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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ
ΙΖ’ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΣΥΝΟΔΟΣ Δ’
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡIΑ’
Τρίτη 16 Απριλίου 2019
Αθήνα, σήµερα στις 16 Απριλίου 2019, ηµέρα Τρίτη και ώρα
9.42’, συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολοµέλεια για να συνεδριάσει υπό την προεδρία
του Δ’ Αντιπροέδρου αυτής κ. ΝΙΚΗΤΑ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση.
(ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ: Σύµφωνα µε την από 15-4-2019
εξουσιοδότηση του Σώµατος επικυρώθηκαν µε ευθύνη του Προεδρείου τα Πρακτικά της ΡΙ’ συνεδριάσεώς του, της Δευτέρας
15 Απριλίου 2019 σε ό,τι αφορά την ψήφιση στο σύνολο του σχεδίου νόµου «Ι. Κύρωση της Συµφωνίας για την Ασιατική Τράπεζα
Υποδοµών και Επενδύσεων, ΙΙ. Εναρµόνιση του Κώδικα Φ.Π.Α. µε
την Οδηγία (ΕΕ) 2016/1065, ΙΙΙ. Ενσωµάτωση των σηµείων 1, 2, 4
και 5 του άρθρου 2 και των άρθρων 4, 6, 7 και 8 της Οδηγίας
1164/2016, IV. Τροποποίηση του ν. 2971/2001 και άλλες διατάξεις».)
Πριν εισέλθουµε στην ηµερήσια διάταξη της Ολοµέλειας, θα
πραγµατοποιηθεί αναφορά στη µνήµη του αείµνηστου συναδέλφου και πρώην Προέδρου της Βουλής Δηµητρίου Σιούφα.
Για να τιµήσουµε τη µνήµη του, θα γίνει αναφορά από εµένα
εκ µέρους του Προεδρείου της Βουλής. Θα λάβουν τον λόγο δι’
ολίγων συνάδελφοι Βουλευτές, ένας από κάθε Κοινοβουλευτική
Οµάδα και ένας από τους Ανεξάρτητους Βουλευτές. Και στο
τέλος θα τηρηθεί ενός λεπτού σιγή στη µνήµη του.
Εξοχότατε Πρόεδρε της Δηµοκρατίας, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στη θέση από την οποία σας µιλώ εγώ σήµερα, πριν από
µερικά χρόνια βρισκόταν ένας σπάνιος άνθρωπος και συνάµα
ένας πολύτιµος φίλος για όλους. Σήµερα, λοιπόν, έχω την τιµή,
αλλά και τη συναισθηµατικά δύσκολη αποστολή να απευθύνω εκ
µέρους του Προεδρείου της Βουλής δυο λόγια για τον Δηµήτρη
Σιούφα.
Ο Δηµήτρης που έφυγε από κοντά µας στις αρχές του χρόνου
υπήρξε η ενσάρκωση της ακαµάτης προσπάθειας του ανθρώπου
για µία καλύτερη ζωή, για εκείνον και για τους γύρω του. Γαλουχηµένος µε την αγάπη για τα κοινά και τον λαό και προικισµένος
παράλληλα µε επιµονή και όρεξη για δουλειά ο Δηµήτρης Σιούφας είχε τόσο τα όνειρα όσο και τη δύναµη να τα κάνει πράξη.
Σπούδασε, δούλεψε, κόπιασε µε µοναδικό γνώµονα αυτό που ο
ίδιος είχε διατυπώσει τόσο εύστοχα: «Κανένα σηµαντικό έργο
της πολιτικής δεν αξίζει ούτε µπορεί να εµπνευστεί, να σχεδιαστεί, να προγραµµατιστεί, να υλοποιηθεί και κυρίως, να διατηρηθεί και να ευδοκιµήσει, εάν δεν γίνει µε έγνοια για τους πολλούς,
µε κόπο από πολλούς, µε στόχο να γίνει κοινωνική κατάκτηση
όλων και µε το νου στις επόµενες γενιές».
Από τον Ελληνόπυργο Καρδίτσας όπου γεννήθηκε, βρέθηκε
στα φοιτητικά έδρανα της Παντείου και της Νοµικής Σχολής του

Αριστοτελείου. Και από το 1981 ως το τέλος της ζωής του βρέθηκε πρόθυµα σε κάθε µετερίζι, όπου ένιωθε ότι µπορούσε να
προσφέρει. Όπως είναι γνωστό, ο Δηµήτρης εκτός από Βουλευτής διετέλεσε Πρόεδρος του Ιδρύµατος της Βουλής για τον Κοινοβουλευτισµό και τη Δηµοκρατία και Επίτιµος Πρόεδρος του
Εθνικού Ιδρύµατος Ερευνών και Μελετών «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος». Υπήρξε Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων την περίοδο
2007-2009, ενώ κατά τη θητεία του στο Υπουργείο Ανάπτυξης
αλλά και Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ολοκλήρωσε σηµαντικές τοµές όπως τη συγκρότηση του ΕΟΜΜΕΧ, τη
λειτουργία του «Ωνασείου», τη θέσπιση ισόβιας σύνταξης για τις
πολύτεκνες µητέρες. Παράλληλα, προχώρησε στη θεµελίωση
των Πανεπιστηµιακών Νοσοκοµείων Θεσσαλίας και Δυτικών Συνοικιών Θεσσαλονίκης, ενώ απέδειξε πλούσιο νοµοθετικό έργο
µε κορυφαίο το νοµοθέτηµα 2084 του 1992 για την εξυγίανση και
αναµόρφωση του ασφαλιστικού συστήµατος της χώρας µας,
που έθεσε νέες βάσεις ισότητας στη ζωή, στη συµµετοχή και
στην προστασία του πολίτη, ένα έργο ποιοτικά και ποσοτικά
πλούσιο, µία αδιάκοπη προσπάθεια γι’ αυτό το κάτι καλύτερο
στον τόπο µας, µία πορεία βασισµένη στο συναίσθηµα και ισχυροποιηµένη µε βαθιά γνώση και εµπειρία. Αυτή είναι η παρακαταθήκη του Δηµήτρη Σιούφα για τις επόµενες γενιές.
Κάποτε σε µία οµιλία του έλεγε πως «η υπέρτατη τιµή για έναν
πολιτικό είναι η διάρκεια και η χρησιµότητα του έργου του. Αυτό
συνήθως κρίνεται ορθό µετά την αποχώρησή του από την πολιτική και τη ζωή, όταν την ανάµνηση για τον πολιτικό συνοδεύει η
ευγνωµοσύνη για το έργο του και αυτό η ιστορία δείχνει ότι είναι
σπάνιο, πολύ σπάνιο». Προσωπικά, πιστεύω -και αισθάνοµαι πως
θα συµφωνήσετε όλοι- ότι ο Δηµήτρης κατέκτησε επάξια την
υπέρτατη αυτή τιµή. Το έργο του αποδείχθηκε ζωντανό και γόνιµο. Η προσφορά και το ήθος του αναδεικνύονται ως υλικά ατόφια και σπάνια, αλλά και έτοιµα να δώσουν νέους καρπούς στις
γενιές που έρχονται.
Έχοντας όλα αυτά στο νου και την καρδιά, εµείς επιλέγουµε
να τον τιµήσουµε µε αυτόν τον λιτό τρόπο σήµερα και για πάντα,
να συνεχίσουµε δηλαδή να προχωράµε στα σηµερινά δύσβατα
πολιτικά µονοπάτια µε θάρρος, µε φαντασία, µε δύναµη και µε
εντιµότητα, µε οδηγό τα κοινά µας οράµατα και τα όνειρα ενός
λαού που τώρα µας έχει ανάγκη περισσότερο από ποτέ.
Αιωνία σου η µνήµη, αγαπηµένε µου φίλε.
Πρώτος οµιλητής από τον ΣΥΡΙΖΑ θα είναι η συνάδελφος κ.
Αφροδίτη Θεοπεφτάτου, Γενική Γραµµατέας της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του ΣΥΡΙΖΑ.
Ορίστε, κυρία Θεοπεφτάτου, έχετε τον λόγο.
ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΘΕΟΠΕΦΤΑΤΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σήµερα τιµούµε τη µνήµη του

6318

εκλεκτού συναδέλφου µας Δηµήτρη Σιούφα που έφυγε πριν λίγο
καιρό από κοντά µας. Εκ µέρους της Κοινοβουλευτικής Οµάδας
του ΣΥΡΙΖΑ και εµένα προσωπικά εκφράζω τα θερµά µου συλλυπητήρια τόσο στους οικείους του όσο και στο κόµµα της Νέας
Δηµοκρατίας.
Ο κύριος Πρόεδρος πριν, οι συναγωνιστές, οι συνάδελφοι και
φίλοι του Δηµήτρη Σιούφα εξάρουν την ποιότητα και τη σταθερότητα της µακράς πολιτικής του πορείας αλλά και τις ιδιαίτερες
πτυχές της προσωπικότητας του εκλιπόντος, µια µακρά καταξιωµένη σταδιοδροµία τριών δεκαετιών, η οποία χαρακτηρίστηκε
από ήθος, σοβαρότητα και νηφαλιότητα.
Εξελέγη Βουλευτής στην ιδιαίτερη πατρίδα του, την Καρδίτσα,
και στη συνέχεια µετήλθε τα ύπατα κοινοβουλευτικά, κοµµατικά
και πολιτικά αξιώµατα, τα οποία υπηρέτησε µε συνέπεια και αφοσίωση, έχοντας ως µοναδικό γνώµονα το συλλογικό συµφέρον:
Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος, Υφυπουργός, Υπουργός, Γραµµατέας Πολιτικού Σχεδιασµού, µέλος πολιτικού συµβουλίου,
Γραµµατέας Κοινοβουλευτικής Οµάδας και τέλος, Πρόεδρος της
Βουλής. Ως Πρόεδρος της Εθνικής Αντιπροσωπείας άσκησε υποδειγµατικά και αµερόληπτα τα καθήκοντά του, προάγοντας τον
κοινοβουλευτισµό και τη δηµοκρατία, όπως άλλωστε έκανε και
ως Πρόεδρος του Ιδρύµατος της Βουλής.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο Δηµήτρης Σιούφας αποτέλεσε
ένα παράδειγµα προσωπικού ήθους και πολιτικής συνέπειας,
αφήνοντας το δικό του αποτύπωµα στην ιστορία του κοινοβουλευτισµού αλλά και ένα σηµαντικό πολιτικό και νοµοθετικό έργο.
Εξέφρασε έναν ιδιαίτερο πολιτικό πολιτισµό, κερδίζοντας τον σεβασµό ακόµα και των πολιτικών του αντιπάλων. Τιµώντας λοιπόν
τη µνήµη του οφείλουµε να αφοµοιώσουµε αυτά τα µαθήµατα
δηµοκρατίας που µας δίδαξε µε τη συλλογική δουλειά, τη µετριοπάθεια και τη νηφαλιότητα, αξίες που συµβάλλουν στον δηµόσιο λόγο και που σήµερα έχουµε µεγάλη ανάγκη.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Τον λόγο έχει ο συντοπίτης του, Γενικός Γραµµατέας της Κοινοβουλευτικής Οµάδας
της Νέας Δηµοκρατίας, κ. Κωνσταντίνος Τσιάρας.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ: Κύριε Πρόεδρε της Ελληνικής Δηµοκρατίας, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αποτελεί ιδιαίτερη τιµή
για εµένα να µιλήσω από αυτό το Βήµα για µια µεγάλη κοινοβουλευτική και πολιτική προσωπικότητα, τον αείµνηστο Δηµήτρη Σιούφα, τον πολιτικό άνδρα που ξεκίνησε από τον Ελληνόπυργο
της ορεινής Καρδίτσας και διέγραψε µια µακρά πολιτική διαδροµή για να αφήσει µε τις πρωτοβουλίες του ανεξίτηλο το αποτύπωµά του στον δηµόσιο βίο της πατρίδας µας. Ακόµη και ως
Βουλευτής Επικρατείας στην τελευταία περίοδο της κοινοβουλευτικής του θητείας ο Δηµήτρης Σιούφας παρέµεινε Βουλευτής
Καρδίτσας.
Πολιτικός µε βαθιά γνώση των προβληµάτων του νοµού, πάντοτε επέλεγε να περιγράψει τις πολύπλευρες δυνατότητες της
περιοχής µας και να δηµιουργήσει πραγµατικές ευκαιρίες για το
αύριο στην ιδιαίτερη πατρίδα µας. Διορατικός πολιτικός, δεν
έβλεπε την πολιτική µυωπικά, αντίθετα έστρεφε το βλέµµα του
πιο µακριά από τις εφήµερες εντυπώσεις, που πολλές φορές δηµιουργούσε η πολιτική επικαιρότητα. Στην αναµέτρησή του µε
τις πολιτικές προκλήσεις ο Δηµήτρης Σιούφας ανέδειξε το πολιτικό του ανάστηµα και κατέκτησε τη δική του ξεχωριστή θέση
στο πάνθεον των µεγάλων προσωπικοτήτων, που γέννησε ο
τόπος µας, η Καρδίτσα. Στη µακρά του πολιτική διαδροµή ευτύχησε να υπηρετήσει δίπλα σε δύο Πρωθυπουργούς, στον αείµνηστο Κωνσταντίνο Μητσοτάκη και τον Κώστα Καραµανλή,
τιµώντας επάξια την εµπιστοσύνη που έδειξαν στις ικανότητες
και την αποτελεσµατικότητά του, τόσο στο Υπουργείο Υγείας,
Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων όσο και στο Υπουργείο
Ανάπτυξης.
Σε εποχές δύσκολες, που οι πολιτικοί αποφεύγουν την ευθύνη,
ο Δηµήτρης Σιούφας δεν φοβήθηκε ποτέ τις προκλήσεις. Στην
πολυκύµαντη πορεία του δεν δίστασε να αναµετρηθεί και τελικά
να νικήσει τον λαϊκισµό και τη δηµαγωγία. Γι’ αυτό η ιστορία έχει
ήδη αναγνωρίσει στον Δηµήτρη Σιούφα τις νοµοθετικές πρωτοβουλίες που έσωσαν το πολύπαθο ασφαλιστικό µας σύστηµα το
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1992. Άλλωστε, αυτό όφειλε να πράξει ως ένας πολιτικός άνδρας
που δεν έχανε ποτέ τη µεγάλη εικόνα, ένας πολιτικός που γνώριζε αφ’ ενός µεν τις δυνατότητες της Ελλάδος, αφ’ ετέρου δε
αναγνώριζε στην πατρίδα µας έναν ευρύτερο γεωπολιτικό ρόλο.
Άλλωστε, µέσα από αυτό το πρίσµα, ο Δηµήτρης Σιούφας διέβλεψε έγκαιρα τις ευκαιρίες που προδιέγραφε η διπλωµατία των
αγωγών και κατάφερε να προωθήσει για την Ελλάδα έναν ιδιαίτερα κρίσιµο ρόλο για την ενεργειακή επάρκεια αλλά βεβαίως
και για την ενεργειακή ασφάλεια της Δυτικής Ευρώπης.
Με ευρεία αντίληψη της διπλωµατικής σκακιέρας, ο Δηµήτρης
Σιούφας κατάφερε να ενισχύσει τη διεθνή θέση της χώρας και
από τη θέση του Προέδρου της Βουλής, αναδεικνύοντας τη διεθνή εικόνα της Ελλάδος ως µήτρας του κοινοβουλευτισµού αλλά
και της σύγχρονης δηµοκρατίας. Από το ύπατο κοινοβουλευτικό
αξίωµα κατάφερε να διευρύνει τον θεσµικό ρόλο του Κοινοβουλίου και να αναδείξει τη θεσµική αποστολή της Βουλής των Ελλήνων. Με τις πρωτοβουλίες του µετέτρεψε τη Βουλή των
Ελλήνων από παρατηρητή της διεθνούς πολιτικής σε ενεργητικό
παίκτη. Η κοινοβουλευτική διπλωµατία -όσοι τουλάχιστον από
εµάς υπηρετούµε εδώ και πολλά χρόνια το ελληνικό Κοινοβούλιο
το γνωρίζουµε- συνδέεται άρρηκτα µε το όνοµα του ευπατρίδη
Δηµήτρη Σιούφα.
Ο Δηµήτρης Σιούφας όµως άλλαξε και την εσωτερική εικόνα
της Βουλής, µε στοχευµένες παρεµβάσεις στον διάκοσµο του
κτιρίου και µε µια µεγάλη ανακαίνιση που ανέδειξε την πλούσια
ιστορικότητα του κτιρίου της Βουλής.
Βαθύτατα πολιτική προσωπικότητα, ο Δηµήτρης Σιούφας στήριζε ανέκαθεν την πολιτική του δράση σε δύο πυλώνες, στους
πολίτες και στους θεσµούς του πολιτεύµατός µας. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι στον Δηµήτρη Σιούφα ανήκει η πρωτοβουλία
για τη σύσταση του Συνηγόρου του Καταναλωτή, ως µιας από
τις κυριότερες ανεξάρτητες αρχές, που αφ’ ενός προστατεύουν
τους πολίτες και αφ’ ετέρου διασφαλίζουν την ποιότητα της δηµοκρατίας µας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο Δηµήτρης Σιούφας πολιτεύτηκε σε ιδιαίτερα πολωµένες περιόδους. Όµως, παρά τα πάθη
και τις οξείες αντιπαραθέσεις της εποχής, διέθετε την πολιτική
ωριµότητα να µην µετατρέψει ποτέ τις πολιτικές αντιπαραθέσεις
σε προσωπικές διενέξεις. Αντίθετα, εργάστηκε συστηµατικά από
όλες τις θέσεις τις οποίες κατείχε για τη διαµόρφωση ευρύτερων
συναινέσεων, για τη δηµιουργία όρων που ευνοούσαν τη συνεννόηση και έδιναν χώρο για να ευδοκιµήσει η συνεργασία των πολιτικών δυνάµεων.
Για τις νεότερες γενιές πολιτικών ο Δηµήτρης Σιούφας στάθηκε ένας πραγµατικός δάσκαλος. Οι Καρδιτσιώτες τού οφείλουµε πολλά. Οι Έλληνες όλοι τού οφείλουµε πολλά.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Πριν καλέσω στο
Βήµα τον εκπρόσωπο της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης, Ε’ Αντιπρόεδρο της Βουλής κ. Δηµήτριο Κρεµαστινό, 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, µαθητές και µαθήτριες και οι
συνοδοί εκπαιδευτικοί τους από το Δηµοτικό Σχολείο Φηρών
Θήρας.
Η Βουλή σάς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Θα ήθελα να ενηµερώσω τα παιδιά που παρακολουθούν από
τα άνω δυτικά θεωρία ότι σήµερα γίνεται ένα πολιτικό µνηµόσυνο
στη µνήµη του πρώην Προέδρου της Βουλής Δηµητρίου Σιούφα.
Αυτή τη σεµνή τελετή λοιπόν παρακολουθείτε και σας καλωσορίζουµε στη Βουλή.
Κύριε Κρεµαστινέ, έχετε τον λόγο.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΣ (Ε’ Αντιπρόεδρος της Βουλής):
Εξοχότατε κύριε Πρόεδρε της Ελληνικής Δηµοκρατίας, είναι κοινός ανθρώπινος κλήρος ο θάνατος, κοινή όµως δεν είναι η ζωή.
Η ζωή, όπως και η προσωπικότητα του κάθε ανθρώπου, είναι µοναδική και ανεπανάληπτη. Η απώλειά της αφήνει δυσαναπλή-
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ρωτο κενό, ιδιαίτερα µάλιστα σε ορισµένες, συγκεκριµένες περιπτώσεις, σε αυτές που ανήκουν άνθρωποι σαν τον Δηµήτρη Σιούφα.
Τον Δηµήτρη Σιούφα τον γνώρισα ως Υπουργό Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Μάλιστα τον διαδέχθηκα ως
εξωκοινοβουλευτικός υπουργός στο ίδιο Υπουργείο, τότε που ο
τοµέας των κοινωνικών ασφαλίσεων ανήκε στο Υπουργείο
Υγείας. Από τη θέση αυτή διέκρινα ότι η πολιτική του, και ιδιαίτερα για τα ασφαλιστικά ταµεία, υπήρξε σωτήρια. Εκεί διαπίστωσα ότι τα µέτρα που είχε λάβει και που είχαν επικριθεί από
την τότε αντιπολίτευση, παρ’ότι µη λαοφιλή, ήταν ουσιαστικά και
απαραίτητα για την επιβίωση των ασφαλιστικών ταµείων. Γι’ αυτό
και τα διατήρησα. Τα µέτρα αυτά έδωσαν τη δυνατότητα στα
ασφαλιστικά ταµεία να επιβιώσουν µέχρι και την περίοδο της οικονοµικής κρίσης.
Γενικά, το πέρασµά του από το Υπουργείο Υγείας, Πρόνοιας,
Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Ανάπτυξης άφησε το στίγµα του, το
οποίο ήταν βέβαια ιδιαίτερα επιτυχές.
Ο Δηµήτρης Σιούφας σεµνός και απέριττος υπήρξε άνθρωπος
της ουσίας και όχι άνθρωπος του σόου, ιδιαίτερα του τηλεοπτικού, µία νόσο από την οποία πάσχει και υποφέρει η σηµερινή πολιτική ζωή και από την οποία φαίνεται ότι είναι πολύ δύσκολο να
απαλλαγεί. Ο Δηµήτρης Σιούφας υπήρξε άνθρωπος του µέτρου
και όχι της υπερβολής, στοιχεία τα οποία έπρεπε να κοσµούν
τους σηµερινούς πολιτικούς.
Γενικά, από τις θέσεις των Υπουργείων που υπηρέτησε ως
Υπουργός, αλλά και ως Πρόεδρος της Βουλής επέδειξε την ίδια
σοφία και σωφροσύνη. Άλλωστε, για αυτό και η πολιτεία τον ετίµησε µε τόσες πολλές διακρίσεις.
Σήµερα, η Βουλή χρειάζεται νέους ανθρώπους σαν τον Δηµήτρη Σιούφα σε όλα τα κόµµατα. Δυστυχώς, σπανίζουν. Τέτοιοι
άνθρωποι είναι απαραίτητοι για να καθίσταται ισχυρότερο το κοινοβουλευτικό πολίτευµα, για να υπηρετεί την ουσία της δηµοκρατίας.
Εκφράζουµε τα θερµά µας «συλλυπητήρια» στην οικογένεια
του Δηµήτρη Σιούφα από το Κίνηµα Αλλαγής και ιδιαιτέρως από
την Πρόεδρο του, την κ. Γεννηµατά. Η µνήµη του θα µείνει ανεξίτηλη για εµάς.
(Χειροκροτήµατα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Εκ µέρους του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας τον λόγο θα λάβει ο ΣΤ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. Γεώργιος Λαµπρούλης.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ (ΣΤ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής):
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Πρόεδρε της Ελληνικής Δηµοκρατίας, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, ο Δηµήτρης Σιούφας, γεννηµένος στον Ελληνόπυργο Καρδίτσας, εκλέχθηκε για πρώτη φορά Βουλευτής µε το
κόµµα που άνηκε, τη Νέα Δηµοκρατία το 1981. Έκτοτε, εκλεγόταν ανελλιπώς µέχρι το 2012, οπότε αποχώρησε από την ενεργό
πολιτική δράση.
Στη διάρκεια της πολύχρονης αυτής διαδροµής του αναδείχθηκε σε κορυφαίο στέλεχος του κόµµατος του, το οποίο υπηρέτησε από διάφορες θέσεις στη Βουλή και τις Κυβερνήσεις της
Νέας Δηµοκρατίας. Στη διάρκεια όλης αυτής της πορείας ήταν
χαρακτηριστικός ο τρόπος που αντιµετώπιζε την πολιτική αντιπαράθεση και µέσα και έξω από τη Βουλή. Άκουγε τους συνοµιλητές του και επεδίωκε να υπερασπιστεί τις απόψεις του µε
επιχειρήµατα και έτσι να γίνεται η πολιτική αντιπαράθεση επί της
ουσίας.
Την περίοδο 2007-2009 που διετέλεσε Πρόεδρος της Βουλής
χρειάστηκε να χειριστεί δύσκολα ζητήµατα που αναδείχθηκαν
εκείνη την περίοδο. Χειρίστηκε αυτές τις υποθέσεις, αποφεύγοντας τακτικισµούς και αιφνιδιασµούς, τόσο κατά τη νοµοθετική
διαδικασία, όσο και στις άλλες κοινοβουλευτικές διαδικασίες. Γενικότερα, µπορούµε να σηµειώσουµε ότι συνέβαλλε στο να µην
χάνετε στο µέτρο του δυνατού η ουσία της πολιτικής αντιπαράθεσης.
Με αυτές τις σύντοµες σκέψεις, θα θέλαµε για µία ακόµη φορά
να εκφράσουµε τα ειλικρινή µας «συλλυπητήρια» στην οικογένειά
του, αλλά και στο κόµµα του.
Σας ευχαριστώ.
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(Χειροκροτήµατα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Εκ µέρους της Ένωσης Κεντρώων θα µιλήσει ο Βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης κ. Ιωάννης Σαρίδης.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Εξοχότατε, κύριε Πρόεδρε της Ελληνικής Δηµοκρατίας, κύριε
Πρόεδρε της Βουλής των Ελλήνων, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σήµερα τιµούµε τη µνήµη του Δηµήτρη Σιούφα. Θα ήθελα
και εγώ µε τη σειρά µου να εκφράσω τον σεβασµό της Ένωσης
Κεντρώων, τον σεβασµό του Βασίλη Λεβέντη, αλλά και τον προσωπικό µου σεβασµό για έναν πολιτικό άντρα που η πορεία του
χαρακτηρίστηκε ακριβώς από αυτήν τη λέξη, τη λέξη «σεβασµός». Υπήρξε άνθρωπος, ο οποίος σεβόταν και το µυρµήγκι. Ως
εκ τούτου, ήταν πολύ λογικό ο σεβασµός των Ελλήνων να εξακολουθήσει να συνοδεύει τη µνήµη του και το όνοµά του, όπως
ακριβώς τον ακολούθησε σε ολόκληρη την πολιτική του και προσωπική του πορεία.
Δεν είχα την ευκαιρία να γνωρίσω αυτόν τον άνθρωπο ή να εργαστώ δίπλα του, όπως πολλοί άλλοι συνάδελφοι µέσα σε αυτήν
την Αίθουσα. Καθώς, όµως, οι ιστορίες για τον εργατικό και θαρραλέο Δηµήτρη Σιούφα δεν σταµάτησαν ποτέ να ακούγονται στις
Αίθουσες της Βουλής, στους διαδρόµους της Βουλής, θα προσπαθήσω να ανταπεξέλθω σε αυτό το δύσκολο έργο και να µιλήσω για αυτόν µε βάση την εικόνα, την οποία έχουν οι πολιτικοί
του αντίπαλοι, αλλά και οι πολιτικοί του φίλοι.
Πάντα όλοι µιλάνε µε σεβασµό για τον Δηµήτριο Σιούφα. Αναφέρονται στις πράξεις του κάθε φορά που χρειάζεται ένα παράδειγµα αγάπης για την πατρίδα, πίστης στην Ελληνική
Δηµοκρατία, δικαιοσύνης στη λήψη αποφάσεων, ρεαλισµού και
διαχείρισης δύσκολων υποθέσεων και καταστάσεων. Ήταν πάντα
έτοιµος να αναλάβει την ευθύνη προσωπικά, πάντα καλά ενηµερωµένος και µε σφαιρική αντίληψη των πραγµάτων, έτοιµος να
εργαστεί χωρίς σταµατηµό και να προσφέρει λύσεις για το καλό
του τόπου, για το καλό της δηµοκρατίας. Έβαζε προτεραιότητες
που σήµερα λείπουν από την πολιτική ζωή του τόπου, όπως πάνω
από όλα, η ενότητα των Ελλήνων, πάνω από όλα, η Ελληνική Δηµοκρατία. Δεν αποδέχτηκε ποτέ τις προσωπικές επιθέσεις και τα
χτυπήµατα κάτω από την ζώνη ως µέρος της πολιτικής αντιπαράθεσης. Αντιθέτως, είναι γνωστό πως εργάστηκε σκληρά για να
κατανοήσουν όλοι τη θεσµική αξία που έχει το να τηρούνται τα
όρια της λογικής και της ευπρέπειας που επιβάλλει ο σεβασµός
στη Δηµοκρατία και στον Κοινοβουλευτισµό.
Πριν κατέβω από το Βήµα, θα ήθελα να κάνω µία ιδιαίτερη αναφορά στο έργο του, σχετικά µε την ενίσχυση του θεσµού της Κοινοβουλευτικής Δηµοκρατίας της χώρας µας.
Ως µέλος της Επιτροπής Εθνικής Άµυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων πολλές φορές έχω βρει µπροστά µου το όνοµα του Δηµήτρη Σιούφα, πάντα για καλό και πάντα για πράγµατα που
ενδεχοµένως δεν µαθεύτηκαν ποτέ και τα ήξεραν µόνο οι κοινοβουλευτικοί και δεν τα γνώριζε ο κόσµος, οι Έλληνες πολίτες. Ο
Δηµήτρης Σιούφας έκανε πράγµατα για την πατρίδα του που οι
περισσότεροι Έλληνες ενδεχοµένως αυτή τη στιγµή να µην τα
ξέρουν. Είναι γνωστό στους περισσότερους κοινοβουλευτικούς
ότι από το αξίωµα του Προέδρου της Βουλής επέστρεψε ως
απαράδεκτη την πρώτη επιστολή που έλαβε από τον τότε Πρόεδρο της Βουλής των Σκοπίων στην οποία αναγραφόταν το
όνοµα «Δηµοκρατία της Μακεδονίας».
Οφείλουµε να µάθουµε όσα µπορούµε περισσότερα από τις
πράξεις του και να µεταφέρουµε τα διδάγµατα του στο σήµερα,
στην υπηρεσία ενδεχοµένως και των µελλοντικών γενεών για τις
οποίες τόσο σκληρά εργάστηκε ο Δηµήτρης Σιούφας. Τόσο αποτελεσµατικά εργάστηκε ο Δηµήτρης Σιούφας.
Αιωνία του η µνήµη.
(Χειροκροτήµατα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Εκ µέρους της οµάδος των Ανεξαρτήτων Βουλευτών θα λάβει τον λόγο ο συνάδελφος κ. Δηµήτριος Καµµένος.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Εξοχότατε, κύριε Πρόεδρε της Ελληνικής Δηµοκρατίας, αξιότιµε, κύριε Πρόεδρε της Βουλής, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
ο Δηµήτρης Σιούφας αποτελούσε υπόδειγµα πολιτικού. Είχα την
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τύχη να τον γνωρίσω στις Διασκέψεις των Προέδρων στο Ίδρυµα
της Βουλής, όπου συµµετείχα ως Αντιπρόεδρος της Βουλής για
ένα έτος. Μεγάλη εντύπωση µου έκανε η προσήνεια του, ο χαρακτήρας του, ο τρόπος µε τον οποίο άκουγε εµάς τους νεότερους Βουλευτές, τις ιδέες µας και πάντοτε είχε έναν καλό λόγο
να πει δηµιουργικό. Το µυαλό του ήταν πάντοτε υπέρ του να
βρούµε λύσεις για το Κοινοβούλιο, οι οποίες θα βοηθήσουν τη
δηµοκρατία και εµάς τους ίδιους.
Η πορεία του χαρακτηρίστηκε από συνέπεια, αγωνιστικότητα
για τις ιδέες και τις αρχές του. Κατά τη µακρά πολιτική του σταδιοδροµία, ως Βουλευτής, Υπουργός και Πρόεδρος της Βουλής
των Ελλήνων υπηρέτησε µε συνέπεια και δυναµισµό τις ιδέες τις
οποίες πρέσβευε. Αναδείχθηκε σε κορυφαία θεσµικά αξιώµατα
από τα οποία εργάστηκε ευσυνείδητα για τις αρχές της Δηµοκρατίας και του Κοινοβουλευτισµού. Δυναµικός και αποτελεσµατικός µε όραµα για τον τόπο σφράγισε µε την πολιτική του τον
δηµόσιο βίο της χώρας.
Γεννηµένος στην Καρδίτσα στα δύσκολα χρόνια τις δεκαετίας
του ’40 πορεύτηκε µε υψηλό ήθος, εντιµότητα και αξιοπρέπεια.
Η κλήση και η αγάπη του για τα νοµικά και τις αρχές της δικαιοσύνης, της ισοπολιτείας, των ανθρωπίνων δικαιωµάτων τον οδήγησαν σε σπουδές στη νοµική επιστήµη. Όµως πέραν αυτής,
υπηρέτησε µε ζήλο τη µαχόµενη πολιτική. Ήταν υπέρµαχος της
σύγχρονης δηµοκρατικής πορείας της Ελλάδος µε έργα και όχι
µε λόγια.
Εξελέγη Βουλευτής πρώτη φορά το 1981 στην Καρδίτσα µε
το αγαπηµένο του κόµµα το οποίο υπηρέτησε εντίµως για πολλές δεκαετίες, τη Νέα Δηµοκρατία. Ξεχώρισε αµέσως για την πολιτική του οξυδέρκεια, την προσήνεια του και τη ρητορική του
ικανότητα. Επέδειξε µία δραστήρια και πάντοτε συνεπή παρουσία στη Βουλή των Ελλήνων και άσκησε υποδειγµατικά τα καθήκοντά του ως Πρόεδρος της Βουλής.
Η µακρόχρονη πολιτική σταδιοδροµία του και η θητεία του σε
δηµόσια αξιώµατα ανέδειξαν τη µαχητικότητα και τη βαθιά προσήλωσή του στις ιδέες, µέχρι τέλους.
Στην πορεία του τον κατηύθυνε πάντοτε η αίσθηση του δηµοσίου καθήκοντος, της εθνικής χρησιµότητας, αρχές οι οποίες πιθανόν να λείπουν σήµερα από πολλούς από εµάς. Άνθρωπος
ελεύθερος, µαχητής και ιδεολόγος, είχε πάθος, αλλά και ειλικρινή πρόθεση να υπηρετήσει µε τις ιδέες του τη δηµοκρατία.
Και είναι σήµερα που χρειαζόµαστε ανθρώπους, αλλά εκείνον
περισσότερο από κάθε άλλη εποχή, πολιτικούς που στη ζωή τους
θα προτάσσουν το εµείς και όχι το εγώ και που κατά τη διάρκεια
του βίου µας η εργατικότητά µας, η εγκυρότητά µας, χωρίς τον
Δηµήτριο Σιούφα, πάντοτε να έχει γνώµονα το όφελος του κοινωνικού συνόλου, κράτους δικαίου και την Ελληνική Δηµοκρατία.
Επρόκειτο για έναν πραγµατικό ευπατρίδη της πολιτικής. Δίδαξε ότι οι πολιτικοί αγώνες κερδίζονται µε οµαδικό πνεύµα και
απέδειξε ότι το µέγεθος των πολιτικών µετράται, όχι από την κοινωνική τους δεινότητα και ικανότητα ή την εικόνα, αλλά από την
τόλµη τους, τη συνέπειά τους και την αποτελεσµατικότητα, την
οποία δείχνουν στην πράξη.
Η επιβλητική του παρουσία στον πολιτικό στοχασµό, αλλά και
τον πολιτικό βίο της χώρας µας αποτελεί διαρκές σηµείο αναφοράς για όλους µας και διαρκή υπόµνηση του µεγάλου κενού που
µας άφησε.
Ο Δηµήτρης Σιούφας έφυγε νωρίς. Πρόλαβε, όµως, να προσφέρει πολλά στην πολιτική µας ζωή. Οι οµιλίες σήµερα το αποδεικνύουν περίτρανα. Θα µείνει στην ιστορία του τόπου ως ένα
υπόδειγµα προσώπου, ήθους και πολιτικής συνέπειας. Ο αποχαιρετισµός µιας απαστράπτουσας πνευµατικής προσωπικότητας

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

που τίµησε την πολιτική, την επιστήµη και τον νοµικό πολιτισµό
δεν είναι εύκολο καθήκον για κανέναν από εµάς και τα λόγια
όλων µας µοιάζουν φτωχά και ανήµπορα να περιγράψουν το ανάστηµα και τις διαστάσεις της προσωπικότητάς του και της προσφοράς του, τις οποίες τις βλέπουµε κάθε ηµέρα στο νοµοθετικό
έργο της Βουλής.
Στη σύζυγό του, στα παιδιά του, στη µεγάλη οικογένεια της
Νέας Δηµοκρατίας, αισθάνοµαι την ανάγκη να εκφράσω τα ειλικρινή µου συλλυπητήρια, να τους συνοδεύει πάντα η ανάµνησή
του. Άξιος ο βίος του, αιωνία του η µνήµη!
