο που να λειτουργεί υποστηρικτικά σε νέες επενδύσεις.
Άρα, λοιπόν, εξ ορισµού, είναι θετικό να υπάρχει εν ισχύ ένας
νόµος, έστω και µε πολλές ατέλειες, παρά να µην υπάρχει τίποτα
απολύτως, όπως έγινε τους τελευταίος δεκαέξι µήνες.
Γι’ αυτό, λοιπόν, ως υπεύθυνο κόµµα, στεκόµαστε κατ’ αρχάς
θετικά στο συγκεκριµένο σχέδιο νόµου και θα προσπαθήσουµε
να συµβάλουµε εποικοδοµητικά µε προτάσεις, παρατηρήσεις και
τροπολογίες, έτσι ώστε να το βελτιώσουµε κατά το δοκούν.
∆ιαβάζοντας, όµως, το σχέδιο του νοµοθετήµατος, ειλικρινά
έµεινα µε διάφορα αναπάντητα ερωτήµατα στο µυαλό µου.
Κατ’ αρχάς, αναρωτήθηκα έντονα αν πραγµατικά θέλετε να
διαθέσετε πόρους για την ανάπτυξη.
Αναρωτήθηκα αν υπάρχουν πολλοί υποψήφιοι επενδυτές που
διαβάζοντας αυτό το νόµο θα τους δηµιουργηθεί έστω και ένα
επιπλέον κίνητρο για να επενδύσουν.
Αναρωτήθηκα αν µπορούν, τελικά, να αντιληφθούν πλήρως
τους όρους του παιχνιδιού αυτοί που έχουν αποφασίσει να
επενδύσουν µε το συγκεκριµένο σχέδιο νόµου.
Αναρωτήθηκα, αν άραγε αυτοί που θα έχουν φορολογικές
ελαφρύνσεις, θα υπολογίζουν τις φορολογικές τους
υποχρεώσεις µε την περαίωση ή χωρίς αυτήν, µε την έκτακτη
εισφορά ή χωρίς αυτήν, µε το υψηλό κόστος της αυτοπεραίωσης
ή χωρίς αυτό.
Αναρωτήθηκα αν θα έχουν στην ώρα τους τις επιστροφές ΦΠΑ
που δικαιούνται ή αν θα χρηµατοδοτούν και από πάνω τα κρατικά
ελλείµµατα, ενώ παράλληλα θα κινδυνεύουν άµεσα και ανά πάσα
στιγµή να πάνε φυλακή αν καθυστερήσουν έστω και µια µέρα
ακόµα και 1 ευρώ στην καταβολή του ΦΠΑ.
Με ποιο φορολογικό σύστηµα θα φορολογηθούν; Μ’ αυτό που
ίσχυε πριν από ένα χρόνο, µ’ αυτό που ισχύει σήµερα, µ’ αυτό
που πρόκειται να αλλάξετε, σύµφωνα πάλι µε δηµοσιογραφικές
διαρροές, σε λιγότερο από ένα µήνα ή µ’ αυτό που θα ισχύει µετά
από έξι µήνες;
Αναρωτήθηκα τι θα γίνει όταν αυτοί που θα επενδύσουν,
προσδοκώντας σε κέρδη µέσω των οποίων θα έχουν
φορολογικές ελαφρύνσεις, δουν µια οικονοµία να τρέχει µε
ύφεση στο -5%. Πώς θα σπεύσουν να επενδύσουν τα χρήµατά
τους στην Ελλάδα; Ή µήπως όταν δουν την ιδιωτική κατανάλωση
να µειώνεται µε ρυθµούς άνω του 10% ή όταν δουν την έλλειψη
της ανταγωνιστικότητας των προϊόντων µας, θα τρέξουν να
επενδύσουν ποντάροντας σε φορολογικές ελαφρύνσεις;
Κύριοι Υπουργοί, µου θυµίζετε µια γνωστή εταιρεία που στην
πατρίδα µου, τη Θεσσαλονίκη, υπόσχεται κάθε χρόνο πολύ
σηµαντικά δώρα σε µια ποδοσφαιρική οµάδα της πόλης µου,
αλλά σε περίπτωση που η ποδοσφαιρική αυτή οµάδα κατακτήσει
το πρωτάθληµα. Είναι βέβαιη, όµως, ότι ποτέ δεν θα χρειαστεί να
δώσει αυτά τα δώρα, γιατί απλώς και δυστυχώς, η οµάδα µας
δεν πρόκειται ποτέ να πάρει το πρωτάθληµα.
