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Τετάρτη 3 Απριλίου 2013
Αθήνα, σήµερα στις 3 Απριλίου 2013, ηµέρα Τετάρτη και ώρα
10.14’ συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολοµέλεια για να συνεδριάσει υπό την προεδρία
του Α’ Αντιπροέδρου αυτής κ. ΙΩΑΝΝΗ ΤΡΑΓΑΚΗ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση.
Έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα το δελτίο επίκαιρων
ερωτήσεων της Πέµπτης 4 Απριλίου 2013.
Α. ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Πρώτου Κύκλου (Άρθρο 130 παράγραφοι 2 και 3 του Κανονισµού της Βουλής)
1. Η µε αριθµό 1235/1-4-2013 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Φλωρίνης της Νέας Δηµοκρατίας κ. Ευσταθίου Κωνσταντινίδη
προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε την αναστολή του προγράµµατος «Εξοικονοµώ κατ’ οίκον» στη δυτική Μακεδονία.
2. Η µε αριθµό 1243/1-4-2013 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Α’ Θεσσαλονίκης του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς Ενωτικό Κοινωνικό Μέτωπο κ. Ιωάννη Αµανατίδη προς τον
Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά µε υλοποίηση προγραµµάτων στα δηµόσια σχολεία της χώρας µε χορηγία εταιρειών ιδιωτικών συµφερόντων.
3. Η µε αριθµό 1240/1-4-2013 επίκαιρη ερώτηση του πρώην
Προέδρου της Βουλής και Βουλευτή Β’ Αθηνών του Πανελλήνιου
Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ. Απόστολου Κακλαµάνη προς τον
Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων,
σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την αποσυµφόρηση των φυλακών
της χώρας.
4. Η µε αριθµό 1241/1-4-2013 επίκαιρη ερώτηση της Βουλευτού Β’ Θεσσαλονίκης των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ. Σταυρούλας
Ξουλίδου προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά µε την ανάθεση του έργου µε
τίτλο «Μελέτη για την αποτύπωση του ακαδηµαϊκού χάρτη της
χώρας».
5. Η µε αριθµό 1246/1-4-2013 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Μεσσηνίας του Λαϊκού Συνδέσµου - Χρυσή Αυγή κ. Δηµητρίου
Κουκούτση προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τη φορολόγηση των Ελλήνων της αλλοδαπής.
6. Η µε αριθµό 1238/1-4-2013 επίκαιρη ερώτηση της Βουλευτού Αιτωλοακαρνανίας της Δηµοκρατικής Αριστεράς κ. Νίκης
Φούντα προς τους Υπουργούς Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας,
Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σχετικά µε τα υφιστάµενα έργα
και το αναθεωρηµένο σχέδιο εκτροπής του Αχελώου.
7. Η µε αριθµό 1248/1-4-2013 επίκαιρη ερώτηση της Βουλευτού Β’ Πειραιώς του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Διαµάντως Μανωλάκου προς τους Υπουργούς Εργασίας, Κοινωνι-

κής Ασφάλισης και Πρόνοιας και Οικονοµικών, σχετικά µε την κατάσταση που επικρατεί στη ναυπηγοεπισκευαστική βιοµηχανία.
Β. ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Δεύτερου Κύκλου (Άρθρο 130 παράγραφοι 2 και 3 του Κανονισµού της Βουλής)
1. Η µε αριθµό 1236/1-4-2013 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Καβάλας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Κωνσταντίνου Κλειτσιώτη
προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά µε την ασφάλιση των συνταξιούχων της πρώην
Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος.
2. Η µε αριθµό 1244/1-4-2013 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Α’ Θεσσαλονίκης του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς Ενωτικό Κοινωνικό Μέτωπο κ. Αναστασίου Κουράκη προς τον
Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, σχετικά µε την τροποποίηση του ν. 4093/12, ώστε να
µην τίθενται αυτοδικαίως σε αργία οι υπάλληλοι και οι καθηγητές
όσον αφορά τα πληµµελήµατα.
3. Η µε αριθµό 1237/1-4-2013 επίκαιρη ερώτηση της Βουλευτού Νοµού Αττικής του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήµατος κ.
Παρασκευής Χριστοφιλοπούλου προς τους Υπουργούς Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, σχετικά
µε τον νέο οργανισµό του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού όσον αφορά τα θέµατα πολιτισµού.
4. Η µε αριθµό 1242/1-4-2013 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Ηρακλείου των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ. Επαµεινώνδα Μαριά
προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε τη λήψη µέτρων προστασίας των µικροµετόχων της Λαϊκής Τράπεζας αλλά και των
ελληνικών εξαγωγικών επιχειρήσεων των οποίων οι καταθέσεις
κουρεύτηκαν.
5. Η µε αριθµό 1247/1-4-2013 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Β’ Αθηνών του Λαϊκού Συνδέσµου - Χρυσή Αυγή κ. Ηλία Παναγιώταρου προς τον Υπουργό Οικονοµικών, σχετικά µε πληροφορίες για την είσπραξη του ετήσιου τέλους ηλεκτροδοτούµενων
ακινήτων µέσω της ΔΕΗ και για το 2013.
6. Η µε αριθµό 1239/1-4-2013 επίκαιρη ερώτηση της Βουλευτού Β’ Θεσσαλονίκης της Δηµοκρατικής Αριστεράς κ. Αικατερίνης Μάρκου προς τους Υπουργούς Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιµατικής Αλλαγής και Εσωτερικών, σχετικά µε την επικινδυνότητα για τη δηµόσια υγεία και το περιβάλλον από τη λειτουργία του ΧΥΤΑ Μαυροράχης.
7. Η µε αριθµό 1249/1-4-2013 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Αιτωλοακαρνανίας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Νικολάου Μωραΐτη προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίµων, σχετικά µε τη λήψη µέτρων για την πρόληψη εξάπλωσης του µελιταίου πυρετού στο ζωικό κεφάλαιο.
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Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα επίσης να ανακοινώσω στο Σώµα ότι από τα άνω δυτικά θεωρεία παρακολουθούν
τη συνεδρίασή µας, αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και
λειτουργίας της Βουλής τριάντα τρεις µαθητές και µαθήτριες και
δύο εκπαιδευτικοί από το 2ο Αρσάκειο Δηµοτικό Σχολείο Ψυχικού.
Η Βουλή σάς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόµεθα στην ηµερήσια
διάταξη της
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Μόνη συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου
του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: «Κύρωση της Συµφωνίας Αεροπορικών Μεταφορών µεταξύ της Κυβέρνησης της
Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργικού Συµβουλίου της Ουκρανίας».
Το νοµοσχέδιο ψηφίστηκε στη Διαρκή Επιτροπή κατά πλειοψηφία και εισάγεται προς συζήτηση στη Βουλή, όπως είναι γνωστό,
µε τη διαδικασία του άρθρου 108 του Κανονισµού της Βουλής,
δηλαδή µπορούν να λάβουν το λόγο όσοι έχουν αντίρρηση επί
της κυρώσεως αυτής της συµφωνίας. Θέλει κάποιος συνάδελφος να λάβει το λόγο;
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΜΠΟΥΚΟΥΡΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα το
λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ο κ. Μπούκουρας, τον
οποίο µε επιστολή του ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της
Χρυσής Αυγής ορίζει ως ειδικό αγορητή, έχει το λόγο για πέντε
λεπτά.
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΜΠΟΥΚΟΥΡΑΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, όπως είχαµε πει και στην επιτροπή, είµαστε
υπέρ του να προχωρεί η χώρα µας σε διακρατικές συµφωνίες µε
τρίτες χώρες όσον αφορά αεροµεταφορές αλλά και άλλα ζητήµατα. Δεν θα είχαµε πρόβληµα να στηρίξουµε µία συµφωνία που
θα µπορούσε να ενισχύει τον τουρισµό της χώρας µας και θα
βοηθούσε ταυτόχρονα και την αύξηση των εξαγωγών. Η συγκεκριµένη συµφωνία, όµως, κρίνουµε πως δεν αλλάζει ιδιαίτερα την
υπάρχουσα κατάσταση στις αεροµεταφορές µε την Ουκρανία.
Το σηµαντικό για εµάς είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να
έχει τον πρώτο και µοναδικό λόγο στη διαµόρφωση των συµφωνιών µε τρίτες χώρες, σε σχέση µε τις αεροµεταφορές. Ο ίδιος
ο Υπουργός άλλωστε παραδέχθηκε στην επιτροπή ότι, όταν
έρθει η συµφωνία που θα υπογράψει η Ευρωπαϊκή Ένωση µε την
Ουκρανία, η διµερής συµφωνία µεταξύ µας θα καταργηθεί. Δηλαδή, καλούµαστε να στηρίξουµε µία συµφωνία σχεδόν θνησιγενή.
Από την άλλη, είµαστε σίγουροι πως έχετε την πλήρη ικανότητα να µην επιτύχετε να διασφαλίσετε τα συµφέροντα της
χώρας µας στη διαµόρφωση της εν λόγω συµφωνίας. Για το
λόγο αυτό και όχι µόνο, καταψηφίζουµε τη συγκεκριµένη συµφωνία.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ευχαριστούµε πολύ,
κύριε συνάδελφε.
Η κ. Κανέλλη έχει το λόγο για πέντε λεπτά.
ΛΙΑΝΑ ΚΑΝΕΛΛΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Είχα επιφυλαχθεί να τοποθετηθώ αναλυτικά στην Ολοµέλεια.
Θα καταψηφίσουµε τη σύµβαση και θα την καταψηφίσουµε γιατί,
αν τη διαβάσει κάποιος εξαιρετικά αναλυτικά, τουλάχιστον σε
ό,τι µας αφορά, θωρακίζει κυριολεκτικά τα µονοπώλια. Τα θωρακίζει σε µία εποχή κατά την οποία τις επιπτώσεις των µονοπωλίων
δεν υπάρχει λαός της Ευρώπης, µηδέ εξαιρουµένου και του γερµανικού, που να µην τις νιώθει στο πετσί του.
Σε πάρα πολλά άρθρα, για παράδειγµα στο άρθρο 3 παράγραφος 2, τα κριτήρια που εξειδικεύουν σε ποιες εταιρείες θα δίνεται
άδεια από την ελληνική πλευρά, η έδρα, ο τρόπος µε τον οποίο

θα ελέγχεται από το κράτος-µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
αποτυπώνουν κυριολεκτικά ότι η σύµβαση προωθεί µία πολιτική
της άρχουσας ευρωπαϊκής τάξης για την απελευθέρωση των αεροπορικών µεταφορών.
Για τις εταιρείες που δίνεται άδεια από την ελληνική πλευρά,
κύριε Πρόεδρε, επιτρέπει ο ρυθµιστικός έλεγχος και ο έλεγχος
της ασφάλειας να µπορούν να γίνονται από άλλο κράτος-µέλος
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Αυτές τις ηµέρες µόνο στην περιρρέουσα ατµόσφαιρα και στη
συζήτηση καταλαβαίνετε και ακούτε ωµά τις µεθοδεύσεις πώς
οτιδήποτε ελληνικής –βάλτε όσα εισαγωγικά θέλετε- ιδιοκτησίας
ή εν πάση περιπτώσει, άσκησης εξουσίας πρέπει να απαξιωθεί ή
να έρθει σε εκείνη τη µορφή που θα επιτρέψει σε ένα ξένο, µεγάλο, ενδεχοµένως, και µονοπωλιακό κεφάλαιο να έρθει εδώ να
το καταπιεί.
Η σύµβαση περιέχει και ένα τεράστιο κοµµάτι κρατικής καταστολής, µίας κρατικής καταστολής που ακολουθεί κυριολεκτικά
ως πρόσχηµα την ασφάλεια. Κυριολεκτώ. Είναι πρόσχηµα η
ασφάλεια, διότι έχει αντιλαϊκές οδηγίες µέσα που αν τις πάρει
κανείς τοις µετρητοίς, νοµίζω ότι οι εργαζόµενοι, τουλάχιστον
στις µεταφορές, θα έπρεπε να έχουν ξεσηκωθεί.
Δεν υπάρχει περίπτωση να αυξηθούν οι δεσµοί των δύο λαών.
Αυτές είναι οι «σάλτσες» που µπαίνουν τις περισσότερες φορές,
όταν εξυπηρετούνται συµφέροντα στενά ταξικά, απίστευτα µονοπωλιακά, συγκέντρωσης κεφαλαίου σε λίγα χέρια και βάζουµε
και λίγη «σάλτσα», λέγοντας ότι θα ανοίξουν οι σχέσεις της Ελλάδας µε την Ουκρανία.
Μέχρι τώρα οι πανηγυρισµοί για τις πολιτικές αλλαγές στο
ανατολικό µπλοκ είναι διαφηµίσεις για δίµετρες! Αυτοί ήταν οι
δεσµοί και αυτό συζητάτε σήµερα. Αυτό συζητάει σήµερα η κοινωνία. Και δεν γίνονται δεσµοί επιπέδου «Ζαχάρω-εξεύρεσης
νύφης». Γιατί το ζήσαµε και αυτό, το «Sugarland»! Τι ωραίες που
είναι, ψηλές και δίµετρες, βαλκυρίες! Και γεµίσαµε µε µικρές αγγελίες: «Ελληνοουκρανή», «Ελληνοαλβανή», «Ελληνορωσίδα».
Όλες µιλάνε ελληνικά.
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ: Καλό είναι αυτό!
ΛΙΑΝΑ ΚΑΝΕΛΛΗ: Γίνεται µόνο για να γεµίσουν τα µπορντέλα
και να καλύψουν άλλου τύπου ανάγκες, και στα οποία δεν διώκονται οι πελάτες. Το ξέρετε πολύ καλύτερα από µένα κύριε συνάδελφε, αφού θέλετε να παρέµβετε.
Ο έλεγχος των τιµών είναι µία φενάκη. Να µου πείτε σε ποιο
µονοπωλιακό καπιταλιστικό κράτος, που «σερβίρει» τα µονοπώλια, έχετε πετύχει µεθόδευση µε νόµο που υποχρεώνει φιλανθρωπικά σε πτώση τιµών. Έτσι και βγούµε και το πούµε αυτό στα
σοβαρά κάπου παραέξω, θα µας πάρουν µε τις λεµονόκουπες.
Στην αγορά να βγούµε, στους ανθρώπους που είναι έξω. Θα κάνετε έλεγχο των τιµών; Μια εµπειρία στην Ελλάδα από το πόσο
κοστίζει στο φοιτητή, στο στρατιώτη και στον ταξιδιώτη το εισιτήριο για τα νησιά ή για την Αλεξανδρούπολη, για παράδειγµα,
δείχνει πού έχουν πάει οι τιµές. Απρόσιτο είναι το αεροπορικό εισιτήριο, εντελώς απρόσιτο! Και έρχεστε τώρα και µου λέτε ότι
θα κάνουµε σύµβαση µε την Ουκρανία και θα µειώσουµε τις
τιµές; Πώς θα τις µειώσουµε τις τιµές; Θα πιάσετε τον τάδε αεροποράρχη και θα του πείτε: «Μείωσέ τες, γιατί ο κόσµος περνάει δυσκολία»;
Η κερδοφορία των οµίλων, όσο περιλαµβάνει τις συγκοινωνίες
-αεροπορικές, θαλάσσιες, αστικές, του εδάφους- όσο περιλαµβάνει το κέρδος και δεν περιλαµβάνεται σε έναν πραγµατικά ουσιαστικό κεντρικό σχεδιασµό για την ανάπτυξη της χώρας, δεν
υπάρχει περίπτωση να ωφελήσει κανένα λαό. Αν δεν οργανωθεί
µία ουσιαστική απάντηση στο µονόδροµο και από τους εργαζόµενους και από τους χρήστες των µεταφορών, θα νοικιάζουµε
λιµάνια, µαρίνες και θα τα ξεπουλάµε στο µεγάλο κεφάλαιο, που
δεν έρχεται για την ψυχή της µάνας του να πάρει ούτε µία µαρίνα
ούτε ένα αεροδρόµιο ούτε το νερό. Το νερό ήρθαν να το πάρουν
τώρα που είναι κερδοφόρο, όταν ο κόσµος είπε το νερό νεράκι,
όταν έχει να αντιµετωπίσει προβλήµατα ταµιευτήρων νερού.
Το ίδιο ισχύει και για τις συγκοινωνίες και γι’ αυτό δεν έπεφτε
η τιµή στο Χρηµατιστήριο. Από την ώρα που όλα µετοχοποιούνται και ξεπουλιούνται, συµφωνίες τέτοιου τύπου µόνο λεόντειες
ταξικά υπέρ του µεγάλου κεφαλαίου και κυρίως των µονοπωλίων
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µπορεί να είναι. Και κατ’ αυτήν την έννοια το καταψηφίζουµε µε
µία πρόταση: οι χρήστες και οι εργαζόµενοι να το συνειδητοποιήσουν. Είναι ψέµατα ότι θα φέρετε τσάρτερ φθηνά από εδώ και
τσάρτερ φθηνά από εκεί και ότι θα δώσετε άδειες. Μια µατιά
αρκεί να ρίξει κανείς στην Κύπρο και ξέρει πάρα πολύ καλά για
ποιον είναι οι µαρίνες. Δεν ήταν ποτέ οι µαρίνες για µία ψαρόβαρκα στα Ίµια. Ήταν πάντοτε για κότερα του Αµπράµοβιτς, γι’
αυτούς που έγιναν ολιγάρχες, επειδή αποκαταστήσατε τάχα µου,
δήθεν, τη µεγάλη δηµοκρατία, κόβοντας δέκα χρόνια ζωής από
τον κάθε λαό από εκεί. Με αυτές τις µεταφορές δεν πρόκειται
να λυθεί απολύτως τίποτα!
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κηρύσσεται περαιωµένη η συζήτηση επί της αρχής,
των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόµου του Υπουργείου
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: «Κύρωση της Συµφωνίας Αεροπορικών Μεταφορών µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του
Υπουργικού Συµβουλίου της Ουκρανίας».
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το νοµοσχέδιο;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΜΠΟΥΚΟΥΡΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
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ΛΙΑΝΑ ΚΑΝΕΛΛΗ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Συνεπώς το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών,
Μεταφορών και Δικτύων: «Κύρωση της Συµφωνίας Αεροπορικών
Μεταφορών µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργικού Συµβουλίου της Ουκρανίας» έγινε δεκτό
κατά πλειοψηφία σε µόνη συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων
και του συνόλου και έχει ως εξής:
«Κύρωση της Συµφωνίας Αεροπορικών Μεταφορών µεταξύ
της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργικού Συµβουλίου της Ουκρανίας.
Άρθρο πρώτο
Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του
Συντάγµατος, η Συµφωνία Αεροπορικών Μεταφορών µεταξύ της
Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του Υπουργικού
Συµβουλίου της Ουκρανίας, που υπογράφηκε στην Αθήνα στις 6
Οκτωβρίου 2011, το κείµενο της οποίας στην ελληνική και αγγλική γλώσσα έχει ως εξής:
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Άρθρο δεύτερο
Η ισχύς του παρόντος νόµου αρχίζει από τη δηµοσίευσή του
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και της Συµφωνίας που κυρώνεται από την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 18
αυτής.»
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, παρακαλώ το Σώµα να εξουσιοδοτήσει το Προεδρείο για
την υπ’ ευθύνη του επικύρωση των Πρακτικών ως προς την ψήφιση στο σύνολο του παραπάνω νοµοσχεδίου.
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Το Σώµα παρέσχε τη
ζητηθείσα εξουσιοδότηση.
Μόνη συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου
του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: «Διαµόρφωση φιλικού αναπτυξιακού περιβάλλοντος για τις στρατηγικές και
ιδιωτικές επενδύσεις και άλλες διατάξεις».
Η Διάσκεψη των Προέδρων αποφάσισε στη συνεδρίαση της
28ης Μαρτίου του 2013 τη συζήτηση του νοµοσχεδίου σε δύο
συνεδριάσεις. Στη σηµερινή συνεδρίαση θα συζητηθεί το νοµοσχέδιο επί της αρχής. Στην αυριανή συνεδρίαση θα συζητηθούν
τα άρθρα και οι τροπολογίες σε µία ενότητα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχουµε λάβει επιστολή από τον
Γενικό Γραµµατέα της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Μπούρα, µε την οποία ορίζεται ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος σε αυτό το νοµοσχέδιο ο Βουλευτής κ.
Ιορδάνης Τζαµτζής.
Επίσης, έχουµε λάβει επιστολή από τον Γενικό Γραµµατέα της
Κοινοβουλευτικής Οµάδας του ΠΑΣΟΚ κ. Μανιάτη, µε την οποία
ορίζεται ως ειδικός αγορητής ο Βουλευτής κ. Βασίλειος Κεγκέρογλου.
Επιπλέον, από τον Γενικό Γραµµατέα της Κοινοβουλευτικής
Οµάδας των Ανεξάρτητων Ελλήνων ορίζεται ως ειδική αγορήτρια
η Βουλευτής κ. Ραχήλ Μακρή και ως Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος -που είναι µόνιµος βέβαια- ο κ. Επαµεινώνδας Μαριάς.
Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Χρυσής Αυγής κ. Χρήστος Παππάς µε επιστολή του γνωστοποιεί στο Προεδρείο ότι
ορίζει ειδική αγορήτρια τη Βουλευτή Β’ Αθηνών κ. Ελένη Ζαρούλια.
Ο Πρόεδρος της Δηµοκρατικής Αριστεράς κ. Φώτιος Κουβέλης µε επιστολή του µας γνωστοποιεί ότι ορίζει ως ειδική αγορήτρια τη Βουλευτή Α’ Θεσσαλονίκης κ. Ασηµίνα ΞηροτύρηΑικατε- ρινάρη.
Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Σπυρίδων Χαλβατζής µε επιστολή του µας
γνωστοποιεί ότι ορίζει ως ειδικό αγορητή τον Βουλευτή κ. Νικόλαο Καραθανασόπουλο.
Το λόγο έχει ο εισηγητής της Νέας Δηµοκρατίας κ. Μιλτιάδης
Βαρβιτσιώτης.
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το νοµοσχέδιο που συζητάµε
σήµερα για τις στρατηγικές επενδύσεις έρχεται να αντιµετωπίσει
όλες τις βασικές παθογένειες της ελληνικής πολιτείας που αντιµετώπισαν κατά καιρούς όσοι έρχονται να επενδύσουν στη χώρα
µας.
Ποιες είναι αυτές οι παθογένειες; Είναι η δαιδαλώδης και κοστοβόρα γραφειοκρατία, η δραµατική –πολλές φορές- καθυστέρηση στη λήψη των αποφάσεων, η αδυναµία του κράτους να
εξασφαλίσει τη διαφάνεια και η έλλειψη σταθερού πλαισίου για
όποιον –Έλληνα ή ξένο- έβαζε τα λεφτά του στη χώρα µας.
Οι παθογένειες αυτές είχαν ως αποτέλεσµα τα τελευταία χρόνια η χώρα µας να ακολουθήσει ένα εντελώς στρεβλό παραγωγικό µοντέλο, βασισµένο στον κρατισµό, που βασίστηκε σε
δανεικά, δηµιούργησε ένα διογκωµένο, εσωστρεφές, αναποτελεσµατικό και σπάταλο κράτος, δαιµονοποίησε την ιδιωτική πρωτοβουλία και την επιχειρηµατικότητα.
Αυτές τις στρεβλώσεις, που µας οδήγησαν στην αναπτυξιακή
καχεξία, οφείλουµε σήµερα να αντιµετωπίσουµε και να αποκαταστήσουµε. Οφείλουµε, δηλαδή, να προχωρήσουµε σε ρυθµί-

σεις και µεταρρυθµίσεις που θα εξασφαλίζουν την τόνωση της
επιχειρηµατικότητας, θα εξασφαλίζουν τη δυνατότητα της
χώρας να προσελκύει ξένες επενδύσεις, θα εξασφαλίζουν τη δυνατότητα στη χώρα να αυξάνει το ΑΕΠ της και να δηµιουργεί
νέες θέσεις εργασίας.
Διότι, πάνω απ’ όλα, έχουµε µια υποχρέωση. Αυτή η υποχρέωση είναι να διαµορφώσουµε ένα κράτος πιο αποτελεσµατικό
από αυτό που παραλάβαµε. Διότι το µοντέλο του κράτους που
παραλάβαµε είναι ένα µοντέλο χρεοκοπηµένο, το οποίο δεν είναι
ανατάξιµο.
Αυτό πρέπει να γίνει τώρα και πρέπει να γίνει µε ταχύτητα και
αποτελεσµατικότητα, ιδιαίτερα σε αυτήν την περίοδο, όπου τα
δηµόσια οικονοµικά βρίσκονται σε µια τροχιά σταθεροποίησης,
χωρίς όµως αυτό να σηµαίνει ούτε ότι έχουµε ξεφύγει από τη
ζώνη του κινδύνου ούτε ότι βρισκόµαστε σε περίοδο ευµάρειας.
Ενδεχοµένως αν είχαµε προλάβει να κάνουµε τέτοιες µεταρρυθµίσεις πριν από µερικά χρόνια, να µη χρειαζόταν σήµερα να νοµοθετούµε τόσες πολλές αλλαγές και να επιβάλλουµε στη
διοίκηση να τρέξει µε ρυθµούς πρωτόγνωρους γι’ αυτήν.
Πρέπει, όµως, να αντιµετωπίσουµε κι ένα επείγον θέµα, ένα
κοινωνικό πρόβληµα, µια µάστιγα της νέας γενιάς. Αυτό το θέµα
δεν είναι τίποτε άλλο παρά η ανεργία. Γι’ αυτό και επιδιώκουµε
να φέρουµε σήµερα όσες περισσότερες επενδύσεις µπορούµε
στη χώρα, επενδύσεις που δεν θα προσφέρουν, όµως, θέσεις εργασίας που µπορεί να αποδειχθούν πρόσκαιρες, επειδή ένα «παραθυράκι» νόµου, µια ειδική επιδότηση σε µια περιοχή µπόρεσε
να δηµιουργήσει κάποιες θέσεις εργασίας και που, µόλις τελειώσουν τα ευρωπαϊκά χρήµατα, µπορεί να µεταναστεύσουν.
Γι’ αυτό χρειαζόµαστε επενδύσεις οι οποίες θα δηµιουργούν
θέσεις εργασίας εντάσεως κεφαλαίου, µε στρατηγικό χαρακτήρα, ώστε πραγµατικά να αξιοποιήσουµε τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα της χώρας µας και των ανθρώπων της.
Ο νέος επενδυτικός νόµος σε όλα αυτά προσπαθεί να απαντήσει. Νοµίζω ότι απαντάει µε πληρότητα, γιατί, πρώτα απ’ όλα,
εισάγει την ταχύτητα και την ευελιξία, κάτι που έλειπε χρόνια για
τις στρατηγικές επενδύσεις.
Συστήνεται η Γενική Διεύθυνση Στρατηγικών Επενδύσεων και
η υπηρεσία µίας στάσης, η οποία θα χειρίζεται συνολικά τις αιτήσεις των στρατηγικών επενδύσεων.
Με τον τρόπο αυτό σε µία γενική γραµµατεία υπάγεται το σύνολο των αρµοδιοτήτων των σχετικών µε τις στρατηγικές και
ιδιωτικές επενδύσεις, για την υλοποίηση και το συντονισµό µιας
ενιαίας επενδυτικής και αναπτυξιακής πολιτικής, µε στόχο πάντα
την απλούστευση των αδειοδοτικών διαδικασιών και την επιτάχυνση των επωφελών για τη χώρα επενδύσεων.
Παράλληλα, µειώνουµε τη γραφειοκρατία και απλοποιούµε τις
διαδικασίες, γιατί καταργείται η υποχρέωση κατάθεσης εγγυητικής επιστολής συµµετοχής για την αξιολόγηση της όποιας επένδυσης και βέβαια προωθείται η αύξηση της διαχειριστικής
αµοιβής, που πηγαίνει στο «Invest in Greece», την κρατική εταιρεία, η οποία θα καταβάλλεται σε δύο στάδια και βέβαια σε συνάρτηση πάντοτε µε την εξέλιξη της επένδυσης.
Η έκδοση της «πολυάδειας» υποκαθιστά την υποχρέωση του
στρατηγικού επενδυτή να απευθύνεται σε πολλές διαφορετικές
υπηρεσίες, µε ό,τι αυτό σηµαίνει. Γιατί έχουµε ζήσει πολλά παρατράγουδα στη χώρα, όπου µία υπογραφή µπορεί να κοστίσει
πάρα πολύ χρόνο και ενδεχοµένως χρήµα στον όποιον θέλει να
την αποκτήσει.
Ενθαρρύνουµε τους επενδυτές, γιατί δίνουµε έµφαση στη δυνατότητα εισαγωγής φορολογικών κινήτρων για την ανάπτυξη
των στρατηγικών επενδύσεων, στο πλαίσιο πάντα των κανόνων
του Κοινοτικού Δικαίου.
Παράλληλα, παρέχουµε τη δυνατότητα χαρακτηρισµού ήδη
λειτουργουσών επιχειρήσεων ως στρατηγικών επενδύσεων και
µπορούµε να τις υπαγάγουµε στο υφιστάµενο θεσµικό πλαίσιο,
εφόσον πληρούν συγκεκριµένες προϋποθέσεις, κριτήρια και
άλλες ρυθµίσεις που τίθενται απ’ αυτόν εδώ το νόµο.
Διευκολύνονται οι επενδυτές τρίτων χωρών να έρθουν και να
λειτουργήσουν εδώ την επιχείρησή τους, αφού τους δίνουµε
άδεια παραµονής για ένα χρόνο. Και βέβαια δίνουµε άδεια παραµονής και στους εκπροσώπους τους.
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Και βέβαια εισάγουµε κάτι το οποίο έπρεπε να είχε εισαχθεί
εδώ και πάρα πολλά χρόνια στην ελληνική έννοµη τάξη, δηλαδή
την παροχή πολύχρονης άδειας παραµονής σε όσους έρχονται
και αγοράζουν ακίνητη περιουσία. Και χαίροµαι που η Κυβέρνηση έκανε δεκτές τις παρατηρήσεις και το χαµηλότερο όριο για
την αγορά ακίνητης περιουσίας από υπηκόους άλλων χωρών κατέβηκε στις 250.000 ευρώ από τις 300.000 ευρώ. Νοµίζω ότι δίνουµε έτσι τη δυνατότητα σε πλούσιους ανά τον πλανήτη να
αγοράσουν ακίνητη περιουσία στη χώρα, παραθεριστική κατοικία
ή δεύτερη κατοικία και να ξεφύγουν από τις πολύπλοκες διαδικασίες για την απόκτηση µίας βίζας, που προβλέπονται από τη
Συνθήκη Σένγκεν.
Και βέβαια προχωράµε στην ενίσχυση της διαφάνειας και στη
διασφάλιση του δηµοσίου συµφέροντος, γιατί εισάγονται διατάξεις που αναµένεται να ενισχύσουν τη ρευστότητα των επενδυτών. Η πρόβλεψη για προκαταβολή ολοκλήρου του ποσού της
επιδότησης κατά την έναρξη της επένδυσης αποτελεί ένα κίνητρο. Παράλληλα, η συνακόλουθη υποχρέωση για καταβολή εγγυητικής επιστολής σε ό,τι αφορά αυτό το ποσό που θα εισπραχθεί, διασφαλίζει το δηµόσιο συµφέρον.
Προχωράει, όµως, το νοµοσχέδιο αυτό και σε άλλες ρυθµίσεις, πέρα από την ενίσχυση των επενδύσεων, πολύ σηµαντικές,
όπως είναι η αξιοποίηση της δηµόσιας περιουσίας, η αξιοποίηση
του παραλιακού µετώπου της Αττικής. Διότι συστήνεται η «ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ Α.Ε.», που υποκαθιστά το σύνολο των
δηµοσίων οργανισµών και φορέων στην απόκτηση της παραλίας
της Αττικής. Εγώ χαίροµαι, γιατί είναι µία πρόταση που από το
2007 έχω υποστηρίξει και χαίροµαι που έρχεται, έστω και µε τους
περιορισµούς που σήµερα έχουν επιβληθεί από µνηµονιακές
υποχρεώσεις στην αξιοποίηση αυτής της περιουσίας.
Και χαίροµαι και για κάτι άλλο, για το ότι όλοι οι εκπρόσωποι
των τοπικών φορέων του Λεκανοπεδίου, τους οποίους ακούσαµε
στην επιτροπή, στάθηκαν από θετικά έως αδιάφορα σ’ αυτήν τη
ρύθµιση. Κανένας δεν εξέφρασε ρητές και ουσιαστικές αντιρρήσεις. Αυτό δείχνει ότι είναι µία πρόταση που βρίσκεται στη σωστή
κατεύθυνση, αρκεί να λειτουργήσει, λαµβάνοντας υπ’ όψιν βεβαίως και τις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών.
Παράλληλα, επιχειρείται να δοθεί µία µόνιµη λύση ως προς
την ίδρυση, λειτουργία και εκµετάλλευση των υδατοδροµίων,
έτσι ώστε ενδεχόµενοι ενδιαφερόµενοι πάροχοι τέτοιου είδους
µεταφορών να µπορούν να προχωρήσουν απρόσκοπτα στην ανάπτυξη της δραστηριότητάς τους. Θυµόµαστε πριν από µερικά
χρόνια µε τυµπανοκρουσίες να εγκαινιάζονται τα πρώτα υδατοδρόµια στη χώρα, να διασυνδέονται νησιά που δεν είχαν αεροδρόµια -η Ιθάκη, για παράδειγµα- µε άλλα νησιά, είτε του Ιονίου
είτε µε χώρους του κέντρου και µετά από µερικά χρόνια, λόγω
της στρεβλώσεως της γραφειοκρατίας, να σταµατάει αυτή η λειτουργία.
Είναι πολύ σηµαντικό, λοιπόν, ιδιαίτερα για τις νησιωτικές περιοχές που δεν διαθέτουν αεροδρόµια, να καταστούν ευκόλως
προσβάσιµες. Γιατί έτσι, όπου αναπτυχθούν αυτές οι µεταφορές,
επιτυγχάνεται η ανάπτυξη της περιφέρειας, η δηµιουργία νέων
θέσεων εργασίας και η βελτίωση του µεταφορικού έργου.
Θα ήθελα να κάνω και ένα σχολιασµό για τον τρόπο µε τον
οποίο εξελίχθηκε η συζήτηση στην επιτροπή. Νοµίζω ότι ήταν
από τις πιο γόνιµες και δηµιουργικές συζητήσεις. Πάρα πολλές
από τις ρυθµίσεις που προτάθηκαν από τους Βουλευτές, είτε των
κοµµάτων που στηρίζουν την Κυβέρνηση είτε ακόµα και της Αντιπολίτευσης, έγιναν δεκτές στο υπό διαµόρφωση σχέδιο νόµου.
Θα σας πω χαρακτηριστικά ότι βελτιώθηκε σηµαντικά η διάταξη για την αξιοποίηση της περιουσίας της εκκλησίας, λαµβάνοντας υπ’ όψιν τις ενστάσεις των τοπικών κοινωνιών, ιδιαίτερα
του Πεντελικού. Μπορεί µάλιστα να βελτιωθεί λίγο παραπάνω
ακόµα το άρθρο 4, παράγραφος 5, ώστε να κλείσουµε το οποιοδήποτε παράθυρο που µπορεί να δηµιουργήσει ανασφάλεια
στις τοπικές κοινωνίες. Και γιατί λέω ότι πρέπει να κλείσουµε το
οποιοδήποτε παράθυρο που φέρνει ανασφάλεια στις τοπικές κοινωνίες; Γιατί, πέρα από το ό,τι προβλέπεται, η βασικότερη αλλαγή που θέλει να φέρει αυτός ο νόµος είναι η επαναφορά του
κλίµατος ασφάλειας και σταθερότητας προς τους επενδυτές.
Πρέπει να αντιληφθούµε ότι δεν έχει τόσο µεγάλη σηµασία το
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νοµικό και θεσµικό µας πλαίσιο όσο το κλίµα πάνω στο οποίο
πάµε να βασίσουµε την προσέλκυση ξένων και ελληνικών επενδύσεων. Γιατί, αν ανατρέξουµε στην ελληνική ιστορία, θα δούµε
ότι στο παρελθόν είχαµε πολύ πετυχηµένα παραδείγµατα νοµικού πλαισίου. Όταν, µάλιστα, αυτό συνδυαζόταν µε την πολιτική
βούληση, πετυχαίναµε πραγµατικά να προσελκύσουµε επενδύσεις. Αναφέροµαι στις ρυθµίσεις του Συντάγµατος του 1952, που
όριζε ότι ένας εφάπαξ εκδιδόµενος νόµος για κάθε στρατηγική
επένδυση ορίζει το πλαίσιο πάνω στο οποίο αυτό λειτουργεί. Και
αυτό το εργαλείο χρησιµοποίησαν οι κυβερνήσεις του Κωνσταντίνου Καραµανλή και πετύχαµε ρυθµούς ανάπτυξης, που έφτασαν το 7% ετησίως στις δεκαετίες του 1950 και του 1960.
Όταν, λοιπόν, θέτουµε ως πολιτική και εθνική προτεραιότητα
την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας, µπορούµε να πετύχουµε. Και µπορούµε να πετύχουµε όχι µόνο από την ψήφιση
ρυθµίσεων µέσα σ’ αυτήν την Αίθουσα, αλλά µπορούµε να το πετύχουµε, όταν εκφράσουµε αυτήν τη βούληση στην ίδια την κοινωνία και στην αγορά.
Ο νόµος δεν είναι τίποτε άλλο από ένα εργαλείο. Τα αποτελέσµατα όµως, αυτών που προβλέπει έρχονται και υλοποιούνται
µόνο µε την εφαρµογή του, τη σωστή εφαρµογή του, την έγκυρη
εφαρµογή του. Κανείς επενδυτής δεν δείχνει εµπιστοσύνη σε µία
χώρα, όταν η ίδια η χώρα από µόνη της δεν εµπιστεύεται το θεσµικό της πλαίσιο και έχουµε δει να ψηφίζουµε νόµους, οι οποίοι
τελικά να κρίνονται ατελέσφοροι, µη λειτουργικοί και µη εφαρµόσιµοι.
Κανένας επενδυτής, όµως, δεν µπορεί να έλθει στη χώρα να
επενδύσει, όταν σε κάθε προσπάθειά του βλέπει αντιδράσεις, οι
οποίες πολλές φορές φτάνουν στις ενέργειες που καλύπτονται
πίσω από «κουκούλες». Κανείς επενδυτής δεν βάζει εύκολα τα
λεφτά του σε µία χώρα, όταν βλέπει πολιτικές δυνάµεις να χαρακτηρίζουν τον οποιονδήποτε διεθνή επενδυτή ως διεθνές «λαµόγιο» και, παράλληλα, να ισχυρίζονται δηµοσίως ότι, όταν και
εφόσον καταλάβουν την εξουσία και αναλάβουν τη διακυβέρνηση, θα διώξουν αυτές τις επενδύσεις, θα επανακρατικοποιήσουν τις αποκρατικοποιηµένες εταιρείες, θα αλλάξουν το
θεσµικό πλαίσιο προς το δυσµενέστερο για τον οποιονδήποτε
επενδυτή έχει έλθει και έχει κάνει αυτήν τη στρατηγική επένδυση
στη χώρα, που δηµιουργεί ΑΕΠ, θέσεις εργασίας και ανάπτυξη.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα την ανοχή σας.
Ας είµαστε ειλικρινείς µε τον εαυτό µας. Τη δηµιουργία ενός
επενδυτικού κλίµατος, δεν µπορεί να το πετύχει από µόνη της
µια κυβέρνηση. Πρέπει να το πετύχει το σύνολο της κοινωνίας,
για να µπορέσουµε να πούµε ότι δίνουµε στους νέους µας µία
δυνατότητα για καλύτερο αύριο, για να πούµε στα νέα παιδιά που σήµερα µεταναστεύουν σε άλλες χώρες της Ευρώπης ή της
Ασίας ή της Ωκεανίας- ότι εδώ µπορείτε να βρείτε την εργασία
που θα σας ανταµείβει, ότι εδώ η επιχειρηµατική σας πρόταση
µπορεί να υλοποιηθεί, ότι εδώ η χώρα αυτή διαθέτει ένα έµψυχο
δυναµικό, το καλύτερο που είχε ποτέ στην ιστορία της, το πιο
καλά µορφωµένο, το οποίο µπορεί να αποτελέσει το βασικό εργαλείο µαζί µε τις πλουτοπαραγωγικές πηγές της χώρας και το
γεωφυσικό της πλούτο ως πηγή για περαιτέρω έσοδα αλλά και
πηγή για ανάπτυξη και ευηµερία.
Φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εγώ σας καλώ
όχι να υπερψηφίσετε το νοµοσχέδιο, γιατί ξέρω ότι οι ιδεολογικές αγκυλώσεις θα σας εµποδίσουν, η στρεβλή λογική γύρω από
τις ιδιωτικές επενδύσεις θα σας αποτρέψει. Εγώ θα σας προκαλέσω, όµως, να είστε µαζί στην υλοποίησή του, γιατί αυτό θα
απαντήσει στην επενδυτική καχεξία της χώρας και θα απαντήσει
η σωστή υλοποίησή του και στο µεγάλο πρόβληµα της κοινωνίας
µας και αυτό είναι της µεγάλης, δυσθεώρητης και κοινωνικά απαράδεκτης ανεργίας.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ευχαριστούµε κι εµείς,
κύριε Βαρβιτσιώτη.
Ο συνάδελφος εισηγητής από τον ΣΥΡΙΖΑ κ. Σταθάκης έχει
το λόγο για δεκαπέντε λεπτά.
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ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ: Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι,
πιθανότατα εγώ και ο κ. Βαρβιτσιώτης ζούµε σε διαφορετική
χώρα, διότι είπε ότι σήµερα καλείται το παρόν νοµοσχέδιο να
λύσει τις παθογένειες και τα χρονίζοντα προβλήµατα της ελληνικής κοινωνίας, τα οποία τα εντόπισε σε δύο: σε ένα υπερτροφικό, γραφειοκρατικό και φιλάσθενο κράτος και σε µία ιδιωτική
πρωτοβουλία, η οποία καταπιέζεται ασύστολα από όλα τα προηγούµενα συν τις πολιτικές κακοδαιµονίες, που υπονόησε ότι
είναι ο ΣΥΡΙΖΑ ή κάτι παρεµφερές. Εντούτοις, στη χώρα στην
οποία ζούµε, θα ήθελα να υπενθυµίσω τα εξής:
Πρώτον, από το 1995 έως το 2008 η χώρα µας είχε το απόλυτο
ρεκόρ ιδιωτικοποιήσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, µε εξαίρεση
την Πορτογαλία.
Δεύτερον, η οικονοµία αυτή φιλελευθεροποιήθηκε πλήρως,
εφαρµόζοντας το σύνολο σχεδόν των ρυθµίσεων που προβλεπόταν από τις ρυθµίσεις περί παγκοσµιοποίησης, τη Συνθήκη της
Ουάσιγκτον κ.ο.κ..
Τρίτον, σε αυτήν την οικονοµία οι ιδιωτικές επενδύσεις και ο
ρυθµός ανάπτυξης της οικονοµίας ήταν ο µεγαλύτερος στην Ευρωπαϊκή Ένωση από το 1996 έως το 2004.
Συνεπώς, εφόσον συνέβαιναν όλα αυτά, υπάρχει µια λογική
ανακολουθία. Υπενθυµίζω ότι τότε αποφασίσαµε και φτιάξαµε
ένα αναπτυξιακό µοντέλο, το οποίο έλεγε τα εξής:
Πρώτον, βάζουµε το τραπεζικό σύστηµα, το οποίο ιδιωτικοποιήσαµε στο σύνολό του -µε εξαίρεση τις δύο µικρές τράπεζεςστο επίκεντρο της οικονοµίας.
Δεύτερον, το τραπεζικό σύστηµα καθοδηγεί την ανάπτυξη,
διοχετεύοντας τους πόρους σε όλες τις δραστηριότητες που θεωρεί πιο αποδοτικές.
Τρίτον, η ελληνική οικονοµία και οι ελληνικές επιχειρήσεις,
απελευθερωµένες πλέον, θα αναπτυχθούν στη νέα ενδοχώρα,
τα Βαλκάνια, την Ανατολική Ευρώπη και την Τουρκία. Αυτό έκαναν οι τράπεζες, οι κατασκευαστικές εταιρείες και πολλές άλλες.
Τέταρτον, διαλύουµε όλους τους αναπτυξιακούς θεσµούς που
έχει η ελληνική οικονοµία, κάθε είδους και µορφής, όλες τις δραστηριότητες, τράπεζες ειδικού σκοπού, ΕΤΒΑ, ΕΟΜΜΕΧ, ΕΛΚΕΠΑ, ΚΕΠΕ, το σύνολο των αναπτυξιακών θεσµών. Γιατί; Διότι
δεν χρειαζόµαστε πλέον σχεδιασµό, δεν χρειαζόµαστε στοχεύσεις. Αυτά έκανε η ελληνική οικονοµία και δεν την εµπόδισε να
τα κάνει ούτε η γραφειοκρατία του δηµοσίου ούτε το υπερτροφικό κράτος ούτε τίποτα από αυτά.
Αυτό το µοντέλο κατέρρευσε το 2008 και όχι ένα φαντασιακό
µοντέλο το οποίο φτιάχνουµε, ότι ήταν το κράτος που οδήγησε
στην κρίση το 2008. Αυτό το µοντέλο κατέρρευσε. Αυτή η κρίση
του µοντέλου µάς επαναφέρει σε µία λύση, η οποία είναι η ίδια
που οδήγησε στην κρίση. Και η λύση που προτείνει και ο αναπτυξιακός νόµος είναι ακριβώς η ίδια.
Θα ήθελα να σας θέσω ένα ερώτηµα. Το µνηµόνιο το έχουµε
ταυτίσει µε τη δηµοσιονοµική προσαρµογή και τη βίαιη περικοπή
των ελλειµµάτων στο 20% του ΑΕΠ µέσα σε τρία χρόνια. Είναι
ένα ακραίο πρόγραµµα που δεν περπατάει. Έχει αναπτυξιακή
ατζέντα το µνηµόνιο; Έχει και είναι πλήρως αποτυχηµένη. Ποια
είναι η αναπτυξιακή ατζέντα του µνηµονίου;
Πρώτον, είναι οι ιδιωτικοποιήσεις. Αν έχω δίκιο εγώ, τότε το
µνηµόνιο έχει ένα πρόβληµα να βρει και να κάνει ιδιωτικοποιήσεις, διότι µας είπε στην αρχή ότι θα κάνει ιδιωτικοποιήσεις 50
δισεκατοµµυρίων. Μετά διαπίστωσε ότι δεν υπάρχουν τόσες
κρατικές εταιρείες στην Ελλάδα, για την ακρίβεια έχουµε τον µικρότερο κρατικό επιχειρηµατικό τοµέα στην Ευρώπη. Η Γερµανία έχει και κρατικές τράπεζες και δεκάδες κρατικές επιχειρήσεις
κ.ο.κ. και κρατικές τράπεζες ειδικού σκοπού. Στην Ελλάδα δεν
έχει µείνει τίποτα.
Όταν πήγαν να φτιάξουν τον κατάλογο των ιδιωτικοποιήσεων,
λοιπόν, διαπίστωσαν ότι οι κρατικές εταιρείες στην Ελλάδα είναι
κοινής ωφέλειας, υπάρχουν δύο συµµετοχές στις εταιρείες πετρελαίου, ένα µονοπώλιο τζόγου. Όλα αυτά, όµως, δεν βγάζουν
τα 50 δισεκατοµµύρια.
Άρα κατεβάσατε τον στόχο των ιδιωτικοποιήσεων εσείς, η τρικοµµατική Κυβέρνηση, στα 10 δισεκατοµµύρια. Φέτος λέτε ότι
θα γίνουν 2,5 δισεκατοµµύρια και συµπεριλαµβάνετε τα πιο κερδοφόρα κοµµάτια.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Εποµένως πού είναι το πρόγραµµα των ιδιωτικοποιήσεων σε
αυτόν τον υπερτροφικό κρατικό επιχειρηµατικό τοµέα της Ελλάδας; Απλώς δεν υπάρχει. Ελλείψει αυτού, συνελήφθη µια δεύτερη ιδέα από το µνηµόνιο, ότι, αφού δεν έχουν επιχειρήσεις, θα
πουλήσουµε τη γη τους. Μας είπαν: «Αξιοποιήστε τη γη σας!».
Μόνο που η αξιοποίηση της γης έθεσε ένα δεύτερο υπαρξιακό
πρόβληµα. Το δηµόσιο, το υπερτροφικό και το υπερφορτωµένο,
έχει τέσσερα οικόπεδα, δεν έχει εκατοντάδες. Έχει εβδοµήντα
χιλιάδες µικροοικόπεδα, αλλά τέσσερα µεγάλα, το Ελληνικό, την
πρώην αµερικάνικη βάση στη Σούδα, στην Κέρκυρα αυτό που
επιχειρήσατε να ιδιωτικοποιήσετε και το Αφάντου της Ρόδου.
Συγκροτούν αυτά αναπτυξιακή στρατηγική;
Το επόµενο, λοιπόν, θέµα είναι ότι η αποτυχία του προγράµµατος των ιδιωτικοποιήσεων έφερε µια δεύτερη αναπτυξιακή
ατζέντα του µνηµονίου, που λέει «µείωση µισθών, ελαστικές σχέσεις εργασίας, απελευθέρωση επαγγελµάτων» -οι ειδικές οικονοµικές ζώνες αποσύρθηκαν, ήταν ακραία θέση- και ότι όλα αυτά
θα φέρουν επενδύσεις.
Το αποτέλεσµα είναι ότι µέχρι στιγµής το µνηµόνιο, παρά το
γεγονός ότι το µνηµόνιο έβαλε όλο το πακέτο και των ιδιωτικοποιήσεων -και απέτυχε- έβαλε το θεσµό των fast track -και απέτυχε- έριξε τους µισθούς, διέλυσε τις ελαστικές σχέσεις εργασίας, τίποτε από όλα αυτά δεν παρήγαγε επενδύσεις και ανάπτυξη. Αν το µνηµόνιο απέτυχε στα δηµοσιονοµικά, η τραγωδία
του µνηµονίου είναι η αναπτυξιακή του ατζέντα. Και σε αυτήν την
αναπτυξιακή ατζέντα της τραγωδίας του µνηµονίου έρχεται σήµερα αυτός «επενδυτικός νόµος» να ισχυριστεί ότι θα θεραπεύσει
τα προβλήµατα αυτής της µνηµονιακής πολιτικής στην ανάπτυξη,
η οποία –επαναλαµβάνω- είναι εκτός τόπου και χρόνου.
Και θα εξηγήσω αµέσως το γιατί. Ποια είναι η κεντρική ιδέα;
Να διαλύσουν τις εργασιακές σχέσεις, να κάνουν τους µισθούς
300 ευρώ. Θα υπάρξουν επενδύσεις; Η απάντηση είναι «όχι» και
ο λόγος είναι πάρα πολύ απλός. Το µοντέλο, το οποίο προτείνεται, τουλάχιστον από τους εταίρους µας, είναι ότι, αν συµπιεστεί
η ελληνική κοινωνία και φτάσει σε επίπεδο στο οποίο θα είναι
πολύ χαµηλοί οι µισθοί, θα µπορέσει να ανταγωνιστεί γειτονικές
χώρες -όπως η Βουλγαρία, η Τουρκία και άλλες- και άρα θα προσελκύσει επενδύσεις, οι οποίες θα αναζωογονήσουν την ελληνική οικονοµία.
Είναι αυτή η σκέψη σωστή; Είναι λάθος. Γιατί το εργατικό δυναµικό της χώρας, οι νέοι από είκοσι, είκοσι τριών, τριάντα έως
τριάντα πέντε χρονών έχουν πολύ συγκεκριµένα χαρακτηριστικά:
ο ένας στους δύο είναι πτυχιούχος ΑΕΙ. Μπορεί να δοκιµάσουµε
σήµερα στην Ελλάδα την επιστροφή σε τέτοιο µοντέλο; Δεν
υπάρχουν οι άνθρωποι, είναι άλλο το ανθρώπινο δυναµικό. Το
ανθρώπινο δυναµικό δεν θα συµφωνήσουµε όλοι ότι είναι η βάση
για να συζητήσουµε κάποια ανάπτυξη µιας χώρας; Από το ανθρώπινο δυναµικό ξεκινάς, δεν ξεκινάς αφαιρετικά.
Αυτό, λοιπόν, το ανθρώπινο δυναµικό, δεν έχει καµµία σχέση
µε εκείνο το µοντέλο της αναπτυξιακής ατζέντας που το µνηµόνιο συστηµατικά έχει στο επίκεντρό του, µε τη γνωστή θεωρία
περί χαµηλής παραγωγικότητας στην Ελλάδα, περί υψηλών µισθών, περί της ανάγκης να προσαρµοστεί όλο το σύστηµα σε
χαµηλούς µισθούς και ένα εργατικό δυναµικό έτοιµο να προσφέρει σε ένα ευέλικτο, αντιγραφειοκρατικό πλαίσιο, την αναζωογόνηση των επενδύσεων.
Κλείνω την εισαγωγή µου λέγοντας το πολύ απλό: το πρόβληµα µε την αναπτυξιακή ατζέντα του µνηµονίου είναι ότι είναι
λάθος, δεν πρόκειται να δουλέψει, όσες ρυθµίσεις και όσοι νόµοι
και όσες απελευθερώσεις και όσες ελαστικοποιήσεις και όσες
µειώσεις των µισθών και να γίνουν. Ακόµη και κατάργηση της
γραφειοκρατίας να υπάρξει –και αύριο ακόµα αν µοιράσετε ελεύθερα τις επενδυτικές άδειες- το µοντέλο είναι λάθος και θα αποτύχει.
Ποια θα ήταν η απάντηση; Η απάντηση θα ήταν να ξανακάνουµε αυτά που δεν κάναµε όχι τώρα, αλλά και αυτά που δεν κάναµε και τα προηγούµενα δεκαπέντε χρόνια, όταν θεωρήσαµε
ότι ο αυτόµατος πιλότος θα κινήσει την οικονοµία προς µια κατεύθυνση. Και αυτά που δεν κάναµε τότε -και που πρέπει να κάνουµε τώρα- είναι ακριβώς τα αντίθετα.
Πρώτον, λοιπόν, να συµφωνήσουµε τι σηµαίνει παραγωγική
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ανασυγκρότηση της ελληνικής οικονοµίας, ποια είναι αυτά τα
πραγµατικά της πλεονεκτήµατα, τα οποία ξεχάσαµε στον αυτόµατο πιλότο και στα οποία σήµερα πρέπει να επικεντρωθούµε.
Δεύτερον, αν έχουµε αυτά τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα –στη
γεωργία, στη µεταποίηση, στον τουρισµό, στην τεχνολογία, στο
ανθρώπινο δυναµικό µας κ.λπ.- ποιος είναι ο τρόπος, ποια είναι
τα εργαλεία, ποιες είναι οι διαδικασίες µε τις οποίες θα κινηθούµε προς τα εκεί; Αν κάναµε τόσο τραγικά λάθη στο παρελθόν
και χρειαζόµαστε νέους θεσµούς για να τα κάνουµε, να τους στήσουµε σήµερα, να τους στήσουµε χθες.
Να συναποφασίσουµε, λοιπόν, ποια είναι η κατεύθυνση της
ελληνικής οικονοµίας –συµβατή, λογική, συντεταγµένη- και να
κάνουµε ό,τι περνάει από το χέρι µας, για να προχωρήσουµε
προς αυτήν την κατεύθυνση.
Έρχοµαι τώρα στο κρίσιµο θέµα της σηµερινής συζήτησής
µας, που είναι ο επενδυτικός νόµος. Τι κάνει ο επενδυτικός
νόµος; Τίποτα απ’ όλα αυτά που υπονόησα ότι πρέπει να είναι ο
σχεδιασµός της χώρας και η επικέντρωσή της. Κάνει µια απλή
γενίκευση, στρατηγικές επενδύσεις. Πώς ορίζονται οι στρατηγικές επενδύσεις; Μη σκεφτείτε τίποτε σύνθετο. Ορίζονται µόνο
µε δύο κριτήρια: το ύψος της επένδυσης και το ελάχιστο µέγεθος απασχόλησης. Τι σηµαίνει αυτό; Σηµαίνει ότι καλούµαστε
σήµερα να ορίσουµε τη στρατηγική επένδυση, αποστασιοποιηµένοι από οποιαδήποτε αίσθηση της κατεύθυνσης που θέλουµε να
κινηθεί η ελληνική οικονοµία.
Στην αναπτυξιακή συζήτηση, στη θεωρία, λένε κάτι απλό: Εάν
θέλεις έναν αναπτυξιακό νόµο ο οποίος να ενθαρρύνει µία τάση,
η οποία υπάρχει ήδη στην οικονοµία, φτιάξε έναν ουδέτερο αναπτυξιακό νόµο. Αλλά αυτός τι κάνει; Επιδοτεί επενδύσεις οι
οποίες ούτως ή άλλως θα γίνονταν –είτε υπήρχε αναπτυξιακός
νόµος είτε όχι- και αφαιρεί, αδυνατίζει επενδύσεις οι οποίες
έπρεπε να γίνουν για διάφορους λόγους, που συναποφασίζουµε.
Άρα, εάν δεν υπάρχει κανένα κλαδικό τεχνολογικό κριτήριο,
κριτήριο απασχόλησης, κριτήριο προσδιορισµού τού τι είναι
στρατηγικό για µία οικονοµία, φτιάχνουµε ένα νόµο όπου στρατηγική επένδυση είναι το οτιδήποτε. Αυτό διαπνέει το σύνολο του
νοµοσχεδίου. Είναι αδιάφορο για το νοµοθέτη και για την τρικοµµατική Κυβέρνηση εάν θα επιδοτήσουµε ένα πάρκινγκ ή µία εταιρεία υψηλής τεχνολογίας. Τους είναι παντελώς αδιάφορο. Δεν
τους ενδιαφέρει! Τα χειρίζεται ως να ήταν ακριβώς το ίδιο
πράγµα για την ελληνική οικονοµία. Τι δεν έχει; Δεν έχει κανένα
άξιο λόγου κριτήριο, το οποίο να δηµιουργεί στοχεύσεις και µία
κατεύθυνση στήριξης –που θα έπρεπε να υπάρχει- για αναπτυξιακούς, κοινωνικούς ή άλλους λόγους.
Δεύτερο πρόβληµα είναι το πρόβληµα της γραφειοκρατίας.
Λύνεται διά της υπερσυγκέντρωσης της γραφειοκρατίας σε ένα
πρόσωπο και σε ένα σηµείο. Φαντάζεστε και φαντάζοµαι ότι,
όταν έχεις ένα πρόβληµα γραφειοκρατίας, το λύνεις µεταρρυθµίζοντας τη γραφειοκρατία, όχι µεταφέροντας τη γραφειοκρατία,
που έχεις σε πολλά σηµεία, σε ένα. Αυτός δεν είναι τρόπος επίλυσης.
Όλοι αναγνωρίζουµε ότι υπάρχει ένα πρόβληµα γραφειοκρατίας, υπάρχει και ένα πρόβληµα διαφάνειας και υπάρχουν και δεκάδες παθογένειες στη Δηµόσια Διοίκηση. Καµµία αλλαγή στη
Δηµόσια Διοίκηση δεν φέρνει αυτού του τύπου το νοµοσχέδιο.
Απλώς λέει «ελάτε όλοι στο Υπουργείο Ανάπτυξης. Ο υπερΥπουργός» Ανάπτυξης θα έχει και Τµήµα Περιβάλλοντος και
Τµήµα Αρχαιολογίας» –συναρµοδιότητες άλλων Υπουργείων- και
τµήµα το ένα και τµήµα το άλλο και αυτό θα λύσει το πρόβληµα.
Είναι αυτός τρόπος επίλυσης του προβλήµατος; Όχι. Είναι το
κατάλληλο εργαλείο για να κάνουµε και να διευκολύνουµε τις
επενδύσεις η υπερσυγκέντρωση σε ένα σηµείο. Μήπως θα
έπρεπε να σκεφτούµε πιο αποκεντρωµένα συστήµατα διαχείρισης και επίλυσης αυτού του προβλήµατος;
Τρίτο πρόβληµα. Καµµία από τις παθογένειες του ελληνικού
συστήµατός µας δεν επιλύεται µε αυτόν το νόµο. Αυτό σηµαίνει
κάτι εξαιρετικά απλό: Ο επενδυτικός νόµος είναι άκυρος, ανενεργός, απόλυτα προβληµατικός, όταν λειτουργεί χωρίς χωροταξικό σχεδιασµό, χωρίς φορολογικό σύστηµα, χωρίς κανένα
µηχανισµό σταθερότητας στο σύνολο της οικονοµίας.
Ανακεφαλαιώνω µε δύο συνοπτικές επισηµάνσεις για τις τρο-
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πολογίες. Κάποιες θετικές τροπολογίες υπήρξαν. Δεν µπορώ να
σταθώ αναλυτικά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Μήπως, επειδή τώρα είµαστε στη συζήτηση επί της αρχής, θέλετε τις τροπολογίες να
τις κρίνετε όταν θα µιλάµε για τα άρθρα, που θα γίνει ιδιαίτερη
συζήτηση;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ: Ναι, κύριε Πρόεδρε. Θα επανέλθω.
Ανακεφαλαιώνω: Είναι ένας επενδυτικός νόµος, ο οποίος δεν
θεραπεύει κανένα πρόβληµα. Είναι καθολικός και χωρίς κριτήρια.
Σε µία περίοδο δηµοσιονοµικής κρίσης αυτός ο νόµος είναι δύσκολο να λειτουργήσει.
Υπενθυµίζω ότι ο νόµος, χωρίς να θέτει ιεραρχήσεις και κριτήρια, ουσιαστικά κινδυνεύει και υπό ορισµένες συνθήκες σίγουρα θα φτάσει σε µία αδυναµία εξυπηρέτησης του ίδιου του
νόµου, του ίδιου του χαρακτήρα του.
Είναι εκτός τόπου και χρόνου, σε σχέση µε τις σηµερινές
πραγµατικές ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας. Είναι ένας αναπτυξιακός νόµος που δεν θεραπεύει το µεγάλο πρόβληµα και το
µεγάλο πρόβληµα είναι η αναπτυξιακή ατζέντα του µνηµονίου.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Και εµείς ευχαριστούµε,
κύριε συνάδελφε.
Το λόγο έχει ο ειδικός αγορητής του ΠΑΣΟΚ κ. Κεγκέρογλου
για δεκαπέντε λεπτά.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
εν µέσω της κρίσης που βιώνει η χώρα και η κοινωνία, συζητάµε
ένα πολύ σηµαντικό νοµοσχέδιο, τουλάχιστον ως προς το θέµα
του, γιατί η διαµόρφωση ενός φιλικού, αναπτυξιακού και επιχειρηµατικού περιβάλλοντος αποτελεί προϋπόθεση για την αντιµετώπιση της ύφεσης και της συνεχώς αυξανόµενης ανεργίας.
Το νοµοσχέδιο κινείται σε θετική κατεύθυνση, παρ’ ότι αναπτυξιακός νόµος υπάρχει και αυτό που έπρεπε να γίνει είναι η ενεργοποίησή του. Πρέπει να προχωρήσουµε µε εντατικούς
ρυθµούς, προκειµένου να αντιµετωπίσουµε τα µεγάλα προβλήµατα, να βγούµε στο ξέφωτο και να αφήσουµε πίσω την κρίση
και τα µνηµόνια.
Το ΠΑΣΟΚ έχει καταθέσει ολοκληρωµένη πρόταση, το Εθνικό
Σχέδιο Ανασυγκρότησης, που πρέπει να γίνει ο οδικός χάρτης
της χώρας για να πετύχουµε την οικονοµική, κοινωνική και εθνική
ανάκαµψη. Πιστεύουµε ακράδαντα ότι το πρόγραµµα προσαρµογής και οι περιοριστικές πολιτικές έχουν δώσει ό,τι ήταν να
δώσουν. Πλέον χρειάζεται να αντιµετωπίσουµε τα πραγµατικά
αίτια της κρίσης, τη ρίζα του κακού. Ποια είναι όµως αυτά; Τι
προηγήθηκε της κρίσης;
Όλα αυτά που προηγήθηκαν είναι η πραγµατική αιτία του
κακού. Πρώτα απ’ όλα, η µετάλλαξη του αναπτυξιακού και παραγωγικού προτύπου σε καταναλωτικό και µεταπρατικό, το στρεβλό µοντέλο διακυβέρνησης και ο τρόπος διαχείρισης των
δηµοσίων υποθέσεων, όπως επίσης το πολυδαίδαλο θεσµικό και
νοµικό πλαίσιο.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η µείωση της ανταγωνιστικότητας της οικονοµίας, η αποσάθρωση της παραγωγικής βάσης της
χώρας, το παραγωγικό κενό που δηµιουργήθηκε προσέθεταν συνεχώς νέες δανειακές ανάγκες µέχρι αδυναµίας εξυπηρέτησης
του δηµόσιου χρέους που συσσωρεύτηκε.
Αυτό δεν ήταν ένα στιγµιαίο γεγονός του 2010. Είναι διαχρονικό αποτέλεσµα του αντιπαραγωγικού και αντιεπενδυτικού καρτέλ, που λειτούργησε σε πολιτικό, θεσµικό και κοινωνικό επίπεδο.
Η εξαετία, βεβαίως, του εκτροχιασµού έπαιξε καταλυτικό ρόλο
στο αποτέλεσµα.
Οδηγηθήκαµε στο αδιέξοδο, γιατί γκρεµίσαµε εργοστάσια και
βιοτεχνίες, µειώσαµε αγροτική παραγωγή, καταναλώναµε όλο
και περισσότερα εισαγόµενα και εµποδίζαµε να γίνουν νέες παραγωγικές επενδύσεις. Οι εισαγωγές έφταναν να είναι τριπλάσιες από τις εξαγωγές. Το αντιπαραγωγικό καρτέλ, για το οποίο
έχω µιλήσει πολλές φορές, λειτούργησε ενάντια στους παραγωγούς και τους δηµιουργούς. Πολλοί επέµειναν και πέτυχαν.
Βέβαια, το πρόβληµα δεν είναι µόνο εσωτερικό, δεν είναι µόνο
από τις πολιτικές και τις αντιλήψεις στη χώρα µας. Η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση ευνόησε µε τις πολιτικές της τη µείωση της πα-
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ραγωγής σε όλους τους τοµείς. Η πλήρης αποσύνδεση των επιδοτήσεων από την αγροτική παραγωγή εφησύχασε τους αγρότες, που εγκατέλειψαν σε σηµαντικό βαθµό την παραγωγή. Δεν
προτάχθηκε µια εθνική παραγωγική πολιτική.
Η µεγαλοαστική τάξη από τη βιοµηχανία πέρασε στις µεταπρατικές εισαγωγές και στα νέα πεδία του «καζινο-καπιταλισµού».
Πολλές µικροµεσαίες επιχειρήσεις δεν άντεξαν τον εξωτερικό ανταγωνισµό και µετατράπηκαν ή αντικαταστάθηκαν από εµπορικές
εισαγωγικές. Το κράτος, µε το πολυδαίδαλο νοµοθετικό πλαίσιο,
προσέθετε συνεχώς δεκάδες εµπόδια στην παραγωγή.
Οι τράπεζες πριµοδοτούσαν εισαγωγές και εµπόριο που έχει
γρήγορη ανακύκλωση χρήµατος αντί της παραγωγής και των
εξαγωγών, ενώ τα τελευταία χρόνια επέλεξαν τις υψηλού ρίσκου
τοποθετήσεις. Φορείς και κόµµατα λειτούργησαν ως καταλύτες
αποτροπής νέων επενδύσεων, πολλές φορές ως ψευδεπίγραφοι
και επαγγελµατίες οικολόγοι.
Ταυτόχρονα, η υπερτροφία του κράτους ήταν απόλυτα δυσανάλογη µε τη δυναµικότητά του, την αποτελεσµατικότητα και τα
οφέλη για τον πολίτη και την εθνική οικονοµία.
Οι αρνητικές πρακτικές δεν έλειψαν. Το κοινωνικό κράτος που
δηµιουργήθηκε από το ΠΑΣΟΚ λεηλατήθηκε και κακοποιήθηκε
στη συνέχεια. Το βιοτικό επίπεδο που κατακτήθηκε δεν µπόρεσε
να αναπαραχθεί, δεν στηρίχθηκε στην πραγµατική παραγωγή
νέου πλούτου.
Την κρίση, λοιπόν, ενεργητικά ή παθητικά, την επιζητούσαµε
χρόνια. Αποσπασµατικές αλλά και οργανωµένες προσπάθειες
έγιναν και µάλιστα µεγάλες προσπάθειες. Ο ν. 1262/1982 και η
πολιτική ανάπτυξης της δεκαετίας του 1980 απέδωσαν καρπούς.
Το ίδιο έγινε και σε άλλες περιόδους, µέχρι και πρόσφατα.
Η ανάπτυξη, όµως, οφείλει να έχει διάρκεια, να προσαρµόζεται
συνεχώς στις συνθήκες και να βελτιώνεται ποιοτικά. Η ανάπτυξη
δεν είναι µόνο η ποσοτική µεγέθυνση, αλλά εµπεριέχει και τη βιωσιµότητα και την κοινωνική διάσταση. Για να γίνει πράξη η δίκαιη
διανοµή του πλούτου ή η δίκαιη διαχείριση του πλούτου, πρέπει
να παραχθεί πλούτος. Ανάπτυξη, λοιπόν, για κοινωνική συνοχή
και απασχόληση είναι το ζητούµενο.
Από το 2010 έχουµε διανύσει ένα δρόµο µε πολλές δυσκολίες
για την κοινωνία, µε µειώσεις και σπαταλών και δαπανών αλλά
και µε ταυτόχρονη ύφεση και ανεργία. Το πρωτογενές έλλειµµα
και το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών έχουν µειωθεί πάρα
πολύ, όχι όµως ως αποτέλεσµα ανάπτυξης και παραγωγής νέου
πλούτου, χωρίς τον οποίο δεν µπορεί να υπάρξει νέα προοπτική.
Έχει γίνει σηµαντικό νοικοκύρεµα. Χρειάζεται, όµως, το άλµα.
Ένα άλµα στο οικονοµικό και πολιτικό πεδίο, ακόµη και στο κοινωνικό, και µάλιστα µεγαλύτερο και γρηγορότερο από τη φθορά,
να υπερβούµε κάθε εµπόδιο γραφειοκρατικό, στρεβλό και καθετί
αντιπαραγωγικό. Με νέους κανόνες και ασφαλιστικές δικλίδες
θα πρέπει να προχωρήσουµε, ιδιαίτερα για το περιβάλλον και το
ανθρώπινο δυναµικό.
Χρειάζονται ριζικές αλλαγές σε αντιλήψεις και πρακτικές, διαφάνεια και ξεκάθαροι κανόνες παντού. Η κατά περίπτωση αντιµετώπιση της ανάπτυξης των επενδύσεων προάγει τη διαφθορά.
Οι θολές παρεκκλίσεις δηµιουργούν κλειστά συστήµατα άνοµης
εξουσίας, που εκµεταλλεύονται και το δηµόσιο και τους σωστούς
και υπεύθυνους επιχειρηµατίες.
Πρέπει να βάλουµε οριστικό τέλος στην πελατειακή σχέση πολιτικής, δηµοσίου και επιχειρηµατικότητας. Οι δυνάµεις, όµως,
της συντήρησης και της αδράνειας ανθίστανται σε κάθε προσπάθεια µεταρρύθµισης και αλλαγής. Κρατική γραφειοκρατία, κρατικοδίαιτοι επιχειρηµατίες µαζί µε τους πολιτικούς της
συντήρησης –δεν έχει σηµασία το χρώµα, δεξιούς ή αριστερούςσυνεχίζουν να θέτουν εµπόδια.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, για πολλούς, εντός κι εκτός
Βουλής, αποτέλεσε έκπληξη η πρωτοβουλία του Προέδρου του
ΣΥΡΙΖΑ να στηρίξει συγκεκριµένη επένδυση, πριν από ένα µήνα
περίπου, απ’ αυτό εδώ το Βήµα. Ήταν η περίοδος που προσπαθούσε, παράλληλα µε τις υποκλίσεις στο ΔΝΤ, τον Σόιµπλε και
τα αµερικανικά λόµπι, να πείσει τους νοικοκυραίους ότι δεν είναι
αντίθετος µε όλες τις επενδύσεις. Επέλεξε, λοιπόν, µια επένδυση
και µάλιστα γερµανικών συµφερόντων, για να είναι, υποθέτω, πιο
πειστικός και προς τη Γερµανία και προς την επιχειρηµατικότητα.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Παρουσίασε έγγραφο εκδήλωσης ενδιαφέροντος ως εξασφαλισµένη χρηµατοδότηση από τη γερµανική τράπεζα, που δήθεν
υπέγραφε ο Άκερµαν. Πήρε, βεβαίως, αµέσως απάντηση από τον
Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ. Αλλά ας είναι. Μέχρι εδώ ας πούµε ότι
έγινε λάθος και ότι οι σύµβουλοί του δεν προνόησαν να επιβεβαιώσουν το έγγραφο. Μάλιστα ο διευθυντής του γραφείου του,
ο κ. Παππάς, δικαιολογήθηκε λέγοντας «ανιψιός του Άκερµαν
είναι, το ίδιο κάνει». Έτσι φαίνεται το εξέλαβαν και τα περισσότερα Μέσα Επικοινωνίας και δεν πολυανέδειξαν το θέµα.
Το πολιτικό, όµως, ατόπηµα, ιδίως όταν αφορά τον Αρχηγό της
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης είναι ιδιαίτερου ενδιαφέροντος.
Ακούστε:
Πρώτον, η εταιρεία έχει υποβάλει επενδυτική πρόταση για να
λάβει άδεια από τη ΡΑΕ για τους Νοµούς Λακωνίας και Αρκαδίας,
µετά από εκατόν είκοσι δύο άλλες προτάσεις συνολικής ισχύος
τριών χιλιάδων MW.
Η κατά παρέκκλιση εξέταση του ζητήµατος αυτού είναι ασφαλώς ατόπηµα.
Δεύτερον, οι αιτήσεις της εταιρείας αφορούν όχι απλά στις
προστατευόµενες περιοχές, αλλά σε ζώνες ειδικής προστασίας,
σε ζώνες αποκλεισµού, όπου δεν επιτρέπεται η χωροθέτηση αιολικών πάρκων: υγρότοπος Μουστού, Πάρνωνας, Μονή Μαλεβής, όρια ανατολικής Λακωνίας. Μάλιστα, στο Περιφερειακό
Συµβούλιο Πελοποννήσου, όταν τέθηκε το θέµα, περιφερειακοί
σύµβουλοι του ΣΥΡΙΖΑ καταψήφισαν -και καλά έκαναν- τη συγκεκριµένη επένδυση.
Εγώ καταλαβαίνω πώς ένιωσε ο συνάδελφος κ. Πετράκος -που
µόλις ήρθε στην Αίθουσα- όταν άκουσε τον Αρχηγό του να προµοτάρει ουσιαστικά επενδύσεις σε οικότοπους, τις οποίες ο ίδιος
είχε καταψηφίσει ως περιφερειακός σύµβουλος, γιατί, όπως υποστήριξε, αγνοούνται οι πολίτες, καταστρέφεται η Πελοπόννησος
και εξυπηρετούνται άνοµα µεγάλα συµφέροντα.
Τρίτον, υπάρχει µεγάλο ενδιαφέρον και υπάρχει εξήγηση ως
προς αυτήν την επένδυση, αν δει κανείς, εκτός από το 80% της
γερµανικής συµµετοχής, ποιοι από την Ελλάδα κατέχουν το υπόλοιπο 20%.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το θέµα δεν είναι προσωπικό.
Κυβερνητικά κόµµατα και στελέχη κατηγορούνται συνεχώς και
αφειδώς για διαπλοκή και πολλές φορές δικαίως. Είναι γεγονός
ότι η εξουσία φθείρει και διαφθείρει. Εδώ, όµως, έχουµε να κάνουµε µε κάτι πρωτοφανές: η προσπάθεια της διαπλοκής να ξεκινά από την Αντιπολίτευση. Φανταστείτε τι θα γίνει, αν αυτές οι
αντιλήψεις κυριαρχήσουν, αν αφήσουµε αυτές τις πρακτικές ανέπαφες.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η θεσµική απαξίωση πρέπει να
αντιµετωπιστεί. Η χώρα δεν µπορεί να πάει µπροστά µε παραγοντίστικες παρεµβάσεις, είτε της Κυβέρνησης είτε της Αντιπολίτευσης. Χρειάζεται εθνικό σχέδιο, µεταρρυθµίσεις, διαφάνεια,
κανόνες, πολιτική και κοινωνική συνεννόηση, κοινωνική συναίνεση. Μόνο έτσι θα ανατραπούν οριστικά τα πραγµατικά αίτια
που µας οδήγησαν στο αδιέξοδο. Να συµφωνήσουµε ή να διαφωνήσουµε πολιτικά, αλλά να συνεννοηθούµε για το σήµερα και
το αύριο. Ποιοι; Μα, τα κόµµατα, οι πολιτικές δυνάµεις, οι επιστήµονες, οι επιχειρηµατίες, οι εργαζόµενοι. Για να αντιµετωπίσουµε την ύφεση και την ανεργία, για να σπάσουµε το αντιπαραγωγικό καρτέλ, για την αναπτυξιακή και παραγωγική αναδιάρθρωση της χώρας, για την αξιοποίηση των πλεονεκτηµάτων της,
για τη δίκαιη διαχείριση του πλούτου και, πρωτίστως, για την παραγωγή νέου πλούτου.
Το φιλικό επιχειρηµατικό και αναπτυξιακό περιβάλλον είναι
προϋπόθεση για την αντιµετώπιση της ύφεσης και της συνεχώς
αυξανόµενης ανεργίας. Η διαµόρφωσή του, όµως, σχετίζεται µε
πολλούς παράγοντες -δεν είναι γραµµική η σχέση- όπως: η µείωση των εµποδίων στην επιχειρηµατικότητα, η εξάλειψη της περιττής γραφειοκρατίας και της διαφθοράς -που εν µέρει
συνδέεται µε τη διαφθορά- η παγίωση ενός σταθερού φορολογικού περιβάλλοντος, µε προβλέψιµη συνολική φορολογική επιβάρυνση, η περαιτέρω εφαρµογή της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, η εξασφάλιση της απλότητας της νοµοθεσίας και της
πρόσβασης όλων στα κέντρα λήψης αποφάσεων και πολλά άλλα
ασφαλώς.
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Κύριε Υπουργέ, έχουµε τονίσει ότι το νοµοσχέδιο είναι στη
σωστή κατεύθυνση, γι’ αυτό ψηφίσαµε «ναι» επί της αρχής. Απαιτούνται, όµως, σοβαρές βελτιώσεις και σηµαντικές συµπληρώσεις, αφού, πρώτον, αφορά µόνο στρατηγικές επενδύσεις ως
προς την απλοποίηση της αδειοδότησης, χωρίς καµµία πρόβλεψη για τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις, που συνεχίζουν να παραµένουν εγκλωβισµένες στο πολυδαίδαλο σύστηµα αδειοδότησης.
Γι’ αυτό προτείνουµε την υπηρεσία µιας στάσης σε κάθε περιφέρεια. Όµως και η ένταξη στις στρατηγικές επενδύσεις και η
αδειοδότηση αφορά µεµονωµένες επενδύσεις, παρά τη διεύρυνση των τοµέων, την οποία αποδεχθήκατε ύστερα από τις προτάσεις και τις δικές µας και των φορέων και άλλων κοµµάτων. Η
οικονοµία, όµως και η επιχειρηµατικότητα δεν µπορούν να προχωρήσουν δυναµικά και αποτελεσµατικά χωρίς τους οργανωµένους υποδοχείς επενδύσεων, που αυξάνουν την ανταγωνιστικότητα και µειώνουν τα προβλήµατα της έλλειψης χωροταξίας
και χρήσεων γης.
Τα επιχειρηµατικά πάρκα πρέπει να αποτελέσουν πρώτη προτεραιότητα, να εντάσσονται στις στρατηγικές επενδύσεις από
ένα ύψος προϋπολογισµού και πάνω. Είναι έργα δηµόσιας ωφέλειας, συµβάλλουν στην ανεµπόδιστη ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας, διευκολύνουν τη δηµιουργία νέων επιχειρήσεων και
τη µετεγκατάσταση παλαιών από τις αστικές περιοχές. Υπάρχουν
και σχετικά προγράµµατα όπου δεν θα απορροφηθούν τα χρήµατα, αν δεν µπει αυτή η παράµετρος. Ενισχύουν αποτελεσµατικότερα την απασχόληση και λειτουργούν πολλαπλασιαστικά ως
προς την οικονοµική και κοινωνική ωφέλεια, ιδιαίτερα στην τοπική κοινωνία.
Δεύτερον, οι αλλαγές που επιχειρούνται στον αναπτυξιακό
νόµο δεν λαµβάνουν υπ’ όψιν την ανάγκη για αναπτυξιακή παραγωγική αναδιάρθρωση θέτοντας νέες προτεραιότητες, γιατί
έχουν αλλάξει οι συνθήκες έστω δύο χρόνια πριν.
Ο αναπτυξιακός νόµος πρέπει να δώσει προτεραιότητα σε τοµείς στους οποίους η χώρα διαθέτει ή µπορεί να δηµιουργήσει
συγκριτικά πλεονεκτήµατα, όπως είναι ο τουρισµός, για τον
οποίο προτείνουµε προσαύξηση της µοριοδότησης κατά 10%.
Προτείνουµε την ενίσχυση των µικρών επιχειρήσεων τουρισµού
µε τη δηµιουργία δικτύων.
Επίσης πιστεύουµε πως η αγροτική παραγωγή και οι υποδοµές για την αγροτική παραγωγή πρέπει να είναι σε προτεραιότητα, γι’ αυτό δεν αρκεί µόνο η απλή αναγραφή στο εισηγητικό.
Προτείνουµε προσαύξηση µοριοδότησης κατά 20% σε όλες τις
επενδύσεις υποδοµών αγροτικού τοµέα και στη µεταποίηση.
Όσον αφορά τη µεταποίηση και την καινοτοµία, πού πρέπει να
δοθεί έµφαση; Στις επιχειρήσεις µε εξαγωγικό προσανατολισµό
και διεθνές ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα και, βεβαίως, στις επιχειρήσεις που δηµιουργούν νέες θέσεις εργασίας µόνιµες, κυρίως από τη λειτουργία τους και µετά και όχι µόνο κατά την
κατασκευή τους και την υλοποίησή τους.
Τρίτον, η στήριξη των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας πρέπει
πλέον να γίνεται µε βάση τις νέες κατευθύνσεις και στόχους του
ΥΠΕΚΑ για ένα βιώσιµο σύστηµα που θα αντιµετωπίσει τα προβλήµατα του ΛΑΓΗΕ, επειδή δεν πρέπει οι καταναλωτές να πληρώνουν τα ελλείµµατα του ΛΑΓΗΕ.
Η ένταξη των επενδύσεων αυτών στα φορολογικά κίνητρα
είναι σηµαντική ενίσχυση και σε συνδυασµό µε τη διαφοροποίηση των τιµών αγοράς ενέργειας από το ΥΠΕΚΑ, ανάλογα µε την
τεχνολογία και το κόστος της, θα οδηγήσει στη βιώσιµη εκπλήρωση των νέων στόχων διείσδυσης που θα τεθούν.
Είµαστε αντίθετοι στη δηµιουργία µίας νέας κρατικοδίαιτης οικονοµίας, όπου θα χρηµατοδοτούµε την επένδυση και στη συνέχεια θα έχουν αυτού του τύπου οι επενδύσεις µία µόνιµη
απολαβή πάλι από το ίδιο το κράτος µε βάση µακροχρόνια σύµβαση. Αυτή είναι η νέου τύπου κρατικοδίαιτη οικονοµία.
Τέταρτον, θέτουµε και άλλα σηµαντικά θέµατα, όπως είναι η
ρευστότητα µέσω της διασφάλισης έκδοσης εγγυητικών επιστολών από τις τράπεζες, ιδίως για τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις
που αδυνατούν να λάβουν την εγγυητική επιστολή, µε µία καινοτόµο διαδικασία και θεσµοθέτηση του ειδικού δεσµευµένου λογαριασµού.
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Προτείνουµε τη διεύρυνση της επιλεξιµότητας µε νέες µορφές
επιχειρήσεων, όπως είναι οι κοινωνικές συνεργατικές επιχειρήσεις της κοινωνικής οικονοµίας.
Τέλος, για να σπάσει η πελατειακή σχέση στον έλεγχο και την
πιστοποίηση, προτείνουµε τη σύνταξη οδηγού µε πρότυπα εύλογου κόστους για τον έλεγχο των επενδύσεων.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ολοκληρώστε, παρακαλώ, κύριε συνάδελφε.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
το νοµοσχέδιο αυτό, αν και δεν καλύπτει το σύνολο των αναγκών
για φιλικό αναπτυξιακό περιβάλλον, πρέπει να αποτελέσει το
πεδίο σύνθεσης µε τις θετικές δηµιουργικές προτάσεις όλων, για
να συµβάλουµε στην εθνική συνεννόηση που έχει ανάγκη ο
τόπος και η κοινωνία, και αποτελεί προϋπόθεση για την έξοδο
από την κρίση και τα µνηµόνια.
Υπενθυµίζω ότι έχουµε καταθέσει ολοκληρωµένη πρόταση, µε
τη µορφή τροπολογίας, µε δεκατρία σηµεία παρέµβασης και
αύριο στη συζήτηση κατ’ άρθρο και στη συνέχεια θα υποστηρίξουµε αυτές τις βελτιώσεις, όπως επίσης αναµένουµε και την
αναµόρφωση των διατάξεων για τις οποίες έχουµε επιφυλαχθεί
στην επιτροπή.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, για την ανοχή σας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Ευχαριστούµε κι εµείς.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία, αφού προηγουµένως συµµετείχαν στο εκπαιδευτικό πρόγραµµα «Εργαστήρι Δηµοκρατίας» που οργανώνει το
Ίδρυµα της Βουλής, δεκαοκτώ µαθητές και µαθήτριες και ένας
εκπαιδευτικός συνοδός από το 1ο Δηµοτικό Σχολείο Υµηττού.
Επίσης, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω δυτικά θεωρεία, αφού
προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής,
τριάντα ένας µαθητές και µαθήτριες και δύο εκπαιδευτικοί-συνοδοί τους από το 2ο Αρσάκειο Δηµοτικό Σχολείο Ψυχικού, το Β’
Τµήµα.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Το λόγο έχει η ειδική αγορήτρια των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ.
Μακρή.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το υπό συζήτηση νοµοσχέδιο τιτλοφορείται: «Διαµόρφωση φιλικού αναπτυξιακού περιβάλλοντος για τις στρατηγικές και ιδιωτικές
επενδύσεις και άλλες διατάξεις».
Θα θέλαµε να αναγνωρίσουµε στο συγκεκριµένο νοµοθέτηµα
ένα πραγµατικό εργαλείο υλοποίησης επενδύσεων, που έχει
τόσο µεγάλη ανάγκη η χώρα µας, ειδικά για την εφαρµογή των
ανερµάτιστων µνηµονιακών πολιτικών. Ωστόσο, µελετώντάς το
προσεκτικά, διαπιστώνουµε ότι οι διατάξεις αυτού του νοµοσχεδίου παραπαίουν µεταξύ ανούσιου ευχολογίου, γενικόλογων
εξαγγελιών, µηδενικής ουσιαστικής αξίας και βολέµατος «ηµετέρων».
Ισχυρίζεστε ότι µε το παρόν νοµοσχέδιο θα δηµιουργήσετε
ένα αναπτυξιακό περιβάλλον, ενώ στην ουσία ανοίγετε «παράθυρα» ξεπουλήµατος ακριβών περιουσιακών στοιχείων της
χώρας. Σκοπεύετε –υποτίθεται- στην πάταξη της γραφειοκρατίας
και της πολυπλοκότητας και στην αύξηση της ταχύτητας υλοποίησης µίας επένδυσης, αλλά η µελέτη των ίδιων των διατάξεων
που καταθέτετε έρχεται σε ευθεία αντίθεση µ’ αυτήν την υποτιθέµενη στόχευση.
Η γραφειοκρατία δηµιουργήθηκε από τις κυβερνήσεις του
ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δηµοκρατίας, οι οποίες µετά τη Μεταπολίτευση διαδέχονταν η µία την άλλη και συναγωνίζονταν στην προσπάθεια διαφθοράς της Δηµόσιας Διοίκησης µε ρουσφετολογικές λογικές και κοµµατικές πρακτικές.
Τώρα, το πώς θα περιορίσετε το φαινόµενο ιδρύοντας συνεχώς νέες γραµµατείες και αλλάζοντας το καταστατικό στο
«ΕΠΕΝΔΥΣΤΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Α.Ε.» µόνο εσείς το γνωρίζετε.
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Ούτε οι ίδιοι νοµίζουν ότι πιστεύετε φυσικά τέτοιες ουτοπίες.
Επιπρόσθετα, σας υπογραµµίζουµε για µία ακόµα φορά ότι το
ζήτηµα της πολυνοµίας και των συγκρουόµενων αρµοδιοτήτων
των κρατικών φορέων δεν επιλύεται µε νοµοθέτηση, κατ’ εξαίρεση των κείµενων διατάξεων. Μία µατιά να ρίξει κανείς στο σχέδιο νόµου, θα βρει άπειρες φορές την ανωτέρω έκφραση. Η
νοµοθετική λειτουργία απαιτεί ιδιαίτερη σοβαρότητα, την οποία
αδυνατείτε να επιδείξετε, καθώς οι πράξεις σας κινούνται κατ’
εξαίρεση των νόµων αλλά και κάθε κείµενης κοινής λογικής.
Άλλη µία φράση που επαναλαµβάνετε µόνιµα είναι η «αύξηση
της ταχύτητας στις επενδύσεις». Δεν αυξάνετε καµµία ταχύτητα
στο παρόν νοµοθέτηµα. Το µόνο που επιχειρείτε είναι να παρακάµπτετε τις δηµόσιες υπηρεσίες και να προσπαθείτε να βαφτίσετε δηµόσια περιουσιακά στοιχεία ως ιδιωτικά, παραβιάζοντας
έτσι το Σύνταγµα και αντιστρατεύοντας το δηµόσιο συµφέρον.
Επί του άρθρου 1, παράγραφος 1, παρατηρούµε τον αυθαίρετο προσδιορισµό του αριθµού των θέσεων εργασίας που δηµιουργούνται από την επένδυση, χωρίς να λαµβάνεται καµµία
µέριµνα για την εξασφάλιση των εργασιακών δικαιωµάτων ή να
προβλέπεται ρητά και κατηγορηµατικά η τήρηση της κείµενης
νοµοθεσίας για τον κατώτατο µισθό.
Γνωρίζουµε ότι η νεοφιλελεύθερη πρακτική σας προάγει αποτυχηµένες λογικές ειδικών οικονοµικών ζωνών για την εξυπηρέτηση της ισοπέδωσης του εργασιακού κόστους αλλά και της
ενεργού ζήτησης των κατοίκων αυτής της χώρας. Φυσικά, δεν
είµαστε διατεθειµένοι να συναινέσουµε σε µία τέτοια αοριστολογία.
Στην παράγραφο 7 του ίδιου άρθρου προβλέπονται συγκεκριµένες και ειδικές παρεκκλίσεις από τους ισχύοντες όρους και περιορισµούς δόµησης της περιοχής, καθώς και από τις διατάξεις
του Νέου Οικοδοµικού Κανονισµού για την πραγµατοποίηση ή
διατήρηση στρατηγικών επενδύσεων σε χώρους εντός ή εκτός
εγκεκριµένων σχεδίων πόλεων.
Είναι απαραίτητο να προσδιοριστούν µε σαφήνεια αυτές οι παρεκκλίσεις, ούτως ώστε να µη δηµιουργηθούν φαινόµενα αυθαίρετων και επικίνδυνων κατασκευών, που θα πλήξουν τόσο το
φυσικό περιβάλλον όσο και τις ιδιοκτησίες των όµορων κτηρίων
της περιοχής.
Επιπρόσθετα, στην παράγραφο 9 αναφέρονται τα ακόλουθα:
Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 14 του ν. 3894/2010
προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως: «Με αιτιολογηµένη εισήγηση
της «ΕΠΕΝΔΥΣΤΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Α.Ε.» δύναται να εισαχθούν στη
ΔΕΣΕ και επενδυτικές προτάσεις που πληρούν µερικώς τους
όρους που έχουν τεθεί διά των αποφάσεων που εκδίδονται κατά
τις διατάξεις της περίπτωσης «α’» της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, πλην όµως κρίνεται ότι θα επιφέρουν σηµαντικά ποιοτικά και ποσοτικά αποτελέσµατα για τη συνολική εθνική
οικονοµία».
Δηλαδή, για να καταλάβουµε, άλλες επιχειρήσεις υποχρεούνται να πληρούν όλους τους όρους που έχουν τεθεί και άλλες
πρέπει να τηρούν µόνο όσους τις βολεύει και επιθυµούν;
Ούτε που ασχολείστε, βέβαια, για να ορίσετε ποιος θα κρίνει,
µε ποια διαδικασία και ποια είναι τα κατώτερα επίπεδα, σύµφωνα
µε τα οποία ένα αποτέλεσµα µπορεί να κριθεί σηµαντικό.
Τέλος, στην παράγραφο 10 του άρθρου 1 εξοµοιώνετε τη σηµαντικότητα και τη σπουδαιότητα των στρατηγικών έργων µε τα
µεγάλα αναπτυξιακά έργα. Μήπως θα έπρεπε να έχετε ορίσει,
κύριε Υπουργέ, µε σαφήνεια και ακρίβεια τους όρους για µεγάλα
αναπτυξιακά έργα του δηµοσίου και των ΟΤΑ και να µην αφήνετε
έτσι περιθώρια αυθαίρετων ερµηνειών; Αυτό τουλάχιστον θα
πρόσταζε η βασική λογική κάθε ορθά σκεπτόµενου νοµοθέτη.
Επιπλέον, σας επισηµαίνουµε την παρατήρηση της Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής σχετικά µε την αντίθεσή της στην
επέκταση της άρσης απαγόρευσης εγκατάστασης σε αγροτικές
γαίες υψηλής παραγωγικότητας.
Στο άρθρο 2 του νοµοσχεδίου, όπου ενσωµατώνεται η τροποποίηση του καταστατικού «ΕΠΕΝΔΥΣΤΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Α.Ε.», παρατηρούµε στην περίπτωση ζ ’παράγραφος 2 του άρθρου 1 του
τροποποιούµενου καταστατικού, ότι προβλέπεται αποζηµίωση
για τα µέλη των επιτροπών ή οµάδων εργασίας, το ύψος της
οποίας καθορίζεται από το διοικητικό συµβούλιο αυθαίρετα και
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φυσικά εκτός του πλαισίου του ενιαίου µισθολογίου που εσείς
θεσπίσατε.
Το να ανακαλύπτετε νέους όρους και να βαπτίζετε την αµοιβή
«αποζηµίωση» δεν πρόκειται να ξεγελάσει κανέναν, καθώς όλοι
καταλαβαίνουµε το αποτέλεσµα της διασπάθισης του δηµοσίου
χρήµατος σε τέκνα κοµµατικών σωλήνων της συγκυβέρνησης.
Στο άρθρο 9 του τροποποιούµενου καταστατικού αντιφάσκετε,
αφού στην παράγραφο 1 ορίζετε ως ανώτατο όριο τα έντεκα
µέλη στο διοικητικό συµβούλιο, το οποίο όµως έρχεστε και παραβιάζετε στην παράγραφο 5, βάζοντας «από το παράθυρο»
άλλα πέντε µέλη για την εξυπηρέτηση, προφανώς, συντεχνιακών
πρακτικών φορέων που στηρίζουν την αποτυχηµένη πολιτική της
συγκυβέρνησής σας.
Στο άρθρο 1 του τροποποιούµενου καταστατικού ανοίγετε τις
πόρτες της νοµοθέτησης, κατά παρέκκλιση και πάλι της κείµενης
νοµοθεσίας. Επιτρέπετε µέχρι και το δανεισµό υπαλλήλων από
τον ιδιωτικό τοµέα µε ειδική συµφωνία. Σε ποιες διατάξεις του
νόµου προβλέπεται ο δανεισµός υπαλλήλων από τον ιδιωτικό
τοµέα µε ειδικές συµφωνίες; Έχετε συνειδητοποιήσει ότι οι άνθρωποι δεν είναι αντικείµενα για να µπορούν να δανείζονται;
Φυσικά -και σύµφωνα µε την πάγια τακτική σας- επιτρέπετε και
για µία ακόµα φορά την παραβίαση του ενιαίου µισθολογίου, το
οποίο έχετε οι ίδιοι νοµοθετήσει µε προβλέψεις χορήγησης µέχρι
και ειδικών επιδοµάτων.
Στο άρθρο 5 του νοµοσχεδίου επιτίθεστε µε τρόπο βάρβαρο
τόσο κατά της Εκκλησίας της Ελλάδος όσο και κατά της αρχαιολογικής κληρονοµιάς της χώρας. Αναλυτικότερα, στην παράγραφο 2 τσιµεντοποιείτε τα αρχαιολογικά ευρήµατα κατά
παρέκκλιση των κείµενων διατάξεων. Ειδικότερα, για την παράγραφο 4, η οποία για εµάς είναι αντισυνταγµατική και νοµικά απαράδεκτη, θα καταθέσουµε στην κατ’ άρθρο συζήτηση αύριο και
αίτηση αντισυνταγµατικότητας, γιατί εδώ δεν είναι µόνο αντισυνταγµατική, αλλά αντιστρατεύεται και στο δηµόσιο συµφέρον.
Για την παράγραφο 2 του άρθρου 6 θα πρέπει να εξεταστεί η
µείωση, όπως σας είχα εισηγηθεί και στην Επιτροπή Παραγωγής
και Εµπορίου, κύριε Υπουργέ, του ορίου των 300.000 ευρώ ως
του ελάχιστου ύψους της ακίνητης περιουσίας στην Ελλάδα από
υπήκοο τρίτης χώρας, προκειµένου να καταστεί η χώρα ανταγωνιστική σε σχέση µε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που
διαθέτουν τις αντίστοιχες διευκολύνσεις.
Στο άρθρο 11, µε δεδοµένο ότι η χώρα µας θα έχει πολύ λίγους, σε σχέση µε το παρελθόν, πόρους για την παροχή οικονοµικών κινήτρων υπό τη µορφή επιχορηγήσεων για την προσέλκυση επενδύσεων, εκτιµούµε ότι πρέπει να ενισχυθεί η παροχή φορολογικών κινήτρων ή άλλων ισοδύναµων κινήτρων για τις, ναι
µεν, στρατηγικές αλλά µικρότερες επενδύσεις.
Στα άρθρα 12 έως 15 διαπιστώνουµε ότι η εµµονή της Κυβέρνησης στον διοικητικό πληθωρισµό, που επιλέγει να δηµιουργήσει, δεν βοηθάει σε καµµία περίπτωση τις επενδύσεις. Όπως
τονίστηκε και στη διαβούλευση, ο κατακερµατισµός των φορέων,
των υπηρεσιών και γραφείων που χειρίζονται τα επενδυτικά προγράµµατα -και ειδικά αυτά που µπορούν να χαρακτηριστούν ως
στρατηγικού χαρακτήρα- είναι ανασταλτικός παράγοντας για την
ανάπτυξη.
Τα τελευταία χρόνια βλέπουµε στη χώρα µας τη δηµιουργία
ολοένα και περισσότερων φορέων, υπηρεσιών, εταιρειών και
σχηµάτων για τη διαχείριση των προγραµµάτων ΕΣΠΑ, του αναπτυξιακού νόµου κ.λπ., όπως για παράδειγµα είναι η Γενική
Γραµµατεία ΕΣΠΑ, η Γενική Γραµµατεία Ιδιωτικών Επενδύσεων,
η Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης,
του Υπουργείου Γεωργίας, η ΓΓΕΤ, ΚΑΠΕ, ΔΙΣΑ Περιφερειών,
Μητρώα Ανεξάρτητων Αξιολογητών και Ελεγκτών, «Invest in
Greece», διαχειριστικές, ΜΟΔ, αναπτυξιακές εταιρίες, «Ψηφιακές Ενισχύσεις» και παλαιότερα ΕΟΜΜΕΧ.
Αν λάβουµε υπ’ όψιν µας τις υπόλοιπες υπηρεσίες που παίζουν
σηµαντικό ρόλο στην εξέλιξη και ολοκλήρωση µιας επένδυσης όπως είναι για παράδειγµα το ΥΠΕΚΑ, οι περιφέρειες, οι δήµοι,
οι πολεοδοµίες, οι αρχαιολογικές υπηρεσίες, τα δασαρχεία, η
Πυροσβεστική Υπηρεσία, ο ΕΟΤ, η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας,
τα επιµελητήρια, τα τραπεζικά ιδρύµατα κ.λπ.- θα συνθέσουµε
το πολυδαίδαλο σύστηµα του ελληνικού κράτους, που το µόνο
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που καταφέρνει µε τη λειτουργία του είναι η ανάσχεση των επενδύσεων και η διαµόρφωση ενός εχθρικού επιχειρηµατικού περιβάλλοντος για όλες τις επενδύσεις, είτε αυτές είναι στρατηγικού
χαρακτήρα είτε µη στρατηγικού.
Ειδικότερα στο άρθρο 14 είναι έκδηλη η προσήλωσή σας στο
να πράττετε σχεδόν τα πάντα κατά παρέκκλιση των κείµενων διατάξεων. Χαρακτηριστικό βέβαια της ανακολουθίας σας αποτελεί
το γεγονός ότι ο Υπουργός συναινεί στην καταβολή 46.000 ευρώ
ετησίως για τη σύσταση µετακλητού προϊσταµένου στη νέα Γενική Διεύθυνση Στρατηγικών Επενδύσεων. Και σας ρωτούµε το
εξής: Δεν µπορεί αυτός ο προϊστάµενος να προέρχεται και από
την οικογένεια των δηµοσίων υπαλλήλων, χωρίς να χρειάζεται η
καταβολή περαιτέρω ποσού;
Στο άρθρο 16 επιχειρείται η δηµιουργία ενός καινούργιου ΤΑΙΠΕΔ, µε το όνοµα «ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ Α.Ε.» και µάλιστα µε διάρκεια ενενήντα εννέα ετών. Η ανάπτυξη δεν έρχεται
µε ληστρικές επιθέσεις στην περιουσία του ελληνικού λαού,
όπως επιχειρείτε µε την ίδρυση της ανώνυµης εταιρείας.
Άραγε, πόσους άλλους τέτοιους θεσµούς θα θεσµοθετήσετε,
προκειµένου βέβαια να επιτεθείτε στη δηµόσια περιουσία; Πόσα
ακόµα µαύρα κουτιά αδιαφανών διαδικασιών και ύποπτων συναλλαγών θα δηµιουργήσετε, µεταβιβάζοντάς τους την περιουσία –συγκεκριµένα στην περίπτωση της «ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΑΤΤΙΚΟ
ΜΕΤΩΠΟ Α.Ε.» για την περιουσία που βρίσκεται µεταξύ του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας και του ακρωτηρίου του Σουνίου- που ο
ελληνικός λαός δηµιούργησε βέβαια µε τόσο κόπο και ιδρώτα;
Είναι πρόδηλο το γεγονός ότι εκτός από την «αναξιοκρατία» και
η «αιδώς» είναι µια λέξη που θα έπρεπε ουσιαστικά να σας απασχολεί.
Όσον αφορά το άρθρο 20, σας ζητούµε, όπως ζητήσαµε και
στην επιτροπή όπου συζητήθηκε το σχέδιο νόµου, να διαγράψετε
την παράγραφο 17 και περιµένουµε να το πράξετε, καθώς θεωρούµε ότι µε αυτήν ανοίγει η κερκόπορτα της εκποίησης του
εθνικού ορυκτού πλούτου.
Όσον αφορά το άρθρο 23, παρατηρούµε ότι εισάγεται παραθυράκι παράκαµψης των υπηρεσιών της Δηµόσιας Διοίκησης
µέσω της θεσµοθέτησης θεωρητικά πιστοποιηµένων φορέων.
Δεν είναι δυνατόν να δίνεται τόσο ευρεία εξουσιοδοτική διάταξη
απόφασης σε έναν Υπουργό και µόνο, προκειµένου να προσδιορίζονται έστω και οι βασικές κατευθυντήριες γραµµές καθορισµού των κριτηρίων, των προϋποθέσεων και των διαδικασιών
πιστοποίησης.
Ο έλεγχος που περιγράφεται στο συγκεκριµένο άρθρο οφείλει
να ανήκει ως αρµοδιότητα σε υπηρεσίες καθαρά της Δηµόσιας
Διοίκησης, µε σκοπό να διασφαλίζεται η ορθότητα των αποφάσεων.
Όσον αφορά τα άρθρα 26-28, εισάγονται περίεργες, κατά τη
δική µας πάντα άποψη, κυρώσεις υπαγωγής µεγάλων επενδυτικών σχεδίων του ν. 3299/2001. Σας προτείνουµε την εισήγησή
τους στην αρµόδια επιτροπή της Βουλής, όπως ορίζεται από τον
Κανονισµό αυτής, για την ενηµέρωση των µελών της επιτροπής
από τον καθ’ ύλην αρµόδιο Υπουργό.
Κύριε Υπουργέ, συγκεκριµένα σήµερα το πρωί εισήχθη στην
Επιτροπή Παραγωγής και Εµπορίου έργο του Υπουργείου Μεταφορών ύψους 21 εκατοµµυρίων ευρώ και εδώ µας φέρνετε
προς κύρωση µέσα σε ένα σχέδιο νόµου, το οποίο αφορά τη διαµόρφωση του νοµοθετικού πλαισίου για τις στρατηγικές και ιδιωτικές επενδύσεις, την υπαγωγή µέχρι και την κατασκευή
αυτοκινητόδροµου στην περιοχή της Πάτρας ύψους 94 εκατοµµυρίων ευρώ.
Στα άρθρα 29 και 30 δίνετε τη δυνατότητα τροποποιήσεων
σχεδίων, τα οποία όµως έχουν ήδη υπαχθεί. Πιστεύουµε ότι θα
λάβουµε τις απαιτούµενες εξηγήσεις, όσον αφορά το ποιος είναι
ο λόγος που σας οδήγησε να κάνετε αυτές τις επιλογές.
Όσον αφορά το Κεφάλαιο Ε’, κρίνουµε ιδιαίτερα θετική την
ίδρυση αλλά και τη λειτουργία υδατοδροµίων, αρκεί βέβαια αυτά
να µπορέσουν να υλοποιηθούν µε ορθό τρόπο από την Κυβέρνησή σας. Στο πλαίσιο αυτό, θα προτείναµε να λαµβάνεται υπ’
όψιν και η γνώµη του Υπουργού Εθνικής Άµυνας, στις περιοχές
βέβαια που κρίνονται ως ευαίσθητης στρατηγικής αλλά και στρατιωτικής σηµασίας.
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Επιπρόσθετα για το άρθρο 50 και για να µην επαναληφθεί η
ασυνεννοησία µε το κενό νόµου που επικρατεί, στον εφοδιασµό
των αεροπλάνων της γενικής αεροπορίας, τα ελληνικά αεροδρόµια, προτείνουµε οι σχετικές διατάξεις να λαµβάνουν υπ’ όψιν τις
ρυθµίσεις του ADR κλάσης 3 που ισχύουν για τις οδικές µεταφορές υγρών καυσίµων και να µην καθορίζονται µε µια απλή απόφαση του Διοικητή της ΥΠΑ. Είναι γνωστό το πανηγύρι που
γίνεται µε την AP Gas που εκτυλίσσεται στα ελληνικά κρατικά αεροδρόµια, ιδιαίτερα σε περιόδους αιχµής και εκθέτουν τη χώρα
µας διεθνώς. Δεν είναι ανάγκη να επαναληφθεί για ακόµη µια
φορά.
Εν κατακλείδι, για τα υδατοδρόµια, θεωρούµε ότι είναι απαραίτητο να επανεξετάσετε την περίοδο των είκοσι πέντε ηµερών,
στο άρθρο 52, καθώς επίσης και το εύρος των κυρώσεων από
500 έως 150.000 ευρώ στο άρθρο 53.
Η ανάπτυξη δεν έρχεται µε εξαγγελίες και επικοινωνιακά βεγγαλικά µεγαλοστοµίας. Απαιτεί ένα σχέδιο, σοβαρή νοµοθέτηση,
προσεκτικά µελετηµένες προϋποθέσεις ως βάση και στόχευση
µε συγκεκριµένα ορόσηµα ολοκλήρωσης, πάντα µε γνώµονα το
δηµόσιο συµφέρον. Η αύξηση της ανταγωνιστικότητας δεν επιτυγχάνεται µε νεοφιλελεύθερες ουτοπίες συρρίκνωσης του εργατικού κόστους, αλλά και εκποίησης της δηµόσιας περιουσίας.
Οι χίµαιρες αυτές µπορεί να φαντάζουν ως λύσεις στο µυαλό
όσων παριστάνουν τους τεχνοκράτες αλλά οδηγούν στον ουσιαστικό µηδενισµό της ενεργούς ζήτησης και της εξαφάνισης της
µεσαίας τάξης, η οποία απετέλεσε για δεκαετίες την κινητήριο
δύναµη της ελληνικής οικονοµίας και υποθηκεύουν το µέλλον
όλων των επόµενων γενιών των Ελλήνων.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Σας ευχαριστούµε
πολύ, κυρία συνάδελφε.
Το λόγο έχει η κ. Ζαρούλια.
ΕΛΕΝΗ ΖΑΡΟΥΛΙΑ: Μέσω αυτού του νοµοσχεδίου «Διαµόρφωση φιλικού αναπτυξιακού περιβάλλοντος για τις στρατηγικές
και ιδιωτικές επενδύσεις και άλλες διατάξεις», το οποίο έχει
πάρει το πράσινο φως από την τρόικα, το Υπουργείο Ανάπτυξης
και κατ’ επέκταση η ελληνική Κυβέρνηση, φιλοδοξεί να τονώσει
το επενδυτικό κλίµα και να δώσει τις ευκαιρίες αυτές, που ζητάνε
οι επενδυτές µέσω φορολογικών κινήτρων, επιτάχυνσης διαδικασιών άρσης γραφειοκρατικών εµποδίων για να επενδύσουν
στη χώρα.
Θεωρώ ότι το νοµοσχέδιο κατατίθεται ύστερα από την ψήφιση
µιας σειράς άλλων νοµοσχεδίων, που σκοπό έχουν το ξεπούληµα
αυτής της χώρας. Αποτελεί, λοιπόν, την τελευταία πράξη προκείµενου οι επενδυτές να τυγχάνουν -εκτός των άλλων- και ευνοϊκότερων ρυθµίσεων.
Κανένας δεν µπορεί να είναι αντίθετος στην ανάπτυξη, στην
εξέλιξη και στην άνθιση αυτού του τόπου. Αλλά η ανάπτυξη, θα
πρέπει να µην είναι αποικιοκρατική, να µην εξοστρακίζει την
µικρή ιδιοκτησία, να διαφυλάσσει τα συµφέροντα του καθηµερινά αγωνιζόµενου Έλληνα και να παρέχει ασφάλεια στους πολίτες αυτής της χώρας.
Δυστυχώς, το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο παρέχει ασφάλεια
στους αποικιοκράτες επενδυτές που θα έρθουν στη χώρα µας.
Ένας επενδυτικός νόµος θα µπορούσε να παρέχει -εκτός των
άλλων- και δυνατότητες µέσω ρυθµίσεων να ορθοποδήσουν οι
υφιστάµενες ελληνικές εταιρείες, που αντιµετωπίζουν σηµαντικά
προβλήµατα λόγω της συνεχιζόµενης οικονοµικής κρίσης, προκειµένου να διατηρήσουν το προσωπικό τους και την ύπαρξή
τους στην ελληνική οικονοµία.
Το µόνο που ο κ. Σαµαράς προσπαθεί να εξασφαλίσει, είναι
εταιρείες της ευρύτερης εκλογικής του περιφέρειας να τυγχάνουν ιδιαίτερης ευνοϊκής µεταχείρισης και µάλιστα µε νόµο –αν
είναι δυνατόν!- όπως η εταιρεία «Τουριστικές Επενδύσεις Α.Ε.»
«COSTA NAVARINO» ή το ίδρυµα «Καπετάν Βασίλης», αποδεικνύοντας για άλλη µια φορά ότι οι πελατειακές σχέσεις καλά
κρατούν και ότι ο κ. Σαµαράς είναι Πρωθυπουργός αποκλειστικά
και µόνο του Νοµού Μεσσηνίας και όχι όλων των Ελλήνων.
Με το παρόν νοµοσχέδιο, επιχειρείται να απλοποιηθούν τόσο
οι διαδικασίες αδειοδότησης όσο και η υλοποίηση των έργων.
Αυτή, όµως, η προσπάθεια εγκυµονεί σηµαντικούς κινδύνους και
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οφείλουµε να εστιάσουµε στο γεγονός ότι η παράλειψη έκδοσης
περιβαλλοντολογικών και πολεοδοµικών αδειών καθώς και η
άδεια χρήσης αιγιαλού έρχεται και συµπληρώνει τον νόµο των
αποκρατικοποιήσεων που προέβλεπε αποκρατικοποιήσεις και εκποίηση δηµόσιας περιουσίας χωρίς όρους.
Δεν αµφισβητεί κανένας ότι η γραφειοκρατία αποτελεί για τη
χώρα µας έναν αποτρεπτικό παράγοντα επενδύσεων και όχι
µόνο, αλλά θα πρέπει όταν θεσµοθετείται µια διάταξη να έχει καθολική ισχύ και όχι να περιορίζεται σε λίγους και εκλεκτούς. Η
Ελλάδα δεν είναι των ολίγων φιλάρεσκων αλλά όλων των πολιτών
αυτού του τόπου και δικαιούνται όλοι οι πολίτες αυτής της
χώρας ιδία µεταχείριση και δεν καταλαβαίνω γιατί θα πρέπει να
απαιτούνται όλων των τύπων άδειες, πολεοδοµικές και περιβαλλοντολογικές κ.λπ., για να ανοίξει µια µικρή επιχείρηση και όχι
για τις µεγάλες στρατηγικές επενδύσεις.
Γιατί δεν έχετε καταλάβει ότι για να αναπτυχθεί µια οικονοµία
απαιτείται συνδροµή όλων, από τον γεωργό, τον βοσκό, τον µικροεπιχειρηµατία, µέχρι και τις επενδύσεις υψηλού κόστους και
θεωρώ ότι αν τα κίνητρα δίδονταν µε κάποια διαβάθµιση, το αποτέλεσµα θα ήταν συντριπτικά ανώτερο.
Αρχικά, η διάταξη που είχε κατατεθεί στο νοµοσχέδιο έδινε τη
δυνατότητα µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης Διοίκησης παροχής πενταετούς άδειας παραµονής σε όσους
υπηκόους τρίτων χωρών κατέχουν ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις και έχουν λάβει ειδική
θεώρηση εισόδου στη χώρα.
Με τροπολογία, τώρα, επεκτείνεται και προβλέπεται ότι η
άδεια παραµονής θα µπορεί να ανανεώνεται, εφόσον υπάρχει σε
ισχύ το συµβόλαιο χρονοµεριστικής µίσθωσης και το ελάχιστο
τίµηµα για τη χρονοµεριστική µίσθωση δεν θα µπορεί να είναι µικρότερο των 250.000 ευρώ.
Διαφαίνεται ξεκάθαρα ότι οι επενδυτές έρχονται –και είναι µάλιστα, επενδυτές τρίτων χωρών- όχι µόνοι τους αλλά µετά των
οικογενειών των που ως είθισται είναι και πολυπληθείς. Δεν ξέρω
κατά πόσο επενδυτές από τρίτες χώρες µπορούν να εντρυφήσουν στην κουλτούρα των Ελλήνων και να αποτελέσουν εργοδότες ενός λαού όπως είναι οι Έλληνες, εκτός εάν σκοπό τους
έχουν να απασχολήσουν και εργαζόµενους τρίτων χωρών που
κατακλύζουν την πατρίδα µας.
Είναι απαράδεκτο σε έναν αναπτυξιακό νόµο να θεσπίζεται και
ο τρόπος διαµονής στη χώρα µας των ενδεχόµενων επενδυτών
και µάλιστα µε ευτελή οικονοµικά κριτήρια, αντί να ορίζεται κατά
περίπτωση η διαµονή τους, ενεργοποιώντας επιχειρηµατικές
βίζες για τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου.
Με το νοµοσχέδιο προωθείται ανάµεσα σε άλλα η άνευ όρων
εκµετάλλευση των ακτών του Σαρωνικού από µεγάλες επιχειρήσεις, ανάβοντας το πράσινο φως για µια πρωτοφανή λεηλασία
της δηµόσιας και ιδιωτικής γης, περαιτέρω συρρίκνωση του δηµοσίου χώρου της Αττικής, οριστική αποκοπή της πρωτεύουσας
από τη θάλασσα, καταστροφή εξαιρετικά σηµαντικών φυσικών
αποθεµάτων και περαιτέρω υποβάθµιση της ποιότητας ζωής των
κατοίκων µε το πρόσχηµα της οικονοµικής ανάπτυξης και της δηµιουργίας νέων θέσεων εργασίας.
Μάλιστα, για το σκοπό αυτό ιδρύεται η «ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ Α.Ε.» που υπό την εποπτεία του ΤΑΙΠΕΔ αναµένεται να παραδώσει άνευ όρων σε διεθνείς και εγχώριους κερδοσκόπους τα
ακίνητα και τις υποδοµές των ακτών του Σαρωνικού. Πρόκειται
για µια φωτογραφική διάταξη για το GRAND RESORT Λαγονήσι.
Διαφωνούµε µε την ίδρυση της «ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ
Α.Ε.», η οποία µε διαδικασίες fast track θα δώσει τις παραλίες
στους ιδιώτες. Διαφωνούµε ριζικά µε την προσπάθεια να δοθεί
συντελεστής δόµησης στο Ξενοδοχείο GRAND RESORT Λαγονήσι.
Το κυριότερο, όµως, είναι ότι µε το παραπάνω άρθρο δίνουν
συντελεστή δόµησης και στην παραλιακή έκταση ογδόντα πέντε
στρεµµάτων που βρίσκεται ανατολικά του ξενοδοχείου και που
µέχρι σήµερα µε τις ζώνες οικιστικού ελέγχου Λαυρεωτικής είχε
χαρακτηριστεί ως Περιοχή Η’, στην οποία επιτρέπονται µόνο εγκαταστάσεις λουοµένων, αποδυτήρια, ντους, αναψυκτήρια,
αθλητικές εγκαταστάσεις για την εξυπηρέτηση του ναυταθλητισµού κ.λπ..