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Η σηµερινή εκδήλωση θα κλείσει µε µία σύντοµη τοποθέτηση του Προέδρου της
Βουλής, κυρίου Νικολάου Βούτση.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ (Πρόεδρος της Βουλής): Κύριε Πρόεδρε της Ελληνικής Δηµοκρατίας, ζήτησα τον λόγο εκτός της
σειράς που είχε καθοριστεί, διότι αισθάνοµαι την ανάγκη, αλλά
και την υποχρέωση να αναφερθώ στο αποτύπωµα που άφησε ο
Δηµήτρης ο Σιούφας την τελευταία, την πρόσφατη τετραετία,
που δεν ήταν µαζί µας σε αυτά τα έδρανα. Και να αναφερθώ,
διότι πραγµατικά, µε θαυµασµό και µε υποχρέωση προς τον πολιτικό άντρα, αισθάνθηκα αυτή την παρουσία, αυτά τα τέσσερα
χρόνια, µέχρι την τελευταία στιγµή.
Ο Δηµήτρης Σιούφας ήταν παρών µέσα στη Βουλή όλη αυτή
την τετραετία. Σας το λέω ευθέως, ότι τον αισθανόµουν δίπλα
µου σε κάθε εκδήλωση, έκδοση, ηµερίδα, συνέδριο, εκδήλωση
µε τους διοικητικούς της Βουλής. Έδωσε τη δική του παρακαταθήκη και το αρχείο του στη Βιβλιοθήκη της Βουλής έγκαιρα, έτσι
όπως θα έπρεπε να κάνουν όλοι που έχουν περάσει από αυτά τα
αξιώµατα. Κυρίως, όµως, αυτήν την τετραετία, χωρίς ίχνος αντιπαλότητας, αλλά πάντοτε µε θετικό πρόσηµο. Ήταν παρών και
στα διοικητικά συµβούλια του Ιδρύµατος για τον Κοινοβουλευτισµό και τη Δηµοκρατία, µε προτάσεις, οι οποίες εγίνοντο δεκτές,
κατά κανόνα, για την υλοποίηση του προγράµµατος, όπως και
από άλλους πρώην Προέδρους της Βουλής.
Αισθάνοµαι, λοιπόν, την ανάγκη να κάνω αυτή την κατάθεση,
διότι πραγµατικά το αποτύπωµά του αποτελεί µία θετική παρακαταθήκη και θα έλεγα ότι είναι κάτι πάρα πολύ σηµαντικό για
την ίδια την παράταξή του, για τη δηµοκρατία, για το πολιτικό
σύστηµα, αλλά και για τον κοινοβουλευτισµό. Είµαι ευτυχής που
κάθισα στο ίδιο έδρανο που ήταν ο Δηµήτρης αυτά τα χρόνια.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σας παρακαλώ τώρα να τηρήσουµε ενός λεπτού σιγή
στη µνήµη του Δηµητρίου Σιούφα.
(Στο σηµείο αυτό τηρείται στην Αίθουσα ενός λεπτού σιγή)
Να ενηµερώσω το Σώµα πως σε αυτό το σηµείο θα διακόψουµε µέχρι τις 10.30’ όπου θα συνεχίσουµε µε το νοµοθετικό
έργο.
(ΔΙΑΚΟΠΗ)
(ΜΕΤΑ ΤΗ ΔΙΑΚΟΠΗ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συνεχίζεται η συνεδρίαση.
Γίνεται γνωστό στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω δυτικά θεωρία τριάντα έξι µαθήτριες και µαθητές και τρεις εκπαιδευτικοί συνοδοί τους από το 1ο Δηµοτικό
Σχολείο Αγίων Θεοδώρων.
Καλώς ήρθατε στη Βουλή.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόµαστε στη συµπληρωµατική ηµερήσια διάταξη
της
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Μόνη συζήτηση και ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων και του
συνόλου του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Οικονοµίας και Ανάπτυξης: «Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα και προσέλκυση Στρατηγικών Επενδύσεων και άλλες διατάξεις».
Η Διάσκεψη των Προέδρων αποφάσισε στη συνεδρίασή της
στις 11 Απριλίου του 2019, τη συζήτηση του νοµοσχεδίου σε µία
συνεδρίαση, ενιαία επί της αρχής, των άρθρων και των τροπολογιών.
Το Σώµα συµφωνεί;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Το Σώµα συµφώνησε
οµοφώνως.
Υπάρχουν τρεις υπουργικές τροπολογίες. Οι δύο έχουν ήδη
ενσωµατωθεί στο νοµοσχέδιο από τη συζήτηση που έγινε στην
επιτροπή. Υπάρχει και µια τρίτη που κάποια στιγµή θα έρθει ο κ.
Τσακαλώτος να την παρουσιάσει και να την υπερασπιστεί. Ο
Υφυπουργός κ. Στρατής είναι εδώ, παρ’ ότι έχει ενσωµατωθεί η
τροπολογία του -και είναι ευγένειά του- σε περίπτωση που κάποιος συνάδελφος από τους εισηγητές θέλει να του κάνει κάποια
διευκρινιστική ερώτηση. Είναι η τροπολογία: «Ρύθµιση θεµάτων
του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού».
Από ό,τι βλέπω δεν υπάρχει κάποιος συνάδελφος.
Κύριε Στρατή, µήπως θέλετε τον λόγο για πέντε λεπτά, για να
σας απεγκλωβίσουµε;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΡΑΤΗΣ (Υφυπουργός Πολιτισµού και
Αθλητισµού): Ναι, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ορίστε, κύριε Υφυπουργέ, έχετε τον λόγο για κάποια συµπληρωµατική τοποθέτηση, παρ’ ότι έχει λήξει το θέµα.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΡΑΤΗΣ (Υφυπουργός Πολιτισµού και
Αθλητισµού): Κατ’ αρχάς, οφείλουµε να πούµε ότι σήµερα είναι
µια αποφράδα µέρα για τον παγκόσµιο πολιτισµό, για ολόκληρη
την ανθρωπότητα. Όταν ένα µνηµείο παγκόσµιας κληρονοµιάς
υφίσταται τραύµα, όπως αυτό που υπέστη χθες το βράδυ η Παναγία των Παρισίων, τα λόγια δεν είναι αρκετά για να εκφράσουν
το µέγεθος της καταστροφής. Μέσα σε λίγες ώρες χάθηκαν αιώνες ιστορίας. Πρώτο µέληµα σε αυτήν τη φάση είναι να προστατευτεί από περαιτέρω καταστροφή το µνηµείο που,
δυστυχώς, παραµένει ασκεπές µετά τη χθεσινή φωτιά και αµέσως µετά, βεβαίως, να ξεκινήσει η µελέτη και το έργο της αποκατάστασης.
Η χώρα µας είναι πρόθυµη και έτοιµη να συνεισφέρει µε οποιονδήποτε τρόπο κριθεί ωφέλιµος. Εκφράζουµε, βέβαια, και τη
συµπαράστασή µας στον γαλλικό λαό.
Η τροπολογία την οποία εισηγείται το Υπουργείο Πολιτισµού,
αφορά το κρίσιµο ζήτηµα της οργάνωσης και του συντονισµού
της φύλαξης των αρχαιολογικών χώρων, των µνηµείων και των
µουσείων της χώρας. Στο οργανόγραµµα του Υπουργείου Πολιτισµού του 2018 προστέθηκε θέση «επικεφαλής γραφείου φύλαξης» και θεσπίστηκε για πρώτη φορά µια θέση που υπήρχε, αλλά
δεν υπήρχε ποτέ θεσµικά, η θέση του αρχιφύλακα.
Με δεδοµένο ότι οι συγκεκριµένες θέσεις δεν αποτελούν θέσεις ευθύνης, δεν µπορεί µε ευθύ τρόπο να εφαρµοστούν οι διατάξεις του Δηµοσιοϋπαλληλικού Κώδικα για την επιλογή
προσωπικού. Εποµένως, αντικαθιστώντας µια άτυπη διαδικασία
απευθείας επιλογής από την πολιτική ηγεσία, εισάγουµε µια ρύθµιση που φέρνει αξιοκρατία και διαφάνεια, εφαρµόζοντας τα
στοιχεία που έχει ο Υπαλληλικός Κώδικας για την επιλογή αυτού
του προσωπικού.
Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κατ’ αρχάς, εκ µέρους του Προεδρείου που εκπροσωπεί το σύνολο της Βουλής,
προσυπογράφουµε τα όσα είπε ο κύριος Υφυπουργός για την
πολιτιστική καταστροφή που έγινε χθες στην Παναγία των Παρισίων. Η Βουλή των Ελλήνων εκφράζει την πλήρη συµπαράστασή
της στους συναδέλφους µας της Βουλής της Γαλλίας και βε-
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βαίως και στον γαλλικό λαό.
Τον λόγο έχει ο κ. Γεώργιος Ουρσουζίδης, γενικός εισηγητής
του ΣΥΡΙΖΑ.
Ανοίγει ο κατάλογος για όσους συναδέλφους θέλουν να γραφτούν ηλεκτρονικά. Το σύστηµα θα κλείσει µόλις κατέβει από το
Βήµα ο κ. Κατσαφάδος, ο εισηγητής της Νέας Δηµοκρατίας.
Κύριε Ουρσουζίδη, έχετε τον λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΥΡΣΟΥΖΙΔΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, αγαπητοί συνάδελφοι, δεν µπορώ κι εγώ να
µην κάνω µία αναφορά στο τραγικό γεγονός που συνέβη στο Παρίσι, σε ένα µνηµείο παγκόσµιας πολιτιστικής κληρονοµιάς. Ήταν
αδιανόητο αυτό που συνέβη, να παραδοθεί στις φλόγες το τοπόσηµο της ιστορικής πόλης των Παρισίων, το οποίο αλλάζει οριστικά µορφή. Δεν µπορώ παρά να εκφράσω την οδύνη µου και
την αλληλεγγύη µου στον γαλλικό λαό.
Έρχοµαι τώρα στο νοµοσχέδιο.
Το πρώτο µέρος του νοµοσχεδίου αφορά στην ίδρυση της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας. Η πρωτόγνωρη κρίση, µακράν η
χειρότερη σε περίοδο ειρήνης που βίωσε η χώρα την τελευταία
δεκαετία, αναντίρρητα επηρέασε αρνητικά την ικανότητα δανεισµού των πιστωτικών ιδρυµάτων, µε αποτέλεσµα να ελαχιστοποιηθούν οι δυνατότητες δανεισµού για τις ελληνικές επιχειρήσεις,
πόσω µάλλον του φθηνού δανεισµού. Με λίγα λόγια, έλειψε το
απαραίτητο οξυγόνο από την οικονοµία. Σε αυτό συνέβαλε, βεβαίως, η µείωση των εισοδηµάτων των πολιτών, η µείωση της αποταµίευσης των νοικοκυριών, δηλαδή, της καταθετικής βάσης. Σε
αυτό συνέβαλε, επίσης, η αύξηση του αριθµού των µη εξυπηρετούµενων δανείων, που ήρθε σαν συνέπεια, επίσης, της κρίσης.
Τα παραπάνω αναπόφευκτα οδήγησαν σε πολύ πιο αυστηρά
κριτήρια χορήγησης δανείων, τα οποία αποτελούν το βασικό
πρόβληµα στην αξιοποίηση του παραγωγικού δυναµικού της
χώρας, ιδίως στην περιφέρεια. Κατ’ επέκταση οδήγησαν στην
αλµατώδη αύξηση της ανεργίας και φυσικά, στη διάρρηξη της
κοινωνικής συνοχής.
Κάτω από αυτές τις συνθήκες και παρά τη βελτίωση των τελευταίων χρόνων, το κράτος καλείται να ανταποκριθεί στην επιτακτική ανάγκη χρηµατοδότησης της πραγµατικής οικονοµίας.
Η ίδρυση ενός σύγχρονου αναπτυξιακού φορέα, όπως η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, συνιστά µια τοµή για το εγχώριο
χρηµατοπιστωτικό σύστηµα µε στόχο την ανάπτυξη της οικονοµίας. Δεν πρωτοτυπούµε. Η Ελλάδα είναι η µόνη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση που δεν διαθέτει παρόµοιο θεσµό. Η απαίτηση
για τη δηµιουργία ενός θεσµού ικανού να στηρίξει αποτελεσµατικά τις ανάγκες της και τις πρωτοβουλίες των ελληνικών επιχειρήσεων, είναι κάτι παραπάνω από προφανής.
Από το 1816 στην Ευρώπη, από το 1855 στην Αµερική, το 1947
στην Ασία και το 1959 στην Αφρική λειτουργούν δηµόσιες αναπτυξιακές τράπεζες, στηρίζοντας τις επιχειρήσεις και τις κατά
τόπους οικονοµίες. Σηµειώνεται ότι το 2016 υπήρχαν περίπου
πεντακόσιες είκοσι εθνικές αναπτυξιακές τράπεζες παγκοσµίως,
µεταξύ των οποίων οι σαράντα εννέα στην Ευρώπη.
Το νοµοσχέδιο καθορίζει το πλαίσιο για τη λειτουργία της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας στη χώρα µας. Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα θα προέλθει από τη µετεξέλιξη του λειτουργούντος ως ανώνυµη εταιρεία «Εθνικού Ταµείου Επιχειρηµατικότητας
και Ανάπτυξης», το γνωστό «ΕΤΕΑΝ Α.Ε.» Επίσης, το παρόν νοµοσχέδιο µετατρέπει σε χρηµατοδοτικό οργανισµό την Ελληνική
Αναπτυξιακή Τράπεζα µε σαφή αναπτυξιακή κατεύθυνση και συµβουλευτικό ρόλο.
Η Τράπεζα έχει ως κύριο σκοπό την υποστήριξη του παραγωγικού συστήµατος, µε στόχο την προώθηση της βιώσιµης ανάπτυξης της οικονοµίας σε εθνικό επίπεδο, όπως και την επιλογή
των έργων που θα χρηµατοδοτεί. Δεν θα λαµβάνει υπ’ όψιν στενά
τις χρηµατοοικονοµικές αποδόσεις, αλλά συνολικά τα αναπτυξιακά οφέλη που τα έργα αυτά θα παράγουν σε εθνικό επίπεδο.
Αναντίρρητα, µεταξύ των αναγκών των ελληνικών επιχειρήσεων, η πρόσβαση σε χρηµατοδότηση ανάγεται στην πιο κρίσιµη
προϋπόθεση για τη βιώσιµη ανάπτυξη τους, ιδιαίτερα σε περιόδους όπως αυτή που βιώνουµε.
Λίγο λόγια τώρα για τους στόχους, κωδικοποιηµένα. Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα θα λειτουργεί ως ανώνυµη εταιρεία.
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Θα έχει παραρτήµατα σε όλες τις περιφέρειες της χώρας. Θα
είναι αυτοχρηµατοδοτούµενη. Τα κονδύλια θα προέρχονται από
το ΕΣΠΑ, το τραπεζικό σύστηµα και ιδιώτες επενδυτές. Δεν θα
παρέχει απευθείας χρηµατοδότηση σε επιχειρήσεις, αλλά µέσω
του τραπεζικού συστήµατος. Θα παρέχει και συµβουλευτικές
υπηρεσίες προς τις επιχειρήσεις, κάτι απολύτως απαραίτητο. Η
δράση της συνίσταται κυρίως σε σύναψη συµβάσεων χρηµατοδότησης µέσω παροχής δανείων.
Έρχοµαι τώρα στο δεύτερο µέρος του νοµοσχεδίου, το οποίο
αφορά στην προσέλκυση στρατηγικών επενδύσεων. Το νοµοσχέδιο κινείται στην κατεύθυνση της ανάπτυξης πάνω σε τρεις συνιστώσες: την οικονοµική, την κοινωνική και την περιβαλλοντική,
που έχει προσδιοριστεί σαν εθνική αναπτυξιακή στρατηγική, µε
έµφαση στη βιοµηχανική ανάπτυξη και την προσαρµογή στην
προηγµένη οικονοµία της γνώσης.
Για τον λόγο αυτό αναθεωρείται το υφιστάµενο θεσµικό πλαίσιο για την προσέλκυση στρατηγικών επενδύσεων, προκειµένου
να προσαρµοστεί στα νέα δεδοµένα, καθώς το προηγούµενο
σχέδιο, µέσα στις συνθήκες κρίσης που επικρατούν την τελευταία δεκαετία, προφανώς -όπως ήταν αναµενόµενο- αστόχησε.
Το νέο θεσµικό πλαίσιο, λοιπόν, καθίσταται πιο ελκυστικό και
αποτελεσµατικό για τους επενδυτές, προσφέροντας ένα µεγάλο
εύρος ωφεληµάτων, προκειµένου να προσελκύσει στρατηγικές
επενδύσεις σε όλους τους κλάδους της οικονοµίας. Κατοχυρώνει, δε, µία ασφαλή, διαφανή και ταχεία διαδικασία για τους επενδυτές. Μόνο έτσι θωρακίζεται πραγµατικά το δηµόσιο συµφέρον,
στηρίζοντας την επιχειρηµατικότητα και αναδεικνύοντας ένα
ασφαλές επενδυτικό περιβάλλον, κάτι που έλλειψε για πάρα
πολλά χρόνια.
Ο υφιστάµενος ν.3894/2010 λειτούργησε στη λογική της παροχής κινήτρων µε µόνο κριτήριο τα όρια υπαγωγής. Η προσέγγιση αυτή είχε ισχνά αποτελέσµατα, καθώς απευθύνθηκε
ουσιαστικά µόνο σε επενδύσεις στον τουρισµό, mall και κάποιες
επενδύσεις στην ενέργεια. Ως εκ των ενόντων προκύπτει, αυτό
δεν έφερε τα ποθούµενα αποτελέσµατα. Παρά τις τροποποιήσεις του, δεν θα καταστεί ποτέ αποτελεσµατικός στην προσέλκυση επενδύσεων.
Είναι χαρακτηριστικό ότι στα οκτώ χρόνια εφαρµογής του,
έχουν υπαχθεί µόλις δεκαπέντε επενδυτικά σχέδια χωρίς να υλοποιηθεί ως σήµερα κανένα από αυτά. Αυτό νοµίζω από µόνο του
αρκεί για να περιγράψει την πραγµατικότητα και την ανάγκη αλλαγής και νέας σελίδας.
Η διάκριση των κατηγοριών στον προτεινόµενο νόµο προέκυψε από την αποτίµηση των πενιχρών αποτελεσµάτων του
προηγούµενου νόµου. Γι’ αυτόν τον λόγο επελέγη να θεσµοθετηθεί στοχευµένη κατανοµή ανά τοµέα επενδύσεων. Η ασάφεια
του προηγούµενου πλαισίου για τα φορολογικά κίνητρα, τα
οποία ουδέποτε εξειδικεύτηκαν, ούτε απονεµήθηκαν σε κάποια
επένδυση καθώς η σχετική διάταξη αποδείχθηκε εκ των πραγµάτων ανεφάρµοστη, δεν προσέλκυσε καµµία παραγωγική επένδυση του τοµέα της βιοµηχανίας ή της έρευνας ή της ανάπτυξης,
που αποτελούν προτεραιότητα για την εθνική αναπτυξιακή στρατηγική, που όλοι µοχθούµε.
Τι κάνουµε µε το νέο θεσµικό πλαίσιο; Προσπαθούµε να διευρύνουµε τους κλάδους οι οποίοι θα ενδιαφερθούν για να µπουν
στις στρατηγικές επενδύσεις και κυρίως στη βιοµηχανία, την
έρευνα και την ανάπτυξη. Ενισχύουµε τα κίνητρα. Δίνουµε πολύ
περισσότερα φορολογικά κίνητρα, ταχεία απόσβεση, υπεραπόσβεση και γενναία επιχορήγηση. Άρα, διευρύνουµε το φάσµα
των επιχειρήσεων που εν δυνάµει θα µπορούσαν να ενδιαφερθούν.
Εισάγουµε την ψηφιακή διαβούλευση, κάτι το οποίο είναι προς
το κοινό συµφέρον τόσο των επενδυτών όσο και του δηµοσίου.
Η διαφάνεια εγγυάται την πλήρη ενηµέρωση του επενδυτή, αλλά
και τις υποχρεώσεις του δηµοσίου.
Εισάγουµε την έννοια του «ανεξάρτητου ελεγκτή», δηλαδή παρακολουθούµε την επένδυση, ενώ πριν έπαιρνε το χαρακτηρισµό
ως «στρατηγική επένδυση», προωθούνταν για ταχεία αδειοδότηση, αλλά κανείς δεν παρακολουθούσε την υλοποίηση της επένδυσης που εν τέλει είναι το ζητούµενο και αφορά ευθέως στο
δηµόσιο συµφέρον. Δίνεται η δυνατότητα µε το χαρακτηρισµό

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

«στρατηγική επένδυση» σε ακίνητα του ευρύτερου δηµόσιου
τοµέα να έχουν τα οφέλη από την υπεραξία, η οποία προκύπτει
από τον χαρακτηρισµό.
Για την αντιµετώπιση των αστοχιών του προηγούµενου θεσµικού πλαισίου, αλλά και για την προσαρµογή στις ανάγκες της
εθνικής οικονοµίας στη µετά µνηµονίου εποχή, µε το προτεινόµενο σχέδιο νόµου εισάγεται σειρά καινοτοµιών που στοχεύουν
στην προσέλκυση επενδύσεων. Το ζητούµενο ήταν και παραµένει
η διαφάνεια, η ταχύτητα, η αποτελεσµατικότητα που, επιτέλους,
πρέπει να γίνει πράξη στην πατρίδα µας για τους επενδυτές,
αλλά και για τη διοίκηση που εποπτεύει.
Η Διυπουργική Επιτροπή Στρατηγικών Επενδύσεων -ΔΕΣΕ στο
εξής- αποφασίζει για την υπαγωγή ή µη του εκάστοτε επενδυτικού
σχεδίου και το εντάσσει σε µία από τις κατηγορίες των στρατηγικών επενδύσεων. Οι στρατηγικές επενδύσεις κατηγοριοποιούνται
ανάλογα µε τα παρεχόµενα σε αυτές κίνητρα ενίσχυσης, τα οποία
είναι πλέον πολύ πιο ισχυρά και κυρίως ποικίλα, προσφέροντας
ένα µεγάλο εύρος ωφεληµάτων στους επενδυτές µε συγκεκριµένη
στόχευση.
Τα κίνητρα, λοιπόν, που προσφέρονται στο νέο πλαίσιο -τα
οποία, επίσης, συνοπτικά θα τα αναφέρω- είναι τα εξής: Τα
ΕΣΧΑΣΕ, τα Ειδικά Σχέδια Χωρικής Ανάπτυξης Στρατηγικών
Επενδύσεων, εργαλείο απαραίτητο. Ταχεία αδειοδότηση. Σταθερό φορολογικό καθεστώς. Κλιµακούµενα φορολογικά κίνητρα,
όπως φορολογική απαλλαγή για συγκεκριµένες κατηγορίες
επενδύσεων πάνω από τα όρια του αναπτυξιακού νόµου ή όπως
η επιταχυνόµενη απόσβεση. Επιδότηση µισθολογικού κόστους
και ενισχύσεις για έργα έρευνας και ανάπτυξης. Ευνοϊκή φορολογία για τα στελέχη των επιχειρήσεων. Εναλλακτικές µορφές
επίλυσης διαφορών και διαιτησία. Δηλαδή, ό,τι ακριβώς είχε
ανάγκη ο επενδυτής και η οικονοµία της χώρας που δεινοπάθησε
στα χρόνια της κρίσης.
Η ενίσχυση των επιχειρήσεων σε µειονεκτικές αναπτυξιακά περιοχές της χώρας ήταν κάτι εντελώς απαραίτητο και προβλέπεται στο σχέδιο νόµου. Η διαδικασία καταβολής των ενισχύσεων
θα ακολουθήσει τον κανόνα de minimis, δηλαδή έως 200 χιλιάδες ευρώ για δύο ή τρία χρόνια. Η υποβολή των δικαιολογητικών
θα τεθεί σε εφαρµογή από τον Μάιο του 2019.
Επίσης, τίθενται κριτήρια επιλογής των προς ενίσχυση περιοχών και έχουµε το εγχείρηµα της ιεράρχησης των περιοχών της
χώρας µε κριτήριο την αναπτυξιακή τους δυναµική. Περιλαµβάνεται η συλλογή και επεξεργασία δεδοµένων που επέτρεψαν την
απεικόνιση της πολυδιάστατης έννοιας της τοπικής ευηµερίας
και ανάδειξης των χωρικών ανισοτήτων.
Για τον λόγο αυτό οι µεταβλητές, που χρησιµοποιήθηκαν, χωρίζονται σε τρεις κεντρικές κατηγορίες: οικονοµία, εκπαίδευση
και δηµογραφικά χαρακτηριστικά.
Με αυτά, λοιπόν, τα κριτήρια υπάρχει δυνατότητα να βοηθηθούν οι περιοχές εκείνες, που πραγµατικά δεν µπόρεσαν ή δεν
άντεξαν στα χρόνια της κρίσης και οφείλουµε να τις δούµε µε τα
κριτήρια τα οποία προανέφερα.
Τέλος, θα πρέπει να κάνω µία αναφορά στο περιβόητο άρθρο
40, το οποίο αφορά σε επενδύσεις οι οποίες υλοποιήθηκαν µεν,
αλλά δεν κατέστη δυνατό να ολοκληρωθεί το κοµµάτι εκείνο που
αφορά στα ψευδή ή παραπλανητικά ή αποσιωποιηθέντα στοιχεία
των επιχειρήσεων. Πρόκειται για παραστατικά που η µη νόµιµη
αξία είναι µικρότερη από ένα εκατοµµύριο. Σήµερα δεν υπάρχει
όριο, δηλαδή µπορεί να είναι πολύ περισσότερα.
Το δεύτερο είναι η ενίσχυση για µη νόµιµη αξία, που πρέπει να
είναι µικρότερη από το 10% της συνολικής ενίσχυσης. Σήµερα
είναι 25%. Επίσης, προβλέπεται κύρωση η οποία είναι διπλάσια
της ενίσχυσης η οποία προκύπτει από ψευδή ή παραπλανητικά
ή από αποσιωποιηθέντα στοιχεία. Πριν δεν υπήρχε καµία κύρωση.
Όταν οι επενδυτές, λοιπόν, έχουν ολοκληρώσει την επένδυση
κι έχουν καταβάλει την ίδια συµµετοχή, τότε σε αυτές τις περιπτώσεις αντί για απένταξη, δηλαδή εξόντωση, θα τους δίνουµε
τη δυνατότητα να έχουν µία κύρωση της τάξης από 10% έως
30% του ύψους της εγκριθείσας ενίσχυσης. Αναφέρονται αναλυτικά στο σχέδιο νόµου οι περιπτώσεις οι οποίες υπάρχουν και το
πώς αντιµετωπίζονται.
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Αυτό, όµως, που είναι η ουσία της αλλαγής αφορά στα παρακάτω: Αν υποβλήθηκαν στην υπηρεσία µη νόµιµα παραστατικά
δαπανών, των οποίων η µη νόµιµη αξία δεν υπερβαίνει το ένα
εκατοµµύριο και η ενίσχυση που αφορά στη µη νόµιµη αξία
αυτών δεν υπερβαίνει το 10% της συνολικής ενίσχυσης που
αφορά στο επενδυτικό σχέδιο, τότε τα παραστατικά αυτά, κατά
το µέρος της µη νόµιµης αξίας τους, δεν πιστοποιούνται για την
ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου και το επενδυτικό σχέδιο
ολοκληρώνεται µε επιβολή κύρωσης ίσης µε το διπλάσιο ποσό
της ενίσχυσης που αντιστοιχεί στην µη νόµιµη αξία των παραστατικών. Η ρύθµιση αυτή δεν περιλαµβάνει περιπτώσεις πλαστών παραστατικών στοιχείων, παρά µόνο αυτά που ανέφερα.
Δεύτερον, αν τα ψεύδη παραπλανητικά ή αποσιωπηθέντα στοιχεία αφορούν στην κάλυψη της ίδιας συµµετοχής, εφόσον κατά
την περίοδο υλοποίησης της επένδυσης καλύφθηκε νόµιµα η ίδια
συµµετοχή και τεκµηριώνεται η δυνατότητα ολοκλήρωσης της
επένδυσης, στην περίπτωση αυτή επιβάλλεται είτε η µερική παρακράτηση είτε η µερική επιστροφή της ενίσχυσης, το ύψος της
οποίας δεν µπορεί να είναι χαµηλότερο από 10% της εγκριθείσας
ενίσχυσης.
Γιατί συµβαίνουν όλα αυτά; Πρώτα απ’ όλα, θέλω να ξεκαθαρίσω ότι όλες οι περιπτώσεις αφορούν σε προηγούµενες κυβερνήσεις. Εµείς κληρονοµήσαµε αυτά τα προβλήµατα και έπρεπε
να τα αντιµετωπίσουµε.
Πρέπει να τονίσω, λοιπόν, ότι όλες οι περιπτώσεις αφορούν
σε επενδύσεις που εντάχθηκαν στον ν.3908/2011 από προηγούµενες κυβερνήσεις. Σήµερα καλούµαστε είτε να εξορθολογήσουµε τις κυρώσεις είτε να κλείσουµε επιχειρήσεις που έχουν
ολοκληρώσει επενδύσεις και είναι ήδη σε λειτουργία.
Ποιος, αλήθεια, επενδυτής είναι βέβαιος ότι όλες οι τιµολογηµένες συναλλαγές συνοδεύονται από απολύτως νόµιµα παραστατικά, όταν δεν υπάρχει κανένας θεσµοθετηµένος µηχανισµός
ελέγχου ώστε να προστατευθεί; Βεβαίως, οι παραβάτες επενδυτές πρέπει να τιµωρούνται, αλλά όχι µε κυρώσεις που εξοντώνουν και ακυρώνουν τις επενδύσεις εκατοµµυρίων και οδηγούν
στην ανεργία τους εργαζόµενους.
Ναι, λοιπόν, στις κυρώσεις. Όχι στην ακύρωση των επενδύσεων. Αυτό είναι το πνεύµα της υπ’ όψιν ρύθµισης του άρθρου
40.
Μόνο ένας εντελώς άσχετος µε την αγορά ή ένας γραφειοκράτης µπορεί να ισχυριστεί ότι παντού υπάρχει σκοπιµότητα. Πράγµατι, υπάρχει σε πολλές περιπτώσεις, αλλά υπάρχουν και
επενδυτές που έπεσαν θύµατα της ανεξέλεγκτης κατάστασης
που κυριαρχούσε στην ελληνική πραγµατικότητα εδώ και δεκαετίες. Αυτό νοµίζω ότι το αντιλαµβάνονται όλοι όσοι επιχειρούν
στην Ελλάδα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Η µόνη λύση θα ήταν η ηλεκτρονική τιµολόγηση µε άµεση διασταύρωση on line σε όλες τις συναλλαγές. Είναι καιρός να προχωρήσουµε στην υλοποίηση αυτής της απαραίτητης ρύθµισης.
Το ζητούµενο είναι η ορθή νοµοθέτηση, η εφαρµογή του πνεύµατος της αγοράς στις διατάξεις του νόµου, η αποκατάσταση
της εµπιστοσύνης του πολίτη προς τη διοίκηση. Αυτός είναι ο
στόχος και όχι µόνο αυτού του νοµοσχεδίου.
Τέλος, κύριε Πρόεδρε, θέλω να καταθέσω µια τροπολογία, η
οποία εκ παραδροµής δεν συζητήθηκε στην επιτροπή.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Αναφέρεστε σε βουλευτική τροπολογία;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΥΡΣΟΥΖΙΔΗΣ: Όχι, αναφέροµαι σε…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Γιατί οι δύο από τις
υπουργικές συζητήθηκαν και ενσωµατώθηκαν και είναι µία που
θα συζητηθεί.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΥΡΣΟΥΖΙΔΗΣ: Επαναλαµβάνω, κύριε Πρόεδρε,
ότι εκ παραδροµής δεν συµπεριελήφθη αυτή η τροπολογία την
οποία κατέθεσε η Ένωση Ανωνύµων Εταιρειών. Με δυο λόγια
αφορά στην παραδοξότητα να απαλλάσσεται από τον ειδικό
φόρο επί των ακινήτων το ηµεδαπές κοινωφελές ίδρυµα που εποπτεύεται από δηµόσια αρχή και να µην απαλλάσσεται η ανώνυµη
εταιρεία µε ονοµαστικοποιηµένες µέχρι φυσικού προσώπου µετοχές, επειδή µέρος των µετοχών της κατέχονται από κοινωφε-
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λές ίδρυµα εποπτευόµενο από δηµόσια αρχή, για το οποίο δεν
νοείται, βέβαια, η ονοµαστικοποίηση µέχρι φυσικού προσώπου.
Αυτή είναι η ουσία της τροπολογίας. Θα την καταθέσω και
είναι στην κρίση των συναδέλφων.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ποιος την έχει καταθέσει, κύριε συνάδελφε, και από ποιον υπογράφεται; Διότι εγώ
δεν βλέπω κάτι εδώ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΥΡΣΟΥΖΙΔΗΣ: Θα την καταθέσω, λοιπόν, εγώ και
είναι στην κρίση του συναδέλφων.
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Οι επιχειρηµατίες την
υπογράφουν.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Κωνσταντινόπουλε, στην επιτροπή αιτήµατα έρχονται από οποιονδήποτε
φορέα. Θα κατατεθεί, εποµένως.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ (ΣΤ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής):
Εδώ φαίνεται ότι οι επιχειρηµατίες µας στέλνουν κατευθείαν τροπολογίες, κύριε Πρόεδρε. Εδώ µιλάµε για την αποκάλυψη!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κατ’ αρχάς, θα πάρετε τον λόγο να µιλήσετε.
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: … (δεν ακούστηκε)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Κωνσταντινόπουλε, αν έχετε έρθει ορεξάτος, σας λέω ότι σε λίγο θα πάρετε
τον λόγο να µιλήσετε και να πείτε ό,τι θέλετε.
Θα κατατεθεί, κύριε Ουρσουζίδη, η τροπολογία αυτή;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΥΡΣΟΥΖΙΔΗΣ: Ναι, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Θα κατατεθεί.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΥΡΣΟΥΖΙΔΗΣ: Εγώ σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω δυτικά θεωρεία τριάντα
δύο µαθήτριες και µαθητές και δύο εκπαιδευτικοί συνοδοί από
το 5ο Γυµνάσιο Αγίου Δηµητρίου (δεύτερο τµήµα) και είκοσι µία
µαθήτριες και µαθητές και δύο εκπαιδευτικοί συνοδοί από το 1ο
Δηµοτικό Σχολείο Παπάγου.
Η Βουλή σάς καλωσορίζει, παιδιά.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Προχωράµε µε τον γενικό εισηγητή της Νέας Δηµοκρατίας,
τον συνάδελφο κ. Κατσαφάδο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΣ: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε
Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, σας το είπα στην επιτροπή, σας το λέω και σήµερα στην Ολοµέλεια: Δυστυχώς, ΣΥΡΙΖΑ και ανάπτυξη, ΣΥΡΙΖΑ
και επενδύσεις είναι έννοιες ασύµβατες. Και δεν το λέµε εµείς
για να σας κάνουµε αντιπολίτευση, αλλά το λένε όλοι οι παράγοντες της αγοράς. Το λένε τα ίδια τα οικονοµικά αποτελέσµατα,
γιατί είστε κοντά τεσσεράµισι χρόνια στην εξουσία.
Οι ληξιπρόθεσµες οφειλές παραµένουν στα 2,1 δισεκατοµµύρια ευρώ απέναντι στους προµηθευτές, ενώ είχατε δεσµευθεί ότι
τον Αύγουστο του 2018 θα είχαν µηδενιστεί, τον Δεκέµβριο του
2018 θα είχαν µηδενιστεί, αλλά παραµένουν σ’ αυτό το τεράστιο
ύψος.
Τα χρέη των ιδιωτών απέναντι στο κράτος έχουν διογκωθεί. Οι
προβλέψεις σας σε σχέση µε την ανάπτυξη για τέταρτη συνεχόµενη χρονιά πέφτουν έξω. Έχουµε µια ασθενική ανάπτυξη.
Και δυστυχώς, όπως µας είπε η ΕΛΣΤΑΤ, σύµφωνα µε τα πρόσφατα στοιχεία της, ο ακαθάριστος σχηµατισµός παγίου κεφαλαίου, ο οικονοµικός δείκτης, ο οποίος αποτυπώνει τη συνολική
πορεία των επενδύσεων, υποχώρησε το 2018 στα επίπεδα του
1996 τόσο σε τρέχουσες όσο και σε σταθερές τιµές.
Ο συγκεκριµένος δείκτης ο οποίος µετρά την αναλογία επενδύσεων ως προς το ΑΕΠ κατατάσσει, δυστυχώς, την Ελλάδα, τη
χώρα µας, στην τελευταία θέση της Ευρώπης και, µάλιστα, µε
τεράστια διαφορά σε σχέση µε τον µέσο όρο της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Ειδικότερα, στην Ελλάδα περιορίστηκε στο 11,1%, τη
στιγµή που ο µέσος όρος τόσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και
στην ευρωζώνη διαµορφώνεται στο 20,8%.
Οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου µειώθηκαν το
τέταρτο τρίµηνο του 2018 κατά 27,2% σε σχέση µε το τέταρτο
τρίµηνο του 2017, τη στιγµή, µάλιστα, που άλλες χώρες που ακο-
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λούθησαν προγράµµατα οικονοµικής προσαρµογής, όπως η
Πορτογαλία, η Ισπανία, η Κύπρος καταγράφουν σηµαντική επενδυτική δραστηριότητα.