Ή µήπως οι υποψήφιοι επενδυτές θα επισκεφθούν το Μαντείο
των ∆ελφών για να πάρουν απαντήσεις όσον αφορά στο τι θα
περιλαµβάνουν οι είκοσι πέντε περίπου υπουργικές αποφάσεις
και καµµιά δεκαριά κοινές υπουργικές αποφάσεις και προεδρικά
διατάγµατα που χρειάζεται να εκδοθούν για να λειτουργήσει ο
νόµος, ώστε να µην έχουν δυσάρεστες εκπλήξεις;
Για ένα πράγµα, όµως, δεν αναρωτιέµαι καθόλου. Για το ότι
προσπαθείτε «να τετραγωνίσετε τον κύκλο» και χωρίς να δώσετε
καθόλου χρήµατα να προσελκύσετε επενδυτικό ενδιαφέρον.
Άλλωστε, είναι πασιφανές ότι έχετε µειώσει τα ποσοστά
επιχορηγήσεων, τις επιλέξιµες δαπάνες, τους επιλέξιµους
κλάδους, αλλά και τα ανώτερα όρια επιδοτήσεων -από τα 20
εκατοµµύρια ευρώ στα 10 εκατοµµύρια ευρώ- για µεµονωµένη
επιχείρηση.
Κύριοι συνάδελφοι, µε τόσα ερωτήµατα δύσκολα µπορώ να
δώσω απάντηση καταφατική στο τι είδους επενδύσεις θα
καταφέρουµε να προσελκύσουµε ως χώρα. Σίγουρα όποιος
επιχειρηµατίας έχει ήδη αποφασίσει να επενδύσει στους
κλάδους, που επιτρέπεται η κρατική ενίσχυση, θα βρίσκει
στήριξη και βοήθεια, αλλά έχω έντονες επιφυλάξεις, αν κάποιος
που το σκέπτεται, θα πειστεί από το συγκεκριµένο πλαίσιο.
Από εκεί και πέρα µελετώ τους τοµείς και κλάδους που δεν
µπορούν να υπαχθούν στον αναπτυξιακό νόµο και ειλικρινά
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αναρωτιέµαι γιατί τόσο µεγάλοι αποκλεισµοί. Γιατί σε µια
οικονοµία που ως πρόσφατα θέλαµε να την κάνουµε οικονοµία
παροχής υπηρεσιών, ξαφνικά αποκλείουµε τις περισσότερες
υπηρεσίες από κρατικές ενισχύσεις; Γιατί λόγου χάρη κλάδοι,
όπως οι δραστηριότητες εστίασης, οι κτηνιατρικές
δραστηριότητες, οι αθλητικές δραστηριότητες, οι δηµιουργικές
δραστηριότητες και κυρίως η εκπαίδευση, να αποκλείονται από
τις όποιες ωφέλειες;
Αποκλείεται η εκπαίδευση, ενώ υποτίθεται ότι θέλαµε να
κάνουµε τη χώρα µας ένα κέντρο εισαγωγής σπουδαστών από
τις γύρω χώρες, αν και εδώ πρέπει να αναγνωρίσω ότι είστε
συνεπείς στη γενικότερη πολιτική σας που θέλει την παιδεία να
έχει µικρότερο ποσοστό συµµετοχής στην οικονοµική και
κοινωνική ζωή του τόπου, εκτός εάν προεκλογικά και εδώ
διακηρύσσατε ακριβώς το αντίθετο. Επίσης, υπάρχει ένας
αποκλεισµός του εµπορικού κλάδου, ενός πάρα πολύ
σηµαντικού κλάδου για την ελληνική οικονοµία.
Κατανοούµε, βέβαια, ότι µε τη λειτουργία των προηγούµενων
αναπτυξιακών νόµων υπήρξαν δαπάνες που χρηµατοδοτήθηκαν
που δεν ήταν παραγωγικές. Υπήρξαν στρεβλώσεις που έπρεπε
να εξαλειφθούν. Υπήρξαν υπερκοστολογήσεις. Πολλοί έκαναν
δαπάνες για να τις κάνουν και πολλές φορές, για να
αξιοποιήσουν αγαθά για ίδια χρήση και όχι για την επιχείρησή
τους. Αυτά τα φαινόµενα δεν πρέπει να ξαναγίνουν, αλλά όχι να
περάσουµε στο άλλο άκρο.
