ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΝΗ’
Πέµπτη 20 Ιανουαρίου 2011
ΘΕΜΑΤΑ
Α. ΕΙ∆ΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
1. Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το 72ο Γυµνάσιο Αθήνας, το 5ο ∆ηµοτικό Σχολείο
Κορυδαλλού, το 19ο ∆ηµοτικό Σχολείο Αχαρνών, το 4ο ∆ηµοτικό Σχολείο Καµατερού, το Γενικό Λύκειο Μαγούλας, το
39ο Γενικό Λύκειο Αθήνας, το Γυµνάσιο Αγίου Γεωργίου
Φθιώτιδας και το 1ο Επαγγελµατικό Λύκειο Λευκάδας, σελ.
4020, 4024, 4027, 4034, 4037, 4046, 4052, 4055
2. Επί του Κανονισµού, σελ. 4024
3. Ανακοινώνεται η παράταση της λειτουργίας της Εξεταστικής Επιτροπής "για τη διερεύνηση της υπόθεσης
«SIEMENS» στο σύνολο της", για την καθαρογραφή και κατάθεση του πορίσµατός της έως τη ∆ευτέρα 24 Ιανουαρίου
2011, σελ. 4056
Β. ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
1. Κατάθεση αναφορών, σελ. 3993 – 3994
2. Απαντήσεις Υπουργών σε ερωτήσεις Βουλευτών, σελ.
3994 – 4012
3. Ανακοίνωση του δελτίου επικαίρων ερωτήσεων της Παρασκευής 21ης Ιανουαρίου 2011, σελ. 4038
4. Συζήτηση επικαίρων ερωτήσεων:
α) Προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, σχετικά µε την
Ελληνική Αεροπορική Βιοµηχανία κ.λπ., σελ. 4013
β) Προς την Υπουργό Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και
Θρησκευµάτων, σχετικά µε τις προθέσεις του Υπουργείου
για την υποστήριξη της διδασκαλίας των Αρχαίων Ελληνικών
και Λατινικών στο εξωτερικό κ.λπ., σελ. 4014
γ) Προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την ανάγκη εύρυθµης λειτουργίας του Οργανισµού Περίθαλψης Ασφαλισµένων ∆ηµοσίου (ΟΠΑ∆) στη
Θεσσαλονίκη κ.λπ., σελ. 4015
δ) Προς τον Υπουργό Οικονοµικών:
i. σχετικά µε τη φορολόγηση των παραγωγών των λαϊκών αγορών κ.λπ., σελ. 4017
ii. σχετικά µε την παραγραφή ανείσπρακτων χρεών προς
το δηµόσιο κ.λπ., σελ. 4020
ε) Προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και
Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, σχετικά µε το δανεισµό της
Περιφέρειας Θεσσαλίας για την πληρωµή αιρετών κ.λπ., σελ.
4019
στ) Προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη:
i. σχετικά µε τις δηλώσεις του πρώην Υπουργού Προστασίας του Πολίτη περί της ΕΥΠ κ.λπ., σελ. 4022
ii. σχετικά µε την αντιµετώπιση του φαινοµένου της λαθροµετανάστευσης στην Πάτρα κ.λπ., σελ. 4024
ζ) Προς την Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για τις αγροτικές συντάξεις
κ.λπ., σελ. 4026
Γ. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
1. Συζήτηση επί των άρθρων και των τροπολογιών του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας
και Ναυτιλίας: "Ενίσχυση Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονοµική Ανάπτυξη, την Επιχειρηµατικότητα και την Περιφερειακή Συνοχή", σελ. 4028
2. Κατάθεση Εκθέσεως ∆ιαρκούς Επιτροπής:
Η ∆ιαρκής Επιτροπή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, ∆ηµόσιας Τάξης
και ∆ικαιοσύνης καταθέτει την έκθεσή της στο σχέδιο νόµου
του Υπουργείου ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων: "Εθνική Σχολή ∆ικαστικών Λειτουργών και άλλες
διατάξεις", σελ. 4037

3. Κατάθεση σχεδίου νόµου:
Οι Υπουργοί Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, Οικονοµικών, Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας,
Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων και ο Αναπληρωτής Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης
κατέθεσαν σχέδιο νόµου: "∆ιαρθρωτικές αλλαγές στο σύστηµα υγείας και άλλες διατάξεις", σελ. 4042
ΟΜΙΛΗΤΕΣ
Α. Επί του Κανονισµού:
ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΣ Β. ,
σελ. 4024
Β. Επί των επικαίρων ερωτήσεων:
ΑΓΑΤΣΑ Α. ,
σελ. 4013
ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ Φ. ,
σελ. 4014, 4015
ΚΑΪΛΗ Ε. ,
σελ. 4015, 4016
ΚΟΥΣΕΛΑΣ ∆. ,
σελ. 4017, 4018, 4021,
4022
ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ Γ. ,
σελ. 4026, 4027
ΜΑΡΚΑΚΗΣ Π. ,
σελ. 4019
ΜΠΕΓΛΙΤΗΣ Π. ,
σελ. 4013, 4014
ΜΩΡΑΪΤΗΣ Ν. ,
σελ. 4026
ΝΑΚΟΣ Α. ,
σελ. 4022, 4023
ΝΤΟΛΙΟΣ Γ. ,
σελ. 4019, 4020
ΟΘΩΝΑΣ Ε. ,
σελ. 4023, 4024, 4025
ΠΑΠΑ∆ΗΜΟΥΛΗΣ ∆. ,
σελ. 4020, 4021
ΣΙΟΥΦΑΣ ∆. ,
σελ. 4014, 4015
ΣΚΥΛΛΑΚΟΣ Α. ,
σελ. 4017, 4018
ΤΙΜΟΣΙ∆ΗΣ Μ. ,
σελ. 4016
ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α. ,
σελ. 4024, 4025
Γ. Επί του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Οικονοµίας,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας:
ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ Κ. ,
σελ. 4040
ΑΜΜΑΝΑΤΙ∆ΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙ∆ΟΥ Ε. , σελ. 4032, 4033, 4048,
4060
ΑΜΟΙΡΙ∆ΗΣ Ι. ,
σελ. 4035, 4036, 4048
ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ Ε. ,
σελ. 4054
ΓΕΙΤΟΝΑΣ Κ. ,
σελ. 4034
ΘΕΟ∆ΩΡΙ∆ΗΣ Η. ,
σελ. 4055
ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ Α. ,
σελ. 4041
ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ Σ. ,
σελ. 4029, 4059
ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Ν. ,
σελ. 4030, 4059
ΚΑΡΑΣΜΑΝΗΣ Γ. ,
σελ. 4053
ΚΑΡΤΑΛΗΣ Κ. ,
σελ. 4045
ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ Π. ,
σελ. 4048, 4049, 4050
ΛΕΒΕΝΤΗΣ Α. ,
σελ. 4056
ΜΑΡΓΕΛΗΣ Σ. ,
σελ. 4047, 4048
ΜΕΡΕΝΤΙΤΗ Α. ,
σελ. 4043
ΜΙΧΟΣ Λ. ,
σελ. 4037
ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ Κ. ,
σελ. 4038, 4039
ΜΠΕΚΙΡΗΣ Μ. ,
σελ. 4042
ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ Χ. ,
σελ. 4051
ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ Α. ,
σελ. 4034, 4050, 4051,
4059
ΣΑΛΑΓΙΑΝΝΗΣ Ν. ,
σελ. 4028, 4059
ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Κ. ,
σελ. 4046
ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ Ε. ,
σελ. 4057
ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ Σ.,
σελ. 4052
ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α. ,
σελ. 4031
ΧΡΥΣΟΧΟΪ∆ΗΣ Μ. ,
σελ. 4034, 4044, 4048,
4050, 4058

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ
ΙΓ’ ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΣΥΝΟ∆ΟΣ Β’
ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΝΗ’
Πέµπτη 20 Ιανουαρίου 2011
Αθήνα, σήµερα στις 20 Ιανουαρίου 2011, ηµέρα Πέµπτη και
ώρα 09.33’ συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολοµέλεια για να συνεδριάσει υπό την
προεδρία της Ε’ Αντιπροέδρου αυτής κ. ΒΕΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΪ∆ΟΥ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση.
Παρακαλείται ο κύριος Γραµµατέας να ανακοινώσει τις αναφορές προς το Σώµα.
(Ανακοινώνονται προς το Σώµα από την κ. Αριάδνη Αγάτσα,
Βουλευτή Βοιωτίας, τα ακόλουθα:
Α. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΝΑΦΟΡΩΝ
1) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε αναφορά, µε την οποία η Ενωµένη Παράταξη Οικονοµολόγων αιτείται την επιχορήγηση των ελευθέρων επαγγελµάτων σε περιοδική και µόνιµη βάση κ.λπ..
2) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται στα έργα
που βρίσκονται σε εξέλιξη σε όλο το Νοµό Αχαΐας και κινδυνεύουν να τιναχθούν στον αέρα.
3) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αφορά την ανάγκη εύρεσης πόρων, προκειµένου να υλοποιηθούν αναπτυξιακά
προγράµµατα όπως η προώθηση του νέου επιχειρησιακού κέντρου στο νότιο τµήµα της Πάτρας,η ανάπλαση του θαλάσσιου
µετώπου κ.λπ..
4) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται στο διορισµό τοπικού υγειονοµικού παράγοντα που διήρκησε για λίγες
ώρες.
5) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται στην άρνηση των µελών του Φαρµακευτικού Συλλόγου Αχαϊας στο
προτεινόµενο ωράριο του Σαββάτου.
6) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας στο οποίο αναφέρεται ότι δύο
ασθενείς από τα Καβάσιλα του Νοµού Ηλείας διεκοµίσθησαν µε
ταξί στο νοσοκοµείο της περιοχής τους λόγω έλλειψης ασθενοφόρων.

7) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αφορά στη διαχείριση
των απορριµµάτων τόσο στην Αττική όσο και στην περιφέρεια
της χώρας.
8) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται στην
ένταξη του αυτοκινητοδροµίου Χαλανδρίτσας στον αναπτυξιακό
νόµο.
9) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αφορά καταγγελίες πολιτών ότι γίνονται παράνοµες αµµοληψίες στον Κράθη ποταµό.
10) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρει ότι ο απερχόµενος ∆ήµαρχος Πατρέων εξέθεσε τον τρόπο λειτουργίας της
Υπηρεσίας Καθαριότητας και την αδυναµία του ∆ηµάρχου να
ασκεί διευθυντικό δικαίωµα.
11) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας στο οποίο αναφέρεται ότι το
έργο του ∆ιοικητηρίου Αχαΐας έχει πέσει και αυτό στη δίνη της
οικονοµικής κρίσης.
12) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο υποστηρίζει ότι οι λεγόµενες µεγάλες µεταρρυθµίσεις και αλλαγές της ελληνικής
Κυβέρνησης δεν αποτελούν µονόδροµο.
13) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται στην
έντονη ανησυχία των γονέων και κηδεµόνων των µαθητών - αθλητών του αθλητικού σχολείου λόγω των σοβαρών προβληµάτων
που δηµιουργήθηκαν από τις οικονοµικές περικοπές.
14) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αφορά στην κατάργηση παραπληγικού επιδόµατος που δικαιούται κατάκοιτη
ηλικιωµένη στην Πάτρα.
15) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται στο γεγονός ότι τα δύο δηµοτικά κοιµητήρια της Πάτρας κινδυνεύουν να
µείνουν χωρίς ψάλτες επειδή δεν ανανεώθηκαν οι συµβάσεις από
την απερχόµενη αρχή.
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16) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται στην προσπάθεια µιας εθελοντικής ένωσης πολιτών της Πάτρας για την
αναβάθµιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων µε την διαµόρφωση ποδηλατοδρόµων, πεζόδροµων κ.λπ..

27) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται στην έλλειψη κατάλληλης σήµανσης στη διασταύρωση των οδών
Σολωµού και Ολυµπίου στην Πάτρα, µε αποτέλεσµα να γίνονται
πολλά ατυχήµατα.

17) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται στην αναγκαιότητα εγκατάστασης συστηµάτων ασφαλείας στις πόρτες
εισόδου στο δικαστικό µέγαρο της Πάτρας.

28) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται στους κινδύνους που δηµιουργεί για τους γείτονες η ύπαρξη χαλάσµατος
στην οδό Πανεπιστηµίου 456, στα Μποζαΐτικα και στην ανάγκη
παρέµβασης εισαγγελέα.

18) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αφορά στη γραφειοκρατία που καθυστερεί την επιδιόρθωση ελαττωµατικών
σιδηροδροµικών γραµµών στο δίκτυο της Πελοποννήσου.
19) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται στην απίστευτη συµπεριφορά των αρχαιολόγων του ΚΑΣ που αρνήθηκαν
να παραχωρήσουν το χώρο για την προγραµµατισµένη συναυλία του Ντέµη Ρούσου.
20) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται στην άρνηση της πολιτείας να δηµιουργήσει στην πόλη της Πάτρας
µουσείο ενθυµηµάτων, στο σπίτι που γεννήθηκε ο Κωστής Παλαµάς.
21) Ο Βουλευτής Β’ Αθηνών κ. ΦΩΤΙΟΣ - ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ ΚΟΥΒΕΛΗΣ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Εκτελεστική Επιτροπή της ΠΟΕ-ΟΤΑ αιτείται την έκδοση κοινής υπουργικής
απόφασης που θα καθορίζει το επίδοµα θέσης ευθύνης για το
ένστολο προσωπικό της ∆ηµοτικής Αστυνοµίας, όπως ορίζεται
στις διατάξεις του ν. 3731/2008.
22) Ο Βουλευτής Ευβοίας κ. ΣΥΜΕΩΝ ΚΕ∆ΙΚΟΓΛΟΥ κατέθεσε
αναφορά µε την οποία ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεµόνων του
Λυκείου Λίµνης Νοµού Εύβοιας αιτείται την τοποθέτηση καθηγητή στη βιβλιοθήκη του Γυµνασίου Λίµνης, ∆ήµου Μαντουδίου.
23) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται στην οδηγία του ΕΣΡ για τις διαφηµίσεις των συνδυασµών των υποψηφίων
στις περιφερειακές και δηµοτικές εκλογές.
24) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται στην
ύπαρξη σοβαρών προβληµάτων στους αξονικούς τοµογράφους
του Πανεπιστηµιακού Νοσοκοµείου Πατρών και στο Νοσοκοµείο «Αγ. Ανδρέας» και στην ανάγκη εξασφάλισης και δεύτερων
µηχανηµάτων.
25) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΜΙΧΑΗΛ ΜΠΕΚΙΡΗΣ κατέθεσε
δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αφορά στην ταλαιπωρία των
κατοίκων των Καλαβρύτων που πρέπει να µετακινούνται µέχρι
την Πάτρα για να πληρώνουν του ληξιπρόθεσµους λογαριασµούς.
26) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται στην
ένταση που έχει δηµιουργηθεί από την άγρια συµπλοκή φοιτητών στο κτήριο των µηχανολόγων.

29) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΜΙΧΑΗΛ ΜΠΕΚΙΡΗΣ κατέθεσε
δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αφορά σε καταγγελίες των
φαρµακοποιών της Αχαΐας ότι οι προµηθεύτριες εταιρείες
ασκούν έµµεσα πιέσεις στην αγορά για να ανεβάσουν την τιµή
των φαρµάκων και παράλληλα εξάγουν τα φτηνά φάρµακα σε
χώρες που είναι ακριβότερα.
30) Ο Βουλευτής Αχαΐας κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ κατέθεσε δηµοσίευµα εφηµερίδας το οποίο αναφέρεται στα ασφαλιστικά µέτρα κατά του ΟΣΕ που κατέθεσε ο Συνήγορος του
Υπεραστικού ΚΤΕΛ του Νοµού Αχαΐας, λόγω της διακοπής του
δροµολογίου του οργανισµού.
31) Η Βουλευτής Τρικάλων κ. ΑΘΑΝΑΣΙΑ (ΣΟΥΛΑ) ΜΕΡΕΝΤΙΤΗ κατέθεσε αναφορά µε την οποία το διοικητικό συµβούλιο της Ένωσης Ξενοδόχων Νοµού Μαγνησίας εκφράζει τη
δυσαρέσκεια του για το νέο αναπτυξιακό νόµο ο οποίος αποκλείει από τα επενδυτικά κίνητρα την ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισµό ξενοδοχειακών µονάδων που δεν ανήκουν ή δεν
αναβαθµίζονται σε κατηγορία τουλάχιστον τεσσάρων αστεριών.
32) Η Βουλευτής Τρικάλων κ. ΑΘΑΝΑΣΙΑ (ΣΟΥΛΑ) ΜΕΡΕΝΤΙΤΗ κατέθεσε αναφορά µε την οποία ο ∆ήµαρχος Τρικκαίων
Νοµού Τρικάλων αιτείται την αλλαγή των κριτηρίων µοριοδότησης για την καλύτερη επιλογή προσωπικού µέσω του διαγωνισµού ΑΣΕΠ.
33) Η Βουλευτής Α’ Αθηνών κ. ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ (ΕΛΙΖΑ) ΒΟΖΕΜΠΕΡΓΚ κατέθεσε αναφορά µε την οποία η Οµοσπονδία Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδος (ΟΙΕΛΕ) αιτείται την
απόσυρση της τροπολογίας του Υπουργείου Παιδείας που επεκτείνει το δικαίωµα παροχής άδειας ίδρυσης φροντιστηρίων και
Κέντρων Ξένων Γλωσσών σε οποιαδήποτε επιχείρηση της χώρας
ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε να µπορεί να παρέχει και εκπαιδευτικές υπηρεσίες.
34) Η Βουλευτής Α’ Αθηνών κ. ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ (ΕΛΙΖΑ) ΒΟΖΕΜΠΕΡΓΚ κατέθεσε αναφορά µε την οποία οι διοριστέοι εκπαιδευτικοί του ΑΣΕΠ 2008 καταγγέλλουν το Υπουργείο Παιδείας
ότι παρανόµως δεν διόρισε όλους τους διοριστέους εκπαιδευτικούς του ΑΣΕΠ 2008, ενώ υπήρχαν οι πιστώσεις για τους διορισµούς τους.
Β. ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΣΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ
1. Στην µε αριθµό 6188/16-11-2010 ερώτηση των Βουλευτών
κυρίων Κουβέλη Φωτίου - Φανούριου, Λεβέντη Αθανάσιου, Τσούκαλη Νικολάου, Ψαριανού Γρηγορίου δόθηκε µε το υπ’ αριθµ.
995/4-1-2011 έγγραφο από τον Υφυπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης η ακόλουθη απάντηση:

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΝH’ - 20 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011

3995

3996

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΝH’ - 20 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011

2. Στην µε αριθµό 7203/3-12-2010 ερώτηση του Βουλευτή κ.
Κουβέλη Φωτίου-Φανουρίου δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. 55420/ΕΥΣ
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7386/04-01-2011 έγγραφο από τον Υφυπουργό Οικονοµίας,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας η ακόλουθη απάντηση:
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΝH’ - 20 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011
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4000

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΝH’ - 20 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011

3. Στην µε αριθµό 7500/25-11-2010 ερώτηση του Βουλευτή κ.
Βελόπουλου Κυριάκου δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. ∆15/Γ/130/04-01-
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2011 έγγραφο από τον Υφυπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιµατικής Αλλαγής η ακόλουθη απάντηση:
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΝH’ - 20 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011

4. Στην µε αριθµό 7640/10-12-2010 ερώτηση του Βουλευτή κ.
Κοραντή Ιωάννη δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. 1001279/1369/04-01-
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2011 έγγραφο από τον Υφυπουργό Οικονοµικών η ακόλουθη
απάντηση:
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5. Στην µε αριθµό 7806/14-12-2010 ερώτηση του Βουλευτή κ.
Μουσουρούλη Κωνσταντίνου δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. 6611/365/

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

04-01-2011 έγγραφο από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη
η ακόλουθη απάντηση:

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΝH’ - 20 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011
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6. Στην µε αριθµό 7878/15-12-2010 ερώτηση του Βουλευτή κ.
Ανατολάκη Γεωργίου δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. ∆5/ΗΛ/Β/ Φ6/217/

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

62/04-01-2011έγγραφο από τον Υφυπουργό Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής η ακόλουθη απάντηση:

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

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΝH’ - 20 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011

7. Στην µε αριθµό 7890/16-12-2010 ερώτηση του Βουλευτή κ.
Εµινίδη Σάββα δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. ΤΚΕ/Φ2/114/04-01-2011
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έγγραφο από τον Υφυπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και
Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης η ακόλουθη απάντηση:
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΝH’ - 20 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011

8. Στις µε αριθµό 7903/16-12-2010 και 7959/17-12-2010 ερωτήσεις των Βουλευτών κυρίων Βελόπουλου Κυριάκου και Αϊβαλιώτη Κωνσταντίνου δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. 7017/4/ 12320/
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04-1-2011 έγγραφο από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη
η ακόλουθη απάντηση:
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9. Στην µε αριθµό 8009/17-12-2010 ερώτηση των Βουλευτών
κυρίων Γεωργιάδη Σπυρίδωνος-Άδώνιδος και Πλεύρη Αθανασίου

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

δόθηκε µε το υπ’ αριθµ. 7017/4/12340/04-01-2011 έγγραφο από
τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη η ακόλουθη απάντηση:

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΝH’ - 20 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011
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10. Στην µε αριθµό ΑΠ 8300/23-12-2010 ερώτηση του Βουλευτή κ. Βελόπουλου Κυριάκου δόθηκε µε το υπ’ αριθµ.
∆7/ΦΒουλές/28293 π.ε./4640 π.ε./04-01-2011 έγγραφο από τον

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Υφυπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής
η ακόλουθη απάντηση:

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΝH’ - 20 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011

ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαίδου): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι εισερχόµαστε στη συζήτηση των
ΕΠΙΚΑΙΡΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ
Επίκαιρες ερωτήσεις πρώτου κύκλου:
Πρώτα θα συζητηθεί η πρώτη µε αριθµό 400/17-1-2011 επίκαιρη ερώτηση της Βουλευτού του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού
Κινήµατος κ. Αριάδνης Αγάτσα προς τους Υπουργούς Οικονοµικών και Εθνικής Άµυνας, σχετικά µε την Ελληνική Αεροπορική
Βιοµηχανία κ.λπ..
Κυρία Αγάτσα, έχετε δύο λεπτά για να παρουσιάσετε την ερώτησή σας.
ΑΡΙΑ∆ΝΗ ΑΓΑΤΣΑ: Αξιότιµοι κύριοι Υπουργοί, κυρία Πρόεδρε, είναι γνωστό ότι η Αεροπορική Βιοµηχανία είναι η µοναδική
βιοµηχανία στη χώρα µας. Ιδρύθηκε πριν από τριάντα τρία χρόνια, εδρεύει στην Τανάγρα και ξεκίνησε έχοντας συνεργασία
µόνο µε την Πολεµική Αεροπορία. Έκτοτε, οι συνεργασίες έγιναν πολλές µε µεγάλες κατασκευαστικές εταιρείες σ’ ολόκληρο
τον κόσµο. Αναφέρω για παράδειγµα τις Ηνωµένες Πολιτείες, τη
Γαλλία, όπως και χώρες από την περιοχή της Αραβίας.
Κύριε Υπουργέ, η βιοµηχανία αυτή αποτελεί και διασφαλίζει
την εθνική µας οικονοµία, καθώς και την αµυντική µας δύναµη
ως χώρα. Ήθελα να σας αναφέρω τα εξής, αν και είναι λίγο-πολύ
γνωστά. Η βιοµηχανία αυτή είχε τρεις χιλιάδες άτοµα εξειδικευµένο προσωπικό υψηλής τεχνογνωσίας και αυτήν τη στιγµή, µετά
από συνταξιοδοτήσεις που έγιναν, έφτασε να έχει χίλια εννιακόσια άτοµα προσωπικό, ενώ έως το τέλος του 2012, του επόµενου
έτους δηλαδή, θα έχουν αποχωρήσει άλλα πεντακόσια άτοµα.
Θα έχουν µείνει, δηλαδή, χίλια τετρακόσια άτοµα σε µια βιοµηχανία που -επαναλαµβάνω- απαιτείται εξειδικευµένο προσωπικό.
Παράλληλα, έως το 2015 υπάρχει υπογεγραµµένο και ανεκτέλεστο έργο της τάξεως των 900 εκατοµµυρίων ευρώ µε µεγάλες
κατασκευαστικές εταιρείες.
Είναι πολύ θετικό ότι η ΕΑΒ, όπως έχετε δηλώσει, θα διατηρήσει το δηµόσιο χαρακτήρα της και αυτό είναι σηµαντικό για
την προοπτική της και την ανάπτυξή της.
Ωστόσο, κύριε Υπουργέ, εάν δεν προσληφθεί προσωπικό εξειδικευµένο, προκειµένου να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της βιοµηχανίας και τις υπογεγραµµένες συµβάσεις, υπάρχει πάρα πολύ
µεγάλο πρόβληµα και υπάρχει πάρα πολύ µεγάλη ανησυχία και
σε επίπεδο εθνικό, αλλά και σε επίπεδο εντός της ελληνικής βιοµηχανίας.
Θα ήθελα, λοιπόν, να ρωτήσω, τι προτίθεται να πράξει η Κυβέρνηση µε τις προσλήψεις του αναγκαίου προσωπικού, ώστε η
Ελληνική Αεροπορική Βιοµηχανία να συνεχίσει απρόσκοπτα και
χωρίς προβλήµατα τη δραστηριότητά της;
Υπάρχει συγκεκριµένος και εξειδικευµένος κυβερνητικός προγραµµατισµός, ώστε η ΕΑΒ να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις
της, αναφορικά µε το υπογεγραµµένο έργο ύψους 900 εκατοµµυρίων ευρώ;
Πότε έχουν προγραµµατιστεί να διενεργηθούν οι απαραίτητες
προσλήψεις του προσωπικού της ΕΑΒ;
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Στην ερώτηση της κ.
Αγάτσα θα απαντήσει ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Άµυνας κ. Παναγιώτης Μπεγλίτης.
Έχετε το λόγο, κύριε Υπουργέ.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΕΓΛΙΤΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Άµυνας): Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρία συνάδελφε, ευχαριστώ ιδιαίτερα για την ερώτηση που
υποβάλλετε στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας, που αποτελεί επιβεβαίωση και του έκδηλου ενδιαφέροντος,
βεβαίως, και από εσάς προσωπικά ως Βουλευτή του Νοµού Βοιωτίας, περιοχή όπου χωροταξικά βρίσκεται η Ελληνική Αεροπορική Βιοµηχανία, αλλά και γενικότερα των συναδέλφων
Βουλευτών για την προοπτική και το αναπτυξιακό µέλλον µιας
εξαιρετικά σηµαντικής για την εθνική άµυνα και την ελληνική οικονοµία, αµυντικής βιοµηχανίας όπως είναι η Ελληνικής Αεροπορική Βιοµηχανία.
Η ερώτησή σας, αντιλαµβάνοµαι, έρχεται σε συνέχεια µιας ευ-
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ρύτατης ενηµέρωσης και ανταλλαγής απόψεων που έγινε πρόσφατα στην αρµόδια ∆ιαρκή Επιτροπή Εξωτερικών και Άµυνας
του Ελληνικού Κοινοβουλίου, όπου είχα την ευκαιρία και τη δυνατότητα να ενηµερώσω την επιτροπή και τα µέλη της για τα
προβλήµατα, αλλά και τις δυνατότητες και τις προοπτικές της
Ελληνικής Αεροπορικής Βιοµηχανίας.
Τα στοιχεία που θέτετε υπ’όψιν του Κοινοβουλίου στην ερώτησή σας είναι πράγµατι σωστά. Προέρχονται από την έρευνά
µας, αλλά και από συνεχή –θα έλεγα- εναγώνια αιτήµατα που µας
έχει υποβάλλει και σ’ εµάς ως πολιτική ηγεσία του Υπουργείου
Εθνικής Άµυνας, αλλά και στο συναρµόδιο Υπουργείο Οικονοµικών, ο διευθύνων σύµβουλος και η διοίκηση της ΕΑΒ.
Πράγµατι, τα τελευταία χρόνια διαπιστώνουµε µια σηµαντική
εκροή εξειδικευµένου προσωπικού, µια αιµορραγία εξειδικευµένου επιστηµονικού και τεχνικού προσωπικού στην ΕΑΒ, αποτέλεσµα της ολοκλήρωσης του εργασιακού βίου, των συνταξιοδοτήσεων, πρόωρων ή µη, γεγονός που έχει δηµιουργήσει τεράστια προβλήµατα στην καθηµερινή λειτουργία µιας εταιρείας.
Ενώ, γενικά θα έλεγα ότι η αµυντική βιοµηχανία παρουσιάζει δοµικά και διαρθρωτικά προβλήµατα, στη συγκεκριµένη περίπτωση
της ΕΑΒ έχουµε µια εταιρεία µε ενσωµατωµένη υψηλού επιπέδου τεχνογνωσία και τεχνολογία, µε γραµµές παραγωγής που
την καθιστούν συγκριτικά πλεονεκτική έναντι άλλων ανταγωνιστικών εταιρειών στον ευρωπαϊκό χώρο, αλλά και στον ευρύτερο
διεθνή χώρο.
Σήµερα έχουµε χίλιους εννιακόσιους εργαζόµενους. ∆εν φτάνουν για την ΕΑΒ. Και αυτό το λέω µετά λόγου γνώσεως και το
έχω θέσει επανειληµµένα και προς τον αρµόδιο Υπουργό Οικονοµικών, αλλά και προς τον Πρωθυπουργό, έτσι ώστε να ολοκληρωθεί η διαδικασία πρόσληψης µέσω ΑΣΕΠ των ογδόντα
πρώτων εξειδικευµένων εργατοτεχνιτών και αποφοίτων πανεπιστηµίων και ανωτέρων τεχνικών σχολών και επίσης, να δοθεί η
άδεια από το Υπουργείο Οικονοµικών, ώστε να ξεκινήσει η διαδικασία µέσω του ΑΣΕΠ για την πρόσληψη και άλλων εκατόν εξήντα επτά εργαζοµένων, προκειµένου να καλυφθούν οι πρώτες
ανάγκες των διακοσίων σαράντα επτά, όπως είχε σχεδιάσει στο
επιχειρησιακό σχέδιο και πρόγραµµα η διοίκηση της ΕΑΒ.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υπουργού)
Αυτό δεν έχει καταστεί δυνατό λόγω της οικονοµικής συγκυρίας, λόγω του θεσµικού πλαισίου που έχει ψηφιστεί από τη
Βουλή για τις προσλήψεις. Αυτό σας λέω µε απόλυτη ειλικρίνεια
-όπως το είπα και στην αρµόδια επιτροπή της Βουλής- δηµιουργεί τεράστια προβλήµατα, λειτουργικά και επιχειρησιακά στην
εταιρεία.
Ποιο είναι το αποτέλεσµα; Το αποτέλεσµα είναι σήµερα η διοίκηση, µε το πράσινο φως που της έχουµε δώσει να προχωρεί
στην πρόσληψη υπεργολαβικού, υπενοικιαζόµενου, εξειδικευµένου, εργατοτεχνικού προσωπικού. Αυτή είναι µια αναγκαστική
επιλογή. Είναι µια επιλογή ανάγκης προσωρινού χαρακτήρα,
προκειµένου να καλυφθούν οι εργατοτεχνικές ανάγκες της επιχείρησης. Το θέλουµε αυτό; Κυρία συνάδελφε, σας λέω ότι πολιτικά, ιδεολογικά, επιχειρησιακά –αν θέλετε- εγώ διαφωνώ. Είµαι
όµως, αναγκασµένος να συναινέσω σ’ αυτήν την προσωρινή
λύση, προκειµένου να µην απαξιωθεί παραγωγικά η εταιρεία,
προκειµένου να µην απαξιωθεί από την πλευρά της εκτέλεσης
έργου, το οποίο έχει αναλάβει και όπως σωστά είπατε είναι σηµαντικού ύψους. Ξεπερνάει τα οκτακόσια πενήντα εκατοµµύρια
µέχρι το 2015.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Πρέπει να ολοκληρώσετε, σας παρακαλώ. Έχετε και τη δευτερολογία σας.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΕΓΛΙΤΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Άµυνας): Ολοκληρώνω, κυρία Πρόεδρε.
Κάνουµε µια µεγάλη προσπάθεια. Προσδοκούµε και στη δική
σας συµπαράσταση και βοήθεια, έτσι ώστε να ξεπεραστεί ένα
σοβαρό πρόβληµα για τη συνέχιση της οµαλής λειτουργίας της
εταιρείας.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Σας ευχαριστώ.
Το λόγο έχει η ερωτώσα Βουλευτής κ. Αριάδνη Αγάτσα.
ΑΡΙΑ∆ΝΗ ΑΓΑΤΣΑ: Κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστούµε. Όντως
έχει γίνει συζήτηση στην αρµόδια Επιτροπή Άµυνας και Εξωτε-
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ρικών της Βουλής, και µας είχατε εκθέσει και τότε τα προβλήµατα που αντιµετωπίζετε. Κρατάω την ειλικρινή σας δήλωση ότι
δεν φτάνουν για την ΕΑΒ οι εργαζόµενοι που έχουν εναποµείνει
και είναι ανάγκη απαιτητή των καιρών να προσληφθούν και άλλοι
εργαζόµενοι εξειδικευµένου προσωπικού.
Ας ελπίσουµε, κύριε Υπουργέ, ότι πολύ σύντοµα θα ξεπεραστούν οι όποιες δυσκολίες υπάρχουν µε το Υπουργείο Οικονοµικών, προκειµένου να προχωρήσουµε στις αναγκαίες προσλήψεις, γιατί αυτό πρωτίστως είναι εθνικό θέµα.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Σας ευχαριστώ.
Το λόγο έχει ο κύριος Υπουργός για τρία λεπτά.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΕΓΛΙΤΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Άµυνας): Κυρία συνάδελφε, η δική σας ευαισθησία και η
δική σας αγωνία συναντά την ευαισθησία και την αγωνία της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας. Επιχειρούµε,
σε συνεργασία µε το Υπουργείο Οικονοµικών, να βρούµε την πιο
αποτελεσµατική λύση, ενδεχοµένως και µέσω µετατάξεων από
άλλες επιχειρήσεις του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα. Γεγονός
είναι, όµως, ότι τα κενά σε εργατοτεχνικό προσωπικό πρέπει να
συµπληρωθούν
Αν θέλουµε να στηρίξουµε –και θέλουµε να στηρίξουµε- ως
Κυβέρνηση και ως Υπουργείο Άµυνας την Ελληνική Αεροπορική
Βιοµηχανία, το πρόβληµα αυτό πρέπει να λυθεί. Όπως σας είπα,
η εταιρεία έχει ένα υπογεγραµµένο συµβατικό έργο πάνω από
οκτακόσια πενήντα εκατοµµύρια, που ενδεχοµένως να ξεπεράσει
το ένα δισεκατοµµύριο, µε µεγάλες πολυεθνικές εταιρείες των
Ηνωµένων Πολιτειών, όπως είναι η Λόκχιντ Μάρτιν, µε τις πολεµικές αεροπορίες χωρών του ευρύτερου αραβικού κόσµου, µε
ευρωπαϊκές αµυντικές βιοµηχανίες και δεν έχουµε καµµία διάθεση να απαξιώσουµε την εταιρεία. Άρα, θα βρούµε λύση µέσα
στο ευρύτερο θεσµικό πλαίσιο που έχει συµφωνηθεί από την Κυβέρνηση, στο πλαίσιο της αρχής «µία πρόσληψη για πέντε αποχωρήσεις», δεδοµένου ότι η ΕΑΒ είναι ανώνυµη εταιρεία, άρα
∆ΕΚΟ και υπόκειται στο ν.3429/2005. Θα βρούµε λύσεις. Είµαστε, όπως σας είπα, σε επαφή µε την ηγεσία του Υπουργείου Οικονοµικών και πιστεύω ότι πολύ σύντοµα θα µπορούµε να σας
ενηµερώσουµε για τα αποτελέσµατα αυτής της συνεργασίας.
Μου δίνετε την ευκαιρία να επαναλάβω αυτό που είπα και στην
αρµόδια επιτροπή ότι για εµάς η ΕΑΒ είναι η ναυαρχίδα της αµυντικής βιοµηχανίας του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα. Αυτό δεν σηµαίνει ότι για την πολιτική της Κυβέρνησης µόνο οι δηµόσιου
χαρακτήρα αµυντικές βιοµηχανίες θα τύχουν της υποστήριξής
µας. Πολιτική µας είναι να ακολουθήσουµε µια ισόρροπη προσέγγιση, τόσο για το δηµόσιο τοµέα, όσο και για τον ιδιωτικό
τοµέα, µε δεδοµένο ότι και στον ιδιωτικό τοµέα ανήκουν αµυντικές βιοµηχανίες, οι οποίες έχουν υψηλή τεχνολογία και τεχνογνωσία, εξωστρεφή χαρακτήρα και δηµιουργούν καθηµερινά
υψηλής ποιότητας θέσεις εργασίας.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υπουργού)
Έχουµε όµως, µια µεγαλύτερη ευθύνη για τις αµυντικές βιοµηχανίες του δηµόσιου τοµέα. Εκεί ρίχνουµε το βάρος µας, έτσι
ώστε να εξορθολογιστούν οι λειτουργικές τους δαπάνες, να µειωθούν τα χρέη τους, να λύσουµε και άλλα επιµέρους προβλήµατα για τα οποία σας ενηµέρωσα στην αρµόδια επιτροπή,
προκειµένου να καταστούν ανταγωνιστικές, να δώσουν µια σηµαντική µάχη σ ένα εξαιρετικά ανταγωνιστικό χώρο, όπως είναι
ο χώρος των αµυντικών βιοµηχανιών και της παραγωγής αµυντικών προϊόντων και υπηρεσιών.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υπουργού)
Είµαι όχι απλά αισιόδοξος, αλλά είµαι βέβαιος για την ΕΑΒ µε
το ισχυρό διεθνές brand name που διαθέτει, αποτέλεσµα και σωστών υπηρεσιακών επιλογών, αλλά και της σοβαρής δουλειάς
που γίνεται από το εργατοτεχνικό και επιστηµονικό της προσωπικό. Και θα ήθελα να αποδώσω τιµή σε όλους αυτούς τους εργαζόµενους που υπερασπίζονται καθηµερινά την υψηλή
λειτουργική και παραγωγική προστιθέµενη αξία της εταιρείας
και να πω σε όλους ότι η ΕΑΒ έχει αναπτυξιακό µέλλον, η ΕΑΒ δεν είναι υπερβολή να πούµε- αποτελεί την ναυαρχίδα της ελλη-
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νικής αµυντικής βιοµηχανίας µε ισχυρά πλεονεκτήµατα και εξωστρεφή χαρακτηριστικά. Υπερασπιζόµαστε το δηµόσιο χαρακτήρα της ΕΑΒ. Από την πλευρά µας, στη βάση του επιχειρησιακού σχεδιασµού προωθούµε κάθε µορφής στρατηγικής εταιρικής σχέσης που θα ενδυναµώσει την ΕΑΒ και θα διασφαλίσει
και υπερασπιστεί το δηµόσιο χαρακτήρα της.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Και εµείς ευχαριστούµε.
Σειρά έχει η δεύτερη µε αριθµό 402/17-1-2011 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτής της Νέας ∆ηµοκρατίας κ. ∆ηµήτριου Σιούφα προς την Υπουργό Παιδείας, ∆ιά Βίου Μάθησης και
Θρησκευµάτων, σχετικά µε τις προθέσεις του Υπουργείου για
την υποστήριξη της διδασκαλίας των Αρχαίων Ελληνικών και Λατινικών στο εξωτερικό κ.λπ..
Κύριε Πρόεδρε, µπορείτε να παρουσιάσετε την ερώτησή σας.
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΙΟΥΦΑΣ: Κυρία Πρόεδρε, στη Μεγάλη Βρετανία έχει ξεκινήσει µια εκστρατεία για την εισαγωγή στο εκπαιδευτικό της σύστηµα των Αρχαίων Ελληνικών και των Λατινικών
που αποτελούν τη βάση της κλασικής παιδείας, όχι µόνο στην
πατρίδα µας, αλλά και σχεδόν σε’ ολόκληρο τον κόσµο.
Ξεκίνησε µια εκστρατεία µε επικεφαλής τον ∆ήµαρχο του Λονδίνου, αλλά και προσωπικότητες των γραµµάτων της Μεγάλης
Βρετανίας, για να συγκεντρωθούν χορηγίες, ώστε η βρετανική
µαθητιώσα νεολαία να έρθει σ’ επαφή µε το µοναδικό πλούτο της
Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσης και των Λατινικών.
Στην ερώτηση που απηύθυνα προς το Υπουργείο ζητούσα και
ζητώ να πληροφορηθώ αν τέτοιου είδους εκστρατείες θα τύχουν
υποστήριξης από το Υπουργείο Παιδείας, αν στα σχέδια της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας υπάρχει ένας γενικότερος σχεδιασµός για την αναβίωση των κλασικών σπουδών και
τη µελέτη της Ελληνικής Φιλοσοφίας και της Ελληνικής Ιστορίας
διά των Αρχαίων Ελληνικών και επίσης, αν στους σχεδιασµούς
του Υπουργείου περιλαµβάνεται η ενίσχυση της διδασκαλίας των
Αρχαίων Ελληνικών και των Λατινικών στο ελληνικό εκπαιδευτικό
σύστηµα.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Ευχαριστούµε.
Στην ερώτηση του κ. Σιούφα θα απαντήσει η Αναπληρωτής
Υπουργός Παιδείας, ∆ιά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων κ.
Φώφη Γεννηµατά.
Κυρία Υπουργέ, έχετε το λόγο.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ (Αναπληρωτής Υπουργός Παιδείας,
∆ιά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων): Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε Σιούφα, το Υπουργείο Παιδείας είναι διαχρονικά αρωγός σε πολλές προσπάθειες που γίνονται ανά τον κόσµο για την
προώθηση της ελληνικής γλώσσας είτε πρόκειται για την Αρχαία
Ελληνική είτε για τη Νέα Ελληνική.
Το Υπουργείο Παιδείας, ∆ιά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων προωθεί την ελληνόγλωσση εκπαίδευση σ’ όλο τον κόσµο,
είτε µέσω ελληνικών σχολείων είτε µέσω των τµηµάτων ελληνικής
γλώσσας είτε µε την αποστολή εκπαιδευτικού δυναµικού αυξηµένων προσόντων σε έδρες πανεπιστηµίων του εξωτερικού.
Είναι εξαιρετικά σηµαντικό το γεγονός ότι ακόµα και σήµερα
τα πολιτιστικά, ανθρωπιστικά και µορφωτικά οφέλη της κλασικής
παιδείας αναγνωρίζονται διεθνώς και για το λόγο αυτό υπάρχουν
έδρες Ελληνικών σε πολλά πανεπιστήµια του εξωτερικού. Ειδικότερα στο Ηνωµένο Βασίλειο στηρίζουµε, µε τρεις αποσπασµένους εκπαιδευτικούς, αντίστοιχες πανεπιστηµιακές έδρες.
Είναι προφανές ότι θα συνεχίσουµε να στηρίζουµε µε κάθε
τρόπο και µάλιστα σ’ ένα νέο και πιο συστηµατικό, αλλά και εξορθολογισµένο πλαίσιο, όλες εκείνες τις προσπάθειες που συµβάλλουν στην προώθηση του ελληνικού πολιτισµού και των
κλασικών γραµµάτων. Ήδη έχω δώσει εντολή στις αρµόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου µας να διερευνήσουν, σε συνεργασία µε
τις ελληνικές διπλωµατικές αρχές, αλλά και το συντονιστικό γραφείο εκπαίδευσης του Λονδίνου, τις δυνατότητες και τους τρόπους στήριξής µας προς τη συγκεκριµένη εκστρατεία.
Την ίδια ώρα θέλω να σας ενηµερώσω ότι το Υπουργείο Παιδείας ετοιµάζεται να προχωρήσει σε νοµοθετική ρύθµιση για την
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ελληνόγλωσση εκπαίδευση που θα ευνοεί την ανάπτυξη προγραµµάτων γλώσσας και πολιτισµού και θα καθιερώνει συνεργασία µε ξένους φορείς και συναρµόδια Υπουργεία για την
προώθηση και ενίσχυση των ελληνικών σπουδών και την εισαγωγή της ελληνικής γλώσσας και παιδείας στα εκπαιδευτικά συστήµατα του εξωτερικού.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Σας ευχαριστώ.
Το λόγο έχει ο ερωτών Βουλευτής κ. Σιούφας.
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΙΟΥΦΑΣ: Θεωρώ την απάντηση της κυρίας
Υπουργού ως θετική, γιατί πράγµατι η αναγνώριση αυτών των
πρωτοβουλιών, που αναφέρονται στην ερώτησή µου, πρέπει να
τύχουν στήριξης από την ελληνική πολιτεία και το αρµόδιο
Υπουργείο.
∆εν µου απαντήσατε όµως, κυρία Υπουργέ, για το τι σκέπτεστε
να κάνετε για τη διεύρυνση της διδασκαλίας των Αρχαίων Ελληνικών και των Λατινικών στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα.
Θα µου επιτρέψετε, όµως, µε αφορµή τη συζήτηση αυτή ν’
αναφέρω και τα πολιτιστικά και οικονοµικά οφέλη που έχει η πατρίδα µας από την ελληνική γραµµατεία, όπως αυτή διδάσκεται
στο εξωτερικό, είτε στις κοινότητες του ελληνισµού της διασποράς είτε αυτόνοµα στα εκπαιδευτικά συστήµατα µε δικές τους
πρωτοβουλίες, όπου αλλού έχουµε µια ανάπτυξη και αλλού µια
υποχώρηση.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κυρία Πρόεδρε, τα παγκόσµια
δώρα προς την ανθρωπότητα από αυτήν τη χώρα –και θα µου
επιτρέψετε εν τάχει να κάνω µια αναφορά- είναι πρώτα απ’ όλα
το παγκόσµιο µόνιµο δώρο του δηµοκρατικού πολιτεύµατος.
Είναι η λέξη που προφέρουν καθηµερινά και µε την οποία ζουν δισεκατοµµύρια άνθρωποι στον πλανήτη εκεί που υπάρχει δηµοκρατία, αλλά και όσοι προσβλέπουν στο δηµοκρατικό πολίτευµα
σ’ ολόκληρο τον κόσµο.
Επίσης είναι ο όρκος του Ιπποκράτη που δίνεται σε όλες τις
ιατρικές σχολές σ’ όλον τον πλανήτη, είναι οι περισσότερες ονοµασίες στην Ιατρική, την Αστρονοµία, είναι η θεµελίωση όλων
των επιστηµών, των τεχνών, της Φιλοσοφίας, όπως και η µοναδική Ελληνική Μυθολογία. Όλα αυτά έχουν ως βάση τα Αρχαία
Ελληνικά.
∆ιάβασα πρόσφατα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κυρία Πρόεδρε, ένα άρθρο στην εφηµερίδα «ΤΑ ΝΕΑ», του κ. Ρούσσου
Βρανά για τον καθηγητή Ογκουστίν Ντε Μιέρ, ο οποίος είπε ότι
τα Ελληνικά και τα Λατινικά είναι οι καλύτεροι φορείς της ισότητας.
Με αφορµή τη µεγάλη απώλεια της µεγάλης ελληνίστριας Ζακλίν Ντε Ροµιγί, θα µου επιτρέψετε να αναφέρω µια αποστροφή
από κάτι που είχε πει: «Αυτό που λάτρεψα στα ελληνικά κείµενα
είναι η συνάντηση µε τη γέννηση της έλλογης σκέψης, έκρηξη
φωτός που πρωτοφάνηκε σ’ ένα κόσµο αµήχανο και σκοτεινό».
∆ώστε περισσότερο βάρος και στο εξωτερικό, αλλά και διευρύνετε τη διδασκαλία της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσης και των
Λατινικών και στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα, για να µπορέσουν πραγµατικά να οικοδοµήσουν τη γνώση οι νέες γενιές
πάνω σ’ αυτό το µοναδικό πλούτο που εκπροσωπούν για την ανθρωπότητα τα γράµµατα στην Ελλάδα και ιδιαίτερα η αρχαιοελληνική γραµµατεία.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Ευχαριστούµε τον κ.
Σιούφα.
Κυρία Υπουργέ, έχετε το λόγο.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ (Αναπληρωτής Υπουργός Παιδείας,
∆ιά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων): Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε Σιούφα, νοµίζω ότι η ερώτησή σας, εκτός από το ότι
είναι εξαιρετικά σηµαντική ως προς το περιεχόµενό της, είναι και
εξαιρετικά επίκαιρη σε σχέση µε τις πρωτοβουλίες του Υπουργείου Παιδείας.
Ήδη εξελίσσεται αυτήν τη στιγµή ο διάλογος στο Υπουργείο
Παιδείας για τα αναλυτικά προγράµµατα σπουδών µε ευθύνη της
Υπουργού, οπότε φαντάζοµαι ότι σε κάποια άλλη ερώτησή σας
σε λίγο χρόνο από τώρα, θα µπορεί το Υπουργείο Παιδείας να
σας δώσει πιο συγκεκριµένες απαντήσεις για τα προγράµµατα
σπουδών στο ελληνικό σχολείο.
Όπως είπα και στην πρωτολογία µου, ήδη έχουµε πάρει την
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πρωτοβουλία σε συνεργασία µάλιστα µε τα συναρµόδια Υπουργεία –και ίσως αυτό γίνεται για πρώτη φορά- να αναπτύξουµε µια
συστηµατική διαβούλευση µε τους φορείς και τους αποδέκτες
της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης.
Στόχος της διαβούλευσης αυτής είναι η συγκρότηση µιας συνεκτικής και συνθετικής πρότασης που θα αποτυπωθεί τους αµέσως επόµενους µήνες σε νοµοθετική πρωτοβουλία. Την επόµενη
κιόλας εβδοµάδα, τη ∆ευτέρα, θα θέσουµε σε δηµόσια διαβούλευση το νέο πλαίσιο αρχών στο οποίο θέλουµε να κινηθεί η ελληνόγλωσση εκπαίδευση στο εξωτερικό.
Σκοπός µας είναι να ανασυγκροτήσουµε τη διδασκαλία της Ελληνικής Γλώσσας και του ελληνικού πολιτισµού στο εξωτερικό
και ταυτόχρονα να αναδείξουµε τον εξέχοντα ρόλο που παίζει η
ζωντανή δύναµη της διασποράς στη σύγχρονη εποχή, τόσο για
την ελληνική ταυτότητα όσο και για την ιδιότητα του πολίτη του
κόσµου.
Επιζητούµε τη µεγαλύτερη δυνατή συναίνεση τόσο στη διαπίστωση των σηµερινών συνθηκών και αναγκών που έχουµε να
αντιµετωπίσουµε, όσο κυρίως στα βασικά εργαλεία που θα χρησιµοποιήσουµε για την ανάπτυξη της Ελληνικής Γλώσσας στο
σύγχρονο διεθνές περιβάλλον.
Στο πλαίσιο αυτό µερικές από τις προτεραιότητές µας είναι
αυτές που θα αναφέρω ενδεικτικά. Είναι ακριβώς η ανταπόκριση
σε καινοτόµες πρωτοβουλίες ιδρυµάτων και φορέων για τη διδασκαλία κλασικών και νεοελληνικών σπουδών, η ενίσχυση των
τµηµάτων ελληνικών σπουδών και της έρευνας στη τριτοβάθµια
εκπαίδευση άλλων χωρών. Επίσης, η δηµιουργία Κέντρων Πολιτισµού και Γλώσσας µε την ονοµασία «ΛΟΓΟ» σε κοµβικά σηµεία
πόλεων, η επιδίωξη διακρατικών µορφωτικών συµφωνιών για την
ένταξη της ελληνικής γλώσσας και πολιτισµού στα εκπαιδευτικά
συστήµατα του εξωτερικού, η ευέλικτη παροχή εκπαιδευτικών
προγραµµάτων στο πλαίσιο και της δια βίου µάθησης, µε την
αξιοποίηση και τη χρήση νέων τεχνολογιών, όπως έχουµε τη δυνατότητα πια σήµερα και µε την εξ αποστάσεως εκπαίδευση.
Η προσπάθειά µας είναι τα χρήµατα που δίνονται από τον ελληνικό λαό σ’ αυτήν τη δύσκολη στιγµή, να πιάνουν πραγµατικά
τόπο, γιατί δυστυχώς έχουµε διαπιστώσει ότι και σ’ αυτόν το
χώρο υπήρχαν πάρα πολλά προβλήµατα αδιαφάνειας και δυσλειτουργιών.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Κι εµείς σας ευχαριστούµε.
Θα συνεχίσουµε µε µία µικρή αλλαγή στη σειρά των επικαίρων
ερωτήσεων, λόγω κωλύµατος του κ. Τιµοσίδη.
Θα συζητηθεί η πρώτη µε αριθµό 405/17-1-2011 επίκαιρη ερώτηση δεύτερου κύκλου της Βουλευτού του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Ευδοξίας-Εύας Καϊλή προς τους
Υπουργούς Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και
Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε την ανάγκη εύρυθµης λειτουργίας του Οργανισµού Περίθαλψης Ασφαλισµένων ∆ηµοσίου
(ΟΠΑ∆) στη Θεσσαλονίκη κ.λπ..
Κυρία Καϊλή έχετε δύο λεπτά, για να παρουσιάσετε την ερώτησή σας.
ΕΥΑ ΚΑΪΛΗ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, όπως ήδη γνωρίζετε, οι πολίτες που προσέρχονται να εξυπηρετηθούν στον Οργανισµό Περίθαλψης Ασφαλισµένων του ∆ηµοσίου στη Θεσσαλονίκη και όχι µόνο –και στην
ανατολική Αττική παρατηρούνται τα ίδια φαινόµενα- βρίσκονται
καθηµερινά αντιµέτωποι µε τεράστιες ουρές και πολλές ώρες
αναµονής και ταλαιπωρίας, ακόµη και για να ολοκληρώσουν
απλές τυπικές διαδικασίες, όπως ανανεώσεις βιβλιαρίων, συνταγών, ώστε η συρροή του κόσµου στο κεντρικό κατάστηµα, κυρίως, του οργανισµού να ξεκινάει από τις πρώτες πρωινές ώρες,
ακόµη και στις 6 το πρωί, για να προλάβουν οι άνθρωποι να γυρίσουν στις δουλειές τους.
Σε γενικές γραµµές, το πρόβληµα εντοπίζεται στην ανεπάρκεια του προβλεπόµενου προσωπικού και στον πολύ µεγάλο
αριθµό ασφαλισµένων που καλείται να εξυπηρετήσει. Στη Θεσσαλονίκη µόνο µιλάµε για εκατόν εβδοµήντα χιλιάδες ασφαλισµένους, καθώς έχουν προστεθεί πάρα πολλοί τελευταία, όπως
οι πανεπιστηµιακοί, το προσωπικό του λιµενικού κ.λπ..
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Με αυτά τα δεδοµένα, κατέθεσα την υπό συζήτηση επίκαιρη
ερώτηση, µεταφέροντας τους προβληµατισµούς τόσο των ασφαλισµένων όσο και των εργαζοµένων στον οργανισµό και ρωτώντας επί της ουσίας, πώς θα µπορέσει να εξασφαλισθεί η
εύρυθµη λειτουργία του οργανισµού και να σταµατήσει η ταλαιπωρία των ασφαλισµένων.
Επίσης, να τονίσω ότι το πρόβληµα του προσωπικού του ΟΠΑ∆
δεν είναι πρόβληµα υποστελέχωσης, καθώς οι θέσεις που προβλέπονται είναι ήδη καλυµµένες. Παρ’ όλα αυτά έχουν έρθει
τρεις υπάλληλοι, οι οποίες λόγω κύησης έχουν φύγει, άλλοι τρεις
υπάλληλοι που έχουν αιτηθεί µετάταξης δεν έχουν καλύψει
ακόµη τον οργανισµό, αλλά ακόµη κι αυτοί εάν έρθουν δεν είναι
βέβαιο ότι δεν θα χρειαστεί και περαιτέρω ενίσχυση του ΟΠΑ∆,
καθώς επίσης και δύο επιπλέον γιατροί. Υπάρχει πρόταση να έρθουν ακόµη και δανεικοί, ίσως, από το Στρατιωτικό Νοσοκοµείο,
για να βρεθούν τρόποι να εξυπηρετούνται οι ασφαλισµένοι χωρίς
ταλαιπωρία και χωρίς να δηµιουργείται ένταση και διαµαρτυρίες
κάθε πρωί.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Και εµείς σας ευχαριστούµε.
Στην ερώτηση της κ. Καϊλή, θα απαντήσει ο Υφυπουργός
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Τιµοσίδης.
ΜΙΧΑΗΛ ΤΙΜΟΣΙ∆ΗΣ (Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Ευχαριστώ τον κ. Σκυλλάκο, το συνάδελφο και τον κ. Κουσελά,
για την καλοσύνη τους να µου παραχωρήσουν τη σειρά.
Κυρία συνάδελφε, θίγετε ένα πολύ σοβαρό θέµα που είχε µάλιστα την τιµητική του στην επικαιρότητα των προηγούµενων
ηµερών. Είναι ένα πρόβληµα διαχρονικό, δυστυχώς.
Ξέρουµε ότι ο ΟΠΑ∆ είναι ένας φορέας, ο οποίος ανήκει στο
Υπουργείο Υγείας, αλλά οικονοµικά η εξάρτησή του είναι από το
Υπουργείο Οικονοµικών. Αυτό δηµιουργούσε τις δυσκολίες, ώστε
ο ΟΠΑ∆, όντας ταµείο, αλλά µη όντας στα χαρτιά ταµείο, να αδυνατεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του.
Ένα δεύτερο σηµείο που θέλω να τονίσω είναι ότι από την
ίδρυσή του ξεκίνησε µε προβλήµατα. Ξεκίνησε, δηλαδή, παίρνοντας ένα χρέος 350.000.000 ευρώ περίπου, το οποίο µετακυλίεται κάθε χρόνο, µε αποτέλεσµα να δηµιουργεί προβλήµατα και
στην επίλυση των οικονοµικών δεδοµένων, τις οποίες είχε υποχρέωση να εξοφλεί. Κάθε χρόνο, το Υπουργείο Οικονοµικών ερχόταν για να καλύψει τις ανάγκες της προηγούµενης χρονιάς, µε
αποτέλεσµα αυτό να είναι ένας φαύλος κύκλος που δεν είχε ποτέ
τελειωµό.
Από την άλλη θέλω να τονίσω, όπως και εσείς πολύ σωστά
αναφέρατε, ότι ενώ δεν υπάρχει πολύ µεγάλη έλλειψη στον
αριθµό που πρέπει να υπηρετούν στον ΟΠΑ∆, αυτός ο αριθµός
ήταν πάρα πολύ µικρός. ∆εν αρκούσε. Αντί, λοιπόν, τα προηγούµενα χρόνια να έχουµε µία ριζική αντιµετώπιση του προβλήµατος είτε µε την προκήρυξη νέων θέσεων είτε αλλάζοντας τον
οργανισµό, έτσι ώστε σιγά-σιγά να φθάσουµε στο σηµείο να είναι
ένα ταµείο και αυτό όπως όλα τ’ άλλα και να µπορεί να ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις του, είχαµε τη διαιώνιση αυτού του
κακού.
Θα θυµίσω δε, ότι στα προηγούµενα χρόνια, µε τις θέσεις
«STAGE» ή µε τις συµβάσεις µικρού χρονικού διαστήµατος, γινόταν εµβαλωµατική επίλυση των αναγκών. ∆ηλαδή, ήταν σαν να
χορηγούσαµε ασπιρίνες σε µία σοβαρή κατάσταση.
Έτσι, λοιπόν, σήµερα έχουµε να αντιµετωπίσουµε δύο πράγµατα. Από τη µία, τα χρόνια προβλήµατα στα οποία πρέπει να
δώσουµε µία λύση και από την άλλη, έπρεπε άµεσα να αντιµετωπίσουµε αυτό το πρόβληµα που παρουσιάστηκε, ιδιαίτερα στη
Θεσσαλονίκη πριν λίγες ηµέρες, όταν εκατοντάδες συµπολίτες
µας από τη Θεσσαλονίκη είχαν βρεθεί έξω από τα γραφεία του
ΟΠΑ∆, την πρώτη ηµέρα που ήταν η ηµεροµηνία για να γίνει η
θεώρηση των βιβλιαρίων είτε κάποιες άλλες υποχρεώσεις που
έπρεπε να τακτοποιηθούν από το ταµείο. Άµεσα, λοιπόν, η διοίκηση του ΟΠΑ∆ απάντησε δίνοντας παράταση στην ηµεροµηνία
θεώρησης, την 31η Μαΐου του 2011.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υφυπουργού)