Τρία δισεκατοµµύρια λιγότερα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
είναι οι επενδύσεις το 2018 σε σχέση µε το 2017. Όµως, ακόµα
και για το ΕΤΕΑΝ, γιατί θα µιλήσουµε για την Αναπτυξιακή Τράπεζα, για το οποίο κόπτεσθε µετά από τεσσεράµισι χρόνια,
οφείλω να σας πω ότι τα έσοδα το 2018 είναι 2 εκατοµµύρια
ευρώ σε σχέση µε 10 εκατοµµύρια ευρώ που ήταν το 2017. Τόσο
ήταν το ενδιαφέρον σας γύρω από την ενίσχυση των µικροµεσαίων επιχειρήσεων στη χώρα µας.
Δεν χρειάζεται να αναφερθώ για τη θέση την οποία έχει η
χώρα µας στην απορρόφηση του ΕΣΠΑ. Είναι εικοστή τρίτη στην
Ευρωπαϊκή Ένωση!
Βλέπετε, λοιπόν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι όχι µόνο
δεν εκµεταλλευόµαστε στον βαθµό που θα έπρεπε τους πόρους,
τα µέσα, τα οποία µας δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση για να µπορέσουµε να ενισχύσουµε και να τονώσουµε την ιδιωτική οικονοµία,
αλλά κάνουµε και ό,τι µπορούµε για να την καθηλώσουµε και µε
την τεράστια υπερφορολόγηση, την οποία έχουν υποστεί σύσσωµη η ελληνική κοινωνία και οι ιδιωτικές επιχειρήσεις, αλλά και
µέσα από τις ιδεοληψίες και τις αγκυλώσεις σας γύρω από το
επιχειρείν.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, προφανώς και χρειάζεται µια
Εθνική Αναπτυξιακή Τράπεζα. Βέβαια, δεν είναι τράπεζα αυτό το
οποίο συζητάµε. Είναι ένας οργανισµός. Δεν µπορεί να πάει κάποιος να καταθέσει χρήµατα. Είναι ένας οργανισµός, ο οποίος
βρίσκεται στη σωστή κατεύθυνση. Θα έπρεπε να υπάρχει και στη
χώρα µας, όπως υπάρχει στις υπόλοιπες χώρες. Αυτή είναι µια
πραγµατικότητα.
Εξηγήστε µου, όµως, γιατί το κάνετε µε τόση προχειρότητα.
Εξηγήστε µου γιατί κάνετε µε τέτοιον ερασιτεχνικό τρόπο ακόµα
και αυτό. Και εξηγήστε µου σε τελική ανάλυση γιατί το φέρνετε
µετά από τεσσεράµισι χρόνια. Δεν θα έπρεπε να ήταν στις πρώτες σας προτεραιότητες; Δεν θα έπρεπε να είχε αναρτηθεί ως
πρωταρχική προτεραιότητα σε µια χώρα η οποία βρίσκεται σε
τέτοια οικονοµική κρίση, σε µια χώρα η οποία στενάζει, σε µια
χώρα η οποία έχει ανάγκη από καλές θέσεις εργασίας;
Δυστυχώς, όµως, εσείς επιλέξατε έναν άλλο δρόµο, ιεραρχήσατε άλλες προτεραιότητες και το µόνο το οποίο κάνετε σήµερα
είναι το ΕΤΕΑΝ, το οποίο το φέρατε στην κατάσταση στην οποία
βρίσκεται, να το µετονοµάσετε απλά σε µια Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα. Αυτή ήταν η συµφωνία µε τον Πρόεδρο της Γαλλίας και µόνο από εκεί έχετε πάρει οδηγίες και συµβουλές, γιατί
κατά τη διάρκεια της επιτροπής δεν µας είπατε αν χρησιµοποιήσατε την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, άλλους ευρωπαϊκούς
οργανισµούς, έστω συµβουλευτικά, για να µπορέσει να δηµιουργηθεί αυτός ο οργανισµός, ο οποίος να είναι προς όφελος των
µικροµεσαίων επιχειρήσεων.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πραγµατικά µέσα από το νοµοσχέδιο λείπουν σηµαντικά πράγµατα σε ό,τι έχει να κάνει µε την
Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα.
Στο νοµοσχέδιο θα έπρεπε να αναφέρεται το σαφές οργανόγραµµα της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας -σας το ζητήσαµε, δεν µας το φέρατε-, οι ελάχιστες προδιαγραφές τις οποίες
θα πρέπει να έχουν τα στελέχη τα οποία θα επανδρώσουν το οργανόγραµµα σε θέσεις του διοικητικού συµβουλίου και διευθυντικών στελεχών, οι ευθύνες τις οποίες έχουν αυτά τα στελέχη και
µια σαφής περιγραφή της συνεργασίας της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας µε τα υφιστάµενα συστηµικά και µη τραπεζικά
συστήµατα.
Αντιθέτως, υπάρχει µία επιτροπή ανάδειξης υποψηφίων που
δεν ξέρουµε πώς θα ορισθεί.
Δηµιουργείτε παραµονές των εκλογών ένα διοικητικό συµβούλιο το οποίο θα εξυπηρετεί τη δική σας αναπτυξιακή πολιτική,
αλλά θα υποθηκεύετε την αναπτυξιακή πολιτική που θα θέλει να
κάνει η επόµενη κυβέρνηση. Η θητεία του θα είναι για πέντε χρόνια. Θα είναι ένα διοικητικό συµβούλιο, το οποίο θα το ορίσετε
εσείς µε βάση τις κοµµατικές αρετές που θα έχουν τα στελέχη
που θα το απαρτίζουν. Θα είναι ένα διοικητικό συµβούλιο το
οποίο θα είναι κυρίαρχο, γιατί από ό,τι φαίνεται, έτσι όπως γρά-
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φεται µέσα στο νοµοσχέδιο, ο εποπτικός έλεγχος γύρω από αυτή
την Αναπτυξιακή Τράπεζα δεν θα περνάει µέσα από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, δεν θα έχει σχέση µε την Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία, δεν θα έχει σχέση µε την Τράπεζα της Ελλάδος,
αλλά θα στέλνονται κάποιες αναφορές στον εκάστοτε Υπουργό
Οικονοµικών, ο οποίος θα τις θεωρεί.
Θεωρείτε, λοιπόν, ότι µέσα από αυτή τη διαδικασία διασφαλίζεται ο στρατηγικός ρόλος τον οποίο θα πρέπει να έχει η συγκεκριµένη τράπεζα; Πού υπάρχει ένας στρατηγικός σχεδιασµός για
αυτή την τράπεζα; Επαφίεται στην απόφαση που θα πάρει το διοικητικό συµβούλιο. Όλα, λοιπόν, περνούν µέσα από ένα διοικητικό συµβούλιο το οποίο εσείς θα ορίσετε µε κριτήρια τα οποία,
από ό,τι µας έχετε αποδείξει µέχρι σήµερα, δεν έχουν σχέση µε
την αγορά, αλλά έχουν σχέση µε την κοµµατική νοµιµότητα.
Μιλάµε για θέσεις εργασίας. Παραδέχτηκε ο κύριος Υπουργός, ο κ. Δραγασάκης, ότι ενδεχοµένως να ανοίξουν και υποκαταστήµατα. Γιατί όλα αυτά;
Κατ’ αρχάς, δεν µπορώ να καταλάβω τι νόηµα έχει µία τράπεζα
η οποία δεν θα λειτουργεί ως τράπεζα να έχει υποκαταστήµατα.
Αυτό είναι ένα άλλο θέµα. Προφανώς, ο µόνος ρόλος των υποκαταστηµάτων είναι να µπορέσουµε να δικαιολογήσουµε κάποιες
νέες θέσεις εργασίας. Και γιατί αυτές οι προσλήψεις δεν γίνονται
µε κάποια αξιοκρατική διαδικασία; Και γιατί δεν περνούν µέσα
από τη διαδικασία του ΑΣΕΠ;
Έχουµε, λοιπόν, ένα διοικητικό συµβούλιο το οποίο θα ορίζει
τη µοίρα και την τύχη της συγκεκριµένης Αναπτυξιακής Τράπεζας -η οποία θα διαχειρίζεται και θα µοχλεύει τα χρήµατα τα
οποία θα έχουµε µέσα από την Ευρωπαϊκή Ένωση- το οποίο θα
δίνει αναφορά επί της ουσίας µόνο στον εαυτό του και στον εκάστοτε Υπουργό.
Και ο κ. Δραγασάκης είπε ότι δεν θέλουν να κτίσουν µία νέα
ΕΤΒΑ, αλλά επί της ουσίας παραδέχτηκε, κύριε Υπουργέ, ότι για
να πετύχει αυτό το εγχείρηµα, θα πρέπει τα στελέχη τα οποία θα
είναι στο διοικητικό συµβούλιο να είναι ικανά και θα πρέπει να
υπάρχει η πολιτική βούληση. Και εγώ καλή τη πίστει σας λέω ότι
εσείς έχετε την πολιτική βούληση και είσαστε πολύ καλοί. Για τον
επόµενο πώς διασφαλίζεται; Αν έρθει ένας κακός Υπουργός και
όχι ο κ. Δραγασάκης που είναι ένας καλός Υπουργός, πώς θα
µπορέσει να διασφαλιστεί η εύρυθµη και ουσιαστική λειτουργία
της συγκεκριµένης τράπεζας;
Οπότε, δυστυχώς, φοβάµαι ότι δεν θα αποφύγουµε να εργαλειοποιηθεί ακόµα και αυτός ο νεοσύστατος οργανισµός στα
µέτρα του ΣΥΡΙΖΑ που µας έχει µάθει µέχρι σήµερα, ρουσφέτια,
κοµµατικές τοποθετήσεις, εξυπηρετήσεις «ηµετέρων».
Και ξέρετε κάτι; Είναι πραγµατικά κρίµα και αµαρτία, γιατί σ’
αυτόν τον οργανισµό θα µπορούσαµε να δώσουµε µια διεθνή
διάσταση. Θα µπορούσαµε να µεταχειριστούµε διεθνείς πρακτικές. Δεν αναφέρεται, δυστυχώς, η δυνατότητα εισδοχής διεθνών
µετοχών, όπως για παράδειγµα το Διεθνές Χρηµατοδοτικό
Ίδρυµα, το οποίο όχι µόνο θα ενίσχυε τον ισολογισµό της εταιρείας, αλλά θα µπορούσε να µεταλαµπαδεύσει και πρακτικές οι
οποίες θα µπορούσαν να βοηθήσουν περισσότερο την ελληνική
οικονοµία.
Λείπει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, η Παγκόσµια Τράπεζα, το Ευρωπαϊκό Ταµείο Επενδύσεων, ιδρύµατα µε τεράστια
και καταλυτική εµπειρία που θα µπορούσαν να βοηθήσουν στην
πραγµατική τόνωση και στην πραγµατική ώθηση όχι των µικροµεσαίων επιχειρήσεων, κύριε Υπουργέ, των µικρών και πολύ µικρών επιχειρήσεων, όπως µας είπε η ΓΣΕΒΕΕ στην επιτροπή.
Διότι δυστυχώς η ελληνική οικονοµία σε ένα ποσοστό της τάξης
του 87% αυτές τις επιχειρήσεις έχει και αυτές τις επιχειρήσεις
θα πρέπει να προωθήσουµε, αυτές τις επιχειρήσεις θα πρέπει να
τονώσουµε, αυτές τις επιχειρήσεις θα πρέπει να βοηθήσουµε.
Και µόνο, λοιπόν, το ότι φέρνετε µε τόσες ασάφειες αυτό το
συγκεκριµένο νοµοσχέδιο µετά από τεσσεράµισι σχεδόν χρόνια
που είστε στην εξουσία, παραµονή των εκλογών, δείχνει και την
προτεραιότητα την οποία δίνετε στην ανάπτυξη και στις επενδύσεις, αλλά και τη λογική να µπορέσετε να το εργαλειοποιηθείτε
και να υποθηκεύσετε το αύριο της ανάπτυξης και για τις επόµενες κυβερνήσεις οι οποίες θα έρθουν.
Επιτρέψτε µου να περάσω στο δεύτερο κοµµάτι του νοµοσχε-
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δίου, το οποίο έχει να κάνει µε τις στρατηγικές επενδύσεις. Δεν
χωρά καµµία αµφιβολία ότι τόσο ο νόµος του 2010 όσο και του
2011 είχε προβλήµατα. Δεν απέδωσε.
Σας ζήτησα, όµως και στην επιτροπή -και ο κύριος Γενικός
Γραµµατέας του Υπουργείου Ανάπτυξης προσπάθησε να µε πείσει- να µου πείτε γιατί πιστεύετε ότι αυτός ο νόµος θα είναι αποτελεσµατικός.
Άκουσα χθες σε µία τηλεοπτική συνέντευξή του τον Πρωθυπουργό να λέει «για τις επενδύσεις δεν φταίµε εµείς που δεν γίνονται, φταίει η γραφειοκρατία», λες και δεν είναι Πρωθυπουργός
της Ελλάδας τεσσεράµισι σχεδόν χρόνια, είναι Πρωθυπουργός σ’
άλλη χώρα. Και τι κάνατε πάνω σε αυτό; Δεν κάνατε τίποτα από
ό,τι φαίνεται. Σε εµβληµατικές επενδύσεις, όπως είναι το Ελληνικό,
όπως είναι οι Σκουριές, τεσσεράµισι χρόνια δεν έχει γίνει τίποτα.
Αυτή είναι η πραγµατικότητα.
Εγώ δεν µιλάω για πολλά από αυτά τα οποία γράφει το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο, όπως για τα φορολογικά κίνητρα. Όµως,
φανταστείτε το εξής οξύµωρο, έρχεται µία αριστερή Κυβέρνηση
και δίνει φορολογικά κίνητρα και φορολογικές απαλλαγές σε αυτούς οι οποίοι θέλουν να επενδύσουν.
Αν ήσασταν στα έδρανα της αντιπολίτευσης, τι θα λέγατε αν
έκανε κάτι τέτοιο η Νέα Δηµοκρατία, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι; Θα τους κατηγορούσατε για την πλουτοκρατία. Αυτή είναι
η πραγµατικότητα.
Υπάρχουν, λοιπόν, αρκετά πράγµατα στα οποία συµφωνούµε
και βοηθούν, αλλά θα θέλαµε να είναι ακόµα πιο τολµηρό το νοµοσχέδιο σε ό,τι έχει να κάνει µε τις στρατηγικές επενδύσεις. Θα
θέλαµε να υπάρχει µία πιο επιταχυνόµενη διαδικασία απαλλοτριώσεων, η απόδοση αιτιολογηµένων πολεοδοµικών και χωροταξικών παρεκκλίσεων, η αιτιολογηµένη παραχώρηση αιγιαλού
και παραλίας, καθώς και η επιταχυνόµενη και περιοριστική στα
αναγκαία αντιµετώπιση αρχαιολογικών ευρηµάτων µε την υποχρέωση ανάδειξης και προστασίας τους.
Λείπει ακόµα µια ειδική µνεία σε ό,τι έχει να κάνει µε την πρόβλεψη για µικρότερα έργα µεγάλης προστιθέµενης αξίας µε δυνατότητες υπεραπόδοσης, όπως ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά
είναι η τεχνολογία και η καινοτοµία, η βιοτεχνολογία, η ροµποτική,
τα ερευνητικά κέντρα, η συνεταιριστική µηχανοποιηµένη αγροτική
παραγωγή, οι βιοκαλλιέργειες, η παραγωγή προϊόντων ΠΟΠ, περιβαντολογικά έργα, ειδικές µορφές τουρισµού και άλλα.
Σε αυτό το πλαίσιο θα ήθελα να σας κάνω µία αναφορά σε ό,τι
έχει να κάνει µε τη µείωση των ορίων ένταξης σε σχέση µε αυτά
τα οποία εισάγει το άρθρο 10.
Στις στρατηγικές επενδύσεις, κύριε Υπουργέ, το όριο κατά την
άποψή µας θα µπορούσε να είναι 80 εκατοµµύρια ευρώ µε ανάλογη αναπροσαρµογή των θέσεων εργασίας. Στις εµβληµατικές
επενδύσεις στον τοµέα της βιοµηχανίας το όριο θα µπορούσε να
είναι αρκετά χαµηλότερο, στα 120 εκατοµµύρια ευρώ από 200
εκατοµµύρια ευρώ. Μην ξεχνάµε ότι οι πολυεθνικές εταιρείες
χρησιµοποιούν πολλές φορές ήδη υφιστάµενο πάγιο εξοπλισµό.
Μπορούµε πιθανώς να θεσµοθετήσουµε την κατ’ εξαίρεση ένταξη επενδύσεων προϋπολογισµού άνω των 10 εκατοµµυρίων
ευρώ που θα ενισχύουν αποφασιστικά υφιστάµενα ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατα της χώρας ή θα υποστηρίζουν και θα προωθούν νέα ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατα, µε το σκεπτικό των
πολλαπλασιαστικών αποτελεσµάτων στην οικονοµία τόσο σε επίπεδο τόνωσης της ανάπτυξης όσο και σε επίπεδο δηµιουργίας
θέσεων εργασίας.
Ανάλογες περιπτώσεις κατ’ εξαίρεση ένταξης µπορεί να υφίστανται και µε βάση την τόνωση της ανάπτυξης σε επίπεδο περιφέρειας ή τοπικής κοινωνίας.
Επίσης, το σχέδιο νόµου δεν διευκρινίζει ξεκάθαρα τις επιχειρηµατικές δραστηριότητες οι οποίες εντάσσονται στις διατάξεις
αυτού του νόµου. Ενδεικτικά θα ήθελα να σας πω ότι µπορεί να
υπάρχει ένα πρόβληµα µε τις επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται γύρω από τις Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας.
Η έννοια των εµβληµατικών επενδύσεων επιτρέψτε µου να πω
ότι δεν είναι ευκρινής. Πώς κρίνεται η διακεκριµένη, διεθνούς
φήµης, επιχείρηση και σε ποια κατάταξη πρέπει να βρίσκεται στις
πρώτες θέσεις µια τέτοια επένδυση;
Κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η χώρα δέκα
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χρόνια τώρα βιώνει µία τροµερή οικονοµική κρίση, µία πρωτόγνωρη οικονοµική κρίση.
Σκοπός της Νέας Δηµοκρατίας -και σύµφωνα µε τα λεγόµενα
του Αρχηγού της, του Κυριάκου Μητσοτάκη- είναι να δώσει µία
µεγάλη µάχη, να κάνει ό,τι µπορεί για να µπορέσει η χώρα να καταστεί επενδυτικός πόλος. Νέες επενδύσεις χρειαζόµαστε, φρέσκο χρήµα χρειαζόµαστε, το οποίο θα δηµιουργήσει νέες καλά
αµειβόµενες θέσεις εργασίας, θα αυξήσει το ΑΕΠ και έτσι θα δηµιουργηθεί ο δηµοσιονοµικός χώρος, για να προχωρήσουµε στη
µείωση όλων αυτών των δυσβάστακτων φόρων που έχετε επιβάλει.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Επιτρέψτε µου, κύριε Πρόεδρε, να µιλήσω λίγο ακόµα, τελειώνω σε µισό λεπτό.
Εσείς επιλέξατε τεσσεράµισι χρόνια µετά να φέρετε αυτό το
νοµοσχέδιο προφανώς για επικοινωνιακούς σκοπούς, προφανώς
για να εργαλειοποιηθείτε τον νέο οργανισµό.
Ένα είναι γεγονός, ότι δεν έχουµε κανένα δικαίωµα για τους
Έλληνες του σήµερα, για όλους αυτούς που βιώνουν αυτή την
τεράστια οικονοµική κρίση και κυρίως για τις επόµενες γενιές να
είµαστε ουραγοί στην ανάπτυξη, ουραγοί στα προγράµµατα, ουραγοί στην Ευρώπη, ουραγοί σε ένα καλύτερο µέλλον. Αυτή είναι
µία υποχρέωση την οποία θα πρέπει να επιτελέσουµε, ένα καλύτερο µέλλον, ένα καλύτερο αναπτυξιακό µέλλον, µία νέα ισχυρή
οικονοµία. Και δυστυχώς, εσείς δεν µπορείτε να τα καταφέρετε.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έκλεισε ο κατάλογος εγγραφής των συναδέλφων.
Πριν δώσω τον λόγο στον ειδικό αγορητή της Δηµοκρατικής
Συµπαράταξης, τον κ. Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλο, θα δώσω για
πέντε λεπτά τον λόγο στον Υπουργό κ. Τσακαλώτο για να παρουσιάσει την υπουργική τροπολογία µε γενικό αριθµό 2095 και ειδικό 69. Αν χρειαστεί κάποιος συνάδελφος να ρωτήσει κάτι, πριν
φύγει ο κύριος Υπουργός να απαντήσει.
Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο. Σας δίνω πέντε λεπτά.
Φαντάζοµαι ότι είναι αρκετός.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Ναι,
κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ πολύ.
Με αυτές τις διατάξεις προχωρούµε σ’ ένα εξορθολογισµό των
διατάξεων που αφορούν τον ιππόδροµο που αυτήν τη στιγµή αντιµετωπίζει προβλήµατα στη λειτουργία του.
Σκοπός είναι να επεκταθεί η δυνατότητα για νέα έργα και για
αναβάθµιση των εγκαταστάσεων που ήδη υπάρχουν εντός του
οικοπέδου του ιπποδρόµου, ώστε να γίνει ο χώρος πιο ελκυστικός για τους ενδιαφερόµενους και να αυξηθεί ο κύκλος εργασιών
του. Η δράση αυτή αναλαµβάνεται εν όψει του κινδύνου να κλείσει οριστικά ο ιππόδροµος και τρεις χιλιάδες πεντακόσιες οικογένειες που απασχολούνται σ’ αυτόν, να οδηγηθούν στην
εξαθλίωση.
Αξίζει να επισηµάνουµε ότι υπάρχει ήδη η συναίνεση των
µερών, δηλαδή του ΟΠΑΠ και του ΤΑΙΠΕΔ. Πιο συγκεκριµένα,
επιτρέπεται η συγχώνευση της θυγατρικής «ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΕΣ Α.Ε.»
µε την «ΟΠΑΠ Α.Ε.», ώστε να αναλάβει τα έργα υποδοµής. Ήδη
προβλέπονται χρήσεις γης που αφορούν στις ολυµπιακές εγκαταστάσεις, µε τις αλλαγές που προβλέπουµε και τις χρήσεις του
τουρισµού, εκτός όµως του καζίνου. Το ίδιο ισχύει και για τον ιππικό όµιλο που βρίσκεται στο ίδιο οικόπεδο, στον ιππόδροµο.
Άκουσα εχθές από τον κ. Βορίδη κάτι αριθµούς για το πόσο
θα µας κοστίσει. Δεν έχω παρατηρήσει οι δικηγόροι να τα πάνε
καλά µε τα οικονοµικά -το έχουµε συζητήσει πολλές φορές αυτό,
κύριε Δένδια- ούτε έχω παρατηρήσει ο καλός συνάδελφος να
αποφεύγει µία φυσική ροπή προς την υπερβολή.
Αυτό που θα ήθελα εγώ να πω είναι ότι αυτήν τη στιγµή το
ενοίκιο είναι 2,2 εκατοµµύρια ευρώ τον χρόνο για είκοσι έτη, δηλαδή συνολικά 44 εκατοµµύρια ευρώ για την παρούσα κατάσταση. Δεν προκύπτει και γενικότερα ζηµιά, καθώς µετά το 2021
το ύψος του ενοικίου προβλέπεται ως ποσοστό επί των εσόδων
και εποµένως αυξάνονται τα έσοδα που κερδίζει το δηµόσιο.
Είναι µια δύσκολη υπόθεση ο ιππόδροµος, είναι πολλές οικο-
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γένειες και νοµίζω ότι χρειάζεται να βρεθεί µία λύση. Σας υπενθυµίζω ότι τα έσοδα για το δηµόσιο δεν περιορίζονται στο µίσθωµα, αλλά υπάρχουν επίσης έσοδα φορολογικά και
ασφαλιστικά και βέβαια από τη διεξαγωγή του ιπποδροµιακού
στοιχήµατος. Τέλος, επιτρέπονται συµψηφισµοί για συγκεκριµένες δραστηριότητες και έργα που θα κάνει ο ΟΠΑΠ. Αν, όµως,
τα έργα αυτά αυξάνουν την αξία του οικοπέδου, αυξάνεται και
το ενοίκιο.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Ξυδάκη, θέλετε
να ρωτήσετε κάτι τον Υπουργό πριν φύγει;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΞΥΔΑΚΗΣ: Όχι, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Δένδια, θέλετε
τον λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ: Ναι, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Όχι για τοποθέτηση,
για διευκρινιστική ερώτηση.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ: Κύριε Υπουργέ, κατ’
αρχάς εγώ δεν γνωρίζω το θέµα. Ο κ. Βορίδης το γνωρίζει. Κατά
συνέπεια, εγώ αυτό που θα σας παρακαλούσα να κάνετε είναι να
µην φύγετε. Γι’ αυτό πήρα τον λόγο. Σας παρακαλώ να παραµείνετε εδώ ώστε να έρθει και να το συζητήσετε.
Λέτε ότι οι δικηγόροι δεν ξέρουµε καλά οικονοµικά. Εγώ, µην
ξέροντας καλά οικονοµικά, παρατήρησα κάποιο άρθρο περί συγχωνεύσεων εκεί. Έχω την εντύπωση ότι όταν επιτρέπεται η συγχώνευση µιας παθητικής µε µία ενεργητική αυτό σηµαίνει
συνήθως ότι το δηµόσιο χάνει κάποια φορολογικά έσοδα ή µου
φαίνεται εµένα που δεν ξέρω καλά οικονοµικά, κύριε Υπουργέ;
Όταν µας κάνετε το λογαριασµό, λοιπόν, εκεί θέλετε να µας
πείτε τα φορολογικά έσοδα που χάνει το δηµόσιο από αυτό;
Ξέρετε γιατί σας τα λέω αυτά; Δεν αντέχω να βλέπω τις διατάξεις που φέρνετε µε τον τρόπο που τις φέρνετε. Εγώ αυτή τη
διάταξη δεν την ξέρω. Και αν πραγµατικά πρέπει να βοηθήσουµε
µια επιχείρηση, να τη βοηθήσουµε. Όχι, όµως, µε καθεστώς τροπολογίας νύχτα και όχι κρυφά. Κύριε Υπουργέ, φοβούµαι ότι επί
των ηµερών της κυβέρνησής σας µονίµως νύχτα είναι. Και µην
κοιτάτε κατά πάνω γιατί κοιτάτε µονίµως κατά κάτω. Τέτοιες διατάξεις υπάρχουν και στο νοµοσχέδιο που συζητάµε σήµερα.
Κύριε Πιτσιόρλα, θέλετε να κοιτάξετε τα άρθρα 40 και 45 και
να µας πείτε τι είναι αυτά εδώ; Αν έχετε την καλοσύνη και θέλετε,
σας ξαναλέω: Ναι, να βοηθήσουµε. Περιµένετε τον κ. Βορίδη που
γνωρίζει το θέµα. Γιατί δεν το φέρνετε µε κανονικό νοµοθέτηµα;
Γιατί δεν συνεννοείστε µε τα κόµµατα; Γιατί είστε ελεήµων του
µεσονυχτίου και ποτέ στο φως της µέρας; Τι σας εµποδίζει; Και
µας κάνετε και χιούµορ ότι δεν ξέρουµε οικονοµικά! Έχουµε βαρεθεί να βλέπουµε αυτές τις διατάξεις που φέρνετε εδώ πέρα.
Έχουµε βαρεθεί. Δεν έχετε κανένα σεβασµό στον κοινοβουλευτισµό και κανέναν στη δηµοκρατία. Πού το πάτε δηλαδή; Σας ξαναλέω: Πιστεύετε τη διάταξή σας; Δεν έχουµε αντίρρηση. Γιατί
δεν τη φέρνετε καθαρά; Γιατί δεν την φέρνετε µε τροπολογία;
Γιατί δεν συνεννοείστε µαζί µας; Γιατί δεν την φέρνετε στην επιτροπή; Γιατί ανεβαίνετε σαν κλέφτης για πέντε λεπτά;
Κύριε Πρόεδρε, η κατάσταση αυτή µ’ αυτή την Κυβέρνηση
αποτελεί ευτελισµό. Ξαναλέω ότι το θέµα δεν το ξέρω και οµιλώ
µόνο επί της διαδικασίας και επί των προχειροτήτων που µας είπε
ο κύριος Υπουργός. Να καθίσει εδώ, να έρθει ο συνάδελφος που
γνωρίζει το θέµα. Η Νέα Δηµοκρατία να συζητήσει και τα άλλα
κόµµατα να συζητήσουν µαζί και να δούµε περί τίνος πρόκειται.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Κουτσούκο, θέλετε κάτι να ρωτήσετε;
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Ναι, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Υπουργέ, κρατήστε σηµειώσεις από αυτά που ακούτε και θα απαντήστε συνολικά σε όλους.
Ορίστε, κύριε Κουτσούκο, έχετε τον λόγο.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Κύριε Υπουργέ, επί του τρόπου που
νοµοθετείτε.
Χθες στο νοµοσχέδιο για την Ασιατική Τράπεζα κατατέθηκε
ακριβώς η ίδια τροπολογία αν δεν κάνω λάθος -πρόλαβα να κάνω
µία σχετική αντιπαραβολή- και απεσύρθη από την κ. Παπανάτσιου. Μπορείτε να µας εξηγήσετε ποιος ήταν ο λόγος που κα-
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τατέθηκε και απεσύρθη; Είναι ένα εύλογο ερώτηµα, κύριε Πρόεδρε, σε σχέση µε τον τρόπο που νοµοθετεί η Βουλή και αν νοµοθετεί µέρα ή νύχτα.
Το δεύτερο είναι το εξής: Είναι φανερό, κύριε Υπουργέ, ότι το
κράτος θα έχει απώλεια εσόδων, καθώς το µίσθωµα που σήµερα
καθορίζεται στις 210.833 ευρώ τον µήνα, µε την τροπολογία που
καταθέσατε δίνετε τη δυνατότητα να επαναπροσδιοριστεί, προφανώς σε όφελος της επιχείρησης. Και επειδή και εµείς δεν είµαστε από εκείνους που θέλουν να καταστραφούν οι
επιχειρήσεις, επειδή έγινε κάποιο λάθος ή κάπως τα πράγµατα
δεν µετρήθηκαν σωστά, θα σας παρακαλούσαµε, επειδή βλέπουµε πληθώρα ρυθµίσεων φωτογραφικών να έρχονται τον τελευταίο καιρό -τώρα δηλαδή που είστε σε αποδροµή ως
Κυβέρνηση και ως Υπουργός- αυτές τις διαδικασίες να τις συζητήσουµε µε διαφάνεια και να µετρήσουµε όλοι µαζί το κόστος
και το όφελος για την ελληνική οικονοµία και το ελληνικό δηµόσιο και να συµπεριφερθούµε αναλόγως.
Στον βαθµό που διά της πλαγίας επιχειρείτε να κάνετε αυτές
τις ρυθµίσεις, είναι φανερό ότι θα συναντάτε την εύλογη αντίδραση και τις υποψίες της Αντιπολίτευσης. Και σας µιλάω µε όσο
πιο ήπιο τρόπο µπορεί να απευθυνθεί κάποιος στον Υπουργό Οικονοµικών που στο όνοµά του κατατέθηκε χθες µία τροπολογία,
η οποία απεσύρθη και επανέρχεται σήµερα.
Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Σαχινίδη, θέλετε να ρωτήσετε κάτι τον κ. Τσακαλώτο για την τροπολογία που
παρουσίασε;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ: Όχι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ρώτησα τον κ. Λαµπρούλη. Δεν επιθυµεί.
Κύριε Σαρίδη, εσείς θέλετε να ρωτήσετε κάτι τον κύριο
Υπουργό;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Όχι, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Υπουργέ, έχετε
τον λόγο για τρία λεπτά για να απαντήσετε.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Δεν θα
ακολουθήσω το ύφος του κ. Δένδια. Προφανώς στη Νέα Δηµοκρατία έρχονται εκλογές και το επίπεδο πρέπει να φτάσει σ’ αυτό
του κ. Γεωργιάδη, για να µπορεί να γίνει πολιτική αντιπαράθεση.
Αυτά που είπε δεν τον τιµούν. Δεν θα τον ακολουθήσω όσον
αφορά στον τρόπο που µου τα είπε. Ας συνεχίσει έτσι, µήπως
έτσι µπορέσει να επιβιώσει σ’ αυτή τη Νέα Δηµοκρατία που γίνεται.
Το µόνο που µπορώ να πω στον κ. Κουτσούκο είναι ότι όντως
αποσύρθηκε χθες η τροπολογία. Δεν την είχε υπογράψει την
τροπολογία η κ. Παπανάτσιου. Άρα δεν µπορούσε να την υποστηρίξει. Με ενηµέρωσαν, αλλά εγώ δεν µπορούσα να έρθω στη
Βουλή. Γι’ αυτό έγινε έτσι. Δεν υπάρχει κανένα µυστικό. Ήταν
ένα τεχνικό ζήτηµα. Εγώ δεν µπορούσα να είµαι εδώ στη Βουλή
εχθές και η κ. Παπανάτσιου δεν το είχε υπογράψει.
Προφανώς ο κ. Δένδιας έχει δίκιο, ότι, όταν κάνεις µία παρέµβαση για να βοηθήσεις τρεισήµισι χιλιάδες οικογένειες το κράτος
κάτι δίνει και κάτι θα πάρει.
Το σύνολο έχει σηµασία και στο σύνολο εµείς είµαστε σίγουροι ότι και το κράτος δεν θα ζηµιωθεί και θα υπάρχουν τα τρεισίµισι χιλιάδες οικογένειες που θα έχουν δουλειά. Ο κ. Δένδιας
µπορεί να µιλήσει µε το ίδιο ύφος γι’ αυτές τις τρεισίµισι χιλιάδες
οικογένειες που µίλησε σε εµένα. Κρίµα για τον ίδιο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Να µην αρχίσουµε,
όµως, διάλογο.
Ορίστε, έχετε τον λόγο για ένα λεπτό και το κλείνουµε.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα το
κλείναµε εάν ο κύριος Υπουργός ακολουθούσε µια άλλη διαδικασία απ’ αυτήν που ακολούθησε. Εάν κατάλαβα καλά, δεν απήντησε επί της ουσίας. Μας είπε ότι το κράτος κάτι κερδίζει, κάτι
χάνει. Αυτό φαντάζοµαι, δεν συνιστά εξήγηση στην Εθνική Αντιπροσωπεία.
Για τις παρατηρήσεις του για το ύφος της παράταξής µου
θέλω να πω ότι δεν δικαιούται να µας τις απευθύνει. Φαντάζοµαι
ότι θυµάται τη στάση του εδώ και του ιδίου και του κόµµατός του
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επί σειρά ετών. Κατά συνέπεια, τις παρατηρήσεις σας περί κοινοβουλευτικής συµπεριφοράς, σας τις επιστρέφω. Δεν τις χρειάζοµαι.
Επί της ουσίας, όµως, θα ήθελα ειλικρινώς να σας παρακαλέσω να µείνετε εδώ µέχρι να έρθει ο κ. Βορίδης. Έρχεται. Είναι
δυστυχώς, σε ένα ακροατήριο. Λυπάµαι που δεν προβλέψαµε
τον τρόπο της επανακατάθεσης νύκτωρ. Κατά συνέπεια, δεν
ήµασταν έτοιµοι. Εάν τα φέρνατε κατά την κανονική κοινοβουλευτική διαδικασία µέσω της επιτροπής κ.λπ., η Νέα Δηµοκρατία
στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού διαλόγου και θα σας απαντούσε και θα σας βοηθούσε.
Ο τρόπος που το καταθέτετε και ο τρόπος που το φέρνετε,
δείχνει –φοβούµαι- ότι κάποια άλλη προτεραιότητα έχετε. Εάν
θέλετε να βοηθήσετε-πραγµατικά σας το λέω- εµείς θέλουµε να
βοηθήσουµε περισσότερο. Δεν είστε πιο πονόψυχος εσείς για
τις τρεις χιλιάδες πεντακόσιες οικογένειες από εµάς. Δεν είστε
πιο πονόψυχος εσείς από εµάς για την εθνική οικονοµία. Ούτως
ή άλλως, θα την αναλάβουµε σε ελάχιστες εβδοµάδες. Μας πονάει πάρα πολύ.
Κατά συνέπεια, εάν πραγµατικά θέλετε να κάνουµε κάτι θετικό,
χίλιες φορές να το κάνουµε. Όχι, όµως, µε αυτόν τον τρόπο.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Κύριε
Πρόεδρε, να πω µόνο κάτι για δέκα δευτερόλεπτα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ορίστε, έχετε τον
λόγο.
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Να
σας πω µόνο ότι ο Υπουργός Οικονοµικών δεν έχει και δεύτερη
δουλειά να πηγαίνει για να βγάζει χρήµατα σαν δικηγόρος. Έχει
µόνο την δουλειά εδώ. Και δεν µπορώ να περιµένω να έρθει ο κ.