Τελειώνοντας, φοβάµαι ότι φέρνετε ένα νόµο αφ’ ενός γιατί
έπρεπε να το φέρετε έτσι ώστε η χώρα µας να µη στερείται ενός
αναπτυξιακού νόµου και αφ’ ετέρου στοχεύοντας να µην
ξοδέψετε καθόλου χρήµατα, για να τα δώσετε στις επιδοτήσεις.
Θα έλεγα ότι θα ήταν ιδανικό να το καταφέρετε, αλλά πολύ
φοβάµαι ότι κάτι τέτοιο δεν µπορεί να γίνει. ‘
Θα πρέπει να υπάρξουν δοµικές κεφαλαιακές ενισχύσεις και
επιχορηγήσεις, δεδοµένου ότι η υλοποίηση επενδύσεων σε
περίοδο χρήσης της οικονοµίας θα σηµάνει για την ελληνική
οικονοµία σηµαντικό πλήγµα, καθώς οι συνέπειές του θα
οδηγήσουν την ύφεση σε ακόµη υψηλότερα επίπεδα.
Με τις σκέψεις αυτές κλείνω την τοποθέτησή µου,
επαναλαµβάνοντας για µια ακόµη φορά τη θετική µας ψήφο επί
της αρχής του νοµοσχεδίου, γιατί η χώρα δεν έχει την
πολυτέλεια να στερείται αναπτυξιακού νόµου, διατηρώντας,
όµως, πάρα πολλές επιφυλάξεις όσον αφορά πολλά άρθρα του
νοµοσχεδίου, αλλά παράλληλα και πάρα πολλές επιφυλάξεις
όσον αφορά την αποτελεσµατικότητα αυτού καθ’ αυτού του
νόµου.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας ∆ηµοκρατίας)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
κ. Θεόδωρο Καράογλου, Βουλευτή Β’ Θεσσαλονίκης της Νέας
∆ηµοκρατίας.
Το λόγο τώρα έχει ο κ. Εµµανουήλ Στρατάκης, Βουλευτής
Ηρακλείου του ΠΑΣΟΚ, για επτά λεπτά.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σε µια περίοδο κρίσης όπου όλοι
λέµε ότι η ανάπτυξη θα αποτελέσει το µοχλό της παραπέρα
προόδου της χώρας, προκειµένου να ξεπεράσει τα προβλήµατα,
αλλά και να µπει σε µια άλλη αναπτυξιακή τροχιά, αντιλαµβανόµαστε
ότι θα πρέπει αφ’ ενός να κάνουµε µια αποτίµηση της µέχρι σήµερα
κατάστασης, δηλαδή τι συνέβη όλα τα προηγούµενα χρόνια, και τι
είναι αυτό που πρέπει να γίνει και να νοµοθετήσουµε, ώστε στην
επόµενη φάση που θα διανύσουµε να µπορέσουµε, πράγµατι, να
επιτύχουµε τα αποτελέσµατα που επιθυµούµε.
∆ύσκολη υπόθεση, αλλά όµως είναι ανάγκη να κερδίσουµε
αυτήν την υπόθεση, γιατί, πράγµατι, πρέπει να πούµε ότι χωρίς
ανάπτυξη δεν µπορούµε ως χώρα να προχωρήσουµε έτσι όπως
έχει διαµορφωθεί σήµερα το παγκόσµιο πλαίσιο. Και τι λέει το
παγκόσµιο πλαίσιο; Λέει ότι κυριαρχεί ο ανταγωνισµός. Λέει ότι
πρέπει ως χώρα να εισπράξουµε όσο γίνεται περισσότερα από το
διεθνή καταµερισµό και, άρα, θα πρέπει να πάµε σε επενδύσεις
και σε µια παραγωγή µεγαλύτερων ποσοτήτων προϊόντων και
υπηρεσιών, ώστε αφ’ ενός, πράγµατι, να κερδίσουµε αυτό που
δικαιούµαστε, και αφ’ ετέρου να καταφέρουµε να διατηρήσουµε
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την κοινωνική συνοχή, την πρόοδο και την ανάπτυξη της χώρας.