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Έτσι, λοιπόν, καλούµε και λέµε σε όλους τους ασφαλισµένους
του δηµοσίου, του ΟΠΑ∆ είτε ενεργούς υπαλλήλους είτε συνταξιούχους, να µη πιεστούν να προσέρχονται όλοι αυτές τις ηµέρες. Έχουν τον χρόνο µπροστά τους να µπορέσουν να κάνουν τη
θεώρηση ή οτιδήποτε άλλο. ∆εν πρέπει να συνωστίζονται έξω
από τα γραφεία του ΟΠΑ∆.
Περισσότερα, στη δευτερολογία µου.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Το λόγο έχει η ερωτώσα Βουλευτής κ. Καϊλή.
ΕΥΑ ΚΑΪΛΗ: Κύριε Υπουργέ, είµαι βέβαιη πως αυτό θα βοηθήσει αρκετά την κατάσταση, αλλά δεν ξέρω αν θα τη λύσει,
καθώς το κύριο πρόβληµα είναι η απουσία περιφερειακού ελεγκτηρίου στην ανατολική Θεσσαλονίκη. ∆εν υπάρχει το κτήριο,
δεν πληρούσε τις προϋποθέσεις και έτσι ακόµη βρίσκονται σε
αναζήτηση κτηρίου, χωρίς µίσθωµα, αν βοηθούσε ο ∆ήµος ή η
Νοµαρχία, αλλά ακόµη και µε µίσθωµα. ∆εν γνωρίζω, εάν έχετε
άποψη επ’ αυτού ή εάν έχουµε προβεί στις κατάλληλες κινήσεις,
για να µπορέσει να βρεθεί χώρος. Σύµφωνα µάλιστα µε τη διοίκηση του ΟΠΑ∆, αυτό που χρειάζεται είναι να εργάζονται δύο
ελεγκτές γιατροί, ίσως πέντε ηµέρες και ίσως να συστεγαστεί
κάπου η υπηρεσία, ώστε να αποσυµφορηθεί το κεντρικό κατάστηµα που έχει όλο το βάρος -θα ήθελα τη γνώµη σας σ’ αυτόγια να µπορούν να υπάρχουν και οι διοικητικοί υπάλληλοι, ώστε
να προσφέρονται και άλλες υπηρεσίες, όπως ανανεώσεις βιβλιαρίων, ευρωπαϊκές κάρτες και ατοµικές δαπάνες ασφαλισµένων.
Επίσης, θα ήθελα τη γνώµη σας σε κάτι ακόµη, καθώς υπάρχουν κάποιες προτάσεις από τον ΟΠΑ∆ που θα µπορούσαν,
ίσως, να οδηγήσουν σε εξορθολογισµό των παρεχόµενων υπηρεσιών προς τους ασφαλισµένους. Η µία είναι πολύ σηµαντική
και θα µπορούσε να βοηθήσει σε πολύ µεγάλο βαθµό. Είναι η εισαγωγή ηλεκτρονικής κάρτας για τους ασφαλισµένους, φυσικά
σε συνδυασµό µε το κατάλληλο λογισµικό, ώστε ιδίως οι άνθρωποι µεγαλύτερης ηλικίας να µη χρειάζεται να προσέρχονται
κάθε φορά, κουβαλώντας µάλιστα ολόκληρα τα συνταγολόγιά
τους µαζί.
Η δεύτερη πρόταση σχετίζεται µε την προβλεπόµενη διαδικασία εντός του οργανισµού που παρατηρούν οι ίδιοι οι εργαζόµενοι του ΟΠΑ∆. Χάνεται πάρα πολύς χρόνος για τη µετατροπή
ενός υπαλλήλου σε συνταξιούχο. Και εδώ υπάρχει µία πρόταση
η οποία λέει πως από τη στιγµή που απαιτείται σχεδόν µία ολόκληρη διαδικασία δεύτερης απογραφής, θα µπορούσε αυτή η
διαδικασία, τουλάχιστον να απλοποιηθεί και στο ίδιο βιβλιάριο
του υπαλλήλου να τοποθετείται απλά µία πιστοποιητική σφραγίδα για τη συνταξιοδότησή του και η καταγραφή του να γίνεται
και πάλι ηλεκτρονικά, για να µην υπάρξουν και άλλου είδους προβλήµατα.
Η ίδια η διοίκηση του ΟΠΑ∆, διαβεβαίωσε το γραφείο µου ότι
µία τόσο απλή αλλαγή θα εξοικονοµούσε πολύτιµο χρόνο για
τους εργαζοµένους και περισσότερο χρόνο για την καλύτερη
εξυπηρέτηση και ίσως θα έλυνε αυτό το πρόβληµα που όπως
αναφέρατε και εσείς είναι διαχρονικό, το κληρονοµήσαµε και θα
πρέπει να βρεθεί µία λύση στη ρίζα του προβλήµατος.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Κι εγώ σας ευχαριστώ.
Το λόγο έχει ο κ. Τιµοσίδης, για τρία λεπτά.
ΜΙΧΑΗΛ ΤΙΜΟΣΙ∆ΗΣ (Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης): Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Χαίροµαι ιδιαίτερα διότι η ερώτησή σας µας δίνει τη δυνατότητα να πούµε πώς αντιµετωπίζουµε πια από εδώ και πέρα τους
ανθρώπους που είναι ασφαλισµένοι στον ΟΠΑ∆, µιας και έχουµε
πάρει πρωτοβουλίες.
Και θέλω να σας ευχαριστήσω για τις ιδέες που καταθέσατε
πριν από λίγο. Πολλές από αυτές είναι στο σχεδιασµό και στον
προγραµµατισµό µας. Με απόφαση που θα πάρουµε στο προς
ψήφιση νοµοσχέδιο που κατατέθηκε χθες στη Βουλή και θα συζητήσουµε τις επόµενες ηµέρες, ο ΟΠΑ∆ θα οριστεί, θα µετονοµαστεί και θα γίνει ασφαλιστικό ταµείο, µια και όπως ξέρετε, όλα
τα ασφαλιστικά ταµεία µπορούν και εξυπηρετούν καλύτερα τους
πολίτες και από την άλλη µπορούν να είναι και εντάξει στις υποχρεώσεις τους. Έτσι, λοιπόν, πιστεύουµε κι έχουµε δεσµευτεί ότι
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αµέσως µετά τη δηµιουργία αυτού του ταµείου, θα µπορούµε να
ανταποκριθούµε στις υποχρεώσεις τις επόµενες σαράντα πέντε
ηµέρες, να εξοφληθούν και οι φαρµακοποιοί και οι γιατροί που
είναι συµβεβληµένοι, αλλά κυρίως οι πολίτες, οι συµβεβληµένοι,
οι συνταξιούχοι.
Θα ήθελα δε συγκεκριµένα να σας πω ότι επειδή η διαδικασία
προκήρυξης νέων θέσεων θα πάρει λίγο χρόνο, µε απόφαση προχθεσινή, από τους εργαζόµενους στο ΚΕΕΛΠΝΟ, όπου οι αιχµές
είναι εποχιακές, άµεσα µεταφέρονται υπάλληλοι να υπηρετήσουν
στον ΟΠΑ∆ όσο χρονικό διάστηµα χρειαστεί για να µπορέσουµε
να αντιµετωπίσουµε το πρόβληµα µε µόνιµες λύσεις. Ιδιαίτερα
δε στον ΟΠΑ∆ Θεσσαλονίκης από το 2009 µέχρι σήµερα, από
τότε δηλαδή που παραλάβαµε τη διακυβέρνηση της χώρας,
πήγαν οκτώ υπάλληλοι διαφόρων κλάδων και ειδικοτήτων, ενώ
πρόσφατα ενισχύθηκε και µε τη µετακίνηση τριών υπαλλήλων κι
ενός επιπλέον φαρµακοποιού που έρχεται από τη ∆ράµα στη
Θεσσαλονίκη. Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία για
εκατόν εβδοµήντα εννέα ελεγκτές, γιατρούς και οδοντιάτρους
πανελλαδικά, από τους οποίους θα πάνε στη Θεσσαλονίκη οι
επτά γιατροί και δύο οδοντίατροι. Εποµένως, θα ενισχυθεί άµεσα
ο ΟΠΑ∆ Θεσσαλονίκης. Επιπλέον, για την ενίσχυση της ΥΠΑ∆
Θεσσαλονίκης σε προσωπικό, ο ΟΠΑ∆ έχει ζητήσει από το
Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης την πλήρωση µε τρεις οργανικές θέσεις από µετατάξεις από τον ΟΣΕ.
Για την αντιµετώπιση του προβλήµατος που προέκυψε µε τη
θεώρηση έχουµε παρατείνει την ηµεροµηνία µέχρι τις 23 Μαϊου.
Έτσι λοιπόν θα υπάρχει αυτή η πιεστική χρονική απαίτηση και
εποµένως νοµίζω ότι δίνεται µία διέξοδος στα προβλήµατα που
προέκυψαν εκεί.
Τέλος, αυτό που θέλω να αναφέρω σχετικά µε τις κάρτες που
είπατε, είναι κάτι που σχεδιάζεται γενικότερα και συνολικότερα
µε την κάρτα του πολίτη, που τρέχουµε να προλάβουµε ώστε να
περιλάβει και λειτουργίες υγειονοµικές έτσι ώστε να µην υπάρχει αυτή η ταλαιπωρία. Πράγµατι, αυτός ο υπερβολικός όγκος
των βιβλιαρίων είναι κάτι που σήµερα τουλάχιστον φαντάζει παρωχηµένο και θα πρέπει να δώσουµε µια πιο σύγχρονη λύση σ’
αυτό το πρόβληµα.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Θα συζητηθεί η τρίτη
µε αριθµό 411/17-1-2011 επίκαιρη ερώτηση πρώτου κύκλου του
Βουλευτή του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Αντωνίου
Σκυλλάκου προς τους Υπουργούς Οικονοµικών και Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τη φορολόγηση των παραγωγών των λαϊκών αγορών κ.λπ..
Κύριε Σκυλλάκο, έχετε δύο λεπτά για την παρουσίαση της
ερώτησης.
ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΚΥΛΛΑΚΟΣ: Κύριε Υπουργέ, γνωρίζετε ότι είναι
αγανακτισµένοι χιλιάδες αγρότες, µικροκαλλιεργητές που για να
συµπληρώνουν το εισόδηµά τους αναγκάζονται να πηγαίνουν
στις λαϊκές αγορές. Μιλάµε για τριάντα πέντε χιλιάδες οικογένειες που δεν τα βγάζουν πέρα ως αγρότες και αναγκάζονται,
αντί να τα δίνουν σε µεσάζοντες, σε εµπόρους, να πηγαίνουν οι
ίδιοι και να τα δίνουν στο καταναλωτικό κοινό. Μάλιστα, έτσι οι
τιµές είναι καλύτερες και για το καταναλωτικό κοινό γιατί είναι
από το χωράφι, όχι στο ράφι όπως προπαγανδίζεται, που η απόκλιση είναι µεγάλη. Οι τιµές, όµως, είναι αρκετά καλύτερες στις
λαϊκές αγορές, γιατί λείπει ο µεσάζοντας και ο έµπορος από τη
µέση.
Έρχεστε, λοιπόν, τώρα µε κάποιο από τα τελευταία νοµοσχέδια και τους επιβάλλετε φορολογία 13% επί του τζίρου, να τηρούν βιβλία -οι περισσότεροι είναι αγράµµατοι και θα χρειαστούν
λογιστή- και ταµειακές µηχανές. Έτσι έχουµε το εξής. ∆εν φτάνει µόνο ότι σαν αγρότες επιβαρύνονται µε αυξηµένο κόστος παραγωγής, ότι οι εισφορές υπέρ του ΟΓΑ έχουν ανεβεί 67%, έχουν
υπερδιπλασιαστεί οι εισφορές υπέρ του ΕΛΓΑ, αλλά τους λέτε
επί του τζίρου 13%. Τουλάχιστον στη Θεσσαλία έχουµε και κινητοποιήσεις, διαµαρτυρίες έντονες. Πήγα στην Περιφέρεια. Εκπρόσωποι και από τις τέσσερις πόλεις, εκατοντάδες άνθρωποι.
Τι ακριβώς συµβαίνει από φορολογικής άποψης; Ο αγρότης
φορολογείται µε βάση τα στρέµµατα που έχει και τις καλλιέργειες που έχει και υπάρχουν κάποιοι συντελεστές: Αν έχεις τόσο
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βαµβάκι, τόσα οπωροκηπευτικά, επί τόσο. Τα ξέρετε καλύτερα
από εµένα.
Σ’ αυτό το καθεστώς ανήκουν και αυτοί οι αγρότες. Επειδή
είναι µικροκαλλιεργητές, το πιθανότερο είναι οι περισσότεροι
από αυτούς να µην φορολογούνται µε την έννοια ότι δεν τους
πιάνει το όριο των δέκα και δώδεκα χιλιάδων. Έρχεστε λοιπόν
εσείς κι ενώ βρίσκονται στο καθεστώς φορολόγησης του αγρότη,
τους λέτε «επιπλέον από αυτό, 13% πάνω».
Εµείς τι προτείνουµε; Ούτε λογιστές ούτε λογιστικά βιβλία
ούτε αυτό το βάρος. Αν έχουν καθαρό κέρδος επιπλέον –δεν
µιλάω για τζίρο- από την πώληση στις λαϊκές αγορές κι έχουν εισόδηµα, να προστεθεί στο αγροτικό εισόδηµα που έχουν. ∆εν
θα λύσω εγώ το πρόβληµα, επειδή δεν γίνεται κι επειδή δεν τα
βρίσκετε και θα είναι σε δύο καθεστώτα και ως αγρότες και ως
έµποροι. ∆εν είναι έµποροι. Αγρότες είναι. Είναι και ορισµένοι
συνταξιούχοι του ΟΓΑ οι οποίοι θέλουν να συµπληρώσουν το εισόδηµά τους.
Εν πάση περιπτώσει, ενθαρρύνετε τους αγρότες να κάνουν
αυτήν τη δουλειά; Πώς θα πέσουν οι τιµές; Αυτή η προπαγάνδα
της ψαλίδας από το χωράφι στο ράφι, πώς θα αντιµετωπιστεί;
Το 13% είτε θα επιβαρύνει τους παραγωγούς είτε θα µετακυληθεί στους καταναλωτές.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Στην ερώτηση του κ.
Σκυλλάκου θα απαντήσει ο Υφυπουργός Οικονοµικών, κ. Κουσελάς.
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΣΕΛΑΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών): Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε, κι ευχαριστώ και τον συνάδελφο, τον κ.
Σκυλλάκο, για την ερώτηση και τη δυνατότητα που µου δίνει να
τοποθετηθώ πάνω σ’ αυτό το ζήτηµα.
Κατ’ αρχάς, κύριε Σκυλλάκο, θέλω να σας ενηµερώσω ότι στόχος της φορολογικής πολιτικής της Κυβέρνησης είναι η διαµόρφωση ενός φορολογικού συστήµατος απλού και δίκαιου, ενός
φορολογικού συστήµατος χωρίς αδικαιολόγητες εξαιρέσεις, στο
πλαίσιο της λειτουργίας του µε ενιαίους κανόνες, ούτως ώστε ο
κάθε πολίτης να συνεισφέρει µε βάση τις πραγµατικές του δυνατότητες.
Αν κατάλαβα καλά, αυτά που είπατε, εσείς αποκαλείτε φοροεπιδροµή και αδικία το αυτονόητο. Να φορολογούνται, δηλαδή,
όλοι οι Έλληνες πολίτες που ασκούν εµπορική δραστηριότητα,
πωλούν προϊόντα ή υπηρεσίες όχι από την αφαίρεση των δαπανών από τα έσοδά τους όπως είναι λογικό και πρέπει να φορολογούνται, αλλά µε κάποιον άλλον τρόπο, τον οποίο δεν
υποδείξατε. Γιατί ο τρόπος, ο οποίος υπάρχει και είναι λογικός
και ενιαίος, είναι το αυτονόητο που σας είπα. Είναι να φορολογούνται κόβοντας αποδείξεις, εισπράττοντας και αποδίδοντας
τον ΦΠΑ, όπως πρέπει να κάνουν όλοι οι Έλληνες πολίτες.
Είπατε «εάν έχουν καθαρό κέρδος». Μα, πώς θα αποδειχθεί
εάν έχουν το οποιοδήποτε κέρδος, εάν δεν λειτουργήσει ο λογιστικός προσδιορισµός των εσόδων – εξόδων; Κύριε Σκυλλάκο,
το λέτε αυτό όταν γνωρίζετε ότι δεν αλλάξαµε -και το οµολογήσατε, άλλωστε- το φορολογικό καθεστώς των αγροτών.
Οι υποχρεώσεις αυτές στις οποίες αναφερθήκατε αφορούν
µόνο στο κοµµάτι των λαϊκών αγορών, όπου πράγµατι ο παραγωγός ασκεί ένα είδος εµπορικής δραστηριότητας. Και γίνεται
αυτό, γιατί δεν έχουµε χωριστές λαϊκές αγορές για επαγγελµατίες και χωριστές για παραγωγούς. Οι επαγγελµατίες και οι παραγωγοί συνυπάρχουν. Θα είχαµε λοιπόν το φαινόµενο στην ίδια
λαϊκή, στο διπλανό πάγκο, να υπάρχει ένας επαγγελµατίας, ο
οποίος χρησιµοποιεί ταµειακή µηχανή και κόβει αποδείξεις και ο
παραγωγός να µην κόβει αποδείξεις. Καταλαβαίνετε, λοιπόν, τι
θα σήµαινε αυτό για τους καταναλωτές, των οποίων το αφορολόγητο µε το ν. 3842 εξαρτάται πλέον από τις αποδείξεις.
Να σας ρωτήσω ευθέως: Αυτό θα ήταν υπέρ των παραγωγών,
όταν εσείς σαν καταναλωτής είχατε να επιλέξετε µεταξύ του να
αγοράσετε κάτι -του οποίου η τιµή ελάχιστα διαφέρει και το ξέρετε- για το οποίο θα παίρνατε απόδειξη και κάτι άλλο, για το
οποίο δεν θα παίρνατε απόδειξη;
Επίσης, κύριε Σκυλλάκο, σε ό,τι αφορά το 13%, θέλω να σας
θυµίσω ότι µε τον ίδιο νόµο, όταν καθιερώσαµε το σύστηµα λογιστικού προσδιορισµού της φορολογητέας αξίας, προχωρήσαµε σε ένα πάρα πολύ γενναίο µέτρο. ∆ώσαµε τη δυνατότητα
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άµεσης µείωσης της επιστροφής του ΦΠΑ από το 11% που ήταν
τότε, ώστε να πληρώνουν πλέον όχι 11%, αλλά µείον 5%. Μειώσαµε, δηλαδή, κατά 5% το ΦΠΑ που πληρώνουν απευθείας και
όχι στο τέλος του χρόνου.
Ταυτόχρονα, για τους αγρότες του ειδικού καθεστώτος, δηλαδή για τους αγρότες παραγωγούς που πωλούν χονδρική τα
προϊόντα τους, τους δώσαµε τη δυνατότητα επιστροφής από το
7%, που ήταν ο ΦΠΑ, στο 11%. ∆ηλαδή, δώσαµε τη δυνατότητα
εισροής 150 εκατοµµυρίων στον αγροτικό κόσµο. Αυτά, το µεν
πρώτο το κάναµε µε το ν.3842 και το άλλο µε άλλο νόµο, προκειµένου ακριβώς να στηρίξουµε τον αγροτικό κόσµο, γιατί γνωρίζουµε, όπως και εσείς, ότι ο αγροτικός κόσµος όντως έχει
τεράστια προβλήµατα και το αγροτικό εισόδηµα είναι σε κρίση.
Αυτά ήταν επιλογές µας. Εάν αυτά εσείς τα θεωρείτε φοροµπηχτική πολιτική, είναι δικαίωµά σας, αλλά πιστεύω ότι οι αγρότες
δεν το κρίνουν έτσι.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Το λόγο έχει ο ερωτών
Βουλευτής κ. Σκυλλάκος.
ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΚΥΛΛΑΚΟΣ: Το εάν το κρίνουν οι αγρότες έτσι
είναι ένα άλλο θέµα. Στην Περιφέρεια Θεσσαλίας ήρθαν από
όλες τις θεσσαλικές πόλεις εκατό εκπρόσωποι λαϊκών αγορών
και έγινε κατάληψη γι’ αυτό το ζήτηµα. Θεωρούν ότι φορολογούνται δύο φορές, µε το καθεστώς της αγροτικής φορολόγησης και µε το καθεστώς των εµπόρων. ∆ηλαδή, έχουν διπλή
ιδιότητα. Αυτό µας είπατε και τώρα, ότι πρέπει να φορολογούνται
και ως αγρότες και ως έµποροι. Αυτό µας λέτε.
Τα άλλα που προπαγανδίζει η Κυβέρνησή σας, ότι υπάρχει
ακρίβεια, δεν σας ενδιαφέρει, όταν είναι να εισπράξετε φόρους,
επειδή το λέει το µνηµόνιο ή επειδή κάνετε αλλού τις φοροαπαλλαγές. Γιατί είστε ευαίσθητοι στους εφοπλιστές και υπάρχουν πάνω από εξήντα φοροαπαλλαγές στους εφοπλιστές; Γιατί
κάνετε φοροαπαλλαγές στις µεγάλες επιχειρήσεις; Γιατί το κατεβάζετε στο 20% και σκέφτεστε και τα διανεµόµενα κέρδη να
τα φορολογήσετε λιγότερο; Αυτή είναι η πρόθεσή σας. Φορολογούνται σύµφωνα µε τις δυνατότητές τους οι µεγαλοεπιχειρηµατίες; Όχι, αλλά στο όνοµα της ανάπτυξης τους αφήνετε.
Εδώ, λοιπόν, µιλάµε για την προστασία της αγοράς, του καταναλωτή που χρειάζεται χαµηλότερες τιµές. ∆εν γίνεται να
έχουµε ακριβότερα προϊόντα, επειδή θέλετε να εισπράττετε 13%
και να πληρώνουν τη νύφη και οι µικροκαλλιεργητές αγρότες.
Το µόνο ερωτηµατικό που υπάρχει στην άδικη φοροµπηχτική
πολιτική σας είναι τι θα γίνουν οι άλλοι οι οποίοι δεν είναι µικροκαλλιεργητές. Εάν είναι να µην ανέβουν οι τιµές στις λαϊκές αγορές, για να φάει φθηνότερα φρούτα και λαχανικά ο πολίτης, να
µην τους φορολογούµε και αυτούς. Εκεί είναι η φοροδιαφυγή,
σε αυτόν που ξυπνά τα ξηµερώµατα; Γιατί τι κόσµος είναι στις
λαϊκές αγορές; Είναι είτε µικροκαλλιεργητής είτε µικρέµπορος.
Πώς µου µιλάτε, λοιπόν, για φορολογική δικαιοσύνη; Μεγαλύτερη φορολογική αδικία και ταξική πολιτική είναι αυτό που εφαρµόζετε.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Το λόγο έχει ο Υφυπουργός Οικονοµικών κ. Κουσελάς.
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΣΕΛΑΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών): Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Θέλω να πω προς τον κ. Σκυλλάκο, τον οποίο τιµώ, όπως και
το κόµµα του, το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδος, ότι και εγώ
είµαι Βουλευτής της περιφέρειας. Γνωρίζω τα προβλήµατα και
έχω αγωνιστεί, για να αντιµετωπιστούν αποτελεσµατικά τα προβλήµατα των αγροτών. Καταλαβαίνω, λοιπόν, και τα προβλήµατα
και τις ανάγκες που έχουν.
Όµως, θέλω να σας πω ότι αυτά τα προβλήµατα δεν λύνονται
µε λογικές εξαιρέσεων, από τις οποίες οι περισσότερες εξαιρέσεις στο παρελθόν –και το γνωρίζετε πολύ καλά- αυτό που έκαναν ήταν ότι εξυπηρετούσαν κάποια στενά συντεχνιακά
συµφέροντα και όχι τα συµφέροντα ευρύτερα της κοινωνίας, των
αγροτών και του κοινωνικού συνόλου.
∆εν µπορεί, όµως, από τη µια πλευρά να ζητάτε –και καλώς- να
υπάρξει διεύρυνση της φορολογικής βάσης και χτύπηµα της φοροδιαφυγής –αυτός είναι και ο δικός µας αγώνας- και από την
άλλη πλευρά εµµέσως πλην σαφώς να ζητάτε να µην κόβονται οι

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

αποδείξεις. Ένα κοµµάτι εµπόρων, παραγωγών, όποιοι και αν
είναι αυτοί, που πωλούν προϊόντα ή υπηρεσίες λέτε να µην κόβουν αποδείξεις.
Οι παραγωγοί των λαϊκών αγορών θέλω ευθέως να σας πω ότι
δεν έχουν να φοβηθούν τίποτα -γιατί δεν έχουν να κρύψουν τίποτα- από αυτήν τη διαδικασία. ∆εν έχουν να φοβηθούν τίποτα
από µια φορολόγηση που αφορά την πραγµατική τους κατάσταση. Και αυτό επιχειρούµε να κάνουµε. Άλλωστε, γνωρίζετε
πολύ καλά ότι οι ίδιοι κόβουν για τιµολόγια τα προϊόντα, γιατί οι
ίδιοι πωλούν ως παραγωγοί στον έµπορο, που εκείνη τη στιγµή
είναι έµπορος στη λαϊκή. Οι ίδιοι κόβουν τα τιµολόγια µε τις δαπάνες στον εαυτό τους.
Είπατε ότι θα φορολογούνται δύο φορές. ∆εν θα φορολογούνται δύο φορές. Ο ΦΠΑ που επιστρέφουν ουσιαστικά είναι ο µισός. Συζητάµε έτι περαιτέρω το θέµα της αύξησης αυτής της επιστροφής. Είµαι αυτές τις µέρες σε συνεχή συζήτηση και θέλω να
σας ενηµερώσω ότι η Πανελλήνια Ένωση Παραγωγών Λαϊκών
Αγορών έχει συµφωνήσει µε αυτό το σύστηµα. Εκείνο που κάνουν
είναι ότι επιστρέφουν ουσιαστικά τον µισό ΦΠΑ από αυτόν που εισπράττουν. Το ΦΠΑ δεν τον πληρώνουν από την τσέπη τους. Αυτόν το ΦΠΑ θα το εισπράξουν πωλώντας τα προϊόντα τους.
Επίσης οι φοροαπαλλαγές, στις οποίες αναφερθήκατε, αφορούν αποκλειστικά και µόνο στη δηµιουργία θέσεων εργασίας.
Η µείωση των φορολογικών συντελεστών από το 24% στο 20%,
που θα γίνει µε το φορολογικό νοµοσχέδιο, αφορά σε εκείνα τα
κέρδη τα οποία επανεπενδύονται και δηµιουργούν θέσεις απασχόλησης, δεν αφορά στα υπόλοιπα.
Κυρία Πρόεδρε, σε συνεργασία µε το Υπουργείο Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίµων, µε µια σειρά από µέτρα θέλουµε να
στηρίξουµε περαιτέρω τον αγροτικό κόσµο. Σήµερα θα συζητηθεί στο Υπουργικό Συµβούλιο σχέδιο νόµου για την ενίσχυση της
διαπραγµατευτικής ικανότητας των αγροτών και της δυνατότητας συµπράξεων παραγωγών και συνεταιρισµών.
∆εύτερον, προχωρούµε σε εξυγίανση του κυκλώµατος εµπορίας και διακίνησης των αγροτικών προϊόντων, που όντως είναι
ένα κύκλωµα προβληµατικό, µε τεράστια προβλήµατα και λειτουργεί σε βάρος των αγροτών. Μέσα από αυτή τη εξυγίανση
θέλουµε ο αγρότης να πάψει να είναι έρµαιο στα χέρια του οποιουδήποτε κερδοσκόπου.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υπουργού)
∆ηµιουργούµε, λοιπόν, µητρώο εµπόρων αγροτικών προϊόντων, που µέχρι σήµερα δεν υπήρχε, ώστε τα αγροτικά προϊόντα να διακινούνται αποκλειστικά από εµπόρους που είναι
εγγεγραµµένοι σε αυτό το µητρώο, το οποίο θα ελέγχεται. Ενεργοποιούµε και συντονίζουµε το Σ∆ΟΕ, τον ΕΦΕΤ, τον ΕΛΟΓΑΚ, το
σύνολο των ελεγκτικών µηχανισµών, στο πλαίσιο ενός ενιαίου
συντονιστικού κέντρου, προκειµένου να υπάρχει πραγµατικός
έλεγχος στην αγορά.
Τέλος, προχωρούµε στην παρακολούθηση ολόκληρης της διαδροµής ενός προϊόντος από το χωράφι, όπως είπατε πριν, στο
ράφι, µε ένα εθνικό πληροφοριακό σύστηµα ηλεκτρονικής παρακολούθησης και διαχείρισης της ιχνηλασιµότητας των προϊόντων.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υπουργού).
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Παρακαλώ, ολοκληρώστε.
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΣΕΛΑΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών):
Κλείνω, κυρία Πρόεδρε.
Ο στόχος µας είναι να µπορέσουµε να µειώσουµε την ψαλίδα
µεταξύ τιµών παραγωγού και καταναλωτή, ούτως ώστε και οι καταναλωτές να είναι ευχαριστηµένοι και οι αγρότες να απολαµβάνουν τους κόπους της δουλειάς τους.
ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΖΕΚΗΣ: Θα απαντήσετε συγκεκριµένα στο ερώτηµα;
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΣΕΛΑΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών): Αυτός
είναι ο στόχος µας και αυτόν το στόχο πιστεύουµε ότι µε τα
µέτρα που παίρνουµε θα τον κάνουµε πράξη, προκειµένου να
βγει ο αγροτικός κόσµος από την κρίση στην οποία βρίσκεται σήµερα.
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Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Θα συζητηθεί τώρα η
τέταρτη µε αριθµό 407/17-1-2011 επίκαιρη ερώτηση πρώτου κύκλου του Βουλευτή του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Παύλου Μαρκάκη προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης
και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, σχετικά µε το δανεισµό της
Περιφέρειας Θεσσαλίας για την πληρωµή αιρετών κ.λπ..
Κύριε Μαρκάκη, έχετε το λόγο, προκειµένου να παρουσιάσετε
την ερώτησή σας.
ΠΑΥΛΟΣ ΜΑΡΚΑΚΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, λυπάµαι που φέρνω σε εσάς αυτήν την επίκαιρη ερώτηση. Ξέρω ότι έχετε ευαισθησία στην Τοπική Αυτοδιοίκηση -εξάλλου, θητεύσατε, όπως θήτευσα και εγώ- όµως είναι
ευκαιρία να ξεκαθαρίσουµε µερικά πράγµατα, τα οποία θίγουν
και συκοφαντούν την Τοπική Αυτοδιοίκηση.
Όταν η χώρα µας βρίσκεται σε αυτό το οικονοµικό χάλι, όταν
κόβονται συντάξεις και µισθοί, όταν χιλιάδες εργαζόµενοι στους
δήµους είναι απλήρωτοι, όταν οι δήµοι έχουν τα κακά τους χάλια
και δεν µπορούν να ανταπεξέλθουν σε στοιχειώδεις λειτουργίες
τους, έχουµε το προκλητικό, το σκανδαλώδες, θα έλεγα, φαινόµενο να υπάρχουν δήµοι, όπως ο πρώην ∆ήµος Πορταριάς, που
παίρνουν δάνειο για να πληρωθούν οι αιρετοί, δηλαδή ο δήµαρχος, ο αντιδήµαρχος, οι δηµοτικοί σύµβουλοι.
Και βλέπουµε εσάς, τα όργανα δηλαδή της πολιτείας, να µην
µπορείτε να το σταµατήσετε. Αντιθέτως µάλλον το σιγοντάρετε,
αφού επεβλήθησαν ενστάσεις επί αυτών των αποφάσεων από
υγιείς δυνάµεις των δηµοτικών συµβουλίων και απερρίφθησαν,
ίσως γιατί η δηµοτική αρχή είναι φίλα προσκείµενη στο χώρο του
ΠΑΣΟΚ και είναι στελέχη του κόµµατός σας. Όµως τέτοιες πρακτικές εκθέτουν ανεπανόρθωτα και την Τοπική Αυτοδιοίκηση
αλλά κι εσάς κι έπρεπε να τις σταµατήσετε.
∆εν είναι, λοιπόν, δυνατόν -εκτός του ηθικού κοµµατιού- ένας
δήµος να παίρνει δάνεια για έναν τέτοιο σκοπό. Γιατί, όπως ξέρετε, τα δάνεια αυτά επιβαρύνουν το δηµόσιο χρέος της χώρας,
δηλαδή στην ουσία επιβαρύνονται όλοι οι πολίτες, και έχουµε
αυτό τον υπέρµετρο δανεισµό της χώρας µας µέχρι να φθάσουµε στη χρεοκοπία. Και, κατά την ευρεία έννοια, το δάνειο
ενός δήµου δεν το πληρώνει ο δήµος. Στην ουσία το πληρώνουν
οι δηµότες.
Όµως έχουµε και το εξής παράξενο, τώρα µε τον «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ» αυτός ο δήµος να έχει ενταχθεί στο ∆ήµο Βόλου και
αυτό το δάνειο των αιρετών του πρώην ∆ήµου Πορταριάς να κληθούν να το πληρώσουν άλλη δηµοτική αρχή και άλλοι δηµότες.
Θα ήθελα, λοιπόν, να µου απαντήσετε στο εξής: Γιατί αδιαφορήσατε σ’ αυτό το σηµείο; Γιατί υπάρχει αυτή η διάκριση, ώστε
άλλα δάνεια άλλων δήµων, για σπουδαιότερες δαπάνες, να µην
εγκρίνονται και να υπάρχει δάνειο του συγκεκριµένου δήµου, το
οποίο εγκρίθηκε; Και εν πάση περιπτώσει, θα κάνετε έλεγχο γι’
αυτούς οι οποίοι ευθύνονται για την έγκριση τέτοιων δανείων, τα
οποία δεν προσθέτουν κάποια αξία στην περιοχή αλλά είναι καθαρά ρουσφετολογικού χαρακτήρα, για να πληρωθούν µόνο καταναλωτικές δαπάνες αιρετών;
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Στην επίκαιρη ερώτηση του κ. Μαρκάκη θα απαντήσει ο Υφυπουργός Εσωτερικών,
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης κ. Ντόλιος.
Ορίστε, κύριε Υφυπουργέ, έχετε το λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΛΙΟΣ (Υφυπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης): Κύριε συνάδελφε,
επί της ουσίας έχετε δίκιο. Λέω «επί της ουσίας» και θα σας πω
τι έκανε η Κυβέρνηση για να αντιµετωπίσει αυτήν την ουσία.
Ο Κώδικας ∆ήµων και Κοινοτήτων, ο ν. 3463/2006, προέβλεπε
τους όρους δανειοδότησης των δήµων. Ο νόµος αυτός, ο Κώδικας ∆ήµων και Κοινοτήτων, έδινε τη δυνατότητα να παίρνουν οι
δήµοι δάνεια για να αντιµετωπίσουν µια σειρά προβληµάτων
τους, είτε ήταν επενδυτικά, είτε ήταν ληξιπρόθεσµα χρέη, είτε
ήταν και λειτουργικές τους δαπάνες. Η απόφαση, λοιπόν, του δηµοτικού συµβουλίου πάρθηκε στις 15/4/2010. Ο «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»,
ο γνωστός νόµος που διόρθωσε αυτά τα πράγµατα, πήρε ΦΕΚ
τον Ιούνιο του 2010.
Οι περιφερειάρχες της χώρας, οι τότε κρατικοί περιφερειάρχες, δεν είχαν καµµία υποχρέωση να κρίνουν τις αποφάσεις των
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δηµοτικών συµβουλίων για δάνεια, εάν επρόκειτο τα δάνεια αυτά
να συναφθούν µε κρατικά ιδρύµατα, όπως είναι το Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων. ∆εν υπήρχε ανάγκη υπογραφής από
τους περιφερειάρχες, όταν –επαναλαµβάνω- πρόκειται για δανεισµό δήµων µέσω του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων.
Εκτός αυτού, υπήρξε και µια γνωµοδότηση του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους, η 448/2008, µε την οποία και για τυπικούς
λόγους το Νοµικό Συµβούλιο του Κράτους γνωµοδοτεί ότι ο σύµβουλος, ο οποίος έκανε την προσφυγή στην περιφερειάρχη, δεν
είχε έννοµο συµφέρον. Αυτό ήταν το τυπικό µέρος.
Επί της ουσίας πάντως η περιφερειάρχης απάντησε στις
29/4/2010. Επαναλαµβάνω: «προ του «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ»».
Εποµένως, δεν υπάρχει θέµα ελέγχου ή µη σύννοµων ενεργειών από την πλευρά της περιφερειάρχου.
Ο «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ», ο ν. 3852, καθιέρωσε νέους όρους δανεισµού. Λέει ότι δεν µπορεί να δανείζεται ένας ∆ήµος παρά µόνον
για επενδυτικά σχέδια, για επενδύσεις ή για την αντιµετώπιση
ληξιπρόθεσµων οφειλών, πλην των λειτουργικών. Μέσα στις λειτουργικές εντάσσονται και οι δαπάνες για τις αµοιβές των αιρετών.
∆εν θέλω να κρίνω την απόφαση του δήµου. Σας λέω ποιο είναι
το πλαίσιο µέσα στο οποίο κινήθηκε η αντιµετώπιση του όλου
αυτού προβλήµατος.
Μου δίνετε όµως την ευκαιρία να πω ότι µετά τη δηµοσίευση
του νόµου του «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ» εµείς εκδώσαµε µία υπουργική
απόφαση που έβαλε κάποια θέµατα για το δανεισµό των δήµων.
Παραδείγµατος χάριν, λέµε ότι δεν µπορεί να δανειοδοτηθεί
ένας δήµος εάν το τοκοχρεολύσιό του υπερβαίνει το 20% της
ετήσιας δόσης των ΚΑΠ ή εάν το συνολικό του χρέος υπερβαίνει
το 60% των συνολικών τακτικών του εσόδων.
Για το 2010 επιτρέψαµε τη δανειοδότηση των δήµων για έναν
και µόνο σκοπό. Επειδή αντιµετώπιζαν λειτουργικά προβλήµατα
µπορούσαν να προσφύγουν στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων και να δανειστούν για έναν και µόνο λόγο, για ένα και µόνο
σκοπό: για να πληρώσουν τα τοκοχρεολύσια των προηγούµενων
δανείων τους, έτσι ώστε να µπορούν να αντιµετωπίσουν τα λειτουργικά τους έξοδα.
Βεβαίως υπάρχουν κι άλλες παρεµβάσεις, πολύ ουσιαστικές,
πολύ σηµαντικές, που πάρθηκαν µε βάση το ν. 3852, οι οποίες
αναφέρονται σε εγκυκλίους µας και οι οποίες θα αναφερθούν σε
συγκεκριµένες υπουργικές αποφάσεις, όπως αυτή που θα
αφορά το πρόγραµµα εξυγίανσης, αποφάσεις µε τις οποίες πιστεύουµε ότι, εκτός από την ελληνική κοινωνία και το σύνολο της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης, θα ικανοποιήσουµε κι εσάς κι όλο το Κοινοβούλιο.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Κι εγώ σας ευχαριστώ.
Το λόγο έχει ο ερωτών Βουλευτής κ. Μαρκάκης.
ΠΑΥΛΟΣ ΜΑΡΚΑΚΗΣ: Κύριε Υπουργέ, χαίροµαι που κατ’
αρχάς αναγνωρίζετε ότι στην ουσία έχω δίκιο.
∆εύτερον, είναι σίγουρο ότι σας έχουν παραπληροφορήσει.
Εγώ θα σας αναφέρω µερικές χαρακτηριστικές ηµεροµηνίες,
που δείχνουν την πρόθεση και τη βιασύνη ενεργειών που φθάνουν στα πρόθυρα της παρανοµίας.
Ακούστε λοιπόν: Στις 3 Νοεµβρίου του 2010 -στις 7 Νοεµβρίου
ήταν οι δηµοτικές εκλογές- το Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων έρχεται και εγκρίνει αυτό το δάνειο.
Στις 9 Νοεµβρίου του 2010 στις 9 η ώρα το βράδυ, ανάµεσα
δηλαδή στις δυο Κυριακές των εκλογών, σε έκτακτη συνεδρίαση
και µε θέµα «κατεπείγον», το δηµοτικό συµβούλιο αποφασίζει
κατά πλειοψηφία την αποδοχή των όρων του δανείου.
Στις 10 του µηνός, την επόµενη ηµέρα, θυροκολλούν την απόφαση και την ίδια µέρα το στέλνουν στην περιφέρεια για έγκριση.
Στις 10 Νοεµβρίου, λοιπόν, -ω του θαύµατος- την ίδια ηµέρα, έρχεται, εγκρίνεται και νοµιµοποιείται η απόφαση αυτή του δηµοτικού συµβουλίου από την Περιφέρεια Θεσσαλίας. Να σας πω
και τον αριθµό της απόφασης: 11895. Πού πήγαν, λοιπόν, οι
εγκύκλιοι του «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ», που είχε εν τω µεταξύ ψηφιστεί
και ανάµεσα στις δύο Κυριακές πήρε απόφαση το δηµοτικό συµβούλιο και την επόµενη ηµέρα λόγω κατεπείγοντος το εγκρίνει
και η περιφέρεια; Τρεις µέρες πριν από τη διεξαγωγή των εκλο-
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γών, τη δεύτερη Κυριακή των εκλογών!
Κι εδώ έχουµε και µία κοροϊδία. Στις 9/12 έχουµε δελτίο απάντησης από την Περιφέρεια Θεσσαλίας -γιατί έγινε φασαρία και
δηµοσίευση στον Τύπο- όπου η περιφέρεια λέει: «Σε απάντηση
δηµοσιευµάτων και δηλώσεων σε τοπικά µέσα µαζικής ενηµέρωσης αναφορικά µε την έγκριση από την Περιφέρεια Θεσσαλίας απόφασης του δηµοτικού συµβουλίου Πορταριάς, για τη
λήψη δανείου από το Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων, προς
εξόφληση εξόδων παράστασης αιρετών και αποζηµιώσεων
µελών του δηµοτικού συµβουλίου, σας γνωρίζουµε ότι δεν υπάρχει σχετική έγκριση από τη Γενική Γραµµατέα Περιφέρειας Θεσσαλίας που να αφορά το σχετικό θέµα».
Εγώ αυτά θα σας τα καταθέσω, όπως θα σας καταθέσω και τη
χρονική σειρά των γεγονότων και το δελτίο Τύπου της Περιφέρειας Θεσσαλίας, για να δείτε ότι σας παραπληροφόρησαν. Καµµία απόφαση του «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ» δεν πήραν υπ’όψιν τους.
Γράψανε όλους στα παλιά τους τα παπούτσια και παραµονές
εκλογών, µε τη συναίνεση της περιφέρειας, -επειδή ήταν κοµµατικά στελέχη του ΠΑΣΟΚ- εγκρίθηκε αυτό το δάνειο που επιβαρύνει όχι µόνο το ∆ήµο Πορταριάς, αλλά όλο τον ελληνικό
λαό. Γιατί, όπως σας είπα, τα δάνεια αυτά επιβαρύνουν το χρέος.
Όµως κοροϊδεύουν κι από πάνω, λέγοντας ότι δεν έχουν εγκρίνει τις αποφάσεις.
Εσείς πρέπει να λάβετε υπ’όψιν σας τα χαρτιά που θα σας καταθέσω.Θα παρακολουθήσω να δω αν εσείς ασκήσετε τον
έλεγχο που πρέπει να κάνετε, όχι τώρα στο δήµο, ο οποίος καταργήθηκε, -γιατί στην ουσία καταργήθηκε και άλλος δήµος είναι
που θα επιβαρυνθεί το δάνειο, παραδόξως,- αλλά να δω κι αν θα
κάνετε αντίστοιχο έλεγχο και στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, η
οποία ψεύδεται.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Παύλος Μαρκάκης
καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα
οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της ∆ιεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Έχετε παραπλανηθεί. ∆ιότι απ’ αυτά που άκουσα, κάνατε το
σωστό, όπως είχαµε συµφωνήσει –γιατί ήµουν εισηγητής στον
«ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ»- γι’ αυτά τα δάνεια που ήρθαν σωρηδόν παραµονές εκλογών. Το Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων δεν
ξέρω πόσα λεφτά έχει για να δίνει τέτοια δάνεια.
Πρέπει να ασκήσετε αυτόν τον έλεγχο. Εγώ θα το παρακολουθήσω και βασίζοµαι στην ευαισθησία τη δικιά σας ότι θα κάνετε σωστά αυτό που πρέπει.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Το λόγο έχει ο Υφυπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης κ. Ντόλιος.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΛΙΟΣ (Υφυπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης): Κύριε συνάδελφε,
µου δίνετε την ευκαιρία να πω κάποια πράγµατα.
Κατ’ αρχάς, να πω ότι το θέµα της εποπτείας του Υπουργείου
Εσωτερικών στους δήµους έχει κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά.
∆εν είναι ίδιο µε την εποπτεία η οποία ασκείται από το Υπουργείο Υγείας, παραδείγµατος χάριν, στα διοικητικά συµβούλια των
νοσοκοµείων, τα οποία διορίζονται. ∆εν είναι αιρετά τα διοικητικά συµβούλια. Είναι διαφορετικός ο τρόπος που λειτουργεί η
Τοπική Αυτοδιοίκηση.
Εµείς, λοιπόν, πριν µία εβδοµάδα εκδώσαµε εγκύκλιο µε την
οποία ενηµερώνουµε, ζητάµε και υποχρεώνουµε την Τοπική Αυτοδιοίκηση να ορίσει έναν υπάλληλο –ο κάθε δήµος και η κάθε
περιφέρεια- ο οποίος θα είναι διαπιστευµένος και αρµόδιος να
ενηµερώνει µία βάση κεντρικών δεδοµένων στο Υπουργείο για
την οικονοµική κατάσταση του δήµου κάθε µήνα.
Η εγκύκλιος περιγράφει τον τρόπο µε τον οποίο θα γίνεται η
ενηµέρωση.
Οι υπάλληλοι αυτοί, οι διαπιστευµένοι, θα ενηµερωθούν εδώ
στην Αθήνα –θα εκπαιδευτούν κατά κάποιο τρόπο- θα έχουν νοµικές συνέπειες και οι ίδιοι και ο δήµος, εάν δεν ενηµερώνουν
αυτή τη βάση δεδοµένων ανά µήνα.
Σε αυτή τη βάση δεδοµένων θα έχει πρόσβαση το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, θα έχει πρόσβαση ο Γενικός Επιθεωρητής
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και η Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Γιατί το κάνουµε αυτό; Για να έχουµε εικόνα του τι συµβαίνει
σε κάθε δήµο και σε κάθε περιφέρεια της χώρας ανά µήνα, έτσι
ώστε να µπορούµε να παρεµβαίνουµε όσες φορές χρειάζεται.
Να έχουµε πρόσβαση, να ξέρουµε τι συµβαίνει, να ενηµερώνουµε την Ελληνική Βουλή, να ενηµερώνουµε τον ελληνικό λαό,
για να µην ξανασυµβούν αυτά τα οποία συνέβησαν στην Τοπική
Αυτοδιοίκηση όλα τα προηγούµενα χρόνια, για τα οποία έχουµε
κι έχετε µιλήσει –έχει µιλήσει η Ελληνική Βουλή- πάρα πολλές
φορές.
Επίσης, υπάρχει το µεγάλο θέµα των υπερχρεωµένων δήµων.
Γι’ αυτούς τους υπερχρεωµένους δήµους υπάρχει πρόβλεψη
στον «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ» για το πώς θα αντιµετωπιστεί το θέµα τους.
Αναµένεται η έκδοση Υπουργικής- Απόφασης, για την οποία
µπορώ να προαναγγείλω ότι θα έχει τα εξής χαρακτηριστικά: Θα
υπάρχει ένα Ταµείο Αλληλεγγύης µέσω του οποίου θα χρηµατοδοτείται η δηµοτική ενότητα η οποία είναι υπερχρεωµένη και η
οποία θα έχει προτείνει, µέσω ενός επιχειρησιακού σχεδίου, την
έξοδο από την κρίση µε βάση συγκεκριµένες δεσµεύσεις τις
οποίες αναλαµβάνει.
Έτσι, εκτιµούµε ότι όχι απλώς θα έχουµε µία καθηµερινή εικόνα για το τι συµβαίνει στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και των δύο
βαθµών, αλλά δεν θα υπάρχει κανένα ενδεχόµενο να υπάρξουν
φαινόµενα υπερχρεωµένων δήµων.
Και δεν υπάρχει, κύριε συνάδελφε, κανένα ενδεχόµενο το τυπικό µέρος της υπόθεσης να υπερβαίνει την ουσία, όπως στην
προκειµένη περίπτωση.
Επαναλαµβάνω: Η απόφαση του δηµοτικού ήταν τον Απρίλιο
του 2010, προ του «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ». Το αίτηµα δανείου. Η προσφυγή του δηµοτικού συµβούλου –δεν θυµάµαι το όνοµά τουστην περιφερειάρχη ήταν στις 29 Απριλίου –και πήρε απάντησηενώ ο ψηφισθείς νόµος του «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ» πήρε ΦΕΚ τον Ιούνιο
του 2010 και ανέτρεψε τα µέχρι τότε δεδοµένα. Κανένας δήµος
δεν µπορεί να δανειστεί για λειτουργικές του δαπάνες πλέον,
εποµένως και για έξοδα αιρετών…
ΠΑΥΛΟΣ ΜΑΡΚΑΚΗΣ: Αποφάσεις του Νοεµβρίου…
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΛΙΟΣ (Υφυπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης): Όχι. Είναι για τη
σύναψη του δανείου και όχι για το αίτηµα του δανείου. Είναι διαφορετικά. Εγώ σηµειώνω αυτό το οποίο λέτε. Σίγουρα δηµιουργεί υποψίες, υπόνοιες µια σπουδή η οποία υπήρξε εκείνες τις
ηµέρες για το συγκεκριµένο θέµα. Σας αναφέρω, όµως, ότι το
αίτηµα για δάνειο του ∆ήµου Πορταριάς ήταν προ του «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ». Εµείς ανατρέψαµε τα δεδοµένα. Επαναλαµβάνω, κανείς δήµος δεν µπορεί να δανείζεται πλέον, παρά µόνο για χρέη
του, για επενδυτικές δαπάνες και σε καµµία περίπτωση για την
αντιµετώπιση των λειτουργικών του εξόδων.
ΠΑΥΛΟΣ ΜΑΡΚΑΚΗΣ: Εγώ σας κατέθεσα, πάντως, τα έγγραφα.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Σας ευχαριστώ.
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, σαράντα τρεις µαθητές και µαθήτριες και τέσσερις εκπαιδευτικοί από το 72ο Γυµνάσιο Αθήνας.
Η Βουλή σας καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα από όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Επόµενη είναι η πέµπτη µε αριθµό 410/17-1-2011 επίκαιρη
ερώτηση πρώτου κύκλου του Βουλευτή του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. ∆ηµητρίου Παπαδηµούλη προς τον
Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε την παραγραφή ανείσπρακτων
χρεών προς το δηµόσιο κ.λπ..
Κύριε Παπαδηµούλη, έχετε δύο λεπτά για την παρουσίαση της
ερώτησή σας.
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑ∆ΗΜΟΥΛΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, θέλω να σας ρωτήσω ορισµένα πράγµατα.
Πότε ανακαλύψατε ότι από τα τριάντα τόσα δισεκατοµµύρια ανείσπρακτες οφειλές, που ήταν το βασικό σας προεκλογικό επιχείρηµα για το «λεφτά υπάρχουν», τα 24.000.000.000 τελικά ήταν
αδύνατον να εισπραχθούν; Πότε το ανακαλύψατε αυτό;
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∆εύτερον, αποσύρατε τη ρύθµιση για τις ανείσπρακτες οφειλές των 24.000.000.000 µετά από πίεση όχι µόνο της Αντιπολίτευσης, αλλά και συναδέλφων του ΠΑΣΟΚ. Θα την ξαναφέρετε;
Πότε θα την ξαναφέρετε, αν την ξαναφέρετε;
Υποσχεθήκατε ότι αν την ξαναφέρετε, θα τη συνοδεύσετε µε
πλήρη, αναλυτικά στοιχεία. Για ποιο λόγο κρίνονται ανείσπρακτες αυτές οι οφειλές; Ποιους αφορούν ανά νοµικό και φυσικό
πρόσωπο και ανά ∆ΟΥ; Πόσες είναι οι βεβαιωµένες οφειλές που
διαγράφετε;
Σας ερωτώ επίσης: Τι µέτρα παίρνετε για να µη διαµορφωθεί
µία καινούργια γενιά ανείσπρακτων οφειλών; ∆ιότι ήδη δηµιουργείται.
Τι απαντάτε στην έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου που για
το 2009 λέει ότι από τα βεβαιωθέντα, εισπράχθηκε µόνο το 57%;
Και για να το πω σε αριθµούς, από τα 89.000.000.000 ευρώ των
βεβαιωµένων φόρων, εισπράχθηκαν µόνο τα 50.000.000.000. ∆εν
µιλάµε για φυστίκια. Μιλάµε για δεκάδες δισεκατοµµύρια ευρώ.
Και η αδυναµία του κράτους, των κυβερνήσεων, των φοροεισπρακτικών µηχανισµών διαχρονικά να εισπράττουν, οδηγεί και
σε υστέρηση στα έσοδα, αλλά και σε επιβάρυνση των εντίµων
φορολογουµένων και σε πρόσθετους έµµεσους φόρους.
Με την ευκαιρία, επειδή έκλεισε η περαίωση, µπορείτε να µας
δώσετε στοιχεία –αν δεν είστε έτοιµος σήµερα, σύντοµα- όχι
µόνο πόσα µαζέψατε, αλλά και πόσα σβήσατε από τα βεβαιωθέντα; ∆ιότι αν υπάρχουν περιπτώσεις όπου σε έναν είχαν βεβαιωθεί υποχρεώσεις 1.000.000 ευρώ και καθάρισε µε 150.000 –είναι
συγκεκριµένη η περίπτωση που αναφέρω- τότε αυτό δεν είναι
προς έπαινο, είναι προς ψόγον.
Περιµένω τις απαντήσεις σας και θα επανέλθω στη δευτερολογία.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Στην ερώτηση του κ.
Παπαδηµούλη θα απαντήσει ο Υφυπουργός Οικονοµικών κ. Κουσελάς.
Ορίστε, κύριε Υφυπουργέ, έχετε το λόγο.
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΣΕΛΑΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών): Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε Παπαδηµούλη, καταλαβαίνω πραγµατικά την ευαισθησία σας, όπως και την ευαισθησία των συναδέλφων του ΠΑΣΟΚ
που έχουν καταθέσει σχετική ερώτηση στη Βουλή. Άλλωστε,
αυτή η ευαισθησία είναι και δική µου, προσωπική ευαισθησία. Και
εκφράστηκε εµπράκτως στο παρελθόν, όπως στην περίπτωση
της «ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ ΑΧΕΠΕΥ» και το ξέρετε.
Το πρώτο που θέλω να σας πω είναι ότι αυτά τα καταλαβαίνω.
Αυτό που δεν καταλαβαίνω είναι το πόθεν τεκµαίρεται το νούµερο των 24.000.000.000 ευρώ, το οποίο αναφέρετε και στην
ερώτησή σας.
Είναι καθαρό ότι δεν υπήρξε µέσα από το σχέδιο νόµου, στο
οποίο αναφερθήκατε, καµµία πρόταση για διαγραφή
24.000.000.000. Αυτό που έγινε ήταν ότι επιχειρήσαµε να θεσπίσουµε µία διαδικασία, στο πλαίσιο της οποίας έπρεπε να ξεκαθαρίσουµε, µε τεκµηριωµένη αξιολόγηση, από το σύνολο των
ληξιπρόθεσµων οφειλών, όπου πράγµατι είναι πάρα πολλές,
ποιες από αυτές τις οφειλές µπορούν να εισπραχθούν και ποιες
δεν µπορούν.
Πιστεύω ότι η Κυβέρνηση έχει και χρέος και πολιτική ευθύνη
αυτό να το κάνει, να καταγράψει, δηλαδή, ποια είναι τα χρέη
αυτά και να επιδιώξει µε κάθε νόµιµο µέσο και µε κάθε πρόσφορο τρόπο την είσπραξή τους.
Ταυτόχρονα επιχειρήσαµε να συγκροτήσουµε µια επιτροπή η
οποία µε διαφανή και αντικειµενικά κριτήρια θα µπορούσε να χαρακτηρίσει µια οφειλή αν είναι εισπράξιµη ή όχι αντιµετωπίζοντας –και το τονίζω αυτό- κάθε περίπτωση χωριστά στο πλαίσιο
αυτών των κριτηρίων, τα οποία αναφέρονταν στο σχέδιο νόµου.
Ο Υπουργός δεν απέσυρε τη συγκεκριµένη διάταξη επειδή η διάταξη αυτή είχε κάτι επιλήψιµο. Την απέσυρε για να διασφαλιστεί
η δυνατότητα να υπάρξει περισσότερος διάλογος, να εκλείψουν
οι εύκολοι εντυπωσιασµοί και να κατακάτσει η σκόνη που σηκώθηκε και η οποία πιστεύω ότι, εν πολλοίς, πέρα από το αν είχε ή
όχι κάποιες σκοπιµότητες, βασιζόταν κατά κύριο λόγο στην
άγνοια του τι πραγµατικά συµβαίνει.
Σε ό,τι αφορά στα ονόµατα των οφειλετών υπάρχει και ισχύει
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η δέσµευση που ανέλαβε ο Υπουργός, εδώ στην Αίθουσα της
Βουλής. Αυτό όµως δεν σηµαίνει, κύριε Παπαδηµούλη, ότι αυτή
η δέσµευση µπορεί να υλοποιηθεί σήµερα στην ερώτηση που συζητάµε. Απαιτείται πρώτα η κατάλληλη νοµοθετική ρύθµιση,
πράγµα το οποίο θα κάνουµε µε το αµέσως επόµενο φορολογικό
νοµοσχέδιο που σε λίγες µέρες θα κατατεθεί στη Βουλή.
Σήµερα –και θέλω να το ξεκαθαρίσω αυτό για να γίνει κατανοητό απ’ όλους- δεν υπάρχει ούτε διαδικασία ούτε θεσπισµένα,
νοµοθετηµένα δηλαδή, κριτήρια µε βάση τα οποία ένα χρέος
µπορεί να χαρακτηριστεί ως εισπράξιµο ή µη εισπράξιµο. Άρα, η
λίστα που αναφέρετε θα πρέπει να διαµορφωθεί αφότου υπάρξει αυτή η νοµοθετική ρύθµιση στην οποία αναφέρθηκα. Εκτός
και αν εσείς πιστεύετε ότι πρέπει να δώσουµε συλλήβδην µια
λίστα µε το σύνολο των ληξιπρόθεσµων οφειλών, οι οποίες ξέρετε ότι είναι πολύ µεγαλύτερες. Μέσα στις ληξιπρόθεσµες
αυτές οφειλές, βέβαια, δεν είναι µόνο φοροφυγάδες. Είναι φορολογούµενοι πολίτες.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Κύριε Υπουργέ, έχετε
και τη δευτερολογία.
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΣΕΛΑΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών):
Κλείνω, κυρία Πρόεδρε.
Είναι φορολογούµενοι πολίτες οι οποίοι λόγω αντικειµενικών ή
υποκειµενικών αδυναµιών δεν µπόρεσαν στο συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα να εκπληρώσουν τις φορολογικές τους υποχρεώσεις απέναντι στο κράτος.
∆εν πιστεύω ότι ζητάτε κάτι τέτοιο, γιατί δεν νοµίζω ότι αυτό
θα συνέβαλε στη φορολογική συµµόρφωση ή στη µεγαλύτερη
εισπραξιµότητα.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Είστε σαφής.
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΣΕΛΑΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών): Άρα,
αυτό το οποίο ζητάτε θα γίνει µε το επόµενο φορολογικό νοµοσχέδιο. Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Το λόγο έχει ο ερωτών
Βουλευτής, κ. Παπαδηµούλης.
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑ∆ΗΜΟΥΛΗΣ: Κύριε Υπουργέ, φαίνεται ότι
δεν έχετε πείσει όχι εµένα αλλά και τους συναδέλφους σας της
Κοινοβουλευτικής Πλειοψηφίας του ΠΑΣΟΚ γιατί κάποιοι απ’ αυτούς ήδη και πριν λίγες µέρες σας ρώτησαν µεταφέροντας αυτήν
τη δυσπιστία.
Να σας το πω έτσι απλά: Τι δικλείδες προσφέρετε στον κόσµο,
στους πολίτες και τους Βουλευτές; Ότι µε αυτές τις ρυθµίσεις
για το σβήσιµο ανείσπρακτων οφειλών δεν θα επωφεληθούν και
κάποιοι, που αφού βεβαιώθηκαν οι οφειλές τους, µέχρις ότου
κουνηθεί το αργοκίνητο δικαστικό της εφορίας µεταβίβασαν τις
περιουσίες τους αλλού, έχουν του κόσµου τα λεφτά και εµφανίζονται φτωχούληδες του Θεού, αδύναµοι να πληρώσουν; Τι εγγυήσεις δίνετε ότι µαζί µε τους πεθαµένους και τις χρεοκοπηµένες εταιρείες δεν θα επωφεληθούν και χρυσοκάνθαροι;
Το επιχείρηµα «πρώτα θα ψηφίσετε και µετά θα σας πω ποιοι
θα ωφεληθούν» δεν πείθει κανέναν. Πολύ περισσότερο που έρχεται το Ελεγκτικό Συνέδριο και λέει «κύριοι της Κυβέρνησης το
2009 -που πιάνει και Νέα ∆ηµοκρατία και ΠΑΣΟΚ- από τα 89 δισεκατοµµύρια που βεβαιώθηκαν εισπράξατε µόνο τα 50,6». Ποσοστό λιγότερο από 57%. Έχουµε ένα εθνικό σπορ: Να µην
πληρώνουν φόρους αυτοί που χρωστάνε βεβαιωµένους φόρους
στο δηµόσιο.
Και το αποτέλεσµα είναι µείωση εσόδων, µε αποτέλεσµα να
κόβετε επενδυτικές δαπάνες για να ισοφαρίσετε τη διαφορά και
να αυξάνεται η ύφεση και η ανεργία. Σηµαίνει πρόσθετη φορολογική επιβάρυνση των εντίµων φορολογουµένων και νέοι έµµεσοι φόροι, που διαρκώς επιβάλλετε, αυξάνοντας και τον
πληθωρισµό και την ύφεση.
Σας ρώτησα και δεν µου απαντήσατε. Τι µέτρα αναδιοργάνωσης των εφοριών και του δικαστικού τους παίρνετε, έτσι ώστε να
µην επωφελούνται τα λαµόγια και αυτοί που χρωστάνε βεβαιωµένους φόρους στο δηµόσιο; Γιατί την ίδια ώρα που θα σβήσετε
τα παλιά, την ίδια ώρα ετοιµάζεται καινούργια γενιά.
Και να σας θυµίσω και ένα ακόµα ερώτηµα που δεν απαντήσατε. Πότε ακριβώς ανακαλύψατε ότι απ’ αυτές τις ανείσπρακτες οφειλές ένα πολύ µεγάλο µέρος -όλος ο Τύπος το
υπολόγισε σε 24 δισεκατοµµύρια όχι εγώ- είναι αδύνατο να ει-
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σπραχθούν; Αυτά που λέγατε προεκλογικά ήταν δούλεµα ψιλό
γαζί ή τα ανακαλύψατε µετά;
Και ένα τελευταίο. Σε µια χώρα όπου υπολογίζει το Υπουργείο
σας ότι ο ΦΠΑ που εισπράττεται και δεν αποδίδεται είναι 5 δισεκατοµµύρια ευρώ ετησίως, σε µια χώρα που ο ΦΠΑ που εισπράττεται και δεν αποδίδεται είναι 30% -έναντι 12% του
ευρωπαϊκού µέσου όρου, δηλαδή 2,5 φορές επάνω- σε µια τέτοια χώρα που οργιάζει η φοροδιαφυγή, η φοροαποφυγή και η
φοροκλοπή σε βάρος των ασθενέστερων, που φορολογούνται
στην πηγή, υπάρχει ένα όπλο που εφαρµόζεται ήδη σε πολλές
ευρωπαϊκές χώρες και κυρίως στις σκανδιναβικές: λέγεται κατάργηση που φορολογικού απορρήτου. Να ξέρουν όλοι ποιος
µασκαράς χρωστάει στο δηµόσιο, ενώ κάνει µια πλούσια ζωή και
δηλώνει φτωχός.
Γιατί φοβάστε να φέρετε στο επόµενο φορολογικό νοµοσχέδιο µια πρόταση –και κλείνω, κυρία Πρόεδρε- για την κατάργηση
του φορολογικού απορρήτου; Ποιους προστατεύετε;
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Κύριε Υφυπουργέ των
Οικονοµικών, έχετε το λόγο.
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΣΕΛΑΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών): Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε Παπαδηµούλη, µην βιάζεστε κατ’ αρχάς να προκαταλάβετε τι θα φέρουµε στο επόµενο φορολογικό νοµοσχέδιο. Θα το
δείτε οσονούπω.
Αυτό που θέλω, όµως, από την αρχή να ξεκαθαρίσω είναι ότι
η Κυβέρνηση ποτέ δεν εισηγήθηκε -και σ’ αυτό τουλάχιστον πρέπει να συµφωνήσουµε- τη διαγραφή συγκεκριµένων ληξιπρόθεσµων οφειλών µέσα από το προηγούµενο σχέδιο νόµου. Και το
περιεχόµενο της διάταξης δεν περιείχε διατάξεις µε βάση τις
οποίες θα διαγράφονταν κάποια συγκεκριµένα χρέη. Είναι εδώ
ακόµα η διάταξη. Την αποσύραµε. Είναι γραµµένη. Είναι στη διάθεσή σας. Μπορείτε να τη δείτε αν θέλετε, ακόµα και σήµερα.
Θα µπορούσα, κύριε Παπαδηµούλη, να κατηγορήσω όσους
δεν επιθυµούν τη διάκριση για τα ληξιπρόθεσµα οφέλη µεταξύ
αυτών που έχουν τη δυνατότητα να εισπραχθούν και αυτών που
δεν µπορούν να εισπραχθούν από το ελληνικό κράτος, ότι δεν
θέλουν να αποκτήσει το δηµόσιο επιτέλους µια συγκεκριµένη,
αποτελεσµατική και ελέγξιµη διαδικασία είσπραξης των χρεών
τους. Μια διαδικασία στη βάση της οποίας το δηµόσιο, ανεξάρτητα από τις κυβερνήσεις, θα έπρεπε να λογοδοτεί. ∆εν το κάνω
όµως γιατί αντιλαµβάνοµαι, όπως είπα, ότι οι όποιες αντιδράσεις
σε αυτόν τον διαχωρισµό προκλήθηκαν από άγνοια και τίποτα
παραπέρα. Πιστεύω ότι η Κυβέρνηση και οι Βουλευτές όλων των
πολιτικών κοµµάτων, οι Έλληνες πολίτες στο σύνολό τους συµφωνούν ότι το ελληνικό δηµόσιο, θα πρέπει µε κάθε νόµιµο και
πρόσφορο τρόπο, να καταβάλει κάθε προσπάθεια, προκειµένου
να εισπραχθούν τα ληξιπρόθεσµα χρέη που σήµερα υπάρχουν.
Για να γίνει αυτό, χρειάζεται η κατοχύρωση µιας διαδικασίας
διαφανούς, µιας µετρήσιµης και ελέγξιµης διαδικασίας. Αυτήν
τη διαδικασία, όπως σας είπα, θα φέρουµε στο επόµενο νοµοσχέδιο στη Βουλή και θα τη θέσουµε υπ’όψιν των Βουλευτών του
Εθνικού µας Κοινοβουλίου.
Από την άλλη, έχουµε πάρει και παίρνουµε όλα τα µέτρα, προκειµένου να µην έχουµε συσσώρευση τόσων ληξιπρόθεσµων
οφειλών. Και θέλω να σας πω ότι τα 30 και πλέον δισεκατοµµύρια των ληξιπρόθεσµων και όχι των µη εισπράξιµων, δεν δηµιουργήθηκαν από τη µια στιγµή στην άλλη, ούτε δηµιουργήθηκαν
τον τελευταίο χρόνο. Είναι δηµιούργηµα και απόρροια µιας συγκεκριµένης πολιτικής για το ζήτηµα που συζητάµε. Εγώ θα αναγνωρίσω ότι το θέµα δεν είναι µόνο διαχειριστικό. Είναι και
πολιτικό. Και όντως υπήρξε κατά καιρούς έλλειψη πολιτικής βούλησης, προκειµένου να εισπραχθούν αυτά τα ανείσπραχτα χρέη.
Εµείς, λοιπόν, τι κάνουµε; Επιδιώκουµε κατ’ αρχάς µε όλους τους
τρόπους και έγκαιρα την είσπραξή τους, πριν αρχίσουν να διογκώνονται τα χρέη του καθένα, µε αποτελεσµατικούς ελέγχους,
ελέγχους προληπτικούς, ελέγχους προσωρινούς, ελέγχους τακτικούς. Και για πρώτη φορά οι έλεγχοι παίρνουν σάρκα και οστά
µε συγκεκριµένες διασταυρώσεις, που δεν υπήρξαν στο παρελθόν.
Έχουµε διαµορφώσει ήδη το θεσµικό πλαίσιο προκειµένου οι
έλεγχοι αυτοί να είναι αποτελεσµατικοί. Έχουµε δηµιουργήσει
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ένα ηλεκτρονικό «κόσκινο», µια ηλεκτρονική κρησάρα, από την
οποία δύσκολα µπορεί να περάσει κανένας. Επιχειρούµε µε γραπτές και προφορικές ειδοποιήσεις να καλέσουµε τους φορολογούµενους που χρωστάνε.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Πρέπει να ολοκληρώσετε, κύριε Υφυπουργέ.
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΣΕΛΑΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών): Με διευκολύνσεις και ρυθµίσεις εκεί που υπάρχει πραγµατική ανάγκη,
όπως το κάνουµε και θα το κάνουµε πράξη και µε αυτό το νοµοσχέδιο, στη βάση όµως διάφανων και αντικειµενικών κριτηρίων,
ενιαίων για όλους τους φορολογούµενους, µε αναδιοργάνωση
και κινητοποίηση ολόκληρου του φοροεισπρακτικού µηχανισµού.
Αυτός είναι ο στόχος µας. Και θα προχωρήσουµε στο επόµενο
χρονικό διάστηµα σ’ αυτήν την ανασυγκρότηση του φοροεισπρακτικού µηχανισµού και σε κεντρικό αλλά σε περιφερειακό
επίπεδο, µε έλεγχο στην υλοποίηση των στόχων, γιατί πλέον οι
∆ΟΥ δεν λειτουργούν έτσι. ∆ουλεύουν στη βάση συγκεκριµένων
στόχων και ως προς την είσπραξη των ληξιπρόθεσµων οφειλών.
Και σ’ αυτήν την κατεύθυνση, κύριε Παπαδηµούλη –και κλείνω
µ’ αυτό, κυρία Πρόεδρε- θέλω να καλέσουµε και εσάς προσωπικά, που ξέρουµε ότι έχετε δώσει µάχες και στο Εθνικό µας Κοινοβούλιο και στο Ευρωκοινοβούλιο, να συµβάλλετε αποφασιστικά. Γιατί ο στόχος µας δεν είναι να αυξήσουµε περαιτέρω τη
φορολογία. Ο στόχος µας είναι να διευρύνουµε τη φορολογική
βάση και να χτυπήσουµε αποφασιστικά τη φοροδιαφυγή. Μόνο
έτσι θα µπορέσουµε να αντιµετωπίσουµε αποτελεσµατικά τα
προβλήµατα των εσόδων και της κρίσης.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Και εγώ σας ευχαριστώ. Και να ευχηθούµε περαστικά στη συνεργάτιδα που πριν από
λίγο δεν αισθάνθηκε καλά.
Συνεχίζουµε µε τη δεύτερη µε αριθµό 398/17-1-2011 επίκαιρη
ερώτηση δεύτερου κύκλου του Βουλευτή της Νέας ∆ηµοκρατίας, κ. Αθανασίου Νάκου, προς τον Υπουργό Προστασίας του
Πολίτη, σχετικά µε τις δηλώσεις του πρώην Υπουργού Προστασίας του Πολίτη περί της ΕΥΠ κ.λπ..
Έχετε το λόγο για να παρουσιάσετε την ερώτησή σας.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΑΚΟΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Έγινε σάλος, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε τα δηµοσιεύµατα που είδαν το φως στο διαδίκτυο ή στον άλλο Τύπο, τα σχετικά µε αυτά τα απόρρητα έγγραφα των wikileaks και µάλιστα
στην ηλεκτρονική έκδοση της έγκυρης βρετανικής εφηµερίδας
«GUARDIAN», όπου παρουσιάζονται τηλεγραφήµατα του πρέσβη
των Ηνωµένων Πολιτειών στην Αθήνα προς τους προϊσταµένους
του τα οποία εµφανίζουν το περιεχόµενο των συναντήσεων που
φέρεται να είχε ο Αµερικανός πρέσβης, κατά την περίοδο ∆εκέµβριος 2009- Ιανουάριος 2010, µε τον τότε Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, κ. Μιχάλη Χρυσοχοΐδη.
Σύµφωνα µε αυτά τα δηµοσιεύµατα ο κ. Χρυσοχοΐδης φέρεται να ανέφερε µεταξύ των άλλων στον κύριο πρέσβη ότι η ΕΥΠ,
η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, είναι ένα τίποτα. Ότι δεν υπηρετεί την αποστολή της να προστατεύσει την Ελλάδα και ότι στην
πραγµατικότητα είναι επικίνδυνη για την εθνική ασφάλεια. Έχει
µάλιστα πολλές ελλείψεις και µια από τις σπουδαιότερες είναι
ότι αποτελεί συνδικαλιζόµενη δύναµη εργαζοµένων. Εξαιτίας,
λοιπόν, αυτών των πολλών ελλείψεων και αυτής της ιδιοµορφίας
είναι επικίνδυνη για τη χώρα. ∆ιατύπωσε δε την πρόθεσή του να
κατεδαφίσει την ΕΥΠ -µ’ αυτήν τη λέξη αναφέρθηκε ο Αµερικανός αξιωµατούχος- και να την ξαναχτίσει. Και µάλιστα αυτό θα το
επετύγχανε σύντοµα µια που είχε έτοιµο σχέδιο νόµου για την
αναδιάρθρωση, προκειµένου η ΕΥΠ να µην έχει αυτή την εικόνα
ή να µην προσφέρει αυτές τις κακές υπηρεσίες, όπως ανέφερε,
αλλά να γίνει κάτι άλλο λειτουργικό, αποτελεσµατικό και χρήσιµο
για τη χώρα σ’ αυτόν τον ιδιαίτερα ευαίσθητο τοµέα.
Μάλιστα µετά το σάλο που δηµιουργήθηκε -ακόµα και ο πρώην
Πρόεδρος της Βουλής, κ. Απόστολος Κακλαµάνης κατήγγειλε
όλο αυτό το γεγονός- ο κ. Χρυσοχοΐδης ευθαρσώς δήλωσε ότι
«αυτά είναι αληθή και δεν χρειαζόταν να γνωστο- ποιηθούν µέσω
του διαδικτύου, αλλά τα έχω πει κατ’ επανάληψη για την ΕΥΠ».
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο ΣΤ’
Αντιπρόεδρος της Βουλής, κ. Βαΐτσης Αποστολάτος)
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Ρωτάµε, λοιπόν, τη σηµερινή ηγεσία, κύριε Υφυπουργέ, η
οποία συνεχίζει την πορεία του προκατόχου της -µια που είναι η
ίδια Κυβέρνηση, αλλά και η δοµή της υπηρεσίας παραµένει ίδιαµετά από δεκαέξι –δεκαεπτά µήνες που είναι στην εξουσία, αν
συµµερίζεται αυτά τα οποία ο προκάτοχός σας, συνάδελφός σας
και συνάδελφός µας, κ. Χρυσοχοΐδης, ότι είναι αληθή. Αν τα συµµερίζεστε. Και αν δεν τα συµµερίζεστε τι έχετε κάνει; Και γιατί
δεν είχε κάνει κάτι; Αν δεν τα συµµερίζεστε πείτε µας ότι δεν τα
συµµερίζεστε και ότι ήταν ατυχείς εκφράσεις ή ότι κάλυπταν,
αυτό που πιστεύουµε, εµείς προσωπικές επιδιώξεις και προσωπική ανάγκη, προκειµένου να µείνει στο απυρόβλητο ο κ. Χρυσοχοΐδης και να προβάλλεται µε έναν άλλο τρόπο, ούτως ώστε
να επιτύχει τους πολιτικούς του στόχους.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ευχαριστούµε πολύ
τον κ. Αθανάσιο Νάκο.
Ο Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη, κ. Μανώλης Όθωνας,
έχει το λόγο για τρία λεπτά.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΟΘΩΝΑΣ (Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Και εµείς.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΟΘΩΝΑΣ (Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη): Κατ’ αρχάς θέλω να γίνει γνωστό στον συνάδελφο, κ. Νάκο
ότι δεν είναι σήµερα εδώ ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη
γιατί συµµετέχει σε άτυπο συµβούλιο Υπουργών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Βουδαπέστη. Είχε κάθε πρόθεση να απαντήσει
ο ίδιος προσωπικά στην ερώτησή σας.
Επίσης, θέλω να κάνω µια γενική αναφορά, κύριε Νάκο, µε όλη
την εκτίµηση και το σεβασµό που ξέρετε ότι έχω και στο πρόσωπο και την ιδιότητά σας και να υπενθυµίσω ότι η Κυβέρνηση
δεν προτίθεται να σχολιάζει και να τροφοδοτεί ένα δηµόσιο πολιτικό διάλογο για κάθε τηλεγράφηµα, για κάθε διαρροή, για
κάθε δηµοσίευµα, ειδικά όταν άπτονται τόσο ευαίσθητων ζητηµάτων.
Έχουµε επίσης τονίσει, νοµίζω σε όλους τους τόνους και προς
πάσα κατεύθυνση, ότι δεν θεωρούµε αυτά τα δηµοσιεύµατα θέσφατα, ούτε σε ό,τι αφορά στην αξιοπιστία τους, ούτε σε ό,τι
αφορά στην εγκυρότητά τους. Και δεν νοµίζω ότι χρειάζεται να
σας υπενθυµίσω εξάλλου ότι αποτυπώνουν, τέτοιου είδους τηλεγραφήµατα που δηµοσιοποιούνται, µονοµερώς την άποψη
εκείνου που αποτυπώνει τι άκουσε µε τον τρόπο που το κατάλαβε, µε τον τρόπο που το ερµήνευσε.
Η αναφορά µου αυτή υπενθυµίζω ότι είναι γενική. Θα θέλαµε
να αποφευχθεί αυτό από το σύνολο του πολιτικού συστήµατος
και να υπάρξει µια αντοχή στον πειρασµό να βάλουµε τη διαδικασία όχι µόνο του πολιτικού διαλόγου, αλλά πολύ περισσότερο
την κοινοβουλευτική και του κοινοβουλευτικού ελέγχου σε µια
τέτοια περιπέτεια.
Ελπίζω, επίσης, να µη χρειάζεται, κύριε Νάκο να σας υπενθυµίσω ότι αν την είχε υιοθετήσει το πολιτικό σύστηµα µερικά χρόνια πριν, θα συζητούσαµε µέσα σ’ αυτήν την Αίθουσα αν εν
ενεργεία Πρωθυπουργοί και αρχηγοί κοινοβουλευτικών κοµµάτων ήταν επικεφαλής τροµοκρατικών οργανώσεων.
Τώρα στο συγκεκριµένο θέµα. Πράγµατι όσα φέρεται ότι είπε
ο κ. Χρυσοχοΐδης, θα σας επαναλάβω ότι απ’ αυτό το Βήµα, είχαν
καταγγελθεί την περίοδο που είµαστε Αντιπολίτευση και δυστυχώς επαληθεύτηκαν και διαπιστώθηκαν την περίοδο που γίναµε
Κυβέρνηση και µάλιστα το πρώτο διάστηµα. Γιατί αυτό είναι το
χρονικό σηµείο αναφοράς στο οποίο φέρεται ο κ. Χρυσοχοΐδης
να έκανε αυτές τις διαπιστώσεις τις οποίες, όπως ο ίδιος είπε,
είχε επαναλάβει κατ’ επανάληψη και δηµόσια.
Σε ό,τι αφορά –και κλείνω µ’ αυτό στο σηµείο αυτό- στο ερώτηµά σας για την προσπάθεια αναβάθµισης της λειτουργίας των
υπηρεσιών της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών έχω να πω το
εξής.
Αντί να σας παρουσιάσω εδώ σχέδια και θεωρίες, θα σας παραπέµψω να διαπιστώσουµε µαζί, όπως διαπιστώνει η ελληνική
κοινωνία στο σύνολό της, ποια είναι σήµερα η συµβολή της ΕΥΠ
στην καταπολέµηση της τροµοκρατίας και του οργανωµένου
εγκλήµατος, µε σηµαντική συνεισφορά στις αρκετές –νοµίζω- και
από όλους αναγνωρισµένες πρόσφατες επιτυχίες και ποια ήταν
η ΕΥΠ, όταν κάτω από τη µύτη της πολιτικής και φυσικής ηγε-