Βορίδης.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ: Όταν ήσασταν στην αντιπολίτευση…
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Ούτε
όταν ήµουν στην Αντιπολίτευση. Εσείς έχετε δύο και τρεις δουλειές!
ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ: Το να είστε άνεργος, δεν
σας τιµά. Διότι είστε άεργος!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Υπουργέ και
κύριε Δένδια, παρακαλώ! Και δεν θέλω ως Προεδρείο να θυµίσω,
κύριε Υπουργέ, πόσες ερωτήσεις σας έχουν αναβληθεί, γιατί λείπετε από την Βουλή. Κλείνει εδώ η συζήτηση.
Τον λόγο έχει ο κ. Κωνσταντινόπουλος.
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συζητάµε ένα νοµοσχέδιο «κουρελού» µε µία νέα µαρκίζα, αλλά µε πολλές φωτογραφικές διατάξεις. Και χαίροµαι που είναι εδώ ο κ. Δραγασάκης και ο
Υπουργός Οικονοµικών.
Θα αρχίσω από µία διάταξη, που δεν την φέρατε στα κρυφά.
Την φέρατε στα φανερά. Θα στεναχωρήσω και τον κ. Δένδια
τώρα, γιατί τα βάζω συχνά µε τη Νέα Δηµοκρατία. Η Νέα Δηµοκρατία µέχρι σήµερα δεν έχει µιλήσει. Είναι µία διάταξη, κύριε
Δένδια και σας είδα προσωπικά να αντιδράτε. Φεύγει ο κύριος
Υπουργός. Άκουσα και τον εισηγητή του ΣΥΡΙΖΑ να την υπερασπίζεται για πρώτη φορά σήµερα. Οι παλιές «κακές» κυβερνήσεις
βρήκαν τους επιχειρηµατικούς οµίλους που είχαν πλαστά τιµολόγια και δεν τους νοµιµοποίησαν. Στους παλιούς αναπτυξιακούς
νόµους, όταν υπήρχαν πλαστά τιµολόγια, τότε ο επενδυτής επέστρεφε το σύνολο της επιχορήγησης. Και έρχεστε εσείς σήµερα
και κάνετε νοµιµοποίηση, δηλαδή ξέπλυµα.
Για ποιους επιχειρηµατικούς οµίλους λέµε; Ο κύριος Υπουργός ξέρει ποιοι επιχειρηµατικοί όµιλοι έχουν πλαστά τιµολόγια.
Γιατί δεν τους φέρνει εδώ; Γιατί δεν τους φέρνει ο γενικός γραµµατέας –και του το ζήτησα και χθες- ο οποίος γνωρίζει από τις
υπηρεσίες ποιοι επιχειρηµατικοί όµιλοι έχουν πλαστά τιµολόγια;
Να δούµε την αξία του ακινήτου, πόσα χρήµατα έχουν πάρει,
πόσα χρήµατα είναι ίδια συµµετοχή µε τους παλιούς αναπτυξιακούς νόµους και τι ξεπλένεται. Αυτό είναι το νέο πολιτικό ήθος;
Και είπε ο κ. Δραγασάκης πολύ σωστά προχθές, ότι «αυτό
είναι ένα µεγάλο πολιτικό θέµα, για το οποίο δεν µπορούµε να
πάρουµε µόνοι µας την απόφαση.» Και τώρα αναρωτιέµαι, -
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επειδή δεν έχω ακούσει τη Νέα Δηµοκρατία ακόµα να µιλάει- τι
θα κάνει η Νέα Δηµοκρατία σε αυτό. Γιατί, ο κ. Δραγασάκης είπε
ότι, εάν δεν υπάρξει η συναίνεση, δεν θα προχωρήσει. Άρα, εδώ
υπάρχει και µία ευθύνη σε εσάς, κύριε Δένδια. Δεν είναι εδώ ο
εισηγητής σας. Αλλά, τέσσερις µέρες τώρα η Νέα Δηµοκρατία
δεν έχει πει λέξη γι’ αυτό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ: Για το 40 λέτε.
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Βέβαια.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ: Προηγουµένως δεν ρώτησα τον Υπουργό;
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι, εσείς. Έχουµε
τρεις µέρες εδώ.
Είναι νοµιµοποίηση πλαστών τιµολογίων; Είναι! Ποιοι είναι
αυτοί οι όµιλοι; Σας καλώ, κύριε Υπουργέ, να καταθέσετε από τις
υπηρεσίες των ιδιωτικών επενδύσεων του Υπουργείου –ο κ. Δένδιας το ξέρει- ποιοι είναι οι όµιλοι, που έχουν πιαστεί από τις υπηρεσίες και ελέγχονται για πλαστά τιµολόγια.
Κύριοι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ, θα το ψηφίσετε, εσείς που
είστε υπέρ της διαφάνειας, υπέρ του νέου πολιτικού ήθους και
ύφους; Όχι, κύριοι συνάδελφοι, εµείς δεν θα το ψηφίσουµε. Και
αφού είναι εδώ ο Υπουργός Οικονοµικών, κ. Τσακαλώτος, να µας
πει εάν αυτός νοµιµοποιεί τα πλαστά τιµολόγια. Τα νοµιµοποιείτε,
κύριε Υπουργέ; Δεν απαντάει ο Υπουργός. Δεν πειράζει.
Άρα εµείς είµαστε πολύ καθαροί σε αυτό το θέµα και λέµε:
«καµµία νοµιµοποίηση πλαστών τιµολογίων, εφόσον η Αίθουσα
δεν γνωρίζει.» Πρέπει καθαρά να µας φέρει ο Υπουργός όλους
αυτούς που έχουν καταθέσει πλαστά τιµολόγια, που έχουν πιαστεί στη φάκα και σήµερα έρχεται να τους νοµιµοποιήσει. Θα περιµένουµε να ακούσουµε.
Δεύτερο µεγάλο ζήτηµα: Κύριε Υπουργέ, ήµασταν η παράταξη
που από την πρώτη µέρα σας θέσαµε προτάσεις, θέµατα, που
αφορούν και την Αναπτυξιακή Τράπεζα και όλα τα υπόλοιπα
άρθρα. Όσο µου επιτρέπεται, θα σας πω.
Η Αναπτυξιακή Τράπεζα δεν είναι τράπεζα. Προσπαθήσαµε
µέσα από την διαδικασία αυτή να το καταλάβουµε, και γι’ αυτό
αποδεχθήκαµε και τη δική σας πρόταση να µην βγαίνει η προκήρυξη µόνο µέσω ΑΣΕΠ, γιατί χρειάζεται κόσµος και από τον ιδιωτικό τοµέα σε µία πραγµατική τράπεζα. Την αποδεχθήκαµε και
είπαµε ότι ναι, χρειάζεται. Ξεπεράσαµε την αναξιοκρατία σας και
είπαµε ότι µία τράπεζα δεν µπορεί να λειτουργήσει µόνο µέσα
από το ΑΣΕΠ και µέσα από το δηµόσιο.
Εδώ, όµως, κύριε Υπουργέ, αυτή η τράπεζα δεν είναι κάτι άλλο
από το σηµερινό ΤΑΝΕΟ. Γιατί να ανοίξει υποκατάστηµα, αφού
οι συστηµικές τράπεζες θα δίνουν τα δάνεια; Εσείς θα δίνετε τις
κατευθύνσεις. Άρα ουσιαστικά δεν µιλάµε για Αναπτυξιακή Τράπεζα. Μιλάµε για δαπάνες.
Και θέλω να σας πω, κύριε Υπουργέ –το έχετε δει, αλλά ακούστε το σας παρακαλώ- κάτι. Αναφέρεται ενδεχόµενη δαπάνη επί
του κρατικού προϋπολογισµού ποσού 10.000.000 ευρώ κατά
ανώτατο όριο σε περίπτωση επιχορήγησης της Τράπεζας Εµπορίου και Ανάπτυξης του Εύξεινου Πόντου για την απόκτηση ιδιόκτητου ακινήτου για τη µόνιµη στέγασή της στην περιφερειακή
ενότητα Θεσσαλονίκης. Μα, 10.000.000 ευρώ;
Για ποια άλλη δαπάνη λέει το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους;
Για το προσωπικό. Το ύψος της δαπάνης –λέει- δεν µπορεί να
εκτιµηθεί, διότι εξαρτάται από την έκδοση κανονισµού του προσωπικού και αποδοχών στον οποίο θα προσδιοριστούν τα επιµέρους ζητήµατα.
Άρα, κύριε Υπουργέ, σας είπαµε τις προτάσεις του Κινήµατος
Αλλαγής. Είπαµε να πάµε και χωρίς ΑΣΕΠ. Υπάρχει η πρότασή
µας να υπάρχουν δύο διαφορετικά ταµεία και για τις πολύ µικρές
επιχειρήσεις, γιατί η χώρα έχει ειδικό καθεστώς. Δεν είναι όλες
µικροµεσαίες επιχειρήσεις. Έχουµε ειδική κατηγορία επιχειρήσεων που πρέπει να είναι οι µικρές και οι πολύ µικρές για να µπορούν να επωφεληθούν και να µη φύγουν όλα τα λεφτά σε είκοσι
µε τριάντα εταιρείες.
Παρ’ όλες αυτές τις προτάσεις µας, παρ’ όλες τις απόψεις µας
-τελειώνουµε τη συνεδρίαση σε τέσσερις ώρες- κάνατε πράγµατι
αυτό που λέγατε πάντα µετά από τέσσερα χρόνια.
Βάλατε τη νέα µαρκίζα «Αναπτυξιακή Τράπεζα», αλλά ουσιαστικά, κύριε Υπουργέ, δεν λειτουργεί σε τίποτα ως τράπεζα. Λει-
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τουργεί µέσα από τις συστηµικές τράπεζες και απλώς θα δίνει
τα λεφτά, χωρίς µάλιστα καλύτερη κατανοµή σε όλη αυτή τη διαδικασία.
Πάµε τώρα σε κάτι που δεν έχει συζητηθεί πάρα πολύ. Είναι
ένα θέµα το οποία αφορά στο λαθρεµπόριο καυσίµων. Ας δούµε
τώρα. Δεν το συζητούν όλα τα κόµµατα αυτό, γιατί είναι θέµα
που αγγίζει µεγάλα συµφέροντα. Να ρωτήσω το εξής: Γιατί κάνουµε µία µετάθεση για το 2021; Σας το είπαν και οι πρατηριούχοι, σας το είπαν και όλοι οι εµπλεκόµενοι φορείς, ότι το
σύστηµα ελέγχου εισροών-εκροών θα έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί. Η εφαρµογή του παραπέµπεται στην έκδοση κοινής απόφασης πλειάδας Υπουργείων, αφήνοντας το σύστηµα ελεύθερο επί
πάρα πολύ καιρό. Οι φορείς δεν σας είπαν ότι αυτό θα µπορούσε
να γίνει άµεσα και γρήγορα; Γιατί δεν το κάνετε;
Πάλι, κύριοι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ, θα ψηφίσετε να δίνεται
η δυνατότητα για λαθρεµπόριο ακόµη δύο-τρία χρόνια; Έτσι θα
αλλάξετε το ύφος της διακυβέρνησης; Έτσι θα χτυπήσετε το κεφάλαιο; Έτσι θα χτυπήσετε τους λαθρέµπορους; Κανένας δεν
µιλάει, γιατί όλοι ξέρουν ότι όσο πάει πίσω η λειτουργία του συστήµατος εισροών-εκροών τόσο θα βρίσκουν έδαφος οι επιτήδειοι, όχι όλοι οι επιχειρηµατίες, αλλά αυτοί που είναι γνωστοί
στην πιάτσα και τους ξέρουν όλοι ότι κάνουν λαθρεµπόριο, και
εσείς µέχρι τότε θα τους δίνετε τη δυνατότητα όσο καθυστερείτε
να κάνουν το λαθρεµπόριο µε τη βούλα. Διότι αυτό έπρεπε να
είχε τελειώσει µέχρι τώρα.
Γι’ αυτό δεν µας είπατε αυτό που είπαν οι φορείς. Σας παρακολούθησα σε όλες τις συνεδριάσεις. Να µας πει ένας αυτό που
σας είπαν οι φορείς για το σύστηµα εισροών-εκροών ότι αυτό
καθυστερεί, πάει πολύ πίσω. Γιατί χρειάζεται τόση πλειάδα
υπουργικών αποφάσεων; Κανένας από το Υπουργείο και από την
Κυβέρνηση δεν απάντησε.
Στα θέµατα που αφορούν τη ΜΟΔ, την τροποποίηση που γίνεται και την οποία καταθέσαµε, καταθέσαµε κύριε Υπουργέ, µία
πρόταση. Κατά την άποψή µας, αυτό που φέρνετε στη Βουλή
είναι πάλι µία λογική επαναφοράς σε µία ειδική, θα έλεγα, διαδικασία, σε µία υπηρεσία όπου χρειάζονται οι καλύτεροι για να
προχωρήσουν. Αφήνετε να µη γίνονται πάλι µέσα από αξιοκρατικές διαδικασίες. Εν πάση περιπτώσει, µε αυτό που φέρνετε
εσείς εµείς διαφωνούµε. Σας το είπαµε.
Σας έχουµε καταθέσει µία πρόταση, αν θέλετε, να υπάρχει
έστω ελάχιστη δικαιοσύνη προς όλους τους ενδιαφερόµενους.
Αυτή είναι η άποψή µας. Εµείς πιστεύουµε ότι σε τέτοιες υπηρεσίες θα πρέπει να γίνονται διαγωνιστικές διαδικασίες σε τακτά
χρονικά διαστήµατα και αυτοί που µπορούν, αυτοί που επιλέγονται µε τους καλύτερους τρόπους να είναι αυτοί που θα µπορέσουν να κάνουν και χρήση αυτών των θέσεων.
Όσον αφορά στο µισθολογικό, κύριε Υπουργέ, σας το είπα είναι εδώ και ο αρµόδιος Υπουργός και εσείς- έχετε θέσει ένα
θέµα. Υπάρχει µία ανισότητα στη ΜΟΔ, µεταξύ των µηχανικών
και των υπολοίπων ειδικοτήτων.
Δεν είναι δίκαιο, κύριε Υπουργέ οι µηχανικοί να παίρνουν 300
- 400 ευρώ παραπάνω από άλλους ανθρώπους που εργάζονται
στο ίδιο γραφείο. Είναι άδικο και το ξέρετε και εσείς. Είπατε ότι
θα λυθεί αυτή η αδικία. Όµως, µέχρι σήµερα δεν έχετε πει ποιο
είναι το χρονοδιάγραµµα. Αναβάλλεται από µέρα σε µέρα.
Θα έρθω σε ένα θέµα, το άρθρο 41, που αφορά στις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνίας. Το 2016 εµείς, στο ΠΑΣΟΚ,
στο Κίνηµα Αλλαγής, καταθέσαµε µία πρόταση και προς τον
Πρωθυπουργό και προς τον Υπουργό τότε Ψηφιακής Πολιτικής
και προς το Υπουργείο Ανάπτυξης για το πώς µπορεί να γίνει η
Ελλάδα πατρίδα εννιακοσίων χιλιάδων θέσεων εργασίας -βεβαίως, όχι όλων, αλλά ενός µεγάλου µέρους- από επιχειρήσεις
που έχουν την έδρα τους σε χώρες της Ασίας και για πολλούς
λόγους -λόγους κλιµατικούς, συµπεριφοράς, επικοινωνίας- θέλουν να φέρουν τις εταιρείες τους στην Ευρώπη.
Είχαµε καταθέσει µία πρόταση µε βάση την έρευνα που είχε
κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, πώς θα δώσουµε κίνητρα δηλαδή
σε πολλά επίπεδα, από την αξιοποίηση δηµοσίων κτηρίων, ιντερνέτ, πρόσβαση και πολλά άλλα. Έγινε µία µικρή βελτίωση στον
προηγούµενο νόµο που, κατά την άποψή µου, σε σχέση µόνο µε
το µισθολογικό δεν είναι αρκετή.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Σήµερα, κύριοι συνάδελφοι, οι περισσότερες από αυτές τις
εταιρείες -όπως είναι, παραδείγµατος χάριν, πριν έναν χρόνο το
παράρτηµα του Facebook που αφορούσε στο λογισµικό πήγε
στην Ιρλανδία- και µεγάλες εταιρείες λογισµικού πια κατευθύνονται προς τη Ρουµανία. Η χώρα µας αυτή τη στιγµή δεν έχει
µερίδιο σε αυτόν τον µεγάλο επαναπατρισµό χιλιάδων θέσεων
εργασίας που αφορούν στις νέες τεχνολογίες.
Εµείς είµαστε εδώ να στηρίξουµε τέτοιες πρωτοβουλίες, οι
οποίες θα είναι ανάχωµα σε όλα αυτά για τα οποία όλοι κλαίµε,
αλλά δεν κάνουµε κάτι ουσιαστικό για αυτούς τους νέους ανθρώπους που έχουν ειδικές γνώσεις και µπορούν να λειτουργήσουν
και να δουλέψουν στην Ελλάδα.
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε, καλώντας τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης και Υπουργό Ανάπτυξης να αποσύρει ή να δηµοσιοποιήσει τον κατάλογο των επιχειρηµατικών οµίλων στους
οποίους µέσα από τη νοµοθεσία νοµιµοποιεί πλαστά τιµολόγια.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω δυτικά θεωρεία, αφού
προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για την ιστορία του κτηρίου και για τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής
σαράντα ένας µαθητές και µαθήτριες και τρεις εκπαιδευτικοί συνοδοί τους από το 1ο Δηµοτικό Σχολείο Ασπροπύργου.
Καλώς ήρθατε στη Βουλή.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Συνεχίζουµε µε τον ειδικό αγορητή από τη Χρυσή Αυγή, τον κ.
Ηλία Παναγιώταρο.
ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Όταν οι κατσικοπόδαροι προσπαθούν να µας πείσουν ότι τα
Εξάρχεια είναι η Μονµάρτρη της Ελλάδος και δυστυχώς, γίνεται
το αντίθετο, εκφράζουµε τη συµπαράστασή µας και την αλληλεγγύη µας στον αγωνιζόµενο γαλλικό λαό, στο γαλλικό έθνος
που αγωνίζεται για την πατρίδα του εδώ και πολύ καιρό.
Όσο για το εν λόγω νοµοσχέδιο, µε τον για µία ακόµα φορά
βαρύγδουπο τίτλο «Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα και προσέλκυση Στρατηγικών Επενδύσεων και άλλες διατάξεις», εδώ θέλουµε να πούµε ότι για µία ακόµα φορά επί της ουσίας «άλλαξε
ο Μανωλιός και έβαλε τα ρούχα του αλλιώς».
Πριν προχωρήσω, είδαµε πώς έρχονται οι τροπολογίες. Ο
αξιότιµος εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ έφερε µία τροπολογία η οποία
δεν ήταν ενυπόγραφη, απλώς πρέπει να ήταν κάποιο non paper
από αυτά που έρχονται στα κόµµατα και περνούν από τις πόρτες
ή τα παράθυρα. Το πήρε το non paper ο αξιότιµος κύριος Υπουργός, θα βάλετε τώρα και τα ονόµατα των Βουλευτών ή των
Υπουργών που θα την υποστηρίξουν.
Βλέπουµε ότι το εν λόγω νοµοσχέδιο ουσιαστικά είναι η µετονοµασία του ΕΤΕΑΝ Α.Ε. σε Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα.
Είναι µία απλή αλλαγή ονόµατος. Παλαιότερα είχε κάποιο άλλο
όνοµα, πιο παλιά είχε κάποιο άλλο και πολύ πιο παλιά ήταν η γνωστή ΕΤΒΑ, αυτή που οι διάφοροι σύντροφοι τη µασούλησαν και
την ξεκοκκάλισαν και έφαγαν ό,τι υπήρχε και δεν υπήρχε. Έφαγαν δισεκατοµµύρια δραχµών του ελληνικού λαού που αντί να
πάνε στην ανάπτυξη και στην επένδυση, πήγαιναν στις τσέπες
διάφορων «ηµετέρων», οι οποίοι τα έκαναν βίλες, σπίτια, κότερα.
Τώρα πολλοί εξ αυτών, στην πορεία µπόρεσαν και τα «σενιάρισαν», τα νοµιµοποίησαν, τα τακτοποίησαν, όπως γίνεται τώρα µε
τον εν λόγω νόµο που µπορούν και τα αξιοποιούν και τα νοικιάζουν ή τα κάνουν οτιδήποτε άλλο.
Το εν λόγω νοµοσχέδιο λέει ότι είναι «Ελληνική Αναπτυξιακή
Τράπεζα». Είναι ελληνική; Φυσικά και όχι, διότι προκειµένου να
βήξει η συγκεκριµένη Κυβέρνηση, όπως και η προηγούµενη –για
να µην πούµε τίποτα άλλο- πρέπει να πάρει την άδεια των δανειστών, των Τροϊκανών, των Ευρωπαίων, του ΔΝΤ και όλων όσοι
είναι πάνω από το σβέρκο µας εδώ και πάνω από οκτώ, εννέα
χρόνια και δεν µας αφήνουν να αναπνεύσουµε.
Δεύτερον, είναι αναπτυξιακή η εν λόγω τράπεζα; Φυσικά και
όχι, διότι όσο κι αν θέλετε να χρυσώσετε το χάπι για µια ακόµα

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΙA’ - 16 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019

φορά, όταν στην πραγµατική οικονοµία ο ελεύθερος επαγγελµατίας, ο αγρότης, ο οποιοσδήποτε πληρώνει ΦΠΑ 24% ή όταν πληρώνει ασφαλιστικές εισφορές που φτάνουν στο 26% -εφ’ όσον
έχουν κέρδη, γιατί αν δεν έχεις κέρδη και είσαι στον πάτο, πληρώνεις χαµηλότερη ασφαλιστική εισφορά- όταν οι φόροι στο
τέλος της ηµέρας αγγίζουν το 50%, η προκαταβολή φόρου βρίσκεται στο 100% και όταν υπάρχει µία γραφειοκρατία ανίκητη
από όλους, από µικρούς και µεγάλους, φυσικά δεν µπορούµε να
µιλάµε για καµµιά ανάπτυξη.
Εδώ θα ήθελα να αναφέρω µία καταγγελία που δεχθήκαµε
σχετικά µε τα προβλήµατα γραφειοκρατίας που όταν το ψάξαµε,
είδαµε ότι είναι και αλλού. Έγινε µία µετακόµιση της Διεύθυνσης
Συγκοινωνιών Πειραιώς από τα Καµίνια, κάπου αλλού στον Πειραιά. Εδώ και είκοσι ηµέρες όλοι οι φάκελοι είναι στιβαγµένοι σε
κάτι κοντέινερ και κανένας πολίτης που θέλει να πάει να διεκπεραιώσει τις υποθέσεις του δεν µπορεί να τις διεκπεραιώσει.
Υπάρχει κάποιος επαγγελµατίας οδηγός ταξί που έχει αγοράσει ένα αυτοκίνητο και χρειάζεται επειγόντως αυτά τα χαρτιά,
προκειµένου να µπορέσει αυτό το αυτοκίνητο, το όχηµα, να το
θέσει σε λειτουργία για να βγάζει µεροκάµατο να θρέψει την οικογένειά του και να πληρώσει αυτό το ΕΦΚΑ και τις υψηλότατες
ασφαλιστικές εισφορές που του ζητάτε συνεχώς. Όµως, δεν
µπορεί λόγω της ανικανότητας και της γραφειοκρατίας αυτού
του φαύλου ελληνικού κράτους. Και όπως δεν µπορεί ο απλός ο
ταξιτζής από την Τροιζηνία, το ίδιο δεν µπόρεσε να κάνει ούτε ο
Εµίρης του Κατάρ που η προηγούµενη Κυβέρνηση του έδωσε
απλόχερα τα πάντα µε νοµοθετικές παρεµβάσεις και µετά από
χρόνια, ο Εµίρης του Κατάρ δεν µπόρεσε να βάλει ούτε ένα τούβλο. Απηύδησε από τη γραφειοκρατία, πήρε τα λεφτά του, πήρε
ό,τι ήταν να πάρει και σηκώθηκε και έφυγε από την Ελλάδα.
Επειδή λέτε ότι είναι «Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα», θα σας
πω ότι φυσικά και δεν είναι τράπεζα, κατ’ αρχάς διότι ακόµα κι
αυτή έχει µία εξάρτηση από τις συστηµικές τράπεζες, αυτές που
πολλάκις έχουν χρεοκοπήσει και που πολλάκις ο ελληνικός λαός,
χωρίς να ρωτηθεί, τις ανακεφαλαιοποιεί συνεχώς µε δανεικά
µέσω µνηµονίων ή άλλων καταστάσεων ή κρατικών εγγυήσεων.
Οπότε, για να κάνει οτιδήποτε αυτή η τράπεζα, θα περνά µέσα
από τις συστηµικές τράπεζες. Και θα πηγαίνει ο υποψήφιος επενδυτής, που στη συντριπτική τους πλειοψηφία είναι όλοι «µαυρισµένοι» στις τράπεζες και δεν µπορούν να διεκπεραιώσουν
τίποτα απολύτως και θα τρώει πόρτα. Θα ζητάει δανειοδότηση
και θα έρχεται η πολυεθνική, η οποία θα προσπαθήσει να αποκοµίσει ό,τι οφέλη µπορεί από το εδώ σύστηµα, αλλά θα έχει και
µία δανειοδότηση της τάξεως του 1% από τη χώρα, από την
οποία προέρχεται, ενώ εδώ στην πατρίδα µας προκειµένου να
δανειοδοτηθούν κάποιοι –µικροµεσαίοι όπως λέτε εσείς, υπάρχουν και οι πολύ µικροί που τους έχετε εντελώς έξω από το
κάδρο- θα δανείζονται µε 6% ή µε 8%. Μιλάµε για δύο µέτρα και
δύο σταθµά, για µια πραγµατικότητα αρνητική, καταστροφική για
τους Έλληνες επιχειρηµατίες και τις ελληνικές επιχειρήσεις.
Και ποιοι θα δανειοδοτούνται; Μήπως θα είναι για µία ακόµα
φορά οι φίλοι σας, όψιµοι και πρώιµοι, αυτοί οι οποίοι χρησιµοποιούσαν το σύστηµα διαχρονικά είτε µε Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, είτε
µε Κυβέρνηση Νέας Δηµοκρατίας, ΠΑΣΟΚ ή άλλες κυβερνήσεις;
Αυτοί είναι οι γνωστοί επιχειρηµατίες. Είναι µετρηµένοι στα δάχτυλα των δύο χεριών –άντε και µε τα δάχτυλα των ποδιών να
φθάσουµε στους δεκαπέντε- και είναι µέσα σε όλα τα προγράµµατα, σε όλα τα επιδόµατα, σε όλες τις διευκολύνσεις και τις επιδοτήσεις.
Να σας υπενθυµίσουµε –διότι βλέπουµε ότι συνεχίζουν αυτοί
οι οποίοι κατασπάραξαν τα χρήµατα του ελληνικού κράτους και
έχουν νταραβέρια συνεχιζόµενα- τη σύµβαση στο «Ελευθέριος
Βενιζέλος», όπου για περίπου είκοσι έτη διαχειριζόταν η εταιρεία
«HOCHTIEF». Η εν λόγω εταιρεία εισέπραττε τον ΦΠΑ από όλους
και απ’ όλα και δεν τα απέδωσε ποτέ στο ελληνικό κράτος. Κάποια στιγµή, όταν βγήκε αυτό στη φόρα –γιατί τεχνηέντως και
σκοπίµως κάποιοι το κρατούσαν κάτω από το τραπέζι, θαµµένο
κάτω από το χαλί- είδαν ότι έπρεπε να αποδώσει στο ελληνικό
κράτος 400 εκατοµµύρια ευρώ και κάτι ψιλά. Βέβαια, είχαν µπει
υπογραφές από το 1993 και το 1996 και η συµφωνία και το «deal»
µε τη «HOCHTIEF» ήταν µε το αγγλικό δίκαιο. Το αγγλικό δίκαιο
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δικαίωνε τη «HOCHTIEF» κι όταν το ελληνικό κράτος πήγε στα
δικαστήρια εσχάτως, έχασε και τα 400 εκατοµµύρια ευρώ και τα
περίπου 50 εκατοµµύρια ευρώ που έδωσε στο δικηγορικό γραφείο για να αναλάβει την υπόθεση.
Αυτή η εταιρεία, λοιπόν, που δεν πλήρωνε ούτε καν τα δηµοτικά τέλη στους όµορους δήµους –την ίδια ώρα που αν δεν πληρώσει ένας απλός πολίτης, ένας φουκαράς, ένα ταλαίπωρος, θα
πάει ο δήµος και θα του κάνει κατάσχεση, διότι έτσι γίνονται
τώρα όλα, πηγαίνουν κατευθείαν στην εφορία για κατάσχεσηέχει πάρει, αν δείτε, όλα τα οδικά έργα, µαζί µε κάποιες άλλες
ελληνικές εταιρείες, αυτό το γνωστό καρτέλ µε δικαστική απόφαση και εισπράττει από το ελληνικό δηµόσιο και πάλι λεφτά και
όλα καλά και δεν τρέχει τίποτα απολύτως.
Εχθές, σ’ αυτήν την περίφηµη δίκη της «SIEMENS» που έγινε
«σούπα» και τελικά ψάχνουν όλοι τον Χριστοφοράκο, αυτόν που
έχει βγει φωτογραφίες µε όλα τα στελέχη της Νέας Δηµοκρατίας
και του ΠΑΣΟΚ όλα αυτά τα χρόνια, είναι περίπου 100 εκατοµµύρια ευρώ οι µίζες. Βρήκαν ένα, δύο θύµατα, κάτι τελειωµένους
της πολιτικής και τα χρέωσαν όλα επάνω τους. Η «SIEMENS» και
όλοι όσοι ήταν οι άνθρωποί της είτε στα Υπουργεία στην περίφηµη Οικουµενική, είτε διάφοροι επιχειρηµατίες που τους βλέπουµε να κατεβαίνουν και στον πολιτικό στίβο, συνεχίζουν και
είναι όλα καλά κι όλα ωραία.
Ο άλλος ο φίλος σας, ο οποίος έπαιρνε κάτι δανειοδοτήσεις
από την Attica Bank, ο κ. Καλογρίτσας, ο οποίος δεν πληρώνει
τα µεροκάµατα των εργαζοµένων του σε κάποια µικρά έργα που
είχε πάρει, πήγε να πάρει κάτι µεγάλα και δεν µπόρεσε να εκτελέσει τίποτα απολύτως.
Βλέπουµε σε διάφορα έργα που γίνονται στην Αττική –και φαντάζοµαι κι αλλού- ότι ανάδοχος του έργου είναι η εταιρεία «ΤΟΞΟΤΗΣ» που δεν πληρώνει ούτε τα µεροκάµατα. Είναι η εταιρεία
«FOLLI FOLLIE» που τόσα χρόνια είχε δηµιουργήσει µία τεράστια
επιχειρηµατική παγκόσµια «φούσκα» και όταν έσκασε, γιατί κάποιοι το έψαξαν στην Κίνα, στην Αµερική και αλλού –πέρασαν
κάτι µήνες στην Ελλάδα προκειµένου να κινηθεί η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, όταν είχε γίνει το κακό, είχαν χαθεί τα λεφτά, είχε
σκάσει το σκάνδαλο- φυσικά δεν µπορέσατε να κάνετε τίποτα
απολύτως.
Είναι οι πάσης φύσεως επιλεκτικές διευκολύνσεις, τις οποίες
νοµοθετείτε εδώ και κάποια χρόνια κι έχουν να κάνουν µε τη
«FRAPORT», καθώς δώσατε σε έναν ενδιαφερόµενο τα αεροδρόµια «φιλέτα» και µάλλον θα δώσετε κι άλλα στην πορεία. Φυσικά,
σε όλες τις νοµοθετικές ρυθµίσεις έχετε απίστευτες διευκολύνσεις για αυτούς τους –εντός πολλών εισαγωγικών- «επενδυτές».
Το ίδιο ισχύει και µε την «COSCO» που αλλάξατε το νοµοθετικό πλαίσιο, αλλάξατε συντελεστές, αλλάξατε τα πάντα. Το ίδιο
συνέβη και µε το προσφάτως ψηφισµένο νοµοσχέδιο σχετικά µε
τον εµπορευµατικό σταθµό στο Θριάσιο, όπου δεν ισχύει ό,τι
ισχύει σε ολόκληρη την περιοχή, από συντελεστές δόµησης,
άδειες, εξάλειψη της γραφειοκρατίας, κ.λπ.. Το µόνο που ισχύει
είναι ότι είναι εντός των τειχών. Αυτοί που είναι εκτός των τειχών,
οι µικροµεσαίοι, οι µεσαίοι, οποιοιδήποτε άλλοι, όχι, τίποτε. Δεν
ενδιαφέρει κανέναν τι γίνεται µε αυτούς.
Για να µη µιλήσουµε για το Ελληνικό, που έχετε φέρει και εσείς
και οι προηγούµενοι νοµοσχέδια επί νοµοσχεδίων, προκειµένου
να ικανοποιήσετε τις επιταγές του ενός και µοναδικού που σας
έκανε πρόταση και κάποιους άλλους τους πετάξατε από τις πόρτες και τα παράθυρα. Και αλλάζετε συνεχώς. Και συνεχώς σας
βάζουν και νέους όρους. Και λέει ο υποψήφιος επενδυτής ότι
θέλει και καζίνο. Αλλάξατε τους νόµους όλους, προκειµένου να
του βάλετε και καζίνο. Τους ζητάτε το ένα, σας ζητούν το άλλο
κι εσείς πολύ όµορφα και ωραία δίνετε αυτό το φιλέτο, το καλύτερο κοµµάτι γης στη Μεσόγειο, που αν το βγάζατε σε ανοιχτό
διαγωνισµό, θα είχε σίγουρα πολλούς παραπάνω από έναν ενδιαφερόµενο. Δεν γίνεται τίποτα επ’ αυτού.
Και οι µικροµεσαίοι, οι µικροί πάντα στην απ’ έξω. Τους κυνηγάτε ανηλεώς, δεν τους αφήνετε σε χλωρό κλαρί. Τους έχετε
ισοπεδώσει. Σε αντίθεση µε τις αβάντες, όπως προείπαµε, στους
διάφορους κολλητούς σας όψιµους, πρώιµους, ευκαιριακούς.
Και αλήθεια, τι είναι για σας επένδυση, τι είναι για εσάς ανάπτυξη και τι είναι για τους υγιείς επενδυτές; Για εσάς και για τους
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προηγούµενους από εσάς, από ό,τι φαίνεται, επένδυση και ανάπτυξη είναι το πλιάτσικο της περιουσίας του ελληνικού λαού,
όπου ξεπουλάτε τα πάντα έναντι πινακίου φακής.
Θυµήθηκα ένα χαρακτηριστικό, ότι δώσατε κάποια ακίνητα -όχι
εσείς, οι προηγούµενοι τα είχανε δώσει- τα πήρανε κάποιοι ιδιώτες
και µετά τα νοικιάζετε από αυτούς τους ιδιώτες και µε το ενοίκιο
που δίνετε, όπως στο µέγαρο της ΓΑΔΑ, µε τα ενοίκια δύο ή τριών
ετών ουσιαστικά, ο άλλος κάνει απόσβεση της αγοράς του. Και
δεν έχει επέµβει ένας εισαγγελέας για αυτά τα αίσχη που συµβαίνουν σε βάρος της περιουσίας του ελληνικού λαού.
Μπαίνουµε στο εν λόγω νοµοσχέδιο, το αναπτυξιακό. Πλήθος
φωτογραφικών διατάξεων, «Kodak» είναι το εν λόγω νοµοσχέδιο.
Είναι το άρθρο 41 -και έχει ενδιαφέρον εδώ να δούµε- στο
οποίο λέτε ότι µε την προτεινόµενη διάταξη θεσπίζεται διαδικασία στοχευµένης ενίσχυσης µικροµεσαίων επιχειρήσεων. Αυτή η
έννοια «στοχευµένης» τι ακριβώς σηµαίνει; Λίγο πιο κάτω λέτε
«παρεχόµενες ενισχύσεις είναι προσανατολισµένες…». Δηλαδή,
εσείς σε µία ελεύθερη οικονοµία, όπως λέτε, στην παγκοσµιοποίηση, κατευθύνετε το πού θα είναι οι ενισχύσεις; Λέτε «παρεχόµενες ενισχύσεις είναι προσανατολισµένες σε επιχειρήσεις
που δραστηριοποιούνται σε συγκεκριµένους τοµείς της οικονοµίας» και λέτε πιο κάτω κάποιους συγκεκριµένους τοµείς. Γιατί;
Εσείς θα αποφασίσετε; Ή µήπως είναι φωτογραφική διάταξη για
να εξυπηρετήσετε στοχευµένους φίλους σας και όχι γενικότερα
όσους θέλουν να επενδύσουν, να παράξουν και να δηµιουργήσουν θέσεις εργασίας;
Είναι αυτό το άρθρο 40 που κάπου µέσα στην παράγραφο
τάδε, στην υποπαράγραφο δείνα, υπάρχει και ουσιαστικά η νοµιµοποίηση πλαστών τιµολογίων. Βέβαια, το θέµα το σήκωσε και
ο προλαλήσας Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ και θυµήθηκα, όταν έγινε
έλεγχος από ορκωτούς λογιστές στα οικονοµικά του ΠΑΣΟΚ που
είχαν κάτι τιµολόγια και κάτι αποδείξεις πάνω σε χαρτοπετσέτες,
για να δικαιολογήσουν τα εκατοντάδες εκατοµµύρια ευρώ, το
κενό που υπήρχε και προσπαθούσαν να δικαιολογήσουν στις
χαρτοπετσέτες ποσά εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ. Και τώρα έρχονται ως τιµητές της νοµιµότητας. Για να ξέρουµε τι γίνεται.