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Θεωρούµε την παραπάνω ρύθµιση σκανδαλώδη, γιατί από τη
µιά νοµιµοποιεί τις τεράστιες πολεοδοµικές υπερβάσεις που έχει
κάνει ο ιδιοκτήτης του ξενοδοχείου και από την άλλη ανοίγει
πόρτα για να δοθεί συντελεστής δόµησης στις παραλίες που δεν
υπήρχε µέχρι σήµερα, αλλοιώνοντας το φυσικό περιβάλλον, το
οποίο προστατεύεται µε τη ΖΟΕ Λαυρεωτικής.
Στην παραπάνω κατεύθυνση καλούµε τους πολίτες να αγωνιστούµε µαζί, προκειµένου να παραµείνουν οι παραλίες ελεύθερες και να αξιοποιηθούν για την αναψυχή των κατοίκων του
Λεκανοπεδίου.
Η βελτίωση του θεσµικού πλαισίου έκδοσης αδειών και υλοποίησης των έργων για ανανεώσιµες πηγές ενέργειας µάς βρίσκει σύµφωνους, αφού οι επενδύσεις αυτού του τύπου
αντιµετωπίζουν προβλήµατα και καθυστερήσεις, πολλά έργα εκ
των οποίων είναι κωλυόµενα εδώ και χρόνια. Βέβαια, το θεσµικό
πλαίσιο θα πρέπει να σέβεται το περιβάλλον και τον άνθρωπο
πρωτίστως.
Τα υδατοδρόµια καθώς και η λειτουργία υδατοδροµίων µάς
βρίσκει σύµφωνους, αρκεί η επένδυση να γίνει προς εξυπηρέτηση των πολιτών, η τιµή των κοµίστρων να είναι προσιτή και να
διευκολυνθούν στη µεταφορά τους οι συµπατριώτες µας των νησιωτικών περιοχών.
Δεν µπορεί να φύγει από το µυαλό µας η σκηνή στο λιµάνι της
Κιµώλου που άνθρωποι µε κίνδυνο τη ζωή τους επιβιβάζονταν
στο πλοίο ανήµερα της 25ης Μαρτίου. Τέτοιες σκηνές ντροπιάζουν τη χώρα µας και εµάς τους ίδιους που χρόνια τώρα ανεχόµαστε τους πολιτικούς της Μεταπολίτευσης να αγνοούν τους
πολίτες και τη ζωή αυτού του έθνους.
Σκεπτόµενη συνολικά καταψηφίζω το παρόν νοµοσχέδιο, διότι
µου δηµιουργεί τεράστιες αµφιβολίες ως γνήσια Ελληνίδα για
τον τρόπο εφαρµογής του. Επιφυλάσσοµαι, όµως, στην ψήφιση
επί των άρθρων.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Η κ. Ξηροτύρη έχει το
λόγο.
ΑΣΗΜΙΝΑ ΞΗΡΟΤΥΡΗ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗ: Ευχαριστώ, κύριε
Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κύριοι συνάδελφοι, το σχέδιο νόµου που συζητάµε σήµερα αποτελείται από τέσσερα µέρη, καθένα από τα
οποία θα µπορούσε κανείς να πει ότι θα έπρεπε να αποτελεί ξεχωριστό σχέδιο νόµου.
Το πρώτο µέρος, αφορά αλλαγές εκσυγχρονισµό και βελτίωση
του θεσµικού πλαισίου του ν. 3894, του γνωστού ως fast track.
Το δεύτερο, αφορά βελτιώσεις του θεσµικού πλαισίου των
κρατικών ενισχύσεων για ιδιωτικές επενδύσεις, δηλαδή των παλαιότερων επενδυτικών νόµων. Αφορά την κύρωση τεσσάρων
παλαιότερων επενδυτικών σχεδίων στο πλαίσιο του ν. 3299.
Στο τρίτο µέρος, δηµιουργείται το θεσµικό πλαίσιο και η σχετική δοµή για τη λειτουργία των υδατοδροµίων, προκειµένου να
λειτουργήσουν ως έργα υποδοµής, αλλά και ως επενδυτικά εργαλεία.
Είναι γεγονός, κύριοι συνάδελφοι, ότι η πολιτική και οικονοµική
προσέγγιση που επικράτησε στη χώρα µας στη διαµόρφωση των
προγραµµάτων προσαρµογής είχε µοναδικό στόχο την αποπληρωµή του χρέους και τη σταθεροποίηση της οικονοµίας, γιατί
χωρίς αυτή –όπως πολλοί επεσήµαναν- δεν υπήρχε η δυνατότητα µεταστροφής προς την ανάπτυξη.
Υπάρχει όµως και άλλη προσέγγιση στα πράγµατα, ακριβώς
αντίστροφη. Η σταθεροποίηση της οικονοµίας είναι αποτέλεσµα
της ανάπτυξης. Στην πραγµατικότητα, αυτοί οι δύο στόχοι πρέπει
να επιδιώκονται παράλληλα. Σήµερα, κατά τη δική µας άποψη,
πρέπει να αλλάξουµε την ιεράρχηση, να προτάξουµε την ανάπτυξη που θα αξιοποιήσει υπαρκτές δυνατότητες και θα αντιµάχεται την ύφεση και την έξαρση της ανεργίας.
Όµως και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, µετά τις εξελίξεις στην
Κύπρο, καταγράφεται η ανάγκη για συνολική αντιµετώπιση της
κρίσης χρέους, όπως και του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος. Η
σύνδεση της εξυγίανσης των δηµόσιων οικονοµικών µε την αναπτυξιακή διαδικασία, µέσα από µία πανευρωπαϊκή, οικονοµική πολιτική που θα ενισχύει αυτήν την αναπτυξιακή διαδικασία, είναι η
µόνη λύση που µπορεί να αποτρέψει την επιδείνωση της κρίσης.
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Το χρέος της Ευρωζώνης, εάν δεν αντιµετωπιστεί από κοινού
µε πολιτικές και εργαλεία ανάπτυξης και τόνωσης της απασχόλησης, θα πνίξει την οικονοµία των χωρών της, θα υπονοµεύσει
το ευρωπαϊκό όραµα και θα τροφοδοτήσει φυγόκεντρες επιλογές.
Στη χώρα µας, λοιπόν, χρειάζεται συνεχής προσπάθεια, σταθερότητα στόχων, ευρύτερη κινητοποίηση για να δώσουµε σήµερα τη µάχη της συντεταγµένης κοινωνικής προσαρµογής και
κυρίως της επανεκκίνησης της ανάπτυξης. Για την επίτευξη αυτού
του αισιόδοξου στόχου, απαιτείται ένα νέο εθνικό σχέδιο ανασυγκρότησης της χώρας µε νέο αναπτυξιακό και παραγωγικό πρότυπο, µε επανακαθορισµό των αναπτυξιακών προτεραιοτήτων
στους κρίσιµους τοµείς που διαθέτει η χώρα, όπως είναι η αγροτική παραγωγή, τα τρόφιµα, η µεταποίηση, η καινοτοµία ή µπορεί
να δηµιουργήσει συγκριτικά πλεονεκτήµατα, όπως στην ενέργεια,
τον τουρισµό, τον ορυκτό πλούτο, τη ναυτιλία µε ενίσχυση της
περιφερειακής διάστασης της ανάπτυξης και δηµιουργία τοπικών
συµφωνιών, µε αξιοποίηση κάθε επενδυτικού πόρου και δυνατότητας µε την απελευθέρωση των µεγάλων έργων του ΕΣΠΑ, την
προσέλκυση ξένων επενδύσεων, µε την αποδέσµευση και αξιοποίηση και όχι εκποίηση, της ακίνητης περιουσίας του δηµοσίου.
Γι’ αυτόν το λόγο, όµως, είναι απαραίτητο σε αυτήν τη διαδικασία
ο χωροταξικός σχεδιασµός να εναρµονίζει τις αναπτυξιακές πρωτοβουλίες.
Σε αυτές τις κατευθύνσεις πρέπει να ενταχθεί και η εν λόγω
νοµοθετική παρέµβαση για να πετύχει στη βελτίωση του αναπτυξιακού περιβάλλοντος και στην ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας µέσω της ενεργοποίησης επενδυτικών πόρων της οικονοµίας
και της κοινωνίας.
Κυρίαρχα στη διαµόρφωση αυτής της αναπτυξιακής στρατηγικής θα πρέπει να ληφθεί υπ’ όψιν το τεράστιο πρόβληµα της
ανεργίας στη χώρα.
Επιβάλλεται, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η σύνδεση των
αναπτυξιακών και στο παρόν νοµοσχέδιο των στρατηγικών παρεµβάσεων µε τη δηµιουργία σταθερών θέσεων εργασίας µε
υψηλό εισοδηµατικό πολλαπλασιαστή.
Επιπλέον, πρέπει να ληφθεί υπ’ όψιν ότι το ελληνικό δηµόσιο
δεν διαθέτει πλέον πόρους για να ασκήσει όπως στο παρελθόν
µια πολιτική -και µάλιστα ιδιαίτερα άτακτη- ενίσχυσης των ιδιωτικών επενδύσεων και σε καµµία περίπτωση δεν µπορεί να διατηρήσει τις µεγάλες παθογένειες του παρελθόντος, ιδιαίτερα του
στρεβλού µοντέλου ανάπτυξης και του διάτρητου πλαισίου υλοποίησής του.
Με βάση τα παραπάνω, θεωρούµε ότι στα εισαγωγικά στοιχεία
της αιτιολογικής έκθεσης έπρεπε να γίνεται αναφορά στις αρχές,
στους στόχους και στις κατευθύνσεις γι’ αυτήν τη σηµαντική νοµοθετική παρέµβαση, όπως και να αποτυπωθούν οι προτεραιότητες που τίθενται από την εξαιρετικά δυσµενή κατάσταση στην
οικονοµία και στην κοινωνία αλλά και από τα νέα στοιχεία που τίθενται για την επόµενη προγραµµατική περίοδο ενισχύσεων
µέσω των διαρθρωτικών ταµείων.
Παρά τα πολλά θετικά του στοιχεία, για να µπορεί να θεωρηθεί
αυτό το νοµοσχέδιο µία στρατηγική και καινοτόµα παρέµβαση
στην αναπτυξιακή διαδικασία, πρέπει το Υπουργείο Ανάπτυξης,
να είναι ο επισπεύδων για τη συνδιαµόρφωση ενός νέου βιώσιµου, αναπτυξιακού µοντέλου για τη χώρα µας. Αυτό αποτελεί ένα
ζητούµενο, ένα επείγον θέµα και είναι υπόθεση δική µας, και όχι
κάποιων οργανισµών ή άλλων φορέων, να συνθέσουµε το δεκαετές πρόγραµµα ανάπτυξης. Εδώ και τώρα µπορούµε να προχωρήσουµε πολύ γρήγορα το νέο εθνικό σχέδιο ανάπτυξης.
Το σχέδιο νόµου, περιορίζεται στην προσπάθεια βελτίωσης
του αναπτυξιακού ν. 3908 µε σηµαντικές βέβαια τροποποιήσεις
και βελτιώσεις και µε σηµαντικές οργανωτικές αλλαγές του
Υπουργείου Ανάπτυξης, για να ενισχύσει την αποτελεσµατικότητα και να περιορίσει τα φαινόµενα των αµφίβολων επιλογών
και ίσως συναλλαγών, που πολλές φορές οδηγούσαν σε επενδύσεις που δεν άφηναν µόνιµο αποτύπωµα στην οικονοµία και κυρίως στην τόνωση της απασχόλησης.
Στο πρώτο µέρος, ασχολείται µε τις στρατηγικές ιδιωτικές
επενδύσεις. Δίνεται ιδιαίτερο βάρος σε αυτές ως απάντηση στο
πρόβληµα της ύφεσης και της καταπολέµησης της ανεργίας,
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µέσω της αλλαγής του καθεστώτος του fast track έχοντας ως
κεντρικούς στόχους τον περιορισµό της γραφειοκρατίας από τη
µία και τη διεύρυνση του πλαισίου των στρατηγικών επενδύσεων
από την άλλη. Χωρίς να µειώνουµε την ανάγκη για τις µεγάλες
στρατηγικές ιδιωτικές επενδύσεις, θα πρέπει να επισηµάνουµε
όµως ότι παγιώνονται ουσιαστικά µε το παρόν σχέδιο νόµου οι
fast track διαδικασίες, οι οποίες είχαν ως σήµερα έκτακτο χαρακτήρα λόγω της οικονοµικής συγκυρίας. Μάλιστα, το σχέδιο
νόµου έχει ως βάση ότι από τη µέχρι σήµερα εφαρµογή του fast
track ελάχιστες επενδύσεις προέκυψαν και θεωρεί ως βασικό
υπαίτιο το θεσµικό πλαίσιο της αδειοδότησης, προχωρώντας
στον εκσυγχρονισµό του. Είναι όµως φανερό, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, ότι η έλλειψη ενδιαφέροντος για τέτοιες επενδύσεις
δεν συνδέεται µόνο µε τη διαδικασία αδειοδότησης αλλά και µε
τα γενικότερα και βαθιά διαρθρωτικά προβλήµατα της ελληνικής
οικονοµίας, καθώς και µε θέµατα που συνδέονται µε το διεθνή
ανταγωνισµό και το ρόλο της Ελλάδας σε αυτόν.
Το νοµοσχέδιο δεν αρκεί από µόνο του για την ανάκαµψη της
πραγµατικής οικονοµίας και την τόνωση της ρευστότητας,
επειδή οι ρυθµίσεις του δεν βοηθούν, όσο επιβάλλεται σήµερα,
τη µικρή και µεσαία επιχειρηµατικότητα, ενώ από την άλλη
πλευρά απαιτείται έµφαση, αποτελεσµατικότερες ρυθµίσεις και
έλεγχοι στη σύνδεση των στρατηγικών παρεµβάσεων και ενισχύσεων µε τη δηµιουργία σταθερών θέσεων εργασίας µε υψηλό εισοδηµατικό πολλαπλασιαστή. Για τα θέµατα ελέγχου της διατήρησης των θέσεων εργασίας που προβλέπονται στο σχέδιο µιας
στρατηγικής επένδυσης και εγκρίνεται δηλαδή κατά κύριο λόγο
για τις θέσεις εργασίας ως στρατηγική, έχουµε προτείνει σχετική
ρύθµιση-τροπολογία.
Το Υπουργείο Ανάπτυξης, µε τη διαβούλευση στο εν λόγω νοµοσχέδιο άνοιξε έναν καλό διάλογο µε τους κοινωνικούς εταίρους. Πρέπει όµως να τον συνεχίσει για να υπάρξει ουσιαστική
πρόοδος στο µεγάλο ζήτηµα της δηµόσιας ενίσχυσης και στήριξης της επιχειρηµατικότητας αλλά και στην αναδιάρθρωσή της.
Η ΟΚΕ στην έκθεσή της, θέτει εύστοχα ορισµένα από τα βασικά ερωτήµατα αυτού του διαλόγου, όπως αν η επιχορήγηση
κεφαλαίου είναι πολλαπλασιαστικά αποδοτικότερη και αποτελεσµατικότερος τρόπος ενίσχυσης των ιδιωτικών επενδύσεων.
Θέτει, επίσης, τη σχέση ανάµεσα στην αποκρατικοποίηση και
τη διενέργεια συµπληρωµατικών-υποβοηθητικών επενδύσεων
από τους επενδυτές, ενώ θέτει τον προβληµατισµό και το ενδεχόµενο οι εξαιρούµενες σήµερα από τον αναπτυξιακό νόµο,
όπως ισχύει, ΔΕΚΟ, να αποτελέσουν αύριο επιλέξιµους ιδιωτικούς επενδυτικούς φορείς επενδυτικών ενισχύσεων µε συνεπαγωγή εκταµιεύσεων χορηγήσεων εκ µέρους του κρατικού
προϋπολογισµού.
Ένας από τους κεντρικότερους στόχους του σχεδίου νόµου
είναι η άρση της γραφειοκρατίας. Επιχειρείται, λοιπόν, η σύσταση της γενικής διεύθυνσης Στρατηγικών Επενδύσεων, η
οποία θα έχει την ευθύνη της αδειοδότησης των επενδυτικών
σχεδίων. Ειδικότερα, από τη Γενική Διεύθυνση Αδειοδοτήσεων
θα συγκεντρώνονται όλα τα δικαιολογητικά και θα διαβιβάζονται
σχετικά, προκειµένου να επιτυγχάνεται καλύτερος συντονισµός
των εν δυνάµει στρατηγικών επενδύσεων και αποτελεσµατικότερη αξιολόγηση της αναγκαιότητας έκδοσης προεδρικών διαταγµάτων και αποφάσεων για την υλοποίηση επενδύσεων.
Μετατρέπει την «Επενδύστε στην Ελλάδα» σε υπηρεσία υποδοχής µίας στάσης για όλες τις επενδύσεις άνω των 2.000.000
ευρώ. Η δοµή αυτή, µπορεί να διευκολύνει σε µεγάλο βαθµό τη
γρήγορη ολοκλήρωση των διαδικασιών έγκρισης του επενδυτικού σχεδίου αλλά ταυτόχρονα δηµιουργεί τους κινδύνους ενός
συγκεντρωτικού µηχανισµού που ενδεχοµένως να αναπαράγει
τα γνωστά φαινόµενα πελατειακών σχέσεων, ιδιαίτερα εάν δεν
διαφυλαχθεί η διαφάνεια και η ηλεκτρονική παρακολούθηση των
έργων µε την απρόσωπη διεκπεραίωση των διαδικασιών µεταξύ
των επενδυτών και της διοικητικής Αρχής.
Επίσης, η διαδικασία της αυτοαδειοδότησης χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή στη χρήση της και θα πρέπει να συνδυαστεί µε
την αποτελεσµατική λειτουργία των ελεγκτικών µηχανισµών,
ώστε να αποτραπεί παραβίαση της νοµιµότητας από την πλευρά
του επενδυτή.
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Επιπλέον µε το άρθρο 5, εισάγεται ο θεσµός των ειδικών σχεδίων χωρικής ανάπτυξης στρατηγικών επενδύσεων, ΕΣΧΑΣΕ, στα
οποία µπορούν, κατόπιν αιτήµατος των επενδυτών, και έγκριση
από τη διυπουργική επιτροπή να καταρτίζονται και να διέπουν
τις στρατηγικές επενδύσεις, αναλογικά µε την εφαρµογή των
διατάξεων περί ΕΣΧΑΔΑ. Τα ΕΣΧΑΣΕ αφορούν ακίνητα σε περιοχές εντός και εκτός σχεδίου, στα οποία περιλαµβάνονται κανόνες
χωροθέτησης, περιορισµοί και όροι δόµησης, χρήσεις γης, διαφορετικοί από τους ισχύοντες στην περιοχή και ευτυχώς εγκρίνονται µε προεδρικά διατάγµατα. Οι ρυθµίσεις αυτές µπορούν
να εφαρµοστούν και στην ακίνητη περιουσία της Εκκλησίας.
Επισηµάναµε µε έµφαση στην επιτροπή ότι ο χωροταξικός
σχεδιασµός πρέπει να εναρµονίζει τις αναπτυξιακές πρωτοβουλίες και στην κατεύθυνση αυτή, καταθέσαµε σηµαντικές τροπολογίες και αρκετές έγιναν αποδεκτές. Και αναµένουµε να γίνουν
και οι υπόλοιπες.
Επισηµάναµε, επίσης, ότι για την όλη διαδικασία αποδοχής
στρατηγικών επενδύσεων, όπως και καθορισµού των ΕΣΧΑΣΕ,
που επηρεάζουν σηµαντικά την τοπική κοινωνία, απαιτείται η συναίνεση και τουλάχιστον η γνώση και η γνώµη της αυτοδιοίκησης. Η διαδικασία βελτιώθηκε µε τη συµµετοχή του περιφερειάρχη στις σχετικές συζητήσεις κατά την εισαγωγή του επενδυτικού σχεδίου στη ΔΕΣΕ. Η δική µας πρόταση είναι πιο ολοκληρωµένη γι’ αυτή τη διαδικασία της συµµετοχής της τοπικής
κοινωνίας και της Αυτοδιοίκησης στην έγκριση αυτή των στρατηγικών επενδύσεων.
Με το άρθρο 16, προβλέπεται η δηµιουργία της εταιρείας «ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ Α.Ε.» µε τη µορφή ΔΕΚΟ, µε σκοπό
την αξιοποίηση ακινήτων που θα περιέλθουν στην κατοχή της
στην περιοχή από το ΣΕΦ έως το Σούνιο. Η εταιρεία αυτή, παρ’
όλο που θα µπορούσε κανείς να πει ότι θα διασφαλίσει καλύτερες προϋποθέσεις για την ανάδειξη των ακτών και την αξιοποίηση των δηµόσιων εγκαταστάσεων και εκτάσεων που βρίσκονται
στην περιοχή ευθύνης της, αντιµετωπίζει, κατ’ αρχάς, τη δυσκολία ότι εξαιρούνται τα δηµόσια ακίνητα που έχουν περιέλθει στο
ΤΑΙΠΕΔ και αποτελούν «φιλέτα» και άρα ο στόχος της αντιµετώπισης του κατακερµατισµού της περιοχής εν µέρει αναιρείται.
Επίσης, δηµιουργούνται βάσιµες επιφυλάξεις για το αν το βασικό εργαλείο πολιτικής θα παραµείνει ο χωροταξικός σχεδιασµός και ο στόχος, η κατοχύρωση της παραγωγικής και κοινωνικής συνοχής, για την προσέλκυση έτσι βιώσιµων επενδύσεων
για την περιοχή. Έχουµε καταθέσει γι’ αυτό σχετική τροπολογία.
Το δεύτερο µέρος του νοµοσχεδίου αφορά τον εκσυγχρονισµό των επενδυτικών νόµων.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Δύο λεπτά θέλω ακόµη, κύριε Πρόεδρε.
Πρόκειται για βασικές αλλαγές, οι κυριότερες από τις οποίες
είναι οι εξής: Προσπάθεια ενίσχυσης της ρευστότητας των επιχειρήσεων µε τη δυνατότητα προκαταβολής έως και του 100%
της επιχορήγησης από το κράτος µε εγγυητική επιστολή, αντί
του 50%. Διευρύνονται οι τοµείς επιχειρηµατικότητας, για τους
οποίους παρέχονται ενισχύσεις: εξορυκτικές εργασίες, αναβάθµιση ξενοδοχείων, κ.λπ.. Σηµειώνεται ότι δίνεται η δυνατότητα
και σε εκτός λειτουργίας µονάδες να επιδοτηθούν. Αυτό φαίνεται
αντιφατικό και θα πρέπει να προσεχθεί ιδιαίτερα για ποιους λόγους η µονάδα αυτή ήταν εκτός λειτουργίας.
Ένα σηµαντικό µέρος στις ενισχύσεις και αυτού του αναπτυξιακού νόµου κατέχουν οι δραστηριότητες στον τουρισµό. Με
δεδοµένο ότι ο εκάστοτε αναπτυξιακός νόµος στην πράξη χορηγεί µε άµεσο ή έµµεσο τρόπο κρατικό χρήµα, είναι αυτονόητο
ότι το χρήµα αυτό θα πρέπει να διοχετεύεται σε κατευθύνσεις
που ευνοούν τον ελληνικό τουρισµό, γιατί εξυπηρετούν τις πραγµατικές ανάγκες και ελλείψεις του. Όλοι οι συλλογικοί φορείς
του τουρισµού υποστηρίζουν, προκειµένου για κρατικές ενισχύσεις, ότι πλέον τώρα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα και να
υπάρξουν στόχοι της ποιοτικής στροφής της υφιστάµενης τουριστικής προσφοράς και της διαφοροποίησης αυτής.
Επιτυγχάνονται οι διαδικασίες, ενώ παρέχεται στους επενδυτές δυνατότητα να επιλέξουν να γίνεται ο έλεγχος της προόδου
των επενδύσεων από ελεγκτικά όργανα και άλλων, µη κρατικών
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πιστοποιούµενων φορέων, αντί των οργάνων της διοίκησης. Η
θέσπιση πιστοποιηµένου σώµατος ελεγκτών επενδυτικών σχεδίων, οι οποίοι ελέγχουν την πορεία και την παράδοση των επενδυτικών σχεδίων, είναι ένα θετικό βήµα, αρκεί να διασφαλιστεί η
αξιοκρατική αξιολόγηση, η επιλογή, καθώς και η συνεχής αξιολόγηση και των ίδιων των ελεγκτών.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Ε’ Αντιπρόεδρος της Βουλής, κ. ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε, µε τα υδατοδρόµια, µε το τρίτο
µέρος. Γίνεται πρόβλεψη για την ανάπτυξη υδατοδροµίων στη
χώρα. Οι συγκεκριµένες ρυθµίσεις θα έπρεπε να αποτελούν αντικείµενο ενός ξεχωριστού νοµοσχεδίου. Παρά ταύτα, η προώθηση των υδατοδροµίων είναι µία θετική εξέλιξη που συνδέεται
µε την ανάπτυξη δυσπρόσιτων περιοχών, όπως είναι τα νησιά
µας. Τα υδροπλάνα, παρέχουν µια υπηρεσία που είναι αδύνατη
µε οποιοδήποτε άλλου τύπου σκάφος. Με το σχέδιο νόµου επιδιώκεται η ανάπτυξη ενός ολοκληρωµένου δικτύου υδατοδροµίων.
Θα τελειώσω, κύριοι Υπουργοί, µε µία αναφορά µου στις τέσσερις τροπολογίες που κατατέθηκαν την Παρασκευή το απόγευµα.
Για µία ακόµη φορά κατατίθενται πολύ σοβαρές τροπολογίες,
που η καθεµία θα µπορούσε να είναι ένα ξεχωριστό νοµοσχέδιο,
την τελευταία στιγµή. Δεν θα συµφωνήσουµε, λοιπόν, µε τις τροπολογίες που αφορούν όλη τη διαδικασία για την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας. Αυτό πρέπει να το συζητήσουµε. Δεν
µπορούµε να συζητήσουµε µε αυτόν τον τρόπο σε ένα νοµοσχέδιο µε εξήντα πέντε άρθρα. Δεν µπορούµε να συµφωνήσουµε,
βέβαια, για τις ρυθµίσεις που αφορούν και αλλαγές στη Διεύθυνση Οικοδοµικών και Κτηριακών Κανονισµών του ΥΠΕΚΑ για
απευθείας άδειες για κτήρια άνω των τριάντα χιλιάδων τετραγωνικών. Πρόκειται για τροπολογίες πάρα πολύ µεγάλες και δεν
έχουν καµµία σχέση µε την πάρα πολύ ορθή διαδικασία που ακολούθησε µέχρι τώρα το Υπουργείο γι’ αυτόν τον αναπτυξιακό
νόµο. Τον συζητήσαµε δύο µήνες στη διαβούλευση, τον συζητήσαµε µε µεγάλη άνεση στην επιτροπή και δεν είναι δυνατόν να
συζητήσουµε τροπολογίες, που είναι σχεδόν το µισό σχέδιο
νόµου, µε αυτήν εδώ τη διαδικασία.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της ΔΗΜΑΡ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Το λόγο έχει ο κ.
Καραθανασόπουλος.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε
Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, το σηµερινό νοµοσχέδιο, το
οποίο συζητάµε, δεν µπορεί και δεν είναι αποσπασµένο από τη
συνολικότερη πολιτική που ακολουθεί η τρικοµµατική Κυβέρνηση. Στο επίκεντρο αυτής της πολιτικής, η οποία ακολουθείται
στον τόπο µας, δεν είναι τίποτε άλλο παρά το διαχρονικό ζητούµενο. Ποιο είναι αυτό; Η ικανοποίηση των αναγκών του κεφαλαίου, η ικανοποίηση των αναγκών των µονοπωλιακών οµίλων.
Βεβαίως, κάθε φορά αυτές οι ανάγκες έχουν άλλα χαρακτηριστικά άλλες προτεραιότητες, λαµβάνοντας υπ’ όψιν ότι αυτές οι
ανάγκες πρέπει να ικανοποιηθούν σε συνθήκες βαθιάς καπιταλιστικής κρίσης.
Οι βασικοί άξονες, οι οποίοι είναι και αλληλένδετοι µεταξύ
τους, όσον αφορά αυτές τις προτεραιότητες των κεφαλαιοκρατών, είναι δύο. Ο πρώτος άξονας, είναι την κρίση να την πληρώσει ο λαός µε φορολογική επιδροµή, µε µειώσεις στους µισθούς
και στις συντάξεις, µε κατάργηση µιας σειράς κοινωνικών παροχών στο φάρµακο, στην παιδεία, στην υγεία, στην πρόνοια και µε
την περαιτέρω εµπορευµατοποίησή τους. Από την άλλη, να προωθηθεί µε κάθε τρόπο η θωράκιση της ανταγωνιστικότητας και
της κερδοφορίας των επιχειρηµατικών οµίλων µε το βλέµµα
στραµµένο στην επόµενη ηµέρα, την ηµέρα δηλαδή της ανάκαµψης της οικονοµίας.
Ουσιαστικά, αυτό για το οποίο µοχθεί η συγκυβέρνηση –και
µοχθεί µε συνέπεια, οφείλουµε να της το αναγνωρίσουµε- δεν
είναι τίποτε άλλο παρά το πώς θα µπορέσει να σώσει τους µονοπωλιακούς οµίλους. Πρόκειται για µια σωτηρία των µονοπωλιακών οµίλων, η οποία, όµως, ταυτόχρονα προϋποθέτει -και δεν
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µπορεί να γίνει διαφορετικά- τη χρεοκοπία των λαϊκών νοικοκυριών. Έτσι, δηλαδή, η ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών θυσιάζεται στο βωµό του καπιταλιστικού κέρδους.
Βεβαίως, ο όρος «ανάπτυξη» προσπαθεί να παρουσιαστεί ότι
είναι κάτι το ουδέτερο. Όλοι µιλάµε για την ανάπτυξη. Όλοι συµφωνούµε ότι χρειάζεται ανάπτυξη. Βεβαίως θα ήταν πάρα πολύ
απλό, αν η υπόθεση αυτή ήταν µια αυτόνοµη, µια απλή τεχνική
διαδικασία και αξιοποίηση κάποιων εργαλείων. Δεν είναι όµως
έτσι απλό το ζήτηµα.
Αυτό το οποίο ουσιαστικά διαφοροποιεί είναι το εξής: Ανάπτυξη για ποιον; Εδώ δεν µπορούν να υπάρξουν πολλές απαντήσεις στο ερώτηµα αυτό «ανάπτυξη για ποιον;». Δύο είναι µόνο
οι απαντήσεις. Δυστυχώς, εκ των πραγµάτων, είναι δύο.
Η µία λογική, έχει να κάνει µε το ότι κίνητρο της αναπτυξιακής
διαδικασίας πρέπει να είναι η διασφάλιση του καπιταλιστικού
κέρδους. Έτσι οι επενδυτές, οι κεφαλαιοκράτες, κάνουν µία
επένδυση επειδή θέλουν κέρδη -γι’ αυτό το κάνουν, δεν το κάνουν για κανέναν άλλο λόγο- εκµεταλλευόµενοι βεβαίως τις λαϊκές ανάγκες, αξιοποιώντας τις πλουτοπαραγωγικές πηγές και τη
νέα τεχνολογία. Όµως, ο σκοπός είναι αυτός. Όταν δεν υπάρχει
αυτό το κίνητρο, δεν κάνουν καµµία απολύτως επένδυση, παρ
ότι έχουν υπερσυσσωρευµένα κεφάλαια, γιατί ακριβώς το ποσοστό του κέρδους είναι πάρα πολύ χαµηλό και δεν τους ικανοποιεί.
Η άλλη λογική, η άλλη απάντηση, είναι η ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών. Τα δύο αυτά µαζί δεν «παντρεύονται». Δεν έχουν
συνδυαστεί ποτέ και ούτε πρόκειται στο µέλλον να συνδυαστούν.
Έτσι, λοιπόν, από τη µία µεριά έχουµε την καπιταλιστική ανάπτυξη, η οποία έχει πολύ συγκεκριµένες προϋποθέσεις, όρους
και κανόνες.
Ποια είναι η πρώτη προϋπόθεση, την οποία έχει; Είναι η όλο
και πιο φθηνή εργατική δύναµη, µια εργατική δύναµη χωρίς δικαιώµατα εργασιακά, ασφαλιστικά, συλλογικά δικαιώµατα. Γι’
αυτό ακριβώς σήµερα αλλά και το προηγούµενο διάστηµα βλέπουµε ακριβώς να «παντρεύονται» τα µέτρα δηµοσιονοµικής διαχείρισης σε βάρος του λαού µε τις ανατροπές στην αγορά
εργασίας, που καθιστούν ακόµη πιο φθηνή την εργατική δύναµη.
Γιατί πιο φθηνή εργατική δύναµη σηµαίνει θωράκιση της ανταγωνιστικότητας. Αυτό το κυνηγητό της ανταγωνιστικότητας δεν
πρόκειται να σταµατήσει, δεν έχει όρια.
Δεύτερη προϋπόθεση. Όλο και µεγαλύτερα προνόµια, όλο και
περισσότερα κίνητρα στους επιχειρηµατικούς οµίλους για να
προχωρήσουν σ’ επενδύσεις, όλο και µεγαλύτερη στήριξη από
τα αστικά καπιταλιστικά κράτη των αναγκαίων επενδυτικών τους
σχεδίων.
Τρίτο ζήτηµα, είναι ότι θέλουν νέα πεδία για να αναπτύξουν
και να επεκτείνουν την επιχειρηµατική τους δραστηριότητα, γιατί
τα παραδοσιακά πεδία πλέον δεν τους παρέχουν κέρδος. Από
αυτήν την άποψη, το αστικό κράτος συρρικνώνεται, µειώνει τις
δραστηριότητές του, για να µπορέσουν τα υπερσυσσωρευµένα
κεφάλαια να επεκταθούν σε νέους τοµείς. Τους τοµείς της παιδείας, της υγείας τούς έχουµε γνωρίσει και συνεχώς διευρύνονται. Τώρα έχουµε διαχείριση απορριµµάτων, διαχείριση υδάτινων
πόρων και άλλα τέτοια θέµατα.
Βεβαίως, υπάρχει και µια «καραµέλα», την οποία το τελευταίο
χρονικό διάστηµα ακούµε από πάρα πολλούς, ότι η ανταγωνιστικότητα, η ανάπτυξη, τα εµπόδια σχετίζονται µε κάποια γραφειοκρατικά ζητήµατα.
Βεβαίως, υπάρχουν γραφειοκρατικά ζητήµατα αλλά πρέπει να
δούµε ποια είναι αυτά. Δηλαδή, οι προσφυγές στα δικαστήρια,
οι οποίες εκφράζουν ανταγωνιστικά επιχειρηµατικά συµφέροντα,
είναι γραφειοκρατικό εµπόδιο; Οι επιχειρηµατικοί όµιλοι που
στον ανταγωνισµό τους καταφεύγουν στα δικαστήρια, για να
κερδίσουν ένα έργο ή για να µη δοθεί αλλού, είναι γραφειοκρατικό εµπόδιο;
Είναι γραφειοκρατικό εµπόδιο, όπως το θεωρείτε, τα ανεπαρκή µέτρα, τα όλο και περισσότερο συρρικνούµενα, τα οποία
κάποτε είχαν θεσπιστεί κάτω από άλλους όρους, κάτω από άλλες
προϋποθέσεις, κάτω από άλλη δυναµική του εργατικού κινήµατος, για την προστασία της δηµόσιας υγείας; Θεωρείτε ζήτηµα
γραφειοκρατίας τα µέτρα που αφορούσαν την προστασία της
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υγιεινής και της ασφάλειας στους εργασιακούς χώρους, που
προστάτευαν την ίδια τη ζωή και την ακεραιότητα της εργατικής
τάξης;
Θεωρείται γραφειοκρατία η προστασία -µέσα από τον έλεγχοτης πολιτιστικής και της αρχαιολογικής κληρονοµιάς; Και για να
ξεµπερδεύουµε γρήγορα από αυτές τις εργασίες που χρονοτριβούν, καταργούµε -ή στο όνοµα µόνο υποτίθεται ότι προστατεύουµε- την πολιτιστική και αρχαιολογική κληρονοµιά.
Αποτελεί ζήτηµα γραφειοκρατίας το θέµα της προστασίας του
περιβάλλοντος, ανεξάρτητα µε το αν οι όποιες περιβαλλοντολογικές µελέτες γίνονταν ήταν τυπικές, έµεναν στα χαρτιά και δεν
ελέγχονταν από κανέναν; Άλλωστε και µε µελέτες περιβαλλοντολογικές έγινε το έγκληµα στον Ασωπό, για παράδειγµα, και
τώρα τα πράγµατα θα γίνουν ακόµα χειρότερα.
Ποιο είναι, λοιπόν, το αποτέλεσµα αυτής της διαδικασίας; Το
αποτέλεσµα αυτής της διαδικασίας δεν είναι τίποτε άλλο παρά
η ατοµική, η καπιταλιστική ιδιοποίηση του κοινωνικά παραγόµενου πλούτου. Άλλος δουλεύει και άλλος κερδίζει, µε αποτέλεσµα
να έχουµε αυτήν την υπερσυσσώρευση πλούτου στα χέρια ελάχιστων καπιταλιστών ιδιοκτητών. Μιλάµε για µυθικά ποσά, όταν
ακούµε για καταθέσεις 500 εκατοµµυρίων, 300 εκατοµµυρίων,
για καταθέσεις δισεκατοµµυρίων. Τι είναι αυτά; Είναι ο πλούτος
τον οποίο παρήγαγαν οι εργαζόµενοι και τον οποίο καρπώθηκαν
οι κεφαλαιοκράτες «νόµιµα» -καπιταλιστικά νόµιµα- είτε µέσα
από την παράνοµη δραστηριότητα.
Από την άλλη µεριά, αυτοί οι οποίοι παράγουν, αυτοί οι οποίοι
µοχθούν, είναι καταδικασµένοι στη φτώχεια και στην εξαθλίωση,
παρ’ ότι οι δυνατότητες τεχνολογικά, αντικειµενικά καθηµερινά
αυξάνονται.
Άρα, αυτό είναι το πρώτο βασικό αποτέλεσµα.
Το δεύτερο αποτέλεσµα, είναι η καταστροφή παραγωγικών
δυνάµεων και µέσων παραγωγής. Αλήθεια, η κλωστοϋφαντουργία, η ναυπηγική βιοµηχανία στην Ελλάδα συρρικνώθηκαν εξαιτίας της κρίσης ή εξαιτίας επιλογών του κεφαλαίου να τις
συρρικνώσει, επειδή δεν είχε κέρδη µέσα από αυτήν τη διαδικασία; Τι ζήτηµα είναι η µη αξιοποίηση σηµαντικών παραγωγικών
δυνατοτήτων, επειδή δεν συµφέρει τους κεφαλαιοκράτες, όπως
βεβαίως και η υποαπασχόληση, η τεράστια ανεργία και σε συνθήκες ανάπτυξης αλλά και σε συνθήκες καπιταλιστικής κρίσης;
Εδώ πέρα υπάρχει ένα σηµαντικό ερώτηµα. Ακούµε από τα
κόµµατα και της συγκυβέρνησης, αλλά και της Αντιπολίτευσης
ότι πρέπει να αξιοποιήσουµε τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα.
Ποιος καθορίζει τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα; Τα συγκριτικά
πλεονεκτήµατα τα καθορίζουν οι ανάγκες των κεφαλαιοκρατών
και όχι οι λαϊκές ανάγκες. Γιατί, δηλαδή, είναι συγκριτικό πλεονέκτηµα να καλλιεργήσουµε ενεργητικά φυτά και όχι µαλακό σιτάρι, που είναι απαραίτητο για την παρασκευή του ψωµιού, για
να µπορέσει να φάει ο λαός µας; Από πού και ως πού; Ποιος το
καθορίζει, λοιπόν, αυτό το συγκριτικό πλεονέκτηµα; Τα ταξικά
συµφέροντα καθορίζουν τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα.
Άρα, όταν ισχυρίζεστε ότι πρέπει να προσανατολιστούµε στην
αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτηµάτων, δεν λέτε τίποτε
άλλο παρά να υποταχθούµε στα ταξικά συµφέροντα των κεφαλαιοκρατών. Δεν λέτε κάτι διαφορετικό. Η ίδια λογική ισχύει και
για τα περί εξωστρέφειας και περί εξαγωγιµότητας.
Το τρίτο σηµείο, το οποίο, επίσης, δεν γίνεται διαφορετικά,
γιατί είναι η καρδιά του καπιταλιστικού συστήµατος, είναι η αναρχία στην παραγωγή. Αναρχία στην παραγωγή, η οποία οδηγεί
στην ανισοµετρία ανάµεσα σε κλάδους -και έχουµε κλάδους που
άλλοι δεν αναπτύσσονται καθόλου και καταστρέφονται και άλλοι
που υπερµεγεθύνονται- και ανάµεσα στις περιφέρειες. Αυτό δεν
είναι ελληνικό φαινόµενο. Ισχύει σε όλες τις καπιταλιστικές
χώρες και µάλιστα αυτή η ανισοµετρία συνεχώς οξύνεται και συνεχώς θα βαθαίνει.
Η αναρχία στην παραγωγή δεν προκαλεί µόνο την ανισοµετρία
αλλά δηµιουργεί την αιτία για νέα, ακόµη πιο βαθιά, καπιταλιστική κρίση. Άρα αυτό το οποίο επιβεβαιώνεται είναι ότι η όποια
ανάκαµψη προκύψει στο επόµενο χρονικό διάστηµα θα είναι αβέβαιη, θα έχει προσωρινό χαρακτήρα. Θα µας οδηγήσει σε νέα
κρίση.
Αυτά είναι αποτελέσµατα, τα οποία είναι αντικειµενικά, δεν
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έχουν να κάνουν µε προτεραιότητες και µε διαχειριστικές ικανότητες. Δεν σχετίζονται µε διάφορες πλασµατικές αντιθέσεις που
αναπαράγετε εδώ πέρα, γιατί θέλετε να κρύψετε τη συµφωνία
σας. Ποιες είναι αυτές οι πλασµατικές αντιθέσεις; «Πειρατικές»
–λέει- επενδύσεις από τη µια µεριά απέναντι στην υγιή επιχειρηµατικότητα.
Τι σηµαίνει υγιής επιχειρηµατικότητα; Η υγιής επιχειρηµατικότητα είναι απαλλαγµένη από το καπιταλιστικό κέρδος; Είναι
απαλλαγµένη από την καπιταλιστική εκµετάλλευση της εργατικής τάξης; Ίσα-ίσα, σε αυτήν πατάει η υγιής επιχειρηµατικότητα;
Υγιής επιχειρηµατικότητα σηµαίνει κλοπή του κοινωνικά παραγόµενου πλούτου.
Μεταξύ των πλασµατικών αντιθέσεων που αναπαράγετε είναι
και αυτή ανάµεσα σε ξένες –λέει- και εγχώριες επιχειρήσεις. Δηλαδή οι ξένοι καπιταλιστές είναι κακοί και οι εγχώριοι είναι καλοί,
δεν εκµεταλλεύονται το λαό, δεν το κάνουν για το κέρδος. Άλλη,
επίσης, τέτοιου είδους αντίθεση αυτή ανάµεσα στις µεσαίες και
στις µεγάλες επενδύσεις.
Το πρόβληµα είναι ο ίδιος ο χαρακτήρας του συστήµατος και
όχι το µείγµα ή το µοντέλο, το οποίο θέλουν κάποιοι να εφαρµόσουν. Η διαφορετικότητα ανάµεσα στα µείγµατα, ανάµεσα στα
µοντέλα, είναι για το ποιος θα τα διαχειριστεί ή για τις επιµέρους
προτεραιότητες που θα έχουµε µπροστά, οι οποίες σχετίζονται
µε επιµέρους συµφέροντα των επιχειρηµατικών οµίλων.
Δυστυχώς, η αντικειµενικότητα των νόµων ανάπτυξης της καπιταλιστικής οικονοµίας δεν αµφισβητείται. Αυτό δεν έχει να
κάνει µε τον βολονταρισµό του καθενός µας.
Απέναντι σε αυτήν την κατάσταση υπάρχει διέξοδος; Εµείς
λέµε ότι βεβαίως υπάρχει διέξοδος. Δεν είναι άλλη παρά η σοσιαλιστική ανάπτυξη, η οποία θα έχει στο επίκεντρό της την ικανοποίηση των σύγχρονων και διευρυµένων λαϊκών αναγκών.
Αυτή µπορεί να γίνει µέσα από την αξιοποίηση του συνόλου των
πλουτοπαραγωγικών πηγών, των µέσων παραγωγής, της νέας
τεχνολογίας µέσα από την κοινωνικοποίησή τους, µέσα από τη
µετατροπή τους σε λαϊκή περιουσία, γιατί βεβαίως επιχειρήσεις
χωρίς εργαζόµενους δεν µπορούν να υπάρξουν. Επιχειρήσεις
χωρίς καπιταλιστές, όµως, µπορούν να υπάρξουν.
Βεβαίως, πρέπει να αξιοποιηθεί το σύνολο της εργατικής δύναµης, µε την κατάργηση της ανεργίας, η οποία αποτελεί «παιδί»
του καπιταλιστικού δρόµου ανάπτυξης. Ο κεντρικός σχεδιασµός,
θα οδηγήσει στην ισόρροπη ανάπτυξη ανάµεσα σε κλάδους και
περιφέρειες, ξεπερνώντας την καθυστέρηση της υπαίθρου. Ο
εργατικός έλεγχος, θα εξασφαλίσει ότι αυτά θα πηγαίνουν µε
βάση το σχέδιο και βεβαίως ο κοινωνικά παραγόµενος πλούτος,
το σύνολο δηλαδή του πλούτου που παράγεται στη χώρα µας,
θα πηγαίνει για την ικανοποίηση των αναγκών του λαού µας.
Με αυτόν τον τρόπο λύνεται η βασική αντίθεση. Λύνεται η
αναρχία στην παραγωγή. Λύνονται οι αιτίες της κρίσης της καπιταλιστικής. Άρα θα είναι ένα σύστηµα κοινωνικοοικονοµικό απαλλαγµένο από κρίσεις. Προϋποθέτει την αποδέσµευση από την
Ευρωπαϊκή Ένωση, τη λυκοσυµµαχία, το Διεθνές Νοµισµατικό
Ταµείο και το ΝΑΤΟ και την ανάπτυξη αµοιβαίων –όσο το δυνατόν πιο ισότιµων- συνεργασιών διακρατικών ή περιφερειακών
προς όφελος του λαού, τη µονοµερή διαγραφή του χρέους, την
αλλαγή της εξουσίας, από την αστική τάξη να περάσει στα χέρια
του λαού. Από αυτήν την άποψη, λοιπόν, αυτή είναι η προοπτική
η άµεση, η ρεαλιστική και αναγκαία για το λαό.
Εσείς τι κάνετε; Από τη µια, λοιπόν, µε το νοµοσχέδιο αυτό
προχωράτε σε νέες φοροελαφρύνσεις για τους επιχειρηµατικούς οµίλους, τη στιγµή που σχεδιάζετε τη φοροεπιδροµή για το
λαό. Προχωράτε σε νέα προνόµια και επιδοτήσεις για τους επιχειρηµατικούς οµίλους τη στιγµή που ταυτόχρονα µειώνετε µισθούς και συντάξεις.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Έτσι, λοιπόν, δίνετε νέα κίνητρα, όπως είναι η «πολυάδεια».
Με υπεύθυνη δήλωση –λέει- του στρατηγικού επενδυτή θα τηρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις. Αυτός δηλαδή θα τηρεί
τους όρους και τις προϋποθέσεις και θα υπάρχει εκ των υστέρων
έλεγχος. Μα άµα έχει γίνει καταστροφή, τι θα ελέγξεις εκ των
υστέρων; Και πόσοι έχουν ελεγχθεί εκ των υστέρων; Του δίνεις
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το δικαίωµα, µέσα από την ιδιωτικοποίηση των ελέγχων, να είναι
στη λογική του «Γιάννης κερνάει, Γιάννης πίνει».
Διαµορφώνετε το ΕΣΧΑΣΕ, δηλαδή τα ειδικά χωροταξικά σχέδια για τις στρατηγικές επενδύσεις που είχατε κάνει ο ίδιος, κατά
παράβαση ακόµα και των δικών σας κανόνων. Όσον αφορά τη
χρήση γης, την αλλαγή χρήσης γης, τους πολεοδοµικούς όρους,
αυξάνετε προκλητικά σκανδαλωδώς τους συντελεστές δόµησης.
Διαθέτετε τη γη υψηλής παραγωγικότητας, όχι για την ικανοποίηση των διατροφικών αναγκών αλλά για τις στρατηγικές επενδύσεις αυτού του χαρακτήρα.
Προχωράτε σε προκαταβολή 100% της συνολικής επιχορήγησης από την αρχή και βεβαίως προχωράτε σε µια σειρά επιµέρους µεταρρυθµίσεων, όπως είναι η δυνατότητα µετεγκατάστασης, επαναχωροθέτησης, πώλησης της άδειας για τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας.
Διαµορφώνετε νέες προϋποθέσεις στο παραθαλάσσιο µέτωπο, για να διευκολυνθεί η δράση των επιχειρηµατικών οµίλων
για την αξιοποίησή του. Δίνετε τη δυνατότητα στην Εκκλησία, να
αξιοποιήσει επιχειρηµατικά την ακίνητη περιουσία είτε είναι δική
της είτε δεν είναι είτε είναι διεκδικούµενη ακόµα. Προχωράτε µ’
αυτόν τον τρόπο και στο έγκληµα των φωτοβολταϊκών στην Πεντέλη, που πασχίζει η Μονή Πεντέλης να το προχωρήσει.
Επίσης, προχωράτε σε µια σειρά ειδικές επενδύσεις τις οποίες
ρυθµίζετε εδώ. Ο αυτοκινητόδροµος στην Πάτρα είναι επένδυση
πρώτης προτεραιότητας; Λύσαµε όλα τα προβλήµατα και µας
λείπει η πίστα «Φόρµουλα 1»; Δίνουµε 29 εκατοµµύρια από τα
χρήµατα του Έλληνα φορολογούµενου για να χρηµατοδοτηθεί
η πίστα «Φόρµουλα 1», που ως εγχείρηµα δεν είναι καν βιώσιµο,
µε τους δικούς σας καπιταλιστικούς όρους; Θα ρίξουµε δηλαδή
29 εκατοµµύρια σε ένα πηγάδι, όπως ρίξατε για τα κτήρια και τις
κτηριακές εγκαταστάσεις των Ολυµπιακών Αγώνων, οι οποίες
πλέον έχουν καταστραφεί.
Με τις νέες τροπολογίες, προχωράτε στην ιδιωτικοποίηση των
αεροδροµίων, ως αποτέλεσµα της πολιτικής της απελευθέρωσης
των αεροµεταφορών, στην προώθηση του ενιαίου ευρωπαϊκού
ουρανού, η οποία σταδιακά οδηγεί στην κατάργηση των εγχώριων εναέριων χώρων και γι’ αυτό ακριβώς το λόγο αλλάζετε και
το χαρακτήρα της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας.
Από αυτήν την άποψη είναι φανερό, κύριε Πρόεδρε –και σας
ευχαριστώ για την ανοχή- ότι το ΚΚΕ καταψηφίζει το συγκεκριµένο σχέδιο νόµου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Ευχαριστούµε τον
κ. Καραθανασόπουλο.
Εισερχόµαστε στον κατάλογο των αγορητών.
Το λόγο έχει ο κ. Βλαχογιάννης για επτά λεπτά.
ΗΛΙΑΣ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κύριε Υφυπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το σηµερινό σχέδιο νόµου που συζητούµε θεωρώ ότι είναι
πάρα πολύ σηµαντικό γιατί η χώρα έχει ανάγκη από επενδύσεις.
Όσοι από εµάς δεν το παραδεχόµαστε αυτό δηµόσια, προφανώς δεν είµαστε ειλικρινείς, γιατί στις κατ’ ιδίαν συζητήσεις όλοι
αναγνωρίζουµε την ανάγκη να έρθουν ιδιωτικές επενδύσεις στη
χώρα µας. Είναι ο κυριότερος µοχλός ανάπτυξης από τη στιγµή
που δεν υπάρχουν χρήµατα για δηµόσιες επενδύσεις.
Το Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων κάθε χρόνο µειώνεται.
Αυτό έχει να κάνει µε τη δηµοσιονοµική κατάσταση της χώρας.
Άρα, προκύπτει ανάγκη εισροής ιδιωτικών επενδύσεων έτσι ώστε
να αναπληρώσουµε το κενό και να κινηθεί η οικονοµία της
χώρας.
Γιατί πρέπει να δώσουµε κίνητρα στο ιδιωτικό κεφάλαιο να
έρθει στη χώρα µας; Η απάντηση πιστεύω ότι είναι αυτονόητη.
Διότι το ιδιωτικό κεφάλαιο δεν έχει σύνορα, πάει εκεί που θα
έχει µεγαλύτερα κέρδη αφ’ ενός και αφ’ ετέρου καλύτερες επενδυτικές ευκαιρίες και πολιτική σταθερότητα. Το γεγονός ότι έφυγαν τόσα κεφάλαια από τη χώρα µας και πήγαν σε γειτονικές
χώρες, πιστεύω ότι όλους πρέπει να µας ανησυχήσει, όπως και
η πολιτική που ακολούθησε η Ελλάδα, τις προηγούµενες δεκαετίες, ήταν σε λάθος κατεύθυνση.
Να θυµηθούµε το στρατηγικό πλαίσιο στήριξης των επενδύσεων στα Βαλκάνια επί του πρώην Πρωθυπουργού, του κ. Σηµίτη. Ήταν µία λάθος ενέργεια. Πριµοδοτούσαµε ελληνικές
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επιχειρήσεις να εγκατασταθούν στις γειτονικές βαλκανικές
χώρες. Αυτό συνετέλεσε κατά ένα µεγάλο βαθµό, δίνοντας κίνητρα σε επιχειρήσεις να µετεγκατασταθούν σε γειτονικές χώρες,
να αυξηθεί το ρεύµα που ούτως ή άλλως ήταν επί θύραις να αναζητήσουν καλύτερες επενδυτικές ευκαιρίες οι ελληνικές επιχειρήσεις, κυρίως της βόρειας Ελλάδας.
Όταν έχουµε 12,5% φορολογία στην Κύπρο, 10% στη Βουλγαρία, τόσο στη FYROM ή στην Αλβανία και σε άλλες κοντινές
χώρες, δεν πρέπει και η Ελλάδα να φανεί σε αυτό το σηµείο ελκυστική για τους επενδυτές; Γιατί θεωρούµε κακό, εποµένως, να
δώσουµε ευκαιρίες σε επενδυτές να έρθουν στη χώρα µας αντί
να προτιµήσουν γειτονικές χώρες;
Θα έπρεπε όλοι να συνδράµουµε την Κυβέρνηση προς αυτήν
την κατεύθυνση. Η µείωση της φορολογίας των επιχειρήσεων,
προφανώς, δεν είναι σε ικανοποιητικό σηµείο, γιατί δεν το επιτρέπουν τα δηµοσιονοµικά της χώρας. Είναι όµως, στους στόχους
της Κυβέρνησης να προχωρήσει προς αυτήν την κατεύθυνση και
προφανώς θα προχωρήσει µε γρήγορους ρυθµούς.
Πρέπει να δώσουµε διευκολύνσεις στις ξένες και ελληνικές
ιδιωτικές επενδύσεις; Είναι αυτονόητο αυτό. Ο άλλος γιατί να ρισκάρει να επενδύσει, αν δεν προσδοκά σε ένα λογικό όφελος και
κυρίως σε µία ασφάλεια της επένδυσής του; Πρέπει αυτό το κράτος να εξασφαλίσει την ασφάλεια αυτής της επένδυσης.
Το παράδοξο σε αυτήν τη χώρα είναι πως όταν υπάρχει κυβέρνηση κυρίως του δικού µας χώρου –όταν το κόµµα το δικό
µας, η παράταξη η δική µας είναι στην κυβέρνηση- η εκάστοτε
Αξιωµατική Αντιπολίτευση απειλεί τους µελλοντικούς επενδυτές
ότι θα χάσουν τα χρήµατά τους, αν αυτή οψέποτε έρθει στην
εξουσία. Άλλο βέβαια όταν ερχόµενοι στην εξουσία κάνουν ακριβώς τα αντίθετα από αυτά, µε τα οποία προεκλογικά απειλούν
τους επενδυτές. Να θυµηθούµε τι έλεγαν µε τον ΟΤΕ, τι έλεγαν
µε τα λιµάνια, ότι θα τα πάρουν από τους Κινέζους πίσω όταν έρθουν στην εξουσία;
Τίποτα από αυτά δεν έγινε. Η ζηµιά όµως, στην εθνική οικονοµία έγινε. Το σταθερό επενδυτικό περιβάλλον, το σταθερό κλίµα,
η ασφάλεια στις επενδύσεις σίγουρα δεν διευκολύνονται µε τέτοιες κινήσεις.
Κύριε Υπουργέ, θα πω τρία χαρακτηριστικά παραδείγµατα, τα
οποία είναι σε εκκρεµότητα:
Το πρώτο ήταν επί υπουργίας κ. Σιούφα, πρώην Προέδρου της
Βουλής, ο οποίος είχε εξαγγείλει τη δηµιουργία υδατοδροµίων,
έτσι ώστε υδροπλάνα να εκτελούν κάποια δροµολόγια, παραδείγµατος χάριν, από τη λίµνη Πλαστήρα προς ένα άλλο χώρο ή
από τα νησιά των Σποράδων. Αυτό το σχέδιο δεν προχώρησε,
λόγω γραφειοκρατικών διαδικασιών και όχι γιατί δεν υπήρχαν
επενδυτικά κεφάλαια ενδιαφερόµενα για µία τέτοιου είδους
επένδυση.
Πιστεύω πρέπει να το δείτε. Είναι πολύ εύκολη επένδυση αν
στηριχθεί από το κράτος αλλά θα διευκολύνει πολλαπλά την τουριστική κίνηση, ιδιαίτερα στους εσωτερικούς προορισµούς που
δεν έχουν αεροδρόµια κοντά, δεν µπορούν να πάνε charters, δεν
µπορούν να πάνε πολύ εύκολα µε αυτοκίνητα στα ορεινά. Καταλαβαίνετε ότι αυτό θα βοηθήσει πολλαπλώς πολλές περιοχές της
χώρας µας και πολλά νησιά. Δείτε το. Αυτό πιστεύω ότι θα είναι
µία καλή επένδυση. Πιστεύω ότι τότε το Υπουργείο είχε κάνει µία
πολύ καλή προσπάθεια αλλά δυστυχώς για γραφειοκρατικούς
λόγους δεν προχώρησε.
Ένα δεύτερο ήταν µε τα ΣΔΙΤ. Θα σας πω ότι εγώ ως Νοµάρχης Τρικάλων µαζί µε τον Νοµάρχη Κορίνθου είχαµε προχωρήσει
σε όλες τις διαδικασίες να κάνουµε διοικητήριο στο νοµό. Είχαµε
αναδείξει ανάδοχο και είχαµε εξασφαλίσει και χρηµατοδότηση.
Δεν θα έβαζε τίποτα το κράτος και η αποπληρωµή θα γινόταν
από τα µισθώµατα και από τις άλλες λειτουργικές δαπάνες που
εµείς καταναλώναµε κάθε χρόνο και έτσι θα τα έπαιρνε ο ανάδοχος.
Δυστυχώς, όταν ήρθε η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, επειδή εγώ
δεν ήµουν στο ΠΑΣΟΚ, το σταµάτησε, χωρίς να δώσει καµµία αιτιολογία και ενώ είχαµε κάνει όλες τις πρόδροµες ενέργειες και
όλες τις προµελέτες.
Ένα τρίτο θα πω, για να καταλάβουν οι κυρίες και κύριοι συνάδελφοι τις δυσκολίες. Όταν ήθελα να κάνω το οδικό κύκλωµα
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Μετεώρων, το οποίο είναι από τη δεκαετία του ’60, από τον αείµνηστο Κωνσταντίνο Καραµανλή, δεν άφηνε το Αρχαιολογικό
Συµβούλιο να ανοίξω µια στροφή να περνά το τουριστικό λεωφορείο που δεν χωρούσε. Τα σηµερινά λεωφορεία δεν χωρούσαν να περνούν τη στροφή. Τι µου έλεγαν; Μου έλεγαν το εξής:
«Ξέρεις στην Ιταλία, σε µια πόλη κοντά στη Φλωρεντία, δεν επιτρέπεται καθόλου αυτοκίνητο. Να κάνετε τελεφερίκ». Τους
έλεγα: «Είστε σοβαροί; Μιλάτε σοβαρά; Είναι δυνατόν να πάµε
στα Μετέωρα µε τελεφερίκ από την Καλαµπάκα;». Τέτοια µου
έλεγαν.
Έκανα δυόµισι χρόνια για να το ξεµπλοκάρω αυτό, δηλαδή,
για να µπορέσω να πείσω το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συµβούλιο
ότι, αν ανοίξω δύο στροφές για να πάνε τα λεωφορεία κοντά στις
ιερές µονές και επενδύσουµε µε ντόπια πέτρα τα τοιχία, θα προσφέρουµε σηµαντική υπηρεσία στον τόπο.
Αυτές τις αντιξοότητες, κύριε Υπουργέ, είµαι σίγουρος ότι θα
τις πολεµήσετε. Είµαι σίγουρος ότι τη γραφειοκρατία θα την πολεµήσουµε όλοι µαζί. Ο τόπος έχει ανάγκη από επενδύσεις, έχει
ανάγκη από ιδιωτικά κεφάλαια, τα οποία πρέπει να στηρίξουµε
όχι µε ασυδοσία, όχι έναντι οποιουδήποτε τιµήµατος αλλά µε σεβασµό στους νόµους και στο Σύνταγµα της χώρας. Επιτέλους,
όµως, δεν µπορεί µόνο η Ελλάδα να µη δέχεται τις ξένες επενδύσεις και να τις δέχονται όλες οι γειτονικές χώρες.
Προς αυτήν την κατεύθυνση κινείστε θετικά µε αυτό το νοµοσχέδιο και είµαι βέβαιος ότι η Βουλή θα το υπερψηφίσει.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Και εµείς ευχαριστούµε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία, αφού προηγουµένως συµµετείχαν στο εκπαιδευτικό πρόγραµµα της Βουλής «Η Αρχή της Δεδηλωµένης από τον
Τρικούπη στο σήµερα», που οργανώνει το Ίδρυµα της Βουλής,
είκοσι µαθητές και µαθήτριες και τρεις εκπαιδευτικοί από το 6ο
Γυµνάσιο Χαλανδρίου.
Η Βουλή σάς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Ο κ. Ευάγγελος Αποστόλου έχει το λόγο.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ: Κύριε Υπουργέ, κύριοι συνάδελφοι, µε το νοµοσχέδιο που συζητάµε, εισάγετε την παράκαµψη
κάθε θεσµικής διαδικασίας στην αναζήτηση της ανάπτυξης. Δηλαδή, µε άλλα λόγια, έχετε ανακηρύξει ως τοτέµ την οποιαδήποτε επένδυση θέλει να πατήσει το πόδι της στη χώρα µας.
Μεθοδεύετε, κύριε Υπουργέ, ακόµη και το ξήλωµα της προστασίας των προστατευόµενων περιοχών για τη διαµόρφωση,
όπως λέτε, φιλικού περιβάλλοντος για τις στρατηγικές επενδύσεις και αυτό όταν έχει περάσει µόνο ένας χρόνος από την ψήφιση ανάλογου νόµου, του 3908/2012 και βέβαια, δυο χρόνια από
το ν. 3894, που εισήγαγε τις διαδικασίες fast track στις επενδύσεις.
Δηµιουργείτε ταυτόχρονα ένα νοµικό πλαίσιο για την παραχώρηση γης και ακίνητης περιουσίας του δηµοσίου σε επενδυτές
προς εκµετάλλευση, όταν δεν γνωρίζετε πόση και πού είναι η δηµόσια γη, όταν στη χώρα µας η διαδικασία κατάρτισης του Εθνικού Κτηµατολογίου έχει αναδείξει εκατοντάδες χιλιάδες καταπατηµένα στρέµµατα και άλλα τόσα ως αγνώστου ιδιοκτησίας.
Αλήθεια, πώς δίνετε τη δυνατότητα στην Εκκλησία να αξιοποιήσει τη γη που κατέχει, όταν ακόµη βρίσκεται σε εκκρεµότητα η
σχετική διαδικασία; Αναγνωρίζετε, δηλαδή, εσείς σήµερα τα χρυσόβουλα, τα τάπια, όλα αυτά στα οποία στηρίζεται η Εκκλησία
για την κατοχή της συγκεκριµένης περιουσίας; Ποιες θεσµοθετηµένες µορφές και χρήσεις γης έχουν αυτές οι εκτάσεις που
θέλετε εσείς να περάσουν στις ανώνυµες εταιρείες που δηµιουργείτε, µε στόχο να βγάλουν όλες αυτές τις εκτάσεις στο σφυρί;
Αλήθεια, θυσιάζετε γη υψηλής παραγωγικότητας σήµερα,
όταν όλοι συµφωνούµε ότι υπάρχει αναγκαιότητα στήριξης του
αγροτικού χώρου; Ποιες είναι αυτές οι στρατηγικές επενδύσεις,
όπως τις λέτε, που θέλετε να τους ανοίξετε τις πόρτες υποδοχής; Δεν έπρεπε να έχετε καταθέσει συγκεκριµένα κριτήρια και
προϋποθέσεις που να τις προσδιορίζουν;
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Εντάσσετε στις µεγάλες τουριστικές επιχειρήσεις και τις επενδύσεις πολιτιστικού περιεχοµένου στο θεσµικό πλαίσιο του fast
track και τους δίνετε τη δυνατότητα αποκλειστικής χρήσης αιγιαλού και αρχαιολογικών χώρων µέσω των ειδικών όρων που θα
προβλεφθούν από τα σχέδια χωρικής ανάπτυξης, στρατηγικών
επενδύσεων στους συγκεκριµένους χώρους.
Δηλαδή, ουσιαστικά, καταργείτε κάθε δέσµευση για την προστασία του αιγιαλού και των αρχαιολογικών χώρων.
Καθιερώνετε, κύριε Υπουργέ, µία µόνο άδεια –µάλιστα τη λέτε
και «πολυάδεια»- µε βάση την οποία υλοποιούνται επενδύσεις.
Προβλέπονται και ρυθµίσεις που δίνουν τη δυνατότητα στους
υποψήφιους επενδυτές να αρχίζουν το έργο µε µία απλή υπεύθυνη δήλωση που λέει ότι θα συµµορφωθούν εκ των υστέρων
κατά τη διαδροµή εκτέλεσης του έργου µε τις συγκεκριµένες δεσµεύσεις.
Ουσιαστικά όλα τα ζητήµατα που έχουν σχέση µε άδειες, µε
περιβαλλοντικές εγκρίσεις κ.λπ., τα αφήνετε στη διαδροµή.
Όπως, επίσης, προβλέπετε και την υφαρπαγή αρµοδιοτήτων περιβαλλοντικών και αρχαιολογικών των αντίστοιχων Υπουργείων
από τον Υπουργό Ανάπτυξης, όταν –λέει- η εξέταση δεν θα ολοκληρωθεί σε δύο µήνες.
Αγαπητοί συνάδελφοι, όλοι γνωρίζουµε την πραγµατικότητα
που βιώνουµε στη χώρα µας. Άρα, ουσιαστικά καταργείτε κάθε
δέσµευση που αφορά τις προστατευόµενες περιοχές.
Επιτρέψτε µου να σταθώ και στη δική µας προσέγγιση του µεγαλύτερου προβλήµατος που υπάρχει σήµερα για τη χώρα µας
που είναι η ανάπτυξη. Εµείς όταν αναφερόµαστε σε επενδύσεις,
εννοούµε κατά προτεραιότητα αυτές που θα δώσουν το στίγµα
των εξελίξεων και θα αποτελέσουν την ατµοµηχανή της ανάπτυξης, δηµόσιες ή και ιδιωτικές, που θα επικεντρώνονται σε κρίσιµα
θέµατα και θα κινητοποιούν πολλαπλάσια άλλα κεφάλαια.
Κανείς δεν µπορεί να έχει αντίρρηση για την αναγκαιότητα να
µπει η χώρα µας σε αναπτυξιακή τροχιά. Όµως, γι’ αυτό απαιτείται ένας µακροχρόνιος και επιστηµονικός σχεδιασµός, που θα
λάβει κυρίως υπ’ όψιν του όλες τις αναπτυξιακές δυνατότητες
της χώρας και θα στηριχθεί σε συγκεκριµένα εργαλεία και πόρους.
Η διοικητική διαίρεση της χώρας σε περιφέρειες, µπορεί να
αποτελέσει µία τέτοια οντότητα και µε βάση αυτήν την οντότητα,
πρέπει να καταρτιστούν αναπτυξιακές προτάσεις τόσο σε επίπεδο υπηρεσιών όσο και παραγωγής. Αυτό σηµαίνει, ιδιαίτερα
µε βάση τα δικά µας συγκριτικά πλεονεκτήµατα, ότι οι επενδύσεις µας πρέπει να κατευθυνθούν κυρίως στις δυνατότητες που
έχουµε. Και δυνατότητες έχουµε στον τουρισµό και ιδιαίτερα
στον αγροτοδιατροφικό τοµέα.
Βέβαια, όλες αυτές οι προτάσεις πρέπει να υπηρετούν έναν
ευρύτερο αναπτυξιακό σχεδιασµό, ο οποίος θα προέλθει µέσα
από τον χωροταξικό σχεδιασµό –γιατί προηγούµενα σας ανέφερα ότι αυτό που γίνεται σχετικά µε τις χρήσεις γης είναι απαράδεκτο- και βέβαια µέσα από την ενοποίηση όλων των
χρηµατοδοτικών πηγών για τη διασφάλιση της συµπληρωµατικότητας και συνέργειας µεταξύ τους.
Κριτήρια για την αναγκαιότητα των επενδύσεων δεν µπορεί να
είναι το µέγεθος αλλά η βιωσιµότητά τους, η συµβολή τους στην
επανεκκίνηση της ελληνικής οικονοµίας και βέβαια ο σεβασµός
τους στο περιβάλλον. Τα κίνητρα για τις ενισχύσεις τους πρέπει
να έρχονται σε δεύτερη µοίρα και να συνδεθούν, όντως, µε συγκεκριµένες ρήτρες, όπως είναι της απασχόλησης, της συνδροµής τους στις τοπικές κοινωνίες.
Ας πάρουµε για παράδειγµα την υλοποίηση των επενδύσεων
του προγράµµατος αγροτικής ανάπτυξης, που θα µπορούσατε
και εσείς να τις στηρίξετε ως προοπτική. Σήµερα είναι αντιµέτωπη µε µια –θα έλεγα- σειρά προβληµάτων και δυσκολιών που
δεν µπορούν να περπατήσουν, όπως είναι επί παραδείγµατι η µη
κάλυψη από το τραπεζικό σύστηµα των δανείων για επενδύσεις.
Εκατοντάδες σχέδια βελτίωσης αυτήν την ώρα, βρίσκονται σε
εκκρεµότητα εξαιτίας της κατάργησης της αγροτικής πίστης και
εξαιτίας της χαριστικής µεταφοράς της Αγροτικής Τράπεζας
στην Τράπεζα Πειραιώς. Έχει εγκαταλειφθεί αυτό το κοµµάτι.
Επίσης, έχουµε ένα δεύτερο ζήτηµα που είναι η καθυστέρηση
λειτουργίας του Ταµείου Αγροτικής Επιχειρηµατικότητας. Εδώ