4023

σίας του Υπουργείου και της κυβέρνησης είχε στηθεί ένα δίκτυο
υποκλοπών που παρακολουθούσε µέχρι και τον Πρωθυπουργό
και εξέθεσε διεθνώς τη χώρα σε υποθέσεις µε χαρακτηριστικότερη αυτή των Πακιστανών.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ευχαριστούµε τον
Υφυπουργό κ. Όθωνα.
Ο ερωτών Βουλευτής Μαγνησίας της Νέας ∆ηµοκρατίας κ.
Νάκος έχει το λόγο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΑΚΟΣ: Εγώ θα συµφωνήσω µαζί του για την
αξιοπιστία των διαφόρων δηµοσιευµάτων. ∆εν θα επέµενα σε
αυτό, αν ο ίδιος ο κ. Χρυσοχοΐδης µετά τη γνωστοποίηση των δηµοσιευµάτων δεν υπερθεµάτιζε. Υπερθεµάτισε και είπε µάλιστα
ότι τα έλεγε.
∆εύτερον, για ποιες επιτυχίες µιλάτε, κύριε Υπουργέ; Για ποιες
επιτυχίες; Ο κ. Χρυσοχοΐδης, µόλις µια εβδοµάδα µετά την ανάληψη των καθηκόντων του στις 13 Οκτωβρίου, αντικατέστησε το
∆ιοικητή της ΕΥΠ κ. Παπαγγελόπουλο και τους υπηρεσιακούς –
άριστους κατά γενική οµολογία- υποδιοικητές, επαναφέροντας
από οικειοθελή αποστρατεία στενό του φίλο και στη σηµαντικότερη θέση, ο οποίος σήµερα κάνει κουµάντο στην ΕΥΠ, απόστρατο αξιωµατικό της Χωροφυλακής, από τους ορκισµένους
κοµµατικούς του ΠΑΣΟΚ, οι οποίοι µάλιστα δεν διαθέτουν και τα
τυπικά προσόντα που προβλέπει ο κανονισµός της υπηρεσίας.
Πότε ενηµερώθηκε για την ακαταλληλότητα των υφισταµένων
εκεί; Να σας θυµίσω ότι τον κ. Αποστολίδη η Νέα ∆ηµοκρατία
τον κράτησε εννιά µήνες, για να υπάρχει συνέχεια στην υπηρεσία. Εξασφάλισε τότε τη συνέχεια στην υπηρεσία; Αντίθετα, διέκοψε τη συνέχεια και επιδόθηκε αυτός και οι εκλεκτοί του σε
πογκρόµ διώξεων κατά εκείνων που πρόσκειντο ιδεολογικά στη
Νέα ∆ηµοκρατία, αλλά και αυτών που ανήκαν ιδεολογικά στο
ΠΑΣΟΚ και είχαν χρησιµοποιηθεί επί κυβερνήσεως της Νέας ∆ηµοκρατίας σε διάφορες καίριες θέσεις.
Όλα αυτά έγιναν όταν ένα µήνα πριν από τις 13 Οκτωβρίου η
υπηρεσία µετά από τεράστιες και πολύµηνες προσπάθειες κατάφερε το πρώτο χτύπηµα κατά της τροµοκρατικής οργάνωσης
«Πυρήνες της Φωτιάς» µε την αποκάλυψη της γιάφκας στο Χαλάνδρι και παρέδωσε λίστα πενήντα-εξήντα υπόπτων για τροµοκρατία αυτής της τροµοκρατικής οργάνωσης και πληθώρα
ενταλµάτων σύλληψης, τα οποία χρησιµοποίησε ο ίδιος µετέπειτα, λίστα για την οποία µάλιστα επαίρετο στον Αµερικανό πρέσβη.
Να σας θυµίσω –µετά την αποκάλυψη της γιάφκας- τι έλεγε
ως αρµόδιος του τοµέα του ΠΑΣΟΚ, όταν ήταν Αντιπολίτευση, ο
κ. Χρυσοχοΐδης. ∆ήλωνε ότι οι συλληφθέντες είναι πιτσιρικάδες,
είναι τα µωρά της κατσαρόλας και ότι µια έκκληση προς τους γονείς τους είναι αρκετή.
Αλήθεια, ποιος αποκάλυψε τα κυκλώµατα των απαγωγών Μυλωνά και Παναγόπουλου, τα πλαστά χαρτονοµίσµατα, τα αντιαρµατικά του Μουσούνωφ, το πρώτο εργαστήριο παρασκευής
κοκαΐνης στην Ελλάδα και τόσα θέµατα εθνικής σηµασίας που
δεν είναι δυνατόν να αναφέρω εδώ; Κατά συνέπεια, στα ευρήµατα της ΕΥΠ, τα οποία αποκάλεσε «τίποτα», στηρίχθηκε.
Εδώ ακούσαµε το εξής παράλογο, ότι η υπηρεσία ήταν διαλυµένη και από τότε που ανέλαβε ο κ. Χρυσοχοΐδης µε αυτήν τη
δίωξη και µε αυτήν την αναστάτωση που έφερε στην Υπηρεσία
έφερε αποτελέσµατα. Αυτά είναι τα παλιά αποτελέσµατα, είναι οι
κόποι δουλειάς άλλων, κύριε Υπουργέ.
Όµως και αν ακόµη δεν βρίσκετε ότι αυτή η υπηρεσία είναι
καλή και χρειάζεται ανασύνταξη, αναδιάρθρωση, εκσυγχρονισµό
–µέσα τα οποία δεν έχουµε- να σας πω ότι υπάρχουν κράτη µε τα
οποία έχουµε µια αντιπαλότητα και έχουν πέντε δορυφόρους και
παρακολουθούν. Και εκεί πέρα για προσωπικούς λόγους έγινε
αυτό το ρεζίλεµα της προµήθειας του γεωγραφικού συστήµατος
του ενάµισι εκατοµµυρίου και τα ψέµατα που έχουν ειπωθεί είναι
πάρα πολλά.
Αν, λοιπόν, είναι έτσι τα πράγµατα και δεν σας αρέσει η υπηρεσία, ερωτάσθε το απλούστατο όλων: Αυτούς τους δεκαέξι
µήνες τι κάνατε; ∆ηλαδή, οι αλλαγές ήταν να φύγουν οι δύο υπηρεσιακοί άριστοι υποδιοικητές και να µπουν οι κολλητοί;
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ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ο Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη κ. Όθωνας έχει το λόγο για τρία λεπτά.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΟΘΩΝΑΣ (Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη): Κύριε Νάκο, ειλικρινά µε προβληµατίζει το γεγονός ότι
αποδίδετε σε εκκαθάριση προσωπικών ή κοµµατικών λογαριασµών της οποιασδήποτε πολιτικής ηγεσίας µια προσπάθεια, για
την οποία µάλιστα υποτίθεται απορείτε, δηλαδή για το τι έχει µεσολαβήσει στην ΕΥΠ τους τελευταίους δεκαπέντε µήνες.
Και δεν σας απασχολεί ως να µην υπάρχει το ότι µπήκε εισαγγελέας στην ΕΥΠ και διατύπωσε βαρύτατες καταγγελίες πως ο
Επιθεωρητής ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης έκανε πολύ συγκεκριµένες και
κραυγαλέες διαπιστώσεις ότι οι συγκεκριµένες ένορκες διοικητικές εξετάσεις έχουν ενδιαφέροντα ευρήµατα.
Σχετικά µε αυτό που µε ρωτάτε –και µάλιστα µε έναν τρόπο
σαν να απορείτε πραγµατικά- για την προσπάθεια να αποκατασταθεί ένα εργασιακό περιβάλλον απαλλαγµένο από όλα αυτά
που οι έρευνες που σας ανέφερα διαπίστωσαν –και που δεν
έχουν κανένα κοµµατικό επηρεασµό, όπως ξέρετε- οδηγηθήκαµε
στο να αποκατασταθεί ένα αίσθηµα δικαίου και αξιοκρατίας στην
υπηρεσία.
Ο σεβασµός στην προσωπική αξιοπρέπεια των στελεχών, η
στήριξη και η εµπιστοσύνη ανεξάρτητα από προσωπικές πολιτικές ή άλλες προτιµήσεις ή χρεώσεις, κατά την άποψή µας, έχουν
δώσει στην υπηρεσία τη δυνατότητα να µπορεί σήµερα να συµβάλλει –µε τον τρόπο που ήδη σας ανέφερα- σε µια προσπάθεια
που συνολικά οι υπηρεσίες ασφαλείας της χώρας επιχειρούν. Και
αυτό δεν γίνεται εκ του µηδενός. Τίποτα δεν ξεκινά ποτέ εκ του
µηδενός και ούτε έχουµε αυτήν την άποψη.
Εν πάση περιπτώσει, κύριε Νάκο, όπως αντιλαµβάνεστε ιδίως
εσείς πάρα πολύ καλά, νοµίζω ότι τα θέµατα αυτά είναι ιδιαίτερα
ευαίσθητα για να συζητούνται εξαντλητικά ακόµη και εντός της
κοινοβουλευτικής διαδικασίας.
Θέλω µε την ευκαιρία να διαβεβαιώσω ότι ο Πρωθυπουργός,
η Κυβέρνηση συνολικά, η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, ο κ. Παπουτσής που έχει την ευθύνη βάσει
του νόµου για τη λειτουργία της υπηρεσίας στηρίζουν το προσωπικό.
Μένουµε και θα µείνουµε µακριά από οποιουσδήποτε διαχωρισµούς που έχουν να κάνουν είτε µε εσωτερικές οµαδοποιήσεις
είτε µε κοµµατικές προκαταλήψεις και βεβαίως θα είµαστε και
δίπλα αλλά και απέναντι, αν και εφόσον υπάρξουν φαινόµενα που
θα παραπέµπουν στο πρόσφατο παρελθόν και τα οποία δηµόσια
καυτηριάσαµε γιατί είµαστε –κατ’ εντολή του ελληνικού λαούθεµατοφύλακες κάποιων αρχών. Νοµίζω ότι η εθνική ασφάλεια
της χώρας δεν χωρά εκπτώσεις.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ευχαριστούµε τον
Υφυπουργό κ. Μανώλη Όθωνα, µε τον οποίο θα συνεχίσουµε –
κατόπιν διευθετήσεως- µε την ερώτηση υπ’ αριθµόν 4 του δεύτερου κύκλου των επικαίρων ερωτήσεων.
Μετά θα ακολουθήσει ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής
Ασφάλισης κ. Κουτρουµάνης που θα απαντήσει στην ερώτηση
που του απευθύνεται.
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, σαράντα δύο µαθητές και µαθήτριες και τρεις
εκπαιδευτικοί συνοδοί τους από το 5ο ∆ηµοτικό Σχολείο Κορυδαλλού και το 19ο ∆ηµοτικό Σχολείο Αχαρνών.
Επειδή οι Αχαρναί είναι αρχαίος δήµος, ενώ ο Κορυδαλλός
είναι πολύ καινούργιος, θα σας θυµίσω –γιατί έχω µεγάλη σχέση
µε τον Κορυδαλλό- ότι στην Αθήνα του Περικλή λεγόταν «Αιγάλεω» γιατί υπήρχε ένα θηρίο σαν τη Σφίγγα, αιξ και λέων –δηλαδή κατσίκα και λιοντάρι- και από εκεί πήρε το όνοµά του το
βουνό που είναι από πάνω σας.
Η Βουλή σας καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα από όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Ακολουθεί η τέταρτη µε αριθµό 408/17-1-2011 επίκαιρη ερώτηση δεύτερου κύκλου του Βουλευτή του Λαϊκού Ορθόδοξου Συ-
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ναγερµού, κ. Αλέξανδρου Χρυσανθακόπουλου, προς τον
Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, εν προκειµένω τον κ. Μανώλη
Όθωνα, σχετικά µε την αντιµετώπιση του φαινοµένου της λαθροµετανάστευσης στην Πάτρα κ.λπ..
Ορίστε, κύριε Χρυσανθακόπουλε, έχετε το λόγο για δύο λεπτά.
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Υπουργέ, γνωρίζετε ότι στην περιοχή της Πάτρας, έρχονται κατά χιλιάδες λαθροµετανάστες.
ΠΡΟΕ∆ΡEΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Με συγχωρείτε,
κύριε Χρυσανθακόπουλε. ∆εν θα σας κλέψω χρόνο. Θυµίζω στο
Σώµα ότι βάσει του Κανονισµού η ερώτηση απευθύνεται στο
Προεδρείο και στο Σώµα. Ο Υπουργός απαντά, απευθυνόµενος
και αυτός στο Προεδρείο και στο Σώµα.
Ορίστε, κύριε Χρυσανθακόπουλε, έχετε το λόγο.
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, είναι
γνωστό ότι στην περιοχή της Πάτρας συρρέουν λαθροµετανάστες από την Ασία µε κυρίαρχη οµάδα τους Αφγανούς και από
την Αφρική έχουµε πολλούς Σοµαλούς, Αλγερινούς και Μαροκινούς.
Οι δύο αυτές λαθροµεταναστευτικές οµάδες έχουν γεωγραφικά και χωροθετικά τοποθετηθεί. Στο βόρειο µέρος της Πάτρας
είναι οι Αφγανοί και στο νότιο είναι οι Αφρικανοί. Συναντιούνται
κάπου στο κέντρο, όπου καθηµερινά έχουµε επεισόδια, συµπλοκές, µαχαιρώµατα, κάψιµο αυτοκινήτων και όλα τα συνεπαγόµενα.
∆εύτερον, η παρουσία τους έχει ανθίσει την εµπορία ναρκωτικών. Έχουν συλληφθεί δεκάδες από αυτούς, κυρίως Ασιάτες και
Σοµαλοί, για τη διοχέτευση ναρκωτικών στην περιοχή µας. Επίσης, κύριε Πρόεδρε, έχει αυξηθεί ο αριθµός των βιασµών. Εκτός
από αυτά οι πέντε ανθρωποκτονίες που έγιναν πέρυσι, η µία ήταν
ενός Αλγερινού, που δεν έχει εξιχνιαστεί, οι υπόλοιπες ήταν από
αλλοδαπούς σε µεταξύ τους συµπλοκές. Έχουν συλληφθεί οι
δράστες. Αυτά σας τα λέω, γιατί είναι µια πραγµατικότητα, την
οποία περιγράφει η τοπική Αστυνοµία.
Μέσα σε αυτές τις συνθήκες, το κλίµα ανασφάλειας για τους
πολίτες της Πάτρας είναι πολύ µεγάλο. Όλοι προσδοκούν πρώτον, σε µία «σκούπα» για όλους αυτούς, που δεν δικαιούνται αιτήσεως ασύλου και δεν προσδοκούν µία απάντηση. Εάν πάρουν
θετική απάντηση, έχει καλώς. Εάν όχι, θα πρέπει να απελαθούν
µαζί µε τους υπολοίπους.
∆εύτερον, επειδή είµαστε πύλη παράνοµης εξόδου και δρουν
κυκλώµατα λαθροµετακίνησης κι έχουν συλληφθεί αρκετοί από
αυτούς που κάνουν αυτήν τη δουλειά, εµείς δεν θέλουµε σε καµµία περίπτωση να ιδρυθεί στην Πάτρα κέντρο διαµονής -φιλοξενίας όπως λέγεται χάριν λόγου- των λαθροµεταναστών.
Επ’ αυτών των δύο θεµάτων θέλουµε την απάντηση του κυρίου Υπουργού.
ΠΡΟΕ∆ΡEΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ευχαριστούµε πολύ
τον κ. Χρυσανθακόπουλο του ΛΑΟΣ.
Το λόγο έχει ο Υπουργός κ. Μανώλης Όθωνας για τρία λεπτά.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΟΘΩΝΑΣ (Υφυπουργός Προστασίας του
Πολίτη): Κύριε Πρόεδρε, είναι γνωστό το θέµα και η έντασή του,
που εξέθεσε ο συνάδελφος, κ. Χρυσανθακόπουλος.
Νοµίζω πως είναι και ο ίδιος ενήµερος ότι σχετικά πρόσφατα,
προ δύο εβδοµάδων, είχαµε στο Υπουργείο µία συνάντηση µε
τους νέους αιρετούς άρχοντες της περιοχής, τον Περιφερειάρχη
∆υτικής Ελλάδας κ. Κατσιφάρα και τον ∆ήµαρχο Πατρέων κ. ∆ηµαρά, µε αποκλειστικό αντικείµενο τη συνεργασία, την ενηµέρωση για την αντιµετώπιση αυτού του θέµατος.
Θέλω κατ’ αρχάς να επαναλάβω µε πάρα πολύ συγκεκριµένο
τρόπο, κύριε Πρόεδρε, τη βούληση της Κυβέρνησης να αποκαταστήσει την οικονοµική και κοινωνική ζωή όλων βέβαια των ελληνικών πόλεων, αλλά ιδιαίτερα στις πόλεις εκείνες -µία εκ των
οποίων σε κορυφαία, θα έλεγα, θέση είναι η Πάτρα- όπου τα τελευταία χρόνια παρουσιάζονται και µάλιστα συνεχώς εντεινόµενα
τέτοιου είδους φαινόµενα.
Πρέπει, όµως, στο σηµείο αυτό να διατυπώσω επίσης µε την
ίδια ειλικρίνεια την –φαντάζοµαι- όχι απλά λογική, αλλά αυτονόητη θέση µας, ότι τα προβλήµατα αυτά δεν µπορούν να αντιµετωπιστούν αποσπασµατικά, δεν µπορούν να αντιµετωπιστούν
µε επιχειρησιακά, κατασταλτικά µέτρα, τα οποία είναι συζητήσι-

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΝH’ - 20 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011

µης και εν πάση περιπτώσει, θνησιγενούς αποτελεσµατικότητας.
Αλλά, τα προβλήµατα στην Πάτρα και παντού θα θεραπευθούν
ως αποτέλεσµα ενός ολοκληρωµένου, συνεκτικού πλαισίου παρεµβάσεων και πολιτικών, όπως αυτό που η Κυβέρνηση έχει επεξεργαστεί και υλοποιεί.
Αυτό αφορά την αυστηροποίηση του ελέγχου των θαλασσίων
και χερσαίων συνόρων µας. Αφορά, επίσης, τη λειτουργικότερη
διαδικασία ενός συστήµατος ασύλου, το οποίο νοµοθετήσαµε
µόλις την προηγούµενη εβδοµάδα, µαζί µε την ίδρυση της υπηρεσίας πρώτης υποδοχής και των αντίστοιχων υποδοµών που θα
υποδέχονται, θα κατηγοριοποιούν, θα διαχωρίζουν τους εισερχόµενους στη χώρα µας. Αυτό αφορά ιδιαίτερα την Πάτρα.
Θέλω να στείλω αυτό το µήνυµα και από εδώ σήµερα για την
πιστή εφαρµογή των υποχρεώσεών µας βάσει της Συνθήκης του
Σένγκεν. ∆εν θα επιτρέψουµε, τουλάχιστον εµείς µε την ανοχή
µας ή µε τις παραλείψεις µας, να φύγει κανείς από την Πάτρα ή
από την Ηγουµενίτσα ή την Κόρινθο για την Ιταλία και από εκεί
για τη ∆υτική Ευρώπη και βέβαια, µέσω της προσπάθειας να
υπάρξουν διµερείς συµφωνίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης πια και
όχι µονοµερώς της χώρας µας µε τις τρίτες χώρες για την επαναπροώθηση και επανεισδοχή των παρανόµως εισελθόντων µεταναστών, καθώς και για την αναθεώρηση της Συνθήκης ∆ουβλίνο ΙΙ.
Θέλω εδώ να κάνω γνωστό –φαντάζοµαι ότι σας είναι ήδη γνωστό- και να χαιρετίσω ως ιδιαίτερα θετικό το γεγονός ότι η Γερµανία, ο αρµόδιος Υπουργός Εσωτερικών, ανακοίνωσε εχθές ότι
αναστέλλει για ένα χρόνο την εφαρµογή της Συνθήκης ∆ουβλίνο
ΙΙ, δηλαδή, την επαναπροώθηση µεταναστών προς τη χώρα µας,
ως ένδειξη αναγνώρισης της προσπάθειας που καταβάλλεται το
τελευταίο διάστηµα και του ολοκληρωµένου σχεδίου, όπως το
έχουµε παρουσιάσει και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υφυπουργού)
∆έχοµαι, κύριε Πρόεδρε, ότι όλα αυτά είναι µεσοπρόθεσµης
και κάποια από αυτά µακροπρόθεσµης απόδοσης. Η κατάσταση
στην Πάτρα απαιτεί και άµεσα µέτρα που θα ανακουφίσουν την
κοινωνία και τη ζωή της πόλης, τα οποία η Κυβέρνηση και το
Υπουργείο µας σε συνεργασία και µε τον Οργανισµό Λιµένος Πάτρας….
ΠΡΟΕ∆ΡEΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Θα µας τα πείτε καλύτερα στη δευτερολογία σας.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΟΘΩΝΑΣ (Υφυπουργός Προστασίας του
Πολίτη): Θα µπορέσω ίσως να τα παρουσιάσω εκτενέστερα.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕ∆ΡEΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ευχαριστούµε και
εµείς.
Το λόγο έχει ο Βουλευτής Αχαΐας του ΛΑΟΣ κ. Αλέξανδρος
Χρυσανθακόπουλος, για τρία λεπτά.
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Μάλιστα, κύριε Πρόεδρε.
Πρώτα από όλα, να ενηµερώσω ότι οι δύο οµάδες που έχουν
διχαστεί και συµπλέκονται καθηµερινά στην περιοχή της Πάτρας,
καθιστούν απαγορευτική κάθε σκέψη έστω και προσωρινού κέντρου φιλοξενίας.
Επίσης, είναι κατηγορηµατική η θέληση όλου του λαού της περιοχής, µία περιοχή παράνοµης εξόδου από τη χώρα, να θεωρείται κέντρο φιλοξενίας παρανόµως εισελθόντων. Αυτό να το
φτιάξετε κοντά στα σύνορα, να το φτιάξετε εκεί που πρέπει. Στην
Πάτρα δεν θα γίνει παραδεκτό από κανέναν ένα τέτοιο γεγονός.
Σας το λέω κι εγώ κατηγορηµατικά ότι µαζί µε τους πολίτες της
πόλης θα το αποτρέψουµε. ∆εν θέλουµε καµµία συζήτηση επ’
αυτού. Θα είναι καταστροφικό.
Τονίζω το χαρακτήρα της πόλης ως υποδοχέα τουριστών. Έρχονται εκατοµµύρια τουρίστες από το λιµάνι. Μόλις φτάνουν, χάνουν πάσα ιδέα για τη χώρα µας. Καταλαβαίνετε τη ζηµιά, που
έχουµε. Μάλιστα, δεν µένουν στην Πάτρα ούτε µία ηµέρα. Παλιά
έκαναν για κάποιες ώρες µια βόλτα στην πόλη. Τώρα, δεν θέλουν
να σταθούν. Είναι τεράστια και η οικονοµική ζηµιά.
Επίσης, θέλω να σας πω ότι έχουν συλληφθεί ογδόντα δύο
άτοµα για διακίνηση µεταναστών. Πρέπει να πούµε ότι αυτοί
έχουν νόµιµα χαρτιά. Επίσης, έχουν συλληφθεί οκτακόσιοι σα-
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ράντα τρεις λαθροµετανάστες, οι οποίοι στη συνέχεια αφέθηκαν
ελεύθεροι και άλλοι χίλιοι επτακόσιοι εβδοµήντα, που τους είπαν
«να φύγετε».
Εµείς είµαστε κατηγορηµατικοί και σε µία άλλη πτυχή. Θέλουµε να ξεκαθαριστεί προς την Τουρκία ότι από τη στιγµή που
είναι αυτή που διακινεί τους λαθροµετανάστες –και µάλιστα έχει
τεκµηριωθεί ότι και µε κρατικά µέσα, συνοδεία της ακτοφυλακής
της τους ξεφορτώνει στα νησιά µας ή τους φέρνει προς τον
Έβρο- θα παγώσουν κεφάλαια διαπραγµάτευσης προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, θα σταµατήσουν οι χρηµατοδοτήσεις και θα
υποστεί κυρώσεις.
Αυτή είναι η βασική χώρα από την οποία έρχονται στην Ευρώπη και στην Ελλάδα. Και είναι περίεργο που ενώ έρχονται αρκετοί προς τη Βουλγαρία, δεν συνεχίζουν µετά προς την Κεντρική
Ευρώπη από εκείνη τη διαδροµή, αλλά έρχονται στην Ελλάδα,
στην Ελλάδα των ανοικτών συνόρων. Είναι λάθος η φιλοσοφική
και η πολιτική προσέγγιση.
Επιτέλους, µας ακούσατε. Ορθώθηκε ένας φράκτης. Είναι
αδιανόητο να λέει κανείς ότι αυτό δεν χρειάζεται. Χρειάζεται και
παραχρειάζεται. Ποιος αφήνει, πλέον, ξεκλείδωτο το σπίτι του,
ανοικτή την πόρτα να µπαίνει ο οιοσδήποτε µέσα;
Θα ήθελα, λοιπόν, κύριε Υπουργέ, την αυστηροποίηση. Θα
ήθελα, κύριε Πρόεδρε, από µεριάς του Κοινοβουλίου, που εµείς
είµαστε οι δέκτες και οι µεταφορείς του κοινωνικού αισθήµατος,
του λαϊκού αισθήµατος της πεποίθησης του πολίτη ότι για να
είναι ασφαλής, ένας είναι ο δρόµος: Ευνοµούµενη πολιτεία µε
ανθρώπινα δικαιώµατα, αλλά κατ’ αρχάς πρώτα να υπερασπιστούµε και τα δικαιώµατα των Ελλήνων πολιτών, οι οποίοι µετά
τις δέκα το βράδυ δεν µπορούν να κυκλοφορήσουν.
∆υστυχώς -και κλείνω µ’ αυτό- στην Πάτρα εκτός από τις ασθένειες που αυξήθηκαν, τα νοσήµατα και όλα τα άλλα, έχουµε πάρα
πολλούς βιασµούς. Αυτό είναι τραγικό. ∆εν µπορούµε να αντέξουµε άλλο αυτό το φαινόµενο. Πρέπει να τελειώσει και µάλιστα
να ενισχύσετε την πόλη µε αστυνοµικές δυνάµεις, γιατί υστερεί
πλέον και να ενισχύσετε και το Λιµενικό Σώµα για την αποτελεσµατική αποµάκρυνση όλου αυτού του κόσµου, των λαθροµεταναστών από την περιοχή µας.
Κατηγορηµατική απάντηση θέλω, όµως, οπωσδήποτε -και τελειώνω µε αυτό, κύριε Πρόεδρε- στο θέµα του κέντρου φιλοξενίας.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ευχαριστούµε τον
κ. Αλέξανδρο Χρυσανθακόπουλο.
Ο Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη, κ. Μανώλης Όθωνας
έχει το λόγο για τρία λεπτά.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΟΘΩΝΑΣ (Υφυπουργός Προστασίας του
Πολίτη): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Όπως στην προηγούµενη παρέµβασή µου ανέφερα και θα το
κωδικοποιήσω, κύριε Πρόεδρε, για να είναι όσο γίνεται σαφές
προς πάσα κατεύθυνση, η Ελλάδα εξήντλησε την όποια δυνατότητα αφοµοίωσης στην κοινωνία της και στην οικονοµία της, ανθρώπων που αναζητούν ένα καλύτερο αύριο.
Εµάς ως πολιτική παράταξη, ως Κυβέρνηση, ως αντίληψη δεν
µας τροµάζει ούτε η διαφορετικότητα, ούτε η σύγχρονη εξέλιξη
των πολιτισµικών κοινωνιών, απλά η χώρα µας εξάντλησε τις δυνατότητές της. ∆εν αντέχεται καµµία περαιτέρω συσσώρευση
άλλων ανθρώπων που εξ άλλου σε λίγο διάστηµα στις περιοχές
που καταλήγουν θα διαβιούν χειρότερα από τις περιοχές από
όπου ξεκίνησαν και οι ίδιοι.
Εποµένως, κλείνουµε τα σύνορα εισόδου. Κλείνουµε τα σύνορα εξόδου. ∆ιαχειριζόµαστε αυτούς που είναι σήµερα εδώ µε
λειτουργικές και γρήγορες διαδικασίες ποιοι δικαιούνται διεθνούς προστασίας και οι άλλοι θα γυρίσουν στις πατρίδες του
είτε µε οικειοθελή αποχώρηση είτε αξιοποιώντας τις διαδικασίες
επανεισδοχής είτε µε απέλαση. Αυτό να είναι σαφές.
Τώρα στην Πάτρα -γιατί θέλω να είµαι όσο γίνεται πιο συγκεκριµένος- ήδη ενισχύουµε, κύριε Πρόεδρε, τη διαδικασία ελέγχου της εθνικής οδού, να µπορούµε να αποτρέψουµε τη ροή πριν
φτάσει στην Πάτρα µε διάφορους τρόπους, που δεν νοµίζω ότι
είναι δόκιµο να µπω σε επιχειρησιακές λεπτοµέρειες αυτήν τη
στιγµή. Κάνουµε µια προσπάθεια να εξαντλήσουµε κάθε δυνατότητα ενίσχυσης των δυνάµεων της Αστυνοµίας και του Λιµενι-
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κού Σώµατος.
Ήδη -και το γνωρίζετε- έχει πραγµατοποιηθεί µια συνάντηση
στη Πάτρα ανωτάτων αξιωµατικών της Ελληνικής Αστυνοµίας και
του Λιµενικού Σώµατος για να εξειδικεύσουν ένα επιχειρησιακό
σχέδιο διαχείρισης της καθηµερινότητας, η οποία πράγµατι είναι
πάρα πολύ δύσκολη. Υπάρχει µια συνεννόηση µε τον Οργανισµό
Λιµένα Πάτρας για να επισπευστεί η διαδικασία και θα είναι πάρα
πολύ καθοριστική η προµήθεια του σκάνερ που µε βάση την ενηµέρωση που έχουµε από τον Οργανισµό Λιµένος Πατρέων θα
έχει ολοκληρωθεί µέχρι τον Απρίλιο.
Μέσα από ένα πλέγµα τέτοιων δράσεων µέχρι να αποδώσει το
σύνολο των πολιτικών που σας ανέφερα, κύριε Πρόεδρε, είµαστε
βέβαιοι ότι µπορούµε να συµβάλλουµε στην έστω µερικώς ανακούφιση της περιοχής από µια κατάσταση που νοµίζω ότι κανέναν µας δεν ευχαριστεί.
Σε ό,τι αφορά τα κέντρα πρώτης υποδοχής και τους υπόλοιπους χώρους που θα χρησιµοποιούνται ως χώροι διαµονής ή και
κράτησης παρανόµως ελθόντων µεταναστών, τα επιχειρήµατά
σας, κύριε συνάδελφε, όπως και όλων των συναδέλφων Βουλευτών και της κυβερνητικής παράταξης την προηγούµενη εβδοµάδα κατά τη συζήτηση του νοµοσχεδίου του ασύλου,
ακούγονται λογικοφανή, είναι ισχυρά. Ο δικός µας, όµως, σχεδιασµός -θέλω να είµαι απέναντι σας όσο γίνεται σ’ αυτήν τη
φάση συγκεκριµένος- βρίσκεται σ’ ένα αρχικό στάδιο και οποιαδήποτε συζήτηση γύρω από τη χωροθέτηση τέτοιων υποδοµών
είναι εντελώς ανεπίκαιρη.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ευχαριστούµε ιδιαιτέρως τον Υπουργό κ. Μανώλη Όθωνα. Ολοκληρώσατε τις
ερωτήσεις σας.
Θα συζητηθεί η τρίτη µε αριθµό 412/17-1-2011 επίκαιρη ερώτηση δευτέρου κύκλου του Βουλευτή του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Νικολάου Μωραΐτη προς την Υπουργό
Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά µε τη λήψη µέτρων
για τις αγροτικές συντάξεις κ.λπ..
Κύριε Μωραΐτη, έχετε το λόγο για δύο λεπτά για να αναπτύξετε την επίκαιρη ερώτησή σας.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Μέσα στη γενικότερη επίθεση που δέχεται η φτωχή και µεσαία
αγροτιά, επίθεση στο εισόδηµα, στις συνθήκες δουλειάς, στις
συνθήκες διαβίωσης, δέχεται και µια πρωτοφανή επίθεση στις
συντάξεις, σ’ αυτές τις παροχές φτωχοκοµείου, στις συντάξεις
πείνας.
Είναι φαίνεται πολύ υψηλό το ποσό των 340 ευρώ για τους
αγρότες και τους µειώνεται παραπέρα. Και αυτό γίνεται µε το
νόµο που ψήφισε η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ το ν.2458/1997, που
εφαρµόζεται από το 2002 και κόβει σταδιακά κάθε χρόνο 4% από
αυτές τις συντάξεις, όπως ανέφερα, πείνας.
Βέβαια, κόβετε αυτά τα χρήµατα και τα δίνετε απλόχερα στους
τραπεζίτες, στους εφοπλιστές. Μπροστά σ’ αυτήν την εκρηκτική
κατάσταση που βιώνουν οι αγρότες, που από την πολιτική που
εφαρµόζεται χρόνια τώρα ξεκληρίζονται βίαια µεγάλα τµήµατα,
έχουν να αντιµετωπίσουν και αυτές τις συντάξεις πείνας.
Βέβαια, αυτό προσπαθείτε, κύριε Υπουργέ, να το καλύψετε,
αυξάνοντας τα όρια ηλικίας. Με δικιά σας τροπολογία πήγατε τα
όρια ηλικίας από τα τριάντα πέντε χρόνια στα σαράντα τρία, δηλαδή δουλειά µέχρι τον τάφο και όσοι προλάβουν να πάρουν
αυτές τις συντάξεις πείνας.
Βέβαια, δεν είναι µόνο αυτό. Έχετε κάνει και άλλους νόµους.
Ένα µήνα πριν από τις εκλογές του 2004, κάνατε ένα νόµο που
διαφύλαξε σαν κόρη οφθαλµού και η Νέα ∆ηµοκρατία και πήγατε τους εργάτες γης από το ΙΚΑ στον ΟΓΑ, κάνοντας ένα δώρο
στους µεταποιητές αγροτικών προϊόντων, στις µεγάλες επιχειρήσεις των ιχθυοκαλλιεργειών.
Βέβαια, και µε τριανταπέντε χρόνια που πληρώνουν οι αγρότες, οι συντάξεις αυτές είναι 258 ευρώ. Εποµένως, όλη αυτή η
κατάσταση που διαµορφώνεται είναι µια κατάσταση που σπρώχνει παραπέρα στην φτώχεια, στην ανέχεια τη φτωχή αγροτιά.
Θα αναφέρω στη δευτερολογία συγκεκριµένα πόσο µειώνονται και πόσο είναι σήµερα αυτές οι συντάξεις που παίρνουν οι
αγρότες.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ευχαριστούµε τον
κ. Νίκο Μωραΐτη, συνάδελφο από το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας.
Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, ο κ. Γιώργος Κουτρουµάνης έχει το λόγο για τρία λεπτά.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Ο ν.2458/1997 ήταν ένας σηµαντικός νόµος που έκανε τοµή
στο ασφαλιστικό σύστηµα της χώρας και ενέταξε ισότιµα τους
αγρότες στο ασφαλιστικό σύστηµα.
Με αυτόν το νόµο δίνεται η δυνατότητα στον αγρότη να καταβάλει τις ασφαλιστικές του εισφορές από 1/1/1998 και διπλάσιες
εισφορές καταβάλλει το δηµόσιο. ∆ηλαδή, για κάθε 1 ευρώ που
πληρώνει ο αγρότης, διπλάσιο ποσό πληρώνει το δηµόσιο, έτσι
ώστε να σχηµατιστεί ένα ασφαλιστικό «κεφάλαιο» που οδηγεί σε
µια καλή σύνταξη για τον εργάτη.
∆εν είναι αλήθεια αυτό που είπατε ότι υπάρχει επίθεση στις
συντάξεις των αγροτών. Το αντίθετο. Οι συντάξεις των αγροτών
έχουν βελτιωθεί σηµαντικά και µάλιστα τον προηγούµενο χρόνο
ήταν οι µόνοι που πήραν αύξηση στο τέλος του 2009, η οποία
εφαρµόστηκε και για το 2010, 30 ευρώ και είναι οι µόνοι για τους
οποίους δεν υπήρξε περικοπή των δώρων.
Βεβαίως, θα συµφωνήσω ότι παρ’ όλα αυτά παραµένουν χαµηλές οι συντάξεις στον αγροτικό τοµέα -οι συντάξεις του ΟΓΑκαι πρέπει να βρούµε τρόπους και πολιτικές βελτίωσής τους.
∆εν είναι αλήθεια αυτό που είπατε, ότι αυξήσαµε τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης, ούτε τα χρόνια ασφάλισης. Από πού το
βρήκατε αυτό; Σήµερα, ο αγρότης που είναι ασφαλισµένος για
δέκα τρία χρόνια, δηλαδή από το 1998 µέχρι σήµερα, θα πάρει
σύνταξη. Πέρυσι ήταν δώδεκα τα χρόνια. Και µε ένα χρόνο ασφάλισης µπορούσε να πάρει την κύρια και την βασική σύνταξη. Αυξάνεται αυτός ο χρόνος όσο περνούν τα χρόνια -και είναι λογικόγια να φτάσουµε στα τριάντα πέντε. Από εκεί και µετά, ακόµη και
µε δεκαπέντε χρόνια ασφάλισης ο αγρότης στα εξήντα πέντε του
-και η αγρότισσα- θα παίρνει σύνταξη.
Συνεπώς, ούτε όριο ηλικίας αυξήσαµε, ούτε µείωση των συντάξεων κάναµε. Υπάρχει αυτό που αφορά τη βασική σύνταξη µε
τη µείωση, τη σταδιακή κατά 4% που έχει µία λογική θα σας πω
ποια είναι αυτή η λογική: Από τη στιγµή που το κράτος θα πληρώνει για κάθε αγρότη διπλάσια εισφορά σε σχέση µε τα χρήµατα που καταβάλλει ο ίδιος, είναι λογικό να µην υπάρχει
ταυτόχρονα και προνοιακή σύνταξη. Υπάρχει µια µεταβατική περίοδος εικοσαετίας µέσα στην οποία γίνονται οι προσαρµογές.
Έχει δηµιουργηθεί µια στρέβλωση, την οποία έχουµε εντοπίσει. Εγώ την έχω αναδείξει και τα προηγούµενα χρόνια. ∆ηλαδή,
κάποιος που πληρώνει έχει πολύ µικρότερη απόδοση και µικρότερη διαφορά σε σχέση µε τη βασική σύνταξη που παίρνουν οι
ανασφάλιστοι. Αυτό είναι κάτι, το οποίο θα το δούµε και θα απαντήσω στην συνέχεια στη δευτερολογία µου.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ευχαριστούµε τον
Υπουργό.
Το λόγο έχει ο κ. Μωραΐτης για τρία λεπτά.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, αλήθεια δεν είναι αυτό που λέτε εσείς, διότι,
πράγµατι από το 2002 µειώνονται οι αγροτικές συντάξεις και
αυτό το ακούνε οι αγρότες. Σήµερα, η προνοιακή σύνταξη των
340 ευρώ είναι 200 ευρώ, κύριε Υπουργέ. Και σήµερα κάποιοι
που βγαίνουν στη σύνταξη παίρνουν λιγότερα χρήµατα από αυτούς που βγήκαν πριν δέκα χρόνια. Αυτή είναι η πραγµατικότητα.
Και κάνετε πιο βάρβαρη επίθεση. Κάνετε το εξής: Κόβετε τους
αγρότες –δεν το ανέφερα πριν, και περίµενα να το αναφέρατε
εσείς- και από αυτήν την εθνική σύνταξη. Από τη µία µεριά πετσοκόβετε τη σύνταξη γήρατος, που θα φτάσει το 2026 να µην
υπάρχει και θα είναι καθαρά ανταποδοτική η σύνταξη που θα
παίρνουν οι αγρότες, αλλά τους βγάζετε έξω και από την εθνική
σύνταξη. Λέτε ρητά ότι τη δικαιούνται όλοι πλην των ασφαλισµένων στον ΟΓΑ. Εποµένως, ποιος λέει αλήθεια, κύριε Υπουργέ,
και ποιος λέει ψέµατα;
Θα σας πω και κάτι ακόµα: Είναι πράγµατι σαράντα τρία τα
χρόνια ασφάλισης. Για προσθέστε. Από το εικοστό δεύτερο στο
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εξηκοστό πέµπτο,, πόσα χρόνια είναι; Είναι τριάντα πέντε; Εποµένως αλήθεια, δεν είναι αυτά που λέτε εσείς.
Πράγµατι, είναι βάρβαρη η επίθεση. Θα αναφέρω και άλλα ζητήµατα: Για παράδειγµα, οι αγρότες που πληρώνουν ανταποδοτικά δικαιούνται άδεια; ∆ικαιούνται άδεια ασθενείας; Παίρνουν
κάποια επιδόµατα; Αυτός –όπως ανέφερα- ήταν άλλωστε και ο
στόχος σας: να απαλλάξετε τις επιχειρήσεις και να µειώσετε τα
έσοδα του ΙΚΑ, όταν πήγατε τους αλιεργάτες από το ΙΚΑ στον
ΟΓΑ. Εποµένως, η επίθεση απέναντι στον αγροτικό κόσµο είναι
πράγµατι βάρβαρη. Τα άλλοτε περήφανα γηρατειά αντιµετωπίζονται µε αυτόν τον απάνθρωπο τρόπο.
Σήµερα, ένας που βγαίνει στη σύνταξη παίρνει 200 ευρώ περίπου από την προνοιακή και 118 ευρώ µε χρόνια ασφάλισης.
Βάζετε, όµως, και το εξής: Πρέπει να υπάρχουν υποχρεωτικά τα
δεκαπέντε χρόνια ασφάλισης στον ΟΓΑ για να πάρουν σύνταξη.
Κάνετε και κάτι άλλο: Έχετε οδηγήσει µεγάλα τµήµατα της αγροτιάς στο ξεκλήρισµα και επειδή δεν έχουν βιώσιµο εισόδηµα
µέσα από το αγροτικό εισόδηµα, τους βγάζετε έξω κι ας πληρώνουν τον ΟΓΑ. Σήµερα έχουµε κατά εκατοντάδες αρνητικές απαντήσεις σε αυτόν τον κόσµο και τους βγάζετε έξω.
Θα ήθελα να κλείσω µε το εξής: ∆εν είναι µόνο αυτό. Οι άντρες
πολύτεκνοι αγρότες, γιατί δεν παίρνουν την ισόβια πολύτεκνη
σύνταξη όταν τελούν εν χηρεία; Είναι ορισµένοι που πήγαν στα
δικαστήρια και την πήραν. ∆εν τις δίνετε στους υπόλοιπους και
τους λέτε να οδηγηθούν και αυτοί στα δικαστήρια για να δικαιωθούν.
Εµείς θεωρούµε ότι σήµερα η φτωχοµεσαία αγροτιά και ιδιαίτερα οι συνταξιούχοι µέσα στην εβδοµάδα που έρχεται, που είναι
βδοµάδα κινητοποιήσεων της Παναγροτικής Αγωνιστικής Συσπείρωσης πρέπει να µπουν στην πρωτοπορία του αγώνα, να παλέψουν για µια άλλη πολιτική: Μια πολιτική που πραγµατικά θα
δίνει ανθρώπινες συντάξεις, µια πολιτική που θα προσφέρει δωρεάν ιατροφαρµακευτική περίθαλψη για όλους τους αγρότες.
∆ιότι σήµερα, παρ’ ότι οι αγρότες –κύριε Υπουργέ, το γνωρίζετε
πολύ καλά- είναι στη χαµηλότερη κλίµακα στο 81% στο 83% και
παρά τις επανειληµµένες ρυθµίσεις, αδυνατούν να πληρώσουν
διακόσιες χιλιάδες αγρότες. Και αυτοί σήµερα δεν έχουν βιβλιάρια υγείας.
Εποµένως, εµείς θεωρούµε ότι πρέπει να παλέψουν για µια πολιτική που θα υπάρχει δωρεάν ιατροφαρµακευτική περίθαλψη,
αλλά και συντάξεις ανθρώπινες για να µπορούν να παραµείνουν
µε αξιοπρέπεια στα χωριά τους.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ευχαριστούµε τον
κ. Νικόλαο Μωραΐτη από το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας.
Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης κ. Κουτρουµάνης, ολοκληρώνει τον κύκλο των ερωτήσεων
µε την τρίλεπτη απάντησή του ως δευτερολογία.
Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε συνάδελφε, επιµένετε. Εγώ τί να σας πω τώρα;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Μας ακούνε οι αγρότες.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης): Πάρτε σήµερα ένα τηλέφωνο στον ΟΓΑ να σας πει µε πόσα χρόνια ασφάλισης δίνει
σύνταξη. Στην Ελλάδα, όλα τα ταµεία δίνουν σύνταξη µε δεκαπέντε χρόνια ασφάλισης στα εξήντα πέντε. Λοιπόν, ούτε σαράντα
τρία, ούτε εβδοµήντα τρία. Από εκεί και µετά για να πάρει κάποιος καλύτερη σύνταξη, πρέπει να πληρώσει στο ταµείο. Αν
εσείς θέλετε να δηµιουργήσετε την πεποίθηση στους αγρότες
ότι µπορούν να πάρουν αξιοπρεπή σύνταξη µη πληρώνοντας τις
ασφαλιστικές εισφορές ή καταβάλλοντας 450 ευρώ το χρόνο για
να έχουν και περίθαλψη και σύνταξη, να τους το πείτε και αν τους
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πείσετε ότι µε αυτό βγαίνει µια καλή σύνταξη θα καθίσουµε να το
συζητήσουµε.
Πρέπει όµως –φαντάζοµαι- να λέµε την αλήθεια στους πολίτες και στους αγρότες, γιατί βεβαίως και έχουν δυσκολίες οι
αγρότες, βεβαίως, έχουν υποστεί και αυτοί τις συνέπειες της κρίσης -το έχω πει και θα το επαναλάβω ότι προέρχοµαι από αγροτική περιοχή και γνωρίζω πολύ καλά τα προβλήµατα- αλλά σε
καµµία περίπτωση δεν θα δικαιολογήσω το γεγονός να µην καταβάλλουν ασφαλιστικές εισφορές στο ταµείο τους για να έχουν
µια καλύτερη σύνταξη.
Αυτό δεν είναι φαινόµενο σηµερινό. ∆ηλαδή, ένας στους δύο
δεν είχε ενταχθεί στην πρόσθετη ασφάλιση την περίοδο ’88-’98.
∆εν είχαν ενταχθεί στην κύρια ασφάλιση. Και σήµερα, ένας
στους τρεις –δίκιο έχετε, αυτό συνέβαινε και τα προηγούµενα
χρόνια- δεν πληρώνει τις ασφαλιστικές του εισφορές. Ε, τί θα
γίνει δηλαδή; Ποιος θα τις πληρώσει; Θα τις πληρώσει ο εργάτης
για να πάρει ο αγρότης σύνταξη; Πρέπει να αποκτήσουµε όλοι σε
αυτήν τη χώρα συνείδηση ασφαλιστική.
Υπάρχει ένα πρόβληµα που σας το είπα στην αρχή, µια στρέβλωση που έχει δηµιουργηθεί γιατί µειώνεται, όντως, η βασική
σύνταξη, αλλά δεν αυξάνεται ανάλογα η κύρια. Γιατί δεν αυξάνεται; Πρώτος βασικός λόγος είναι ότι έχουν επιλέξει όλοι οι
αγρότες την πρώτη ασφαλιστική κατηγορία. Το 85% των αγροτών πληρώνει την πρώτη ασφαλιστική κατηγορία. Γιατί να µην
πληρώσουν παραπάνω ποσό;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Γιατί δεν έχουν.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης): ∆εν έχουν. Σύµφωνοι. ∆εν
είχαν ούτε πριν από πέντε χρόνια, δεν έχουν ούτε σήµερα. Με
αυτήν τη λογική όµως, δεν µπορείς να έχεις καλύτερο επίπεδο
συντάξεως σε ένα ταµείο, όπως είναι ο ΟΓΑ, αν δεν διασφαλίσουµε τους πόρους του και αν δεν αξιοποιήσουµε σωστά αυτούς
τους πόρους, γιατί ένα πολύ µεγάλο ποσό διατίθεται για την υγειονοµική περίθαλψη για την οποία ο αγρότης πληρώνει 4, 5 ευρώ
το µήνα, για να καλυφθεί ο ίδιος και η οικογένειά του. Σύµφωνοι.
Έτσι πρέπει να γίνεται κοινωνική πολιτική σε ένα τοµέα που αντιµετωπίζει σηµαντικά προβλήµατα.
Να λέµε όµως, και τις αλήθειες. Η αλήθεια είναι ότι η σύνταξη
των αγροτών έχει βελτιωθεί σηµαντικά. Το µόνο που µένει αυτήν
τη στιγµή και το εξετάζει ο ΟΓΑ -γίνονται αναγκαίες µελέτες και
µέσα στους επόµενους δύο µήνες θα έχουµε ρυθµίσεις- είναι να
αντιµετωπιστεί το πρόβληµα της στρέβλωσης αυτής που δηµιουργείται ανάµεσα σε αυτόν που συνταξιοδοτείται σήµερα και
σε εκείνον που συνταξιοδοτήθηκε πριν από πέντε χρόνια, που
έχει µια διαφορά σύνταξης όχι ανάλογη των εισφορών που έχει
πληρώσει. Αυτό θα αντιµετωπιστεί.
Θα επαναλάβω όµως, και πάλι ότι όλοι οι Έλληνες είτε είναι
αγρότες είτε είναι µισθωτοί είτε είναι ελεύθεροι επαγγελµατίες
πρέπει να συνειδητοποιήσουν ότι το επίπεδο των συντάξεων µπορεί να βελτιωθεί αν και οι ίδιοι είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις
τους.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ευχαριστούµε πάρα
πολύ τον κ. Κουτρουµάνη, Αναπληρωτή Υπουργό Εργασίας και
Κοινωνικής Ασφάλισης.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ολοκληρώθηκε η συζήτηση των
επικαίρων ερωτήσεων.
Έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας
παρακολουθούν από τα άνω δυτικά θεωρεία, αφού συµµετείχαν
στο εκπαιδευτικό πρόγραµµα «Εργαστήρι ∆ηµοκρατίας» που οργανώνει το Ίδρυµα της Βουλής, είκοσι δύο µαθητές και ένας εκπαιδευτικός από το 4ο ∆ηµοτικό Σχολείο Καµατερού.
Η Βουλή τους καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
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ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόµεθα στην ηµερήσια διάταξη της
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Συνέχιση της συζήτησης επί των άρθρων και του συνόλου του
σχεδίου νόµου του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας
και Ναυτιλίας: «Ενίσχυση Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονοµική Ανάπτυξη, την Επιχειρηµατικότητα και την Περιφερειακή Συνοχή».
Στη χθεσινή συνεδρίαση ψηφίστηκε το νοµοσχέδιο επί της
αρχής. Στη σηµερινή συνεδρίαση θα συζητηθούν τα άρθρα του
νοµοσχεδίου και οι τροπολογίες ως µία ενότητα.
Το λόγο έχει ο εισηγητής της Πλειοψηφίας, κ. Νικόλαος Σαλαγιάννης, για οκτώ λεπτά.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΑΛΑΓΙΑΝΝΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Πρόεδρε, πριν ξεκινήσω την τοποθέτησή µου στα συγκεκριµένα άρθρα, θέλω να εξάρω την ουσιαστική διαδικασία
που έγινε µέχρι σήµερα, γιατί µας επέτρεψε να αλλάξουµε πολλά
σηµεία του νοµοσχεδίου και να κάνουµε το νόµο ουσιαστικότερο,
δικαιότερο και λειτουργικότερο. Και στην πολιτική ηγεσία του
Υπουργείου, που µας επέτρεψε να κάνουµε τόσο σωστή κουβέντα, αξίζουν έπαινοι.
Έρχοµαι τώρα στα άρθρα.
Άρθρο 1, σκοπός της εφαρµογής: Είναι ανάγκη κατά κοινή
οµολογία να επιχειρήσουµε να αναθερµάνουµε την οικονοµία της
χώρας και να γίνει µια προσπάθεια επανεκκίνησης της αναπτυξιακής διαδικασίας. Ο σκοπός, λοιπόν, αυτός περιγράφεται στο
άρθρο 1 και αν συνδυαστεί µε το άρθρο 7 για τον ετήσιο προγραµµατισµό, µε το άρθρο 10 για τα κριτήρια αξιολόγησης, µε το
άρθρο 11 για την αξιολόγηση και µε το άρθρο 13 για τα ειδικά
επενδυτικά σχέδια, ο σκοπός του συγκεκριµένου άρθρου νοµίζω
ότι είναι ένας στοχευµένος σκοπός και περιλαµβάνει στα παρακάτω άρθρα, που θα σας αναφέρω, όλα τα µέσα για να επιτευχθεί αυτός ο σκοπός. Στηρίζουµε, λοιπόν, το άρθρο 1.
Άρθρο 2, Υπαγόµενα Επενδυτικά Σχέδια:
Κύριε Πρόεδρε, είναι όλη η γκάµα της οικονοµίας που µπορεί
να έχει σχέδια που θα ενισχυθούν από τον παρόντα νόµο. Εξειδικεύουµε όµως σε συγκεκριµένες κατηγορίες, τις οποίες θα
αναφέρουµε παρακάτω, τους τοµείς των επενδυτικών σχεδίων.
Το ίδιο δε άρθρο περιλαµβάνει λεπτοµερέστατα τις εξαιρέσεις.
Είναι ένα ιδιαίτερο γνώρισµα αυτού του νόµου. Ξεκαθαρίζει το
πεδίο για το ποιοι τοµείς και ποιες δραστηριότητες δεν υπάγονται στο νόµο.
Επίσης, στο άρθρο αυτό µε τη νέα τροπολογία που ήρθε χθες
στην Ολοµέλεια της Βουλής περιλαµβάνονται και επενδύσεις µετατροπής των παραδοσιακών ή διατηρητέων κτισµάτων σε ξενοδοχειακές µονάδες τριών αστέρων. Ήταν αίτηµα πολλών
συναδέλφων και έγινε αποδεκτό. Επίσης, µε τροπολογίες που
είχαν έρθει στην επιτροπή έχει αλλάξει η περίοδος, κατά την
οποία µπορεί µια ξενοδοχειακή µονάδα να µπει σε επιχείρηση
εκσυγχρονισµού της. ∆ηλαδή, από την οκταετία πήγαµε στην
εξαετία. Αυτά είναι πάρα πολύ σοβαρά ζητήµατα και τα δύο.
Θέλω εδώ να θέσω δύο θέµατα προς τους αρµόδιους Υπουργούς:
Το πρώτο είναι γιατί εξαιρούνται οι επιχειρήσεις ανώνυµης
εταιρείας των ΟΤΑ. Θέλω να επαναφέρω το θέµα. Εγώ προτείνω
οι ανώνυµες εταιρείες των ΟΤΑ να µπορούν και αυτές να υπαχθούν σε ενισχυόµενα επενδυτικά σχέδια µε τους ίδιους ακριβώς όρους και µε τα ίδια ακριβώς κριτήρια, µε τα οποία µπαίνουν
και οι ιδιωτικές επιχειρήσεις. Οι ανώνυµες εταιρείες ούτε επιδοτούνται πια από τους δήµους, ούτε µπαίνουν στο ΕΣΠΑ. Μερικές
από αυτές είναι πάρα πολύ σοβαρές επιχειρήσεις, οι οποίες µπορούν να εκσυγχρονιστούν και να προσφέρουν πραγµατικές υπηρεσίες. Γιατί, λοιπόν, να µην µπαίνουν και αυτές;
Το δεύτερο που θέλω να επισηµάνω είναι ότι πρέπει ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης να συζητήσει το θέµα των επενδυτικών σχεδίων, που αφορούν µεταποιήσεις στον πρωτογενή τοµέα,
έναν πάρα πολύ σοβαρό τοµέα.
Προχωράω στο άρθρο 3 για τις ενισχυόµενες δαπάνες: Το
άρθρο αυτό ξεκαθαρίζει ποιες δαπάνες από τα επενδυτικά σχέ-

δια ενισχύονται και ποιες όχι. Να αναφέρω εδώ δυο κρίσιµα σηµεία: Ότι ο υπολογισµός των παγίων οριοθετείται, για να µη γίνεται εκείνο που ξέραµε, το αλισβερίσι των υπερτιµολογήσεων,
όπως επίσης και το θέµα των µελετών. Μόνο σε µικρές και πολύ
µικρές επενδύσεις ενισχύονται οι µελέτες και µάλιστα µε συγκεκριµένο ποσοστό. Συµφωνούµε, λοιπόν, και µε το άρθρο 3.
Αρθρο 4, είδη των ενισχύσεων: Εξαιρετικό άρθρο. Προβλέπει
όλα τα χρηµατοδοτικά µέσα και µάλιστα µε τους συνδυασµούς
τους: και φοροαπαλλαγή και επιχορήγηση κεφαλαίου και επιδότηση χρηµατοδοτικής µίσθωσης. Θέλω εδώ να τονίσω ιδιαίτερα
ότι είναι πολύ σηµαντική η παρέµβαση σε αυτόν το νόµο µε φοροαπαλλαγές και γιατί δεν υπάρχει ζεστό χρήµα για να δίνουµε
–το χρήµα είναι λίγο, δυσεύρετο και πανάκριβο- και γιατί πρέπει
να ενισχύσουµε επιχειρήσεις που έχουν αυτοπεποίθηση, ότι µπορούν να είναι βιώσιµες, µπορούν να παράγουν κέρδη και αφού
παράγουν κέρδη, µπορούµε να τις απαλλάξουµε. Μάλιστα, µε
την τροπολογία παρακάτω λέµε η οκταετία να γίνει δεκαετία.
Είναι πάρα πολύ σοβαρό το άρθρο 4 και το υπερψηφίζουµε.
Άρθρο 5: Επίσης, πάρα πολύ σοβαρό άρθρο. Υπάρχει µια νέα
τροπολογία που ενισχύει στις νησιωτικές περιοχές κατά πέντε
ποσοστιαίες µονάδες τις µεγάλες και κατά δέκα ποσοστιαίες µονάδες τις µικρές επιχειρήσεις. Ενισχύονται, επίσης, οι επιχειρήσεις που εγκαθίστανται σε βιοµηχανικές επιχειρηµατικές
περιοχές. Αυτό είναι πάρα πολύ σηµαντικό. Την προηγούµενη
φορά έφερε και µια τροπολογία ο κύριος Υπουργός, που λέει ότι
θα µπορούµε ιδιαίτερα να ενισχύσουµε τις περιφέρειες που είναι
µειονεκτούσες.
Θα ήθελα να θέσω ένα θέµα στο άρθρο 5, το οποίο έθεσαν
πάρα πολλοί συνάδελφοι και πρέπει ο Υπουργός, αν δεν µπορεί
σήµερα, τουλάχιστον µε τις αποφάσεις που θα πάρει, να το ξεκαθαρίσει. Υπάρχουν µειονεκτούσες περιφέρειες και υπάρχουν
και νοµοί µέσα στις περιφέρειες που είναι σε δυσµενή θέση. Κατ’
αρχάς, όπως τις νησιωτικές, θα πρέπει να δούµε λίγο και τις ορεινές και µειονεκτικές περιοχές. Υπάρχουν, για παράδειγµα, έξι
νοµοί στη χώρα που έχουν µέσο όρο κάτω από 60% του ΑΕΠ.
Πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος να ενισχυθούν. Οι οριζόντιες ενισχύσεις δεν βοηθάνε τα πράγµατα. Ο Υπουργός, όπως µας ανέφερε, θα δει το θέµα αυτό και θα δει αν µπορεί και µε ποιο τρόπο
να µπει και στα εσωτερικά των περιφερειών και όχι µόνο από περιφέρεια σε περιφέρεια.
Άρθρο 6, Γενικά Επενδυτικά Σχέδια και καθεστώς ενισχύσεων:
Το έχουµε κουβεντιάσει λεπτοµερώς. ∆εν έχω τίποτα να προσθέσω. Υποστηρίζουµε το άρθρο 6.
Άρθρο 7, Ετήσιος Προγραµµατισµός Ενισχύσεων: Εξαιρετικό
άρθρο. Φέρνει µια καινοτοµία: κάθε χρόνο να ξέρουµε ποια προγράµµατα προγραµµατίζονται, µε ποιους προϋπολογισµούς κατά
κατηγορία και ποιες δυνατότητες έχει η πολιτεία να ενισχύσει µε
χρηµατοδοτικά µέσα αυτά τα προγράµµατα. Ξεκαθαρίζει το
πεδίο και η τροπολογία που σας ανέφερα πριν για το ζήτηµα των
περιφερειών που µειονεκτούν. Στηρίζουµε, λοιπόν, το άρθρο 7
αναφανδόν.
Άρθρο 8. Όροι υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων. Ένα σηµαντικό σηµείο εδώ είναι το ελάχιστο ύψος των επενδύσεων που
ήταν από 200.000 ευρώ έως 1.000.000 ευρώ για τις επιχειρήσεις
και για την ειδική κατηγορία των σχεδίων γενικής επιχειρηµατικότητας αυτό έχει µειωθεί στο µισό. Είναι µια, επίσης, εξαιρετική
τροπολογία την οποία είχαµε ζητήσει.
Το άρθρο 9 και το άρθρο 10 αφορούν τις προϋποθέσεις και τα
κριτήρια αξιολόγησης. Είναι οι καινοτοµίες που φέρνει ο νέος
νόµος. Αντικειµενικότητα και σοβαρή αξιολόγηση, που κατά 90%
θα είναι µέσα από διαδικασίες ηλεκτρονικής αξιολόγησης του
συνόλου των φακέλων.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Θα προχωρήσω γρήγορα, κύριε Πρόεδρε, γιατί µε βιάζει ο
χρόνος.
Άρθρο 13. Ειδικά επενδυτικά σχέδια - Καθεστώς ενισχύσεων.
Είναι µια, επίσης, πάρα πολύ σοβαρή καινοτοµία. Ξεκαθαρίζει η
πολιτεία ποια ειδικά επενδυτικά σχέδια θέλει να στηρίξει και κυρίως την επιχειρηµατικότητα των νέων. Τα υποστηρίζει γενναία,
όπως επίσης υποστηρίζει και τα πολυετή σχέδια που είναι πάνω

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΝH’ - 20 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011