Ψηφίζουµε και συζητούµε σήµερα ένα σηµαντικό νοµοσχέδιο,
που, βέβαια, στοχεύει να προωθήσει βιώσιµες επενδύσεις. Προς
την κατεύθυνση αυτή θέλει να συµβάλει και στην αύξηση της
παραγωγικότητας και στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας,
αλλά και στην περιφερειακή συνοχή, µια περιφερειακή συνοχή
που δεν την είδαµε να υλοποιείται από τους προηγούµενους
αναπτυξιακούς νόµους.
Τα τριάντα τελευταία χρόνια
έχουν υπάρξει πέντε
αναπτυξιακοί νόµοι: Ο ν.1262/1982, ο ν.1892/1990, ο ν.2601/1988
και ο ν.3299/2004. Όλοι ίσως είχαν αυτή τη λογική και την
αντίληψη, αλλά το αποτέλεσµα λέει εντελώς διαφορετικά
πράγµατα, γιατί προκύπτει ότι ενώ το 1981 η Αττική είχε το 36,6%
του ΑΕΠ, το 2007 είχε το 50%. Ενώ η Αττική µαζί µε τις
δορυφορικές περιοχές της Βοιωτίας, της Κορίνθου κ.λπ. το 1981
είχε το 49,5% του ΑΕΠ, σήµερα το 2007 είχε το 61,62%. Αυτό
στην πράξη σηµαίνει ότι για τριάντα χρόνια αυτός ο στόχος της
περιφερειακής συνοχής δεν υλοποιήθηκε. Το χειρότερο µάλιστα
είναι ότι ενώ υπήρξαν επενδύσεις και επιδοτήσεις, βλέπουµε σε
πάρα πολλές περιοχές επενδύσεις που είναι σήµερα κουφάρια,
κενές περιεχοµένου, επιχειρήσεις να µη λειτουργούν και ένα
σωρό παρατράγουδα που διαµορφώνονται µέσα από την
κατάσταση που υπήρξε.
Βεβαίως, µε αυτόν τον επενδυτικό νόµο που προσπαθούµε να
βάλουµε µπροστά µε την ψήφισή του από σήµερα θέλουµε να
διαµορφώσουµε ένα νέο καθεστώς ενισχύσεων των ιδιωτικών
επενδύσεων, που θέλω να πιστεύω ότι θα συµβάλει προς την
επίλυση των προβληµάτων που δηµιουργήθηκαν τα
προηγούµενα χρόνια, αλλά και βεβαίως θα δώσει τη σωστή
κατεύθυνση στην ανάπτυξη της χώρας µας.
Γιατί, ας µη γελιόµαστε, αγαπητοί συνάδελφοι, µέχρι σήµερα
η ανάπτυξη της χώρας µας βασίστηκε, κυρίως, στην κατανάλωση
και αυτό ήταν ένα από τα µείον που έχουµε ως χώρα και ως
οικονοµία. Βέβαια, αυτό πρέπει να αλλάξει. Πρέπει να πάµε στην
παραγωγή προϊόντων µε την ευρεία έννοια του όρου, για να
µπορέσουµε να κερδίσουµε το χαµένο έδαφος.
Αν κάνουµε µία αναγωγή στο τι έγινε αυτά τα τελευταία
τριάντα χρόνια, θα δούµε ότι επιδοτήθηκαν είκοσι µία χιλιάδες
επιχειρήσεις, δηµιουργήθηκαν εκατόν πενήντα χιλιάδες θέσεις
εργασίας, που, βέβαια, σαν µέγεθος συνολικό –δηλαδή το να
γίνονται επτακόσιες επενδύσεις το χρόνο και να δηµιουργούνται
πέντε χιλιάδες θέσεις εργασίας ανά χρόνο- είναι πάρα πολύ λίγο,
εάν σκεφθούµε ότι στη χώρα υπάρχουν ένα εκατοµµύριο
επιχειρήσεις και τεσσεράµισι εκατοµµύρια εργατικό δυναµικό.
Άρα, υπάρχουν προβλήµατα που πρέπει να αντιµετωπιστούν.
Βεβαίως, οι αιτίες µπορεί να είναι πολλές, αλλά οι
σηµαντικότερες είναι η ανεπάρκεια των πόρων, η γραφειοκρατία,
η αδιαφάνεια στη διαχείριση και η εσφαλµένη στόχευση,
ζητήµατα και αιτίες που προσπαθεί ο παρών αναπτυξιακός νόµος
να καλύψει.