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και χρόνια το φωνάζαµε και τώρα ψελλίζετε για το συγκεκριµένο
χωρίς να έχει µέχρι τώρα τουλάχιστον κάνει µία ουσιαστική παρέµβαση.
Ένα τρίτο ζήτηµα, είναι η αδυναµία κάλυψης του ΦΠΑ και της
εθνικής συµµετοχής.
Και, βεβαίως, το τέταρτο και σηµαντικότερο, είναι η διάλυση
των θεσµών ευρύτερα του αγροτικού χώρου, όπως είναι οι συνεταιρισµοί, οι συµπράξεις κ.λπ..
Άρα, λοιπόν, αυτά δεν επιλύονται µε το συγκεκριµένο σχέδιο
νόµου το οποίο –όπως συµβαίνει µέχρι σήµερα µε όλους τους
αναπτυξιακούς νόµους- έχουν µία συγκεκριµένη στόχευση, να
υπηρετούν δηλαδή επενδύσεις «ηµετέρων», αρκεί να απορροφούν κρατικούς και κοινοτικούς πόρους, βάζοντας σε δεύτερη
µοίρα τη βιωσιµότητά τους.
Αυτό ξέρετε ότι το έχει βιώσει η ελληνική επικράτεια. Γνωρίζετε
ήδη από το ν. 1262 µέχρι και σήµερα όλους τους αναπτυξιακούς
νόµους που έχουν γεµίσει κουφάρια ιδιαίτερα την επαρχία. Δυστυχώς, φαίνεται ότι και η σηµερινή πρωτοβουλία σας θα υπηρετήσει τουλάχιστον αυτήν την προοπτική.
Βέβαια, για να υπηρετήσετε και τις πολιτικές σας, εσείς έχετε
στη φαρέτρα σας και ένα άλλο δίκαιο, το δίκαιο της πυγµής. Επιτρέψτε µου να το αναφέρω, διότι όλα αυτά τα οποία συνέβησαν
στη Χαλκιδική την τελευταία περίοδο, δείχνουν ότι οι επενδύσεις
σας θέλετε να στηριχθούν όχι µόνο στο θεσµικό πλαίσιο που επιχειρείτε να φτιάξετε αλλά κυρίως στην τροµοκρατία, στο δίκαιο
της πυγµής.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Η κ. Μαρία Γιαννακάκη έχει το λόγο.
ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, στην οικονοµική
κρίση, µοναδική απάντηση είναι η µεγέθυνση και η ανάπτυξη, µε
γνώµονα πάντα το δηµόσιο συµφέρον και την προστασία του περιβάλλοντος.
Η επανεκκίνηση της οικονοµίας δεν µπορεί να επιτευχθεί µέσω
ευχών. Θα επιτευχθεί µέσω ενός µείγµατος µέτρων που θα δηµιουργήσει ένα φιλικό περιβάλλον για στρατηγικές επενδύσεις,
µε ποσοτική και ποιοτική συµβολή τόσο στην εισροή πραγµατικών κεφαλαίων, όσο και στη δηµιουργία εξειδικευµένων θέσεων
εργασίας. Με την επέκταση του θεσµικού πλαισίου, τη δηµιουργία «υπηρεσίας µίας στάσης» για αδειοδοτικά θέµατα στο πλαίσιο της κεντρικής διοίκησης, διευκολύνονται οι επενδύσεις που
αναδιαµορφώνουν τη θέση της χώρας στον οικονοµικό χάρτη.
Με το παρόν νοµοσχέδιο θεσµοθετούνται τα ειδικά σχέδια χωρικής ανάπτυξης στρατηγικών επενδύσεων, ένα νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τη χωροθέτηση των ιδιωτικών ακινήτων. Μ’
αυτά, θα υπάρξει δυνατότητα έκδοσης προεδρικών διαταγµάτων
για το χωροταξικό προσδιορισµό, την επενδυτική ταυτότητα, τη
χρήση γης, τη χωροθέτηση και την παραχώρηση αιγιαλού και παραλίας για τις στρατηγικές επενδύσεις.
Όµως, θα πρέπει να διασφαλίζεται η προστασία του περιβάλλοντος, η αειφορία, η προστασία των αρχαιολογικών χώρων και
των ευρηµάτων, καθώς και η σύνδεση των επενδύσεων µε τον
κοινωνικό και αστικό ιστό.
Παράλληλα, µε την ενίσχυση των επιχειρήσεων στον τοµέα
των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, αναπτύσσεται µία οικολογική µορφή παραγωγής ενέργειας µε τα προφανή πλεονεκτήµατα χρήσης των φυσικών πόρων. Δίνονται κρατικές ενισχύσεις
ώστε να ενισχύεται η ρευστότητα των επιχειρήσεων, θεσµοθετούνται ευέλικτες διαδικασίες, ούτως ώστε να ενοποιούνται διαχειριστικά οι ιδιωτικές επενδύσεις µε τις στρατηγικές και εισάγεται µία σειρά από νέα εργαλεία, όπως οι εταιρείες ειδικού σκοπού και ειδικά σχέδια χωρικής ανάπτυξης στρατηγικών επενδύσεων, το πρόσηµο των οποίων θα αποδειχθεί άµα τη εφαρµογή
τους.
Το σχέδιο νόµου, προβλέπει µεταξύ άλλων 100% προκαταβολή στις επιδοτήσεις εταιρειών, αν αυτές έχουν ισόποση εγγυητική επιστολή, αν και νοµίζω ότι αν κάποιος διαβάσει προσεκτικά
τις προβλέψεις, ουσιαστικά δεν πρόκειται για εγγυητική επιστολή
αλλά για κάποια εγγύηση. Μάλιστα, καλό θα ήταν να υπάρχουν
προβλέψεις για τον έλεγχο σχετικά µε την αξιοποίησή της.
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Το νοµοσχέδιο, περιλαµβάνει ειδικό κεφάλαιο που αναφέρεται
στις αλλαγές του επενδυτικού νόµου, οι οποίες αφορούν κυρίως
σε µικροµεσαίες επιχειρήσεις, µε σκοπό να ενισχυθεί η ευελιξία
της χρηµατοδότησης αλλά και της ρευστότητάς τους.
Με το παρόν νοµοσχέδιο, όχι µόνο υπάρχει πρόνοια για τη διατήρηση υπαρχουσών θέσεων εργασίας αλλά δηµιουργούνται και
νέες που συντελούν ευεργετικά στην κοινωνική ζωή. Η τόνωση
της αγοράς µε τη διευκόλυνση της ρευστότητας αναµένεται να
δώσει πνοή σε νέες επιχειρήσεις, ενισχύοντας –όπως υπάρχει
πρόβλεψη- και τη νεανική επιχειρηµατικότητα, τις νέες τεχνολογίες, την έρευνα της καινοτοµίας, τους απασχολούµενους στον
τουρισµό και σε ειδικούς κλάδους, όπως αυτός του τουρισµού
της υγείας ή ο συνεδριακός τουρισµός.
Δεν πρέπει να ξεχνάµε ότι οι ευέλικτες διοικητικές δοµές αδειοδότησης µε την υπηρεσία µίας στάσης, οφείλουν να συµβάλλουν θετικά τόσο στην αναπτυξιακή δραστηριότητα, όσο και στη
βελτίωση της σχέσης κράτους-πολίτη.
Η σύσταση αυτής της οργανικής µονάδας µε εξειδικευµένο
προσωπικό από το ήδη υπάρχον µέσα στο δηµόσιο, αποτελεί
τοµή αξιόπιστης λειτουργίας της Δηµόσιας Διοίκησης όσο και
παραγωγικής ενσωµάτωσης ανθρώπινου δυναµικού που πιθανόν
δεν αξιοποιείται.
Τέλος, στο νοµοσχέδιο περιλαµβάνεται σειρά διατάξεων για
το θεσµικό πλαίσιο ίδρυσης και λειτουργίας υδατοδροµίων. Βέβαια, όλοι γνωρίζουµε ότι ανάλογες προσπάθειες είχαν γίνει και
στο παρελθόν, οι οποίες είχαν άδοξο τέλος. Ευελπιστούµε, ότι
σήµερα η κρίση είναι µία ευκαιρία να αναδειχθεί η αναγκαιότητα
της ίδρυσης και ένταξής τους στον κύριο µεταφορικό ιστό, τον
παράκτιο, τον παραλίµνιο και των αποµακρυσµένων περιοχών.
Το σαφές πλαίσιο που ορίζει ο νόµος είναι φανερό ότι µπορεί
να εντάξει δυναµικά, στην αναπτυξιακή ώθηση της χώρας, περιοχές που µέχρι τώρα είχαν προβληµατικό τρόπο επικοινωνίας,
µε ό,τι αυτό συνεπάγεται για την τοπική οικονοµία.
Τοµείς όπως ο τουρισµός, η παραδοσιακή γεωργία και κτηνοτροφία -η οποία ήταν σχεδόν ανύπαρκτη λόγω έλλειψης κινήτρων αλλά και πόρων- θα δηµιουργήσουν επιπλέον θέσεις εργασίας αλλά και δηµιουργικές στρατηγικών επενδύσεων, παραδείγµατός χάριν σε ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, σε νέες πιστοποιήσεις παραδοσιακών προϊόντων, σε δηµιουργία νέων δυναµικών
µορφών ιχθυοκαλλιέργειας κ.λπ..
Ωστόσο, θα µου επιτρέψετε να κάνω ιδιαίτερη αναφορά σε ένα
σηµείο και να παρατηρήσω ότι το θεσµικό πλαίσιο που συνοδεύει
τη θέσπιση της παράκτιας «ΜΕΤΩΠΟ Α.Ε.» είναι αρκετά χαλαρό,
σε βαθµό που να µην εξασφαλίζεται η αειφόρος ανάπτυξη.
Στη αιτιολογική έκθεση διαβάζουµε, ότι ο αναπτυξιακός χαρακτήρας των πρωτοβουλιών της κυβέρνησης εξειδικεύεται σε νοµοθετικές παρεµβάσεις, όπως ή προτεινόµενη, η οποία στηριζόµενη στις επιταγές του Συντάγµατος και ιδιαίτερα του άρθρου
6 παράγραφος 1, επιδιώκει να εξασφαλίσει την οικονοµική ανάπτυξη -προστατεύοντας µε αυτόν τον τρόπο το κοινωνικό σύνολο-, λαµβάνοντας µέτρα για την αξιοποίηση των πηγών του
εθνικού πλούτου και σεβόµενη παράλληλα κάθε άλλη συνταγµατική πρόβλεψη καθώς και το κοινοτικό κεκτηµένο.
Όµως, επειδή τα άρθρα του Συντάγµατος δεν ιεραρχούνται
ούτε και αλληλοσυγκρούονται αλλά αλληλοσυµπληρώνονται και
είναι ισότιµα και ισάξια -όπως σηµειώνει εξάλλου και το άρθρο
106 του Συντάγµατος- στο άρθρο 24 του Συντάγµατος υπογραµµίζεται µε έµφαση η σηµασία της προστασίας του περιβάλλοντος
και της αειφόρου ανάπτυξης θέτοντας ως βασικό εργαλείο άσκησης πολιτικής το χωροταξικό σχεδιασµό και έχοντας γνώµονα
την κατοχύρωση της παραγωγικής και κοινωνικής συνοχής
καθώς και µε την προσέλκυση βιώσιµων επενδύσεων.
Μέσα σε αυτό το πνεύµα, λοιπόν, η Δηµοκρατική Αριστερά κατέθεσε σχετική τροπολογία, ούτως ώστε η λειτουργία της προαναφερθείσας εταιρείας να διέπεται από τις βασικές και αντίστοιχες ισχύουσες διατάξεις µε σεβασµό πάντα στο χωροταξικό και
πολεοδοµικό σχεδιασµό της χώρας.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Και εµείς ευχαριστούµε την κ. Γιαννακάκη.
Το λόγο έχει ο κ. Χρήστος Κατσώτης.
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ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΩΤΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Το σχέδιο νόµου της συγκυβέρνησης Νέας Δηµοκρατίας,
ΠΑΣΟΚ και ΔΗΜΑΡ, έρχεται να ικανοποιήσει την ανάγκη του µεγάλου κεφαλαίου για νέους δρόµους κερδοφορίας. Παραχωρείτε ήλιο, γη, νερό, ουρανό. Γη και ύδωρ που λέει ο λαός µας.
Τι λέτε για να δικαιολογήσετε αυτό το εργαλείο που διαµορφώνετε για το κεφάλαιο; Προβάλλετε τα αποτελέσµατα της καπιταλιστικής κρίσης, την ανεργία, τη φτώχεια, την εξαθλίωση του
λαού, για να δικαιολογήσετε τον οδοστρωτήρα που βάζετε να
περάσει πάνω από τα συµφέροντα των εργαζοµένων, του λαού.
Το ερώτηµα είναι ανάπτυξη για ποιον; Για τα µονοπώλια ή για
τον λαό; Εµείς σε αντίθεση µε όλα τα άλλα κόµµατα που µε διαφορές, βέβαια, λένε ότι τα µονοπώλια θα κάνουν κουµάντο,
απαντάµε ανάπτυξη για το λαό, µε κοινωνικοποίηση των µέσων
παραγωγής, µε µονοµερή διαγραφή του χρέους, µε αποδέσµευση από την Ευρωπαϊκή Ένωση και µε την εξουσία στα χέρια
της εργατικής τάξης και των συµµάχων τους.
Αυτό το νοµοσχέδιο χωρίς δισταγµούς, καταργεί κάθε ρύθµιση που όπως λέτε «εµποδίζει τις επενδύσεις». Την ονοµάζετε
«γραφειοκρατία, αγκυλώσεις» κ.λπ..
Ο ειδικός αγορητής του ΚΚΕ, ο σύντροφος Νίκος Καραθανασόπουλος, αναφέρθηκε εκτενώς στις κύριες πλευρές του σχεδίου νόµου.
Θα ήθελα να σταθώ στο παραλιακό µέτωπο και την ιερή µπίζνα
της Πεντέλης. Παραδίδετε την περιοχή από το Φάληρο ως το
Σούνιο στο κεφάλαιο. Δηµιουργείτε εταιρείες ειδικού σκοπού,
όπως δηµιουργείτε για το παραλιακό µέτωπο την εταιρεία «ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ Α.Ε.», µε στόχο να ξεπεράσει κάθε νοµικό εµπόδιο για τις επενδύσεις του κεφαλαίου στην περιοχή.
Με τις ρυθµίσεις αυτές, η παραλιακή ζώνη µετατρέπεται σε
ξέφραγο αµπέλι στις ορέξεις των µονοπωλιακών οµίλων. Κόβετε
κάθε δυνατότητα πρόσβασης στο θαλάσσιο µέτωπο από τον Φαληρικό Όρµο µέχρι το Σούνιο. Κόβετε τη δυνατότητα πρόσβασης
στο λαό του Λεκανοπεδίου, ενώ ξέρετε πώς ζει, σε ποιες συνθήκες ζει.
Στην περιοχή προβλέπετε υποδοµές και παρεµβάσεις εµπορικές, τουριστικές, αθλητικές και πολιτιστικές, οι οποίες θα υλοποιούν βέβαια επιχειρηµατικές επενδύσεις και µέσω ΣΔΙΤ.
Εκχωρείτε στο κεφάλαιο τους δύο πολιτιστικούς Οργανισµούς
της Εθνικής Λυρικής Σκηνής και της Εθνικής Βιβλιοθήκης, καθώς
και δηµόσια γη διακοσίων τριάντα οκτώ στρεµµάτων µε άλλοθι
την ευεργεσία. Η υποτελής σύµβαση που υπογράφτηκε στις 237-2009 σφράγισε την εκχώρηση αυτή µε 450 εκατοµµύρια ευρώ
για εκατό χρόνια. Με την εκχώρηση αυτή ιδιωτικοποιούνται οι
ελεύθεροι χώροι και βέβαια οι φορείς της καλλιτεχνικής δηµιουργίας.
Προχωράτε στην ιδιωτικοποίηση του Ελληνικού, πεντέµισι χιλιάδων στρεµµάτων. Τι έγινε µε το Κατάρ; Γιατί αποχώρησε η
εταιρεία; Ήθελαν διακρατική συµφωνία που θα τους διασφάλιζε
χαµηλή φορολογία, περισσότερα κίνητρα και µεγαλύτερη συµβολή του κράτους στη συγχρηµατοδότηση, τη µετατροπή ουσιαστικά του κράτους σε πελάτη του ιδιώτη επιχειρηµατία. Ίδια θα
είναι βέβαια η απαίτηση και οποιασδήποτε άλλης εταιρείας.
Εξάλλου, αυτό έγινε και µε τα Ναυπηγεία Σκαραµαγκά τα οποία
αγόρασε η εταιρεία του Αµπού Ντάµπι, υπολογίζοντας τις παραγγελίες από το ελληνικό δηµόσιο για την κατασκευή υποβρυχίων. Τώρα ξέρουν όλοι πού βρίσκονται τα ναυπηγεία και τι
πρόσφερε αυτή η επένδυση. Τέτοιες θα είναι οι επενδύσεις που
θα έρθουν και µ’ αυτόν τον νόµο.
Κριτήριο, βέβαια, µιας επένδυσης στον καπιταλισµό είναι το
µονοπωλιακό κέρδος. Η όποια επένδυση για να είναι κερδοφόρα
προϋποθέτει την επίθεση συνολικά στα συµφέροντα του λαού.
Σε όλο το παραλιακό µέτωπο, θα έχουµε αυτήν την επίθεση µε
περιορισµό έως κατάργηση της πρόσβασης µε σηµαντική αλλαγή της ποιότητας ζωής του λαού συνολικά στην Αττική αλλά
και στην περιοχή γύρω από το µέτωπο αυτό.
Μιλάτε για τις τουριστικές επενδύσεις. Ξέρετε, κύριε Υπουργέ,
ποιο είναι το ετήσιο εισόδηµα ενός εργαζόµενου στον τουρισµό;
Είναι 500 ευρώ τον µήνα µε τέσσερις ή πέντε µήνες δουλειά στην
καλύτερη περίπτωση, δηλαδή 2.500 ευρώ το χρόνο. Αυτό είναι
που προσφέρει ο κάθε επενδυτής στον τουρισµό, στο λαό µας,
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στους εργαζόµενους, στην εργατική τάξη. Και αυτό, λοιπόν, κάνετε εσείς εδώ, τα δίνετε όλα.
Ένα άλλο θέµα που θέλω να θίξω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αφορά την τεράστια έκταση του Πεντελικού Όρους, που
κατά τα άλλα είναι προστατευόµενη έκταση, καθώς είναι µια
έκταση δηµόσια και δασική την οποία διεκδικεί η Μονή της Πεντέλης. Το σχέδιο της επένδυσης σ’ αυτήν την περιοχή είναι
ύψους 1 δισεκατοµµυρίου ευρώ σε έκταση δεκαέξι χιλιάδων πεντακοσίων στρεµµάτων.
Στο σηµείο αυτό, θα πρέπει να τονίσουµε ότι αυτή η έκταση
έχει κηρυχθεί αναδασωτέα, κάτι που γνωρίζετε πολύ καλά. Σ’
αυτήν την έκταση θα αναπτυχθεί το φωτοβολταϊκό πάρκο ισχύος
300 MW, το οποίο θα αποτελείται από τριάµισι χιλιάδες στρέµµατα καθρέπτες. Μάλιστα, για να κάµψουν την αντίθεση σ’ αυτό
το έγκληµα, λένε ότι τα υπόλοιπα δεκατρείς χιλιάδες στρέµµατα
–στα ενδιάµεσα, δηλαδή, από τους καθρέπτες- θα φυτευτούν µε
δέντρα. Παραδίδετε και εδώ βορά χιλιάδες στρέµµατα του Πεντελικού Όρους στις επιχειρηµατικές ορέξεις. Αποδίδετε τις διεκδικούµενες εκτάσεις στη Μονή Πεντέλης για ιερή µπίζνα. Και
αυτή βέβαια για φωτοβολταϊκά.
Έχετε βγει στη γύρα και διαφηµίζετε το φιλικό περιβάλλον, που
έχετε διαµορφώσει. Έχετε βγει στη γύρα και καλείτε τα µονοπώλια να έρθουν και να τα πάρουν όλα. Διαφηµίζετε τις αναδιαρθρώσεις που θα προωθήσετε, το νοµοθετικό πλαίσιο που έχετε
διαµορφώσει. Νοµοθετικό πλαίσιο, που συµβάλλει στην ενίσχυση
της επιχειρηµατικότητας της κερδοφορίας. Αναδιαρθρώσεις, οι
οποίες τσάκισαν βασικά δικαιώµατα των εργαζοµένων, όπως συλλογικές συµβάσεις εργασίας, κατώτερους µισθούς, καθολική ευελιξία µε κατάργηση της σταθερής δουλειάς, του σταθερού
ηµερήσιου χρόνου. Κάθε έννοιας εργατικού δικαίου. Έχετε διαµορφώσει εργασιακές σχέσεις τέτοιες που και οι καπιταλιστές
δεν το πίστευαν.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Πιλότος σας είναι –και τελειώνω, κύριε Πρόεδρε- το αίσχος
της «COSCO», της επένδυσης, που δείχνει καθαρά τι περιµένει
τους εργαζόµενους. Ο εργαζόµενος µπαίνει σε ζώνη ιδιαίτερης
λειτουργίας, µε ιδιαίτερους µισθούς, µε ιδιαίτερες εργασιακές
σχέσεις, µε ιδιαίτερη έννοια της λέξης «ελευθερία» ή «δηµοκρατικού δικαιώµατος».
Είναι γεγονός ότι ούτε οι µηχανισµοί ελέγχου µπορούν να
µπουν. Αυτήν την ανάπτυξη θέλετε. Αυτό το περιβάλλον δηµιουργείτε, το σύγχρονο σκλαβοπάζαρο για τους εργαζόµενους.
Αλήθεια, τι θα ωφεληθεί ο νέος και η νέα απ’ αυτήν την πολιτική;
Θα είναι εργαζόµενος αλλά δεν θα µπορεί να ικανοποιήσει καµµία ανάγκη του, γιατί ο µισθός του θα είναι µισθός, όπως της
«COSCO» αλλά και των άλλων ανταγωνιστριών χωρών. Εξάλλου,
ετοιµάζετε το µηχανισµό διαµόρφωσης του κατώτατου µισθού.
Μηχανισµός που θα βάζει οριστική ταφόπλακα στις συλλογικές
συµβάσεις, που θα διαµορφώνει όχι µόνο τον κατώτατο µισθό
αλλά και όλους τους µισθούς, αφού θα αποτελεί τον πιλότο-κατώτατο µισθό, που θα οδηγήσει τη ζωή της εργατικής τάξης
ακόµη πιο πίσω, στα δύσκολα χρόνια.
Οι Ειδικές Οικονοµικές Ζώνες, που θα συνοδεύουν τον αναπτυξιακό νόµο, θα δηµιουργήσουν ειδικές συνθήκες εργασίας, αµοιβής και ζωής των εργαζοµένων. Με το νοµοθετικό έργο, παραδίδετε τους εργαζοµένους βορά στα µονοπώλια, στις πολυεθνικές και στους επιχειρηµατικούς οµίλους. Επικαλείστε την ανεργία. Κανείς άνεργος ο οποίος θέλει δουλειά, δεν συµφωνεί να
δουλέψει και να ζει σαν άνεργος. Οι πάνω από ενάµισι εκατοµµύριο άνεργοι, είναι ανάγκη να αγωνιστούν και να φύγουν από τη
µοιρολατρία και το µαρασµό. Να ζωντανέψουν. Και θα ζωντανέψουν µε τη συµµετοχή στον αγώνα. Μπορεί να νοµίζετε ότι η πολιτική σας έχει την αποδοχή του λαού, των εργαζοµένων, των
ανέργων. Μπορεί να νοµίζετε ότι συµφωνούν µε όλη αυτήν την
πολιτική. Να γνωρίζετε ότι οι εργαζόµενοι βράζουν. Είναι βέβαιο
ότι θα εκραγούν. Η έκρηξη θα είναι πολλών µεγατόνων. Απ’ αυτήν
θα αναδυθεί το νέο, η νέα κοινωνία, η νέα µορφή οργάνωσης οικονοµίας. Απ’ αυτή θα αναδυθεί η νέα τάξη, η εργατική τάξη, που
θα έχει την εξουσία στα χέρια της και θα σχεδιάσει την ανάπτυξη
προς όφελος του λαού, µε µία ζώνη, τη ζώνη ζωής του λαού.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω δυτικά θεωρεία της
Βουλής, αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για την
ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας
της Βουλής, δεκαεπτά µαθητές και µαθήτριες και ένας εκπαιδευτικός από το 2ο Πειραµατικό Λύκειο Αθηνών.
Η Βουλή σάς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Ο κ. Κωνσταντίνος Μαρκόπουλος έχει το λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
θα συµφωνήσω µε την τελευταία φράση του κατελθόντος συναδέλφου του Κοµµουνιστικού Κόµµατος. Πράγµατι, κύριε Κατσώτη, χρειαζόµαστε ζώνη ζωής στην Ελλάδα. Συµφωνούµε
απολύτως. Και ζώνη ζωής µε αυτήν την ανεργία δεν υφίσταται.
Δηλαδή, δεν υπάρχουν οι αναγκαίες και οι ικανές συνθήκες για
να υπονοούµε ότι η χώρα βρίσκεται σε ζώνη ζωής. Αλλά για να
υπάρχει εργασία, για να υπάρχει εισόδηµα, για να υπάρχει φορολογία –που για να υπάρξει, πρέπει να υπάρχει εισόδηµα, για να
έχει το κράτος έσοδα, πρέπει οι πολίτες να έχουν το στοιχειώδες
εισόδηµα- πρέπει να υπάρχουν δουλειές. Και το µείζον πρόβληµα,
κύριε Υπουργέ, που βρίσκεται στη χώρα, είναι ότι δεν υπάρχουν
δουλειές, γιατί δεν υπήρξαν µέχρι τώρα επενδύσεις. Γιατί εδώ και
τρία χρόνια που βρισκόµαστε στα µνηµόνια, ο επενδυτικός χάρτης της χώρας είναι πολύ κοντά στο µηδέν. Και είναι πολύ κοντά
στο µηδέν, γιατί προφανώς την ευθύνη την έχουµε εµείς.
Κάνω κρίση για το σηµερινό σχέδιο νόµου. Βγάζω απ έξω ότι
έχουµε µνηµόνιο. Αν δεν είχαµε µνηµόνιο και η χώρα είχε αυτούς
τους αριθµούς που έχει σήµερα ως προς την εργασία, ως προς
τα δηµόσια έσοδα, ως προς τα δηµόσια έξοδα, ως προς το ΑΕΠ,
θα ήταν αναγκαίος αυτός ο νόµος, που διευκολύνει τις επενδύσεις; Απαντώ απερίφραστα «ναι». Και επιτέλους, είναι ένας νόµος
της Κυβέρνησης ο οποίος έχει να κάνει µε την πραγµατικότητα.
Έχει να κάνει µε τα πραγµατικά ερωτήµατα. Και επιδιώκει µέσα
απ’ αυτό εδώ το πλαίσιο να βρει πραγµατικές λύσεις.
Ποιες είναι οι πραγµατικές λύσεις; Επενδύσεις εντάσεως κεφαλαίου, είπε ο κ. Βαρβιτσιώτης, και εντάσεως εργασίας –σας
λέω εγώ- για να καλύψουµε την αυξηµένη ανεργία και τη δηµιουργία συνθηκών για να υπάρχουν δίπλα από κάθε ευρώ, το
οποίο επενδύεται σε µία χώρα πολλαπλάσια ευρώ µικρότερων
εργολαβιών, για να υπάρχει εργασία στους νέους επιστήµονες,
στους νέους τεχνικούς, σε αυτούς τους ανθρώπους που σήµερα
δεν έχουν ελπίδα.
Κατηγορώ όλα τα κόµµατα, τα οποία δεν στήριξαν αυτό το
σχέδιο νόµου είτε έχουν στηρίξει είτε δεν έχουν στηρίξει µνηµόνιο, δεν έχει καµµία σηµασία. Το βγάζω απ έξω απ’ αυτήν την
ιστορία. Διότι ενώ κατακεραυνώνουν το συγκεκριµένο σχέδιο
νόµου και εκφράζουν αντιρρήσεις -όσο είναι θεµιτό και υποχρεωτικό- δεν εκφράζουν κάτι διαφορετικό.
Το ερώτηµα είναι, λοιπόν, αυτοί οι συνάδελφοι που δεν ψηφίζουν αυτό το σχέδιο νόµου, τι προτείνουν για να υπάρχουν επενδύσεις στη χώρα και νέες θέσεις εργασίας; Αύξηση του
Προγράµµατος των Δηµοσίων Επενδύσεων; Από πού; Από πού,
δηλαδή, θα υπάρχουν δηµόσια χρήµατα, τα οποία θα δηµιουργήσουν θέσεις εργασίας, όταν δεν υφίστανται στο δηµόσιο προϋπολογισµό;
Αλλά, ας πάµε από την άλλη πλευρά, γιατί άκουσα και τον εισηγητή, τον κ. Σταθάκη, της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, να µιλάει για ένα νεοφιλελεύθερο κράτος το οποίο υπήρχε µέχρι
τώρα και το οποίο έχει κάνει τις µεγαλύτερες αποκρατικοποιήσεις –λέει- στην Ευρωπαϊκή Ένωση από το 1996 µέχρι το 2004.
Νοµίζω, ότι αυτό είπε περίπου. Λογικό το βρίσκω. Αφού είµαστε
το µόνο κράτος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, µε τη µεγαλύτερη δηµόσια επιχειρηµατικότητα που υπήρχε µεταξύ των χωρών του
ευρώ και την πλέον αποτυχηµένη. Και θα σας πω γιατί είναι αποτυχηµένη. Δεν υπάρχει µία επιχείρηση την οποία έκανε το ελληνικό κράτος, µε οποιαδήποτε κυβέρνηση -που κυβέρνησε αυτόν
τον τόπο- που να πέτυχε. Γι’ αυτό φθάσαµε στο σηµείο να ψά-
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χνουµε σήµερα να τις δώσουµε -πολύ χαµηλά βέβαια- µπας και
δηµιουργηθούν θέσεις εργασίας. Γιατί οι θέσεις εργασίας που
είχαν δηµιουργηθεί προφανώς έφεραν το αντίθετο αποτέλεσµα,
τόσο στην παραγωγικότητα, όσο και στα δηµόσια έσοδα.
Αν για κάτι πρέπει να κατηγορήσω την Κυβέρνηση, είναι ότι
άργησε χαρακτηριστικά, να φέρει το παρόν σχέδιο νόµου ή κάτι
ανάλογο. Και εάν σε κάτι πρέπει να πιέσω -αισθάνοµαι την Κυβέρνηση- στηρίζοντας αυτό το σχέδιο νόµου, είναι ότι αυτό το
σχέδιο νόµου, δεν µπορεί να έχει ουσιαστική αντανάκλαση στην
πραγµατικότητα, εάν δεν συνοδεύεται από ένα ουσιαστικό πρόγραµµα παραγωγικής ανασυγκρότησης της χώρας. Και το λέω
ως εξής: Δεν νοµίζω, κύριε Υπουργέ και κύριοι Υπουργοί, ότι η
λύση βρίσκεται στο να διευκολύνουµε τους επενδυτές που θα
θέλουν να έρθουν στην Ελλάδα. Σαφώς είναι µία λύση. Πιο σηµαντικό , όµως, είναι να δείξουµε εµείς τι επιθυµούµε να φτιάξουµε σε αυτήν την χώρα. Αυτό είναι το πιο σηµαντικό. Και να το
βγάλουµε από εκεί και πέρα εκτός συνόρων, για να µπορέσουµε
να ελκύσουµε επενδυτές.
Άρα, λοιπόν, αυτό που κάνετε µε το «Αττικό Μέτωπο», το κρίνω
ως ιδιαιτέρως θετικό. Αυτό που γίνεται µε τον αυτοκινητόδροµο
στην Πάτρα, το βρίσκω ιδιαιτέρως θετικό, διότι δηµιουργείται µία
εστία προσέλκυσης συγκεκριµένων επενδύσεων –και σας προτείνω και σας πιέζω µε όλες τις δυνάµεις που µπορώ να έχω- να
κάνετε το ίδιο και για άλλες περιοχές. Και εκεί, πράγµατι, οι περιφέρειες, οι εκλεγµένες περιφέρειες της χώρες αλλά και οι
υπερπεριφέρειες, έχουν να παίξουν πολύ σηµαντικό ρόλο. Είναι
εντελώς διαφορετικό το να ψάχνουµε στα τυφλά τον επενδυτή
που δεν θα έρθει ή θα έρθει αλλά θα ψάχνεται και εντελώς διαφορετικό να του δείξουµε πού πρέπει να πάει.
Κρίνω πολύ σηµαντικό την πολυάδεια, που καλύπτει τη γραφειοκρατία που υπάρχει στον τόπο. Άκουσα για µεταρρύθµιση
της γραφειοκρατίας. Εγώ θα σας έλεγα να µεταρρυθµίσετε το
Υπουργείο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Διότι αυτό που άκουσα
χθες, ότι καλύτερα καθυστερηµένοι, παρά αποτυχηµένοι, είναι
ό,τι χειρότερο έχω ακούσει τα τελευταία χρόνια στην πολιτική.
Ούτε αποτυχηµένοι ούτε καθυστερηµένοι. Η κοινωνία ζητάει
αποτελέσµατα από την Κυβέρνηση. Και δεν µπορεί ένας Υπουργός να κρύβεται πίσω από τη λέξη «καθυστέρηση», για να συγκαλύψει την πιθανή αποτυχία. Αν φοβάται ένας Υπουργός ότι
µπορεί να αποτύχει, τότε δεν κάνει γι’ αυτήν την καρέκλα. Οφείλει να προσπαθήσει να επιτύχει. Και να πέσει αν χρειαστεί να
πέσει, δηλαδή να αντικατασταθεί –περί αυτού πρόκειται- αν δεν
µπορέσει να υλοποιήσει αυτό το οποίο έκανε.
Τέλος, πρέπει να σας πω ότι τίποτα απ’ αυτά δεν πρόκειται να
λειτουργήσει -παρά το γεγονός ότι είναι στη σωστή κατεύθυνσηαν δεν τελειώσει το πολυπόθητο ζήτηµα της ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών, το οποίο έχει χαρακτηριστικά καθυστερήσει,
για λόγους για τους οποίους θα ήθελα ο Υπουργός –αν και δεν
είναι ο πλέον αρµόδιος, δεν είναι ο Υπουργός των Οικονοµικώννα µας πει.
Διότι επενδυτικά σχέδια, µεγάλες επενδύσεις, πολυάδειες,
επενδυτικοί νόµοι µε προκαταβολή στο 100% των επιδοτήσεων
–σωστό και αυτό- εµπροσθοβαρώς για να βοηθήσουµε την ανάπτυξη, χωρίς ανακεφαλαιοποιηµένο τραπεζικό σύστηµα, νοµίζω
ότι δεν µπορούν να λειτουργήσουν. Άρα, λοιπόν, είναι συλλογική
η προσπάθεια η οποία πρέπει να γίνει σε αυτήν την κατεύθυνση.
Τελειώνω µε µία κουβέντα, κύριε Υπουργέ, για τα µεγάλα έργα
που είναι δικό σας θέµα. Πριν από δέκα ηµέρες έκλεισε το εργοστάσιο της «LAFARGE» στη Χαλκίδα. Πιστεύω ότι δεν θα είχε
κλείσει ή τουλάχιστον θα υπήρχαν σοβαρές αντιστάσεις εάν
είχαν ξεκινήσει τα µεγάλα έργα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ την ανοχή σας για τριάντα δευτερόλεπτα.
Διάβασα προχθές ότι έχετε συµφωνήσει σε κάποια ποσά, για
να ξεκινήσουν οι καθυστερηµένες εδώ και πολλά χρόνια εργολαβίες των µεγάλων οδικών αξόνων. Αναρωτιέµαι και θέλω µία
απάντηση σε αυτό: θα έκλεινε το εργοστάσιο αυτό, που δεν είναι
µόνο οι διακόσιοι τριάντα εργαζόµενοι για τους οποίους πονάµε
στη Χαλκίδα, µαζί µε τόσους άλλους που έχουν χάσει τις δου-
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λειές τους και σε όλη την Ελλάδα, αλλά κυρίως είναι πολύ µεγάλο το χτύπηµα σε ό,τι αφορά το κλίµα στη χώρα. Όταν µία µεγάλη πολυεθνική όπως είναι η «LAFARGE» µε διακόσια
εργοστάσια τσιµέντων και παραπάνω σε όλο τον κόσµο, δεν µπορεί να κρατήσει ένα εργοστάσιο στην Ελλάδα, σηµαίνει ότι η εκτίµησή της για την πορεία των οικονοµικών και των µεγάλων
έργων, είναι κακή.
Άρα, λοιπόν, αυτή η καθυστέρηση θα έλεγα ότι εµάς µας κόστισε. Θέλουµε τη διαβεβαίωσή σας και τις λεπτοµέρειες, µιας
και έχουµε την ευκαιρία να σας ακούσουµε, ότι αυτά τα µεγάλα
έργα «θα ξεκινήσουν χθες». Γιατί αυτό σηµαίνει χιλιάδες θέσεις
εργασίας, σηµαίνει πραγµατική επανεκκίνηση της οικονοµίας και
σηµαίνει επίσης ότι τα χρηµατοδοτικά πρωτόκολλα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι εξαιρετικά ουσιαστικά γι’ αυτό το οποίο
λέµε ως επανεκκίνηση της οικονοµίας και ως αναζωογόνηση και
αντιµετώπιση της ανεργίας.
Στηρίζω αυτό το σχέδιο νόµου, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι
και προτείνω στην Κυβέρνηση να επανέλθει το ταχύτερο σε διαδικασίες προ των Ολυµπιακών Αγώνων, σε επενδυτικές διαδικασίες 2003-2004. Είναι ο µόνος τρόπος να ξεφύγουµε από τα ίδια
τα προσκόµµατα τα οποία έχουµε δηµιουργήσει εµείς, µε το συνταγµατικό και νοµοθετικό πλαίσιο που έχουµε στη χώρα. Για
όσους ανησυχούν ότι αυτό το σχέδιο νόµου υπερφαλαγγίζει νοµικά µορφώµατα και διαδικασίες της χώρας, πρέπει να σας πω
ότι ένα σχέδιο νόµου δεν αλλάζει το Σύνταγµα της χώρας. Ο συνταγµατικός χάρτης, δόξα τω Θεώ, είναι πολύ µεγάλος για την
Ελλάδα, πολύ ισχυρός και εξαιρετικά προστατευτικός για να φοβόµαστε ότι µπορούµε να τον καταργήσουµε στην επενδυτική
διαδικασία.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Και εµείς ευχαριστούµε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχουν γραφτεί τριάντα τρεις
οµιλητές. Θα µιλήσει ο κ. Λεονταρίδης και µετά θα µιλήσει ο
Υπουργός και οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι. Υπολογίζουµε
να τελειώσουµε µεταξύ επτά και οκτώ το βράδυ.
Ο κ. Λεονταρίδης έχει το λόγο.
ΟΛΓΑ-ΝΑΝΤΙΑ ΒΑΛΑΒΑΝΗ: Κύριε Πρόεδρε, επειδή έχω δύο
επιτροπές, θα µπορούσα να µιλήσω νωρίτερα;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Έχω δώσει το λόγο
στον κ. Λεονταρίδη. Θα µιλήσετε µετά κυρία Βαλαβάνη.
Ορίστε, κύριε Λεονταρίδη, έχετε το λόγο.
ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΛΕΟΝΤΑΡΙΔΗΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε
δεδοµένη την οικονοµική κρίση στην οποία βρίσκεται η χώρα,
είναι αναγκαία η δηµιουργία φιλικού αναπτυξιακού περιβάλλοντος για την προσέλκυση επενδύσεων, την τόνωση της επιχειρηµατικής δραστηριότητας που θα συντελέσει ως µοχλός ανάπτυξης στη συνολική προσπάθεια ανάκαµψης της οικονοµίας
µας και στην αντιµετώπιση της ανεργίας.
Το σχέδιο νόµου για τη διαµόρφωση φιλικού αναπτυξιακού περιβάλλοντος για τις στρατηγικές και ιδιωτικές επενδύσεις αποτελεί αναµφισβήτητα µία θετική πρωτοβουλία που µπορεί να
συµβάλει υπό όρους στην αύξηση της παραγωγής, τη βελτίωση
της παραγωγικότητας, τη διεύρυνση της απασχόλησης και των
εξαγωγών, καθώς επιχειρεί να βελτιώσει τα αναπτυξιακά κίνητρα
του ν. 3908/2011, ενώ προάγει και συγκεκριµένες µεγάλες επενδύσεις. Σε µία περίοδο όπου η οικονοµία µας γνωρίζει την πιο
βαθιά ύφεση των τελευταίων χρόνων, οι µαζικές παραγωγικές
επενδύσεις αποτελούν τη µόνη λύση για την έξοδό µας από την
κρίση.
Τα βασικά προβλήµατα που πρέπει να αντιµετωπισθούν στη
σηµερινή εποχή, για να διευκολυνθεί η επιχειρηµατική δραστηριότητα και για να γίνουν επενδύσεις εγχώριες και ξένες είναι η
πολιτική και κοινωνική σταθερότητα, που κάνει τεράστιες προσπάθειες η Κυβέρνηση για να υπάρξει, παρ’ όλη την αντίδραση
της Αντιπολίτευσης που αντιτίθεται σε κάθε πολιτικό σχεδιασµό
της για έξοδο από την κρίση, είναι η έλλειψη ρευστότητας από
τις τράπεζες, που εν µέρει θα πρέπει να αποκατασταθεί µε την
ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών για τη δανειοδότηση επιχειρηµατικών πρωτοβουλιών, οι υφιστάµενες δοµές του κράτους
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και η γραφειοκρατία που θέτουν εµπόδια στην επιχειρηµατικότητα αντί να την ενθαρρύνουν.
Τέλος, η συχνή µεταβολή του φορολογικού µας συστήµατος
και οι υψηλοί φορολογικοί συντελεστές, σε µία εποχή που εντείνεται ο φορολογικός ανταγωνισµός, ακόµη και στους κόλπους
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν εξασφαλίζουν τη σταθερότητα του
περιβάλλοντος που τόσο αναζητούν οι Έλληνες και ξένοι επενδυτές.
Βασικοί άξονες και στόχοι της νοµοθετικής πρωτοβουλίας
είναι η διευκόλυνση των επενδυτών Ελλήνων και ξένων, µέσω της
µείωσης της γραφειοκρατίας, που απορροφά χρόνο και χρήµα
και της παροχής ευελιξίας στη χρήση των υφιστάµενων χρηµατοδοτικών εργαλείων για την υλοποίηση των επενδυτικών τους
σχεδίων.
Η νέα φιλοσοφία για την ανάπτυξη έχει δύο βασικούς πυλώνες: Περιορισµός της γραφειοκρατίας και αύξηση της εµβέλειας
του αναπτυξιακού και fast track, έτσι ώστε να χωρέσουν όσο το
δυνατόν περισσότερες επενδύσεις.
Βασικό εργαλείο για τη γρήγορη αδειοδότηση στρατηγικών
επενδύσεων είναι η θέσπιση των ειδικών σχεδίων χωρικής ανάπτυξης στρατηγικών επενδύσεων. Το ΕΣΧΑΣ επιτρέπει την έκδοση προεδρικών διαταγµάτων για το χωροταξικό προσδιορισµό, την επενδυτική ταυτότητα, τη χρήση γης, τη χωροθέτηση
και παραχώρηση αιγιαλού και παραλίας. Χρήση των ρυθµίσεων
αυτών µπορεί να κάνει και η εκκλησία για την πραγµατοποίηση
στρατηγικών επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία της.
Προκειµένου να υλοποιηθεί ο δεύτερος πυλώνας, γίνεται στη
νοµοθεσία σειρά αλλαγών για τη διευκόλυνση της ένταξης περισσότερων επενδυτικών προτάσεων, τόσο στο καθεστώς fast
track, όσο και στα κίνητρα του επενδυτικού νόµου.
Παράλληλα, το νέο νοµοσχέδιο παρέχει κίνητρα για ένταξη
στον αναπτυξιακό νόµο επιχειρήσεων από κλάδους που µέχρι
σήµερα εξαιρούνταν. Έτσι, µπορούν πλέον να ζητήσουν την υπαγωγή τους σε επιχειρήσεις από τον τοµέα της υγείας, εκτός των
κέντρων αποκατάστασης, καθώς και επενδύσεις ειδικής τουριστικής υποδοµής, όπως συνεδριακά κέντρα, θεµατικά πάρκα,
χιονοδροµικά κέντρα, µεταλλευτικές και εξορυκτικές επιχειρήσεις, αλλά και ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, εφόσον το επενδυτικό σχέδιο αφορά την επέκταση µονάδας υπάρχουσας ή υπό
κατασκευή. Επίσης, µπορεί να ενταχθούν και επενδυτικά σχέδια
που αποσκοπούν στην επαναλειτουργία των επιχειρήσεων, ανεξάρτητα από την αύξηση θέσεων εργασίας που προσφέρουν.
Στο νοµοσχέδιο προβλέπεται για τις µικρές ιδιωτικές επιχειρήσεις η δυνατότητα προκαταβολής του 100% της επιχορήγησης
µε την προσκόµιση όµως ισόποσης εγγυητικής επιστολής. Έµφαση δίνεται στη δυνατότητα εισαγωγής φορολογικών κινήτρων
για την ανάπτυξη στρατηγικών επενδύσεων στο πλαίσιο των κανόνων Κοινοτικού Δικαίου.
Οι ρυθµίσεις του νοµοσχεδίου επηρεάζουν τη συνολική οικονοµία και κατά συνέπεια το σύνολο των κοινωνικών οµάδων,
ιδίως στους εργαζόµενους του ιδιωτικού τοµέα όλων των ειδικοτήτων, εφόσον δια των επενδύσεων δηµιουργούνται θέσεις εργασίας.
Παράλληλα, η διευκόλυνση των πολιτών µε ευέλικτες διοικητικές διαδικασίες αδειοδότησης και µε υπηρεσία µίας στάσης θα
αναµένεται να συµβάλλει θετικά, τόσο στην αναπτυξιακή δραστηριότητα, όσο και στην βελτίωση της σχέσης κράτους-πολίτη. Πρέπει να δοθεί όµως ιδιαίτερη βαρύτητα στην προώθηση
επενδυτικών σχεδίων, που αφορούν την αξιοποίηση αγροτικών
προϊόντων, που προορίζονται για διατροφή, τα οποία διαθέτουν
συγκριτικό πλεονέκτηµα, τόσο όσο προς τα ποιοτικά τους χαρακτηριστικά, όσο και ως προς τον εξαγωγικό τους προσανατολισµό.
Εδώ φυσικά πρέπει να τονίσουµε ότι για να γίνουν σύγχρονα
επενδυτικά σχέδια, σε σχέση µε την πρωτογενή παραγωγή, πρέπει πρώτα απ’ όλα να αναπτύξουµε τις υποδοµές που πρέπει και
που είναι εργαλεία ανάπτυξης. Οι υποδοµές στη γεωθερµία παραδείγµατος χάριν, που έχουµε σε όλη την Ελλάδα και ιδίως στη
βόρεια Ελλάδα, όπως και στο Νοµό Σερρών, παραµένουν ανενεργές και η αξιοποίησή τους θα κάνει πολύ ανταγωνιστικά τα
θερµοκήπια, τις κτηνοτροφικές µονάδες και άλλες επενδύσεις
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στον πρωτογενή τοµέα. Άρα, οι στρατηγικές επενδύσεις µπορεί
να έχουν να κάνουν και µε τις υποδοµές για την ανάπτυξη άλλων
επιµέρους δραστηριοτήτων, που πραγµατικά θα δώσουν παραγωγική δοµή στη χώρα.
Εδώ και αρκετά χρόνια γίνονται προσπάθειες από την τοπική
αυτοδιοίκηση, σε συνεργασία µε τα πανεπιστήµια, και έχουν γίνει
πολλές µελέτες επάνω στη γεωθερµία, αλλά στην πράξη τα βήµατα είναι πολύ αργά.
Απαιτείται ένα νέο πρότυπο ανάπτυξης µε προσανατολισµό
της αγροτικής παραγωγής στις απαιτήσεις της αγοράς, που αποδίδει ιδιαίτερη σηµασία στην παραγωγή και στη µεταποίηση
αγροτικών προϊόντων διατροφικής ποιότητας και ασφάλειας,
που είναι ικανό να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των καταναλωτών, που συµβάλλει στην ανάπτυξη της υπαίθρου, µε σκοπό τη
διατήρηση του αγροτικού πληθυσµού στην ύπαιθρο, τη δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας, αλλά και την ανάδειξη ενός ευρέος
φάσµατος δραστηριοτήτων σε αγροτικές, µειονεκτικές, ορεινές
περιοχές. Απαιτείται ένα νέο πρότυπο ανάπτυξης που συµβάλλει
στην προστασία του περιβάλλοντος και τη συνδέει µε τη στήριξη
των τουριστικών επιχειρήσεων και την προσφορά προϊόντων ποιότητας και υγιεινής διατροφής.
Κλείνοντας, σας καταθέτω τις θέσεις του Επιµελητηρίου Σερρών και τα στατιστικά στοιχεία που δηµοσίευσε η Ελληνική Στατιστική Αρχή τον Ιανουάριο του 2013, όπου ο Νοµός Σερρών
κατατάσσεται στην προτελευταία θέση, ως προς το κατά κεφαλήν ΑΕΠ, µεταξύ των νοµών της χώρας και στην τελευταία θέση
µεταξύ των νοµών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Θεόφιλος Λεονταρίδης καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία
βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Το Επιµελητήριο Σερρών είχε προωθήσει συγκεκριµένη πρόταση επί της συζήτησης του νοµοσχεδίου στη Διαρκή Επιτροπή
Παραγωγής και Εµπορίου της Βουλής. Η πρόταση αφορούσε να
συµπεριληφθεί η περίπτωση νοµών µε δείκτες-στοιχεία σαν και
αυτά του Νοµού Σερρών, ως νοµού µε πολύ χαµηλό κατά κεφαλήν ΑΕΠ, πολύ πιο κάτω από το 75% του µέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης -συγκεκριµένα στο 48,28% του µέσου όρου της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και µε κατά κεφαλήν ΑΕΠ σε ποσοστό
53,44% του µέσου όρου της χώρας, επιπλέον είναι και παραµεθόριος µε µεγάλη εκροή εισοδήµατος προς τα Βαλκάνια- στις
περιοχές µαζί µε τις ΒΕΠΕ, τα επιχειρηµατικά πάρκα και τις
ζώνες καινοτοµίας, όπου στα επενδυτικά σχέδια επιχειρήσεων
που πραγµατοποιούν επενδύσεις σε αυτές τις περιοχές, παρέχεται κατ’ εξαίρεση το ανώτατο όριο του Χάρτη Περιφερειακών
Ενισχύσεων, σύµφωνα µε την παράγραφο 12 του άρθρου 5 του
ν. 3908/2011.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Το λόγο έχει η κ.
Νάντια Βαλαβάνη για επτά λεπτά και µετά θα ακολουθήσουν οι
τοποθετήσεις των Υπουργών και των Κοινοβουλευτικών Εκπροσώπων.
ΟΛΓΑ-ΝΑΝΤΙΑ ΒΑΛΑΒΑΝΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Είναι πραγµατικά να µένει έκθαµβος κανείς, κυρίες και κύριοι
Βουλευτές, µε ό,τι µηχανεύεται η τρικοµµατική Κυβέρνηση προκειµένου να αιφνιδιάσει τον ελληνικό λαό, τις τοπικές κοινωνίες
και τους εργαζόµενους. Έτσι, ενώ υποτίθεται ότι βρίσκεται σε
επαφή µε την ΟΣΥΠΑ, την Οµοσπονδία Συλλόγων της Υπηρεσίας
Πολιτικής Αεροπορίας, για ένα σχέδιο νόµου της που επιχειρεί
να «βουλώσει» νοµικά κενά στο κανονιστικό πλαίσιο ιδιωτικοποίησης των ελληνικών αεροδροµίων, ξαφνικά το σχέδιο νόµου κατατίθεται ως τροπολογία στο παρόν νοµοσχέδιο πριν τρεις µέρες
και µάλιστα κατευθείαν στην Ολοµέλεια, έτσι ώστε να παρακαµφθεί, για ένα τόσο κρίσιµο θέµα, η έρευνα που γίνεται από όλους
τους Βουλευτές στην αρµόδια διαρκή επιτροπή, προκειµένου να
αποκρυβεί ο κύριος σκοπός του: Η δηµιουργία µιας µεταβατικής
φάσης προς το σταδιακό κλείσιµο των µικρών, κυρίως -αλλά όχι
µόνο- αεροδροµίων, που λόγω της περιορισµένης κίνησής τους
δεν εµφανίζουν οικονοµικό ενδιαφέρον για ξεπούληµα, άρα
τρόικα και Κυβέρνηση δεν έχουν πλέον κανένα ενδιαφέρον γι’
αυτά. Και βέβαια, «δεν δίνουν δεκάρα» για τις τοπικές κοινωνίες
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που στηρίζονται σε αυτά για όλη τη λειτουργία τους ως τουριστικοί προορισµοί, πράγµα που αποτελεί και τη µοναδική πηγή
οικονοµικών πόρων τους, αλλά και για την επικοινωνία τους, ιδιαίτερα το χειµώνα µε την ηπειρωτική Ελλάδα από κάθε άποψη,
µε κρισιµότερες περιπτώσεις αυτές των διακοµιδών και των επιχειρήσεων «έρευνας και διάσωσης» στο Αιγαίο.
Ακόµα µεγαλύτερος παραλογισµός είναι ότι η ελλειµµατική
αλλά ζωτική λειτουργία αυτών των αεροδροµίων δεν κοστίζει
ούτε δεκάρα στον προϋπολογισµό και στον Έλληνα φορολογούµενο, καθώς χρηµατοδοτούνται µέσω µιας αµιγούς δηµόσιας
Υπηρεσίας, της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, της ΥΠΑ, από
διεθνή πηγή, από τα τέλη των «υπερπτήσεων» πάνω από τη χώρα
µας και από τµήµα του «τέλους εκσυγχρονισµού ανάπτυξης αεροδροµίων», που πληρώνουν στην ΥΠΑ αεροπορικές εταιρείες
και επιβάτες. Ενώ η µεταβατική φάση φορτώνει κατά τη διάρκειά
της τα µικρά αεροδρόµια άµεσα στον κρατικό προϋπολογισµό,
µε το διαχωρισµό τους από την ΥΠΑ που µέχρι σήµερα είχε όλη
-και την οικονοµική- ευθύνη γι’ αυτά: Ιδρύοντας ανώνυµη δηµόσια αεροπορική εταιρεία, την ΑΕΔΙΠΑ, µε κεφάλαιο, για το ξεκίνηµα και µόνο, 50 εκατοµµύρια ευρώ, που προέρχονται από τον
κρατικό προϋπολογισµό.
Αποτελεί ντροπή και δείχνει όλη την έκταση της περιφρόνησης
και της κοροϊδίας, µε την οποία αντιµετωπίζει η τρικοµµατική Κυβέρνηση τους εργαζόµενους, το γεγονός πως µόλις την προηγούµενη εβδοµάδα, όταν ο κύριος Υπουργός Ανάπτυξης αποφάσισε να ανταποκριθεί στο αίτηµα της ΟΣΥΠΑ για συνάντηση
για το πιθανολογούµενο νοµοσχέδιο, τους έκλεισαν ραντεβού
µαζί του για πότε λέτε; Για αύριο το µεσηµέρι! Όταν δηλαδή υπολόγιζαν ότι το παρόν νοµοσχέδιο, µαζί µε την τροπολογία, θα
είχαν ήδη ψηφιστεί. Για αύριο, βέβαια, έχει κηρυχθεί απεργία
στις αεροµεταφορές από την ΥΠΑ, ενώ µόλις δυο ώρες από την
κατάθεση αυτής της απόφασης για απεργία το δικαστήριο την
κήρυξε παράνοµη ως «πολιτική απεργία» που απαγορεύεται,
επειδή –λέει- στρέφεται ενάντια σε τροπολογία σε νοµοσχέδιο
που συζητείται στη Βουλή, άρα κατά των κοινοβουλευτικών θεσµών και οδηγεί σε νόθευση της δηµοκρατίας. Εκεί έχουν καταλήξει τα πράγµατα, και ας το σκεφτούµε όλοι αυτό πάρα πολύ
καλά...
Καλούµε τον κύριο Υπουργό να αποσύρει την τροπολογία της
ντροπής. Αν δεν το κάνει, θα καταθέσουµε αίτηµα για ονοµαστική ψηφοφορία. Για να µην έχουµε παρεξηγήσεις, όταν αναφερόµαστε σε µεταβατικές ρυθµίσεις που οδηγούν στο κλείσιµο
των µικρών αεροδροµίων, ζητούµε από τον κύριο Υπουργό να
καταθέσει στην Ολοµέλεια τη µελέτη που εκπόνησε κατά παραγγελία της Κυβέρνησης διεθνές κονσόρτσιουµ µε τη συµµετοχή
της «LUFTHANSA CONSULTING». Σύµφωνα µε όλες τις πληροφορίες, αυτή η µελέτη κατέληξε ότι οικονοµικό ενδιαφέρον για
ιδιώτες έχουν τα έξι αεροδρόµια µε κίνηση πάνω από ένα εκατοµµύριο επιβάτες -Ηράκλειο, Ρόδος, Θεσσαλονίκη, Κέρκυρα,
Κως, Χανιά- ενώ υπάρχει µια ενδιάµεση κατηγορία αεροδροµίων,
αυτά που σήµερα συγκεντρώνουν ετησίως µεταξύ τριακοσίων χιλιάδων και ενός εκατοµµυρίου επιβατών, τα οποία, αν αναπτυχθούν, µπορούν και αυτά να γίνουν «ελκυστικά».
Το δεύτερο θέµα που κατέληξε είναι ότι είκοσι δύο αεροδρόµια θα πρέπει να κλείσουν. Ποια είναι αυτά; Ξέρουµε τα δεκατρία. Είναι εκείνα µε κίνηση κάτω από τριακόσιες χιλιάδες
επιβάτες: Σητεία, Ικαρία, Πάρος, Λέρος, Μήλος, Κύθηρα, Νάξος,
Κάλυµνος, Αστυπάλαια, Σύρος, Καστελόριζο, Κάσος, Σκύρος. Τα
υπόλοιπα εννέα προφανώς προέρχονται από την ενδιάµεση
οµάδα. Ας καταθέσει λοιπόν, τη µελέτη ο κύριος Υπουργός, ώστε
να ξέρουν οι Βουλευτές τι ακριβώς ψηφίζουν και οι τοπικές νησιωτικές κοινωνίες τι τους επιφυλάσσεται, όχι «στα µουλωχτά»
αλλά «στα ίσια», για να πάρουν και αυτές µε τη σειρά τους τα
µέτρα τους.
Και ας µην σπεύσει ο κύριος Υπουργός να µας πει ότι δεν προβλέπεται κλείσιµο των αεροδροµίων στην τροπολογία. Αν η ΑΕΔΙΠΑ, που συγκροτείται για να «κρατήσει» όσα αεροδρόµια δεν
ιδιωτικοποιηθούν, υπαγόταν στην ΥΠΑ, θα συνεχιζόταν η χρηµατοδότησή τους όπως γίνεται σήµερα, χωρίς να επιβαρύνεται δεκάρα ο κρατικός προϋπολογισµός. Τώρα, µαζί µε τα έξι
αεροδρόµια και όποια άλλα οδεύουν άµεσα προς ιδιωτικοποί-
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ηση, φεύγει προς τους ιδιώτες και το τέλος ανάπτυξης που εισπράττεται εκεί. Όµως, µόνο από τα έξι αεροδρόµια εισπράττεται το 60% των 55 εκατοµµυρίων ευρώ που η ΥΠΑ διοχετεύει στις
άγονες γραµµές. Πώς φροντίζει η τρικοµµατική Κυβέρνηση να
καλύψει αυτό το 60% που θα χρειαζόταν η ΑΕΔΙΠΑ, αν δεν είχε
και πρόσθετα έξοδα; Στην τροπολογία προβλέπεται χρηµατοδότηση από το αντίστοιχο τέλος των µικρών αεροδροµίων -που εισπράττεται έτσι και αλλιώς σήµερα- από τις εµπορικές εκµεταλλεύσεις των αεροδροµίων ευθύνης τους, που εισπράττεται έτσι
και αλλιώς σήµερα και που δεν µπορούν να επεκταθούν, γιατί
δεν υπάρχουν χώροι εµπορικής επέκτασης σε αυτά τα αεροδρόµια, και –προσέξτε- από «ειδικό τέλος που θα καταβάλλουν από
τα ιδιωτικοποιηµένα αεροδρόµια ή ο ιδιώτης που τα παίρνει ή οι
επιβάτες µέσω του εισιτηρίου τους». Αυτό το «ή», που είναι παγκόσµια πατέντα σε σχέδιο νόµου, σηµαίνει απλά ότι η Κυβέρνηση
δεν έχει µπει καν στον κόπο να κάνει συγκεκριµένη µελέτη για
να δει τι προκύπτει. Επιτρέψτε µας να έχουµε σοβαρές επιφυλάξεις για το αν ο επενδυτής των έξι αεροδροµίων θα δεχτεί να
πληρώνει για τα µικρά αεροδρόµια ή για το αν οι αεροπορικές
εταιρείες που στον καλοκαιρινό τουρισµό είναι όλες τσάρτερ χαµηλού κόστους, και είναι γνωστό ότι αυτές για µερικά σεντς αύξησης ανά εισιτήριο απλώς εγκαταλείπουν το αεροδρόµιο και
αλλάζουν προορισµό- ή αν πρόκειται να δεχτεί οποιαδήποτε αύξηση, µε την Ευρωζώνη µάλιστα σε ύφεση.
Ξέρετε την πικρή εµπειρία από το πρώτο ιδιωτικοποιηµένο αεροδρόµιο της χώρας, το «Ελευθέριος Βενιζέλος», που η κίνησή
του σε σχέση µε το Ελληνικό έπεσε στο 50%, καθώς η «HOCHTIEF» το µετάτρεψε, από άποψη τελών, στο ακριβότερο αεροδρόµιο της Ευρώπης, προκειµένου να βγάλει όσο γίνεται περισσότερα, όσο γίνεται πιο γρήγορα. Και αυτό το κατάφερε. Ξόδεψε
2,2 δισεκατοµµύρια για την κατασκευή του και εισέπραξε 4,5 δισεκατοµµύρια, ενώ το ελληνικό δηµόσιο δεν εισέπραξε ούτε τον
ΦΠΑ. Και τώρα το πουλάει, µαζί µε άλλα πέντε διεθνή αεροδρόµιά της.
Επειδή δεν έχω χρόνο, θα σας πω ότι προβλέπεται η ΑΕΔΙΠΑ,
σύµφωνα µε την τροπολογία, να δοθεί σε ιδιώτες, πράγµα που
σηµαίνει ότι θα επιβαρυνθεί ακόµη περισσότερο ο προϋπολογισµός.
Ταυτόχρονα, µε όλες τις διατάξεις περιθωριοποιούνται εξαιρετικά εξειδικευµένα και µε πολύχρονη εµπειρία διοίκησης και
διαχείρισης αεροδροµίων, µε διαρκή αξιολόγηση από τις πολύ
γνωστές ξένες διεθνείς οργανώσεις, χωρίς να επιβαρύνουν δεκάρα τον ελληνικό λαό, στελέχη της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας.
Επειδή ο λογαριασµός µετά τις ιδιωτικοποιήσεις των «εύρωστων» οικονοµικά αεροδροµίων, που οδεύουν στον καταστροφικό δρόµο του «Ελευθέριος Βενιζέλος», δεν βγαίνει για τα
υπόλοιπα, επειδή –όχι τυχαία- οι σύµβουλοι που προτείνουν το
κλείσιµο είκοσι δύο αεροδροµίων στη µελέτη τους τα αντιµετωπίζουν ως απλές οικονοµικές µονάδες και όχι ως αίµα και σπονδυλική στήλη της όλης οικονοµίας των νησιών, επειδή ό,τι µπαίνει
µέσα στο ΤΑΙΠΕΔ σύµφωνα µε το συστατικό του νόµο, που υπαγόρευσε η τρόικα, δεν ξαναβγαίνει και ό,τι δεν πουλιέται, κλείνει
και εκκαθαρίζεται –και όλα αυτά τα αεροδρόµια είναι σήµερα
µέσα στο ΤΑΙΠΕΔ- σας δηλώνουµε ότι θα παλέψουµε µε όλα µας
τα µέσα, µαζί µε τον εργαζόµενο ελληνικό λαό: για να µην ιδιωτικοποιηθούν τα µεσαία αεροδρόµια. Για να µην κλείσουν τα
µικρά. Για ένα µεγάλο δηµόσιο αερολιµένα στην Αθήνα. Για αεροδρόµια σε όλη τη χώρα, δηµόσια εργαλεία ανάπτυξης των τοπικών κοινωνιών. Και για το κλείσιµο του ΤΑΙΠΕΔ, που κρατάει
σήµερα παράνοµα εγκλωβισµένο σε κατεύθυνση ξεπουλήµατος
ή εκκαθάρισης το σύνολο των αεροδροµίων της χώρας και ένα
πολύ µεγάλο ακόµα µέρος του πλούτου της, «διασφαλίζοντας
έτσι ταυτόχρονα την ασφάλεια και την ανεξαρτησία της χώρας»,
καθώς µέσα «στη φάκα» που έχει πιαστεί η τρικοµµατική Κυβέρνηση φαίνεται να ξεχνάει ότι τα αεροδρόµια έχουν και αυτήν την
πλευρά, της ανεξαρτησίας και της ασφάλειας της χώρας.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Κι εµείς ευχαριστούµε.
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Το λόγο έχει ο κ. Γεωργιάδης.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η παρούσα νοµοθετική πρωτοβουλία της Κυβερνήσεως εντάσσεται ακριβώς στο πλαίσιο της
φιλοσοφίας της εποχής και της Κυβερνήσεώς µας, για να µπορέσουµε να κάνουµε τις επενδύσεις σε αυτήν τη χώρα πραγµατικότητα, για να µπορέσουµε να ξεπεράσουµε τις αγκυλώσεις
του παρελθόντος και να µπορέσουµε να αντιµετωπίσουµε όλο
αυτό το αρνητικό προς την επιχειρηµατικότητα πνεύµα, το οποίο
υπήρχε στη χώρα µας εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
Υπό την έννοια αυτή, κύριε Υπουργέ, είναι επαινετή η σηµερινή
νοµοθετική πρωτοβουλία, κυρίως διότι η συγκεκριµένη παρέµβαση την οποία κάνει ως προς το θέµα της εγγυητικής επιστολής, η συγκεκριµένη παρέµβαση την οποία κάνει ως προς τη
µείωση της γραφειοκρατίας µε την ίδρυση αυτής της γραµµατείας, που θα συγκεντρώνει όλη τη διαδικασία των αδειοδοτήσεων και η παρέµβαση που κάνει µε την έκδοση της πολυάδειας
είναι πολύ σηµαντικές νοµοθετικές παρεµβάσεις, για τις οποίες
όλοι µας συζητούσαµε εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Όλοι µας
διαρκώς σε αυτό το Κοινοβούλιο αναφερόµασταν στην ανάγκη
να έρθουν επιτέλους στο ελληνικό Κοινοβούλιο αυτές οι συγκεκριµένες νοµοθετικές παρεµβάσεις, για να απλοποιηθεί η διαδικασία. Τώρα, επιτέλους, αυτό γίνεται πραγµατικότητα.
Θα ήθελα όµως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να σταθώ και
λίγο στο εξής: Κάθε επενδυτικός νόµος, όσο καλά γραµµένος
και να είναι, όσο εύκολος και να είναι, όσο φιλικός προς τον επενδυτή και να είναι, δεν θα µπορέσει να αποδώσει αν το σύνολο
της κοινωνίας µας δεν αποφασίσει να υποστηρίξει αυτό το
πράγµα που λέγεται «επιχειρηµατικότητα», αυτό το πράγµα που
λέγεται «επενδύσεις».
Θα φέρω δυο συγκεκριµένα παραδείγµατα από την επικαιρότητα, γιατί θέλω να τεκµηριώσω, κύριε Υπουργέ, το πόσο δύσκολο τελικά σε αυτήν τη χώρα είναι να γίνει µια επένδυση.
Παράδειγµα πρώτο: η περίπτωση του Χρυσωρυχείου στις
Σκουριές Χαλκιδικής. Έρχεται µια ξένη εταιρεία, αγοράζει µια
ελληνική εταιρεία και προχωράει για να κάνει την επένδυση.
Βλέπω απέναντι και τον κ. Δριβελέγκα που είχε τις ενστάσεις
του και θα του απαντήσω.
Σε κάθε πολιτισµένη χώρα, όταν έχουν διαφωνίες κάποιοι µε
µια πράξη –είναι θεµιτές- ποιος αποφασίζει στο τέλος; Το δικαστήριο αποφασίζει.
Τι έχει γίνει σε αυτήν τη χώρα; Αφήνουµε µια ολόκληρη περιοχή να σπαράσσεται σε συνθήκες εµφυλίου πολέµου. Αφήνουµε την εικόνα της χώρας µας να διασύρεται, ως µια χώρα
στην οποία µπορούν οι χ κουκουλοφόροι να εµποδίζουν τον οποιονδήποτε ξένο επενδυτή.
Προσέξτε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τη λεπτοµέρεια: Προ
δυο εβδοµάδων υπήρχε η διαφωνία για το αν η επένδυση αυτή
βλάπτει ή όχι το περιβάλλον. Είναι θεµιτή η διαφωνία γι’ αυτούς
που ανησυχούν. Ουδεµία αντίρρηση. Προσέφυγαν εις το Συµβούλιο της Επικρατείας. Βγαίνει το Συµβούλιο της Επικρατείας
και δικαιώνει την εταιρεία. Και λέει το Συµβούλιο της Επικρατείας: «ναι, δεν θα υπάρχει βλάβη στο περιβάλλον, παρά µόνο
αµελητέα και οι περιβαλλοντικές µελέτες είναι ισχυρές».
Με συγχωρείτε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αφ’ ης στιγµής
έχει αποφανθεί η Κυβέρνηση, έχει αποφανθεί η Βουλή, έχει αποφανθεί η διοίκηση, έχει αποφανθεί η Περιφέρεια και έχει αποφανθεί και το Συµβούλιο της Επικρατείας, είναι δυνατόν να
συνεχίζουµε να συζητάµε για το αν θα ολοκληρωθεί µια επένδυση ή όχι;
Όσους νόµους κι αν ψηφίσετε, κύριε Υπουργέ, πρέπει να εξασφαλίσετε σε αυτήν τη χώρα ότι η νοµοθεσία θα τηρείται και ότι
στο τέλος, όσο και να διαφωνούν κάποιοι, θα επικρατεί ο ελληνικός νόµος.
Θα µπορούσε να πει το Συµβούλιο της Επικρατείας: όχι, βλάπτει το περιβάλλον η επένδυση. Σε αυτήν την περίπτωση θα
έπρεπε να σταµατήσει η επένδυση. Αφ’ης στιγµής όµως υπήρξε
ολοκλήρωση όλων των σχετικών διαδικασιών, είναι δυνατόν να
συνεχίζουµε να συντηρούµε µια συζήτηση;
Ερωτώ τους κυρίους συναδέλφους: Ο ξένος επενδυτής που