από 50.000.000 ευρώ και τα σχέδια της συνέργειας και της δικτύωσης. Στηρίζουµε το άρθρο 13.
Άρθρο 14. Υποχρεώσεις ενισχυόµενων επιχειρήσεων - Κυρώσεις. Θα υπάρχει έλεγχος και αξιολόγηση παντού, σε όλη τη διαδικασία.
Το άρθρο 15, προφανώς, το στηρίζουµε. Για πρώτη φορά, επιτέλους, κάθε χρόνο θα έχουµε έναν απολογισµό, τι κάναµε την
προηγούµενη χρονιά, ποια διαδικασία προχωρήσαµε, πόσο προχώρησε, τι αποδόσεις έχουµε και τι δεν πήγε καλά στο νόµο, για
να µπορέσουµε να το αλλάξουµε.
Άρθρο 16. Μεταβατικές διατάξεις. Ό,τι υπάρχει σε εκκρεµότητα από τον παλιό νόµο -κάτι που έθεσαν πολλοί συνάδελφοι
και της Νέας ∆ηµοκρατίας και εµείς- ξεκαθαρίζεται πλήρως στις
µεταβατικές διατάξεις.
Τέλος, είναι και η διάταξη για τον έλεγχο των πρατηρίων βενζίνης, την οποία επίσης στηρίζουµε.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κλείνω, κύριε Πρόεδρε, λέγοντας ένα πράγµα προς τους
Υπουργούς. Από ό,τι είδαµε, ο νόµος έχει την κοινή συναίνεση
των φορέων, αλλά και πτερύγων εδώ µέσα στη Βουλή, όση συναίνεση µπορεί να υπάρξει συνολικά στη Βουλή. Ο νόµος θα κριθεί στην πράξη. Ο Υπουργός µας υποσχέθηκε ότι τις σοβαρές
και ουσιαστικές κανονιστικές πράξεις και τα προεδρικά διατάγµατα θα τα φέρει να τα συζητήσουµε. Συνεπώς ψηφίζουµε όλα
τα άρθρα του νόµου.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ευχαριστούµε τον
εισηγητή του ΠΑΣΟΚ κ. Νικόλαο Σαλαγιάννη.
Το λόγο έχει για οκτώ λεπτά ο κ. Σταύρος Καλογιάννης, εισηγητής της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Βουλευτής της Νέας
∆ηµοκρατίας.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Όπως αναλύσαµε προχθές κατά τη συζήτηση επί της αρχής,
ο νέος αναπτυξιακός νόµος προωθήθηκε µε πολλές παραποµπές
σε κανονιστικές πράξεις, αλλά και ασαφείς διατάξεις. Καταθέσαµε συγκεκριµένες προτάσεις στην κατεύθυνση να βελτιώσουµε ουσιαστικά το σχέδιο νόµου. Πολλές από αυτές έγιναν
αποδεκτές και είναι ασφαλώς πολύ θετικό. Επισηµαίνω, όµως,
για ακόµη µια φορά ότι ο συγκεκριµένος νόµος θα αργήσει πολύ
να καταστεί λειτουργικός, λόγω των δεκάδων υπουργικών αποφάσεων και των προεδρικών διαταγµάτων που θα πρέπει να εκδοθούν.
Ειδικότερα επί των άρθρων. Άρθρο 2. Επισηµάναµε ότι πρέπει
το νοµοσχέδιο να αποκτήσει στόχευση και προσανατολισµό. Ενδεικτικά αναφέρω την περίφηµη πράσινη ανάπτυξη. Ποια είναι η
στόχευση γι’ αυτήν την ανάπτυξη; Ποιες είναι οι προτεραιότητες; ∆εν γίνεται καµµία απολύτως αναφορά στο σχέδιο νόµου.
Στα υπαγόµενα επενδυτικά σχέδια προτείνουµε και πάλι, κύριε
Υπουργέ, να ενταχθούν και τα ξενοδοχεία τα οποία είχαν αποκλειστεί, να µην έχουµε δηλαδή οριζόντια αντιµετώπιση των δραστηριοτήτων σε όλες τις περιοχές της χώρας. Πρέπει, επίσης,
να ληφθούν υπ’ όψιν οι δεσµεύσεις του ειδικού χωροταξικού
πλαισίου για τον τουρισµό, στις οποίες αναφέρθηκα αναλυτικά
στη συζήτηση επί της αρχής.
Επιπλέον, πρέπει να προστεθούν οι δραστηριότητες εξαγωγικού εµπορίου, οι επενδύσεις στον πρωτογενή τοµέα, όπως η
αξιοποίηση βιοκαυσίµων, βιοµάζας –τα αναλύσαµε αυτά και στην
επιτροπή- καθώς και η σύνδεση πρωτογενούς τοµέα και τουρισµού.
Άρθρο 3. Στις ενισχυόµενες δαπάνες, έτσι όπως έχουν διορθωθεί, προβλέπεται ότι η κατασκευή, επέκταση κτηριακών εγκαταστάσεων και διαµόρφωση περιβάλλοντος χώρου δεν µπορούν
να υπερβαίνουν πλέον το 40% του συνόλου των επιλέξιµων δαπανών µιας επένδυσης. Το ποσοστό παραµένει χαµηλό, κύριε
Υπουργέ, και θα πρέπει να το ξαναδείτε αυτό. Θα πρέπει να διορθωθεί, να αναθεωρηθεί, µε τεκµηριωµένο ασφαλώς τρόπο.
Άρθρο 4. Επισηµαίνω εδώ ότι έγιναν πάρα πολλές αλλαγές κυριολεκτικά την τελευταία στιγµή. Παρ’ όλες τις αλλαγές, δεν έχει
προστεθεί στα είδη ενισχύσεων και η επιδότηση του κόστους της
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δηµιουργούµενης απασχόλησης, όπως ίσχυε στον προηγούµενο
νόµο και µπορεί, πραγµατικά, να βοηθήσει στη σηµερινή οικονοµική περίοδο.
Άρθρο 5. Προτείναµε να προβλεφθούν αυξηµένα κίνητρα για
επενδύσεις που εγκαθίστανται σε τεχνοπόλεις, σε πόλους καινοτοµίας, σε βιοµηχανικές περιοχές, µε αξιοποίηση των ρυθµίσεων του θεσµοθετηµένου από το 2009 ειδικού χωροταξικού
πλαισίου για τη βιοµηχανία. Η πρόταση αυτή έγινε αποδεκτή από
τον κύριο Υπουργό και αυτό είναι ασφαλώς θετικό.
Στην παράγραφο 3, είχαµε προτείνει να διαφοροποιηθούν µε
ρητή αναφορά στο νόµο και µε ευνοϊκούς όρους σε ό,τι αφορά
τις ενισχύσεις οι ορεινές περιοχές, τα νησιά και οι πυρόπληκτες
περιοχές. Με τις αλλαγές που έγιναν, πράγµατι, ενισχύονται περισσότερο τα νησιά. Όµως, έχουν µείνει απέξω η ορεινή Ελλάδα,
η άλλη Ελλάδα, αγαπητοί συνάδελφοι, και οι πυρόπληκτες περιοχές. Επιµένουµε σε αυτό.
Στην παράγραφο 8, είχαµε εκφράσει σοβαρές επιφυλάξεις για
τις ενισχύσεις που δεν µπορούσαν σωρευτικά εντός τετραετίας
να υπερβαίνουν κάποιο ποσό. Χθες ο κύριος Υπουργός έκανε
ορισµένες βελτιώσεις για τα επενδυτικά σχέδια που ανήκουν στη
γενική επιχειρηµατικότητα και αυτό καταγράφεται, επίσης, ως
θετικό.
Άρθρο 6. Οι κατηγορίες επενδυτικών σχεδίων είναι εντελώς
ασαφείς. Θα δηµιουργούνται συνεχώς προβλήµατα κατά την
εφαρµογή του νόµου.
Άρθρο 7. Για τον ετήσιο προγραµµατισµό των επενδύσεων ο
κύριος Υπουργός δεσµεύτηκε για 1.000.000.000 ευρώ επιχορηγήσεις το 2011. Βεβαίως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, για να είµαστε ειλικρινείς, στο τρέχον έτος δεν υπάρχει περίπτωση να
χρηµατοδοτηθεί καµµία νέα επένδυση από τον αναπτυξιακό νόµο
τον οποίο συζητάµε. Θα πρέπει, λοιπόν, να γνωρίζουµε για τα
επόµενα χρόνια ποιες είναι οι προβλέψεις του Υπουργείου. Αυτό
είναι σηµαντικό.
Στη νέα παράγραφο 2, όπως διαµορφώθηκε µετά τις αλλαγές,
αναφέρεται ότι οι πόροι για την περιφερειακή συνοχή κατανέµονται, έτσι ώστε να ενισχύονται οι περιοχές µε τα µεγαλύτερα
διαρθρωτικά και αναπτυξιακά προβλήµατα. Αυτό, επιτρέψτε µου
να πω, αποτελεί ένα ευχολόγιο. Ποιος θα το καθορίζει; Με ποια
κριτήρια; Πρέπει να αναφέρεται ρητά στο σχέδιο νόµου ο τρόπος
κατανοµής των κονδυλίων.
Άρθρο 8. Ένα βασικό ζήτηµα που αφορά στους όρους σύστασης και υπολογισµού της ίδιας συµµετοχής του επενδυτή παραπέµπεται σε προεδρικό διάταγµα. ∆εν έχουµε κανένα στοιχείο
και λυπάµαι, αλλά δεν µπορούµε να πούµε τίποτα επ’ αυτού.
Άρθρο 9. Για τις προϋποθέσεις αξιολόγησης των επενδυτικών
σχεδίων αναµένουµε από το Υπουργείο να ανακοινώσει τους δείκτες βαθµολόγησης και τη στάθµισή τους.
Ένα σοβαρό ζήτηµα αφορά στην παράγραφο 4, στην οποία
ορίζεται ότι αιτήσεις που δεν συνοδεύονται από όλα τα απαιτούµενα δικαιολογητικά δεν εξετάζονται και απορρίπτονται. ∆εν
είναι δυνατόν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κάποιος να αποφασίζει να επενδύσει και επειδή ενδεχοµένως ο ίδιος ή ο µελετητής του ξέχασε κάποιο έγγραφο ή του διέφυγε κάποιο έγγραφο,
να απορρίπτεται χωρίς περαιτέρω εξέταση ο φάκελος. Προτείναµε –και επιµένουµε, κύριε Υπουργέ, σε αυτό- να προβλεφθεί η
διαδικασία εξέτασης της πληρότητας του φακέλου και εφόσον
λείπει κάποιο δικαιολογητικό, να καλείται ο επενδυτής εντός ευλόγου διαστήµατος να το προσκοµίσει. Αντίστοιχες ρυθµίσεις
υπάρχουν σε όλα τα τελευταία νοµοσχέδια περί ηµιυπαιθρίων
χώρων, περί στρατηγικών επενδύσεων κ.λπ..
Άρθρο 10. Κατατέθηκε την τελευταία στιγµή στην επιτροπή
ένα σχέδιο υπουργικής απόφασης για τα κριτήρια αξιολόγησης
των επενδύσεων. Όµως δεν είναι καθόλου δεσµευτικό, είναι αόριστο, παραπέµπει σε πολλές υποσηµειώσεις και συνεπώς, δεν
µπορούµε να το λάβουµε υπ’ όψιν.
Στην παράγραφο 2 πρέπει να ξεκαθαρίσει το Υπουργείο τι σηµαίνει και πώς ορίζεται το ελάχιστο όριο για την ένταξη ενός σχεδίου στη διαδικασία αξιολόγησης. ∆ιαφορετικά, θα δηµιουργηθούν πάρα πολλά προβλήµατα κατά την εφαρµογή.
Στην παράγραφο 3, σε συνδυασµό µε το άρθρο 11 παράγραφος 4: δεν είναι ξεκάθαρο τι γίνεται στην περίπτωση που ένα
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επενδυτικό σχέδιο έχει θετική αξιολόγηση, αλλά δεν ενισχύεται
λόγω εξάντλησης των διαθέσιµων κονδυλίων. Πρέπει αυτό,
οπωσδήποτε, να διευκρινιστεί στο νόµο.
Άρθρο 11. Όλα τα σχετικά µε τη διαδικασία υποβολής, εξέτασης, έγκρισης των επενδυτικών σχεδίων παραπέµπονται σε προεδρικό διάταγµα.
Επισηµαίνω, για µία ακόµη φορά, ότι είναι πάρα πολύ χρονοβόρες και µόνο γραφειοκρατία δηµιουργούν οι προβλεπόµενες
διατάξεις περί ίδρυσης νέων γραφείων εξυπηρέτησης επενδυτών, ανάπτυξης νέων πληροφοριακών συστηµάτων κ.ο.κ.. Για
ποιο λόγο δηµιουργούνται νέες υπηρεσίες σε µία περίοδο που
υποτίθεται ότι η Κυβέρνηση θέλει να καταργήσει και καταργεί
πολλές υφιστάµενες;
Άρθρο 12. Η παράγραφος 2, για τις φορολογικές απαλλαγές
άλλαξε στο σύνολό της. Ένα χρόνο υποτίθεται ότι το Υπουργείο
προετοιµάζει το σχετικό νόµο. ∆εν µπορεί, λοιπόν, για µείζονος
σηµασίας θέµατα να γίνονται τόσο σηµαντικές αλλαγές κυριολεκτικά την τελευταία στιγµή.
Στην παράγραφο 3, ζητάµε από τον κύριο Υπουργό να µας πει
ποιο ποσό είναι εγγεγραµµένο στο Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων για το 2011, για την κάλυψη επιχορηγήσεων και επιδοτήσεων. Είναι εξαιρετικά σηµαντικό για να δούµε ποιες είναι οι
εκτιµήσεις που κάνει το ίδιο το Υπουργείο για την πορεία του
νόµου.
Άρθρο 13. Για τις µεγάλες επενδύσεις, παρά τις διορθώσεις
που έγιναν, δίνεται η δυνατότητα, µε υπουργική απόφαση, να
ορίζονται παρεκκλίσεις από το νόµο που ουσιαστικά καταργούν
το νόµο.
Για ποιο λόγο συνεχίζουν να γίνονται αυτές οι παρεκκλίσεις,
όταν υπάρχει ο νόµος περί µεγάλων στρατηγικών επενδύσεων
στις οποίες θα µπορούσε µία µεγάλη επένδυση να υπαχθεί;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κύριε Πρόεδρε, θα χρειαστώ ένα λεπτό.
Για την παράγραφο 3ε, επισηµαίνω ότι εάν υπάρξει µία µεγάλη
επένδυση, µε απόφαση του Υπουργού Ανταγωνιστικότητας δεσµεύονται οι διαθέσιµοι πόροι και αφήνονται όλα τα υπόλοιπα
επενδυτικά σχέδια εκτός, ακόµη και εάν η βαθµολογία τους είναι
υψηλότερη. Αυτό είναι λάθος. Επιπλέον, δεν προβλέπεται κανένας απολύτως ρόλος στα αιρετά περιφερειακά συµβούλια που
µόλις προ δεκαπέντε ηµερών ανέλαβαν τα καθήκοντά τους.
Στο άρθρο 14, ένα µόνο σχόλιο. Έχει αντικατασταθεί ολόκληρη η παράγραφος 10, ενώ διαγράφηκε µία ολόκληρη παράγραφος, η 11. Για ποιον λόγο αυτή η προχειρότητα;
Άρθρο 16. Στις µεταβατικές διατάξεις είναι πολλές οι παραποµπές και οι αοριστίες ενώ προστέθηκαν την τελευταία στιγµή
οκτώ νέες παράγραφοι. Σηµειώνω πάντως ότι λύνονται –έστω και
καθυστερηµένα- ορισµένα θέµατα που αφορούσαν επενδύσεις
βάσει του παλαιού αναπτυξιακού νόµου.
Στην παράγραφο 7γ και 7δ, κύριε Υπουργέ, θα πρέπει να ονοµατίζονται οι κοινές υπουργικές αποφάσεις και τα προεδρικά διατάγµατα στα οποία γίνονται αναφορές για να µην πελαγώσει
–εάν µου επιτρέπεται η έκφραση- οποιοσδήποτε δυνητικός επενδυτής.
Έχουµε τις επιφυλάξεις επί των άρθρων, τις καταθέσαµε, θα
ακούσουµε και τον κύριο Υπουργό και θα τοποθετηθούµε.
Κλείνοντας, αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, θέλω να τονίσω ότι για τις τροπολογίες που έχουν κατατεθεί είµαστε θετικοί. Επισηµαίνω ιδιαίτερα τις τροπολογίες που έχει καταθέσει ο
συνάδελφος κ. Μουσουρούλης και ο συνάδελφος κ. Καρασµάνης, οι οποίες µπορούν πραγµατικά να βελτιώσουν ακόµη περισσότερο τις διατάξεις του νόµου.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ευχαριστούµε πολύ
τον εισηγητή της Νέας ∆ηµοκρατίας, κ. Σταύρο Καλογιάννη.
Ερχόµαστε τώρα στις οµιλίες των ειδικών αγορητών των
άλλων κοµµάτων.
Ο κ. Νικόλαος Καραθανασόπουλος, Βουλευτής του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας, έχει το λόγο για οκτώ λεπτά.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Τις δύο ηµέρες που προηγήθηκαν, στις δύο προηγούµενες συνεδριάσεις, επιβεβαιώθηκε η εκτίµηση του ΚΚΕ ότι και στην Αίθουσα, µε βάση τη συζήτηση του παρόντος νοµοσχεδίου,
συγκρούστηκαν δύο λογικές. Η µία λογική είναι αυτή των απολογητών του συστήµατος, όπου ουσιαστικά συνδέουν την ανάπτυξη, υποτάσσουν την ανάπτυξη στη διασφάλιση της
κερδοφορίας των επιχειρήσεων, στην ικανοποίηση των αναγκών
του κεφαλαίου, γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο και προσδιορίζουν επιθετικά την ανάπτυξη ως ανάπτυξη που ικανοποιεί την ανάγκη της
εξωστρέφειας, την ανταγωνιστικότητα της οικονοµίας.
Βεβαίως, αυτοί οι απολογητές του συστήµατος δεν διδάσκονται τίποτε από την πραγµατικότητα. Αρνούνται να διδαχθούν.
Ένα παράδειγµα της πρόσφατης πραγµατικότητας που ανατρέπει τους ισχυρισµούς τους, είναι αυτό της Ιρλανδίας. Η χώρα
πρωταθλήτρια της εξωστρέφειας και της ανταγωνιστικότητας,
έχει οδηγηθεί στη χρεοκοπία και στο µηχανισµό στήριξης, όπως
και η Ελλάδα και στη διόγκωση του υπέρογκου χρέους και βεβαίως και σε εργαζόµενους και λαό χωρίς δικαιώµατα και µέλλον. Αυτό ακριβώς το χρεοκοπηµένο και αντιλαϊκό µοντέλο, θέλει
να εφαρµόσει η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ και στη χώρα µας. Βεβαίως, αυτή η λογική ήταν µε παραλλαγές. Η πιο ακραία παραλλαγή ήταν αυτή του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού όπου
υπήρξε µία πλειοδοσία µέτρων, στόχων προς όφελος του µεγάλου κεφαλαίου. Και η άρνηση να υπερψηφίσει το παρόν νοµοσχέδιο είναι γιατί δίνει πολύ λίγα, παρέχει πολύ λίγα, ενώ έπρεπε
να είναι ακόµη πιο γενναιόδωρο για τους κεφαλαιοκράτες. Έφτασαν στο σηµείο ακόµη να πουν ότι πρέπει να νοµιµοποιηθεί το
«µαύρο» χρήµα, ενώ κατά τα άλλα κόπτονται για τη διαφάνεια,
για την καταπολέµηση της διαπλοκής, ενώ το «µαύρο» χρήµα θέλουν να το νοµιµοποιήσουν. Εξαπέλυσαν µία σφοδρότατη επίθεση στο εργατικό λαϊκό κίνηµα, λέγοντας ότι δυσφηµεί µε τους
αγώνες και µε την πάλη του την ελληνική οικονοµία στα µάτια
του υπόλοιπου λαού, των επενδυτών. Άρα, πώς θα έρθει ένας
ξένος επενδυτής να επενδύσει στη χώρα µας όταν γίνονται κινητοποιήσεις;
Βεβαίως, συνοδεύτηκε από τον απαραίτητο αντικοµουνισµό
και την επίθεση ενάντια στο ΚΚΕ, µέχρι την πιο συγκεκαλυµµένη
εκδοχή αυτής της λογικής των απολογητών του συστήµατος, µε
αριστερή µάλιστα φρασεολογία, όπως αυτή του ΣΥΡΙΖΑ, που ενδιαφέρεται να βελτιώσει το παρόν νοµοσχέδιο, καλλιεργώντας
ταυτόχρονα αυταπάτες ότι µπορεί οι κερδοσκοπικοί όµιλοι, οι κεφαλαιοκρατικοί όµιλοι, δηλαδή οι επιχειρήσεις, να αποκτήσουν
κοινωνικό περιεχόµενο στη δράση τους, εάν το κράτος τους
ελέγξει.
Η φιλοδοξία µας ως Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας, δεν είναι
να βελτιώσουµε το παρόν σχέδιο νόµου, γιατί η λογική της ανάπτυξης στην οποία βασίζεται δεν είναι τίποτε άλλο παρά µία ανάπτυξη που στηρίζεται στην εκµετάλλευση, στο βάθεµα της
εκµετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο και στον θυσιασµό της
ικανοποίησης των λαϊκών αναγκών στο βωµό της κερδοφορίας
του κεφαλαίου. Είναι ένα αντιλαϊκό και ταξικό νοµοσχέδιο, συνδεδεµένο µε το σύνολο της αντιλαϊκής, βάρβαρης κυβερνητικής
πολιτικής που προωθεί ταυτόχρονα τις καπιταλιστικές αναδιαρθρώσεις.
Για παράδειγµα, στο άρθρο 13 παράγραφος 1, που κάποιοι το
χειροκρότησαν -και µε αριστερά προσωπεία, όπως ο ΣΥΡΙΖΑεντάσσει µέσα τα πανεπιστήµια στις συνέργειες µε τις κεφαλαιοκρατικές επιχειρήσεις υποτάσσοντας την έρευνα, τη γνώση και
τη µάθηση στις ανάγκες της κερδοφορίας των επιχειρήσεων. Μάλιστα, αυτόν τον τρόπο τον χρηµατοδοτεί, για να εξασφαλίσουν
χρηµατοδότηση τα πανεπιστήµια. Απαράδεκτη λογική, όταν υποτάσσεις την έρευνα, τη µάθηση και την τεχνολογία στις ανάγκες
της αγοράς και των επιχειρήσεων και όχι στις ανάγκες ικανοποίησης των λαϊκών αναγκών. Αυτό είναι το σχολείο, το πανεπιστήµιο της αγοράς και βεβαίως το επιβραβεύει ο ΣΥΡΙΖΑ. Τη διάταξη
αυτή την οποία φέρνει µέσα και θέλει να επεκταθεί.
Το παρόν σχέδιο νόµου, το λέµε και το τονίζουµε, δεν πρόκειται και δεν µπορεί να οδηγήσει σε ανάπτυξη προς όφελος του
λαού. ∆εν πρόκειται και δεν µπορεί να αντιµετωπίσει τη συρρίκνωση της παραγωγικής βάσης. Για παράδειγµα, το άρθρο 2,
εξαιρεί σηµαντικούς τοµείς της µεταποιητικής βιοµηχανίας από
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την επιδότηση. Ο τοµέας του χάλυβα, των συνθετικών ινών του
άνθρακα και ο τοµέας της ναυπηγίας, όπου η Ελλάδα, τουλάχιστον, είναι πρωταθλήτρια στο εφοπλιστικό κεφάλαιο και αυτός
βγαίνει απ’ έξω. Να συρρικνωθεί ακόµη περισσότερο η ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη στη χώρα µας. Ή να φέρω άλλο παράδειγµα το άρθρο 5, παράγραφος 10, είναι πολύ καθαρό. Οι
παρεχόµενες, λέει, ενισχύσεις δεν συνδέονται µε την κατά προτίµηση χρήση των εγχώριων προϊόντων αντί των εισαγόµενων.
Άρα, µπορεί να είναι και εισαγόµενα αυτά τα προϊόντα. Να, λοιπόν, πώς θα συρρικνωθεί ακόµη περισσότερο και ο νόµος αυτός
θα οδηγήσει στην ακόµη περισσότερη συρρίκνωση της παραγωγικής βάσης, όταν έχει το θράσος –και το λέµε πολιτικό θράσος- να συνεχίζει τα απαράδεκτα σχέδια εξαγωγής κεφαλαίου,
όπως είναι το πρόγραµµα του ΕΣΟΑΒ που το έχει ψηφίσει το
ΠΑΣΟΚ, η Νέα ∆ηµοκρατία και ο Συνασπισµός σε αυτήν την Αίθουσα, για να µπορούν να επεκτείνουν τη δράση τους οι Έλληνες κεφαλαιοκράτες στην περιοχή των Βαλκανίων, για να
εξοικονοµούν τεράστια κέρδη.
∆εν πρόκειται, εµείς το λέµε καθαρά και δεν µπορεί να αντιµετωπίσει την ανισοµετρία στους κλάδους. Αντίθετα την οξύνει.
Το παράδειγµα του προηγούµενου αναπτυξιακού νόµου της
Νέας ∆ηµοκρατίας, είναι καθαρό. Τουρισµός και ενέργεια οι δύο
βασικοί κλάδοι όπου υπήρξαν το σύνολο σχεδόν των επιδοτήσεων. Αντίστοιχη λογική θα υπάρχει και στο συγκεκριµένο σχέδιο
νόµου. Στους κλάδους όπου οι κεφαλαιοκράτες θέλουν, εκεί θα
επενδύσουν και εκεί θα επιδοτηθούν αδρά από το κράτος. Ενώ,
αντίθετα, εκεί όπου µπορεί να υπήρχε µία ανάπτυξη που να ικανοποιεί τις λαϊκές ανάγκες και να βασίζεται στην ανάπτυξη της
παραγωγικής βάσης της χώρας µας, πετάγονται στο πυρ το εξώτερο, σε συνέργεια και σε συνεργασία µε την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως η Κοινή Αγροτική Πολιτική για τα
αγροτικά προϊόντα, τα οποία οδηγούνται στη συρρίκνωση, µε
αποτέλεσµα να οδηγούνται και στη συρρίκνωση ολόκληροι κλάδοι της µεταποίησης όπως η κλωστοϋφαντουργία, ο ιµατισµός,
το δέρµα, τη βιοµηχανική ντοµάτα και µία σειρά άλλα ζητήµατα.
∆εν πρόκειται και δεν µπορεί ο νόµος αυτός να περιορίσει τις
περιφερειακές ανισότητες. Αντίθετα θα τις οξύνει. Θα οξυνθούν
ακόµη περισσότερο οι ανισότητες ανάµεσα στις περιφέρειες της
χώρας µας γιατί ακριβώς ο κεφαλαιοκράτης θα επενδύσει εκεί
όπου θα έχει το προσδοκώµενο µεγαλύτερο όφελος, µεγαλύτερο κέρδος.
∆εν πρόκειται και δεν µπορεί να αντιµετωπίσει την ανεργία. Θα
την οξύνει την ανεργία η εφαρµογή του συγκεκριµένου αναπτυξιακού νόµου, γιατί στο όνοµα της ενίσχυσης της τεχνογνωσίας,
της εξωστρέφειας και της ανταγωνιστικότητας θα αντικαθίσταται
µαζικά η ζωντανή εργασία από τη νεκρή εργασία. ∆ηλαδή, οι τεχνολογίες, αντί να δράσουν προς όφελος της εργατικής τάξης
βελτιώνοντας τις συνθήκες εργασίας, θα αποδειχθούν η ταφόπλακά τους, ακριβώς για να οδηγηθούν πιο γρήγορα στη µερική
απασχόληση, στην εργασία χωρίς δικαιώµατα, στη µαζική ανεργία.
∆εν πρόκειται και δεν µπορεί να στηρίξει τις µικρές οικογενειακού χαρακτήρα επιχειρήσεις. Αντίθετα, θα επιταχύνει τη διαδικασία ξεκληρίσµατός τους. Αυτό είναι πολύ καθαρό από το
άρθρο 8 παράγραφος 4, που ορίζει τις προϋποθέσεις και τα ελάχιστα όρια ένταξης µιας επένδυσης στον επενδυτικό νόµο. Το
επενδυτικό σχέδιο πρέπει να είναι τουλάχιστον 100.000 ευρώ.
Άρα, λοιπόν, οι µικρές οικογενειακού χαρακτήρα επιχειρήσεις
εξαιρούνται. Τα κριτήρια αξιολόγησης τα οποία θέτει είναι πολύ
γενναιόδωρα, ιδιαίτερα προς το µεγάλο κεφάλαιο, όπως είναι και
η νοµοτεχνική διάταξη που έφερε εδώ ο κύριος Υπουργός στην
αρχή της συζήτησης, του άρθρου 5 παράγραφος 8, όπου για τα
µεγάλα γενικού χαρακτήρα επενδυτικά σχέδια επιχειρηµατικότητας τα αναφερόµενα ποσά ενίσχυσης διπλασιάζονται.
Βεβαίως, απέναντι σε αυτήν τη λογική την επικίνδυνη για το
λαό, υπάρχει η λογική που απαντά στα παραπάνω ζητήµατα και
είναι αυτή του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας, όπου προϋπόθεση για να γίνει αυτό είναι το κίνητρο της όποιας οικονοµικής
ανάπτυξης να είναι η ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών και όχι
των κερδών του κεφαλαίου. Μόνο µ’ αυτόν τον τρόπο µπορεί οι
εργαζόµενοι να έχουν πλήρη απασχόληση µε υψηλές αποδοχές,
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να καταργηθεί η ανεργία, να αναπτυχθεί η παραγωγική βάση της
χώρας µας, να αναπτυχθούν ισόρροπα οι παραγωγικοί κλάδοι
και οι περιφέρειες στην Ελλάδα. Αυτό πρέπει να οδηγήσει ταυτόχρονα στην αποδέσµευση από την ΕΟΚ, που σηµαίνει ότι τα
βασικά και συγκεντρωµένα µέσα παραγωγής πρέπει να είναι η
λαϊκή περιουσία και να υπάρχει λαϊκή εξουσία.
Είτε το θέλουν ορισµένοι είτε δεν το θέλουν, αυτή είναι η µοναδική ρεαλιστική πρόταση που απαντά σήµερα στις ανάγκες
των εργαζοµένων, των αυταπασχολούµενων, της φτωχής αγροτιάς, των πλατιών λαϊκών στρωµάτων στη χώρα µας, στην ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών. ∆εν µπορεί να υπάρξει καµµία άλλη
τέτοια πρόταση. Όποιος έχει την παραµικρή αµφιβολία, ας καταθέσει τη δική του πρόταση που µπορεί να απαντήσει στις παραπάνω ανάγκες. Όλες οι υπόλοιπες προτάσεις εντάσσονται στη
λογική του πώς θα διασφαλιστούν τα κέρδη του κεφαλαίου θυσιάζοντας την ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαϊτσης Αποστολάτος): Ευχαριστούµε τον
κ. Καραθανασόπουλο από το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας.
Το λόγο έχει ο ειδικός αγορητής του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού, Βουλευτής Αχαΐας κ. Αλέξανδρος Χρυσανθακόπουλος.
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η προσέγγισή µας στο νοµοσχέδιο έχει ιδεολογική
αφετηρία. Εµείς έχουµε ως βασική αρχή την υπεράσπιση των
συµφερόντων του έθνους και του λαού. Θεωρούµε ότι δεν οδηγούν πουθενά οι µηδενιστικές και στείρες προσεγγίσεις, η προσέγγιση που θέλει τα πάντα να έχουν κρατικό χαρακτήρα, όπου
η µικρή πλειοψηφία ενός κόµµατος θα ασκήσει κοινοβουλευτική
δικτατορία εν ονόµατι πάλι του λαού και θα κρατικοποιήσει τα
µέσα παραγωγής.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Ζ’
Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ)
Έχουµε δύο παγκόσµιες αποτυχίες του ανατολικού συστήµατος. Έχουµε την κατάρρευση της πρώην Σοβιετικής Ένωσης και
τώρα τον κρατικό καπιταλισµό της Κίνας, όπου η διαφθορά έχει
φθάσει σε µεγάλο βαθµό. Είδαµε κοµµουνιστές καθοδηγητές σε
ολόκληρη επαρχία να κρατούν φυλακισµένους εργαζόµενους
µόνο µε το φαγητό, χωρίς χρήµατα. Παρενέβη το Κοµµουνιστικό
Κόµµα να διορθώσει το κακό και είπε ότι όχι, θα πάρουν και αυτοί
το 1 ευρώ τους. Αυτή είναι η κατάσταση. Έχουµε τον παγκόσµιο
κινητήρα του άγριου καπιταλισµού. Και σε αυτήν τη χώρα η ανάπτυξη, που σήµερα γονατίζει ακόµα και τις ΗΠΑ, στηρίζεται στο
γεγονός ότι ό,τι κινείται τρώγεται, εκτός από το ποδήλατο και το
αυτοκίνητο.
∆εν µπορούµε να παραδεχθούµε ότι αυτά είναι µοντέλα κοινωνικής οργάνωσης, όταν υπάρχει η απαλλοτρίωση του κοινωνικού προϊόντος από µία κάστα διαχειριστών. Μπορεί ο καπιταλισµός να έχει εγγενείς αδυναµίες, να στηρίζεται σε µία απάτη
που λέει ότι το χρήµα παράγει χρήµα, αλλά και η άλλη µεθοδολογία της κρατικοποίησης των πάντων φτιάχνει µια γραφειοκρατία που υπεξαιρεί για τον εαυτό της οτιδήποτε παράγεται από το
κοινωνικό σύνολο. Άρα, λοιπόν, όταν έρχεται κανείς σ’ αυτήν την
Αίθουσα και κουβαλά µία στρεβλή αντίληψη για τα ζητήµατα, δεν
µπορεί να δώσει πρακτική απάντηση. ∆εν µπορεί να δώσει δυναµική και λύσεις.
Εµείς έχουµε έναν περιφερειακό καπιταλισµό συµπληρωµατικό των µητροπολιτικών κρατών, ο οποίος καταρρέει µέσα από
το σχεδιασµό των ίδιων των µητροπόλεων. Το έχουµε αποκαλύψει. Έχουµε δώσει τις παραµέτρους, έχουµε δώσει τα στοιχεία
πάνω στα οποία κινούµαστε. Η διάσωση του ελληνικού λαού, η
διάσωση του ελληνικού έθνους, η διάσωση της πατρίδας µας, η
πορεία των πραγµάτων µέσα από τη στήριξη των παραγωγικών
τάξεων της χώρας είναι µονόδροµος.
Σαφώς, και υπάρχουν οι ληστρικές εφορµήσεις υπερκέρδους.
Γι’ αυτό συγκρουόµαστε µε τις πολυεθνικές. Σαφώς, υπάρχουν
ζητήµατα έθνους, λειτουργίας και ύπαρξης πραγµατικά κοινωνικών συµβολαίων, δηλαδή µιας ισορροπίας ανάµεσα στις παραγωγικές τάξεις. Αναντίρρητο και επιβεβληµένο. Σαφώς, διεξάγεται ταξική πάλη, αλλά κάποιοι την έχουν καταργήσει και στο
ίδιο τους το κόµµα, διότι υπάρχουν πεφωτισµένοι και υπάρχουν
οι άλλοι που οφείλουν να είναι απόλυτα πειθαρχηµένοι και να
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υπηρετούν την κεντρική απόφαση εκµηδενίζοντας τη µειοψηφία.
Απαγορεύεται η µειοψηφία. Πρέπει να υπάρχει διάλογος.
Βέβαια, τον απολυταρχισµό τον µιµείται συνολικά το κεφάλαιο
σήµερα στην κρίση του. Γι’ αυτό πάει να ισοπεδώσει και στη
χώρα µας το πολιτικό σύστηµα και τα πολιτικά κόµµατα να είναι
απλά υποχείρια των πεφωτισµένων αρχηγών που αποτελούν
µέρος της εκλεκτής παγκόσµιας κάστας. Αυτήν την προσέγγιση
εµείς την καταδικάζουµε.
Το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο δεν το ψηφίσαµε, διότι δεν επιτελεί το βασικό του στόχο, να κινήσει την ανάπτυξη, την περιφερειακή συνοχή. ∆εν έχει στην αφετηρία του –γι’ αυτό είπαµε όχι
επί της αρχής- τη δυνατότητα να βοηθήσει τον ελληνικό λαό να
βγει από την κρίση. Έχει ένα πλαίσιο εφαρµογής, το οποίο είναι
και αναποτελεσµατικό και το οποίο αποκάλεσα και χθες ευχετικό.
∆ιαφωνούµε µε το άρθρο 1, όπως και µε το άρθρο 2, διότι
εµείς αντιπροτείναµε κλαδικές πολιτικές και την ενίσχυση του
πρωτογενή τοµέα και του ελληνικού εµπορίου, της ελληνικής παραγωγικής µηχανής, της ελληνικής βιοτεχνίας. ∆ιαπιστώνουµε
ότι έχει αυτήν την ασάφεια και κατευθύνεται σ’ ένα γεωγραφικό
δρόµο ο οποίος δεν µπορεί να δώσει απάντηση.
Σαφώς, και ο Υπουργός άκουσε µερικά πράγµατα και έβαλε
και τα Γ’ κατηγορίας ξενοδοχεία. Ο διάλογος, µέσα από την κοινωνική πίεση και τη δική µας διατύπωση και του καθενός που έχει
δηµιουργική στάση, έχει φέρει κάποιες βελτιώσεις.
Εµείς είµαστε υπέρ της εποικοδοµητικής αντιπαράθεσης και
κριτικής. ∆ιαφωνούµε µε τη στείρα άρνηση. Όποιος έχει στείρα
άρνηση περιθωριοποιείται. ∆ιαφωνούµε και µε την άκριτη αποδοχή. Γι’ αυτό και καλούµε κατ’ επανάληψη τους Βουλευτές του
ΠΑΣΟΚ να σηκώνουν ανάστηµα και να παρεµποδίζουν λαθεµένες
επιλογές, οι οποίες καταστρέφουν τη χώρα µας σε διάφορους
τοµείς της οικονοµίας και της κοινωνίας.
Στο άρθρο 3, για τις ενισχυόµενες δαπάνες είπαµε όχι, όπως
και στο άρθρο 4 και εκφράσαµε και στο άρθρο 5 τις αντιρρήσεις
µας, ζητώντας οι γεωγραφικοί προσδιορισµοί των ενισχύσεων να
είναι κατά κλάδο αφ’ ενός, αφ’ ετέρου σε ζώνες ανάπτυξης,
όπως είχα εξηγήσει κατ’ επανάληψη, στα πλαίσια των υπαρχόντων νοµών, των περιφερειακών ενοτήτων, όπως ονοµάζονται
σήµερα. Κύριε Υπουργέ, να αλλάξει και η διατύπωση στο νόµο,
γιατί από το 2011 δεν ισχύει ο νοµός πλέον και νοµίζω ότι θα το
επισηµάνουν και οι συνεργάτες σας.
Εµείς θέλουµε οι πιο αδύναµες ζώνες ανάπτυξης, να ενισχυθούν και άρα εκεί τα κίνητρα να είναι περισσότερα και το εξηγήσαµε. Στο πλαίσιο αυτά πιστεύω ότι θα αντιµετωπίσετε και το
θέµα της Αχαΐας, όχι επειδή κατάγοµαι από εκεί, αλλά ένεκα του
διογκωµένου αριθµού της ανεργίας.
Είπαµε όχι και στην ασάφεια των γενικών επενδυτικών σχεδίων. Χαιρετίζουµε ότι βάλατε τα 100.000 ευρώ αντί για τα
200.000 σαν βάση, δίνοντας δηλαδή µία δυνατότητα και σε µικρές επενδύσεις.
Είπαµε ναι στο άρθρο 7, γιατί θέλουµε να έχουµε ετήσιο προγραµµατισµό ενισχύσεων.
Είπαµε ναι στο άρθρο 8, στους πόρους, διότι θα πρέπει να
προσδιορίζονται ακριβώς ποιοι έχουν αυτήν τη δυνατότητα να
συµµετέχουν. Είπαµε ναι και στο άρθρο 9, διότι δεχθήκατε να
αφαιρεθεί και ο «ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ», που ήταν απαγορευτικό ζήτηµα.
Να µην ισχύει ο «ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ» σαν κριτήριο απαγόρευσης ένταξης σχεδίων προς εξέταση.
Να σας επισηµάνουµε στο άρθρο 9 την αναδιατύπωση στην
παράγραφο 4. Λέει: «Αιτήσεις που δεν συνοδεύονται από όλα τα
απαραίτητα δικαιολογητικά και στοιχεία δεν εξετάζονται και
απορρίπτονται µε την αιτιολογηµένη απόφαση του αρµοδίου οργάνου». Οι αιτήσεις που δεν συνοδεύονται από όλα τα απαραίτητα έγγραφα δεν γίνονται δεκτές, δεν παραλαµβάνονται. Στην
αφετηρία αντιµετωπίζεται το πρόβληµα.
∆εν µπορεί να πηγαίνει κάποιος και να λέει «µου λείπει ένα
χαρτί, θα το φέρω την άλλη εβδοµάδα». ∆εν υπάρχει σοβαρότητα. Όλα τα χαρτιά µαζί και παραλαµβάνεται ο φάκελος όταν
είναι πλήρης, αλλιώς δεν παραλαµβάνεται. Έτσι αναγκάζεται να
το φέρει το ταχύτερο δυνατό, έτσι η υπηρεσία δεν ξαναψάχνεται,
έτσι δεν θα έχουµε πλαστογραφίες ούτε υποκειµενική λειτουργία
του υπαλλήλου. Πλήρης φάκελος, ένταξη προς συζήτηση.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Στο άρθρο 10, στα κριτήρια αξιολόγησης, λέµε ναι. ∆ώσατε
ένα δείγµα για το πώς θα γίνεται και νοµίζω ότι το αντικειµενικό
πρέπει να είναι δεκτό, διότι προσδιορίζεται η βιωσιµότητα και η
λειτουργικότητα στην οικονοµία.
Είπαµε ναι στο άρθρο 11 για τη διαδικασία αξιολόγησης, έγκρισης και ελέγχου.
Είπαµε όχι στο άρθρο 12 για την καταβολή ενισχύσεων, διότι
δεν έχουµε να δώσουµε ενισχύσεις και διαφωνούµε µ’ όλη αυτήν
τη διαδικασία.
Είπαµε όχι και στο άρθρο 13, όπου γίνεται µια σύγκρουση αρµοδιοτήτων µε τα fast track του άλλου νοµοσχεδίου γιατί υπάρχει έντονη υποκειµενικότητα.
Είπαµε -και ξαναλέµε- ναι στο άρθρο 14, όπου πρέπει να υπάρχουν υποχρεώσεις και κυρώσεις στις επιχειρήσεις, οι οποίες ενισχύονται αλλά δεν τηρούν τους όρους.
Σαφέστατα λέµε ναι στο άρθρο 15, στην ετήσια υποβολή έκθεσης στη Βουλή των Ελλήνων. Να υπάρχει διαφάνεια. Να µην το
ξεχνάει ο Υπουργός, γιατί πάρα πολλοί νόµοι υπάρχουν αλλά δεν
εκτελούνται. Εδώ είναι θέµα ενός ξυπνητηριού που πρέπει να
εφαρµόσει η Βουλή.
Όταν ψηφίζεται άρθρο στο οποίο ο Υπουργός οφείλει να ενηµερώνει το Σώµα, να µην αποτελεί άρθρο του νοµοσχεδίου, αλλά
παράγραφο που κρατάει ο Πρόεδρος της Βουλής στον κανονισµό λειτουργίας και υποχρεώνει τον Υπουργό να έρχεται εδώ και
να ενηµερώνει. ∆εν αναφέροµαι στο συγκεκριµένο, αλλά σε όλες
τις περιπτώσεις που οι νόµοι ψηφίζονται και δεν εφαρµόζονται,
δεν εκτελούνται και ουδείς απολογείται.
Βεβαίως λέµε όχι στις µεταβατικές διατάξεις στο άρθρο 16,
γιατί πάντα στις µεταβατικές διατάξεις –που η παράγραφος τάδε
του άρθρου τάδε όπως ίσχυε και όπως µετατράπηκε και αναδιατυπώθηκε- υπάρχουν παγίδες στις οποίες σκοντάφτουµε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εµείς ήµασταν ξεκάθαροι. Ψηφίσαµε τα άρθρα που έχουν λειτουργικότητα. ∆ιαφωνούµε στο
πνεύµα, την αρχή και την κατεύθυνση του νοµοσχεδίου ως διατυπώθηκε. Προσπαθήσαµε µε τις αντιπροτάσεις µας να ασκήσουµε εποικοδοµητική αντιπολίτευση.
∆εν απολογούµαστε ούτε για την Κυβέρνηση ούτε για το µεγάλο κεφάλαιο και δεν απολογούµαστε σ’ αυτούς που δεν απολογούνται παρά µόνο στον εαυτό τους. Εµείς απολογούµαστε
στον ελληνικό λαό για την συνέπεια και την ευθύτητά µας στις θέσεις που διατυπώνουµε.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
κ. Αλέξανδρο Χρυσανθακόπουλο ειδικό αγορητή του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού.
Το λόγο έχει η κ. Αµµανατίδου-Πασχαλίδου, ειδική αγορήτρια
του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς για οκτώ λεπτά.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙ∆ΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙ∆ΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Το παρόν σχέδιο νόµου, το οποίο για τρίτη µέρα συζητούµε
στην Ολοµέλεια, το έχουµε καταψηφίσει επί της αρχής όπως θα
καταψηφίσουµε και τα άρθρα του, διότι δεν υπάρχει καµµία αναπτυξιακή στόχευση.
∆εν προάγεται η απασχόληση. ∆εν υπηρετείται η περιφερειακή ανάπτυξη και η αποκέντρωση. ∆εν υπάρχει διαφάνεια, όταν
το µεγαλύτερο µέρος των ρυθµίσεων θα προκύψει στη συνέχεια
από την Κυβέρνηση µέσω προεδρικών διαταγµάτων, υπουργικών
αποφάσεων και κοινών υπουργικών αποφάσεων. Άρα, δεν µπορούµε να µιλάµε για διαφάνεια.
Το βασικό δηλαδή µε το προωθούµενο νοµοθέτηµα είναι πως
δεν απαντά στην ανάγκη ανάπτυξης της χώρας. Οι διατεθειµένοι
πόροι µπορούν να δώσουν ώθηση σε κάποιες επενδύσεις, όµως
δεν φαίνεται να αλλάζει ούτε κατά ένα πόντο ο αναπτυξιακός
προσανατολισµός, το ισχύον οικονοµικό µοντέλο.
Ο νόµος δεν είναι αναπτυξιακός γι’ αυτό καλώς η ίδια η Κυβέρνηση χρησιµοποιεί ολοένα και λιγότερο τον όρο αυτό και περισσότερο τον όρο «επενδυτικός νόµος».
Εν πάση περιπτώσει, δεν διακρίνουµε όραµα ούτε καν ενδιάµεσους όρους. Η Κυβέρνηση διεκπεραιώνει µια δέσµευσή της
όπως να είναι, ικανοποιεί όµως κυρίως τα συµφέροντα των κε-
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φαλαιοκρατών για να µπορέσουν αφ’ ενός µεν να απαντήσουν
στις δυσκολίες αναπαραγωγής του κεφαλαίου και αφ’ ετέρου να
µπορέσουν να συντηρήσουν ή να αυξήσουν τα κέρδη τους.
Και χθες και προχθές και εγώ και ο Κοινοβουλευτικός µας Εκπρόσωπος ήµασταν ξεκάθαροι. Αυτό που είπαµε είναι ότι καταψηφίζουµε το παρόν σχέδιο νόµου, όµως θα κάνουµε την κριτική
µας µήπως και βελτιωθεί λίγο προς όφελος της κοινωνίας.
∆υστυχώς, δεν περίµενα ότι ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος
του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας χθες και πριν από λίγο
ο εισηγητής του ΚΚΕ θα έκαναν επίθεση στο ΣΥΡΙΖΑ, όταν
έχουµε καταγγείλει το παρόν σχέδιο νόµου και ειδικά αυτό που
γίνεται µε τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα και τα ερευνητικά
κέντρα, που πρώτη -αν θυµάστε- είχα θέσει το θέµα στην επιτροπή µόλις έφερε την προσθήκη ο κύριος Υπουργός.
Υπάρχει και κάτι άλλο που διαστρεβλώνει την πραγµατικότητα.
Θα καταθέσω στα Πρακτικά της Βουλής το κείµενο από τα Πρακτικά της Ολοµέλειας στις 7-12-2004, του εισηγητή µας κ. ∆ραγασάκη σε σχέση µε τα ΕΣΟΑΒ. Πριν το καταθέσω, θα σας
διαβάσω επί λέξει το εξής: «∆εν µπορούµε να επιχορηγούµε την
εξαγωγή του ελληνικού κεφαλαίου στο εξωτερικό και µετά να
επιχορηγούµε την εισαγωγή κεφαλαίου στην Ελλάδα. Είναι παραλογισµός».
Το καταθέτω για τα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό η Βουλευτής κ. Λίτσα Αµµανατίδου-Πασχαλίδου καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα,
τα οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της
∆ιεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Αυτό δεν το ψηφίσατε
το 1998;
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙ∆ΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙ∆ΟΥ: Λέγονται πράγµατα
που δεν έχουν καµµία σχέση µε την πραγµατικότητα.
Εµείς υποστηρίζουµε ότι απαιτείται ένα εθνικό στρατηγικό
πλαίσιο ανάπτυξης και σχέδιο για το ποιες δραστηριότητες θέλουµε να αναπτυχθούν και ποιοι κλάδοι, δηµόσιες υποδοµές,
χρήση Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων για έργα κοινής
ωφέλειας -που είναι ελάχιστο και αυτά τα χρήµατα δίνονται σε
ιδιώτες επενδυτές- ολοκλήρωση και εφαρµογή του χωροταξικού
πολεοδοµικού σχεδιασµού, αποτελεσµατική και εκσυγχρονισµένη διοίκηση, ώστε να µπορεί να έχει ουσιαστικό ελεγκτικό
ρόλο καταπολέµησης της διαφθοράς και της πελατειακής λογικής.
Στο άρθρο 2, εξαιρείται ενώ είναι ζεστό δηµόσιο χρήµα, ο δηµόσιος τοµέας και τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου και οι
φορείς που επιχορηγούνται από τον κρατικό προϋπολογισµό σε
ποσοστό πάνω από το 50%. Παρ’ όλα αυτά όµως τι έχετε κάνει;
Έχετε εντάξει στο άρθρο 13 τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα,
τα ερευνητικά κέντρα και τα νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου
που θα λειτουργούν µέσα σε κοινοπραξίες µ’ ένα µετοχικό κεφάλαιο µέχρι 20%, µειοψηφικό πακέτο.
Εδώ είναι το τραγικό. Αντί να δίνετε τη δυνατότητα σ’ αυτούς
τους δηµόσιους φορείς να επιχορηγούνται από το ζεστό δηµόσιο χρήµα, τους βάζετε να είναι µαζί µε επενδυτές είτε πέντε
στην επικράτεια είτε τουλάχιστον δέκα στην Περιφέρεια Αττικής
και στο Νοµό Θεσσαλονίκης.
Αυτό αφήνει ανοικτά πάρα πολλά ζητήµατα, γιατί από προηγούµενες νοµοθετικές παρεµβάσεις υπάρχει µια στόχευση. Η
στόχευση είναι η ακίνητη περιουσία των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων και των ερευνητικών κέντρων. Θα σας θυµίσω την
ιστορία µε την ακίνητη περιουσία του Λαυρίου και της Τεχνόπολης. Ακριβώς εκεί στοχεύει.
Μάλιστα, δίνετε τη δυνατότητα τα ενισχυόµενα επενδυτικά
σχέδια να περιλαµβάνουν κοινές δράσεις, όπως κοινές εγκαταστάσεις, εξοπλισµό παραγωγής, ελέγχου ποιότητας, αποθήκευσης δικτύων διανοµής, διακίνησης έκθεσης και πώλησης
εµπορευµάτων ή παροχής υπηρεσιών, κοινό εµπορικό σήµα και
σύστηµα διαδικτυακού εµπορίου, κοινή πιστοποίηση και σήµα
ποιότητας, κοινή εκπαίδευση ανθρωπίνου δυναµικού και άλλα.
∆ηλαδή αυτή η κοινοπραξία θα µπαίνει µέσα στα ΑΕΙ και στα
ερευνητικά ιδρύµατα και θα χρησιµοποιεί –γιατί αυτό γίνεται- και
ακίνητη περιουσία, η οποία πάει προς εκποίηση ή παραχώρηση,
εκχώρηση σ’ αυτές τις κοινοπραξίες, κύριε Υπουργέ. Στην επι-
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τροπή που το έθιξα αυτό δεν µου δώσατε καµµία, µα καµµία απάντηση, η οποία θα δικαιολογούσε, εντός εισαγωγικών, αυτήν την
προσθήκη σας εδώ.
Η στόχευσή σας είναι πολύ συγκεκριµένη: το µανατζάρισµα
των µεγάλων επενδυτικών σχεδίων -διότι εδώ είναι στη συνέργεια και δικτύωση και η συνέργεια κι η δικτύωση αναφέρονται
στα µεγάλα επενδυτικά σχέδια κι όχι στα µικρά- µε ένα µόνον
20%. Κι αυτό είναι τραγικό. Με την υποχρηµατοδότηση των ερευνητικών κέντρων και των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων και
την ιδιωτικοποίηση της παιδείας, εσείς δίνετε τη χαριστική βολή.
Κι αυτό θα πρέπει να το πάρετε άµεσα πίσω.
Για άλλη µία φορά ο τριτογενής τοµέας είναι αυτός που φαίνεται να έχει εδώ τον πρώτο ρόλο, αφού επιτρέπετε το εµπόριο
µηχανοκίνητων οχηµάτων και µοτοσικλετών. ∆ίνετε χρήµατα γι’
αυτές τις επενδύσεις και εξαιρείτε τον πρωτογενή τοµέα. Λέω
«εξαιρείτε», διότι το εάν είναι στη διακριτική σας ευχέρεια το να
συνυπογράψετε την ΚΥΑ µε τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων, για τον τοµέα της αλιείας, της υδατοκαλλιέργειας,
της γεωργίας, της κτηνοτροφίας και το σε ποια κατεύθυνση είναι
εµείς δεν το γνωρίζουµε από τώρα και θα περιµένουµε να δούµε
την ΚΥΑ, για να διαπιστώσουµε τι ακριβώς θα εντάξετε. Αυτό
προσβάλλει την Εθνική Αντιπροσωπεία.
Στο άρθρο 4, τα είδη των ενισχύσεων δίνονται µε διάφορους
τρόπους, όπως φορολογικές απαλλαγές, επιχορηγήσεις, επιδοτήσεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης, όπως και µε τη συνέργεια και
δικτύωση, όπου δίνετε πολύ µεγάλη σηµασία στα επενδυτικά
σχέδια και οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις συνεχώς «θάβονται».
∆εν εντάσσετε, επίσης, τις ορεινές και µειονεκτικές, καθώς και
τις πυρόπληκτες περιοχές που θα µπορούσαµε να πούµε ότι βλέπετε, έστω σ’ αυτό το κοµµάτι, την ανάπτυξη.
Στο άρθρο 8, υπάρχει µία ανισότητα. Χθες, την ώρα που µιλήσατε, µας αναφέρατε ότι τον Απρίλιο και τον Οκτώβριο οι επιχειρήσεις µπορούν να καταθέτουν τους φακέλους. Μπορούν όλο
το χρόνο όµως τα µεγάλα επενδυτικά σχέδια να κατατίθενται και
αυτά να εξετάζονται αυτοτελώς, ενώ µπαίνουν στους πίνακες
όλα τα υπόλοιπα σχέδια των µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων.
Τα κριτήρια αξιολόγησης βεβαίως στο άρθρο 10 είναι ένα
θέµα, διότι κι αυτά θα περάσουν µέσα από ΚΥΑ και από προεδρικά διατάγµατα.
Το άρθρο 13, δίνει τη δυνατότητα ενισχύσεων στα µεγάλα
επενδυτικά σχέδια. Έχουµε διαδικασίες fast track, που φαίνονται
µέσα σ’ αυτό το σχέδιο νόµου, κι έτσι θα δώσετε µία µεγαλύτερη
βαρύτητα στις µεγάλες επενδύσεις, αφανίζοντας όµως τις µικρές
και µεσαίες επιχειρήσεις που αυτήν τη στιγµή καρκινοβατούν.
Μπορείτε µε υπουργικές αποφάσεις και µε κοινές υπουργικές
αποφάσεις να ορίζετε παρεκκλίσεις στα ποσοστά και στο ύψος
ενίσχυσης, να έχετε όλο το πακέτο δηλαδή του λεγόµενου «επενδυτικού νόµου» στα δικά σας χέρια. Μετά απ’ όλα αυτά που
έχουν συµβεί, µε αναπτυξιακούς νόµους που έχουν περάσει,
έχουµε δει τα κουφάρια εργοστασίων σ’ όλη την Ελλάδα, που
έχουν αφήσει πίσω τους χιλιάδες θέσεις εργασίας στο κενό, δηλαδή θέσεις ανεργίας. Αυτό συνέβη και µε τον προηγούµενο
νόµο του 1998, της επιδότησης της ανεργίας, µε αποτέλεσµα να
φύγουν οι περισσότερες επιχειρήσεις στις βαλκανικές χώρες και µάλιστα αυτή ήταν µια επιδότηση της ανεργίας- και σήµερα
να έχουµε πολύ υψηλά ποσοστά και στη βόρειο Ελλάδα βεβαίως.
Και είστε σε µία τέτοια κατεύθυνση, χωρίς να διασφαλίζετε τις
θέσεις εργασίας. Απλά τις αναφέρετε ως ένα κριτήριο αξιολόγησης. Αυτό εµάς δεν µας λέει τίποτα.
Έρχοµαι στο άρθρο 14. Θα πρέπει να υπάρχουν επισταµένοι
έλεγχοι για το ζεστό δηµόσιο χρήµα. Βάζετε εδώ τις κυρώσεις,
όµως εµείς δεν είµαστε σίγουροι ότι όλα αυτά θα λειτουργήσουν
όπως πρέπει, όταν βλέπουµε κάθε µέρα οι ελεγκτικοί µηχανισµοί
να πέφτουν στο κενό.
Ένα τελευταίο θα πω, στο άρθρο 16. Είναι ακόµη σε ισχύ το
Ελληνικό Σχέδιο Οικονοµικής Ανασυγκρότησης των Βαλκανίων,
άρα θα συνεχίσουν οι επιχειρήσεις να φεύγουν στις χώρες των
Βαλκανίων. Άρα συνεχίζετε αυτό που κάνατε από το 1998. Καµµία θέση εργασίας διασφαλισµένη, καµµία ανάπτυξη, όµως εκχώρηση και των ερευνητικών κέντρων και των ΑΕΙ στους
µεγάλους επενδυτές!
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Εµείς καταψηφίζουµε και επί των άρθρων το παρόν σχέδιο
νόµου.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε την
ειδική αγορήτρια του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς, κ.
Ευαγγελία Αµµανατίδου- Πασχαλίδου.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
προς το Σώµα ότι από τα άνω δυτικά θεωρεία παρακολουθούν τη
συνεδρίασή µας, αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση
της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για
την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, τριάντα πέντε µαθητές και µαθήτριες, καθώς
και τρεις εκπαιδευτικοί από το Γενικό Λύκειο Μαγούλας.
Η Βουλή τους καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα από όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Το λόγο έχει ζητήσει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του
Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Αστέριος Ροντούλης.
Έχετε το λόγο για δύο λεπτά, κύριε Ροντούλη.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Είναι αρκετά και σας ευχαριστώ
πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Θα είµαι πάρα πολύ προσεκτικός στη διατύπωση των όσων πω,
αρκεί να µε ακούει ο κύριος Υπουργός, γιατί είναι ιδιαιτέρως σοβαρό το ζήτηµα.
Αγαπητοί συνάδελφοι, κύριε Υπουργέ, κύριε Πρόεδρε, είναι
ορατό το ενδεχόµενο να βρισκόµαστε ενώπιον ενός µεγάλου
σκανδάλου ευρωπαϊκών διαστάσεων. Γίνοµαι περισσότερο
σαφής και συγκεκριµένος.
∆ιαβάζω στο ελληνικό Κοινοβούλιο δήλωση εκπροσώπου της
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. ∆ήλωσε: «Η Κεντρική Τράπεζα της Ιρλανδίας τυπώνει η ίδια χρήµα και δανείζει στις τράπεζές της και δεν δανείζεται ρευστότητα από την Ευρωπαϊκή
Κεντρική Τράπεζα, για να χρηµατοδοτήσει τις πληρωµές της. Η
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δηλώνει επίσης πως η Τράπεζα
της Ιρλανδίας µπορεί να δηµιουργήσει τα δικά της κεφάλαια, εάν
κριθεί απαραίτητο, αρκεί να ειδοποιηθεί η Ευρωπαϊκή Κεντρική
Τράπεζα». Και µιλάµε για ένα νούµερο των 51 δισεκατοµµυρίων
ευρώ, κύριε Πρόεδρε.
Εάν, λοιπόν, όλα είναι τόσο νόµιµα και αποδεκτά, κατά τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, προς τι όλη
αυτή η συζήτηση που έχει ανοίξει σε ευρωπαϊκό επίπεδο, για την
επέκταση του µεγέθους του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοδότησης από 440 δισεκατοµµύρια ευρώ στα 850 δισεκατοµµύρια
ευρώ; Προς τι όλη αυτή η συζήτηση που γίνεται στα χρεωµένα
κράτη-µέλη για τη διαχείριση των δηµοσίων χρεών τους; Προς τι
η συζήτηση που κάνουµε εµείς τώρα µέσα σ’ αυτήν εδώ την Αίθουσα, για τον αναπτυξιακό νόµο, για τη χρηµατοδοτική του υποστήριξη, εάν νοµίµως, ειδοποιώντας πρώτα την Ευρωπαϊκή
Κεντρική Τράπεζα, µπορούµε και εµείς να κόψουµε καµµιά δεκαριά δισεκατοµµύρια ευρώ και να τα δώσουµε στον κ. Χρυσοχοϊδη, για να µην πονοκεφαλιάζει κι ο άνθρωπος, και να δίνει
αφειδώς ρευστότητα στον ελληνικό επιχειρηµατικό κόσµο µέσω
του νοµοθετήµατος που τώρα συζητάµε;
Το ζήτηµα, αγαπητέ κύριε Υπουργέ, είναι ιδιαιτέρως σοβαρό.
Καταλαβαίνετε ότι είναι ιδιαιτέρως σοβαρό γιατί ο ελληνικός
λαός αυτήν τη στιγµή υφίσταται θυσίες -κόβονται µισθοί, κόβονται συντάξεις, κόβονται προνοιακά επιδόµατα- και δίνει το αίµα
του. Όχι, λοιπόν, ένας λαός να δίνει αίµα και οι άλλοι να παίζουν
µε τη χαρτούρα! Είναι απαράδεκτα αυτά τα πράγµατα.
Εµείς αυτήν τη στιγµή ως Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερµός διά
του Ευρωβουλευτού µας του κ. Σαλαβράκου, έχουµε καταθέσει
ερώτηση σε επίπεδο Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Κι εγώ εδώ
τώρα, κύριε Πρόεδρε, χωρίς να υιοθετώ τίποτα, για ευνόητους
λόγους, καλώ την Κυβέρνηση –όχι συγκεκριµένα τον παριστάµενο και αξιότιµο Υπουργό, γιατί µπορεί να πει ότι εγώ δεν χειρίζοµαι το θέµα αυτό- ή τέλος πάντων εκπρόσωπο της ελληνικής
Κυβέρνησης πρέπει να έρθει στο ελληνικό Κοινοβούλιο και να
µας διαφωτίσει, να διευκρινίσει τι γίνεται µε το εν λόγω ζήτηµα.
Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
ΠΡΟΕ∆ΡEΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερ-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

µού, κ. Αστέριο Ροντούλη.
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪ∆ΗΣ (Υπουργός Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας): Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να λάβω το
λόγο.
ΠΡΟΕ∆ΡEΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Πόσο χρόνο
χρειάζεστε, κύριε Υπουργέ;
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪ∆ΗΣ (Υπουργός Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας): Ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕ∆ΡEΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ορίστε, κύριε
Υπουργέ, έχετε το λόγο.
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪ∆ΗΣ (Υπουργός Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας): Πολύ καλά κάνετε και κρατάτε την
επιφύλαξη. Πολύ καλά κάνετε και είστε δύσπιστος, γιατί εγώ
είµαι περισσότερο δύσπιστος από εσάς. Νοµίζω ότι αυτήν τη
στιγµή γίνονται πολύ µεγάλες και σκληρές διαπραγµατεύσεις
στο ευρωπαϊκό πεδίο και στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο, αύριο –
µεθαύριο, προκειµένου να ληφθούν αποφάσεις για τη διάσωση
της Ευρωζώνης συνολικότερα και την αντοχή της, τη θωράκισή
της απέναντι στις επιθέσεις που δέχεται το κοινό νόµισµα.
Συνεπώς, νοµίζω ότι κάπου αυτή η ανακοίνωση ενδεχοµένως
πάσχει, αλλά επειδή κι εγώ δεν τη γνωρίζω θα παρακαλέσω πολύ
να την καταθέσετε στα Πρακτικά, ούτως ώστε να τη δούµε και
στη συνέχεια να πάρει θέση η Κυβέρνηση.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Θα καταθέσω για τα Πρακτικά, κύριε
Υπουργέ, τόσο την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τραπέζης όσο και την ερώτηση του Ευρωβουλευτή µας.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Αστέριος Ροντούλης
καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα
οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της ∆ιεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
ΠΡΟΕ∆ΡEΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
κύριο Υπουργό.
Εισερχόµαστε στον κατάλογο οµιλητών. Το λόγο έχει, ο κ.
Κωνσταντίνος Γείτονας, Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ στη Β’ Αθηνών,
για οκτώ λεπτά.
Ορίστε, κύριε Γείτονα, έχετε το λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΙΤΟΝΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, ευτυχώς κι ευφυώς, ο κ. Ροντούλης κράτησε αποστάσεις. Λέω, κύριε Ροντούλη, ευτυχώς και ευφυώς!
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Καταθέσαµε και ερώτηση και περιµένουµε τις διευκρινίσεις.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΙΤΟΝΑΣ: Κι εγώ µπορώ να τοποθετηθώ:
Ευτυχώς και ευφυώς κρατήσατε αποστάσεις.
Έρχοµαι στο νοµοσχέδιο, γιατί έχουµε τα άρθρα του νοµοσχεδίου.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Ναι, αλλά περιµένουµε τις διευκρινίσεις.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΙΤΟΝΑΣ: ∆εν είµαι εγώ που θα σας τις
δώσω. Άλλο λέω εγώ, και το κάνω ως παρατήρηση στην Αίθουσα.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Ο Υπουργός είπε, ότι θα δοθούν διευκρινίσεις.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΙΤΟΝΑΣ: Ναι, ωραία.
Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ για το λόγο κατ’ αρχάς.
Και θέλω απευθυνόµενος να πω στις κυρίες και τους κυρίους
συναδέλφους ότι µε το νοµοσχέδιο αυτό θεσµοθετείται το νέο
πλαίσιο των ενισχύσεων για ιδιωτικές επενδύσεις. Χρειαζόταν
αυτό το νέο πλαίσιο. ∆ίνονται κίνητρα για την προσέλκυση και
προώθηση επενδύσεων στοχευµένα. Αυτό είναι, αν θέλετε, και η
µεγάλη αλλαγή που γίνεται στο νοµοσχέδιο σε σχέση µε τον
υπάρχοντα νόµο. Όχι δηλαδή ενισχύσεις γενικά και αόριστα -κάτι
που συνέβαινε στο παρελθόν- αλλά σε τοµείς όπου υπάρχουν οι
προτεραιότητες, όπου έχουµε τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα και
µε έµφαση στην προώθηση καινοτοµίας, την ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας, την περιφερειακή σύγκλιση. Αυτό πιστεύω ότι
έχει ανάγκη η οικονοµία µας για να ξαναβρεί τη δυναµική της, να
ξαναγίνει ανταγωνιστική και παραγωγική οικονοµία. Η χώρα µας
είναι βυθισµένη στην ύφεση. Σήµερα, το 2011, η µεγάλη πρόκληση εποµένως, είναι η επαναφορά σε αναπτυξιακή τροχιά.
Όσον αφορά τώρα ιδιαίτερα στα άρθρα. Είναι θετικό ότι κατά
την επεξεργασία στη ∆ιαρκή Επιτροπή του νοµοσχεδίου και µετά
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από ουσιαστική συζήτηση υπήρχαν συγκεκριµένες βελτιώσεις.
Ξεχωρίζω ορισµένες βελτιώσεις για παράδειγµα. Όπως την αλλαγή στην παράγραφο 4 του άρθρου 8, όπου µειώθηκε το ελάχιστο ύψος της επένδυσης για σχέδια γενικής επιχειρηµατικότητας, κάτι που θα διευκολύνει επενδύσεις για τις πολύ µικρές επιχειρήσεις. Επίσης την απαλοιφή των περιορισµών λόγω
«Τειρεσία», αναφέροµαι στο άρθρο 9 παράγραφος 1, καθώς και
στην αύξηση των διαχειριστικών περιόδων για την κάλυψη της
φορολογικής απαλλαγής και αναφέροµαι σε σχέση µ’ αυτό στο
άρθρο 12. Αυτές είναι µερικές, από τις θετικές βελτιώσεις. Υπάρχουν κι άλλες -είναι από αυτές που ξεχωρίζω- όπως και η τελευταία βελτίωση µε τη διάταξη που προστέθηκε για την κατάργηση
της εξαίρεσης, όσον αφορά, την κατασκευή ξενοδοχείων σε παραδοσιακά κτήρια. Αυτά ως προς το πρώτο ιδιαίτερα κεφάλαιο,
το πρώτο µέρος.
Και πριν έρθω στο δεύτερο µέρος, για το οποίο πήρα κυρίως
το λόγο, κύριε Υπουργέ, θέλω να πω ότι όσον αφορά το άρθρο
5 -άκουσα και τον εισηγητή µας τον κ. Σαλαγιάννη, να αναφέρεται- θα συµφωνούσα ότι υπάρχουν περιοχές όπου σήµερα οι
πραγµατικές συνθήκες ανάπτυξης είναι διαφορετικές και έτσι δεν
υπάρχει αντιστοιχία του ύψους των ενισχύσεων. Είναι ένα θέµα
το οποίο θα πρέπει να το δείτε. Υπάρχει σχετική παράγραφος,
όπου σας δίνει το δικαίωµα αλλαγής σε ορισµένες περιστάσεις
του ποσοστού των ενισχύσεων, αλλά νοµίζω ότι θα µπορούσαµε
να το δούµε αυτό σε µία πιο σταθερή βάση.
Έρχοµαι τώρα και µε αυτό θα τελειώσω, κύριε Πρόεδρε, στο
δεύτερο µέρος -δεν είναι ακριβώς δεύτερο κεφάλαιο στο νοµοσχέδιο- αναφέροµαι στη δεύτερη οµάδα των άρθρων που αφορούν τα της αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων. Οµιλώ για τα
άρθρα 9, 10 και 11 -το αναφέρω για τους συναδέλφους. Βασικά
σ’ έναν αναπτυξιακό νόµο παίζουν ρόλο βασικά τρία πράγµατα
τρεις παράµετροι. Το ένα είναι πού στοχεύεις. Η στόχευση.
Έχουµε εδώ στοχευµένες ενισχύσεις σε τοµείς που θέλουµε,
που έχουν προτεραιότητα για την ανάπτυξη. Το δεύτερο που
αφορά έναν αναπτυξιακό νόµο είναι το είδος των ενισχύσεων. Κι
εδώ ανάλογα µε τις προτεραιότητες που έχουµε, έχουµε άλλο
βάρος στο είδος ενισχύσεων αλλού στις φορολογικές ελαφρύνσεις, αλλού στις επιχορηγήσεις, επιδοτήσεις. Και νοµίζω ότι το
νοµοσχέδιο αυτό, το καλύπτει και µε την πρώτη και µε τη δεύτερη παράµετρο µε ικανοποιητικό τρόπο. Για να «δουλέψει»,
όµως, ένας αναπτυξιακός νόµος πρέπει και το κοµµάτι της αξιολόγησης όπως των επενδυτικών σχεδίων να είναι λειτουργικό.
Στο άρθρο 10 µπαίνουν σαφή κριτήρια αξιολόγησης για την αρτιότητα του επενδυτικού σχεδίου, τη βιωσιµότητα και αποδοτικότητα του φορέα, την προοπτική του κλάδου, την τεχνολογική
ανάπτυξη, την καινοτόµο συµβολή του κ.λπ.. Θα έλεγα ότι έτσι
όπως είναι διαµορφωµένα τα άρθρα αυτά, ουσιαστικά καλύπτουν
το θέµα των εχεγγύων της διαφάνειας και της αντικειµενικότητας.
Όµως, όπως είπα και επί της αρχής –και σε αυτό επανέρχοµαιχρειάζεται να αποσαφηνιστούν ορισµένα ζητήµατα, διότι, ο
νόµος και τα άρθρα παραπέµπουν σε µια σειρά υπουργικές αποφάσεις και σ’ ένα προεδρικό διάταγµα. Και το λέω αυτό για την
καλύτερη εφαρµογή του νόµου. Αναφέροµαι συγκεκριµένα στις
αποφάσεις όπου προβλέπεται πως θα καθορίζονται τα επιµέρους
στοιχεία αξιολόγησης, για τους δείκτες βαθµολόγησης και τη
στάθµισή τους, για τα δικαιολογητικά για την πραγµατοποίηση
των ελέγχων, καθώς και στο προεδρικό διάταγµα που θα καθορίζει όπως αναφέρεται στη διάταξη µεταξύ των άλλων την ιδιότητα και τα προσόντα των στελεχών αξιολόγησης, τη σύσταση
και τη σύνδεση γνωµοδοτικών επιτροπών, την προθεσµία υλοποίησης και µία σειρά άλλα ζητήµατα. Εγώ νοµίζω –και είχα πει
κύριε Υπουργέ- ότι θα έπρεπε εδώ στη Βουλή να ξεκαθαριστούν
πολύ περισσότερο αυτά τα ζητήµατα. Κι αυτό θα διευκόλυνε την
ταχύτερη εφαρµογή του νόµου.
Εφόσον αυτό δεν µπορεί να γίνει τώρα, καλό θα είναι, για µένα,
να κάνετε µία συζήτηση µε την αρµόδια ∆ιαρκή Επιτροπή όταν
θα έχετε έτοιµες αυτές τις αποφάσεις, έτσι ώστε και να είναι ενηµερωµένη η Βουλή και να γίνει καλύτερη επεξεργασία αυτών των
αποφάσεων, που είναι καθοριστικές και αφορούν την αξιολόγηση
των επενδυτικών σχεδίων και του σχετικού προεδρικού διατάγ-
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µατος. Αυτό θα είναι εις όφελος της οµαλής και υποδειγµατικής
εφαρµογής του νόµου. Ένας νόµος που ούτως ή άλλως µετά
από τόσο µακρά «κυοφορία» θα πρέπει να εφαρµοστεί το ταχύτερο. ∆εν πρέπει να χαθεί άλλος χρόνος. Γι’ αυτό και θα πρέπει
να κινηθείτε πιστεύω µε συγκεκριµένο επιχειρησιακό σχέδιο
εφαρµογής και µε δευσµετικό χρονοδιάγραµµα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Όπως είπα και επί της αρχής, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
ένας αναπτυξιακός νόµος δεν είναι πανάκεια, ούτε µπορεί µόνος
του να φέρει την άνοιξη στην ανάπτυξη. Όµως, στην περίοδο που
ζούµε ο αναπτυξιακός νόµος αυτός που έχει λάβει υπ’ όψιν του
και µία εµπειρία πικρή αλλά και θετική των προηγούµενων ετών,
είναι ένα ισχυρό αναπτυξιακό εργαλείο, για την αξιοποίηση των
διαθέσιµων πόρων, στην απόδοση κινήτρων ενισχύσεων και άρα
στην προσέλκυση και προώθηση ιδιωτικών επενδύσεων που τόσο
έχει ανάγκη η οικονοµία µας.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡEΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
κ. Κωνσταντίνο Γείτονα, Βουλευτή ΠΑΣΟΚ της Β’ Αθήνας.
Το λόγο έχει ο κ. Ιωάννης Αµοιρίδης, Βουλευτής ΠΑΣΟΚ στο
Νοµό Πιερίας.
Έχετε το λόγο για οκτώ λεπτά, κύριε Αµοιρίδη.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΜΟΙΡΙ∆ΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, αγαπητοί συνάδελφοι, σύµφωνα µε δηµοσίευµα της «WALL STREET JOURNAL», αν θυµάµαι καλά χθες ή
προχθές, στην Ευρώπη παρουσιάζεται µείωση των ξένων επενδύσεων κατά 20%, όταν την ίδια στιγµή στις Ηνωµένες Πολιτείες
η αύξηση πλησιάζει το 43% και στην Ασία το 10%.
Στην Ελλάδα, η µείωση των ξένων επενδύσεων το 2010, σε
σχέση µε το 2009, φθάνει το 39%. Σε άλλες χώρες είναι περισσότερο, όπως είναι το Λουξεµβούργο στο 54%, η Ιρλανδία, στο
66%, η Ιταλία στο 35%. Ακόµη και στη Γαλλία και στη Γερµανία η
µείωση ξεπερνά το 50%.
Αυτό σηµαίνει ότι πέρα από τις ξένες επενδύσεις, αφού η παραγωγικότητα στην Ευρώπη φαίνεται να µειώνεται συνεχώς, κάποιος διστάζει να επενδύσει τα χρήµατά του. Το ίδιο συµβαίνει
και στη χώρα µας. Θα πρέπει να στρέψουµε το ενδιαφέρον µας
και να στηρίξουµε επενδύσεις που γίνονται µέσα στη χώρα από
τους πολλούς µικρούς επιχειρηµατίες.
Αυτό το νοµοσχέδιο αποτελεί βασική συνιστώσα σε αυτήν την
κατεύθυνση. Αποτελεί το επιστέγασµα µιας προσπάθειας να γυρίσουµε στην ανάπτυξη και όχι απλά στην ανάπτυξη, αλλά στη
βιώσιµη ανάπτυξη, αυτή που στο επίκεντρο έχει τον άνθρωπο,
το περιβάλλον, την καινοτοµία, την έρευνα και αποτελεί µαζί µε
τις υπόλοιπες πρωτοβουλίες που έχει πάρει η Κυβέρνηση µια ορθολογική πρόοδο, µια ορθολογική κατεύθυνση για να βγούµε
από το αδιέξοδο.
Όλα αυτά αποτελούν µαζί µε τον «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ» µια µεγάλη
θεσµική αλλαγή στη χώρα µαζί µε το νοµοσχέδιο για τα fast track,
το νοµοσχέδιο για τη διαφάνεια, τις δράσεις και την ταχύτητα
στο δηµόσιο τοµέα, το ΕΤΕΑΝ που οσονούπω κατατίθεται στη
Βουλή το επόµενο χρονικό διάστηµα, καθώς δε και µε πρωτοβουλίες όπως η µείωση του κόστους των ασφαλιστικών δαπανών
για τις επιχειρήσεις, αλλά και η στήριξη των θέσεων εργασίας –
περίπου τετρακόσιες χιλιάδες θέσεις εργασίας- µέσα από τα
προγράµµατα του ΟΑΕ∆ που δεν σταµατούν εκεί. Ένα ποσό 2,5
δισεκατοµµυρίων ευρώ για το 2010 θα επενδυθεί για νέες θέσεις
εργασίας, αλλά και –όπως είπα προηγούµενα- για τη διατήρηση
των τετρακοσίων χιλιάδων θέσεων εργασίας.
Άκουσα τους συναδέλφους της Νέας ∆ηµοκρατίας να µιλούν
για τον προηγούµενο αναπτυξιακό νόµο και να λένε ότι υπάρχει
µια χρονοκαθυστέρηση. Εγώ θα σας πω µόνο ότι το 2009, αν θυµάµαι καλά, κύριε Υπουργέ, από τον προηγούµενο αναπτυξιακό
νόµο δόθηκαν 628.000.000 ευρώ και το 2010 δόθηκαν
1.050.000.000 ευρώ.
Βέβαια αυτό που αναρωτιέµαι εγώ είναι αν υπήρξε µια αξιολόγηση ως προς τις επενδύσεις είτε σε επίπεδο περιφέρειας είτε
σε επίπεδο δράσης και αν αυτό το αποτέλεσµα µπορεί να αποτιµηθεί –φαντάζοµαι- κύριε Υπουργέ, το επόµενο χρονικό διά-
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στηµα, για να αναδειχθεί κατά πόσο ωφέλησε την περιφερειακή
ανάπτυξη το νοµοσχέδιο που είχε ψηφιστεί τα προηγούµενα χρόνια.
Θα σας πω ένα παράδειγµα για την Πιερία, ότι είχε εγγυηθεί ο
τότε Γενικός Γραµµατέας Βιοµηχανίας και Ανάπτυξης πως όλες
οι µικρές τουριστικές µονάδες που είχαν υποβάλει προγράµµατα
ανακαίνισης θα εγκριθούν. Το διαβεβαίωσε. Κόπηκαν τα τιµολόγια, πληρώθηκαν οι εργασίες και από αυτά, από το κράτος, πληρώθηκαν µόνο οι δεκαεννιά. Οι υπόλοιπες εκατόν µία επενδύσεις
έµειναν στον αέρα.
Έτσι ακριβώς ήταν η λογική, η οποία ήταν και πελατειακή και
αυτό αποδεικνύεται βέβαια και στις εκλογές του 2007 που παραµονή είχε πάει ο κ. Παυλόπουλος –αν θυµάµαι καλά- στο Νοµό
Σερρών και ενώ θεωρούνταν τα πρώτα είκοσι χιλιόµετρα παραµεθόριος περιοχή, όπως τουλάχιστον συµβαίνει στη βόρειο Ελλάδα, ενέταξε όλο το Νοµό Σερρών µέχρι το Αιγαίο στην
παραµεθόριο περιοχή γιατί υπήρχε δέσµευση! ∆ηλαδή, ο Νοµός
Σερρών φθάνει περίπου µέχρι την Ασπροβάλτα, το Νοµό Θεσσαλονίκης και κατέστη παραµεθόριος περιοχή, γιατί υπήρξε η
δέσµευση και η πίεση της τότε πολιτικής ηγεσίας.
∆εν µιλώ γενικά για το Νοµό Σερρών που είναι φαντάζοµαι
στους πέντε τελευταίους, αν θυµάµαι καλά, στην ανάπτυξη, µε το
ΑΕΠ να είναι γύρω στο 53%, αλλά αυτό δεν αιτιολογεί τις πελατειακές σχέσεις και υποσχέσεις πριν τις εκλογές, δεν αιτιολογεί
να λειτουργεί η ανάπτυξη µε αυτόν τον τρόπο.
Αυτό το σχέδιο νόµου στηρίζει ξεκάθαρες δράσεις, όπως η νεανική επιχειρηµατικότητα, η καινοτοµία, η έρευνα. Υπάρχει το
χρονικό περιθώριο που µπορεί κάποιος να καταθέσει την αίτησή
του –και αυτό είναι ξεκάθαρο- δυο φορές το χρόνο. ∆ηµοσιοποιούνται τα αποτελέσµατα και υπάρχει και ένα σταθερό ποσό
για κάθε περιφέρεια.
Άρα, από την αρχή ξέρουµε πού πηγαίνουµε, µε τι ποσά πηγαίνουµε και πώς θα φθάσουµε και αυτό θα πρέπει να συνδυαστεί και µε τις περιφερειακές αρχές, µε το τοπικό αναπτυξιακό
πρόγραµµα που έχει κάθε περιφέρεια, ώστε να αρθούν και ενδοπεριφερειακές ανισότητες.
Η σηµερινή κατάσταση, αγαπητοί συνάδελφοι, έχει ως εξής:
Το ΑΕΠ στην περιφέρεια είναι πολύ µικρό. Στην Αθήνα και τη
Θεσσαλονίκη µαζί ξεπερνά ίσως το 65%-67% και όλη η υπόλοιπη
Ελλάδα έχει το ποσοστό του ΑΕΠ που αποµένει. Καταλαβαίνετε,
λοιπόν, πόσο στρεβλή είναι η ανάπτυξη στη χώρα µας.
Βέβαια, έχουµε τώρα τον «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ». Όµως, από όλο
αυτόν το σχεδιασµό λείπει η ταχύτητα. Θα υπάρξει µείωση της
ταχύτητας για την ελληνική περιφέρεια, τουλάχιστον για τους
δήµους που δηµιουργήθηκαν τώρα και δεν έχουν πολεοδοµίες.
∆εν µπορεί να υπάρξει δήµος χωρίς πολεοδοµία, γιατί δεν θα
υπάρχει χωροταξία, δεν θα υπάρχουν χρήσεις γης και άρα δεν
θα µπορούν να εκδοθούν άδειες και βεβαιώσεις και συνεπώς
όποιος θέλει να ξεκινήσει να πάει κάπου θα βρει τεράστια εµπόδια, αφού δεν θα έχει αυτές τις βεβαιώσεις και δεν θα µπορεί να
επενδύσει. Αυτό θα πρέπει να το δει πολύ γρήγορα η Κυβέρνηση.
Θα πρέπει να δηµιουργηθούν τα βιοτεχνικά πάρκα. Όµως, πώς
θα δηµιουργηθούν χωρίς χρήσεις γης;
Επίσης, ένα µεγάλο ζήτηµα για την ελληνική περιφέρεια είναι
το δηµογραφικό. Θα σας πω από έρευνα που έχω κάνει εδώ και
ένα µήνα περίπου ότι στην περιφέρεια η υπογεννητικότητα αγγίζει το 7% στη νότια Ελλάδα και φθάνει στη βόρεια Ελλάδα περίπου το 22%. Αυτό παρατηρήθηκε το 2010 σε σύγκριση µε το
2009, οπότε η κρίση δεν είχε αρχίσει ακόµη. ∆ηλαδή, όπως πηγαίνουν τα πράγµατα, µπορεί να ξεπεράσουµε και το 30% από
πλευράς υπογεννητικότητας και δεν ξέρω για ποιον παλεύουµε.
Είναι ένα πολύ σηµαντικό ζήτηµα, το οποίο πρέπει η Κυβέρνηση
να το δει στο σύνολό του.
Ακόµη, από τα στοιχεία που έχω µαζέψει παρατηρώ ότι υπάρχει αναίρεση της αστικοποίησης είτε κατ’ ανάγκη είτε κατ’ επιλογή, αφού αυξήθηκαν οι αγρότες στην ελληνική περιφέρεια
κατά τέσσερις χιλιάδες το 2009 και το 2010 κατά πέντε χιλιάδες.
Είναι για πρώτη φορά, µετά από πάρα πολλά χρόνια, που αυξάνεται ο αγροτικός πληθυσµός. Αυτό σηµαίνει ότι ο κόσµος είτε
κατ’ ανάγκη –ξαναλέω- είτε κατ’ επιλογή επιστρέφει στην ελληνική περιφέρεια και ας εκµεταλλευθούµε, µε την καλή έννοια του
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όρου, αυτήν τη µείωση της αστικοποίησης, ώστε να δώσουµε δυναµική στην περιφέρεια. Πρέπει να δώσουµε περισσότερες υποδοµές µέσα από όλα τα προγράµµατα, να δώσουµε εκείνα τα
θεσµικά και χρηµατοδοτικά εργαλεία για να µπορεί η περιφέρεια
να αντεπεξέλθει.
Και βέβαια έχουµε τα χρηµατοδοτικά εργαλεία, όπως είναι και
το ΕΣΠΑ. Κύριε Υπουργέ, άκουσα και από άλλη συνάδελφο –αν
θυµάµαι καλά, το είπε η κ. Μπατζελή, εγώ το είχα πει περίπου
πριν ένα µήνα- από τα 8,5 δισεκατοµµύρια του ΕΣΠΑ να δοθούν
τα 4 δισεκατοµµύρια και τα 4,5 δισεκατοµµύρια όχι να πάνε προς
τα πίσω, αλλά να πάνε σε πολλά µικρά έργα.
Μαζί µε το ΕΤΕΑΝ που θα δώσει 1,5 δισεκατοµµύριο φαντάζοµαι και ο αναπτυξιακός νόµος ξεκινώντας τώρα θα δηµιουργήσει όχι µόνο την ελπίδα αλλά και τη βεβαιότητα ότι θα υπάρξει
δυνατότητα ρευστότητας και επενδύσεων, ώστε να µπορεί κάποιος να έχει το πιστεύω ότι ξεκινά κάτι διαφορετικό για τη χώρα
µας.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Θα ήθελα να κάνω δυο παρατηρήσεις. Έχουµε δεσµευθεί
στους µεταφορείς ότι θα κάνουµε υποδοµές µέσα από τον αναπτυξιακό νόµο. ∆εν το ξέρω αυτό, κύριε Υπουργέ, και θέλω µια
απάντηση αν αυτό προβλέπεται. Σε αυτούς τους ανθρώπους που
έκαναν τις απεργίες υπήρχε εδώ, σ’ αυτήν την Αίθουσα, δέσµευση ότι θα υπάρξει η δυνατότητα να ενταχθούν στο νέο αναπτυξιακό νόµο και να έχουν εκείνες τις δυνατότητες, τις
φορολογικές ελαφρύνσεις αλλά και τις χρηµατοδοτήσεις να δηµιουργήσουν υποδοµές για τις εταιρείες που θα φτιάξουν. Θα
παρακαλούσα πολύ για µια απάντηση γιατί αυτοί οι άνθρωποι περιµένουν.
Ένα άλλο ζήτηµα φαντάζοµαι ότι ήταν ο «ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ» που λύθηκε και αυτό είναι πολύ σηµαντικό. Επίσης, οι επενδύσεις θα
πρέπει να έχουν ένα κριτήριο ένταξης ως προς την πολλαπλασιαστικότητα, δηλαδή να δηµιουργείται µια επιχείρηση και να γίνονται µετά και άλλες δέκα στην περιοχή είτε είναι από το
δηµόσιο είτε από τον ιδιωτικό τοµέα.
Για παράδειγµα, αν αναπτυχθεί σωστά το αεροδρόµιο της
Θεσσαλονίκης, εκεί αµέσως θα γίνουν εµπορικά κέντρα, ξενοδοχεία και άλλες επενδύσεις. Όπως επίσης και αν µια ιδιωτική
επένδυση ενός µεγέθους αναδεικνύει µια περιοχή, τότε είναι σίγουρο ότι θα δηµιουργηθούν και άλλες παράλληλες επενδύσεις
µικρότερες, αλλά σηµαντικής λειτουργίας για την κάθε περιοχή.
∆υο κουβέντες θα ήθελα να πω για την Πιερία, κύριε Πρόεδρε,
και ολοκληρώνω. Φαντάζοµαι ότι έχω λίγο χρόνο.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): ∆εν έχετε. Παρακαλώ ολοκληρώστε.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΜΟΙΡΙ∆ΗΣ: Μισό λεπτό.
∆εν έχουν ενταχθεί τα ξενοδοχεία ή τα ενοικιαζόµενα δωµάτια που είναι τριών αστέρων. Για εµάς είναι πολύ σηµαντικό αφού
το 90%-95% των επιχειρήσεων κινείται σε αυτό το επίπεδο. Η περιοχή µας δεν έχει µεγάλη χρονική τουριστική σεζόν, έχει όµως
µεγάλη δυναµική και µεγάλη ιστορία, όπως επίσης έχει µεγάλη
παρέµβαση και πρόσβαση στα Βαλκάνια. Θα έπρεπε να το δείτε
λίγο. Τουλάχιστον για την Πιερία που δουλεύει µε αυτό το σύστηµα. ∆εν ξέρω για άλλες περιοχές, για τα νησιά, τι συµβαίνει
και πώς συµβαίνει, αλλά τουλάχιστον στην Πιερία οι περισσότεροι έχουν επενδύσει σε µικρές ξενοδοχειακές µονάδες και για
εµάς είναι βασική προϋπόθεση ανάπτυξης της περιοχής.
Ένα δεύτερο είναι το εξής: Θα πρέπει ίσως στον αναπτυξιακό
νόµο να προβλεφθεί η δηµιουργία µέσα από δράσεις του brand
name κάθε περιοχής. Και για την περιοχή µας, για τον Όλυµπο,
θα πρέπει να προβλέπεται µια δυνατότητα στους τοπικούς φορείς να δηµιουργήσουν αυτό το brand name µε χρηµατοδότηση
µέσω του αναπτυξιακού νόµου.
Αγαπητοί συνάδελφοι, το τρένο της ανάπτυξης ξεκίνησε, µίας
ανάπτυξης όχι απλής, αλλά βιώσιµης. Η Ελλάδα ξέρει πλέον ξεκάθαρα, που πηγαίνει. Προχωράει στο σταθµό που λέγεται «άλλη
Ελλάδα». Είναι η Ελλάδα της διαφάνειας, της αξιοπιστίας, που
έχει επίκεντρο τον άνθρωπο, το σεβασµό στο περιβάλλον και τη
δίκαιη ανάπτυξη.
Ευχαριστώ πολύ.