Γι’ αυτό οριοθετεί και βάζει τρεις γενικές κατηγορίες
επενδύσεων, που έχουν να κάνουν µε τη γενική
επιχειρηµατικότητα, µε την τεχνολογική ανάπτυξη και την
περιφερειακή συνοχή, που, όπως είπα και πριν, είναι ένα
ζητούµενο και, βέβαια, µε τέσσερις ειδικές κατηγορίες
επενδύσεων που προωθεί, οι οποίες είναι η νεανική
επιχειρηµατικότητα, τα µεγάλα επενδυτικά σχέδια, τα
ολοκληρωµένα πολυετή επενδυτικά σχέδια και τα επενδυτικά
σχέδια συνέργιας και δικτύωσης, κάτι πολύ σηµαντικό, που
θεωρώ ότι ίσως θα συµβάλει στο να ξεπεραστούν προβλήµατα
που µέχρι σήµερα δεν τα είχαµε φροντίσει µέσα από την
οργανωτική δοµή που είχαµε δηµιουργήσει, για να µπορέσουµε
να επεκταθούµε και να έχει εξωστρέφεια η οικονοµία µας.
Βεβαίως, έχει µεγάλη σηµασία να δούµε ότι τα είδη των
ενισχύσεων διαφοροποιούνται. Παίζει καθοριστικό ρόλο η
φορολογική απαλλαγή. Βεβαίως, ισχύει η δωρεάν παροχή, αλλά
και η επιδότηση της χρηµατοδοτικής µίσθωσης που είναι κάτι
σηµαντικό. Επίσης, είναι πάρα πολύ σηµαντικό ότι περίπου το
85% των βαθµών που παίρνει µια επένδυση δεν υπόκειται σε
υποκειµενικά κριτήρια. Είναι τα αντικειµενικά κριτήρια που µ’ ένα
συγκεκριµένο τρόπο τίθενται από τον αξιολογητή και, βεβαίως,
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µε βάση αυτό το στοιχείο αξιοποιείται η επένδυση.
Εµείς, αγαπητοί συνάδελφοι, πιστεύουµε ότι αυτός ο νόµος
θα συµβάλει θετικά. Όµως, υπάρχουν µερικά ζητήµατα που θα
ήθελα, κύριοι Υπουργοί, να τα δούµε στην πορεία µέχρι την
ολοκλήρωση της ψήφισης του νοµοσχεδίου, διότι διαµορφώνουν
ενδεχοµένως προβληµατισµούς, αν δεν δηµιουργούν και
προβλήµατα στο µέλλον.
Θέλω, λοιπόν, να κάνω τις ακόλουθες επισηµάνσεις. Λέµε ότι
δεν ενισχύονται οι κατασκευές κτηρίων. Βεβαίως, αυτό είναι
σωστό από τη µια πλευρά. Όµως, υπάρχουν ειδικές περιπτώσεις,
που θα έπρεπε αυτό το πράγµα να έχει µια διαφορετική
αντιµετώπιση. Καλό θα ήταν αυτό που αναφέρεται στο άρθρο 2
παράγραφος 42 να εξαλειφθεί. ∆ηλαδή ότι αφορά έργα
πολιτικού µηχανικού για περιπτώσεις και επενδύσεις, που είναι
αναγκαία για να ολοκληρωθεί µια επένδυση, αυτα να
συµπεριλαµβάνονται.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου
οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Βεβαίως, θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σηµαντικό στο ίδιο άρθρο
στην περίπτωση 86 να παραµείνουν σε ενίσχυση οι επενδύσεις
τουρισµού και υγείας. Το είχε το σχέδιο νόµου. Στο τελικό
κείµενο έχει αφαιρεθεί και θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σηµαντικό
να το αναφέρουµε, διότι είναι ένας πολύ σηµαντικός τοµέας σε
µια χώρα και σε µια περιοχή που ο τουρισµός αναπτύσσεται. Και
ενώ µιλάµε και εµείς για τον υγειονοµικό τουρισµό, να µην
κάνουµε καµµία προσπάθεια να τον αναπτύξουµε µέσα και από
τις διαδικασίες των ενισχύσεων αυτών που δίνονται µε τον
παρόντα νόµο.