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

θέλουµε να προσελκύσουµε στη χώρα για να πέσει επιτέλους η
ανεργία, όταν βλέπει ότι ο προηγούµενος επενδυτής αφού πλήρωσε µελέτες, αφού πλήρωσε δικηγόρους, αφού πλήρωσε όλες
τις διαδικασίες κι αφού κέρδισε στα δικαστήρια δεν µπορεί παρ’
όλα αυτά να ολοκληρώσει την επένδυσή του, πώς θα περιµένουµε
να έρθει να επενδύσει µε όσο καλούς νόµους κι αν ψηφίζετε;
Παράδειγµα δεύτερο, η περίπτωση του Ελληνικού, για να µη
φανεί ότι µιλάω µόνο για θέµατα πέρα από τη δική µου εκλογική
περιφέρεια. Μιλάει η Ελλάδα εδώ και χρόνια -από εποχής Σουφλιά ακόµα- για το πώς θα αξιοποιήσουµε την περιοχή του Ελληνικού. Πολύ ωραία. Τα τελευταία χρόνια αυτό έχει γίνει πολύ
µεγάλο θέµα, λόγω της οικονοµικής κρίσης που διανύουµε.
Μα, πριν «αλέκτωρ φωνήσαι τρεις» προσφεύγουν στο Συµβούλιο της Επικρατείας. Θα µου πείτε ότι έχουν το δικαίωµα. Ουδεµία αντίρρηση. Εδώ, έρχεται όµως, η κοινωνία, η οποία θα πρέπει
να αποφασίσει στ’ αλήθεια. Κι εµείς, ως εκφραστές της κοινωνίας, έχουµε ευθύνη σε αυτό.
Θέλουµε τελικά να έχουµε επενδύσεις σε αυτήν τη χώρα ή δεν
θέλουµε; Γιατί αν σε κάθε επένδυση που γίνεται, σηκώνονται εκατόν δεκατρείς –το νούµερο το λαµβάνω από εκείνους που προσέφυγαν κατά της διπλής αναπλάσεως του Βοτανικού µε την
περίπτωση Βωβού- και σταµατάνε κάθε επένδυση…
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΔΕΛΑΣ:… (Δεν ακούστηκε)
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Αυτός ο κύριος χρεοκόπησε λόγω αυτής της ιστορίας. Εσείς τον χρεοκοπήσατε. Εσείς
που µε ρωτάτε, εσείς τον χρεοκοπήσατε!
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΔΕΛΑΣ: Περίµενε να δει το χρήµα.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Προσέξτε, ποιο είναι το
πρόβληµα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, γιατί δεν το έχετε καταλάβει ακριβώς. Όταν ο ξένος επενδυτής βλέπει ότι µια µεγάλη
εταιρεία -παραδείγµατος χάρη, ο Βωβός- αξιοποιώντας ένα νόµο
του ελληνικού κράτους, ψηφισµένο µάλιστα µε αυξηµένη πλειοψηφία, τελικά, όχι µόνο δεν κατάφερε να κάνει την επένδυση,
αλλά χρεοκόπησε, έλα πείσε µετά εσύ τον χ επενδυτή ότι µπορεί
οποιαδήποτε ελληνική κυβέρνηση να του εξασφαλίσει οποιοδήποτε ευνοϊκό, σταθερό επιχειρηµατικό περιβάλλον, για να µπορεί
να κάνει την επένδυσή του.
Στην πραγµατικότητα, µε τον τρόπο που η κοινωνία µας φέρεται στους επενδυτές, διώχνουµε κάθε ξένη επένδυση από αυτήν
τη χώρα. Κι ενώ από τη µια, ειδικά ο ΣΥΡΙΖΑ πολεµάει κάθε ξένη
επένδυση σε αυτήν τη χώρα, την υπόλοιπη µισή µέρα «κλαίγεται»
–λέει- για την άνοδο της ανεργίας.
Μα, πώς γίνεται να είστε εκείνοι που φωνάζουν για την άνοδο
της ανεργίας και ταυτόχρονα να πολεµάτε κάθε ξένη επένδυση,
όπου διώχνοντάς τις αυξάνετε την ανεργία; Αυτό πραγµατικά,
µόνο ο ΣΥΡΙΖΑ µπορεί να το απαντήσει.
Δίνω ένα παράδειγµα πολιτικής διγλωσσίας, κύριε Υπουργέ,
επειδή ανέφερα το θέµα της Χαλκιδικής. Το 2003 όταν χρεοκόπησε η τότε εταιρεία «TVX» –ο κ. Παπαδηµούλης µπορεί να το
θυµάται ως παλαιός στο Συνασπισµό- ο τότε Πρόεδρος του Συνασπισµού της Αριστεράς και της Προόδου κ. Νίκος Κωνσταντόπουλος –πατήρ της γνωστής κυρίας- πήγε εις τις Σκουριές
Χαλκιδικής, µπήκε µέσα στα µεταλλεία και µε τη στάµπα από
πάνω «Συνασπισµός της Αριστεράς και της Προόδου» εγκαλούσε
την τότε κυβέρνηση γιατί δεν έβρισκε λύση ώστε να µην κλείσει
το χρυσωρυχείο. Και µας έκανε, ο τότε Συνασπισµός, µια ολόκληρη οµιλία για το πόσο σπουδαία είναι η επένδυση του χρυσωρυχείου, για το ότι δεν πρέπει να σταµατήσει να λειτουργεί το
χρυσωρυχείο, για το πόσο κακό είναι να χάσουν τη δουλειά τους
οι άνθρωποι.
Το ίδιο κόµµα, για πολιτικούς και µόνο λόγους, έρχεται δέκα
χρόνια µετά και λέει τα ακριβώς ανάποδα από αυτά που έλεγε
δέκα χρόνια πριν. Με συγχωρείτε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
µε αυτόν τον τρόπο ποτέ δεν θα έχουµε ξένες επενδύσεις, ποτέ
δεν πρόκειται να πέσει η ανεργία, όσο καλούς νόµους κι αν φέρνει
η Κυβέρνηση. Και στην προκειµένη περίπτωση, πράγµατι, αυτός
είναι ένας εξαιρετικά καλός νόµος και εύχοµαι να λειτουργήσει.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΙΒΕΛΕΓΚΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, µπορώ να έχω το
λόγο επί προσωπικού;
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Παρακαλώ, κύριε
Δριβελέγκα, ποιο είναι το προσωπικό;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΙΒΕΛΕΓΚΑΣ: Θέλω ένα λεπτό και για την αποκατάσταση της αλήθειας.
Άκουσα τον αγαπητό συνάδελφο να αναφέρεται στο όνοµά
µου, σε σχέση µε την επένδυση των µεταλλείων χρυσού και να
µιλάει για τις ενστάσεις, τις οποίες ποτέ δεν έκρυψα εδώ και χρόνια. Και επιχειρηµατολόγησε λέγοντας ότι βγήκε απόφαση του
Συµβουλίου της Επικρατείας.
Κύριε Γεωργιάδη, δεν είστε ενηµερωµένος. Δεν υπάρχει καµµία απόφαση του Συµβουλίου της Επικρατείας για το θέµα των
Σκουριών, δηλαδή εκείνης της περιοχής που είναι για εγκατάσταση λειτουργίας των µεταλλείων χρυσού. Αυτή η απόφαση
που βγήκε δεν έχει καµµία σχέση µε την επένδυση αυτή. Επειδή
χρόνια ασχολούµαι, είναι στην περιοχή της Ολυµπιάδας και αναφέρεται για δύο στρέµµατα και όχι για τα χιλιάδες στρέµµατα
του χρυσού. Για δύο στρέµµατα, εκεί έχει βγει η απόφαση, που
δεν έχει –επαναλαµβάνω- καµµία, µα καµµία σχέση µε τη λειτουργία της επένδυσης του χρυσού.
Σε ό,τι αφορά το τι γίνεται µε αυτήν, αν είναι ή δεν είναι καλή
για το περιβάλλον –και τελειώνω µε αυτό- να σας παραπέµψω
στην επένδυση που κάνει η ίδια εταιρεία στην Τουρκία, όπου έχει
πάρει την έγκριση του εκεί δικαστηρίου. Και βεβαίως, τώρα ανακαλεί η Τουρκία την άδεια λειτουργίας των µεταλλείων χρυσού,
για την καταστροφή που έχει επιφέρει ήδη στο περιβάλλον εκείνης της περιοχής.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Ευχαριστούµε,
κύριε Δριβελέγκα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία, τριάντα δύο µαθητές και µαθήτριες και τρεις εκπαιδευτικοί από το Γυµνάσιο Πελοπίου Ηλείας.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Ο Υπουργός κ. Κωνσταντίνος Χατζηδάκης έχει το λόγο για δεκαοκτώ λεπτά.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων): Κύριε
Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πέρα από το οµόθυµο
χειροκρότηµα για τους µαθητές, φαντάζοµαι ότι υπάρχει και οµόθυµη αντίληψη στην Αίθουσα για το ότι η ανάπτυξη, ιδιαίτερα σε
αυτήν την κρίσιµη φάση, είναι το µεγάλο ζητούµενο. Όµως, η
ανάπτυξη δεν διατάσσεται ούτε είναι θέµα καλών προθέσεων
ούτε θέµα ευχών και προσευχών, αλλά συγκεκριµένων πολιτικών.
Και θέλω να ξεκινήσω την τοποθέτησή µου µε δύο βασικές παραδοχές που πρέπει να κάνουµε, έτσι ώστε να «µην βάλουµε το
κάρο µπροστά από το άλογο» και να καταλήξουµε σε ανορθόδοξα σχήµατα, τα οποία δεν θα οδηγήσουν πουθενά.
Πρώτη παραδοχή είναι ότι ανάπτυξη στο γκρεµό και στο κενό
δεν γίνεται. Δεν θα µπορούσε να γίνει. Γι’ αυτό το λόγο και τα τελευταία χρόνια µε τη µεγάλη κοινωνική ένταση, αλλά και µε την
πολιτική αστάθεια και στο τέλος µε την απειλή της εξόδου της
χώρας από την Ευρωζώνη, κανείς επενδυτής, ξένος ή Έλληνας,
δεν συζητούσε σοβαρά να επενδύσει στην Ελλάδα. Και αυτή
ήταν η προσπάθεια αυτής της Κυβέρνησης, της τρικοµµατικής
Κυβέρνησης υπό τον Πρωθυπουργό Αντώνη Σαµαρά, τους πρώτους µήνες της διακυβέρνησης, να καταλήξουµε δηλαδή σε µια
συµφωνία µε το Eurogroup και το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο,
προκειµένου η προσπάθειά µας να έχει µια βάση στήριξης, να
µπορούµε να προχωρήσουµε, αποκαθιστώντας σταδιακά την εµπιστοσύνη προς την ελληνική οικονοµία. Γι’ αυτό το λόγο πήραµε
και πολύ δύσκολα µέτρα, ακριβώς επειδή ξέραµε ότι η εναλλακτική επιλογή ήταν ο γκρεµός, όπως φάνηκε, νοµίζω ξεκάθαρα,
και µε την περίπτωση της Κύπρου, το τι θα συνέβαινε εάν δεν κατέληγε και η Κύπρος σε µια συµφωνία.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αυτό δεν είναι ένα θεωρητικό
σχήµα. Θέλω να σας καταθέσω κάποιες προσωπικές εµπειρίες
σε αυτό. Θυµάµαι την περίπτωση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας
Επενδύσεων. Παρά τις καλές προθέσεις του Προέδρου της -δεν
έχω καµµία αµφιβολία γι’ αυτό- η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύ-
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σεων µέχρι τον Νοέµβριο είχε δώσει στην Ελλάδα εννιά εκατοµµύρια ευρώ, όλο το χρόνο. Από τον Νοέµβριο µέχρι τον Δεκέµβριο, µετά τη συµφωνία στο Eurogroup, έδωσε ένα δισεκατοµµύριο ευρώ. Εποµένως, όλα αυτά δεν είναι θεωρίες.
Όπως δεν είναι θεωρία και αυτό που θα σας πω τώρα, σε
σχέση µε τους αυτοκινητοδρόµους, που αναφέρθηκε προηγουµένως ο συνάδελφος κ. Μαρκόπουλος. Επειδή η διαπραγµάτευση έχει ξεκινήσει από τον Αύγουστο και εµπλέκονται σαράντα
τρεις τράπεζες από όλο τον κόσµο, θέλω να σας πω ότι µέχρι και
τον Νοέµβριο η συζήτηση ήταν παραπάνω από δύσκολη µαζί
τους, διότι ασφαλώς µέχρι τότε η Ελλάδα «κρεµόταν από µία
κλωστή» και θα ήταν εξαιρετικά δύσκολο, τράπεζες από τη Γερµανία, από την Ιρλανδία, από την Πορτογαλία, να έρθουν και να
επενδύσουν στην Ελλάδα για τους αυτοκινητόδροµους, µε
όλους τους κινδύνους που θεωρούσαν εκείνες ότι υπήρχαν.
Αντιθέτως, από εκεί και πέρα, τα πράγµατα πάνε πολύ καλύτερα στις διαπραγµατεύσεις και γι’ αυτό το λόγο είµαστε στην
τελική ευθεία αυτήν την ώρα. Σε ένα εξαιρετικά δύσκολο σχέδιο
οι αυτοκινητόδροµοι έχουν σταµατήσει για δύο χρόνια τώρα.
Όµως, θεωρούµε πως σήµερα πια είµαστε στην τελική ευθεία και
πως η Κυβέρνηση θα κρατήσει τη δέσµευσή της ότι µέσα στον
Απρίλιο θα µπουν µπουλντόζες στους αυτοκινητόδροµους. Αυτό
είναι πολύ σηµαντικό, διότι θα δηµιουργηθούν πρώτα απ’ όλα είκοσι πέντε χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας, µόνο για τα έργα αυτά
καθαυτά, αλλά παράλληλα η επανεκκίνηση των αυτοκινητοδρόµων έχει ένα συµβολισµό, διότι την ίδια στιγµή θα συµβολίσει την
επανεκκίνηση της ελληνικής οικονοµίας.
Το επόµενο βήµα προς την πλήρη αποκατάσταση της εµπιστοσύνης απέναντι στην ελληνική οικονοµία θα είναι η ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών. Ακούσατε τις δηλώσεις του Διοικητή της
Τραπέζης της Ελλάδος, ο οποίος είπε ότι µέχρι το τέλος Μαΐου
θα έχει ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία. Και αυτό δεν έχει λογιστική σηµασία για τα βιβλία των τραπεζών. Είναι σηµαντικό για
την εµπιστοσύνη απέναντι στις ελληνικές τράπεζες και απέναντι
στην ελληνική οικονοµία, γιατί το τραπεζικό µας σύστηµα θα ξεκινήσει να λειτουργεί οµαλά και αυτό θα αλλάξει το κλίµα, θα έχει
πολλαπλασιαστικά αποτελέσµατα. Εποµένως, δουλέψαµε όλο
αυτόν τον καιρό και δουλεύουµε για να µπει µια βάση στην πορεία για την ανάπτυξη.
Η δεύτερη παραδοχή που πρέπει να κάνουµε είναι πως πρέπει
να εγκαταλείψουµε τα δόγµατα που µας ταλάνισαν τόσο καιρό,
διότι σε µεγάλο βαθµό είχε γίνει πιστευτό από πολλούς ότι µπορεί να γίνει ανάπτυξη χωρίς επενδυτές, να γίνουν επενδύσεις
χωρίς επενδυτές, να έχουµε επιχειρήσεις χωρίς επιχειρηµατίες
και να στηριχθούµε σε µια πολιτική καλών προθέσεων για να πετύχουµε αυτό που θέλουµε.
Στην πραγµατικότητα, δεν έχουµε να ανακαλύψουµε την πυρίτιδα, έχουµε να διδαχθούµε από καλές πρακτικές προηγµένων
ευρωπαϊκών και άλλων χωρών, προκειµένου να γίνουµε πράγµατι
µια χώρα φιλική στην επιχειρηµατικότητα. Και γι’ αυτό αυτή η Κυβέρνηση έχει κάνει µια βασική παραδοχή, πως αυτή την ώρα από
το δηµόσιο δεν µπορούµε να δηµιουργήσουµε νέες θέσεις εργασίας. Μπορούν να δηµιουργηθούν µόνο από τον ιδιωτικό
τοµέα και γι’ αυτό πρέπει να κάνουµε ένα άνοιγµα στην υγιή επιχειρηµατικότητα.
Αυτή είναι η πραγµατική κοινωνική πολιτική σήµερα. Κάθε
άλλη πολιτική εκτινάσσει ακόµη περισσότερο την ανεργία και την
ανεργία των νέων. Το δηµόσιο µετά βίας εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του. Άρα, στον ιδιωτικό τοµέα πρέπει να στραφούµε για
να βρούµε επενδυτές και επενδύσεις. Και δεν θα τους βρούµε
επειδή απλά και µόνο το επιθυµούµε, αλλά επειδή έχουµε ένα
πλέγµα πολιτικής φιλικό στην επιχειρηµατικότητα. Αυτό είναι που
επιδιώκουµε να κάνουµε µε αυτό το νοµοσχέδιο. Αυτή είναι η κατεύθυνση του Πρωθυπουργού, αυτή είναι η κατεύθυνση της Κυβέρνησης και δεν πρόκειται σε αυτό το ζήτηµα να «βάλουµε νερό
στο κρασί µας».
Έχοντας πει αυτά, θέλω να σηµειώσω πως το νοµοσχέδιο που
συζητούµε για τη διαµόρφωση ενός φιλικού επιχειρηµατικού περιβάλλοντος, ο επενδυτικός αναπτυξιακός νόµος ουσιαστικά, δεν
είναι ένα νοµοσχέδιο που έρχεται να γκρεµίσει. Έρχεται να χτίσει.
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Δεν ήρθαµε να πούµε -ο κ. Μηταράκης, εγώ, όλοι οι άλλοι εµπλεκόµενοι σ’ αυτό το νοµοσχέδιο- ότι εµείς έχουµε την εξ αποκαλύψεως αλήθεια και διαγράφουµε ό,τι θετικό υπήρχε στο
παρελθόν. Αντιθέτως, ερχόµαστε να χτίσουµε σε όλα τα θετικά.
Άλλωστε, ήµουν Τοµεάρχης της Νέας Δηµοκρατίας, όταν µε κατεύθυνση του Προέδρου τότε της Νέας Δηµοκρατίας, του Αντώνη Σαµαρά, στηρίξαµε το νόµο για το fast track. Στηρίξαµε το
νόµο για τις περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις. Στηρίξαµε µία σειρά
από θετικές παρεµβάσεις, οι οποίες όµως δεν έπιασαν τόπο,
διότι υπήρχε ακριβώς αυτό το κλίµα της κοινωνικής έντασης και
της πολιτικής αστάθειας.
Ερχόµαστε, λοιπόν, να κρατήσουµε όλα τα θετικά. Και έχοντας
κάνει διάλογο µε την επιχειρηµατική κοινότητα, µε τους υποψήφιους επενδυτές, µε κάθε ενδιαφερόµενο και φυσικά µε τους φορείς του επιχειρηµατικού κόσµου στην Ελλάδα, ερχόµαστε να
καταθέσουµε ένα νοµοσχέδιο που διορθώνει ατέλειες και κάνει
ένα άνοιγµα στην επιχειρηµατικότητα, γιατί µας ενδιαφέρει µε
αυτόν τον τρόπο να δηµιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας. Δεν
είναι αυτοσκοπός η στήριξη της επιχειρηµατικότητας. Ο βασικός
σκοπός είναι να περιοριστεί η ανεργία, ιδιαίτερα των νέων παιδιών. Και αυτό πρέπει να είναι ξεκάθαρο. Αυτή είναι, λοιπόν, η
φιλοσοφία αυτού εδώ του νοµοσχεδίου.
Θα µου επιτρέψετε τώρα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να
κάνω µερικές παρατηρήσεις για επιµέρους διατάξεις του νοµοσχεδίου, που είτε συζητήθηκαν είτε δεν συζητήθηκαν, αλλά εγώ
τις θεωρώ σηµαντικές. Θα αναφερθώ σε τέσσερα-πέντε ζητήµατα: στο πλαίσιο για τις στρατηγικές επενδύσεις, σε τροποποιήσεις του υφιστάµενου επενδυτικού νόµου, στο νοµικό πλαίσιο
για τα υδατοδρόµια, στο παραλιακό µέτωπο της Αττικής, στα περιφερειακά αεροδρόµια και στις παρεµβάσεις που κάνουµε στο
ΕΣΠΑ µε τις τροπολογίες που κατατίθενται.
Ως προς τις στρατηγικές επενδύσεις: Πρέπει να υπογραµµίσουµε ακόµα µια φορά πως κάνουµε κάτι αυτονόητο µεν, αλλά
που δεν υπήρχε µέχρι τώρα. Δηµιουργούµε µε τη Γενική Διεύθυνση Στρατηγικών Επενδύσεων µία κεντρική αδειοδοτική αρχή,
στην οποία µαζεύονται οι υπάλληλοι όλων των συναρµόδιων
Υπουργείων, για να µην χάνουµε χρόνο. Αυτό το έλεγε σχεδόν
κάθε υποψήφιος επενδυτής που ασχολείτο µε το ελληνικό δηµόσιο. Δεν το κάναµε τόσο καιρό. Αλλά προσέξτε: Το δηµόσιο δεν
υπάρχει για να υπηρετεί τον εαυτό του. Το δηµόσιο υπάρχει για
να υπηρετεί την ανάπτυξη και τους Έλληνες πολίτες. Αυτό, λοιπόν, το αυτονόητο τώρα νοµοθετείται.
Επίσης, λαµβάνοντας υπόψη τις καθυστερήσεις, που µέχρι
τώρα έχουν καταγραφεί, σε περίπτωση υπέρβασης των προθεσµιών του νόµου δίνεται η δυνατότητα έκδοσης άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας για τις στρατηγικές επενδύσεις από τον
Υπουργό. Αν καθυστερεί η Δηµόσια Διοίκηση, τέλος χρόνου. Ο
νόµος θέτει τις προθεσµίες. Από κει και πέρα, θα υπάρχει αδειοδότηση, όπως γίνεται σε πολλές άλλες χώρες, τηρουµένων βεβαίως των διατάξεων της κείµενης περιβαλλοντικής πολεοδοµικής νοµοθεσίας και των ειδικών καθεστώτων. Πρέπει, όµως, να
βάλουµε µία διαχωριστική γραµµή µε το κακό παρελθόν.
Διευρύνουµε, επίσης, το θεσµό των ΕΣΧΑΔΑ, των Ειδικών Σχεδίων Χωρικής Ανάπτυξης για το δηµόσιο και στον ιδιωτικό τοµέα,
έτσι ώστε αν υπάρχουν µεγάλες στρατηγικές επενδύσεις από
πλευράς πολεοδοµικής ή για διευκόλυνση, η οποία υπάρχει για
το δηµόσιο όταν θέλει να κάνει τέτοιου είδους επενδύσεις, να γίνεται και για τον ιδιωτικό τοµέα.
Να αναφέρω κάτι άσχετο µε το συγκεκριµένο θέµα, που πρέπει όµως να σχολιαστεί από τη δική µου πλευρά: Άκουσα κάποιες
παρατηρήσεις για την Εκκλησία, ότι δηλαδή γίνεται κάποια ευνοϊκή µεταχείριση της Εκκλησίας. Ποια είναι η ευνοϊκή µεταχείριση της εκκλησίας; Ότι δίνουµε τη δυνατότητα στην Εκκλησία
της Ελλάδος και της Κρήτης για ακίνητα, που της ανήκουν, να
τα αναπτύξει; Τι πρέπει να κάνουµε; Να ακούσω την αντιπρόταση. Δεν µιλάµε για αβέβαιο ιδιοκτησιακό καθεστώς. Και γι’
αυτό το λόγο, για να µην υπάρχει καµµία διαφωνία και καµµία ένσταση, τροποποιήσαµε και την αρχική διάταξη. Θα σας παρακαλούσα, εάν υπάρχει κάποια ένσταση, να τεκµηριωθεί, όχι όµως
µε το φαντασιακό µας, αλλά µε βάση το κείµενο που έχουµε
µπροστά µας. Το ίδιο, βεβαίως, ισχύει και ως προς την τήρηση
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των κανόνων του περιβάλλοντος. Ό,τι ισχύει για τον όποιο επενδυτή, αυτό ισχύει και για την Εκκλησία.
Περνάω στις τροποποιήσεις του επενδυτικού νόµου. Θέλω να
σταθώ σε δύο. Γίνονται και άλλα, αλλά δεν έχω τον χρόνο να τα
αναπτύξω όλα.
Η πρώτη είναι ότι προβλέπεται πως µπορεί να προκαταβάλλεται έως και το 100% του ποσού επιδότησης κατά την έναρξη της
επένδυσης µε κατάθεση εγγυητικής επιστολής. Γιατί; Για να αντιµετωπίσουµε το ζήτηµα της ρευστότητας. Δίνουµε τη δυνατότητα αυτής της ευέλικτης ρύθµισης, προκειµένου να υπάρχει
µεγαλύτερη κινητικότητα, µεγαλύτερη ευελιξία και για τους επενδυτές και για τις τράπεζες. Παράλληλα, για να µην είναι µόνο η
Δηµόσια Διοίκηση αυτή που θα διαχειρίζεται τις επενδύσεις, για
«να κόψουµε δρόµο» και για να πάµε πιο γρήγορα, δίνουµε τη
δυνατότητα για ανάθεση ελέγχων των επενδυτικών σχεδίων σε
πιστοποιηµένους φορείς υπό προϋποθέσεις και µε διαδικασία
που θα προβλεφθούν σε υπουργική απόφαση, ώστε να υποστηριχθούν οι αρµόδιες υπηρεσίες. Αν δεν θέλεις να πας µε το δηµόσιο, αν φοβάσαι ότι θα µπλέξεις µε το δηµόσιο, για τον άλφα
ή βήτα λόγο, µπορείς να πας και αλλού, σε πιστοποιηµένο
φορέα, να προχωρήσεις γρηγορότερα και να τελειώσεις την
επένδυσή σου. Είναι κινήσεις, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
απλής λογικής.
Περνάω τώρα σε άλλες επιµέρους ρυθµίσεις του νοµοσχεδίου
ή της τροπολογίας.
Στα υδατοδρόµια: Με τις ρυθµίσεις αυτές, που σήµερα συζητάµε, αντιµετωπίζονται κενά που υφίστανται στο ισχύον νοµοθετικό πλαίσιο, ώστε να καταστεί δυνατή η αδειοδότηση υδατοδροµίων σε µόνιµη βάση. Υπάρχει ένα προσωρινό καθεστώς από
το 2005 και υπάρχει προσωρινή άδεια λειτουργίας σε δεκατρία
υδατοδρόµια. Ορισµένοι επενδυτές έχουν εκδηλώσει το ενδιαφέρον τους γι’ αυτά. Ο συγκεκριµένος τοµέας µπορεί να καλύψει
κάποιες ανάγκες και για τον τουρισµό µας και για τα νησιά. Λαµβάνοντας, λοιπόν, υπόψη τις παρατηρήσεις τους, ερχόµαστε και
απλοποιούµε το σύστηµα της αδειοδότησης. Κυρίως, όµως, θεσµοθετούµε ένα µόνιµο σύστηµα για τα υδατοδρόµια. Νοµίζω
ότι και αυτό θα έχει τη συµβολή του στην προσπάθεια της Ελλάδας να ξεκολλήσει από το τέλµα και να πάει µπροστά.
Θα ήθελα τώρα να κάνω µία αναφορά στο παραλιακό µέτωπο.
Η προσπάθεια που κάνουµε στο παραλιακό µέτωπο είναι να
έχουµε ένα συγκροτηµένο σχέδιο ανάπλασης και ανάπτυξης του
παραλιακού µετώπου της Αττικής. Τι θα συµβεί, αν δεν το κάνουµε; Αυτό που έχει συµβεί σε πολύ µεγάλη έκταση σε όλη τη
χώρα: καταπατήσεις και άναρχη δόµηση. Θέλουµε, λοιπόν, το
κράτος να παρέµβει και να κάνει την ανάπτυξη του παραλιακού
µετώπου, µε όρους φιλικούς στο περιβάλλον και µε συντεταγµένο τρόπο. Ειλικρινά, διερωτώµαι γιατί υπάρχει αυτή η αντίδραση. Είναι φιλική τοποθέτηση απέναντι στο περιβάλλον να
αφήσουµε τα πράγµατα έτσι όπως είναι και να πηγαίνει ο κάθε
καταπατητής, όπως γίνεται δυστυχώς σχεδόν σε όλη την Περιφέρεια Αττικής και να συνεχίζει τις µέχρι σήµερα αθέµιτες πρακτικές; Μια τάξη προσπαθούµε να βάλουµε. Πραγµατικά, θα
καλούσα όλες τις πτέρυγες της Βουλής να στηρίξουν ειδικά
αυτές τις διατάξεις.
Τελειώνω µε δύο επιµέρους παρατηρήσεις για τα περιφερειακά αεροδρόµια, την ΥΠΑ και για το ΕΣΠΑ. Θα επανέλθω αύριο
στη συζήτηση επί των τροπολογιών, αλλά θέλω να ξεκαθαρίσουµε µερικά πράγµατα.
Για την ΥΠΑ και για τα περιφερειακά αεροδρόµια τι κάνουµε;
Πρώτα απ’ όλα -ήταν και η δέσµευση της χώρας- προχωρούµε
σε συµβάσεις παραχώρησης για τα περιφερειακά αεροδρόµια,
στα οποία µπορεί να γίνουν συµβάσεις παραχώρησης. Ανακοινώσαµε µαζί µε το ΤΑΙΠΕΔ, το Ταµείο Αποκρατικοποιήσεων, ότι
θα προχωρήσουµε µε δύο συστάδες. Δεν είµαστε πρωτοπόροι.
Το έχουν κάνει οι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες. Πρόσφατα,
η Πορτογαλία τελείωσε τη διαδικασία –εµείς τώρα την ξεκινάµεπροχωρώντας µε µία συστάδα. Όλα τα αεροδρόµια της Πορτογαλίας σε µία συστάδα. Εµείς, για λόγους ανταγωνισµού, επιλέξαµε να πάµε σε δύο. Ακολουθούµε, λοιπόν, την πεπατηµένη των
άλλων ευρωπαϊκών κρατών.
Δεύτερον, όσον αφορά την ΥΠΑ, ακριβώς επειδή δεν θα είναι
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όλα τα αεροδρόµια έτσι όπως ήταν µέχρι τώρα, δηλαδή και µε
δηµόσια διαχείριση –πάλι δηµόσια θα παραµείνουν, αλλά µε
ιδιώτη διαχειριστή- δίνουµε στην ΥΠΑ ένα ρυθµιστικό ρόλο. Λέµε
ότι άλλο η εµπορική δουλειά και άλλο η ρυθµιστική. Αυτό νοµίζω
ότι είναι αυτονόητο και σύµφωνο µε τους κοινοτικούς κανονισµούς. Τρίτον, λέµε ότι τα αεροδρόµια όπου θα παραµείνει το
δηµόσιο, όχι µόνο ιδιοκτήτης αλλά και διαχειριστής, δηλαδή τα
µικρά αεροδρόµια –της Λέρου, του Καστελόριζου, κ.λπ.- θα
υπάρχει ένας δηµόσιος φορέας που θα τα διαχειρίζεται.
Πού είναι το µεµπτόν; Τι θέλετε; Να τα αφήσουµε χωρίς καµµία ρύθµιση; Αυτονόητο δεν είναι;
Προβλέπουµε, επίσης, τη διάταξη, µε την οποία θα χρηµατοδοτείται αυτός ο φορέας από τα άλλα αεροδρόµια, τα οποία θα
έχουν κέρδη. Αυτό είναι το µεγάλο και φοβερό έγκληµα, το
οποίο δήθεν διαπράττει αυτή η Κυβέρνηση, η οποία τόσο πολύ
αιφνιδίασε! Τα έχουµε παρουσιάσει ως σκέψεις από το περασµένο καλοκαίρι, έχουµε συζητήσει µε τους συνδικαλιστές της
ΥΠΑ -και εγώ ο ίδιος µετείχα σε µία συζήτηση, πέραν των συζητήσεων που έχει κάνει ο Γενικός Γραµµατέας και η Διοικήτρια
της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας- τα παρουσιάσαµε σε συνέντευξη Τύπου πριν από είκοσι µέρες και απλώς τα καταθέτουµε µε µορφή τροπολογίας, διότι είναι και µνηµονιακή
υποχρέωση της χώρας και δεν έχουµε και κανένα λόγο να δηµιουργήσουµε γι’ αυτό το ζήτηµα µια εµπλοκή µε την τρόικα. Αυτό
είναι όλο.
Τελειώνω µε το ΕΣΠΑ. Όσον αφορά το ΕΣΠΑ, λοιπόν, αφού
πραγµατικά σας πω αυτά που θα σας πω, θα ήθελα να µου εξηγήσει, όποιος καταψηφίσει, για ποιο λόγο καταψηφίζει. Με το
ΕΣΠΑ τι κάνουµε; Τροποποιούµε κατά βάση παλιές νοµοθετικές
διατάξεις, οι οποίες δεν επέτρεπαν να προχωρήσουν γρήγορα
τα πράγµατα. Κάνουµε απλοποιήσεις, κυρίως στο θέµα των
απαλλοτριώσεων, όπου είµαστε η ακριβότερη χώρα στην Ευρώπη και τα χρήµατα τα πληρώνουν οι Έλληνες φορολογούµενοι, διότι δεν τα καλύπτει το ΕΣΠΑ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είπε:
«Είστε η ακριβότερη χώρα, δεν καλύπτω παρά ένα ελάχιστο
ποσό». Ερχόµαστε, λοιπόν, να περιορίσουµε ουσιαστικά τις αποζηµιώσεις σε συνεννόηση και µε το Υπουργείο Δικαιοσύνης και
να επιταχύνουµε τις διαδικασίες, για να ξεµπλοκάρουν τα έργα,
να πάνε πιο γρήγορα.
Όποιος θέλει να πάµε αργά και να πληρώνουµε πολλά λεφτά,
δικαιούται ασφαλώς να καταψηφίσει αυτήν τη διάταξη. Όµως,
δεν καταλαβαίνω, ειλικρινά, πώς από το τίποτα ορισµένες φορές
δηµιουργούνται θέµατα. Έχουµε αρκετά προβλήµατα σ’ αυτήν
τη χώρα.
Ας µην προσθέτουµε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, και άλλα
µόνοι µας, από το κεφάλι µας. Δεν το αντέχει η χώρα. Τα κόµµατα από ένα σηµείο και πέρα δεν έχουν τη σηµασία που είχαν
παλιότερα. Έχουµε τις διαφορές µας. Θα τις έχουµε. Όµως, η
πατρίδα µας δεν είναι σε συνηθισµένες περιστάσεις. Πρέπει, λοιπόν, όλοι να «βάλουµε πλάτη» κρατώντας τις διαφορετικές µας
απόψεις να ξεπεράσουµε αυτήν τη φουρτούνα, να πάµε σ’ ένα
ασφαλές λιµάνι. Δεν θα είναι επιτυχία αυτής της Κυβέρνησης, θα
είναι επιτυχία της χώρας και σ’ αυτήν τη χώρα ζούµε όλοι. Γι’
αυτήν τη χώρα πρέπει να αγωνιστούµε.
Αυτό επιδιώκουµε να κάνουµε µ’ αυτό το νοµοσχέδιο, να βάλουµε µία βάση για την ανάπτυξη, µια βάση για τις επενδύσεις,
να αντιµετωπίσουµε την ανεργία. Γι’ αυτό καλώ πραγµατικά όλες
τις πτέρυγες της Βουλής να στηρίξουν αυτή µας την προσπάθεια.
Σας ευχαριστώ πολύ
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Κι εµείς ευχαριστούµε τον κύριο Υπουργό.
Ο κ. Παπαδηµούλης έχει το λόγο.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µιλάτε για ανάπτυξη, µε αφορµή τη συζήτηση του παρόντος νοµοσχεδίου, την
ώρα –για να επανέλθουµε στην πραγµατικότητα, από την εικονική πραγµατικότητα, στην οποία µας «βυθίσατε»- που έχετε «βυθίσει» τη χώρα και την κοινωνία στη µεγαλύτερη ύφεση που έχει
ζήσει ποτέ.
Μετράµε ήδη αθροιστικά ύφεση της τάξης του 25%, µεγαλύ-
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τερη από την ύφεση που γνώρισε η χώρα στον Β’ Παγκόσµιο Πόλεµο, µεγαλύτερη από την ύφεση που γνώρισε στο κραχ η οικονοµία των Ηνωµένων Πολιτειών, γατί το πρόγραµµά σας, που το
εφαρµόζετε, είναι το µνηµόνιο νούµερο 1, νούµερο 2, νούµερο
3, που σκοτώνει την ανάπτυξη.
Μιλάτε για την καταπολέµηση της ανεργίας, την ώρα που µε
την πολιτική που ακολουθείτε –«καρµπόν» οι Κυβερνήσεις Παπανδρέου, Παπαδήµου, Σαµαρά- έχετε τριπλασιάσει την ανεργία
και είµαστε πρώτοι στην ανεργία και στο σύνολο και στους νέους
και στους µακροχρόνια ανέργους.
Γιατί; Διότι επιµένετε στη γραµµή του «ναι σε όλα» στο µνηµόνιο της πρόσδεσης στο «δόγµα Μέρκελ», που διαλύει και την ελληνική κοινωνία και την ελληνική οικονοµία, αλλά διαλύει και τον
ευρωπαϊκό Νότο και απειλεί µε διάλυση και την ευρωζώνη.
Αυτή την ώρα αυτό που χρειάζεται –και παρακαλώ, κύριε
Υπουργέ, να παρακολουθείτε τους οµιλητές και όχι το συνάδελφό σας από το κόµµα σας- µετά απ’ αυτήν τη ζηµιά που έχει
προκαλέσει η πολιτική σας τρία χρόνια τώρα, είναι να παρουσιάσετε ένα ελληνικό σχέδιο ανασυγκρότησης και ανάπτυξης, το
οποίο θα αντικαταστήσει αυτό το καταστροφικό µνηµόνιο.
Για να συνδέσουµε αυτά που συζητούµε τώρα γενικώς και αορίστως µε την επικαιρότητα, αύριο έρχεται η τρόικα, αφού σας
άφησε ένα εικοσαήµερο να «µουλιάσετε», µελετώντας το τελεσίγραφό της, που έχει νέα µέτρα µέσα. Αποτελεί νέο επεισόδιο
στο σίριαλ της καταστροφής και του φαύλου κύκλου, όπου τα
προηγούµενα µέτρα προκαλούν ύφεση, υστέρηση εσόδων,
έκρηξη των κοινωνικών ανισοτήτων και για τη διόρθωση των αποκλίσεων απαιτούνται νέα µέτρα.
Εσείς δεν ήσασταν που λέγατε ότι δεν θα πάρετε νέα µέτρα,
ότι αποφασίστηκε µε το τρίτο µνηµόνιο, αυτό είναι; Τι είναι η συνέχιση και η παράταση του «χαρατσιού», κύριε Χατζηδάκη, και
το 2013; Επειδή ακούσαµε και µαθήµατα για την ανάγκη να τηρούνται οι νόµοι και να σεβόµαστε τις αποφάσεις του Συµβουλίου της Επικρατείας, δεν είπε το Συµβούλιο της Επικρατείας
οριακά ότι αυτό είναι νόµιµο, υπό την προϋπόθεση της προσωρινότητας και ότι λήγει τον Δεκέµβριο του 2012; Η ιδέα να παραταθεί το «χαράτσι» και το 2013 δεν «κουρελιάζει» την απόφαση
του Συµβουλίου της Επικρατείας; Δεν παραβιάζει το νόµο που
εσείς ψηφίσατε; Δεν επιτείνει µια αδικία σε βάρος της µικρής και
µεσαίας ιδιοκτησίας;
Εξηγήστε µου µε όρους ανάπτυξης και κοινωνικής δικαιοσύνης γιατί δεκαέξι χιλιάδες πεντακόσιες ογδόντα offshore εταιρείες, που κατέχουν τα ακριβότερα ακίνητα στη χώρα, το 2012
πλήρωσαν 345.000 ευρώ φόρο µόνο –δικά σας στοιχεία είναιενώ η µικρή και µεσαία ιδιοκτησία πλήρωσε µόνο για το «χαράτσι» της ΔΕΗ, χωρίς τα ΤΑΠ και τα ΜΑΠ, 2 δισεκατοµµύρια ευρώ.
Πού είναι η φορολογική δικαιοσύνη;
Άκουσα προχθές και τον κ. Προβόπουλο, τον κεντρικό τραπεζίτη της χώρας, να λέει: «Πρέπει να συνεχιστεί το «χαράτσι» και
το 2013 και θα γίνει γιατί αλλιώς θα επιβληθούν νέοι φόροι». Από
πού και ως πού, µε ποια αρµοδιότητα ο κ. Προβόπουλος εξαγγέλλει µέτρα κυβερνητικής πολιτικής; Και το νοµιµοποιούν αυτό
σιωπούντες και ο κ. Σαµαράς και ο κ. Βενιζέλος και ο κ. Κουβέλης, οι οποίοι, κατά τα άλλα, θα µαζευτούν σήµερα να συζητήσουν τι θα πουν µε την τρόικα.
Διαβάζω ότι θα συζητήσουν αν θα γίνει ανασχηµατισµός, ποιος
θα µπει, ποιος θα βγει, ποιοι θα αλλάξουν καρέκλες. Μα, νοµίζετε
ότι αυτό ενδιαφέρει τον ελληνικό λαό µε τέτοια ανεργία, µε τέτοια φτώχια, µε τέτοια ύφεση; Δεν θα έπρεπε αυτά να τα συζητάµε στη Βουλή;
Η τρόικα ζητάει νέες απολύσεις, σε µία κοινωνία που έχει ήδη
ενάµισι εκατοµµύριο ανέργους. Λέει ότι εµφανίζεται µε την πολιτική, που µαζί συναποφασίζετε και εφαρµόζετε, µια «µαύρη
τρύπα» στα έσοδα και, εποµένως, απαιτούνται και νέα µέτρα.
Αυτά βοηθάνε την ανάπτυξη;
Έρχοµαι στο νοµοσχέδιο και σας λέω ότι πριν ενάµιση χρόνο,
κύριε Χατζηδάκη, ψηφίστηκε ο αναπτυξιακός ν. 3908/2011, που
και αυτός –αν ακούγατε τότε τις οµιλίες των εισηγητών που τον
ψήφισαν- θα έκανε όλα αυτά τα ωραία που τώρα µας είπατε κι
εσείς, θα έφερνε την ανάπτυξη, τις θέσεις εργασίας, το φιλικό
επενδυτικό κλίµα. Κι ερχόσαστε τώρα και φέρνετε έναν καινού-
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ριο νόµο.
Σας ερωτώ: Πού είναι η αποτίµηση γι’ αυτόν τον νόµο, τον ν.
3908, για τα fast tracks, για το «Invest in Greece», για τα λεφτά
που δόθηκαν όλα αυτά τα χρόνια από διάφορους πόρους για τη
δηµιουργία επενδύσεων, θέσεων εργασίας κ.λπ.; Πού είναι;
Έχετε φέρει µια αποτίµηση για να µας πείτε τι δούλεψε, τι δεν
δούλεψε, τι αλλάζει;
Επίσης, απαντήστε µας γιατί τα κριτήριά σας είναι µόνο το µέγεθος, το ύψος της επένδυσης και οι πιθανολογούµενες θέσεις
εργασίας που θα δηµιουργήσουν και δεν υπάρχει πουθενά η
προτίµηση, το σχέδιο, η αξιοποίηση του συγκριτικού πλεονεκτήµατος; Όπως σας είπε και ο εισηγητής µας, πώς εξοµοιώνετε
ένα πάρκινγκ µε µια επένδυση στον τοµέα της υψηλής τεχνολογίας, όταν έχουµε µια αποτυχία στο πώς αξιοποιήθηκαν οι πόροι
όλα αυτά τα χρόνια;
Με βάση δικούς µας υπολογισµούς, από τον νόµο του 2004
δόθηκαν 9 δισεκατοµµύρια. Τα περισσότερα απ’ αυτά πήγαν σε
τουρισµό, επενδύσεις σε εφοδιαστικές αλυσίδες εµπορίου και
ένα σχεδιασµό πολύ πρόχειρο για την ανάπτυξη ΑΠΕ κυρίως στα
φωτοβολταϊκά, µε πολύ υψηλά εγγυηµένες τιµές, που τώρα τις
αθετείτε, τις αναιρείτε, τις κόβετε, δηµιουργώντας ένα τεράστιο
πρόβληµα και πληρώνουν οι καταναλωτές όλους αυτούς τους
σχεδιασµούς.
Έχει µετρήσει ποτέ το ελληνικό δηµόσιο τις θέσεις εργασίας
και όλα αυτά που εµφανίζετε ως θετικά; Παραδείγµατος χάριν,
το 100% της προκαταβολής για να υπάρξει ρευστότητα, τα έχετε
αντιπαραβάλει και συγκρίνει, από πλευράς συν και πλην, µε τα
«κουφάρια» που άφησαν άλλοι επενδυτικοί σας νόµοι –δικοί σας
και του ΠΑΣΟΚ- στη Θράκη από ανθρώπους, οι οποίοι πήραν το
χρήµα, έστησαν την επιχείρηση και µόλις τελείωσε το έτοιµο
χρήµα και δούλεψε η επένδυση µε τις υπερτιµολογήσεις, το
έσκασαν ή µετάφεραν την επιχειρηµατική τους δραστηριότητα
σε γειτονικές βαλκανικές χώρες;
Υπάρχουν φαινόµενα γραφειοκρατίας και διαφθοράς στην
αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων, στο ποιος ναι και ποιος
όχι; Πριν από λίγο καιρό «ξηλώθηκαν», γιατί πιάστηκαν µε τα
λεφτά στο χέρι –«µε τη γίδα στην πλάτη», λέει ο λαός- κάποιοι
από τους υπαλλήλους της περίφηµης διεύθυνσης και εξαγγέλθηκαν εξυγιαντικές προσπάθειες.
Το νοµοσχέδιο αυτό κάνει καµµία προσπάθεια να αξιολογήσει
την προηγούµενη εµπειρία; Παίρνει µέτρα; Πώς είστε βέβαιος
ότι η δηµιουργία µιας υπερσυγκεντρωτικής υπερδιεύθυνσης,
που την ονοµάζετε Ενιαία Αδειοδοτική Αρχή, δεν θα συγκεντροποιήσει και τα φαινόµενα διαφθοράς και διαφάνειας; Πώς; Τι
κάνει το νοµοσχέδιο για να αντιµετωπίσει αυτό το θέµα;
Χρειάζεται πλαίσιο, αλλά πρέπει να είναι κάπως στοχευµένο,
έτσι ώστε να υπηρετεί ένα σχέδιο, που να αξιοποιεί συγκριτικά
πλεονεκτήµατα της χώρας, σε ποιους τοµείς έχει νόηµα να επενδύσουµε και άρα να στρέψουµε, να διευκολύνουµε, να ενθαρρύνουµε επενδύσεις και αυτό το σχέδιο δεν υπάρχει.
Χρειάζεται απλοποίηση, µείωση της γραφειοκρατίας και όλα
αυτά εσείς τα αντιµετωπίζετε, υπερενισχύοντας την εξουσία του
Υπουργού. Δεν έχω καµµία προσωπική διάθεση να αµφισβητήσω
τη δική σας ακεραιότητα, αλλά καταλαβαίνετε ότι εδώ χτίζουµε
νόµους. Εσείς σήµερα είστε, αύριο δεν είστε και κανείς δεν έχει
«το κοκαλάκι της νυχτερίδας».
Θέλω να πω και κάτι ακόµη. Για τα άρθρα και τις τροπολογίες
θα µιλήσουµε αύριο, αλλά αυτή η µεθοδολογία να µας φέρνετε
την Παρασκευή τροπολογίες που είναι ολόκληρα νοµοσχέδια –
αν βάλετε όλες µαζί τις τέσσερις υπουργικές τροπολογίες είναι
το µισό νοµοσχέδιο- είναι απαράδεκτη! Και δεν σας το λέµε µόνο
εµείς, ως κόµµα της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, σας το είπαν
και Βουλευτές που στηρίζουν την τρικοµµατική Κυβέρνηση. Να
τα αποσύρετε, να τα πάρετε πίσω και να συζητηθούν όπως πρέπει, όχι «στην τούρλα» και µε βιαστικές διαδικασίες.
Υπάρχουν θέµατα, κύριε Υπουργέ. Υπάρχουν θέµατα που αφορούν την ουσία. Όταν συζητούµε εδώ γενικά, ακούω και τις οµιλίες του κυρίου Πρωθυπουργού –όταν σπανίως έρχεται στη
Βουλή- που λέει ότι πρέπει να ενισχύσουµε εξαγωγικούς κλάδους που υπάρχουν ή να επενδύσουµε σε καινούριους εξαγωγικούς κλάδους, να υποκαταστήσουµε εισαγωγές, να
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επενδύσουµε στη γεωργία, την ενέργεια, την ποιοτική διατροφή,
τη µεταποίηση µικρής κλίµακας, ένα άλλο είδος τουρισµού, που
να µην είναι απλώς για τους τρεις µήνες «ήλιος-θάλασσα-µνηµεία», αλλά να συνδέεται και µε την τοπική παραγωγή.
Όλα αυτά πώς µπαίνουν στο επενδυτικό νοµοσχέδιο που εσείς
µας παρουσιάζετε; Πού υπάρχουν αυτά τα κριτήρια; Το µόνο που
έχετε είναι µέγεθος, ύψος της επένδυσης και πιθανολογούµενη,
αλλά χωρίς µηχανισµούς που να µπορούν να την αξιολογήσουν
-δεκαετίες τώρα δεν την αξιολογεί κανείς- απασχόληση που θα
δηµιουργήσουν.
Το µόνο που κάνετε είναι να δώσετε τη δυνατότητα στον κ. Μηταράκη να πει ότι και αυτός επί των ηµερών του ψήφισε ένα νέο
αναπτυξιακό νόµο, ο οποίος θα προστεθεί στον αναπτυξιακό
νόµο, τον οποίο είχε ψηφίσει ο κ. Χρυσοχοΐδης και τον αναπτυξιακό νόµο που είχε ψηφίσει ο προκάτοχος του κ. Χρυσοχοΐδη
και ο προκάτοχος του προκατόχου και ο κ. Τσοχατζόπουλος,
γιατί και αυτός ήταν κάποτε Υπουργός Ανάπτυξης κ.λπ..
Σε αυτήν τη χώρα έχουµε γεµίσει αναπτυξιακούς νόµους, το
«ράβε-ξήλωνε», που οδηγεί και σε µία απουσία σταθερότητας
κανόνων και πλαισίου και δίπλα σε αυτά υπάρχει και το εξής
θέµα: Μέσα σε ένα υφεσιακό περιβάλλον -χωρίς φοροταξικούς
κανόνες, χωρίς φορολογικό νόµο, χωρίς φοροταξικό πλαίσιο,
χωρίς χρήσεις γης, χωρίς σαφείς κανόνες- µπορεί να υπάρξει η
δυνατότητα να αξιοποιηθούν επενδυτικές δυνατότητες από οποιοδήποτε σχήµα: δηµόσιες επενδύσεις, µεικτές, ιδιωτικές, κοινωνικός τοµέας; Πώς θα γίνουν αυτά, όταν έχουµε την αποτυχία
των προηγούµενων;
Εσείς είπατε προηγουµένως –και το περάσατε πάρα πολύ εύκολα- «ψηφίσαµε το fast track, γιατί είµαστε εποικοδοµητικοί ως
Αξιωµατική Αντιπολίτευση τότε, αλλά δεν δούλεψε για άλλους
λόγους». Τι εγγυάται ότι τώρα αυτό που µας παρουσιάζετε θα
δουλέψει, όταν στηρίζεται στην ίδια ακριβώς φιλοσοφία;
Η φιλοσοφία αυτή είναι να τα παρακάµπτουµε όλα, να τα διευκολύνουµε όλα, να τα υπερσυγκεντροποιούµε όλα, να δίνουµε
όλα τα λεφτά στους µεγάλους, την ώρα που ζούµε σε µία οικονοµία, που όχι µόνο µαστίζεται από ύφεση, αλλά που πάρα πολλοί άνθρωποι που θέλουν να κάνουν µία επένδυση και δεν είναι
µεγάλη ή πολύ µεγάλη, προσκρούουν στο ότι δεν έχουν πρόσβαση ούτε στον τραπεζικό δανεισµό ούτε στα «κονέ» των κυκλωµάτων, που εγκρίνουν τα επενδυτικά σχήµατα.
Επειδή διάφορα ακούστηκαν και για διαπλοκή από κόµµατα
και εκπροσώπους κοµµάτων, που είναι βουτηγµένοι «µέχρι το µεδούλι» στη διαπλοκή και το έχουν πληρώσει αυτό µε µία κατάφωρη λαϊκή αποδοκιµασία, θα τους έλεγα «στο σπίτι του
κρεµασµένου δεν µιλάνε για σχοινί».
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Ευχαριστούµε κι
εµείς.
Το λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ κ.
Χρυσοχοΐδης.
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Επειδή είναι µία εβδοµάδα όπου η επικαιρότητα είναι γύρω
από την επίσκεψη της τρόικας και αναδεικνύονται πάλι τα κεντρικά οικονοµικά ζητήµατα της χώρας, στα οποία αναφέρθηκε
προηγουµένως ο κ. Παπαδηµούλης, ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, θα ήθελα να πω ότι εδώ και τρία χρόνια, όσο
βιώνουµε την κρίση, έχουν εµφανιστεί δύο τύπου µετά Χριστόν
προφήτες ή δύο τύπου Κασσάνδρες: οι Κασσάνδρες εξωτερικού
και οι Κασσάνδρες εσωτερικού.
Διάσηµοι νοµπελίστες, έγκυροι αρθρογράφοι, διεθνείς «τζογαδόροι», επιχειρηµατολογώντας στοιχηµάτιζαν υπέρ της εξόδου της χώρας από το ευρώ και τα επιχειρήµατα αυτών τα
µετέφεραν οι εσωτερικές Κασσάνδρες µέσα στη χώρα. Και επινοούσαν διαρκώς, όπως επινοούν και σήµερα, νέους κινδύνους
και επικαλούνται, δυστυχώς, κινδύνους για τη χώρα, οι οποίοι ουδέποτε την ακούµπησαν, καθώς και νέα µέτρα. Οι ίδιοι µε τις θέσεις τους έχουν αποδείξει ότι δεν έχουν απολύτως καµµία
ουσιαστική θέση πάνω στην κρίση που µαστίζει αυτήν τη χώρα.
Πριν από είκοσι µέρες ακούσαµε τον Πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ στο
Λονδίνο να διακηρύσσει ότι το ευρώ είναι το εθνικό µας νόµισµα
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και µετά, πριν από λίγες, ελάχιστες µέρες, ο υπεύθυνος και επίσηµος εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ είπε ότι δεν είναι ταµπού το
ευρώ.
Θέλω να πω ότι όλοι αυτοί οι οποίοι διαρκώς επινοούν νέους
κινδύνους και φοβίζουν τον λαό, διαψεύδονται συνεχώς, όπως
διαψεύστηκαν και πρόσφατα µε την περίπτωση της Κύπρου, καλώντας τους Κύπριους πολιτικούς και τον κυπριακό λαό να πουν
«όχι», λέγοντας έτσι ναι στην καταστροφή. Μάλιστα, την ίδια
στιγµή απηύθυναν µηνύµατα στους Έλληνες πολίτες ότι οι καταθέσεις τους δεν είναι ασφαλείς στις ελληνικές τράπεζες, αγνοώντας ή θέλοντας να αγνοούν τη µεγάλη και υπεύθυνη
προσπάθεια που έκαναν οι ελληνικές κυβερνήσεις µέχρι σήµερα
για να διασφαλίσουν πλήρως τις καταθέσεις των Ελλήνων πολιτών στις ελληνικές τράπεζες, µε αποτέλεσµα σήµερα να µην υφίστανται τέτοιο κίνδυνο.
Τώρα, λοιπόν, έχουµε καινούργια µέτρα, ανύπαρκτα ουσιαστικά, από την τρόικα. Έχουµε νέες απολύσεις, έχουµε πιέσεις
για ζητήµατα τα οποία δεν αφορούν καθόλου ούτε την τρόικα
ούτε τη χώρα. Αυτό δεν λέγεται πολιτική. Αυτό λέγεται διαρκής
κινδυνολογία, η οποία οδηγεί σε αδιέξοδα.
Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σε ό,τι αφορά
τον επενδυτικό νόµο, έχουµε µία πικρή εµπειρία από την εφαρµογή αναπτυξιακών νόµων στη χώρα από το 1975 µέχρι σήµερα.
Δυστυχώς, η προσπάθεια που έχει κάνει η ελληνική πολιτεία,
χρηµατοδοτώντας από τα αποθεµατικά και τη φορολογία του ελληνικού λαού τη στήριξη της ανάπτυξης στη χώρα, είναι αναντίστοιχη µε το αποτέλεσµα. Και τούτο, διότι υπήρχε ένα κρίσιµο
στοιχείο, το οποίο χαρακτήρισε όλη αυτή την προσπάθεια και
αυτό ήταν η λεγόµενη «επιδότηση».
Η επιδότηση είναι στρέβλωση ενάντια στην ανταγωνιστικότητα, ενάντια στην υγιή επιχειρηµατικότητα, ενάντια σε κάθε υγιή
προσπάθεια που µπορεί να κάνει η επιχειρηµατικότητα στη
χώρα, µε αποτέλεσµα να είναι τόσο µεγάλη και αναντίστοιχη η
προσπάθεια, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, που, πρώτον, ήταν
ελάχιστες οι θέσεις εργασίας που δηµιουργήθηκαν σε σχέση µε
τα τεράστια ποσά που διατέθηκαν και δεύτερον, ήταν τεράστιο
το χάσµα µεταξύ της προσπάθειας που έκανε η πολιτεία και του
τελικού αποτελέσµατος της ελληνικής οικονοµίας που έγινε µία
οικονοµία, όπως πολύ σωστά ειπώθηκε από όλους τους συναδέλφους, αντιπαραγωγική, εισαγωγική, εσωστρεφής και µη ανταγωνιστική.
Τα λέω όλα αυτά, γιατί πιστεύω ότι ο προηγούµενος αναπτυξιακός νόµος, αυτός πάνω στον οποίο γίνονται κάποιες βελτιώσεις και τροποποιήσεις αυτήν τη στιγµή, προέβλεψε ουσιαστικά
ένα καινούριο στοιχείο, που ήταν τα φορολογικά κίνητρα και η
µείωση των επιδοτήσεων.
Τις επιδοτήσεις πρέπει να τις κρατήσουµε, κατά τη γνώµη µου,
στη νεανική επιχειρηµατικότητα, στην καινοτοµική επιχειρηµατικότητα, στην επιχειρηµατικότητα των νέων σε ηλικία επιχειρηµατιών και στην επιχειρηµατικότητα των γυναικών. Η κλασική
επιχειρηµατικότητα πρέπει να στηρίζεται σε φορολογικά κίνητρα
και όχι σε επιδοτήσεις.
Αντιλαµβάνοµαι πλήρως ότι ζούµε σε µία περίοδο εξαιρετικά
κρίσιµη, όπου έχουµε ανάγκη και την τελευταία επένδυση. Όµως,
αυτό δεν πρέπει να µας ωθεί στο να στηρίξουµε αντιπαραγωγικές επενδύσεις.
Κλειδί για την επενδυτική προσπάθεια που πρέπει να κάνει η
χώρα –το είπε και ο Υπουργός προηγουµένως- είναι µια λέξη: η
εµπιστοσύνη. Ας µη γελιόµαστε.
Εµπιστοσύνη σηµαίνει, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι κερδίζουµε την εµπιστοσύνη, πρώτον, των ξένων επενδυτών που θέλουν να έρθουν στην Ελλάδα και έχουν κεφάλαια. Αυτή
προκύπτει από την πολιτική σταθερότητα, που είναι το πρώτο και
βασικό στοιχείο -αν µια χώρα είναι πολιτικά ασταθής, εκπέµπει
επιχειρηµατικούς κινδύνους και µεγάλα ρίσκα- και από τη σταθερή φορολογική πραγµατικότητα. Η Ελλάδα δεν µπορεί να γίνει
φορολογικός παράδεισος ούτε θέλουµε να γίνει κάτι τέτοιο ούτε
θα πάµε σε φορολογίες τύπου Βουλγαρίας και Ρουµανίας.
Όµως, από την άλλη πλευρά, έχουµε ανάγκη από µία σταθερότητα στο τι µήνυµα εκπέµπουµε σε σχέση µε τη φορολογική µας
νοµοθεσία, στο µήνυµα απονοµής δικαιοσύνης και στο µήνυµα
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ότι είµαστε µια ευνοµούµενη χώρα.
Τελευταία έχει τεθεί και το θέµα της φθηνής εργασίας. Πιστεύω ότι και ο πιο ακραίος καπιταλιστής σήµερα πια δεν µπορεί
να θέτει ως επιχείρηµα και ως κίνητρο για την επιχειρηµατικότητα τη φθηνή εργασία, για πάρα πολλούς λόγους και πάρα πολύ
–θα έλεγα- ωφελιµιστικούς λόγους. Είναι αστείο να συζητάµε σήµερα γι’ αυτό το ζήτηµα. Αυτό που µπορούµε να συζητήσουµε,
όµως, είναι η αύξηση της παραγωγικότητας, οι τεχνολογίες, η
ανταγωνιστικότητα και τελικώς, τι θέλουµε να κάνουµε στη χώρα
µας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω µία εµπειρία από την πρώτη
εφαρµογή του αναπτυξιακού νόµου σε ό,τι αφορά τη νεανική επιχειρηµατικότητα. Η πρώτη προκήρυξη που έγινε είχε ελάχιστες
δεκάδες σχέδια για γήπεδα 5x5 και καφετέριες και ελάχιστες παραγωγικές επενδύσεις. Κάτι σηµαίνει αυτό από µία νέα γενιά που
είναι καλά µορφωµένη, όπως ακούστηκε προηγουµένως, µε
υψηλά προσόντα, µία νέα γενιά που µπορεί –κατά τη γνώµη µουνα αλλάξει παράσταση για τα πράγµατα και αυτή είναι η δική µας
υποχρέωση.
Άρα, λοιπόν, ας µην ξανασκεφθούµε ότι στην Ελλάδα θα κάνουµε τέτοιου είδους ανάπτυξη, ας µην ξανασκεφθούµε ότι στην
Ελλάδα θα ξαναγεµίσουν οι πόλεις µας –τώρα που άδειασαν πιααπό πολυτελείς βιτρίνες εισαγόµενων πολυτελών αυτοκινήτων.
Αυτό ήταν καταστροφή. Είναι µία καταστροφή που βιώνει σήµερα ο τόπος. Και πρέπει να σκεφθούµε ότι στη θέση αυτών των
βιτρινών που άδειασαν θα µπουν βιοτεχνίες, µικρές οικογενειακές επιχειρήσεις, επιχειρήσεις από νέους ανθρώπους που θα
παράγουν, που θα δηµιουργούν, από ένα τεχνολογικό προϊόν
υψηλής ποιότητας και υψηλής τεχνολογίας, µέχρι ένα αγροτικό
προϊόν που θα µεταποιείται σε αυτήν την επιχείρηση.
Αυτός πρέπει να είναι ο στόχος µας. Μέσα από εκεί δηµιουργείται και αυξάνεται η αξία της εργασίας, η αξία της δηµιουργίας
και της παραγωγής και αυξάνεται η ανθρώπινη αξία συνολικά,
γιατί η εργασία είναι ανθρώπινη αξία, όπως και η παραγωγή και
όχι ο πολυτελής βίος της κατανάλωσης, που οδήγησε σε αλλοτρίωση και απώλεια των αξιών. Αυτή πρέπει να είναι η προσπάθειά µας, η οποία περνάει µέσα από τη νοµοθετική µας εργασία.
Πρέπει να δει κανείς αυτό που ζούµε τα τελευταία χρόνια στη
Μακεδονία, για παράδειγµα, την πιο παραγωγική περιοχή-περιφέρεια της χώρας και τη Θράκη, που είναι γεµάτη κουφάρια,
παρά το γεγονός ότι στη Θράκη δόθηκαν τεράστια κίνητρα, µεγάλες επιδοτήσεις, οι οποίες, όµως, αυτήν τη στιγµή δεν είναι τίποτα άλλο παρά τοίχοι εγκαταλελειµµένοι που προκαλούν θλίψη
στους άνεργους κατοίκους της περιοχής.
Σε ό,τι αφορά το ζήτηµα της γραφειοκρατίας και της παθογένειας που ακούστηκαν, εγώ νοµίζω ότι πρέπει να αρχίσουµε να
σκεπτόµαστε διαφορετικά σχετικά µε την καταπολέµηση της
γραφειοκρατίας και πώς το κράτος µας, οι υπηρεσίες µας θα γίνουν πιο φιλικές και θα υπηρετούν τις επενδύσεις και τους επενδυτές.
Πρέπει, λοιπόν, να σκεφθούµε διαφορετικά. Και τι εννοώ; Πρέπει να αποκεντρώσουµε τα πράγµατα, να αποκεντρώσουµε τις
διαδικασίες. Είναι καλό το one stop shop. Πιστεύω ότι είναι µία
λύση για τις µεγάλες, για τις ξένες επενδύσεις, για την υποδοχή
των ανθρώπων που έρχονται εδώ.
Όµως, σε επίπεδο περιφέρειας πρέπει να λειτουργήσουν αντίστοιχοι θεσµοί. Η Αυτοδιοίκησή µας Α’ και Β’ βαθµού πρέπει να
αντιληφθεί ότι µία από τις βασικές της αποστολές είναι η στήριξη
της επιχειρηµατικότητας, η ανάπτυξη, οι θέσεις εργασίας σε
κάθε περιοχή. Νοµίζω ότι αυτό πρέπει να αποτελέσει µία από τις
βασικές προτεραιότητες της πολιτικής ηγεσίας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πρέπει να συµφωνήσουµε, βέβαια, στο ρόλο του κράτους. Δεν υπάρχει λόγος, ολόκληρες υπηρεσίες να ασχολούνται µε την αξιολόγηση των επενδύσεων και
να γίνονται όλα αυτά που άκουσα προηγουµένως, πολύ σωστά,
και από πολλούς άλλους συναδέλφους. Δεν είναι δυνατόν να παρακολουθούν τις επενδύσεις χιλιάδες υπάλληλοι. Υπάρχουν πιστοποιηµένες εταιρείες, πιστοποιηµένοι ιδιώτες, που µε ελάχιστα
χρήµατα, χωρίς την επιβάρυνση των φορολογουµένων Ελλήνων,
µπορούν να κάνουν αυτήν τη δουλειά µε διαφάνεια…
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Μπορεί να παίρνουν και από

9980

αλλού αυτοί, όµως. Το σκάνδαλο της «SIEMENS» απέδειξε ότι
παίρνουν και από αλλού αυτοί καµµιά φορά.
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ: Υπάρχουν τρόποι και διαδικασίες
διαφανείς µε τις νέες τεχνολογίες που εξασφαλίζουν πλήρως τη
διαφάνεια, την πειστικότητα, την εχεµύθεια και ταυτόχρονα, την
αντικειµενική αξιολόγηση και εποπτεία των επενδύσεων. Το κράτος έχει µόνο ένα ρόλο, την εποπτεία της νοµιµότητας, τον
έλεγχο της νοµιµότητας και τίποτα παραπέρα.
Ας µην ξαναγυρίσουµε ποτέ πίσω! Ας µην ξαναγυρίσουµε πίσω
σε χιλιάδες υπαλλήλους, οι οποίοι παρακολουθούν τις επενδύσεις, ταλαιπωρούν τον εαυτό τους, ταλαιπωρούν τον κόσµο και
έτσι, γεννιούνται χιλιάδες ζητήµατα αδιαφάνειας και διαφθοράς.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Μου θύµισε ο συνάδελφος κ. Γιάννης Δριβελέγκας ότι αν
πραγµατικά θέλουµε, κύριε Υπουργέ, να λειτουργήσει αυτό το
σύστηµα της 100% προκαταβολής, θα πρέπει να δείτε λίγο την
πρόταση που έχει υποβάλει το ΠΑΣΟΚ µέσα από την τροπολογία
που κατέθεσε, η οποία νοµίζω ότι δίνει µία απάντηση στο πρόβληµα που εσείς θέλετε να λύσετε.
Τελειώνοντας, κύριε Υπουργέ -νοµίζω ότι αναφερθήκατε και
εσείς στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων- θέλω να αναφερθώ
σε ένα ζήτηµα, το οποίο και εγώ έχω βιώσει ως Υπουργός Ανάπτυξης µέσα από διαδικασίες απελπισίας, θα έλεγα, σε πιο δύσκολο χρονικό διάστηµα. Σήµερα τα πράγµατα είναι κάπως
καλύτερα.
Πρέπει να λύσουµε, λοιπόν, το θέµα του τραπεζικού συστήµατος. Η ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών επείγει. Κάθε καθυστέρηση σκοτώνει κάθε µέρα υγιείς επιχειρήσεις, χάνονται θέσεις
εργασίας.
Αυτή είναι η υψίστη προτεραιότητα της Κυβέρνησης και της
χώρας, να λύσουµε το τραπεζικό ζήτηµα. Δεν φτάνει µόνο η ανακεφαλαιοποίηση. Η χώρα χρειάζεται χρηµατοδότηση, κυρίες και
κύριοι συνάδελφοι, η οποία θα έρθει υπό την προϋπόθεση ότι
εµείς θα εκπέµπουµε διαρκώς σταθερότητα και εµπιστοσύνη.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Ευχαριστούµε και
εµείς τον κ. Χρυσοχοΐδη.
Το λόγο έχει ο κ. Ιορδάνης Τζαµτζής, Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας Δηµοκρατίας, για δώδεκα λεπτά.
ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΤΖΑΜΤΖΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, άκουσα µε µεγάλη προσοχή
όλους τους εισηγητές. Βεβαίως, δεν µπορώ να µην σταθώ κάνοντας κάποιες παρατηρήσεις και δίνοντας κάποιες απαντήσεις.
Άκουσα τον κ. Σταθάκη, ο οποίος τόνισε ότι ζούµε σε διαφορετική χώρα, λέγοντας ταυτόχρονα ότι έχει επέλθει η απόλυτη
φιλελευθεροποίηση της αγοράς. Εάν αυτό συνέβαινε, δεν θα
χρειαζόταν να προχωρήσουµε σε κανένα τέτοιο µέτρο. Μάλιστα
είπε ότι το µνηµόνιο απέτυχε, το fast track απέτυχε, οι επενδύσεις
απέτυχαν.
Αυτό που θέλω να τονίσω εγώ είναι πως αυτό το οποίο απέτυχε πραγµατικά ήταν η προσπάθεια του ΣΥΡΙΖΑ όλο αυτό τον
καιρό, αλλά και στις εκλογές που έγιναν να βγάλει έξω από την
Ευρωπαϊκή Ένωση και το ευρώ τη χώρα. Τότε πραγµατικά θα είχαµε τεράστιο, ουσιαστικό πρόβληµα.
Βεβαίως, αυτό το οποίο ισχυρίζεται ο ΣΥΡΙΖΑ και το άκουσα
από όλους είναι ότι η αναπτυξιακή ατζέντα του µνηµονίου δεν θα
πετύχει. Μιλάτε για τις στρατηγικές επενδύσεις, λέγοντας ότι
όλες αυτές οι επενδύσεις αντιµετωπίζονται ως ίσης σηµασίας,
χωρίς ιεράρχηση, χωρίς κριτήρια.
Αυτό που θέλουµε να ρωτήσουµε είναι το εξής: Έχετε κάποια
πρόταση; Θέλετε να µας προτείνετε κάποια ιεράρχηση, ποιες
επενδύσεις να εξαιρέσουµε και ποιες να βάλουµε µπροστά;
Πείτε το. Γιατί δεν το λέτε; Βεβαίως, σας αρέσει η σπέκουλα. Σας
αρέσει η σπέκουλα και φυσικά θέλετε απλά να πείτε κάποια
πράγµατα, γιατί γενικότερα δεν θέλετε να αποδεχθείτε ότι αυτό
το νοµοσχέδιο δίνει πραγµατικές λύσεις και δίνει ουσιαστικές δυνατότητες στους επενδυτές να έρθουν και να επενδύσουν στη
χώρα.
Άκουσα ακόµη τον κ. Αποστόλου να αναφέρεται σε χρυσό-
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βουλα και ταπιά. Είπε αυτό που είπα και παραπάνω ότι θα πρέπει
να καθοριστούν κριτήρια. Αναφέρθηκε, όµως, και σε ένα θέµα το
οποίο πραγµατικά βρίσκεται στα όρια. Δεν θέλω να πω τίποτα
παραπάνω, αλλά θα καταλάβετε µετά τι εννοώ. Είπε δηλαδή ο κ.
Αποστόλου ότι άρθρο του νόµου δίνει υπερεξουσίες στον
Υπουργό, ιδιαίτερα όσον αφορά τις αδειοδοτήσεις κ.λπ. και ο
Υπουργός, ο οποίος παίρνει αυτήν τη δυνατότητα να βοηθήσει
τις διαδικασίες, έχει υπερεξουσίες και «δεν ξέρουµε πού θα πάει,
αλλά εµείς δεν αµφισβητούµε» –είπε ο κ. Παπαδηµούλης «την
ακεραιότητα του Υπουργού».
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι από τον ΣΥΡΙΖΑ, αυτό που πρέπει να ξεκαθαρίσουµε είναι ένα. Πρέπει να ξέρετε ένα πράγµα
και να το ξεκαθαρίσετε µέσα σας πρώτα απ’ όλα: Εσείς ήσασταν
αυτοί οι οποίοι φέρατε εδώ κάνοντας παράπονα –ο κ. Τσίπραςτην υπόθεση της «DEUTSCHE AEOLIA», ζητώντας από το κράτος, µεµφόµενοι και κατηγορώντας το Υπουργείο, ότι δεν έχει
προχωρήσει τις διαδικασίες για να µπορέσει αυτή η επένδυση
να υλοποιηθεί στην Ελλάδα.
Από τη µία, λοιπόν, έχετε επιλεκτική προτίµηση σε επενδύσεις
συγκεκριµένες -να σας αναφέρω και την «ΕLDORADO GOLD»,
την επένδυση χρυσού, που µέχρι πρότινος τη φιλοξενούσατε,
την αγκαλιάζατε µέσα από την «Αυγή», αλλά σήµερα την έχετε
αποκηρύξει- και από την άλλη έχετε φτάσει σήµερα στο σηµείο
να εγκαλείτε τον Υπουργό, γιατί δεν λύνονται τέτοιου είδους
προβλήµατα.
Αυτό το οποίο θέλω να τονίσω είναι ότι εµείς δεν έχουµε πρόβληµα µε κανέναν απολύτως επενδυτή. Επιλεκτική προτίµηση σε
επενδυτές δεν υπάρχει. Αυτό που ενδιαφέρει την Κυβέρνηση,
αυτό που ενδιαφέρει τη Νέα Δηµοκρατία είναι να γίνει το σωστό,
αλλά να δηµιουργηθεί και εκείνο το φιλικό περιβάλλον, για να
µπορέσουν να προσελκυστούν επενδύσεις και φυσικά, µέσα από
τις επενδύσεις να δηµιουργηθούν θέσεις εργασίας, να υπάρξει
ανάπτυξη, να υπάρξει ανάκαµψη της οικονοµίας, να σταµατήσει
να υπάρχει φτώχεια και οι εργαζόµενοι να έχουν δουλειά.
Από εκεί και πέρα, αυτό το οποίο θέλω να τονίσω για τον ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα. Εµείς λέµε «όχι» στην τροµοκρατία. Αυτό το οποίο
κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ είναι µέσα από απειλές στελεχών του –το έχει
κάνει κατ’ επανάληψη- να προσπαθεί να τροµοκρατήσει επενδυτές, µε απειλές του τύπου: όταν θα έρθουµε στην κυβέρνηση, θα
σας δείξουµε εµείς και τότε θα τα πάρουµε πίσω αυτά που θα
σας δώσουν σήµερα, εµείς θα ανατρέψουµε την επένδυσή σας.
Αυτό που κάνετε είναι ολέθριο για τη χώρα. Δεν είναι ολέθριο
ούτε για τη Νέα Δηµοκρατία ούτε για σας. Είναι ολέθριο για τη
χώρα!
Από εκεί και πέρα, δεν ψηφίζετε τίποτα. Αµφισβητείτε τα
πάντα. Ξέρουµε πλέον, έχει γίνει κατανοητό για τον ΣΥΡΙΖΑ, ότι
και µία λίρα την ηµέρα να σας δίνουµε, «ναι» σε οτιδήποτε δεν
πρόκειται να πείτε. «Όχι» θα ψηφίζετε.
Επίσης, ακούγοντας και τους άλλους οµιλητές, θα ήθελα στον
κ. Κεγκέρογλου µόνο να πω ένα πράγµα. Δυστυχώς, την περίοδο
του ’80 κυνηγήθηκαν οι επενδύσεις, σε αντίθεση µετέπειτα επί
κυβέρνησης Σηµίτη, όπου το περιβάλλον ήταν τελείως διαφορετικό. Αυτό που πρέπει να δούµε είναι να µπορέσουµε να σταµατήσουµε να έχουµε κόµπλεξ ενοχής απέναντι στην επιχειρηµατικότητα. Ο σωστός επιχειρηµατίας προσφέρει στον τόπο.
Προσφέρει θέσεις εργασίας. Κανείς δεν είναι µε απατεώνες!
Αυτά πρέπει να τα ξεκαθαρίσουµε
Από την πλευρά των Ανεξάρτητων Ελλήνων το µόνο το οποίο
ουσιαστικά εκφράστηκε είναι γενικότερα µία φοβία και ακινησία:
να µην γίνει τίποτα.
Επίσης, άκουσα µε µεγάλη προσοχή την εισηγήτρια της Χρυσής Αυγής την κ. Ζαρούλια, η οποία εµέµφθη την επένδυση
«Costa Navarino» του µακαρίτη καπετάν Βασίλη Κωνσταντακόπουλου. Είπε ότι οι ξένοι επενδυτές µπορεί να φέρουν στην Ελλάδα ξένους εργαζοµένους.
Να το καταλάβω και ως θέµα ιδεολογίας και ως θέµα πολιτικής
τοποθέτησης ότι η Χρυσή Αυγή είναι εναντίον των ξένων επενδύσεων. Είναι, όµως, και εναντίον των ελληνικών επενδύσεων;
Μακάρι η Ελλάδα να είχε πολλούς καπετάν Βασίληδες Κωνσταντακόπουλους να κάνουν επενδύσεις δισεκατοµµυρίων, επενδύσεις οι οποίες αναπτύσσουν περιοχές.
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Επειδή εµέµφθη και προσπάθησε να κατηγορήσει τον Πρωθυπουργό ότι πήγε την επένδυση στη Μεσσηνία, ο συγχωρεµένος
ο καπετάν Βασίλης Κωνσταντακόπουλος –τον οποίο ειρήσθω εν
παρόδω δεν γνώρισα ποτέ στη ζωή µου- προσπαθούσε µε την
επένδυση αυτή πολλά χρόνια και δόθηκε λύση –αν θυµάµαι
καλά- το 2008 στα προβλήµατα, τα οποία αντιµετώπιζε. Πάνω
από δέκα χρόνια ταλαιπωρείτο αυτή η επένδυση και το 2008 δόθηκε λύση στο πρόβληµα. Δεν έγινε από το σηµερινό Πρωθυπουργό καµµία απολύτως ενέργεια. Μεσσήνιος ήταν ο Βασίλης
Κωνσταντακόπουλος και επέλεξε να κάνει µία επένδυση στην περιοχή του.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ: Ένας ακόµα Μεσσήνιος.
ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΤΖΑΜΤΖΗΣ: Άκουσα, τέλος, και το ΚΚΕ. Εντάξει,
είναι µία άλλη θεώρηση των πραγµάτων. Είναι η κοµµουνιστική
θεώρηση, να µην υπάρχει κέρδος για τον πολίτη που επενδύει.
Όµως, όπως τόνισε το ΚΚΕ, το πρόβληµα είναι το µοντέλο της
οικονοµίας.
Θέλω να τους πω ένα πράγµα. Το κοµµουνιστικό µοντέλο διαχείρισης της οικονοµίας έχει καταρρεύσει παγκοσµίως. Αυτό που
πλέον φαίνεται ξεκάθαρα είναι ένα: Θέλετε να κλείνουν οι επιχειρήσεις και να ξεσηκώνονται οι εργαζόµενοι. Διότι αυτό που γίνεται είναι, όταν σας ακούνε και κλείνουν τα εργοστάσια οι
εργαζόµενοι, δυστυχώς «την πληρώνουν» οι ίδιοι. Χάνουν απλά
τη δουλειά τους. Βεβαίως, εσείς αυτό επιθυµείτε, για να µπορείτε
να έχετε συγκέντρωση ψήφων.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο επενδυτικός νόµος φέρνει
πραγµατικά πολύ µεγάλες αλλαγές και καινοτοµίες για τη διαµόρφωση ενός κατάλληλου θεσµικού πλαισίου για την προσέλκυση στρατηγικών επενδύσεων. Το νοµοσχέδιο αντιµετωπίζει ένα
διαχρονικό πρόβληµα, που συναντούν οι υποψήφιοι επενδυτές,
που έρχονται στη χώρα.
Συστήνεται η Γενική Διεύθυνση Στρατηγικών Επενδύσεων.
Στόχος είναι η απλούστευση των αδειοδοτικών διαδικασιών, ένα
τεράστιο πρόβληµα που υπήρχε µέχρι σήµερα. Δίνεται έµφαση
στη δυνατότητα εισαγωγής φορολογικών κινήτρων για την ανάπτυξη των στρατηγικών επενδύσεων.
Παράλληλα, παρέχεται η δυνατότητα χαρακτηρισµού ήδη λειτουργουσών επιχειρήσεων ως στρατηγικών επενδύσεων. Διευκολύνονται οι επενδυτές τρίτων κρατών για την παραµονή τους
στη χώρα. Επιπλέον, προβλέπεται η δηµιουργία του Αττικού Παράκτιου Μετώπου Α.Ε. και βεβαίως επιχειρείται να δοθεί µια µόνιµη λύση ως προς την ίδρυση, τη λειτουργία και εκµετάλλευση
των υδατοδροµίων.
Είπατε όλοι ότι επιδιώκουµε να υπάρχουν επενδύσεις. Θα σας
δώσω ένα παράδειγµα που αφορά την εκλογική µου περιφέρεια:
Χιονοδροµικό Κέντρο Καϊµακτσαλάν. Με τη δική σας λογική, παραχώρηση σε υποψήφιους επενδυτές ένα ή δυο χρόνια το πολύ.
Το αποτέλεσµα; Καµµία ουσιαστική επένδυση τόσα χρόνια, καµµία απολύτως.
Χαίροµαι ειλικρινά που σήµερα έρχεται το ΤΑΙΠΕΔ να βάλει
µια σειρά στα πράγµατα, να δοθεί το χιονοδροµικό σε έναν επενδυτή για µια µεγάλη χρονική περίοδο, ούτως ώστε να γίνουν
επενδύσεις. Πρέπει να έχει κέρδος ο επενδυτής, για να κάνει
επενδύσεις. Βέβαια, µέσα από αυτή τη διαδικασία να έχει κέρδος
και η ευρύτερη περιοχή. Αυτό το έργο, αυτή η επένδυση δένει
απόλυτα µε τη λίµνη Βεγορίτιδα και τα υδατοδρόµια.
Ναι, αυτές τις επενδύσεις επιδιώκουµε, αυτού του είδους τις
επενδύσεις θέλουµε, για να µπορέσουµε να βγάλουµε ξανά την
Ελλάδα από την ύφεση, από τη µιζέρια, να µπορέσουµε να φέρουµε ανάκαµψη στην οικονοµία, µε νέες θέσεις εργασίας, ώστε
να δηµιουργηθεί πλέον ένα νέο τοπίο για να αναπτυχθεί η χώρα
µας.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Και εµείς ευχαριστούµε.
Το λόγο έχει ο κ. Μαριάς, Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος των
Ανεξάρτητων Ελλήνων.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, κύριε
Υπουργέ, κύριοι Βουλευτές, άκουσα τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο της Νέας Δηµοκρατίας να µιλάει για το Καϊµακτσαλάν.
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Νοµίζω ότι αναφέρεστε στο όρος Βόρας, κύριε Τζαµτζή, προφανώς. Το Καϊµακτσαλάν είναι τουρκική έκφραση.
ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΤΖΑΜΤΖΗΣ: Όπως θέλετε, Βόρας.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ:…και προφανώς είστε
επηρεασµένος από την πολιτική «καζάν-καζάν» µε την Τουρκία,
που έχει δηµιουργήσει στο Αιγαίο ένα καζάνι που βράζει.
ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΤΖΑΜΤΖΗΣ: Εµείς δεν έχουµε πρόβληµα. Λέξεις
δεν φοβόµαστε.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Έτσι λοιπόν για να µπορούµε να συνεννοούµαστε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, άκουσα τους εισηγητές και
τους Κοινοβουλευτικούς Εκπροσώπους κυρίως της συγκυβέρνησης. Δεν ακούσαµε µια συγκεκριµένη στρατηγική για τη µεγέθυνση της ελληνικής οικονοµίας. Δεν ακούσαµε προτάσεις και
µοντέλο.
Απλά ακούσαµε µια κριτική απέναντι στις απόψεις της Αντιπολίτευσης και µια στήριξη σε ένα νοµοσχέδιο που για εµάς είναι
ιδιαίτερα πρόχειρο, ένα νοµοσχέδιο που έχει ένα γενικό µέρος
που φιλοδοξεί υποτίθεται να αντιµετωπίσει τα ζητήµατα της οικονοµικής µεγέθυνσης στη χώρα και ένα δεύτερο µέρος που θα
έλεγα ότι είναι τακτοποιητικό, δηλαδή, αναφέρεται σε συγκεκριµένες επενδύσεις, τις οποίες φέρνει για κύρωση στη Βουλή, προκειµένου να πάρει η Βουλή την ευθύνη των όποιων επιλογών
έχουν γίνει. Επίσης, φέρνει έναν αριθµό τροπολογιών που ήρθαν
την τελευταία στιγµή, κατά την κλασική τακτική που έχει η συγκυβέρνηση.
Εµείς θεωρούµε ότι πρώτα απ’ όλα πρέπει να σταµατήσουµε
να χρησιµοποιούµε αυτή τη λέξη «ανάπτυξη», development.
Όταν µιλάτε, κύριοι της συγκυβέρνησης, για ανάπτυξη προϋποθέτετε ένα τριτοκοσµικό κράτος. Οι θεωρίες περί development,
περί ανάπτυξης αφορούν ένα άλλο στάδιο οικονοµικής ανάπτυξης της ελληνικής κοινωνίας που έχει παρέλθει.
Εµείς θα µιλάµε για growth, για µεγέθυνση, αν θέλουµε να συνεννοούµαστε. Μόνο και µόνο από τον τρόπο µε τον οποίο αντιλαµβάνεστε τα ζητήµατα είναι βέβαιο ότι τα αντιλαµβάνεστε στο
πλαίσιο µιας τριτοκοσµικής οικονοµίας την οποία έχετε διαµορφώσει µε την υπόθεση «µνηµόνιο».
Δεύτερον, για να έχουµε ιδιωτικές επενδύσεις είναι δεδοµένο
ότι χρειάζεται ένα σταθερό περιβάλλον που να εµπνέει σταθερότητα στους επενδυτές. Δεύτερον, χρειάζεται ένα σταθερό φορολογικό σύστηµα. Τρίτον, χρειάζεται οι επενδύσεις να δηµιουργούν προστιθέµενη αξία, γιατί µόνο έτσι υπάρχει θετικό συµπέρασµα και αποτέλεσµα για την ελληνική οικονοµία. Τέταρτον,
χρειάζεται να υπάρχει µια τοπική αγορά που να µπορεί σε µεγάλο
βαθµό να στηρίξει τις επενδύσεις. Όλα αυτά υπάρχουν σήµερα
στην ελληνική κοινωνία;
Σήµερα, εντελώς τυχαία, έχω µαζί µου το πρωτοσέλιδο του οικονοµικού µέρους της «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ». Αυτό λέει «Πρωταθλήτρια ανεργίας η Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση». Το ερώτηµα
είναι το εξής: Με τόση µεγάλη ανεργία που δηµιούργησε το µνηµόνιό σας, υπάρχει κάποιος που θα είχε ενδιαφέρον να κάνει κάποιες επενδύσεις που θα στόχευαν στην εσωτερική αγορά;
Ακόµη και αν παρήγαγε συγκεκριµένα προϊόντα, πού θα µπορούσε να τα πουλήσει, αν δεν είχε τη στήριξη σε πρώτη φάση
µιας τοπικής αγοράς; Και αυτό το λέµε όταν έχετε διαλύσει τη
ζήτηση, όταν έχετε διαλύσει την κατανάλωση, όταν αυτήν τη
στιγµή έχετε φέρει την ανεργία σε δυσθεώρητα επίπεδα.
Δεύτερη παρατήρηση. Με την πολιτική σας φεύγουν οι επιστήµονες. Έχουµε αυτό που λένε αφαίµαξη εγκεφάλων, brain drain.
Όταν λοιπόν διώχνεις όλους αυτούς τους επιστήµονες, αυτό το
παραγωγικό δυναµικό στο οποίο έχουν επενδύσει δισεκατοµµύρια οι ελληνικές οικογένειες, αλλά και το ίδιο το κράτος, στην
ουσία διώχνεις κεφάλαια. Άρα, λοιπόν, πώς θα στηριχτεί εδώ η
λειτουργία στο εσωτερικό της χώρας, προκειµένου να έχουµε
απόδοση των δήθεν επενδύσεων;
Τα θέµατα λοιπόν είναι τα εξής. Πρώτα απ’ όλα, πρέπει να παρουσιάσετε ένα µοντέλο οικονοµικής ανάπτυξης, που δεν έχετε.
Δεύτερον, πρέπει να µας παρουσιάσετε τα εργαλεία, που δεν παρουσιάζετε. Τρίτον, πρέπει να µας πείτε από πού θα υπάρχουν
πιστώσεις, που δεν το παρουσιάσατε. Τέταρτον, πρέπει να κάνετε µια αποτίµηση των επενδυτικών νόµων, που ούτε και αυτή
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έχετε κάνει για να βγάλουµε ορισµένα συµπεράσµατα.
Εµείς λοιπόν, καθώς θα παρακολουθούµε και θα αναλύουµε
το νοµοσχέδιό σας, θα αντιπαρατάξουµε και τη δική µας πρόταση για να δείτε ότι υπάρχουν τεράστιες διαφορές.
Το µοντέλο της ανάπτυξης –για να χρησιµοποιήσω τη δική σας
λέξη- είναι προσδιορισµένο από το ίδιο το µνηµόνιο. Όταν στο
µνηµόνιο αναφέρεται ότι η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονοµίας θα στηριχθεί στη µείωση των µισθών –γιατί αυτά ήταν
τα στοιχεία που είχε το µνηµόνιο- όταν θεωρούσατε και το δεχθήκατε ότι η ελληνική οικονοµία δεν είναι ανταγωνιστική, επειδή
δήθεν έχει υψηλούς µισθούς, όταν καθηλώσατε πλέον τους µισθούς, τι πετύχατε;
Βάλατε σε τροχιά, µαζί µε την τρόικα, την ελληνική οικονοµία
για να διαµορφωθεί µια οικονοµία εντάσεως της εργασίας. Και
ταυτόχρονα µε τις χαµηλές αµοιβές, και εφόσον δεν στηρίζετε
παραγωγικές επενδύσεις, διώξατε και το επιστηµονικό δυναµικό.
Η πρότασή µας: Εµείς, πιστεύουµε ότι πρέπει να υπάρξει η οικονοµία της γνώσης, πρέπει να υπάρξει επένδυση στην εκπαίδευση, στην κατάρτιση, στις νέες τεχνολογίες, εκεί πρέπει να
πάµε. Θα είναι ανταγωνιστική η ελληνική οικονοµία, όταν θα έχει
επενδύσει σε αυτόν τον τοµέα και µόνο τότε θα µπορέσει να προχωρήσει ακόµη και αν έχει αυξηµένους µισθούς. Διότι όταν έχεις
επενδύσει στην τεχνολογία, είσαι πολύ πιο ανταγωνιστικός. Να,
λοιπόν, το δικό σας µοντέλο, γιατί δεν µπορεί να βγάλει την Ελλάδα από την κρίση και είναι το µοντέλο που έχει επιβάλλει η
τρόικα όχι µόνο στην Ελλάδα, αλλά και στην Ισπανία και στην
Πορτογαλία. Φυσικά, το επιδεινώνετε αυτό διότι προωθείτε και
τις περίφηµες ΕΟΖ, όπου εκεί δεν θα έχουµε µόνο φτηνά εργατικά χέρια, αλλά αξιοποιώντας και όσους έχουν εισέλθει παράνοµα στη χώρα µε τα στρατόπεδα συγκέντρωσης, δίνετε τη
δυνατότητα εκεί τοπικά µε ειδικές εξαιρέσεις να απασχοληθούν
οι παράνοµα εισελθόντες στη χώρα και µάλιστα µε µισθούς πιο
χαµηλά. Άρα, λοιπόν, το µοντέλο σας διαλύει την όποια προοπτική για να προχωρήσει η χώρα µπροστά. Αυτό είναι το πρώτο.
Δεύτερον, πώς θα πάει µπροστά µε τη δική σας αντίληψη;
Μας το είπε εδώ ο κ. Χατζηδάκης, «Μόνο ο ιδιωτικός τοµέας,
µόνο από εκεί µπορούν να παραχθούν και να δηµιουργηθούν θέσεις εργασίας». Και βάζετε και το ΣΔΙΤ, που είναι ένα αποτυχηµένο µοντέλο, διότι σε φάση κρίσης του τραπεζικού συστήµατος
τα ΣΔΙΤ δεν µπορούν να δουλέψουν, ακόµα και αν θέλατε.
Εµείς, τι λέµε; Θεωρούµε ότι υπάρχουν τρεις πυλώνες:
Είναι ο δηµόσιος πυλώνας, ο οποίος είναι σηµαντικός ιδίως σε
µια φάση κρίσης για να προχωρήσει και να εκκινήσει την ελληνική οικονοµία.
Είναι ο ιδιωτικός τοµέας, αλλά όχι οι αεριτζήδες, αυτοί οι
οποίοι έρχονται στην Ελλάδα σε στιλ ΕΛ ΝΤΟΡΑΝΤΟ για να τα
αρπάξουν και να κάνουν δουλειές!
Και για µας υπάρχει και ο τρίτος τοµέας, ο τοµέας της κοινωνικής οικονοµίας, ο τοµέας των συνεργατικών προσπαθειών, ο
τοµέας των εταιρειών λαϊκής βάσης, ο τοµέας που µπορούν οι
νέοι επιστήµονες, οι νέοι αγρότες, οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις
να προχωρήσουν.
Και όλα αυτά πώς θα τα κάνετε; Μας έχετε φέρει µια πολιτική
σε σχέση µε τα πιστωτικά εργαλεία; Πώς θα υπάρξει χρηµατοδότηση των επενδύσεων; Τι µας λέτε; Μόνο ιδιωτικές τράπεζες.
Διότι οι κρατικές τράπεζες που υπήρχαν, όπως είναι η Αγροτική
Τράπεζα, τη διαλύσατε και τη στείλατε προίκα στην Πειραιώς. Το
Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο το έχετε βάλει σε µια διαδικασία διάλυσης.
Και τρίτον, οποιαδήποτε άλλη προσπάθεια και πρόταση στήριξης υπάρχει ενός δηµόσιου πυλώνα στο θέµα των τραπεζών,
είστε αντίθετοι.
Εµείς λέµε –γιατί αντιπαραθέτουµε τη δική σας λογική µε τη
δική µας πρόταση- ότι θέλουµε να υπάρξει δηµόσιος πυλώνας
στο πιστωτικό σύστηµα, ότι πρέπει η Αγροτική Τράπεζα να επανέλθει και το Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο και το Ταµείο Παρακαταθηκών και Δανείων και όλα αυτά, να αποτελέσουν ένα ισχυρό
δηµόσιο πυλώνα στον τοµέα των τραπεζών και να αξιοποιηθεί το
ποσό που θα υπάρχει από τους λογαριασµούς που είναι σε ακινησία περί τα 5 δισεκατοµµύρια για να κεφαλαιοποιηθεί µια νέα
επενδυτική τράπεζα ειδικού σκοπού, όπως είναι η γερµανική