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΝH’ - 20 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011

(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε, το
Βουλευτή Πιερίας του ΠΑΣΟΚ κ. Ιωάννη Αµοιρίδη.
Θα ήθελα να κάνω µία ανακοίνωση προς το Σώµα. Η ∆ιαρκής
Επιτροπή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, ∆ηµόσιας Τάξης και ∆ικαιοσύνης
καταθέτει την έκθεσή της στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων: «Εθνική
Σχολή ∆ικαστικών Λειτουργών και άλλες διατάξεις».
Το λόγο έχει ο Βουλευτής Β’ Αθήνας του ΠΑΣΟΚ κ. Λάµπρος
Μίχος, για οκτώ λεπτά.
ΛΑΜΠΡΟΣ ΜΙΧΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο νέος επενδυτικός νόµος εµπεριέχει µία θεµελιώδη παραδοχή. Η επιχειρηµατικότητα στην Ελλάδα απαιτεί στήριξη,
ώθηση, κίνητρα και δοµικές αλλαγές που θα την κάνουν ταχύτερη, πιο στέρεη, διάφανη και αποτελεσµατική.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις
που η επενδυτική δράση ιδιωτών δαιµονοποιείται στα µάτια του
απλού πολίτη, καθώς συνοδεύεται από έντονο άρωµα διαφθοράς, από διαδικασίες και µηχανισµούς πίσω από κλειστές πόρτες, από ύποπτες διασυνδέσεις και επαφές, οι οποίες είναι ικανές
να εξοντώσουν υγιή κύτταρα της επιχειρηµατικής ζωής, που δεν
τις διαθέτουν.
Το νοµοσχέδιο που συζητήθηκε επί της αρχής, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έρχεται να καθαρίσει το τοπίο, να ρίξει φως, να
αφήσει χώρο σε νέες, καινοτόµες πρωτοβουλίες, να προλειάνει
το έδαφος πάνω στο οποίο θα αναπτυχθεί η οικονοµία, διότι στην
τρέχουσα δυσµενή συγκυρία το θέµα για την Ελλάδα δεν είναι
µόνο να εξοφλεί τις δόσεις προς τους δανειστές της, ασκώντας
απλή διαχειριστική τακτική. ∆εν είναι να παρακολουθεί µε παρωπίδες τις τριµηνιαίες εκθέσεις και τα στατιστικά δεδοµένα.
Το θέµα είναι να αλλάξουν οι κανόνες του παιγνιδιού, ώστε η
χώρα να οδηγηθεί µπροστά, να µεταβεί σε νέα καλύτερη εποχή,
κεφαλαιοποιώντας τις αιµατηρές προσπάθειες των πολιτών της.
Πολλές φορές, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σκέφτοµαι ότι η
παρούσα φάση έχει δεκάδες οµοιότητες µε την εποχή του Καποδίστρια, την εποχή της ίδρυσης του ελληνικού κράτους, όταν
η χώρα βεβαρηµένη µε το υπέρογκο χρέος των 2.500.000 λιρών
λόγω των εξωτερικών δανείων, µε παράλληλο εσωτερικό χρέος
30.000.000 φράγκων, αναζητούσε από τον Καποδίστρια να εργαστεί για την οικονοµική ανόρθωση, να προασπιστεί την οικονοµία του δηµοσίου χρήµατος, να ευνοήσει τον έλεγχο, να
επιβάλλει κυρώσεις κατά της διαφθοράς, αλλά και να απευθύνει
πάµπολλες εκκλήσεις προς τους Έλληνες και Φιλέλληνες του
εξωτερικού να βοηθήσουν οικονοµικά τη χώρα.
Εκατόν ογδόντα χρόνια µετά, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
επιστρέφουµε στις ίδιες ανεκπλήρωτες επιδιώξεις. Έκκληση, σε
σύγχρονη πλέον εκδοχή, απευθύνει το σηµερινό νοµοσχέδιο του
Υπουργείου Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, στοχεύοντας σε βιώσιµα και αποδοτικά επενδυτικά σχέδια, φιλοδοξώντας ο νέος νόµος να γίνει όχηµα για την έξοδο της χώρας
από την κρίση.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν χωρεί αµφιβολία ότι καλούµαστε να επουλώσουµε βαθιές πληγές, να δράσουµε έστω
µε καθυστέρηση, να επανορθώσουµε συσσωρευµένα λάθη και
στρεβλώσεις. Όλα αυτά.
Είµαι ωστόσο πεπεισµένος ότι οφείλουµε να ενθαρρύνουµε
την προσπάθεια που επιχειρείται για επενδυτικά σχέδια σε όλους
τους τοµείς της οικονοµίας, για φορολογικές απαλλαγές, για νέα
ορθότερα και διαφανέστερα κριτήρια αξιολόγησης των επενδυτικών αυτών σχεδίων, για εξάλειψη των ασαφειών και κάθε λογής
παραθύρων, για ρεαλιστικές λύσεις που θα µετακινήσουν τις παραγωγικές δυνάµεις από το περιθώριο στο προσκήνιο και ταυτόχρονα θα βγάλουν τη χώρα από το αδιέξοδο της χρόνιας
ύφεσης, της υψηλής ανεργίας, της απουσίας αγοράς στην οποία
οι ιδιωτικές επενδύσεις δεν θα έχουν λόγο ύπαρξης.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι πλέον µονόδροµος. Ήρθε
το τέλος της εποχής που αφήνει αδειανή τη δεξαµενή προσώπων και ιδεών, που υποθάλπει µία οικονοµία µε παρασιτικά χαρακτηριστικά. Για πρώτη φορά επενδυτικός νόµος διαθέτει
συγκεκριµένο προϋπολογισµό. Για πρώτη φορά τα υποβαλλόµενα επενδυτικά σχέδια είναι ανταγωνιστικά µεταξύ τους. Για
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πρώτη φορά οι αναπτυξιακοί στόχοι είναι συγκεκριµένοι, απτοί,
ρεαλιστικοί.
Με την τόνωση των ιδιωτικών επενδύσεων αφήνουµε πίσω µας
την πολιτική των επιδοτήσεων, τις εµβαλωµατικές λύσεις και πιάνουµε εργαλεία που θα αναµοχλεύσουν την εγχώρια αγορά κεφαλαίων και θα εξασφαλίσουν ρευστότητα στην αγορά και έτσι
θα επιτρέψουν να διατρέξει νέο αίµα το σώµα των επιχειρήσεων.
Με τις ευκαιρίες στους νέους και τις επενδύσεις υψηλής τεχνολογίας σπέρνουµε και µε την άµεση ενίσχυση βιώσιµων επενδυτικών σχεδίων υψηλής οικονοµικής απόδοσης φροντίζουµε
ό,τι ζει να παραµείνει ζωντανό και να ανθίσει.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κύριε Υπουργέ, οι ενισχύσεις
και η κατάταξη σε ζώνες γίνεται µε µέσους όρους. ∆υστυχώς
πρέπει να σας πω ότι είναι µία λογική, η οποία σκοτώνει και την
πραγµατικότητα και τις ανάγκες. Υπολογίζεται το µέσο επίπεδο
ανάπτυξης σε σχέση µε το Εθνικό Ακαθάριστο Προϊόν. Αλλά, µε
όλες αυτές τις µεθόδους, τις λογικές και τις µετρήσεις, παραβλέπετε ότι υπάρχουν µεγάλες, κραυγαλέες ενδοπεριφερειακές
ανισότητες.
Είναι κάτι σαν το κατά κεφαλήν εισόδηµα, σύµφωνα µε το
οποίο είµαστε όλοι παραλήδες ή δεν ξέρουµε τι να κάνουµε τα
λεφτά µας. Αναφέροµαι συγκεκριµένα στην Αττική, για να µην
είµαι έξω από τα πράγµατα. Υπάρχουν και στην Αττική περιοχές
µε ακραία αποβιοµηχάνιση, µε υψηλή ανεργία, µε µεγάλη έλλειψη κοινωνικών υποδοµών, µε µεγάλη υποβάθµιση του περιβάλλοντος και µε χαµηλή µορφωτική στάθµη των ανθρώπων εκεί.
Ξέρετε, όµως, ότι η επενδυτική προσπάθεια θα είναι λειψή,
διότι ο µέσος όρος της ανάπτυξης της περιοχής αυτής, της Περιφέρειας της Αττικής, είναι δυστυχώς υψηλός συγκρινόµενος
µε το µέσο ΑΕΠ.
Νοµίζω, κύριε Υπουργέ, ότι κατανοείτε απολύτως αυτήν την
αγωνία και την ανάγκη, όντας και εσείς Βουλευτής µίας περιφέρειας που έχει εξαιρετικά µεγάλες ενδοπεριφερειακές ανισότητες. Πρέπει να δοθούν ανάλογα κίνητρα και ενισχύσεις, ούτως
ώστε να αµβλυνθεί αυτή η ανισότητα και να καταπολεµηθεί µε
αυτόν τον τρόπο η κοινωνική αδικία που παράγει όλα αυτά τα συµπτώµατα.
Με όλα ταύτα η πρωτοβουλία της Κυβέρνησης µε τη µορφή
του συζητούµενου επενδυτικού νόµου και ειδικά το κεφάλαιο που
αφορά τις µεγάλες επενδύσεις, έρχεται να προστεθεί σε πρωτοβουλίες που έχουν ήδη ληφθεί, όπως αυτή του fast track που
ειπώθηκε προηγουµένως, δηλαδή των επενδυτικών εργαλείων
κατά της γραφειοκρατίας. Έχουν ήδη ψηφιστεί αναλόγως νόµοι
από το Υπουργείο Εσωτερικών -αναφέρθηκε ήδη ο «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» και όλα τα άλλα σηµαντικά θέµατα- αλλά, έρχεται να προστεθεί στο νόµο για τη διευκόλυνση ίδρυσης επιχειρήσεων.
Γεφυρώνει τέτοια χάσµατα µε απώτερο στόχο την προσέλκυση
µεγάλων, φιλόδοξων επενδυτικών σχεδίων.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το νέο µετά ΟΝΕ µοντέλο για
την Ελλάδα του 21ου αιώνα δεν απαιτεί µόνο την οικονοµική εξωστρέφειά της. Σε µία περίοδο κατά την οποία είναι περιορισµένος
και ο ρόλος του κράτους ως ατµοµηχανή ανάπτυξης και ο ρόλος
της κατανάλωσης, απαιτείται η αναπτυξιακή χειραφέτηση της
χώρας µας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το παρόν νοµοσχέδιο, όπως
αναλύεται µε τα άρθρα του, συνιστά στρατηγική νίκης. Είναι ένα
εργαλείο για να µετατρέψουµε την κρίση σε ευκαιρία. Προτείνω
-και είναι νοµίζω κοινή πεποίθηση- να µην αφήσουµε αυτήν την
ευκαιρία να πάει χαµένη.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
Βουλευτή ΠΑΣΟΚ της Β’ Αθήνας κ. Λάµπρο Μίχο.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι παρακολουθούν τη συνεδρίασή µας από τα άνω
δυτικά θεωρεία, αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση
της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για
την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής τριάντα πέντε µαθητές και µαθήτριες και δύο
εκπαιδευτικοί συνοδοί από το 39ο Γενικό Λύκειο Αθήνας.
Η Βουλή τους καλωσορίζει.
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(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα το δελτίο επίκαιρων
ερωτήσεων της Παρασκευής 21ης Ιανουαρίου 2010. Για λόγους οικονοµίας της συζήτησης κατατίθεται στα Πρακτικά.
Α. ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Πρώτου Κύκλου (Άρθρα 129 παράγραφοι 2 και 3, 130 παράγραφοι 2 και 3 του Κανονισµού της
Βουλής)
1.- Η µε αριθµό 418/18-1-2011 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Πυθαγόρα Βαρδίκου προς τον Υπουργό Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας, σχετικά µε τις αποζηµιώσεις ιδιοκτητών βιντζότρατας, την
εφαρµογή των περιοριστικών µέτρων για ψάρεµα µε µηχανότρατα κ.λπ…
2.- Η µε αριθµό 415/18-1-2011 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
της Νέας ∆ηµοκρατίας κ. Κωνσταντίνου Μαρκόπουλου προς
τους Υπουργούς Οικονοµικών και Πολιτισµού και Τουρισµού,
σχετικά µε την εµπορική εκµετάλλευση του χώρου του τέως
Ανατολικού Αερολιµένα Αθηνών από τη ∆ΕΘ Α.Ε. κ.λπ...
3.- Η µε αριθµό 430/18-1-2011 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Αθανασίου Παφίλη
προς τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, σχετικά µε την Προγραµµατική Σύµβαση µεταξύ του Ενιαίου Συνδέσµου ∆ήµων και Κοινοτήτων Νοµού
Αττικής και της Αποκεντρωµένης Αττικής κ.λπ..
4.- Η µε αριθµό 413/28/18-1-2011 επίκαιρη ερώτηση του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Λαϊκού Ορθόδοξου
Συναγερµού κ. Γεωργίου Καρατζαφέρη προς τον Πρωθυπουργό,
σχετικά µε την Κάρτα του Πολίτη κ.λπ...
(Θα απαντήσει ο Υπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και
Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης).
5.- Η µε αριθµό 414/29/18-1-2011 επίκαιρη ερώτηση του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξη Τσίπρα προς τον Πρωθυπουργό,
σχετικά µε τις αυξήσεις στις τιµές των εισιτηρίων στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, στα διόδια στις εθνικές οδούς κ.λπ…
(Θα απαντήσει ο Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων).
Β. ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ∆εύτερου Κύκλου (Άρθρο 130 παράγραφοι 2 και 3 του Κανονισµού της Βουλής)
1. Η µε αριθµό 419/18-1-2011 επίκαιρη ερώτηση της Βουλευτού του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Κατερίνας
Μπατζελή προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε την ανακατανοµή των ποσοτήτων
για την παραγωγή βιοντήζελ κ.λπ..
2. Η µε αριθµό 416/18-1-2011 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
της Νέας ∆ηµοκρατίας κ. Μιχάλη Γιαννάκη προς τον Υπουργό
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τη διακοπή σύµβασης του έργου «Κατασκευή Μουσείου Αγροτικής Κληρονοµιάς
και Γεωργικής Τεχνολογίας στην Αλίαρτο του Νοµού Βοιωτίας»
κ.λπ..
3. Η µε αριθµό 431/18-1-2011 επίκαιρη ερώτηση της Βουλευτού του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Σοφίας Καλαντίδου προς τους Υπουργούς Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης
και Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σχετικά µε
την αντιµετώπιση των προβληµάτων των εργαζοµένων στα καταστήµατα της «ΑΤΛΑΝΤΙΚ Α.Ε.» στη Θεσσαλονίκη κ.λπ..
4. Η µε αριθµό 425/18-1-2011 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού κ. Βαΐτση Αποστολάτου
προς τον Υπουργό Εξωτερικών, σχετικά µε την οριοθέτηση της
υφαλοκρηπίδας µεταξύ Ελλάδος και Αλβανίας κ.λπ..
5. Η µε αριθµό 428/18-1-2011 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Μιχάλη Κριτσωτάκη προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
σχετικά µε τη λειτουργία Μονάδας Εντατικής Νεογνών στο Νοσοκοµείο Χανίων κ.λπ..
6. Η µε αριθµό 424/18-1-2011 επίκαιρη ερώτηση του Ανεξάρτητου Βουλευτή κ. Αθανασίου Λεβέντη προς τους Υπουργούς
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την αντιµετώπιση της
υψηλής συγκέντρωσης χρωµίου στην περιοχή Σιντριβάνι στον
Ασπρόπυργο κ.λπ..

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Το λόγο έχει ο κ. Κωνσταντίνος Μουσουρούλης, Βουλευτής
Χίου της Νέας ∆ηµοκρατίας για οκτώ λεπτά.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Πιστεύω ότι στόχος του Υπουργείου, αλλά και όλων µας, είναι
η δηµιουργία ενός πλαισίου που θα ενισχύει την επιχειρηµατικότητα µε σεβασµό στο Περιβάλλον και τον πολιτισµό, δύο τοµείς
µε µεγάλα αποθέµατα ανάπτυξης που έχει η χώρα µας.
Ο αναπτυξιακός νόµος είναι µία ευκαιρία για να πετύχουµε το
στόχο αυτό. Παρ’ όλα αυτά, δεν είναι η µόνη. Υπάρχουν και
άλλες που η Κυβέρνηση δυστυχώς, βλέπουµε ότι έχει αγνοήσει
πλήρως. Πρώτο παράδειγµα: Ο νόµος για την απλούστευση
ίδρυσης επιχειρήσεων που έχει ατονήσει.
∆εύτερο παράδειγµα: Το Εθνικό Ταµείο Επιχειρηµατικότητας
και Ανταγωνιστικότητας που συζητάµε αυτές τις µέρες.
Τρίτο παράδειγµα: Η καθυστέρηση κατάθεσης του νοµοσχεδίου για τα επιχειρηµατικά πάρκα.
Να συνεχίσω µε άλλα δύο ακόµα:
Το θέµα των δοµών στήριξης της επιχειρηµατικότητας, όπως
τα ΚΕΤΑ, των οποίων η τύχη αγνοείται, όπως συµβαίνει και µε
τον Οργανισµό Προώθησης των Εξαγωγών (ΟΠΕ) αλλά και µε
µία σειρά από πολλές άλλες ευκαιρίες
Συµπεραίνω, λοιπόν, ότι αυτό το παζλ της ανάπτυξης δεν µπορείτε να το συνθέσετε.
Προχωρώ σε σχόλια επί των άρθρων:
Άρθρο 1. Πρώτον, στην οικονοµική αστάθεια που βρισκόµαστε σήµερα, δεν καταλαβαίνω γιατί υποχρεώνετε τον επενδυτή
να εγγυηθεί µελλοντικές θέσεις εργασίας.
∆εύτερον, σχετικά µε την αξιολόγηση των επενδύσεων: Είτε
είναι απρόσωπη εξωτερική, δηλαδή ανατίθεται σε εξωτερικούς
εµπειρογνώµονες, είτε είναι ελεγχόµενη εσωτερική –και είναι
σαφές τι εννοώ- έχουν και οι δύο ένα ρόλο: Να αποδοµήσουν
την τεκµηρίωση βιωσιµότητας που έχει κάνει ο µελετητής, εφόσον βέβαια δεν πρόκειται για τα ίδια πρόσωπα.
Σας πρότεινα, κύριε Υπουργέ, µια λύση για το θέµα αυτό. ∆ηλαδή για το πώς θα εξωτερικεύσετε την αξιολόγηση µε όρους
διαφάνειας και οικονοµικότητας. ∆εν την αποδεχθήκατε. Αφού,
λοιπόν, έχετε εµπιστοσύνη στους αξιολογητές σας, τότε να καλείτε στη Γνωµοδοτική Επιτροπή τον µελετητή να τεκµηριώνει
την βιωσιµότητας µιας επένδυσης σε αντίθεση µε τον αξιολογητή.
Άρθρο 2: Κακώς αποκλείσατε τις µικρές και πολύ µικρές τουριστικές επιχειρήσεις και εντάξατε µόνο τα ξενοδοχεία. Έχουµε
πει –και το έχουµε τεκµηριώσει ότι, τα τουριστικά καταλύµατα ή
τα ενοικιαζόµενα δωµάτια συνδέονται µε εναλλακτικές µορφές
τουρισµού σε περιοχές που δεν µπορούν να χτιστούν ξενοδοχεία. Θα υποχρεώσουµε, δηλαδή, τον κόσµο να χτίζει ξενοδοχεία εκεί που πραγµατικά µπορεί το ίδιο το φυσικό περιβάλλον ή
το στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης µιας περιοχής να µην το επιτρέπουν; Αυτό είναι αδιανόητο.
Κακώς επίσης, εξαιρείτε και την πρώτη µεταποίηση στον τοµέα
της γεωργίας. Θα µου πείτε, ότι θα χρησιµοποιήσετε τον απαλλακτικό κανονισµό της γεωργίας. Πότε; ∆ώστε µας ένα χρονοδιάγραµµα.
Το ίδιο συµβαίνει και µε τον αναπτυξιακό νόµο. Επειδή δεν κάνατε τον κόπο να σχεδιάσετε από την αρχή έναν επενδυτικό
νόµο, χρησιµοποιήσατε τον απαλλακτικό κανονισµό.
Κάτι ακόµη. Αφού συνδέσατε το ανύπαρκτο ΕΤΕΑΝ –που δεν
το έχουµε ακόµη ψηφίσει- µε τον επενδυτικό νόµο, γιατί δεν κάνετε το ίδιο και µε το νοµοσχέδιο για τα επιχειρηµατικά πάρκα
και τις ΒΙΠΕ, που πρόκειται να καταθέσετε, προκειµένου να δώσετε ένα επιπλέον ποσοστό επιχορήγησης, ως κίνητρο εγκατάστασης των επιχειρήσεων;
Θα αναφερθώ τώρα –και θα ήθελα την προσοχή σας- σε κάτι
που πραγµατικά δεν καταλαβαίνω. Είχαµε πει και στην επιτροπή
αλλά και στη συζήτηση επί της αρχής, ότι κακώς βάλατε τις διάφορες τεχνολογίες ΑΠΕ να ανταγωνίζονται µεταξύ τους. Εννοώ
την εξαίρεση των φωτοβολταϊκών από το νόµο. Και ερωτώ: ∆εν
βλέπετε την αντίφαση;
Ο ν.3851/2010 που ψηφίστηκε για τις ΑΠΕ πριν από έξι, επτά
µήνες, προβλέπει επιπλέον εγγυηµένη τιµή για όσες επενδύσεις
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δεν θα µπουν στον αναπτυξιακό. ∆εν θα έπρεπε λοιπόν να είχατε
συνεννοηθεί µε το αρµόδιο Υπουργείο και να κάνετε τις τροποποιήσεις που πρέπει;
Τώρα, θέλω να κάνω την πρόταση: ∆ώστε στα µικρά φωτοβολταϊκά που έχουν ωριµότητα και έχουν προχωρήσει στη διαδικασία υλοποίησης επιδότηση επιτοκίου µέσω του ΤΕΜΠΜΕ ή
του ΕΤΕΑΝ. Μην τα αφήσετε, δηλαδή, να «περάσουν» στη µαύρη
αγορά. ∆ιότι αυτό θα γίνει.
Άρθρο 3: Για την οροφή του 40% στα πάγια π.χ. στα ξενοδοχεία, το έχουµε πει. ∆εν δέχεστε την αύξηση του ποσοστού.
Θα προσθέσω, επίσης, την ασάφεια που υπάρχει ως προς δαπάνες έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης. Η ασάφεια αυτή θα
οδηγήσει τους επενδυτές κατευθείαν στην αγκαλιά των καθηγητών, οι οποίοι θα χρεώνουν ένα σωρό µελέτες, προκειµένου να
µπορέσουν να περάσουν το κριτήριο.
Επίσης, χρηµατοδοτείτε την πιστοποίηση και όχι την προετοιµασία για την πιστοποίηση. Η Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή
(ΟΚΕ) σας πρότεινε λύση που σηµειώσαµε πολύ µεγάλη προσοχή. Αναθέστε στο Εθνικό Συµβούλιο ∆ιαπίστευσης (ΕΣΥ∆) να
πιστοποιήσει για να παρακολουθούν την επένδυση κι εσείς να
κάνετε µόνο τον τεχνικό έλεγχο. Αφού θέλετε να εξωτερικεύσετε
την αξιολόγηση, γιατί δεν εξωτερικεύετε και την παρακολούθηση; Και θα ήθελα εδώ µια απάντηση. ∆ιότι, κύριε Υπουργέ, δεν
µιλάω για την κάµερα.
Άρθρο 4: Οι φορολογικές απαλλαγές αφορούν στο κέντρο και
όχι στην περιφέρεια. Σας το έχουµε πει εκατό φορές. Σας ρωτώ,
λοιπόν, όπως και όλους τους συναδέλφους. Μία επένδυση έχει
ή δεν έχει τα πρώτα δύο, τρία χρόνια ζηµιά λόγω των αποσβέσεων; Μάλιστα. Ας πούµε λοιπόν ότι τα επόµενα χρόνια, µέχει να
φτάσει στην χρονική οροφή που βάζει ο νόµος, έχει κέρδη. Ό,ως
τα κέρδη αυτά εξανεµίζονται είτε σε τόκους είτε σε κόστη µεταφοράς.
Γι’ αυτό, κύριε Υπουργέ, κατέθεσα τροπολογία για τη νησιωτικότητα. Ειδικά γι’ αυτό το λόγο. Μια τροπολογία που δεν µπορώ
να καταλάβω γιατί δεν δεχτήατε. Θα ήθελα µια απάντηση γι’
αυτό.
Κατά τη γνώµη µου, όπως έχει διατυπωθεί το άρθρο αυτό, µε
τα προβλήµατα που έχει η περιφέρεια –και ειδικά µε τα µεταφορικό κόστος- κάνετε µια τρύπα στο νερό.
Άρθρο 5: Λέµε για τα πλεονεκτήµατα του χάρτη περιφερειακών ενισχύσεων. Ε, δεν άκουσα µια καλή κουβέντα από την Κυβέρνησή σας για το ποιος διαπραγµατεύτηκε αυτό το χάρτη στην
Ε.Ε. και πως φτάσαµε σε τόσο ευνοϊκές κατευθυντήριες γραµµές στρατηγικών ενισχύσεων.
Ως προς τα κριτήρια: Σας είπα ότι κακώς χρησιµοποιήσατε
µόνο το ΑΕΠ. Ρωτώ και πάλι: Πιστεύετε ότι η ανεργία, η εσωτερική ανισότητα που υπάρχει σε µια περιφέρεια, δηλαδή ο φτωχός νοµός έναντι του πλούσιου, η γήρανση του πληθυσµού,
αντικατοπτρίζονται στο ΑΕΠ; Λάθος τραγικό!
Παράδειγµα: Πως είναι δυνατόν να παίρνει το ίδιο ποσοστό
ενίσχυσης ένα ξενοδοχείο στη Ρόδο µε ένα άλλο στην Ανάφη;
Υπάρχουν πολλά τέτοια παραδείγµατα.
Άρθρο 6, για τις κατηγορίες επενδύσεων: Εγώ πραγµατικά δεν
καταλαβαίνω που εντάσσεται ένα ξενοδοχείο. Στην πρώτη λατηγορία της Γενικής Επιχειρηµατικότητας, που προβλέπει φορολογικές απαλλαγές ή στην Τρίτη της Περιφερειακής Συνοχής,
που προβλέπει ενισχύσεις;
Εδώ υπάρχουν κίνδυνοι αλλοίωσης, να επιλέγουν δηλαδή οι
επενδυτές την κατηγορία ανάλογα µε το πορτοφόλι τους και όχι
ανάλογα µε την στρατηγική σας κατεύθυνση. Υπάρχει επίσης και
αβεβαιότητα. Εξειδικεύστε τα όλα αυτά σε µια υπουργική απόφαση. Τόσες πολλές έχετε στο νόµο. Προβλέψτε άλλη µια.
Τρίτο ζήτηµα στο ίδιο άρθρο. Υπάρχει θέµα µε την στόχευση
του νόµου. Όταν διαβάζει κανείς τους στόχους κάθε κατηγορίας,
δεν καταλαβαίνει αν αποτελούν προϋπόθεση υπαγωγής ή κριτήριο βαθµολογίας. Επιπλέον, υπάρχουν και πολύ υποκειµενικές
διατυπώσεις. Παράδειγµα αποτελεί το κριτήριο του «Τοπικού
Ανταγωνιστικού Πλεονεκτήµατος». Ρωτώ: Ποιος θα το κρίνει; Οι
∆ιευθύνσεις Σχεδιασµού Ανάπτυξης της Περιφέρειας, οι ∆ΙΣΑΠ;
Θα το κρίνει το Περιφερειακό Συµβούλιο, στο οποίο δεν αναθέτετε κανένα απολύτως ρόλο; Ή µήπως θα κρίνουν οι υπηρεσίες
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του Υπουργείου σας ποια διεύθυνση έχει αντίκτυπο στην τοπική
ανάπτυξη; Προφανώς όχι. Και συµφωνούµε όλοι.
Γι’ αυτό, κύριοι συνάδελφοι, ως κυβέρνηση είχαµε εκπονήσει
ειδική µελέτη και είχαµε θεσπίσει διάταξη για τη δηµιουργία Αναπτυξιακών Οργανισµών Περιφέρειας, προκειµένου και οι ∆ΙΣΑ
αλλά και το Περιφερειακό Συµβούλιο να έχουν την κατάλληλη
υποστήριξη στη διαδικασία αξιολόγησης της τοπικής ανάπτυξης.
Άρθρο 7: Γιατί εντάσσετε τις φορολογικές απαλλαγές στον
ετήσιο προγραµµατισµό των πόρων; Εδώ δεν µπορείτε να προγραµµατίσετε τι θα κάνετε αύριο το πρωί και µας λέτε ότι προγραµµατίζετε την είσπραξη ή την απώλεια των φόρων σε
ορίζοντα δεκαετίας; Προτείνω να καταργείσετε το ανώτατο όριο,
στις φορολογικές απαλλαγές.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Άρθρο 8: Βλέπω µια απίστευτη επιπολαιότητα. Αρχικά θέσατε
ως κατώτατο όριο µια επένδυσης τα 200.000 ευρώ, και κατόπιν
τα 100.000 ευρώ. Στον ν.3614/2007, του ΕΣΠΑ, εµείς είχαµε θεσπίσει κατώτατο όριο τα 100.000 ευρώ για τα έργα υποδοµής
στα ΠΕΠ. Έρχεται µετά ο κ. Αρναουτάκης και τα καταργεί, ψελλίζοντας κάτι περί περιφερειακής ανάπτυξης, δίνοντας την δυνατότητα ένταξης έργων 10, 20, 30.000 ευρώ. Εδώ γιατί δεν
κάνετε το ίδιο; ∆εν αφορά στην περιφερειακή ανάπτυξη ο νόµος
που συζητάµε; Όχι ότι συµφωνώ µε την κατάργηση των ορίων. Το
θέτω απλώς ως ερώτηµα αλλά και ως επιβεβαίωση της επιπολαιότητά σας.
Ιδία συµµετοχή: Γιατί δεν κάνετε µια «γέφυρα» µε το Ταµείο
Επιχειρηµατικότητας και Ανταγωνιστικότητας (ΕΤΕΑΝ) για τις
επενδύσεις που προσελκύουν και κεφάλαια επιχειρηµατικών συµµετοχών; Κατέθεσα, µάλιστα, τροπολογία µαζί µε το συνάδελφό
µου του ΠΑΣΟΚ, τον κ. Χαραλαµπόπουλο, την οποία αγνοήσατε,
κατά τη γνώµη µου κακώς. Και δεν πιστεύω να έχει γίνει ξανά στη
Βουλή αυτή, ένας Βουλευτής της Συµπολίτευσης και ένας της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, να καταθέτουν κοινή τροπολογία.
Άρθρο 9: Κύριοι συνάδελφοι, ψηφίζουµε ένα νόµο που δεν
γνωρίζουµε τα ποσά που θα χορηγήσει, τις κατανοµές τους, τα
κριτήρια αξιολόγησης των επενδύσεων και τους χρόνους έγκρισής τους. Αυτό εσείς το αποκαλέσατε ευελιξία. Να ρωτήσω και
κάτι ακόµη: Τι νόηµα έχει να απαιτείτε από έναν επενδυτή, πρώτα
να ολοκληρώσει το έργο και µετά να υποβάλει πρόταση τροποποίησης;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει ξανά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
∆ηλαδή, τι τον υποχρεώνει να κάνει; Πρώτα να χτίσει, µετά να
γκρεµίσει και ύστερα να ξαναχτίσει;
Ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε, τελειώνω.
Άρθρο 10: Αφαιρέστε επίσης αυτό το ανόητο κριτήριο για τις
προοπτικές του κλάδου. Τι θα πει «προοπτικές τους κλάδου» σήµερα; Ποιος θα το κρίνει; Αν υπάρχει µια επιχείρηση, η οποία
πάει καλά, θα πρέπει να τιµωρηθεί επειδή δεν πάει καλά ο κλάδος;
Στο άρθρο 11, τα πάντα ρυθµίζονται µε προεδρικό διάταγµα.
Κάνετε άσχηµα να αξιολογείτε συγκριτικά τις φοροαπαλλαγές. Τι
θα πει συγκριτική αξιολόγηση στις φοροαπαλλαγές; Και εµείς
την είχαµε θεσπίσει στο ΕΣΠΑ, αλλά για τα έργα υποδοµής. Όταν
καταλάβατε ότι µπορεί να δηµιουργήσει προβλήµατα σταδιακά
την σταµατήσατε.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Αν έχετε την καλοσύνη, ολοκληρώνετε τις σκέψεις σας.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ: Τέλος, κύριε Πρόεδρε,
δεν καταλαβαίνω τι είναι αυτό το γραφείο εξυπηρέτησης επενδυτών και θέλω µια απάντηση. Ποιος και πότε θα το λειτουργήσει; Οι ∆ΙΣΑ; Οι Περιφέρειες;
Παρακαλώ πολύ, ξαναδείτε όλα αυτά και απαλείψτε τα από το
νόµο. ∆εν έχουν καµµία βάση και δεν πρόκειται να λειτουργήσουν ποτέ.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας ∆ηµοκρατίας)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
κ. Κωνσταντίνο Μουσουρούλη, Βουλευτή Χίου της Νέας ∆ηµο-
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κρατίας.
Το λόγο ο κ. Κωνσταντίνος Αϊβαλιώτης, Βουλευτής Β’ Αθήνας
του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού για οκτώ λεπτά.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Από Κωνσταντίνο, λοιπόν, σε Κωνσταντίνο είναι η διαδοχή στους
οµιλητές και καλά κάνατε και είπατε ότι είµαι Βουλευτής Β’ Αθηνών, γιατί µε αυτά που ακούµε δεν ξέρουµε αν θα γίνουν και
εκλογές στις 3 Απριλίου, επειδή κάποιος θέλει να γίνει Γενικός
Γραµµατέας του ΟΗΕ. Καλό θα ήταν να µαθαίναµε κάποια στιγµή
τι θα γίνει, επιτέλους, µε τις εκλογές. Βγήκα το 2007, είπα να
κάνω την πρώτη µου θητεία αν τηρείτο το χρονοδιάγραµµα της
βουλευτικής θητείας και ήδη είµαι στη δεύτερη και βλέπω να πηγαίνουµε πάλι σε εκλογές.
Υπήρχε παλαιότερα στο ραδιόφωνο του «ANTENNA» µια επιτυχηµένη εκποµπή, η οποία λεγότανε «Μήπως ζούµε σε άλλη
χώρα;». Αυτή η φράση µου ήρθε στο µυαλό, διαβάζοντας τα
άρθρα του νοµοσχεδίου σας για τα ακίνητα, τις ιδιωτικές επενδύσεις και όλα τα υπόλοιπα τα µεγαλεπήβολα. ∆ηλαδή, για να
καταλάβουµε: Υπάρχουν τρείς χιλιάδες επενδύσεις, οι οποίες
ήδη βρίσκονται στα συρτάρια βαλτωµένες, δεν τις έχει αξιολογήσει η Κυβέρνηση και µας λέτε για άλλες, νέες επενδύσεις που
πρέπει να έρθουν. Και αυτές οι τρείς χιλιάδες προτεινόµενες
επενδύσεις που είναι τόσα χρόνια στα συρτάρια; Χρόνια από τη
Νέα ∆ηµοκρατία και επί των ηµερών σας δεν έχουν αξιολογηθεί,
αλλά µας λέτε ότι θα επιδοτήσουµε τώρα νέες.
Εδώ, ούτε την επιστροφή του οφειλόµενου ΦΠΑ στις εξαγωγικές επιχειρήσεις δεν κάνετε. ∆εν ξοφλάτε προµηθευτές του δηµοσίου και θα επιδοτήσετε νέες µεγάλες επενδύσεις;
∆ιάβασε κανείς -θα διαβάσατε σίγουρα στην Κυβέρνηση- τι
λέει το Ξενοδοχειακό Επιµελητήριο για το άρθρο 3; Ενισχύετε
τα τετράστερα και πεντάστερα ξενοδοχεία και τα υπόλοιπα µένουν στη σκιά. Σας προσάπτει, επίσης το Ξενοδοχειακό Επιµελητήριο ότι αντιµετωπίζετε όλες τις επιχειρήσεις ως οµοειδείς.
Εδώ έχουµε υπερσυγκέντρωση ξενοδοχειακού δυναµικού -και
το ξέρουµε καλά- στα ∆ωδεκάνησα, στην Κρήτη, στις Κυκλάδες
και συνεχίζουµε να αναπαράγουµε αυτό το µονόπαντο µοντέλο.
Αλλά, όµως, νησιά σαν την Ανάφη, το Καστελόριζο, το νησί µου
η Ικαρία, τη Σάµο, τη Κύθνο, τη Σαµοθράκη, ολόκληρες περιοχές, όπως τη δυτική Ελλάδα, που έχει ένα τεράστιο τουριστικό
δυναµικό, παραµένουν σχεδόν τουριστικές «έρηµοι». Η Ελλάδα,
όµως, δέχεται δεκαέξι εκατοµµύρια τουρίστες, θα µπορούσε να
δέχεται είκοσι πέντε, αν υπήρχε µια πιο αρµονική, µια σωστή διασπορά κινήτρων, ώστε να υπάρξουν και αλλού ξενοδοχειακές µονάδες.
∆εν είναι παράλογο να επιδοτούνται -και το λέω αυτό επειδή,
κύριε Υπουργέ, εκλέγεστε κατ’ επανάληψη στις Κυκλάδες, είστε
πετυχηµένος πολιτικός και έχετε συγκεκριµένο αποτύπωµα στο
δηµόσιο βίο, αποτύπωµα ήθους και σοβαρότητας- µε το ίδιο ποσοστό επενδύσεις στη Μύκονο και στην Ηρακλειά; ∆ηλαδή, η Μύκονος που έχει βουλιάξει στον τουρισµό και στις µονάδες µε την
Ηρακλειά και τα Κουφονήσια; Το λέω αυτό, γιατί έµενα και εγώ
επί σειρά ετών µονίµως στις Κυκλάδες και ξέρω τι γίνεται και
ασφαλώς ξέρετε και εσείς, αφού είστε Κυκλαδίτης Βουλευτής,
αγαπητέ κύριε Ρήγα.
Επί τριάντα χρόνια ακούµε για ανταγωνιστικότητα, ενθάρρυνση, στόχευση, διευκόλυνση της επιχειρηµατικής δράσης, κίνητρα, πάλι κίνητρα, φορολογία, απλοποίηση, εξαφάνιση της
γραφειοκρατίας. ∆εν κινείται φύλλο στην ελληνική οικονοµία. Ο
κ. Μίχαλος λέει ότι φέτος µία στις δύο επιχειρήσεις κινδυνεύει
να βάλει λουκέτο.
Από την άλλη, βέβαια οι Τούρκοι, οι Σκοπιανοί, οι Βούλγαροι
τρίβουν τα χέρια τους, γιατί προφανώς φεύγουν οι επιχειρήσεις,
µεταφέρονται εκεί, γίνονται νέες επενδύσεις και κερδίζουν ένα
σωρό λεφτά και έχουν και φορολογικά έσοδα στα κρατικά ταµεία. Εµείς εδώ, βέβαια, συνεχίσουµε µε το γνωστό φορολογικό
συντελεστή 45%. Οι Βούλγαροι 10%. Εµείς 45%, 10% οι Βούλγαροι.
Υπάρχει άλλη οµολογία αποτυχίας; Μιλάµε για παχυλά κίνητρα. ∆εν κοιτάµε καλύτερα να ελαφρύνουµε φορολογικά τις επιχειρήσεις και να «κουρέψουµε» τη γραφειοκρατία; Τι να τα
κάνουν τα κίνητρα οι επιχειρηµατίες όταν στην ίδια εφορία, στο
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ίδιο κτήριο η ∆ιεύθυνση Κεφαλαίου δεν επικοινωνεί on line µε
υπολογιστή µε τη ∆ιεύθυνση Κεφαλαίου; ∆εν επικοινωνούν. Στην
ίδια εφορία! Ενώ έχει βάλει το TAXIS, το έχεις πληρώσει, το έχει
πληρώσει και η Κοινότητα, δεν επικοινωνούν µεταξύ τους. Συνεχίζει το µπακαλοτέφτερο, λες και είµαστε στο 1948. Ανεβαίνει,
κατεβαίνει και γράφει στο Βιβλίο Πρωτοκόλλου. Ό,τι θες να καταθέσεις, δεν µπορείς να το πάρεις ούτε µε υπολογιστή, ούτε να
καταγραφεί ηλεκτρονικά. Πρέπει να ανεβοκατεβαίνεις ορόφους,
λες και είµαστε εβδοµήντα χρόνια πίσω.
Τι να τα κάνουµε τα κίνητρα όταν θέλουµε δέκα χρόνια και
δέκα χιλιάδες υπογραφές για την περίφηµη ξενοδοχειακή επένδυση -την ξέρουµε όλοι- στην Πύλο; Στην Τουρκία έξι ηµέρες και
έξι υπογραφές.
Γεµίσαµε και χορτάσαµε κουβέντες για επιχειρηµατικά κίνητρα, για αυτά που θα φέρουν επενδύσεις και δεν κοιτάµε να σώσουµε όσες επενδύσεις έχουν γίνει στην Ελλάδα από Έλληνες ή
από ξένους, αλλά κάποιος τους ψήνει το ψάρι στα χείλη.
Ξανακαταθέτω για να δω, επιτέλους, αν θα υπάρξει απάντηση
από την Κυβέρνηση. Κύριε Χρυσανθακόπουλε, αυτή εδώ είναι
µια πρωτοποριακή ελληνική εταιρεία, λέγεται «DPM Technology
Systems». Πουλάει στο γαλλικό στρατό, στη γαλλική χωροφυλακή, στο γαλλικό απόσπασµα που βρίσκεται στο Αφγανιστάν
προηγµένο εξοπλισµό. ∆εν πουλάει στον Ελληνικό Στρατό, δεν
πουλάει στην Ελληνική Αστυνοµία, δεν πουλάει στο Λιµενικό
Σώµα, στην Πυροσβεστική. Κανείς δεν ενδιαφέρθηκε για αυτήν
την εταιρεία που εδρεύει στην Αργυρούπολη.
Καταθέτω τα χαρακτηριστικά της εταιρείας και το τι προϊόντα
παράγει.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Κωνσταντίνος Αϊβαλιώτης καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο
βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της ∆ιεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Αντί να τον ψάξει, αντί να τον βρει το κράτος και να τον ενισχύσει, του λέει «όχι». Έλα να µου υποβάλλεις εσύ τα σέβη σου
και ό,τι άλλο έχεις -και αντιλαµβάνονται όλοι τι εννοώ- και θα σκεφτούµε αν θα δεήσουµε να ασχοληθούµε µαζί σου.
Άλλη προσέγγιση. Μου έχετε απαντήσει, αγαπητέ κύριε
Υπουργέ, στη Βουλή -είχα κάνει επίκαιρη ερώτηση, κύριε Ρήγα,
για αυτήν την εταιρεία στη Θεσσαλονίκη- και το ξαναθέτω το ζήτηµα. Εδώ η «PONY» έφερνε ένα βουνό λεφτά στην Ελλάδα. Έχει
παράξει µέχρι στιγµής εκατόν εβδοµήντα χιλιάδες αυτοκίνητα.
Αυτή εδώ η «PONY». Χρησιµοποιούσε τα οχήµατα και ο ελληνικός στρατός και ιδιώτες. Αγοραζόντουσαν τα αυτοκίνητα από
τους Ιρλανδούς, τους Αιγύπτιους, τους Μαροκινούς. Έκανε εξαγωγές αυτή η εταιρεία.
Καταθέτω, λοιπόν, το νέο super «PONY», το νέο αυτοκίνητο,
το οποίο είναι έτοιµος να παράξει ο κ. Κοντογούρης, να βάλει
στην παραγωγή τελοσπάντων στην Μακεδονία, αλλά όχι, έχει
µπλέξει µε µια τράπεζα. ∆εν µπορεί. ∆εν ξέρω και εγώ πόσες
φορές πρέπει να το φέρω στη Βουλή για να ασχοληθούν κάποιοι
µε το να του βγάλουν αυτά τα βαρίδια, την τράπεζα, η οποία τον
έχει δέσει. Το έχει έτοιµο το αυτοκίνητο, έκανε τις δοκιµές, πήρε
έγκριση τύπου, δεν µπορεί να πουλήσει, γιατί δεν µπορεί να κάνει
παραγωγή. Κανείς δεν ξυπνάει σε αυτό το κράτος, το οποίο είναι
γεµάτο βαρίδια, για να φύγει επιτέλους µπρος η παραγωγή
αυτού του αυτοκινήτου.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Κωνσταντίνος Αϊβαλιώτης καταθέτει για τα Πρακτικά την προαναφερθείσα φωτογραφία, η
οποία βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της ∆ιεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Άλλο παράδειγµα: «REPLICAR HELLAS» στην Κατερίνη. Αυτή,
λοιπόν, η εταιρεία φτιάχνει «PORSCHE» στην Ελλάδα, στην Κατερίνη. Έχει κολλήσει το ζήτηµα στη ∆ιεύθυνση Συγκοινωνιών
στην Κατερίνη. Περιµένει έβδοµο συνεχή µήνα. Έξι ερωτήσεις
στη Βουλή, επίκαιρη ερώτηση έχω κάνει για την «REPLICAR HELLAS», αυτήν την εταιρεία που φτιάχνει αυτοκίνητα από την πρώτη
βίδα µέχρι την τελευταία στην Ελλάδα. Πουλάει στην Ελβετία και
στη Γερµανία. Πήρε έγκριση τύπου σε µια εβδοµάδα στην Ελβετία και στη Γερµανία, δεν µπορεί, όµως, να πάρει έγκριση τύπου
και να πουλήσει στην Αθήνα, στα Τρίκαλα, στην Κρήτη. Γιατί;
Πρέπει να εξαχθεί το ελληνικό αυτοκίνητο στη Γερµανία και να
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επανεισαχθεί στην Ελλάδα. Ακούστε ελληνοφρένεια! Αυτό είναι
η απόλυτη ελληνοφρένεια. Πρέπει να φύγει το αυτοκίνητο, να
πάει στη Γερµανία και να ξαναέρθει για να πουληθεί στην Ελλάδα. Πήρε άδεια αυτός ο Έλληνας µετανάστης, ο Ηλίας Γαγανέλης -µετανάστης από τη Γερµανία είναι το παιδί, δικά του
λεφτά έχει βάλει- για να φτιάξει και αυτό το αυτοκίνητο, τη
«MERCEDES 300 SL GULWING», η οποία κοστίζει 170.000 ευρώ
στην Ευρώπη. Φανταστείτε, λοιπόν, γραµµή παραγωγής στην Κατερίνη, η οποία θα παράγει µια «PORSCHE» και η άλλη γραµµή
«MERCEDES». Έτοιµη επένδυση για να φέρει ένα βουνό λεφτά
στην Ελλάδα.
Καταθέτω για άλλη µια φορά τα χαρακτηριστικά αυτής της
εταιρείας και τα µοντέλα που παράγει στην Κατερίνη.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Κωνσταντίνος Αϊβαλιώτης καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο
βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της ∆ιεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, η συζήτηση στη Βουλή θα γίνει,
τα φώτα θα κλείσουν, η µετάδοση από το κανάλι της Βουλής θα
ολοκληρωθεί και προφανώς η Κυβέρνησή σας θα φύγει ευχαριστηµένη µε τον εαυτό της γιατί ένα ακόµη νοµοσχέδιο πέρασε
και µάλιστα χωρίς το ΠΑΣΟΚ να χάσει και άλλον ένα Βουλευτή
από την Κοινοβουλευτική Οµάδα του. Οι επιχειρήσεις, όµως, θα
εξακολουθήσουν, επίσης, να φεύγουν από την Ελλάδα, οι Σκοπιανοί, οι Βούλγαροι και όλοι οι υπόλοιποι θα τρίβουν τα χέρια
τους και καµµία επένδυση δεν θα γίνεται στην Ελλάδα, εκτός βέβαια από τις καφετέριες και τα µπουζουκοµάγαζα. Εκεί είµαστε
πρώτοι στις επενδύσεις. Καφετέρια και µπουζουκοµάγαζο είναι
οι επενδύσεις της σύγχρονης Ελλάδας.
Κανείς δεν θα µας εξηγήσει πως κατάφερε η Ελλάδα να αναπτυχθεί και να απογειωθεί αναπτυξιακά τη δεκαετία του ’50, του
’60 και του ’70 χωρίς χρήµατα και κατάφερε να χρεοκοπήσει τον
21ο αιώνα µετά από τόσα παχιά λόγια και τόσα παχιά κοινοτικά
πακέτα.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε πολύ
τον κ. Κωνσταντίνο Αϊβαλιώτη, Βουλευτή Β’ Αθήνας του Λαϊκού
Ορθόδοξου Συναγερµού.
Το λόγο έχει ζητήσει τώρα ο Πρόεδρος κ. Απόστολος Κακλαµάνης.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να
απαντήσω στην απορία που διατύπωσε ο συνάδελφος που µόλις
κατέβηκε από το Βήµα.
Στην δεκαετία του ’50 η Ελλάδα ήταν κάτι σαν την Αλβανία από
πλευράς οικονοµίας και από πλευράς αναπτυξιακής. Βγήκε µέσα
από έναν παγκόσµιο πόλεµο, που ακολούθησε ένας εµφύλιος,
ακόµα πιο καταστρεπτικός πόλεµος, και όπως οι Αλβανοί µετανάστες εδώ τα χρόνια που µόλις πέρασαν και ακόµη συνεχίζουν,
έστελναν εισόδηµα από τον κόπο τους, το µόχθο τους, τον
ιδρώτα τους, συχνά ανασφάλιστοι οι ίδιοι ή µε µεροκάµατα πείνας, τα οποία, όµως, τα σκεπάζουµε και βλέπουµε µόνο την
όποια συµµετοχή τους στην εγκληµατικότητα, έτσι έκαναν και
τότε εκατοντάδες χιλιάδες Ελλήνων που έφευγαν ιδιαίτερα από
τη βόρειο Ελλάδα στη Γερµανία, στο Βέλγιο και άλλες χώρες.
Μάλιστα, αυτό στη Θράκη, απ’ όπου έφυγαν πάρα πολλοί χριστιανοί αποτελούσε και ρουσφέτι. ∆εν δινόταν η δυνατότητα να
έρθουν στη ∆ιακυβερνητική Επιτροπή Μετανάστευσης στην
Αθήνα αν δεν είχαν και το σηµείωµα ότι δεν είναι αριστεροί, δεν
είναι µουσουλµάνοι. Και πολλοί που κόπτονται σήµερα για τη σοβαρή υπόθεση της Θράκης ξεχνούν τη λογική που έδιωχνε τους
χριστιανούς από τη Θράκη και ταυτόχρονα, έσπρωχνε τους µουσουλµάνους να αναζητούν προστασία στο Προξενείο εκεί που
γνωρίζουµε και σήµερα ακόµα πόσο καπηλεύονται για τους δικούς τους επεκτατικούς και υπονοµευτικούς στόχους τα προβλήµατα της µειονότητας στη Θράκη.
Όσον αφορά το νοµοσχέδιο, κύριε Πρόεδρε, δεν υπάρχει αµφιβολία, παρακολουθώντας επί χρόνια τώρα συζητήσεις αναπτυξιακών νόµων , για πρώτη φορά σε πολύ σηµαντικό βαθµό
αυτό το νοµοσχέδιο συναντά τη θετική ανταπόκριση, θα έλεγα,
µε ελάχιστες επιφυλάξεις που διατυπώνονται, µάλλον και παρα-
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τηρήσεις, που πιστεύω ότι είναι χρήσιµες και θα τις ενσωµατώσει, όχι µόνο στο τελικό του κείµενο, αλλά κυρίως και στην εφαρµογή του νόµου ο κύριος Υπουργός.
Αυτό που εγώ θέλω να σηµειώσω -και δεν έχει αµφισβητηθεί
ουσιαστικά ως αυτή τη στιγµή- είναι ότι ο νόµος αυτός είναι διαφανέστερος και τα κριτήριά του αντικειµενικότερα από κάθε
άλλη προηγούµενη περίπτωση, αν θυµηθώ όσα βάσιµα ή όχι ελέγοντο για τα προηγούµενα νοµοθετήµατα.
Αυτό, όµως, που θα ήθελα, κύριε Υπουργέ, να πω είναι ότι όταν
ασκούµε κριτική στην Κυβέρνηση από την πλευρά µας, δεν θα
πρέπει να ξεχνάτε ότι η δική µας η ψήφος σας δίνει τη δυνατότητα να πραγµατοποιείτε ένα έργο -που εµείς θέλουµε και ο ελληνικός λαός ολόκληρος έτσι το προσδοκά- σωτήριο για τη
χώρα. Και το έργο αυτό δεν µπορείτε να το φέρετε σε πέρας
µόνοι σας, µόνη της η Κυβέρνηση. Χρειάζεται την οµόθυµη στήριξη του Κοινοβουλίου. Και θα έλεγα και στήριξη και εκτός του
Κοινοβουλίου, κοινωνικών δυνάµεων µε τις οποίες θα πρέπει, όχι
µόνο να συνδιαλέγεται, αλλά και να τις αντιµετωπίζει έτσι που να
µην οδηγούνται τα προβλήµατα τα σηµερινά που αντιµετωπίζει
ολόκληρη η ελληνική κοινωνία σε ακραίες καταστάσεις.
Αίφνης, θα έλεγα, κάνοντας αυτήν την καλόπιστη κριτική, γιατί
θα έπρεπε να περάσει σχεδόν ενάµιση χρόνος για να έρθει αυτό
το νοµοσχέδιο; Και ενάµιση χρόνος θα περάσει για να αρχίσει η
ουσιαστική εφαρµογή του. Θα έλεγα ακόµη ότι δεν κατάλαβα
ποτέ, γιατί θα έπρεπε αντιµετωπίζοντας αυτόν τον οικονοµικό πόλεµο –όπως λέω επανειληµµένως εδώ- η χώρα να έχει ένα είδος
διαχωρισµού της οικονοµικής και αναπτυξιακής πολιτικής. ∆εν
κατάλαβα, γιατί θα πρέπει να αποκλίνουµε από κάποιες βασικές
αρχές µας. Γιατί θα πρέπει τώρα να εξηγήσουµε στο λαό ότι
αυτή η Κυβέρνηση υποχρεώνεται εκ των πραγµάτων να υιοθετεί
νεοφιλελεύθερες αντιλήψεις σε ό,τι αφορά την αντιµετώπιση
αυτού του µεγάλου προβλήµατος.
Άκουγα και σήµερα το φίλο µου τον Αντρέα τον Ανδριανόπουλο να λέει ουσιαστικά σε κάποιο ραδιόφωνο ότι πρέπει να
διαλύσουµε το κράτος. Λένε πάρα πολλοί –όχι ο κ. Ανδριανόπουλος- ότι έχουµε ένα εκατοµµύριο εκατό χιλιάδες δηµοσίους
υπαλλήλους. Αυτό είναι ψευδέστατο. Βλέπουµε ότι υπάρχει µία
λογική ου λέει, µια και βρήκαµε παπά να θάψουµε και καµπόσους
ζωντανούς, να διαλύσουµε το κοινωνικό κράτος, δηλαδή να διαλύσουµε υπηρεσίες που ασφαλώς χρειάζονται. Να διαλύσουµε
άλλες που δεν χρειάζονται. Αυτή όµως, η αντίληψη η ισοπεδωτική, εγώ φοβάµαι ότι εξυπηρετεί άλλους σκοπούς.
Όπως επίσης και η αντίληψη που ακούµε κάθε µέρα από τα
περισσότερα κανάλια, ότι όπου να’ ναι, βδοµάδα τη βδοµάδα η
χώρα χρεοκοπεί. ∆ιάφοροι ξένοι οικονοµολόγοι εµφανίζονται.
Αλλά δεν µας λέει όµως, κανένα κανάλι, ποιας τράπεζας ή ποιας
πολυεθνικής ο καθένας εξ αυτών είναι και οικονοµικός σύµβουλος. ∆εν µας λένε αυτές οι τρεις µεγάλες εταιρείες που αξιολογούν τις οικονοµίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε ποιους
ανήκουν; Το µετοχικό τους κεφάλαιο είναι γνωστό. ∆εν ανήκει
παρά σε κεφάλαια κερδοσκοπικά ή όπως αλλιώς θέλετε πείτε τα.
Γι’ αυτό λέω τελευταία ότι αρχίζω να αµφιβάλλω, κύριε Πρόεδρε, ότι αυτή η κουβέντα η συνεχής εδώ στην Ελλάδα που προβάλλεται από πολλά µέσα ενηµέρωσης –κάθε βδοµάδα χρεοκοπεί η χώρα- µήπως έχει κάποια σχέση µε επενδύσεις που δεν
γίνονται πια στη χώρα και σε ελληνικά οµόλογα, αλλά γίνονται
επενδύσεις, σε χαρτιά ασφάλισης κινδύνου των ελληνικών οµολόγων;
Κύριε Υπουργέ, θα έπρεπε να δούµε στο Υπουργείο Οικονοµικών, οι τράπεζες αυτά τα κεφάλαια που βγάζουν πού επενδύονται; Μήπως κάποιοι κερδοσκοπούν αυτήν τη στιγµή ακριβώς
στο θάψιµο της ελληνικής οικονοµίας και γι’ αυτό προπαγανδίζουν από το πρωί µέχρι το βράδυ; Ή κάποιοι που είναι πίσω από
αυτούς; Γιατί όπως ξέρουµε το σύστηµα ενηµέρωσης της χώρας
συχνά ελέγχεται από πρόσωπα που απλώς χρησιµοποιούν άλλους ως αχυρανθρώπους.
Κύριε Πρόεδρε, µέχρι τώρα αυτό που διαπιστώνουµε είναι ότι
ασκείται µία σωστή προσπάθεια περιορισµού των δαπανών. Γνωρίζουµε όµως, ότι τα ελλείµµατα δεν περιορίζονται µόνο από τον
περιορισµό των δαπανών. Περιορίζονται και από την αύξηση των
εσόδων. Ο νόµος ο φορολογικός αν είχε έρθει εδώ το Νοέµβρη
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του 2009 θα εφαρµόζονταν και σε εισοδήµατα του 2008. Αυτό
έπρεπε να είχε γίνει. Όπως επίσης, µέχρι αυτή τη στιγµή δεν έχει
ολοκληρωθεί –σε σηµαντικό βαθµό µάλιστα- η στελέχωση της
κρατικής µηχανής. Ακόµα το Υπουργείο Οικονοµικών δεν έχει
ολοκληρώσει τη στελέχωση των φοροεισπρακτικών του µηχανισµών. Τα ασφαλιστικά ταµεία ακόµα δεν έχουν ολοκληρώσει τις
διοικήσεις τους, µε ένα νόµο µάλιστα, µε τον οποίο αν ο κ. Προβόπουλος διά του εκπροσώπου του δεν συµφωνήσει, δεν µπορεί να επιλεγεί πρόεδρος ενός ασφαλιστικού ταµείου. Και
γνωρίζουµε ότι το πρόβληµα, πέρα από τα κλοπιµαία, πέρα από
τις µίζες, πέρα απ’ όλα αυτά µε τα οποία και µόνο σήµερα ενηµερώνεται ο ελληνικός λαός, προέκυψε από τη µεγάλη φοροδιαφυγή και τη µεγάλη εισφοροδιαφυγή.
Θα σας συµβούλευα να αναθέσετε σε ένα συνεργάτη σας να
βγάλει τι ΑΕΠ, τι πλούτος παρήχθη από το 1974 έως τώρα, ποια
θα ήταν η αναλογία φορολογικών εσόδων και εσόδων για τα
ασφαλιστικά ταµεία, για να δούµε ακριβώς πού βρίσκεται η
πληγή, την οποία πάρα πολλοί, έχοντας συµφέρον προφανώς,
δεν θέλουν να την δει ο ελληνικός λαός. Και, προφανώς, αυτό
χρειάζεται, για να δούµε από εδώ και πέρα τι κάνουµε. Όχι περαιώσεις, που, ενώ η Κυβέρνηση προέβλεπε ότι θα συγκέντρωνε
γύρω στα 700 εκατοµµύρια ευρώ, συγκέντρωσε, όπως µου είπε
προχθές ο αρµόδιος Υφυπουργός –και αυτός ανέλαβε έπειτα
από ένα χρόνο Υπουργός για τα έσοδα- γύρω στα 2 δισεκατοµµύρια. Τι σηµαίνει αυτό; Σηµαίνει ότι πλείστοι όσοι φοροφυγάδες προφανέστατα έσπευσαν στην περαίωση, διότι δεν θέλουν
να ακολουθήσει ο έλεγχος.
Επίσης, θέλω να ξανασκεφθείτε αυτήν τη διάταξη που ετοιµάζεστε να φέρετε για νέες τµηµατικές καταβολές των ασφαλιστικών εισφορών. Αυτό θα πρέπει να αξιολογηθεί ανάλογα µε το τι
έχει κάθε επιχείρηση, εάν έχει κέρδη, εάν έχει ελλείµµατα και όχι
γενικώς και αορίστως, όπως συνηθίσαµε, κύριε Πρόεδρε, κάθε
τρεις και λίγο να έχουµε µια ρύθµιση για τις ασφαλιστικές εισφορές. Αυτά, λοιπόν, πρέπει µια Κυβέρνηση, που αποδεικνύει
ότι έχει τόλµη, ότι δεν λογαριάζει το πολιτικό κόστος, να τα σταθµίσει.
Κλείνοντας, θα ήθελα µόνο για ένα θέµα να παρακαλέσω τον
κύριο Υπουργό, ο οποίος είναι πλέον και ο κατ’ εξοχήν αρµόδιος.
Για να έχει αυτός ο νόµος σας αποτελέσµατα, κύριε Υπουργέ,
πρέπει όλους τους µηχανισµούς που µπορείτε να χρησιµοποιήσετε να τους αξιοποιήσετε. ∆ηλαδή, θα κάνετε το ταµείο των µικροµεσαίων επιχειρήσεων. Όπως βλέπουµε, θα φέρετε το
νοµοσχέδιο και θα προβλέψετε µια ελαστικότερη και αποτελεσµατικότερη λειτουργία του. Ο άλλος θεσµός, αυτός των συγχρηµατοδοτούµενων έργων δηµοσίου και ιδιωτικού τοµέα, είναι
σωστός. Όλα αυτά, όµως, θέλουν λεφτά.
Η δική µου πρόταση, την οποία έχω πολλές φορές αναφέρει
εδώ, αλλά πρέπει να πω ότι δεν έχω πάρει µέχρι τώρα καµµία
απάντηση από την Κυβέρνηση -ελπίζω να την έχω, τουλάχιστον
από εσάς, τώρα- είναι η εξής. Εγώ θυµάµαι ότι στο Β’ και στο Γ’
Πακέτο Κοινοτικής Στήριξης και για την Ελλάδα, αλλά και για τις
άλλες χώρες υπήρχε η δυνατότητα του εµπροσθοβαρούς της
εφαρµογής του. Εάν βρισκόµαστε σ’ αυτήν την κατάσταση, διερωτώµαι: Θα είχε αντίρρηση η Επιτροπή, η Κοινότητα, ώστε για
δύο ή τρία χρόνια να σµικρυνθεί όσο γίνεται περισσότερο η
εθνική συµµετοχή στην απορρόφηση κονδυλίων του ΕΣΠΑ και
να επιβαρυνθεί περισσότερο µετά στον τρίτο ή στον τέταρτο
χρόνο; Αυτό είναι στοιχειώδες. Θα ήλπιζα η Κυβέρνηση να το
είχε ήδη προχωρήσει στις συζητήσεις που κάνει µε την Κοινότητα.
Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ. Παρακαλώ, θεωρήστε ότι για
ό,τι από αυτήν την πλευρά αναφέρεται, όπως και από κάθε άλλη
πλευρά εδώ µέσα- έχει στο βάθος της σκέψης του ο κάθε οµιλητής το καλό του τόπου, το οποίο η Κυβέρνηση σήµερα είναι
επιφορτισµένη να το φέρει εις πέρας και γι’ αυτό έχει ολόθερµη
τη στήριξή µας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
Πρόεδρο κ. Κακλαµάνη.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θέλω να ανακοινώσω προς το
Σώµα ότι οι Υπουργοί Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Εσω-
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τερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, Οικονοµικών, Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Παιδείας, ∆ιά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων και ο Αναπληρωτής
Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης κατέθεσαν σχέδιο νόµου: «∆ιαρθρωτικές αλλαγές στο σύστηµα υγείας και
άλλες διατάξεις».
Παραπέµπεται στην αρµόδια ∆ιαρκή Επιτροπή.
Ο κ. Μιχαήλ Μπεκίρης, Βουλευτής Αχαΐας της Νέας ∆ηµοκρατίας, έχει το λόγο για οκτώ λεπτά.
ΜΙΧΑΗΛ ΜΠΕΚΙΡΗΣ: Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, αναρωτιέµαι: Εάν χρειάστηκαν δεκαέξι µήνες για να φτιάξει το ΠΑΣΟΚ τον
πολυπόθητο αναπτυξιακό νόµο, πόσο καιρό θα χρειαστεί η χώρα
µας µε τους ρυθµούς που ακολουθείτε, µε τους ρυθµούς
ΠΑΣΟΚ, προκειµένου να µπούµε σε αναπτυξιακή τροχιά;
Τα στοιχεία του τελευταίου τριµήνου είναι τραγικά και έδειξαν
ρυθµό ανάπτυξης στο 4,6%. Μέσα σε ένα ιδιαίτερα δυσµενές οικονοµικό περιβάλλον τόσο για την Ελλάδα, όσο και για ολόκληρη
την Ευρωζώνη, καθυστερήσατε επιδεικτικά, απαράδεκτα, προκλητικά και στερήσατε από τη χώρα ένα αναπτυξιακό εργαλείο.
Ανεξάρτητα από την αποτελεσµατικότητα που θα έχει ο νόµος
που εισάγετε και ανεξάρτητα από την αρνητική στάση που είχε
επιδείξει το ΠΑΣΟΚ απέναντι στον αναπτυξιακό νόµο της Νέας
∆ηµοκρατίας το 2004, θα ήθελα να µου εξηγήσει κάποιος εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, εάν βέβαια είναι σε θέση να το κάνει,
ποιο ήταν το νόηµα και ποια η σκοπιµότητα να καταργήσετε τον
προηγούµενο νόµο τον περασµένο Ιανουάριο και να εισάγετε νέο
νόµο δώδεκα µήνες µετά. Μικροκοµµατική διάθεση, αδιαφορία,
λανθασµένη εκτίµηση, ανυπαρξία προγράµµατος και οργάνωσης; Τι από όλα αυτά;
Ας τον αφήνατε σε ισχύ µε την όποια αποτελεσµατικότητα είχε.
Υπήρχαν, άλλωστε, και στελέχη του ΠΑΣΟΚ που υποστήριζαν δηµόσια ότι ήταν ένας καλός νόµος, όπως η πρώην Υπουργός Ανάπτυξης, η κ. Κατσέλη.
Σίγουρα, κύριοι συνάδελφοι, η εφαρµογή του προηγούµενου
νόµου θα βοηθούσε την οικονοµία σε µια χρονιά σκληρής οικονοµικής ύφεσης και σίγουρα θα ήταν προτιµότερη από την παντελή έλλειψη αναπτυξιακού νόµου στη χειρότερη χρονιά της
ελληνικής οικονοµίας τις τελευταίες δεκαετίες.
Η κακή Νέα ∆ηµοκρατία σε συνθήκες ανάπτυξης το 2004 δεν
χρειάστηκε περισσότερους από έξι µήνες, για να ψηφίσει τον
τότε αναπτυξιακό νόµο. Σήµερα, που ήταν περισσότερο αναγκαίος από ποτέ, γιατί τέτοια καθυστέρηση;
Εάν βλέπαµε ένα εξαιρετικό νοµοθέτηµα, θα λέγαµε «χαλάλι,
η αναµονή και η υποµονή που κάναµε», αλλά να περιµένουµε δεκαέξι µήνες, για να δώσετε στην οικονοµία το πιο σύγχρονο και,
υποτίθεται, αναπτυξιακό εργαλείο το οποίο φέρνετε και να παρουσιάζετε ένα νόµο µε τόσα προβλήµατα, µε τόσες ελλείψεις,
µε τόσα µπαλώµατα, που αναγνωρίζουν τα κόµµατα της Αντιπολίτευσης και οι φορείς, αυτό δεν µπορούµε να το κατανοήσουµε.
Ακόµη και οι δικοί σας Βουλευτές, οι Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, ζητούσαν και ζητούν συνεχώς βελτιώσεις τόσο κατά τη διάρκεια
της επιτροπής όσο και της συζήτησης στην Ολοµέλεια, γεγονός
που αποδεικνύει πως ό,τι κάνατε στους δεκαέξι αυτούς µήνες
τελικά το κάνατε στο πόδι.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, προτού αναφερθώ στα µειονεκτήµατα του παρόντος νοµοθετήµατος, θα ήθελα να κάνω κάποιες γενικές επισηµάνσεις για την ανάπτυξη. Όταν η Νέα
∆ηµοκρατία διαφώνησε µε το µνηµόνιο, γιατί ακριβώς διεπίστωσε την ανυπαρξία αναπτυξιακού χαρακτήρα και ότι θα οδηγούσε σε ένα φαύλο κύκλο ύφεσης, το ΠΑΣΟΚ δεν καταλάβαινε.
Όταν σας είπαµε ότι πρέπει να διαπραγµατευτείτε, ότι η χώρα
πρέπει να διαπραγµατευτεί πιο σκληρά, πιο δυναµικά τους όρους
του µνηµονίου, το ΠΑΣΟΚ αδιαφόρησε. Σήµερα, που βλέπετε ότι
ο δρόµος που έχετε επιλέξει είναι αδιέξοδος, κατηγορείτε τους
πάντες.
Τα αποτελέσµατα, όµως, µας δικαίωσαν. ∆υστυχώς, µας δικαίωσαν. Η ύφεση είναι στο 4,5% για το 2010 και κατά κοινή οµολογία το 2011 θα είναι ακόµα πιο δύσκολο. Και θα είναι ακόµα
πιο δύσκολο, γιατί δεν κάνετε απολύτως τίποτα, προκειµένου να
επανεκκινήσετε την οικονοµία. Το µόνο που κάνετε, είναι να επιβάλλετε φόρους παντού. Τα παθήµατα, δυστυχώς, δεν σας έγι-
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ναν µαθήµατα.
Επιβάλλετε φόρους και παράλληλα µειώνονται τα δηµόσια
έσοδα. Η στόχευσή σας είναι µονόπλευρη. Μείωση του ελλείµµατος µε κάθε µέσο, µε κάθε τρόπο, µε κάθε τίµηµα, έστω και
αν αυτή η απότοµη µείωση του ελλείµµατος οδηγήσει σε ακόµη
µεγαλύτερη ύφεση.
Αγνοήσατε παντελώς την αναπτυξιακή διάσταση και τα αποτελέσµατα είναι εµφανή και τα πληρώνουµε. ∆εν λάβατε ούτε
ένα µέτρο, προκειµένου να βοηθήσετε την αγορά, να τονώσετε
την πραγµατική οικονοµία της χώρας.
Σίγουρα, η δηµοσιονοµική εξυγίανση είναι απαραίτητη, αλλά
χρειάζεται και το σωστό µείγµα οικονοµικής πολιτικής. Απότοµος περιορισµός του ελλείµµατος σε αρκετές περιπτώσεις αποδείχθηκε βλαβερός για την οικονοµίες.
Νοµπελίστες οικονοµολόγοι διαφωνούν µε τις πρακτικές που
επιβάλλει το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο και προτείνουν µια πιο
ήπια προσαρµογή, µε σαφή προσανατολισµό στην αναπτυξιακή
διάσταση.
Σε ό,τι αφορά στους αναπτυξιακούς νόµους, θα ήθελα να κάνω
µια γενική τοποθέτηση. Θεωρώ ότι η στόχευση της ελληνικής πολιτείας, έχοντας συγκεντρώσει την εµπειρία όλων αυτών των
ετών, είναι ότι πρέπει πλέον να ξεφύγει τελείως από τη λογική
της ανάπτυξης µέσω των επιδοτήσεων.
Το µοντέλο αυτό χρησιµοποιήθηκε στο παρελθόν και µε τα θετικά του και µε τα αρνητικά του. Σίγουρα, οι προθέσεις ήταν πάντοτε καλές. ∆υστυχώς, όµως, τα αποτελέσµατα δεν ήταν ούτε
τα αναµενόµενα ούτε τα επιδιωκόµενα. Επιδοτήθηκαν επιχειρήσεις και επιχειρηµατίες που έβαλαν τα λεφτά στην τσέπη τους
µε εικονικές επενδύσεις. Η σιοβετικού τύπου οικονοµία που δηµιουργήθηκε και εξελίχθηκε στην Ελλάδα εξέθρεψε τέτοιου είδους επιχειρήσεις και επιχειρηµατίες και προώθησε, δυστυχώς,
αυτή τη µορφή της επιχειρηµατικότητας.
Σίγουρα όµως και σήµερα, περισσότερο από ποτέ, χρειαζόµαστε υγιείς επιχειρήσεις, χρειαζόµαστε καινοτόµες ιδέες και
έχουµε ανάγκη την εξωστρέφεια από επιχειρήσεις που θα επενδύουν στις νέες τεχνολογίες, στην καινοτοµία, στην πράσινη ανάπτυξη, στον τουρισµό και τη ναυτιλία, που θα οδηγούν σε
εξαγωγές, από επιχειρηµατικές δράσεις που θα εκµεταλλεύονται
τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα και της οικονοµίας και της χώρας.
Αυτήν την επιχειρηµατικότητα θα πρέπει να επιβραβεύσουµε.
Αυτές τις προσπάθειες θα πρέπει να στηρίξει η ελληνική πολιτεία.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, µιλώντας πιο συγκεκριµένα για
το νέο αναπτυξιακό νόµο, θα ξεκινήσω µε δύο βασικές παρατηρήσεις. Πρώτον, το νέο σχέδιο νόµου δεν έχει ξεκάθαρη στόχευση. Περιλαµβάνει ασαφείς κατηγορίες επενδυτικών σχεδίων,
ενώ δηµιουργεί πρόσθετη γραφειοκρατία, κάτι που σίγουρα δεν
χρειάζεται ούτε η ελληνική οικονοµία και πολύ περισσότερο ο
Έλληνας επιχειρηµατίας.
∆εύτερον, µε το υπό συζήτηση σχέδιο νόµου είναι σχεδόν βέβαιο ότι δεν πρόκειται να υπάρξει καµµία ενίσχυση µέσα στο
2011, καθώς για να καταστεί λειτουργικός ο νόµος, χρειάζονται
είκοσι πέντε υπουργικές αποφάσεις, επτά κοινές υπουργικές
αποφάσεις, τρία προεδρικά διατάγµατα και µας υποστηρίζει ο
κύριος Υπουργός στην επιτροπή ότι ο νόµος θα λειτουργήσει
στις 15 Μαρτίου! Αυτό είναι φύσει αδύνατο.
Παράλληλα, στα αρνητικά σηµεία του νοµοσχεδίου επισηµαίνω τον αποκλεισµό των µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων
στον τοµέα του τουρισµού. ∆εν καθορίζονται µε σαφήνεια τα κριτήρια αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων και παραπέµπονται
σε υπουργική απόφαση. ∆ηµιουργούν πρόσθετη γραφειοκρατία
και είναι ταυτόχρονα ιδιαίτερα χρονοβόρες οι προβλεπόµενες
διαδικασίες σύστασης οργάνων ελέγχου, ίδρυσης νέων γραφείων εξυπηρέτησης επενδυτών στις αρµόδιες υπηρεσίες, ανάπτυξης νέων πληροφοριακών συστηµάτων και άλλα.
Σε ό,τι αφορά στην Αχαΐα, θεωρώ, κύριε Υπουργέ, ότι η αρχική σας πρόθεση για ένταξη του νοµού στη δεύτερη ζώνη κινήτρων, αποτελεί µία µεγάλη, κραυγαλέα αδικία και ενδεικτική του
τρόπου µε τον οποίο αντιµετωπίζετε ως Κυβέρνηση τον κατά τα
άλλα πράσινο Νοµό, που σας τιµά χωρίς να τον τιµάτε, λαµβάνοντας υπ’ όψιν ως κριτήριο το Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν και
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όχι για παράδειγµα, την ανεργία.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε.
Την ίδια ώρα µάλιστα που οι άλλες δύο νοµαρχίες που απαρτίζουν την περιφέρεια της δυτικής Ελλάδας, Ηλεία και Αιτωλοακαρνανία, τοποθετήθηκαν εξαρχής στην τρίτη ζώνη κινήτρων.
Κύριε Υπουργέ, νοµίζω πως οφείλετε να το εξετάσετε µε τη δέουσα σοβαρότητα αυτό το ζήτηµα.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, µε αποκλειστική ευθύνη της Κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ η Ελλάδα θα βρίσκεται σε µία επενδυτική
άπνοια, όπως τόνισε και ο εισηγητής µας κ. Καλογιάννης, την
οποία πληρώνει για δυο χρόνια, και θα πληρώνει πολύ ακριβά η
χώρα και η οικονοµία.
Μιλάτε µόνοι σας για αναπτυξιακή επανεκκίνηση, διότι αναγνωρίζετε ότι τους τελευταίους δεκαέξι µήνες σβήσατε ουσιαστικά τις «µηχανές» της οικονοµίας. Αρνηθήκατε στο παρελθόν
και αρνείστε και σήµερα κάθε εποικοδοµητική πρόταση της Νέας
∆ηµοκρατίας και από την άλλη υποκρίνεστε πως επιθυµείτε συνεννόηση και συναίνεση. ∆υστυχώς, πιστεύω ότι µε το σχέδιο
νόµου, που είναι γεµάτο ασάφειες, δηµιουργεί γραφειοκρατία
και απαιτεί πολύ χρόνο, η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ δεν θα δώσει
την αναπτυξιακή ώθηση που χρειάζεται και έχει ανάγκη ο τόπος
µας, όχι διότι δεν το θέλετε, αλλά γιατί απλά δεν το πιστεύετε.
Και όταν κάτι δεν το πιστεύεις, δεν µπορείς και να το πετύχεις.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας ∆ηµοκρατίας)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Αναστάσιος Κουράκης): Ευχαριστούµε τον
κ. Μπεκίρη.
Το λόγο έχει η κ. Αθανασία Μερεντίτη, Βουλευτής Τρικάλων
του ΠΑΣΟΚ, για οκτώ λεπτά.
ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΜΕΡΕΝΤΙΤΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, κατ’ αρχάς θα ήθελα να ξεκινήσω
µε τη διαπίστωση ότι η νοµοθετική πρωτοβουλία που συζητάµε
σήµερα, είναι καινοτόµος για ένα πολύ συγκεκριµένο λόγο. Για
πρώτη φορά σε επενδυτικό νόµο, οι επενδύσεις που επιδιώκει να
ενισχύσει η πολιτεία, έχουν συγκεκριµένη στόχευση και συνδέονται άµεσα µε το πού –δηλαδή, σε ποιους τοµείς της επιχειρηµατικότητας υπάρχει µέλλον: δηλαδή, ποιες επενδύσεις µπορούν
να συντελέσουν στην ανάπτυξη της χώρας µας. Αυτό για µένα
είναι το σηµαντικότερο πλεονέκτηµα. ∆ηλαδή, έχουµε ένα νέο
και σύγχρονο επενδυτικό νόµο µε συγκεκριµένες, µετρήσιµες
επιδιώξεις και µέριµνες.
Κανείς δεν µπορεί να διαφωνήσει ότι µε το νέο νόµο µπαίνουν
κανόνες και αντικειµενικά κριτήρια. ∆ηλαδή, ο συνεπής και αξιόπιστος ανταµείβεται, γιατί αυτό θέλει η κοινωνία από εµάς. Ο πονηρός καταλαβαίνει πολύ καλά ότι πλέον δεν υπάρχει ανοχή και
χαλαρότητα και ότι οι πρακτικές του θα υπόκεινται σε συνεχή
έλεγχο, θα αξιολογούνται και αν δεν πληρούν τις προϋποθέσεις,
πολύ απλά θα αναγκάζεται να επιστρέψει τα χρήµατα που έχει
πάρει.
Για µας, αγαπητοί κυρίες και κύριοι Βουλευτές, η ανάπτυξη
είναι το ζητούµενο και δεν σταµατάµε να την επιδιώκουµε µε
κάθε µέσο. Προχωράµε συστηµατικά, βήµα-βήµα. ∆εν πρέπει κανείς να ξεχνά τις συνθήκες και κυρίως το κλίµα. Γι’ αυτό δεν µπορεί να περιµένει κανείς θαύµατα από τη µία ηµέρα στην άλλη.
∆ύσκολα κάποιος επενδύει σε µία οικονοµία που παραπαίει. ∆ύσκολα κάποιος επενδύει τα χρήµατά του σε µία χώρα που δυσφηµίστηκε τόσο και απαξιώθηκε από τις πρακτικές της προηγούµενης κυβέρνησης.
Σήµερα –και αυτό παλεύει η Κυβέρνηση µε κάθε δυνατό
τρόπο- γίνεται αγώνας για να φτιάξουµε το κλίµα και να ανακτήσουµε την εµπιστοσύνη των αγορών. Αγώνας συνεχής από τον
Πρωθυπουργό, από την Κυβέρνηση και από όλους εµάς, στο
µέτρο των δυνατοτήτων µας.
Όλοι συµφωνούµε ότι ο αναπτυξιακός νόµος θα πρέπει να
είναι το βασικό µας εργαλείο σε αυτή την κρίσιµη περίοδο που
διανύουµε. Είχαµε µία πολύ εποικοδοµητική και γόνιµη συζήτηση
και στις δύο αναγνώσεις του σχεδίου νόµου στην επιτροπή. Έγιναν βελτιώσεις και πρέπει όλοι να παραδεχτούµε ότι ελήφθησαν
υπ’ όψιν αρκετά από τα σχόλια και από τις προτάσεις µας, από
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τον Υπουργό. Αυτό πρέπει να το τονίζουµε γιατί ενσωµατώθηκαν
από την ηγεσία του Υπουργείου, παρατηρήσεις µας που έγιναν
στην επιτροπή και ο νόµος έχει βελτιωθεί. Καλούµαστε, λοιπόν,
να τον ψηφίσουµε πιο ολοκληρωµένο και πιο αποδεκτό απ’ όλους
µας.
Αυτό, αγαπητοί συνάδελφοι, θα πρέπει να είναι παράδειγµα
και προς άλλα νοµοθετήµατα που πρόκειται να έρθουν εδώ, για
να µπορούµε να καταλήγουµε στο βέλτιστο ει δυνατόν στο άριστο, για το καλό όλων µας και κυρίως για να έχουµε αποτελέσµατα.
Έρχοµαι τώρα στα άρθρα. Στο άρθρο 2, για τα υπαγόµενα
επενδυτικά σχέδια, υπάρχουν δύο θέµατα που έχουν τεθεί και
από τους συναδέλφους. Το ένα είναι οι δηµοτικές επιχειρήσεις
και το άλλο είναι του γεωργικού τοµέα.
Ως προς το πρώτο συγχωρείστε µε, αλλά, κύριοι συνάδελφοι,
εγώ είχα κουραστεί, για να µην πω, είχα αγανακτήσει, να βλέπω
τα χρήµατα των επενδυτικών νόµων να πηγαίνουν στους ΟΤΑ και
από εκεί και πέρα να µη ξέρει κανείς ούτε τι απέγιναν, ούτε σε
ποιους τοµείς πήγαν, ούτε να απολογείται κανείς. Γι’ αυτό συντάσσοµαι απολύτως µε τον Υπουργό και επικροτώ την απόφασή
του να τους βγάλει έξω. Βεβαίως, αναγνωρίζω την αγωνία του
συναδέλφου εισηγητή της Πλειοψηφίας για το τι θα γίνει. Να το
συζητήσουµε, αλλά να βάλουµε κανόνες, να µην επαναληφτεί
αυτό που ζήσαµε στο παρελθόν.
Τον αγροτικό δε και κτηνοτροφικό κλάδο, τον γνωρίζω καλά,
αφού στο νοµό µου η αγροτική δραστηριότητα είναι η κύρια –
δεν µπορεί να είναι αλλιώς- και θα έλεγα ότι είναι όχι η µόνη,
αλλά είναι βαριά βιοµηχανία. Θέλω εδώ να πω δύο λόγια.
Θέλω να παρακαλέσω τον Υπουργό να εξαντλήσει κάθε περιθώριο για να εκδοθεί το ταχύτερο η σχετική κοινή υπουργική
απόφαση, προκειµένου µιας και προνοήθηκε να ενταχθεί ο αγροτικός κλάδος στο νέο επενδυτικό νόµο, να ξεκινήσουν άµεσα οι
επενδύσεις για να κρατήσουµε τον κόσµο στα χωριά µας, να δώσουµε δουλειά στους νέους, στον τόπο µας. Παρακαλώ να περιγράφονται σε αυτήν την κοινή υπουργική απόφαση εξαντλητικά
οι δραστηριότητες που θα ενταχθούν, µε έµφαση στην ποιότητα
και στις βιοκαλλιέργειες. Βεβαίως, να δοθεί σαφής κατεύθυνση
σε επενδύσεις διατροφικής ασφάλειας και επάρκειας, γιατί αυτή
είναι και η κατεύθυνση της νέας ΚΑΠ.
Άρθρο 3, παράγραφος 1, περίπτωση 1, στο εδάφιο α’, θέλω
να παρακαλέσω, αν είναι δυνατόν να γίνει εξαίρεση ή να µεγαλώσει το ποσοστό για επενδυτικά σχέδια, όπως ο εκσυγχρονισµός, η επέκταση ξενοδοχειακών µονάδων, η ίδρυση κέντρων
αποθεραπείας και αποκατάστασης, µονάδες στέγης αυτόνοµης
διαβίωσης για άτοµα µε ειδικές ανάγκες και συνεδριακά κέντρα.
Όσον αφορά την παράγραφο 2 του ιδίου άρθρου, ήθελα εδώ
να πω ότι πραγµατικά αξίζουν συγχαρητήρια στην ηγεσία του
Υπουργείου. ∆εν ενισχύονται πλέον οι λειτουργικές δαπάνες και
µελέτες. Έτσι εξαιρούνται, επιτέλους, οι κάθε λογής αεριτζήδες
που µόνο επενδύσεις δεν έκαναν, αλλά ωφελούνταν εις βάρος
του φορολογούµενου πολίτη. Επιτέλους µπαίνει, ένα τέλος και
στις υπερτιµολογήσεις. Για µένα αυτή είναι και η µεγάλη τοµή
που κάνει ο νέος νόµος και για το λόγο αυτό θεωρώ ότι το
Υπουργείο εγκαινιάζει µία εύτακτη κατάσταση, στην οποία ο καθένας θα αξιολογείται δίκαια και βάσει πραγµατικών αλλαγών και
όχι µαϊµούδων.
( Στο σηµείο αυτό την Προεδρική έδρα καταλαµβάνει ο Γ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΡΓΥΡΗΣ )
Θεωρώ όµως, ότι θα έπρεπε να υπάρχει µία µέριµνα για τις
αµοιβές συµβουλών ή µελέτες για τις πολύ µικρές επιχειρήσεις
οι οποίες δεν µπορούν να εκπονήσουν ένα επενδυτικό σχέδιο
γιατί δεν έχουν στελέχη και τεχνογνωσία.
Επίσης, στη δεύτερη παράγραφο θα ήταν σκόπιµο να στηρίξουµε τις πολύ µικρές επιχειρήσεις και στο ζήτηµα δαπανών µεταφοράς τεχνογνωσίας. Αυτό θέλει µεγάλη προσοχή και φρονώ
ότι θα πρέπει να ισχύσει µόνο για τους πολύ µικρούς για να τους
στηρίξουµε και να τους δώσουµε την ευκαιρία να εκσυγχρονίσουν τις υποδοµές τους. Εδώ, κύριε Υπουργέ, είναι µεγάλης σηµασίας ο ρόλος των αξιολογητών. Πρέπει να εξασφαλίσουµε ότι
θα είναι πραγµατικά αδιάφθοροι, δίκαιοι και δεν θα επιτρέπουν
καµµία ελαστική συµπεριφορά ή παρανοµία. Και τούτο γιατί
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στους χαλεπούς καιρούς που ζούµε, έχει µεγάλη σηµασία να είµαστε βέβαιοι ότι τα λεφτά του φορολογούµενου πολίτη πάνε
για επενδύσεις και όχι για βίλες και αυτοκίνητα.
Άρθρο 4. Εκτιµώ ότι θα ήταν σκόπιµο να γίνει σαφής προσδιορισµός αυτής της διάταξης ιδιαίτερα στο στάδιο του συνυπολογισµού του ποσοστού επιχορήγησης σε σχέση µε τον
τραπεζικό δανεισµό, κύριε Υπουργέ ή µε τη χρηµατοδότηση από
τα δάνεια χαµηλού κόστους από το ΕΤΕΑΝ.
Άρθρο 8. Ακούσαµε από τους φορείς ότι είναι σύµφωνοι µε τη
διαδικασία των δύο περιόδων, Απριλίου και Οκτωβρίου. Και εγώ
τη θεωρώ σωστή. Είναι µία διαδικασία που διευκολύνει τους περισσότερους. Όµως, κύριε Υπουργέ, εδώ θέλω να δούµε τις
πολύ µικρές επιχειρήσεις και θα ήθελα να σας παρακαλέσω να το
ξαναδείτε. Πιθανόν να ήταν σκόπιµο να υπάρχει ένα πιο ευέλικτο
καθεστώς, όπως ισχύει, παραδείγµατος χάριν, για τα µεγάλα
επενδυτικά έργα. ∆ηλαδή, να µπορούν να κατατεθούν ανά πάσα
στιγµή ώστε να µπορέσουµε να διευκολύνουµε τους µικρούς επιχειρηµατίες και να τονώσουµε τη δραστηριότητά τους σε αυτήν
τη δύσκολη περίοδο γι’ αυτές τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις που
όπως έχουµε πει, είναι η ραχοκοκαλιά της ελληνικής αγοράς.
Στην παράγραφο 7 του ιδίου άρθρου που αφορά το επενδυτικό δάνειο, επειδή καµµία τράπεζα δεν πρόκειται να χορηγήσει
δάνειο πριν την υπαγωγή της πρότασης στο νόµο, θα πρότεινα
να εξεταστεί η δυνατότητα του κατ’ αρχήν θετικού ενδιαφέροντος για τραπεζικό δανεισµό και όχι έγκριση δανείου για να διευκολυνθούν πάλι οι µικροί υποψήφιοι επενδυτές.
Άρθρο 9. Η δυσκολία πρόσβασης στα αρχεία του Τειρεσία,
κύριε Υπουργέ, πιθανόν να προκαλέσει πρόβληµα στην αξιολόγηση και γι’ αυτό πιθανόν να το ξαναδείτε και να βάλουµε –πάλι
θα επαναλάβω το πιθανόν, αλλά µπορεί να πρέπει να δούµε- ένα
πλαφόν.
Αυτές είναι οι παρατηρήσεις µου επαναλαµβάνοντας, κύριε
Υπουργέ, ότι θετικά αντιµετωπίστηκε και αξιοποιήθηκε η πρώτη
και δεύτερη ανάγνωση, η όλη νοµοθετική διαδικασία στη Βουλή
και έχουµε ένα σχέδιο νόµου που η πλειονότητα των Βουλευτών
αναγνωρίζει τα θετικά του σηµεία.
Θα απαντούσα δε στον προηγούµενο συνάδελφο, που µίλησε
για το αν ή όχι θα µπει σε εφαρµογή το χρονοδιάγραµµα του
Υπουργού ότι θα το δούµε, κύριε Μπεκίρη. Σε αυτήν τη φάση
όµως πρέπει να αξιολογήσουµε ότι είναι ένα θετικό νοµοθέτηµα
και έτσι να το αντιµετωπίσουµε.
Υπερψηφίζω βεβαίως και εγώ το νοµοσχέδιο.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Ορίστε, κύριε
Υπουργέ.
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪ∆ΗΣ (Υπουργός Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας): Κύριε Πρόεδρε, καταθέτω κάποιες
πολύ µικρές τροποποιήσεις και βελτιώσεις, για να διανεµηθούν
στους συναδέλφους. Άλλες από αυτές είναι φραστικές και άλλες
βελτιωτικές του κειµένου.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας κ. Μιχαήλ Χρυσοχοΐδης καταθέτει για τα Πρακτικά της Βουλής τις προαναφερθείσες βελτιώσεις, οι οποίες
έχουν ως εξής:
« Τροποποιήσεις – ∆ιορθώσεις
Στο Σχ. Νόµου «Ενίσχυση των Ιδιωτικών Επενδύσεων…»
Στο άρθρο 12 παρ. 3, µετά τη φράση «κοινοτικά κονδύλια τίθεται κόµµα και προστίθεται η φράση «σύµφωνα µε τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις της εθνικής και κοινοτικής νοµοθεσίας»
Στον πίνακα της παρ. 5 του άρθρου 5 έναντι του νοµού Αχαΐας
η ζώνη Β’ γίνεται Γ’ και τα ποσοστά ενισχύσεων γίνονται αντίστοιχα 40%, 45% και 50% αντί των 30%, 35% και 40%.
Στην παράγραφο 4 του άρθρου 9 µετά τη λέξη «στοιχεία» προστίθεται η φράση «εντός της τασσόµενης για το σκοπό αυτό προθεσµίας»
Στο άρθρο 12 π. 5, στο τέλος του πρώτου εδαφίου προστίθεται εδάφιο, ως εξής:
«∆εν υπόκειται στην ανωτέρω κράτηση το ποσό των πιστώσεων που προέρχονται από κοινοτικά κονδύλια»
Στο άρθρο 13 παρ. 1, στο δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης δ’
και µετά τη λέξη «κοινοπραξίας» τίθεται κόµµα και προστίθεται η
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φράση «στην οποία δύναται να συµµετέχουν και επιχειρήσεις των
κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης»
Στο άρθρο 14 παρ. 14, µετά τη λέξη «καθορίζονται» προστίθεται η φράση «η διαδικασία και τα κριτήρια αξιολόγησης καθώς
και» και η λέξη «µεταγενέστερα» διαγράφεται.
Στο άρθρο 2 παρ. 3, στην υποπαράγραφο ζα’ στο δεύτερο
εδάφιο η λέξη «τεσσάρων» αντικαθίσταται µε τη λέξη «τριών» και
το τρίτο εδάφιο της ίδιας υποπαραγράφου διαγράφεται.
Ο Υπουργός
Μιχάλης Χρυσοχοΐδης»)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Παρακαλώ να διανεµηθούν στους κυρίους συναδέλφους.
Το λόγο έχει ο Βουλευτής στο ΠΑΣΟΚ στο Νοµό Μαγνησίας,
κ. Καρτάλης.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΤΑΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, νοµίζω ότι η συζήτηση του συγκεκριµένου νοµοσχεδίου αποτυπώνει µε πάρα πολύ καθαρό τρόπο πώς πρέπει
να νοµοθετεί η Βουλή. Θα µπορούσε να είναι ένα πάρα πολύ
καλό σεµινάριο για τον τρόπο µε τον οποίο έρχεται ένα νοµοσχέδιο στη Βουλή. Έρχεται δηλαδή έγκαιρα, χωρίς να αιφνιδιάζονται οι Βουλευτές, τεκµηριωµένα, συζητείται εντατικά στις
επιτροπές οι οποίες έχουν τη δυνατότητα να τροποποιήσουν διατάξεις του νοµοσχεδίου προφανώς προς τη σωστή κατεύθυνση,
συνοδεύεται µε πολύωρη παρουσία του αρµόδιου Υπουργού και
των συνεργατών του και αποτυπώνει µία εντυπωσιακή συναντίληψη για τον τελικό στόχο που είναι η ανάπτυξη της χώρας. Νοµίζω ότι αυτό ήταν ένα πολύ µεγάλο κέρδος στο ξεκίνηµα της
νέας χρονιάς, έτσι όπως όλοι θέλουµε να είναι το κοινοβουλευτικό έργο.
Όσον αφορά το νόµο αυτόν καθ’ αυτόν είναι προφανές, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι η χώρα µας κινείται επάνω σε δύο
πυλώνες ή οφείλει να κινηθεί. Ο πρώτος πυλώνας είναι η δηµοσιονοµική εξυγίανση και ο δεύτερος πυλώνας είναι η ανάπτυξη.
Ο ένας πυλώνας τροφοδοτεί τον άλλον, είναι αλληλοσυµπληρούµενοι. Ο ένας πυλώνας δεν µπορεί να είναι χωρίς τον άλλον
πυλώνα. Και γιατί αυτό; Γιατί πρέπει µε την ανάπτυξη να αποφύγουµε τη συρρίκνωση του Ακαθάριστου Εγχωρίου Προϊόντος και
ταυτοχρόνως να δροµολογήσουµε τις συνθήκες µέσα από τις
οποίες θα δαµάσουµε το δηµόσιο χρέος που είναι πραγµατικά
αυτό που δηµιουργεί την κρίση στη χώρα µας.
Ο τρόπος µε τον οποίο µειώνεις το δηµόσιο χρέος είναι δηµιουργώντας συνθήκες επενδυτικές, δηµόσιες και ιδιωτικές, µε
σκοπό σταδιακά το δηµόσιο χρέος να φτάσει στο 100% του ΑΕΠ,
περίπου δηλαδή το 2020 µε τους στόχους που έχει η σηµερινή
Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ. Αυτό, λοιπόν, για να γίνει θα πρέπει να
υπάρχει µία αύξηση των δηµοσίων επενδύσεων, µία αύξηση των
πιστώσεων που διατίθενται για αναπτυξιακές πρωτοβουλίες
επενδυτικού χαρακτήρα, πολλαπλασιαστικές µε βασικό κριτήριο
αν η επένδυση παράγει πολλαπλασιαστικά αποτελέσµατα, αυτό
δηλαδή που λέµε ισχυρή πολλαπλασιαστικότητα στην επένδυση.
Νοµίζω ότι το νοµοσχέδιο κινείται στη σωστή κατεύθυνση και
πρωτογενώς και µε όλες τις διορθώσεις και συµπληρώσεις που
έγιναν και αυτό βοηθά στη σταδιακή ανάκαµψη της εθνικής οικονοµίας και στην σταδιακή εξισορρόπηση του προβλήµατος του
δηµοσίου χρέους.
Όµως, το νοµοσχέδιο κινδυνεύει να χαθεί σε ένα άλλο πρόβληµα που δεν είναι βέβαια σηµερινό και δεν είναι συναρτούµενο
µε το νοµοθετικό έργο του σηµερινού Υπουργείου. Σήµερα
έχουµε ένα πρόβληµα στο χωροταξικό και πολεοδοµικό καθεστώς της χώρας που επηρεάζει τις επενδύσεις. Πολλές επενδύσεις σταµατούν, επειδή ακριβώς το χωροταξικό και πολεοδοµικό
πλαίσιο είναι ατελές ή είναι, αν θέλετε, εξαιρετικά συγκεχυµένο
µε αποτέλεσµα οι αδειοδοτήσεις να πολλαπλασιάζονται χρονικά
και να επιδεινώνουν και να δυσχεραίνουν τις επενδυτικές πρωτοβουλίες.
Σήµερα που µιλάµε, κύριε Υπουργέ, ο επενδυτής που θέλει να
κάνει µία δραστηριότητα σε µία περιοχή δεν έχει τη βοήθεια δύο
βασικών και απαρέγκλιτων εργαλείων της ελληνικής νοµοθεσίας,
του Συµβουλίου Χωροταξίας (ΣΧΩ) και της Επιτροπής Αρχιτε-
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κτονικού Ελέγχου (ΕΠΑΕ). Γιατί η µεταφορά µας στο σύστηµα
του «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ» ακόµη δεν έχει εξειδικεύσει εάν αυτά τα εργαλεία που ήταν παλαιά στις νοµαρχίες, θα µεταφερθούν στις
περιφέρειες τις αιρετές ή τις αποκεντρωµένες. Αντιλαµβάνεσθε,
λοιπόν, τι συσσώρευση αιτήσεων ως προς την έγκρισή τους µπορεί να δηµιουργήσει ένα δευτερογενές ζήτηµα, το οποίο δεν συναρτάται µε το νοµοθετικό περιεχόµενο του νοµοσχεδίου, αλλά
προφανώς µε την αγωνία που έχουµε όλοι να υπάρξει ουσιαστική
ανάπτυξη στη χώρα µας.
Το επόµενο σηµείο που θα ήθελα να τονίσω, είναι το ζήτηµα
του περιβάλλοντος. Επειδή έχει γίνει πάρα πολλή συζήτηση τελευταία για το θέµα του περιβάλλοντος, είναι προφανές ότι θα
πρέπει να διασφαλίσουµε µε κάθε τρόπο την ισόρροπη σχέση
µεταξύ περιβάλλοντος και ανάπτυξης. Είναι προφανές επίσης,
ότι δεν πρέπει να δεχθούµε τη λογική που ορισµένοι υποστηρίζουν, ότι σε εποχές οικονοµικής κρίσης η προστασία του περιβάλλοντος είναι πολυτέλεια. ∆εν µπορούµε να µπούµε σε αυτές
τις λογικές. Είναι λογικές συντηρητικές, πολύ ρηχές και δεν αντέχουν στο χρόνο.
Βεβαίως, πρέπει να δούµε ότι όταν µία επένδυση παρακολουθεί την περιβαλλοντική νοµοθεσία, τότε πολλαπλασιάζεται ο χρόνος υλοποίησής της. Όταν παρεκκλίνουµε από την περιβαλλοντική νοµοθεσία, τότε η επένδυση ή σταµατά ή επιβραδύνεται. Άρα, το ζήτηµα είναι να βρούµε εκείνους τους µηχανισµούς
που θα κάνουν ταχύτερη τη γραφειοκρατία, θα ενισχύσουν το
χωροταξικό πλαίσιο της χώρας, θα βελτιώσουν τα πολεοδοµικά
καθεστώτα και θα δηµιουργήσουν, αν θέλετε, τη βάση αναφοράς πάνω στην οποία θα κινηθεί το πλαίσιο για την υποστήριξη
και την υλοποίηση των επενδύσεων.
Οι επενδύσεις αυτές καθ’ αυτές θα πρέπει –βεβαίως, δεν
αφορά κάθε µία χωριστά- να παρακολουθούν και τις εντολές της
περιβαλλοντικής νοµοθεσίας, αλλά και τις τάσεις που αναπτύσσονται, κύριε Υπουργέ. Γνωρίζετε –διότι έχετε διατελέσει Υπουργός σε αυτό το Υπουργείο- ότι σταδιακά κινούµενοι προς το 2013
θα υπάρχει µία επιβάρυνση πολλών επιχειρήσεων µε βάση το διοξείδιο του άνθρακα που θα παράγουν. Είναι προφανές, λοιπόν,
ότι µία επιχείρηση όταν µάλιστα ενισχύεται χρηµατοδοτικά από
το ελληνικό κράτος για να κάνει την επένδυση, θα πρέπει να παρακολουθεί και αυτές τις δραστηριότητες για να µπορεί να ανταγωνιστεί και την επόµενη ηµέρα, γιατί διαφορετικά θα έχουµε το
πρόβληµα που έχει σήµερα η ∆ΕΗ, που το 2013 θα πρέπει να δαπανήσει 800.000.000 ευρώ για να αγοράσει τα πενήντα εκατοµµύρια τόνους διοξειδίου του άνθρακα ως δικαιώµατα εκποµπής
αερίων θερµοκηπίου.
Γιατί το λέω αυτό; Γιατί θα ήθελα να κάνω µία σειρά από συγκεκριµένες παρατηρήσεις στα άρθρα του νοµοσχεδίου που νοµίζω ότι συνάδουν µε τα χαρακτηριστικά που ανέφερα προηγουµένως.
Στο άρθρο 1 έχετε πολλές εξαιρέσεις και ορθώς τις έχετε, αν
και βεβαίως στη πορεία της συζήτησης προσετέθησαν κάποιες
δραστηριότητες, όπως για τους παραδοσιακούς οικισµούς που
θα µετατραπούν σε ξενοδοχεία τριών αστέρων. Βεβαίως αυτό
είναι πολύ θετικό.
Όµως, κύριε Υπουργέ, ενώ εξαιρούνται σωστά οι κατασκευαστικές εργασίες και οι εργασίες αρχιτεκτόνων και πολιτικών µηχανικών, νοµίζω ότι θα άξιζε τον κόπο να υπάρχει η δυνατότητα
ενίσχυσης επενδυτικών δραστηριοτήτων που οδηγούν σ’ αυτό
που λέµε «ενεργειακά φιλικό σπίτι», δηλαδή το σπίτι ή το κτήριο
µηδενικής ή και θετικής ενέργειας.
Αυτή είναι µία τελείως διαφορετική αντίληψη που µπαίνει µέσα
στη ζωή των ανθρώπων και συναρτάται προφανώς και µε την
αναθεώρηση του ΓΟΚ, του Γενικού Οικοδοµικού Κανονισµού. Νοµίζω ότι αυτό είναι κάτι που θα άξιζε το κόπο να το δούµε. Αν δεν
υπάρχουν περιθώρια σ’ αυτό το σχέδιο νόµου, είµαι βέβαιος ότι
θα το αντιµετωπίσετε θετικά το επόµενο διάστηµα.
Στο άρθρο 3 παράγραφος 1 θεωρώ –το είχα πει και στην επιτροπή- ότι είναι αναγκαίο να υπάρχει δυνατότητα επιχορήγησης
ή, αν θέλετε, ενίσχυσης µιας επιχείρησης, µιας επένδυσης και
για την αγορά ή για την εγκατάσταση κυρίως καθαρών τεχνολογιών και τεχνολογιών εξοικονόµησης ενέργειας, πόσω δε µάλιστα όταν στο άρθρο 10 µπαίνουν ως κριτήρια για την αξιολόγηση