Θέλω, επίσης, να επισηµάνω ότι είναι πάρα πολύ σηµαντικό να
αυξηθούν οι δαπάνες που αναφέρονται στο 40%, όσον αφορά
κάποιες συγκεκριµένες επενδύσεις και να πάνε στο 60% έως
65%, ανάλογα µε την επένδυση και βεβαίως, να δούµε και τις
αµοιβές των συµβούλων για µελέτες που δίδονται µόνο σε νέες
επιχειρήσεις µέχρι ποσοστού 5%, αλλά και για υφιστάµενες
ενδεχοµένως µικρές επιχειρήσεις. Γιατί οι µικρές επιχειρήσεις
δεν έχουν τη δυνατότητα να έχουν αυτήν την τεχνική βοήθεια εκ
των ενόντων όταν είναι πολύ µικρές. Το προβλέπουµε για τις νέες
επιχειρήσεις. Καλό θα ήταν να το δούµε και για τις υφιστάµενες.
Βεβαίως, υπάρχει ένα πρόβληµα που θέλω να το επισηµάνω
σε σχέση µε την υποχρέωση που υπάρχει να ενταχθούν
επενδύσεις για τις οποίες έχει προϋπάρξει η έγκριση της
χρηµατοδότησης. Είναι κάτι πάρα πολύ σηµαντικό. Με δεδοµένο
ότι εµείς θα δεχθούµε επενδύσεις που θα καλύπτουν ένα
συγκεκριµένο όριο χρηµάτων, θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ
δύσκολο οι πολύ περισσότερες ενδεχοµένως αιτήσεις που θα
υποβάλλονται να έχουν όλες έγκριση. Αφ’ ενός, δηµιουργείται
πρόβληµα µε τις τράπεζες και τη ρευστότητά τους, διότι από τη
στιγµή που µια τράπεζα εγκρίνει ένα δάνειο, σηµαίνει ότι έχει
εξασφαλίσει και την πίστωση και από την άλλη, αυτό θα
δηµιουργήσει µια επιπλέον επιβάρυνση σε ανθρώπους που
πιθανόν να µην ενταχθούν στο νόµο, γιατί δεν θα επαρκούν τα
χρήµατα και όλη αυτή η δαπάνη θα είναι κάτι που θα είναι
αποτρεπτικό για να προχωρήσει κάποιος, εάν, πραγµατικά, θέλει
να κάνει µια σωστή επένδυση.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου
οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Με αυτήν, λοιπόν, την έννοια πιστεύω ότι µπορούµε κάποιες
από αυτές τις παρατηρήσεις να τις δούµε ξανά, διότι µε αυτόν
τον τρόπο θα συµβάλουµε ουσιαστικά στο να λειτουργήσει
αυτός ο νόµος όσο γίνεται πιο αποτελεσµατικά και κυρίως στο να
δηµιουργηθούν προϋποθέσεις που έχουν να κάνουν µε το στόχο
που θέλουµε να υπηρετήσουµε και αυτός ο στόχος δεν είναι
άλλος από µια ανάπτυξη εξωστρεφή, από µια ανάπτυξη που θα
αυξάνει την παραγωγή της χώρας και θα δηµιουργεί πλούτο που
τον έχουµε ανάγκη και ως οικονοµία, αλλά και ως κοινωνία, που
µέσα από αυτήν τη διαδικασία θα µπορέσουµε να διατηρήσουµε
την κοινωνική συνοχή.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
κ. Εµµανουήλ Στρατάκη Βουλευτή Ηρακλείου του ΠΑΣΟΚ.
Κύριοι συνάδελφοι, δέχεστε στο σηµείο αυτό να λύσουµε τη
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συνεδρίαση;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
Με τη συναίνεση του Σώµατος και ώρα 0.43’ λύεται η
συνεδρίαση για σήµερα Τετάρτη 19 Ιανουαρίου 2011 και ώρα
10.00’, µε αντικείµενο εργασιών του Σώµατος: νοµοθετική
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
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εργασία, συνέχιση της συζήτησης επί του σχεδίου νόµου του
Υπουργείου Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας:
«Ενίσχυση Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονοµική Ανάπτυξη,
την Επιχειρηµατικότητα και την Περιφερειακή Συνοχή», σύµφωνα
µε την ηµερήσια διάταξη που σας έχει διανεµηθεί.
ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ