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

KFW. Το έχουµε πει πεντακόσιες φορές και βλέπω εδώ ακόµα
ψάχνεστε -έχει δηµοσίευµα η «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ»- µετά από τρία
χρόνια για αυτήν την τράπεζα, η οποία εάν υπήρχε θα έπαιρνε
χρηµατοδότηση µε σηµερινά δεδοµένα, όπως κάνει η γερµανική
τράπεζα, 0,75% από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.
Να, λοιπόν, πώς θα έρθει το φθηνό χρήµα. Να, λοιπόν, πώς
αυτή η τράπεζα θα είναι ένα εργαλείο που θα βοηθήσει τις επενδύσεις. Και θα είναι επενδύσεις στους τοµείς, τους οποίους εµείς
αναφέραµε.
Εποµένως, η πρόταση µας είναι συγκεκριµένη, την έχουµε παρουσιάσει στην εθνική πρόταση των Ανεξάρτητων Ελλήνων. Αν
θέλετε υπάρχει και µια πολύ πιο εµπεριστατωµένη επιστηµονική
εργασία, που σε ανύποπτο χρόνο εγώ, ο ίδιος είχα κάνει και την
είχα προτείνει. Γιατί, λοιπόν, δεν έχετε αυτήν την αντίληψη; Και
ψάχνετε να βρείτε την τράπεζα, Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, ενώ ξέρετε ότι δεν µπορούσε να λειτουργήσει όλο αυτό
το σύστηµα, παρ’ ότι η κ. Κατσέλη είχε υπογράψει και µια σύµβαση, αν θυµάµαι καλά για 2 δισεκατοµµύρια ευρώ, διότι υπήρχαν εγγενείς λειτουργίες στο σύστηµα που υπάρχει, διότι έπρεπε
να δοθούν εγγυήσεις, διότι το σύστηµα των τραπεζών δεν µπορούσε να το αξιοποιήσει.
Πάµε τώρα στους επενδυτικούς νόµους. Δεν θα κάνετε µια αυτοκριτική για τα «θαλασσοδάνεια» που δόθηκαν για τις υπερτιµολογήσεις στις περίφηµες επενδύσεις που έγιναν στη βόρειο
Ελλάδα, στη Θράκη, που έφυγαν στο εξωτερικό; Θέλετε να µας
φέρετε µια µελέτη πόσο στοίχισε κάθε θέση εργασίας από αυτές
τις επιδοτούµενες επιχειρήσεις που είχατε; Πόσο; Θα δείτε ότι
τα ποσά είναι τεράστια. Εποµένως, εδώ πρέπει να µας πείτε πού
και πώς θα λειτουργήσουν, λοιπόν, αυτά τα µοντέλα;
Επίσης, για τα περίφηµα φορολογικά κίνητρα, θα µπείτε σε µια
διαδικασία φορολογικού dumping, του ποιος θα έχει τη λιγότερη
φορολογική επιβάρυνση;
Τέλος, µας είπατε για το fast truck, δηλαδή ένα γρήγορο
δρόµο µέσα από τον οποίο θα γίνονταν επενδύσεις. Φοβάµαι ότι
ο τρόπος µε τον οποίο λειτουργείτε είναι ένα slow track -αλλά
αλλάζει η ορθογραφία- ένα αργό φορτηγό φτιάξατε το οποίο δεν
µπορεί να προχωρήσει την ιστορία αυτήν. Και δεν µας έχετε
φέρει και παρατηρήσεις.
Τέλος, βάλατε κύριε Υπουργέ, το κοµµάτι των ιδιωτικών επενδύσεων µόνο και το επισηµαίνω να αξιοποιείται από δήµους
άλλων κρατών-µελών και από τη Γερµανία και από τον κ. Φούχτελ. Δηλαδή το κοµµάτι επενδυτικής πολιτικής, να αξιοποιείται
από το δηµόσιο τοµέα άλλων κρατών-µελών, δηλαδή, να έρθουν
και τζάµπα µάγκες θα είναι, να κάνουν µε δικά µας χρήµατα επενδύσεις.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Εποµένως, βλέπετε ότι στην πρότασή σας εδώ και στο νοµοσχέδιο δεν έχετε ούτε στρατηγική ούτε εργαλεία, απλά ακολουθείτε την πεπατηµένη και έχετε ένα δεύτερο µέρος να περάσετε
τα ειδικά επενδυτικά σχέδια, τα οποία έχετε.
Τέλος, θα ήθελα να κάνω δύο παρατηρήσεις και τα υπόλοιπα
στη δευτερολογία µας.
Αναφερθήκαµε ότι το άρθρο 5 παράγραφος 4 πάσχει σε
σχέση µε τη συνταγµατικότητα και θα αναλυθεί η ένσταση αντισυνταγµατικότητας από τη δική µας πλευρά αργότερα και θα κατατεθεί µε βάση το άρθρο 100.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Ολοκληρώστε, παρακαλώ.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κλείνω, κύριε Πρόεδρε,
δώστε µου µισό λεπτό.
Επίσης, θα αναφερθώ µόνο στα περιφερειακά αεροδρόµια. Τι
κάνετε εκεί; Θα βάλετε ρήτρα; Εµείς διαφωνούµε µε το ξεπούληµα που κάνετε. Αλλά, ας πάµε στη δική σας θέση. Εάν έρθουν
και δώσουν προσφορά κάποιες τουρκικές εταιρείες για το αεροδρόµιο της Μυτιλήνης και για τη Σούδα, θα πάρουν τη δουλειά.
Για τη Ρόδο, γιατί το έχετε βγάλει και αυτό σε παραχώρηση
τριάντα χρόνια, θα βάλετε ρήτρα εθνικής ασφάλειας, θα αποκλείσετε κάποιους;
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Δεύτερον, γιατί βλέπω ορισµένα περίεργα, το αεροδρόµιο του
Ηρακλείου το εξαιρέσατε –και θέλω να µου το επιβεβαιώσετε
αυτό που γράφτηκε στις εφηµερίδες- διότι θέλετε να προχωρήσετε, όπως γράφεται το αεροδρόµιο Καστελίου και τα έσοδα του
αεροδροµίου Ηρακλείου µέχρις ότου να φτιαχτεί το αεροδρόµιο
Καστελίου θα πηγαίνουν στον επενδυτή που θα φτιάξει, όταν
φτιάξει και όταν τελειώσει, το αεροδρόµιο Καστελίου.
Άρα, λοιπόν, και εκεί επί της ουσίας έχετε µια πολιτική, η οποία
-κατά τη γνώµη µας- είναι πολιτική ξεπουλήµατος της δηµόσιας
περιουσίας και που φυσικά, δεν πρόκειται να αποδώσει τίποτα.
Εποµένως, επιφυλασσόµενος να προσθέσω και ορισµένες
άλλες παρατηρήσεις στη δευτερολογία, εµείς όπως επισηµάναµε και από την αρχή θα καταψηφίσουµε το νοµοσχέδιο επί της
αρχής.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Και εµείς ευχαριστούµε.
Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Χρυσής Αυγής κ. Χρήστος Παππάς, έχει το λόγο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας Δηµοκρατίας ανεφέρθη στην Χρυσή Αυγή
και στη συναγωνίστρια Ζαρούλια. Υποχρεούµεθα να απαντήσουµε. «Τα ψεύτικα τα λόγια τα µεγάλα», κινδυνολογία, παραπλανητικός και κενός λόγος. Νοµίζω ότι η κυβερνητική παράταξη
τραβάει ζόρι µε τη Χρυσή Αυγή.
Να πω, λοιπόν, επειδή αναφέρθη για τους Έλληνες καπεταναίους, ότι η Ελλάδα όντως, έχει πολλούς και άξιους καπεταναίους, έχει καλούς και κακούς επιχειρηµατίες, έχει και αυτούς τους
τυφλωµένους από το πάθος του χρήµατος που φουντάρουν τα
βαπόρια, εν πάση περιπτώσει έχει ναυτοσύνη η Ελλάδα, είναι
γνωστό τοις πάσι. Αυτό που δεν έχει, είναι καπετάνιο στο τιµόνι
της χώρας που λέγεται Ελλάς. Έχει καπετάνιο που το καράβι Ελλάδα το ρίχνει στα βράχια.
Θα πάρει απαντήσεις ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της
Νέας Δηµοκρατίας –παρ’ όλο που λείπει, αν µε προσέξει και αν
µε βλέπει- όπως θα πάρετε και εσείς, κύριε Υπουργέ, στο οποίο
παρακαλώ προσέξτε µε, γιατί το ερώτηµα τίθεται µεν στον
Υπουργό Εξωτερικών και τον έχοντα τη γενική ευθύνη Πρωθυπουργό τον κ. Σαµαρά και γενικότερα στην κυβερνητική παράταξη. Δηλαδή, αφορά και εσάς κύριε Υπουργέ.
Σύµφωνα µε µελέτη του διευθυντή του ερευνητικού τµήµατος
του Διεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου τον κ. Ολιβιέ Μπλανσάρ, η
έως σήµερα ακολουθούµενη οικονοµική πολιτική, που σχεδιάστηκε από το επιτελείο της τρόικας και εφαρµόζεται αδιάλειπτα
από τον Μάιο του 2010 από όλες τις ελληνικές κυβερνήσεις, ήταν
εξαρχής καταδικασµένη σε αποτυχία.
Τα δε αποτελέσµατά της ήταν δυνατό να προβλεφθούν µε
ακρίβεια αν οι εµπνευστές των συνεχών µνηνονιακών µέτρων µεριµνούσαν, ως όφειλαν, για την ορθή ενηµέρωσή τους, αναφορικά µε τη µεταβολή των οικονοµικών δεδοµένων που επέφερε
η παρούσα κρίση.
Συγκεκριµένα, σύµφωνα µε την εν λόγω έκθεση, το βασικό
αίτιο της σηµερινής τραγικά διαµορφωθείσας κατάστασης στην
οικονοµία µας υπήρξε ένα σφάλµα στον συντελεστή της οικονοµίας, τον περίφηµο και γνωστό πολλαπλασιαστή.
Βάσει, λοιπόν, των εµπειρικών δεδοµένων, τα οποία αντλήθηκαν από το διάστηµα 1970-2007, είχε υπολογιστεί πως η µείωση
κατά 1% στις δηµόσιες δαπάνες ή κατά 1% επιπλέον έσοδα από
τη φορολογία, παρουσίαζαν ως συνέπεια σε µείωση κατά 0,5%
στον τοµέα της ανάπτυξης της οικονοµίας.
Έτσι, λοιπόν, ο συντελεστής αυτός καθορίστηκε στο εν λόγω
µέγεθος κι έκτοτε αποτέλεσε τον γνώµονα βάσει του οποίου υπολογίζονταν από τους «οικονοµικούς εγκεφάλους» των διεθνών
τοκογλύφων οι συνέπειες που τα µέτρα λιτότητας επρόκειτο να
επιφέρουν στις οικονοµίες των χωρών που είχαν την ατυχία να
βρεθούν στα νύχια του Διεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου και των
τοκογλύφων.
Ο πολλαπλασιαστής, λοιπόν, αυτός χρησιµοποιήθηκε και στη
περίπτωση της Ελλάδας, µόνο που µε τη µεσολάβηση της κρίσης
και της αλλαγής και της καταναλωτικής συµπεριφοράς των Ελλήνων θα έπρεπε να είχε εκτιµηθεί στα επίπεδα του 0,9% έως και
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1,7%, αντί του 0,5%.
Συνέπεια αυτού το «λάθους» υπήρξε το γεγονός των καταστροφικών αποτελεσµάτων που βλέπουµε όλοι µας, των καταστροφικών µνηµονιακών µέτρων στο σύνολό τους.
Μάλιστα, αναφέρεται στο πανόραµα της παγκόσµιας οικονοµίας που δηµοσιεύτηκε από το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο τον
Οκτώβριο του 2012 ότι η ανωτέρω µεταβολή του συντελεστή
ήταν γνωστή. Έτσι αναφέρεται. Το γνωρίζετε;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ (Υφυπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων): Το
έχει πει και ο κ. Σαµαράς στο Ζάππειο 1.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Μπράβο.
Και παρ’ όλα αυτά, δεν ελήφθη υπ’ όψιν κατά τη διαδικασία
της κατάρτισης των νέων µέτρων που ψηφίστηκαν εδώ τον Νοέµβριο.
Ερωτάσθε, λοιπόν:
Κατά τη διάρκεια των διαπραγµατεύσεων για την κατάρτιση
του νέου πακέτου µέτρων και µέχρι και τη ψήφισή τους από το
ελληνικό Κοινοβούλιο, γνώριζε για τον εν λόγω συντελεστή τη
σηµασία του για τα αποτελέσµατα των µέτρων στην εθνική οικονοµία και το γεγονός του µη υπολογισµού του από το επιτελείο
της τρόικας;
Προτίθεστε να θέσετε τους δανειστές προ των ευθυνών τους
για την κατάσταση που έχει δηµιουργηθεί στην πατρίδα µας,
εξαιτίας των συνεχών λανθασµένων µέτρων δηµοσιονοµικής
προσαρµογής και να επιδιώξει την καταβολή ανάλογης αποζηµίωσης; Να πληρώσουν για τα λάθη τους.
Ποιος έχει την ευθύνη για την υιοθέτηση του λανθασµένου
πολλαπλασιαστή στο εφαρµοζόµενο πρόγραµµα;
Οι πιέσεις των πιστωτών που υιοθετήθηκαν άκριτα ή η ανικανότητα των Ελλήνων οµολόγων τους -τεχνοκρατών, οικονοµολόγων κ.λπ. της Κυβέρνησης- να κατανοήσουν τη λειτουργία του
συντελεστή αυτού στην ελληνική οικονοµία;
Αυτά είναι τα αµείλικτα ερωτήµατα, τα οποία καλείστε να
απαντήσετε στον ελληνικό λαό και τα οποία κληθήκατε να απαντήσετε σε ερώτηση της Χρυσής Αυγής – ο Υπουργός Οικονοµικών- την οποία καταθέσαµε στις 25 Ιανουαρίου του τρέχοντος
έτους και λάβαµε εκ µέρους του Υπουργείου την απόλυτη σιωπή,
άκρα του τάφου σιωπή από το Υπουργείο Οικονοµικών.
Επανακαταθέτουµε την ερώτηση στις 21 Μαρτίου κι έχουν περάσει πάνω από δέκα µέρες. Δεν λάβαµε καµµία απάντηση και
είµαστε σίγουροι πως δεν θα λάβουµε απάντηση.
Είµαστε σίγουροι γιατί οι περίφηµοι τεχνοκράτες οικονοµολόγοι -εσείς οι απόφοιτοι των διαφόρων φυτωρίων γνωστών κι επωνύµων πανεπιστηµίων, φυτωρίων του διεθνούς καπιταλιστικού
κεφαλαίου, δηλαδή, των διεθνών τοκογλύφων- είναι ο µοχλός
της πολιτικής, η αιχµή του δόρατος της πολιτικής που καταδυναστεύει τους λαούς, που διαλύει τα εθνικά κράτη, που εξυπηρετεί την παγκοσµιοποίηση, που στη θέση του ελεύθερου κι
ανεξάρτητου Έλληνα θέλει και φέρνει έναν νέο τύπο ανθρώπου,
έναν άνθρωπο λοβοτοµηµένο, άβουλο κι υποταγµένο. Φέρνει το
«µαζάνθρωπο».
Αυτή είναι η πολιτική σας. Αυτή είναι η πολιτική της ανάπτυξης
που εσείς λέτε. Σε αυτήν την πολιτική οι Έλληνες πατριώτες, οι
εθνικιστές και γενικότερα οι αφυπνισµένοι άνθρωποι αντιστέκονται. Αυτή είναι η πραγµατική ουσία της πολιτικής στην Ελλάδα
σήµερα.
Δεν αποτελεί ουσία για το µέλλον της πατρίδας τα διάφορα
σχέδια νόµου και τα άρθρα που φέρνετε εδώ στη Βουλή. Και ξέρετε γιατί; Γιατί, ούτως ή άλλως, γνωρίζουµε ότι τα νοµοσχέδια
αυτά δεν γράφονται στα Υπουργεία µε γνώµονα το εθνικό και
λαϊκό συµφέρον. Αυτό που κρύβεται πίσω από τα νοµοσχέδια
γνωρίζουµε πως είναι ένας διαγκωνισµός συµφερόντων που νοµοθετούν –σερβίρουν, κατά το κοινώς λεγόµενο, χηµικά- µέσω
των Υπουργείων τα νοµοθετήµατα και χρησιµοποιούν την πλειοψηφία εδώ της ελληνικής Βουλής για την επιβολή τους.
Είναι νοµοθετήµατα που στην πλειοψηφία τους ναρκοθετούν
όποιο µέλλον και όποια προοπτική υπάρχει για εµάς και τα παιδιά
µας. Μόνιµη επωδός στην περιγραφή της πραγµατικότητας που
σας περιέγραψα και στα ερωτήµατα της Χρυσής Αυγής και η
οποία είναι ένας πονηρός τρόπος διαφυγής των κυβερνητικών
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αξιωµατούχων –εσάς- αλλά και των Βουλευτών της συγκυβέρνησης είναι αυτό που λέτε πολλές φορές παραστατικά: «Η χώρα
είναι στην εντατική. Η χώρα θα πέθαινε κι εµείς την οδηγήσαµε
στην εντατική µε προοπτική ανάνηψης».
Ε, όχι κύριοι! Τη χώρα εσείς τη στείλατε στην εντατική, εσείς
οι λάθος γιατροί, οι λάθος πολλαπλασιαστές, οι λάθος υπολογισµοί σας, εσείς µε τις κοµπογιαννίτικες και λάθος διαγνώσεις.
Η χώρα διαθέτει ένα αµύθητο πλούτο και ούτως ή άλλως, διαθέτει τον ορυκτό πλούτο. Εγώ δεν αναφέροµαι σε αυτόν τον
πλούτο που υπάρχει. Εννοώ τον άλλον πλούτο. Ο πλούτος της
Ελλάδας είναι ο ανυπότακτος, δραστήριος, άξιος και πανέξυπνος ελληνικός λαός, που µε την προπαγάνδα σας εσείς θέλετε
να νιώθει ένοχος. Θέλετε να του φορέσετε αλυσίδες για γενιές.
Προσφέρετε τον ελληνικό λαό βορά στις αρπακτικές ορέξεις του
Διεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου, της Μέρκελ, του Σόιµπλε και
του Ράιχενµπαχ. Έχετε στείλει την Ελλάδα και την Κύπρο στο
εκτελεστικό απόσπασµα των τοκογλύφων.
Εµείς, η Χρυσή Αυγή -η πολιτική µας θέση ως άνθρωποι, ως
κόµµα- δεν είµαστε ούτε ψεύτες ούτε υποκριτές. Εµείς –και θέλω
να σας µεταφέρω τα λόγια του Γενικού Γραµµατέα του κινήµατος του Νίκου Μιχαλολιάκου- δεν κάνουµε χιλιοστό πίσω από
όσα προεκλογικά είχαµε εξαγγείλει, δηλαδή, στην καταγγελία
του εξωτερικού χρέους ως επαχθούς. Εάν αυτό σηµαίνει ότι πρέπει να φύγουµε από το ευρώ, δεν µας καίγεται καρφί. Ζήσαµε µε
τη δραχµή χιλιάδες χρόνια έως το 2000. Θα ζήσουµε και τώρα.
Εσείς προσπαθείτε να µας πείσετε πως αύριο αν φύγουµε από
το ευρώ, ξαφνικά όλα θα µαραθούν σε αυτόν τον τόπο και δεν
θα υπάρχει καν αέρας να αναπνεύσουµε.
Καταστροφή, κύριοι, δεν είναι η δραχµή ή το ευρώ. Καταστροφική είναι η πολιτική σας, η ατολµία σας και ο φόβος που δείχνετε. Ένας φόβος που οφθαλµοφανώς, πλέον, φαίνεται και στο
πρόσωπο του κυρίου Πρωθυπουργού. Η πολιτική σας µαραζώνει
και τελειώνει την Ελλάδα.
Κλείνω, κύριε Πρόεδρε, και θέλω να πω τούτο:
Ο ελληνικός λαός σε Ελλάδα και Κύπρο µε τις αστείρευτες δυνάµεις του, ένας λαός που έχει αποδείξει στο ιστορικό διάβα και
σε περιόδους πιο δύσκολες από τη σηµερινή -είµαστε λαός που
ξέρουµε να αγωνιζόµαστε µέχρι τέλους, που ξέρουµε να νικάµεθα νικήσει και το ξέρετε.
Σε εµάς, στη Χρυσή Αυγή, στο πολιτικό κίνηµα του λαϊκού εθνικισµού, έχει πέσει βαρύ το χρέος και αποτελεί καθήκον µας να
σηκώσουµε ψηλά τη σηµαία της εθνικής σταυροφορίας και να
είστε σίγουροι όλοι σας µέσα εδώ, σ’ αυτήν την Αίθουσα, αλλά
και ο ελληνικός λαός που µας ακούει, ότι θα φανούµε αντάξιοι
της αποστολής µας. Δεν θα κάνουµε πίσω για κανένα µικροκοµµατικό όφελος, για κανένα προσωπικό συµφέρον. Δεν θα κάνουµε πίσω, γιατί δεν θα προδώσουµε τις ιδέες µας, δεν θα
προδώσουµε την πίστη µας, δεν θα προδώσουµε τη σηµαία µας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Ο κ. Παφίλης έχει
το λόγο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Ο τίτλος του νοµοσχεδίου είναι «Διαµόρφωση φιλικού αναπτυξιακού περιβάλλοντος για τις στρατηγικές και ιδιωτικές επενδύσεις».
Θα µπορούσε να το µεταφράσει κανένας µε πολύ πιο απλές
λέξεις: Όλα για το κεφάλαιο και τους επιχειρηµατικούς οµίλους.
Έτσι θα µπορούσε να χαρακτηριστεί το νοµοσχέδιο. Αναρωτιέµαι τόση ώρα, ακούγοντας και τις συζητήσεις: Καλά, υπήρχε εχθρικό περιβάλλον στην Ελλάδα για τις επενδύσεις; Υπήρχε
εχθρικό περιβάλλον για το κεφάλαιο στην Ελλάδα; Μα, πού
ζούµε; Όλος αυτός ο αµύθητος πλούτος, που συγκεντρώθηκε
όλα αυτά τα χρόνια σε µία χούφτα κεφαλαιοκράτες, Έλληνες και
ξένους, ήταν εχθρικό περιβάλλον για επενδύσεις; Εδώ είχαν σπάσει όλα τα ρεκόρ -επιχειρήσεις, τράπεζες- όλα αυτά τα χρόνια.
Πόσο, αλήθεια, ποσοστό χρηµάτων έβαλε η «HOCHTIEF», παραδείγµατος χάριν, στο αεροδρόµιο; Πείτε το εδώ: Ήταν 8%.
Πόσο έβαλαν άλλοι επιχειρηµατικοί όµιλοι για τα µεγάλα έργα
που έγιναν; Όλα τα υπόλοιπα τι ήταν; Εχθρικό περιβάλλον, όταν
τους επιδοτούσατε µέχρι 70%, µέχρι 80%; Έρχεστε τώρα και
λέτε ότι πρέπει να άρουµε τις αγκυλώσεις, για να επενδύσουν οι
ξένοι επενδυτές.
Για να ξεκαθαρίσουµε κάτι, λέµε, λοιπόν, ότι η Κυβέρνηση είναι
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συνεπής στην πολιτική της. Δεν είναι ασυνεπής ούτε πρόχειρη
ούτε τίποτα απ’ όσα λέγονται, τα οποία λέγονται για άλλους λόγους, που θα πω παρακάτω. Η Κυβέρνηση εξυπηρετεί πλήρως
τις απαιτήσεις των επιχειρηµατικών οµίλων και µάλιστα, σε συνθήκες κρίσης. Τι απαιτούν οι επιχειρηµατικοί όµιλοι; Τι απαιτεί το
κεφάλαιο; Απαιτεί φθηνή εργατική δύναµη -αυτό είναι το ένα και
θα πω ότι το έχετε δώσει- νέα προνόµια -τα δίνετε σήµερα- και
απαιτεί και τι άλλο; Να απελευθερωθούν κάποιοι τοµείς, για να
µπορέσει να κάνει επενδύσεις εκεί και να βγάλει κέρδη.
Εσείς εξυπηρετείτε πλήρως αυτές τις απαιτήσεις και τι κάνετε;
Δίνετε προκλητικά προνόµια, φοροελαφρύνσεις. Αυτό που έγινε
όλα τα προηγούµενα χρόνια και που δεν το λέτε, είναι να πληρώνει ο µισθωτός, ο εργαζόµενος, ο εργάτης τους φόρους άγρια φορολογία- και αυτοί που κατέχουν τον πλούτο, που
κλέβουν απ’ αυτούς που τον παράγουν, να παίρνουν συνέχεια
φοροαπαλλαγές. Αυτό τώρα διευρύνεται ακόµη περισσότερο.
Παραχωρείτε τα πάντα: Ακίνητα, ακτές, αιγιαλούς, ορυκτό
πλούτο. Καταργείτε όποιους υποτυπώδεις ελέγχους υπήρχαν
όσον αφορά χωροταξικούς και πολεοδοµικούς σχεδιασµούς,
όποιους ελέγχους για την προστασία του περιβάλλοντος, της πολιτιστικής και αρχαιολογικής κληρονοµιάς, της υγιεινής και
ασφάλειας, της πυροπροστασίας. Γκρεµίζετε, δηλαδή, συνειδητά όποια «εµπόδια» -γιατί µικρά ήταν και αυτά τα εµπόδια- στο
όνοµα δήθεν της πάταξης της γραφειοκρατίας, για να υπάρξει
ασύδοτη δράση του κεφαλαίου και των µεγάλων επιχειρηµατιών,
οι οποίοι θέλουν να επενδύσουν και να βγάλουν γρήγορα και
άµεσα κέρδη.
Τους αγιοποιείτε εδώ, όλοι, όλα τα κόµµατα και λέτε ότι θα
βγάλουν κέρδος. Μα, γιατί θα επενδύσουν; Ξέρετε κανέναν να
επενδύει για τίποτε άλλο; Από πού θα βγάλουν το κέρδος; Από
την εκµετάλλευση, πρώτα απ’ όλα, των εργαζοµένων στην επιχείρηση και φυσικά, από την παραχώρηση πλουτοπαραγωγικών
πηγών και από τις επιδοτήσεις τις οποίες δίνετε.
Ήδη, βέβαια, η Κυβέρνηση έχει φροντίσει -και όχι µόνο η Κυβέρνηση, αλλά όλη η Ευρωπαϊκή Ένωση- να εξασφαλίσει, κατ’
αρχάς, την πρώτη απαίτηση κεφαλαίου. Δεν είναι θέµα µόνο µνηµονίου. Το µνηµόνιο εργαλείο ήταν. Είναι απαίτηση του κεφαλαίου και ιδιαίτερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να συντρίψει τα
εργατικά δικαιώµατα, να έχει φθηνή εργατική δύναµη. Και για
σήµερα, αλλά πολύ περισσότερο για αύριο, αν υπάρξει κάποια
ανάκαµψη, να γίνει πάνω σε σωρούς ερειπίων, δηλαδή, σε ένα
εργατικό δυναµικό που θα είναι τσάµπα σχεδόν, για να µπορεί
να αυξηθεί η ίδια η κερδοφορία του κεφαλαίου.
Δεν φθάνει αυτό, αλλά έρχονται και νέα µέτρα. Όλη αυτή η
συζήτηση για τη συνάντηση µε την τρόικα γίνεται, γιατί φαίνεται
ότι ο ελληνικός λαός πρέπει να προετοιµάζεται για νέα αντιλαϊκά
µέτρα.
Ακούσαµε εδώ από τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο της
Νέας Δηµοκρατίας να µας λέει ότι δεν ενδιαφέρονται πολύ οι καπιταλιστές για το κόστος της εργασίας. Μα, σοβαρολογεί; Πού
ζούµε; Αφού απαιτούν µισθούς Κίνας και Ινδίας, για να ανταγωνιστούν τις νέες ανερχόµενες δυνάµεις, όπως λέγονται. Αφού και
οι ίδιοι απαιτούν όσο το δυνατόν χαµηλότερους µισθούς, για να
µπορούν να βγάζουν περισσότερα κέρδη. Εποµένως, η Κυβέρνηση είναι συνεπής προς το δρόµο της καπιταλιστικής ανάπτυξης και µάλιστα, σε συνθήκες κρίσης.
Ένας που πιστεύει στον καπιταλισµό και τον ασπάζεται, αυτά
θα κάνει και το λέµε ωµά. Διότι, για να βγει από την κρίση ο καπιταλισµός, πρέπει να καταστραφούν παραγωγικές δυνάµεις ή
να γίνει πόλεµος. Αυτό είναι ιστορικά αποδεδειγµένο και όποιος
είναι εδώ, µε επιχειρήµατα να έρθει να µας πει αν βγήκε διαφορετικά ποτέ στην ιστορία και εάν βγαίνει και σήµερα.
Αυτό κάνει η Κυβέρνηση σήµερα. Καταστρέφοντας, πρώτα απ’
όλα, αποµειώνοντας την τιµή της εργατικής δύναµης, δηµιουργώντας στρατιές ανέργων, καταστρέφεται και ένα µέρος του κεφαλαίου. Διότι έρχεται ο µεγάλος καρχαρίας που τρώει τους
µικρότερους, για να µπορέσει να ξαναγίνει, όπως λένε, επανεκκίνηση της καπιταλιστικής οικονοµίας.
Τι ζούµε σήµερα; Τα αποτελέσµατα του µοντέλου του Σηµίτη,
που είπε ο κ. Σταθάκης ή τα αποτελέσµατα, που είπε ο κ. Μαριάς
από τους Ανεξάρτητους Έλληνες, της κακής πολιτικής τα προ-
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ηγούµενα χρόνια; Αν κανένας κρίνει αυστηρά και αντικειµενικά,
θα δει ότι η πολιτική που εφαρµόστηκε στην Ελλάδα από τον πόλεµο και µετά, είναι ενιαία και είναι καπιταλισµός. Αν σε διαφορετικές συνθήκες ανάπτυξης ή ύφεσης κ.λπ., εφαρµόστηκαν
λίγα ή άλλα µέτρα, αυτό είναι δευτερεύον ζήτηµα. Δεν φταίει,
λοιπόν, το µοντέλο.
Εδώ πλέον -και στη σηµερινή συζήτηση- ο καθένας παίρνει και
την πολιτική θέση που έχει. Το ότι φταίει ο καπιταλιστικός δρόµος ανάπτυξης -γιατί αυτός φταίει- το λέει µόνο το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας. Δεν περιµένουµε ούτε από τη Νέα
Δηµοκρατία ούτε από το ΠΑΣΟΚ ούτε από τους Ανεξάρτητους
Έλληνες ούτε από τη Χρυσή Αυγή να πει τίποτα τέτοιο αλλά ούτε
και από τον ΣΥΡΙΖΑ, από ό,τι φαίνεται. Κουβέντα!
Η όλη αντιπαράθεση γίνεται εδώ, στο µοντέλο, αν το κάναµε
έτσι, αν αναπτύξαµε εκείνο και όχι στην ουσία. Γιατί είναι αποτέλεσµα του καπιταλιστικού δρόµου ανάπτυξης; Κατ’ αρχάς, λέτε
και ισχυρίζεστε διάφορα. Πείτε µας σε ποια καπιταλιστική χώρα
δεν ισχύουν οι ίδιοι νόµοι, δεν γίνονται τα ίδια. Η κρίση είναι θέµα
ελληνικού µοντέλου ή πορτογαλικού µοντέλου; Αφού αγκαλιάζει
όλον τον καπιταλισµό. Είναι η κρίση του ίδιου του συστήµατος,
που στηρίζεται στην εκµετάλλευση της εργατικής τάξης, κινείται
µε γνώµονα το καπιταλιστικό κέρδος και όχι τις ανθρώπινες
ανάγκες, γίνεται υπερσυσσώρευση κεφαλαίου και φθάνει και
σκάει το σύστηµα, γιατί έχει χρεοκοπήσει ιστορικά. Έχει σαπίσει,
δεν µπορεί να πάει µπροστά την ανθρωπότητα. Αυτό φαίνεται.
Δεν µπορεί σήµερα µε τέτοιες συνθήκες που υπάρχουν, µε τέτοιο πλούτο, µε τέτοια παραγωγικότητα της εργασίας, επιστηµονική και τεχνική ανάπτυξη, µε τέτοιο µορφωµένο επιστηµονικό
δυναµικό, να την πάει µπροστά. Έχει ιστορικά ξεπεραστεί πια και
τίθεται στην ηµερήσια διάταξη ο δρόµος της ανατροπής. Εποµένως, αυτός ο καπιταλιστικός δρόµος ανάπτυξης φταίει και
εδώ.
Θέλουµε να ξεχωρίζουµε και µερικά πράγµατα, γιατί ειπώθηκαν κάποια πράγµατα -τουλάχιστον στα πρακτικά της επιτροπής
τα διάβασα- όπως τα εξής: Ανάλογα το κράτος αστικό ήταν
πάντα. Η ανάπτυξη στην Ελλάδα στηρίχθηκε πάντα σε αυτόν τον
δρόµο, στο δρόµο ενίσχυσης, δηλαδή, της ιδιωτικής πρωτοβουλίας, του κεφαλαίου. Και όταν χρειαζόταν, ερχόταν ο Καραµανλής και έκανε κρατικοποιήσεις, για να µπορέσει να προωθήσει
ακόµη περισσότερο ή έκανε επένδυση στη ΔΕΗ το κράτος, ενώ
πριν ήταν η POWER. Όταν, όµως, τελείωνε, τα ξαναέδινε στους
ιδιώτες.
Το µέγεθος των κρατικοποιήσεων και του κρατικού τοµέα είναι
σχετικά αδιάφορο στην πορεία εξέλιξης του ίδιου του συστήµατος, γιατί χρησιµοποιείται ακριβώς για να εξυπηρετεί τα συµφέροντα των κεφαλαιοκρατών, διότι δεν µπορούσε ιδιωτική
εταιρεία να κάνει επένδυση απόδοσης µετά από πενήντα χρόνια,
για παράδειγµα, όπως είναι η ΔΕΗ, ο ΟΤΕ και µία σειρά από
άλλες εταιρείες. Το ίδιο έγινε και στον τοµέα των προβληµατικών
επιχειρήσεων, κ.λπ..
Εποµένως, η Κυβέρνηση λέει ότι θα ακολουθήσει αυτόν το
δρόµο. Όµως, ο ελληνικός λαός σήµερα έχει τεράστια εµπειρία
και πρέπει να κρίνει ότι αυτός ακριβώς ο δρόµος που υπόσχεται
σήµερα, οδήγησε εδώ.
Τι λέει, λοιπόν, ο ΣΥΡΙΖΑ; Ουσιαστικά, αθωώνει τον καπιταλιστικό δρόµο ανάπτυξης. Όλη η τοποθέτηση που έγινε και εδώ
και στην επιτροπή, απ’ όπου υπάρχουν τα γραπτά, λέει ότι φταίει
το µοντέλο που ακολουθήθηκε. Μάλιστα, έδωσε ο κ. Σταθάκης
ενδιαφέροντα στοιχεία –είναι γνωστά βέβαια- για το µέγεθος του
κρατικού τοµέα και για την εξόγκωση του τραπεζικού τοµέα,
καθώς και για µία σειρά άλλα στοιχεία, τα οποία όµως λένε ότι
αν είχε υπάρξει διαφορετική διαχείριση, θα µπορούσαµε να µην
έχουµε φθάσει εδώ. Δηλαδή, αγνοεί –και ηθεληµένα- τους νόµους της ίδιας της καπιταλιστικής ανάπτυξης.
Τι ειπώθηκε ακόµα στην επιτροπή; Ειπώθηκε κάτι για το σχέδιο
Μάρσαλ. Εδώ έχουµε φθάσει να επικαλείται ο ΣΥΡΙΖΑ το σχέδιο
Μάρσαλ, µετά τον Εµφύλιο Πόλεµο, το 1953, ότι δήθεν υπήρχε
στρατηγική ανάπτυξης. Είναι γνωστό πού δόθηκε το σχέδιο Μάρσαλ. Δόθηκε για να ενισχύσει την ελληνική πλουτοκρατία. Άσε
που φαγώθηκε κι ένα µέρος από τους διάφορους αεριτζήδες!
Όµως, τι ανάπτυξη υπήρχε; Πόσα έβαλε ο Μποδοσάκης στη
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«ΛΑΡΚΟ»; Ούτε 10%. Του έδωσαν τα βουνά, του έδωσαν τα
λεφτά από την «ΕΤΒΑ» που ήταν λεφτά του ΙΚΑ και έστησε τη
«ΛΑΡΚΟ» κι όταν έπρεπε να κάνει εκσυγχρονισµούς, την παράτησε. Ήρθε το κράτος και την ξεχρέωσε και τώρα πάει να την
πουλήσει. Πόσα έβαλαν οι Τσάτσοι στην «ΑΓΕΤ»; Πόσα έβαλε ο
Καρέλας στην «ΠΕΙΡΑΪΚΗ ΠΑΤΡΑΪΚΗ» και αλλού, που ήταν µετά
το σχέδιο Μάρσαλ; Ελάχιστα. Ήταν λεφτά από τον ιδρώτα και
το αίµα του ελληνικού λαού. Και να, πού κατέληξε!
Και η κριτική που γίνεται, λοιπόν, από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ
είναι ότι έχει αποσπασµατικό µερικό χαρακτήρα και στηρίζεται
στη λεηλασία της δηµόσιας περιουσίας και τη χρηµατοδότηση
φίλων επενδυτών, χωρίς κανένα σχέδιο. Αυτή είναι επιδερµική
κριτική. Κρύβει την ίδια την ουσία. Μπορεί να υπάρχουν και τέτοιες πλευρές ή µπορεί να προκύψουν. Όµως, αυτό είναι το
κύριο; Αυτό κάνει η Κυβέρνηση µ’ αυτό το νόµο; Δηλαδή, προσπαθεί να εξυπηρετήσει τους φίλους της και είναι πρόχειρη; Όχι.
Έχει στρατηγικό σχέδιο και, µάλιστα, δίνει και χρήµατα σε τοµείς
που έχουν άµεσο κέρδος, όπως είναι οι ανανεώσιµες πηγές ενέργειας ή εκεί που ενδιαφέρονται να επενδύσουν οι καπιταλιστές
ή εκεί που η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση µε το ΕΣΠΑ και µε όλες
της τις αποφάσεις σπρώχνει τα χρήµατα των Ελλήνων και των
Ευρωπαίων εργαζοµένων. Άρα, λοιπόν, δεν είναι ούτε αποσπασµατική ούτε πρόχειρη.
Τέλος, ποια είναι η πρόταση; Άκουσα και την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ που έχει διατυπωθεί και των Ανεξάρτητων Ελλήνων. Άλλωστε, τώρα είστε και συµπέθεροι! Συνεργάζεστε!
Ποια είναι η πρόταση; Η πρόταση είναι ένα άλλο µοντέλο. Ποιο
θα είναι το κέντρο; Τα µέσα παραγωγής σε ποιον θα ανήκουν,
στο λαό ή στο κεφάλαιο; Εσείς λέτε ότι θα ανήκει ένα µέρος στο
δηµόσιο και ένα µέρος στους ιδιώτες και µάλιστα στην υγιή επιχειρηµατικότητα, λες και έχετε ακούσει κανέναν επιχειρηµατία
να λέει «εγώ είµαι άρρωστος επιχειρηµατίας»! Λέτε ότι θα ανήκει
στους επενδυτές και όχι στους πειρατές. Μα, όλοι οι επενδυτές
είναι πειρατές, µε την έννοια ότι θέλουν να εξασφαλίσουν µεγάλα
κέρδη. Άρα, λοιπόν, µιλάτε για καλύτερη διαχείριση του καπιταλισµού.
Όσον αφορά στις αιτίες, πάλι συµπίπτετε στις εκτιµήσεις και
να το εκτιµήσουν όσοι µας βλέπουν. Τι λέτε; Η Ελλάδα δεν έχει
σταθερό φορολογικό σύστηµα, γενικότερη σταθερότητα και δεν
έχει λύσει και το χωροταξικό. Γι’ αυτό, λοιπόν, η Ελλάδα έφθασε
σ’ αυτό το χάλι; Αυτά λείπουν; Αν γίνουν αυτά, δηλαδή και δώσετε
στους επιχειρηµατίες όλα αυτά, θα αναπτυχθεί η Ελλάδα µε ιδιοκτήτες του πλούτου και των µέσων παραγωγής τα µονοπώλια;
Εµείς, λοιπόν, λέµε «όχι». Γι’ αυτό, οι δρόµοι είναι δύο: Ή καπιταλιστικός δρόµος ανάπτυξης ή σοσιαλιστικός. Ή θα έχουν την
εξουσία τα µονοπώλια ή θα την έχει ο λαός. Τρίτος δρόµος δεν
υπάρχει. Τρίτος αποδείχθηκε ότι ήταν ο δρόµος της συντήρησης
του καπιταλισµού και, µάλιστα, του άγριου καπιταλισµού.
Προϋπόθεση, βέβαια, είναι η ανατροπή του συστήµατος, η κοινωνικοποίηση των µέσων παραγωγής, να υπάρχει λαϊκή παρουσία, να γίνει κεντρικός σχεδιασµός και να υπάρξει εξουσία του
λαού. Αντικειµενικά, οι συνθήκες στην κοινωνία είναι ώριµες από
όλες τις πλευρές, οικονοµικά και από ανθρώπινης πλευράς.
Έχουµε ένα τεράστια µορφωµένο εργατικό και επιστηµονικό δυναµικό. Ένα πράγµα χρειάζεται, να το αποφασίσει ο ίδιος ο λαός.
Αργά ή γρήγορα θα το κάνει και θα πάρει την πραγµατική εξουσία που του ανήκει.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Κι εµείς ευχαριστούµε.
Ο κ. Τσούκαλης έχει το λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ας ξεκινήσουµε από την πρώτη,
τη βασική παραδοχή, γιατί ακούστηκαν πάρα πολλές παραδοχές.
Την αφορµή την έλαβα από την τοποθέτηση του τελευταίου Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου του Κοµµουνιστικού Κόµµατος.
Ποια είναι, λοιπόν, η παραδοχή; Η παραδοχή είναι ότι ζούµε
στον καπιταλισµό. Θα το δεχθούµε; Το δεχόµαστε λοιπόν.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΦΙΛΗΣ: Εµείς θέλουµε να τον αλλάξουµε κι
εσείς να τον υπηρετήσετε.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ: Εσείς, λοιπόν, θέλετε να ανατρέ-
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ψετε –όχι να τον αλλάξετε- κι εµείς θέλουµε να τον αλλάξουµε.
Υπάρχει µία πολύ µεγάλη διαφορά.
Μιλάµε, λοιπόν, για διαχείριση µίας κρίσης, µίας κατάστασης
την οποία λίγο-πολύ όλοι βιώνουµε. Ως προς την κατεύθυνση της
διαχείρισης του συστήµατος, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σήµερα έγιναν πολλά θετικά βήµατα. Βιώσαµε καταστάσεις οι
οποίες είναι παρήγορες. Όµως, πρέπει να ξεκαθαρίσουµε κάποια
πράγµατα. Πρέπει να τελειώνει, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
αυτή η συνεχής, η κουραστική αναφορά στις διαπιστώσεις. Οι
διαπιστώσεις είναι γνωστές και επώδυνες και τις βιώνουν όλοι µε
τον ίδιο τρόπο. Γνωρίζουµε ότι αυτήν τη στιγµή είµαστε πρωταθλητές στην ανεργία, ότι έχουµε 25% συσσωρευµένη ύφεση για
τα τελευταία πέντε χρόνια. Αυτά ακούστηκαν. Εγώ θα προσθέσω
και τα λουκέτα ή το 30% για το όριο της φτώχειας. Θα πω για
την εξαθλίωση του κόσµου, των συµπολιτών µας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ας τελειώσουµε και ας δούµε
τι κάνουµε από εδώ και πέρα, πώς βελτιώνουµε το σύστηµα, διότι
δεν θα πούµε καµµία ελπιδοφόρα κουβέντα, τίποτα καλό για τον
πολίτη που µας ακούει αυτήν τη στιγµή, αν απλώς του πούµε «ξέρεις, τη λύση και τη σωτηρία θα τη βρεις σε µία µετά θάνατον
πολιτική ζωή».
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι –και απευθύνοµαι προς όλες τις
πτέρυγες της Βουλής και όχι µόνο στο Κοµµουνιστικό Κόµµα, το
οποίο έχει µία καθαρή θέση, η οποία, δυστυχώς ή ευτυχώς,
αυτήν την περίοδο δεν βρίσκει έρεισµα στην ελληνική κοινωνίαπρέπει να απαντήσουµε τι κάνουµε από εδώ και πέρα. Ακούστηκε
ότι υπάρχει µία εµµονή στο µνηµόνιο. Υπάρχει εµµονή στα µνηµόνια, θα έλεγα εγώ, για όλες τις υπερχρεωµένες χώρες. Υπάρχει µία εµµονή, επίσης, σε µία πολιτική η οποία επιβάλλεται,
δυστυχώς, µε δικτατορικό τρόπο σε όλη την Ευρώπη.
Όµως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχουµε γίνει σοφότεροι.
Είδαµε ότι το µνηµόνιο, δυστυχώς, είναι η µόνη εναλλακτική διέξοδος αυτήν τη στιγµή –δυστυχώς, το επαναλαµβάνω για άλλη
µία φορά- γιατί όποιος έχει σαφή και κατηγορηµατική επιλογή
παραµονής στο ευρώ και την Ευρωζώνη, το µόνο που έχει να επιλέξει είναι βελτίωση, διαπραγµάτευση, αναδιαπραγµάτευση,
προσαρµογή του µνηµονίου. Αυτή είναι η επιλογή. Η άλλη επιλογή είναι γνωστή, δοκιµάστηκε, είχε τα αποτελέσµατά της. Για
άλλη µία φορά επαναλαµβάνω ότι έχουµε γίνει σοφότεροι.
Ας δούµε, λοιπόν και τα άλλα δεδοµένα. Τα άλλα δεδοµένα,
λοιπόν, στα οποία νοµίζω ότι συµφωνούµε όλοι –έχω ακούσει και
εκπροσώπους και της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης- είναι ότι πρέπει κάποια στιγµή να σταθεροποιήσουµε το σύστηµα. Αυτό είναι
το πρώτον.
Δεύτερον, πρέπει επιτέλους η εξαγγελία της ανάπτυξης να
αποκτήσει σάρκα και οστά, να συγκεκριµενοποιηθεί και βεβαίως,
η ρευστοποίηση, η ρευστότητα, η οποία έχει ως µοναδική προϋπόθεση την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών. Θα επικαιροποιήσω το αρχαίο ρητό λέγοντας ότι δει δη κεφαλαίου,
συνέλληνες. Δηλαδή χρειαζόµαστε χρήµα προκειµένου να πετύχουµε την ανάπτυξη και το µόνο χρήµα, δυστυχώς -και πρέπει
να το οµολογήσουµε- είναι οι ιδιωτικές επενδύσεις.
Έτσι λοιπόν, η βελτίωση, η πρόοδος σήµερα στο Κοινοβούλιο
όσον αφορά την αντίπαλη πλευρά, η πρόταση δηλαδή που καταθέτει ο ΣΥΡΙΖΑ σήµερα και διά του εισηγητού και διά του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου του είναι ότι «Δυστυχώς, µέσα σε
αυτό το πλαίσιο είµαστε καλύτεροι διαχειριστές από εσάς» και
εννοεί εµάς. Όλη η συζήτηση από την αρχή µέχρι το τέλος είναι
ότι «Τα έχετε κάνει µπάχαλο στην Ελλάδα. Οι προηγούµενοι αναπτυξιακοί νόµοι απέτυχαν. Δυστυχώς, δεν υπάρχουν χωροταξικά.
Δυστυχώς δεν υπάρχουν θεσµοί, δεν υπάρχουν όλα εκείνα τα
στοιχεία που θα µπορούσαν να καταστήσουν µία ανάπτυξη βιώσιµη».
Ας µπούµε, λοιπόν, στη συζήτηση για την καλύτερη διαχείριση
και το τι µπορούµε να κάνουµε. Ξέρετε, το να συνεχίσουµε σε
αυτό το επίπεδο θα είναι πάρα πολύ διδακτικό, θα είναι πάρα
πολύ χρήσιµο και προς τους συµπολίτες µας και για ολόκληρη
την Ελλάδα. Ας έρθουµε τώρα όµως στην προσπάθεια της Κυβέρνησης.
Κύριε Υπουργέ, πρέπει να ξεκαθαρίσουµε κάτι. Αυτό εδώ το
νοµοσχέδιο δεν είναι θεσµικό και ο τίτλος παραπλανά. Θα µπο-
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ρούσε να είναι διαφορετικό. Θα µπορούσε να προσδιορίζει επακριβώς ποιες είναι οι προθέσεις του Υπουργείου και ποιες είναι
οι προθέσεις της Κυβέρνησης. Δεν είναι θεσµικό. Είναι ένα διεκπεραιωτικό νοµοσχέδιο. Είναι ένα νοµοσχέδιο που έρχεται να
διορθώσει κάποιες οργανωτικές ανεπάρκειες των προηγούµενων
νόµων. Ουσιαστικά κινείται στην πεπατηµένη και των προηγούµενων νόµων.
Όµως, το «υπέρ» επί της αρχής έχει να κάνει µε το θετικό
αυτών των µεµονωµένων παρεµβάσεων. Όµως, υπάρχει µία εκκρεµότητα και η εκκρεµότητα εξακολουθεί, κύριε Υπουργέ, να
παραµένει στη χώρα. Η εκκρεµότητα αυτή είναι το ποια είναι η
στρατηγική όχι απλώς µόνο της γενικότερης ανασυγκρότησης
της χώρας αλλά και µεµονωµένα η στρατηγική αξιοποίησης όλων
των διαθέσιµων κεφαλαίων που διαθέτει η χώρα. Και είναι λίγα
αυτά τα κεφάλαια. Είναι πολύ λίγα και είναι πολύτιµα και πρέπει
να τα διαχειριστούµε µε πολύ µεγάλη προσοχή και µε τέτοιον
τρόπο που να έχουν τη µεγαλύτερη προστιθέµενη αξία και να
αφήσουν επιτέλους σε αυτήν τη χώρα το αναπτυξιακό αποτύπωµα και να µπορούν να µας ανεβάσουν ένα σκαλί.
Επειδή θέλω να είµαι πολύ πιο συγκεκριµένος θα αναφέρω το
εξής. Δηµοσιεύτηκε πρόσφατα, κύριε Υπουργέ, -φαντάζοµαι ότι
το γνωρίζετε, είναι και στην αρµοδιότητά σας- η έκθεση της Παγκόσµιας Τράπεζας σε σχέση µε την ανταγωνιστικότητα στη
χώρα. Είναι απογοητευτική. Και ξέρετε, µία τέτοια περίοδο που
η Ελλάδα αγωνίζεται ούτως ώστε να ανέβει σκαλί-σκαλί την κλίµακα του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος, να προσελκύσει επενδύσεις, αυτή η έκθεση δεν είναι ό,τι καλύτερο και όταν µάλιστα
διαπιστώνεις ότι πολλά από αυτά τα οποία προτείνονται, προκειµένου να βελτιωθεί η κατάσταση, θα µπορούσαν πάρα πολύ εύκολα να έχουν γίνει.
Υπάρχουν συγκεκριµένες προτάσεις και µάλιστα πολλές από
αυτές τις προτάσεις, απ’ ό,τι λέει η ίδια η έκθεση της Παγκόσµιας
Τράπεζας, ουσιαστικά έρχονται και σε αντιπαράθεση, σε κόντρα
µε πολλές µνηµονιακές ρυθµίσεις. Ιδού, λοιπόν, πεδίον δόξης
λαµπρόν για την Κυβέρνηση, µέσα στο πλαίσιο της βελτίωσης
της επιχειρηµατικότητας για τη χώρα να διεκδικήσει αλλαγή των
συγκεκριµένων µνηµονιακών ρυθµίσεων.
Ορισµένες από αυτές τις οδηγίες είναι η κατάργηση του
Φόρου Συγκέντρωσης Κεφαλαίων, η µείωση του κόστους µεταβίβασης ακινήτων. Αναφέρεται κυρίως σε θέµατα γραφειοκρατίας και διαφθοράς, κάτι στο οποίο δεν έχουµε κάνει και πάρα
πολύ µεγάλα βήµατα το τελευταίο διάστηµα στη χώρα.
Απ’ ό,τι λέει βεβαίως και προτείνει και η έκθεση θα πρέπει,
κύριε Υπουργέ, να βελτιώσουµε αυτά τα στοιχεία ει δυνατόν
µέχρι τέλος Μαΐου, ούτως ώστε να περιληφθούν στην επόµενη
Έκθεση της Τράπεζας.
Τελειώνοντας, θα πω ότι υπάρχει σοβαρό πρόβληµα, όπως
ανέφερα προηγουµένως, αναφορικά µε το γενικότερο θεσµικό
πλαίσιο ανασυγκρότησης της χώρας. Δυστυχώς, είναι µεγάλη,
εγκληµατική η ανεπάρκεια των προηγούµενων κυβερνήσεων που
δεν είχαν κινήσει τη διαδικασία, προκειµένου να το έχουµε στα
χέρια µας ως απαραίτητο εργαλείο.
Άκουσα µε πολύ µεγάλη προσοχή τον κ. Χατζηδάκη όταν κατέθετε εδώ τα δεδοµένα τα οποία έχουµε ως στοιχεία, προκειµένου να αναπτύξουµε τις απόψεις µας. Ανέφερε ένα από αυτά
τα στοιχεία, ότι δηλαδή, δεν µπορείς να µιλάς για διαδικασία ανάπτυξης όσο η χώρα βρίσκεται µε το ένα πόδι ή µε τα δύο πόδια
έξω από το ευρώ, όσο δηλαδή υπάρχει αυτή η ανασφάλεια, η
αβεβαιότητα στη χώρα.
Έχει δίκιο ως προς αυτό. Δεν έχει δίκιο, όµως, σε κάτι άλλο
και βεβαίως η µοµφή δεν είναι για τον κ. Χατζηδάκη, αλλά είναι
για όλες τις προηγούµενες κυβερνήσεις µέχρι σήµερα. Πού δεν
έχει δίκιο; Στο ότι στην προσπάθεια σταθεροποίησης της χώρας
δεν υπάρχει καµµία, µα καµµία δικαιολογία όσον αφορά το ότι
δεν προετοιµάζαµε το έδαφος ούτως ώστε να υποδεχθούµε όλα
αυτά τα κεφάλαια, τα οποία ζητούσαµε προκειµένου να πετύχουµε την ανάπτυξη. Δηλαδή τι µας εµπόδιζε να έχουµε το ειδικό
σχέδιο ανασυγκρότησης του πρωτογενούς τοµέα ή το να έχουµε
ειδικό σχέδιο ανασυγκρότησης του τουριστικού τοµέα ή όλων
των συγκριτικών πλεονεκτηµάτων που έχει η χώρα ούτως ώστε
να είµαστε έτοιµοι στην υποδοχή όλων αυτών των ευκαιριών;
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(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Γ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ)
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την εντύπωση ότι από εδώ
και στο εξής, έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγµατα, κι έτσι όπως
βιώνουµε τις αναδιαρθρώσεις στον ευρύτερο χώρο της Μεσογείου, όχι µόνο της Ανατολικής αλλά όλης της Μεσογείου, θα
πρέπει να είµαστε πολύ πιο προσεκτικοί όταν διατυπώνουµε απόψεις σε σχέση µε τα γενικότερα θέµατα, όχι µόνο τα αναπτυξιακά
για τη χώρα αλλά και τα γεωστρατηγικά.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Θα ολοκληρώσω, κύριε Πρόεδρε.
Είπα ότι ανοίγεται ένα νέο πλαίσιο. Έχουµε µία νέα εικόνα και
στην πολιτική σκηνή και το διαπιστώνουµε και από τις συζητήσεις
που κάνουµε στα ραδιοτηλεοπτικά µέσα. Έχουµε µπει στη συζήτηση της πιο σωστής, πιο καλής διαχείρισης. Ιδού, λοιπόν, η
Ρόδος ιδού και το πήδηµα! Ας γίνουν προτάσεις βελτιωτικές
ούτως ώστε να έχουµε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσµα.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε,
κύριε Τσούκαλη.
Το λόγο έχει η Βουλευτής της Νέας Δηµοκρατίας κ. Άννα Καραµανλή για επτά λεπτά.
ΑΝΝΑ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα συµφωνήσουµε όλοι ότι το
κυρίαρχο πρόβληµα της ελληνικής κοινωνίας σήµερα είναι η
ανεργία, η οποία λόγω της ύφεσης των τελευταίων ετών έχει εξελιχθεί σε µάστιγα. Γι’ αυτό και η καταπολέµησή της αποτελεί
κύρια προτεραιότητα για την Κυβέρνηση.
Το µεγάλο, λοιπόν, ζητούµενο σήµερα είναι η επιστροφή στην
πολυπόθητη και πολυσυζητηµένη ανάπτυξη καθώς µόνο µέσω
αυτής είναι δυνατόν να δηµιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας. Η
πορεία, όµως, προς την ανάπτυξη, όπως έχει αποδειχθεί, µόνο
εύκολη δεν είναι.
Πρώτη και βασική προϋπόθεση είναι η πολιτική σταθερότητα,
την οποία η παρούσα Κυβέρνηση έχει επιτύχει ανακτώντας την
αξιοπιστία της χώρας µας στο εξωτερικό.
Πέρα από αυτό όµως, έχουµε να αντιµετωπίσουµε το µέχρι σήµερα στρεβλό παραγωγικό µοντέλο της χώρας, ένα µοντέλο βασισµένο στον κρατισµό και τον δανεισµό και όχι στην παραγωγή
πλούτου, καθώς και να ξεριζώσουµε την αντίληψη ότι µπορεί να
υπάρξει ανάπτυξη χωρίς επιχειρηµατικότητα και επενδύσεις.
Επιπλέον, στον αγώνα για την προσέλκυση επενδύσεων δεν
τρέχουµε µόνοι µας, καθώς η δυσµενής οικονοµική συγκυρία έχει
δηµιουργήσει οξύτατη ανταγωνιστικότητα σε διεθνές επίπεδο.
Συνεπώς, η τόνωση της ανταγωνιστικότητας και η ανάκτηση
της εµπιστοσύνης των επενδυτών απέναντι στη χώρα µας αποτελεί µονόδροµο στην προσπάθεια για την ανάκαµψη της ελληνικής οικονοµίας. Αυτός θεωρώ ότι είναι και ο κεντρικός στόχος
της νοµοθετικής πρωτοβουλίας του Υπουργείου Ανάπτυξης που
συζητάµε.
Το εν λόγω σχέδιο νόµου εισάγει µια δέσµη διαρθρωτικών αλλαγών που έχουν ως κοινό άξονα την απλούστευση και επιτάχυνση των διαδικασιών. Θέτει τις βάσεις για τη δηµιουργία ενός
µηχανισµού, ο οποίος µε διαφάνεια και ευελιξία θα οδηγεί στην
ταχύτερη λήψη αποφάσεων, ώστε αναπτυξιακές προτάσεις να
µη µένουν χρόνια ξεχασµένες στο συρτάρι, πόσω µάλλον όταν
πρόκειται για στρατηγικές µεγάλες επενδύσεις που µπορούν να
αλλάξουν θεαµατικά το τοπίο.
Η σύσταση της Γενικής Διεύθυνσης Στρατηγικών Επενδύσεων,
η οποία θα λειτουργεί ως κέντρο υποδοχής επενδύσεων και θα
αποτελεί το µοναδικό σηµείο επαφής δηµοσίου και επενδυτών,
διευκολύνει τις διαδικασίες αδειοδότησης και παράλληλα επιτρέπει τη χάραξη µιας ενιαίας επενδυτικής πολιτικής.
Ταυτόχρονα, η κατάργηση της έκδοσης πολλαπλών αδειών και
η αντικατάστασή τους από την «πολυάδεια» οδηγεί στην άρση
σηµαντικών γραφειοκρατικών εµποδίων και επιταχύνει την ολοκλήρωση της επένδυσης.
Με δεδοµένο το αρνητικό κλίµα που επικρατεί, αποκτούν ξεχωριστή σηµασία οι στοχευµένες αλλαγές που εισάγονται µε το
σχέδιο νόµου, όπως είναι η κατάργηση της υποχρέωσης για κα-
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τάθεση εγγυητικής επιστολής από τον επενδυτή, η οποία στις
περισσότερες περιπτώσεις λειτουργούσε αποτρεπτικά, καθώς
και η ρύθµιση για τόνωση της ρευστότητας µε καταβολή του συνολικού ποσού της επιχορήγησης για επενδύσεις που υπάγονται
σε επενδυτικούς νόµους.
Επίσης, θα ήθελα να σταθώ στη δηµιουργία της εταιρείας «ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ Α.Ε.» µε σκοπό τη διαχείριση και αξιοποίηση όλης της έκτασης από τον Πειραιά µέχρι το Σούνιο. Απ’
ό,τι όλοι γνωρίζουµε, πρόκειται για µία περιοχή ξεχωριστής
οµορφιάς, η οποία όµως εδώ και πολλές δεκαετίες έχει ταλαιπωρηθεί, έχει καταπατηθεί και σε πολλά σηµεία έχει απαξιωθεί.
Η ανάπτυξη επενδυτικής δραστηριότητας στην περιοχή από τον
νέο φορέα είναι δεδοµένο ότι θα αποφέρει οικονοµικά οφέλη και
προσδοκούµε βεβαίως και τη δηµιουργία µεγάλου αριθµού θέσεων εργασίας.
Παράλληλα, όµως, θα ήθελα να τονίσω και µε την ιδιότητα της
Βουλευτού της Β’ Αθηνών, στην οποία υπάγονται αρκετοί δήµοι
του παραλιακού µετώπου, την ανάγκη να διασφαλιστεί τόσο η
απρόσκοπτη πρόσβαση των κατοίκων στο παράκτιο µέτωπο όσο
και η αξιοποίηση µε πλήρη τήρηση των περιβαλλοντολογικών
όρων, προκειµένου να επιτευχθεί µία ευρύτερη ανάπτυξη και να
προκύψουν υπεραξίες γι’ αυτήν την περιοχή.
Τέλος, σε ό,τι αφορά τα υδατοδρόµια, είχε επιχειρηθεί και στο
πρόσφατο παρελθόν η δηµιουργία και η λειτουργία τους. Όµως,
η ασάφεια στο νοµοθετικό πλαίσιο και η πολύπλοκη ελληνική
γραφειοκρατία έβαλαν φρένο σε µια τέτοια επένδυση, η οποία
µπορεί να αποφέρει πολλαπλά κέρδη µέσω του τουρισµού, που
βεβαίως, όπως όλοι γνωρίζουµε, αποτελεί και την αιχµή του δόρατος της οικονοµίας µας.
Με το εν λόγω σχέδιο νόµου καταβάλλεται προσπάθεια να καλυφθούν αυτές οι αδυναµίες και να δηµιουργηθεί ένα ξεκάθαρο
και σαφές θεσµικό πλαίσιο που θα ευνοεί και θα ενθαρρύνει την
ανάπτυξη αυτής της δραστηριότητας, προσφέροντας ένα ακόµα
συγκριτικό πλεονέκτηµα στον ελληνικό τουρισµό.
Οι επενδύσεις αποτελούν θέµα ζωτικής σηµασίας για τη χώρα
µας. Είναι ο µονόδροµος που πρέπει να διανύσουµε για να φτάσουµε στην ανάκαµψη και να βγούµε οριστικά από την κρίση. Η
Κυβέρνηση το έχει θέσει ως εθνικό στόχο και τον υπηρετεί µε
απόλυτη συνέπεια. Μετά τις καίριες πρωτοβουλίες του Πρωθυπουργού για την ενίσχυση της εξωστρέφειας και την οικοδόµηση
σχέσεων εµπιστοσύνης µε τον επιχειρηµατικό κόσµο και µε
χώρες διατεθειµένες να επενδύσουν, το υπό συζήτηση σχέδιο
νόµου έρχεται να συµβάλει αποφασιστικά στη δηµιουργία ενός
φιλικού επενδυτικού περιβάλλοντος.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κλείνοντας θα ήθελα να πω ότι
το σχέδιο νόµου αποτελεί µια σηµαντική ευκαιρία να απαλλαγούµε από παθογένειες του παρελθόντος που µας καταδίκαζαν
σε στασιµότητα, αλλά κυρίως αποτελεί µια ευκαιρία για τους
νέους ανθρώπους να εργαστούν σε ένα νέο και υγιές επιχειρηµατικό περιβάλλον.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε
την κ. Καραµανλή.
Το λόγο έχει για επτά λεπτά ο κ. Κωνσταντίνος Κόλλιας.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΛΛΙΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, µε ιδιαίτερη χαρά και ανακούφιση σήµερα
ακούσαµε τον Υπουργό κ. Χατζηδάκη από αυτό εδώ το Βήµα να
ανακοινώνει την άµεση έναρξη των εργασιών για την ολοκλήρωση των µεγάλων αυτοκινητοδρόµων. Αυτό αποτελεί ένα πολύ
σηµαντικό θέµα. Μάλιστα, πιστεύω ότι ο άξονας Κόρινθος-Πάτρα
θα είναι πρώτη προτεραιότητα, αφού είναι ένας δρόµος µε ιδιαίτερη κοµβική και στρατηγική σηµασία, ένας δρόµος που φέρνει
πιο κοντά την Ελλάδα µε την υπόλοιπη Ευρώπη.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το σχέδιο νόµου που συζητούµε
σήµερα για τη βελτίωση του επενδυτικού περιβάλλοντος θεωρώ
ότι είναι µία από τις σηµαντικότερες πρωτοβουλίες αυτής της
Κυβέρνησης στην κατεύθυνση της ανάπτυξης.
Ένα από τα βασικότερα αντικείµενα αυτού του σχεδίου νόµου
είναι η αναµόρφωση των υφιστάµενων επενδυτικών νόµων. Πλην,
όµως, οι αλλαγές που φέρνει είναι τόσο σηµαντικές, τόσο µεγά-
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λες και τόσο καίριες που πιστεύω ότι συνιστούν ένα καινούργιο
θεσµικό πλαίσιο πιο αποτελεσµατικό και πιο ελκυστικό για τους
επενδυτές.
Όταν το 2011 συζητούσαµε το ν. 3908, είχαµε επισηµάνει ότι
έβριθε από ασάφειες και παραλείψεις και είχαµε επισηµάνει ότι
περιείχε πολλές γραφειοκρατικές διαδικασίες. Η κριτική που είχαµε ασκήσει τότε, δυστυχώς δικαιώθηκε από την πραγµατικότητα. Το ενδιαφέρον των επενδυτών ήταν εξαρχής και παραµένει
ακόµα και τώρα χαµηλό, γεγονός που υποχρέωσε την Κυβέρνηση µε τις διατάξεις που θεσπίζει πρώτα απ’ όλα να απλοποιήσει τη διαδικασία υποβολής και αδειοδότησης των επενδυτικών
σχεδίων, να αναθεωρήσει τα φορολογικά κίνητρα, να ενισχύσει
τα µέσα χρηµατοδότησης, να καταργήσει τις εγγυητικές επιστολές και να δώσει ακόµα και τη δυνατότητα καταβολής στον επενδυτή κάτω από προϋποθέσεις και του 100% της επιδότησης. Και
όχι µόνο αυτά, αλλά και µε µια σειρά από άλλες διατάξεις έρχεται να ενισχύσει τους επενδυτές που είχαν ενταχθεί σε παλιά
επενδυτικά προγράµµατα και κατ’ επέκταση τους εργαζόµενους
και την εθνική οικονοµία.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, παρά το χαµηλό ενδιαφέρον
των επενδυτών για ένταξη στον αναπτυξιακό του 2011, υπάρχει
ένα ιδιαίτερα αξιοσηµείωτο γεγονός. Η πλειοψηφία των επενδυτικών σχεδίων που υποβλήθηκαν, προέρχονταν από τον πρωτογενή τοµέα και τη µεταποίηση, γεγονός που καταδεικνύει δύο
πράγµατα: Πρώτον, τη στροφή της ελληνικής γεωργίας και κτηνοτροφίας σε σύγχρονα παραγωγικά µοντέλα, προσανατολισµένα επιχειρηµατικά µε έµφαση στην ποιότητα, την ανταγωνιστικότητα, αλλά και στην υψηλή προστιθέµενη αξία των προϊόντων και δεύτερον, στην προοπτική ανάδειξης του αγροτικού
τοµέα από την παραγωγή µέχρι τη µεταποίηση και την εµπορία
σε ένα πρωταγωνιστικό πυλώνα της εθνικής οικονοµίας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αυτήν την ανοδική πορεία του
πρωτογενούς τοµέα οφείλουµε όχι µόνο να την αναδείξουµε, όχι
µόνο να την προστατεύσουµε, αλλά και να την ενισχύσουµε περαιτέρω. Είναι πολύ σηµαντικό ότι σ’ αυτό εδώ το σχέδιο νόµου
ορίζεται ρητά ότι ο πρωτογενής τοµέας και η µεταποίηση συµπεριλαµβάνονται στις στρατηγικές επενδύσεις. Πρόκειται, κύριε
Υπουργέ, όντως για µια πολύ σηµαντική καινοτοµία.
Πλην όµως, ο αγροδιατροφικός τοµέας φέρει συγκεκριµένα
χαρακτηριστικά, όπως ο µικρός κλήρος, οι γεωγραφικές ιδιαιτερότητες, η οικογενειακή απασχόληση. Η πλειοψηφία των αγροκτηνοτροφικών και µεταποιητικών µονάδων είναι ατοµικές
επιχειρήσεις µικρής κλίµακας. Αυτές οι επιχειρήσεις αναµφίβολα
θα ευεργετηθούν από όλα όσα θεσπίζονται στο παρόν σχέδιο
νόµου.
Πλην όµως, κύριε Υπουργέ, θα ήθελα να κάνω ορισµένες επισηµάνσεις για την ουσιαστική ενίσχυση των επενδύσεων στην
παραγωγή και µεταποίηση των αγροτικών προϊόντων.
Η πρώτη επισήµανση αφορά την ανάγκη µείωσης του ελάχιστου προϋπολογισµού των αγροτικών επενδύσεων. Θα µπορούσε, για παράδειγµα, κύριε Υπουργέ, να θεσπιστεί ένα κατώτατο όριο, περίπου στις 100.000 ευρώ ή και ακόµα λιγότερο,
ώστε να µπορεί να εκσυγχρονιστεί µία µικρή γεωργική και κτηνοτροφική µονάδα. Η δεύτερη επισήµανση αφορά την ανάγκη
αλλαγών στη βαθµολόγηση των επενδυτικών σχεδίων του αγροδιατροφικού τοµέα.
Γνωρίζετε καλά, κύριε Υπουργέ, ότι σήµερα αυτά τα επενδυτικά σχέδια βαθµολογούνται µαζί µε όλα τα άλλα σε µία από τις
τρεις κατηγορίες της γενικής επιχειρηµατικότητας, της περιφερειακής συνοχής και της τεχνολογικής ανάπτυξης. Πλην, όµως,
οι αγροτικές επενδύσεις συχνά δεν συγκεντρώνουν την απαιτούµενη βαθµολογία και αποκλείονται, καθώς βεβαίως δεν µπορούν
να ανταγωνιστούν τις άλλες υποψηφιότητες τόσο σε κεφάλαιο
όσο και σε ένταση εργασίας, σε τεχνολογία και σε εταιρική
µορφή.
Γι’ αυτό θεωρώ ότι θα πρέπει είτε να θεσπιστεί µία ιδιαίτερη
και ξεχωριστή κατηγορία είτε να τεθούν ξεχωριστά κριτήρια αξιολόγησης, όπως ο εξαγωγικός προσανατολισµός, η τυποποίηση
και µεταποίηση µοναδικών προϊόντων, αλλά και η προστατευόµενη ονοµασία προέλευσης γεωργικής ένδειξης κ.λπ..
Κύριε Υπουργέ, πιστεύω ότι πρέπει να υπάρξει µία συνεργασία
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µε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και ενδεχοµένως, να θεσπιστεί ένας νέος επενδυτικός νόµος που θα
αφορά αποκλειστικά τον αγροτικό τοµέα.
Τέλος, είµαι υποχρεωµένος να αναφερθώ και στο πολυσυζητηµένο αγροτικό ΤΕΜΠΕ, το οποίο έχει εξαγγελθεί εδώ και τρία
χρόνια, αλλά δυστυχώς µέχρι σήµερα δεν έχει γίνει τίποτε. Κύριε
Υπουργέ, γνωρίζω ότι τελευταία έχουν γίνει ουσιαστικές ενέργειες. Ωστόσο, θα ήθελα και εγώ να υπερτονίσω τον κατεπείγοντα χαρακτήρα που λαµβάνει πλέον η άµεση λειτουργία του
αγροτικού ΤΕΜΠΕ, που θα ανακουφίσει τους αγρότες και θα
δώσει ρευστότητα στον αγροτικό τοµέα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η ανάπτυξη είναι το ισχυρότερο
όπλο που διαθέτουµε για να καταπολεµήσουµε την ύφεση και
την ανεργία. Μέσα από µία συνολική στρατηγική ανάπτυξης µπορούµε να ενεργοποιήσουµε όλους τους πόρους της οικονοµίας
και της κοινωνίας, µπορούµε να δηµιουργήσουµε προϋποθέσεις
και προοπτικές για να ξεφύγει η χώρα µας από τα σηµερινά αδιέξοδα που αντιµετωπίζει λόγω της οικονοµικής συγκυρίας και να
βρει το δρόµο της ανάπτυξης, γιατί πιστεύω ότι έτσι όλοι µαζί θα
µπορέσουµε να δηµιουργήσουµε την Ελλάδα που θέλουµε, την
Ελλάδα που επιθυµούµε, την Ελλάδα της συνοχής, της αλληλεγγύης, αλλά πάνω απ’ όλα να δηµιουργήσουµε την Ελλάδα της
εθνικής και ατοµικής αξιοπρέπειας.
Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε
τον κ. Κόλλια.
Το λόγο έχει ο κ. Διονύσιος Σταµενίτης για επτά λεπτά.
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΤΑΜΕΝΙΤΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, το σχέδιο νόµου το οποίο καλούµαστε σήµερα να
συζητήσουµε, θα έλεγα ότι είναι από τα πιο σηµαντικά βήµατα
που επιχειρούνται από την Κυβέρνηση και το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων
στη συνολική προσπάθεια που γίνεται για την ανάκαµψη της ελληνικής οικονοµίας.
Είναι γνωστό ότι η επενδυτική δραστηριότητα στη χώρα µας
τα τελευταία έτη παρουσιάζει µειωµένη κινητικότητα. Είναι, επίσης, γνωστό ότι το µεγάλο στοίχηµα για έξοδο από την κρίση,
αλλά και για την ανακούφιση της ελληνικής οικονοµίας βασίζεται
κατά πολύ στη δηµιουργία ενός ασφαλούς και φιλικού επενδυτικού περιβάλλοντος. Επενδύσεις σηµαίνει εισροή κεφαλαίων στη
χώρα, ώθηση του κατασκευαστικού κλάδου, δηµιουργία θέσεων
εργασίας και σαφώς, βελτίωση και αξιοποίηση των υποδοµών
των κτηριακών εγκαταστάσεων του ελληνικού κράτους.
Αναφορικά µε το περιεχόµενο του νοµοσχεδίου, θεωρώ ότι η
σύσταση και δηµιουργία της Γενικής Διεύθυνσης Στρατηγικών
Επενδύσεων και η θεσµοθέτηση των ειδικών σχεδίων χωρικής
ανάπτυξης στρατηγικών επενδύσεων στοχεύει καθαρά στο συνολικό συντονισµό της επενδυτικής δραστηριότητας και στη µείωση της γραφειοκρατίας, µία ασθένεια που ταλαιπωρεί επί
χρόνια το ελληνικό κράτος και αποτελεί τροχοπέδη στην ανάπτυξη της χώρας.
Η ύπαρξη του τεράστιου γραφειοκρατικού συστήµατος είναι
το νούµερο ένα εµπόδιο για τους ενδιαφερόµενους επενδυτές.
Κόβουµε, λοιπόν, το γόρδιο δεσµό και βήµα-βήµα καθιστούµε
την Ελλάδα µία χώρα όπου ο επενδυτής δεν θα σκέφτεται τις µακροχρόνιες διαδικασίες ούτε θα φοβάται ότι στο τέλος δεν θα
καταφέρει να αδειοδοτηθεί, έχοντας ταυτόχρονα ξοδέψει χρήµατα και χάνοντας πολύτιµο χρόνο. Πλέον πηγαίνουµε συντονισµένα και µε σχεδιασµό. Δεν αφήνουµε τις επενδύσεις στην τύχη
τους αλλά δηµιουργούµε το πλαίσιο ώστε να γίνουµε περισσότερο ελκυστικοί.
Στόχος του νοµοσχεδίου είναι η άµεση αύξηση της ρευστότητας, η επιτάχυνση των διαδικασιών αλλά και η περαιτέρω θωράκιση της διαφάνειας. Θέλω εδώ να σηµειώσω ότι δυστυχώς σ’
αυτό το κοµµάτι των επενδύσεων -όπως βέβαια και σε άλλους
τοµείς- δεν έχουµε την πολυτέλεια να έχουµε το χρόνο σύµµαχο.
Οι δηµοσιονοµικοί στόχοι είναι συγκεκριµένοι και πρέπει να επιτευχθούν. Καλούµαστε να αξιοποιήσουµε το κάθε δυνατό µέσο
που διαθέτουµε ως χώρα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα µου επιτρέψετε σε αυτό το
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σηµείο να τονίσω ότι οι θεωρίες συνοµωσίας και τα όσα λέγονται
περί ξεπουλήµατος αποτελούν τη συνέχεια µιας νοοτροπίας που
καθιστούσε όλες τις ξένες επενδύσεις εξ ορισµού ύποπτες, περιβαλλοντικά επικίνδυνες και ζηµιογόνες για την εθνική οικονοµία. Αν υπήρχε ίχνος λογικής σε αυτήν τη νοοτροπία, οι χώρες
όπου γίνονται ιδιωτικές επενδύσεις -και σε αυτές περιλαµβάνονται όλες οι ευρωπαϊκές- θα είχαν ήδη καταστραφεί. Αυτός ο παραλογισµός, σε συνδυασµό µε την απαράδεκτη γραφειοκρατία,
έδιωξε επενδυτές, ακύρωσε συµφωνίες και οδήγησε τη χώρα
στο να θεωρείται και να καταγράφεται από διεθνείς οργανισµούς
ως ακατάλληλη για κάθε είδους επενδύσεις. Ακόµη και σήµερα
συνεχίζεται από την Αντιπολίτευση η προσπάθεια να παραµείνουµε αναξιόπιστοι ως χώρα, να µην προχωρήσουν οι άκρως
αναγκαίες µεταρρυθµίσεις, ιδιωτικοποιήσεις και επενδύσεις, σήµερα που η Κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός ο Αντώνης Σαµαράς, δίνουν τη µάχη να προσελκύσουν επενδυτές, σήµερα που
η επανεκκίνηση της οικονοµίας είναι το ζητούµενο, σήµερα που
η ρευστότητα στην αγορά είναι αναγκαιότητα.
Και αυτά γίνονται, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τη στιγµή
που η ανεργία έχει χτυπήσει «κόκκινο». Δεν υπάρχει κανένας που
να µην αντιλαµβάνεται το τι σηµαίνει αυτό για τη χώρα, για την
κοινωνία και για το µέλλον της νέας γενιάς.
Δυστυχώς, πρέπει να επαναλαµβάνουµε συνεχώς το αυτονόητο, ότι δηλαδή ο γραφειοκρατικός µηχανισµός που λειτουργούσε στην ουσία ως λαιµητόµος των επενδύσεων πρέπει να
εξαφανιστεί διά παντός, γιατί χωρίς επενδύσεις δεν µπορεί και
δεν γίνεται να δηµιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος και άλλο µοντέλο. Αυτό που επιδιώκουν όλες
οι χώρες είναι να κάνουν επενδύσεις, γιατί απλώς χωρίς αυτές η
ανεργία θα συνεχίσει να σκαρφαλώνει και οι ελπίδες των νέων
να καταποντίζονται.
Γι’ αυτό θεωρώντας σηµαντικότατο αυτό το νοµοσχέδιο, καλώ
όλους εσάς να το υπερψηφίσουµε.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Σας ευχαριστώ
πολύ.
Το λόγο έχει η κ. Ευγενία Ουζουνίδου για επτά λεπτά.
ΕΥΓΕΝΙΑ ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε το
υπό συζήτηση σχέδιο νόµου η Κυβέρνηση υποστηρίζει ότι επιχειρείται η αναµόρφωση του νοµοθετικού πλαισίου που διέπει
τις στρατηγικές και ιδιωτικές επενδύσεις στην Ελλάδα, µε στόχο
να βελτιωθεί η υφιστάµενη κατάσταση. Στο πλαίσιο της κρίσης
της ελληνικής αστικής στρατηγικής για το πώς θα διαχειριστεί
την ύφεση και την καταστροφή της ελληνικής οικονοµίας µέσα
στην παγκόσµια κρίση του χρηµατοπιστωτικού καπιταλισµού και
µέσα σε αλλεπάλληλες προσπάθειες να συγκροτηθεί η αστική
απάντηση στην κρίση το νέο νοµοσχέδιο στην πραγµατικότητα
προσπαθεί να διαχειριστεί ένα µοντέλο συµµόρφωσης µε τους
κανόνες συγκεκριµένων συµφερόντων, ντόπιου και ξένου κεφαλαίου, στην προσπάθεια συγκρότησης µίας νέας πολιτικής συσσώρευσης κεφαλαίου.
Οι νεοφιλελεύθερες πολιτικές που θεωρούν ως διαρθρωτικό
πρόβληµα της ελληνικής οικονοµίας το µεγάλο ποσοστό µικρών
και µεσαίων επιχειρήσεων και που µέσω της εφαρµογής των µνηµονίων επιχειρούν την εξαφάνισή τους, µας έφεραν σε αυτόν τον
επενδυτικό νόµο. Όµως, και στους στόχους της αστικής απάντησης της κρίσης αυτό το νοµοσχέδιο αποτυγχάνει, αφού δεν
θέλει να αναγνωρίσει βασικές αντιφατικές παραµέτρους της οικονοµικής πραγµατικότητας. Έρχεται να αναδείξει για άλλη µία
φορά τον αποσπασµατικό, µερικό, αµφίσηµο χαρακτήρα και εν
τέλει την απουσία της αναπτυξιακής πολιτικής.
Κατ’ αρχάς, το νοµοσχέδιο αυτό δεν λαµβάνει καθόλου υπ’
όψιν τις γενικές µακροοικονοµικές συνθήκες της Ευρωπαϊκής
Ένωσης αλλά και της Ελλάδας. Συγκεκριµένα, σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση επικρατεί επενδυτική αποχή. Ο ακαθάριστος σχηµατισµός του παγίου κεφαλαίου είναι το συστατικό του ΑΕΠ της
Ευρωπαϊκής Ένωσης των δεκαεπτά χωρών, που µειώνεται διαρκώς µεταξύ του 2008 και 2011, βάσει των στοιχείων της EUROSTAT. Σε προσαρµοσµένες τιµές ο σχηµατισµός παγίου κεφαλαίου έχει µειωθεί κατά 10,3%, ενώ στην Ελλάδα η αντίστοιχη
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µείωση φτάνει το 41,5%.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε το παρόν νοµοσχέδιο η διεύρυνση του πεδίου των στρατηγικών επενδύσεων και η ελαστικοποίηση των όρων και των κριτηρίων που επιχειρείται για να
θεωρηθεί µια επένδυση στρατηγική, αναδεικνύει την παντελή έλλειψη αναπτυξιακής στρατηγικής. Διαµορφώνονται προς τα κάτω
τα όρια των στρατηγικών επενδύσεων -100 εκατοµµυρίων ευρώ
έναντι των 200 εκατοµµυρίων- ενώ διατηρείται η µείωση των εκατόν είκοσι θέσεων εργασίας που έχει ορίσει ο ν. 4072/2012 ,
έναντι των διακοσίων.
Ταυτόχρονα, στρατηγική θεωρείται η συγχρηµατοδοτούµενη
από το «Jessica» επένδυση ύψους 3 εκατοµµυρίων ευρώ. Στόχος όλων αυτών µήπως είναι τελικά -και µόνο- η προσέλκυση
συγκεκριµένων µεγάλων επενδύσεων από συγκεκριµένους οµίλους; Μήπως κάθε επένδυση πλέον θεωρείται στρατηγική; Γιατί;
Λόγω επενδυτικής άπνοιας; Στην ουσία η έννοια της στρατηγικής
επένδυσης έρχεται να αφαιρέσει κάθε περιφερειακή και κλαδική
διάσταση από τον αναπτυξιακό νόµο.
Παράλληλα, µε την εξαφάνιση της περιφερειακής διάστασης
του νόµου αναδεικνύεται και κάτι άλλο το ίδιο σοβαρό.
Επιχειρείται η γιγάντωση των προηγούµενων κύκλων µε µία ή
δύο υποθετικές επενδύσεις φαραωνικού τύπου, όπως στο Ελληνικό και µάλιστα µε πιο γρήγορες διαδικασίες. Αυτή ακριβώς η
έννοια της στρατηγικής επένδυσης που ξεχειλώνει µε τον παρόντα νόµο αναδεικνύει περίτρανα την παντελή έλλειψη ενός συνολικού στοχευµένου αναπτυξιακού σχεδιασµού που να
κατευθύνει, µε βάση προδιαγεγραµµένα κριτήρια, το µέλλον της
ελληνικής κοινωνίας και οικονοµίας, ενός σχεδιασµού που θα
λαµβάνει υπ’ όψιν του τις ιδιαιτερότητες της ελληνικής οικονοµίας, κύτταρο της οποίας είναι η πολύ µικρή, µικρή και µεσαία
επιχείρηση.
Αυτός ο σχεδιασµός θα καθορίζει προτεραιότητες σε τοµείς
και κλάδους, θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες της πραγµατικής
οικονοµίας, της κοινωνίας αλλά και της οικονοµικής συγκυρίας.
Θα λαµβάνει υπ’ όψιν του την περιφερειακή διάσταση, τις επιπτώσεις στην απασχόληση, τα πολλαπλασιαστικά αποτελέσµατα
σε άλλους τοµείς της οικονοµίας, τη µακροπρόθεσµη βιωσιµότητα, την έρευνα, την καινοτοµία, τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα,
την τεχνογνωσία, την παράδοση της ελληνικής οικονοµίας.
Αυτήν την έλλειψη δεν την υπογραµµίζουµε µόνο εµείς, αλλά
την ανέδειξε και η οικονοµική και κοινωνική επιτροπή στην έκφραση γνώµης της για το νοµοσχέδιο. Αυτή η παντελής έλλειψη
αναπτυξιακού σχεδιασµού διαφαίνεται και στις ιδιωτικές επενδύσεις που χρηµατοδοτεί αυτός ο αναπτυξιακός νόµος. Καµµία
κλαδική περιφερειακή στόχευση, καµµία ιεράρχηση. Χρηµατοδοτούµε γήπεδα γκολφ σε µια χώρα που δεν έχουµε εξασφαλίσει
πόσιµο νερό για τους κατοίκους και άρδευση για τις καλλιέργειες!
Δεν απαντάτε στα θέµατα της γραφειοκρατίας. Δεν δηµιουργείτε σταθερό φορολογικό περιβάλλον. Δεν αντιµετωπίζετε την
πολυνοµία που µας έχει κατακλύσει ούτε την αντινοµία. Η Κυβέρνηση νοµοθετεί λες και βρισκόµαστε εν κενώ Δηµόσιας Διοίκησης και λειτουργίας του κράτους, δηµιουργώντας νέες δοµές
που εν πολλοίς θα συντηρήσουν το πελατειακό σύστηµα αντί να
το θεραπεύσουν. Με τέτοιου είδους ρυθµίσεις καταστρατηγείται
και η έννοια της δηµοκρατίας και ισονοµίας φυσικών και νοµικών
προσώπων.
Κύριοι, φέρατε στη Βουλή ένα νόµο που κατ’ επίφαση είναι φιλικός προς το επενδυτικό ενδιαφέρον και την ανάπτυξη. Μέσα
σε πολύ µικρό διάστηµα, περίπου δυόµισι χρόνια, είχαν ψηφιστεί
και τροποποιηθεί δύο κατ’ επίφαση αναπτυξιακοί νόµοι και φέρνετε σε περίοδο ύφεσης, που από ότι φαίνεται θα διαρκέσει χρόνια, έναν επενδυτικό νόµο, ο οποίος δεν έχει την πρόβλεψη του
βάθους της ύφεσης.
Ο Συνασπισµός Ριζοσπαστικής Αριστεράς - Ενωτικό Κοινωνικό
Μέτωπο, στο πλαίσιο µιας διαφορετικής πολιτικής, θα εκκινούσε
ένα πολυετή αναπτυξιακό σχεδιασµό της παραγωγικής ανασυγκρότησης της χώρας. Στο πλαίσιο αυτό αποτελεί προτεραιότητα
η στήριξη και η ενίσχυση των πολύ µικρών, µικρών και µεσαίων
επιχειρήσεων.
Η στήριξη αυτή δεν νοείται απλά ως ανακούφιση και παροχή
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χρηµατοδότησης, αλλά αντίθετα ως ένταξη της διάστασης των
µικροµεσαίων επιχειρήσεων σε όλες τις πτυχές της αναπτυξιακής µας πολιτικής. Οι όποιες κρατικές ενισχύσεις θα πρέπει να
εξυπηρετούν τους κλάδους που εµείς θεωρούµε αιχµή της αναπτυξιακής πολιτικής και οι οποίοι ενδεικτικά σηµειώνουµε ότι
συµπεριλαµβάνουν το αγροτοδιατροφικό σύµπλεγµα, το τουριστικό σύµπλεγµα µέσω της προώθησης ενός νέου πρότυπου
τουριστικής ανάπτυξης, το ενεργειακό σύµπλεγµα –όπως σχεδιάζεται η αλλαγή του µοντέλου άσκησης ενεργειακής πολιτικής
µε την ανάπτυξη δηµόσιας επιχειρηµατικότητας- το κατασκευαστικό σύµπλεγµα, την επένδυση στην έρευνα και την καινοτοµία
στις νέες τεχνολογίες και στις ενέργειες µε εγχώριους ερευνητικούς φορείς για αξιοποίηση και εµπορική εκµετάλλευση των
αποτελεσµάτων της εφαρµοσµένης έρευνας.
Οι όποιες επενδύσεις θα πρέπει να απαντούν στη δηµιουργία
και διατήρηση θέσεων και ποιότητας εργασίας, στην άρση των
περιφερειακών ανισοτήτων, στην αειφόρο ανάπτυξη, στα διεθνή
πρότυπα και στρατηγικές για την κλιµατική αλλαγή, στη στήριξη
της εντοπιότητας.
Ταυτόχρονα, πρέπει να ελέγχεται πόσο πρόκειται να κοστίσει
και ποια είναι η κοινωνική και παραγωγική βάση της επένδυσης,
ποιες ενέργειες προβλέπονται για τη στήριξη του τοµέα της ζήτησης στον νέο αναπτυξιακό τοµέα, καθώς και µέτρα που θα
διασφαλίσουν βασικά σχέδια υποδοµών. Πώς προωθούν και ενισχύουν τη συνέργεια µεταξύ τους είτε µέσω συστάδων επιχειρήσεων είτε µέσω άλλων µορφών συνεργασίας; Ποια είναι η
χρήση των διαρθρωτικών ταµείων προκειµένου να διασφαλίσουν
τη δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας, να προωθήσουν την επενδυτική δραστηριότητα και να συνδέσουν λειτουργικά µε το κοινωνικοοικονοµικό περιβάλλον όπου πρόκειται να αναπτυχθεί;
Όπως καταλαβαίνετε, κύριοι, έχουµε διαφορετική αντίληψη,
διαφορετική πολιτική στο τι σηµαίνει παραγωγική ανασυγκρότηση αυτής της χώρας και το πώς θα πάει µπροστά.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ )
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε
πολύ, κυρία συνάδελφε.
Το λόγο έχει ο Βουλευτής κ. Γεώργιος Πάντζας για επτά
λεπτά.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΤΖΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, κύριε Υφυπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θέλω να δώσω τα θερµά µου συγχαρητήρια στη συγκυβέρνηση, η οποία κατάφερε, µετά κόπων και
βασάνων, να φτάσει στο διά ταύτα της µνηµονιακής της πολιτικής, ένα δια ταύτα το οποίο εκφράζεται και αποτυπώνεται στο
παρόν νοµοσχέδιο που στην ουσία εγκαινιάζει την εποχή του ξεπουλήµατος.
Μπράβο, κύριοι της συγκυβέρνησης, πραγµατικά σας αξίζει
ένα πολύ µεγάλο µπράβο! Σιγά-σιγά τελειώνετε τη δουλειά που
σας ανέθεσαν να κάνετε. Είµαι σίγουρος ότι οι κύριοι Παπανδρέου, Παπακωνσταντίνου, Παπαδήµος θα νιώθουν πραγµατικά
υπερήφανοι για εσάς. Θα αισθάνονται δικαιωµένοι που σας παρέδωσαν τη σκυτάλη γιατί βλέπουν τους κόπους τους να πιάνουν
τόπο. Δεν ξέρω όµως πόσο δικαιωµένος νιώθει ο ελληνικός λαός
που άλλη εντολή σας έδωσε και άλλη εκτελείτε, που άλλα του
τάξατε και άλλα κάνετε.
Το βέβαιο είναι όµως ότι µαζί µε τους προκατόχους σας χαρά
και ανακούφιση θα ένιωσαν και τα µεγάλα επενδυτικά σχήµατα,
διαβάζοντας την εξής φράση στην αιτιολογική έκθεση του νοµοσχεδίου: «Παρέχονται τα αναγκαία θεσµικά εργαλεία στους µεγάλους επενδυτές προκειµένου να υπάρξει µεγαλύτερη και
ταχύτερη αξιοποίηση των δηµοσίων κτηµάτων προς όφελος της
εθνικής οικονοµίας». Κυρίες και κύριοι της συγκυβέρνησης, είστε
µνηµονιακά αναντικατάστατοι!
Τι συζητάµε λοιπόν σήµερα εδώ; Ένα νέο επενδυτικό νόµο;
Μια νέα αναπτυξιακή στρατηγική; Ένα αποτελεσµατικό πλαίσιο
που θα δώσει στη χώρα ώθηση προς ένα νέο παραγωγικό, αναπτυξιακό µοντέλο; Ή µήπως συζητάµε µια νέα εκδοχή του αποτυχηµένου fast track που οδηγεί στη λεηλασία της δηµόσιας
περιουσίας και στη χρηµατοδότηση φίλων επενδυτών χωρίς κανένα σχέδιο και συγκεκριµένο αντίκρισµα; Οπωσδήποτε το δεύτερο συζητάµε.
Είναι ξεκάθαρο, κύριοι της συγκυβέρνησης, ότι µε το νοµοσχέ-
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διο αυτό υπό την καθοδήγηση της τρόικας, οικοδοµείται ένα νοµικό οπλοστάσιο αποδόµησης κάθε είδους προστατευτικής νοµοθεσίας. Οικοδοµείται στην κυριολεξία µια ειδική οικονοµική
ζώνη ξεπουλήµατος της δηµόσιας περιουσίας.
Είναι ξεκάθαρο, κύριοι της συγκυβέρνησης, ότι έχετε ως αποστολή να τα δώσετε όλα έναντι πινακίου φακής σε αυτούς που
πιστά υπηρετείτε. Είναι ξεκάθαρο ότι ετοιµάζετε τη µεγάλη
µπίζνα για τα αφεντικά σας. Εσείς και η τρόικα βάλατε στο µάτι
τον αέρα που αναπνέουµε, το νερό που πίνουµε, τον ήλιο, τα
βουνά, τις θάλασσες, τις παραλίες, τους αρχαιολογικούς χώρους, δηλαδή ό,τι είναι δηµόσιο, ό,τι είναι κοινόχρηστο, ό,τι ανήκει σε όλους µας, µε µοναδικό πάντα κριτήριο το κεφάλαιο και
την καπιταλιστική σας λογική. Όλα πάνω από την κοινωνία και
τους ανθρώπους, όλα στη λογική της εκποίησης!
Σε αυτήν τη λογική βρίσκεται και το παραλιακό µέτωπο, µια
µεγάλη έκταση που προσφέρθηκε για µπίζνες από το ΠΑΣΟΚ και
τη Νέα Δηµοκρατία στα µεγάλα οικονοµικά και εµπορικά εργολαβικά συµφέροντα. Πλαζ µε εισιτήρια, ξενυχτάδικα πάνω στο
κύµα, µαρίνες πολυτελών σκαφών, τσιµεντένιες αυθαιρεσίες
παντού. Μια πολεοδοµική βαρβαρότητα που θέλετε να συνεχίσετε και σήµερα και στο µέλλον, όπως ακριβώς κάνατε και στην
περίπτωση του «GRAND RESORT LAGONISI», νοµιµοποιώντας
µε το παρόν νοµοσχέδιο τις παρανοµίες που έχουν γίνει σε αυτό
το χώρο.
Και όχι µόνο αυτό. Δίνετε και το δικαίωµα και στον εν λόγω επιχειρηµατία να ασελγήσει οικοδοµώντας σε παραλιακή έκταση
ογδόντα πέντε στρεµµάτων, αλλοιώνοντας το φυσικό περιβάλλον της περιοχής. Το ίδιο πάτε να κάνετε και µε τον «ΑΣΤΕΡΑ»
Βουλιαγµένης, που ενώ τον εξαιρείτε από την «ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ Α.Ε.» ξεχνάτε να εξαιρέσετε τον αρχαιολογικό
ναό του Απόλλωνος Ζωστήρος από τη διαδικασία εκποίησης
µέσω του ΤΑΙΠΕΔ. Το ναό αυτό που βρίσκεται µέσα σε ξενοδοχειακό συγκρότηµα και µάλιστα στο χώρο της παραλίας πάτε να
τον πουλήσετε πακέτο µαζί µε το ακίνητο! Ε, λοιπόν, αυτό πρώτη
φορά συµβαίνει. Δεν έχει ξαναγίνει. Μιλάµε για µια άλλη πρωτοτυπία της µνηµονιακής σας συγκυβέρνησης!
Εκτός αν στο βάθος του µυαλού σας έχετε πρόγραµµα να ξεπουλήστε όλους τους αρχαιολογικούς χώρους της πατρίδας
µας!
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η θέση του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ είναι
να αποτραπεί άµεσα η τσιµεντοποίηση της περιοχής µε µεγάλες
ξενοδοχειακές µονάδες. Εµείς λέµε η όποια αξιοποίηση πρέπει
να είναι συνυφασµένη µε την αναψυχή και την ψυχαγωγία, όχι
µόνο της τοπικής κοινωνίας αλλά και όλου του Λεκανοπεδίου.
Δεν µπορεί να µεταµορφωθεί το παραλιακό µέτωπο σε µία ακτογραµµή βιοµηχανοποιηµένης διασκέδασης και αναψυχής µαζικού τύπου.
Το παραλιακό µέτωπο πρέπει να είναι συνυφασµένο µε την
ήπια ανάπτυξη. Θα πρέπει να αποτελεί τη διέξοδο της πόλης και
του Λεκανοπεδίου προς τη θάλασσα, ως χώρος αναψυχής, περιπάτου, διασκέδασης, κολύµβησης και άθλησης. Αυτό πιστεύουµε εµείς βέβαια. Όπως επίσης πιστεύουµε ότι εσείς,
κύριοι της συγκυβέρνησης, δεν έχετε εθνικό αναπτυξιακό σχέδιο, πόσω µάλλον περιφερειακό και τοπικό.
Κύριε Υπουργέ, σας είπα και νωρίτερα ότι ο ελληνικός λαός
δεν αισθάνεται δικαιωµένος από την εντολή που σας έδωσε, γιατί
άλλα του τάξατε και άλλα κάνετε. Σε αυτούς λοιπόν που πίστεψαν τα «Ζάππεια» και τις κωλοτούµπες έχω να τους πω το εξής:
Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ θα σταθεί στο πλευρό των τοπικών κοινωνιών και
θα εµποδίσει το ξεπούληµα που µεθοδεύεται. Θα το κάνουµε
αυτό, έως ότου µας δώσει ο ελληνικός λαός την εντολή να εφαρµόσουµε το δικό µας αναπτυξιακό µοντέλο για την παραγωγική
ανασυγκρότηση της ελληνικής κοινωνίας!
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε
πολύ.
Το λόγο έχει ο κ. Δηµήτριος Γελαλής για επτά λεπτά.
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΕΛΑΛΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Δυστυχώς, ο κύριος Υπουργός δεν είναι εδώ, οπότε θα απευθυνθώ στο Προεδρείο. Όσον αφορά στον τίτλο του νοµοσχεδίου
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«Διαµόρφωση φιλικού αναπτυξιακού περιβάλλοντος για τις στρατηγικές και ιδιωτικές επενδύσεις και άλλες διατάξεις», κύριε Πρόεδρε, θα αφαιρέσω το «και» και θα το αφήσω σκέτο «στρατηγικές
ιδιωτικές επενδύσεις». Αυτή είναι η κατεύθυνση της Κυβέρνησης:
οι ιδιωτικές επενδύσεις.
Το παρόν νοµοσχέδιο, το οποίο προσεγγίζει καθαρά επιδερµικά, τα ζητήµατα δηµιουργίας ενός φιλικού αναπτυξιακού περιβάλλοντος, όπως λέει ο τίτλος. Θα έπρεπε να δούµε όµως
κάποια ζητήµατα όπως είναι: η εξάλειψη της γραφειοκρατίας. Τι
έγινε µέχρι τώρα; Δεν έγινε κάτι. Η φοροδιαφυγή υπάρχει; Υπάρχει και αυξάνεται. Η διαφθορά υπάρχει; Υπάρχει και αυξάνεται.
Η παγίωση ενός απλού σταθερού φορολογικού συστήµατος
υπάρχει; Δεν υπάρχει. Χωροταξικός σχεδιασµός υπάρχει; Δεν
υπάρχει. Άρα, η διαµόρφωση ενός φιλικού αναπτυξιακού περιβάλλοντος βλέπουµε ότι µε αυτό το νοµοσχέδιο δεν µπορεί να
γίνει.
Το νοµοσχέδιο περιορίζεται σε µικρές οργανωτικές αλλαγές
στο Υπουργείο Ανάπτυξης, όπως τη δηµιουργία Γενικής Γραµµατείας Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων, τη δηµιουργία
περισσότερων φορέων και σε τροποποιήσεις του ισχύοντος αναπτυξιακού νόµου, χωρίς να αντιµετωπίζονται οι παθογένειες του
συστήµατος ενισχύσεων, που ενθαρρύνουν παράνοµες συναλλαγές και επιβαρύνουν το ελληνικό δηµόσιο. Είναι γνωστό ότι
υπερτιµολογήσεις όλα τα προηγούµενα χρόνια υπήρχαν, τα
διπλά-εικονικά τιµολόγια υπήρχαν. Αυτά τα γνωρίζετε και τα λέτε
και εσείς οι ίδιοι. Παρ’όλα αυτά στο διά ταύτα δεν κάνουµε τίποτα.
Διευρύνεται το πεδίο για τις χαρακτηριζόµενες ως στρατηγικές επενδύσεις σε νέους τοµείς. Το αποτέλεσµα είναι µέσα σε
αυτή τη διαδικασία να βάζουµε τη βιοµηχανία, την ενέργεια, τον
τουρισµό, την τεχνολογία, την καινοτοµία, την εκπαίδευση, τον
πολιτισµό, την παροχή υπηρεσιών. Δεν παραλείψατε κάτι, κύριε
Υπουργέ: Δεν µπορώ να καταλάβω ποιες είναι οι στρατηγικές
επενδύσεις. Μάλλον, κύριε Υπουργέ, θα πρέπει να σβήσουµε τη
λέξη «στρατηγικές» και να αφήσουµε µόνο «επενδύσεις».
Οι επενδύσεις αυτές θα µπορούν να δηµιουργούνται και σε
αγροτικές γαίες υψηλής παραγωγικότητας. Αυτό προβλέπει το
νοµοσχέδιο, δηλαδή την άρση της απαγόρευσης της εγκατάστασης που υπάρχει σήµερα, µε αποτέλεσµα να µην διασφαλίζεται
η προστασία των αγροτικών γαιών καθώς και του ίδιου του περιβάλλοντος.
Επειδή η Κυβέρνηση δεν έχει ένα συνολικό µακροπρόθεσµο
σχεδιασµό αναπτυξιακής πολιτικής, τα δίνει όλα, προκειµένου να
προσελκύσει πιθανούς επενδυτές, χωρίς να εξετάζει καµµία ιδιαιτερότητα. Σε αυτή τη διαδικασία βέβαια ένας τοµέας τον οποίο
θα έπρεπε να δει η Κυβέρνηση είναι και ο αγροτικός, ο οποίος
ξεχωρίζει ως παραγωγός τροφίµων, δηλαδή των πιο απαραίτητων αγαθών, αυξάνει την επισιτιστική ασφάλεια, αλλά και µε το
µεγάλο πολλαπλασιαστή που διαθέτει στην απασχόληση και
στην οικονοµία γενικότερα, γίνεται ακόµα πολυτιµότερος. Δίνει
θέσεις εργασίας, δηµιουργεί προοπτικές. Σήµερα µε αυτήν την
κρίση που περνάει και βιώνει η πατρίδα µας- µε τις ιδιαίτερες
εδαφολογικές και κλιµατολογικές συνθήκες ο αγροτικός τοµέας
παράγει ποιοτικά προϊόντα και τα οποία –θα έλεγα- είναι τα ποιοτικότερα Ευρωπαϊκά.
Η ανυπαρξία πολιτικής υπέρ της αγροτικής ανάπτυξης υπονοµεύει το πολιτιστικό και κοινωνικό περιβάλλον, ενώ ο αγροτικός
κόσµος, ο κόσµος της υπαίθρου, είναι σε µεγάλο βαθµό ο διαχειριστής του περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας. Ζητάµε,
λοιπόν, αυτή η διάταξη να αποσυρθεί.
Τροποποιείται το καταστατικό της Ανωνύµου Εταιρείας µε
τίτλο «Επενδύστε στην Ελλάδα» και συστήνεται ένας νέος φορέας, η εταιρεία «ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ Α.Ε.» που θα λειτουργούν και οι δύο ως εργαλεία για την αξιοποίηση της
περιουσίας του δηµοσίου παράλληλα µε το ΤΑΙΠΕΔ. Θα στελεχώνονται αυτές µε πολυάριθµο προσωπικό, κατά παρέκκλιση των
ισχυουσών διατάξεων, µε προσλήψεις, µετατάξεις και αποσπάσεις από τον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα. Μάλιστα η εταιρεία
«Επενδύστε στην Ελλάδα» λειτουργεί καθαρά µε ιδιωτικούς
όρους. Οι αποσπασµένοι εργαζόµενοι, για τους οποίους προβλέπεται και η χορήγηση ειδικού επιδόµατος, θα εξακολουθούν να
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πληρώνονται από τους φορείς από τους οποίους προέρχονται.
Δεν υπάρχουν µελέτες που να αποδεικνύουν την αναγκαιότητα
της ύπαρξης αυτών των εταιρειών, ενώ στον ευρύτερο δηµόσιο
τοµέα γίνεται προσπάθεια για συγχώνευση ή και κατάργηση φορέων. Πιστεύουµε όµως ότι θα συµβάλουν οπωσδήποτε στην τακτοποίηση των «ηµετέρων». Και βέβαια είναι γνωστή η αναλογία
η οποία υπάρχει, το ένα προς πέντε στο δηµόσιο τοµέα, η οποία
τώρα έχει γίνει ένα προς δέκα.
Με το πρόσχηµα της ενίσχυσης της ρευστότητας των επιχειρήσεων γενικεύεται η παροχή επιχορηγήσεων σε όλες αδιακρίτως τις κατηγορίες των επενδυτικών σχεδίων και παρέχονται
παράλληλα όλες οι ενισχύσεις, δηλαδή, η επιχορήγηση κεφαλαίου, η χρηµατοδοτική µίσθωση και η φορολογική απαλλαγή
οδηγούν σε αύξηση των δαπανών και σε µείωση των εσόδων του
κράτους. Οι ως τώρα ισχύουσες διατάξεις, σύµφωνα µε το
άρθρο 6 του ν. 3908, παρέχουν φορολογική απαλλαγή στα γενικά επενδυτικά σχέδια, επιχορήγηση κεφαλαίου και χρηµατοδοτική µίσθωση στα επενδυτικά σχέδια τεχνολογικής ανάπτυξης
και χρηµατοδοτικής µίσθωσης στα επενδυτικά σχέδια περιφερειακής συνοχής.
Από το άρθρο 26 έως το άρθρο 28 έχουµε τρεις εταιρείες οι
οποίες υπάγονται στο νοµοσχέδιο που έχουν συνολικό ύψος
επενδύσεων 242,6 εκατοµµύρια ευρώ. Παρέχεται επιχορήγηση
73,2 εκατοµµύρια ευρώ και δηµιουργούνται επτακόσιες ενενήντα
νέες θέσεις εργασίας, δηλαδή η µέση επιδότηση ανά θέση εργασίας είναι 92.705 ευρώ. Η πλήρης ισοπέδωση του κανόνα σε
δηµοσιονοµικό, χωροταξικό και περιβαλλοντικό επίπεδο, καθώς
και η ανεξέλεγκτη διευκόλυνση των επιχειρηµατιών φαίνεται πως
υπήρξε πεδίο διαπραγµατεύσεων µεταξύ της Κυβέρνησης και
των δανειστών.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Ο κ. Φούχτελ ήρθε στην Ελλάδα πριν από ένα χρονικό διάστηµα και βέβαια προωθούσε τα γερµανικά συµφέροντα. Είναι
γνωστές οι αποδοκιµασίες προς αυτόν στο Συνεδριακό Κέντρο
της Θεσσαλονίκης. Παρ’όλα αυτά, µετά από αυτό το γεγονός
έχουµε άλλες έξι συναντήσεις Γερµανών δηµάρχων µε Έλληνες
δηµάρχους και επιχειρηµατίες. Οι συζητήσεις βέβαια έχουν θέµα
–τι άλλο;- τις στρατηγικές επενδύσεις, όπως τη διαχείριση των
απορριµµάτων, τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, τον τουρισµό
κ.λπ., τις οποίες τις θέλουν οι Γερµανοί, εκµεταλλευόµενοι όλα
τα πλεονεκτήµατα της χώρας µας και προωθώντας τις εξαγωγές
και µάλιστα µε χρήµατα του ελληνικού δηµοσίου. Από το ελληνικό ΕΣΠΑ θα δοθούν αυτά τα χρήµατα.
Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσεται και η απόφαση του περιφερειακού
συµβουλίου της Πελοποννήσου για τη δηµιουργία φωτοβολταϊκού πάρκου σε διακόσια πενήντα χιλιάδες στρέµµατα. Στην ίδια
κατεύθυνση βέβαια είναι και η περίπτωση της Θράκης.
Θέλουµε µια ανάπτυξη, η οποία θα εξυπηρετεί τα ελληνικά
συµφέροντα, την ελληνική οικονοµία, θα σέβεται το περιβάλλον
και τη βιοποικιλότητα. Δεν θέλουµε να γίνουµε έρµαια στο βωµό
της εξυπηρέτησης των ξένων συµφερόντων.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε
πολύ.
Το λόγο έχει η κ. Ηρώ Διώτη για επτά λεπτά.
ΗΡΩ ΔΙΩΤΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Αγαπητές συναδέλφισσες και αγαπητοί συνάδελφοι, νοµίζω
πως µετά από όσα έγιναν στην Κύπρο καµµία αµφιβολία δεν έχει
µείνει σε κανέναν και σε καµµία σε αυτήν τη χώρα ως προς τις
προθέσεις των δυνάµεων εκείνων που προωθούν στην Ευρώπη
την κοινωνική ερήµωση µέσω των µνηµονίων.
Η Κυβέρνηση στην Ελλάδα σιώπησε φυσικά, γιατί είναι η
πρώτη διδάξασα µιας πολιτικής υποταγής στις αποφάσεις των
δανειστών, αλλά και γιατί είναι τόσο κραυγαλέα ανίκανη για το
παραµικρό Κυβέρνηση. Το µόνο που της έχει µείνει είναι να κάνει
πολιτική µε την καταστολή και το φόβο. Αυτό σε καµµία περίπτωση δεν κρατάει πολύ. Άρα οι εξελίξεις θα είναι γρήγορες,
αφού στο τέλος θα µας πει –όπως κι όλες τις προηγούµενες
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φορές- ότι πρέπει να πάρει κι άλλα µέτρα. Είστε πολύ συνεπείς,
λοιπόν, στη γραµµή «πονάει κεφάλι-κόψει κεφάλι» και συγκεκριµένα το κεφάλι των εργαζοµένων και των συνταξιούχων.
Ο επενδυτικός, λοιπόν, νόµος έρχεται να καθίσει ακριβώς
πάνω σε αυτό το πλαίσιο, κάνοντας µια πρόταση για το πώς εννοεί η Κυβέρνηση την έξοδο από την κρίση µέσω των επενδύσεων. Το νοµοσχέδιο, δηλαδή, έχει µια κεντρική φιλοσοφία που
λέει ότι δίνουµε γη και ύδωρ στις επενδύσεις των ιδιωτών, προκειµένου να αυξηθεί η κερδοφορία των επιχειρήσεων και του κεφαλαίου, τώρα µε τη χρυσή ευκαιρία της κρίσης. Έχουµε
«διευκόλυνση», λοιπόν, σε όλα τα επίπεδα και µάλιστα, σε επενδύσεις που τις ονοµάζει «στρατηγικές».
Με τις προϋποθέσεις, βέβαια, που το ίδιο το νοµοσχέδιο θέτει
για να ορίσει το στρατηγικό επενδυτή, µπορεί να είναι περίπου ο
κάθε τυχάρπαστος που θα ευνοηθεί από µια νοµοθεσία, που παρακάµπτει κάθε άλλο νόµο που οφείλει να έχει κάθε πολιτεία που
σέβεται τον εαυτό της, αλλά που για τη δικιά µας πολιτεία δεν
ισχύει. Οπότε παρακάµπτονται περιβαλλοντικές νοµοθεσίες, χωροταξικές, οικονοµικές, αλλά και διοικητικές. Ο επιχειρηµατίας,
σχεδόν, υποκαθιστά τη διοίκηση και κανονίζει µόνος του τις υποθέσεις του σαν να πρόκειται για την ιδιωτική του περιουσία.
Ο κ. Βαρβιτσιώτης –που είναι και ο εισηγητής του νοµοσχεδίου- και στην επιτροπή, αλλά και στην Ολοµέλεια ήταν καθ’ όλα
αποκαλυπτικός. Τι είπε ο κ. Βαρβιτσιώτης; Κατ’ αρχάς, δήλωσε
τη νοσταλγία του για την Ελλάδα του ’50 που είχαµε επενδύσεις.
Είναι γνωστό, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι σε κάθε κατεστραµµένη ή φτωχή χώρα για µια σειρά από λόγους –κυρίως,
γιατί τα κράτη εφαρµόζουν µέτρα πολύ σκληρής λιτότητας, για
την ακρίβεια µέτρα φτώχειας και διάλυσης των δικαιωµάτων, θα
έλεγα- γίνονται επενδύσεις.
Ο λαός µας το 1950 έβγαινε από πείνα, καταστροφή, εµφύλιο,
µε την πλειοψηφία της ακίνητης περιουσίας του να έχει αγοραστεί από µαυραγορίτες στην Κατοχή. Το αστυνοµικό και τροµοκρατικό κράτος της Δεξιάς βρισκόταν σε πλήρη ανάπτυξη. Οι
φυλακές και οι τόποι εξορίας ήταν γεµάτοι. Οι εκτελέσεις, οι στηµένες δίκες και σκευωρίες ήταν σε ηµερήσια διάταξη. Κάθε προοδευτική άποψη και κίνηση ήταν υπό διωγµό.
Ταυτόχρονα, άρχισε µια αστική οικονοµική ανάπτυξη µε αµερικανικά κεφάλαια -όπως γνωρίζετε- και αντίστοιχους στόχους,
βεβαίως, κυρίως στον οικοδοµικό τοµέα, χωρίς να υπάρχει τίποτα που να ανακάµπτει τους υπόλοιπους τοµείς και φυσικά µε
τις ανάλογες πολιτικές υποτιµήσεων του νοµίσµατος -διότι τα
ξένα κεφάλαια δεν διαρκούν πολύ- όπως τη µεγάλη υποτίµηση
του 1953 κατά 50%.
Επίσης, αν ανοίξετε την ιστοσελίδα του Διεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου και ρίξετε µια µατιά στους δείκτες, θα δείτε χώρες
µε πάµφτωχους πολίτες να έχουν για χρόνια υψηλούς δείκτες
ανάπτυξης, όπως για παράδειγµα το Μπαγκλαντές ή η Σιέρα
Λεόνε και άλλες βέβαια. Αν λοιπόν µια Κυβέρνηση έχει αυτά τα
παραδείγµατα να µας δώσει προς µίµηση το 2013, «ευχαριστούµε, αλλά δεν θα πάρουµε».
Τι άλλο µας είπε ο εισηγητής του νοµοσχεδίου; Μας είπε ότι
τον επισκέφτηκε ένας ξένος πρέσβης και του έφερε δυο επενδύσεις, διότι στην Ελλάδα -έτσι γίνονται αυτά- οι πρέσβεις παζαρεύουν µε τους Υπουργούς σαν να είναι εκπρόσωποι
εταιρειών.
Ο πρέσβης λοιπόν ήθελε να διαµεσολαβήσει για µια εταιρεία,
που σκόπευε να επενδύσει στη Μονή Τοπλού, για τις τεράστιες
δηλαδή ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις που έχουν ήδη πάρει το
πράσινο φως σε περιοχές υψηλού κάλλους, όπου θα προκληθούν εκατοντάδες προβλήµατα και καταστροφές, µιας και µιλάµε
για είκοσι πέντε χιλιάδες στρέµµατα µε τουριστικά χωριά, γήπεδα γκολφ και που το Υπουργείο –αν δεν κάνω λάθος- αρνήθηκε να δώσει τα στοιχεία που µε εισαγγελική εντολή ζητούσαν
οι πολίτες, γιατί θα εκδικαστεί η υπόθεση στο Συµβούλιο της Επικρατείας.
Για να γίνουν όλα αυτά λοιπόν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
το νοµοσχέδιο θα «ξεµπερδέψει» µε το περιβάλλον, γιατί του
είναι εµπόδιο. Του είναι εµπόδιο οι προστατευόµενες περιοχές,
οι περιοχές υψηλού κάλλους. Ακόµη του είναι εµπόδιο η γη υψηλής παραγωγικότητας απ’ όπου πρέπει να παράγονται τα τρό-
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φιµα που χρειαζόµαστε.
Αυτά τα εµπόδια τελειώνουν µε το νοµοσχέδιο αυτό, προβλέποντας ότι ο στρατηγικός επενδυτής µπορεί να εγκαθίσταται
όπου θέλει, χωρίς κανένα πρόβληµα, παρακάµπτοντας δηλαδή
και τη νοµοθεσία και τη διοίκηση µε τη βούλα αυτού του νοµοσχεδίου, που ουσιαστικά είναι νοµοσχέδιο διοικητικό και γραφειοκρατικών ρυθµίσεων διευκόλυνσης του πλιάτσικου, µε το οποίο
θεσπίζονται ακόµα και ειδικά χωροταξικά, επί ιδιωτικών ακινήτων,
δηλαδή θα µπορεί ο επενδυτής να ενεργεί και µόνος του. Είναι
πέρα από κάθε φαντασία, αλλά, ναι, προβλέπεται κι αυτό. Μάλιστα ο Υπουργός στην επιτροπή διερωτήθηκε, γιατί δεν έχει γίνει
τόσα χρόνια.
Εδώ βέβαια, πρέπει να πούµε ότι όποιες επεµβάσεις γίνονται
στο φυσικό περιβάλλον, που περιλαµβάνονται στα δικά σας σχέδια είναι µη αναστρέψιµες. Ακόµα κι αν έρθει µια άλλη κυβέρνηση στα πράγµατα, µια αριστερή κυβέρνηση, είναι πολύ πιο
εύκολο να αλλάξει το θεσµικό πλαίσιο για τα εργασιακά ή για την
παιδεία ή για την υγεία µε ένα νοµοθέτηµα. Όµως οι όποιες περιβαλλοντικές παρεµβάσεις έχουν το χαρακτήρα του µόνιµου.
Με ποιο δικαίωµα αφαιρείτε τέτοια εργαλεία ανάπτυξης από
την κοινωνία; Εν πάση περιπτώσει, δεν έχετε τίποτα διδαχθεί από
την Ισπανία µε το Κόστα ντελ Σολ; Τίποτα δεν έχετε διδαχθεί από
τη διεθνή πρακτική, που είχε καταστροφικά αποτελέσµατα; Ποιες
µελέτες επικαλείστε ότι κάνατε, για να συντάξετε τα νοµοσχέδια;
Για όλα αυτά λοιπόν, κύριε Υπουργέ, καλύτερα να µη µας αναπτύξετε, να µας αφήσετε «υπανάπτυκτους» και να αφήσετε µια
µελλοντική αριστερή κυβέρνηση να φροντίσει για την αξιοπρέπεια και το εισόδηµα των πολιτών και για τη διατήρηση του φυσικού πλούτου και της οµορφιάς της χώρας, που είναι το
συγκριτικό της πλεονέκτηµα και δεν είναι για πούληµα.
Κλείνω, λέγοντας πως όλα τα πράγµατα στη ζωή –και στην πολιτική- είναι καλά ή άσχηµα, ανάλογα µε το ποιον ωφελούν. Οι
προτάσεις και οι διεκδικήσεις του ΣΥΡΙΖΑ-Ενωτικού Κοινωνικού
Μετώπου και γενικότερα της Αριστεράς ωφελούν την κοινωνία
και το λαό, ενώ οι νόµοι και αυτά που προσπαθείτε να ψηφίσετε
εσείς, η τρικοµµατική Κυβέρνηση, αλλά και οι δορυφόροι σας,
ευνοούν τους δανειστές και τον παραπέρα πλουτισµό των επιχειρηµατιών.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ- ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κι εµείς σας ευχαριστούµε.
Το λόγο έχει ο Υφυπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας,
Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων κ. Μηταράκης για εννέα
λεπτά.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ (Υφυπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων): Κύριε
Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κατ’ αρχάς, για εµένα
είναι ιδιαίτερη χαρά και τιµή να παρουσιάζω σήµερα στη Βουλή
των Ελλήνων ένα τόσο σηµαντικό νοµοσχέδιο, που είναι αποτέλεσµα σκληρής δουλειάς από τα στελέχη και τους συνεργάτες
του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και άλλων
συναρµόδιων Υπουργείων.
Θα ήθελα από το Βήµα της Βουλής να τους ευχαριστήσω για
την ιδιαίτερα σκληρή δουλειά τους –σχεδόν επτά µέρες την
εβδοµάδα- γι’ αυτό το νοµοσχέδιο. Επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω όλες τις κυρίες και κυρίους συναδέλφους απ’ όλα τα κόµµατα της Βουλής, για την εποικοδοµητική κριτική τους, κατά τη
διάρκεια της συζήτησης στην Επιτροπή Παραγωγής και Εµπορίου, αλλά και τους πολίτες και τους φορείς που συµµετείχαν και
στη φάση της δηµόσιας διαβούλευσης.
Προσπαθήσαµε να ενσωµατώσουµε, όσο το δυνατόν, περισσότερες από τις παρατηρήσεις, που υποβλήθηκαν κατά τη διάρκεια αυτής της επίπονης και µεγάλης σε χρονική διάρκεια
διαδικασίας.
Το νοµοσχέδιο που συζητάµε, είναι ένα νοµοσχέδιο που έρχεται σε µια κρίσιµη στιγµή για τον τόπο, έχοντας καταφέρει στον
τοµέα της δηµοσιονοµικής προσαρµογής να πετύχουµε την παραµονή της χώρας στο ευρώ και τη δηµοσιονοµική ασφάλεια,
που είναι προαπαιτούµενα για οποιαδήποτε αναπτυξιακή διαδικασία. Καταφέραµε να πετύχουµε τους δηµοσιονοµικούς στό-
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χους του 2012 και να είµαστε εντός πλαισίου για το 2013.
Πρέπει όµως να πω και να αναγνωρίσω, όπως κάνουν όλες οι
κυρίες και οι κύριοι συνάδελφοι, τις τεράστιες θυσίες στις οποίες
έχει υποβληθεί ο ελληνικός λαός, για να φτάσουµε εδώ που είµαστε σήµερα και ατενίζουµε το µέλλον µε αισιοδοξία, διότι αυτή
η χώρα έχει πολλές δυνατότητες, έχει πολλά συγκριτικά πλεονεκτήµατα, που εδώ και δεκαετίες δεν εκµεταλλευτήκαµε στο
βαθµό που µπορούσαµε. Αυτό το νοµοσχέδιο είναι µια προσπάθεια σε αυτήν την κατεύθυνση, για να βοηθήσει στο έργο της
ανάπτυξης, που σήµερα χρειάζεται τόσο πολύ ο τόπος.
Διότι η ανάπτυξη δεν γίνεται µε µαγικές συνταγές, δεν γίνεται
µε θεωρίες και ευχολόγια, ούτε απλώς σχολιάζοντας θέµατα,
όπως οι πολλαπλασιαστές. Ανάπτυξη γίνεται µε συγκεκριµένες
επενδύσεις. Κάθε επένδυση χρειάζεται το θεσµικό αυτό πλαίσιο,
το οποίο επιτρέπει την υλοποίησή της, διότι όλοι γνωρίζουµε ότι
εδώ και δεκαετίες υπήρχαν επενδύσεις.
Υπήρχαν επενδύσεις που θα είχαν δώσει δουλειά στους πολίτες αυτής της χώρας και όχι στους πολίτες των όµορων χωρών,
αλλά δεν καταφέραµε να τις κρατήσουµε, δεν καταφέραµε να
αξιοποιήσουµε τη δυναµική που µας έδωσε η ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο κοινό νόµισµα, στο βαθµό που µπορούσαµε.
Το παρόν νοµοσχέδιο περιλαµβάνει µέτρα εφικτά και άµεσης
υλοποίησης. Δεν ξέρω αν είναι θεσµικό νοµοσχέδιο, όπως είπε
ένας συνάδελφος και δεν θα παίξω µε τις λέξεις. Είναι ένα νοµοσχέδιο που παίρνει συγκεκριµένα µέτρα και για τις µεγάλες και
για τις µεσαίες και για τις µικρές επενδύσεις και για τις ελληνικές
και για τις ξένες. Παίρνει µέτρα που µπορούν και θα εφαρµοστούν άµεσα, µετά την ψήφιση αύριο αυτού του νοµοσχεδίου
από τη Βουλή των Ελλήνων.
Το δεδοµένο είναι ένα και πιστεύω ότι όλοι συµφωνούµε σε
αυτό, ότι αυτή η χώρα χρειάζεται επενδύσεις και θέσεις εργασίας, σήµερα και όχι θεωρίες για το πώς µπορούµε να κάτσουµε
και να ξανασχεδιάσουµε και να επανασχεδιάσουµε στο πλαίσιο
µιας ευρύτατης αναπτυξιακής στρατηγικής ή άλλες πολύ ωραίες
φράσεις, που ακούσαµε στη σηµερινή συζήτηση.
Μιλήσαµε για εργασιακά δικαιώµατα και φυσικά είναι δεδοµένο ότι όλες οι επενδύσεις που προβλέπονται σε αυτό το νοµοσχέδιο, µεγάλες, µεσαίες και µικρές, θα γίνουν µε πλήρη
σεβασµό των εργασιακών δεδοµένων που υπάρχουν στη χώρα.
Αλλά θα σας πω µια µεγάλη αλήθεια, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Οι µισθοί και οι εργασιακές σχέσεις καθορίζονται σε τεράστιο βαθµό από το επίπεδο ανεργίας και το µεγαλύτερο
ωφέληµα και για τον εργαζόµενο και για τον άνεργο είναι η χώρα
µας να προσελκύσει επενδύσεις, να µειώσει την ανεργία και να
δηµιουργήσει για τα νέα παιδιά το µέλλον που µπορούν και δικαιούνται.
Η αναπτυξιακή στρατηγική χρειάζεται νέα κεφάλαια, κάτι που
στελέχη της συναντιπολίτευσης ξέχασαν να αναφέρουν στις
δικές τους παρουσιάσεις. Η ανάπτυξη χρειάζεται κεφάλαια και
το µεγάλο ερώτηµα είναι από πού θα έρθουν αυτά τα κεφάλαια.
Τα κεφάλαια αυτά σήµερα πρέπει να έρθουν από τον ιδιωτικό
τοµέα, για τον απλούστατο λόγο ότι το δηµόσιο δεν έχει πόρους
για να κάνει ένα µεγάλο κρατικοδίαιτο, κρατικοπληρωµένο πρόγραµµα ανάπτυξης, όπως –αν θέλετε- έκανε προηγούµενες δεκαετίες και το λογαριασµό γι’ αυτές τις δεκαετίες πληρώνει και
η δική µου γενιά.
Πυξίδα γι’ αυτό το νοµοσχέδιο ήταν η αρχή της συνέχειας του
κράτους. Ήταν πολύ άδικος ο χαρακτηρισµός του «ράβε-ξήλωνε», που ακούστηκε σ’ αυτήν την Αίθουσα. Το αντίθετο, κρατήσαµε τα θετικά από τους νόµους που υπήρχαν στο παρελθόν,
µάθαµε από λάθη, θεραπεύουµε αδυναµίες, µε στόχο και στον
επενδυτικό νόµο για τις µεγάλες επενδύσεις, αλλά και στον αναπτυξιακό για τις µικρές και τις µεσαίες, να δηµιουργήσουµε ένα
πλαίσιο, που σήµερα να ανταποκρίνεται στην πραγµατικότητα
της ελληνικής οικονοµίας. Χρειάζεται παραγωγή νέου πλούτου,
όπως είπε ο ειδικός αγορητής του ΠΑΣΟΚ.
Το νοµοσχέδιο αυτό δηµιουργεί µεγάλες αλλαγές. Πρώτη σηµαντική αλλαγή είναι η δηµιουργία της Γενικής Διεύθυνσης Στρατηγικών Επενδύσεων, η οποία δηµιουργεί ένα µηχανισµό που
καταπολεµά ουσιαστικά και συγκεκριµένα τη γραφειοκρατία.
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Ακούµε πολλές φορές να συζητάνε γενικά για το πρόβληµα της
γραφειοκρατίας. Το πρόβληµα δεν λύνεται µε γενικολογίες. Λύνεται µε συγκεκριµένες δράσεις. Και µια δράση πολύ συγκεκριµένη είναι η συγκέντρωση των αρµοδιοτήτων για τις στρατηγικές
επενδύσεις σε ένα σηµείο.
Στα θετικά της σηµερινής συζήτησης: Αντιλαµβάνοµαι ότι όλοι
σχεδόν σε αυτήν την Αίθουσα συµφωνούν πως αυτό το νοµοσχέδιο είναι ιδιαίτερα αποτελεσµατικό. Διαφωνούν κάποιοι ιδεολογικά, κατά πόσο θα έπρεπε να στηρίξουµε τις ιδιωτικές
επενδύσεις, αλλά σχεδόν όλοι συµφωνούν ότι το νοµοσχέδιο κινείται σε αυτήν την κατεύθυνση, στην κατεύθυνση της στήριξης
των ιδιωτικών επενδύσεων, ναι, αυτό το νοµοσχέδιο αντιµετωπίζει και λύνει προβλήµατα και αυτό το θεωρώ ιδιαίτερα θετικό.
Ακούστηκαν και πάρα πολλά πράγµατα που δεν ισχύουν, όπως
–παραδείγµατος χάριν- ότι στις µεγάλες επενδύσεις θα ισχύει
διαφορετική νοµοθεσία, περιβαλλοντική νοµοθεσία. Η εργασιακή
νοµοθεσία είναι απολύτως η ίδια. Αλλάζουν τα εργαλεία και οι
διαδικασίες. Παραδείγµατος χάριν, δηµιουργείται ο θεσµός της
πολυάδειας, για να µπορούν σε ταχύτερο χρόνο, µε την ίδια κείµενη νοµοθεσία, εκτός περιβαλλοντικών, να εκδοθούν οι σχετικές άδειες. Δηµιουργούνται τα ειδικά σχέδια χωρικής ανάπτυξης
στρατηγικών επενδύσεων, αντιγράφοντας ένα θεσµό που ήδη
χρησιµοποιεί το ελληνικό δηµόσιο για τη δική του ακίνητη περιουσία.
Το αντιλαµβανόµαστε όλοι και συµφωνώ µε τα σχόλια που
ακούστηκαν, ότι δεν έχουµε ολοκληρώσει τον εθνικό χωροταξικό
σχεδιασµό, αλλά δεν µπορούµε να περιµένουµε και χρόνια και
να έχουµε 27% ανεργία, µέχρι εµείς να είµαστε έτοιµοι. Για τις
µεγάλες επενδύσεις θα είµαστε έτοιµοι από αύριο και αυτό είναι
πάρα πολύ σηµαντικό.
Ακούστηκαν, επί παραδείγµατι, ανακρίβειες για το θέµα της
αξιοποίησης της περιουσίας της Εκκλησίας και ακούω ότι και οι
Ανεξάρτητοι Έλληνες θα θέσουν θέµα αντισυνταγµατικότητας.
Περιµένω µε ιδιαίτερο ενδιαφέρον να διαβάσω τι µπορεί αυτή η
αίτηση αντισυνταγµατικότητας να περιλαµβάνει.
Λέω ότι ακούστηκαν πολλά πράγµατα που δεν ισχύουν γιατί,
πρώτον, αυτό το νοµοσχέδιο δεν επηρεάζει ούτε θετικά ούτε αρνητικά, δεν ανακατεύεται σε ιδιοκτησιακά θέµατα –επηρεάζει
µόνο περιουσία που ανήκει στην Εκκλησία- και δεύτερον, φυσικά
η Εκκλησία θα πρέπει να ανταποκριθεί στους ίδιους ακριβώς περιβαλλοντικούς όρους για τα µεγάλα έργα, όπως οποιοσδήποτε
άλλος επενδυτής.
Δυο άλλα σηµεία που θα ήθελα να τονίσω στο θέµα των στρατηγικών επενδύσεων είναι, κατ’ αρχάς, η δυνατότητα χορήγησης
αδειών διαµονής σε πολίτες τρίτων κρατών, αν επενδύσουν σε
ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα. Δεχθήκαµε την εισήγηση του εισηγητή της Νέας Δηµοκρατίας, να µειώσουµε το ποσό στις
250.000 ευρώ. Αυτό θα είναι θετικός καταλύτης φέτος, τώρα,
από σήµερα, από φέτος το καλοκαίρι, για την οικοδοµή, η οποία
έχει πληγεί φυσικά από τη µεγάλη κρίση.
Κατά δεύτερον, υλοποιώντας µια προγραµµατική δέσµευση
του Πρωθυπουργού προχωράµε στη δηµιουργία της εταιρείας
«ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ Α.Ε.», µε στόχο να υπάρξει µια
ισορροπηµένη και ενιαία στρατηγική ανάπτυξης για την περιουσία του ελληνικού δηµοσίου, δηλαδή του ελληνικού λαού, σε όλο
το πλαίσιο από το Σούνιο µέχρι το Φάληρο.
Για το θέµα του επενδυτικού νόµου οι στόχοι µας είναι η ρευστότητα, η ταχύτητα και η διαφάνεια και θα πω δυο λέξεις για το
καθένα. Θα ήθελα όµως, να τονίσω και να επαναλάβω µια ερώτηση που σας έχω κάνει, κύριοι της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης,
και στην επιτροπή.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υφυπουργού)
Ένα λεπτό ακόµη θα ήθελα, αν δεν σας είναι πρόβληµα.
Μας κατηγορείτε για έλλειψη στόχευσης στον αναπτυξιακό
νόµο και σας ρώτησα πολύ συγκεκριµένα: Πείτε µου ποιους κλάδους της οικονοµίας θέλετε να αφαιρέσω από τον αναπτυξιακό
νόµο. Θέλετε να αφαιρέσω τον τουρισµό; Ευχαρίστως πείτε µου.
Τη µεταποίηση; Την ενέργεια; Την τεχνολογία; Πείτε µου επιτέλους! Γιατί το µόνο παράδειγµα που λέτε -φαίνεται δεν σας αρέσει το άθληµα- είναι το παράδειγµα του γκολφ και έχω την
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εντύπωση ότι δεν έχουµε κάποιο αίτηµα για γκολφ αυτήν τη
στιγµή υποβεβληµένο.
Θα τελειώσω, µιλώντας επί µισό λεπτό γι’ αυτά τα τρία σηµεία
του αναπτυξιακού νόµου.
Ως προς τη ρευστότητα, δίνουµε το 100% της επιχορήγησης
µπροστά, µε εγγυητική επιστολή, διασφαλίζοντας έτσι τα συµφέροντα του δηµοσίου, αλλά από την άλλη, δίνοντας απαραίτητη
ρευστότητα στην αγορά, που είναι κρίσιµη για την πραγµατοποίηση αυτών των επενδύσεων. Μεταφέρουµε όλες τις χρηµατοδοτήσεις στις µικροµεσαίες επιχειρήσεις και αυτό µέχρι στιγµής
δεν έχει σχολιαστεί στην Αίθουσα. Τα µεγάλα έργα πάνω από 50
εκατοµµύρια θα δικαιούνται µόνο φορολογικά κίνητρα. Τα έργα
κάτω από 50 εκατοµµύρια, ανεξαρτήτως πλέον κλάδου, θα δικαιούνται και φορολογικά κίνητρα και επιδοτήσεις.
Μέχρι στιγµής για τη γενική επιχειρηµατικότητα προβλέπονταν
µόνο φορολογικά κίνητρα, το οποίο –όπως άκουσα να αναφέρεται σχετικά και ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ- σε
βάθος χρόνου είναι θετικό. Στην παρούσα συγκυρία της ελληνικής οικονοµίας, που η ρευστότητα είναι το µεγάλο ζήτηµα, είδαµε από τις αιτήσεις, που δέχθηκε ο ν. 3908, πως µόνο τα
φορολογικά κίνητρα δεν ανταποκρίνονται στις ανάγκες της ελληνικής οικονοµίας.
Ως προς την ταχύτητα, καθιερώνουµε την ανάθεση σε πιστοποιηµένους φορείς, κατ’ επιλογή των επενδυτών, του δικαιώµατος ελέγχου της ολοκλήρωσης των επενδυτικών έργων, ώστε να
συνεπικουρήσουν το δηµόσιο και να υπάρξουν περισσότεροι
πόροι και ταχύτερα να κινηθεί ο αναπτυξιακός νόµος.
Τέλος δίνουµε ιδιαίτερη έµφαση, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στα θέµατα της διαφάνειας, γιατί πράγµατι υπήρξαν θέµατα
στο παρελθόν. Έχουν ήδη ληφθεί και από την προηγούµενη κυβέρνηση και από εµάς, πολύ συγκεκριµένα µέτρα. Προχωράµε
και σε δυο τελευταία µέτρα µε αυτό το νόµο.
Πρώτον, δηµιουργούµε το αυτοτελές Γραφείο Επιθεώρησης
Ιδιωτικών Επενδύσεων, που θα ελέγχει και τις επενδύσεις που
έγιναν µετά, ανεξάρτητα από την ιεραρχία του Υπουργείου, ανεξάρτητα και από εµένα, τον επιβλέποντα Υφυπουργό, και τους
πιστοποιηµένους φορείς. Δεύτερον, τα µεγάλα έργα πλέον από
50 εκατοµµύρια και όχι από 150, που έλεγε ο προηγούµενος
νόµος, θα έρχονται εδώ στην Ολοµέλεια της Βουλής για κύρωση,
ώστε να υπάρχει διαφάνεια.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα συνεχίσω µε κάποια σχόλια
στη δευτερολογία µου.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε,
κύριε Υπουργέ.
Το λόγο έχει ο κ. Βεσυρόπουλος Απόστολος για επτά λεπτά.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είχα την τιµή να είµαι εισηγητής σε δύο κορυφαίες κοινοβουλευτικές διαδικασίες, στην ψήφιση του τακτικού προϋπολογισµού, όπου ήµουν εισηγητής για τα έσοδα και στο φορολογικό νοµοσχέδιο. Και στις δύο αυτές περιπτώσεις άκουσα όλους
τους συναδέλφους απ’ όλες σχεδόν τις πτέρυγες της Βουλής να
µιλούν για ανάπτυξη.
Λυπάµαι, αλλά ελαχίστους από την πλευρά των κοµµάτων της
Αντιπολίτευσης είδα να προσεγγίζουν την έννοια της ανάπτυξης
µε τον τρόπο που πρέπει, µε πραγµατιστικά κριτήρια, µε πλήρη
και απόλυτη συναίσθηση της πραγµατικότητας. Αντίθετα, η έννοια της ανάπτυξης συνδέεται µε ευχολόγια, µε ανεδαφικές εκτιµήσεις και προτάσεις, την ίδια ώρα που ζούµε και βλέπουµε
γύρω µας την κατάρρευση των ψευδαισθήσεων που καλλιεργήθηκαν.
Εµείς, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είµαστε µακριά από
αυτήν τη λογική. Εκεί έξω υπάρχει µία κοινωνία καθηµαγµένη,
µία κοινωνία που έχει «µατώσει» και αναζητά ελπίδα και διέξοδο.
Αυτήν την ελπίδα και τη διέξοδο πρέπει να της δώσουµε. Αυτή
είναι η δική µας ευθύνη. Είναι ξεκάθαρο ότι κάποιοι έχουν επιλέξει τη στείρα άρνηση, κάποιοι άλλοι επιλέγουν τις ακρότητες.
Άλλοι έχουν επενδύσει στη χρεοκοπία, στην κατάρρευση, στο
χάος. Εµείς δεν έχουµε την πολυτέλεια να αντιπαρατεθούµε σε
αυτές τις λογικές, να αντιπαρατεθούµε µέσα από σχήµατα και
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λογικές του παρελθόντος. Δική µας ευθύνη είναι η ελπίδα. Ο
δικός µας δρόµος είναι ο δρόµος της προόδου και της ανάπτυξης. Αυτόν το δρόµο τον ανοίγουµε µαζί µε την κοινωνία για την
κοινωνία και τους πολίτες.
Το νοµοσχέδιο που συζητάµε σήµερα στην Ολοµέλεια της
Βουλής, εκφράζει µία νέα πολιτική και θεσµική προσέγγιση στο
θέµα των επενδύσεων και τη στήριξη της επιχειρηµατικότητας.
Η υπέρβαση των σηµερινών δυσκολιών, η επιστροφή της χώρας
σε θετικούς και βιώσιµους, σε βάθος χρόνου, ρυθµούς ανάπτυξης στηρίζεται στη δηµιουργία των προϋποθέσεων, για να γίνει
η Ελλάδα µία χώρα υποδοχής επενδυτικών και επιχειρηµατικών
πρωτοβουλιών.
Δεν χρειάζεται να τονίσω κι εγώ πόσο σηµαντική είναι η δηµιουργία της Γενικής Γραµµατείας Στρατηγικών Επενδύσεων. Δεν
πρόκειται για την ίδρυση µιας ακόµα γενικής γραµµατείας ανάµεσα σε τόσες άλλες. Είναι ένα επιτελικό όργανο µε διευρυµένες
αρµοδιότητες, κυρίαρχες αρµοδιότητες, µια υπηρεσία µιας στάσης, που παρακάµπτει τη γραφειοκρατία, υποδέχεται και υποβοηθάει επενδύσεις επιταχύνει τις διαδικασίες για την
αδειοδότηση επιχειρηµατικών σχεδίων.
Στο παρελθόν η γραφειοκρατία ήταν ανασχετικός παράγοντας,
αυτός που έδιωχνε επενδυτές, αυτός που εµπόδιζε την υγιή επιχειρηµατική δραστηριότητα. Πλέον θα υπάρχει ένα ενιαίο κέντρο.
Με αυτό θα έρχονται σε επαφή όλοι όσοι θέλουν να επενδύσουν
στην Ελλάδα. Από αυτό το ενιαίο κέντρο θα έχουν στήριξη και θα
τους παρέχονται όλες οι αναγκαίες διευκολύνσεις.
Το ίδιο σηµαντική είναι και η ίδρυση και η λειτουργία της ανώνυµης εταιρείας µε την επωνυµία «Επενδύστε στην Ελλάδα». Η
λειτουργία και ο ρόλος της περικλείουν τις έννοιες της εξωστρέφειας, της προβολής των επενδυτικών και επιχειρηµατικών πρωτοβουλιών στη χώρα µας, την προσέλκυση επενδύσεων.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αντιλαµβανόµαστε όλοι ότι δεν
υπάρχουν χρονικά περιθώρια για καθυστερήσεις. Δεν είναι δυνατόν να συνεχίσουµε να λειτουργούµε µε τους ίδιους ρυθµούς
και το ίδιο µοντέλο στο θέµα της προσέλκυσης επενδύσεων στη
χώρα µας, γιατί αυτό το µοντέλο διώχνει επενδυτές, δεν προσελκύει. Το µοντέλο αυτό πρέπει να ανατραπεί, να αλλάξει και αυτό
ακριβώς κάνουµε. Οι αλλαγές ξεκινούν από το θεσµικό πεδίο, για
να υπάρξει τόνωση της ανάπτυξης, στήριξη επιχειρηµατικών σχεδίων και επενδύσεων.
Στο εξής διευρύνεται η διάσταση των στρατηγικών επενδύσεων. Η επιλογή αυτή επιβάλλεται από τις ιδιαίτερες συνθήκες
που επικρατούν στη χώρα. Πλέον ακόµα και επιχειρηµατικά και
επενδυτικά σχέδια επιχειρήσεων, που ήδη λειτουργούν, θα µπορούν να θεωρηθούν ως στρατηγικές επενδύσεις και να τύχουν
της ίδιας αντιµετώπισης.
Διαµορφώνεται ειδικό σχέδιο χωρικής ανάπτυξης στρατηγικών
επενδύσεων. Ο επενδυτής θέλει να υπάρχουν σταθεροί κανόνες.
Πρέπει να ξέρει ότι οι κανόνες αυτοί δεν αλλάζουν, ότι οι χρήσεις
είναι συγκεκριµένες και σταθερές. Το πιο σηµαντικό µε αυτήν τη
ρύθµιση είναι, ότι κάθε ακίνητο προς αξιοποίηση έχει τη δική του
επενδυτική χρήση και ταυτότητα.
Καταργείται η ρύθµιση για την υποχρεωτική έκδοση εγγυητικής επιστολής. Ας δούµε τι συµβαίνει µε άλλες ευρωπαϊκές
χώρες και τι ισχύει. Η φερεγγυότητα µπορεί να ελεγχθεί µε άλλους τρόπους µε την ίδια και µεγαλύτερη αποτελεσµατικότητα.
Δηµιουργείται αυτόνοµο Τµήµα Επιθεώρησης Ιδιωτικών Επενδύσεων. Αυτό θα ελέγχει την ορθή τήρηση όρων και συµβάσεων,
αν τηρούνται τα συµφωνηθέντα για µία επένδυση από την
πλευρά του επενδυτή. Αυτό είναι µία απάντηση σε όσους επιχειρούν να «δηλητηριάζουν» και να απαξιώνουν προκαταβολικά τις
προθέσεις της Κυβέρνησης.
Παρέχονται φορολογικά κίνητρα. Δίνεται η δυνατότητα να ενταχθούν στις ρυθµίσεις του παρόντος νόµου επενδυτικά σχέδια
που εκκρεµούν ή βρίσκονται σε εξέλιξη από προηγούµενους
αναπτυξιακούς νόµους, ενώ πραγµατοποιούνται βέλτιστες παρεµβάσεις σε αυτούς.
Θεσµοθετείται ο έλεγχος και η αξιολόγηση των επενδυτικών
σχεδίων από πιστοποιηµένους φορείς µε πλήρη διαφάνεια, ευελιξία και ταχύτητα. Το ελληνικό δηµόσιο όµως θα είναι αυτό που
θα εγκρίνει ή θα απορρίπτει.
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Απελευθερώνονται και επιταχύνονται οι επενδύσεις σε ανανεώσιµες πηγές ενέργειας µικρής ισχύος. Αίρονται οι χρονικοί περιορισµοί για την υποβολή επενδυτικών σχεδίων, µέχρι σήµερα,
υποβάλλοντας τους µήνες Απρίλιο και Οκτώβριο. Στο εξής θα
µπορούν να υποβάλλονται όλο το χρόνο.
Παρέχονται ειδικά κίνητρα για τη λειτουργία επιχειρηµατικών
µονάδων, που ανέστειλαν τη λειτουργία τους, αλλά και για την
ενίσχυση των µεταλλευτικών επιχειρήσεων.
Όλοι µιλούν για αξιοποίηση του ορυκτού µας πλούτου,. Στην
πράξη όµως κάποιοι τον αρνούνται και κάνουν ό,τι περνά από το
χέρι τους για να διώξουν τους επενδυτές.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επιτρέψτε µου και µία ειδική
αναφορά στην αγροτική δραστηριότητα, που και αυτή συνιστά
επιχειρηµατική και επενδυτική δραστηριότητα και ως τέτοια πρέπει να λογίζεται και βέβαια να τυγχάνει και της ανάλογης στήριξης και αντιµετώπισης. Θέλουµε να προσανατολίσουµε τους
αγρότες µας, ιδιαίτερα τους νέους αγρότες, σε µία άλλη λογική,
µακριά από τη λογική των επιδοτήσεων και της αναπαραγωγής
ενός µοντέλου που έχει εξαντλήσει τα όριά του. Η αγροτική δραστηριότητα και η επένδυση αυτή πρέπει να αντιµετωπίζεται ως
επιχειρηµατική δραστηριότητα. Δεν µπορεί το ποσοστό ενίσχυσης µιας επένδυσης να υπολείπεται του ποσοστού που ισχύει για
επενδύσεις σε άλλους κλάδους και τοµείς της οικονοµίας. Είναι
επιβεβληµένο να αντιµετωπιστεί αυτό το ζήτηµα µε νοµοθετική
πρωτοβουλία, ιδιαίτερα µάλιστα µε την προοπτική ενεργοποίησης πόρων και προγραµµάτων της νέας προγραµµατικής περιόδου. Πιστεύω ότι αυτό αποτελεί αναγκαία συνθήκη για την
ενίσχυση και ανάπτυξη του πρωτογενούς τοµέα, για την επανατοποθέτησή του µέσα στο χρόνο.
Οφείλουµε να καταλάβουµε όλοι ότι η προσπάθεια που κάνουµε και η επιτυχία της, το λιγότερο που απασχολεί τους πολίτες, είναι το αν θα το πιστωθεί η Κυβέρνηση. Αυτό που προέχει
είναι, να µπει η χώρα σε θετικούς ρυθµούς ανάπτυξης, να σπάσουµε τον κλοιό της ύφεσης, να έρθουν επενδύσεις που θα τονώσουν την απασχόληση, θα δηµιουργήσουν νέες θέσεις
εργασίας για τους νέους ανθρώπους.
Με οδηγό αυτόν το στόχο στηρίζω µε την ψήφο µου το νοµοσχέδιο.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Κι εµείς ευχαριστούµε.
Το λόγο έχει ο κ. Εµµανουήλ Κόνσολας.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΟΝΣΟΛΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Πολύ σωστά ο εισηγητής της Πλειοψηφίας, ο κ. Βαρβιτσιώτης,
µου ψιθύρισε ερχόµενος στο Βήµα για την εισήγησή µου, την τοποθέτησή µου, ότι εµείς επενδύσεις πάµε να φέρουµε.
Πράγµατι, κύριε Βαρβιτσιώτη, σας άκουσα µε προσοχή στην
εισήγησή σας, όπως άκουσα και τον κύριο Υπουργό, γιατί µπορεί
εµείς να είµαστε από µία νησιωτική τουριστική περιοχή -ο βασικότερος πυλώνας της ανάπτυξης στον τουρισµό- αλλά τις επενδύσεις αυτές τις χρειαζόµαστε.
Έχω ακούσει µε προσοχή και τις εισηγήσεις των άλλων συναδέλφων. Εκπορεύεται πράγµατι, η ανάγκη να πούµε πως αυτές
οι επενδύσεις είναι που λείπουν. Μου το ψιθύρισε ο κ. Ταλιαδούρος πριν, όταν ο κ. Βεσυρόπουλος ανέπτυσσε τη φιλοσοφία του
νοµοθετήµατος.
Είναι ευκαιρία να πούµε πως και στόχευση υπάρχει στο νοµοσχέδιο, κάτι το οποίο τόνισε ο κύριος Υπουργός, αλλά υπάρχει
και περιεχόµενο στις δράσεις που διανθίζουν αυτήν τη φιλοσοφία και τη στόχευση. Κυρίως θέλω να πω ότι παράλληλα, υπάρχει
η ώθηση και η προτροπή στους ιδιώτες, στα φυσικά πρόσωπα
για την ανάπτυξη, δηλαδή υπάρχει µεθοδολογία. Κυρίως όµως,
αυτό το νοµοσχέδιο διατυπώνει µια άλλη φιλοσοφία, µια άλλη
οπτική γωνία που έχει ανάγκη ο τόπος σήµερα, γιατί ο µεγάλος
στόχος είναι η ανάπτυξη, αυτό δηλαδή που κάποιοι µε φοβικά
σύνδροµα έχουν απορρίψει στην Αίθουσα αυτήν, αλλά και έξω
απ’ αυτήν.
Ξέρετε ότι εµείς δεν έχουµε ούτε φοβικά σύνδροµα ούτε
έχουµε αναστολές να πούµε την αλήθεια. Στην περιοχή µας, στην
Ανατολική Μεσόγειο, υπάρχουν παραδείγµατα.
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Είπε προηγουµένως ο κύριος Υπουργός ίσως εν τη ρύµη του
λόγου, ότι δεν υπάρχει προοπτική ανάπτυξης για το γκολφ. Και
γκολφ έχουµε. Και η Κυβέρνηση και ο κ. Μηταράκης έχουν οδηγήσει στο να επενδύσουν ξένες εταιρείες και ελληνικές εταιρείες
κεφάλαια και στα γκολφ, όταν στην περιοχή µας υπάρχουν δεκάδες παραδείγµατα.
Σ’ αυτές τις συνθήκες συνηθίζουµε να ακούµε τακτικές από το
παρελθόν. Η ελληνική κοινωνία όµως έχει αντίθετη άποψη, αδιαφορεί για τον πολιτικό τακτικισµό και τις κοµµατικές σκοπιµότητες. Όταν υπάρχει ένα και πλέον εκατοµµύριο άνεργοι, όπως
είπαν πολλοί συνάδελφοι εδώ, όταν η χώρα βρίσκεται για πέµπτη
συνεχή χρονιά σε ύφεση, οι τακτικισµοί και οι σκοπιµότητες δεν
είναι πολυτέλεια, είναι ελαφρότητα και ανευθυνότητα.
Αυτή είναι η αλήθεια, αγαπητοί και αγαπητές συνάδελφοι.
Το νοµοσχέδιο που έρχεται σήµερα προς ψήφιση στη Βουλή,
κινείται στον αντίποδα αυτής της λογικής. Στοχεύει στην τόνωση
της αγοράς, στην παραγωγή πλούτου, που είπε ο κύριος Υπουργός προηγουµένως. Η ανάπτυξη στηρίζεται στην οικονοµική και
επιχειρηµατική δραστηριότητα, σε επενδυτικές και επιχειρηµατικές πρωτοβουλίες.
Γνωρίζουµε όλοι ότι η οικονοµία είναι πρωτίστως κλίµα. Χρειάζεται ένα ευνοϊκό κλίµα για να λειτουργήσει, να αναπτυχθεί, να
καταγράψει θετικούς ρυθµούς ανάπτυξης. Η οικονοµία έχει τους
δικούς της νόµους και κανόνες, που υπερίπτανται των κοµµατικών γραµµών, των αγκυλώσεων, των δογµατισµών.
Όποιοι από εµάς πιστεύουν ότι η ανάπτυξη µπορεί να προέλθει µε άλλους τρόπους πέραν της στήριξης και της ενίσχυσης
της επιχειρηµατικότητας και των επενδύσεων, είναι βέβαιο ότι
εθελοτυφλούν. Όποιοι πιστεύουν στο µοντέλο του κράτους-επιχειρηµατία, είναι βέβαιο ότι δεν είναι συµβατοί µε την εποχή
τους, ανήκουν στο παρελθόν. Υποστηρίζουν και υπερασπίζονται
ένα µοντέλο που ηττήθηκε και ξεπεράστηκε πολιτικά, κοινωνικά
και οικονοµικά.
Θα επικαλεστώ πάλι τη µαρτυρία του κ. Ταλιαδούρου για τα
λιµάνια µας. Αυτή είναι η αλήθεια. Ο κρατισµός, η αντίληψη του
ότι τις λιµενικές υποδοµές πρέπει να διαχειρίζεται το κράτος και
µόνο, χωρίς τους ιδιώτες επενδυτές, τα φυσικά πρόσωπα, µας
οδήγησαν σε αυτήν την αναποτελεσµατική λειτουργία και όχι
στην εύκολη προσέλκυση ξένων επενδυτών.
Είναι βέβαιο ότι οι νοµοθετικές ρυθµίσεις δεν εξαντλούνται
στο νοµοσχέδιο που συζητάµε. Αυτή είναι η αλήθεια. Όµως ξεκινάµε τώρα, κάνουµε µία αρχή.
Επίσης είναι βέβαιο ότι η χώρα χρειάζεται ένα νέο, σύγχρονο,
επικαιροποιηµένο, αναπτυξιακό µοντέλο ανάπτυξης, ένα νέο
αναπτυξιακό νόµο.
Πάνω απ’ όλα όµως, χρειάζεται αναπτυξιακή στρατηγική και
κατεύθυνση. Αυτή αποτυπώνει το νοµοσχέδιο αυτό.
Για όποιον θέλει να επενδύσει ή να ασκήσει επιχειρηµατική
δραστηριότητα στην Ελλάδα, το πρώτο ανυπέρβλητο εµπόδιο
είναι η γραφειοκρατία. Ακούσαµε τον κ. Τζαµτζή να λέει το παράδειγµα του Βασίλη Κωνσταντακόπουλου στη Μεσσηνία.
Έχουµε να αναφέρουµε δεκάδες παραδείγµατα εγώ και ο κ.
Γάκης από τη Δωδεκάνησο. Υπάρχουν ανυπέρβλητα εµπόδια.
Η επιχειρηµατικότητα, δηλαδή είναι τιµωρός από την πλευρά
του κράτους και αντί να δώσουµε ώθηση στην εξάλειψη της γραφειοκρατίας, πολλές φορές δηµιουργούσαµε αγκυλώσεις.
Η δηµιουργία αυτοτελούς Τµήµατος Επιθεώρησης Ιδιωτικών
Επενδύσεων δίνει ώθηση στην εξάλειψη της γραφειοκρατίας.
Δεν θα σταθώ άλλο σε αυτό ούτε στη στελέχωση της Γενικής
Γραµµατείας Στρατηγικών Επενδύσεων, που θέλω να πιστεύω,
κύριε Υπουργέ, ότι θα γίνει µε ένα αξιοκρατικό σύστηµα µέσω
της κινητικότητας των δηµοσίων υπαλλήλων, γιατί χρειαζόµαστε
άξια στελέχη από τη Δηµόσια Διοίκηση που σε αυτήν τη χρονική
συγκυρία θα µπορούσαν να ανταποκριθούν.
Για να καταστεί η Ελλάδα µια χώρα φιλική στις επενδύσεις και
στην επιχειρηµατικότητα, χρειαζόµαστε σταθερούς κανόνες παιχνιδιού, φορολογικά κίνητρα -άκουσα µε προσοχή τον κ. Χρυσοχοΐδη να το αναφέρει στην εισήγησή του- για να αντιµετωπίσουµε αυτές τις στρεβλώσεις.
Ζούµε όµως σε έκτακτες συνθήκες. Οι έκτακτες συνθήκες που
βιώνουµε, επιβάλλουν την παράκαµψη αυτών των στρεβλώσεων.
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Αν δεν τηρούνται αυτές οι προϋποθέσεις, αν υπάρχει ψευδής βεβαίωση από τον επιχειρηµατία ή τον επενδυτή, οι κυρώσεις θα
είναι βαρύτατες, εφόσον ο ίδιος ο επενδυτής πλέον, θα επιβεβαιώνει ότι εκπληροί όλες τις νόµιµες προϋποθέσεις.
Η διάσταση που δίνει αυτό το νοµοσχέδιο είναι τεράστια, καινοτόµα. Εµείς, αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, δεν δαιµονοποιούµε την επιχειρηµατικότητα και δεν θεωρούµε a priori
διαβλητά πρόσωπα τους επενδυτές και τους επιχειρηµατίες που
θα ήθελαν να επενδύσουν στην Ελλάδα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ένα παράδειγµα που θα ήθελα
να σας αναφέρω -µια και ο επενδυτικός νόµος, όπως είπαµε,
είναι µόνο η αρχή και επειδή κάθε περιφέρεια και κάθε γωνιά
αυτής της χώρας έχει διαφορετικό αναπτυξιακό πρότυπο- είναι
τα Δωδεκάνησα. Στην ιδιαίτερη πατρίδα µου αυτήν τη χρονική
συγκυρία απαιτείται να στρέψουµε το βλέµµα µας µε ιδιαίτερη
µατιά, κύριε Υπουργέ. Θα πω το παράδειγµα της ιδιαίτερης πατρίδας µου, της Καρπάθου, που εξοµοιώνεται µε άλλα νησιά,
όπως είναι η Ρόδος, όπως είναι τα Ιόνια Νησιά ή το Βόρειο Αιγαίο.
Ένα παράδειγµα που µπορώ να σας δώσω είναι το εξής: Τα
Νησιά Ρόδος και Κάρπαθος υπάγονται στην ίδια ζώνη. Είναι ποτέ
δυνατόν η Ρόδος των εκατόν σαράντα χιλιάδων κλινών να υπάγεται στον ίδιο παρονοµαστή, στον ίδιο συντελεστή µε την Κάρπαθο των οκτώ χιλιάδων κλινών, µε το µεγαλύτερο αεροδιάδροµο στη χώρα µας και µάλιστα, όταν έχει τεράστιες δυνατότητες ανάπτυξης;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Δώστε µου, κύριε Πρόεδρε, ένα λεπτό ακόµη.
Θέλω να πω ότι το ποσοστό των ενισχύσεων στα νησιά του Βορείου Αιγαίου και του Ιονίου βρίσκεται στο 50%. Είναι δυνατόν η
Δωδεκάνησος να έχει 35%;
Αυτές τις στρεβλώσεις θεωρώ ότι πρέπει να τις δούµε σε επόµενη φάση.
Θα ήθελα να κλείσω µε µία παρατήρηση όσον αφορά τα υδατοδρόµια. Ξέρετε όλοι εσείς, αγαπητοί συνάδελφοι –και το έχετε
δει από τις εικόνες, τις φωτογραφίες ή τα ντοκιµαντέρ του παρελθόντος- ότι δεκαετίες πριν η Δωδεκάνησος ήταν προνοµιακός
χώρος για υδατοδρόµια, υδροπλάνα. Έχουµε φωτογραφίες από
το Καστελλόριζο όπου στο λιµένα του ήταν δεκάδες υδροπλάνα.
Δυστυχώς το εγχείρηµα των προηγούµενων χρόνων δεν στάθηκε
ικανό να ξαναφέρει τα υδροπλάνα στην περιοχή µας. Και έχει τεράστια ανάγκη η νησιωτική Ελλάδα, η Δωδεκάνησος, όχι µόνο
τις µετακινήσεις –και πρέπει να δώσουµε έµφαση και στο κόστος- αλλά και τις αεροδιακοµιδές, που για εµάς τους νησιώτεςακρίτες, είναι πολύ σηµαντικές για θέµατα ασφαλείας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κύριε Πρόεδρε, είναι δεδοµένη
η στήριξή µας σε αυτήν τη νοµοθετική πρωτοβουλία, όπως και
σε άλλη που θα έρθει στη Βουλή για την ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας, την προσέλκυση επενδύσεων, τη στήριξη και την
ενίσχυση της απασχόλησης και κυρίως σε κάθε νοµοθετική πρωτοβουλία που µετατρέπει την Ελλάδα σε µία χώρα όπου η επιχειρηµατικότητα δεν θα διώκεται, δεν θα δαιµονοποιείται, αλλά
θα τυγχάνει δίκαιης αντιµετώπισης και θα στηρίζεται. Αυτό επιτάσσει ο µεγάλος κοινός στόχος που είναι η ανάπτυξη.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Το λόγο έχει ο
κ. Πλακιωτάκης.
Ορίστε, κύριε Πλακιωτάκη, έχετε το λόγο για επτά λεπτά.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, για πολλά χρόνια πληρώσαµε εσφαλµένες αντιλήψεις περί αναπτύξεως, περί
επιχειρηµατικότητας. Δηµιουργήσαµε ένα σπάταλο και αναποτελεσµατικό δηµόσιο τοµέα. Δυστυχώς ακόµα και σήµερα, υπάρχουν κόµµατα, όπως ο ΣΥΡΙΖΑ, που ακόµα πιστεύουν ότι η
ανάπτυξη θα προέλθει από το δηµόσιο τοµέα, θα προέλθει από
τις δηµόσιες επενδύσεις, χωρίς όµως να µας λένε µε ποιο τρόπο
και πού θα βρεθούν τα χρήµατα.
Καλλιεργήθηκε η αντίληψη πως µπορούµε να έχουµε επενδύσεις χωρίς επενδυτές και ανάπτυξη χωρίς επιχειρηµατικότητα.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Η πολιτική για τις επενδύσεις ουδέποτε εντάχθηκε σε ένα συγκροτηµένο πλαίσιο αναπτυξιακής πρότασης, αλλά παρέµεινε µία
εύκολη ρητορεία, την οποία όλοι επικαλούνται και όλοι γνωρίζουν.
Αποτέλεσµα όλων αυτών ήταν ο αργός θάνατος της ελληνικής
οικονοµίας.
Βρισκόµαστε σε έκτη συνεχή χρονιά υφέσεως και η πρόταση
είναι συγκεκριµένη -δεν υπάρχουν εναλλακτικές προτάσεις- και
αυτή είναι η εξής: Πρώτον, πρέπει να ανακτήσουµε την αξιοπιστία µας. Δεύτερον, πρέπει να εξασφαλίσουµε τη ρευστότητα
και τρίτον, πρέπει να προχωρήσουν οι αναγκαίες διαρθρωτικές
αλλαγές.
Οφείλουµε να ακολουθήσουµε ένα βιώσιµο µείγµα πολιτικής
και ξεκάθαρης στρατηγικής. Οι επενδύσεις, η ανάπτυξη, αλλά
και η οικονοµική αναδιάρθρωση αποτελούν όρους επιβίωσης της
ελληνικής οικονοµίας, αλλά και της χώρας µας µέσα στην κρίση.
Επιβάλλεται λοιπόν η χώρα µας να κάνει άνοιγµα στην επιχειρηµατικότητα, να στηρίξει ένα νέο παραγωγικό µοντέλο επενδύσεων, να καταπολεµήσει τη γραφειοκρατία και να τονώσει τη
ρευστότητα εκείνων, που σε αυτήν τη δύσκολη δηµοσιονοµικά
περίοδο, τολµούν να επενδύσουν.
Η Κυβέρνηση συνεργασίας υπό τον Αντώνη Σαµαρά κινείται
προς τη σωστή κατεύθυνση.
Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται και το παρόν νοµοσχέδιο, στο
οποίο περιλαµβάνονται πολλές σηµαντικές ρυθµίσεις –τις ανέλυσε και ο αρµόδιος Υπουργός, αλλά και ο Υφυπουργός- ανάµεσα στις οποίες είναι, ότι θεσπίζεται µία ενιαία αδειοδοτική
αρχή, εισάγεται ο θεσµός των ειδικών σχεδίων χωρικής ανάπτυξης στρατηγικών επενδύσεων, διευκολύνονται επενδυτές τρίτων
χωρών, επιχειρείται εκσυγχρονισµός και βελτίωση του θεσµικού
πλαισίου, εισάγεται ο θεσµός της αυτοαξιολόγησης, η δυνατότητα προκαταβολής ολόκληρου του ποσού, αντιµετωπίζονται
υφιστάµενα νοµικά κενά ως προς τη δηµιουργία υδατοδροµίων.
Όλες αυτές είναι πολύ σηµαντικές θεσµικές πρωτοβουλίες προς
την ανάπτυξη µεγάλων στρατηγικών επενδύσεων, όπως, βεβαίως
και µικροµεσαίων.
Από την άλλη, εισάγονται και τροπολογίες-προσθήκες, όπως
για παράδειγµα η απλοποίηση διαδικασιών υλοποίησης συγχρηµατοδοτούµενων έργων και βεβαίως, διατάξεις για την αναδιοργάνωση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας.
Όλες αυτές είναι πολύ σηµαντικές παρεµβάσεις και επίσης
είναι πολύ σηµαντικό ότι η οµαλότερη λειτουργία της αγοράς,
αλλά και η βελτίωση των όρων του ανταγωνισµού αποτελεί πάντα
ένα θετικό µήνυµα προς τους εν δυνάµει επενδυτές.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κανείς δεν αµφισβητεί ότι το
2013 θα είναι µία εξαιρετικά δύσκολη χρονιά και λόγω αυξηµένης
ανεργίας και λόγω έλλειψης ρευστότητας. Όµως, αν δεν γίνουν
επενδύσεις, το πρόβληµα δεν πρόκειται να λυθεί. Ξέρετε ότι µαγικές λύσεις ή µαγικές συνταγές δεν υπάρχουν.
Σε αυτόν τον ορυµαγδό της δύσκολης δηµοσιονοµικής συγκυρίας υπάρχουν και θετικά, αισιόδοξα µηνύµατα, όπως για παράδειγµα η πρόσφατη συµφωνία µεταξύ «COSCO» και «HEWLETT
PACKARD» στο λιµάνι του Πειραιά.
Αυτή η συµφωνία δεν ήρθε εξ ουρανού. Κάποιοι, πριν από µερικά χρόνια, φρόντισαν να έρθει στο λιµάνι του Πειραιά ένας
παγκόσµιος λιµενικός διαχειριστής –πέντε, έξι είναι οι λιµενικοί
διαχειριστές, οι οποίοι διαπραγµατεύονται το 70%, περίπου, των
εµπορευµατοκιβωτίων σε ευρωπαϊκό επίπεδο και το 40% σε παγκόσµιο επίπεδο- η «COSCO». Βγήκε τότε ο ΣΥΡΙΖΑ και υποστήριξε ότι αυτό αναδεικνύει τα στρατηγικά ζητήµατα των ελληνικών
λιµένων και ότι πρέπει να παραµείνουν τα λιµάνια υπό δηµόσιο
έλεγχο. Ξεχνούν όµως να µας πουν ότι η συµφωνία δεν υπογράφτηκε µεταξύ της «HEWLETT PACKARD» και του ΟΛΠ, ο οποίος
είναι ο δηµόσιος έλεγχος, υπογράφτηκε µε την «COSCO», το κινεζικό κράτος.
Εδώ οφείλουµε να αναγνωρίσουµε και να πούµε ότι πρόκειται
περί µίας σηµαντικής στρατηγικής συµφωνίας, πέρα από επιχειρηµατικής. Είναι η µοναδική, µέχρι και σήµερα, άµεση ξένη επένδυση στη χώρα µας. Άρα ή µας δουλεύουν ή δεν ξέρουν τι λένε.
Αυτή είναι η πραγµατικότητα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εµείς ενθαρρύνουµε και υποδε-
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χόµαστε θετικά τέτοιες πρωτοβουλίες. Τέτοιες επενδύσεις βοηθούν κατά πολύ τον τόπο µας και σίγουρα διευκολύνουν και το
ζήτηµα της απασχολήσεως.
Η ανάπτυξη, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν πρόκειται να
προέλθει από τον δηµόσιο τοµέα. Θα έρθει µόνο από τον ιδιωτικό
τοµέα όπου θα δηµιουργηθούν χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας.
Βεβαίως οι δυσκολίες υπάρχουν, τα προβλήµατα υπάρχουν,
όµως εµείς θα συνεχίσουµε την προσπάθειά µας, τον αγώνα µας.
Το νοµοσχέδιο κινείται σε πολύ σωστή κατάσταση. Ρωτούν
συχνά εάν γίνονται επενδύσεις στη χώρα. Φυσικά και γίνονται.
Και εξαγορές γίνονται και συγχωνεύσεις γίνονται. Όλα αυτά γίνονται επειδή έχει διασφαλιστεί η πολιτική και οικονοµική σταθερότητα στη χώρα.
Πιστεύω λοιπόν, κύριε Υπουργέ, ότι το παρόν νοµοσχέδιο
σαφώς θα κριθεί στην πράξη. Μόνον η επιτυχηµένη εφαρµογή
όλων των νοµοθετικών πρωτοβουλιών θα αποδείξει σε όλους ότι
οι θυσίες του ελληνικού λαού δεν πάνε χαµένες.
Άκουσα πολλές φορές και στην επιτροπή αλλά και µέσα σ’
αυτήν την Αίθουσα περί επενδύσεως της Μονής Τοπλού. Επειδή
τυγχάνει να κατάγοµαι από τη συγκεκριµένη περιοχή, θα πρέπει
τα κόµµατα της Αντιπολίτευσης να µας ξεκαθαρίσουν εάν θέλουν
ή δεν θέλουν επενδύσεις. Να το πούνε ευθαρσώς: Εµείς δεν θέλουµε επενδύσεις, διότι δεν είστε περισσότερο οικολόγοι ή περιβαλλοντολόγοι από εµάς. Κι εµείς ενδιαφερόµαστε για την
οικολογία κι εµείς ενδιαφερόµαστε για το περιβάλλον, αλλά
εµείς ενδιαφερόµαστε να προχωρήσουν και οι επενδύσεις, µε
όλες τις νόµιµες και διαφανείς διαδικασίες, µε σεβασµό στο περιβάλλον και στην οικολογία. Πείτε µου όµως, εσείς, πώς θα δηµιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας. Μαγικές λύσεις και µαγικές
συνταγές δεν υπάρχουν.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χρήστος Μαρκογιαννάκης): Ευχαριστούµε
κι εµείς, κύριε Πλακιωτάκη.
Το λόγο έχει η κ. Χαρούλα Καφαντάρη.
Ορίστε, κυρία συνάδελφε, έχετε το λόγο για επτά λεπτά.
ΧΑΡΟΥΛΑ ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ: Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, κύριε
Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, ακούσαµε πολλά σήµερα για τη µαγική
λέξη «ανάπτυξη», µία λέξη την οποία χρησιµοποιεί όλο σχεδόν
το πολιτικό φάσµα του Κοινοβούλιου.
Είναι όµως η ανάπτυξη κάτι ουδέτερο; Είναι κάτι υπεράνω;
Δεν εµπεριέχει κάποια χαρακτηριστικά καθαρά ταξικά; Δεν εµπεριέχει συµπυκνωµένες κάποιες συγκεκριµένες πολιτικές;
Θα ήθελα πάνω σε αυτό να πω το εξής: Αν η πολιτική σας, η
πολιτική της τρικοµµατικής Κυβέρνησης, των µνηµονίων, που
έχει φέρει τον ελληνικό λαό εδώ που τον έχει φέρει σήµερα, πετύχει κάποια βελτίωση στους αριθµούς –αν και δεν το πιστεύουµε- πραγµατικά ο ελληνικός λαός θα είναι καλύτερα;
Μπορεί να πετύχετε βελτίωση σε αριθµούς, αλλά η ανάπτυξη δεν
είναι αριθµοί. Η ανάπτυξη είναι αυτό το οποίο βιώνει σήµερα ο
ελληνικός λαός.
Θα ήθελα να πω κάτι πιο συγκεκριµένο. Μπορεί αύριο να
έχουµε βελτίωση µεγεθών, αλλά να έχουµε αυτό που αποκαλούµε άνεργη ανάπτυξη. Ας καθίσουµε και ας σκεφτούµε πού
µπορούν να οδηγήσουν αυτές οι πολιτικές σας.
Κατ’ αρχάς, εµείς, όταν µιλάµε για επενδύσεις, όταν µιλάµε
για ανάπτυξη, εννοούµε και απαντάµε στο ερώτηµα σε όφελος
ποιου και για ποιον, σε όφελος και σε βάρος ποιου γίνεται η
όποια επένδυση;
Το θέµα όµως το σηµαντικό είναι το εξής: Με το εν λόγω νοµοσχέδιο, το οποίο φέρνετε εδώ να συζητήσουµε και να ψηφίσουµε, ο ρόλος του κράτους σε αυτό το φιλικό, όπως λέτε, για
την ανάπτυξη και τις επενδύσεις περιβάλλον, ποιος θα είναι;
Είναι πράγµατι γεγονός ότι µε το εν λόγω σχέδιο νόµου φαίνεται κυρίαρχα ότι το δηµόσιο αποσύρεται όχι µόνο ως επενδυτής, αλλά ακόµα και ως ελεγκτικός µηχανισµός. Αυτό νοµίζω ότι
είναι ένα κύριο χαρακτηριστικό, το οποίο διαπνέει το όλο νοµοσχέδιο. Μιλάµε βέβαια για επενδύσεις στην ελληνική γη, µιλάµε
για τη δηµόσια περιουσία, την οποία εσείς ξεπουλάτε, µιλάµε για
το ξεπούληµα των φυσικών πόρων.
Έχετε εσείς ως τρικοµµατική Κυβέρνηση αναπτυξιακή πρό-
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ταση; Δεν έχετε αναπτυξιακή πρόταση. Δεν έχετε αναπτυξιακό
σχεδιασµό. Δεν έχετε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό σχεδιασµό. Δεν έχετε χωροταξικό σχεδιασµό. Όπως ανέφερε και ο κ.
Υπουργός πριν, δεν υπάρχει Δασολόγιο, Κτηµατολόγιο, κ.λπ. δυστυχώς. Βέβαια κάποιοι ευθύνονται που βρισκόµαστε σε αυτήν
τη φάση σήµερα. Τόσα χρόνια ποιοι κυβέρνησαν; Χωρίς αυτά τα
εργαλεία, πώς προχωράτε, µέσα στο στενό κορσέ του µνηµονίου
και καλείτε επενδυτές εδώ και προσπαθείτε να προσελκύσετε
επενδύσεις, δίνοντας τα πάντα, «γη και ύδωρ»;
Εµείς τι λέµε; Για εµάς η ανάπτυξη και οι επενδύσεις συµβαδίζουν µε την αειφορία. Συµβαδίζουν µε πολιτικές που έχουν ενσωµατωµένη την αειφορική διάσταση σε όλους τους τοµείς.
Συµβαδίζουν µε αυτό που λέµε παραγωγική ανασυγκρότηση της
χώρας. Μάλιστα το λέµε εδώ, κύριε Υπουργέ και κύριοι συνάδελφοι και συναδέλφισσες, ότι δεν είµαστε αντίθετοι στις ιδιωτικές
επενδύσεις. Ποτέ δεν ήµασταν αντίθετοι. Το κύριο ζήτηµα όµως
είναι τι είδους ιδιωτικές επενδύσεις και πώς.
Ο ιδιωτικός τοµέας έχει τη θέση του. Θεωρούµε όµως κυρίαρχα, την ενίσχυση και την αναπτυξιακή πορεία της χώρας
µέσα από το Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων.
Όσον αφορά τα χρήµατα –για τα οποία αναρωτήθηκε κάποιος
πού θα τα βρούµε- έχουµε κάνει και προτάσεις και για φορολογική µεταρρύθµιση και για πάταξη της φοροδιαφυγής και για µία
σειρά από άλλα πράγµατα. Θα έλεγα όµως ότι εσείς µε το µεσοπρόθεσµο έχετε υπογράψει τη µείωση του ποσοστού των δηµοσίων επενδύσεων ως ποσοστό του ΑΕΠ, σε επίπεδο πολύ κάτω
από το µέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ήδη είµαστε κάτω
και πάµε να πέσουµε κάτω ακόµα και από το ποσοστό που ισχύει
στη Βουλγαρία.
Θα ήθελα, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, να πω ότι µε όσα προτείνετε στο εν λόγω σχέδιο νόµου, το οποίο υποστηρίζετε ότι θα
ξεπεράσει τη γραφειοκρατία -η οποία όντως είναι ένα πρόβληµα
και κανείς δεν το αρνείται αυτό- ουσιαστικά προχωράτε λίγο πιο
πέρα, στο πνεύµα του εφαρµοστικού ν. 3986/2011 και στις πρόσφατες τροποποιήσεις του τον ν.4092/2012, στην καθ’ υπέρβασιν
της κείµενης νοµοθεσίας, πολεοδοµικής, περιβαλλοντικής, προστασίας µνηµείων κ.λπ., µε τη διαδικασία πριµοδότησης επιχειρηµατικών και ιδιωτικών συµφερόντων και επενδύσεων.
Θα ήθελα τώρα να αναφερθώ σε τέσσερα ζητήµατα πολύ σοβαρά, τα οποία υπάρχουν σε αυτό το σχέδιο νόµου. Το ένα έχει
να κάνει µε τη γη υψηλής παραγωγικότητας. Το δεύτερο έχει να
κάνει µε την εγκατάσταση των ΑΠΕ. Το τρίτο έχει να κάνει µε το
παραλιακό µέτωπο. Το τέταρτο έχει να κάνει µε το Λαγονήσι.
Στη γη υψηλής παραγωγικότητας αναφέρθηκαν και άλλοι συνάδελφοι, θα πω µόνο ότι και τώρα επιτρέπονται ΑΠΕ σε γη υψηλής παραγωγικότητας όχι πάνω από το 1% σε επίπεδο νοµού,
αλλά πού θα προχωρήσει µε το εν λόγω σχέδιο νόµου, όταν σε
κάθε γη υψηλής παραγωγικότητας θα µπορούν να εγκαθίστανται
ΑΠΕ. Να δούµε και το θέµα της παραγωγικής ανασυγκρότησης
που για εµάς -και πολλοί ανέφεραν εδώ- έχει να κάνει µε την αναζωογόνηση της αγροτικής οικονοµίας και µε τη διατροφική επάρκεια της χώρας.
Δεύτερον, όσον αφορά τις ΑΠΕ, θα αναφερθώ συγκεκριµένα,
επειδή το εν λόγω σχέδιο νόµου διαχειρίζεται προνοµιακά την
εγκατάσταση των ΑΠΕ, αυτό το οποίο πάει να γίνει σήµερα στην
Πεντέλη.
Αυτό που πάει να γίνει σήµερα στην Πεντέλη, είναι ότι θα µπορεί η Εκκλησία να εγκαθιστά φωτοβολταϊκά πάρκα. Εκεί αναφέρεται η Εκκλησία ως στρατηγικός επενδυτής, ανεξάρτητα αν
είναι κύριος ή όχι. Ο κύριος Υπουργός γνωρίζει ότι η Εκκλησία
δεν είναι κύριος στην Πεντέλη.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Δ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ)
Αυτό είναι που πάει τώρα να εφαρµοστεί και να υλοποιηθεί κάτι που απετράπη πέρυσι από τα κινήµατα, την τοπική αυτοδιοίκηση, τον ΣΥΡΙΖΑ και άλλες δυνάµεις- σε εκτάσεις µάλιστα που
δεν ανήκουν στην Εκκλησία, σε εκτάσεις αναδασωτέες και µάλιστα µε τη µεγάλη εκκρεµότητα του ν. 1811/88 -που το γνωρίζει
νοµίζω ο κύριος Υπουργός- όσον αφορά το ιδιοκτησιακό και τις
υποχρεώσεις της Εκκλησίας, για να αποδώσει τις εκτάσεις γύρω
από τις εκατόν σαράντα έξι µονές.
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Έχουµε καταθέσει και σχετική αναφορά, στην οποία περιµένουµε απάντηση. Έχει κατατεθεί και στην περιφέρεια από την
Τοπική Αυτοδιοίκηση της περιοχής του Πεντελικού.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Να µην πω βέβαια για τις περιβαλλοντικές συνέπειες που θα
υπάρχουν µε τα τρεισήµισι χιλιάδες στρέµµατα φωτοβολταϊκά,
ούτε να πω για την αναδασωτέα έκταση που έχει καεί δύο φορές.
Με βάση το Σύνταγµα, άρθρο 117, κάθε έκταση που καίγεται
οφείλει να επανέλθει στην προτέρα κατάστασή της.
Πέρα απ’ αυτό, το δεύτερο σηµαντικό είναι το ζήτηµα του παραλιακού µετώπου. Αναφέρθηκαν και άλλοι συνάδελφοι µέσα
στην Αίθουσα σε αυτό. Ουσιαστικά η Κυβέρνηση το αντιµετωπίζει σαν ιδιωτικό οικόπεδο του δηµοσίου και τα χρήµατα που θα
εισπραχθούν, θα πάνε στους λογαριασµούς του δηµοσίου ουσιαστικά για την αποπληρωµή του χρέους. Δεν το αντιµετωπίζει
σαν ένα κοινόχρηστο χώρο, όπως προβλέπεται από το Σύνταγµα.
Άµεση απαίτηση η απελευθέρωση του παράλιου µετώπου για την
ελεύθερη πρόσβαση όλων στη θάλασσα, που είναι ένα συνταγµατικά κατοχυρωµένο δικαίωµα.
Κλείνοντας –για να µην καταχραστώ το χρόνο- θα αναφερθώ
στο σκανδαλώδες άρθρο 31, που αφορά το Λαγονήσι. Πρόκειται
ουσιαστικά για µία φωτογραφική διάταξη που αφορά το ξενοδοχείο «GRAND RESORT». Περιλαµβάνει όµως και τα ογδόντα
πέντε στρέµµατα ελεύθερης παραλίας δίπλα.
Αυτό είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό ζήτηµα. Έχει να κάνει και
πάλι µε την απελευθέρωση του παράλιου µετώπου και την ελεύθερη πρόσβαση για όλους τους πολίτες της Αττικής στη θάλασσα. Πιστεύουµε να το ξανασκεφτείτε. Έχουν αναπτυχθεί
σοβαροί αγώνες στον εν λόγω χώρο.
Πρόκειται για µία σκανδαλώδη εκχώρηση, ένα «δωράκι» στους
λεγόµενους επενδυτές του «GRAND RESORT». Ίσως να είναι και
ένα µοντέλο, αν θέλετε, του πώς βλέπετε εσείς τους επενδυτές
σήµερα και ποιους πραγµατικά επενδυτές θέλετε και αν αυτό θα
είναι σε όφελος του ελληνικού λαού και της ελληνικής κοινωνίας.
Ο ελληνικός λαός όµως αντιστέκεται σε αυτά τα σχέδια. Και
να ψηφιστεί αυτός ο νόµος, εµείς τη µάχη µας τη δίνουµε. Μια
σειρά συλλογικότητες…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ολοκληρώστε, κυρία
συνάδελφε.
ΧΑΡΟΥΛΑ ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ: Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε.
…δραστηριοποιούνται σε αυτήν την κατεύθυνση. Θα την ακυρώσουµε και µια άλλη κυβέρνηση της Αριστεράς αύριο, θα φέρει
ένα άλλο, πραγµατικά επενδυτικό, νοµοσχέδιο σε όφελος του
λαού και του τόπου.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Έχει ζητήσει το λόγο
ο κύριος Υπουργός για µία παρέµβαση.
Πόσο χρόνο θέλετε, κύριε Υπουργέ;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ (Υφυπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων): Δύο
λεπτά, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Κύριε Υπουργέ,
έχετε το λόγο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ (Υφυπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων): Κύριε
Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επί της οµιλίας της
οποίας έγινε, θέλω απλώς να διευκρινίσω δύο πράγµατα.
Ίσως η κ. Καφαντάρη δεν ήταν πριν εδώ, κατά τη διάρκεια της
δικής µου οµιλίας, όταν µίλησα για το θέµα της αξιοποίησης της
περιουσίας της Εκκλησίας, ως στρατηγικού επενδυτή.
Είναι εµφανές και από την τροπολογία την οποία καταθέσαµε
-και είναι στη διάθεση όλων των συναδέλφων- ότι αναφέρεται
µόνο σε ακίνητα που ανήκουν στην Εκκλησία. Το υπό συζήτηση
νοµοσχέδιο δεν παρεµβαίνει ούτε θετικά ούτε αρνητικά σε οποιοδήποτε ιδιοκτησιακό θέµα εκκρεµεί, υπό οποιαδήποτε άλλη διαδικασία. Δεν παίρνει θέση. Αναφέρεται σε ακίνητα που ήδη
ανήκουν εκεί.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σας θυµίζω ότι η περιβαλλοντική νοµοθεσία, το Σύνταγµα που αναφέρατε πριν, εννοείται ότι
ισχύει για κάθε περίπτωση στρατηγικών επενδύσεων. Το λέω
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αυτό, γιατί υπάρχει ο κίνδυνος να δηµιουργηθούν παρανοήσεις
και να ξεκινήσουµε µία συζήτηση που δεν ανταποκρίνεται στην
πραγµατικότητα.
Το ίδιο θα σας πω και για το άρθρο 31 για το Λαγονήσι, για το
οποίο κάναµε µία µεγάλη συζήτηση στην επιτροπή. Ζητήθηκε εγγράφως και υπογεγραµµένα από τον Δήµαρχο Σαρωνικού να
γίνει µία τροπολογία. Το ζήτησαν σχεδόν όλα τα κόµµατα στην
επιτροπή, δηλαδή να αφαιρεθεί το τµήµα Η’ –και έγινε- και να
αυξηθεί ο συντελεστής, όπως ακριβώς γράφει και ο Δήµαρχος
Σαρωνικού. Αυτό ακριβώς κάναµε.
Σας θυµίζω ότι είναι µία έκταση και µία περιουσία που ανήκει
στο ελληνικό δηµόσιο. Το εν λόγω ξενοδοχείο είναι δηµόσια περιουσία. Είναι νοικιασµένο µέχρι το 2078, αν θυµάµαι καλά, και
ήδη αυτά τα θέµατα έχουν λυθεί σε τελεσίδικες διαιτητικές αποφάσεις.
Η Κυβέρνηση εφαρµόζει αυτές τις αποφάσεις, για να αποφύγει τον κίνδυνο να χρειαστεί να πληρώσει µεγάλες αποζηµιώσεις,
που ήδη το ελληνικό δηµόσιο δυστυχώς πληρώνει γι’ αυτήν την
έκταση.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Και εµείς ευχαριστούµε.
ΧΑΡΟΥΛΑ ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ: Κύριε Πρόεδρε, µπορώ να έχω το
λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Κυρία Καφαντάρη,
από τον Κανονισµό δεν υπάρχει δυνατότητα. Μπορείτε να τοποθετηθείτε µόνο στη δευτερολογία σας ή µέσω άλλου συναδέλφου σας.
Ο κ. Τσακαλώτος έχει το λόγο για επτά λεπτά.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, νοµίζω ότι φαίνεται πως ήταν λάθος που µετά από το Eurogroup
για την Κύπρο, δεν κάναµε µία µεγάλη συζήτηση για να δούµε
αν έχει αλλάξει το παράδειγµα ή τι έχει αλλάξει.
Επειδή όλοι καταλαβαίνουµε πόσο σοβαρά είναι τα πράγµατα,
θα ήθελα εκ µέρους του ΣΥΡΙΖΑ να αρχίσω µε µία συγγνώµη και
µία δηµόσια δήλωση. Και τα δύο έχουν να κάνουν µε αυτό που
έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ πριν από τις εκλογές, που απεκάλεσε τον Ολάντ,
«Ολαντρέου».
Το θυµήθηκα αυτό, γιατί ξέρουµε ότι στο Eurogroup ήρθε ο
Ολάντ -και µέσω του Μοσκοβισί- για να υποστηρίξει τη Μέρκελ.
Δεν ήρθε ως διάδοχος του Ζαν Ζωρές, του µεγάλου σοσιαλιστή
ηγέτη, που σε ένα χρόνο θα γιορτάσουµε τα εκατό χρόνια από
το θάνατό του. Ήρθε ως διάδοχος του Νταλαντιέ, που στη δεκαετία του ’30 ήθελε να πείσει τον κόσµο, τους Γάλλους ότι, εάν
κάνουµε ό,τι θέλουν οι Γερµανοί, δεν θα έχουµε πρόβληµα µε
τον πόλεµο. Τώρα ο Μοσκοβισί και ο Ολάντ θέλουν να µας πείσουν ότι, αν κάνουµε αυτό που θέλουν οι Γερµανοί, δεν θα διαλυθεί η Ευρωζώνη. Κάποτε θα πάρουµε τα ευρωοµόλογα.
Άρα, σε σχέση µε τον Ολάντ, ο Γιώργος Παπανδρέου είναι
υπόδειγµα αποφασιστικότητας και µαχητικότητας, οπότε η σύγκριση µε τον Παπανδρέου ήταν εντελώς άδικη.
Στη δηµόσια δήλωση λέω ότι ποτέ ξανά ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα υπερεκτιµήσει έναν ηγέτη της κεντροαριστεράς. Ποτέ ξανά δεν θα
δώσουµε ψεύτικες ελπίδες στον δικό µας κόσµο ότι µπορεί να
ελπίζει από έναν ηγέτη της κεντροαριστεράς. Αυτό που είπα για
τον Ολάντ, έχει σχέση µε αυτό το νοµοσχέδιο και µε τη δηµόσια
διόρθωση που έκανα.
Πριν από ένα µήνα ήρθε ο Ολάντ εδώ, όχι ως διάδοχος και
πάλι του Ζωρές, αλλά ως πλασιέ µεταχειρισµένων ηλεκτρικών
σκουπών, ως ένας πλασιέ που του είχαν υποσχεθεί ότι σε µία κατεστραµµένη χώρα υπάρχουν πολλές ευκαιρίες. Έτσι ήρθε και
προφανώς υπήρχε ένα νοµοσχέδιο, που ήξερε ότι θα έρθει και
θα του δώσει αυτές τις ευκαιρίες.
Μας είπε ο κ. Μηταράκης, όπως και πάρα πολλοί της Νέας Δηµοκρατίας, ότι εµείς µιλάµε µε ευχολόγια, ότι έχουµε µαγικές λύσεις, ότι µιλάµε µόνο θεωρητικά. Ας κοιτάξουµε τη λογική αυτού
του νοµοσχεδίου. Έχει τέσσερα βήµατα και τρεις ενδιάµεσους
κρίκους.
Ποια είναι τα τέσσερα βήµατα; Φτιάχνουµε το πλαίσιο, αυξάνονται οι ξένες επενδύσεις. Αυξάνονται οι ξένες επενδύσεις, αυξάνεται η ανάπτυξη. Αυξάνονται οι ρυθµοί ανάπτυξης,
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αυξάνονται οι θέσεις εργασίας. Αυτή είναι η λογική της Κυβέρνησης. Έχει τρεις κρίκους και οι τρεις κρίκοι δεν έχουν ούτε εµπειρική ούτε θεωρητική υποστήριξη.
Αρχίζω µε τον κρίκο µεταξύ της αύξησης των ξένων επενδύσεων και της αύξησης της ανάπτυξης. Κρίµα που έφυγε ο κ. Μηταράκης, που είναι και οικονοµολόγος. Θα µπορούσε να
εξηγήσει στον Υπουργό, τον κ. Χατζηδάκη ότι τα εµπειρικά στοιχεία δεν βρίσκουν παγκοσµίως καµµία σχέση µεταξύ της αύξησης των άµεσων ξένων επενδύσεων και της ανάπτυξης. Δεν
υπάρχει στα στοιχεία.
Προφανώς αυτός είναι ένας µέσος όρος, οπότε θα υπάρχουν
χώρες που είχαν ανάπτυξη χωρίς καθόλου ξένες επενδύσεις,
αλλά θα υπάρχουν και χώρες που µε τις άµεσες ξένες επενδύσεις είχαν ανάπτυξη. Φαίνεται όµως ότι δεν είναι το κυρίαρχο,
γιατί το κυρίαρχο είναι το πλαίσιο.
Εδώ πάµε στον πρώτο συνδετικό κρίκο, µεταξύ του πλαισίου
και των άµεσων ξένων επενδύσεων. Τι έχουµε µάθει από την παγκόσµια οικονοµική ιστορία και όλες αυτές τις περιπτώσεις που
είχαν ανάπτυξη και είχαν µια επιτυχία; Ότι το πλαίσιο δεν είναι
αυτό που λέει η Κυβέρνηση. Το πλαίσιο έχει να κάνει µε το τι κυβερνητική στρατηγική έχεις, ποιες προτεραιότητες, µε το να ξέρεις εσύ τι θέλεις να κάνεις.
Θέλεις να έχεις εργαζοµένους µε κατάρτιση; Θέλεις να έχεις
συγκεκριµένους κλάδους στην τεχνολογία; Θέλεις να βοηθήσεις
την κοινωνία και τον τόπο, όπου θα γίνουν οι επενδύσεις, για να
έχει σχέση η συγκεκριµένη επένδυση µε µικροµεσαίες επιχειρήσεις, που µπορούν να βοηθηθούν;
Αυτό δείχνει η διεθνής εµπειρία και δεν υπάρχει τίποτα γι’ αυτό
µέσα σε αυτό το νοµοσχέδιο.
Πρέπει να σας πω και για τον τελευταίο κρίκο µεταξύ της ανάπτυξης και της απασχόλησης, που λέει ότι αν έχουµε ανάπτυξη
θα έχουµε απασχόληση. Το Υπουργείο Ανάπτυξης και το Υπουργείο Οικονοµικών σε αυτήν τη χώρα δεν ενηµερώνονται καθόλου για τις νέες ιδέες, τις θεωρίες και τις εµπειρικές µελέτες, ότι
µπορεί να έχουµε ανάπτυξη χωρίς αύξηση στην απασχόληση,
αυτό που λέµε «jobless growth»;
Η ανάπτυξη δηλαδή, χωρίς θέσεις εργασίας, σάς έχει περάσει,
χωρίς να το έχετε ποτέ εντοπίσει ως ένα µεγάλο πρόβληµα,
καθώς και ότι υπάρχουν συγκεκριµένες πολιτικές επενδύσεων,
για να έχουµε θέσεις εργασίας και ότι δεν ισχύει καθόλου ότι, αν
γενικά αυξήσουµε τις επενδύσεις, θα έχουµε θέσεις εργασίας;
Θέλει συγκεκριµένες πολιτικές, θέλει να λυθούν συγκεκριµένα
προβλήµατα κι αυτό δεν το κάνει.
Να γυρίσω εκεί που άρχισα, για την Κύπρο. Ποια είναι η κατάσταση του Νότου αυτήν τη στιγµή; Πώς θα ανταγωνιστεί µε επενδύσεις τον Βορρά; Οι κυβερνήσεις του Βορρά δανείζονται µε
χαµηλότερο επιτόκιο. Οι επιχειρήσεις του Βορρά δανείζονται µε
χαµηλότερο επιτόκιο. Οι επιχειρήσεις του Βορρά έχουν αναπτυξιακά εργαλεία. Εσείς καταστρέφετε την Αγροτική Τράπεζα, καταστρέφετε το Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο, δεν δίνετε τίποτα στις
συνεταιριστικές τράπεζες, ενώ οι Γερµανοί στο επίπεδο των µικροµεσαίων επιχειρήσεων έχουν τα «Sparkassen», έχουν εργαλεία αναπτυξιακά, για να µπορούν να κάνουν τις επενδύσεις.
Θέλω, για να είµαι εντός του χρόνου, να τελειώσω µε κάτι που
µου κάνει µεγάλη εντύπωση για το Υπουργείο Ανάπτυξης.
Δεν πιστεύετε καθόλου στην επιχειρηµατικότητα και στον καπιταλισµό. Γιατί τι επιχειρηµατίες είναι αυτοί που δεν µπορούν
να βγάλουν λεφτά µέσα από την τεχνολογία και την αναβάθµιση
της τεχνολογίας; Τι καπιταλιστές και επιχειρηµατίες είναι αυτοί,
που δεν µπορούν να βρουν λύσεις µε τα οργανωτικά σχήµατα
µέσα στην παραγωγή, που δεν µπορούν να δουλέψουν µέσα
από το µάρκετινγκ, που δεν µπορούν να δουλέψουν µέσα από
καινούργιες ιδέες για το πώς µπορεί να προχωρήσει µία εταιρεία;
Οι µόνοι επιχειρηµατίες στους οποίους εσείς απευθύνεστε,
είναι οι επιχειρηµατίες που θα εκµεταλλευτούν τους ελεύθερους
χώρους µας, που θα εκµεταλλευτούν τους εργαζοµένους και τις
εργαζόµενες µε άθλιες εργασιακές σχέσεις και χωρίς δικαιώµατα. Οι µόνοι καπιταλιστές στους οποίους απευθύνεστε εσείς,
είναι αυτοί που µπορούν να βγάλουν λεφτά µε χαµηλούς µισθούς, γιατί δεν πιστεύετε ούτε καν στην επιχειρηµατικότητα.
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Αν θέλατε την επιχειρηµατικότητα, θα είχατε στόχευση σε αυτούς τους επιχειρηµατίες, που εµείς λέµε ότι είναι ένα µικρό κοµµάτι, γιατί από µία ύφεση ποτέ δεν βγήκε µία χώρα από τον
ιδιωτικό τοµέα και από τις επενδύσεις -και αυτό λέει η οικονοµική
ιστορία. Πάντα το κράτος οδηγεί αυτήν την κατάσταση. Κι εµείς
θέλουµε πολλές λύσεις, δηµόσιες, κοινωνικές, συνεταιριστικές
λύσεις, για να απαντήσουµε, αλλά τουλάχιστον αν υπάρχει ένα
µικρό κοµµάτι για τον επιχειρηµατικό κόσµο, αυτοί να είναι επιχειρηµατίες, να µην είναι πλασιέ, να µην είναι αυτοί που θέλουν
να εκµεταλλευτούν τους ελεύθερους χώρους µας και τους εργαζοµένους µας.
Διότι –και µε αυτό τελειώνω- οι εργαζόµενοι και οι εργαζόµενες αυτού του τόπου και οι ελεύθεροι χώροι αυτού του τόπου
είναι µέρος του πλούτου µας και δεν είναι για πούληµα.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ο κύριος Χρυσοχοΐδης έχει ζητήσει το λόγο για µία παρέµβαση.
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Άκουσα µε µεγάλη προσοχή και ενδιαφέρον και µάλιστα πολύ
χρήσιµα πράγµατα από τον κ. Τσακαλώτο, ο οποίος περιέγραψε
ορισµένες πραγµατικότητες που βιώνει σήµερα όλη η Ευρώπη,
όπως για παράδειγµα, τις διαφορές επιτοκίων δανεισµού των νοτίων επιχειρήσεων ή των ελληνικών επιχειρήσεων, σε σχέση µε
τις επιχειρήσεις του Βορρά, και µία σειρά από άλλα τέτοια επιχειρήµατα, που είναι σωστά. Μόνο που όλα αυτά έρχονται σε αντίθεση και είναι αντιφατικά σε σχέση µε τα προηγούµενα.
Άκουσα επίσης ότι θέλουµε συνεταιριστικές πρωτοβουλίες και
µαζικές πρωτοβουλίες, αλλά όλα αυτά δεν µπορούν να γίνουν
χωρίς τράπεζες και χωρίς συµµετοχή σε µία ζώνη νοµίσµατος
όπου θα χρηµατοδοτείται η χώρα, διότι, όταν δεν χρηµατοδοτείται η χώρα και δεν υπάρχει εµπιστοσύνη από τους επενδυτές στο
εξωτερικό και στο εσωτερικό, προφανώς δεν υπάρχουν χρήµατα
και όταν δεν υπάρχουν χρήµατα, δεν υπάρχουν επενδύσεις και
δεν υπάρχουν δουλειές.
Αυτές είναι οι καθαρές κουβέντες. Και βεβαίως καµµία καθαρή
κουβέντα δεν µπορεί να σταθεί σε αυτόν τον τόπο, όταν σήµερα
πάλι ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ λέει ότι το ευρώ δεν είναι ταµπού
και ότι δεν πρόκειται να κάνουµε καµµία θυσία προκειµένου να
παραµείνουµε στο ευρώ. Ο εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ λέει ότι
ούτε η δραχµή ούτε το ευρώ είναι ταµπού.
Επίσης θα ήθελα να σας πω, κύριοι συνάδελφοι, ότι αυτές τις
ηµέρες ξαναεντείνονται τα δηµοσιεύµατα, τα οποία αναφέρονται
στην Αργεντινή, ότι η Αργεντινή ξαναοδηγείται σε µεγάλες περιπέτειες. Η Αργεντινή, δηλαδή πάει σε νέα πτώχευση.
Εύχοµαι να µην βγουν αληθινά τα δηµοσιεύµατα. Εύχοµαι να
µη γίνει σε λίγες εβδοµάδες αυτό που λέω, αλλά επειδή έχετε
πολύ καλές σχέσεις µε τις χώρες αυτές και µε τους ηγέτες αυτούς, θέλω να σας πω ότι επί δώδεκα χρόνια τώρα, δύο δάνεισαν
την Αργεντινή: Το ΔΝΤ µέχρι ενός σηµείου µε χαµηλά επιτόκια
και ο κ. Τσάβες µε 16%. Με τόσο δάνεισε, κάποια λίγα –ελάχιστα- λεφτά την Αργεντινή όλα αυτά το χρόνια.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ο κ. Μωραΐτης έχει
το λόγο για επτά λεπτά.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Ο επενδυτικός νόµος που έφερε η συγκυβέρνηση και συζητάµε σήµερα δίνει «γη και ύδωρ» στους επιχειρηµατικούς οµίλους, διαµορφώνει παράδεισο για το µεγάλο κεφάλαιο και
κόλαση για τους εργαζοµένους, που θα συνεχίσουν να πληρώνουν χαράτσια, αβάσταχτους φόρους, για να έχουµε φοροελαφρύνσεις και πακτωλό επιδοτήσεων στους επιχειρηµατίες, στο
όνοµα της περιβόητης ανάπτυξης, που θα περάσει πάνω από την
ισοπέδωση των εργαζοµένων των λαϊκών στρωµάτων, από το σάρωµα των κατακτήσεων των εργασιακών δικαιωµάτων.
Το Υπουργείο Ανάπτυξης στήνει Γενική Γραµµατεία Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων και µε συνοπτικές διαδικασίες εκδίδει πολεοδοµικές άδειες εγκατάστασης, βάζοντας σε κίνδυνο
το περιβάλλον, τη δηµόσια υγεία κι όλα αυτά στο βωµό του κέρδους των επιχειρηµατιών.
Ξεπουλάτε «φιλέτα» δηµόσιας γης ή, στην καλύτερη περίπτωση, τα χορηγείτε για έναν αιώνα. Επιβεβαιώνεται η θέση του
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ΚΚΕ ότι καλείτε την εργατική τάξη, τα πλατιά λαϊκά στρώµατα µε
τις θυσίες τους, τη φοροληστεία που τους επιβάλλετε, το τσάκισµα των µισθών και των συντάξεων, το σάρωµα των κοινωνικών
παροχών, να γίνονται οι χρηµατοδότες των επιχειρηµατικών οµίλων.
Αποδεικνύεται πως η καπιταλιστική ανάπτυξη δεν σηµαίνει
νέες θέσεις εργασίας ούτε και ευηµερία –όπως λέτε- για τους
εργαζοµένους, αλλά εντατικοποίηση της δουλειάς, φτώχεια κι
εξαθλίωση.
Ταυτόχρονα µε πρόσχηµα την καταπολέµηση της γραφειοκρατίας, καταργείτε στην ουσία ό,τι έχει αποµείνει από περιβαλλοντικούς και πολεοδοµικούς ελέγχους. Αφήνετε ασύδοτους τους
επιχειρηµατίες να καταπατούν κάθε τυπικό όρο ακόµα ελέγχου.
Βέβαια από αυτήν την άγρια αντιλαϊκή επίθεση της συγκυβέρνησης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν µένουν αλώβητοι και οι
αγρότες, που είναι σε δεινή θέση. Έχουν δραµατική µείωση του
εισοδήµατος και τα χρέη στις τράπεζες τούς πνίγουν. Το µόνο
που είναι σίγουρο είναι, ότι θα χειροτερέψει η θέση τους, η φτώχεια και η καταστροφή τους.
Αυτή η τραγική κατάσταση που τσακίζει τη ζωή των αγροτών
είναι γνωστή στην Κυβέρνηση -και στη σηµερινή και στη χθεσινήκαι την εκµεταλλεύεται. Αποπροσανατολίζει τη φτωχή αγροτιά
καλλιεργώντας ψεύτικες ελπίδες, για να κερδίσει χρόνο µέχρι να
βυθιστούν οι αγρότες στην απελπισία. Κι αυτό το κάνει και µε το
νοµοσχέδιο µε το άρθρο 20 για τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας. Είναι το νέο «φρούτο», µε το οποίο, προτρέπουν για καλλιέργεια τους αγρότες: Τα φωτοβολταϊκά, µε ντελάλη την
«ΠΑΣΕΓΕΣ», που έβγαλε και ανακοίνωση, γιατί δεν τη συµπεριλαµβάνετε –λέει- στο διοικητικό συµβούλιο της ανώνυµης εταιρείας µε την επωνυµία «ΕΠΕΝΔΥΣΤΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Α.Ε.».
Κατάλαβαν «φαγοπότι» και γι’ αυτό δεν θέλουν να µείνουν έξω.
Η Κυβέρνηση φαίνεται ότι δεν την χρειάζεται τώρα πια. Έχει
κάνει τη βρώµικη δουλειά όλο το προηγούµενο διάστηµα, έγινε
το «όχηµα», για να περάσει η αντιαγροτική πολιτική.
Στο άρθρο 9 παράγραφος 5 προβλέπεται αυτό το διοικητικό
συµβούλιο, που θέλουν οι εργατοπατέρες της ΠΑΣΕΓΕΣ µαζί µε
τον Σύνδεσµο Ελλήνων Βιοµηχάνων, την Ελληνική Ένωση Τραπεζών, την Εθνική Συνοµοσπονδία Ελληνικού Εµπορίου και τους
εργατοπατέρες της ΓΣΕΕ, για να σώσουν τη φτωχή αγροτιά. Δηλαδή, είναι αυτό που λέει ο λαός µας: «Ο λύκος µέσα στα πρόβατα».
Πατούν στη φτώχεια, στην εξαθλίωση όπου οδήγησαν τους
φτωχούς αγρότες η Κοινή Αγροτική Πολιτική, τα κόµµατα του
ευρωµονόδροµου.
Τώρα, τους λέτε ότι θα ζήσουν καλύτερα µε τον αγροτουρισµό, µε ρίγανη και λεβάντα. Τους λέτε ότι το µέλλον είναι τα φωτοβολταϊκά και εκεί τους οδηγείτε, να αλλάξουν χρήση γης. Αντί
να χρησιµοποιούν την πείρα τους και την αγροτική γη, για να παράγουν αγροτικά προϊόντα για την κάλυψη των σύγχρονων διατροφικών αναγκών, σε µία χώρα που έχει αρνητικό ισοζύγιο στον
αγροτικό τοµέα, τους λέτε να βάλουν φωτοβολταϊκά. Τους καταχρεώνετε στις τράπεζες, οι οποίες έχουν αποδυθεί σε αγώνα
δρόµου για το ποια θα προσελκύσει περισσότερους πελάτες για
δανειοδότηση, όταν η οικονοµική κρίση έχει κλείσει την κάνουλα
των δανείων σε αυτούς που έχουν πραγµατικά ανάγκη. Αυτοί που
έχουν πραγµατικά ανάγκη, είναι αυτοί που σήµερα, είναι στα
όρια της επιβίωσης, είναι οι φτωχοί αγρότες και κτηνοτρόφοι.
Όµως στην προκειµένη περίπτωση, οι τραπεζίτες βλέπουν σίγουρα κέρδη από τις επιδοτήσεις και θα προσεταιριστούν τις δόσεις των δανείων, αλλά και τις υποθήκες των αγροτικών
χωραφιών. Δεν είναι η πρώτη φορά που τάζουν στους αγρότες
µεταξωτές κορδέλες και αποδεικνύονται φούµαρα. Τα ίδια έλεγαν στο παρελθόν, όταν τους προέτρεπαν και τους επιδοτούσαν
µε προγράµµατα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, µε διάφορα πακέτα,
µε διάφορους επενδυτικούς νόµους στο παρελθόν.
Όσο η ενέργεια είναι εµπόρευµα και όχι κοινωνικό αγαθό που
θα ικανοποιεί τις λαϊκές ανάγκες, όσο θα κυριαρχεί το εκµεταλλευτικό καπιταλιστικό σύστηµα και τα κόµµατά του, τόσο θα καταστρέφονται οι παραγωγικές δυνάµεις και µαζί η µικρή και η
φτωχοµεσαία αγροτιά και η δυνατότητα να απολαµβάνουν εγχώρια προϊόντα και ασφαλή τρόφιµα οι εργαζόµενοι.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας καλεί τους αγρότες και
τους κτηνοτρόφους να συµβάλουν στη συγκρότηση της λαϊκής
συµµαχίας, µε την εργατική τάξη, τους αυτοαπασχολούµενους
στις πόλεις, τη νεολαία και τις γυναίκες των λαϊκών οικογενειών.
Μέσω της λαϊκής συµµαχίας µπορούµε να αντισταθούµε και στην
πορεία να ανατρέψουµε όχι µόνο την Κοινή Αγροτική Πολιτική,
που φέρνει όλα αυτά τα δεινά, αλλά συνολικά το σάπιο σύστηµα
του καπιταλισµού, που οδηγεί το λαό στην εξαθλίωση.
Έτσι µόνο µπορεί να ανοίξει ο δρόµος για ανάπτυξη προς όφελος του λαού µας, µε αποδέσµευση από την Ευρωπαϊκή Ένωση
των µονοπωλίων, µε τα µέσα παραγωγής και τη γη να είναι λαϊκή
ιδιοκτησία. Μόνο ο παραγωγικός συνεταιρισµός της φτωχής και
µεσαίας αγροτιάς µπορεί να µειώσει το κόστος παραγωγής και
µε κοινή καλλιέργεια της γης να καλύψει τις διατροφικές ανάγκες του λαού µας και να παράγει και πρώτες ύλες για τη µεταποιητική βιοµηχανία, αφού θα ενταχθεί στην κεντρικά
σχεδιασµένη οικονοµία. Θα εξασφαλίσει βιώσιµο εισόδηµα
στους αγρότες και κτηνοτρόφους, χωρίς το άγχος της διάθεσης
της παραγωγής, αποζηµιώσεις για ζηµιές από φυσικά αίτια. Δεν
θα υπάρχουν εξευτελιστικές τιµές, που σήµερα απολαµβάνουν
οι αγρότες. Έτσι θα καταπολεµηθεί και η ανεργία στην ύπαιθρο.
Σε αυτήν την κατεύθυνση το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας
καλεί και τους αγρότες και όλους τους εργαζόµενους να παλέψουν.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούµε τον κ.
Μωραΐτη.
Το λόγο έχει η κ. Θεοπεφτάτου για επτά λεπτά.
ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΘΕΟΠΕΦΤΑΤΟΥ: Είναι γενική διαπίστωση, κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι, ότι οι γραφειοκρατικές διαδικασίες που
επέφεραν οι κατά καιρούς αναπτυξιακοί νόµοι, ήταν αποτρεπτικές για κάθε είδους επένδυση. Από την άλλη, γνωρίζουµε ότι
αυτό που δηµιουργεί εµπιστοσύνη στους επενδυτές και προϋποθέσεις ευνοϊκής ένταξης της επένδυσης στον κοινωνικό και οικονοµικό ιστό, είναι ακριβώς ένα πλαίσιο στόχων εξυπηρέτησης
δηµόσιου συµφέροντος, ολοκληρωµένου σχεδιασµού σε εθνική
και περιφερειακή κλίµακα και κανόνες συνεργασίας της διοίκησης µε τους επενδυτές.
Θα έπρεπε, κατά πρώτον, λοιπόν, να αξιολογήσουµε τα αποτελέσµατα της εφαρµογής των αναπτυξιακών νόµων, σε σχέση
µε τους πόρους που έχουν διοχετευθεί και να βγάλουµε τα συµπεράσµατά µας για να προχωρήσουµε. Ήδη έχουµε πενήντα
χρόνια εφαρµογής αναπτυξιακών νόµων, από τα οποία τα
τριάντα πέντε τελευταία ήταν για επιδοτούµενες επενδύσεις. Για
παράδειγµα, είναι χαρακτηριστικό ότι µε το ν. 3299/2004, για
κάθε θέση εργασίας στα επιχορηγούµενα επενδυτικά σχέδια
απαιτείτο κεφάλαιο, δηλαδή ίδια συµµετοχή, δάνειο και επιχορήγηση 82.000 ευρώ ετησίως ανά θέση εργασίας.
Επίσης είναι χαρακτηριστικό ότι ξένες αλυσίδες δηµιούργησαν
µεν, νέες θέσεις εργασίας, πλην όµως δεν δηµιούργησαν πολλαπλασιαστικά αποτελέσµατα µέσω της ανάπτυξης δικτύου ντόπιων κατασκευαστών. Αντίθετα, λειτούργησαν διαλυτικά στη
ντόπια παραγωγή, αφού τα προϊόντα τους είναι εισαγόµενα.
Σε δεύτερο επίπεδο, θα έπρεπε να προχωρήσουµε στο χωροταξικό σχεδιασµό, που θα συνιστούσε ευκρινές πλαίσιο δικαίου
στο χώρο για την εγκατάσταση δραστηριοτήτων ή την προστασία περιοχών από ασύµβατες µε το χαρακτήρα τους δραστηριότητες και µ’ αυτόν τον τρόπο θα απλοποιούνταν δραστικά οι
διαδικασίες αδειοδότησης των επιχειρήσεων.
Τρίτον, θα έπρεπε να απλοποιήσουµε το θεσµικό πλαίσιο και
τους µηχανισµούς υλοποίησης µε απλό και κατανοητό σύστηµα.
Μόνο ο ν. 3299/2004 φέρει µέχρι σήµερα πάνω από δέκα τροποποιήσεις και ήδη φαίνεται και στο παρόν σχέδιο νόµου η ανάγκη
των προτεινόµενων τροπολογιών.
Τέταρτον, θα έπρεπε να αντιµετωπίσουµε ισότιµα και δίκαια
όλους τους επενδυτές, συµπεριλαµβανοµένων και των µικρών,
που αποτελούν την κινητήρια δύναµη της ελληνικής οικονοµίας.
Πέµπτον, θα έπρεπε να καθιερώσουµε το δηµόσιο έλεγχο των
επενδύσεων τόσο κατά την υλοποίηση όσο και κατά τη λειτουργία και έκτον, θα έπρεπε να καθιερώσουµε και να εξασφαλίσουµε
διαφάνεια σε όλα τα στάδια και ίση µεταχείριση των επενδυτών.
Αντί όλων αυτών, τι κάνουµε; Χτίζουµε προνοµιακές εξαιρέσεις
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και παρεκκλίσεις κατά το δοκούν πάνω σε ένα διαπιστωµένα προβληµατικό και αγκυλωµένο σύστηµα και δεν µένει παρά να αναµείνουµε τα ανάλογα αποτελέσµατα και µάλιστα, στο όνοµα της
ανάπτυξης.
Πώς προχωράµε; Θεωρώντας ότι για τη γραφειοκρατία φταίνε
αποκλειστικά οι υπηρεσίες και οι υπάλληλοι που τις στελεχώνουν.
Η άποψή µας είναι, ότι η ασυνάρτητη πολυνοµία, η συστηµατική αλληλοεπικάλυψη αρµοδιοτήτων, η διαχρονική έλλειψη συντονισµού µεταξύ των Υπουργείων και των θεσµικών φορέων και
η έλλειψη ουσιαστικού ελέγχου στη Δηµόσια Διοίκηση γεννούν
τη γραφειοκρατία, η οποία µε τη σειρά της επιφέρει τις µικρές
και µεγάλες διαπλοκές, τη µικρή και µεγάλη διαφθορά. Εν τέλει
η γραφειοκρατία είναι πολιτική επιλογή.
Από την ήδη φυλλορροούσα Δηµόσια Διοίκηση µετά την εφεδρεία ή την υποχρεωτική συνταξιοδότηση που εξαιτίας της, αποµακρύνθηκαν ως διά µιας όλα τα έµπειρα στελέχη, έρχεται η
διαθεσιµότητα και απογυµνώνει, στην κυριολεξία, τις δηµόσιες
υπηρεσίες.
Μέσα λοιπόν σε αυτές τις συνθήκες συγκροτείται µία υπερυπηρεσία για την έκδοση της πολυάδειας µε τη µέθοδο της µιας
στάσης. Στη Γενική Γραµµατεία Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων προβλέπεται η σύσταση της Διεύθυνσης Αδειοδοτήσεων
µε τα τµήµατα της Πολεοδοµίας, Περιβαλλοντικών Όρων,
Δασών, Αιγιαλού και Παραλίας και Αρχαιολογικών Αδειών. Προς
τούτο, αποσπώνται εβδοµήντα υπάλληλοι, από τους οποίους το
90% είναι διπλωµατούχοι ή πτυχιούχοι, οι οποίοι θα πρέπει να
διεκπεραιώσουν τα καθήκοντά τους, χωρίς όµως τους ισχύοντες
νόµους. Μόνο µε τις διατάξεις του αιγιαλού για την παραχώρηση
της χρήσης και την κατασκευή έργων απαιτούνται πάνω από
δέκα εγκρίσεις φορέων, µε σηµαντικότερη αυτή του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού.
Έχει υπ’ όψιν ο κύριος Υπουργός ότι υπάρχουν περιοχές αιγιαλού, οι οποίες είναι αποτρεπτικές για οποιαδήποτε έργα, για
λόγους εθνικής άµυνας και ασφαλείας; Αντίστοιχα υπάρχουν περιοχές από άποψη αρχαιοτήτων, δασικών εκτάσεων, περιβάλλοντος κ.λπ.: Είναι διατεθειµένοι η συγκεκριµένη υπερ-υπηρεσία και
ο ίδιος ο Υπουργός να υπερκεράσουν όλα αυτά τα «εµπόδια»
µέσα σε ένα µήνα; Δεν θα είναι µετέωρες οι αποφάσεις και νοµικά τρωτές σε ενδεχόµενες προσφυγές;
Στην προβλεπόµενη διαδικασία ο επενδυτής ξεκινά την επένδυση µε µία απλή δήλωσή του, ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις
της έκδοσης των επιµέρους εγκρίσεων. Τι γίνεται σε περιπτώσεις
που δεν θα πληρούνται οι προϋποθέσεις; Ακόµη δεν προσδιορίζεται στο παρόν νοµοσχέδιο ο τρόπος ελέγχου των κατασκευών
που θα εκτελούνται µε την πολυάδεια. Συνηθίζεται παράλληλα
µε τις διατάξεις αδειοδότησης, να καθορίζεται και διαδικασία
ελέγχου, ο οποίος έλεγχος γίνεται συνήθως από την αδειοδοτούσα αρχή. Πώς θα γίνεται έλεγχος, αφού οι κατά νόµο αρµόδιες υπηρεσίες παρακάµπτονται και το πολύ-πολύ να έχουν
γνωµοδοτικό χαρακτήρα; Τι θα γίνεται, όταν η παραπάνω πολυάδεια δεν τηρείται ως προς τους όρους που χορηγήθηκε; Θα επιβάλλονται κυρώσεις;
Κατ’ αναλογία του ν. 4092 για τα ΕΣΧΑΔΑ, που αφορούν στη
δηµόσια ακίνητη περιουσία, ορίζονται τα ΕΣΧΑΣΕ που καταρτίζονται ερήµην του σχεδιασµού στην ευρύτερη περιοχή, κατά παρέκκλιση κάθε θεσµικής διασφάλισης, είτε αυτό είναι όροι και
περιορισµοί δόµησης είτε σχέδια χρήσεων γης, είτε όροι προστασίας περιβάλλοντος, µνηµείων, κ.λπ.. Αντίθετα ο σχεδιασµός
γίνεται ως ένα ασύστατο συνονθύλευµα από χωροθετήσεις, σύµφωνα µε τις επιθυµίες ορισµένων ιδιωτών.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Το προτεινόµενο είναι ένα νοµοσχέδιο, που καταργεί πρακτικά
το δηµόσιο έλεγχο, χωρίς χωρικό πρόσηµο, αλλά µε απόρρητο
συχνά φωτογραφικό χωρικό περιεχόµενο, που αφορά σε συγκεκριµένους υποψήφιους πελάτες. Όµως οι αναπτυξιακές επενδύσεις δεν µπορεί να λειτουργήσουν αποδοτικά, όταν είναι
αποκοµµένες από το οικονοµικό και κοινωνικό περιβάλλον.
Έτσι το συγκεκριµένο αναπτυξιακό όραµα είναι καταδικασµένο όχι µόνο να µαταιωθεί από την ίδια την κοινωνία, αλλά να
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περιφρονηθεί από τους σοβαρούς επενδυτές και, αν δεν καταργηθεί στο ενδιάµεσο, να καταρρεύσει εν τέλει από τις ίδιες του
τις επιλογές.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούµε κι
εµείς.
Το λόγο έχει ο κ. Κοδέλας.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΔΕΛΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, αναγκαστικά το σχέδιο νόµου που φέρνετε,
ανοίγει ένα ευρύτερο ζήτηµα, σε σχέση µε την ανάπτυξη στη
χώρα µας, την ανάπτυξη που έχει ανάγκη αυτός ο τόπος. Σ’ αυτό
το ερώτηµα είναι προφανές ότι δεν έχετε να δώσετε απάντηση.
Μάλλον η απάντησή σας είναι εύκολη, δηλαδή «ας έρθει η αγορά
να κάνει ό,τι θέλει». Επειδή η αγορά για να έρθει σε ένα παγκοσµιοποιηµένο περιβάλλον, θέλει γρήγορες διαδικασίες, φθηνά
µεροκάµατα, ελλιπείς ελέγχους και ευνοϊκό φορολογικό καθεστώς, αυτό ακριβώς κάνετε εσείς. Φτιάχνετε µία τέτοια χώρα, η
οποία θυµίζει τη σηµερινή Ανατολική Ευρώπη ή µία τριτοκοσµική
χώρα.
Ήδη έχετε καταφέρει βέβαια αρκετά πράγµατα. Είµαστε η
πρώτη χώρα σε ανεργία στην Ευρώπη. Είµαστε ανάµεσα στις
τρεις πιο φτωχές χώρες της Ευρώπης, µε τον κατώτατο µισθό
από προχθές να καθορίζεται αποκλειστικά από την Κυβέρνηση,
να καταργούνται οι συλλογικές συµβάσεις εργασίας και ο µισθός
να τείνει προς τα δεδοµένα Βουλγαρίας και Ρουµανίας. Βέβαια
σε συνθήκες τέτοιας ύφεσης και µείωσης της εσωτερικής ζήτησης λόγω των µνηµονίων, αυτό το σχέδιό σας είναι αβέβαιο αν
θα πετύχει. Μάλλον είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα αποτύχει.
Κύριε Υπουργέ, η Κυβέρνησή σας υπηρετεί αυτά τα οποία
ζητά η αγορά. Όταν λέµε «αγορά», δεν εννοούµε τις µικρές και
µικροµεσαίες επιχειρήσεις που πράγµατι θέλουν στήριξη, που
πράγµατι καταρρέουν, που πράγµατι στερούνται ρευστότητας.
Το τραπεζικό σύστηµα παίρνει τα χρήµατα της ανακεφαλαιοποίησης και δεν τα δίνει εκεί. Αν τα δίνει, τα δίνει στους γνωστούς
του, στους διαπλεκόµενους.
Υπηρετείτε λοιπόν αυτά τα οποία ζητά η αγορά, αλλά πιο ειδικά η εγχώρια ολιγαρχία και οι πολυεθνικοί όµιλοι. Εφαρµόζετε
το ίδιο χρεοκοπηµένο µοντέλο –έτσι το χαρακτήρισε και ο κ. Βαρβιτσιώτης- των προηγούµενων δεκαετιών. Αυτό συνεχίζετε να
εφαρµόζετε. Αυτό ευνόησε µία µειοψηφία κρατικοδίαιτων επιχειρηµατιών µε επενδύσεις µηδενικού ρίσκου και βέβαια, κέρδη γι’
αυτούς.
Το ερώτηµα λοιπόν σήµερα είναι τι διαφορετικό απ’ αυτό που
κάνετε τώρα, έκαναν οι κυβερνήσεις τα τελευταία είκοσι χρόνια,
πέρα από το να εξυπηρετούν αυτά τα συµφέροντα. Αν κάτι απέτυχε παταγωδώς, δεν είναι αυτό το µοντέλο που µετέτρεψε τη
χώρα σε «µπανανία», σε χώρα εισαγωγών και αποδιάρθρωσε την
παραγωγική της βάση; Πέρα από τους διεφθαρµένους Έλληνες
που ζούσαν πάνω από τις δυνατότητές τους, όπως µας λέτε πολλές φορές εδώ και τρία χρόνια, πέρα από τους δηµοσίους υπαλλήλους, που είναι οι υπεύθυνοι όλων των κακοδαιµονιών αυτού
του τόπου, έχετε προσάψει κάτι στο µεγάλο επιχειρηµατικό
κόσµο;
Κάποια χρόνια πριν ακούγονταν πράγµατα για «νταβατζήδες»,
είχαµε «κουµπάρους», είχαµε διάφορους. Σε όλες τις συζητήσεις
που κάναµε και στην επιτροπή, η αγορά, οι δυνάµεις της αγοράς
και οι µεγαλοεπενδυτές φάνηκαν κάτι σαν άγιοι αυτού του τόπου.
Κύριε Υπουργέ, όλο αυτό το διάστηµα οι συµβάσεις και οι παραχωρήσεις γίνονταν µε τρόπο σκανδαλώδη και επιζήµιο για το
δηµόσιο και τώρα φέρνετε το λογαριασµό στο λαό. Μάλιστα του
λέτε ότι θα συνεχίσουµε να κάνουµε ακριβώς αυτό που κάναµε
πριν.
Κύριε Υπουργέ, ο κ. Βενιζέλος σε µία έκρηξη ειλικρίνειας –κάτι
που σπανίζει- ανέφερε στη συζήτηση που είχαµε εδώ για τα
αγροτικά, ότι όλες οι γερµανικές εταιρείες, διαχρονικά στην πορεία του τόπου µας, δυστυχώς, συνδέονται ως προµηθεύτριες
του ελληνικού δηµοσίου µόνο µε σκάνδαλα. Αυτά είναι λόγια του
κ. Βενιζέλου, ο οποίος υποθέτω ότι κάτι θα ξέρει και πιθανόν κάτι
θα έχει δει ή βρήκε στα κοµµατικά του ταµεία.
Η ανάπτυξη λοιπόν σ’ αυτό ακριβώς βασίστηκε, δηλαδή σε
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αποικιοκρατικές συµβάσεις, λεόντειες για το δηµόσιο, επιδοτούµενες, µε µηδενικό ρίσκο για τους επενδυτές, οι οποίες ευνοούσαν µία ολιγαρχία ή κλεπτοκρατία, µε τη στήριξη και την ενεργή
συµµετοχή και συνενοχή µέρους του πολιτικού προσωπικού.
Κύριε Υπουργέ, αυτός είναι ο κρατισµός που πρέπει να χτυπηθεί. Ας το ακούσει και ο κ. Βαρβιτσιώτης, ο οποίος θεωρεί ως
µείζον πρόβληµα τον κρατισµό. Αυτού του τύπου ο κρατισµός
ήταν το εµπόδιο. Αυτός ήταν που οδήγησε σε µία στρεβλή και
παρασιτική ανάπτυξη, στο χρέος και τη φούσκα αυτής της οικονοµίας που πληρώνουµε σήµερα εµείς.
Εποµένως η αντίδραση στις επενδύσεις που θέλετε να φέρετε,
δεν έρχεται από ιδεολογική αγκύλωση, όπως ισχυρίζεστε, αλλά
από την εµπειρία τού τι σήµαναν οι επενδύσεις που φέρατε, µε
τον τρόπο που έγιναν, για τον ελληνικό λαό. Αυτή η ανάπτυξη
που δηµιουργήσατε είναι η αιτία της κακοδαιµονίας, που ειδικά
στον καιρό των µνηµονίων παίρνει ακόµα πιο αρπακτικά χαρακτηριστικά.
Όµως αυτή η ανάπτυξη δεν γίνεται αποδεκτή από τους πολίτες. Από τη Χαλκιδική, τη Θράκη και µέχρι την Κρήτη, οι πολίτες
δεν είναι ενάντιοι γενικά στις επενδύσεις, αλλά είναι ενάντιοι στις
πειρατικές επενδύσεις που φέρνετε και υποθηκεύουν το µέλλον
των ανθρώπων και των περιοχών τους.
Το παράδειγµα της Χαλκιδικής, πέραν των περιβαλλοντικών
συνεπειών που έχει, είναι και ένα οικονοµικό σκάνδαλο, όπως
είναι και οι ΒΑΠΕ. Το ίδιο ισχύει για τις υποτιθέµενες αυτοχρηµατοδοτούµενες επενδύσεις που αφορούν τους δρόµους. Επιδοτήθηκαν, υπήρξαν µακροχρόνιες παραχωρήσεις και πανάκριβα διόδια. Υπήρξε διακοπή των έργων, ενώ εισέπρατταν τα
διόδια και πλέον ζητούν και άλλα χρήµατα για να συνεχίσουν.
Βέβαια το µοντέλο που οραµατίζεται ο κ. Βαρβιτσιώτης, ως εισηγητής της Κυβέρνησης, είναι συγκεκριµένο, δηλαδή να επιστρέψουµε στο 1953, εξήντα χρόνια πίσω, υιοθετώντας ένα
νοµοθετικό διάταγµα, τότε, που έδινε πλήρη ασυλία και προστασία στους επενδυτές. Ανησυχεί ο κ. Βαρβιτσιώτης –και το ανέφερε στην επιτροπή- αν µία επόµενη κυβέρνηση ακυρώσει τα
προνόµια σηµερινών επενδύσεων που θέλουν να γίνουν. Δικαίως
αγωνιά, γιατί κανείς δεν θα αποδεχθεί παράνοµες και επιζήµιες
για το δηµόσιο συµφέρον επενδύσεις.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κύριε Υπουργέ, το σχέδιο νόµου εξυπηρετεί φωτογραφικά
συγκεκριµένα συµφέροντα σε προφανή αντίθεση µε το δηµόσιο
και κοινωνικό συµφέρον. Εξαπατάτε τους ανέργους, όταν τους
λέτε ότι γι’ αυτούς η Κυβέρνηση θέλει επενδύσεις και την ίδια
στιγµή είναι ελάχιστη η σύνδεση των θέσεων εργασίας µε τις
επενδύσεις.
Κύριε Υπουργέ, θα ήθελα να σας αναφέρω κάποια συγκεκριµένα στοιχεία. Μιλάτε για άρση του ορίου επενδύσεων σε γη
υψηλής παραγωγικότητας. Για να κάνετε τι; Για να βάλετε φωτοβολταϊκά; Για να έρθουν µεγάλες πολυεθνικές να εκχερσώσουν καλλιεργήσιµες εκτάσεις και να βάλουν καθρέφτες; Αυτό
λείπει από τη χώρα; Αυτό είναι ανάπτυξη, ειδικά σε περίοδο διατροφικής κρίσης; Αυτό αντιµετωπίζει ένα έλλειµµα που έχουµε
στα αγροτικά προϊόντα, που αθροιστικά τα τελευταία δέκα χρόνια, έφθασε στα 23 δισεκατοµµύρια ευρώ;
Παράλληλα µε το σχέδιο που υπάρχει για εργοστάσιο βιοµάζας στην Αττική, το οποίο µάλιστα σχεδιάζεται ότι έχει ανάγκες
για τριακόσιες χιλιάδες στρέµµατα καλλιέργειας ευκαλύπτων και
µίσχανθου, καταλαβαίνετε ότι η µορφή ανάπτυξης που επιλέγετε, έρχεται σε αντίθεση µε την ανάπτυξη που έχει ανάγκη ο
τόπος.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Δεύτερον, ανέφερα και στην επιτροπή ένα παράδειγµα επένδυσης, που βρίσκεται στο τέλος του νοµοσχεδίου και αφορά µία
επιδότηση σε ξενοδοχειακή µονάδα 15 εκατοµµυρίων ευρώ για
µόλις ενενήντα οκτώ θέσεις εργασίας. Τα 15 εκατοµµύρια ευρώ
αντιστοιχούν στο µισό των περικοπών των επιστροφών πετρελαίου που στερούνται φέτος οι αγρότες µας.
Επίσης, όσον αφορά τις ΒΑΠΕ, σας ρώτησα αν έχετε κάνει µία
µελέτη για το κατά πόσον αυτές έχουν ευνοήσει την εθνική οικο-
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νοµία και τι όφελος έχουµε σε θέσεις εργασίας. Δεν έχουµε δει
κάτι τέτοιο.
Επίσης µιλάµε για µία ανάπτυξη που είναι πολύ µακριά από τη
φέρουσα ικανότητα περιοχών. Χαρακτηριστικά παραδείγµατα
αποτελούν τα γήπεδα γκολφ και στη Μεσσηνία και στην Ερµιονίδα στο Νοµό Αργολίδας, όπου γίνονται σε περιοχές µε προβλήµατα επάρκειας υδάτινων πόρων. Ειδικά στην Ερµιονίδα, η
κατανάλωση που χρειάζεται το γήπεδο γκολφ, αντιστοιχεί ακριβώς σε όσο νερό χρειάζεται για ύδρευση όλος ο Δήµος Ερµιονίδας. Υπάρχει βέβαια και µία σειρά άλλων παραδειγµάτων.
Δεν έχουµε ανάγκη µία ανάπτυξη που θα υπαγορεύεται τελικά
από τις συντεχνίες της ολιγαρχίας και της κλεπτοκρατίας, αλλά
µία ανάπτυξη που θα υπηρετεί ένα πρόγραµµα παραγωγικής
ανασυγκρότησης έτσι, ώστε αυτή η χώρα να µπορεί να σταθεί
στα πόδια της και να έχει την οικονοµική και πολιτική της ανεξαρτησία. Μία τέτοια ανάπτυξη δεν µπορεί να γίνει εντός µνηµονίων µε τους Φούχτελ και Ράιχενµπαχ, µε το ξεπούληµα του
σκανδαλώδους και µαφιόζικου ΤΑΙΠΕΔ ή µε τον επενδυτικό νόµο
που φέρατε.
Μία τέτοια ανάπτυξη θα έρθει σύντοµα µέσα από ένα κίνηµα
παραγωγικής ανασυγκρότησης και από το γκρέµισµα του πολιτικού συστήµατος, το οποίο µας έφτασε σε αυτήν την κατάσταση, ενός πολιτικού συστήµατος της υποταγής στη µερκελική
Ευρώπη, ενός πολιτικού συστήµατος που συµπαρέσυρε και την
Κύπρο, σε µία τεράστια και επικίνδυνη εθνική, κοινωνική και οικονοµική περιπέτεια.
Τέλος, επειδή πολλά δάκρυα χύθηκαν για τη νεολαία, σε
σχέση µε το οξύτατο πρόβληµα της ανεργίας, καλούµε τους
νέους ανθρώπους που βιώνουν µία µνηµονιακή, κοινωνική γενοκτονία, που τους στερεί κάθε φιλοδοξία, αναγκάζοντάς τους είτε
να µεταναστεύσουν είτε να µείνουν, χωρίς να µπορούν όµως να
κάνουν ούτε οικογένεια ούτε να σχεδιάσουν το µέλλον τους, καλούµε αυτήν τη νέα γενιά να µείνει εδώ, να µείνει στη χώρα της,
όχι για να ζήσει στις συνθήκες ανθρωπιστικής κρίσης που έχετε
δηµιουργήσει, όχι για να δει τη χώρα της να µετατρέπεται σε
αποικία και σε ένα απέραντο πτωχοκοµείο, αλλά για να κτίσουµε
µία Ελλάδα της δηµοκρατίας, της ανεξαρτησίας, της αξιοπρέπειας, µία Ελλάδα που θα παράγει, µε στόχο την αυτοδυναµία
σε όσους τοµείς µπορεί, αξιοποιώντας πλήρως τις δυνατότητες
του τόπου και του ανθρώπινου δυναµικού της, µε αλλαγές στο
παραγωγικό µοντέλο, στο καταναλωτικό µοντέλο, στις παραγωγικές σχέσεις, µε στόχο το πιο δίκαιο επιµερισµό των παραγόµενων κερδών στους παραγωγούς και στην κοινωνική πλειοψηφία.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ο κ. Παππάς έχει ζητήσει το λόγο.
Κύριε Παππά, θέλετε για δευτερολογία ή παρέµβαση;
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Θα δευτερολογήσω, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Η δευτερολογία σας
είναι έξι λεπτά.
Ορίστε, έχετε το λόγο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Αναφερθήκατε σε εµάς, κύριε Υπουργέ, και είπατε για την ανάπτυξη που δεν έρχεται, µε σχολιασµό σχετικά µε τον πολλαπλασιαστή. Νοµίζω ότι προσποιείστε πως δεν καταλαβαίνετε. Δεν
έκανα σχολιασµό για τον πολλαπλασιαστή και τις λανθασµένες
πολιτικές σας. Έθεσα ερωτήµατα, αµείλικτα ερωτήµατα, ερωτήµατα στα οποία δεν απαντάτε. Πώς να απαντήσετε; Δεν έχετε τι
να απαντήσετε.
Εµείς, ξέρετε, -πάω σε άλλο θέµα- δεν έχουµε καµµία συµπάθεια στη βρετανική µοναρχία, στη δυναστεία αυτή και ιδιαίτερα
στο πρόσωπο της υπέργηρης βασίλισσας Ελισάβετ, της κυρίας
αυτής που ήταν στο βρετανικό θρόνο όταν οι Βρετανοί, αυτοί οι
θεµελιωτές του σύγχρονου κοινοβουλευτισµού, κρεµούσαν και
εκτελούσαν Έλληνες αγωνιστές, κρεµούσαν και εκτελούσαν τους
αγωνιστές της ΕΟΚΑ. Όµως, δεν µπορούµε να µη συµφωνήσουµε
µαζί της στο χαρακτηρισµό ως φυτωρίου –αν θυµόσαστε από την
πρωτολογία µου, τα χαρακτήρισα «φυτώρια» αυτά τα ιδρύµατατου γνωστού London School of Economics. Ξέρετε, εκεί που πήγε
πρόσφατα και µίλησε και ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολιτεύσεως. Συµφωνούµε, λοιπόν, µε την Ελισάβετ στο χαρακτηρι-
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σµό αυτής της σχολής των οικονοµικών σαϊνιών ως «βοϊδο- σχολής».
Είπατε για την πυξίδα σας. Είπατε, λοιπόν, ότι έχετε ως πυξίδα
τη συνέχεια του κράτους. Θα συµφωνήσω απόλυτα µαζί σας. Η
πυξίδα σας, ναι, δεν είναι χαλασµένη. Υπάρχει συνέχεια, όντως.
Είστε η συνέχεια της πολιτικής Γεωργίου Παπανδρέου. Εσείς αντιγράφετε τον υπόδικο στη συνείδηση του ελληνικού λαού Γεώργιο Παπανδρέου.
Επειδή είναι και λίγο χαλαρά και είναι απόγευµα και πρέπει
πέρα από τα καλά κοστούµια, το σοβαρό λόγο, να υπάρχει και
λίγο χιούµορ στη ζωή µας, θα σας αναφέρω κάτι που διάβασα,
που λέει ο λαός χαριτολογώντας. Χαρακτηρίζει τον Αρχηγό σας,
τον Πρωθυπουργό, «Σαµαρανδρέου». Βέβαια, δεν πρέπει να αδικήσουµε και µερικούς του ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι αντιγράφουν τον
συγχωρεµένο για κάποιους Ανδρέα και έτσι ακούµε περιπαικτικά
το επώνυµο του κ. Τσίπρα, να λέγεται «Τσιπανδρέου».
Κύριε Πρόεδρε, για να επανέλθουµε στο θέµα, εξετάζοντας το
σηµερινό σχέδιο νόµου δεν µπορούµε να µην οµολογήσουµε ότι
το πρώτο που µας τράβηξε την προσοχή ήταν ο τίτλος του νοµοσχεδίου «Διαµόρφωση φιλικού αναπτυξιακού περιβάλλοντος
για τις στρατηγικές και ιδιωτικές επενδύσεις και άλλες διατάξεις». Ξέρετε, πολλές φορές τα πιο ύπουλα σχέδια, τα πιο δόλια
σχέδια περιβάλλονται µε ένα µανδύα αναγκαιότητας και εθνικού
συµφέροντος και έτσι αµβλύνονται οι αντιδράσεις του λαού και
δικαιολογείται η ψήφισή τους. Είµαστε βέβαιοι ότι στον τίτλο
ενός σχεδίου νόµου επιλέγονται προσεκτικά όλες οι λέξεις.
Αλήθεια, τι ακριβώς υποδηλώνει ο όρος «φιλικό»; Φιλικό για το
λαό; Δηλαδή, αυτό το σχέδιο νόµου είναι φιλολαϊκό; Προφανώς,
όχι. Υποδηλώνει τη διαµόρφωση ενός ελκυστικού επενδυτικού
πλαισίου που θα οδηγήσει σε τόνωση των επενδυτικών δραστηριοτήτων στη χώρα µας και στην «πολυπόθητη», όπως λέτε εσείς,
ανάπτυξη.
Κύριε Υπουργέ, προσέξτε µε, για κάτι που είπατε στο λόγο
σας. Ωµά παραδεχτήκατε πως δεν σας ενδιαφέρει η ταυτότητα
και η προέλευση των επενδυτών. Δηλαδή παραδίδετε τη χώρα
στους Τούρκους επενδυτές. Ξεπουλάτε τα πάντα: ΔΕΚΟ, επιχειρήσεις, λιµάνια, αεροδρόµια, δηµόσια γη. Δεν αφήνετε τίποτα
άθικτο. Και –προσέξτε- δίνετε ιδιαίτερη προσοχή σε αυτό που είπατε, στη διαφάνεια. «Αυτοτελές γραφείο ιδιωτικών επενδύσεων» το λέτε. Είναι η κάλυψή σας, ο φερετζές σας. Το γραφείο
αυτό δεν θα σας σώσει από τις ευθύνες που έχετε έναντι του
λαού, των µελλοντικών γενεών και της δικαιοσύνης.
Επειδή οι ροµαντικές εκθέσεις ιδεών που ακούσαµε προηγουµένως είναι καλές για τις σχολικές αίθουσες αλλά όχι για συζητήσεις που ρυθµίζουν τη ζωή και το µέλλον ενός ολόκληρου
λαού, ας θέσουµε τα πράγµατα στη σωστή τους βάση. Τονίζω
και πάλι ότι το νοµοσχέδιο αυτό αποτελεί τη λογική συνέχεια µιας
σειράς σχετικών νοµοθετηµάτων που σταδιακά ανοίγουν το
δρόµο σε µία άνευ όρων παράδοση σε ξένους επενδυτές κάθε
στρατηγικού τοµέα της οικονοµίας.
Θα καταψηφίσουµε, όπως είναι λογικό, επί της αρχής το
παρόν σχέδιο νόµου. Αναγνωρίζουµε ότι υπάρχουν και κάποια
θετικά σηµεία σε κάποια άρθρα, στα οποία συµφωνούµε, αυτό
όµως δεν έχει µεγάλη σηµασία. Κρατήστε εσείς, όµως, το βασικό
λόγο της καταψήφισης.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε, µία πρόταση λέω ακόµη.
Όπως και παλιά έτσι και τώρα υπήρξαν κάποιοι που όχι µόνο
χάρηκαν για την καταστροφή της Ελλάδος αλλά και την επιδίωξαν. Όπως και παλιά έτσι και τώρα υπήρξαν κυβερνήσεις που
τους το συγχώρεσαν και τους αντάµειψαν µάλιστα γι’ αυτό.
Η Χρυσή Αυγή δεν θα το κάνει αυτό!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Το λόγο έχει η κ.
Τριανταφύλλου.
ΜΑΡΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, στόχος του παρόντος σχεδίου νόµου δεν είναι η ανάπτυξη προς όφελος των
εργαζοµένων και της χώρας, αφού απουσιάζει η προοπτική και
ο σχεδιασµός της παραγωγικής ανασυγκρότησης του τόπου,
αλλά υπάρχει αποψίλωση των δοµών που θα βοηθούσαν σε
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αυτό. Στόχος υπάρχει και είναι στόχος βαθιά αντιλαϊκός και ταξικός. Είναι η στήριξη των αναγκών των κεφαλαιοκρατών µέσω
της προσέλκυσης συγκεκριµένων επενδύσεων.
Το πρότυπό σας είναι ληστρικό για το δηµόσιο ταµείο και καταστροφικό για το περιβάλλον. Είναι επικίνδυνο, γιατί καταργεί
επί της ουσίας τους όποιους ελέγχους υπήρχαν όσον αφορά στο
περιβάλλον και στην προστασία του, στην πολιτιστική και στην
αρχαιολογική µας κληρονοµιά, στο χωροταξικό σχεδιασµό και
σε πολλά άλλα.
Στο επενδυτικό σας µοντέλο δεν υπάρχουν εργασιακά δικαιώµατα. Δεν υπάρχει περιβαλλοντική διάσταση. Δεν υπάρχει αειφορία. Υπάρχουν, όµως, µισθοί πείνας και περιβαλλοντικά
εγκλήµατα, όπως αυτό στις Σκουριές. Γι’ αυτό βρίσκετε παντού
απέναντί σας την ίδια την κοινωνία, όπως στις συµβάσεις παραχώρησης των αυτοκινητοδρόµων, στις φαραωνικές ΒΑΠΕ που
έχουν ξεσηκώσει όλη την Κρήτη και χθες µόλις στο Αλιβέρι µε
τη µονάδα καύσης σκουπιδιών της ΑΓΕΤ.
Είναι υποκρισία να µιλάτε εσείς για χιλιάδες θέσεις εργασίας,
εσείς που αφήσατε να φτάσει η ανεργία στο 27%.
Είναι ακραία υποκρισία να µιλάτε για χιλιάδες θέσεις εργασίας
εσείς που αφήσατε τους παραχωρησιούχους των αυτοκινητοδρόµων να κλείσουν τα εργοτάξια δύο χρόνια τώρα και µάλιστα
παράνοµα και αντισυµβατικά, γιατί επικαλούνται ότι δεν τους δίνουν λεφτά οι τράπεζες. Και εσείς τους νοµιµοποιείτε σ’ αυτήν
την απάτη, όταν οι ίδιες οι συµβάσεις γράφουν ότι για τη χρηµατοδότηση των έργων και για την ανεύρεση των κεφαλαίων αποκλειστικά υπεύθυνοι είναι οι παραχωρησιούχοι. Τους νοµιµοποιείτε εσείς της Νέας Δηµοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, όταν µας
λέγατε τη στιγµή που εφαρµόζατε αυτό το µοντέλο, ότι το κράτος απαλλάσσεται από κάθε βάρος και ότι θα βρουν τάχα τα κεφάλαια οι παραχωρησιούχοι. Όµως, αποδεικνύεται πόσο λάθος
και πόσο αντιπαραγωγικά και κλεπτοκρατικά ήταν όλα αυτά τα
νεοφιλελεύθερα µοντέλα που µας λανσάρατε.
Είναι υποκρισία να µιλάτε για αυτοχρηµατοδοτούµενα έργα,
όταν ο τάχα αυτοχρηµατοδοτών επιχειρηµατικός όµιλος βάζει
µόλις το 10%. Το 40% είναι δάνεια µε εγγυήσεις του ελληνικού
δηµοσίου. Το 50% είναι δάνεια από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα
Επενδύσεων. Τάχα, δηλαδή, χρηµατοδοτούν τα έργα µε δικά
τους κεφάλαια ή µήπως µε τα κεφάλαια των τραπεζών που στην
πλειοψηφία τους είναι καταθέσεις των πολιτών, τους οποίους πολίτες µετά τους καλείτε να «κουρέψουν» τις ίδιες τις αποταµιεύσεις τους, όταν οι τράπεζες καταρρέουν;
Όµως και οι τράπεζες καταρρέουν ακριβώς εξαιτίας αυτού
του µοντέλου που έγκειται στο να δίνουν άφθονα και χωρίς ουσιαστικές εγγυήσεις δάνεια στους µεγάλους επιχειρηµατικούς
οµίλους. Αυτό ήταν εδώ και είκοσι χρόνια το νεοφιλελεύθερο
επενδυτικό σας µοντέλο και παραµένει, ενώ γίνεται βέβαια ακόµα
χειρότερο. Πρόκειται για ένα πάρτι δισεκατοµµυρίων ευρώ που
µοιραία έφτασε σε αδιέξοδο και µάλιστα µε το µνηµόνιο φορτώθηκε στην πλάτη του λαού και των επόµενων γενιών.
Το επενδυτικό σας µοντέλο είκοσι χρόνια τώρα έφερε µία πρόσκαιρη ανάπτυξη που ήταν στηριγµένη σε πήλινα πόδια. Στην
πραγµατικότητα έφερε αποδιάρθρωση της παραγωγής και διάλυση του παραγωγικού ιστού. Η αγροτική οικονοµία συρρικνώθηκε, τα εργοστάσια κλείνουν το ένα µετά το άλλο. Είναι ακριβώς
το επενδυτικό σας µοντέλο, κύριε Υπουργέ, µε τις τεράστιες και
αδιαφανείς ενισχύσεις στους επιχειρηµατικούς οµίλους, µε τις
αποκρατικοποιήσεις και µε τις απευθείας αναθέσεις στις διάφορες Siemens που θέριεψαν τη διαπλοκή, το παρασκήνιο και τη
συναλλαγή επιχειρηµατιών του πολιτικού συστήµατος κάτω από
το τραπέζι. Αυτό ακριβώς είναι το επενδυτικό σας µοντέλο που
οδήγησε στο διεφθαρµένο πολιτικό σύστηµα και που έφτασε στο
χείλος της χρεοκοπίας τη χώρα.
Πηγαίνοντας στην ιδιαίτερη πατρίδα µου, την Αιτωλοακαρνανία, όπως και πολλοί άλλοι από τους συντοπίτες µου, έχουµε την
τύχη ή την ατυχία να χρησιµοποιούµε δύο από τους αυτοκινητοδρόµους που γίνονται µ’ αυτές τις περίφηµες «συµβάσεις παραχώρησης» και πανηγυρίζετε που θα αρχίσουν ξανά τάχα τα έργα.
Μιλάω για την Ολυµπία και την Ιονία Οδό. Δεν θα σας πω για
τους δρόµους καρµανιόλα στους οποίους οι πολίτες αναγκάζονται να περνούν. Δεν θα σας πω για τα πανάκριβα διόδια που
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αναγκάζονται να πληρώνουν. Δεν θα σας πω για τις πινακίδες
που λένε «εδώ συµβαίνουν θανατηφόρα ατυχήµατα». Όµως, θα
σας θυµίσω ότι αυτά τα αδιανόητα για ένα κράτος δικαίου, τα
καταφέρνετε εσείς και αποτελούν τυπικά παραδείγµατα της λογικής σας για τις επενδύσεις. Τέτοιες επενδύσεις µπορείτε να
προσφέρετε στον ελληνικό λαό.
Θα αναφερθώ πιο συγκεκριµένα στα τεράστια οικονοµικά
σκάνδαλα που έχουν γίνει στην Ιονία και την Ολυµπία Οδό, γιατί
επαναλαµβάνω ότι αυτή η κατάσταση είναι τυπικό παράδειγµα
της αντίληψης που έχετε για την τάχα ανάπτυξη.
Με βάση τα στοιχεία που µας έδωσε το Υπουργείο απαντώντας σε µια ερώτηση Βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ -το θέµα της
ερώτησης ήταν «Η υλοποίηση των µεγάλων οδικών αξόνων που
εκτελούνται µε συµβάσεις παραχώρησης»- είδαµε τα εξής εξωφρενικά: Ιονία Οδός, έργο κατασκευασθέν από τον παραχωρησιούχο µε αξία 354.116.890 ευρώ. Διόδια που πλήρωσε ο λαός:
374.124.921 ευρώ. Πώς γίνεται αυτό; Πώς γίνεται να είναι πιο
πολλά τα διόδια απ’ ότι το ίδιο το κατασκευασµένο µέχρι στιγµής
έργο, το οποίο µάλιστα έχει διακοπεί εδώ και δύο χρόνια, τάχα
λόγω έλλειψης χρηµατοδότησης; Πρόκειται για µέγα ψέµα που
είναι αυταπόδεικτο, αλλά το οποίο έρχεται να αποδεχθεί η Κυβέρνηση Σαµαρά. Επιπλέον των διοδίων, ο παραχωρησιούχος
έχει εισπράξει άλλα 139.512.770 ευρώ απευθείας από το δηµόσιο.
Ελπίζω, κύριε Υπουργέ, να µην αµφισβητήσετε τα στοιχεία,
γιατί φέρουν τη δική σας υπογραφή µε αριθµό πρωτοκόλλου
«291». Και ερωτώ: είναι δυνατόν να συµβαίνει αυτό; Φαίνεται πως
µπορεί να είναι δυνατό στη χώρα όπου κάνει κουµάντο η κλεπτοκρατία. Οι µεγαλοεργολάβοι από τη µια και το πολιτικό σύστηµα
της σαπίλας και της διαπλοκής από την άλλη.
Κοροϊδεύετε για µεγάλα έργα και για ανάπτυξη, αλλά στην
πραγµατικότητα ένας µόνο εργολάβος που έχει εκτελέσει έργο
314 εκατοµµυρίων ευρώ, εισπράττει 514 εκατοµµύρια ευρώ, δηλαδή 160 εκατοµµύρια ευρώ παραπάνω, 160 εκατοµµύρια κλοπή
από το δηµόσιο ταµείο. Και το έργο διεκόπη εκβιάζοντας για µεγαλύτερα κέρδη. Αυτό είναι το επενδυτικό σας µοντέλο.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα για λίγα λεπτά την ανοχή σας.
Προσέξτε τώρα, γιατί ακόµα και αυτά τα αδιανόητα ωχριούν
µπροστά σ’ αυτά που ετοιµάζεστε να κάνετε τις επόµενες µέρες.
Πρώτον, γιατί ενώ σύµφωνα µε τις συµβάσεις παραχώρησης οι
παραχωρησιούχοι είναι υπεύθυνοι για την εξασφάλιση χρηµατοδότησης -και µάλιστα η µη διασφάλιση χρηµατοδότησης είναι
γεγονός αθέτησης παραχωρησιούχου- εσείς τους δικαιολογείτε
που διέκοψαν επί δύο χρόνια τα έργα; Και κάνετε το ίδιο σε
όλους τους αυτοκινητοδρόµους. Αντί να αναζητήσετε τις ποινικές ρήτρες που οφείλουν, εσείς τους δικαιολογείτε. Αυτές οι ποινικές ρήτρες είναι εκατοντάδων εκατοµµυρίων ευρώ. Τους
χαρίζετε, λοιπόν, εκατοντάδες εκατοµµύρια ευρώ, που κατά τις
εκτιµήσει και σύµφωνα µε τον Τύπο, πρέπει να είναι πάνω από
340 εκατοµµύρια ευρώ.
Δεύτερον, γιατί ετοιµάζεστε να υπογράψετε τις νέες συµβάσεις παραχώρησης δίνοντας επιπρόσθετο µπόνους στους παραχωρησιούχους ύψους 280 εκατοµµυρίων ευρώ, σύµφωνα πάλι
µε τον Τύπο. Όχι µόνο τους χαρίζετε ποινικές ρήτρες αλλά τους
δίνετε και µπόνους. Πρόκειται για πάρτι εκατοµµυρίων ευρώ στις
πλάτες ενός χειµαζόµενου λαού.
Τρίτον, γιατί ενώ τα έργα έχουν διακοπεί αντισυνταγµατικώς
και παρανόµως επί δύο χρόνια, εσείς αντί να ελέγξετε το καθεστώς παρανοµίας των παραχωρησιούχων, κυνηγάτε τους πολίτες που αντιστέκονται στο χαράτσι των διοδίων και τους σέρνετε
στα δικαστήρια.
Τέλος -τι ειρωνεία!- συνεχίζετε να ονοµάζετε αυτά τα έργα
«αυτοχρηµατοδοτούµενα», ενώ δεν λέτε το από ποιον. Δυστυχώς
δεν έχω χρόνο να αναφερθώ στα στοιχεία για την Ολυµπία Οδό,
τα οποία φυσικά είναι ανάλογα.
Το συµπέρασµα είναι ότι για σας οι µεγάλες επενδύσεις και τα
τάχα αυτοχρηµατοδοτούµενα έργα είναι συνώνυµα της µεγάλης
ληστείας του δηµοσίου ταµείου, της λίστας Λαγκάρντ.
Το µοντέλο σας οδήγησε τη χώρα στην καταστροφή. Εµείς, ο
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ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ, θα φέρουµε µία άλλη αντίληψη που θα έχει ως βασικά στοιχεία την παραγωγική ανασυγκρότηση του τόπου, την
πραγµατική δηµοκρατία, µε διαφάνεια και κοινωνικό έλεγχο παντού. Και αυτά θα προχωρήσουν, αφού πρώτα εξοστρακίσουµε
πολιτικά αλλά και δικονοµικά την «κόπρο της κλεπτοκρατίας».
Δεσµευόµαστε σ’ αυτό και σας καλώ να το λάβετε σοβαρά υπ’
όψιν πριν φέρετε τις νέες σκανδαλώδεις ρυθµίσεις για τις συµβάσεις παραχώρησης.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ)
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων): Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα το λόγο για λίγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Το λόγο έχει ο κύριος Υπουργός για µία σύντοµη παρέµβαση.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων): Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε δεν είχα σκοπό να
παρέµβω. Θα µιλήσω αύριο, γιατί υπάρχουν διάφορες ρυθµίσεις
στο σχέδιο νόµου που αφορούν θέµατα υποδοµών και τηλεπικοινωνιών. Όµως, είµαι υποχρεωµένος, διότι ακούγονται ανήκουστα
πράγµατα.
Αγαπητή κυρία συνάδελφε, θα συνιστούσα να διαβάσετε τις
συµβάσεις παραχώρησης και µετά να µιλήσετε για κλεπτοκρατία
κ.ο.κ..
ΜΑΡΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ: Την απάντηση εσείς µας τη δώσατε.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων): Μα, προφανώς, εγώ σας έδωσα την απάντηση.
Προφανώς και δεν αµφισβητώ τίποτα από τα στοιχεία τα οποία
σας έδωσα.
ΜΑΡΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ: Τα νούµερα είναι εκεί, κύριε
Υπουργέ!
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων): Επιτρέψτε µου, κυρία συνάδελφε.
Οι συµβάσεις παραχώρησης, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
δεν έχουν να κάνουν τίποτα µε ένα κλασικό δηµόσιο έργο. Διέπονται από αυτές καθαυτές τις συµβάσεις οι οποίες, όπως γνωρίζετε, έχουν κυρωθεί από το ελληνικό Κοινοβούλιο, είναι νόµος
του κράτους.
Αναφερθήκατε στην Ολυµπία και την Ιόνια Οδό. Όµως, επειδή
και εγώ διέρχοµαι πολύ τακτικά από τους συγκεκριµένους άξονες, επιτρέψτε µου να σας πω ότι ξεχάσατε να αναφέρετε και τη
Γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου. Είναι και αυτό ένα έργο που έχει γίνει
µε σύµβαση παραχώρησης. Όµως, δεν πρέπει να ξεχνάµε ότι…
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΑΤΖΗΛΑΜΠΡΟΥ: Με το καραβάκι πάµε. Η γέφυρα είναι ακριβή.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Κύριοι συνάδελφοι,
αφήστε τον κύριο Υπουργό να ολοκληρώσει.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων): Προφανώς, κύριε συνάδελφε, υπάρχει εναλλακτική
λύση. Όποιος δεν θέλει να πληρώσει το κόστος των διοδίων,
µπορεί να χρησιµοποιήσει το καράβι. Υπάρχει, λοιπόν, εναλλακτική λύση. Όµως, σας προκαλώ να δείτε τα στοιχεία, για να διαπιστώσετε πόσοι περνάνε µε το καράβι και πόσοι περνάνε από
τη γέφυρα. Ψάξτε τα στοιχεία, για να δείτε τη χρησιµότητα ενός
έργου που δεν µπορούσε να κατασκευαστεί διαφορετικά, παρά
µόνο µε σύµβαση παραχώρησης.
Το ίδιο έγινε και µε τους µεγάλους οδικούς άξονες. Το ελληνικό δηµόσιο προφανώς στερούνταν των αναγκαίων δισεκατοµµυρίων ευρώ –της τάξεως των 8-8,5 δισεκατοµµυρίων ευρώ- το
2005-2006, όταν σχεδιάστηκαν αυτά τα έργα και, εν τέλει, προχώρησε µε συµβάσεις παραχώρησης.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υπουργού)
Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε.
Η εθνική συµµετοχή στο συνολικό πακέτο των συµβάσεων παραχώρησης είναι εξαιρετικά χαµηλή. Αυτό είναι ένα µεγάλο πλε-
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ονέκτηµα των συµβάσεων παραχώρησης.
Δεύτερον, δεν υπάρχουν εγγυήσεις του ελληνικού δηµοσίου
–άλλο ένα πολύ µεγάλο και βασικό πλεονέκτηµα.
Τρίτον –γεγονός το οποίο δεν µπορεί να παραβλέψετε- είναι
τελείως διαφορετική η εποχή που σχεδιάστηκαν και έγιναν οι
συµβάσεις παραχώρησης µε τη σηµερινή εποχή.
Στα στοιχεία που σας έχω δώσει αναφέρεται -και το διαπιστώνετε από τους πίνακες που έχετε- ότι είναι µειωµένη η κίνηση
κατά µέσο όρο κατά 45% την τελευταία τετραετία. Είναι ένα γεγονός, το οποίο ουδείς, µα ουδείς, είχε προβλέψει.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΔΕΛΑΣ: Είναι δύσκολο να …
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων): Είναι ένα γεγονός το οποίο άλλαξε τελείως τα δεδοµένα
σε ό,τι αφορά τις συµβάσεις παραχώρησης, διότι µια από τις
βασικές πηγές χρηµατοδότησης αυτών των έργων είναι οι εισπράξεις των διοδίων.
ΜΑΡΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ: …(δεν ακούστηκε)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Παρακαλώ!
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων): Συνεπώς θα παρακαλούσα τις συναδέλφισσες και του
συναδέλφους, όταν τοποθετούνται µε τέτοια ισχυρογνωµοσύνη
για θέµατα, τα οποία είναι εξαιρετικά σύνθετα, να κρατάνε πιο
χαµηλούς τόνους.
Τέλος, επιτρέψτε µου να πω ότι µετά από επίπονες προσπάθειες επιχειρούµε να ξεκινήσουν ξανά αυτές οι συµβάσεις παραχώρησης. Το εγχείρηµα είναι πολύπλοκο και πολύ σύνθετο, διότι
πέρα από το ελληνικό δηµόσιο συµµετέχουν οι παραχωρησιούχοι, οι κατασκευαστές, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή µε τέσσερις Γενικές Διευθύνσεις και σαράντα τρεις τράπεζες ελληνικές και
ευρωπαϊκές.
Μπορεί, λοιπόν, κάποιος να καταλάβει την πολυπλοκότητα του
εγχειρήµατος, πόσω δε µάλλον όταν οι συγκεκριµένοι άξονες,
τα συγκεκριµένα έργα έµειναν ανενεργά για σχεδόν δύο χρόνια.
Εκτιµώ ότι βρισκόµαστε σε πολύ θετικό σηµείο, προφανώς οι
συµβάσεις θα έρθουν στη Βουλή να συζητηθούν και εν τέλει να
κυρωθούν και στην κατεύθυνση αυτή, κύριε Πρόεδρε, εµείς
απευθυνόµαστε στους συναδέλφους όλων των πτερύγων και ζητάµε να ξαναδούν τις συγκεκριµένες συµβάσεις και βεβαίως ο
καθένας να πράξει ανάλογα µε τη συνείδησή του.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Και εµείς ευχαριστούµε.
Το λόγο έχει ο κ. Αυγενάκης για επτά λεπτά.
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε
Πρόεδρε.
Κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η αναπτυξιακή
ατζέντα αποτελεί ένα πολύ σηµαντικό κεφάλαιο για την αντιµετώπιση της ύφεσης αλλά και της γενικότερης κατάστασης της
χώρας.
Το υπό συζήτηση σχέδιο νόµου «Διαµόρφωση φιλικού αναπτυξιακού περιβάλλοντος για τις στρατηγικές και ιδιωτικές επενδύσεις» έχει καθυστερήσει εξαιρετικά πολύ, κύριε Υπουργέ, σε µια
εποχή που κάθε θέση εργασίας είναι ανάσα για την κοινωνία, σε
µια εποχή που το κάθε ευρώ που επενδύεται στη χώρα είναι περιζήτητο, δεν επιτρέπεται καµµία, µα καµµία, ολιγωρία.
Τα προβλήµατα που αντιµετωπίζει σήµερα η χώρα θα ήταν λιγότερο επώδυνα, εάν η Ελλάδα δεν ήταν µια χώρα αποκρουστική
για τις επενδύσεις, ξένες και εγχώριες, εάν δεν είχαµε ασταθές
φορολογικό περιβάλλον, εάν οι χρονοβόρες γραφειοκρατικές
διαδικασίες δεν ήταν αυτές που ξεχώριζαν και κέρδιζαν διαρκώς
έδαφος, εάν η διαφθορά, ο κατακερµατισµός των αγορών, η ανεπάρκεια σύγχρονων υποδοµών, καθώς και οι δυσλειτουργίες και
η ακαµψία στην αγορά εργασίας, δεν αποτελούσαν τις κορυφαίες αιτίες που µέχρι σήµερα δαιµονοποιούσαν τις επενδύσεις.
Και συνεχίζουν στο ίδιο µοτίβο ακόµα και σήµερα –περί των
δαιµονοποιήσεων δηλαδή ο λόγος- οι συνάδερφοι του ΣΥΡΙΖΑ,
οι οποίοι µε υποκρισία αλλά και µια δήθεν περιβαλλοντική ευαισθησία, χωρίς να µας παρουσιάζουν συνολικά στοιχεία, βεβιασµένα και επιπόλαια κρίνουν, κατακρίνουν, καταδικάζουν και
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προχωρούν, φυσικά χωρίς να προτείνουν και κάτι διαφορετικό.
Η έξοδος από τη κρίση που βιώνουµε προϋποθέτει την επιστροφή της ελληνικής οικονοµίας σε τροχιά ανάπτυξης. Γιατί
όσο η ύφεση συνεχίζεται, οι δηµοσιονοµικοί στόχοι θα παραµένουν ανέφικτοι και έτσι το έλλειµµα και το χρέος διαρκώς θα ανατροφοδοτείται.
Η λύση σε αυτόν τον φαύλο κύκλο δεν είναι άλλη από τη δηµιουργία πρόσθετων ρυθµών ανάπτυξης µε κινητήριο δύναµη τον
ιδιωτικό τοµέα. Η Ελλάδα χρειάζεται άµεσα νέες, εγχώριες, αλλά
και ξένες επενδύσεις, χρειάζεται νέες επιχειρηµατικές πρωτοβουλίες, οι οποίες θα αναθερµάνουν την αγορά, θα ενισχύσουν
την απασχόληση, θα ξυπνήσουν την ανταγωνιστικότητα αλλά και
θα συνεισφέρουν στα έσοδα του κράτους.
Επενδυτικές ευκαιρίες, παρά την κρίση, υπήρχαν και εξακολουθούν ακόµα και σήµερα να υπάρχουν. Όµως, αυτό που λείπει
είναι τα κατάλληλα εργαλεία που θα διαµορφώσουν το περιβάλλον, για να αξιοποιηθούν αυτές οι ευκαιρίες και αυτές οι διαθέσεις, ένα περιβάλλον σταθερό, υγιές, µε ξεκάθαρους κανόνες,
µε κίνητρα που θα ενθαρρύνουν την ανάληψη πρωτοβουλιών,
χωρίς κραυγές, λαϊκισµούς και –από διάφορους πολιτικούς σχηµατισµούς- αλαλαγµούς, όπως άλλωστε είδαµε πριν λίγο και
µέσα σ’ αυτήν την Αίθουσα, καθώς και ανακρίβειες.
Δεν είναι τυχαίο ότι, σύµφωνα µε την ετήσια έρευνα –το
«Doing Business»- της Παγκόσµιας Τράπεζας, χώρες όπως το
Μπαγκλαντές και η Αιθιοπία αποδεικνύονται, όπως λένε τα στοιχεία, πιο φιλικές και πιο ελκυστικές για την επιχειρηµατικότητα,
για την επιχειρηµατική δραστηριότητα και τα επενδυτικά κεφάλαια.
Οι παράγοντες που υποβαθµίζουν το επενδυτικό περιβάλλον
στην Ελλάδα έχουν βαθύτατες ρίζες. Πολλοί από αυτούς οφείλονται σε εγγενείς αδυναµίες στη λειτουργία του κράτους και
της Δηµόσιας Διοίκησης. Ακόµα περισσότερο όµως, σχετίζεται
µε µια εχθρική προς την επιχειρηµατικότητα κουλτούρα, η οποία
καλλιεργείται εδώ και δεκαετίες στην ελληνική κοινωνία.
Πιο συγκεκριµένα, η έλλειψη µιας σταθερής και ευνοϊκής για
την επιχειρηµατικότητα φορολογικής πολιτικής συντέλεσε και
συντελεί στην αποµάκρυνση επενδύσεων. Όσους αναπτυξιακούς
νόµους και αν ψηφίσουµε και συζητήσουµε και αν εφαρµόσουµε
–όπως εφαρµόσουµε- δεν θα µπορούµε να προσελκύσουµε
επενδυτές, όταν θα καλούνται να πληρώσουν περίπου τέσσερις
φορές υψηλότερους φόρους σε σύγκριση µε γειτονικές χώρες,
όπως –για παράδειγµα- στη Βουλγαρία που η φορολόγηση σήµερα είναι στο 10%, ενώ στην Τουρκία είναι ελάχιστη για τα
πρώτα χρόνια της επένδυσης.
Ένας ακόµα παράγοντας είναι η έλλειψη ενός σύγχρονου, θεσµικού περιβάλλοντος µε απλές διαδικασίες αλλά και σαφείς κανόνες. Κανένας επενδυτής, κύριε Υπουργέ, κύριοι συνάδελφοι,
δεν είναι διατεθειµένος -το γνωρίζουµε και το γνωρίζετε και προσωπικά καλά- να εµπλακεί σε περιπέτειες µε τη δικαιοσύνη ούτε
σε συναλλαγές µε κάθε είδους παράγοντες που εκµεταλλεύονται
το καθεστώς ασάφειας και πολυνοµίας.
Εδώ και χρόνια το έλλειµµα ανταγωνισµού και οι περιορισµοί
σε κρίσιµες αγορές και κλάδους στραγγαλίζουν κυριολεκτικά τις
επενδύσεις. Η Ελλάδα µετά λύπης µου σας λέω ότι συγκαταλέγεται ανάµεσα στις αυστηρότερα ρυθµιζόµενες αγορές µεταξύ
των χωρών του ΟΟΣΑ.
Ένα ακόµα σηµείο είναι η άκαµπτη και µη ανταγωνιστική
αγορά εργασίας. Η Ελλάδα βρίσκεται σήµερα στη δεύτερη θέση
µεταξύ των χωρών-µελών του ΟΟΣΑ µε τις υψηλότερες εργοδοτικές εισφορές. Το γεγονός αυτό, πέραν του ότι λειτουργεί σε
πάρα πολλές περιπτώσεις αποτρεπτικά για τις επενδύσεις, αποθαρρύνει γενικότερα τις προσλήψεις και εµποδίζει την είσοδο
των νέων ανθρώπων στην αγορά εργασίας.
Βέβαια, ένας παράγοντας που επιδρά και σε όλα τα προηγούµενα, είναι το τεράστιο έλλειµµα αποτελεσµατικότητας στη Δηµόσια Διοίκηση. Η γραφειοκρατία, η κωλυσιεργία και η
διαφθορά είναι οι αδυναµίες που στερούσαν από τη χώρα µας
κάθε επενδυτική προσπάθεια.
Τώρα, µε το νέο σχέδιο νόµου µε τίτλο «Διαµόρφωση φιλικού
αναπτυξιακού περιβάλλοντος για τις στρατηγικές και ιδιωτικές
επενδύσεις» γίνεται ένα σηµαντικό βήµα για την ανάκτηση της
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εµπιστοσύνης των αγορών αλλά και των επενδυτών απέναντι στη
χώρα µας. Αυτή η προσπάθεια άλλωστε –κατά την άποψη της
Νέας Δηµοκρατίας και των πολιτικών δυνάµεων ευθύνης- είναι
µονόδροµος για την αντιµετώπιση της ανεργίας, για την ανάταξη
της εθνικής οικονοµίας.
Θα ήθελα όµως να µου επιτρέψετε να σταθώ σε ορισµένα σηµεία του νοµοσχεδίου και όσον αφορά τον εκσυγχρονισµό αλλά
και τη βελτίωση του θεσµικού πλαισίου των ιδιωτικών επενδύσεων, που υπάγονται σε επενδυτικούς νοµούς.
Στο πλαίσιο αυτό εισάγονται διατάξεις που θα ενισχύσουν τη
ρευστότητα των επενδυτών διά της προκαταβολής έως και του
συνολικού ποσού της επιδότησης κατά την έναρξη της επένδυσης. Ακόµη –πολύ ορθά- καταργείται ο χρονικός περιορισµός
υποβολής επενδυτικών σχεδίων κάθε Απρίλιο και Οκτώβριο και
παρέχεται δυνατότητα υποβολής επενδυτικών σχεδίων καθ’ όλη
τη διάρκεια του έτους µε στόχο όµως –και συνεχίζει το νοµοσχέδιο- την ενίσχυση της διαφάνειας για τα µεγάλα επενδυτικά σχέδια, το ύψος των οποίων καθιερώνεται στο όριο των 50 εκατοµµυρίων ευρώ, προβλέπεται ρητά και ξεκάθαρα νοµοθετική κύρωση.
Επιπλέον, παρέχεται νοµοθετική εξουσιοδότηση για ανάθεση
ελέγχων επενδυτικών σχεδίων σε πιστοποιηµένους φορείς προς
υποβοήθηση του έργου των αρµοδίων υπηρεσιών και υπό την τελική έγκριση της διοίκησης.
Με το υφιστάµενο σχέδιο νόµου εισάγεται ο θεσµός των Ειδικών Σχεδίων Χωρικής Ανάπτυξης Στρατηγικών Επενδύσεων, το
ΕΣΧΑΣΕ, που διέπουν τις στρατηγικές επενδύσεις επί ιδιωτικών
ακινήτων αναφορικά µε την έκδοση προεδρικών διαταγµάτων για
το χωροταξικό προορισµό, την επενδυτική ταυτότητα ακινήτων,
τη χωροθέτηση και παραχώρηση αιγιαλού και παραλίας, για τα
οποία προβλέπεται αναλογική εφαρµογή των ΕΣΧΑΔΑ του ν.
3894/2010 «Περί δηµοσίων ακινήτων».
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κλείνοντας θέλω να πω µόνο ότι
εδώ και χρόνια η λέξη «επένδυση» αποτελούσε κόκκινο πανί για
ορισµένους, οι οποίοι επιµένουν να ταυτίζουν την επιχειρηµατικότητα µε την εκµετάλλευση και το άνοµο κέρδος. Ακούσαµε βαριές κουβέντες και από την προηγούµενη οµιλήτρια. Δυστυχώς,
αυτές οι ιδεοληψίες έχουν φτάσει να διαµορφώνουν σε µεγάλο
βαθµό τόσο τον πολιτικό λόγο όσο και τις πολιτικές αποφάσεις
που λαµβάνονται σε αυτήν τη χώρα.
Το σχέδιο νόµου δηµιουργεί τις ευκαιρίες και αξιοποιεί τα πλεονεκτήµατα και τις ικανότητες της χώρας µας, γιατί πεποίθησή
µας είναι ένα κράτος αρωγός των επενδύσεων, µία οικονοµία
βιώσιµη και δυναµική και όχι εξαρτηµένη από δανεικά και δανειστές, µια οικονοµία µε νέες θέσεις εργασίας και ευκαιρίες για
τους νέους ανθρώπους.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Σας ευχαριστούµε
πολύ.
Ο κ. Μαριάς έχει ζητήσει το λόγο για µία σύντοµη παρέµβαση.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, θέλω να
κάνω µία σύντοµη παρέµβαση. Επιφυλάσσοµαι για τη δευτερολογία µου, αφού ακούσω και τους υπόλοιπους οµιλητές.
Στην πρωτολογία µου είχα θέσει ζήτηµα σε σχέση µε τα περιφερειακά αεροδρόµια µε αφορµή τις αναφορές που είχε κάνει ο
κ. Χατζηδάκης. Μάλιστα, είχα θέσει θέµα διαφύλαξης από ενδεχόµενη τουρκοποίηση των περιφερειακών αεροδροµίων και ειδικότερα αεροδροµίων στην Κρήτη ή σε άλλα νησιά. Εν συνεχεία,
άκουσα -αν δεν κάνω λάθος- τον κ. Μηταράκη που είπε ότι δεν
τον ενδιαφέρει η εθνικότητα ή η υπηκοότητα του επενδυτή και
ποιος θα είναι αυτός που θα επενδύσει. Άρα δεν απέκλειε τους
Τούρκους να έρθουν και δεν έβαζε αυτήν τη ρήτρα εθνικής
ασφαλείας.
Ήθελα να αναφέρω στο Σώµα ότι, σύµφωνα µε σηµερινό δηµοσίευµα της εφηµερίδας «ΠΑΤΡΙΣ» -που είναι καθηµερινή
πρωινή εφηµερίδα της Κρήτης- το οποίο προκαλεί σάλο και
στους κόλπους της τοπικής Αστυνοµίας αλλά και της τοπικής κοινωνίας, ότι πιάνει δουλειά από σήµερα Γερµανός αστυνοµικός
στο αεροδρόµιο του Ηρακλείου «Νίκος Καζαντζάκης».
Πρόκειται για αξιωµατικό της γερµανικής αστυνοµίας, ο