4046

και οι καθαρές τεχνολογίες και οι τεχνολογίες για την εξοικονόµηση ενέργειας.
Στο άρθρο 5 θα ήθελα να καλωσορίσω τη συµπερίληψη, στη
διάταξη του νόµου, της δυνατότητας να επιχορηγούνται και
νησιά, τα οποία ανήκουν διοικητικά σε χερσαίες περιοχές µε το
µέγιστο ποσοστό.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι η πρώτη φορά που νοµοθέτης αντιλαµβάνεται ότι ένα νησί δεν είναι υποχρεωτικό να είναι
σε νησιωτική περιφέρεια, αλλά µπορεί να ανήκει και σε χερσαία
περιφέρεια και να δικαιούται αυξηµένης επιδότησης. Αυτό προφανώς αφορά τις Σποράδες, τη Σαµοθράκη, τη Θάσο, τα νησιά
του Αργοσαρωνικού και άλλες περιοχές.
Θα έλεγα, όµως, κύριε Υπουργέ, ότι θα άξιζε το κόπο το ποσοστό της ενίσχυσης, όπως γίνεται για τα νησιά και τις ΒΕΠΕ
κατά 5%, να αφορά και σε επενδύσεις οι οποίες προστατεύουν
αποτελεσµατικά το περιβάλλον.
Στο άρθρο 8, στην παράγραφο 2β’, υπάρχει µία σειρά από
προϋποθέσεις εκθέσεων που πρέπει να καταθέσει ο επενδυτής,
έτσι ώστε να µπορέσει να δικαιολογήσει την επένδυσή του. Θα
έλεγα ότι θα πρέπει να προσθέσει και µια ακόµα έκθεση, µε ποιο
τρόπο προστατεύει το περιβάλλον της περιοχής που φιλοξενεί
την επένδυση, αλλά και µε ποιο τρόπο, µε τις τεχνολογίες που
υποστηρίζει ότι θα χρησιµοποιήσει, µπορεί να παρακολουθήσει
αποτελεσµατικά τη περιβαλλοντική νοµοθεσία.
Είναι εξαιρετικά σηµαντικό να έχουµε την απόλυτη ισορροπία
µεταξύ περιβάλλοντος και ανάπτυξης. Είναι προς όφελος και των
δύο αυτών πυλώνων και νοµίζω ότι στο νοµοσχέδιό σας µπορείτε
να προσθέσετε διατάξεις που θα κάνουν αυτή την ισορροπία
αποτελεσµατικότερη και εναργέστερη.
Τέλος, θα ήθελα να προσθέσω κάτι στο άρθρο 14. Όταν αξιολογείται µία επιχείρηση για το αν παρακολούθησε τους όρους
για τους οποίους εγκρίθηκε η επιχορήγηση, η επένδυση, η επενδυτική ενίσχυση ή φοροαπαλλαγή, να προσθέσω και το κατά
πόσο τηρεί τους περιβαλλοντικούς όρους.
Αυτό θεωρώ ότι θα έπρεπε να είναι µία αυτόµατη προϋπόθεση,
πόσω δε µάλιστα αφού η έγκριση περιβαλλοντικών όρων είναι
και η προϋπόθεση για την αδειοδότηση επιχείρησης. Θα πρέπει,
λοιπόν, η αξιολόγηση της επένδυσης σε δεύτερη φάση, των χρηµάτων δηλαδή που έδωσαν οι Έλληνες φορολογούµενοι, να συναρτάται µε το κατά πόσο η επιχείρηση παρακολούθησε τις
εντολές που της έδωσε η διοίκηση για την προστασία του περιβάλλοντος και τη διαχείριση ενέργειας.
Κλείνω, κύριε Υπουργέ, λέγοντας ότι θα άξιζε το κόπο να εξετάσετε για µελλοντική νοµοθετική δραστηριότητά σας τη θέσπιση της λεγόµενης περιβαλλοντικής ενηµερότητας. ∆εν έχω
σκοπό να κάνω τη ζωή των επενδυτών δυσκολότερη, αλλά νοµίζω ότι όσο επιχειρούµε να κάνουµε ουσιαστική την ισορροπία
µεταξύ περιβάλλοντος και ανάπτυξης, θα άξιζε το κόπο να
έχουµε την περιβαλλοντική ενηµερότητα που θα συναρτάται µε
τη φορολογική ενηµερότητα.
Αυτό σηµαίνει ότι αν ένα πρόστιµο καταβάλλεται σε µια επιχείρηση, θα πρέπει να παρακολουθούµε αν αυτό το πρόστιµο ή
αυτή η ποινή, αν θέλετε, είχε διορθωτική παρέµβαση, αν η επιχείρηση έχει το κατάλληλο προσωπικό για να παρακολουθήσει
την προστασία του περιβάλλοντος και αν έχει τις κατάλληλες τεχνολογίες, αν τηρεί τους περιβαλλοντικούς όρους. Όλα αυτά να
συναρτώνται και µε το δικαίωµά της να διεκδικεί πιστώσεις από
την ελληνική πολιτεία για τις επενδύσεις.
Κύριε Υπουργέ, έχετε ένα πολύ καλό νοµοσχέδιο. Έγινε ακόµα
καλύτερο µε τη συνέργεια όλων των συναδέλφων από όλες τις
πτέρυγες της Βουλής. Νοµίζω ότι είναι ένα νοµοσχέδιο που αξίζει το κόπο να το ψηφίσουν όλες οι παρατάξεις, γιατί προάγει
την ανάπτυξη και δηµιουργεί ουσιαστικές συνθήκες διαφάνειας
και συµµετοχής πολλών παραγωγικών τάξεων στην ανάπτυξη της
χώρας.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω δυτικά θεωρεία, αφού
ξεναγήθηκαν στην έκθεση της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙ-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για την ιστορία του κτηρίου και τον
τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής τριάντα επτά µαθητές και µαθήτριες και δύο εκπαιδευτικοί από το 39ο Γενικό Λύκειο Αθήνας.
Η Βουλή τους καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Το λόγο έχει ο Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ στο Νοµό Αχαΐας κ.
Σπηλιόπουλος.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ολοκληρώνοντας τη συνεδρίαση αυτή και τη συζήτηση για το νέο αναπτυξιακό νόµο της
χώρας µας, µπορούµε πραγµατικά να πούµε ότι καταβλήθηκαν
προσπάθειες από όλες τις πλευρές και κυρίως από την πλευρά
της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου να γίνει ένας λειτουργικός
και αποδοτικός αναπτυξιακός νόµος.
Η συζήτηση πράγµατι είχε περιεχόµενο. Έγιναν διορθώσεις,
αλλαγές, συµπληρώσεις και πιστεύουµε ότι έγινε το καλύτερο,
στις παρούσες συνθήκες και µε τις δυνατότητες που έχει η οικονοµία µας σήµερα, για να έχουµε έναν καλό και λειτουργικό
νόµο.
Στη συγκυρία που ζούµε, µε τη µεγάλη οικονοµική κρίση και
την ύφεση που έχει η οικονοµία µας, ελπίζουµε και φιλοδοξούµε
όλοι αυτός ο νόµος να είναι το έναυσµα, να είναι το δόρυ της µεγάλης αναπτυξιακής προσπάθειας που πρέπει να καταβάλει η
χώρα µας από εδώ και πέρα, γιατί όλοι ξέρουµε ότι χωρίς την
ανάπτυξη δεν θα έχουµε αποτελέσµατα ούτε στη δηµοσιονοµική
προσαρµογή ούτε σ’ αυτά που προσδοκούµε στη συνέχεια. Πιστεύουµε, λοιπόν, ότι ο νόµος αυτός πράγµατι θα είναι ένας
καλός και αποτελεσµατικός νόµος.
Θέλω να κάνω δύο, τρεις παρατηρήσεις. Η πρώτη παρατήρηση –ακούστηκε και πριν από λίγο από τον συνάδελφο, τον κ.
Καρτάλη- έχει να κάνει µε τα διατηρητέα κτήρια ή τα κτήρια που
έχουν χαρακτηρισθεί παραδοσιακά σε παραδοσιακούς και άλλους οικισµούς και τα οποία µπορούν –και µπορούσαν και στο
παρελθόν- να µετατραπούν σε ξενώνες.
Χαίροµαι γιατί πραγµατικά έγινε δεκτό αυτό το αίτηµα που κατατέθηκε στη Βουλή. Πράγµατι µπορούν να ενταχθούν αυτές οι
περιπτώσεις στο νέο αναπτυξιακό νόµο. Γιατί νοµίζω ότι είναι σηµαντική αυτή η ρύθµιση; Γιατί έχει διπλά αποτελέσµατα. Το ένα
αποτέλεσµα είναι η διατήρηση της πολιτιστικής µας κληρονοµιάς
και το άλλο γιατί αυτές οι επιχειρήσεις, που µετατρέπονται σε
ξενώνες ή τουριστικά καταλύµατα, είναι αποδοτικές, είναι επιχειρήσεις που στέκονται στο χρόνο. Πιστεύω, λοιπόν, ότι ορθά
έγινε αυτή η συµπλήρωση στη συνέχεια.
Θέλω, επίσης, να κάνω µία µικρή παρατήρηση για τις περιφερειακές ενισχύσεις και την περιφερειακή σύγκλιση. ∆ιαβάζω και
στην έκθεση της Επιστηµονικής Επιτροπής για τις επισηµάνσεις
δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που λένε ότι ο βασικός όρος
και στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης που επιτρέπει τις ενισχύσεις σε επιχειρήσεις στη χώρα µας είναι η περιφερειακή σύγκλιση, να συγκλίνουν δηλαδή οι περιφέρειες της χώρας.
Εδώ είναι και το µεγάλο στοίχηµα. Σωστό είναι βέβαια να
υπάρξει κινητοποίηση της αναπτυξιακής διαδικασίας, αλλά ο
δεύτερος µεγάλος στόχος είναι να υπάρξει σύγκλιση των περιφερειών, γιατί αυτό το ακούµε χρόνια τώρα. ∆υστυχώς, όµως, η
ανάπτυξη της χώρας µας έχει χτιστεί στον ανατολικό άξονα, τον
άξονα Αθήνα-Θεσσαλονίκη.
Εδώ έχουν γίνει οι δραστηριότητες. ∆είτε και τους πίνακες,
ποιοι νοµοί είναι µε πολύ υψηλό κατά κεφαλήν εισόδηµα και ποιοι
είναι µε χαµηλό. Όλη η δυτική πλευρά της χώρας µας είναι µε
χαµηλά εισοδήµατα. Αυτό σηµαίνει ότι έχει υστέρηση.
Σκοπός, λοιπόν, του νόµου είναι βεβαίως να κινητοποιήσει την
ανάπτυξη, αλλά να υπάρξει και περιφερειακή σύγκλιση. Θεωρώ
θετικές και τις διορθώσεις που έκανε ο Υπουργός σχετικά και µε
την Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδος και το Νοµό Αχαΐας, ο οποίος
πράγµατι δικαιούται να είναι στην ανώτερη ζώνη των κινήτρων.
Κλείνω, κύριε Πρόεδρε, µε µία ακόµη αναφορά στο νόµο. Ο
νόµος αυτός ασφαλώς θα ήταν πιο λειτουργικός και πιο αποδοτικός αν ήταν καθορισµένες στη χώρα µας οι ζώνες οικιστικού
ελέγχου, δηλαδή να ξέρουµε τι χτίζουµε και πού. Θα θυµηθούµε

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΝH’ - 20 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011

αυτό που είχε πει πολλές φορές εδώ ο πρώην Υπουργός ΠΕΧΩ∆Ε της προηγούµενης κυβέρνησης κ. Σουφλιάς, ότι µε το γενικό χωροταξικό και τα ειδικά χωροταξικά ξέρουµε πια τι θα
χτίζουµε και πού.
Αυτό όµως δεν έχει γίνει πράξη. Το είχαµε τονίσει εδώ, ότι για
να µπορέσουµε να φθάσουµε σ’ αυτό το σηµείο θα χρειαστεί
πολύς κόπος, να γίνουν και άλλα πράγµατα, να γίνουν τα περιφερειακά σχέδια, τα γενικά πολεοδοµικά, οι ζώνες οικιστικού
ελέγχου, ούτως ώστε να φθάσουµε στο σηµείο που όλοι επιθυµούµε, δηλαδή να ξέρουµε τι χτίζουµε γενικότερα.
Θεωρώ πραγµατικά ότι αυτός ο νόµος µπορεί να µην είναι το
άπαν και να µην µπορεί να λύσει τα προβλήµατα της ανάπτυξης
στη χώρα µας, όµως είναι ένας καλός νόµος και πιστεύω ότι θα
βοηθήσει σ’ αυτήν τη φάση την προσπάθεια που καταβάλλει η
χώρα µας για την ανάπτυξη.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Κι εµείς ευχαριστούµε.
Το λόγο έχει ο Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ στο Νοµό Λευκάδας, κ.
Σπυροπάνος Μαργέλης.
ΣΠΥΡΟΠΑΝΟΣ ΜΑΡΓΕΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, κύριοι συνάδελφοι, κουβεντιάζουµε και θα ψηφίσουµε σε λίγο έναν πάρα πολύ
καλό νόµο, ένα νόµο ο οποίος είναι χρήσιµος στην προσπάθεια
που κάνει η χώρα µας να βγει από το οικονοµικό αδιέξοδο, από
την κρίση που τη µαστίζει, κι ένα νόµο που είναι και ευχάριστος
για τους συµπολίτες µας, γιατί έχουµε ψηφίσει κι άλλους νόµους,
χρήσιµους µεν νόµους αλλά µε επώδυνες συνέπειες για τους Έλληνες πολίτες.
Και είναι ένας πολύ καλός νόµος διότι έχει κάνει αποτίµηση
όλων όσων έχουν προσφέρει προηγούµενοι νόµοι, έχει κάνει
αποτίµηση όλης της λειτουργίας -και της αποτυχίας ακόµη- όλων
των προηγούµενων επενδυτικών νόµων, από το 1982 µέχρι και
το 2004. Έχει λάβει υπ’ όψιν του, λοιπόν, όλη τη λειτουργία
αυτών των νόµων. Έχει λάβει υπ’ όψιν του τις στρεβλώσεις που
δηµιουργήθηκαν, τις αδυναµίες που είχαν αυτοί οι νόµοι στην
πράξη, έχει λάβει υπ’ όψιν τα πενιχρά αποτελέσµατα που είχαν
όλοι οι προηγούµενοι επενδυτικοί νόµοι στη συνολική προσπάθεια για την αύξηση του ΑΕΠ της χώρας.
Έχει λάβει ακόµη υπ’ όψιν ότι όλα αυτά τα χρόνια δίναµε έµφαση, προτεραιότητα κυρίως στη δηµόσια δαπάνη. Επιδιώκαµε,
προσπαθούσαµε να αυξήσουµε το ΑΕΠ µεγιστοποιώντας τη δηµόσια δαπάνη και ελάχιστη σηµασία ή ελάχιστη φροντίδα δίναµε
στην ποιοτική διάρθρωση του ΑΕΠ.
Όλη αυτή η λειτουργία οδήγησε σε µια σειρά από αδιέξοδα.
Ο κόσµος άλλαξε εν τω µεταξύ. Ζούµε σ’ έναν κόσµο ανοιχτό,
χωρίς σύνορα, που οι αλλαγές είναι ταχύτατες. Έτσι λοιπόν
θεωρώ ότι αυτός ο νόµος έχει λάβει υπ’ όψιν του όλη αυτή την
κατάσταση. ∆ηλαδή είναι ένας νόµος που ανταποκρίνεται στις
ανάγκες της πραγµατικότητας, της ελληνικής κοινωνίας, της ελληνικής οικονοµίας, αλλά και της παγκοσµιοποιηµένης αγοράς
ακόµα.
Έτσι βλέπουµε ότι σ’ αυτόν το νόµο δίνεται πλέον προτεραιότητα σε στοιχεία, στόχους και επιλογές που δεν δίνονταν σε
προηγούµενους νόµους, όπως είναι η καινοτοµία, η ενσωµάτωση
των αποτελεσµάτων της έρευνας στις αναπτυξιακές µας προσπάθειες και η αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτηµάτων που
-δόξα τω Θεώ- έχει όλη η χώρα µας και κυρίως η ελληνική περιφέρεια, η ελληνική επαρχία. Βλέπουµε στα χαρακτηριστικά του
νόµου µερικές σηµαντικές αλλαγές, καινοτοµίες, θα έλεγα.
Πρώτα απ’ όλα έρχεται και βάζει χρονοδιάγραµµα για όλους:
χρονοδιάγραµµα για το κράτος, χρονοδιάγραµµα για τους ιδιώτες. Γιατί µέχρι σήµερα η έννοια του χρονοδιαγράµµατος για το
κράτος δεν υπήρχε πουθενά. Ίσως στην εκτέλεση των ολυµπιακών έργων είχαµε ένα χρονοδιάγραµµα, που έστω και την τελευταία στιγµή, λόγω της ανάγκης να γίνουν οι Ολυµπιακοί
Αγώνες, καταφέραµε να το πετύχουµε. ∆υστυχώς όµως δεν χρησιµοποιήσαµε αυτή την εµπειρία στη συνέχεια. Πήγε χαµένη.
Τώρα λοιπόν έχουµε χρονοδιάγραµµα τόσο για το κράτος, όσο
και για τους ιδιώτες που θέλουν να επενδύσουν.
Κάθε Απρίλιο θα εκδηλώνουν το ενδιαφέρον τους, κάθε Οκτώβρη θα επαναλαµβάνουν το ενδιαφέρον τους όσοι θέλουν να
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επενδύσουν και σε έξι µήνες το κράτος οφείλει να δίνει απαντήσεις. Αυτό θεωρώ ότι είναι µια σηµαντική τοµή. Βέβαια µένει να
δούµε, να επαληθευθεί, ότι το κράτος θα σεβαστεί αυτήν την
υποχρέωση που απορρέει από αυτόν το νόµο.
∆εύτερη σηµαντική τοµή νοµίζω ότι είναι τα κριτήρια αξιολόγησης, τα κριτήρια µε βάση τα οποία θα επιλεγεί η µία ή η άλλη
επένδυση. Τα κριτήρια αυτά είναι ποσοτικοποιηµένα. Μιλάµε δηλαδή για αντικειµενικά κριτήρια, µιλάµε για διαφάνεια.
Τρίτο σηµαντικό στοιχείο είναι το ότι φεύγουµε πλέον από τη
λογική της επιχορήγησης στο κεφάλαιο και πάµε σε µια άλλη λογική, πιο σύνθετη, αλλά νοµίζω πιο χρήσιµη για την περίοδο που
ζούµε. Πάµε στη λογική του να αντικαταστήσουµε την επιχορήγηση στο κεφάλαιο µε ένα µέρος της επιχορήγησης στο κεφάλαιο σε κάποιες επενδύσεις, επιδότηση στο κόστος της
χρηµατοδοτικής µίσθωσης και, τέλος, φορολογικές απαλλαγές,
που είναι πάρα πολύ σηµαντικό. Έτσι, µ’ αυτόν τον τρόπο θα πετύχουµε να επιδοτήσουµε και να ενισχύσουµε βιώσιµες επενδύσεις. ∆ιότι καθένας που θα ζητήσει να ενταχθεί στον αναπτυξιακό
νόµο θα πρέπει να έχει κάνει καλά τους λογαριασµούς του, να
έχει µελετήσει καλά τα πράγµατα, ώστε η επιχείρηση που θα στήσει να είναι βιώσιµη, διότι τα οφέλη θα τα έχει αφού «ζήσει» η
επιχείρησή του.
Και βέβαια ο αναπτυξιακός νόµος βλέπουµε ότι έχει ουσιαστικά έναν πολυδιάστατο χαρακτήρα όσον αφορά στα επενδυτικά σχέδια που µπορούν να υπαχθούν στις δυνατότητές του.
Βεβαίως εγώ έχω µια ένσταση σ’ αυτό εδώ πέρα. ∆εν θα πρέπει
να λέγεται επί παντός του επιστητού και να υπάρχει τόσο µεγάλη
ευρύτητα. Θα πρέπει, µε ευθύνη του κράτους, να προσδιοριστούν εκείνοι οι τοµείς στους οποίους θα δώσουµε προτεραιότητα, εκείνοι οι κλάδοι της οικονοµίας τους οποίους θα
θελήσουµε να ενισχύσουµε και θα καλέσουµε τους επενδυτές να
έρθουν και να κάνουν τις επενδύσεις τους.
Ένα άλλο πολύ σηµαντικό στοιχείο νοµίζω ότι είναι η πρόβλεψη που υπάρχει στο νόµο και η δέσµευση της Κυβέρνησης
και του Υπουργού Οικονοµίας, να έρχεται στις αρχές κάθε χρόνου στη Βουλή και να δίνει µία έκθεση, να κάνει έναν απολογισµό για το τι έγινε την προηγούµενη χρονιά, για το πόσες
επενδύσεις υπαχθήκανε, σε ποιους κλάδους υπαχθήκανε, τι αποτελέσµατα είχαν, τι προσδοκούµε, και εν τέλει, µε βάση αυτήν
την εµπειρία και µε τη συνδροµή της Βουλής, να γίνουν κι οι αναγκαίες διορθωτικές κινήσεις.
Ένα ακόµη τελευταίο σηµαντικό στοιχείο είναι ότι πλέον δεν
θα ανοίγει η πρόσκληση «ελάτε, όσες αιτήσεις θέλετε κάντε» και
εις το διηνεκές θα τις ελέγχουµε και θα δούµε αν έχουµε τη δυνατότητα να τις ικανοποιήσουµε. Υπάρχει προϋπολογισµός. Και
αυτό είναι πάρα πολύ σωστό. Συγκεκριµένος, λοιπόν, προϋπολογισµός κάθε φορά, µε συγκεκριµένους στόχους. Οπότε για να
ενταχθεί πλέον κάποιος θα πρέπει να είναι ανταγωνιστικός µεταξύ των άλλων υποψηφίων που επιθυµούν να ενταχθούν στον
αναπτυξιακό νόµο.
Θέλω όµως µε την ευκαιρία να πω και ορισµένα άλλα πράγµατα που θεωρώ ότι είναι κρίσιµα. Το πρώτο είναι το εξής. Ο αναπτυξιακός νόµος είπαµε ότι είναι ένας πολύ καλός νόµος κι έχει
πολύ καλά εσωτερικά χαρακτηριστικά. Θεωρώ όµως ότι είναι σηµαντικότερο ακόµα το ότι δεν είναι αποσπασµατικός, δεν είναι
µια αποσπασµατική κίνηση, απόφαση, πρωτοβουλία της Κυβέρνησης. Θεωρώ δηλαδή ότι αυτός ο νόµος εντάσσεται κι αποτελεί τµήµα µιας συνολικής προσπάθειας, µιας συνολικής δέσµης
µέτρων, προκειµένου να βοηθήσουµε τη χώρα να βγει από το
αδιέξοδο προσδοκώντας ένα καλύτερο µέλλον. Έτσι βλέπουµε
ότι είναι τµήµα, ότι αυτός ο αναπτυξιακός νόµος εντάσσεται σε
µια συστηµικότητα, θα έλεγα. Αναφέρω λοιπόν εδώ το Ελληνικό
Ταµείο Επιχειρηµατικότητας και Ανάπτυξης, αναφέρω τα 2 δισεκατοµµύρια, που γίνεται µία προσπάθεια από την Ευρωπαϊκή
Τράπεζα Επενδύσεων µέσω των τραπεζών να περάσουν και να
ενισχύσουν τις ελληνικές επιχειρήσεις, αναφέρω τη δέσµευση
της Κυβέρνησης, και προσωπικά του Υπουργού, να επιταχύνει
τις διαδικασίες για την απορρόφηση του ΕΣΠΑ. Αναφέρω ακόµη
τις διαδικασίες ταχείας αδειοδότησης. Fast track έχουµε συνηθίσει να το λέµε. Και θα ήθελα, κύριε Υπουργέ, να προσθέσω
ακόµη ότι καλό είναι σ’ αυτήν την προσπάθεια και σ’ όλη αυτή τη
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δέσµη να ζητήσουµε και τη συµβολή αυτών που όλα τα προηγούµενα χρόνια, µ’ αυτό το σύστηµα, όπως ανεπτύχθη, το στρεβλό, κέρδισαν χρήµατα, που έχουν σήµερα πολλά χρήµατα, να
τους καλέσουµε να βοηθήσουν, να «βάλουν πλάτη», να κάνουν
επενδύσεις, να συµβάλουν στη συνολική προσπάθεια.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ την ανοχή σας για λίγο.
Το επόµενο που θέλω να πω είναι ότι πρέπει να δούµε σε ποιο
κλίµα γίνεται αυτή η συνολική προσπάθεια της Κυβέρνησης. Τι
θέλω να πω; Υπάρχει µια σύγχυση στον κόσµο, υπάρχει µια ανασφάλεια και υπάρχει και µια φοβία. Μάλιστα από κάποιους λέγεται ότι προσπαθούµε να επενδύσουµε στη στρατηγική του
φόβου. Αυτή είναι αδιέξοδη στρατηγική όµως και ενδεχοµένως
να µην το κάνουµε συνειδητά. Όµως δυστυχώς ενισχύεται αυτή
η αντίληψη και από τη λειτουργία ορισµένων Μέσων Μαζικής
Ενηµέρωσης και ορισµένων δηµοσιογράφων, οι οποίοι µε τον
έναν ή τον άλλο τρόπο κυριολεκτικά τροµοκρατούν τον κόσµο
και εντείνουν ένα κλίµα ανασφάλειας. Εγώ λέω ότι θα πρέπει µε
τις πρωτοβουλίες µας να δηµιουργήσουµε µια ελπίδα, µια προοπτική, να δηµιουργήσουµε δηλαδή µια ασφάλεια. ∆ιότι σήµερα
παρατηρούµε ότι ο κάθε Έλληνας λειτουργεί µε µία φοβική
στάση τόσο απέναντι στην καταναλωτική του λειτουργία και συµπεριφορά, όσο και απέναντι στην επιχειρηµατική του δραστηριότητα. Πρέπει, λοιπόν, να δηµιουργήσουµε µια ελπίδα, να
δηµιουργήσουµε ένα καινούργιο εθνικό σχέδιο, µια καινούργια
εθνική αφήγηση, ένα µύθο, ένα όραµα για τη χώρα µας, που θα
συνεγείρει όλους τους Έλληνες και όλες τις δηµιουργικές δυνάµεις του τόπου µας.
Το επόµενο που θέλω να πω πριν τελειώσω είναι ότι θα πρέπει να πατάξουµε, να µειώσουµε τη γραφειοκρατία. Σήµερα προσπαθεί κάποιος να κάνει µια επένδυση κι ο χρόνος που απαιτείται
για τις αδειοδοτήσεις µερικές φορές ακυρώνει και την προσπάθεια.
Πρέπει λοιπόν να δούµε πραγµατικά τι θα κάνουµε. Να αντιληφθούµε ότι σήµερα οι αδειοδοτήσεις για τις επενδύσεις αργούν πάρα πολύ. Και εδώ δεν τίθεται θέµα αν οι αδειοδοτήσεις
θα είναι σε βάρος του περιβάλλοντος -προφανώς στo πλαίσιo
της προστασίας του περιβάλλοντος- αλλά, άλλο προστατεύω το
περιβάλλον και άλλο δεν αποφασίζω. Άλλο κάνω τρία και τέσσερα χρόνια να πάρω αποφάσεις, να δώσω τις περιβαλλοντικές
αδειοδοτήσεις. Και στο τέλος ενδεχοµένως, να µην τις δώσω και
ποτέ. Πρέπει ακόµα να µειωθεί η γραφειοκρατία για να βοηθήσει
τι; Έχουµε καταλάβει όλα τα προηγούµενα χρόνια, ότι δεν αρκεί
µόνο να αυξήσουµε τις δηµόσιες επενδύσεις, τις ιδιωτικές επενδύσεις, τη δηµόσια δαπάνη. Πρέπει και το ξέρουµε –είναι βασικός οικονοµικός κανόνας- να δούµε και τη στόχευση. Και να
επιµείνουµε στη στόχευση της κάθε επένδυσης τελικά. Αλλά πώς
θα πάµε στη στόχευση, εάν δεν περιοριστεί η γραφειοκρατία;
Πώς θα µπορέσουµε να κάνουµε αυτό που είναι αναγκαίο σήµερα να µετακινηθούν παραγωγικοί συντελεστές -που είναι το
κεφάλαιο, η εργασία, η επιχειρηµατικότητα- από τον έναν κλάδο
της οικονοµίας στον άλλο κλάδο της οικονοµίας, αν δεν βελτιωθεί η κατάσταση µε τη γραφειοκρατία και δεν βοηθήσουµε ως
κράτος, τους επενδυτές; Και το πόσο αναγκαίο είναι να το κάνουµε αυτό, πιστεύω ότι όλοι το έχουµε αντιληφθεί σήµερα. Εγώ
θυµάµαι και αναφέρω το παράδειγµα της «ΝΟΚΙΑ» η οποία ήταν
µια εταιρεία εµπορίας ξυλείας. Όταν διαπίστωσε πλέον ότι δεν
περπατάει, ότι τα κέρδη της µειώνονται, ότι ο κλάδος δεν έχει
ενδιαφέρον, έκανε αυτή τη µετακίνηση λοιπόν και πήγε στο γνωστό κλάδο της κινητής τηλεφωνίας, που όλοι ξέρουµε σήµερα τι
αποτελέσµατα έχει.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Το τελευταίο που θέλω να αναφέρω, είναι αυτό που αναφέρθηκε πριν ο συνάδελφος, κ. Κωνσταντίνος Σπηλιόπουλος, ότι δηλαδή για να γίνουν επενδύσεις, για να βελτιστοποιηθεί το
αποτέλεσµα της προσπάθειας, που καταβάλλει το κράτος ως δηµόσιος ή ιδιωτικός τοµέας θα πρέπει να λύσουµε και προβλήµατα που έχουν σχέση µε τον καθορισµό χρήσεων γης, µε το
χωροταξικό, µε τα ΣΧΟΑΠ, µε τα σχέδια πόλης. ∆εν µπορεί δη-
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λαδή να χρειάζονται δεκαπέντε, είκοσι χρόνια για να εγκριθεί
ένας πολεοδοµικός σχεδιασµός και άλλα τόσα ενδεχοµένως για
να υλοποιηθεί στην πράξη. Πρέπει όλα αυτά να τα δούµε γιατί
αν δεν τα δούµε αυτά όση προσπάθεια και να κάνουµε δεν θα
έχει το επιδιωκόµενο αποτέλεσµα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Ολοκληρώστε, κύριε
συνάδελφε.
ΣΠΥΡΟΠΑΝΟΣ ΜΑΡΓΕΛΗΣ: Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε
και ζητώ συγγνώµη.
Πιστεύω ότι αν πορευτούµε µε πίστη και µε αυτοπεποίθηση
στις δυνατότητες και τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα, που έχει ο
τόπος µας θα πετύχουµε. Και θα εκπλαγούµε θετικά κιόλας από
τα αποτελέσµατα αυτής της προσπάθειας.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Το λόγο έχει, ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, κ. Παναγιώτης Λαφαζάνης.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Αν έχει ένα καλό η συζήτηση που
κάνουµε αυτές τις µέρες για τον αναπτυξιακό νόµο, νοµίζω ότι
αυτό µπορεί να εντοπιστεί στο εξής: Αυτό που αντιλαµβανόµαστε
όλοι σε αυτήν την Αίθουσα πλέον είναι ότι το πρόβληµα της
χώρας µας δεν είναι πρόβληµα δηµοσιονοµικό.
Αν θέλετε, θα ήθελα λίγο την προσοχή σας ή τουλάχιστον να
µην υπάρχει τέτοιος θόρυβος, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Κύριε Υπουργέ, θα
πρέπει να ακούτε τον κ. Λαφαζάνη.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Αν θέλετε, λίγο την προσοχή σας
ή τουλάχιστον…
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪ∆ΗΣ (Υπουργός Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας): Ένα λεπτό, µιλάµε για ένα σοβαρό
ζήτηµα.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Πάρα πολύ σοβαρό, αλίµονο!
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪ∆ΗΣ (Υπουργός Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας): Σας ακούω, κύριε Λαφαζάνη, έρχοµαι σε ένα λεπτό, περιµένετε.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Σας περιµένω.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): ∆εν µπορεί να περιµένει, υπάρχει ο Υφυπουργός ο οποίος ακούει. Συνεχίστε, κύριε
Λαφαζάνη.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Εντάξει, κύριε Πρόεδρε. Μήπως
δεν πρέπει να συνεχίσω; ∆εν µπορώ να µιλήσω έτσι.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Α, έχετε πρόβληµα να
µιλήσετε;
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙ∆ΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙ∆ΟΥ: Είναι διαδικασία αυτή
όπως γίνεται, κύριε Πρόεδρε;
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Συνεχίστε, κύριε Λαφαζάνη.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: ∆εν πειράζει, κύριε Πρόεδρε,
έχω ακόµα έξι λεπτά. ∆εν µπορώ να µιλήσω, δεν γίνεται.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙ∆ΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙ∆ΟΥ: ∆εν µπορεί να µιλήσει
έτσι, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): ∆ιευθετήθηκε το θέµα.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΜΟΙΡΙ∆ΗΣ: Θα µπορούσε να περιµένει µισό
λεπτό;
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): ∆εν µπορεί να περιµένει, κύριε Αµοιρίδη, δεν µπορεί να µιλήσει. ∆εν µιλάνε µόνο δύο
άνθρωποι!
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: ∆εν µπορώ όταν βλέπω ότι εδώ
µπροστά είναι όλοι και µιλάνε, τι να πω;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΜΟΙΡΙ∆ΗΣ: Είµαστε εδώ για εσάς.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Και έξω να πάτε, δεν έχω πρόβληµα.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Σαν παλιός συνδικαλιστής, θα πρέπει να κοιτάει τον άλλο στα µάτια, όταν µιλάει.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Ποτέ δεν µιλάω και γραπτώς.
∆εν είναι ανάγκη να µε παρακολουθεί ο άλλος, αλίµονο.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Συνεχίστε, κύριε Λαφαζάνη, θα σας µηδενίσω το χρόνο.
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ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Θα έλεγα λοιπόν ότι το πρόβληµα που αναδεικνύει -αν αναδεικνύει κάτι η σηµερινή συζήτηση- είναι ότι το πρόβληµα της χώρας δεν είναι δηµοσιονοµικό.
∆εν είναι πρόβληµα δηµοσιονοµικού ελλείµµατος. Και εποµένως
ακολουθούνται εντελώς λάθος συνταγές αν προσπαθήσουµε να
δούµε το πρόβληµα της χώρας ως δηµοσιονοµικό και να εφαρµόσουµε ανάλογες κατεδαφιστικές πολιτικές σαν και αυτές που
εφαρµόζονται, πρώτα απ’ όλα, µε το µνηµόνιο.
Η συζήτηση αυτή αν αναδεικνύει κάτι, είναι ότι το πρόβληµα
της χώρας είναι πρώτα απ’ όλα και κυρίως πρόβληµα παραγωγικό, πρόβληµα τεχνολογικό. Αν δεν το αντιµετωπίσουµε αυτό το
πρόβληµα, τότε τα δηµοσιονοµικά προβλήµατα θα εκτραχύνονται και στην προσπάθεια να τα αντιµετωπίσουµε και να µειώσουµε τα ελλείµµατα, θα ερηµώνουµε τη χώρα και παραγωγικά
και τεχνολογικά και κοινωνικά όπως κάνουµε σήµερα. ∆ιότι αυτό
πράττουµε σήµερα, έχουµε βάλει την πραγµατικότητα µε το κεφάλι κάτω. Και νοµίζουµε ότι αν κάνουµε αυτές τις κατεδαφιστικές πολιτικές για το έλλειµµα θα δώσουµε προοπτική στη χώρα.
Πώς θα αντιµετωπίσουµε όµως το παραγωγικό και τεχνολογικό πρόβληµα, το πρόβληµα παραγωγικής και τεχνολογικής
ανάπτυξης που έχει η χώρα; Και που σε τελευταία ανάλυση είναι
ένα πρόβληµα ταξικό βεβαίως, διότι για να αντιµετωπιστεί το παραγωγικό και τεχνολογικό έλλειµµα χρειάζεται η συσσώρευση
πλούτου που διαµορφώνεται σε αυτήν τη χώρα να κατευθυνθεί
σε αναπτυξιακούς προσανατολισµούς και κοινωνικούς προσανατολισµούς και όχι στις τσέπες ολίγων. Και όχι στο να διαµορφώνονται συσσωρεύσεις οι οποίες δεν έχουν καµµία σχέση µε
την παραγωγική της προοπτική.
Σε αυτό όµως το θέµα δεν απαντά ο αναπτυξιακός νόµος. Βεβαίως δεν θα αρκούσε ο αναπτυξιακός νόµος για να απαντήσουµε σε αυτό το πρόβληµα, αλλά θα µπορούσε να έχει µια
συνεισφορά. Πολύ φοβούµαι ότι ο αναπτυξιακός νόµος ως συνέχεια -µε κάποιες παραλλαγές βεβαίως και των προηγούµενων
αναπτυξιακών νόµων- δεν πρόκειται να συµβάλει στο παραµικρό
στο να αντιµετωπιστεί το αναπτυξιακό και παραγωγικό πρόβληµα
της χώρας. Και πολύ περισσότερο -παρ’ όλες τις φιλοδοξίες και
τις προθέσεις- δεν πρόκειται να συµβάλει στο οτιδήποτε για να
αντιµετωπιστεί το µεγάλο τεχνολογικό πρόβληµα, το µεγάλο τεχνολογικό έλλειµµα.
Και ο καινούργιος αναπτυξιακός νόµος βασίζεται σε µια λογική, η οποία είναι η ουσία όλων των αναπτυξιακών νόµων που
έχουν αποτύχει µέχρι σήµερα. Ποια είναι αυτή η λογική; Ότι
έχουµε ιδιώτες επενδυτές οι οποίοι σκοπεύουν να κάνουν επένδυση και τους προσφέρουµε κίνητρα και δυνατότητες να το κάνουν. Ποια είναι αυτά τα κίνητρα και οι δυνατότητες; Τους
δίνουµε είτε µέσω επιχορήγησης, επιδότησης δηµόσιο χρήµα,
είτε τώρα περισσότερο από πριν, λιγότερη επιχορήγηση και επιδότηση, αλλά τώρα περισσότερο από πριν φοροαπαλλαγές. ∆ηλαδή και στις δύο περιπτώσεις έχουµε είτε άµεσο ζεστό δηµόσιο
χρήµα είτε έµµεσο χρήµα, γιατί και οι φοροαπαλλαγές είναι δηµόσιο χρήµα που εµµέσως δίδεται.
Και το ερώτηµα είναι το εξής: Εγώ δεν παίρνω την οπτική
πλευρά που έχουµε εµείς. Εγώ θα πάρω την πλευρά ενός συστήµατος που λέγεται καπιταλιστικό. Ποιος βάζει λεφτά σε µια
επένδυση, χωρίς να συµµετέχει στο µετοχικό της κεφάλαιο; Που
ανακαλύφθηκε αυτή η πρωτοτυπία; Έχουµε το δηµόσιο να βάζει
λεφτά σε ένα επενδυτικό σχέδιο, χωρίς να συµµετέχει στο επενδυτικό κεφάλαιο. Αν δεν πάει καλά η επιχείρηση αυτή το δηµόσιο, έχασε τα λεφτά του. Αν πάει καλά η επένδυση τα κέρδη είναι
στον ιδιώτη.
Με συγχωρείτε είναι λογικές αυτές; Εγώ δεν µιλάω µε όρους
µιας άλλης οπτικής για την οικονοµία -την οποία έχουµε εµείς
προοδευτική και σοσιαλιστική οπτική για την οικονοµία- αλλά
σκεπτόµενος κανείς µε καπιταλιστικούς όρους, µε τους όρους
που δουλεύει ένα καπιταλιστικό σύστηµα, πώς είναι δυνατόν να
συµµετέχει κανείς στην επένδυση και να χάνει τα λεφτά του, αν
δεν πάει καλά και αν κερδίζει η επένδυση, αν πάει καλά, τότε τα
λεφτά να ανήκουν σε άλλον; Και πως είναι δυνατόν, µια κοινωνία
να βάζει λεφτά για επενδύσεις και από αυτές τις επενδύσεις οι
ωφεληµένοι τελικά, να είναι οι ιδιώτες και να µην έχει όφελος η
κοινωνία; Σε αυτό το ερώτηµα δεν απαντάτε. Εγώ δεν προτείνω
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αυτήν τη στιγµή βεβαίως, να το πράξετε. Είναι όµως ένα ερώτηµα, είναι µια αντίφαση. ∆ιότι, εγώ θα σας έλεγα δεν είναι δυνατόν να δίνεται δηµόσιο χρήµα είτε άµεσα είτε έµµεσα
προκειµένου να γίνονται ιδιωτικές επενδύσεις. ∆εν είναι δυνατόν.
Μια άλλη αντίληψη έπρεπε να δεσπόζει αυτήν την ώρα για την
ανάπτυξη. Ποια είναι η αντίληψη; Πρώτον, αναδιάρθρωση του
δηµοσίου χρέους µε επαναδιαπραγµάτευσή του. Αυτό είναι
άµεσο και επείγον. ∆εν το εξηγώ. Το έχω εξηγήσει πολλές φορές
από αυτό το Βήµα.
∆εύτερον, Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων. Θέλουµε ένα
άλλο Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων µε άλλο προσανατολισµό µε άλλα κριτήρια και σε άλλο ύψος. Ένα Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων µε ποιότητα και µε παραγωγικό τεχνολογικό
προσανατολισµό. Εσείς τι κάνετε; ∆ιαλύετε και αποσυνθέτετε το
Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων. Κάθε χρόνο κουτσουρεύετε. Και αυτήν τη στιγµή έχει φτάσει στον πάτο το Πρόγραµµα
∆ηµοσίων Επενδύσεων.
Τρίτον, το ΕΣΠΑ δεν αξιοποιείται παραγωγικά και για τεχνολογική καινοτοµία και ανάπτυξη της χώρας. Για το ΕΣΠΑ γίνεται
ένας αγώνας δρόµου κάθε φορά για να απορροφηθεί απλώς.
Απορρόφηση. Και µάλιστα απορρόφηση σε τέτοιους τοµείς και
σε τέτοιες κατευθύνσεις κατά πλειοψηφία, οι οποίοι δεν συνεισφέρουν στην παραγωγική και τεχνολογική ανασυγκρότηση της
χώρας. Εποµένως, δυο εργαλεία είναι υποβαθµισµένα σε λάθος
κατεύθυνση χωρίς ποιοτικό σωστό προσανατολισµό και δεν συνεισφέρουν ιδιαίτερα αυτή την περίοδο σε µια ανάπτυξη και µάλιστα ανάπτυξη διαφορετική.
Τέταρτον, οι τράπεζες για τις οποίες δεν γίνεται κουβέντα. Τι
θα γίνει µε τις τράπεζες; Για τις τράπεζες αυτήν την ώρα µια συνταγή υπάρχει. ∆εν υπάρχει καµµία άλλη. ∆είτε το φαινόµενο της
Ιρλανδίας, για το οποίο είπε κάποια πράγµατα και ο κ. Ροντούλης
πριν, διότι αυτά που είπε σχετίζονται µε την κατάρρευση των τραπεζών. ∆είτε και τι γίνεται και στην Ελλάδα. Πείτε µας τι γίνεται
µε αυτόν τον νόµο που εσείς ψηφίσατε για την διευθέτηση των
χρεών. Οι τράπεζες αυτήν τη στιγµή αποτελούν ένα τεράστιο
βάρος για την κοινωνία, τεράστιο βάρος στην οικονοµία, τεράστιο βάρος στην ανάπτυξη. Βεβαίως η κρίση των τραπεζών τροφοδοτείται από την κρίση του δηµοσίου, αλλά και η κρίση του
δηµοσίου διαµορφώνεται και από την κρίση των τραπεζών.
Αυτήν την ώρα έχουµε εθνικοποίηση του τραπεζικού συστήµατος, εθνικοποίηση του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος, όχι
για να παίξει ένα πελατειακό ρόλο που γνωρίσαµε ίσως παλιότερα αλλά για να παίξει ένα καινούριο αναπτυξιακό ρόλο. Σταµάτηµα των ιδιωτικοποιήσεων αντί για το πρόγραµµα που έχετε
κάνει, το οποίο είναι ένα πρόγραµµα επιδροµής και λεηλασίας
του δηµοσίου πλούτου και διαµόρφωση ενός νέου δηµόσιου
τοµέα ο οποίος θα είναι και σύγχρονος και αποτελεσµατικός και
θα αναλάβει έναν κρίσιµο ρόλο σε στρατηγικούς τοµείς της οικονοµίας, έτσι ώστε να συµβάλει και να παίξει ένα ρόλο, αν είναι
δυνατόν ατµοµηχανής, για µια νέα αναπτυξιακή πορεία.
Αυτά έπρεπε να συζητάµε αν θέλαµε να αντιµετωπίσουµε τη
σηµερινή κρίση.
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε, µια επιµέρους παρατήρηση που
όµως έχει µια αξία. «Απελευθερώνονται» υποτίθεται τα κλειστά
επαγγέλµατα. Ωραία λέξη το «απελευθερώνονται», διότι δεν απελευθερώνεται τίποτα. Αυτό που κάνετε είναι τα λεγόµενα κλειστά επαγγέλµατα να τα παραδίδετε σε µεγάλα εταιρικά µπλοκ
και σε λίγο σε πολυεθνικές εταιρείες µε τις γνωστές οδηγίες
Μπολκενστάιν για την απελευθέρωση των υπηρεσιών, οι οποίες
οδηγούν σε µεγάλα καρτέλ υπηρεσιών πανευρωπαϊκού χαρακτήρα. ∆ιότι αυτός είναι ο σχεδιασµός και σ’ αυτό υπακούει.
Κάνετε, λοιπόν, αυτή τη λεγόµενη δήθεν απελευθέρωση και
την παρουσιάζετε ως αναπτυξιακό υποτίθεται µέτρο. Αυτό το
µέτρο θα φέρει περισσότερη ανεργία, περισσότερη διάλυση των
ελεύθερων επαγγελµατιών ιδιαίτερα των µικρών και πολύ µικρών
επαγγελµατιών. ∆εν θα προσφέρει σε τίποτα στην ανάπτυξη της
χώρας και θα διαµορφώσει ακριβότερες υπηρεσίες. Ακριβότερες υπηρεσίες σε όλα. Ο παλιός µικρός επαγγελµατίας, ο πολιτικός µηχανικός, ο δικηγοράκος, που έκανε όλα αυτά που έκανε,
δεν θα υπάρχει στο µέλλον. Μπορεί όχι στο άµεσο. ∆εν θα υπάρ-
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χει. Και αυτό που θα υπάρχει είναι πανάκριβες υπηρεσίες από
διάφορες εταιρείες. Αυτό το έχουµε δει σε πολλούς κλάδους
δήθεν απελευθερωµένους και έχουν οδηγήσει τα πράγµατα από
το κακό στο χειρότερο. Αλλά εγώ θα σας αναφέρω ένα παράδειγµα: τους αυτοκινητιστές.
Οι αυτοκινητιστές έκαναν µεγάλο αγώνα για να κρατήσουν τη
µικρο-ιδιοκτησία τους την οποία απαλλοτριώσατε σε µια νύχτα.
Αυτό κάνατε στην ουσία µε τους αυτοκινητιστές. Απαλλοτριώσατε την περιουσία τους. Όχι των τραπεζών, όχι µε των µεγάλων
επιχειρηµατικών οµίλων αλλά των µικρο-ιδιοκτητών. Και τους είπατε ότι θα τους βοηθήσετε µε ειδικές διατάξεις στον αναπτυξιακό νόµο, προκειµένου να επιβιώσουν και να µπορέσουν να
ενταχθούν σε αυτόν το νέο πλαίσιο που λέτε των ανωνύµων εταιρειών αυτοκινητιστών. Περίεργο πράγµα, ανώνυµες εταιρείες και
αυτοκινητιστές. ∆εν το κατάλαβα γιατί δεν µπορεί ο άλλος να
είναι ατοµική επιχείρηση και να µπορέσει να παίξει το ρόλο του.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Πρέπει να ολοκληρώσετε.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Ολοκληρώνω.
∆εν βλέπω καµµιά ειδική ρύθµιση γι’ αυτόν τον κόσµο ο οποίος
σήµερα χαροπαλεύει και δεν έχει που την κεφαλήν κλίναι και δεν
έχει καµµία προοπτική. ∆εν βλέπω καµµία ειδική ρύθµιση στον
αναπτυξιακό σας νόµο για τους µικρούς αυτοκινητιστές, αυτούς
που έχουν µισή άδεια φορτηγού, µια άδεια φορτηγού, δυο άδειες
φορτηγού και αυτήν τη στιγµή δεν σταυρώνουν µεροκάµατο. Και
εσείς πάτε και τους λέτε «πηγαίνετε να διαµορφώσετε ανώνυµες
εταιρείες». ∆εν βλέπω καµµία ειδική διάταξη, ώστε να συµβάλετε
για να µπορέσουν να σταθούν στα πόδια τους, αν µπορούν να
σταθούν, µε τα µέτρα που πήρατε.
Ελπίζω σ’ αυτό το θέµα, κύριε Υπουργέ, να έχω το σχόλιό σας
γιατί αφορά δεκάδες χιλιάδες µικρο-ιδιοκτήτες, οι οποίοι αυτή
τη στιγµή χαροπαλεύουν.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Ο κύριος Υπουργός
έχει το λόγο.
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪ∆ΗΣ (Υπουργός Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας): Κύριε Πρόεδρε, θα αναφερθώ εκτενώς στο τέλος της συζήτησης για όλα τα θέµατα που έχουν τεθεί
από τους συναδέλφους.
Απλά θέλω κατ’ αρχάς να κάνω µια διόρθωση. Έχω διανείµει,
κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ένα ιδιόχειρο έγγραφο –ελπίζω σε
λίγο να είναι και δακτυλογραφηµένο- µε κάποιες βελτιώσεις που
σας ανακοίνωσα προηγουµένως.
Θέλω να κάνω µια µικρή διόρθωση. Στο σηµείο 7, στο άρθρο
2, παράγραφος 3, στην υποπαράγραφο ζα’, στο δεύτερο εδάφιο, η λέξη «τεσσάρων» -τεσσάρων αστέρων δηλαδή- αντικαθίσταται µε τη λέξη «τριών». Η φράση «και το τρίτο εδάφιο της
ίδιας υποπαραγράφου διαγράφεται» να διαγραφεί. Αντ’ αυτού
να επανέλθουµε στην αρχική διατύπωση. Στο άρθρο 2, παράγραφος 3, στην υποπερίπτωση ζα’, της περίπτωσης ζ’, προστίθεται εδάφιο ως εξής: «εξαιρούνται επίσης οι επενδύσεις
µετατροπής παραδοσιακών ή διατηρητέων κτισµάτων σε ξενοδοχειακές µονάδες τουλάχιστον τριών αστέρων, καθώς και οι
επενδύσεις εκσυγχρονισµού ξενοδοχειακών µονάδων, που λειτουργούν σε παραδοσιακά ή διατηρητέα κτήρια και ανήκουν ή
αναβαθµίζονται σε κατηγορία τουλάχιστον τριών αστέρων».
Αυτό, έστω και εκ περισσού για να µην υπάρχουν προβλήµατα
ερµηνείας για την εφαρµογή του νόµου.
Το δεύτερο που ήθελα να αναφέρω, κύριε Πρόεδρε, αναφέρεται στους αυτοκινητιστές. Θέλω να σας πω, λοιπόν, κύριοι συνάδελφοι, ότι για το θέµα των αυτοκινητιστών τιµήσαµε πλήρως
το λόγο µας. Σε ό,τι αφορά στις υποδοµές, στα logistics τους
κ.λπ. είναι µέσα στο νόµο και µάλιστα µε πλουσιοπάροχο τρόπο.
Σε ό,τι αφορά την αντικατάσταση του στόλου θέλω να σας πω
ότι σε λίγες µέρες σε συµφωνία µαζί τους θα τρέξει ο οδηγός
για ένα µεγάλο πρόγραµµα του ΕΣΠΑ, γενναιόδωρο, που θα
αφορά –επαναλαµβάνω- την αντικατάσταση των αυτοκινήτων
τους, έτσι ώστε να µπορέσουν οι άνθρωποι στο νέο καθεστώς
να γίνουν ανταγωνιστικοί και η παρουσία τους στην αγορά να
είναι κερδοφόρα.
Θέλω επίσης, µε την ευκαιρία αυτή, να απαντήσω στον κ. Ρο-
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ντούλη στο θέµα που έθεσε. Επικοινώνησα πριν από λίγο µε το
∆ιοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας, ο οποίος βρίσκεται αυτήν
τη στιγµή στη γενική συνέλευση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας στην Φρανκφούρτη, και µου ανέφερε ότι η πραγµατικότητα είναι ότι η Κεντρική Ιρλανδική Τράπεζα δανείζει τις τράπεζες
που είναι εγκατεστηµένες στην Ιρλανδία έναντι εγγυήσεων, διότι
οι τράπεζες αυτές αντιµετωπίζουν πολύ σοβαρά προβλήµατα.
Θα µπορούσε και η Τράπεζα της Ελλάδας να κάνει το ίδιο,
αλλά οι ελληνικές τράπεζες έχουν τη δυνατότητα δανεισµού από
την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα απευθείας. Και αυτό βεβαίως
έγινε µε την άδεια και την πρόβλεψη του κανονισµού της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και δεν έχει την έννοια κοπής νοµίσµατος.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Το λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Το θέµα, κύριε Υπουργέ, παραµένει
ανοικτό. ∆ιότι αν δείτε τον Ισολογισµό της Κεντρικής Ιρλανδικής
Τράπεζας, σε ένα τµήµα του που λέει «άλλα κεφάλαια», προστίθεται το τεράστιο, ιλιγγιώδες ποσό των 51.000.000.000 ευρώ, τα
οποία στη συνέχεια τα δίδει για την ενίσχυση των άλλων ιρλανδικών τραπεζών. Πού βρήκε τα 51.000.000.000 ευρώ η Κεντρική
Ιρλανδική Τράπεζα; Πού τα βρήκε; Ποιο είναι το αντίκρισµα γι’
αυτά τα 51.000.000.000 ευρώ; Εκεί είναι το πρόβληµα.
Γι’ αυτό εµείς ζητάµε περαιτέρω διευκρινίσεις από την πλευρά
της ελληνικής Κυβέρνησης. Πήραµε µία πρώτη απάντηση. Θεωρούµε, όµως, κύριε Υπουργέ, ότι το θέµα παραµένει σε εκκρεµότητα. Είναι δαιδαλώδες. ∆εν είναι τόσο απλό.
Έρχοµαι στο νοµοσχέδιο που µας αφορά. Συγκεκριµένες παρατηρήσεις.
Άρθρο 3, παράγραφος 2, περίπτωση ε’: ∆εν ενισχύονται δαπάνες που αφορούν την εξαγωγική δραστηριότητα των επιχειρήσεων και συγκεκριµένα τη συγκρότηση και λειτουργία δικτύων
διανοµής.
Κατά την ταπεινή µας άποψη, κύριε Υπουργέ, πρόκειται για
έναν παραλογισµό που πρέπει να απαλειφθεί, ιδίως στη σηµερινή συγκυρία που η οικονοµία µας, ως σύνολο, πρέπει επιτέλους –και όλοι το συνοµολογούν αυτό- να αποκτήσει έναν
εξαγωγικό προσανατολισµό, µία εξαγωγική διάσταση.
Άρα, λοιπόν, η διάταξη αυτή πρέπει να απαλειφθεί, γιατί η στήριξη των εξαγωγικών προσπαθειών του αγροτικού τοµέα και ιδιαίτερα του τοµέα παραγωγής διατροφικών προϊόντων, εµφανίζεται σήµερα ως αδήριτη αναγκαιότητα.
Θεωρούµε, λοιπόν, ότι αυτό θα πρέπει να το απαλείψετε, για
να ενισχύσουµε τις εξαγωγές της ελληνικής οικονοµίας.
∆εύτερη παρατήρηση: Πάµε στο άρθρο 6: Κατά την άποψή
µας και στο πλαίσιο στο οποίο ανέπτυξα προγενέστερα την
άποψή µου, θα πρέπει να…
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪ∆ΗΣ (Υπουργός Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας): Έχει απαλειφθεί αυτό.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Για ποιο λέτε;
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪ∆ΗΣ (Υπουργός Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας): Το πρώτο. Το «ε’».
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Απαλείφθηκε; Είναι πολύ σηµαντική
η τροποποίηση αυτή. Ωραιότατα!
Πηγαίνω τώρα στο άρθρο 6: Εµείς θεωρούµε, κύριε Υπουργέ,
ότι εδώ πρέπει να προστεθεί µία τέταρτη κατηγορία. Η κατηγορία της διατροφικής επάρκειας, της διατροφικής ασφάλειας.
Στην κατηγορία αυτή, αγαπητοί συνάδελφοι, θεωρούµε ότι
πρέπει να ενταχθούν επενδυτικά σχέδια που θα αξιοποιούν αγροτικά προϊόντα υψηλής ποιότητας, προκειµένου να προσφέρονται
στην αγορά πιστοποιηµένα τρόφιµα. Στα επενδυτικά, δε, σχέδια
της κατηγορίας αυτής, θα πρέπει να παρέχεται επιχορήγηση και
επιδότηση χρηµατοδοτικής µίσθωσης σε ποσοστό 100% του πίνακα του άρθρου 5, παράγραφος 5.
Η προτεινόµενη αυτή ρύθµιση θα σηµατοδοτήσει την πολιτική
βούληση της ελληνικής Κυβέρνησης, θα εκπέµψει, µε άλλα
λόγια, µία θεµελιώδη πολιτική προτεραιότητα της Κυβέρνησης,
που συνάδει και µε την πρόσφατη ανακοίνωση που έγινε στις 18
Νοεµβρίου του 2010 για την ΚΑΠ µετά το 2013 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στην οποία υπογραµµίζεται η ανάγκη –διαβάζω
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επακριβώς- να διατηρηθεί σε βιώσιµη βάση το δυναµικό παραγωγής τροφίµων σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, ώστε να εξασφαλιστεί µακροπρόθεσµα η επισιτιστική ασφάλεια για τους
ευρωπαίους πολίτες και να αντιµετωπιστεί η αυξανόµενη παγκόσµια ζήτηση σε τρόφιµα, η οποία, σύµφωνα µε τις προβλέψεις
του FAO, αναµένεται να αυξηθεί κατά 70% ως το έτος 2050.
Άρα, λοιπόν, εµείς θεωρούµε ότι αν θέλουµε πραγµατικά να
ενισχύσουµε τον αγροτικό τοµέα της ελληνικής οικονοµίας, το
παραγωγικό δυναµικό της αγροτιάς µας, θα πρέπει να προχωρήσουµε σε αυτήν την κατεύθυνση, δηλαδή στα γενικά επενδυτικά σχέδια να προσθέσουµε µία τέταρτη κατηγορία, την
κατηγορία της διατροφικής επάρκειας και ασφάλειας. Θα σηµατοδοτήσουµε και στην πράξη, αλλά και σε πολιτικό επίπεδο, αυτή
τη διάθεση, τη βούληση στήριξης των αγροτών.
Πηγαίνω στο άρθρο 13, στα ειδικά επενδυτικά σχέδια και στο
καθεστώς ενισχύσεων αυτών. Θεωρούµε, κύριε Υπουργέ, ότι θα
πρέπει να προστεθεί κι εδώ µία ετέρα κατηγορία, η κατηγορία
της επιχειρηµατικότητας των ατόµων µε αναπηρία. Θα είναι µία
πάρα πολύ σηµαντική εξέλιξη, γιατί η πρότασή µας αποσκοπεί
στο να προωθήσουµε στην αγορά εργασίας τα άτοµα µε ειδικές
δεξιότητες, τα άτοµα µε αναπηρίες, µέσω της προώθησης της
επιχειρηµατικής τους δραστηριότητας είτε των ιδίων –των ατόµων αυτών- είτε των γονέων και κηδεµόνων τους είτε των συλλογικών τους εκφράσεων, εννοώ των θεσµικών συλλογικών τους
εκφράσεων, των συλλόγων.
Υπάρχει, όµως –κι εδώ θέλω την προσοχή σας- ένας σοβαρός
ανασταλτικός παράγοντας για την ανάπτυξη της επιχειρηµατικής δράσης από τα άτοµα µε αναπηρία. Και αυτό είναι η απώλεια των αναπηρικών συντάξεων και επιδοµάτων που λαµβάνουν
τα άτοµα αυτά και που αποτελούν τη βασική εισοδηµατική τους
σταθερά, την οποία δεν µπορούν να απωλέσουν.
Άρα, λοιπόν, εάν προχωρήσετε σε µία τέτοια προσθήκη στα
ειδικά επενδυτικά σχέδια, δηλαδή τα επενδυτικά σχέδια ατόµων
µε ειδικές ανάγκες, πρέπει να υπάρχει και αυτή η πρόνοια, αυτή
η µέριµνα, δηλαδή ότι δεν θα υφίστανται τα άτοµα αυτά την απώλεια, την αναστολή των προνοιακών επιδοµάτων που τώρα λαµβάνουν. Και επιτέλους, πρέπει να δώσουµε και στα άτοµα αυτά
τη δυνατότητα του επιχειρείν. ∆εν είναι πολίτες ενός κατώτερου
θεού.
Άρα, λοιπόν, γιατί δεν το κάνουµε αυτό στην κατηγορία των
ειδικών επενδυτικών σχεδίων;
Είναι ένα αίτηµα που πολλές φορές και κατά το παρελθόν έχει
διατυπωθεί από το αναπηρικό κίνηµα. Θα πρέπει να το λάβετε
πάρα πολύ σοβαρά υπ’ όψιν. Θα δείξετε µεγάλη κοινωνική ευαισθησία στην κατεύθυνση των ατόµων µε αναπηρία.
∆εν τους κάνουµε χάρη. Το οφείλει, κύριε Υπουργέ, αυτό η πολιτεία. Κάντε το και θα σας πούµε ένα µεγάλο µπράβο, ένα µεγάλο εύγε.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε, µε την εξής επισήµανση: Και το
κάνω αυτό, γιατί παρίσταται και ο αξιότιµος Υφυπουργός, ο κ.
Ρήγας, ο οποίος κατά τη συζήτηση του θέµατος του νοµοσχεδίου στην Επιτροπή Παραγωγής και Εµπορίου της Βουλής, είχε
κάνει λόγο για συµψηφισµό του ΦΠΑ που οφείλει το κράτος σε
επιχειρήσεις. Και το λέω αυτό, γιατί είναι τουλάχιστον οξύµωρο
για µεγάλο αριθµό επιχειρήσεων εµείς εδώ να µιλάµε για κίνητρα που δίδονται σε επιχειρήσεις του νέου αναπτυξιακού νόµου,
όταν, ουσιαστικά, η πολιτεία έχει κηρύξει στάση πληρωµών προς
τις επιχειρήσεις µέσω της µη επιστροφής του ΦΠΑ και όταν το
δηµόσιο χρωστάει συνολικά σε επιχειρήσεις, σε τρίτους, το ποσό
των 10.000.000.000 ευρώ.
Άρα, λοιπόν, εγώ θα ήθελα από τον κ. Ρήγα ή, τέλος πάντων,
από κάποιον της Κυβέρνησης, να µας πει πού βρίσκεται αυτό το
ζήτηµα. Θα προχωρήσουµε σε έναν συµψηφισµό του ΦΠΑ όπως
ζητάει η αγορά και, µάλιστα, συµψηφισµό που θα έχει να κάνει
και µε οφειλές σε ασφαλιστικά ταµεία ή θα προχωρήσουµε σε
ένα συµψηφισµό «φόρο έναντι φόρου» και µόνο για το στενό δηµόσιο τοµέα;
Αυτά πρέπει να ξεκαθαριστούν, για να µην µαταιοπονούµε.
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε -και ευχαριστώ για την ανοχή σας-
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λέγοντας το εξής: Κύριε Υπουργέ, κάνετε και εσείς, όπως και οι
προηγούµενοι, µια προσπάθεια σ’ ένα δύσκολο περιβάλλον.
Θεωρώ, όµως, ότι η πηγή του κακού για τις επενδύσεις στην Ελλάδα δεν είναι οι εκάστοτε επενδυτικοί νόµοι. Η πηγή του κακού
βρίσκεται σ’ ένα αντιεπιχειρηµατικό περιβάλλον που χρόνια τώρα
έχει δοµηθεί στη χώρα.
Για να γίνω σαφέστερος: Μιλάµε για ένα περιβάλλον γραφειοκρατίας, µιλάµε για ένα περιβάλλον διαφθοράς, µιλάµε για ένα
περιβάλλον πολυνοµίας, µιλάµε, τέλος, για ένα φορολογικό σύστηµα, κύριε Πρόεδρε, το οποίο αλλάζει κάθε τρεις και λίγο. ∆υο
φορολογικά νοµοσχέδια κατ’ έτος έρχονται. Ένα φορολογικό σύστηµα δύσκαµπτo…
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Ολοκληρώστε σας
παρακαλώ, κύριε Ροντούλη.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Ένα φορολογικό σύστηµα που παράγει µια µεγάλη νοµοθετική ύλη γύρω από φορολογικά ζητήµατα και όλα αυτά τελικά ωθούν τον επιχειρηµατία να µην έρθει
να επενδύσει στην Ελλάδα.
Μιλάµε για ένα φορολογικό σύστηµα, παραδείγµατος χάριν,
απαρχαιωµένο που έχει ακόµα Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων.
Όλα αυτά εάν δεν αλλάξουν, εάν δεν απλοποιήσουµε το φορολογικό σύστηµα, δεν του δώσουµε την πρέπουσα σταθερότητα,
δεν µειώσουµε έτι περαιτέρω τους φορολογικούς συντελεστές,
φοβούµαι ότι µαταιοπονούµε. Κατεβάστε τον καλύτερο αναπτυξιακό επενδυτικό νόµο, δεν θα τελεσφορήσει.
Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Το λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, κ. Χρήστος Πρωτόπαπας.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, έγινε ένας πάρα
πολύ σπουδαίος κατά τη γνώµη µου διάλογος αυτές τις δύο
µέρες στη Βουλή. Αυτό το γεγονός και ο υψηλού επιπέδου διάλογος, ο οποίος έγινε οφείλεται φυσικά στους εισηγητές των
κοµµάτων, στους συναδέλφους που µίλησαν, στην προετοιµασία την οποία είχαν κάνει, αλλά οφείλεται και στην πολύ σοβαρή
δουλειά και στην στάση, την οποία επέδειξε η πολιτική ηγεσία
του Υπουργείου Ανάπτυξης. Νοµίζω ότι πρέπει να συγχαρούµε
τον κύριο Υπουργό και τους κυρίους Υφυπουργούς γι’ αυτό. ∆εν
είναι τυχαίο ότι έγιναν πολλές τροποποιήσεις, ότι άλλαξαν πολλά
και στην επιτροπή και εδώ, ακόµα και την τελευταία στιγµή, όπως
βλέπουµε, κύριε Ροντούλη.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Για αυτό γίνεται αυτή η συζήτηση.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ: Νοµίζω ότι είναι ένα ιδιαίτερα θετικό γεγονός που δείχνει τι σηµαίνει ο θετικός κοινοβουλευτικός
διάλογος, ποια είναι η πραγµατική πρόθεση που έχει η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ και θα έλεγα και πώς µπορούµε να αναβαθµίσουµε ουσιαστικά -είναι ένα µάθηµα θετικό για όλους µας αυτότη λειτουργία του Κοινοβουλίου.
Θέλω ιδιαίτερα, βέβαια, να εξάρω και την χθεσινή τοποθέτηση
του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου της Νέας ∆ηµοκρατίας, κ.
Μαρκόπουλου, µε την οποία τοποθετήθηκε ευθέως και θα έλεγα
χωρίς καµµία πολιτική φιοριτούρα στο θέµα της στήριξης από
τη Νέα ∆ηµοκρατία αυτού του ιδιαίτερα θετικού νόµου, ο οποίος,
όπως και χθες είπαµε, αξιοποιεί ό,τι καλό υπήρχε µέχρι τώρα,
αλλά προχωρεί και σε κινήσεις, οι οποίες στη πράξη αποδίδουν
µια νέα ποιότητα σ’ αυτήν τη σηµαντική πράξη της διαχείρισης
δηµοσίου χρήµατος προς όφελος των επενδύσεων, της ανάπτυξης της χώρας, της δηµιουργίας θέσεων εργασίας.
Εδώ, ακριβώς, θέλω λίγο να σχολιάσω τη δηµιουργική βέβαια
-αλλά έχω διαφωνίες- τοποθέτηση, την οποία έκανε ο αγαπητός
κ. Λαφαζάνης, ο εκπρόσωπος του Συνασπισµού. Όπως είπαµε ο
νόµος αυτός δίδει µια νέα ποιότητα, αξιοποιεί κάποια πράγµατα
και προσφέρει τάξη στην όλη ιστορία των επιδοτήσεων, διαφάνεια, αποτελεσµατικότητα και υλοποίηση συγκεκριµένων στόχων.
Γιατί τίποτα δεν γίνεται τυχαία. Τίποτα δεν γίνεται χωρίς προγραµµατισµό, µε καθαρούς κανόνες, διαφανείς κανόνες και συγκεκριµένους στόχους.
Βεβαίως, από αυτήν τη λειτουργία δίνουµε δηµόσιο χρήµα.
Εγώ θα παραδεχτώ αυτό που λέει ο κ. Λαφαζάνης. Το θέµα είναι
αν από αυτή τη χορήγηση δηµοσίου χρήµατος προς τους ιδιώτες
κερδίζουµε όλοι, κερδίζει η ελληνική κοινωνία, κερδίζουν οι Έλ-
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ληνες πολίτες ή όχι.
Αν η διαχείριση γίνεται σωστά, η επιδότηση την οποία δίνουµε
και εν πολλοίς είναι και εκ των υστέρων, σηµαίνει δηλαδή ότι
αυτός ο οποίος θα έρθει, θα βάλει και τα λεφτά του, θα βάλει
δικά του χρήµατα, θα κάνει µια υγιή επένδυση, θα ρισκάρει, θα
επενδύσει, θα συµβάλει στην ανάπτυξη της χώρας. Η φοροαπαλλαγή, όπως ξέρετε, είναι µετά, αλλά από αυτήν την ιστορία,
µπορεί να είναι µια κατάσταση όπου όλοι κερδίζουν. Κερδίζει
αυτός αναµφίβολα. Ποιος άλλωστε επιχειρηµατίας δεν θέλει να
κερδίσει; Κερδίζουν, όµως, και οι εργαζόµενοι και οι άνεργοι,
γιατί δηµιουργούνται θέσεις εργασίας. Κερδίζει το ΙΚΑ, διότι
παίρνει ασφαλιστικές εισφορές. Κερδίζει το κράτος διότι η ανάπτυξη προχωρεί, αυξάνεται το εθνικό εισόδηµα, πάνε χρήµατα
στο κράτος µε τη µορφή της φορολογίας. Κερδίζουν οι πολίτες,
διότι η χώρα προχωράει µπροστά.
Αυτό επιδιώκουµε, την κατάσταση που θα κερδίζουµε όλοι. Θα
µου πεις: «Ναι, είναι ένα ρίσκο. Μπορεί να χάσουµε.» Από αυτήν
την κατάσταση πάλι θα χάσουµε όλοι. ∆ιότι θα χάσουµε και εµείς
που δώσαµε την επιδότηση, θα χάσει και η κοινωνία που χάνει
την ευκαιρία, θα χάσουν και οι εργαζόµενοι που θα βρεθούν
άνεργοι, θα χάσει ο επιχειρηµατίας που θα έχει βάλει τα λεφτά
του, διότι, όπως σας είπα, αλλάζει τελείως ο τρόπος της επιδότησης, διότι τα δίνεις πριν µε κίνδυνο να δηµιουργήσεις τα κουφάρια, τα οποία παλαιότερες αστοχίες αναπτυξιακών νόµων
έχουν δηµιουργήσει και στα οποία αναφερθήκατε και πολύ καλά
κάνατε και αναφερθήκατε.
Άρα, λοιπόν, το ζήτηµα είναι πως αξιολογείς την επένδυση, σε
ποιον τα δίνεις και γιατί τα δίνεις. Φυσικά, θέτοντας ως απαιτούµενη ανάγκη να βάλει και τα δικά του λεφτά και µάλιστα προκαταβολικά. Αυτή είναι η αξιολόγηση της επένδυσης. Αυτή είναι η
αξιολόγηση της επένδυσης, όπου γίνεται µε πλήρη διαφάνεια.
Καµµία χάρη, κανένα ρουσφέτι, καµµία πελατειακή σχέση, αλλά
και σοβαρή αξιολόγηση µε κανόνες, κανόνες συµφωνηµένους µε
τους παραγωγικούς φορείς, κανόνες συµφωνηµένους µε την κοινωνία, οι οποίοι θα ελέγχονται από την Εθνική Αντιπροσωπεία.
Θα έχουµε τη δυνατότητα εδώ να ενηµερωνόµαστε για το πώς
πήγε ο αναπτυξιακός νόµος, τι έγινε, ποια είναι τα συµπεράσµατα, ποια είναι τα θετικά, ποια είναι τα αρνητικά που πρέπει
να διορθώσουµε, ποια είναι η ακόµη υψηλότερη ποιότητα, την
οποία πρέπει να κατακτήσουµε.
Έτσι, θα ελαχιστοποιήσουµε -και αυτό θα είναι το µεγάλο επίτευγµα- τη χασούρα, τον κίνδυνο της χασούρας, οδηγώντας σε
µια κατάσταση όπου όλοι κερδίζουν και πάνω από όλα ωφεληµένη βγαίνει η ελληνική κοινωνία και οι πολίτες.
Αυτό θέλουµε να κάνουµε. Εξάλλου η ίδια λογική σήµερα στην
πολύ κρίσιµη κατάσταση που περνάµε εκφράζεται και σε µια
σειρά άλλες παρεµβάσεις του κράτους. Όντως το κράτος επιδοτεί για παράδειγµα αυτήν τη στιγµή, µειώνοντας το ΦΠΑ στις
ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. Όντως το δηµόσιο, ο ελληνικός
λαός δηλαδή, επιδοτεί αυτή τη στιγµή, µειώνοντας το φορολογικό συντελεστή, τα κέρδη που επανεπενδύονται. Γιατί; Γιατί θέλουµε να πέσει χρήµα στην αγορά, γιατί θέλουµε τα παιδιά µας
να βρουν δουλειά, γιατί θέλουµε να υπάρχει ελπίδα και προοπτική για τον ελληνικό λαό. Όντως µειώνουµε τις ασφαλιστικές
εισφορές ως κίνητρο για τις σωστές επιχειρήσεις να προσλάβουν
και νέους εργαζόµενους και να µην κάνουν απολύσεις. Ένα
µέτρο ειδικά για µια κρίσιµη ώρα.
Το ερώτηµα είναι αν αυτούς τους πόρους, που είναι πόροι του
ελληνικού λαού, τους αξιοποιείς σωστά, µε διαφάνεια, µε απολογισµό και έλεγχο και προοπτική. Εδώ θα κριθούµε.
Καταθέτουµε την άποψή µας πολύ καθαρά και πολύ έντιµα και
θα κριθούµε για αυτό, αλλά το γεγονός ότι αυτός ο αναπτυξιακός νόµος που έχει αυτήν τη λογική µέσα, θα ψηφιστεί από µια
ευρύτατη -ως φαίνεται- πλειοψηφία της Βουλής και εµείς µέχρι
τελευταία στιγµή, κύριε Υπουργέ, πρέπει να επιµένουµε και ό,τι
θετικό ακούγεται από τους συναδέλφους να υιοθετείται, ό,τι θετικό που δεν ανατρέπει φυσικά τη γενική πολιτική που εκπέµπει
ο νόµος προκειµένου αυτή η πλειοψηφία να γίνει ακόµα µεγαλύτερη.
Γιατί κάποτε στην Ελλάδα θα πρέπει να µην αλλάζει αµέσως
µια κυβέρνηση τον αναπτυξιακό νόµο της άλλης. Κάποτε θα πρέ-
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πει να έχουµε συµφωνήσει κάποια πράγµατα. Κάποτε θα πρέπει
να έχουµε συνοµολογήσει και συναποδεχτεί κάποια πράγµατα.
∆εν αλλάζουµε όλοι όλα, υπάρχουν σταθεροί κανόνες για την
υγεία, σταθεροί κανόνες για την παιδεία, σταθεροί κανόνες για
τους αναπτυξιακούς νόµους, σταθεροί κανόνες για το φορολογικό, όπου ανεβάζουµε και κατεβάζουµε κάποια πράγµατα ανάλογα µε την κοινωνική πολιτική που θέλουµε να κάνουµε.
Αναµφίβολα, δεν είµαστε όλοι ίδιοι σ’ αυτό και δεν µπορεί ποτέ
να είναι έτσι σε µια δηµοκρατία, αλλά τουλάχιστον έχουµε συνοµολογήσει ότι κάποια πράγµατα είναι σταθερά και δεν επηρεάζονται παρά µόνο από την πραγµατική αλλαγή των συνθηκών
στην οικονοµία, στην παραγωγή και στην κοινωνία µέσα από τις
δεκαετίες και όχι από την απλή εναλλαγή Υπουργών ή κυβερνήσεων και αυτό επιδιώκουµε.
Κλείνοντας, για να ακουστούν και οι τελευταίοι συνάδελφοι
που µένουν, θεωρώ πάρα πολύ θετική την τροπολογία, η οποία
έχει κατατεθεί από το Υπουργείο Ανάπτυξης. Είναι εδώ και ο
Υφυπουργός, ο κ. Ρόβλιας. Είναι µια θετική παρέµβαση, η οποία
γίνεται γιατί σε µια δύσκολη εποχή, κύριε Υπουργέ και κύριε Υφυπουργέ, όπου ο ελληνικός λαός έχει µεγάλα προβλήµατα πρέπει να βλέπει να τιµωρούνται παραδειγµατικά αυτοί οι οποίοι
παρανοµούν και αυτοί οι οποίοι επιχειρούν να κερδοσκοπήσουν
σε βάρος του.
Να την κάνετε ακόµα πιο αυστηρή την τροπολογία, ώστε να
σταλεί ένα µήνυµα αποφασιστικότητας από την Κυβέρνηση, αποφασιστικότητας προς όλους ότι οι κανόνες ισχύουν για όλους,
οι θυσίες ζητούνται από όλους και η συµµετοχή όλων στο τελικό
αποτέλεσµα, µε τους κανόνες και τη διαφάνεια που αυτή η Κυβέρνηση µπορεί να επιβάλει, είναι εκείνη που θα οδηγήσει στη
θετική προοπτική και την έξοδο από την κρίση.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡEΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι από τα άνω
δυτικά θεωρεία παρακολουθούν τη συνεδρίασή µας, αφού
πρώτα ξεναγήθηκαν στην έκθεση της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για την ιστορία του κτηρίου και
τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής είκοσι τρεις
µαθητές και µαθήτριες και πέντε εκπαιδευτικοί από το Γυµνάσιο
Αγίου Γεωργίου Φθιώτιδας.
Η Βουλή τους καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Το λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Σπυρίδων Χαλβατζής.
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θα ήθελα να κάνω δύο παρατηρήσεις – σχόλια: Πρώτον, οι µικροδιορθώσεις που κατέθεσε ο κύριος Υπουργός, σε καµµία περίπτωση δεν αλλάζουν τη βασική κατεύθυνση του νοµοσχεδίου.
Ουσιαστικά οι διορθώσεις αυτές είναι περισσότερο διαχειριστικού, τεχνοκρατικού χαρακτήρα.
Το νοµοσχέδιο αυτό για άλλη µια φορά µιλάει και ξαναµιλάει
για την ανάπτυξη, αλλά δεν ασχολείται µε τις ανάγκες του λαού.
Κατά συνέπεια, δε λέει τίποτα για την ικανοποίηση αυτών των
λαϊκών αναγκών.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει η Β’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΡΟ∆ΟΥΛΑ ΖΗΣΗ)
Πάρα πολλοί οµιλητές και από τη Νέα ∆ηµοκρατία και από το
ΠΑΣΟΚ, αλλά και από το ΛΑΟΣ, τόνισαν και ξανατόνισαν ότι θα
πρέπει να ενισχυθούν παραπέρα τα κίνητρα για τους επιχειρηµατικούς οµίλους και τους επιχειρηµατίες. Φτάνει πια! Τριάντα
έξι χρόνια από τη Μεταπολίτευση µέχρι σήµερα δίνονται κίνητρα, κίνητρα, κίνητρα. Και η λέξη «κουφάρια» ακούστηκε πολλές
φορές και χθες και προχθές και σήµερα. Ναι, πήραν δηµόσιο
χρήµα και εγκατέλειψαν κουφάρια και ήταν επιχειρηµατίες γνωστοί.
Και τότε υπήρχαν, κύριε Κοινοβουλευτικέ Εκπρόσωπε του
ΠΑΣΟΚ, κανόνες. Και τότε υπήρχαν νόµοι. Και τότε υπήρχαν ελεγκτικοί µηχανισµοί. Το αν δεν λειτούργησαν, εσείς έχετε την ευθύνη.
Ασφαλώς, τίποτα δεν γίνεται τυχαία. Τα κίνητρα τα οικονοµικά,
τα φορολογικά, οι όποιες φοροαπαλλαγές και φοροεισφορές,
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όλα αυτά συνοδεύονται πάντα από αντεργατικά, αντιλαϊκά, αντιασφαλιστικά µέτρα. Τελικά, µε το νοµοθετικό πλαίσιο, το οποίο
έχετε διαµορφώσει τα τελευταία χρόνια, πολύ εύκολα επιχειρηµατίες παίρνουν και ξαναπαίρνουν επιδοτήσεις, δάνεια, φοροαπαλλαγές, πολλές φορές αντικαθιστούν το εργατικό τους
προσωπικό και παίρνουν καινούργιους µε ελαστικές σχέσεις εργασίας. Αυτή είναι η πραγµατικότητα. Βεβαίως, αυτή η αλλαγή
των εργασιακών σχέσεων, η έλλειψη σταθερών σχέσεων εργασίας, η µείωση µισθών, ή πολλές φορές µη πληρωµή των ασφαλιστικών ταµείων δεν είναι τίποτα λιγότερο και τίποτα περισσότερο από νέα κίνητρα προς τις µεγάλες επιχειρήσεις στους
επιχειρηµατικούς οµίλους.
Το δεύτερο που θα ήθελα να σηµειώσω είναι ότι αναφέρθηκαν
πολλά χθες και σήµερα για την αγροτική παραγωγή. Θα µπορούσα να πω ότι χύθηκαν κροκοδείλια δάκρυα για την αγροτιά,
για την αγροτική παραγωγή, για την κτηνοτροφική παραγωγή
από οµιλητές ιδιαίτερα από την ύπαιθρο. Και είναι οι ίδιοι Βουλευτές, είναι τα ίδια τα κόµµατά τους –το ΠΑΣΟΚ και η Νέα ∆ηµοκρατία- που ψήφισαν την Κοινή Αγροτική Πολιτική. Τι κάνει η
Κοινή Αγροτική Πολιτική; Συρρικνώνει καθηµερινά και σταθερά
την αγροτική παραγωγή. Περιορίζει την παραγωγή αγροτικών
και κτηνοτροφικών προϊόντων, τα οποία προϊόντα στο πρόσφατο
παρελθόν όχι µόνο υπέρ επαρκούσαν για τη διατροφή του ελληνικού λαού, αλλά στα περισσότερα από αυτά είχαµε και εξαγωγές. Σήµερα εισάγουµε τα περισσότερα από τα παραγόµενα
στη χώρα µας αγροτικά και κτηνοτροφικά προϊόντα και συρρικνώνεται η αγροτική παραγωγή µε βάση τις επιλογές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις επιλογές της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής.
Τελικά, δεν είναι υποκριτικό αυτό, να µιλάµε και να λέµε για
την αγροτική παραγωγή, την ίδια στιγµή που µε αποφάσεις όλων
των κυβερνήσεων που πέρασαν αυτή η παραγωγή συρρικνώνεται, εγκαταλείπεται; Και φτάνουµε σήµερα στο σηµείο να διώχνονται συνεχώς χιλιάδες αγρότες από τη γη τους. Η γη και η
παραγωγή συγκεντρώνονται σε όλο και λιγότερα χέρια, σε µεγάλους µονοπωλιακούς οµίλους. Αυτή είναι η πραγµατικότητα.
Και χιλιάδες αγρότες και αγροτικά νοικοκυριά οδηγούνται στην
εξαθλίωση. Αυτό είναι αποτέλεσµα της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της πολιτικής των
µονοπωλίων, την οποία εφαρµόζετε µε συνέπεια και η σηµερινή
Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ και οι χθεσινές κυβερνήσεις της Νέας
∆ηµοκρατίας. Και είναι η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την
οποία στηρίζει και υπηρετεί το ΛΑΟΣ.
Πάντως, σε καµµιά περίπτωση –αυτό πρέπει να το διευκρινίσουµε- δεν κερδίζουν όλοι. Τα ίδια τα στοιχεία το αποδεικνύουν
καθηµερινά. Στην περίοδο της µεγάλης ανάπτυξης της τελευταίας δεκαετίας υπήρχαν κέρδη. Και υπάρχουν κέρδη. Παράγεται πλούτος σε αυτόν τον τόπο και τον παράγουν οι εργάτες, οι
εργαζόµενοι, οι αγρότες, οι αυτοαπασχολούµενοι όλοι όσοι µοχθούν καθηµερινά. Στην περίοδο της ανάπτυξης υπήρχαν κέρδη.
Στην περίοδο της κρίσης υπάρχουν κέρδη. Και αυτοί που κερδίζουν και αυτοί που χάνουν είναι πάντα σχεδόν οι ίδιοι και έχουν
ονοµατεπώνυµο. Το µεγάλο κεφάλαιο και στην περίοδο της ανάπτυξης κερδίζει και κάποιοι από τους επιχειρηµατικούς οµίλους
είχαν αµύθητα κέρδη αυτά τα χρόνια και οι εργάτες, οι εργαζόµενοι έχασαν.
Σήµερα χάνουν οι εργάτες, οι φτωχοµεσαίοι αγρότες, όλοι οι
εργαζόµενοι, τα πλατιά λαϊκά στρώµατα. Και χάνουν όχι τυχαία,
αλλά γιατί περικόπτονται µισθοί και συντάξεις, περικόπτονται µεροκάµατα, δεν πληρώνονται υπερωρίες γιατί ακολουθείται αυτή
η πολιτική µε πρόσχηµα το µνηµόνιο –που δεν έχει σχέση µε το
µνηµόνιο- αλλά είναι επιλογές, κατευθύνσεις, προσανατολισµοί
που υπήρχαν και πριν από τις εκλογές στο προεκλογικό πρόγραµµα του ΠΑΣΟΚ, πολιτική την οποία στηρίζει και η Νέα ∆ηµοκρατία και το ΛΑΟΣ.
Αυτή είναι η πραγµατικότητα. Και γι’ αυτή την πραγµατικότητα
µέρα µε τη µέρα ξεσηκώνονται όλο και περισσότεροι εργάτες
και άλλοι εργαζόµενοι.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας
τον κ. Χαλβατζή.
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Συνεχίζουµε µε τον κατάλογο των αγορητών.
Το λόγο έχει ο Βουλευτής της Νέας ∆ηµοκρατίας στο Νοµό
Πέλλης κ. Γεώργιος Καρασµάνης.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΣΜΑΝΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, χθες έκανα τις παρατηρήσεις
µου, τις επισηµάνσεις µου για το νοµοσχέδιο του επενδυτικού
νόµου. Σήµερα θα µιλήσω αποκλειστικά για την τροπολογία, την
οποία έχω καταθέσει και η οποία αναφέρεται στο µεγάλο θέµα
που έχει σχέση µε τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν τα διατηρητέα κτήρια, οι ιστορικοί παραδοσιακοί οικισµοί.
Σκοπός αυτής της τροπολογίας είναι να εξευρεθούν λύσεις
προκειµένου να διασωθούν και να αναπτυχθούν ιστορικά διατηρητέοι οικισµοί, όπως είναι το γνωστό Βαρόσι στην Έδεσσα.
Έτσι, προτείνω να συµπληρωθεί το νοµοσχέδιο µε διατάξεις, οι
οποίες ενισχύουν µε κίνητρα τους ιδιοκτήτες διατηρητέων κτηρίων, ώστε να µπορούν να επισκευάζουν και να διατηρούν τα κτήρια αυτά µε την παραδοσιακή τους µορφή.
Αξίζει να επισηµανθεί ότι τα διατηρητέα κτήρια λόγω της ιδιαίτερης ιστορικής, λαογραφικής, κοινωνικής και αισθητικής σηµασίας και φυσιογνωµίας τους αποτελούν τµήµα της πολιτιστικής µας κληρονοµιάς. Η υποχρέωση, λοιπόν, του κράτους για
τη διατήρηση, συντήρηση, αναστήλωση, αποκατάσταση και ανάδειξή τους είναι επιτακτική. Άλλωστε, ως µνηµειακά πολιτιστικά
αγαθά τυγχάνουν ειδικής αυξηµένης συνταγµατικής προστασίας
βάσει του άρθρου 24 του Συντάγµατος.
∆υστυχώς, όµως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σε αντίθεση
µε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπως η Γαλλία, όπου η προστασία
των διατηρητέων είναι συνδεδεµένη µε αυτήν της αειφόρου ανάπτυξης και οι δαπάνες εργασιών και συντήρησης στο σύνολο
σχεδόν των περιπτώσεων καλύπτονται από το κράτος, στην Ελλάδα οι διαδικασίες είναι πολύπλοκες, είναι χρονοβόρες και οι
δηµόσιες υπηρεσίες είναι αδύναµες να δώσουν λύση στο πρόβληµα.
Το κόστος επισκευής ή αναπαλαίωσης βαρύνει ολοκληρωτικά
τους ιδιοκτήτες. Το κόστος είναι δυσβάσταχτο, κύριε Υπουργέ.
Αρκεί µόνο να σας πω ότι στο Βαρόσι, για να µπορέσουν οι ιδιοκτήτες να επισκευάσουν αυτά τα διατηρητέα κτήρια, χρειάζονται
χρήµατα µε τα οποία θα µπορούσαν να αγοράσουν δύο διαµερίσµατα. Αντιλαµβάνεσθε, λοιπόν, ότι υπάρχουν αντικίνητρα.
Το Βαρόσι, κύριε Υπουργέ, το γνωρίζετε. Είναι µία ιστορική
παραδοσιακή συνοικία. Ήταν άλλοτε το κόσµηµα της πόλεως,
πόλος έλξης επισκεπτών και σήµερα έχει καταντήσει διασυρµός
για την αξιοπρέπεια της πόλεως.
Η τροπολογία µας, κύριε Υπουργέ, είναι στο πνεύµα του νοµοσχεδίου. Εσείς, βέβαια, δώσατε τη δυνατότητα της µετατροπής των παραδοσιακών κτηρίων σε ξενοδοχεία τριών αστέρων.
Σας είπα και χθες ότι και ο προηγούµενος αναπτυξιακός νόµος
έδινε τη δυνατότητα της µετατροπής των διατηρητέων κτηρίων
σε ξενοδοχεία δύο αστέρων.
∆εν µπορούν οι οικισµοί, κύριε Υπουργέ, ολοκληρωτικά να γίνουν ξενοδοχεία τριών αστέρων. Θα γίνουν δύο ή τρία, αλλά παραπάνω δεν µπορούν. ∆εν µπορούν όλα τα σπίτια στον οικισµό
να γίνουν ξενοδοχεία. Αυτό θέλω να το κατανοήσετε.
Γι’ αυτό, λοιπόν, προτείνουµε τροπολογία, µε την οποία ζητάµε
να διατίθεται τουλάχιστον ένα δωµάτιο προς ενοικίαση σε περιόδους τουριστικής αιχµής και ταυτόχρονα να δίδεται η δυνατότητα στο κοινό επίσκεψης στο διατηρητέο κτήριο σε καθορισµένο χρόνο. Πληροί τις προϋποθέσεις της βιωσιµότητας, για να
µπορούν οι µελέτες να είναι επιλέξιµες. Την τροπολογία την
έχουν συντάξει, µαζί µε εµένα, τεχνοκράτες του Υπουργείου Μακεδονίας, οι οποίοι έχουν ευαισθησία, όπως σας είπα και χθες,
ως προς τους παραδοσιακούς οικισµούς.
Κύριε Υπουργέ, πάνω από όλα, πάνω από το επιχειρηµατικό
κέρδος, πάνω από τις επενδύσεις, πάνω από τη βιωσιµότητα είναι
ο πολιτισµός και η κληρονοµιά µας. Ζούµε στην περίεργη εποχή
της παγκοσµιοποίησης, που είναι ένα πραγµατικό χωνευτήρι των
λαών και των πολιτισµών. Έχουµε υποχρέωση να διαφυλάξουµε
ως κόρη οφθαλµού την πολιτιστική µας κληρονοµιά. Είναι εθνική
ανάγκη να κρατήσουµε ζωντανή την πολιτιστική µας ταυτότητα,
που είναι ένα πολύτιµο αγαθό για την πορεία του έθνους προς το
µέλλον. Γι’ αυτό, κύριε Υπουργέ, θα σας παρακαλέσω πάρα πολύ

4054

να ξαναδείτε το θέµα, να σκύψετε πάνω σ’ αυτό το σοβαρό θέµα
και να δώσετε τα οικονοµικά κίνητρα στους ιδιοκτήτες για την
προστασία αυτών των διατηρητέων κτηρίων. Απαιτείται ενιαία
πολιτική βούληση για όλη την επικράτεια, ώστε οι παραδοσιακοί
οικισµοί της χώρας να έχουν την ίδια θετική αντιµετώπιση και
ανάπτυξη.
Κύριε Υπουργέ, γνωρίζω την ευαισθησία σας. Ξέρω ότι έχετε
αξιόλογους συνεργάτες. Σκύψτε πάνω σ’ αυτό το µεγάλο εθνικό
θέµα. Η προσφορά σας θα είναι πάρα πολύ µεγάλη και σηµαντική. ∆ιαφορετικά, εάν αφήσουµε αυτά τα διατηρητέα κτήρια
στην τύχη τους, θα µεταβληθούν σε ερείπια και οι ευθύνες µας
θα είναι πάρα πολύ µεγάλες.
Από τη δική µου πλευρά, δηλώνω ότι δεν πρόκειται να υποστείλω τη σηµαία γι’ αυτό το µεγάλο θέµα. Κύριε Υπουργέ, σας
παρακαλώ, ξαναδείτε το θέµα της τροπολογίας που σας έχω καταθέσει, γιατί η τροποποίηση που κάνατε δεν λύνει το θέµα των
διατηρητέων κτηρίων στους παραδοσιακούς οικισµούς. Είναι µεγάλο το θέµα, είναι εθνικό και παρακαλώ πολύ να το ξαναδείτε.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας ∆ηµοκρατίας)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε τον κ. Καρασµάνη.
Το λόγο έχει ο ανεξάρτητος Βουλευτής του Νοµού Ηρακλείου
κ. Ελευθέριος Αυγενάκης.
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στην τοποθέτησή µου στη συζήτηση επί των άρθρων επιτρέψτε µου να αναφερθώ σε συγκεκριµένες ρυθµίσεις του νοµοσχεδίου, οι οποίες
µπορούν κατά τη γνώµη µου να βελτιωθούν και βεβαίως ως ∆ηµοκρατική Συµµαχία να καταθέσω την άποψή µας ευθύς αµέσως.
Αναφορικά µε το στόχο του νοµοσχεδίου, όπως αυτός διατυπώνεται στο πρώτο άρθρο, συµφωνούµε µε την επιλογή να υποστηριχθούν οι ιδιωτικές επενδύσεις και να δοθεί ιδιαίτερη
έµφαση στην ανταγωνιστικότητα, στην εξωστρέφεια, στην επιχειρηµατικότητα, αλλά κυρίως στην καινοτοµία.
Σχετικά µε το άρθρο 2, που αφορά τα υπαγόµενα επενδυτικά
σχέδια, επιτρέψτε µου να σχολιάσω αρχικά τη ρύθµιση της παραγράφου 3, εδάφιο στ’, δηλαδή την εξαίρεση από τις χορηγούµενες ενισχύσεις επενδύσεων που αφορούν φωτοβολταϊκούς
σταθµούς. Οµολογώ ότι περίµενα από µία παράταξη και δη από
µία Κυβέρνηση που διατείνεται ότι υποστηρίζει την «πράσινη»
ανάπτυξη, να µην εξαιρέσουν από το χρηµατοδοτικό πλαίσιο του
νέου αναπτυξιακού νόµου τις επενδύσεις που αφορούν φωτοβολταϊκά, αλλά και αιολικά συστήµατα. Υπενθυµίζω την ανάγκη
εκπλήρωσης του ευρωπαϊκού στόχου του 2020 για το ενεργειακό µείγµα της χώρας µας και ενίσχυση της παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ.
∆εν υπολογίζετε, επίσης, ότι µεγάλο µέρος των επενδύσεων
και των επενδυτικών σχεδίων που κατατέθηκαν στο ν.3299 αφορούσαν φωτοβολταϊκά πάρκα, γεγονός που καταδεικνύει την
αναγκαιότητα ενισχύσεως αυτού του τοµέα, αλλά και το τεράστιο σχετικό επενδυτικό ενδιαφέρον που υπάρχει. Κατά τη γνώµη
µου, αυτό είναι το σηµείο που πρέπει να ξαναδείτε, κύριε
Υπουργέ.
Επιπροσθέτως, υπογραµµίζω ότι είναι αναγκαίο να δοθούν επιπλέον κίνητρα για επενδύσεις σε λιµενικές υποδοµές, καθώς επίσης και σε επενδύσεις αναβάθµισης, αναδιάρθρωσης των
θαλασσίων και οδικών διεθνών µεταφορών.
Είναι δεδοµένο ότι λόγω του µεγάλου αριθµού των νησιών της
χώρας µας, αλλά και τις ανεξάντλητες δυνατότητες που αυτά
προσφέρουν για νέες επενδύσεις και νέες επιχειρηµατικές πρωτοβουλίες, µπορούν να πραγµατοποιηθούν -µε τη βοήθεια και
ενισχύσεων από το νέο αναπτυξιακό νόµο- πολύ σηµαντικά αναπτυξιακά έργα και έργα υποδοµών µε βάση την ιδιωτική πρωτοβουλία.
Επιπροσθέτως, θεωρούµε σηµαντική την ένταξη στο νόµο των
εµπορικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών,
ανεξαρτήτως του µεγέθους επιχείρησης ή ύψους επένδυσης,
που συγχωνεύονται ή συνεργάζονται κοινοπρακτικά µεταξύ τους
ή µε µεταποιητικές επιχειρήσεις ή επεκτείνονται σε νέες επενδύσεις συστάδες επιχειρήσεων, µε στόχο µία πλέον µεγάλη ορ-
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γανωµένη επένδυση.
Στο πλαίσιο αυτό, είναι κρίσιµο να δίδεται προτεραιότητα σε
«πράσινα» κέντρα logistics εµπορικών επιχειρήσεων, σε υπηρεσίες γνώσης και έντασης πληροφορίας, κάτι που οµολογώ ότι
προβλεπόταν και στον προηγούµενο αναπτυξιακό νόµο, αλλά δυστυχώς ποτέ δεν εφαρµόσθηκε. Αναφέροµαι σε συστάδες επιχειρήσεων ή clusters, µε πρόβλεψη που θα εξειδικεύει τις
διαδικασίες και στην οποία θα προβλέπεται µη χρηµατοδοτούµενο στάδιο ωρίµανσης.
Ακόµη, είναι σηµαντικό να δίνονται επιπλέον κίνητρα και µοριοδότηση ή µπόνους -όπως θέλετε, πείτε τα- στις επιχειρήσεις
που συνεργάζονται µε ανώτατα και τεχνολογικά εκπαιδευτικά
ιδρύµατα και εισάγουν νέες τεχνολογίες και καινοτοµία, καθώς
αυτές διαφέρουν ουσιαστικά από τις επενδυτικές προτάσεις που
αφορούν κορεσµένο τοµέα. Για «start ups» και περισσότερο σε
περιπτώσεις επενδύσεων σε τοµείς νέας τεχνολογίας και «πράσινης» ανάπτυξης µπορεί να προβλέπεται συγχρηµατοδότηση
επένδυσης.
Στον τοµέα του τουρισµού, που έχει τόσο µεγάλη ανάγκη τη
στήριξη της πολιτείας, τονίζω την ανάγκη προσεκτικής εξέτασης
του θέµατος ενίσχυσης των καταλυµάτων τριών αστέρων και
κάτω.
Επίσης, προτείνεται η ένταξη στις διατάξεις του νόµου επενδυτικών σχεδίων εναλλακτικού, αλλά και εξειδικευµένου τουρισµού, όπως είναι ο οινοτουρισµός, ο οικοτουρισµός, ο ορεινός ή
θρησκευτικός τουρισµός, αλλά και άλλες µορφές.
Σχετικά µε το άρθρο 4, που αναφέρεται στα είδη ενισχύσεων,
σηµειώνω ως αναγκαία την επέκταση του χρονικού ορίου για την
επιδότηση χρηµατοδοτικής µίσθωσης, µηχανολογικού εξοπλισµού, καθώς αυτή δεν θα πρέπει να έχει χρονικό ορίζοντα έως
επτά έτη, όπως ορίζεται, αλλά να σχετίζεται µε τη συµβατική µίσθωση, δηλαδή να είναι για είκοσι χρόνια, όπως ισχύει και για
άλλα κίνητρα του αναπτυξιακού νόµου. Αν άλλοι λόγοι υπαγορεύουν περισσότερα έτη ενοικίασης αυτά να είναι πλασµατικά
και η επιδότηση να καταβάλλεται στις επιχειρήσεις µε βάση τα
πλασµατικά έτη µίσθωσης.
Εξίσου κρίσιµο να εξετάσετε, κύριοι Υπουργοί, είναι να συµπεριλαµβάνονται στις ενισχυόµενες δαπάνες και τα µεταφορικά
µέσα που χρησιµοποιούνται στην παραγωγή, αλλά και στη διάθεση των προϊόντων, όχι µόνο εντός των ορίων της µονάδας. Επίσης, προτείνεται να ισχύουν τα ίδια κίνητρα για αγορά οικοπέδων
και κτηριακών εγκαταστάσεων, επιχειρήσεις που διέκοψαν τη λειτουργία τους για δύο προηγούµενα έτη, προκειµένου να µην µένουν αναξιοποίητες οι υποδοµές, «κουφάρια», όπως είπαν και
πριν από λίγο άλλοι συνάδελφοι.
Το άρθρο 5 που αναφέρεται στα ποσοστά και στο ύψος των
περιφερειακών ενισχύσεων, εισάγει τα σχετικά ποσοστά επιχορήγησης κατά περιοχή, σύµφωνα µε το κατά κεφαλήn ΑΕΠ.
Προκειµένου να υπάρχει διαφάνεια στην κατανοµή πόρων,
αλλά κυρίως να γνωρίζουν οι επενδυτές εκ των προτέρων τα διαθέσιµα κονδύλια και πόσα σε κάθε περιφέρεια, αλλά και κεντρικά,
καταθέτουµε ως ουσιαστική πρόταση, αµέσως µετά την ψήφιση
του ετήσιου προϋπολογισµού να δηµοσιεύεται το συνολικό ύψος
δαπάνης που θα αφορά επιχορηγήσεις επενδύσεων του αναπτυξιακού νόµου. Και κάθε δίµηνο που θα βγαίνουν οι εγκρίσεις,
τα διαθέσιµα υπόλοιπα να επικαιροποιούνται, έτσι ώστε να υπάρχει πλήρη διαφάνεια και φυσικά η πληροφορία να είναι γνωστή
σε όλους και να υπάρχουν όλες αυτές οι συζητήσεις και οι ψίθυροι περί γνωστών του γνωστού και υπόγειων διαδροµών.
Προχωρώ στο άρθρο 10 που αναφέρεται στα κριτήρια αξιολόγησης και σηµειώνω ότι δεν συµπεριλαµβάνονται στα κριτήρια το κριτήριο ωριµότητας ενός έργου, το οποίο είναι σηµαντικό
και εξετάζεται και φυσικά να βαθµολογείται και θετικά. Είναι δεδοµένο ότι η ετοιµότητα ενός επενδυτικού σχεδίου το να ξεκινήσει άµεσα να υλοποιείται, συµβάλει στην επιτάχυνση της
απορρόφησης κονδυλίων. Αλλά συνήθως και οι επενδυτές που
έχουν µπει σε έξοδα ωρίµανσης ενός επενδυτικού σχεδίου, είναι
αυτοί που έχουν µεγαλύτερη δέσµευση να υλοποιήσουν την
επένδυση και αυτοί που θα έχουν καλύτερη συγκρότηση και αυξηµένη επιτυχία.
Επιπλέον, αναφέρουµε ότι µπορεί να εξεταστεί και η αύξηση
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σε ποσοστά και σε διάρκεια των φορολογικών κινήτρων, ανάλογα
µε το µέγεθος της επένδυσης. Επιπλέον, δεδοµένου ότι έχετε
περιορίσει το Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων, προτείνετε
αντί της επιδότησης, ως εναλλακτικές µορφές, πρώτον, µείωση
των ασφαλιστικών εισφορών για δέκα κλιµακωτά χρόνια. ∆εύτερον, µείωση για δέκα χρόνια των φορολογικών συντελεστών
κατά 50%. Και τρίτον, επιδότηση των υφισταµένων θέσεων εργασίας, 35% επί του συνολικού κόστους µισθοδοσίας και επιδότηση του µισθολογικού κόστους νέων θέσεων εργασίας.
Κλείνοντας, θεωρούµε λανθασµένο ότι οι ρυθµίσεις του άρθρου 11, που αναφέρεται στη διαδικασία αξιολόγησης, έγκρισης
και ελέγχου υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων, δηµιουργούν
νέες δοµές γραφειοκρατίας, αλλά και νέες υπηρεσίες.
Στόχος µας είναι ο περιορισµός του κράτους, όπως η ∆ηµοκρατική Συµµαχία έχει ξεκαθαρίσει, και όχι η δηµιουργία νέων
υπηρεσιών και η επέκταση της γραφειοκρατίας.
Ολοκληρώνοντας, υπογραµµίζω για µία ακόµη φορά τη σηµασία του νέου αναπτυξιακού νόµου, ιδιαιτέρως κατά την παρούσα
κρίσιµη οικονοµική συγκυρία. Εάν δεν διορθωθούν όµως συγκεκριµένες διατάξεις, θα µείνουν σηµαντικά κενά, τα οποία θα στερήσουν από αρκετούς εν δυνάµει επενδυτές και επιχειρηµατίες
τη δυνατότητα να ενταχθούν στις προνοµιακές διατάξεις του.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε τον κ. Αυγενάκη.
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 για τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής δεκαεννέα µαθητές και µαθήτριες και τρεις
εκπαιδευτικοί από το 1ο Επαγγελµατικό Λύκειο Λευκάδας.
Η Βουλή τους καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Το λόγο έχει ο Βουλευτής Πέλλης του ΠΑΣΟΚ, κ. Ηλίας Θεοδωρίδης.
ΗΛΙΑΣ ΘΕΟ∆ΩΡΙ∆ΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Είναι πολύ σηµαντικό γεγονός ότι σύσσωµη η ηγεσία του
Υπουργείου παρακολουθεί τη συζήτηση αυτή που είναι γόνιµη,
παραγωγική και δείχνει το µεγάλο ενδιαφέρον και την αναζήτηση
στον τοµέα του πώς θα δαπανηθούν οι πόροι για το περιβόητο
ζήτηµα της ανάπτυξης.
Η ανάπτυξη στην Ελλάδα είναι µία κακοποιηµένη έννοια. Έχει
υποστεί πολλά, για ιστορικούς λόγους. ∆οµικά δηλαδή προβλήµατα και στρεβλώσεις που βασανίζανε και βασανίζουν ακόµα σήµερα τη χώρα από τις οποίες πρέπει να απεµπλακούµε. Αυτό
σηµαίνει ότι πολλές σοβαρές, µεγάλες, καίριες µεταρρυθµίσεις
έχουν πολύ µεγαλύτερη αναπτυξιακή αξία απ’ ό,τι έχει ο ίδιος
επενδυτικός νόµος. Όµως, πράγµατι ο επενδυτικός νόµος που
κατατίθεται σήµερα, κάτω από το βάρος της σηµερινής κρίσης,
έχει καινοτοµίες. Οι επενδυτικοί νόµοι που ψηφίστηκαν στην Ελλάδα διαχρονικά, δεν απέδωσαν. Και όταν λέµε «δεν απέδωσαν»,
δεν εννοούµε µηδενιστικά ότι η χώρα δεν είχε εξέλιξη και δεν
είχε ανάπτυξη. ∆εν εννοούµε συγκρίσεις της Ελλάδας του ’50
και του ’60 µε την Ελλάδα του 2000 και του 2010. Εννοούµε τις
αναπτυξιακές επιδόσεις της χώρας, σε σχέση µε το διεθνές περιβάλλον και την παγκόσµια ανάπτυξη. Εννοούµε τη σύγκριση
των πόρων που δαπανήθηκαν, µε το αναπτυξιακό αποτέλεσµα
που είχαν. Αυτές είναι οι συγκρίσεις.
Ο αναπτυξιακός νόµος λοιπόν χρησιµοποιεί πόρους από το
ΕΤΕΑΝ, το νέο ταµείο που συστήνεται, πόρους του ΕΣΠΑ και
όπως είπε ο φίλος και συνάδελφος εισηγητής του ΠΑΣΟΚ, κ. Σαλαγιάννης, ο ρόλος των τραπεζών είναι ένα σοβαρό ζητούµενο
σε αυτή την πορεία και πρέπει να διευκρινιστεί.
Οι επενδυτικοί νόµοι στην Ελλάδα δεν υπηρετούσαν τρία σοβαρά κριτήρια. Το πρώτο κριτήριο είναι οι εθνικές προτεραιότητες, τις οποίες έρχονταν να χρηµατοδοτήσουν. Ποιες ήταν οι
προτεραιότητες της ανάπτυξης; ∆εν υπήρχαν. Το δεύτερο κριτήριο είναι οι σοβαρού επιπέδου αντικειµενικές αξιολογήσεις των
επενδύσεων. Το τρίτο κριτήριο είναι η ανυπαρξία αυστηρών ελέγχων στην εφαρµογή αυτών των επενδύσεων.
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Και στα τρία αυτά κριτήρια έπασχαν οι αναπτυξιακοί νόµοι της
χώρας. Η πολιτική ηγεσία αφού τους θεσµοθετούσε, τους εγκατέλειπε στην τύχη τους και στην εφαρµογή από ένα κράτος το
οποίο, όπως ακριβώς λειτουργούσε σε όλους τους άλλους τοµείς, έτσι λειτουργούσε και στην εφαρµογή των αναπτυξιακών
νόµων. Πώς λειτουργούσε δηλαδή; Είχαµε µία σχέση δηµοσίουεπενδυτών, η οποία έφτιαξε µία στρατιά ψευτοεπενδυτών, µέσα
από ένα συγκεκριµένο τρόπο, ο οποίος αφορά όλους τους τοµείς και διέπει όλες τις οικονοµικές σχέσεις σε όλους τους τοµείς, ο οποίος είναι το καθεστώς των υπερτιµολογήσεων.
Υπερεκτιµούσαν δηλαδή, τα πάγια στοιχεία των επενδυτών και
µε βάση αυτά έδιναν χρήµατα στον αέρα. Αυτά τα χρήµατα κατέληγαν στο να χρηµατοδοτούν λειτουργικές ανάγκες των επιχειρήσεων, να χρηµατοδοτούν κεφάλαια κίνησης, αντί του
δανεισµού και να χρηµατοδοτούν καταναλωτικές δαπάνες των
επενδυτών. Στο τέλος κανένας έλεγχος.
Αυτή η πραγµατικότητα οδηγούσε στην κατασπατάληση
πόρων χωρίς αναπτυξιακό αποτέλεσµα. Το επέτρεπε αυτό η πολιτική ηγεσία, γιατί όλο αυτό το σύστηµα υπηρετούσε και αυτή,
γιατί µετέτρεπε, όπως στους άλλους τοµείς, τη συµµετοχή των
κοινωνικών δυνάµεων σε µία κοινωνική, οικονοµική ανέλιξη και
στην αρχή συνδέονταν κριτήρια, εθνικά φρονήµατα µε αυτήν τη
συµµετοχή και στο τέλος γινόταν µία ρουσφετολογική συντήρηση και αναπαραγωγή αυτού του συστήµατος.
Υπάρχουν ιστορικές αιτίες όπου η χώρα δεν µπόρεσε να αξιοποιήσει τους αναπτυξιακούς της πόρους. Η πρώτη µεγάλη αιτία,
δοµική αιτία, είναι ότι η χώρα, σε αντίθεση µε το ευρωπαϊκό µοντέλο, ακολούθησε ένα υπερσυγκεντρωτικό οικονοµικοκοινωνικό, διοικητικό και αθηναϊκό µοντέλο. Φτάσαµε δηλαδή να
έχουµε µία χώρα πρωτεύουσα. Είµαστε προσηλωµένοι αυστηρά
στην ιστορική παράδοση της πόλης κράτος, από την αρχαιότητα.
Αυτό το µοντέλο δεν άλλαξε από την ίδρυση του ελληνικού
κράτους µέχρι σήµερα. Η χρήση των πόρων από την Ευρωπαϊκή
Ένωση, του δανεισµού, της ξένης βοήθειας και των φόρων είχε
ένα παράδοξο αποτέλεσµα. Εξαιτίας αυτής της υπερσυγκέντρωσης, αντί να µειώνονται οι αποστάσεις, να συγκλίνουν δηλαδή οι περιφέρειες µε το κέντρο, είχαµε απόκλιση. Και αυτό όχι
µόνο στο βιοτικό επίπεδο, στο κατά κεφαλήν εισόδηµα αλλά και
στις αναπτυξιακές δυνατότητες της χώρας εν γένει. Και όπως
λέµε για τους φορολογικούς νόµους ότι πρέπει να διευρύνουµε
τη φορολογητέα ύλη και τη φορολογητέα βάση, έτσι πρέπει να
λέµε και για τον αναπτυξιακό νόµο ότι πρέπει να µεγεθύνουµε
την αναπτυξιακή βάση της χώρας. Ολόκληρες περιφέρειες της
χώρας έµεναν εκτός ανάπτυξης, το ανθρώπινο δυναµικό και το
υλικό δυναµικό και τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα αυτών των περιφερειών έµεναν στο περιθώριο της ανάπτυξης.
Άρα, σήµερα πρέπει να αλλάξουµε το µοντέλο. Από αυτόν τον
αθηνοκεντρισµό να περάσουµε στην περιφερειακότητα όπου
δίνει σηµαντικό βάρος αυτό το νοµοσχέδιο και πρέπει να εξυπηρετηθεί. Το κριτήριο µε το οποίο θα πάµε σε αυτή την περιφερειακότητα των επενδύσεων δεν πρέπει να είναι µόνο το κατά
κεφαλήν εισόδηµα, γιατί υπάρχουν περιοχές όπου αυτό αυξάνεται ή παρουσιάζεται αυξηµένο, όπως, λόγου χάριν, στην Κοζάνη
λόγω ∆ΕΗ αλλά αν συρρικνώνεται η περιοχή αυτή σε ανθρώπινο
δυναµικό. Όλο αυτό το µοντέλο του ξεπεράσµατος του αθηνοκεντρικού µορφώµατος της οικονοµίας και της πολιτικής πρέπει
να µας οδηγήσει σε ένα νέο επίπεδο δηµοκρατικής οικονοµικής
ανάπτυξης.
Το δεύτερο είναι το µοντέλο κρατικής ανάπτυξης που ακολούθησε η χώρα είτε µε την κενσιανή εκδοχή της ανάπτυξης, τη
σοσιαλδηµοκρατική εκδοχή, είτε µε την εκδοχή του σοβιετικού
κρατικού µοντέλου που ήταν η αριστερή εκδοχή του. Ακόµα παραξενεύοµαι που ακούω εκπροσώπους της Αριστεράς να µην κατανοούν τη σηµασία και το όφελος των ιδιωτικών επενδύσεων.
Αυτή η εχθρότητα προς τις ιδιωτικές επενδύσεις, αυτή η απαξίωση των ιδιωτικών επενδύσεων είναι τραγική και πρέπει να
απελευθερωθεί η Αριστερά από αυτήν την αντίληψη. Οµοίως και
το άλλο κοµµάτι όπου αυτή η κρατική οικονοµία ουσιαστικά εξασφάλισε µια ανοχή µε τη διαµόρφωση της µισθολογικής πολιτικής και της εργασιακής πολιτικής που εξασφάλιζε µε πολιτικές
παραινέσεις, µε πολιτικές διαµεσολαβήσεις. Αυτή δηλαδή κι-
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νούνταν έξω από τη σφαίρα της παραγωγικότητας, της αξιοκρατίας και του ανταγωνισµού.
Το τρίτο ζήτηµα -πέραν από την κρατική οικονοµία στη χώρα
και τον κρατικό προστατευτισµό που είχε καταστροφικά αποτελέσµατα ειδικά τις τελευταίες δεκαετίες, όπου η οικονοµία διεθνώς πήγαινε στην παγκοσµιοποίηση και εµείς κρυβόµασταν στο
καβούκι µας- είναι ότι καθόρισε και τις επιλογές, τις αναπτυξιακές προτεραιότητες αυτό το µοντέλο. Και ποιες ήταν οι αναπτυξιακές προτεραιότητες; Χάσαµε τη δεύτερη και τρίτη βιοµηχανική επανάσταση εξ ορισµού. Είπαµε ότι η χώρα δεν µπορεί
να συµµετέχει. Άρα, ποιες είναι οι δυνατότητες µας; Η οικονοµία
υπηρεσιών, ο τουρισµός, η οικοδοµή και οι πόροι από τη ναυτιλία, αφού καταστρέψαµε και την ίδια την αγροτική οικονοµία, δηλαδή αφού αναιρέσαµε τον ίδιο τον εαυτό µας.
Γι’ αυτό πρέπει στον τοµέα της αγροτικής οικονοµίας να δοθεί
ειδικό βάρος στην κατεύθυνση της διατροφικής επάρκειας της
χώρας. Οξύνονται τα διατροφικά προβλήµατα στον κόσµο και
είναι κρίµα να βρεθούµε µπροστά σε µια τέτοια διατροφική κρίση
της Ελλάδας γιατί είναι ιστορικό ανορθόδοξο.
Επίσης, είναι το ζήτηµα του δανεισµού και των πόρων. Ό,τι
κερδίζαµε µε όλους τους πόρους που συγκεντρώναµε, τους δανειακούς πόρους, τους πόρους από τα πακέτα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης κ.λπ. τους χάναµε µε δυο τρόπους. Ο ένας τρόπος ήταν
ότι ο δανεισµός επέστρεφε στους δανειστές µε τα επιτόκια και ο
άλλος τρόπος ήταν από τα εµπορικά ισοζύγια που ήταν ελλειµµατικά. Εισαγωγική χώρα είχαµε καταντήσει και ο φαύλος κύκλος της κρίσης έδωσε αυτήν τη µορφή κρίσης που είναι τελική
και ολική για τη χώρα. Άρα, πρέπει να εγκαταλείψουµε το µοντέλο.
Επίσης είναι θεµελιώδες να µπούµε στην κατεύθυνση της επαναξιολόγησης αυτού του µοντέλου και συνολικά στον επανακαθορισµό του για να έχουµε ένα άλλο αναπτυξιακό αποτέλεσµα
στη χώρα.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε τον κ. Θεοδωρίδη για την αγόρευσή του.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Εξεταστική Επιτροπή «για τη
διερεύνηση της υπόθεσης «SIEMENS» στο σύνολό της», που έχει
συσταθεί κατά το άρθρο 144 του Κανονισµού της Βουλής και για
την οποία η Ολοµέλεια της Βουλής έχει ορίσει προθεσµία υποβολής του πορίσµατός της µέχρι σήµερα, 20 Ιανουαρίου 2011,
ζητεί οµοφώνως παράταση της προθεσµίας, για την καθαρογραφή και κατάθεση του πορίσµατός της, έως τη ∆ευτέρα 24 Ιανουαρίου 2011.
Συµφωνεί το Σώµα;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Το Σώµα συµφώνησε
οµοφώνως.
Το λόγο έχει ο ανεξάρτητος Βουλευτής Αττικής, κ. Λεβέντης.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριοι συνάδελφοι, άκουσα µε προσοχή όσες οµιλίες µπόρεσα
να παρακολουθήσω και βέβαια ιδιαίτερα την τελευταία οµιλία
του κ. Θεοδωρίδη, την οποία βλέπω σαν ένα είδος αυτοκριτικής
για την αντιµετώπιση όλου αυτού του πακτωλού των κονδυλίων
που εισέρευσαν στη χώρα τις τελευταίες δεκαετίες που κατά
κύριο λόγο διοικούσε το ΠΑΣΟΚ και που δεν αξιοποιήθηκαν κατά
τον καλύτερο τρόπο. µάλιστα πάρα πολλά από αυτά κατασπαταλήθηκαν, ενώ θα µπορούσαν να έχουν γίνει υποδοµές και να είχαµε πολύ καλύτερα αποτελέσµατα.
Όπως είπαµε και στη συζήτηση επί της αρχής, εµείς θεωρούµε
θετικό τον επενδυτικό νόµο αν και µε πολλές ενστάσεις, αφού
αποτελεί ένα εργαλείο ώθησης για την ανάπτυξη έστω και µε τα
προβλήµατα που υπάρχουν και µια αφετηρία για να αναζωογονηθεί η κίνηση στην αγορά. ∆εν αρκεί όµως αυτό από µόνο του.
Ο επενδυτικός νόµος θα έπρεπε να συνδεθεί και µε το Πρόγραµµα ∆ηµοσίων επενδύσεων. Βελτιώνουµε τις υποδοµές, δίνουµε κίνητρα για στοχευµένες επενδύσεις και προσπαθούµε µε
αυτό τον τρόπο να κινήσουµε την οικονοµία. Αυτό νοµίζω ότι θα
έπρεπε να γίνει και αυτό δεν γίνεται µε επαρκή τρόπο.
Όσον αφορά τα άρθρα θα είχαµε να κάνουµε τις εξής παρατηρήσεις: Κατ’ αρχάς στο άρθρο 1 τονίζεται στην παράγραφο 1

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ότι προωθούνται η πράσινη οικονοµία, η αποτελεσµατική λειτουργία των διαθέσιµων υποδοµών και η αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναµικού της χώρας και στην παράγραφο 2 η
ενίσχυση του περιφερειακού χαρακτήρα. Όµως, από τα άρθρα
που βλέπουµε µετά στο νοµοσχέδιο δε νοµίζουµε ότι προωθείται
πολύ προς αυτήν την κατεύθυνση η όλη προσπάθεια.
Στο άρθρο 2 εξαιρείτε, κύριοι Υπουργοί, τις δηµοτικές επιχειρήσεις από τις ενισχύσεις. Σαφώς, δεν υποστηρίζουµε ότι οι δηµοτικές επιχειρήσεις λειτουργούν στην εντέλεια, αλλά σίγουρα
πολλές από αυτές έχουν τεράστια συµβολή στην τοπική κοινωνία
και υπάρχουν δυνατότητες για περαιτέρω ανάπτυξη. Από την
άλλη, ενώ εξαιρείτε τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου και
όλες τις επιχειρήσεις που επιχορηγούνταν πάνω από το 50%, δίνετε τη δυνατότητα στα ΑΕΙ να µπαίνουν µε 20% στις κοινοπραξίες. Θέλουµε να ενισχυθούν τα πανεπιστήµια, η έρευνα και η
δουλειά που γίνεται εκεί αλλά δεν νοµίζουµε ότι εδώ γίνεται µε
τον καλύτερο τρόπο.
Στο άρθρο 5, στο συγκεκριµένο σχέδιο νόµου ιδιαίτερα θετική
κρίνεται η κατανοµή των πόρων βάσει του κατά κεφαλήν ΑΕΠ και
του ΑΕΠ µητροπολιτικών και λιγότερο ανεπτυγµένων περιφερειών. Το είπαµε όµως και χθες. Καλό θα ήταν αυτή η κατανοµή
να γίνεται σε επίπεδο νοµού ή έστω σε επίπεδο περιφέρειας. ∆ιαφορετικά είναι δύσκολο να µετρήσει κανείς τη συµβολή του σχεδίου νόµου στην ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας και της
περιφερειακής σύγκλισης. Υπάρχουν πολλές ανισότητες όπου
παρατηρούµε µέσα στην ίδια περιφέρρεια να υπάρχουν σηµαντικές αποκλίσεις του µέσου όρου του ΑΕΠ. Αυτό το βλέπουµε
σε όλους τους νοµούς, ιδιαίτερα δε στην Αττική.
Αν δείτε την Αττική, που υπάρχει ο υψηλότερος κατά µέσο όρο
συντελεστής όσον αφορά το ΑΕΠ, υπάρχουν περιοχές που µαστίζονται κυριολεκτικά από τη φτώχεια και την υπανάπτυξη. Εφόσον, λοιπόν, κάνατε τη διοικητική µεταρρύθµιση του ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ, θα έπρεπε να προσαρµόσετε τις ενισχύσεις επάνω σ’ αυτό το
µοντέλο κάτι το οποίο έχουν ζητήσει πολλοί φορείς και που
ασφαλώς θα ήταν και πιο δίκαιο. Γενικά µπορούµε να πούµε ότι
απουσιάζει η περιφερειακή στόχευση, γεγονός που ενδεχοµένως να οδηγήσει σε ασύµµετρη κατανοµή των πόρων ανά περιφέρεια.
Το ποσοστό ενίσχυσης ορίζεται ως συνάρτηση του µεγέθους
του φορέα επένδυσης και της γεωγραφικής τοποθεσίας. Εδώ
υπάρχει ένα θέµα που σχετίζεται µε το µέγεθος της επιχείρησης.
Το µέγεθος της επιχείρησης ορίζεται βάσει του Κανονισµού 800
του 2008 της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, όπου επιχειρήσεις µε κριτήριο τον αριθµό των απασχολουµένων διακρίνονται σε τέσσερις
κατηγορίες, πολύ µικρή, µικρή, µεσαία και µεγάλη.
Η επικράτεια χωρίζεται σε τρεις ζώνες, α’, β’ και γ’ κινήτρων και
τα ποσοστά ενίσχυσης για τις πολύ µικρές, µικρές, µεσαίες και
µεγάλες επιχειρήσεις ορίζονται ανά ζώνη. Φαίνεται ότι είναι αναγκαία η ενίσχυση των ποσοστών για τις πολύ µικρές, µικρές και
µεσαίες επιχειρήσεις, ο διαχωρισµός των ποσοστών χρηµατοδότησης για τις µικρές και πολύ µικρές επιχειρήσεις και η µείωση των ποσοστών για τις µεγάλες επιχειρήσεις.
Στο άρθρο 10, που περιγράφονται τα κριτήρια αξιολόγησης,
είναι σηµαντικό να ενταχθεί ένα µικρό σύνολο µετρήσιµων δεικτών, βάσει του οποίου θα καταστεί προφανής η συµβολή της
ενίσχυσης του επενδυτικού σχεδίου στην ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας και της οικονοµίας, παραδείγµατος χάριν, αριθµό
θέσεων εργασίας ανά αριθµό καινοτοµικών λύσεων ή ανά δυνατότητα συνέργειας ή ανά αριθµό θέσεων για ΑΜΕΑ κ.λπ..
Στο άρθρο 13 ακούγεται ελκυστικό και ελπιδοφόρο το γεγονός
ότι στόχος είναι και η ανάπτυξη της καινοτόµου ή και της νεανικής επιχειρηµατικότητας, πλην όµως είναι περισσότερο από βέβαιο ότι το 60% έως 80% των νέων επιχειρηµατικών σχεδίων
καταλήγουν σε αποτυχία.
Το σχέδιο νόµου φιλοδοξεί να παίξει ρόλο µέσω του ΕΤΕΑΝ,
(Εθνικό Ταµείο Επιχειρηµατικότητας και Ανάπτυξης), κεφαλαίου
κινδύνου, venture capital, πλην όµως η όποια επιτυχία του venture
capital βασίζεται στη µετοχική συµµετοχή, πράγµα που κάθε
άλλο παρά προβλέπεται στο σχέδιο νόµου. Κάτι τέτοιο βέβαια
απαιτεί τεχνογνωσία και διαδικασίες, οι οποίες δεν υπάρχουν
πουθενά στα δύο νοµοσχέδια, αναπτυξιακό νόµο και ΕΤΕΑΝ.
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Θα ήθελα τώρα, όσον αφορά την τροπολογία του κ. Καρασµάνη, να συνηγορήσω και εγώ ότι θα πρέπει να ενισχυθούν οι
παραδοσιακοί οικισµοί και τα παραδοσιακά κτήρια. Το γεγονός
ότι γίνεται προσπάθεια να µετατρέπονται όλα τα παραδοσιακά
κτήρια σε ξενοδοχεία –το είπε και ο κ. Καρασµάνης- νοµίζω ότι
είναι παράλογο, πρώτον γιατί δεν προσφέρονται όλα γι’ αυτό το
σκοπό και δεύτερον γιατί υπάρχουν παραδοσιακά κτήρια που θα
κινδυνεύσουν αν δεν αντιµετωπιστεί µε πολύ µεγάλη περίσκεψη
η συρροή πολλών και διαφόρων ανθρώπων σε διάφορες εποχές.
Αυτό έχουµε δει άλλωστε σε πολλές περιπτώσεις να καταστρέφει κυριολεκτικά τα κτήρια. Θέλει, εποµένως, µεγάλη προσοχή.
Όσον αφορά την πράσινη ανάπτυξη, τα φωτοβολταϊκά τόξα
και την αιολική ενέργεια αναφέρθηκε προηγουµένως από άλλους
συναδέλφους ότι πρέπει να ενισχυθούν, γιατί έτσι µπορούν να
προσφέρουν ενέργεια χωρίς να ρυπαίνουν το περιβάλλον, αλλά
και µε προοπτική γιατί αυτά είναι σε εξέλιξη.
Θα ήθελα, επίσης, κύριε Υπουργέ, την προσοχή σας για κάτι
άλλο. Σπαταλούµε τεράστιες ποσότητες ενέργειας, ενώ θα µπορούσαµε να κάνουµε οικονοµία. Ένας από τους πιο αποτελεσµατικούς τρόπους είναι ο σωστός προσανατολισµός των
κτηρίων. Αν τα κτήρια έχουν µεσηµβρινό προσανατολισµό προς
τον νοτιά, αλλά και προς τον βοριά, ώστε να υπάρχει το διαµπερές και να παίρνουν την ενέργεια που έρχεται από τον ήλιο, όπως
επίσης να δροσίζονται το καλοκαίρι από το βοριά, θα µπορούσαµε έτσι να ελαττώσουµε κατά 20% ή και 30% την καταναλώµενη ενέργεια όσον αφορά τον κλιµατισµό και τη θέρµανση των
κτηρίων.
Νοµίζω ότι αυτό είναι κάτι που δυστυχώς δεν έχει αντιµετωπισθεί στη χώρα µας, γιατί δεν έχουµε κάνει σωστό πολεοδοµικό
σχεδιασµό. Χτίζουµε όπως να ‘ναι και µάλιστα στην Αττική µε
την επέλαση του τσιµέντου. Αυτό έχει ανασταλεί κατά ένα µικρό
ποσοστό µε την οικονοµική κρίση, πλην όµως είναι καταστροφικό
και δεν µπορεί να συµµαζευτεί µε τίποτε.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε τον κ. Λεβέντη.
Το λόγο έχει τώρα ο Βουλευτής Ηρακλείου του ΠΑΣΟΚ κ.
Στρατάκης.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τοποθετήθηκα
στην πρωτολογία µου επί της αρχής για το σχέδιο νόµου και πιστεύω ότι πράγµατι µε τις διατάξεις που περιλαµβάνει µπορεί να
συµβάλλει στο να κατευθυνθεί η ανάπτυξη προς τα εκεί που χρειάζεται σ’ αυτή τη συγκεκριµένη φάση και τη συγκεκριµένη περίοδο η χώρα µας, αλλά και γενικότερα µ’ ένα τρόπο που να
µπορούµε να επιβιώσουµε στο παγκόσµιο οικονοµικό σύστηµα,
το οποίο θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σηµαντικό.
Όµως, κύριε Υπουργέ, πιστεύω ότι κάποιες από τις διατάξεις
ίσως χωρούν διορθώσεις. Το λέω αυτό γιατί οι διορθώσεις αυτές
συντείνουν και µπορούν να συµβάλλουν στο να είναι η εφαρµογή
του νόµου όσο γίνεται πιο αποτελεσµατική και κυρίως να καλύπτει όλο εκείνο το πλαίσιο που εσείς µ’ αυτό το σχέδιο νόµου θέλετε να φτιάξετε.
Έρχοµαι, λοιπόν, συγκεκριµένα –για να µη καθυστερούµε και
να µη µακρηγορώ- στο άρθρο 2. Συµπεριλαµβάνονται όλες εκείνες οι επιχειρήσεις που δεν τις καλύπτει ο νόµος, που δεν τις συµπεριλαµβάνει το σχέδιο νόµου. Θέλω να πιστεύω ότι µιλάµε για
τις κατασκευές στο άρθρο 2 στην περίπτωση 41. Αυτό είναι
σωστό, αλλά σε ό,τι αφορά το 42 και το 43, που είναι οι εξειδικευµένες κατασκευές, που πιθανόν να είναι κάτι πολύ σηµαντικό
για µια οποιαδήποτε νέα επένδυση, νοµίζω ότι είναι κάτι που δεν
θα πρέπει να το αποκλείσουµε.
Μ’ αυτήν την έννοια θα πρότεινα, κύριε Υπουργέ, εάν είναι δυνατόν, αυτές οι υποπεριπτώσεις του άρθρου 2 να φύγουν από
το άρθρο, να είναι δυνατόν να ενισχυθούν αυτές οι περιπτώσεις
γιατί πραγµατικά µπορεί να είναι πολύ ουσιαστικές για µία έστω
µικρή ή µεσαία επένδυση.
Έρχοµαι στην περίπτωση 86, που θεωρώ ότι είναι πολύ σηµαντική και αυτή γιατί στο αρχικό σχέδιο νόµου που είχατε δώσει,
κύριε Υπουργέ, στη δηµοσιότητα και πάνω στο οποίο έγινε η δια-
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βούλευση, ναι µεν αποκλείονταν οι δραστηριότητες ανθρώπινης
υγείας, αλλά είχε και ένα «εκτός» στη συνέχεια. Αυτό το «εκτός»
έδινε τη δυνατότητα κυρίως να αναπτυχθούν δραστηριότητες
που έχουν σχέση µε τον υγειονοµικό τουρισµό.
Χαίροµαι, κύριε Υπουργέ, που δηλώνετε ότι το αποδέχεστε
γιατί πιστεύω πραγµατικά ότι είναι µία πολύ σηµαντική αλλαγή,
µε την έννοια ότι µπορούµε να αναπτύξουµε και αυτής της µορφής τον τουρισµό και να συµβάλει θετικά στην παραπέρα ανάπτυξη και πρόοδο της χώρας µας.
Έρχοµαι στην περίπτωση 94. Λέτε ότι δεν ενισχύονται οι δραστηριότητες των οργανώσεων. ∆εν προσδιορίζεται όµως ποιες
είναι οι οργανώσεις. Θα έλεγα ότι πάνω σ’ αυτό –και µέχρι να
έρθει στην τελική του µορφή το σχέδιο νόµου- θα µπορούσε ενδεχοµένως να υπάρξει µία διάκριση για το ποιες δραστηριότητες
δεν ενισχύονται, γιατί αυτό είναι κάτι πολύ γενικό.
Επίσης, θα έλεγα ότι στο άρθρο 3, στην περίπτωση 1α, ίσως
αυτό το 40% που έχετε για τις κατασκευές να µπορούσε να φθάσει κατά περίπτωση στο 60% µε 65%, διότι υπάρχουν και περιπτώσεις που ενδεχοµένως το 40% δεν καλύπτει το συνολικό
κόστος, το κόστος που θέλουµε να καλύψουµε στο πλαίσιο της
επενδυτικής προσπάθειας.
Βεβαίως, έρχοµαι στο άρθρο 2, στην παράγραφο θ, που λέτε
ότι µπορεί να δοθεί µέχρι 5% για συµβούλους σε νέες µικρές και
µεσαίες επιχειρήσεις. Θέλω να πιστεύω ότι πρέπει να δοθεί η δυνατότητα η διάταξη αυτή να καλύπτει και τις υπάρχουσες µικρές
και µεσαίες επιχειρήσεις ή τουλάχιστον τις µικρές, γιατί υπάρχουν επιχειρήσεις που δεν έχουν τη δυνατότητα εκ των ενόντων
να έχουν συµβούλους για να τους καθοδηγήσουν προς τη σωστή
κατεύθυνση.
Ίσως αυτό σε πάρα πολύ µικρές επιχειρήσεις να ήταν αρκετά
χρήσιµο. Βεβαίως µπορεί να είναι κάτι πάρα πολύ ουσιαστικό για
την παραπέρα πρόοδό τους και να γίνουν και αυτές λίγο µεγαλύτερες ή εν πάση περιπτώσει να επιβιώσουν στη σηµερινή δύσκολη κατάσταση.
Έρχοµαι στην τελευταία παρατήρησή µου, κύριε Υπουργέ,
που αφορά το άρθρο 8, παράγραφος 7δ, που έχει να κάνει µε τα
δάνεια. Το απαιτεί ο νόµος και ίσως αυτό να ισχύει, γιατί πράγµατι στο παρελθόν υπήρξαν περιπτώσεις που εγκρίθηκαν επενδύσεις και στο τέλος οι επενδυτές δεν µπόρεσαν να τις πραγµατοποιήσουν.
Μπορεί να έχει να κάνει µε αυτή την αγωνία, αλλά δεν θέλω
να ξεχνάµε όλοι µας ότι περνάµε σε µία δύσκολη φάση. Η ρευστότητα στις τράπεζες είναι περιορισµένη και θεωρώ ότι όταν
ένας επενδυτής υποβάλει ένα αίτηµα σε µία τράπεζα, η τράπεζα
εφόσον την εγκρίνει, θα πρέπει να έχει κάνει το κουµάντο της.
Αν λοιπόν σε µία, ας το πούµε, δικιά σας εκδήλωση ενδιαφέροντος, στο πλαίσιο που προβλέπετε, ανά εξάµηνο κ.λπ., υπάρχει ένα περιορισµένο κονδύλιο κι οι επενδυτές και οι επενδύσεις
που πρέπει να γίνουν είναι πολύ περισσότερες, τότε όλοι αυτοί
θα πρέπει να προστρέξουν στις τράπεζες, αν θέλουν να έχουν
τύχη και να έχουν εγκεκριµένα δάνεια. Για να εξεταστεί όµως ένα
δάνειο από µία τράπεζα, ο επενδυτής θα πρέπει να πληρώσει κι
ένα ποσοστό επί της επένδυσης, που είναι µία επιπλέον δαπάνη.
Και καλώς να ενταχθεί στον επενδυτικό νόµο και να πάρει την
όποια ενίσχυση θα πάρει αλλά αν δεν ενταχθεί, δεν θα έχει µία
επιπλέον επιβάρυνση, η οποία θα του δηµιουργεί πρόβληµα στη
συνέχεια;
Το λέω αυτό γιατί πιστεύω ότι µπορούσε ενδεχοµένως η προέγκριση συν κάτι άλλο, το οποίο θα µπορούσε να γίνει σε συνεννόηση µε τις τράπεζες, να έδινε τη βεβαιότητα ότι, ναι, ο
συγκεκριµένος επενδυτής µπορεί να πάρει το δάνειο που απαιτείται για να ολοκληρώσει την επένδυσή του. Όµως, να µην είναι
η προϋπόθεση, όπως τίθεται τώρα στο νόµο, που ενδεχοµένως
αυτό να δηµιουργεί και κόστος σε κάποιους επενδυτές που δεν
θα τύχουν ενίσχυσης από τη µία πλευρά, αλλά και από την άλλη
θα δηµιουργεί ενδεχοµένως και πρόβληµα στις ίδιες τις τράπεζες, µε δεδοµένη την κατάσταση σε σχέση µε τη ρευστότητα που
υπάρχει γενικά στο τραπεζικό σύστηµα.
Με αυτές τις παρατηρήσεις, κύριε Υπουργέ, πιστεύω ότι συµβάλλουµε θετικά στο να αλλάξουν κάποια πράγµατα -γιατί αυτός
είναι κι ο σκοπός τον οποίο θέλουµε να υπηρετήσουµε, όπως κι
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εσείς- και είµαι σίγουρος ότι στο βαθµό που θα δεχθείτε τουλάχιστον κάποιες απ’ αυτές θα έχουµε µια παραπέρα συµβολή στο
να λειτουργήσει ο νόµος πιο αποτελεσµατικά και κυρίως να πετύχουµε τους στόχους που εσείς θέτετε, που είναι στόχοι που
αυτή τη στιγµή πρέπει να τους υπηρετήσουµε όλοι µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο, γιατί είναι και το µόνο στοιχείο στο οποίο, αν
βασιστούµε, µπορούµε να ξεπεράσουµε υπαρκτά προβλήµατα ή
άλλα, ενδεχοµένως, που θα δηµιουργηθούν στο µέλλον.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Κι εµείς ευχαριστούµε,
κύριε Στρατάκη.
Ο Υπουργός Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας κ.
Χρυσοχοϊδης έχει το λόγο.
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪ∆ΗΣ (Υπουργός Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας): Σας ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Νοµίζω ότι µετά από µία τριήµερη, πλούσια σε περιεχόµενο
συζήτηση, µε τη συµµετοχή πρωτοφανούς αριθµού συναδέλφων,
µε µια προσπάθεια συνεννόησης που υπήρξε µέσα στην Αίθουσα, µε αποδοχή από την πλευρά µας πάρα πολλών απόψεων
και προτάσεων που κατατέθηκαν από τους συναδέλφους διαµορφώνουµε για ψήφιση ένα τελικό σχέδιο νόµου το οποίο, κατά
τη γνώµη µας, θα αποτελέσει το βασικό θεσµικό πλαίσιο για να
επανεκκινήσουµε την οικονοµία.
Θέλω να εξάρω τη συµµετοχή όλων των συναδέλφων στη συζήτηση, ακόµη κι αυτών που διαφωνούν µε το νοµοσχέδιο, να
εξάρω επίσης τη συµβολή των εισηγητών όλων των κοµµάτων,
που συµµετείχαν ενεργά στη διαµόρφωση των τελικών διατυπώσεων, τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο του κόµµατος της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, ο οποίος χθες έκανε µία πολύ µεγάλη
προσπάθεια να στηρίξει µε συναίνεση το νοµοσχέδιο αυτό,
καθώς και τον εισηγητή από την πλευρά του κόµµατος της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης.
Θα ήθελα να πω δύο-τρία λόγια κατ’ αρχάς γι’ αυτά τα οποία
θέσατε και στη συνέχεια να περάσω σε µια γενικότερη αναφορά
στο νοµοσχέδιο.
Κατ’ αρχάς θέλω να πω, σε σχέση µ’ αυτό που ο κ. Ροντούλης
είπε για τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες, ότι στα επενδυτικά σχέδια
που θα υποβάλλονται στο πλαίσιο των ειδικών επενδυτικών καθεστώτων θα ληφθεί µέριµνα, µε τις αποφάσεις που θα εκδοθούν, ώστε τα σχέδια αυτά να πριµοδοτούνται µε επιπλέον
βαθµολογία, αν συµµετέχουν σ’ αυτά άτοµα µε ειδικές ανάγκες
ή γονείς ή κηδεµόνες ή φορείς που τους εκπροσωπούν.
Επίσης -δεν είναι εδώ ο κ. Αυγενάκης- θα ήθελα να πω ότι τα
φωτοβολταϊκά δεν συµπεριλαµβάνονται στο νόµο -και νοµίζω ότι
συµφωνήσαµε σ’ αυτό όλοι- για τον απλούστατο λόγο ότι τα φωτοβολταϊκά επιδοτούνται από άλλες διατάξεις ως προς την τιµή
µονάδας της ηλεκτρικής ενέργειας.
Θα ήθελα πολύ να το δεχθώ και συµµερίζοµαι την αγωνία του
συναδέλφου κ. Καρασµάνη, σχετικά µε τα διατηρητέα. Κάναµε
όµως µία πρώτη κίνηση. ∆υστυχώς, δεν είναι δικό µας θέµα το
υπόλοιπο, κύριε Καρασµάνη. Είναι ζήτηµα του ΥΠΕΚΑ, του
Υπουργείου Υποδοµών. Θέλω να πω ότι υπάρχουν µια σειρά από
ζητήµατα χωροταξίας, οικισµού, πολιτισµού, του Υπουργείου Πολιτισµού για τα διατηρητέα, που νοµίζω ότι όποια ρύθµιση και αν
κάνουµε εµείς εδώ θα είναι αυθαίρετη και δεν θέλω να µπούµε
και σε δραστηριότητες άλλων Υπουργείων χωρίς σχετική προετοιµασία. Είµαι στη διάθεσή σας, προσωπικά, να το δούµε σε µια
επόµενη φάση. Ευχαρίστως, να κάνουµε µια συνεννόηση. Κάναµε, λοιπόν, το πρώτο βήµα. Είµαι στη διάθεσή σας για το επόµενο.
Να απαντήσω επίσης στον πρώην Πρόεδρο της Βουλής κ. Κακλαµάνη. Έχει πάρα πολύ δίκιο που αναφέρεται στη νέα σχέση
που πρέπει να διαµορφωθεί µετά από διαπραγµάτευση µε την
Ευρωπαϊκή Ένωση, στη σχέση εθνικής συµµετοχής και ευρωπαϊκής συµµετοχής στο ΕΣΠΑ. Είναι ζωτικής ανάγκης ζήτηµα το
να προχωρήσει το ΕΣΠΑ –έχει απόλυτο δίκιο- και γι’ αυτό είµαστε σε διαπραγµάτευση ούτως ώστε να αυξήσουµε την κοινοτική συµµετοχή λόγω ελλείψεως εθνικών πόρων.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να προσθέσω, επίσης, ότι στην
τροπολογία που καταθέσαµε για τις αντλίες βενζίνης, για την
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προστασία των καταναλωτών από την καταδολίευσή τους, και
συγκεκριµένα στην παράγραφο ε’ της τροπολογίας το ύψος του
προστίµου τροποποιείται ως εξής: Κατ’ ελάχιστον 50.000 ευρώ
και µέχρι 500.000 ευρώ για τα πρόστιµα, για να είναι αυστηρά,
έτσι ώστε να είναι πλήρως αποτρεπτικά γι’ αυτούς που επιχειρούν να ξεγελάσουν και να παραπλανήσουν τους καταναλωτές.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κατά τη διάρκεια της δηµόσιας
διαβούλευσης αλλά κι εδώ, στην Αίθουσα µέσα, καταγράψαµε
µια σειρά από σχόλια, παρατηρήσεις, προτάσεις των οικονοµολόγων, των ανθρώπων της αγοράς, των ειδικών και πιστεύω ότι
τελικώς και µέσα από την επιτροπή και από την Ολοµέλεια έγινε
ένας γόνιµος διάλογος. Ακούστηκαν πολύ ενδιαφέρουσες προτάσεις και θέλω να επισηµάνω τα εξής.
Κατ’ αρχάς, σε ό,τι αφορά τα ειδικά καθεστώτα, είναι µια ρύθµιση την οποία χαιρέτισαν πάρα πολλοί οικονοµολόγοι, συντάκτες οικονοµικοτεχνικών µελετών και πρότειναν συγκεκριµένες
τροποποιήσεις που καθιστούν σαφέστερη την στόχευση και πιο
λειτουργικό το χαρακτήρα τους.
Όσον αφορά τα γενικά επενδυτικά σχέδια, η κριτική που
υπήρξε κατά τη διάρκεια της συζήτησης και της διαβούλευσης
αναφέρεται σε θέµατα ασάφειας και απουσίας στόχευσης. Πρόκειται όµως για σχόλια που απαντώνται στο αµέσως επόµενο
άρθρο του επενδυτικού νόµου, στο άρθρο 7, όπου και σαφώς
προβλέπεται επίσης ετήσιος προγραµµατισµός των ενισχύσεων.
Σε σχέση µε το εύρος των επιλέξιµων κλάδων, διατυπώθηκαν
πολλές παρατηρήσεις για κατηγορίες οικονοµικών δραστηριοτήτων της εθνικής οικονοµίας που έχουν εξαιρεθεί από το σύνολο των επιλέξιµων κλάδων που προβλέπει το σχέδιο νόµου. Θα
πρέπει να ξεκαθαρίσω ότι το σχέδιο νόµου προσδιορίζει µε σαφήνεια οτιδήποτε αφορά την ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων
υψηλής οικονοµικής απόδοσης.
Πολλά σχόλια ζητούσαν την απάλειψη ή τροποποίηση των διατάξεων που έχουν περιληφθεί στο σχέδιο, διότι αποτελούν συµβατική υποχρέωση της χώρας ως προς την κοινοτική νοµοθεσία
περί κρατικών ενισχύσεων και τις κανονιστικές διατάξεις για την
εφαρµογή προγραµµάτων περιφερειακής ανάπτυξης. Όλες
αυτές οι παρατηρήσεις λήφθηκαν υπ’ όψιν και µπήκαν στο τελικό
κείµενο του νόµου.
Παράλληλα, έγιναν σχόλια και κατατέθηκαν υποµνήµατα που
αφορούσαν συγκεκριµένες τροποποιήσεις στις συνθήκες πρόσβασης στις επιχορηγήσεις, τη διευκόλυνση δηλαδή της πρόσβασης στις επιχορηγήσεις για συγκεκριµένες κοινωνικές
οµάδες, αλλά και για συγκεκριµένες κατηγορίες οικονοµικών
δραστηριοτήτων.
Σχετικά µε τις επιλέξιµες δαπάνες, έγιναν πολλές παρεµβάσεις από πολλούς επενδυτές που θεωρούσαν ότι θίγεται η βιωσιµότητα και η αρτιότητα των επενδυτικών σχεδίων τους. Οι
προτάσεις αξιολογήθηκαν ως προς τα τεχνικοοικονοµικά τους
χαρακτηριστικά και µε βάση τις προτάσεις αυτές υιοθετήθηκαν
αρκετές συγκεκριµένες βελτιώσεις, χωρίς όµως να θίγεται ο γενικότερος σχεδιασµός για βελτίωση της ποιότητας των επενδυτικών σχεδίων.
∆ιατυπώθηκαν, επίσης, προτάσεις για την απλούστευση των
διαδικασιών. Και αυτές µελετήθηκαν και θα µπουν στις υπουργικές αποφάσεις και στο προεδρικό διάταγµα, το οποίο θα εκδοθεί.
Μια ιδιαίτερα σηµαντική παράµετρος του νοµοσχεδίου έχει να
κάνει µε το ύψος των επενδυτικών σχεδίων. Πολλά σχόλια επέκριναν το κατώτατο ύψος των υπαγοµένων επενδυτικών σχεδίων
ως ιδιαίτερα υψηλό. Εµείς, όπως είδατε, τα κατεβάσαµε τελικώς,
τα µειώσαµε σηµαντικά, έτσι ώστε να µπορούν να µπουν και οι
πολύ µικρές επιχειρήσεις.
∆ιατυπώθηκαν ακόµη σχόλια για την απουσία επενδυτικού καθεστώτος που ενισχύει άµεσα την απασχόληση. Εδώ θα πρέπει
να ξεκαθαρίσουµε κάτι, ότι η στόχευση και το περιεχόµενο του
νόµου αυτού αφορά την επενδυτική διαδικασία στο σύνολό της.
Μια επενδυτική προσπάθεια, για να θεωρηθεί επιτυχηµένη και
συµβατή µε το πνεύµα του νόµου, θα πρέπει ασφαλώς να έχει
οφέλη για το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο. Και το πιο βασικό είναι
η δηµιουργία θέσεων εργασίας. Ως εκ τούτου, το κριτήριο αυτό,
της απασχόλησης δηλαδή, της δηµιουργίας θέσεων εργασίας,
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έχει σηµαντικό ρόλο, ειδική βαρύτητα ως κριτήριο βαθµολόγησης των επενδυτικών σχεδίων, αλλά υπάρχει και το Ευρωπαϊκό
Κοινωνικό Ταµείο, το οποίο στηρίζει την απασχόληση.
Θέλω, επίσης, να τονίσω ότι ο χαρακτήρας του νέου επενδυτικού νόµου θα έχει ουσιώδεις διαφορές από τη χρησιµοποίηση
των φοροαπαλλαγών σε προγενέστερους επενδυτικούς νόµους.
Οι φοροαπαλλαγές αποτελούν ένα σηµαντικό εργαλείο για την
ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας, ένα µεγάλο κίνητρο θα
έλεγα. Από εκεί και πέρα, κατά τη διάρκεια της διαβούλευσης
πολλοί οικονοµολόγοι και σύµβουλοι επιχειρήσεων που έστειλαν
τις απόψεις τους πρότειναν την απλούστευση της διαδικασίας
αξιοποίησης των φοροαπαλλαγών.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όλοι σας σχεδόν εδώ µέσα αναφέρατε ότι αυτό το νοµοθέτηµα είναι ένα από τα πιο κρίσιµα και
σηµαντικά για την επανεκκίνηση και την αναθέρµανση της οικονοµίας. Γι’ αυτό το λόγο η επιτυχηµένη και αποτελεσµατική υλοποίηση του νόµου αυτού αποκτά διαστάσεις εθνικού στοιχήµατος. Ως εκ τούτου η προσπάθεια αυτή µας αφορά όλους
ανεξαιρέτως. Γνωρίζετε καλά ότι δεν µπήκαµε στη συζήτηση
ούτε µε νοοτροπία αυθεντιών ούτε µε κοµµατικές παρωπίδες
εδώ µέσα. Και το γνωρίζετε γιατί, όπως αντιληφθήκατε, πολλές
προτάσεις και παρατηρήσεις υιοθετήθηκαν στο τελικό σχέδιο.
Πιστεύω βαθιά ότι η προσπάθεια για την επανεκκίνηση της οικονοµίας µας δεν µπορεί και δεν πρέπει να αποτελέσει ένα πεδίο
ανούσιας και άσκοπης κοµµατικής αντιπαράθεσης. Αντίθετα πρέπει να αποτελέσει ένα πεδίο γόνιµης σύνθεσης, συνεργασίας,
συναίνεσης και συνεννόησης όλων των πολιτικών κοµµάτων.
Για το λόγο αυτό απευθύνοµαι σε όλους και σε όλες τις συναδέλφισσες και σας καλώ να προχωρήσουµε µαζί για να πετύχουµε αυτούς τους εθνικούς στόχους, αυτό το εθνικό στοίχηµα.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε, κύριε
Υπουργέ.
Ο εισηγητής της Πλειοψηφίας κ. Νικόλαος Σαλαγιάννης έχει το
λόγο, για τρία λεπτά.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΑΛΑΓΙΑΝΝΗΣ: Θα χρειαστώ ένα λεπτό µόνο,
κυρία Πρόεδρε.
∆εν έχω τίποτα να προσθέσω. Απλώς θέλω να εξάρω και εγώ
από την πλευρά µου τη διάθεση της πολιτικής ηγεσίας να ακούσει, να αλλάξει το νόµο, να συµπεριλάβει τροπολογίες, γιατί έτσι
έδωσε ουσιαστικό περιεχόµενο σ’ αυτό που λέµε «συζήτηση, διαβούλευση, συναίνεση».
Ελπίζω ότι αυτό θα γίνει και στις κρίσιµες κανονιστικές πράξεις που θα εκδοθούν, γιατί εκεί κρύβεται η ουσία της αποτελεσµατικότητας του νόµου.
Επαναλαµβάνω ότι εµείς ψηφίζουµε τα άρθρα και εύχοµαι να
πάνε όλα καλά.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε τον κ. Σαλαγιάννη.
Το λόγο έχει ο κ. Σταύρος Καλογιάννης.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Πραγµατικά έγινε µία συζήτηση εποικοδοµητική. Πρέπει και
εγώ να δεχθώ ότι καταθέσαµε προτάσεις τεκµηριωµένες –επιτρέψτε µου να πω- οι οποίες έγιναν αποδεκτές από τον κύριο
Υπουργό, από τη πολιτική ηγεσία του Υπουργείου.
Θα επιµείνω στις δύο τροπολογίες που κατέθεσαν οι εκλεκτοί
συνάδελφοι, ο κ. Καρασµάνης και ο κ. Μουσουρούλης. Είναι θετικό το γεγονός, κύριε Υπουργέ, ότι δίνετε συνέχεια στην τροπολογία που κατέθεσε ο κ. Καρασµάνης που αφορά τα κτήρια
στους συγκεκριµένους παραδοσιακούς οικισµούς. Θα το προχωρήσουµε και εµείς από την πλευρά µας να περάσει και στο αρµόδιο Υπουργείο Περιβάλλοντος και στο Υπουργείο Πολιτισµού,
έτσι ώστε να µπορέσει η ρύθµιση αυτή να εφαρµοστεί, για να
βοηθηθούν οι συγκεκριµένοι οικισµοί. Θα τοποθετηθούµε επί των
άρθρων.
Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Και εµείς ευχαριστούµε
τον εισηγητή της Νέας ∆ηµοκρατίας, τον κ. Σταύρο Καλογιάννη.
Ο εισηγητής του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Νικόλαος Καραθανασόπουλος έχει το λόγο.
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ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κανείς βεβαίως δεν µπορεί να αµφισβητήσει ότι ο κύριος
Υπουργός δεν έλαβε υπ’ όψιν του τη συζήτηση και τις τροπολογίες τις οποίες έκανε.
Όµως, εµείς, δεν θεωρούµε ότι αυτές µπορούν να αλλάξουν το
σχέδιο νόµου και να αποτελέσει ένα όχηµα για µία ανάπτυξη
προς όφελος του λαού. Το λέµε καθαρά: ∆εν πρόκειται να οδηγήσει ούτε σε ανάπτυξη προς όφελος των εργαζοµένων και των
λαϊκών οικογενειών, ούτε πολύ περισσότερο να αντιµετωπίσει τις
ασυµµετρίες σε κλαδικό και περιφερειακό επίπεδο.
Βεβαίως µόνο σύντοµο ανέκδοτο µπορεί να αποτελέσει το ζήτηµα, ότι µπορεί να ενισχύσει την απασχόληση από τη στιγµή
που ακόµη και τα ίδια τα κριτήρια αξιολόγησης να πάρουµε υπ’
όψιν, ο µεγαλύτερος βαθµός που µπορεί να πάρει κάποιος για
τη δηµιουργία απασχόλησης είναι πέντε µονάδες, δηλαδή πέντε
βαθµούς σε σύνολο εκατό, αν δηµιουργήσει πάνω από διακόσιες
πενήντα θέσεις απασχόλησης, για δύο έτη. Άρα, καταλαβαίνουµε
πολύ καλά ότι δεν έχει τέτοια χαρακτηριστικά.
Μία που αυτά καταγράφονται στα Πρακτικά και επειδή ειπώθηκαν διάφορα ζητήµατα, εµείς να ξεκαθαρίσουµε για µία ακόµα
φορά το εξής: Η θέση του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας
απέναντι στην Κίνα είναι πάρα πολύ καθαρή, ότι έχει µία καπιταλιστική οικονοµία. Αναπτύσσεται ο καπιταλισµός. ∆εν τρέφουµε
καµµία απολύτως αυταπάτη για τις συνθήκες που επικρατούν
εκεί. Όµως, δεν είµαστε εµείς αυτοί, οι οποίοι κάποτε καλούσαµε
την Κίνα να αγοράσει τα ναυπηγεία, τα λιµάνια, τους σιδηροδρόµους ή και το χρέος της Ελλάδας, όπως έκανε ο Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερµός. ∆εν µπορείς να πατάς σε δύο βάρκες και
να δίνεις, δηλαδή, «ψωµί στο ληστή και στον χωροφύλακα χαµπέρι».
∆εύτερο ζήτηµα. Επειδή το ψέµα έχει κοντά ποδάρια, κυρία
Πρόεδρε, θέλω να αναφερθώ σε µία τοποθέτηση που είχαµε
κάνει για τη στάση του ΣΥΡΙΖΑ σε σχέση µε τον ΕΣΟΑΒ, που
βγήκε η εισηγήτρια και είπε ότι λέµε ψέµατα. Όµως τα ίδια, τα
επίσηµα Πρακτικά της Βουλής το διαψεύδουν. ∆ηλαδή, κατά τη
διάρκεια της ψήφισης του ν.2996/2002 για τον ΕΣΟΑΒ, η τότε ειδική αγορήτρια του Συνασπισµού, η κ. ∆αµανάκη δήλωσε ευθαρσώς ότι εµείς, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, ψηφίζουµε το
παρόν νοµοσχέδιο. Θα το καταθέτω για τα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Νικόλαος Καραθανασόπουλος καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το
οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της ∆ιεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Σ’ αυτό το νόµο αναφέρθηκα για τον ΕΣΟΑΒ, αυτόν ψήφισε ο
Συνασπισµός µαζί µε το ΠΑΣΟΚ και τη Νέα ∆ηµοκρατία …
ΛΙΤΣΑ ΠΑΣΧΑΛΙ∆ΟΥ-ΑΜΜΑΝΑΤΙ∆ΟΥ: Το 2004….
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Για το νόµο του 2002 µιλήσαµε, για τον ΕΣΟΑΒ που προέβλεπε τους επενδυτικούς νόµους ότι µπορεί να ενισχύονται επενδύσεις στα Βαλκάνια. Σε
αυτό ακριβώς το νόµο αναφερθήκαµε –το είπε και ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος- ότι τον υπερψήφισε ο Συνασπισµός και
δεν µπορείτε να διαστρεβλώνετε µε αυτόν τον τρόπο τις θέσεις
του Κοµµουνιστικού Κόµµατος.
Τελειώνοντας εµείς από το παρόν νοµοσχέδιο θα ψηφίσουµε
το άρθρο 15, που µιλάει για τις ετήσιες εκθέσεις και την τροπολογία. Όλα τα υπόλοιπα άρθρα, τα καταψηφίζουµε.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε τον κ. Καραθανασόπουλο.
Το λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού, κ. Αστέριος Ροντούλης.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Αγαπητοί συνάδελφοι εµείς, ο Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερµός
καταψηφίσαµε επί της αρχής το νοµοσχέδιο. Όµως θεωρήσαµε
ότι αρκετά άρθρα του κινήθηκαν προς τη σωστή κατεύθυνση και
γι’ αυτό κατά τη διαδικασία που θα επακολουθήσει θα τα υπερψηφίσουµε.
Θεωρούµε ότι είµαστε από τα κόµµατα εκείνα που πράγµατι
αντιλαµβάνονται την εθνική σηµασία που έχει ένας επενδυτικός
νόµος. Θα κινηθούµε και εµείς µε συναινετική διάθεση, λοιπόν,
για τους εξής δύο λόγους: Πρώτον, γιατί η πολιτική ηγεσία του
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Υπουργείου και προσωπικά ο αξιότιµος Υπουργός, έδειξε διάθεση εµπράκτως ενσωµάτωσης πολλών προτάσεων που ακούστηκαν από όλα τα κόµµατα του Κοινοβουλίου και δεύτερον,
γιατί θέλουµε στη πράξη να πετύχει αυτός ο επενδυτικός νόµος,
γιατί δεν έχουµε πολλά εργαλεία εξόδου από τη κρίση. Ένα
ΕΣΠΑ µας έµεινε και ένας επενδυτικός νόµος που ευχόµεθα να
έχει ευεργετικά αποτελέσµατα.
Στο πνεύµα αυτό, λοιπόν –και πρέπει να κάνω ιδιαίτερη µνεία
γι’ αυτό κυρία Πρόεδρε- θεωρώ ιδιαιτέρως σηµαντική τη δήλωση-δέσµευση του Υπουργού –που βεβαίως κατεγράφη στα
Πρακτικά της Βουλής- για τη συµπερίληψη από εδώ και πέρα των
ατόµων µε ειδικές ανάγκες, της ευαίσθητης αυτής δηλαδή κοινωνικής οµάδας στα επενδυτικά σχέδια του παρόντος επενδυτικού νόµου µε την παροχή επιπρόσθετων µπόνους, σε εκείνα τα
επενδυτικά σχέδια που θα υποβάλλονται από άτοµα, τα οποία
σχετίζονται κατά τον ένα ή τον άλλο τρόπο, µε την ευαίσθητη
αυτή οµάδα των αναπήρων συµπολιτών µας. Βεβαίως να ευχαριστήσω µε τη σειρά µου τον Υπουργό για την ενσωµάτωση
αυτής της άποψης, έστω και µε τη µορφή δηλώσεως-δέσµευσης
στον επενδυτικό νόµο.
Ένα ζήτηµα µόνο θα θέσω τώρα στο τέλος, που αφορά το ελάχιστο ύψος επένδυσης, που για τις πολύ µικρές και µικρές επιχειρήσεις είναι αντιστοίχως στις 300.000 και 200.000 ευρώ, που
έπεσε κατά το ήµισυ, αλλά µόνο για τα επενδυτικά σχέδια γενικής επιχειρηµατικότητας.
Εµείς πιστεύουµε ότι αυτό το κούρεµα, αυτή η µείωση του ελαχίστου ύψους επένδυσης κατά 50%, θα πρέπει να ισχύσει για
όλα τα είδη των επενδυτικών σχεδίων όταν έχουµε να κάνουµε
µε µικρές και πολύ µικρές επιχειρήσεις. Γιατί οι επιχειρήσεις
αυτές συγκροτούν τη ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονοµίας.
Θέλω να κάνω και µια επισήµανση. Εµείς θεωρούµε ότι είναι
σωστό και προτείνουµε να υπάρξει και µια ποσόστωση των προβλεποµένων ενισχύσεων είτε πρόκειται για επιχορηγήσεις είτε
πρόκειται για επιδοτήσεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης, ούτως
ώστε να µην κατευθυνθεί η χρηµατοδότηση στις µεγάλες µόνον
επιχειρήσεις. Πρέπει µέσω ποσόστωσης να έχουν µερίδιο και οι
µικρές επιχειρήσεις και οι πολύ µικρές επιχειρήσεις οι οποίες
µπορεί να έχουν βεβαίως και πιο αδύναµους φακέλους υποβολής
προτάσεων, πράγµα αναµενόµενο λόγω του µεγέθους τους και
των δυνατοτήτων τους, αλλά θα πρέπει να έχουν και αυτές µερίδιο. Να µην δοθεί, δηλαδή, η µερίδα του λέοντος στις µεγάλες
και µόνο επιχειρήσεις.
Τελειώνοντας, εµείς θα υπερψηφίσουµε την τροπολογία, κύριε
Υπουργέ, για τις αντλίες και µε την τροποποίηση που κάνετε για
το ύψος των προστίµων.
Και βεβαίως στηρίζουµε την τροπολογία που κατετέθη από τον
κ. Καρασµάνη για τους παραδοσιακούς οικισµούς στο πλαίσιο
βεβαίως µιας διαβούλευσης που θα προηγηθεί και µε τα συναρµόδια Υπουργεία και µε όλες τις πολιτικές δυνάµεις γιατί και
εµείς έχουµε µια ιδιαίτερη προσέγγιση του ζητήµατος αλλά γενικά συµφωνούµε µε τις γενικές κατευθύνσεις της τροπολογίας
που προτάθηκε από τον κ. Καρασµάνη.
Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε τον κ. Ροντούλη.
Παρακαλώ την κ. Ευαγγελία Αµµανατίδου- Πασχαλίδου, ειδική
αγορήτρια του ΣΥΡΙΖΑ, να λάβει το λόγο.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙ∆ΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙ∆ΟΥ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Πριν µπω στον αναπτυξιακό νόµο να πω ότι ο εισηγητής του
Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας έχει καταθέσει στα Πρακτικά
την εισήγηση του 2002 της τότε εισηγήτριας, της Μαρίας ∆αµανάκη, η οποία εννέα χρόνια µετά είναι στην κυβερνητική παράταξη, εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Εγώ κατέθεσα στα Πρακτικά
τον αναπτυξιακό νόµο του 2004 του εισηγητή µας, Γιάννη ∆ραγασάκη, που λέει τελείως διαφορετικά πράγµατα.
Περνώντας στον αναπτυξιακό νόµο να πω ότι κάναµε, κύριε
Υπουργέ, κύριοι συνάδελφοι, µια συζήτηση από τις 3 του µήνα
για το νοµοσχέδιο που φέρατε µε όλες αυτές τις τροποποιήσεις
που έχετε κάνει. Θεωρούµε ότι πάλι δεν υπάρχει περίπτωση να
υπάρχει ανάπτυξη. Σας έχω προκαλέσει από την δεύτερη ανά-
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γνωση ακόµα από την επιτροπή να µου απαντήσετε, κύριε
Υπουργέ και δεν έχω πάρει καµµία απάντηση. Ούτε προηγουµένως στην τελική σας µάλλον τοποθέτηση επί του σχεδίου νόµου
µου απαντήσατε γιατί εντάξατε τα ΑΕΙ και τα ερευνητικά κέντρα
µέσα στο άρθρο 13 και σε κοινοπραξίες, οι οποίες µε τις τελευταίες προσθήκες µπορούν να είναι σε κοινοπραξίες µε επιχειρήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Πάρα πολλά συµβαίνουν, κύριε Υπουργέ. Και αντί να δώσετε
τη δυνατότητα στα ερευνητικά κέντρα και τα πανεπιστήµια να
µπορούν να επιδοτούνται κατ’ ευθείαν από τον κρατικό προϋπολογισµό και απ’ αυτό το Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων, το
οποίο πετσοκόβατε για τέτοιες δράσεις υπέρ του δηµοσίου,
εσείς µας φέρνετε νοµοθετήµατα τα οποία είναι εκ του πονηρού.
Οι µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις δεν διαφαίνεται να αναπτυχθούν γιατί είναι πολύ στενά τα περιθώρια. Ούτως ή άλλως
έχω πει ότι και επί της αρχής και επί των άρθρων καταψηφίζουµε
το σχέδιο νόµου, το οποίο θα φανεί στην πορεία αν θα δώσει
ανάπτυξη από τη στιγµή που δεν υπάρχει καµµία ρήτρα απασχόλησης.
Θέλω να πω δυο λόγια για την τροπολογία. Εµείς είµαστε θετικοί πάντα όταν υπάρχει ένας ελεγκτικός µηχανισµός και µπαίνουν πρόστιµα στους παρανοµούντες. Το πιο σηµαντικό απ’ όλα
ξέρετε πιο είναι, κύριε Υπουργέ; Ότι τα καύσιµα και η εξίσωση
του πετρελαίου θέρµανσης µε το πετρέλαιο κίνησης και όλη αυτή
η διαδικασία µε τους πρόσθετους φόρους που επιβαρύνουν τα
χαµηλά και µεσαία εισοδήµατα είναι το σηµαντικό.
Παρ’ όλα αυτά θα πούµε «ΠΑΡΩΝ» στην συγκεκριµένη τροπολογία αλλά το πιο ουσιαστικό θα είναι να ξεφύγουµε από εκείνες
τις λογικές που για τα πάντα θα πρέπει να πληρώνει το χαµηλό
και µεσαίο εισοδηµατικό στρώµα της ελληνικής κοινωνίας.
Όλα αυτά βέβαια συµβαίνουν γιατί το µνηµόνιο τα επιβάλλει
και σε κάποια επιπλέον βάζει και η ίδια Κυβέρνηση το χέρι της
µαζί µε τους υπόλοιπους. Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε την κ. Αµµανατίδου.
Κηρύσσεται περαιωµένη η συζήτηση επί της ενότητας των άρθρων και των τροπολογιών του σχεδίου νόµου του Υπουργείου
Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: «Ενίσχυση Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονοµική Ανάπτυξη, την Επιχειρηµατικότητα και την Περιφερειακή Συνοχή».
Θα γίνει η ψήφισή τους χωριστά.
Ερωτάται το Σώµα: γίνεται δεκτό το άρθρο 1 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙ∆ΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙ∆ΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Συνεπώς το άρθρο 1
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: γίνεται δεκτό το άρθρο 2 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙ∆ΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙ∆ΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Συνεπώς το άρθρο 2
έγινε δεκτό όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό κατά
πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: γίνεται δεκτό το άρθρο 3 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙ∆ΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙ∆ΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Συνεπώς το άρθρο 3
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: γίνεται δεκτό το άρθρο 4 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙ∆ΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙ∆ΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Συνεπώς το άρθρο 4
έγινε δεκτό όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό κατά
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πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: γίνεται δεκτό το άρθρο 5 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙ∆ΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙ∆ΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Συνεπώς το άρθρο 5
έγινε δεκτό όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό κατά
πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: γίνεται δεκτό το άρθρο 6 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙ∆ΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙ∆ΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Συνεπώς το άρθρο 6
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: γίνεται δεκτό το άρθρο 7 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙ∆ΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙ∆ΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Συνεπώς το άρθρο 7
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: γίνεται δεκτό το άρθρο 8 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙ∆ΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙ∆ΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Συνεπώς το άρθρο 8
έγινε δεκτό όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό κατά
πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: γίνεται δεκτό το άρθρο 9 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙ∆ΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙ∆ΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Συνεπώς το άρθρο 9
έγινε δεκτό όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό κατά
πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 10 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙ∆ΟΥ – ΠΑΣΧΑΛΙ∆ΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Συνεπώς το άρθρο 10
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 11 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙ∆ΟΥ – ΠΑΣΧΑΛΙ∆ΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Συνεπώς το άρθρο 11
έγινε δεκτό όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό κατά
πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 12 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙ∆ΟΥ – ΠΑΣΧΑΛΙ∆ΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Συνεπώς το άρθρο 12
έγινε δεκτό όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό κατά
πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 13 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
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ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙ∆ΟΥ – ΠΑΣΧΑΛΙ∆ΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Συνεπώς το άρθρο 13
έγινε δεκτό όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό κατά
πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 14 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙ∆ΟΥ – ΠΑΣΧΑΛΙ∆ΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Συνεπώς το άρθρο 14
έγινε δεκτό όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό κατά
πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 15 ως έχει;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙ∆ΟΥ – ΠΑΣΧΑΛΙ∆ΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Συνεπώς το άρθρο 15
έγινε δεκτό ως έχει κατά πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το άρθρο 16 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙ∆ΟΥ – ΠΑΣΧΑΛΙ∆ΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Συνεπώς το άρθρο 16
έγινε δεκτό όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό κατά
πλειοψηφία.
Ερωτάται το Σώµα : Γίνεται δεκτή η τροπολογία µε γενικό
αριθµό 278 και ειδικό 18 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο
Υπουργό;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτή, δεκτή.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙ∆ΟΥ – ΠΑΣΧΑΛΙ∆ΟΥ: Παρών.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Συνεπώς η τροπολογία µε
γενικό αριθµό 278 και ειδικό 18 έγινε δεκτή όπως τροποποιήθηκε
από τον κύριο Υπουργό κατά πλειοψηφία και εντάσσεται στο νοµοσχέδιο ως ίδιο άρθρο.
Εισερχόµαστε στην ψήφιση του ακροτελεύτιου άρθρου.
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το ακροτελεύτιο άρθρο;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: ∆εκτό, δεκτό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙ∆ΟΥ – ΠΑΣΧΑΛΙ∆ΟΥ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Το ακροτελεύτιο άρθρο
έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία.
Συνεπώς το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: «Ενίσχυση Ιδιωτικών Επενδύσεων για
την Οικονοµική Ανάπτυξη, την Επιχειρηµατικότητα και την Περιφερειακή Συνοχή» έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία επί της αρχής
και επί των άρθρων.
Η ψήφισή του στο σύνολο αναβάλλεται για άλλη συνεδρίαση.
Κύριοι συνάδελφοι, δέχεστε στο σηµείο αυτό να λύσουµε τη
συνεδρίαση;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
Με τη συναίνεση του Σώµατος και ώρα 16.40’ λύεται η συνεδρίαση για αύριο ηµέρα Παρασκευή 21 Ιανουαρίου 2011 και ώρα
10.00’ µε αντικείµενο εργασιών του Σώµατος κοινοβουλευτικό
έλεγχο: α) συζήτηση επικαίρων ερωτήσεων και β) συζήτηση της
υπ’ αριθµόν 16/21-12-2010 επερώτησης Βουλευτών του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας, προς τον Υπουργό Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά µε την κατάσταση στις δηµόσιες υπηρεσίες υγείας, σύµφωνα µε την ηµερήσια διάταξη που
έχει διανεµηθεί.
ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ