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

οποίος έρχεται και θα έχει καθήκοντα συγκεκριµένα, µε απόφαση µάλιστα του Αρχηγείου της ΕΛΑΣ. Θα λειτουργεί από τις 3
Απριλίου, από σήµερα, µέχρι τις 30 Σεπτεµβρίου, που τελειώνει
η τουριστική περίοδος. Μάλιστα, ο εν λόγω αξιωµατικός της γερµανικής αστυνοµίας, γνωρίζει την ελληνική γλώσσα –σύµφωνα
µε το δηµοσίευµα- και κινείται στους χώρους του αεροδροµίου
που είναι ιδιαίτερα ευαίσθητοι, δεδοµένου ότι το Αεροδρόµιο του
Ηρακλείου συνορεύει µε την 126 Σµηναρχία Μάχης της Πολεµικής Αεροπορίας.
Γι’ αυτήν την απόφαση της ΕΛΑΣ –που ζητήθηκε µάλιστα από
την ΕΛΑΣ να υπάρχει και γνώµη της Αστυνοµικής Διεύθυνσης
Ηρακλείου- η Αστυνοµική Διεύθυνση Ηρακλείου ήταν αντίθετη.
Παρά ταύτα, ο εν λόγω Γερµανός αστυνοµικός έχει συγκεκριµένα καθήκοντα.
Εγώ, βέβαια, προέβην ήδη σε αίτηση κατάθεσης εγγράφων για
να πάρουµε απαντήσεις µε βάση ποια νοµοθετική διάταξη ο εν
λόγω έχει αρµοδιότητες στο αεροδρόµιο του Ηρακλείου.
Τα λέω αυτά, αναµένοντας ενόψει της δευτερολογίας, αν θα
υπάρξει κάποια τοποθέτηση από τον κ. Χατζηδάκη –που έθεσε το
θέµα των περιφερειακών αεροδροµίων- ή τον κ. Δένδια. Αυτό
πλέον δείχνει τον κίνδυνο που εξηγήσαµε από την αρχή, ότι δηλαδή οι ρήτρες εθνικής ασφαλείας πρέπει να τηρηθούν και αντιλαµβάνεσθε ότι πλέον οι Γερµανοί αστυνοµικοί ενεργούν ελεύθερα επί του ελληνικού εδάφους, για να αποδειχθεί πλέον ότι µετατρέπεται και πρακτικά σε προτεκτοράτο της Γερµανίας η χώρα
µας!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούµε, κύριε
Μαριά.
Η Κυβέρνηση είναι εδώ και εφόσον κρίνει θα δώσει εξηγήσεις.
Ο κ. Γεροντόπουλος έχει το λόγο.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΓΕΡΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Μιλώντας από αυτό εδώ το Βήµα πριν από µερικούς µήνες µε
αφορµή την επανασύσταση του Υπουργείου Μακεδονίας και
Θράκης είχα αναφέρει ότι για να µπορέσουµε να έχουµε ανάπτυξη χρειάζονται τέσσερις παράγοντες. Κατ’ αρχάς χρειαζόµαστε την απενοχοποίηση της επιχειρηµατικότητας, δεύτερον,
χτύπηµα της γραφειοκρατίας, τρίτον, ένα σταθερό φορολογικό
πλαίσιο και, βεβαίως, ένα σύγχρονο αναπτυξιακό νόµο.
Χωρίς την απενοχοποίηση της επιχειρηµατικότητας, όταν εκ
προοιµίου κάθε επιχειρηµατίας µπορεί να θεωρείται απατεώνας
και κάθε προσπάθεια να στήσει µία επιχείρηση να θεωρείται ως
κλεπτοµανία ή κλεπτοκρατία, καταλαβαίνετε ότι κανείς δεν θα
έρθει να επενδύσει εδώ στον τόπο µας.
Εποµένως είναι απαραίτητο να ξεκαθαρίσουµε ότι δεν µπορούµε κανέναν που αποφασίζει να επιχειρήσει εδώ στην Ελλάδα
να τον θεωρούµε πως έρχεται για να κλέψει. Αντιθέτως, να υπάρχουν όλες εκείνες οι δικλίδες ώστε να ελέγχεται από την πρώτη
στιγµή που έρχεται στον τόπο µας µέχρι την ώρα που τελειώνει
την επένδυσή του -και αν θέλετε- αρχίζει και η λειτουργία της
επένδυσής του.
Το δεύτερο είναι το χτύπηµα της γραφειοκρατίας. Πώς θα
έρθει κάποιος να επενδύσει στην Ελλάδα, όταν για να γίνει µία
επένδυση χρειάζονται χρόνια, ενώ όταν πάει σε γειτονικές χώρες
χρειάζεται κάποιες εβδοµάδες; Αυτή η γραφειοκρατία, η οποία
βάζει συνεχώς εµπόδια σε κάποιον που αποφασίζει να στήσει µία
επιχείρηση, αντιλαµβάνεσθε ότι αποτελεί σίγουρα ανασταλτικό
παράγοντα και γι’ αυτόν το λόγο υπάρχει αυτή η επενδυτική
άπνοια στην Ελλάδα.
Τρίτον, είχα αναφέρει ότι χρειαζόµαστε ένα σταθερό φορολογικό πλαίσιο. Ο επιχειρηµατίας εκείνο που θέλει είναι να ξέρει ότι
από την ώρα που θα ξεκινήσει και στη συνέχεια οι όροι είναι συγκεκριµένοι. Αν αυτοί οι όροι αλλάζουν συνεχώς -όπως γίνεται
εδώ στην Ελλάδα, που κάθε λίγο και λιγάκι έχουµε ένα καινούργιο φορολογικό νόµο- αντιλαµβάνεσθε ότι δεν αποφασίζει να
έρθει και να βάλει τα λεφτά του στον τόπο µας.
Επίσης, είναι απαραίτητο το φορολογικό µας σύστηµα να δίδει
την δυνατότητα στους επενδυτές εδώ στον τόπο µας να µπορούν
να ανταγωνιστούν τις γειτονικές χώρες. Είπε προηγουµένως ο
κ. Αυγενάκης ότι στη Βουλγαρία έχουν υποτετραπλάσιο φόρο
απ’ ό,τι στην Ελλάδα, το ίδιο και στην Τουρκία.
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Επειδή είµαι από τη Θράκη και συγκεκριµένα από τον Έβρο
και επειδή η Βουλγαρία και η Τουρκία αποτελούν τους ανταγωνιστές µας, αντιλαµβάνεσθε ότι κανείς δεν θα έρθει να επενδύσει
στη δική µου την πατρίδα, όταν δίπλα µερικά χιλιόµετρα πιο πέρα
-αν θέλετε µερικές φορές µερικές εκατοντάδες µέτρα πιο πέραισχύει ένα τελείως άλλο φορολογικό πλαίσιο.
Οφείλουµε αυτά να τα δούµε, εάν πραγµατικά ενδιαφερόµαστε να φέρουµε επενδυτές στην Ελλάδα ή –εάν θέλετε- να κρατήσουµε τους Έλληνες εδώ στον τόπο µας. Διότι όχι µόνο δεν
φέρνουµε απ’έξω επενδυτές εδώ, αλλά –αντιθέτως- διώχνουµε
και τους Έλληνες, οι οποίοι αποφασίζουν να πάνε στις γειτονικές
χώρες να επενδύσουν.
Τέλος, χρειάζεται ένας επενδυτικός νόµος σύγχρονος, αλλά
σε καµµία περίπτωση να µη θεωρήσουµε ότι από µόνος του ένας
επενδυτικός νόµος θα φέρει επενδύσεις. Διότι και νόµος για fast
track υπάρχει αλλά καµµία επένδυση δεν είδαµε να ολοκληρώνεται µέσω αυτού του νόµου.
Απ’ ότι συζητούσα σήµερα µε τον Υφυπουργό κ. Μηταράκη,
όλες κι όλες έχουν γίνει έντεκα αιτήσεις. Από αυτές τις έντεκα
αιτήσεις, καµµία δεν έχει γίνει µέσα στο πρώτο τρίµηνο του 2013
και καµµία από αυτές τις αιτήσεις δεν έχει προχωρήσει. Εποµένως δεν είναι µόνο ο νόµος, είναι το γενικό κλίµα το οποίο υπάρχει.
Ο επενδυτικός νόµος πρέπει να βάζει κάποιες προτεραιότητες.
Επιτέλους, να δούµε ποιον τοµέα θέλουµε να αναπτύξουµε. Βεβαίως και δεν θα διώξουµε καµµία επένδυση, όταν εξασφαλίζει
το περιβάλλον και όταν εξασφαλίζει ότι εδώ θα τηρούνται οι
νόµοι και οι κανονισµοί της χώρας µας, αλλά –από την άλλη
µεριά- να ξέρουµε πού θα δώσουµε το βάρος.
Θέλουµε να δώσουµε το βάρος στον πρωτογενή τοµέα; Θέλουµε να δώσουµε το βάρος στο δευτερογενή, στον τριτογενή,
στις επενδύσεις, οι οποίες είναι νέες τεχνολογίες; Αυτά είναι
πράγµατα τα οποία οφείλουµε να τα δούµε. Διότι όταν ένας
νόµος βάζει στο ίδιο καλάθι και αυτόν τον επιχειρηµατία που
θέλει να φτιάξει πάρκινγκ και εκείνον που θέλει να φτιάξει µία
µονάδα λογισµικού, καταλαβαίνετε ότι τα πράγµατα κάπου είναι
θολά.
Είναι απαραίτητη η διαφάνεια, για να µην τολµάει κανείς -όπως
έκανε προηγουµένως η συνάδελφος- να µιλάει για «κλεπτοκρατία». Αυτό το κλίµα που έχει δηµιουργηθεί είναι αντίθετο σε οποιονδήποτε θέλει να επενδύσει, όσο υγιής επενδυτής κι αν είναι.
Από την άλλη µεριά, καταλαβαίνετε ότι τα φαινόµενα τα οποία
έχουν δηµιουργηθεί όλο το προηγούµενο διάστηµα µάς οδηγούν
να βλέπουµε µε υποψία πολλούς από τους επενδυτές.
Στην πατρίδα µου υπήρχε αναπτυξιακός νόµος για την ανάπτυξη της Θράκης. Εκείνο το οποίο βλέπουµε στον Έβρο, στη
βιοµηχανική ζώνη, είναι να υπάρχουν «κουφάρια» από µονάδες,
διότι κάποιοι ήρθαν πήραν τα λεφτά, έφτιαξαν τέσσερις κολώνες
και έφυγαν. Καταλαβαίνετε ότι οι ίδιοι οι πολίτες αυτήν τη στιγµή
πραγµατικά τα βλέπουν όλα αυτά µε φόβο.
Επίσης, ο νόµος καλά κοιτάζει τις µεγάλες επενδύσεις, αλλά
χρειάζεται να δούµε και τις µικροµεσαίες οικογενειακές επιχειρήσεις.
Η οικονοµία στη χώρα µας στηρίζεται στη µικροµεσαία οικογενειακή επιχείρηση και εποµένως δεν πρέπει αυτές να τις βάζουµε σε δεύτερη θέση. Είναι απαραίτητο να δώσουµε και σε
αυτές το ίδιο βάρος. Διότι, ουσιαστικά η οικονοµία στον τόπο µας
σε αυτές στηρίζεται.
Βεβαίως από όλα αυτά, εκείνο το οποίο πρέπει να καταλάβουµε είναι να κερδίσουµε στο θέµα των θέσεων εργασίας, δηλαδή να δηµιουργηθούν επιτέλους θέσεις εργασίας. Όταν
είµαστε πρωταθλητές στην ανεργία σε όλη την Ευρώπη, µε 27%
στο γενικό πληθυσµό και περίπου 60% στους νέους ανθρώπους,
καταλαβαίνουµε όλοι µας πως ό,τι και να κάνουµε, διώχνοντας
αυτόν τον κόσµο από τον τόπο µας, µόνο χαµένοι θα βγούµε.
Χρειάζεται, λοιπόν, µέσα από αυτές τις επενδύσεις η δηµιουργία
νέων θέσεων εργασίας. Και σε αυτό θα πρέπει να δώσουµε το
κύριο βάρος.
Κύριε Υπουργέ, πολύ καλά κάνουµε µε αυτόν τον αναπτυξιακό
νόµο, σίγουρα είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, σίγουρα θα
υπερψηφιστεί από τη Βουλή, αλλά το βέβαιο είναι ότι από µόνος
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του, εάν δεν κινήσουµε και όλα τα υπόλοιπα, δεν θα µπορέσουµε
να πετύχουµε απολύτως τίποτα.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούµε, κύριε
Γεροντόπουλε.
Το λόγο έχει ο κ. Γιοβανόπουλος για επτά λεπτά.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Έχουµε µπροστά µας προς έγκριση ακόµη ένα φερόµενο ως
αναπτυξιακό νοµοσχέδιο, αλλά έχω την εντύπωση ότι δεν είναι
παρά ένα ακόµη φτιάξιµο της τράπουλας για να µπορέσουµε κάποιους να εξυπηρετήσουµε, κάποιοι να τακτοποιηθούν. Αυτό
είναι το «άρωµα» που έχει περάσει στην ελληνική κοινωνία, ότι
τελικά η καχυποψία που µας διαχέει είναι ότι όλα αυτά τα χρόνια
που πέρασαν είναι έτσι ακριβώς όπως τα περιέγραφε ο κ. Γεροντόπουλος. Ήρθαν κάποιοι να επενδύσουν, πήραν τις επιδοτήσεις, άρπαξαν ό,τι άρπαξαν, άφησαν «κουφάρια» και έφυγαν.
Γι’ αυτόν το λόγο και το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο έχω την εντύπωση ότι απλώς ακροθιγώς µπορεί να πιάσει µόνο κάποιες
κατά περίπτωση λεπτοµέρειες, όπως τις φέρνει εδώ σε τρεις,
τέσσερις, πέντε επενδύσεις, σε κάποιες περιοχές της Ελλάδος,
αλλά στην ουσία του δεν είναι αναπτυξιακό γιατί έχουµε ξεχάσει
τι σηµαίνει ανάπτυξη. Όλοι µιλάµε για ανάπτυξη. Θυµάστε, κύριε
Υπουργέ, τι είναι ανάπτυξη;
Ανάπτυξη, λοιπόν, είναι η αύξηση του ΑΕΠ, για να το πούµε µε
µια κουβέντα και να τελειώνουµε, αλλά πρέπει να έχει από κάτω
τρεις πυλώνες: τον πυλώνα οικονοµία, τον πυλώνα κοινωνία και
τον πυλώνα περιβάλλον. Για την οικονοµία το παλεύετε, φέρνετε
κάποια νοµοσχέδια, εξυπηρετείτε κάποιους ανθρώπους, µοιράζετε κάποια εκατοµµύρια, κάποια δισεκατοµµύρια. Την κοινωνία
όµως και το περιβάλλον τα προστατεύετε;
Γίνεται λόγος για το παράκτιο µέτωπο, µια περιοχή από το
ΣΕΦ, από το Ειρήνης και Φιλίας µέχρι το Σούνιο, που πρέπει να
είναι µεγαλύτερη από το Μόντε Κάρλο του Μονακό, όπου εκεί
θα εξασφαλιστούν οι περιβαλλοντικοί όροι ώστε να µπορεί αυτή
η τσιµεντοποιηµένη Αθήνα, αυτή η υδροκεφαλική πρωτεύουσα
να ανασάνει.
Επικαλείστε συνεχώς ότι υπάρχουν προβλήµατα κρατισµού,
γραφειοκρατίας, κοµµατισµού, διαφθοράς που ήρθατε να πολεµήσατε, λες και µόλις προσγειωθήκατε µε το διαστηµόπλοιο από
ένα άλλο σύµπαν και τα αντιµετωπίζετε µπροστά σας λες και δεν
ήσασταν οι ίδιοι συµµέτοχοι σε όλη αυτήν την ιστορία, λες και
είναι το µόνο πρόβληµα το οποίο έχουµε να λύσουµε.
Όµως, η Κύπρος που δεν είχε πολλά τέτοια φαινόµενα, γιατί
έφτασε εκεί; Δεν βλέπετε ότι υπάρχει µια παγκόσµια απληστία,
δεν βλέπετε ότι σε ανθρώπους µε τους οποίους συνεργάζεστε
απλώς τους κάνετε «δεύτερη φωνή»; Για να σας θυµίσω και κάποια βιβλική µορφή είναι ο άφρων που λέει «καρδία, φάε, πίε και
ευφραίνου». Και φοβάµαι ότι κάνετε «δεύτερη φωνή» σε αυτήν
την ιστορία.
Είναι λοιπόν εκατόν εξήντα επτά σελίδες σε ένα ακόµη τεράστιο νοµοθέτηµα, στο οποίο δεν υπάρχει ούτε για δείγµα η λέξη
«αγροτιά». Ο ένας από τους πυλώνες για τους οποίους θα µιλήσουµε, λέµε «ναυτιλία», λέµε «πηγές ενέργειας», λέµε «τουρισµός», λέµε και «γεωργία». Ούτε µια λέξη δεν υπάρχει σε όλο
αυτόν τον υποψήφιο νόµο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ (Υφυπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων): Μα,
κύριε συνάδελφε…
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Ξέρετε όµως, είναι ένα
κοµµάτι της ανάπτυξης, που θα έπρεπε να µας πει τι θα κάνουµε
µε το µικρό κλήρο, τι θα κάνουµε µε την ειδική γεωγραφία που
έχει ο τόπος, τι θα κάνουµε µε τις οικογενειακές επιχειρήσεις, τι
θα κάνουµε το αγροτικό ΤΕΜΠΕ. Ούτε αυτό σας αφορά; Δική
σας εξαγγελία.
Παραδείγµατος χάριν, ως προς το αγροτικό πετρέλαιο θα µπορέσετε κάποτε να βοηθήσετε τους ανθρώπους αυτούς που περιµένουν; Και περιµένουν γιατί δεν µπορούν, όχι γιατί έχουν
κάποια εναλλακτική λύση. Παρ’ όλα αυτά εµείς ξεκαθαρίζουµε
µερικά πράγµατα, έχουµε αστική προσέγγιση στα πράγµατα.
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Ο κοµµουνισµός δοκιµάστηκε, τον είδαµε, «ευχαριστούµε
πάρα πολύ, δεν θα πάρουµε». Βέβαια, από εκείνη την ιστορία του
Νοεµβρίου του 1989, όταν άρχισαν να πέφτουν οι πρώτες πέτρες
από το τείχος του Βερολίνου, ήταν µια χαρά που οι µισοί Γερµανοί συνάντησαν τους άλλους µισούς. Φοβάµαι όµως ότι εµείς
σιγά-σιγά αρχίσαµε να χάνουµε τον εαυτό µας γιατί η κλεψύδρα
γύρισε ανάποδα και η ενιαία Γερµανία πια ξεκινώντας από εκεί
το δικό της «µίτο της Αριάδνης» για να βρει το δικό της πεπρωµένο, νοµίζω ότι είναι έτοιµη πια µέσα από το φεντεραλισµό,
µέσα από τον µερκελισµό, να αναδείξει όχι εκείνο το φιλελεύθερο κοµµάτι, το οποίο και εµείς υποστηρίζουµε, αλλά το νεοφιλελευθερισµό στην αγριότερη µορφή του, στη µορφή εκείνη που
ισοπεδώνει κάθε έννοια στην προστασία του ανθρώπου, σε
εκείνα τα συµβόλαια µε τον λαό του Ανδρέα Παπανδρέου, το κοινωνικό συµβόλαιο για την υγεία, για την παιδεία. Όλα αυτά ισοπεδώθηκαν. Δεν έµεινε πια τίποτε όρθιο και εµείς µείναµε
υπερασπιστές να προσπαθούµε λίγο να σταµατήσουµε και εσάς
γιατί βλέπουµε ότι τα έχετε δώσει όλα.
Σας φέρνω το παράδειγµα των φωτοβολταϊκών επενδυτών.
Τους εξουθενώσατε, τους εξαντλήσατε, τους χαρατσώσατε,
τους εγκαταλείψατε και τώρα µιλάτε για επενδύσεις. Επένδυσε
µια πολύ µεγάλη µερίδα του ελληνικού κοινού που είχαν δέκα
χρήµατα στην άκρη για αποταµίευση και τους εξαϋλώσατε οικονοµικά και οι ίδιοι άνθρωποι είναι κατάθλιπτοι και απογοητευµένοι. Έτσι είναι οι επενδύσεις για τις οποίες συζητάτε;
Λείπει κλίµα εµπιστοσύνης. Υπάρχει επενδυτική ξηρασία, την
οποία δεν θέλετε να αντιληφθείτε ή απλώς ζείτε σε ένα γυάλινο
δικό σας παλάτι και πιστεύετε ότι µε τους φίλους σας µπορείτε
να κάνετε ακόµα µοιρασιές. Πρέπει να αντιληφθείτε ότι το φόκους, η πυξίδα σας πρέπει να στραφεί στο µέσο Έλληνα και αν
θέλετε και στη µικρότερη επιχείρηση. Πρέπει να προσηλωθείτε
σε εκείνη την ελληνική υγιή δύναµη που περιµένει να ανασάνει
και περιµένει να αναθρέψει την οικογένειά της, να στήσει το µαγαζί της, να αναπτυχθεί το λιανεµπόριο. Περιµένει να µιλήσουµε
ξανά για οικογένεια, για πολιτισµό, για τουρισµό, για µικρές επιχειρήσεις.
Διαβάζω εδώ –και το καταθέτω στα Πρακτικά- κείµενο του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων. Ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων διαβάζοντας το συγκεκριµένο νοµοθέτηµα είναι αντίθετος
φυσικά µε όλα αυτά που φέρνετε, διότι δεν σας νοιάζει πια εάν
υπάρχουν αρχαιότητες, δεν σας νοιάζει εάν υπάρχουν εκείνοι οι
δεσµοί µε την αρχαία Ελλάδα, µε τους γεννήτορές µας. Λέτε,
λοιπόν, τώρα «διευκολύνσεις, δεν υπάρχει η ελληνική υπηρεσία,
δεν χρειαζόµαστε πιστοποιητικά, προχωρήστε».
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Κωνσταντίνος Γιοβανόπουλος καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το
οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Πρέπει να βρούµε τη µέση γραµµή. Δεν πιστεύετε εµάς, τους
αρχαιολόγους τους πιστεύετε; Είναι οι άνθρωποι που τουλάχιστον στη δική µου περιοχή –µιλάω για τη Νάουσα και τη Σχολή
του Αριστοτέλη, µιλάω για τη Βεργίνα, µιλάω για την Πέλλα- ανέδειξαν τον τόπο. Δηµιούργησαν επιχειρήσεις. Η δική τους προσπάθεια η επιστηµοσύνη τους δηµιούργησε σε µας µια ελπίδα.
Δηµιούργησε δρόµους, δηµιούργησε ένα αύριο. Αυτό, µε το δικό
σας νοµοθέτηµα νοµίζω δεν εξασφαλίζεται.
Πολύ φοβάµαι, όσο ήρεµος και να είµαι, όσο και να θέλω να
συνεργαστώ µαζί σας, όσο και να πιστεύω και εγώ ότι όλα τα δάκτυλα δεν είναι ίδια, πάντα θα υπάρχουν οι εφοπλιστές και πάντα
θα υπάρχουν οι ναύτες, αλλά να βρούµε τη µέση γραµµή. Να
προστατεύσουµε τον Έλληνα. Μην τον εγκαταλείψουµε σε αυτόν
τον φεντεραλισµό που έρχεται τρέχοντας κατά πάνω µας.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα των Ανεξάρτητων Ελλήνων)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούµε και
εµείς.
Το λόγο έχει ο κ. Τριαντάφυλλος.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συζητούµε σήµερα ένα νοµοσχέδιο που κατά γενική οµολογία αφορά ένα ζή-
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τηµα-κλειδί για την έξοδο της ελληνικής κοινωνίας από την κρίση.
Φυσικά, αυτό είναι η ανάπτυξη.
Στην Ελλάδα για πολλά χρόνια εφαρµόστηκαν πολιτικές που
οδηγούσαν στη µεγέθυνση αλλά όχι στην ανάπτυξη, µε έµφαση
στην ποσότητα και στο εύκολο. Αυτή η µεγέθυνση είχε ως αποτέλεσµα µια «φούσκα» ευηµερίας, η οποία έσκασε και αντικρίσαµε τα χάος όταν ξέσπασε η οικονοµική κρίση και σταµάτησαν
τα δανεικά. Αυτή είναι η πραγµατικότητα.
Η Ελλάδα είχε µπει σε ύφεση και µάλιστα βαθιά, πολύ πριν
έρθει η τρόικα την άνοιξη του 2010, διότι είχε αποτύχει το αναπτυξιακό πρότυπο που βασιζόταν σε µεγάλο εξωτερικό δανεισµό, σε περισσότερες προσλήψεις, σε ραγδαίες αυξήσεις τιµών,
προϊόντων και υπηρεσιών, σε µισθολογικές –αλλά και όχι µόνοαναπροσαρµογές προς τα πάνω. Ταυτόχρονα όµως υπήρξε καθηµερινή µείωση της αγοραστικής δύναµης εργαζοµένων και
συνταξιούχων. Και αυτή η αποτυχία ήταν η κύρια αιτία της ύφεσης. Για αυτόν το λόγο, αναχρονιστικές πολιτικές που κάποιοι
επιθυµούν να επαναφέρουν ακόµα και τώρα, µετά τα όσα έχουν
γίνει, είναι βέβαιο ότι θα επιδεινώσουν την ύφεση και θα αποµακρύνουν κάθε ελπίδα για ανάπτυξη. Το ζητούµενο σήµερα είναι
να ανακτήσουµε την αξιοπιστία µας και να επιδιώξουµε το πάντρεµα µιας δηµοσιονοµικής προσαρµογής µε την οικονοµική
ανάπτυξη µέσω επενδύσεων, τόσο ιδιωτικών όσο και δηµοσίων.
Εδώ και καιρό έχει διατυπωθεί η άποψη, που νοµίζω ότι υπερκαλύπτει τις ανάγκες, τόσο της πολιτικής όσο και της κοινωνικής
και οικονοµικής συγκυρίας, που υποστηρίζει ότι απαιτείται η διαµόρφωση ενός εθνικού αναπτυξιακού προτύπου µε τη µορφή
ενός δεκαετούς προγράµµατος ανάπτυξης και προσαρµογής
της ελληνικής οικονοµίας, µε άξονες την παραγωγική ανασυγκρότηση, την εξωστρέφεια, τις µεταρρυθµίσεις, τη δηµοσιονοµική προσαρµογή αλλά και την κοινωνική δικαιοσύνη.
Το πρόγραµµα αυτό, το οποίο πρέπει να εκπονηθεί και να παρακολουθείται από µία ελληνική διακοµµατική οµάδα έργου,
µπορεί να προταθεί στους εταίρους µας και πρέπει να έχει σκοπό
να αντικαταστήσει την τρέχουσα συµφωνία και το µείγµα πολιτικής που εφαρµόζεται σήµερα. Ανάπτυξη χωρίς ένα δικό µας
εθνικό µη επιβαλλόµενο σχέδιο ανάτασης δεν πρόκειται να έρθει.
Η ανάπτυξη δεν επιβάλλεται, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αλλά
καλλιεργείται και προκύπτει.
Είναι σαφές ότι η εθνική µας προτεραιότητα πρέπει να εστιάσει στους εµπορεύσιµους µε τη διεθνή κοινότητα κλάδους, οι
οποίοι είχαν ένα πολύ µικρό ποσοστό της συνολικής παραγωγής.
Επί χρόνια εστιάσαµε την ανάπτυξη σε σηµαντικούς κλάδους,
που όµως δεν απέκτησαν δυναµική και δεν συνεισέφεραν µε τον
τρόπο που είχε ανάγκη η ελληνική οικονοµία. Η ανάπτυξη που
ευαγγελιζόµαστε και χρειαζόµαστε, θέλει στόχο, σχέδιο, χρονοδιάγραµµα, µηχανισµούς και εργαλεία που θα λειτουργήσουν
διαφορετικά από ό,τι στο παρελθόν. Αυτό έχει γίνει πλέον κατανοητό.
Η πυξίδα της ανάπτυξης αλλάζει πορεία. Ο δηµόσιος τοµέας
δεν είναι πλέον ο εθνικός αυτοσκοπός. Οι νέοι άνθρωποι και ο
εξωστρεφής ιδιωτικός τοµέας είναι οι δυνάµεις της νέας εποχής.
Η Ελλάδα εδώ και δεκαετίες έχει κάνει σηµαντικές αλλά όχι
ολοκληρωµένες και συστηµατικές προσπάθειες σε τοµείς µε
συγκριτικά πλεονεκτήµατα, όπως είναι ο τουρισµός, η ενέργεια,
η ναυτιλία, η αγροτική παραγωγή. Δεν είναι οι µόνοι τοµείς. Και
είναι σαφές ότι λειτουργήσαµε κατά κανόνα µε τρόπο επιφανειακό, χωρίς µακροχρόνιο σχεδιασµό και µε περιορισµένα αποτελέσµατα.
Η προσέλκυση επενδύσεων δεν είναι µία στατική πολιτική.
Απαιτεί συνεχείς προσαρµογές στο απαιτητικό πλαίσιο του διεθνούς ανταγωνισµού και της κρίσης. Η προσέλκυση µεγάλων
επενδύσεων και η δηµιουργία χιλιάδων νέων θέσεων εργασίας
απαιτούν κίνητρα. Δεν γίνεται να µιλάµε για ανάπτυξη µε υψηλούς, ληστρικούς ενδεχοµένως, φορολογικούς συντελεστές.
Πρέπει να δαµάσουµε τα ταµπού µας και να αφήσουµε πίσω παρωχηµένες αντιλήψεις και ιδεοληψίες. Πρέπει να στραφούµε σε
χαµηλούς φορολογικούς συντελεστές, παραδείγµατος χάριν
10%, για τις επενδύσεις υψηλού κόστους και σηµαντικής έντασης εργασίας µε ταυτόχρονη υποχρεωτική διατήρηση των θέσεων απασχόλησης για µία πενταετία.
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Η ανάπτυξη στην Ελλάδα περνάει µέσα από την καινοτοµία,
την αξιοποίηση των φυσικών πόρων, από τη µείωση της γραφειοκρατίας, την απλοποίηση και το κούρεµα των δεκάδων νοµοθετικών ρυθµίσεων, την καταπολέµηση της διαφθοράς. Πρέπει να
αλλάξει ριζικά ο τρόπος επιδότησης των µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων καινοτοµίας. Οι νέοι άνθρωποι δεν γίνεται να συνεχίσουν να πνίγονται ανάµεσα στη γραφειοκρατία και στους τόκους
των δανείων. Ας δούµε ένα νέο µοντέλο που θα λειτουργεί για
την ενίσχυσή τους µέσα από εταιρείες επενδυτικών κεφαλαίων.
Το βάρος της επένδυσης πρέπει να το σηκώνουν ιδιωτικά κεφάλαια και επενδυτές µε ελεγχόµενη κρατική ενίσχυση, ενώ οι κερδοφόρες επενδύσεις θα πρέπει να επιστρέφουν κατόπιν ένα
µέρος της επιδότησης στο κράτος.
Κύριε Υπουργέ, είναι γνωστό ότι η µικροµεσαία επιχείρηση και
ο ελεύθερος επαγγελµατίας αποτελεί την καρδιά της ευρωπαϊκής αλλά και της ελληνικής οικονοµίας. Ειδικά στην Ελλάδα οι
επιχειρήσεις µε λιγότερο από εκατό άτοµα προσωπικό αντιπροσωπεύουν πάνω από το 99% του συνόλου των επιχειρήσεων και
απασχολούν τα 2/3 περίπου του εργατικού δυναµικού στο δευτερογενή και τριτογενή τοµέα.
Με αυτά τα δεδοµένα είναι προφανές ότι κάθε στρατηγική εξόδου από την κρίση πρέπει απαραίτητα να περνάει µέσα από τη
στήριξη και την ενδυνάµωση της µικροµεσαίας επιχειρηµατικότητας. Στο πλαίσιο αυτό είναι απαραίτητο να δοθεί άµεση προτεραιότητα σε τρεις τοµείς: Πρώτον, στην ολοκλήρωση του
προγράµµατος ανακεφαλαιοποίησης των ελληνικών τραπεζών.
Εάν θέλουµε ρευστότητα και ανάκαµψη, θα πρέπει η εκκρεµότητα αυτή να λήξει. Δεύτερον, εξίσου σηµαντική προτεραιότητα
είναι η αποτελεσµατικότερη αξιοποίηση µιας σειράς χρηµατοδοτικών εργαλείων µε ιδιαίτερη έµφαση στους µηχανισµούς της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Τρίτον, η αναστροφή του κλίµατος ύφεσης υπό προϋποθέσεις µπορεί να προέλθει από την αποτελεσµατικότερη, αυτήν
τη φορά, χρήση των νέων αν και µειωµένων διαρθρωτικών πόρων
µέσα από στοχευµένες και πολλαπλασιαστικού χαρακτήρα παρεµβάσεις σε τοµείς που παρουσιάζουν µέγιστη προστιθέµενη
αξία για τη χώρα. Βασική στρατηγική επιδίωξη αποτελούν φυσικά
η δίκαιη ανάπτυξη, η δηµιουργία θέσεων απασχόλησης και η
αποκατάσταση της δοκιµασµένης από την κρίση κοινωνικής συνοχής.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, είναι σε ορθή -κατά την άποψή
µου- κατεύθυνση το νοµοσχέδιο και σωστή η επιλογή για τη δηµιουργία ενός κέντρου υποδοχής επενδυτών στρατηγικών επενδύσεων µέσω της αντίστοιχης Γενικής Γραµµατείας, αλλά καλό
είναι προχωράµε σε νέες δοµές έχοντας πρώτα ξεκαθαρίσει το
τοπίο στις ήδη υπάρχοντες. Υπάρχει το «Invest in Greece» και
καλό είναι να ξεκαθαριστεί ο ρόλος και η χρησιµότητά του,
ούτως ώστε να µην υπάρχει επικάλυψη και αντίφαση αλλά συµπληρωµατικότητα και εξορθολογισµός. Είναι σηµαντικό να καταστεί πιο ευκρινές, και πιο απτό καλύτερα, το θέµα της σύνδεσης
της ένταξης ενός επενδυτικού σχεδίου και της απασχόλησης, δηλαδή να υπάρχουν οι κατάλληλες δεσµεύσεις και διασφαλίσεις
για την πρόβλεψη διατήρησης των θέσεων εργασίας. Το ότι αλλάζουν επίσης τα όρια και το πλαφόν της ένταξης των επιχειρήσεων και µε µικρότερο προϋπολογισµό είναι σηµαντικό και προς
τη σωστή κατεύθυνση.
Συµπερασµατικά, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, προκειµένου
να καταστεί η χώρα τόπος προσέλκυσης επενδύσεων, απαιτείται
η υλοποίηση µιας συνολικής πολιτικής, που θα προβλέπει τη µείωση της άµεσης και έµµεσης φορολογίας των επιχειρήσεων σε
ανταγωνιστικά επίπεδα µε αυτά των γειτονικών µας χωρών, σταθερό φορολογικό σύστηµα τουλάχιστον για µία δεκαετία, µείωση
των εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφορών καθώς και ενίσχυση
µέσω του τραπεζικού συστήµατος της ρευστότητας στην αγορά,
που αυτήν τη στιγµή αποτελεί τον υπ’ αριθµόν ένα ανασταλτικό
παράγοντα για τη δηµιουργία επενδύσεων.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Σας ευχαριστούµε
κι εµείς.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ (Υφυπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων): Κύριε
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Πρόεδρε, µπορώ να έχω το λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Βεβαίως µπορείτε,
διότι είστε σύντοµος, κύριε Υπουργέ, κι έτσι διευκολύνετε κι
εµάς.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ (Υφυπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων): Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Κύριε συνάδελφε, για δύο θέµατα που θέσατε θα ήθελα να
δώσω πολύ σύντοµες απαντήσεις.
Κατ’ αρχάς, η εταιρεία «Επενδύστε στην Ελλάδα» και η Γενική
Γραµµατεία Στρατηγικών Επενδύσεων θα έχουν την εξής σχέση:
Η εταιρεία θα είναι αυτή που θα έχει την ευθύνη για την προσέλκυση επενδύσεων και για τη σχέση µε τον επενδυτή. Τη σχέση
µε το κράτος την αναλαµβάνει η Γενική Γραµµατεία Στρατηγικών
Επενδύσεων, που θα είναι ο µόνος φορέας του κράτους, ο
οποίος πλέον θα διαχειρίζεται για λογαριασµό της «Invest in
Greece» και των επενδυτών που έχει προσελκύσει η «Invest in
Greece» την αδειοδοτική διαδικασία. Η διασύνδεση, λοιπόν, του
ιδιωτικού και του δηµόσιου τοµέα γίνεται εντός του περιβάλλοντος του Υπουργείου Ανάπτυξης και αυτό βελτιστοποιεί τις συνέργειες και το αποτέλεσµα.
Σχετικά µε τις θέσεις εργασίας, πρώτον, υπογράψαµε πριν
από σύντοµο χρονικό διάστηµα υπουργική απόφαση για τον
έλεγχο των µακροχρόνιων υποχρεώσεων των εταιρειών που στηρίχθηκαν µε τον αναπτυξιακό νόµο. Ελέγχουµε πλέον µε συγκεκριµένο µηχανισµό ότι πράγµατι τηρούν τις θέσεις εργασίας που
προβλέπεται και σε αντίθετη περίπτωση επιβάλλουµε τα νόµιµα
πρόστιµα.
Ως προς τις στρατηγικές επενδύσεις αποδεχθήκαµε µία τροπολογία της ΔΗΜΑΡ η οποία ήταν στη σωστή κατεύθυνση και το
αυτοτελές Γραφείο Επιθεώρησης Ιδιωτικών Επενδύσεων θα έχει
και την αρµοδιότητα να ελέγχει ότι οι στρατηγικές επενδύσεις
που εντάχθηκαν στη διαδικασία του fast track πράγµατι δηµιουργούν και τηρούν τις θέσεις εργασίας που υποσχέθηκαν.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούµε κι
εµείς.
Το λόγο έχει ο κ. Νταβλούρος για επτά λεπτά.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΤΑΒΛΟΥΡΟΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επιτρέψτε µου να εκφράσω την
ανακούφισή µου για την εξέλιξη που είχε η υπόθεση του νεαρού
συµπατριώτη µου από την Πάτρα που για λόγους έκτακτης και
απρόβλεπτης δυσµενούς εξέλιξης της υγείας του έπρεπε να µεταφερθεί κατεπειγόντως στο εξωτερικό γιατί βρισκόταν σε
άµεσο κίνδυνο η ζωή του.
Ευθύς ως ενηµερώθηκε ο Πρωθυπουργός µε την παρέµβασή
του έδωσε άµεση λύση διαθέτοντας και το πρωθυπουργικό αεροσκάφος για τη µεταφορά του παιδιού αυτού. Εκφράζουµε την
ανακούφισή µας. Αισθάνοµαι χρέος να αναφέρω αυτό το γεγονός στην Αίθουσα της Ολοµέλειας.
Κύριε Υπουργέ, σε ό,τι αφορά το θέµα µας, θέλω να πω ότι
στην Αίθουσα αυτήν φαίνεται ότι η έννοια της ανάπτυξης, ανάλογα µε το χώρο, τον οποίο αντιπροσωπεύει ο καθένας από
όσους παρέλασαν εδώ, είτε ως εισηγητές, οµιλητές, έχει διαφορετική εννοιολογία.
Για τους εκπροσώπους της Αντιπολίτευσης φαίνεται ότι η ανάπτυξη εννοείται η διατήρηση αυτών των δηµόσιων έργων που
µέχρι σήµερα είχαν στοιχειώσει και παρέµειναν χωρίς εξέλιξη,
χωρίς προοπτική. Τους ικανοποιεί φαίνεται να συνεχίζουν να καθίστανται καταφύγιο, είτε νυχτερίδων είτε παράνοµων µεταναστών.
Κύριε Υπουργέ, είναι πολύ εύγλωττος ο τίτλος –θα έλεγα- του
νοµοσχεδίου, το οποίο εισάγεται προς ψήφιση. Διαµορφώνεται
ένα φιλικό περιβάλλον, επιτέλους, για την ανάπτυξη σε αυτόν τον
τόπο.
Τούτο, διότι µε τη νοµοθετική σας πρωτοβουλία επιδιώκεται η
αναµόρφωση του νοµοθετικού πλαισίου που διέπει τις στρατηγικές και ιδιωτικές επενδύσεις στη χώρα µας. Επιδιώκεται η δηµιουργία θέσεων εργασίας, αυτό δηλαδή που σήµερα αποτελεί
το µείζον ζητούµενο των συµπολιτών µας.
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Οι παρεµβάσεις σας για επιτάχυνση των διαδικασιών, παροχή
φορολογικών κινήτρων, θεσµοθέτηση της Γενικής Γραµµατείας
και του Τµήµατος Επιθεώρησης Ιδιωτικών Επενδύσεων βρίσκονται στη σωστή κατεύθυνση.
Πιστεύουµε ότι µε αυτόν τον ευέλικτο µηχανισµό που εµποδίζει και σταµατάει πλέον τον κατακερµατισµό του µηχανισµού
αδειοδότησης ελέγχου και εποπτείας αυτών των έργων θα διαµορφωθεί το κατάλληλο περιβάλλον, έτσι ώστε µε ταχύτητα και
αποτελεσµατικότητα να υπάρξει εκείνο το περιβάλλον που αποτελεί ζητούµενο για κάθε ντόπιο ή ξένο επενδυτή.
Βεβαίως, ακούσαµε τοποθετήσεις που έδωσαν την εντύπωση
ότι µάλλον αντί να προσφέρουν ικανοποίηση -µιας και επιτέλους
φαίνεται να ξεκινούν τα µεγάλα έργα στους οδικούς άξονες και
στην αξιοποίηση της δηµόσιας περιουσίας- προσπαθώντας να
δηµιουργήσουν και εκεί εντυπώσεις αρνητικές, στο πλαίσιο της
σταθερής τακτικής τους να προβλέπουν τη διατήρηση του τέλµατος και της καταστροφολογίας, εκπρόσωποι των κοµµάτων
της Αντιπολίτευσης εναντιώθηκαν ακόµη και σε αυτήν την προοπτική.
Δεν µπορεί κανείς εύκολα να παρακολουθήσει το συλλογισµό
τους, εκτός εάν κάνει παραδεκτό ότι η τοποθέτησή τους είναι
συνεπής προς τις ιδεολογικές τους αγκυλώσεις, είτε αυτές συναρτώνται µε το λεγόµενο «σοσιαλιστικό πρότυπο» είτε µε την
τροµολαγνία της ξενοφοβίας που εκφράζεται από τους εκπροσώπους του άλλου άκρου.
Ως εκ τούτου, το νοµοσχέδιο το οποίο εισάγετε, κύριε Υπουργέ, είναι στη σωστή κατεύθυνση. Για το λόγο αυτόν, θα µας βρει
σύµφωνους και θα το υπερψηφίσουµε.
Βεβαίως πρέπει να λάβουµε όλοι υπ’ όψιν ότι ίσως είναι η ώρα
να προχωρήσουµε στη νοµοθέτηση ενός θεσµικού πλαισίου ανασυγκρότησης της χώρας που θα αποτελέσει σηµείο αναφοράς
και προσέλκυσης ντόπιων και ξένων επενδυτών.
Την ώρα που η Κυβέρνησή µας πασχίζει να βγάλει την οικονοµία από το τέλµα και την ύφεση παίρνοντας νοµοθετικές πρωτοβουλίες που ενισχύουν την ανάπτυξη και καταπολεµούν την
ανεργία, ακούµε θέσεις και απόψεις που εκφράστηκαν από τα
κόµµατα της Μείζονος αλλά και της Ελάσσονος Αντιπολίτευσης.
Το ΚΚΕ, βέβαια, συνεπές προς την ιδεολογική του γραµµή εξέφρασε την άποψη ότι ο δρόµος της ανάπτυξης δεν µπορεί να
είναι άλλος από αυτόν του σοσιαλισµού, παραβλέποντας, βέβαια, ότι αυτό το µοντέλο της οικονοµικής ανάπτυξης έχει παγκοσµίως καταδικαστεί και όσοι επιµένουν να το υπερασπίζουν
αποτελούν πολιτικά απολιθώµατα.
Στον αντίποδα αυτής της σοσιαλιστικής επιλογής βρίσκεται το
οµιχλώδες τοπίο, το οποίο εκφράζεται µε «τους συµπέθερους»,
όπως εύγλωττα αναφέρθηκαν εκπρόσωποι άλλων κοµµάτων.
Το ΣΥΡΙΖΑ και οι Ανεξάρτητοι Έλληνες, αφού κάνουν τις διαπιστώσεις τους –λες και εµείς τις αγνοούµε- χωρίς, βεβαίως, να
κάνουν την ελάχιστη πρόταση, εξαντλούνται σε δηλώσεις, όπως
αυτές οι ανεπανάληπτες –θα έλεγα- διά στόµατος του Αρχηγού
τους κ. Τσίπρα, που αποκαλεί οποιονδήποτε µελλοντικό επενδυτή στον τόπο µας είτε «διεθνή πειρατή» είτε «διεθνές λαµόγιο».
Εάν νοµίζουν ότι µε τον τρόπο αυτόν προσφέρουν υπηρεσία
στον τόπο και προάγουν την προοπτική της πατρίδας µας, ας
βγουν επιτέλους να µας πουν ότι αυτή είναι η στρατηγική την
οποία εγγυώνται αύριο ως –οι ίδιοι πιστεύουν- κυβερνώντες και
ότι θα προσφέρουν προοπτική στην πατρίδα µας.
Το ζητούµενο είναι: Τι επιδιώκετε, κύριοι; Νοµίζετε ότι προάγετε το συµφέρον του τόπου µε αυτή την τακτική σας; Μέχρι
πότε ο λαϊκισµός θα αποτελεί το στοιχείο που θα χαρακτηρίζει
τον πολιτικό σας λόγο; Έχετε και θεσµικό αλλά κυρίως εθνικό
χρέος να στηρίξετε την προσπάθεια του τόπου, αλλιώς βγείτε
καθαρά και πείτε στους χιλιάδες νέους ανέργους ότι απλά χάριν
των πολιτικών σας επιδιώξεων και του λαϊκισµού σας τους δουλεύετε ψιλό γαζί.
Κύριε Υπουργέ, η Κυβέρνησή µας οφείλει να πορευθεί αταλάντευτα και αποτελεσµατικά εµπρός, µε εξωστρέφεια και αυτοπεποίθηση. Ο λαός αντιλαµβάνεται και στηρίζει την προσπάθειά µας. Όταν έρθει η ώρα, να είστε σίγουροι ότι θα δώσει
απάντηση στους µάντεις της καταστροφής. Εµείς οφείλουµε να
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τους αποκαλύψουµε.
Την ώρα που εκατοµµύρια άνεργοι µένουν στην ανεργία, οφείλουµε να τους θυµίσουµε ποιοι ευθύνονται για την καταστροφή
κάθε παραγωγικής δραστηριότητας και την αποτροπή προσέλκυσης δηµόσιων επενδύσεων.
Πρέπει να τους θυµίσουµε τις στρατηγικές, τις οποίες διαχρονικά ακολούθησαν όταν εφορµούσαν σε κάθε παραγωγική µονάδα και επέβαλαν αυτήν τη δική τους λογική, τη λογική της
δικτατορίας του προλεταριάτου.
Αυτοί αποφάσιζαν πότε θα ανοίξει ένα εργοστάσιο και το πότε
θα κλείσει. Όποτε έκριναν σκόπιµο, εισέβαλλαν και εµπόδιζαν
την κάθοδο επισκεπτών τουριστών στον τόπο για να αφήσουν τα
χρήµατά τους. Είναι και τόσα άλλα που ο χρόνος δεν µου επιτρέπει να αναφέρω.
Οφείλουµε να δηλώσουµε ότι η επιχειρηµατικότητα και το κεφάλαιο δεν µπορεί πλέον να θεωρούνται δαιµονοποιηµένες έννοιες. Σε ένα κόσµο που αλλάζει, εµείς δεν µπορούµε να παραµένουµε σε αντιλήψεις κρατισµού που µας οδήγησαν µέχρι εδώ.
Θα δώσουµε κίνητρα σε κάθε παραγωγική διαδικασία. Θα καταστήσουµε σαφές ότι θα εφαρµοστεί η νοµιµότητα και δεν θα
γίνουν ανεκτές συµπεριφορές που στραγγαλίζουν επενδύσεις
και δίνουν αρνητικά µηνύµατα µέσα και έξω από τη χώρα µας.
Θα ενισχύσουµε τη ρευστότητα της αγοράς µε την άµεση ανακεφαλαιοποίηση…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ολοκληρώστε, σας
παρακαλώ, κύριε συνάδελφε.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΤΑΒΛΟΥΡΟΣ: Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε.
…των τραπεζών, κύριε Υπουργέ, κάτω, όµως, από όρους που
να διασφαλίζουν ότι τα χρήµατα του ελληνικού λαού, τα οποία
θα διατεθούν για την ανακεφαλαιοποίηση, θα πάνε αποκλειστικά
και µόνο για την ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας.
Πρέπει να θέσουµε και να θεσµοθετήσουµε ένα σταθερό φορολογικό σύστηµα. Πρέπει να ενισχύσουµε, αυτό ήδη σήµερα
κάνουµε, να προασπιστούµε την πολιτική σταθερότητα του
τόπου µας, διότι σε αντίθετη περίπτωση η κοινωνία δεν πρόκειται
να µας ανεχτεί, αν µείνουµε σε αγκυλώσεις του παρελθόντος.
Άκουσα µε ικανοποίηση τον Υπουργό να αναφέρεται στην επανεκκίνηση των µεγάλων οδικών αξόνων.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Παρακαλώ, κύριε συνάδελφε, ακούστε λίγο. Κάντε µία προσπάθεια να τελειώσετε.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΤΑΒΛΟΥΡΟΣ: Τελειώνω αµέσως, κύριε Πρόεδρε. Θέλω την άδειά σας για µισό λεπτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Βλέπετε την ώρα,
βλέπετε την κόπωση που υπάρχει.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΤΑΒΛΟΥΡΟΣ: Θέλω απλώς να εκφράσω την
ευαρέσκειά µου για την ένταξη στον αναπτυξιακό νόµο του αυτοκινητοδρόµιου Πάτρας, ένα έργο που είναι επένδυση εκατό
εκατοµµυρίων ευρώ, το οποίο κάποιοι προσπάθησαν να µηδενίσουν ή ακόµη και να λοιδορήσουν, δυστυχώς, και εκπρόσωποι
πολιτικών κοµµάτων, Αχαιοί Βουλευτές, µε τη λογική «όλα τα είχαµε, το αυτοκινητοδρόµιο µας µάρανε». Ξεχνούν, όµως, ότι
είναι οκτακόσιες θέσεις εργασίας και αποτελεί αυτό το έργο έναν
πόλο ανάπτυξης τουριστικής και γενικότερα οικονοµικής της περιοχής µας.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Το λόγο έχει ο κ. Λοβέρδος.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Κύριε Υπουργέ, δεν είστε αρµόδιος,
αλλά θα σας παρακαλούσα να µεταφέρετε στον αρµόδιο
Υπουργό και στους συνεργάτες του ότι καλείται η Εθνική Αντιπροσωπεία να εγκρίνει ένα κείµενο κατά βάση αναπτυξιακό σύµφωνα µε τον ίδιο και τους στόχους του, αλλά όσοι έχουµε µια
εµπειρία από την εφαρµογή των αναπτυξιακών νόµων, πολύ
άνετα µπορούµε να σας πούµε ότι ο µόνος αναπτυξιακός νόµος,
ο οποίος απέδωσε πραγµατικά πολύ µεγάλα αποτελέσµατα, ήταν
ο δισέλιδος αναπτυξιακός νόµος του 1953.
Από τη δεκαετία του 1980 ψηφίζουµε και ξαναψηφίζουµε -και
λόγω της αλλαγής των Υπουργών ψηφίζουµε και µε συχνότητα
µεγαλύτερη της αλλαγής των κυβερνήσεων- αναπτυξιακούς νόµους που δεν προσφέρουν, πρώτον, γιατί δεν εφαρµόζονται και,
δεύτερον, γιατί όπως και να ρυθµίσουν τα θέµατα, γεννούν µε
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τα δεδοµένα της ελληνικής Δηµόσιας Διοίκησης, γραφειοκρατία,
καθυστερήσεις και διαφθορά.
Ήταν ελπιδοφόρο ένα µήνυµα από τον κ. Χατζηδάκη το καλοκαίρι, ότι αντί γι’ αυτόν τον τύπο δουλειάς, θα επέλεγε να συνοδεύεται η έγκριση ορισµένων προγραµµάτων επιχειρήσεων από
φοροαπαλλαγές και εισφοροαπαλλαγές. Αυτό ήταν καλό, ήταν
προοδευτικό, ήταν γρήγορο. Στην πορεία αυτό στράβωσε, άλλαξε, πάλι έγιναν παρεµβάσεις για µία ελπιδοφόρα δήθεν πορεία
µε αναπτυξιακό νόµο. Η πρώτη αµφισβήτηση που γεννιέται σε
κάποιον που ίσως καταλαβαίνει καλύτερα, είναι όταν διαβάζει
στην πρώτη δεκάδα, ενδεκάδα, δωδεκάδα των άρθρων του σχεδίου, την ίδρυση της Γενικής Διεύθυνσης –παρακαλώ- Στρατηγικών Επενδύσεων. Ευχαριστούµε πάρα πολύ! Λίγες εβδοµάδες
µετά την ψηφοφορία για την ίδρυση της Γενικής Γραµµατείας
Συντονισµού του Κυβερνητικού Έργου, λίγες µέρες µετά την
ίδρυση Γενικού Γραµµατέα στο άλφα, στο βήτα ή στο γάµµα
Υπουργείο.
Ποια µέθοδος δουλειάς είναι αυτή που πέτυχε τόσο πολύ τις
προηγούµενες δεκαετίες; Όπου έχω ένα πρόβληµα, ιδρύω µια
Γενική Γραµµατεία ή µία Γενική Διεύθυνση, µια διοικητική µονάδα. Ποια εµπειρία πλούσια σε θετικά αποτελέσµατα τόσο πολύ
σας κάνει ως Νέα Δηµοκρατία να αγαπάτε αυτήν την τακτική,
που ποτέ δεν απέδωσε τίποτα, όποιος και αν τη µεταχειρίστηκε;
Θυµάµαι παραδείγµατα, ειδικά στον τοµέα της ανάπτυξης,
πολλά. Και για να µη θεωρείτε ότι κάνω µια µικρόκαρδη πολιτική,
να θυµηθώ τη Γενική Γραµµατεία Επενδύσεων επί κυβερνήσεως
Σηµίτη. Τι προσφέρει µια διοικητική µονάδα µέσα στη δαιδαλώδη
κατάσταση της γραφειοκρατίας; Τίποτα, κύριε Υπουργέ. Είναι
παλαιό πρότυπο δουλειάς.
Εγώ θα έλεγα ότι µπρος τον κόπο να κάνετε τούτα τα καινούργια, ας εφαρµόζατε τον προηγούµενο νόµο. Θα ήταν πολύ καλύτερο. Αλλά η χώρα δεν χρειάζεται αυτά. Χρειάζεται ριζοσπαστική
παρέµβαση: Να το δείτε αλλιώς και δεν το βλέπετε. Υπάρχει η
πεπατηµένη, η δηµαγωγία γύρω από ένα νέο αναπτυξιακό νόµο
και η γραφειοκρατική προσέγγιση, δηλαδή «φτιάξε υπηρεσίες».
Μέχρι να τις φτιάξεις, µέχρι να λειτουργήσουν, µε τη µέθοδο
δουλειάς που στηρίζεται κατά βάση στην άρνηση και στη θετική
ανταπόκριση µε προϋποθέσεις άλλες, της διαφθοράς πολλές
φορές, µε αυτήν τη σκέψη, κύριε Υπουργέ, δεν προχωράει. Δεν
προχώρησε πολλές δεκαετίες, ούτε και τώρα θα προχωρήσει.
Χρειάζεστε έξυπνες ιδέες, µικρότερες στοχεύσεις και λιγότερα λόγια, κάτι σαν το άρθρο 6, νοµίζω, όπου συνδυάζετε τη
βίζα πέντε ετών µε την απόκτηση ακίνητης περιουσίας 300.000
ευρώ και άνω. Έχω την τιµή να το έχω προτείνει σε πρόταση
νόµου, η οποία θα έρθει στην εθνική αντιπροσωπεία τις επόµενες
µέρες, αυτό το µέτρο και µε µεγάλη ικανοποίηση το είδα στο
σχέδιο νόµου. Λέω, ναι, σε αυτά, όχι, όµως, κύριε Υπουργέ, σε
όσα µέχρι τώρα πολλές φορές δοκίµασε η ελληνική δηµοκρατία
και όλα απέτυχαν. Είναι πρόφαση αναπτυξιακής πολιτικής, ουσία
σχεδόν τίποτε.
Τι χρειάζεται µία οικονοµία σήµερα; Συµφωνώ µε τον συνάδελφο Σταθάκη, που το πρωί µίλησε για τη γραφειοκρατία ως εµπόδιο της ανάπτυξης. Και θεωρώ αυτό το θέµα, κύριε Υπουργέ,
θέµα αρχής, νούµερο ένα θέµα σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη. Αν
έχουµε δίκιο όσοι σκεφτόµαστε έτσι, τότε θα έπρεπε να υπογραµµίζουµε µαζί ότι απευθυνόµαστε σε µία οικονοµία που στο 95%
της δεν δουλεύει σε συνθήκες κανονικότητας. Χρωστούν όλοι,
είτε χρωστούν φόρους είτε φόρους µισθωτών υπηρεσιών είτε εισφορές. Όταν απευθύνεσαι σε µία οικονοµία που 95% του µέρους της λειτουργεί σε συνθήκες αντικανονικότητας, δεν της
απευθύνεις µέτρα που σχετίζονται µε µία λειτουργούσα οικονοµία
σε πεδίο κανονικότητας, είσαι εκτός θέµατος αν το κάνεις αυτό.
Λόγου χάριν, η ανακοίνωση τον Ιανουάριο του προγράµµατος
ΕΤΕΑΝ απευθύνεται σε µη ευθύνουσες επιχειρήσεις. Πού θα τις
βρείτε; Όλη η χώρα είναι γεµάτη -και όλων µας οι εκλογικές περιφέρειες- από ανθρώπους που χρειάζονται την αρωγή της πολιτείας σε αναπτυξιακή κατεύθυνση για να ξεχρεώνουν. Όταν
απευθύνεσαι σε αυτήν την οικονοµία, της απευθύνεσαι σαν να
µιλάς σε µία ευνοµούµενη, αναπτυξιακή βάση της ελληνικής οικονοµίας; Αν το κάνεις αυτό, είσαι απολύτως λάθος και φοβάσαι
να δεις την αλήθεια κατά µέτωπο.
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Τι θα µπορούσε να γίνει, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι; Ανέφερα επαινώντας το άρθρο 6. Υπάρχουν και άλλα µέτρα σε
αυτήν την κατεύθυνση που συζητούνται αλλά δεν αποφασίζονται.
Μαθαίνουµε ότι έχετε έτοιµο ένα σχέδιο νόµου για τα εικονικά
τιµολόγια από τον Οκτώβριο. Πότε θα έρθει αυτό στη Βουλή;
Ποτέ; Σε λίγο καιρό δεν θα το έχει κανένας ανάγκη. Σε λίγο καιρό
δεν θα υπάρχουν περιπτώσεις που θα µπορούσαν να υπαχθούν
µε συµβιβασµό εκεί.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, ακόµη ισχύει το τραγικό µε ανώνυµη καταγγελία να µπλοκάρουν όλοι οι λογαριασµοί µιας επιχείρησης. Η διαλεύκανση να παίρνει πέντε, έξι, επτά χρόνια και
η εταιρεία φυσικά από τον πρώτο, δεύτερο χρόνο να έχει κλείσει.
Αυτό γιατί δεν αλλάζει; Πόσο θα κόστιζε στον κρατικό προϋπολογισµό; Μηδέν.
Άλλα µέτρα σε αυτήν την κατεύθυνση είναι πολλά. Οι πτωχεύσαντες επιχειρηµατίες είναι «κόκκινοι» στις τράπεζες, δεν θα δανειοδοτηθούν. Γιατί καταδικάζονται σε οικονοµικό θάνατο και
µόνο στην Ελλάδα δεν έχουν δεύτερη ευκαιρία; Όχι για να δανειοδοτηθούν, δεν πρόκειται -ο καθένας κουβαλάει το ιστορικό
του- αλλά να δώσουν µια ακόµη µάχη. Γιατί καθυστερείτε να πάρετε τέτοια µέτρα;
Είναι δυνατόν, όταν ξέρεις ποια είναι η ακριβής ακτινογραφία
της οικονοµίας σου, εσύ να κάνεις ότι δεν καταλαβαίνεις; Είναι
δυνατόν -κυρίες και κύριοι Βουλευτές, αυτό δεν ξέρω αν είναι
ακόµη έτσι, αλλά πριν από δύο-τρεις εβδοµάδες το ποσό που θα
σας πω ήταν ακριβές- να παλεύεις να πάρεις τα 6, 6,5 ή 7 δισεκατοµµύρια που από 31 Μαρτίου θα είχαν καταβληθεί για επιστροφές ΦΠΑ και εξόφληση επιχειρήσεων που έχουν παράσχει
προµήθεια έργου ή υπηρεσιών στο δηµόσιο; Αυτά καθυστέρησαν λόγω εκλογών. Από αυτά πήραµε 1.100.000.000 ευρώ. Πριν
από τρεις εβδοµάδες είχαν προωθηθεί στην αγορά 100.000.000.
Όταν δεν κάνεις τη δουλειά σου, όταν απευθύνεσαι σε µια οικονοµία που λειτουργεί αντικανονικά –ξαναλέω- σαν να µην καταλαβαίνεις τι σου συµβαίνει, τότε είναι απολύτως φανερό -και
µε αυτό ολοκληρώνω- ότι δεν υπάρχει καµµία δυνατότητα να µειώσεις την ύφεση.
Δεν δίνεις αντί ύφεσης αυτό. Και αυτό µετατρέπεται σε µέτρα.
Ένα πρελούδιο της συζήτησης αυτής, κυρίες και κύριοι Βουλευτές -και µε αυτό ολοκληρώνω- έχουµε τώρα µε την απόπειρα
να αντικατασταθεί εκ νέου το «χαράτσι» µε κάτι προσωρινό –λέειαντ’ αυτού, το οποίο το αντικατέστησε µε οδυνηρή ψηφοφορία,
που κάποιοι είχαµε το θάρρος να πούµε «ναι» για να πάρει το δηµόσιο 3.200.000.000 τον Νοέµβριο και έρχεστε λίγες µέρες µετά
να το αλλάξετε και εν µέσω µιας κατάστασης –µε αυτό πραγµατικά ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε- να έχει ποινικοποιηθεί η
οφειλή φόρων -όχι ΦΠΑ- άνω των 5.000 ευρώ, να έχουµε συλλήψεις σε πόλεις εβδοµαδιαία εβδοµήντα, ογδόντα, ενενήντα,
εκατό επιχειρηµατιών –φυσικά οι επιχειρήσεις τους πηγαίνουν
από το κακό στο χειρότερο- και πλάι στα προβλήµατα που έχει
κάθε τέτοια επιχείρηση, προσθέτουµε και τα προβλήµατα των
ποινικών διώξεων. Θα τα δούµε αυτά;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Παρακαλώ, κύριε Λοβέρδο.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Εάν τα δούµε, υπάρχει µία πιθανότητα
να αποτραπεί η πολιτική ένταση, η πολιτική κρίση, που είναι θέµα
εβδοµάδων να ενσκήψει στον τόπο και πάλι, κύριε Υπουργέ. Εάν
καθίσουµε –πώς να πω- στα Υπουργεία του ο καθένας κάνοντας
υποχρεώσεις που αφορούν το 1%, το 2%, το 3% της οικονοµίας,
τότε τα πράγµατα θα είναι πάρα πολύ χειρότερα.
Για την πολιτική κρίση και την ένταση δεν θα ευθύνεται ένας
απλός Βουλευτής, θα ευθύνεστε ως Κυβέρνηση συνολικά, κύριε
Υπουργέ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούµε κι
εµείς.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω
δυτικά θεωρεία είκοσι εννέα µέλη του Συλλόγου «ΔΙΑΒΑΣΗ» του
ΚΕΘΕΑ.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Το λόγο έχει ο κ. Στύλιος, τελευταίος οµιλητής. Και µετά θα
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σας κάνω µία διαδικαστική πρόταση, αν συµφωνήσετε για τη
λήξη της συνεδρίασης.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι, είµαι από τους πολιτικούς που πιστεύουν
στο λιγότερο κράτος. Πιστεύω ότι το κράτος δεν µπορεί να είναι
επιχειρηµατίας. Πιστεύω ότι η ανάπτυξη µπορεί να έλθει από τη
λειτουργία της ελεύθερης αγοράς και του περισσότερου ανταγωνισµού, από την ενίσχυση της ιδιωτικής οικονοµίας, η οποία
θα πρέπει να παράγει πλούτο για τους πολλούς.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, διαπιστώνω καθηµερινά την
ανάγκη προσέλκυσης επενδύσεων, που θα δηµιουργήσουν νέες
θέσεις εργασίας και θα συµβάλουν στη διατήρηση των υπαρχόντων θέσεων εργασίας στις επιχειρήσεις που λειτουργούν σήµερα
στη χώρα µας. Πιστεύω ότι για να ξεφύγει η χώρα από την κρίση
χρειάζονται µεταρρυθµίσεις και διαρθρωτικές αλλαγές.
Όλοι µας βιώνουµε την οικονοµική κρίση της χώρας µας. Η οικονοµική θεωρία και η διεθνής πρακτική έχει καταδείξει ότι δύο
είναι τα βασικά εργαλεία που µπορούν να συνεισφέρουν αποτελεσµατικά στη βελτίωση της οικονοµίας, οι επενδύσεις και οι εξαγωγές. Οι έννοιες αυτές είναι συµπληρωµατικές και η µία
βοηθάει την άλλη.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε το σχέδιο νόµου που συζητούµε γίνεται µία προσπάθεια για τη βελτίωση του υφιστάµενου
νοµοθετικού πλαισίου, ώστε να διευκολυνθεί η προσέλκυση και
η υλοποίηση επενδύσεων στη χώρα. Οι προτάσεις του καλύπτουν όλο το φάσµα των επενδύσεων, τόσο τις µεγάλες Στρατηγικές Επενδύσεις µέσω του fast track, όσο και τις µικρότερες
επενδύσεις που ενισχύονται µέσω του αναπτυξιακού νόµου.
Όσον αφορά τις στρατηγικές επενδύσεις, θα ήθελα να κάνω
ορισµένες θετικές παρατηρήσεις στα εξής σηµεία:
Στο άρθρο 1, στην παράγραφο 1, που προέρχεται από αντικατάσταση των προβλέψεων του ν. 4072/2012, ο οποίος αντικατέστησε τον ν. 3894/2010, λαµβάνεται µέριµνα για την πραγµατοποίηση επενδύσεων στους κρίσιµους τοµείς που δεν είχαν
προβλεφθεί µέχρι τώρα και οι οποίοι είναι πάρα πολύ σηµαντικοί
για την ελληνική επικράτεια και ιδιαίτερα για την ελληνική περιφέρεια. Αναφέροµαι στους κλάδους που προστίθενται επιπλέον,
όπως είναι η εκπαίδευση, ο πολιτισµός, ο πρωτογενής τοµέας, η
µεταποίηση, τα αγροτοδιατροφικά προϊόντα, η παροχή υπηρεσιών και εν γένει γενικότερα του τριτογενούς τοµέα.
Επίσης, όσον αφορά στην αντιµετώπιση της ανεργίας, στο
συγκεκριµένο σχέδιο νόµου γίνεται προϋπόθεση, για να χαρακτηριστεί µία επένδυση ως στρατηγικού χαρακτήρα, ο όρος της
διατήρησης εξακοσίων τουλάχιστον θέσεων εργασίας µε βιώσιµο τρόπο, γεγονός, κατά τη δική µου τη γνώµη, πάρα πολύ σηµαντικός για την ενίσχυση της απασχόλησης και για την τόνωση
νοµών της ελληνικής περιφέρειας και ιδιαίτερα της επαρχίας,
που πλήττονται σήµερα περισσότερο από την ανεργία και την οικονοµική κρίση.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στο άρθρο 6 στην παράγραφο
8 γίνεται αναφορά σε κάτι που ανέφερε και ο κ. Λοβέρδος πιο
πριν, ο προηγούµενος οµιλητής, ότι δίνεται η δυνατότητα σε
όποιον θέλει να αποκτήσει ιδιοκτησία στη χώρα, να έχει άδεια
βίζας, µια διαδικασία χρονοβόρα, όπου δεν µπορεί κάποιος να
µείνει στη χώρα και δίνει και τη δυνατότητα και σε άλλα µέλη από
την οικογένειά του ή όποιον αυτός προσκαλέσει να µπορούν να
µένουν στην Ελλάδα. Γνωρίζουµε όλοι ότι είναι ιδιαίτερα σηµαντικό. Απευθύνεται σε χώρες όπως είναι η Ρωσία, η Κίνα, σε τρίτες
χώρες, από τις οποίες προσδοκούµε να τονώσουµε τις ελληνικές
εξαγωγές και να προσελκύσουµε και από εκεί χρήµατα και επενδύσεις.
Επίσης, δίνεται στο συγκεκριµένο σχέδιο νόµου η δυνατότητα
ορισµένες επενδυτικές προτάσεις, ορισµένα επενδυτικά σχέδια,
να χαρακτηριστούν από τη Διυπουργική Επιτροπή Στρατηγικών
Επενδύσεων ως ιδιαίτερης σηµασίας και στην περίπτωση ακόµη
που δεν έχει κατατεθεί το πλήρες σχέδιο και το πλήρες πλάνο,
µε αιτιολογηµένη έκθεση να µπορεί να αποφασίσει η διυπουργική επιτροπή και να εγκρίνει αυτές τις επενδύσεις.
Είναι άποψή µου ότι για να υπάρχει σταθερό επενδυτικό περιβάλλον στη χώρα, καλό θα είναι µε την ψήφιση του παρόντος
νόµου να προβλεφθεί η έκδοση υπουργικής απόφασης όπου θα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

καθορίζει ακριβώς τους όρους που προβλέπονται σ’ αυτήν την
περίπτωση, ποιες περιπτώσεις δεν έχουν ακόµη ολοκληρωθεί
στο εκάστοτε επενδυτικό σχέδιο, ούτως ώστε να τους δίνεται η
δυνατότητα µε έγκριση από τη διυπουργική επιτροπή να προχωρήσουν για να έλθουν στη χώρα µας τα κεφάλαια που έχουµε
πραγµατικά ανάγκη.
Θέλω, επίσης, να αναφερθώ στο άρθρο 14, στην παράγραφο
4 και 5. Προβλέπεται η σύσταση θέσης µετακλητού προϊσταµένου
στη Διεύθυνση Στρατηγικών Επενδύσεων. Η προσωπική µου
γνώµη είναι ότι δεν µπορούµε να επιβαρύνουµε τον κρατικό προϋπολογισµό µε µετακλητούς υπαλλήλους, ιδιαίτερα, µάλιστα,
στον προϊστάµενο της Γενικής Διεύθυνσης. Μιλούµε για λιγότερο
κράτος, µιλούµε για καλύτερο κράτος, για πιο οργανωµένο κράτος. Πιστεύω ότι η θεσµοθέτηση µιας θέσης µετακλητού υπαλλήλου σ’ αυτό το καίριο και σηµαντικό πόστο στη σηµερινή συγκυρία
δεν θα βοηθήσει, ίσα-ίσα χάνεται το όλο κλίµα το οποίο διαµορφώνεται µε το συγκεκριµένο σχέδιο νόµου µ’ αυτήν τη διάταξη.
Πιστεύω ότι θα πρέπει να το δείτε ξανά, ώστε να είναι κάποιο στέλεχος από τη Δηµόσια Διοίκηση, που θα τη γνωρίζει καλά και θα
µπορεί γρήγορα να προχωρήσει τις υπόλοιπες διαδικασίες.
Τέλος, κύριε Πρόεδρε, θέλω να αναφέρω ότι είναι θετικό για
την προώθηση των ιδιωτικών επενδύσεων µέσω του αναπτυξιακού νόµου ότι δίνετε ιδιαίτερη τόνωση στη ρευστότητα. Αναφέροµαι στο µέτρο που δίνει τη δυνατότητα, που προβλέπεται µε
το σχέδιο νόµου, του καθορισµού των ιδίων κεφαλαίων που θα
συνεισφέρει ο επενδύτης για να υλοποιήσει την επένδυσή του.
Θέλω να αναφέρω, επίσης, µια τροπολογία, που έχει κατατεθεί
από τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο της Νέας Δηµοκρατίας,
τον κ. Βορίδη, όπου δίνει τη δυνατότητα σε επενδυτικά σχέδια
που θέλουν να εισαγάγουν παραγωγικά µηχανήµατα από το εξωτερικό, η εταιρεία που προµηθεύει το µηχάνηµα παραγωγής, να
µπορεί αυτή να δανειστεί από τη χώρα προέλευσης και έτσι να
µπορεί να προχωρήσει το επενδυτικό σχέδιο χωρίς να χρειάζεται
ο δικός µας ο επενδυτής να βρει χρήµατα ή οι δικές µας οι τράπεζες να δώσουν περισσότερα χρήµατα για να προχωρήσει η
συγκεκριµένη επένδυση.
Κύριοι συνάδελφοι, πιστεύω ότι οφείλουµε να στηρίξουµε
κάθε προσπάθεια που µας πάει µερικά βήµατα µπροστά. Οι προτάσεις του συγκεκριµένου σχεδίου νόµου δίνουν µία τέτοια ευκαιρία, να µετατρέψουµε αποτελεσµατικά την κρίση σε ευκαιρία.
Η Κυβέρνηση έχει χρέος να εκµεταλλευτεί την ιδιωτική πρωτοβουλία, να δώσει ευκαιρίες σε όσους επέλεξαν να ζήσουν στην
Ελλάδα και να επενδύσουν στον τόπο µας.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστούµε και
εµείς.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ήθελα να προτείνω µε την άδειά
σας να διακόψουµε εδώ, να µην υπάρξουν δευτερολογίες. Αύριο,
βεβαίως, αν υπάρξει κάποιο σοβαρό θέµα, θα έχετε την ευκαιρία
να τοποθετηθείτε. Ο λόγος είναι ότι µίλησαν πολλοί Βουλευτές
–αυτό είναι πολύ θετικό- τριάντα δύο Βουλευτές, έχουµε βγει
έξω από το χρόνο και υπάρχει και σε εξέλιξη επιτροπή που
αφορά ορισµένους Βουλευτές.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Κύριε Πρόεδρε, µπορώ να έχω το λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ορίστε, κυρία
Μακρή, έχετε το λόγο.
ΡΑΧΗΛ ΜΑΚΡΗ: Μπορείτε να µας δώσετε αύριο λίγο χρόνο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Αύριο, ναι, πιστεύω
ότι θα υπάρξει η δυνατότητα.
ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΤΖΑΜΤΖΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, µπορώ να κάνω µία
παρέµβαση;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ξέρετε τι γίνεται;
Εάν ένας µιλήσει, θα πρέπει να µιλήσετε όλοι.
Γι’ αυτό, εγώ ευχαριστώ και τον Υπουργό που έδειξε κατανόηση και αύριο θα έχετε τη δυνατότητα –πιστεύω- να µιλήσετε.
ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΤΖΑΜΤΖΗΣ: Εντάξει, κύριε Πρόεδρε, θα µιλήσουµε αύριο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Ευχαριστώ όλους
για την κατανόησή σας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κηρύσσεται περαιωµένη η συ-
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ζήτηση επί της αρχής του νοµοσχεδίου του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων:
«Διαµόρφωση φιλικού αναπτυξιακού περιβάλλοντος για τις στρατηγικές και ιδιωτικές επενδύσεις και άλλες διατάξεις».
Ερωτάται το Σώµα: Γίνεται δεκτό το νοµοσχέδιο επί της αρχής;
ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Δεκτό, δεκτό.
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΑΡΙΑΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Συνεπώς το νοµοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: «Διαµόρφωση φιλικού αναπτυξιακού περιβάλλοντος για τις στρατηγικές και ιδιωτικές επενδύσεις και άλλες διατάξεις» έγινε δεκτό επί της αρχής κατά πλειοψηφία.
Έχουν διανεµηθεί τα Πρακτικά της Τρίτης 5 Μαρτίου 2013 και
ερωτάται το Σώµα αν τα επικυρώνει.

ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Δραγασάκης): Συνεπώς τα Πρακτικά της Τρίτης 5 Μαρτίου 2013 επικυρώθηκαν.
Κύριοι συνάδελφοι, δέχεστε στο σηµείο αυτό να λύσουµε τη
συνεδρίαση;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
Με τη συναίνεση του Σώµατος και ώρα 19.16’ λύεται η συνεδρίαση για αύριο ηµέρα Πέµπτη 4 Απριλίου 2013 και ώρα 9.30’
µε αντικείµενο εργασιών του Σώµατος: α) κοινοβουλευτικό
έλεγχο, συζήτηση επίκαιρων ερωτήσεων και β) νοµοθετική εργασία, συνέχιση της συζήτησης επί των άρθρων και των τροπολογιών του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων: «Διαµόρφωση
φιλικού αναπτυξιακού περιβάλλοντος για τις στρατηγικές και
ιδιωτικές επενδύσεις και άλλες διατάξεις».
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ΛΕΙΑ)

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕ-