Βλέπουµε ότι σε άλλες διατάξεις του εν λόγω νοµοσχεδίου
προµοτάρετε, για µία ακόµα φορά, έτσι γενικώς και αορίστως,
τις ευπαθείς οµάδες. Σαν αυτές, που µόλις προχθές είδαµε ότι
ένα δικαστήριο καταδίκασε κάποιες γυναίκες Ροµά, οι οποίες
αράζαν τα παιδιά η µία µε την άλλη, για να εµφανίζουν περισσότερα παιδιά και να εισπράττουν περισσότερα επιδόµατα. Βλέπουµε έτσι πολύ γενικά, σε πολλά νοµοσχέδια αναπτυξιακά και
όχι µόνο, τον τελευταίο καιρό να συµπεριλαµβάνετε ευπαθείς
οµάδες, χωρίς να λέτε τι και ποιες είναι αυτές. Εδώ έχουµε φτάσει στο σηµείο οι Έλληνες τσιγγάνοι να διαµαρτύρονται και να
λένε δεν είµαστε Ρόµα, µην µας εξισώνετε µε τους Βούλγαρους,
µε τους Ροµά που έρχονται από Βουλγαρία, από Αλβανία, από
Ρουµανία και αλλού, γιατί λυµαίνονται τα επιδόµατα εις βάρος
ηµών. Για να ξέρετε τι γίνεται.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Β’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΡΕΜΕΝΟΣ)
Βλέπουµε ότι για µία ακόµα φορά σε ένα νοµοσχέδιο -και δείχνει την ανικανότητα εντός πολλών πολλών ερωτηµατικών- παρατείνεται για µία ακόµα φορά το κενό στη νοµοθεσία σχετικά
µε το σύστηµα εισροών-εκροών καυσίµων. Και ενώ θα µπορούσε
πολύ απλά η ηγεσία του Υπουργείου Οικονοµίας µε µία διάταξη
να το λύσει άµεσα, παρατείνεται για άλλα τρία χρόνια περίπου,
µέχρι την επόµενη παράταση το 2021 το καθεστώς, όπου υπάρχουν πολλά κενά. Ο καθένας κάνει ό,τι θέλει.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Επιτρέψτε µου, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ. Θα πάρω και
την όποια δευτερολογία έχω. Ευχαριστώ.
Αλήθεια, ξαναρωτάµε και θα επανέλθουµε: Με τα καύσιµα του
Στρατού και των Ενόπλων Δυνάµεων τι γίνεται; Διότι εκεί δεν
υπάρχει τίποτα, κανένα σύστηµα εισροών-εκροών. Και όχι µόνο
αυτό, ανά τακτά χρονικά διαστήµατα πηγαίνουν προς καταστροφή -εντός πολλών ερωτηµατικών και εισαγωγικών- µεγάλες
ποσότητες καυσίµων. Μήπως εκεί γίνεται ένα απίστευτο πάρτι
εις βάρος των Ελλήνων πολιτών που πληρώνουν µέσω της φο-
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ρολογίας και τα καύσιµα των Ενόπλων Δυνάµεων;
Για τους δικαιούχους του ΕΣΠΑ που ακούµε συνεχώς θα
έπρεπε επιτέλους κάποια στιγµή να δείτε ποιοι θα έπρεπε να δικαιούνται ΕΣΠΑ. Είναι επαγγέλµατα που έχουν να κάνουν µε την
πρωτογενή οικονοµία, µε τον πρωτογενή τοµέα; Είναι άνθρωποι,
εταιρείες που θα πάρουν ένα κοµµάτι πέτρας, θα το λαξεύσουν
και θα δηµιουργήσουν κάτι; Είναι εταιρείες που θα αγοράσουν
µηχανήµατα, ώστε να παίρνουν πρώτη ύλη και να τη µετατρέπουν σε προϊόν ή θα τα δίνουµε πάλι σε δήµους για να φτιαχτούν
παγκάκια, να φτιάχνουν πεζοδρόµια που τα ξηλώνουν κάθε προεκλογική περίοδο ή θα τα δίνουµε για να φτιάχνουν σουβλατζίδικα και καφετέριες; Για να ξέρουµε τι γίνεται.
Όσο για σας, κύριοι της Νέας Δηµοκρατίας, που κουνάτε το
δάχτυλο και λέτε «σε λίγες εβδοµάδες, σε λίγους µήνες που θα
έρθουµε στην εξουσία, θα τα αλλάξουµε όλα», εσείς ήσασταν
αυτοί που έχετε ψηφίσει και τα τρία µνηµόνια, εσείς ήσασταν
αυτοί που ψηφίσατε το τρίτο, το επαχθέστερο µνηµόνιο όλων,
το χειρότερο, είσαστε αυτοί οι οποίοι µε όλα τα µνηµονιακά
µέτρα-νοµοσχέδια όπου είσαστε αρωγοί, είτε ως εισηγητές, είτε
ως κόµµα που τα ψηφίζετε, έχετε φέρει την καταστροφή στην
πατρίδα µας.
Το brain drain, που ξεκίνησε από τον πρώτο καιρό του µνηµονίου, συνεχίζεται ακάθεκτο. Και δεν έχει µειωθεί τώρα που βγήκαµε από τα µνηµόνια, όπως διάφοροι διατυµπάνιζαν, αλλά δεν
τους είχε βγει. Γιατί, όταν πήγαν να διατυµπανίζουν τα µνηµόνια
πέρσι, τους έκατσε το Μάτι όπου καίγονταν οι άνθρωποι και πήγανε πίσω τις φιέστες τους. Άρα, αυτοί, οι οποίοι θα έπρεπε να
είναι στυλοβάτες της πραγµατικής οικονοµίας, η καλύτερη παραγωγική ηλικία έχει φύγει και φεύγει στο εξωτερικό και δεν
µένει κανένας. Και αν δεν γίνουν συγκεκριµένα πράγµατα, κύριοι,
όπως είπαµε, σε ζητήµατα φορολογικά, ασφαλιστικά, γραφειοκρατίας, σε ζητήµατα προστατευτισµού των ελληνικών προϊόντων και των Ελλήνων εργαζοµένων, δεν θα υπάρχει καµµία
ανάπτυξη.
Κλείνοντας, σας φοβίζει πολύ το ότι η Χρυσή Αυγή έχει και θέσεις, έχει και απόψεις, έχει θέσεις και στην τοπική αυτοδιοίκηση,
είτε είναι στην περιφέρεια, είτε στους δήµους, είτε είναι για τις
ευρωεκλογές, γι’ αυτό και προσπαθείτε να την φιµώσετε. Αλλά
όπως όλα δείχνουν, δεν πρόκειται να φιµωθεί, πρόκειται να
θριαµβεύσει.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Χρυσής Αυγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Τον λόγο έχει ο κ.
Λαµπρούλης από το ΚΚΕ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ (ΣΤ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής):
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Επιτρέψτε µου, πριν ξεκινήσω να τοποθετηθώ για το νοµοσχέδιο, να αναφερθώ σε δύο τροπολογίες που κατέθεσε η Κοινοβουλευτική Οµάδα του Κουµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας: Η
µια αφορά τη χορήγηση ενίσχυσης από τον κρατικό προϋπολογισµό σε δικαιούχους τιµολογίου αγροτικού ρεύµατος µε στόχο
τη µείωση του κόστους παραγωγής των αγροτικών προϊόντων.
Στόχος είναι να καλύπτεται το 50% του ετήσιου λογαριασµό των
υπόχρεων αγροτών και κτηνοτρόφων, που υπολογίζεται µε βάση
το ισχύον τιµολόγιο του αγροτικού ρεύµατος, µε την προσθήκη
βεβαίως των λοιπών επιβαρύνσεων και η ενίσχυση αυτή, να µην
υπερβαίνει τις 3.000 ευρώ ανά δικαιούχο ετησίως.
Η δεύτερη τροπολογία αφορά πάλι τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους και αφορά την επιστροφή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης, Θεωρούµε ότι είναι αναγκαίο, για να µειωθεί επίσης το
κόστος παραγωγής, το οποίο είναι δυσβάσταχτο, µεγάλο, επιβαρύνει υπέρµετρα τον Έλληνα αγροτοκτηνοτρόφο. Και βεβαίως,
η όποια επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισµού είναι µικρή,
ελάχιστη, σε σχέση µε την επιβάρυνση του προϋπολογισµού του
κρατικού υπολογισµού από αντίστοιχες φοροελαφρύνσεις και
λοιπά, που ισχύουν για άλλες κατηγορίες: εφοπλιστές, αεροπορικές εταιρείες και πάει λέγοντας.
Η τροπολογία που υποστήριξε ο κ. Τσακαλώτος, κωδικοποιηµένα και µε µία λέξη, είναι πρόκληση. Είναι αυτή που αφορά
στον ιππόδροµο στο Μαρκόπουλο. Είναι σκέτη πρόκληση. Και
βεβαίως, θα τη δούµε και εµείς θα την καταψηφίσουµε.
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Σε ότι αφορά τώρα στα του νοµοσχεδίου και στη δηµιουργία
της Αναπτυξιακής Τράπεζας, η Αναπτυξιακή Τράπεζα πρόκειται
να αποτελέσει ένα ακόµα εργαλείο στήριξης, ενίσχυσης και διασφάλισης της κερδοφορίας των επιχειρηµατικών οµίλων που
είναι ασυµβίβαστη µε την ανάπτυξη προς όφελος του λαού,
αφού οι επιχειρηµατικοί όµιλοι δεν νοιάζονται ούτε για τις λαϊκές
ανάγκες ούτε για την αξιοποίηση των παραγωγικών δυνατοτήτων
της χώρας, παρά µόνο για την αφαίµαξη τους, όταν αυτά βέβαια…
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ (Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης
και Υπουργός Οικονοµίας και Ανάπτυξης): Κύριε Πρόεδρε, θα
µπορούσα να κάνω µια ερώτηση; Μου επιτρέπετε;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ (ΣΤ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής):
Όχι, δεν σας επιτρέπω. Τι ακριβώς θέλετε;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ (Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης
και Υπουργός Οικονοµίας και Ανάπτυξης): Ήθελα να σας ρωτήσω κάτι.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ (ΣΤ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής):
Ναι, ρωτήστε µε.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ (Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης
και Υπουργός Οικονοµίας και Ανάπτυξης): Γιατί ο ΣΕΒ δεν είναι
θετικός στην Αναπτυξιακή Τράπεζα, που είναι τόσο..
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ (ΣΤ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής):
Γιατί;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ (Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης
και Υπουργός Οικονοµίας και Ανάπτυξης): Λέτε ότι την Αναπτυξιακή Τράπεζα την κάνουµε, για να βοηθήσουµε τους µεγάλους επιχειρηµατικούς οµίλους.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ (ΣΤ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής):
Ε, φυσικά. Αυτοί θα βγουν ωφεληµένοι. Αυτό λέµε. Ναι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ (Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης
και Υπουργός Οικονοµίας και Ανάπτυξης): Ωραία.
Και στην επιτροπή, που ήρθανε όλοι οι φορείς, ένας φορέας
που είχε αντιρρήσεις, διαφωνίες, κ.λπ. ήταν ο Σύνδεσµος Ελληνικών Βιοµηχανιών. Αν ήταν όπως τα λέτε, δεν θα έπρεπε ο ΣΕΒ
να είναι πρώτος…
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ (ΣΤ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής):
Μα, µε συγχωρείτε, δεν απευθύνεται µόνο στους ντόπιους επιχειρηµατίες η τράπεζα αυτή, αλλά έχει να κάνει και µε επενδυτές,
προς την κατεύθυνση προσέλκυσης επενδυτών –αυτό λέτε- είτε
εγχώριους είτε από το εξωτερικό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ (Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης
και Υπουργός Οικονοµίας και Ανάπτυξης): Εν πάση περιπτώσει, αυτό ήθελα να σηµειώσω.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ (ΣΤ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής):
Προφανώς η όποια αντίρρηση που αναφέρετε έχει να κάνει µε
τους ανταγωνισµούς ανάµεσα στις µερίδες των επιχειρηµατικών
οµίλων, συµφέροντα που έχουν να κάνουν και µε την αυριανή
λειτουργία της συγκεκριµένης Αναπτυξιακής Τράπεζας.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ (Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης
και Υπουργός Οικονοµίας και Ανάπτυξης): Άρα, κάτι κάνει η
αυτή Αναπτυξιακή Τράπεζα αν είναι σε καλά χέρια, κάτι κάνει.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ (ΣΤ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής):
Έτσι λοιπόν, µην το αναφέρετε αυτό ως επιχείρηµα για να γυρίσετε τούµπα την επιχειρηµατολογία του Κοµµουνιστικού Κόµµατος, ότι και µε το παρόν νοµοσχέδιο ευνοείτε κατάφωρα και τα
δίνετε όλα στους µεγάλους επιχειρηµατικούς οµίλους, στο κεφάλαιο που λέµε.
Συνεπώς αυτή την κατεύθυνση και στόχευση µε τις πολιτικές
τους υπηρέτησαν τόσο οι προηγούµενες κυβερνήσεις όσο και η
σηµερινή, υπηρετώντας δηλαδή επάξια το δίπτυχο επιχειρηµατικότητα - ανταγωνιστικότητα, το δίπτυχο που οδήγησε και τη χώρα
µας στην οικονοµική κρίση και που τώρα η προτεινόµενη διαχείριση της Κυβέρνησης, µέσω της εθνικής αναπτυξιακής στρατηγικής, θα φέρει, όπως προπαγανδίζει, µια δίκαιη και βιώσιµη
ανάπτυξη. Γίνεται σχετική αναφορά και στην αιτιολογική έκθεση
του νοµοσχεδίου. Και σε αυτό το δίπτυχο της ανταγωνιστικότητας-επιχειρηµατικότητας όλα τα άλλα κόµµατα συµφωνούν, ανεξάρτητα από τις όποιες διαφορές διαχειριστικού χαρακτήρα ή
προτάσεις ή ακόµα και διαφωνίες για επιµέρους ζητήµατα.
Το ερώτηµα όµως, κατά τη γνώµη µας, είναι για ποιον γίνεται η
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ανάπτυξη αυτή και ποιος θα ωφεληθεί. Γιατί κατά την περίοδο πριν
-για παράδειγµα- την καπιταλιστική οικονοµική κρίση, που υπήρχαν υψηλοί ρυθµοί ανάπτυξης, αύξηση του ΑΕΠ, είχαµε τεράστια
αύξηση της κερδοφορίας του κεφαλαίου, ενώ ταυτόχρονα είχαµε
χτύπηµα των βασικών εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωµάτων,
ανεργία, ελαστικές µορφές εργασίας, σταδιακές ανατροπές σε
ασφαλιστικό, ανατροπές σε κοινωνικά δικαιώµατα, υγεία, παιδεία,
πρόνοια, ζητήµατα που εντάθηκαν βεβαίως την περίοδο της κρίσης και που η συνέχισή τους αποτελεί προϋπόθεση για την ανάκαµψη της ανταγωνιστικότητας, δηλαδή της κερδοφορίας του
κεφαλαίου.
Εξάλλου, µε όχηµα τον ανταγωνισµό δεν συντελείται η συγκέντρωση της παραγωγής αλλά και της αγοράς και ο έλεγχός
τους από µία χούφτα πολυεθνικές; Γιατί ακόµα και σαν εργαλείο
να δει κανείς τη δηµιουργία της Αναπτυξιακής Τράπεζας δεν θεωρούµε ότι βοηθά, αλλά θα συµβάλει µέσα από το περίφηµο
αναπτυξιακό µοντέλο, που είναι προσαρµοσµένο στις απαιτήσεις
και στις ανάγκες του κεφαλαίου, θα συµβάλει και αυτή στην καταστροφή παραγωγικών δυνάµεων, από τη στιγµή που δεν εντάσσεται σε µία πολιτική ενάντια στην αιτία της κρίσης, που είναι
η αναρχία στην καπιταλιστική παραγωγή. Έτσι, οι µόνοι ωφεληµένοι και από αυτό το λεγόµενο αναπτυξιακό εργαλείο θα είναι
οι µεγάλες επιχειρήσεις.
Αυτό το νοµοσχέδιο, κύριε Υπουργέ, στην επιτροπή το υποδέχθηκαν θετικά οι επιχειρηµατικοί φορείς. Το µόνο που έβαλαν
ή τόνισαν, αν θέλετε, ήταν ότι ζητούν µείωση φορολογικών κλιµάκων, περαιτέρω µείωση της φορολογίας για να αυξήσουν την
κερδοφορία τους. Εξάλλου, αυτή την κατεύθυνση δεν υπηρετούν
και τα χρηµατοδοτικά εργαλεία, ΕΣΠΑ, το Πρόγραµµα Δηµοσίων
Επενδύσεων, που οι χρηµατοδοτήσεις τους αφορούν πεδία που
το κεφάλαιο έχει επιλέξει για να επενδύσει, προκειµένου να κερδοφορήσει, ενώ έργα που έχουν ανάγκη και κατευθύνονται στην
ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών παραπέµπονται στις καλένδες,
µε τον λαό µας, αντίστοιχα, να πληρώνει βαρύτατο τίµηµα, λόγω
αυτών των ελλείψεων, σε έργα αντιπληµµυρικής, αντιπυρικής,
αντισεισµικής προστασίας για παράδειγµα. Μέσω των στρατηγικών επενδύσεων, όπως γίνεται λόγος στο νοµοσχέδιο, δεν δηµιουργείτε όρους και προϋποθέσεις, στρώνοντας κόκκινο χαλί για
τους επενδυτές, δίνοντάς τους τα πάντα;
Έτσι, την ίδια ώρα που µατώνετε το λαό µε τα βάρβαρα αντιλαϊκά µέτρα, µε τα µνηµόνια διαρκείας, ανατρέποντας κατακτήσεις και δικαιώµατα, που µε αγώνες και θυσίες οι εργαζόµενοι
κατάκτησαν, εξαθλιώνετε τον λαό µας και δίνετε γη και ύδωρ
στους επενδυτές. Αυτό αποτυπώνεται στις διατάξεις του νοµοσχεδίου, δηλαδή µέσω του ειδικού χωροταξικού σχεδιασµού,
που θα είναι κοµµένος και ραµµένος στα συµφέροντα και στις
ορέξεις των µεγάλων επιχειρηµατιών που θέλουν να επενδύσουν,
σταθερό φορολογικό καθεστώς, κλιµακούµενα φορολογικά κίνητρα και φορολογικές απαλλαγές, επιδότηση του µισθολογικού
κόστους, τζάµπα εργατικό δυναµικό και ενισχύσεις -βλέπε ζεστό
χρήµα- για έργα έρευνας και άλλα, ευνοϊκή φορολογία για στελέχη επιχειρήσεων, ενώ ακόµα και για τις όποιες διαφορές θα
προκύπτουν δίνετε τη δυνατότητα η επίλυσή τους να υλοποιείται
όχι στα ελληνικά δικαστήρια, αλλά µε άλλους τρόπους, διαιτησίες κ.λπ..
Μάλιστα, για τις χαρακτηριζόµενες εµβληµατικές επενδύσεις,
όπως αναφέρεται στο νοµοσχέδιο, µεγάλου προϋπολογισµού,
στρατηγικού χαρακτήρα επενδύσεις κ.λπ., επιτρέπετε, δίνετε
κατ’ εξαίρεση τη δυνατότητα να επεµβαίνουν οι επενδυτές σε
δασικές εκτάσεις, σε δηµόσιες εκτάσεις, σε χορτολιβαδικές,
βραχώδεις, πετρώδεις, σε ορεινές και ηµιορεινές περιοχές και
ελλείψει αυτών επιτρέπετε την επέµβαση σε δάση για επέκταση
ή για εκσυγχρονισµό της υπάρχουσας βιοµηχανικής εγκατάστασης, µε µόνη προϋπόθεση αυτή η επέκταση να µην υπερβαίνει
το 10% της υφιστάµενης βιοµηχανικής εγκατάστασης.
Αλήθεια, µετά από αυτό έµεινε και τίποτα άλλο που δεν δίνετε;
Μάλλον υπάρχει, βλέποντας και τις τροπολογίες. Παραδίδετε τα
πάντα στις επενδυτικές ορέξεις, στην εξυπηρέτηση των συµφερόντων του κεφαλαίου. Υλοποιείτε µια βαθιά ταξική πολιτική
υπέρ των επιχειρηµατικών οµίλων και του κεφαλαίου, την ίδια
ώρα που η πλειοψηφία του λαού στενάζει από τα χαράτσια, την
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πολλαπλή φορολογία που υφίσταται, την ανεργία, την αναίρεση
κοινωνικών δικαιωµάτων, ενώ οι επιπτώσεις για το περιβάλλον
από την ασυδοσία των επιχειρήσεων θα είναι τραγικές για τον
λαό µας.
Κι αν κάτι αποδεικνύεται και µέσω του νοµοσχεδίου, για το
οποίο οι εργαζόµενοι, τα λαϊκά στρώµατα, δεν πρέπει να πέσουν
στην παγίδα της δίκαιης και βιώσιµης ανάπτυξης της Κυβέρνησης αλλά και όλων των άλλων κοµµάτων που στηρίζουν αυτό το
εκµεταλλευτικό σύστηµα, αφού όλων σας η έγνοια είναι πώς θα
ενισχύσετε την ανταγωνιστικότητα, δηλαδή την κερδοφορία του
κεφαλαίου, τσακίζοντας όµως τη ζωή του λαού µας, είναι πως ο
ρόλος του κράτους, ο οποίος µάλιστα αναφέρεται ως «θεσµικός
επιταχυντής» το νοµοσχέδιο στην αιτιολογική έκθεση, όπως και
παράλληλα ο ρόλος των τραπεζών, δεν πρόκειται να γίνει φιλολαϊκός, ανεξάρτητα από το µείγµα διαχείρισης που µπορεί να
διαµορφωθεί µεταξύ κράτους και ιδιωτών. Αυτό το µείγµα διαχείρισης καµµία σχέση δεν έχει µε τις σύγχρονες λαϊκές ανάγκες.
Αντίθετα, προϋποθέτει την ακόµα µεγαλύτερη συντριβή τους για
να θωρακιστεί η ανταγωνιστικότητα του κεφαλαίου.
Με αυτό το κριτήριο εµείς καλούµε τον λαό να δει και αυτό το
αναπτυξιακό µοντέλο της Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Εξάλλου, οι εργαζόµενοι και τα λαϊκά στρώµατα µπορούν σήµερα από την
πείρα τους να κρίνουν για λογαριασµό ποιου και σε βάρος ποιων
προωθείται αυτός ο αναπτυξιακός σχεδιασµός, που υπηρετεί
τόσο η Κυβέρνηση αλλά και τα υπόλοιπα αστικά κόµµατα, καθώς
και αν έχουν ή αν προσδοκούν κάτι θετικό. Γι’ αυτήν ακριβώς την
ανάπτυξη µέσα από αναπτυξιακά συνέδρια και τις περιφερειακές
παρεµβάσεις δεν µίλησε εξάλλου ο Πρωθυπουργός αλλά και τα
υπουργικά επιτελεία όλο το προηγούµενο διάστηµα, περιδιαβαίνοντας την Ελλάδα, µε τα γνωστά περιφερειακά αναπτυξιακά συνέδρια; Δηλαδή, µίλησε για διανοµή κρατικών και ευρωπαϊκών
κονδυλίων στους αγροτοκαπιταλιστές και τους µεγαλοεπιχειρηµατίες του αγροτοδιατροφικού τοµέα, για ενίσχυση των µεγάλων
καθετοποιηµένων µονάδων που ασχολούνται στον πρωτογενή
τοµέα, µε εξαγωγικό προσανατολισµό, την ίδια ώρα που χιλιάδες
µικροµεσαίοι αγρότες και κτηνοτρόφοι στενάζουν από την ΚΑΠ,
την Κοινή Αγροτική Πολιτική, την Ευρωπαϊκή Ένωση και την αντιλαϊκή πολιτική της Κυβέρνησης.
Αλήθεια, τι έχει να κερδίσει ο φτωχός αγρότης όταν οι τιµές
των προϊόντων που παράγει είναι εξευτελιστικές και δεν ξέρει
καν αν θα µπορεί να παράξει την επόµενη χρονιά; Οι παραγωγοί
οδηγούνται ή όχι στο ξεκλήρισµα και στην εγκατάλειψη των καλλιεργειών, ενώ η χώρα µας είναι ελλειµµατική σε αγροτοκτηνοτροφικά προϊόντα, ενώ µπορεί να παράγει και να ικανοποιεί τις
διατροφικές ανάγκες του λαού µας; Αλήθεια, τι κέρδισε ο εργατοϋπάλληλος από την κερδοφορία στον κλάδο των τροφίµων, τη
στιγµή που ο µισθός και τα δικαιώµατά του είναι στα τάρταρα ή
στον τουρισµό ο ξενοδοχοϋπάλληλος τι κέρδισε από τις αφίξεις
ρεκόρ, ενώ για τη λαϊκή οικογένεια η ξεκούραση, η αναψυχή είναι
άπιαστο όνειρο; Τι κέρδισαν οι νέοι που σπουδάζουν, που όταν
αποκτήσουν το πτυχίο οδηγούνται είτε στη µετανάστευση είτε
σε δουλειές του ποδαριού; Ή για παράδειγµα αποτελεί απάντηση στα οξυµένα προβλήµατα της υγείας του λαού η ενίσχυση
της εµπορευµατοποίησης και της επιχειρηµατικής δράσης των
δηµόσιων δοµών υγείας ή το φάρµακο, που έχει µετατραπεί σε
φαρµάκι για τη λαϊκή τσέπη, αποτελούν λοιπόν απάντηση οι
επενδύσεις του λεγόµενου ιατρικού τουρισµού;
Να γιατί δεν είναι διόλου τυχαίο πώς την περίοδο αυτή κατά
την οποία το εγχώριο κεφάλαιο επιδιώκει να περάσει σε φάση
ανάπτυξης της κερδοφορίας και της ανταγωνιστικότητάς του, η
Κυβέρνηση και όλα τα άλλα τα κόµµατα –τα αστικά κόµµατα, τα
επιτελεία του συστήµατος- όχι µόνο υπηρετούν και προωθούν
τους στρατηγικούς στόχους της ελληνικής αστικής τάξης, αλλά
συγχρόνως αποτελούν τη χειραγώγηση και στοίχιση των εργαζόµενων και του λαού πίσω από αυτήν τη στρατηγική.
Έτσι, µε τον µανδύα του εθνικού σχεδίου, όπως αναφέρεται
και µέσα στο νοµοσχέδιο, επιχειρούν να ντύσουν τα συµφέροντα
του κεφαλαίου µε τα εθνικά χρώµατα, προβάλλοντας και ορισµένα «τυράκια», ώστε να καλλιεργήσουν προσδοκίες για την
απάτη της δίκαιης ανάπτυξης, από την οποία, τάχα, µπορούν να
ωφελούνται επιχειρηµατικοί όµιλοι και εργαζόµενοι.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας έχει καταθέσει στο λαό µια
ριζικά διαφορετική πρόταση, η οποία σήµερα µπορεί να ικανοποιήσει το σύνολο των αναγκών του λαού, ξεκινώντας από το
πρώτο και κύριο, την ανάπτυξη, που δεν θα εξυπηρετεί την καπιταλιστική κερδοφορία, αλλά την ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών. Και είναι µια ριζικά διαφορετική πρόταση, η οποία ακριβώς
αµφισβητεί τους υπεύθυνους για τη φτώχεια, την εξαθλίωση και
την όξυνση των καθηµερινών προβληµάτων του λαού.
Αναδεικνύει τη µια και µόνη διέξοδο, η οποία είναι η κοινωνικοποίηση των συγκεκριµένων µέσων παραγωγής, ο κεντρικός
σχεδιασµός και ο εργατικός έλεγχος, που είναι τα µόνα εργαλεία
που µπορούν να αξιοποιήσουν το σύνολο των παραγωγικών δυνατοτήτων της χώρας. Αυτές τις δυνατότητες τις οποίες καταστρέφει σήµερα η καπιταλιστική ανάπτυξη. Με τον κεντρικό
σχεδιασµό µπορούν να εξαλειφθούν η ανεργία, να καλυφθούν οι
λαϊκές ανάγκες, µέσα από την παραγωγική διαδικασία.
Συγχρόνως, βεβαίως, υπάρχουν και άλλες δύο προϋποθέσεις.
Η µη αναγνώριση του δηµόσιου χρέους και η αποδέσµευση από
τους ιµπεριαλιστικούς οργανισµούς, Ευρωπαϊκή Ένωση, ΝΑΤΟ,
το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
Γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο σήµερα είναι επιτακτική ανάγκη ο
λαός να περάσει στην αντεπίθεση, να οργανώσει την πάλη του
στους χώρους δουλειάς του στους διάφορους κλάδους και η εργατική τάξη να οικοδοµήσει τη λαϊκή ενότητα µε τα υπόλοιπα
λαϊκά στρώµατα. Μόνο µε αυτόν τον τρόπο µπορεί να αποκρουστεί η κλιµάκωση της αντιλαϊκής επίθεσης. Να δοθούν ανάσες
στο λαό, να οπλιστεί µε αισιοδοξία, µαχητικότητα, αποφασιστικότητα, ώστε να προχωρήσει σε ανατροπές στο επίπεδο της
εξουσίας και να οργανώσει την οικονοµία µε τέτοιο τρόπο, όπου
στο επίκεντρό της θα βρίσκεται ο άνθρωπος και η ικανοποίηση
των σύγχρονων και συνεχώς διευρυνόµενων αναγκών του. Προϋπόθεση για αυτό; Η ισχυροποίηση του ΚΚΕ παντού και µε
αφορµή τις επερχόµενες εκλογικές µάχες στην Ευρωβουλή, στις
δηµοτικές, περιφερειακές, αλλά και στις βουλευτικές εκλογές,
όποτε και αν γίνουν.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Και εµείς ευχαριστούµε.
Ο κ. Σαρίδης από την Ένωση Κεντρώων έχει τον λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πολύ θα θέλαµε
να είµαστε αισιόδοξοι µε την εισαγωγή ενός επενδυτικού νοµοσχεδίου στις µέρες µας στη Βουλή των Ελλήνων, για τη χώρα
µας. Πιστεύουµε, όµως, ότι το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο το
οποίο έρχεται στη Βουλή των Ελλήνων είναι προβληµατικό, είναι
ελλιπές, σε αρκετά σηµεία και για αυτόν τον λόγο η Ένωση Κεντρώων θα ψηφίσει «παρών» στη συγκεκριµένη νοµοθετική πρωτοβουλία της Κυβέρνησης.
Μιλάµε για ανάπτυξη, µιλάµε για επενδύσεις, είναι πράγµατα
που δεν έρχονται µε έναν µαγικό τρόπο, οι επενδύσεις θέλουν
σαφώς καθαρές νοµοθετικές διατάξεις, για να γνωρίζουµε πώς
θα ξεκινήσουµε, πώς θα προχωρήσουµε και πού θα τελειώσουµε.
Πέραν, λοιπόν, από το προβληµατικό προφίλ του συγκεκριµένου νοµοσχεδίου, εµείς στην Ένωση Κεντρώων πιστεύουµε ότι
οι επενδύσεις δεν έρχονται µε µια κρατική εντολή και σίγουρα η
ανάπτυξη στη χώρα δεν είναι αποτέλεσµα ενός και µόνο καλού
νοµοθετήµατος.
Το κράτος οφείλει να διευκολύνει την αγορά στο να πάρει ανάσες, να την ελαφρύνει από τα φορολογικά βάση και τις ασφαλιστικές εισφορές. Αυτή είναι η θέση της Ένωσης Κεντρώων, µια
πάγια θέση εδώ και πάρα πολλά χρόνια, βλέποντας ότι µόνο έτσι
θα µπορούσε να λυθεί ο γόρδιος δεσµός των επενδύσεων και
της ανάπτυξης.
Δεν είναι δυνατόν από τη µια πλευρά να έχουµε ένα καχεκτικό
τραπεζικό σύστηµα και 80 και πλέον δισεκατοµµύρια κόκκινων
δανείων, capital controls και ακριβό χρήµα και από την άλλη να
επιδιώκουµε να δίνουµε ασπιρίνες σε έναν άνθρωπο ο οποίος
βρίσκεται µε χρόνιο νόσηµα στο κρεβάτι του πόνου, µε νοµοθε-
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τήµατα ουσιαστικά πρόχειρα, όπως είναι αυτό εδώ.
Ενδεικτικό της προχειρότητας είναι ότι σχετικά µε την Αναπτυξιακή Τράπεζα δεν έχετε εκπονήσει ούτε ένα στοιχειώδες επιχειρησιακό σχέδιο, ένα business plan.
Στο 1.1 µάλιστα λέτε ότι για τη συγκεκριµένη τράπεζα προτίθεστε να λειτουργήσει µε ιδιωτικοοικονοµικά κριτήρια. Στην ιδιωτική, όµως, οικονοµία, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κάθε
προσπάθεια επιχειρησιακής ανάπτυξης συνοδεύεται και από ένα
κατάλληλο τεκµηριωµένο σχεδιασµό, ένα πράγµα το οποίο δεν
βλέπουµε να υπάρχει µέσα σε αυτό το νοµοσχέδιο.
Σε αυτήν την περίπτωση εµείς υπολογίζουµε ότι την επιτυχία
της τράπεζας θα τη φέρει η µοίρα και το πλήρωµα το χρόνου.
Το πλήρωµα του χρόνου, όµως, δεν θα πρέπει εµείς να το περιµένουµε να είναι πάρα πολύ µακρύ, γιατί η ελληνική οικονοµία
το χρειάζεται άµεσα. Το χρειάζεται από χθες, θα µπορούσα να
πω.
Το business plan θα µπορούσατε να το συµπεριλάβετε στην
αιτιολογική έκθεση, ώστε να κριθεί και αυτό από τα επιτελεία των
κοµµάτων, τα τεχνοκρατικά επιτελεία των κοµµάτων και να κριθεί
και από τους αρµόδιους φορείς, οι οποίοι έρχονται να συζητήσουν στις αρµόδιες επιτροπές και να πουν την άποψή τους.
Δεν µπορούσε, δηλαδή, η Κυβέρνηση να εκπονήσει ένα τέτοιο
business plan ή δεν ήθελε; Μήπως αυτή η έλλειψη τεκµηρίωσης
σηµαίνει ότι πρόκειται για ένα προεκλογικό νοµοσχέδιο προορισµένο να λειτουργήσει µόνο στο επίπεδο µιας κυβερνητικής διαφήµισης; Αυτό δεν το λέµε εµείς στην Ένωση Κεντρώων. Αυτό
µπορεί να το επικαλεστεί οποιοδήποτε κόµµα της Αντιπολίτευσης
αυτήν τη στιγµή µέσα στην Αίθουσα. Αφήνει το ίχνος του το συγκεκριµένο νοµοσχέδιο και έτσι δίνει το επιχείρηµα σε όλους εµάς
να λέµε από τη µια πλευρά ότι έχουµε ανάγκη σαφώς ένα επενδυτικό νοµοσχέδιο, αλλά ο τρόπος, οι ελλείψεις που έχει µέσα
του, τα γκρίζα που αφήνει, µας δηµιουργούν τη διάθεση, την
οποία –να είµαστε ειλικρινείς- µπορεί και να µην την είχαµε, να
κατηγορήσουµε την Κυβέρνηση ότι φέρνει ένα προεκλογικό νοµοσχέδιο.
Πώς θα διορθωθεί η τράπεζα σε ένα κεφαλαιακό επίπεδο;
Ποιες θα είναι οι αναλυτικές πηγές εσόδων και εξόδων; Ποια θα
είναι στο πλήρες ανάπτυγµά της η οργανωτική της δοµή; Πότε
θα τα µάθουµε άραγε όλα αυτά µε τεκµηριωµένο και αναλυτικό
τρόπο;
Το άρθρο 2.9 στις σελίδες 7 και 8 πρέπει να συµπληρωθεί,
ώστε η στελέχωση όλων των θέσεων ευθύνης, µέχρι και το επίπεδο του διευθυντή να γίνεται από ανοιχτές και διαφανείς διαδικασίες. Δεν το έχουµε δει αυτό, δεν φαίνεται. Δεν διανοούµαστε
ένα κατά όνοµα αναπτυξιακό νοµοσχέδιο να διέπεται από την
κλασική νοοτροπία -αυτό που αφήνουµε πάντα σε πάρα πολλά
νοµοσχέδια- του ρουσφετιού και της διαπλοκής. Γιατί δεν µπορούµε να κάνουµε ξεκάθαρα τα πράγµατα σε ένα νοµοσχέδιο το
οποίο φέρνουµε εδώ, στη Βουλή των Ελλήνων; Γιατί δεν µπορούµε να τα βάλουµε σε µια σειρά;
Όταν σε αυτό το νοµοσχέδιο κάνετε λόγο για στρατηγικές
επενδύσεις, καταλαβαίνουµε ότι υπάρχει ένα τεράστιο περιθώριο σχετικότητας και υποκειµενικής κρίσης των επενδυτικών σχεδίων του εκάστοτε ιδιώτη από την Κυβέρνηση.
Αυτά που περιλαµβάνετε στο σηµερινό νοµοσχέδιο ως κριτήρια όχι µόνο δεν είναι επαρκή, αλλά δεν µπορούν να χαρακτηρίσουν ένα επενδυτικό σχέδιο ως στρατηγικό από µόνα τους. Το
αν µία επένδυση έχει στρατηγικό χαρακτήρα δεν φαίνεται από
το πόσους εργαζόµενους απασχολεί, αλλά και από το συνολικό
της αποτύπωµα στην οικονοµία µιας χώρας και ιδίως, στην οικονοµία της Ελλάδας που σαφώς χρειάζεται να πάρει µεγάλες ανάσες µέσα από επενδυτικές κινήσεις.
Το αποτύπωµα, λοιπόν, αυτό φαίνεται συνήθως από έµπρακτα
και µετρήσιµα στοιχεία, όπως είναι το µειωµένο χρηµατοπιστωτικό ρίσκο, το τεκµηριωµένο επιχειρησιακό σχέδιο και η εµπειρία
ανάλογων προσπαθειών του παρελθόντος, τόσο σε εγχώριο όσο
και σε διεθνές επίπεδο.
Επίσης, η ανάθεση της εποπτικής δραστηριότητας της Αναπτυξιακής Τράπεζας στην Τράπεζα της Ελλάδος δεν µπορεί να
ασκηθεί αποτελεσµατικά, όπως και η ίδια η Τράπεζα της Ελλάδος µάς αναφέρει στο υπόµνηµα το οποίο κατέθεσε. Η διαδικα-

6333

σία εποπτείας αυτής θα προκαλέσει κινδύνους και στον επόπτη
και στον εποπτευόµενο. Γι’ αυτό πρέπει να εξετάσετε και την
πρόταση κατάργησης της πρόβλεψης εποπτείας εκ µέρους της
Τράπεζας της Ελλάδος.
Ένας σηµαντικός φορέας, η Οµοσπονδία Μηχανικών Τεχνικών
Ελλάδος, ανέφερε τους προβληµατισµούς του για το άρθρο 32
διά του υποµνήµατος του. Παρακαλούµε, κύριε Υπουργέ, αυτό
να το λάβετε σοβαρά υπ’ όψιν, διότι τη συγκεκριµένη ανησυχία
εµείς την κρίνουµε αιτιολογηµένη.
Επίσης, η παρατήρηση του Συνδέσµου Ανωνύµων Εταιρειών
και ΕΠΕ, σχετικά µε το άρθρο 45, είναι αρκετά βάσιµη. Ο νοµοθέτης για να απαλλάξει από τον ειδικό φόρο επί των ακινήτων
την ανώνυµη εταιρεία µε ονοµαστικές µετοχές µέχρι φυσικού
προσώπου, τµήµα των οποίων κατέχεται από ηµεδαπό ίδρυµα
εποπτευόµενο από δηµόσια αρχή, ζητά από το ίδρυµα να προβεί
σε ονοµαστικοποίηση, µία ενέργεια η οποία πουθενά δεν προβλέπεται στο δίκαιό µας. Περαιτέρω, ο νοµοθέτης δεν απαλλάσσει από τον ειδικό φόρο επί των ακινήτων τις ανώνυµες εταιρείες
όταν ο ένας εκ των µετόχων είναι ίδρυµα, ενώ απαλλάσσει από
τον ειδικό φόρο επί των ακινήτων τις ανώνυµες εταιρείες µε µετοχές εισηγµένες στην χρηµατιστηριακή αγορά. Αυτά είναι θέµατα, ζητήµατα τα οποία θα πρέπει να εξεταστούν µε ιδιαίτερη
προσοχή.
Εύλογες ανησυχίες υπάρχουν και για το άρθρο 25. Οι ανησυχίες αυτές εκφράζονται από την πλευρά τη δική µας. Νοµίζω,
όµως, ότι αυτές τις ανησυχίες τις εξέφρασε και ο Πανελλήνιος
Σύλλογος Διπλωµατούχων Αγρονόµων Τοπογράφων Μηχανικών
για τα άρθρα 28 και 33 στις επιτροπές.
Υπάρχει το περιβόητο άρθρο 40 για το οποίο έκαναν λόγο τα
κόµµατα της Αντιπολίτευσης. Θα κάνει λόγο και η Ένωση Κεντρώων. Εκεί, αφήνετε ένα µεγάλο γκρίζο. Εκεί αφήνετε την οµίχλη να κυριαρχεί πάνω από αυτήν την Αίθουσα. Δεν µας έχετε
εξηγήσει τι προσπαθείτε πραγµατικά να κάνετε µε το άρθρο 40.
Αφήνετε την υπόνοια ότι µε το συγκεκριµένο άρθρο, µε τη συγκεκριµένη νοµοθετική πρωτοβουλία νοµιµοποιείτε κατά κάποιο
τρόπο ενός είδους παρανοµίας. Και αυτό γίνεται µέσα από τη
Βουλή των Ελλήνων. Εγώ δεν θα σας µιλήσω για πλαστά τιµολόγια. Εγώ θα σας µιλήσω για τη διάθεση, όπως προκύπτει µέσα
από αυτό το νοµοθέτηµα, να πέσει όσο γίνεται στα µαλακά ένας
άνθρωπος που είχε µέσα στο µυαλό του την πρόθεση να κλέψει
ουσιαστικά το ελληνικό δηµόσιο. Διότι αυτό είχε στο µυαλό του.
Την ίδια στιγµή, κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
εταιρείες οι οποίες επιχειρούν στην Ελλάδα, στη χώρα µας, που
είναι νόµιµες σε όλα, που είναι νόµιµες στις δηλώσεις τους, που
πληρώνουν τον φόρο που πρέπει να πληρώσουν, που δηλώνουν
τον ΦΠΑ που πρέπει να δηλώσουν, επειδή έχουν βρεθεί σε µία
δύσκολη οικονοµική κατάσταση για ένα συγκεκριµένο χρονικό
διάστηµα, αφήνουµε την ΑΑΔΕ να κάνει έφοδο µέσα στους λογαριασµούς τους και να πάρει ό,τι υπάρχει σε αυτούς τους λογαριασµούς.
Το µήνυµα το οποίο θα έπρεπε να θέταµε εµείς αυτήν τη
στιγµή από την Βουλή των Ελλήνων και να µπορούσαν να λάβουν
οι Έλληνες πολίτες, είναι το εξής: κανενός είδους ατιµωρησία,
όχι διαφορετικού είδους τιµωρία για τους µεν και τους δε. Δηλαδή έναν άνθρωπο ο οποίος αδυνατεί να είναι εντάξει στις υποχρεώσεις του απέναντι στο ελληνικό δηµόσιο, αλλά θέλει να είναι
εντάξει απέναντι στις υποχρεώσεις του, τον βάζουµε στο ίδιο επίπεδο µε κάποιον ο οποίος εκδίδει πλαστά τιµολόγια για δικό του
όφελος; Αυτό κάνουµε;
Ωστόσο, θετική κρίνουµε εµείς στην Ένωση Κεντρώων την
υποχρεωτική εγκατάσταση ολοκληρωµένου συστήµατος παρακολούθησης και ηλεκτρονικής µετάδοσης δεδοµένων, εισροών εκροών σε όλα τα στάδια διακίνησης των υγρών καυσίµων,
πράγµα που αποτελούσε και πάγια θέση της Οµοσπονδίας Βενζινοπωλών Ελλάδος. Το µέτρο αυτό καθυστέρησε αρκετά και η
χώρα µας ζηµιώθηκε από τη σχετικότητα και την αδιαφάνεια της
διαδικασίας.
Εν κατακλείδι, εµείς πιστεύουµε ότι η ελληνική οικονοµία πρέπει να παρέχει ισοδύναµα κίνητρα για όλους τους φορείς της
ιδιωτικής οικονοµίας, χωρίς υπέρµετρο κρατικό παρεµβατισµό,
χωρίς αυθαίρετες κρίσεις και χωρίς ευνοιοκρατικές τάσεις. Θέ-
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λουµε µια χώρα περισσότερο αξιοκρατική, περισσότερο τεχνοκρατική, µε µεγαλύτερη εκτίµηση στην εξωστρέφεια, την επιχειρηµατικότητα και την καινοτοµία.
Για εµάς όλα αυτά είναι παράγοντες που µπορούν να οδηγήσουν µε σιγουριά και βεβαιότητα σε ένα καλύτερο µέλλον την
ελληνική οικονοµία. Και να λέµε και την αλήθεια: Δεν έχουµε περάσει τον σκόπελο. Η ελληνική οικονοµία δεν τον έχει ξεπεράσει.
Είναι µπροστά της. Μπροστά µας έχουµε ακόµα δύο, τρία χρόνια
εξαιρετικά δύσκολα.
Άρα, λοιπόν, ας αφήσουµε τα ευχολόγια και ας προχωρήσουµε σε πράξεις που χρειάζεται η ελληνική οικονοµία, πράξεις
που χρειάζεται ο ελληνικός λαός. Για το συγκεκριµένο νοµοθέτηµα –επαναλαµβάνω- η Ένωση Κεντρώων θα ψηφίσει «παρών»,
µόνο και µόνο επειδή πιστεύει ότι πραγµατικά χρειάζονται επενδυτικά νοµοσχέδια, όχι όµως το συγκεκριµένο επενδυτικό νοµοσχέδιο.
Για την τροπολογία θα τοποθετηθούµε στη δευτερολογία.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Κι εµείς ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας Δηµοκρατίας κ. Νικόλαος Δένδιας.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι -για την ακρίβεια, κύριοι συνάδελφοι-, οφείλω να πω ότι πίστευα πως σήµερα θα ήταν µία ευχάριστη µέρα και για εµένα προσωπικά –µου επιτρέπετε και το
προσωπικό στοιχείο- αλλά και για τη Νέα Δηµοκρατία. Το λέω
αυτό γιατί στο ζήτηµα που αφορά την Αναπτυξιακή Τράπεζα
έχουµε διαρκή και πάγια θέση. Είχαµε κάνει τη σχετική προεργασία από το 2014. Ο κ. Κωνσταντινόπουλος, ο εισηγητής, ήταν
τότε συνεργάτης στο Υπουργείο Ανάπτυξης, στο πλαίσιο της κυβέρνησης Σαµαρά. Είχαµε προετοιµάσει το νοµοθέτηµα. Είχε
υπάρξει συνάντηση µε την τρόικα. Είχε υπάρξει συνάντηση στο
Βερολίνο µε τους δύο Γερµανούς Υπουργούς, τον Υπουργό Οικονοµίας κ. Γκάµπριελ, τότε Πρόεδρο του Σοσιαλδηµοκρατικού
Κόµµατος, και τον Υπουργό Οικονοµικών κ. Σόιµπλε και είχε συνολικά συµφωνηθεί η διαδικασία µεταβολής του ΕΤΕΑΝ, κάτω
από συγκεκριµένες διαδικασίες, σε Αναπτυξιακή Τράπεζα. Μάλιστα, είχε ανατεθεί σε δικηγορικό γραφείο των Αθηνών η σύνταξη του σχετικού καταστατικού. Νοµίζω ότι υπήρχε και
προσχέδιο του σχετικού νοµοθετήµατος. Εγώ το είχα. Δεν ξέρω,
όµως, αν είχε κυκλοφορήσει, για να υπάρξουν και απόψεις.
Από τον Αύγουστο του 2014 µέχρι τον Απρίλιο του 2019 χρειάστηκαν τέσσερα χρόνια και αρκετοί µήνες για να φτάσουµε
τρεις µήνες, τέσσερις µήνες, δύο µήνες, έναν µήνα, λίγες βδοµάδες, λίγες µέρες προ της λήξης της κυβερνητικής θητείας
αυτής της Κυβέρνησης, για να συζητήσουµε το ζήτηµα της Αναπτυξιακής Τράπεζας, της µετεξέλιξης του ΕΤΕΑΝ σε Αναπτυξιακή Τράπεζα. Ειλικρινά, θα άξιζε να µας εξηγήσει ο Υπουργός
στην τοποθέτησή του ποιο ήταν αυτό το στοιχείο που οδήγησε
σε αυτή την καθυστέρηση των τεσσεράµισι και πλέον ετών.
Τι ήταν αυτό, δηλαδή, το οποίο βάζει ως προστιθέµενη αξία η
Κυβέρνηση τώρα του ΣΥΡΙΖΑ, πριν τη συνεργασία µε τους ΑΝΕΛ,
η Κυβέρνηση των ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ, σε αυτό το νοµοθέτηµα, που
αυτή η προστιθέµενη αξία αιτιολογεί, αν δεν δικαιολογεί, την καθυστέρηση αυτών των τεσσεράµισι ετών και πλέον; Διότι η Αναπτυξιακή Τράπεζα δεν συνελήφθη ως ένα παιχνίδι του εκάστοτε
Υπουργού Ανάπτυξης ή της εκάστοτε κυβέρνησης. Ο σκοπός της
ήταν προφανής και εξαιρετικά σηµαντικός, σε µία χώρα που πιστεύαµε το 2014 -βεβαίως δεν είχαµε προβλέψει το πρώτο εξάµηνο του 2015- ότι είναι σε φάση εξόδου από την πολύ µεγάλη
κρίση. Ο σκοπός της Αναπτυξιακής Τράπεζας ήταν -και φαντάζοµαι παραµένει- να διορθώνει τα ελλείµµατα της αγοράς, εκεί
που η αγορά αποτυγχάνει να στηρίξει την αναπτυξιακή προσπάθεια της χώρας.
Εµείς της Νέας Δηµοκρατίας, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
δεν ανήκουµε στην αντίληψη ενός ακραίου καπιταλισµού της
Σχολής του Σικάγου. Έχουµε µια αντίληψη συνεργασίας του
κράτους και του ιδιωτικού τοµέα και θεωρούµε ότι το κράτος
µπορεί να παίξει έναν πολύ σηµαντικό, έναν πολύ επιβοηθητικό
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ρόλο, αλλά όταν τον παίζει µέσα στο πλαίσιο των δικών του δυνατοτήτων, όταν δεν παριστάνει τον επιχειρηµατία, όταν δεν ανταγωνίζεται τον επιχειρηµατία, αλλά όταν είναι βοηθός, όταν
συµπορεύεται µε την προσπάθεια του ιδιωτικού τοµέα για να
αναπτύξει την οικονοµία και να βελτιώσει το επίπεδο ζωής.
Η Αναπτυξιακή Τράπεζα, λοιπόν, µπορεί να βοηθήσει εκεί που
η αγορά, οι εµπορικές τράπεζες δεν µπορούν να αναλάβουν το
ρίσκο να βοηθήσουν. Και ξαναλέω, η Αναπτυξιακή Τράπεζα δεν
είναι ανταγωνιστής των ιδιωτικών τραπεζών, δεν είναι µια άλλη
συστηµική τράπεζα. Είναι κάτι διαφορετικό. Είναι ο µοχλός της
εθνικής οικονοµίας για να στηρίξει επιχειρήσεις, για να στηρίξει
προσπάθειες συνολικά σε τοµείς που το ρίσκο υπερβαίνει την
κρίση του τραπεζικού συστήµατος, τη δυνατότητα του τραπεζικού συστήµατος. Αυτό είχαµε οραµατιστεί και αυτό το οποίο είχαµε οραµατιστεί και το οποίο είχαµε δροµολογήσει και το οποίο
είχαµε συµφωνήσει, καθυστέρησε επί τεσσεράµισι χρόνια.
Δεν θα αναλωθώ, κύριε Υπουργέ, στα προβλήµατα των ρυθµίσεων µέσα στη διάταξη. Ο επιµελής εισηγητής µας κ. Κατσαφάδος αναφέρθηκε σε αυτά και θα αναφερθεί και πάλι στη
δευτερολογία του.
Όσον αφορά στο θέµα των στρατηγικών επενδύσεων, λυπάµαι
που πρέπει να επαναλάβω αυτά που έχουν πια καταστεί κοινός
τόπος σ’ αυτή την Αίθουσα και τα οποία στο παρελθόν ο ΣΥΡΙΖΑ
τα αναθεµάτιζε ως εικασίες ή φαντασιοπληξίες, ότι η χώρα έχει
υποστεί µια τεράστια αποεπένδυση αυτά τα χρόνια. Και το κακό
είναι ότι η αποεπένδυση συνεχίζεται. Η διαδικασία αποεπένδυσης, δηλαδή η διαφορά µεταξύ του επενδυόµενου σε σχέση µε
το αναλισκόµενο κεφάλαιο συνεχίζει και διευρύνεται. Κι αυτό βέβαια είναι προφανές αν λάβει κανείς υπ’ όψιν την οικονοµική πολιτική η οποία ασκείται, τη φορολογική πολιτική η οποία ασκείται,
την πολιτική ως προς τις επενδύσεις η οποία ασκείται, τη γενική
κουλτούρα της Κυβέρνησης όσον αφορά τις επενδύσεις και τις
προσπάθειες του ιδιωτικού τοµέα να βγάλει τη χώρα από την
κρίση.
Διότι όσο κι αν πιστεύουµε -και σας το είπα πριν- στον επιβοηθητικό ρόλο του κράτους, στο δίκτυ προστασίας προς τους αδύναµους που το κράτος έχει συστηµική και συνταγµατική
υποχρέωση να δηµιουργήσει και να διατυπώσει, από την άλλη,
κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αναφέροµαι στους συναδέλφους
του ΣΥΡΙΖΑ, ούτε σε εσάς δεν διαφεύγει ότι, αν ο ιδιωτικός τοµέας δεν πάρει πάνω του το ρίσκο και την προσπάθεια για την
ανάπτυξη της χώρας, η ανάπτυξη αυτή δεν µπορεί να πραγµατοποιηθεί. Η ανάπτυξη χρειάζεται επενδύσεις και δυστυχώς όχι
µικρές επενδύσεις.
Υπολογίζαµε το 2014 ότι η χώρα χρειάζεται γύρω στα 100 µε
105 δισεκατοµµύρια ευρώ για να µπορέσει να οδηγηθεί σε βιώσιµους και σηµαντικούς ρυθµούς ανάπτυξης. Αυτό ο κ. Σταθάκης, ο προηγούµενος Υπουργός, το συνοµολόγησε µε µια
χρονοκαθυστέρηση δύο-τριών ετών. Τώρα, όµως, µε την προϊούσα αποεπένδυση, ακόµα κι αυτός ο αριθµός είναι µικρός.
Χρειάζεται συνολική συστράτευση όλων των διαθέσιµων εργαλείων και, αν θέλετε, όχι µόνο των µεγάλων ξένων επενδύσεων,
αλλά και της οικονοµίας της καθεµιάς Ελληνίδας και του καθενός
Έλληνα στρατευµένου στην προσπάθεια της οικονοµικής ανάπτυξης της χώρας, για να βγούµε από µία δεύτερη, πολύ µεγάλη,
απειλή, τη διατήρηση ενός πολύ µικρού ρυθµού ανάπτυξης, που
σε συνδυασµό µε τα πρωτογενή πλεονάσµατα και τα αποτελέσµατα της κρίσης θα οδηγήσει τη χώρα σε µια τέτοια στασιµότητα, η οποία δεν µπορεί να υπηρετήσει το µέλλον της ελληνικής
κοινωνίας.
Πρέπει µε λύπη µου να πω ότι οι ρυθµίσεις αυτές, οι οποίες
σήµερα εισάγονται, δεν είναι µε κανέναν τρόπο επαρκείς. Το
µόνο το οποίο αισιόδοξα έχω να πω για την επανεισήγηση των
στρατηγικών επενδύσεων στα άρθρα 10 µε 29 του νοµοθετήµατος είναι ότι µία νέα κυβέρνηση, πολύ πιο φιλελεύθερη, πολύ πιο
φιλική στην επιχειρηµατικότητα, µε σαφή αντίληψη του ρόλου
και των ορίων του κράτους θα αναλάβει σε λίγες βδοµάδες -ή,
αν θέλετε, σε λίγους µήνες, όπως µας είπε χθες ο Πρωθυπουργός- την κυβέρνηση της χώρας για να την πάει καλύτερα.
Παρεµπιπτόντως, µιας και µίλησα για τον Πρωθυπουργό και
πριν συνεχίσω για το νοµοθέτηµα, θα ήθελα να πω ότι µου έκανε
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εντύπωση η πλήρης απόσταση την οποία έλαβε από διάφορα
ονόµατα που αποτελούν πλέον αντικείµενο της συζήτησης σε
όλα τα ελληνικά νοικοκυριά, όπως αυτό του κ. Πετσίτη. Ο Πρωθυπουργός της χώρας, προφανώς, δεν ξέρει, δεν είδε, δεν
άκουσε. Δεν έχει αντίληψη ποιοι συχνάζουν στο Μέγαρο Μαξίµου. Δεν έχει γνώση ποιοι συναλλάσσονται ή συνοµιλούν µε τους
Υπουργούς του. Δεν έχει ιδέα ποιοι ταξιδεύουν µε τους Υπουργούς του. Όλα αυτά προφανώς δεν τον αφορούν. Αφορούν άλλους ανθρώπους, άλλες χώρες. Δεν έχουν τίποτα να κάνουν µε
το δικό του Υπουργικό Συµβούλιο.
Πρέπει να πω ότι περιµέναµε µια σοβαρότερη και πιο υπεύθυνη αντιµετώπιση. Εν πάση περιπτώσει, απερχόµενος Πρωθυπουργός είναι, αυτό θέλησε να µας πει και αυτό µας είπε. Σε λίγο
πάµε όλοι στον απώτατο κριτή µας, στο «αφεντικό» µας, στην ελληνική κοινωνία. Θα κρίνει αυτή αν τέτοιες απαντήσεις έχουν
οποιοδήποτε στοιχείο σοβαρότητας.
Το νοµοθέτηµα αυτό, κύριε Υπουργέ, δεν αποφεύγει και τα συνήθη των συριζαϊκών νοµοθετηµάτων. Κατ’ αρχάς για πολλοστή
φορά από ό,τι βλέπω, τροποποιείτε πάλι τον ν.4312/2016 περί
δηµοσίων συµβάσεων. Αυτός ο πολύπαθος νόµος, ο οποίος εισήχθη εδώ θριαµβευτικά, µε τυµπανοκρουσίες, τροποποιείται
ξανά.
Το αστείο ποιο είναι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι; Ότι τον
έχει τροποποιήσει η Εθνική Αντιπροσωπεία, δηλαδή η Πλειοψηφία, όχι εµείς, εδώ και δεκαπέντε µέρες µε τον ν.4605/2019. Πριν
από δέκα µέρες τον τροποποιείτε. Μετά από δεκαπέντε µέρες
θυµόσαστε κάτι άλλο και τον τροποποιείτε ξανά.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αυτό συνιστά νοµοθέτηση; Σας
λέω ειλικρινά ότι στις γενιές που έρχονται στις νοµικές και οικονοµικές σχολές η νοµοθετική παραγωγή της περιόδου διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ και ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ, θα διδάσκεται ως absurdum,
ως το περίεργο, ως αυτό το οποίο δεν έχει καµµία λογική συνέχεια, που αποτελεί συρραφή µικροκοµµατικών και συνεχών σκοπιµοτήτων αλληλοαναιρούµενων, ώστε κάθε δέκα µέρες µία
ρύθµιση που εισάγεται να επανεξάγεται και να επανεισάγεται µε
άλλον τρόπο, µε άλλη διατύπωση, χωρίς κανείς να έχεις συνολική αντίληψη του νοµοθετικού έργου, χωρίς να υπάρχει και καµµία κατεύθυνση στο τέλος της µέρας.
Και βέβαια, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όταν δεν υπάρχει
κατεύθυνση και δεν υπάρχει πολιτική, κύριε Υπουργέ, τι εµφιλοχωρεί; Η πονηριά. Και έρχοµαι σε αυτό το οποίο είπα προηγουµένως, όταν πράγµατι µε οξύ, αλλά όχι άδικο, τρόπο
απευθύνθηκα στον Υπουργό Οικονοµικών τον κ. Τσακαλώτο, ο
οποίος επιχείρησε πάλι να φέρει τροπολογία την οποία µόλις
χθες είχε αποσύρει και για την οποία θα υπάρξει τοποθέτηση της
Νέας Δηµοκρατίας σε λίγο. Αναφέροµαι στο άρθρο 40 για τα
επενδυτικά σχέδια.
Κύριε Υπουργέ, δεν έχω πρόθεση να σας το καταλογίσω.
Θέλω σε αυτό να σας είµαι ειλικρινής. Δεν έχω πρόθεση να σας
το καταλογίσω, γιατί δεν πιστεύω ότι θα το φέρνατε εδώ αν ήσασταν νοµικός και καταλαβαίνατε τι έγραφε αυτό το άρθρο. Το
καταλογίζω σε υπηρεσιακούς, το καταλογίζω σε νοµοπαρασκευαστές, οι οποίοι δεν γνωρίζουν προφανώς ή γνωρίζουν τι
νοµοθετούν. Το δεύτερο είναι οδυνηρότερο του πρώτου.
Διότι, κύριε Υπουργέ, να εισάγετε νοµοθέτηµα στην Εθνική Αντιπροσωπεία µε το οποίο να πρέπει η Εθνική Αντιπροσωπεία να
αποδεχθεί τη νοµιµοποίηση εικονικών τιµολογίων, µε συγχωρείτε, αλλά αυτά να εισαχθούν παρακαλώ, αν έχετε την καλοσύνη, στο εθνικό κοινοβούλιο της Βενεζουέλας υπό το παρόν
καθεστώς ή κάποιας άλλη χώρας της Υποσαχάριας Αφρικής,
διότι εµείς αυτά τα πράγµατα δεν µπορούµε να τα δεχτούµε.
Είµαι βέβαιος και το ξαναλέω, γιατί δεν θέλω να σας αδικήσω,
ότι δεν το κάνετε επί τούτω. Όµως, αυτό θα το αποδείξετε µε τον
πιο πανηγυρικό τρόπο: Θα αφαιρέσετε το άρθρο 40 από το
παρόν νοµοθέτηµα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κύριε Πρόεδρε, σας ζητώ ένα λεπτό ακόµα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, διαβάστε το. Εάν επιχειρηµατίας καταθέσει εικονικά, ψευδή και µη νόµιµα τιµολόγια και τον
συλλάβουν –αυτό συνιστά και ποινικό αδίκηµα πιθανώς σε βαθµό
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κακουργήµατος εκ του ύψους-, ο επιχειρηµατίας αυτός, σύµφωνα µε το νοµοθέτηµα, θα λάβει τα λεφτά της επιδότησης. Θα
υποστεί, βέβαια, µια µικρή, πολύ µικρή ποινή, αλλά φαντάζοµαι
ότι, αν ήταν λίγο πιο ευφάνταστη η νοµοπαρασκευαστική οµάδα,
θα νοµοθετούσε να του ζητήσουµε και συγγνώµη που τον ταλαιπωρήσαµε.
Αυτά νοµοθετούνται όταν απέναντι στην κοινωνία το κυρίαρχο
αίτηµα είναι αυτό της διαφάνειας και της κάθαρσης και ταλαιπωρούµε συναδέλφους και τους διασύρουµε και ταλαιπωρούµε
πρώην Πρωθυπουργούς και εδώ τα εικονικά τιµολόγια των εκατοµµυρίων παρέρχονται µπροστά από τα µάτια µας ως εάν ουδέν
συµβαίνει και τα αµείβουµε.
Έρχοµαι και στο άρθρο 45, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι.
Κύριε Πρόεδρε, µε συγχωρείτε, αλλά θα χρειαστώ ένα λεπτό.
Κύριε Αντιπρόεδρε, δεν ξέρω αν ξέρετε το νοµοθέτηµα και αν
έχετε γνώση, αλλά θα σας πω κάτι το οποίο ίσως σας στενοχωρήσει ιδεολογικά.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει µια εµµονή µε τις
offshore εταιρείες. Κάτι τον τραβάει, κάτι του αρέσει, κάτι αγαπάει εκεί, κάτι τον ελκύει.
Εδώ και δύο χρόνια µε τον ν.4389/2016 αµνήστευσε όλες τις
offshore εταιρείες που δεν είχαν δηλώσει ποιος είναι ο πραγµατικός ιδιοκτήτης και οι οποίες εξ αιτίας αυτού έπρεπε να πληρώσουν ισχυρότατα και ηχηρότατα πρόστιµα 15% επί της αξίας του
ακινήτου τον χρόνο. Έρχεται, λοιπόν, ο προστάτης των αδυνάτων, ο εκπρόσωπος του λαού, ο φύλαξ των αξιών, ο αρχάγγελος
της κάθαρσης και νοµοθετεί και οι offshore αυτές εταιρείες νοµιµοποιούνται και χαρίζονται τα πρόστιµα.
Αυτά συνέβησαν το 2016. Όµως, δεν έφτανε αυτό. Σου λέει
τώρα ότι κάτι µπορεί να ξέφυγε. Έρχεται, λοιπόν, στο άρθρο 45
µε νέα version και µας λέει ότι και τις ελληνικές εταιρείες, οι
οποίες έχουν ανώνυµες µετοχές και δεν δήλωσαν τον κάτοχο, να
τις συγχωρήσουµε και αυτές.
Ξέρετε ποια είναι –και επιτρέψτε µου την οξύτητα της φράσης,
κυρίες και κύριοι συνάδελφοι- η γελοιότητα του πράγµατος; Δεν
χρειάζεται να το κάνετε. Είστε απλώς ατελέσφοροι. Υπάρχει απόφαση του Συµβουλίου της Επικρατείας, η απόφαση 36 του 2019,
αν θυµάµαι καλά, που εξηγεί υπό ποιες παραµέτρους όταν προκύπτει µέσα από τα έγγραφα µιας ελληνικής ανώνυµης εταιρείας
ποιος είναι ο τελικός δικαιούχος, τότε το πρόστιµο δεν πρέπει να
της επιβάλλεται.
Όµως, έτσι δεν γίνεται ρουσφέτι. Με το Συµβούλιο της Επικρατείας δεν επικυρώνουµε υποθέσεις, δεν εξυπηρετούµε επιχειρηµατίες, δεν προσκυνούµε ιδιωτικά συµφέροντα. Πρέπει να
βάλουµε και διάταξη, λοιπόν. Σαν να µην έφτανε το άρθρο 40,
να προκαλέσουµε και άλλο το εθνικό Κοινοβούλιο.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το λέω ειλικρινά και το λέω για
το καλό κυρίως της πατρίδας και της κοινωνίας: Αυτή η Κυβέρνηση πρέπει να φύγει το γρηγορότερο δυνατόν. Ευτελίζεται καθηµερινά.
Τα νοµοθετήµατα αυτά, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ, σας το λέω, σας ευτελίζουν, όταν στα Πρακτικά της Βουλής τα χρόνια και τις δεκαετίες που έρχονται οι ψήφοι σας θα
είναι συναθροιζόµενες κάτω από τέτοιες ρυθµίσεις. Ειλικρινά
σκέφτοµαι µόλις τελειώσουµε να µπορέσω να συντάξω έναν
ωραίο κατάλογο, µια ωραία βίβλο, µε τις ειδικές διατάξεις που
περάσατε αυτά τα τέσσερα χρόνια, µε την οποία νοµίζω ότι θα
διασκεδάσει πάρα πολύ η κοινωνία, εάν την παρατάξει δίπλα στις
διακηρύξεις σας περί κάθαρσης, διαφάνειας και εντιµότητας.
Τότε νοµίζω ότι θα είναι καλό να µην ανήκετε σε αυτούς που θα
πρέπει τότε να κρύβονται.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Τον λόγο έχει ο
Υπουργός κ. Γιάννης Δραγασάκης.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ (Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης
και Υπουργός Οικονοµίας και Ανάπτυξης): Να φύγει, λοιπόν,
κύριε Δένδια, η Κυβέρνηση, η οποία λύνει προβλήµατα δεκαετιών, να µείνει η χώρα όπως την είχατε, µια χώρα µε έναν νόµο
περί επενδύσεων που δεν απέδιδε τίποτα, µια χώρα µε έλλειµµα
στον τοµέα της χρηµατοδότησης, η µόνη χώρα χωρίς αναπτυ-
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ξιακή τράπεζα και πολλά άλλα και να έρθετε ξανά εσείς ή κάποιοι, εν πάση περιπτώσει, οι οποίοι να συνεχίσουν να κάνουν
αέρα στους σκελετούς που βρήκαµε στο Υπουργείο και ειδικά
στην υπηρεσία περί αναπτυξιακών νόµων. Διότι αυτά τα οποία
ακούµε εδώ -εγώ, όπως ξέρετε, δεν είµαι των υψηλών τόνωνέχουν πολύ ισχυρή δόση θράσους.
Θα αρχίσω µε αυτό, αν και δεν αποτελεί το σοβαρό θέµα, µε
το άρθρο 40.
Εγώ, κύριε Δένδια, είπα στην επιτροπή τι παραλάβαµε. Παραλάβαµε µια κατάσταση που, µε βάση τις εκθέσεις των υπηρεσιών, µας λένε ότι, πρώτον, υπάρχουν επιχειρήσεις που έχουν
ολοκληρώσει την επένδυσή τους, αλλά είτε επειδή υπάρχει το
πλαστό, αλλά υπάρχει και η περίπτωση µη πλαστού, απλώς έγιναν δαπάνες σε χρόνο προγενέστερο της άδειας. Θεωρούνται,
λοιπόν, παράτυπες, παράνοµες και πρέπει να απενταχθούν από
τον αναπτυξιακό νόµο. Άρα κάποιες επιχειρήσεις, ενδεχοµένως,
θα κλείσουν. Περί αυτού πρόκειται.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ: Γιατί δεν το περιορίζετε σ’
αυτό;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ (Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης
και Υπουργός Οικονοµίας και Ανάπτυξης): Να το περιορίσουµε. Έχω εγώ κανένα πρόβληµα; Ούτε ξέρω, άλλωστε, ποιοι
είναι. Αυτό το θέµα ήρθε µε προτάσεις επιµελητηρίων, νοµίζω
και µε ερωτήσεις Βουλευτών εδώ στο Σώµα και ακριβώς φέραµε
τη διάταξη, όπως αναγνώρισε ο κ. Κωνσταντινόπουλος.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ: Ο κ. Κωνσταντινόπουλος
την έφερε;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ (Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης
και Υπουργός Οικονοµίας και Ανάπτυξης): Όχι. Λέω ότι φέραµε
τη διάταξη, όπως αναγνώρισε ο κ. Κωνσταντινόπουλος, µε διαφάνεια. Είπα ανοιχτά περί τίνος πρόκειται και κάλεσα το Σώµα
και τα κόµµατα να πάρουν θέση.
Εποµένως εµείς από το άρθρο 40 θα υπερασπιστούµε µέχρι
τέλους την πρώτη παράγραφο, που αυστηροποιεί τα πρόστιµα.
Σε ό,τι αφορά τη δεύτερη παράγραφο, θέλουµε µια ευρύτερη
πλειοψηφία και συναίνεση για να την επικυρώσουµε.
Επισηµαίνω απλώς σε όσους την καταψηφίσουν ότι ενδεχοµένως αυτό να έχει κάποιες συνέπειες, τις οποίες µετά θα τις βρείτε
µπροστά σας.
Το πιο σηµαντικό, όµως, που βρήκα εγώ στην οµιλία του κ.
Δένδια, µιας και τον διαδέχοµαι, είναι ότι από αυτό το οποίο είπε
προκύπτει ότι ο ρόλος του κράτους στην εποχή µας και ο ρόλος
των αγορών στην εποχή µας δεν είναι κάτι δεδοµένο. Αρνείται,
δηλαδή, ο κ. Δένδιας το βασικό δόγµα, στο οποίο στηρίζεται ως
τώρα η πολιτική που εµφανίζεται να είναι ως πολιτική της Νέας
Δηµοκρατίας, ότι δηλαδή η αποτελεσµατικότητα των αγορών
είναι εκείνη η οποία µπορεί να φέρει την ανάπτυξη. Άρα δεν χρειάζονται στοχευµένες πολιτικές. Για αυτό και το κράτος που παραλάβαµε δεν είχε ούτε βιοµηχανική πολιτική ούτε στρατηγική
ανάπτυξης ούτε κλαδικές πολιτικές. Τίποτα δεν υπήρχε.
Εγώ χαιρετίζω αυτή την τοποθέτηση και περιµένω µε ενδιαφέρον να καταλάβω ποιος ακριβώς θα κάνει το πρόγραµµα της
Νέας Δηµοκρατίας. Ο κ. Δένδιας, το ΚΕΦΙΜ, το ΙΟΒΕ, κάποια επικοινωνιακά γραφεία;
Το άλλο σηµείο που ήθελα να πω εισαγωγικά είναι ότι αυτή η
Κυβέρνηση δεν έβγαλε απλώς τη χώρα από τα µνηµόνια και από
το τέλµα στο οποίο είχε δηµιουργηθεί το 2014 και δεν έβγαλε
απλώς τη χώρα από τα µνηµόνια µε την κοινωνία όρθια, όπου
υπό δυσκολότατες συνθήκες καταφέραµε να πάρουµε µέτρα µε
τα οποία αποτρέψαµε τουλάχιστον την ακραία φτώχεια και τον
κοινωνικό αποκλεισµό, αλλά δηµιουργήσαµε και δηµιουργούµε
σηµαντικές δυνατότητες για την επόµενη τετραετία και την επόµενη δεκαετία.
Θα µου επιτρέψετε να χαρακτηρίσω αυτό το αφανές έργο της
Κυβέρνησης, διότι τα µέσα ενηµέρωσης δεν ενδιαφέρονται γι’
αυτά, αλλά ούτε και εµείς έχουµε τη δυνατότητα να το προβάλλουµε στον λαό στον βαθµό που θα έπρεπε.
Αναφέροµαι, πρώτον, στο γεγονός ότι για πρώτη φορά η Ελλάδα, το ελληνικό κράτος -δεν είµαι ιστορικός, αλλά αµφιβάλλω
αν υπήρξε άλλη περίοδος από την ίδρυση του ελληνικού κράτους-, έχει αποθέµατα ρευστότητας. Και είναι σηµαντικά αυτά τα
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αποθέµατα, διότι, πέραν των αρχικών, του µαξιλαριού, όπως είπαµε, τα αποθέµατα έχουν αυξηθεί και µε την πρόσβαση στις
αγορές και µε τον δανεισµό τον οποίο κάνουµε. Απ’ ό,τι διάβασα
σε µια διεθνή έκθεση, τα αποθέµατα που έχουµε µας επιτρέπουν
να µη χρειαστεί να δανειστούµε µέχρι το 2023.
Φυσικά, η Κυβέρνηση, όπως είναι γνωστό, είναι σε συζήτηση,
µε στόχο να αποπληρωθούν κάποια δάνεια του Διεθνούς Ταµείου
και όχι µόνο, κυρίως ακριβά δάνεια.
Και γενικά αυτή η ρευστότητα µας δίνει τη δυνατότητα, από
τη στιγµή που δεν καταναλώνεται -διότι ευτυχώς δεν είχαµε τέτοιες αναταράξεις που να µας δηµιουργούν προβλήµατα-, να
βελτιωθεί η διεθνής πιστοληπτική εικόνα της χώρας, να έχουµε
διαρκείς βελτιώσεις, να πέσουν τα επιτόκια δανεισµού και στην
πορεία να βρούµε και τρόπους ούτως ώστε να επιταχύνουµε την
ανάκαµψη και την ανάπτυξη.
Εποµένως στην κατεύθυνση των δυνατοτήτων που είπα είναι
και η ψήφιση αυτού του νοµοσχεδίου. Το γεγονός ότι η χώρα
έχει αναπτυξιακή στρατηγική, η οποία επικαιροποιείται, βελτιώνεται και εξειδικεύεται, το γεγονός ότι αποκτά σύγχρονες πολιτικές, που βελτιώνουν το επιχειρηµατικό περιβάλλον και το
αδειοδοτικό περιβάλλον, το γεγονός ότι δηµιουργούµε χρηµατοδοτικά εργαλεία που συµπληρωµατικά µε τις τράπεζες –προφανώς- µας επιτρέπουν να καλύψουµε ταχύτερα τα
χρηµατοδοτικά κενά, όλα αυτά είναι δυνατότητες του παρόντος
αλλά και του µέλλοντος.
Εγώ θα ήθελα να περιοριστώ στα θέµατα της Αναπτυξιακής
Τράπεζας, µιας και προκάλεσε και ένα ενδιαφέρον. Και θα ήθελα
να πω ότι θεωρώ πως η συζήτηση στην επιτροπή ήταν εποικοδοµητική, προφανώς µε τις απόψεις που κάθε κόµµα, κάθε εισηγητής και κάθε φορέας διατύπωσε.
Θέλω να πω ότι δυστυχώς έχουµε ένα θέµα εδώ, το οποίο, ενώ
βέβαια είναι βαθύτατα πολιτικό, έχει και ορισµένες τεχνικές πλευρές και έτσι η άγνοια πολλές φορές µπορεί να οδηγήσει και σε
λανθασµένες πολιτικές τοποθετήσεις.
Για αυτό θέλω να επισηµάνω µερικά τέτοια θέµατα.
Αρχίζω µε τον Εκπρόσωπο του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας, που χαρακτήρισε την Αναπτυξιακή Τράπεζα ως εργαλείο
ενίσχυσης των µεγάλων επιχειρήσεων. Πρόκειται για άγνοια.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ (ΣΤ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής):
Άγνοια;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ (Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης
και Υπουργός Οικονοµίας και Ανάπτυξης): Οι µεγάλες επιχειρήσεις έχουν δυνατότητα να δανειστούν µε πολλούς τρόπους:
και οµόλογα να βγάλουν και στο εξωτερικό να απευθυνθούν και
στο Χρηµατιστήριο να πάνε. Αυτός που έχει ανάγκη είναι κυρίως
η µικρή και η µεσαία επιχείρηση. Για αυτό και οι αναπτυξιακές
τράπεζες -όχι µόνο σε εµάς- είναι προσανατολισµένες αφ’ ενός
στις υποδοµές και αφ’ ετέρου στις µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις.
Άρα θεωρώ ότι η Αναπτυξιακή Τράπεζα είναι ένα προοδευτικό
εργαλείο και θα έπρεπε και το Κοµµουνιστικό Κόµµα να το δει
έτσι. Βεβαίως, εξαρτάται από το ποιος τη διοικεί, σε ποιο πλαίσιο
λειτουργεί και λοιπά. Δεν θέλω να πω ότι κάθε αναπτυξιακή τράπεζα είναι και επιτυχηµένη. Άλλωστε, έχουµε εδώ στο παρελθόν
παραδείγµατα τα οποία πρέπει να είναι παραδείγµατα προς αποφυγή.
Και αν ήσασταν στην επιτροπή, όπου ήρθαν οι φορείς, θα είδατε ότι όλοι οι εκπρόσωποι της µεσαίας και µικρής επιχειρηµατικότητας -ΓΣΕΒΕΕ και άλλοι- ήταν θερµά υπέρ της δηµιουργίας
της Αναπτυξιακής Τράπεζας και επίσης και οι φορείς, όπως οι
φορείς που ασχολούνται µε το περιβάλλον και λοιπά. Είναι µια
άλλη διάσταση αυτή, ότι οι αναπτυξιακές τράπεζες µπορούν να
χρηµατοδοτούν ακριβώς έργα µακράς απόδοσης.
Όσον αφορά ορισµένα άλλα θέµατα που ετέθησαν στη διάρκεια της συζήτησης, ρώτησε ο εισηγητής –νοµίζω- της Νέας Δηµοκρατίας γιατί είναι µόνο η γαλλική τράπεζα. Δεν ήταν µόνο η
γαλλική τράπεζα, είναι ο σύµβουλος. Η δουλειά που έγινε κάλυψε ένα ευρύτατο φάσµα παραδειγµάτων. Πρέπει να πω ότι είχαµε συζήτηση και µε τη γερµανική αντίστοιχη τράπεζα, η οποία,
όµως, δεν αναλαµβάνει έργο συµβούλου, αλλά προφανώς είναι
ένας από τους φορείς µε τους οποίους θα συνεργαστούµε.
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Επίσης άλλο ερώτηµα ήταν γιατί παραµονές εκλογών να γίνει ο
ορισµός του διοικητικού συµβουλίου για πέντε χρόνια. Αυτό είναι
ένα θέµα ακριβώς όχι σωστής ενηµέρωσης. Αυτό που θα γίνει
τώρα είναι ότι θα διοριστεί από τη συνέλευση των µετόχων ένα
προσωρινό διοικητικό συµβούλιο, το οποίο θα τρέξει όλα αυτά τα
οποία είναι να γίνουν, δηλαδή να οριστεί κανονισµός, να γίνει κανονισµός λειτουργίας της τράπεζας και µε βάση τον κανονισµό θα
γίνει η επιλογή του οριστικού διοικητικού συµβουλίου.
Και πρέπει να πω εδώ ότι πρέπει να φροντίσουµε όλοι να στελεχωθεί µε πρόσωπα τα οποία θα έχουν ακριβώς όχι µόνο τεχνοκρατική επάρκεια, αλλά και µία –ας πούµε- δυνατότητα να
διαχειριστούν αυτό το εγχείρηµα, ιδίως στην πρώτη του φάση,
σύµφωνα µε τις αρχές µε τις οποίες το ψηφίζουµε εδώ.
Όσον αφορά το ερώτηµα για το αν υπάρχει στρατηγικός σχεδιασµός, βεβαίως υπάρχει πενταετές σχέδιο, το οποίο έχει ετοιµαστεί σε πρώτη φάση, αλλά τα όργανα της τράπεζας θα το
επεξεργαστούν στην τελική του µορφή.
Υπήρξαν ερωτήµατα για τα παραρτήµατα. Προβλέπεται µε τις
νοµοτεχνικές βελτιώσεις που θα πάρετε η δηµιουργία παραρτηµάτων ανά περιφέρεια. Έγινε µια έντονη παρέµβαση από τον
Σύνδεσµο Μελετητικών Εταιρειών, Συµβουλευτικών Εταιρειών
και λοιπά να προβλέπεται στους σκοπούς και η συµµετοχή και η
υλοποίηση προγραµµάτων εξωτερικής βοήθειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προφανώς προστίθεται και αυτό. Με αυτά τα θέµατα δεν ξέρει κανείς πόσο αναλυτικός πρέπει να γίνει.
Είπα και στην επιτροπή ότι το νέο χρηµατοδοτικό σχήµα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης προβλέπει χορήγηση κατευθείαν εγγυήσεων στις εθνικές αναπτυξιακές τράπεζες. Άρα, έτσι και αλλιώς,
η Ανάπτυξη Τράπεζα θα είναι σε σχέση µε τους χρηµατοδοτικούς
µηχανισµούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άρα, περιλαµβάνεται
και το θέµα της τεχνικής βοήθειας.
Είχαµε την ευκαιρία να πούµε ότι σε όλο τον κόσµο υπάρχουν
πάνω από πεντακόσιες εβδοµήντα –αν θυµάµαι καλά- εθνικές
αναπτυξιακές τράπεζες -διότι υπάρχουν και διακρατικές και περιφερειακές εντός των χωρών- και ότι στην Ευρώπη ήµασταν η
µόνη χώρα µαζί µε τη Μάλτα που δεν είχαµε αναπτυξιακή τράπεζα. Η Μάλτα δηµιούργησε, είµαστε και εµείς τώρα που προχωρούµε στη δηµιουργία.
Το ερώτηµα που θέλω να θέσω και να το απαντήσω είναι γιατί
λοιπόν όλες οι χώρες, ακόµα και οι αναπτυγµένες, φροντίζουν
να έχουν µία ή και περισσότερες αναπτυξιακές τράπεζες, διότι
αυτό απαντάει και στο ερώτηµα περί αναγκαιότητας και του ιδιαίτερου χαρακτήρα αυτών των τραπεζών.
Ο πρώτος λόγος είναι ότι όλες οι σοβαρές χώρες αναγνωρίζουν ότι οι αγορές κάνουν λάθη και αυτά τα λάθη δηµιουργούν
παραλείψεις στη χρηµατοδότηση ή χρηµατοδοτικά κενά. Άρα
χρειάζεται ένας θεσµός που θα καλύπτει τα κενά τα οποία δηµιουργούνται. Και τέτοια κενά είναι και αυτά που λέγαµε πριν για
τις µικρές επιχειρήσεις που και στις καλύτερες εποχές δεν είχαν
τις πόρτες των τραπεζών ανοικτές και έργα µε κάποιον κίνδυνο
και λοιπά.
Ο δεύτερος λόγος είναι ότι οι αναπτυξιακές τράπεζες έχουν
και έναν γεωπολιτικό -θα έλεγα- ρόλο. Είναι εκείνοι οι θεσµοί που
θα χρησιµοποιήσει ο Πρόεδρος ή ο Πρωθυπουργός µιας χώρας,
για να διερευνήσει δυνατότητες ή να βοηθήσει στο να υπάρξουν
συνεργασίες µε άλλες χώρες.
Και, επίσης, ο τρίτος λόγος είναι ότι αυτές οι τράπεζες παίζουν
και έναν ευρύτερο θεσµικό ρόλο, ότι αποτελούν εστίες διαµόρφωσης, παραγωγής γνώσης, σε ό,τι αφορά την αξιολόγηση προγραµµάτων, τον σχεδιασµό σύνθετων προγραµµάτων, τη µελέτη
και την προώθηση κλαδικών και άλλων πολιτικών.
Για αυτούς τους λόγους, λοιπόν, όλες οι χώρες έχουν ή είχαν
ή φτιάχνουν και τώρα που συζητούµε νέες αναπτυξιακές τράπεζες.
Γιατί δεν είχαµε εµείς; Αυτό είναι το ερώτηµα: Γιατί δεν είχαµε
εµείς; Διότι προφανώς η πολιτική τάξη αυτής της χώρας δεν θεωρούσε σηµαντικό να υπάρξει αυτός ο θεσµός στη χώρα µας,
διότι υπήρξε µία µυωπική αντιµετώπιση του όλου θέµατος, διότι
δεν υπήρχε η έννοια της στρατηγικής ανάπτυξης, τι θέλω να πετύχω, πού θέλω να πάω και τι εργαλεία µου χρειάζονται για να
το πετύχω αυτό, διότι ίσως και κάποια µυωπικά τραπεζικά συµ-
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φέροντα νόµιζαν ότι θα τους «φάει δουλειές» η ύπαρξη της αναπτυξιακής τράπεζας. Γι’ αυτούς τους λόγους, λοιπόν, εµείς ως
χώρα δεν είχαµε.
Το νόηµα, λοιπόν, που έχει η θέση ορισµένων ότι παρ’ όλα
αυτά και σήµερα δεν χρειάζεται να κάνουµε. είναι ότι εδώ προφανώς έχουµε µία άρνηση µε ιδεολογικά ή ιδιοτελή κριτήρια. Δηλαδή, ο ακραίος νεοφιλελεύθερος δεν κατανοεί την έννοια της
στοχευµένης χρηµατοδότησης. Ούτε ο εκπρόσωπος της Χρυσής
Αυγής την πολυκαταλαβαίνει αυτή την έννοια, µόνο ως ρουσφέτι
την καταλαβαίνει. Δηλαδή, δεν καταλαβαίνουν ότι αν θέλουµε
βιοµηχανία στην Ελλάδα, χρειαζόµαστε βιοµηχανική πολιτική.
Και αν θέλουµε η βιοµηχανική πολιτική να υλοποιηθεί, θέλουµε
και ειδικά χρηµατοδοτικά εργαλεία που θα προωθούν αυτή την
πολιτική.
Γιατί αργήσαµε; Το ρώτησε ο κ. Δένδιας. Δεν αργήσαµε. Την
πρώτη απόφαση για να την υλοποιήσουµε την πήραµε ήδη τον
Απρίλιο του 2015 στο κυβερνητικό συµβούλιο οικονοµικής πολιτικής. Αντιµετωπίσαµε ορισµένες δυσκολίες.
Η πρώτη δυσκολία ήταν ότι δεν υπήρχε µια ώθηση από τις παραγωγικές δυνάµεις της χώρας, δηλαδή δεν µας πίεσε κανείς να
το κάνουµε αυτό. Αντίθετα, ίσως διέρρεαν και κάποια σχόλια στο
εξωτερικό τα οποία δεν ήταν θετικά ή ευνοϊκά για αυτό το εγχείρηµα.
O δεύτερος λόγος είναι ότι βρήκαµε µία συσσωρευµένη καχυποψία λόγω του ότι παλιά η Ελλάδα είχε µία τράπεζα που έµοιαζε
µε αναπτυξιακή -δεν ήταν ακριβώς το ίδιο πράγµα-, την ΕΤΒΑ,
αυτή κατέληξε να είναι µία εστία σκανδάλων -τουλάχιστον στο
τελικό της στάδιο- και, αντί να βελτιωθεί, να εξυγιανθεί και να
αναπτυχθεί, ιδιωτικοποιήθηκε. Και άρα τίθεται το ερώτηµα
µήπως θέλουµε να κάνουµε µία νέα ΕΤΒΑ. Ξέρουµε ότι δεν
φταίτε εσείς, µας έλεγαν, αλλά…
Έπρεπε να κάµψουµε αυτές τις αντιστάσεις. Τις κάµψαµε και
φτάσαµε το 2017 να υπάρχει ακόµα και αναφορά θετική και σε
απόφαση του Eurogroup.
Δεύτερον, έπρεπε να γίνουν κάποιες προπαρασκευαστικές εργασίες, όπως αυτές που είπατε, να δούµε και να µελετήσουµε
εγχειρήµατα, να µελετήσουµε περιπτώσεις, να επιλεγεί ο σύµβουλος κ.ο.κ..
Πρέπει να παρατηρήσω ότι είµαστε σήµερα στη µέση του
έργου. Δηλαδή η ψήφιση του νόµου θέτει σε λειτουργία την τράπεζα, διότι την κάνουµε µέσω του µετασχηµατισµού του ΕΤΕΑΝ
και άρα υπάρχει ήδη µία δοµή. Πρέπει, όµως, να επισηµάνω ότι
µένουν ακόµα πάρα πολλά βήµατα.
Το αναφέρω αυτό διότι ορισµένα από τα ερωτήµατά σας συνδέονται ακριβώς µε το γεγονός αυτό, ότι, δηλαδή, θα ακολουθήσει η κατάρτιση κανονισµού προσωπικού και αποδοχών, ότι θα
ακολουθήσει η κατάρτιση κανονισµού αναθέσεων προµηθειών πώς ανατίθενται οι προµήθειες-, η κατάρτιση κανονισµού διαχείρισης κινδύνων, διαδικασία προκήρυξης και αξιολόγησης
οριστικού διοικητικού συµβουλίου και µία σειρά από άλλα έργα.
Όπως ξέρετε από αυτές τις δουλειές, η διαδικασία είναι ότι µπαίνουν όλες αυτές οι δράσεις, γίνεται ένα χρονοδιάγραµµα το
οποίο υλοποιείται. Δεν θα σας κουράσω µε τέτοια τεχνικά στοιχεία.
Το πού απευθύνεται η τράπεζα, το απαντήσαµε: υποδοµές -να
πω ότι µέσω τις τράπεζας αυτής µπορούµε να πολλαπλασιάσουµε το Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων στην πράξη, µικρές
και µεσαίες επιχειρήσεις και αγρότες, όπου υπάρχει κενό και επίσης συµβολή στην κάλυψη ορισµένων αναγκών όπως είναι η ωρίµανση έργων, ο σχεδιασµός σύνθετων προγραµµάτων, η
κατάρτιση στελεχών κ.ο.κ..
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης και Υπουργού
Οικονοµίας και Ανάπτυξης)
Θα ήθελα την ανοχή σας, κύριε Πρόεδρε, για ένα, δύο λεπτά.
Πώς θα απευθυνθούµε σε αυτές τις κατηγορίες; Είπα στην επιτροπή και θα το επαναλάβω και εδώ ότι ένα χαρακτηριστικό των
αναπτυξιακών τραπεζών είναι ότι έχουν ευελιξία. Είπαν ορισµένοι
ότι δεν είναι τράπεζα, αφού δεν παίρνει καταθέσεις. Μα δεν παίρνουν καταθέσεις οι αναπτυξιακές τράπεζες. Αναρωτήθηκαν ορισµένοι τι τράπεζα είναι αυτή.

6338

Οι αναπτυξιακές τράπεζες έχουν µία ξεχωριστή λογική, έχουν
ευελιξία. Διαπιστώνουµε, δηλαδή, µία ανάγκη; Μπορούµε να κάνουµε ένα πρόγραµµα χρηµατοδότησης αυτής της ανάγκης. Διαπιστώνουµε ότι χρειάζεται κάποιο ειδικό προϊόν χρηµατοδοτικό;
Μπορούµε να το δούµε, να το επεξεργαστούµε. Υπάρχει ένας
πλούτος. Είναι ένα διαρκές γίγνεσθαι η αναπτυξιακή τραπεζική.
Παραδείγµατος χάριν, για τους αγρότες έχει υπογραφεί συµφωνία µε την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για δύο εργαλεία:
µικρά δάνεια που θα δίνονται µέσω του µηχανισµού των µικροπιστώσεων και εγγυήσεις για µεγαλύτερα δάνεια, τα οποία θα δίνονται µέσω ταµείων τα οποία θα δίνουν εγγυήσεις και έχουµε
αφήσει ανοικτό το ενδεχόµενο και για κεφάλαιο συµµετοχών για
αγροτικές επιχειρήσεις καινοτόµες κ.λπ., που θα έχουν και ένα
επενδυτικό ενδιαφέρον.
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Σαν το JESSICA.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ (Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης
και Υπουργός Οικονοµίας και Ανάπτυξης): Σε ανεπτυγµένη
µορφή, όµως.
Να απαντήσω και ένα άλλο. Όλα τα προγράµµατα περνάνε
µέσα από τις συστηµικές τράπεζες; Αυτό είναι µία τεχνική δυνατότητα, πως µπορείς να δηµιουργήσεις και δικούς σου µηχανισµούς. Παραδείγµατος χάριν, από όσο γνωρίζω, η γερµανική
τράπεζα ανάπτυξης κάνει και την αξιολόγηση των προγραµµάτων που θα χρηµατοδοτηθούν, οπότε στην τράπεζα γίνεται
απλώς η εκτέλεση της απόφασης. Σε εµάς στην αρχή αυτό θα
είναι δύσκολο. Μπορεί να γίνει αργότερα.
Δεύτερον, σε ό,τι αφορά τις µικροπιστώσεις, δεν θα δίνονται
µέσω τραπεζών. Υπάρχουν και τράπεζες που µπορούν να δίνουν
και δικές τους µικροπιστώσεις. Το δικό µας σχέδιο για µικροπιστώσεις είναι να δηµιουργηθούν ειδικοί φορείς που θα δηµιουργηθούν για να δίνονται µικροπιστώσεις. Μπορεί να είναι τα
επιµελητήρια, µπορεί να είναι συνεταιρισµοί, µπορεί να είναι συνεταιριστικές τράπεζες κ.λπ.. Βεβαίως θα διέπονται από ένα καθεστώς αυτοί οι θεσµοί. Θα τα συζητήσουµε όταν έρθει ο νόµος.
Στις µικρές επιχειρήσεις, πέρα από τις µικροπιστώσεις, πέρα
από εγγυήσεις για δάνεια, υπάρχουν ήδη τα εργαλεία, τα οποία
να δίνουν στις µικρές επιχειρήσεις αυτό που δεν έχουν, δηλαδή
δεν µπορούν να έχουν οµολογιακά δάνεια και δεν µπορούν τα
οµολογιακά δάνεια των µικρών επιχειρήσεων να είναι σε διαπραγµάτευση στο χρηµατιστήριο.
Τα λέω αυτά ενδεικτικά για να τονίσω ότι µαζί µε τους φορείς
τους επαγγελµατικούς µπορούµε να σχεδιάσουµε προϊόντα µε
βάση τις ανάγκες.
Τι θα κρίνει την επιτυχία του εγχειρήµατος;
Κατ’ αρχάς πρέπει να µελετήσουµε τα µαθήµατα του παρελθόντος, γιατί δηλαδή η ΕΤΒΑ κατέληξε έτσι, να µελετήσουµε και
θετικά και αρνητικά παραδείγµατα. Αυτοί που το κάνουν αυτό υπάρχουν και επιστήµονες που ασχολούνται και ακαδηµαϊκή
έρευνα που ασχολείται µε αυτά- µας επισηµαίνουν: Πρώτον, το
πολιτικό σύστηµα. Εάν υπάρχουν υπουργοί που θέλουν να παρεµβαίνουν, θα βρίσκουν τρόπο να παρεµβαίνουν. Εάν όµως θέλουµε και αναγνωρίζουµε τη σηµασία αυτή η τράπεζα να
λειτουργήσει υπερκοµµατικά και πέρα από τον πολιτικό κύκλο,
τότε µπορούµε µέσα από τη συναίνεση να βρούµε εκείνες τις
διαδικασίες, οι οποίες θα διασφαλίσουν την επιτυχία του εγχειρήµατος. Είναι θέµατα εσωτερικών ελέγχων, είναι θέµατα διαφάνειας, είναι θέµατα δηµόσιας λογοδοσίας. Δεύτερον, τα
πρόσωπα τα οποία πρέπει να πιστεύουν στο εγχείρηµα και να
έχουν τις δυνατότητες να το υλοποιήσουν και τρίτον, είναι και ο
δηµοκρατικός, κοινωνικός και κοινοβουλευτικός έλεγχος, που
αποτελεί πάντα µία πολύτιµη δυνατότητα για να µπορεί κανείς
να ελέγχει αυτό που γίνεται και να επισηµαίνει έγκαιρα προβλήµατα και αδυναµίες.
Εγώ θέλω να ευχαριστήσω για τις εποικοδοµητικές συζητήσεις
που είχαµε στην επιτροπή ανεξάρτητα από τη στάση που θα
πάρει το κάθε κόµµα ειδικά σε αυτό το ζήτηµα.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα
τον λόγο, εποικοδοµητικά, µήπως µπορούµε να κάνουµε κάτι
εδώ.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Ορίστε, κύριε Δένδια.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, µε συγχωρείτε, αλλά αυτό το οποίο µου είπατε δεν ανταποκρίνεται στο
κείµενο όπως είναι αποτυπωµένο. Γι’ αυτό και στην τοποθέτησή
µου µίλησα περί πονηρού τεχνοκρατικού παράγοντος.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ (Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης
και Υπουργός Οικονοµίας και Ανάπτυξης): Σε ποιο άρθρο αναφέρεστε;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ: Αναφέροµαι στο άρθρο
40 εδάφιο 2. Προφανώς απευθύνοµαι και στον Υπουργό.
Δεν αναφέρεται εδώ στα προϋφιστάµενα τιµολόγια, τα οποία
ούτως ή άλλως δεν µπορούν να αξιολογηθούν, γιατί είναι εναντίον των ευρωπαϊκών κανονισµών. Επί λέξει αναφέρεται στο
άρθρο: «Υποβλήθηκαν στην υπηρεσία ψευδή, παραπλανητικά
στοιχεία ή αποσιωπήθηκαν στοιχεία». Αυτές τις περιπτώσεις
θέλει να καλύψει ο συντάκτης αυτού του άρθρου. Εάν η ratio της
διάταξης είναι να βοηθήσετε όποιον εκ παραδροµής κατέθεσε
προϋφιστάµενα στοιχεία που αξιολογήθηκαν εκ παραδροµής,
αυτό συνιστά εγγραφή άλλης διάταξης και όχι αυτής που έχουµε
εδώ. Εάν θέλετε κάτι τέτοιο, να µας το πείτε, να το συζητήσουµε
και να το περάσουµε υπό άλλης µορφής, επιεικέστερη βάσανο.
Το άρθρο αυτό λέει «ψευδή και παραπλανητικά». Είναι τελείως
διαφορετικό από αυτό που είπατε, κύριε Αντιπρόεδρε.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ (Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης
και Υπουργός Οικονοµίας και Ανάπτυξης): Κύριε Πρόεδρε, θα
ήθελα τον λόγο. Μπορούµε να το λύσουµε αυτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Παρακαλώ.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ (Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης
και Υπουργός Οικονοµίας και Ανάπτυξης): Αντιδρώντας πρόχειρα, µία λύση θα ήταν να κρατήσουµε την πρώτη παράγραφο,
για την οποία νοµίζω ότι δεν υπάρχει πρόβληµα και η δεύτερη
παράγραφος να κρατηθεί, να µελετηθεί και να επανέλθει σε επόµενο νοµοσχέδιο -έχουµε νοµίζω νοµοσχέδια και την επόµενη
εβδοµάδα- εάν συµφωνούµε επί της ουσίας ότι πάµε να βρούµε
µία λύση, να µην καλύψουµε κανέναν, αλλά να µην ανοίξουµε και
προβλήµατα τα οποία θα έχουν και επιπτώσεις στους εργαζόµενους κ.λπ..
Επί τη ευκαιρία σε ό,τι αφορά το άρθρο 45, αν καταλαβαίνω
καλά, συµφωνείτε ότι υπάρχει µία απόφαση του Συµβουλίου της
Επικρατείας, την οποία πρέπει να σεβαστούµε. Εάν ο σεβασµός
αυτός µπορεί να γίνει µε µία εγκύκλιο που έχει εκδώσει η ΑΔΑΕ,
µπορούµε να µείνουµε σε αυτή και να δούµε. Εγώ δέχτηκα µία
εισήγηση ότι δεν καλύπτει. Άρα µπορούµε να αποσύρουµε και
το άρθρο 45, να δούµε αν το καλύπτει η εγκύκλιος της ανεξάρτητης αρχής και αν δεν το καλύπτει να δούµε τι δεν θα καλύπτει
και πώς µπορούµε να το διορθώσουµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Ο κ. Δένδιας έχει τον
λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ: Κύριε Αντιπρόεδρε, είναι
όπως το λέτε. Η απόφαση του Συµβουλίου της Επικρατείας είναι
επαρκής και απαιτείται εγκύκλιος και τίποτα πέραν αυτού. Αντιθέτως η διάταξη θέτει µεγάλα ερµηνευτικά προβλήµατα.
Επειδή µε αυτό το άρθρο εξ ανάγκης έχω περάσει τη µισή µου
επαγγελµατική ζωή, επιτρέψετε να έχω µία γνώµη. Δεν απαιτείται
υπό την παρούσα νοµολογία η διάταξη ως είναι διατυπωµένη. Να
το ξανασυζητήσουµε; Ευχαρίστως. Ουδείς εµµένει στη γραµµατική ερµηνεία των νόµων για να δηµιουργεί προβλήµατα στην
αγορά. Αυτή η διάταξη, όµως, θα δηµιουργήσει προβλήµατα
στην αγορά περισσότερα απ’ αυτά που θα λύσει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Τον λόγο έχει ο κύριος Αντιπρόεδρος.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ (Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης
και Υπουργός Οικονοµίας και Ανάπτυξης): Έτσι κι αλλιώς είναι
θέµα του Υπουργείου Οικονοµικών. Εµείς το ενσωµατώσαµε
εδώ, διότι ήρθε ως πρόβληµα-αίτηµα. Εγώ τουλάχιστον συµφωνώ να το κρατήσουµε και να το δούµε στην πορεία, να το δει,
δηλαδή, κυρίως το Υπουργείο Οικονοµικών αλλά και εµείς.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Τον λόγο έχει ο κ. Πιτσιόρλας.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΠΙΤΣΙΟΡΛΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµίας και Ανάπτυξης): Κύριε Δένδια, όσο αφορά το θέµα των τι-
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µολογίων, µιλάµε για υφιστάµενα τιµολόγια. Μιλάµε για τιµολόγια που υποβλήθηκαν κάποια στιγµή και µιλάµε για έργα -και
αυτό να το διευκρινίσουµε, αν χρειαστεί- τα οποία ουσιαστικά
έχουν ολοκληρωθεί εδώ και καιρό. Έχουν κλείσει τα έργα, έχουν
πάρει άδεια λειτουργίας οι επιχειρήσεις, λειτουργούν χρόνια και
έχουν µπροστά τους κατάλοιπα του παρελθόντος, που δεν
αφορά τη δική µας περίοδο. Τη δική σας αφορά. Ολοκληρώθηκαν τα έργα.
Η πρόταση, λοιπόν, του Υπουργού είναι σωστή.
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα
ήθελα τον λόγο για να καταλάβω ποια είναι η πρόταση της Κυβέρνησης.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Να µην πάρει σεµιναριακό χαρακτήρα η συζήτηση.
Ορίστε, έχετε τον λόγο.
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Θέλω να καταλάβω
ποια είναι η πρόταση της Κυβέρνησης, τι ισχύει και να δούµε πώς
και τι συζητάµε.
Συζητάµε ότι στο άρθρο 40 κρατάµε την πρώτη περίπτωση και
αφήνουµε τη δεύτερη σε επόµενο στάδιο; Αυτή είναι η πρόταση
Κυβέρνησης;
Ωραία, ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Τον λόγο έχει ο κ.
Ουρσουζίδης.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΥΡΣΟΥΖΙΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, αν µου επιτρέπετε, θέλω να διευκρινίσω σε ό,τι αφορά το άρθρο 40 ότι κληρονοµήσαµε αυτές τις περιπτώσεις. Προσπαθήσαµε να τις
αντιµετωπίσουµε µε τρόπο που να µην καταστραφούν άνθρωποι
που έχουν επενδύσει.
Και το πολιτικό ερώτηµα είναι: Αυτοί που είδανε αυτά τα
«λάθη», τι κάνουν όλα αυτά τα χρόνια και πώς τα αντιµετώπισαν;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Τον λόγο έχει ο κ. Παπαηλιού.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΗΛΙΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, το -θα έλεγα- εντός εισαγωγικών «αναπτυξιακό υπόδειγµα», που επί πολλές δεκαετίες αποτελούσε τη βάση της
ασκούµενης οικονοµικής πολιτικής, ήταν εξαρτηµένο από τον δανεισµό, τις εισαγωγές και την κατανάλωση. Ένα υπόδειγµα που
οδήγησε σε διευρυµένες κοινωνικές και περιφερειακές ανισότητες και σε ένα κολοβό, ελλιπές, αποσπασµατικό, πελατειακά συγκροτηµένο και αναποτελεσµατικό κοινωνικό κράτος που
κατέρρευσε µε την οικονοµική κρίση.
Η διαµόρφωση ενός νέου παραγωγικού υποδείγµατος βιώσιµης και δίκαιης ανάπτυξης ανάγεται σε κεντρική προτεραιότητα
της Κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ µετά την έξοδο της χώρας από τα
µνηµόνια. Ενεργοποιεί την αναπτυξιακή δυναµική της χώρας, ενισχύει τις µακροπρόθεσµες προοπτικές της και τη θωρακίζει
έναντι απειλών και κινδύνων.
Στην κατεύθυνση αυτή η Κυβέρνηση έχει σχεδιάσει και υλοποιεί το σχέδιο Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής, η οποία προωθεί ταυτόχρονα τις τρεις διαστάσεις της ανάπτυξης, την
οικονοµική, την κοινωνική και την περιβαλλοντική, σηµατοδοτώντας µε αυτόν τον τρόπο τη µετάβαση σε µία νέα ολοκληρωµένη
προσέγγιση της αναπτυξιακής πολιτικής.
Οι υλοποιούµενες πολιτικές και µεταρρυθµίσεις έχουν αρχίσει
και µε ταχύτερο τρόπο θα αποδώσουν στο µέλλον. Σε αυτό το
πλαίσιο η πρόσβαση στη χρηµατοδότηση ανάγεται αδιαµφισβήτητα σε µία από τις πλέον κρίσιµες προϋποθέσεις για τη στήριξη
του νέου παραγωγικού µοντέλου και την επίτευξη υψηλών ρυθµών βιώσιµης ανάπτυξης.
Με το υπό κρίση νοµοσχέδιο θεσµοθετείται η λειτουργία της
Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας. Αποτελεί σηµαντική τοµή για
το εγχώριο χρηµατοπιστωτικό σύστηµα και την ελληνική οικονοµία συνολικά.
Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα δεν είναι µία επιπλέον τράπεζα. Είναι θεσµός και φορέας ανάπτυξης. Δεν θα χρηµατοδοτεί
απλώς την οικονοµία. Βάσει της κυβερνητικής πολιτικής θα σχεδιάζει και θα στηρίζει τον παραγωγικό µετασχηµατισµό που επιχειρείται, την ενίσχυση των αναγκαίων υποδοµών, την
αναπτυξιακή εξειδίκευση τοµέων και κλάδων που έχουν επιλεγεί
και προωθούνται, τα σχήµατα επιχειρηµατικότητας, τη σύνθετη
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αναπτυξιακή συνεργασία κράτους - τοπικής αυτοδιοίκησης και
ιδιωτικού τοµέα, που θα βασίζεται στην ενίσχυση των µικροµεσαίων, των νεοφυών, των συνεργατικών και των κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων.
Όλα αυτά θα στηρίζονται στα συγκριτικά πλεονεκτήµατα της
χώρας, αλλά και των επιµέρους περιφερειών και έτσι θα συµβάλουν στη µετάβαση στο νέο υπόδειγµα βιώσιµης και δίκαιης ανάπτυξης.
Και τώρα έρχοµαι στο άρθρο 41, που αφορά τις αναπτυξιακά
µειονεκτούσες περιοχές. Είναι γνωστό, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι στη χώρα µας εκτός των µεγάλων κοινωνικών ανισοτήτων υφίστανται και µεγάλες περιφερειακές αλλά και
ενδοπεριφερειακές ανισότητες. Μόνο εάν αυτές µειωθούν, µπορεί να γίνει λόγος για ισόρροπη ανάπτυξη και εποµένως για κοινωνική και περιφερειακή συνοχή. Η µείωση των περιφερειακών
ανισοτήτων επιτυγχάνεται µε τον εντοπισµό και την ανάδειξη των
λιγότερο ευνοηµένων περιοχών, που εντάσσονται σε ειδικές κατηγορίες ενίσχυσης και αντιµετωπίζονται µε τρόπο διαφορετικό
σε σχέση µε τις υπόλοιπες και µε τρόπο στοχευµένο.
Στον αναπτυξιακό νόµο οι ειδικές περιοχές ενίσχυσης προσδιορίζονται µε κριτήρια τον ορεινό χαρακτήρα τους, τη µικρή
απόσταση από τα ηπειρωτικά ή τα θαλάσσια σύνορα, τη νησιωτικότητα και τη µείωση του µόνιµου πληθυσµού.
Η χρήση, όµως, αµιγώς οικονοµικών κριτηρίων, όπως το ΑΕΠ,
η ανεργία, η παραγωγική διάρθρωση, για τον προσδιορισµό των
αναπτυξιακά µειονεκτικών περιοχών, δεν επιτρέπει τη συµπερίληψη σε αυτές µικρών χωρικών ενοτήτων. Επιπλέον, οι οικονοµικοί δείκτες δεν αποτυπώνουν µε ακρίβεια την πραγµατικότητα.
Το ΑΕΠ δεν προσδιορίζει µε ποιο τρόπο διανέµεται το εισόδηµα,
δεν περιλαµβάνει στοιχεία για την φοροδιαφυγή και την εισφοροδιαφυγή, την παραοικονοµία και δεν διαχωρίζει το εισόδηµα
που παράγεται σε µία περιοχή από αυτό που διατηρείται σε
αυτήν.
Γι’ αυτό και ο συνδυασµός γεωµορφολογικών, δηµογραφικών,
πληθυσµιακών και άλλων κριτηρίων, όπως παραδείγµατος χάριν
το µειονεκτικό και φθίνον στοιχείο, µπορεί να αποτελέσει το κριτήριο της προβληµατικότητας. Αυτό το κριτήριο πρέπει να ισχύσει, ώστε να ενισχύονται αναπτυξιακά µειονεκτούσες περιοχές
που χρειάζονται στήριξη.
Ειδικότερα αυτό να χαρακτηρίζει περιοχές, ακόµα και µη ορεινές, µε τρόπο ώστε όχι µόνο να µην εξαιρούνται, αλλά να στηρίζονται µε χρηµατοδότηση, θεσµική στήριξη και λόγω του
µειονεκτικού χαρακτήρα τους µε ευνοϊκή ενίσχυση, ώστε να µπορέσουν να αποτελέσουν µικρούς πυρήνες δηµιουργίας. Πρέπει
να διορθωθεί η άδικη µεταχείριση των περιοχών αυτών.
Ακόµη και αν η µη υπαγωγή τους προκύπτει από αριθµούς και
στατιστικά στοιχεία -πράγµα που αν συµβαίνει είναι παράλογο
και αποδεικνύει ότι πολλές φορές οι αριθµοί υπό το πρίσµα της
στατιστικής κάνουν λάθη- αυτή η στατιστική εικόνα είναι πλασµατική και διαψεύδεται από την ίδια τη σκληρή πραγµατικότητα.
Το κριτήριο της προβληµατικότητας συνηγορεί, ώστε και
άλλες περιοχές, πέραν αυτών που προβλέπονται στον αναπτυξιακό νόµο, ακόµη και αυτές που δεν ευνοούνται απ’ αυτόν, να
συµπεριληφθούν στο πεδίο της ιδιαίτερης αντιµετώπισης.
Το εγχείρηµα της ιεράρχησης των περιοχών της χώρας µε κριτήριο την αναπτυξιακή τους δυναµική περιλαµβάνει τη συλλογή
και την επεξεργασία δεδοµένων, που απεικονίζουν την πολυδιάστατη εικόνα της τοπικής ευηµερίας και την ανάδειξη των περιφερειακών χωρικών ανισοτήτων.
Οι µεταβλητές που χρησιµοποιούνται χωρίζονται σε τρεις κεντρικές κατηγορίες: στην οικονοµία, την εκπαίδευση και τα δηµογραφικά χαρακτηριστικά. Έτσι, µε βάση την οικονοµική διάσταση
των περιοχών, λαµβάνονται υπ’ όψιν το κατά κεφαλήν ακαθάριστο εγχώριο προϊόν, η κατά κεφαλήν ακαθάριστη προστιθέµενη
αξία, οι κατά κεφαλήν καταθέσεις και το δηλωθέν οικογενειακό
εισόδηµα, όπως επίσης και το µέσο ετήσιο ποσοστό ανεργίας.
Με βάση την εκπαιδευτική διάσταση, λαµβάνεται υπ’ όψιν το
επίπεδο εκπαίδευσης ανά ηλικιακή οµάδα και µε βάση τη δηµογραφική διάσταση, αποτυπώνεται το ποσοστό γήρανσης του
πληθυσµού ηλικίας άνω των εξήντα πέντε ετών.
Στο σηµείο αυτό θα ήθελα να υπογραµµίσω και µία άλλη διά-
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σταση, αυτή της απόστασης των περιοχών αυτών από πλευράς
όχι χιλιοµετρικής, αλλά από πλευράς χρόνου πρόσβασης από τα
αστικά κέντρα, από την έδρα των επιµέρους δήµων και την πρωτεύουσα των νοµών.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Η στοχευµένη ενίσχυση, λοιπόν, µικροµεσαίων επιχειρήσεων
οι οποίες δραστηριοποιούνται στις λιγότερο ανεπτυγµένες περιοχές της χώρας συνδέεται µε την κάλυψη µέρους των λειτουργικών τους δαπανών και θα παρέχεται σύµφωνα µε τη διαδικασία
των κρατικών ενισχύσεων ήσσονος σηµασίας µε τέτοιον τρόπο,
ώστε να ενισχύονται περισσότερο επιχειρήσεις που απασχολούν
περισσότερους εργαζόµενους…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Κύριε συνάδελφε,
παρήλθε ο χρόνος σας.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΗΛΙΟΥ: Ναι, κύριε Πρόεδρε.
Ευχαριστώ.
Οι παρεχόµενες ενισχύσεις είναι προσανατολισµένες σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε συγκεκριµένους τοµείς
της οικονοµίας, στη βιοµηχανική παραγωγή, στις τεχνολογίες
πληροφορικής και επικοινωνίας καθώς και στην παροχή υπηρεσιών εφοδιαστικής αλυσίδας και ηλεκτρονικού εµπορίου. Κατά
την άποψή µου, θα έπρεπε να προστεθεί και ο τοµέας της παραγωγής αγροτικών προϊόντων και της εκτροφής ζώων, κτηνοτροφίας, συνδυαστικά µε τη µεταποίησή τους.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µετά την έξοδο της χώρας από
τις µνηµονιακές πολιτικές και την αυστηρή εποπτεία, η χώρα απέκτησε βαθµούς και δυνατότητες άσκησης αυτόνοµης οικονοµικής πολιτικής. Η χθεσινή απόφαση για πρόωρη αποπληρωµή των
δανείων προς το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο ενισχύει αυτούς
τους βαθµούς και δυνατότητες. Αυτό δεν σηµαίνει ότι ήρθησαν
οι συνέπειες των πολιτικών δεκαετιών αλλά και των µνηµονίων.
Η οικονοµική πολιτική που ασκείται συνίσταται, αφ’ ενός µεν στη
σταδιακή άρση αδικιών στην αποκατάσταση οικονοµικών και κοινωνικών ισορροπιών
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Ωραία. Είστε σαφής.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΗΛΙΟΥ: …αλλά και στον σχεδιασµό και την
εφαρµογή µιας πολιτικής ανάπτυξης που να βασίζεται στο νέο
παραγωγικό υπόδειγµα. Αυτό επιδιώκεται να αξιοποιεί τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα της χώρας και των επιµέρους περιοχών,
ενσωµατώνοντας στις ασκούµενες πολιτικές την καινοτοµία, τις
συνέργειες, τη διαρθρωτική ανταγωνιστικότητα και την εξωστρέφεια.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Τελειώνετε, παρακαλώ!
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΗΛΙΟΥ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Ευχαριστώ.
Το υπό κρίση νοµοσχέδιο εντάσσεται σε αυτή την πολιτική και
την προοπτική που ανοίγεται για τη χώρα. Αυτές αποτελούν και
το διαφοροποιητικό στοιχείο από τους πολιτικούς αντιπάλους
µας, που εναποθέτουν, όπως εξάλλου ελέχθη από τους ίδιους,
τα πάντα στις αγορές.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): 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 ξεναγήθηκαν στην έκθεση
της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για
την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, τριάντα έξι µαθητές και µαθήτριες και πέντε
εκπαιδευτικοί συνοδοί τους από το 5ο Γενικό Λύκειο της Καλλιθέας.
Η Βουλή σάς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω επίσης την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα
άνω δυτικά θεωρεία, αφού προηγουµένως συµµετείχαν στο εκπαιδευτικό πρόγραµµα «Ο Ρήγας και η Επανάσταση» που οργανώνει το Ίδρυµα της Βουλής, δεκατέσσερις µαθητές και
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µαθήτριες και τρεις εκπαιδευτικοί συνοδοί τους από το 2ο Γυµνάσιο της Αγίας Βαρβάρας.
Καλώς ήρθατε στη Βουλή, λοιπόν.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Τον λόγο έχει ο κ. Βορίδης από τη Νέα Δηµοκρατία.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σήµερα ολοκληρώνεται η απόπειρα να περάσει µια σκανδαλώδης
τροπολογία, η οποία πραγµατικά είναι ντροπή και µόνο που
τολµά κάποιος να την εισηγείται στο Κοινοβούλιο και, µάλιστα,
αφού ήρθε χθες η τροπολογία αυτή, χωρίς τις υπογραφές των
αρµοδίων Υπουργών, σήµερα συζητείται χωρίς την παρουσία
των αρµοδίων Υπουργών, των αρχιτεκτόνων αυτής της τροπολογίας.
Τι είναι αυτή η τροπολογία; Αποτελεί βλαπτική µεταβολή της
συµβάσεως παραχωρήσεως που έχει κάνει το ΤΑΙΠΕΔ µε τον
ΟΠΑΠ και έχει ως αντικείµενο την εικοσαετή µονοπωλιακή παραχώρηση της διεξαγωγής ιπποδροµιών και ιπποδροµιακού στοιχήµατος. Έχει µια ιστορία όλη αυτή η υπόθεση και είναι και
αισχρή, διότι ως νοµιµοποιητική βάση χρησιµοποιείται, δήθεν, η
αγωνία για τους εργαζοµένους. Και θα σας πω τι λένε οι ίδιοι οι
εργαζόµενοι για την αγωνία αυτή, που δήθεν τους επικαλείται η
Κυβέρνηση.
Τι είναι, λοιπόν, η ιστορία αυτής της υποθέσεως; Η διεξαγωγή
των ιπποδροµιών κάποτε ήταν κρατική. Την είχε ο ΟΔΙΕ. Αποφασίστηκε να ιδιωτικοποιηθεί. Μάλιστα... Ακολουθήθηκε µια διαδικασία διεθνούς διαγωνισµού. Είχε τα πάνω της και τα κάτω της.
Ήταν να µπουν κάποιοι, δεν µπήκαν κάποιοι άλλοι, υπήρχε ένα
ζήτηµα του πώς θα περιγραφούν οι όροι. Όµως, έγινε ένας διεθνής διαγωνισµός. Σε αυτόν τον διεθνή διαγωνισµό συµµετείχε
ένας µάλιστα, οι «Ιπποδροµίες Α.Ε.» µε κύριο µέτοχο τον ΟΠΑΠ,
και συνήφθη νέα σύµβαση µε βάση τους όρους αυτού του διαγωνισµού. Ένας από τους όρους αυτού του διαγωνισµού ήταν η
καταβολή ενός µισθώµατος. Το µίσθωµα αυτό ήταν για τη χρήση
των ιπποδροµιακών εγκαταστάσεων στον ιππόδροµο Μαρκοπούλου και συµφωνήθηκε στο ποσό περίπου των 2.200.000 ευρώ τον
χρόνο επί είκοσι χρόνια. Αυτό έγινε το 2015. Υπολογίστε πόσα
χρόνια έχουν µείνει.
Έρχεται σήµερα ο παραχωρησιούχος, ο οποίος κάνει το εξής.
Παραβιάζοντας την υποχρέωση που είχε από τη σύµβαση ο
ΟΠΑΠ, δηλαδή για να µη λέω ο ΟΠΑΠ, η «Ιπποδροµίες Α.Ε.», της
οποίας κύριος και βασικός µέτοχος είναι ο ΟΠΑΠ, έρχεται και
σταµατά τη διεξαγωγή των ιπποδροµιών, ενώ έχει υποχρέωση
ελαχίστου αριθµού ιπποδροµιών. Τις σταµατά.
Τι συνέπεια έχει αυτό; Οι προπονητές δεν αµείβονται, οι αναβάτες δεν αµείβονται, οι ιδιοκτήτες δροµώνων ίππων δεν παίρνουν έπαθλα, οι εργαζόµενοι οι οποίοι είναι γύρω από αυτή τη
δραστηριότητα δεν αµείβονται και το κάνει αυτό η «Ιπποδροµίες
Α.Ε.» κατά παράβαση των συµβατικών όρων και έρχεται και λέει
το εξής: «Ξέρετε; Εγώ χάνω χρήµατα από τις ιπποδροµίες, άρα
δεν µε ενδιαφέρει η διεξαγωγή των ιπποδροµιών και σταµατάω
αντισυµβατικά την υποχρέωσή µου να διεξάγω ιπποδροµίες. Δηµιουργείται πρόβληµα στους εργαζόµενους και ελάτε να µου
βελτιώσετε τους όρους της συµβάσεως». Αυτό συµβαίνει.
Έρχεται τώρα εδώ µε αυτή την τροπολογία, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, και τι λέει; Ξέρετε πόσο θα γίνει το µίσθωµα; Θα
υπάρξει, λέει, ένας εκτιµητής από κοινού που θα το καθορίσει
ως ποσοστό επί των ακαθαρίστων εσόδων. Ξέρετε τι λέει η πιάτσα για το µίσθωµα; Από τα 2.200.000 ευρώ θα πάει στις 200.000
ευρώ. Ξέρετε πόση είναι η απώλεια του δηµοσίου από αυτό;
Είναι 30 εκατοµµύρια στη διεξαγωγή του χρόνου της συµβάσεως.
Τι άλλο ήρθε και µας είπε ο κ. Τσακαλώτος εδώ, άνετος,
ωραίος και χαλαρός, κάνοντας και έξυπνη κριτική για το αν είναι
καλά τα οικονοµικά µου ή όχι; Δέχοµαι, λέει, επίσης, τη δυνατότητα της συγχωνεύσεως της εταιρείας «Ιπποδροµίες Α.Ε.» µε τον
ΟΠΑΠ. Γιατί το δέχεται αυτό και γιατί το ζητούν; Διότι οι «Ιπποδροµίες Α.Ε.» έχασαν 30 µε 40 εκατοµµύρια, έχουν ζηµίες, θα
µεταφέρουν τις ζηµίες στον κερδοφόρο ΟΠΑΠ, οπότε θα γλιτώσουν το 25% του φόρου. Άλλα 10 εκατοµµύρια απώλεια για το
δηµόσιο. Πόσα είπα; Τα 30 εκατοµµύρια συν 10 εκατοµµύρια µας
κάνουν 40 εκατοµµύρια.
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Όµως, υπάρχει και ένα άλλο ωραίο. Το ωραίο είναι ότι όταν
πήραν τον ιππόδροµο, ο ιππόδροµος είχε συγκεκριµένες χρήσεις
γης. Τώρα έρχονται και λένε: Όχι, διευρύνουµε και τις χρήσεις
γης, να µπορείς να το κάνεις και άλλα πράγµατα.
Έρχοµαι εδώ και ρωτώ το εξής. Αυτά όλα βλάπτουν το δηµόσιο συµφέρον. Μετατρέπετε τη Βουλή σε πλυντήριο για µια
ακόµη φορά βλαπτικών µεταβολών συµβάσεων, που εξυπηρετούν συγκεκριµένα ατοµικά ή επιχειρηµατικά συµφέροντα, διότι
πίσω και από τις ιπποδροµίες, πίσω και από τον ΟΠΑΠ υπάρχουν
µέτοχοι, οι οποίοι ωφελούνται.
Και βάζετε µπροστά και τους εργαζόµενους, αυτούς που πλήττονται. Γιατί, ποιος είναι ο εκβιασµός, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι; «Αν δεν µας δώσετε αυτά που θέλουµε, εµείς δεν
εκπληρώνουµε την υποχρέωσή µας για διεξαγωγή ιπποδροµιών». Κι επειδή ελέγχουν και ορισµένα µέσα ενηµέρωσης, από
χθες δέχοµαι επιθέσεις του στυλ «αδιαφορεί ο Βορίδης για τους
τρεις χιλιάδες εργαζόµενους», αυτούς που τους έχω εγώ υποστηρίξει την εποχή που όλοι µάχονταν και εναντίον της ιδιωτικοποιήσεως και είχαν αφήσει τους ανθρώπους χωρίς δουλειά. Τους
υποστηρίζω εγώ τώρα δεκαπέντε χρόνια στο Μαρκόπουλο και
θα µου πουν ότι τους βλάπτω κι από πάνω!
Έρχονται οι ίδιοι οι εργαζόµενοι µε ανακοίνωσή τους που λέει
ότι το κράτος θα χαρίσει 40 εκατοµµύρια ευρώ, 15 εκατοµµύρια
ευρώ νοίκια, θα αλλάξει τη χρήση γης, χωρίς την παραµικρή δέσµευση για την ανάπτυξη των ιπποδροµιών. Προβλέπεται µέσα
στη διάταξη αυτής της τροπολογίας ότι όταν θα κάνουν δαπάνες
για τον ιππόδροµο, αυτές, παρακαλώ, θα εκπίπτουν από το µίσθωµα. Δηλαδή, µε τα λεφτά του µισθώµατος του δηµοσίου θα
κάθεται ο παραχωρησιούχος να κάνει την όποια ανάπτυξή του.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξης του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κύριε Πρόεδρε, θα µου δώσετε δύο λεπτά και τελειώνω.
Και ερωτώ το εξής: Εάν ήξερε ο οποιοσδήποτε την ώρα που
γίνεται ο διεθνής διαγωνισµός ότι δεν θα πληρώνει 2.200.000 τον
χρόνο, αλλά θα πληρώνει 200, ότι δεν θα έχει αυτές τις χρήσεις
γης αλλά θα έχει άλλες, ότι θα εξέπιπτε το µίσθωµά του, ότι µπορεί να εκπίπτει τις δαπάνες, ότι θα έχει ακόµα και τη δυνατότητα,
εάν κάνει ζηµίες, να πάει να τη συγχωνεύσει µε µια κερδοφόρα
επιχείρησή του, για να µην πληρώσει φόρο, θα ήταν µόνο ένας
εκείνος ο οποίος θα συµµετείχε σε αυτόν τον διαγωνισµό;
Τι ερχόµαστε σήµερα και λέµε; Γίνονται όλες αυτές οι µονοµερείς βλαπτικές µεταβολές και µετατρέπεται η Βουλή σε πλυντήριο. Να ενηµερώσει κάποιος τους κυρίους Υπουργούς, γιατί
µπορεί να τους διαφεύγει µία νοµική λεπτοµέρεια. Όταν η Βουλή
κυρώνει συµβάσεις, δεν λειτουργεί κανονιστικά, άρα δεν απαλλάσσονται οι ευθύνες των Υπουργών. Δεν σηµαίνει ότι επειδή
περνάει από εδώ, όταν δεν είναι κανονιστική αρµοδιότητα της
Βουλής, απαλλάσσονται των ευθυνών τους για τη βλάβη του δηµοσίου. Αν κάποιος τους το έχει πει αυτό, να τους ενηµερώσει
ότι τους το λέει λάθος.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ: Θα το ρυθµίσουµε στη συνέχεια.
Θα νοµοθετήσουµε.
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ: Έρχοµαι, λοιπόν και λέω το εξής:
Όλα αυτά τα βλαπτικά για το δηµόσιο συµφέρον -και δεν είναι η
πρώτη φορά, εδώ είναι περίπτωση «Θριάσιο νούµερο 2»- γίνονται
µε το θράσος ότι δήθεν καλύπτουν τους εργαζόµενους, προσέξτε, χωρίς την παραµικρή αναπτυξιακή δέσµευση. Δεν µπαίνει
ούτε ένας όρος µέσα για το ποιες επενδύσεις πρέπει να γίνουν,
για το πόσες ιπποδροµίες πρέπει να διεξάγονται, για το πώς πρέπει να αναπτύσσονται κάθε χρόνο οι ιπποδροµίες. Τίποτα! Και
έχοντας ήδη κάνει την παραχώρηση σε προηγούµενο νοµοσχέδιο, έρχονται να δώσουν ουσιαστικά έλεγχο του ρυθµιστή, της
Φιλίππου Ενώσεως, στον ρυθµιζόµενο που είναι οι «Ιπποδροµίες
Α.Ε.»
Με συγχωρείτε, δεν υπάρχει κυβέρνηση η οποία θα διανοείτο
να κάνει αυτά τα πράγµατα και δεν θα ήταν εδώ τουλάχιστον κάποιος να υποστηρίξει από την πλευρά της Κυβερνήσεως αυτό το
άθλιο νοµοθέτηµα.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Ο κ. Σαχινίδης, Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Χρυσής Αυγής, έχει τον λόγο.
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ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θα ήθελα να εκφράσω κι εγώ µε τη σειρά µου τη συµπάθεια
και τη συµπόνια προς τον γαλλικό λαό και όχι µόνο, αλλά σε
όλους τους χριστιανούς καθολικούς, διότι η αναφορά όπως έγινε
δεν αφορά ένα πολιτιστικό µνηµείο της UNESCO, αλλά µιλάµε
για µια εκκλησία η οποία ήταν σε λειτουργία. Κανείς δεν ανέφερε
τι έχει ειπωθεί σχετικά µε αυτά που έχουν γραφτεί στο διαδίκτυο.
Έχουν ανέβει σε πάρα πολλά site, σε πάρα πολλά blog, σχόλια
και δηµοσιεύσεις από µουσουλµάνους σχετικά µε το πόσο τους
χαροποίησε το συγκεκριµένο γεγονός. Αναρωτηθείτε, αναφορικά µε αυτή την πολυπολιτισµικότητα, εάν καιγόταν το Τέµενος
του Οµάρ ή το Μπλε Τζαµί και έγραφαν τα αντίστοιχα σχόλια κάποιοι χριστιανοί, ποια θα ήταν η αντίδραση του δικού σας συνταγµατικού τόξου.
Σχετικά µε το σχέδιο νόµου για την ανάπτυξη το οποίο συζητάµε, θα επικαλεστώ ένα χθεσινό δηµοσίευµα της οικονοµικής
εφηµερίδος «ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ», όπου υπάρχει σε ένα άρθρο η
τοποθέτηση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονοµίας κ. Πιτσιόρλα και η τοποθέτηση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας κ. Τζιτζικώστα, οι οποίοι πήραν µέρος σε ένα οικονοµικό
φόρουµ στο «Money Show», το οποίο έλαβε χώρα από 12 έως
14 του µηνός, δηλαδή το Παρασκευοσαββατοκύριακο που µας
πέρασε.
Μας λέει ότι ο κύριος Υπουργός ανέφερε πως η Ελλάδα βγαίνει από τα προγράµµατα διάσωσης, έχοντας ανακτήσει -δώστε
σηµασία εδώ- έναν σηµαντικό βαθµό ελευθερίας -δηλαδή, εν ολίγοις γίνεται µια παραδοχή ότι µόνο σε ελεύθερη χώρα δεν ζούµε
και ότι αποκλειστικά εξαρτόµαστε από τις συστηµικές τράπεζεςκαι µε µία ποιοτική µεταβολή στην οικονοµία της που πιστοποιείται από τους ακόλουθους δείκτες. Αναφέρει τις εξαγωγές, ότι
δηλαδή τα τελευταία δύο, τρία χρόνια υπήρχε αύξηση των εξαγωγών.
Σε προηγούµενη συνεδρίαση σας είχα αναφέρει ότι η Ελλάδα
σήµερα, δυστυχώς, µέχρι και τις καµπάνες που χρησιµοποιούµε
στις εκκλησίες και στις µονές εισάγει από τη γείτονα Τουρκία. Αν
αυτό το θεωρείτε εσείς ανάπτυξη, εµείς το θεωρούµε καταστροφή.
Επίσης, µου έκανε εντύπωση ότι η χώρα µας κατά τη δήλωση
του κυρίου Υπουργού καλείται να προσαρµόσει τη στρατηγική
της στη νέα πραγµατικότητα που ορίζεται από την υπό δηµιουργία νέα ευρωπαϊκή οικονοµία, η οποία επιχειρεί να µετατρέψει
σε πλεονέκτηµα τα µειονεκτήµατα του υψηλού κόστους και γίνεται αναφορά σχετικά µε το πόσο σηµαντική είναι η θέση της
πόλης της Θεσσαλονίκης και η κεντρική Μακεδονία.
Άρα και από τη δήλωση του Περιφερειάρχη Τζιτζικώστα, που
θα σας τη διαβάσω κι αυτή, επιβεβαιώνεται η Χρυσή Αυγή σχετικά µε όσα έχει πει σε σχέση µε το χωροταξικό. Δεν είναι τυχαίο
που η µοναδική περιφέρεια πανελλαδικά που έχει εφαρµόσει το
λεγόµενο «χωροταξικό» είναι η Περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας.
Μάλιστα, η δήλωση του περιφερειάρχη είναι η εξής: «Η δεκαετία που έρχεται θα είναι η δεκαετία της Θεσσαλονίκης και της
Μακεδονίας». Αυτό τόνισε από την πλευρά του ο κύριος περιφερειάρχης, κάνοντας ειδική αναφορά στις ιδιωτικοποιήσεις-παραχωρήσεις των βασικών υποδοµών, δηλαδή το λιµάνι, το
αεροδρόµιο που ανοίγουν µεγάλες αναπτυξιακός δυνατότητες.
Δηλαδή, εδώ πράγµατι παραδέχεστε και οι κυβερνώντες, αλλά
και η Αξιωµατική Αντιπολίτευση, ότι για σας ανάπτυξη είναι το
ξεπούληµα των βασικών υποδοµών και περιουσιακών στοιχείων
των Ελλήνων.
Να περάσουµε σε έναν γενικότερο σχολιασµό. Προσπαθείτε
να πείσετε σήµερα τον ελληνικό λαό ότι οι καλύτερες µέρες έρχονται και, µάλιστα, τα πρώτα δείγµατα γραφής ανεξαρτητοποίησης της ελληνικής οικονοµίας από τα δεσµά των επαίσχυντων
µνηµονίων είναι η δηµιουργία της τράπεζας για την οποία συζητάµε σήµερα. Μάλιστα, ακούστηκε από τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης ότι η Τράπεζα Ανάπτυξης είναι ένα χρηµατοδοτικό
εργαλείο και ότι εµείς ως Χρυσή Αυγή µέσω του αγορητή µας
δεν το αντιλαµβανόµαστε. Μα, είναι ξεκάθαρο ότι δεν πρόκειται
για τράπεζα και ότι έχει ξεκάθαρα συµβουλευτικό χαρακτήρα.
Έκανε αναφορά, µάλιστα, ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης
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ότι θα βοηθήσει και τους αγρότες.
Εάν θέλετε να βοηθήσετε τους αγρότες, κάντε πράξη την πρόταση της Χρυσής Αυγής να συσταθεί µία εξεταστική επιτροπή, η
οποία θα ψάξει για ποιον λόγο πουλήθηκε η Αγροτική Τράπεζα
που ήταν το µοναδικό πραγµατικό χρηµατοδοτικό εργαλείο για
τους αγρότες, όταν ζητήθηκαν τα δάνεια της Νέας Δηµοκρατίας
και του ΠΑΣΟΚ και πουλήθηκε µετά από δέκα µέρες. Εκεί θα µας
δείξετε ότι πράγµατι θέλετε να υπάρξει µια ανάπτυξη από µία
τράπεζα, όπως ανέφερα προηγουµένως, η οποία θα έχει συµβουλευτικό χαρακτήρα.
Δηλαδή, τι µας λέτε εδώ; Μας λέτε ότι µία τράπεζα η οποία θα
αναλαµβάνει project, θα έχει καθαρά συµβουλευτικό χαρακτήρα
και δεν θα διαχειρίζεται τα χρήµατα, θα πληρώνεται.
Μάλιστα, αναφέρετε ότι ο ρόλος της δεν θα είναι για να κερδίζει χρήµατα. Εδώ προκύπτει ένα ζήτηµα: Αφού δεν θα έχει
κέρδη, ποιος σοβαρός ιδιωτικός επενδυτής, ο όποιος θέλει µόνο
κέρδη, θα θελήσει να επενδύσει σε µία τέτοια τράπεζα; Αυτή η
τράπεζα λοιπόν έρχεται να αντικαταστήσει τη δουλειά που θα
έπρεπε να κάνουν οι τράπεζες, τις οποίες ανακεφαλαιοποίησε ο
ελληνικός λαός επανειληµµένα, τις τράπεζες οι οποίες κατέστρεψαν κυριολεκτικά την ελληνική οικονοµία και θα έπρεπε οι τράπεζες, οι οποίες θα χρηµατοδοτούν το οποιοδήποτε επενδυτικό
ή αναπτυξιακό πρόγραµµα, να παίρνουν συµβουλές από έναν
άλλο φορέα, ο οποίος θα αποφανθεί για το αν και ποιος θα πρέπει να χρηµατοδοτηθεί. Το κατά πόσο θα είναι ανεξάρτητη αυτή
η τράπεζα µπορούµε να το υποθέσουµε κάλλιστα και από το
κατά πόσο θα εξαρτάται από την εκάστοτε κυβέρνηση. Σε καµµία
περίπτωση δεν θα µπορέσει να λειτουργήσει αυτή η Αναπτυξιακή
Τράπεζα, εκτός και αν είχαµε ένα εθνικό κράτος. Εδώ, αυτό το
εθνικό κράτος θα ήταν ο µόνος τρόπος για να µπορέσει να υπάρξει ως θεσµός η Αναπτυξιακή Τράπεζα. Το ερώτηµα όµως είναι
αν ο θεσµός αυτός δεν είναι το εργαλείο αυτό που θα επιτρέψει
την ανοικοδόµηση της εθνικής οικονοµίας, την οποία ευαγγελίζεστε, αλλά συγκροτείται µόνο και µόνο για τη χειραγώγησή της
και τη διανοµή κονδυλίων στους δικούς σας αρεστούς, της Κυβέρνησής σας, ως ένα δώρο για τη στήριξη που σας έχει παράσχει τα τελευταία χρόνια.
Αλλά να δούµε και τα πρώτα βήµατα του νέου αυτού θεσµού,
τα οποία εξαγγέλθηκαν από τους ίδιους τους δηµιουργούς. Σύµφωνα, λοιπόν, µε τον κύριο Αντιπρόεδρο, σε σχετικό άρθρο του,
η τράπεζα αυτή δηµιουργείται έχοντας ήδη θέσει τους στόχους
της και φυσικά τους τοµείς πάνω στους οποίους θα δραστηριοποιηθεί. Όπως εύλογα περιγράφει, η νέα αυτή τράπεζα δηµιουργείται, ώστε, απορροφώντας οποιοδήποτε ευρωπαϊκό κονδύλιο
υπάρχει, να το διαθέσει κατά το δοκούν, φυσικά σε «υµέτερους»
επιχειρηµατίες, ώστε να καλυφθούν τα κενά των αποτυχιών της
αγοράς, στηρίζοντας δε κάποια αναπτυξιακά έργα, τα οποία θα
καλύπτουν τις χρηµατοδοτικές ανάγκες αυτών που στηρίζουν
την Κυβέρνηση και όχι το εθνικό συµφέρον.
Τρανταχτό παράδειγµα γι’ αυτό, κύριε Αντιπρόεδρε, θα µπορούσαµε να πούµε -και δεν έχω τίποτα προσωπικό εις βάρος
σας- το πώς αντιλαµβάνεστε εσείς την ανάπτυξη. Τρανταχτό παράδειγµα, λοιπόν, έχουµε για το έργο της Περιφέρειας Αττικής
σχετικά µε µία ασφαλτόστρωση στην περιοχή των Μεγάρων,
στην περιοχή Πευκενέας, η οποία τελείως τυχαία σταµάτησε έξω
ακριβώς από την πόρτα του εξοχικού σας και θα ήθελα µία απάντηση από σας. Εγώ είµαι διαθέσιµος να ζητήσω δηµόσια συγγνώµη εάν δεν ισχύει κάτι τέτοιο, όπως θα ήθελα και εσείς να
ζητήσετε συγγνώµη, αν ισχύει κάτι τέτοιο, από τον ελληνικό λαό.
Υπάρχει δηµοσίευµα στο οποίο γίνονται διάφορες αναφορές.
Μάλιστα έχει να κάνει µε την ανακοίνωση που έχει βγάλει η Περιφέρεια Αττικής ότι δεν µπορεί ένα έργο το οποίο θα µπορέσει
να προσφέρει στο κοινό να µην ολοκληρώνεται, διότι υπάρχει κάποιο πολιτικό πρόσωπο. Δεκτό. Το θέµα µας εδώ, κύριε Αντιπρόεδρε, είναι ότι στη φωτογραφία που έχουνε βγάλει έβγαλαν τα
µάτια τους µόνοι τους οι δηµοσιογράφοι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ (Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης
και Υπουργός Οικονοµίας και Ανάπτυξης): Δεν ντρέπεστε καθόλου;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ: Σας είπα δεν έχω κάτι προσωπικό. Όχι,
δεν ντρέποµαι. Θα έπρεπε να ντρέπεστε εσείς, γιατί εγώ θα το
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καταθέσω στα Πρακτικά. Και κακώς µου απευθύνατε αυτό που
µου απευθύνατε για το αν πρέπει να ντρέποµαι εγώ ή όχι, διότι
σας δήλωσα ότι είµαι διατεθειµένος να ζητήσω συγγνώµη, αν δεν
ισχύει. Εσείς είστε διατεθειµένος, κύριε Αντιπρόεδρε; Εγώ δεν
είπα ότι το παίρνω το δηµοσίευµα αυτό και το δέχοµαι όπως
είναι, αλλά απλώς σας λέω ότι µου έκανε εντύπωση η φωτογραφία που βγάλανε, διότι εδώ φαίνεται ξεκάθαρα -και είναι στη διάθεση των υπολοίπων της Ολοµέλειας- ότι σταµατάει η
ασφαλτόστρωση µπροστά. Εάν το σπίτι σας είναι το τελευταίο,
δεκτό, και ζητώ προκαταβολικά συγγνώµη, ότι θα έπρεπε πράγµατι να τελειώσει ο δρόµος εκεί.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΞΥΔΑΚΗΣ: Πρώτα βρωµίζεις και µετά λες συγγνώµη! Πρώτα η βρωµιά!
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ: Δεν βρώµισα πρώτα. Σταµάτα εσύ! Αν
υπάρχει κάποιος που βρωµίζει, είσαι εσύ επανειληµµένα. Η βρωµιά είσαι εσύ εδώ µέσα, από πάνω µέχρι κάτω! Από πάνω µέχρι
κάτω είσαι βρώµικος!
Κύριε Πρόεδρε, µε ποιο δικαίωµα µε διακόπτει;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Κύριε Ξυδάκη, παρακαλώ µη διακόπτετε.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ: Και θα ήθελα µία διευκρίνιση, γι’ αυτό
και σας είπα, πριν αναφερθώ σε αυτό εδώ, ότι αν πράγµατι είναι
αληθές και δεν υπάρχει κάποιο άλλο σπίτι, δεκτό και ζητάω προκαταβολικά συγγνώµη. Αν όµως υπάρχουν κάποια σπίτια πέραν
αυτής της ασφαλτόστρωσης, θα πρέπει να µας εξηγήσετε γιατί
σταµάτησε η ασφαλτόστρωση ακριβώς µπροστά στην είσοδο
της οικίας. Το καταθέτω στα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Ιωάννης Σαχινίδης καταθέτει
για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται
στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Δεν έχω κανέναν απολύτως λόγο, δεν έχω τίποτα προσωπικό
µαζί σας. Πήρα το δηµοσίευµα.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ (Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης
και Υπουργός Οικονοµίας και Ανάπτυξης): Έτσι λένε όλοι.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ: Όχι, δεν λέµε έτσι. Έτσι είναι η πραγµατικότητα, κύριε Αντιπρόεδρε. Έτσι είναι.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Η βρωµιά δεν έχει τέλος.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Παρακαλώ, κύριε Παπαδόπουλε, µη διακόπτετε.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ: Το βλέπουµε, το πόσο καθαροί είστε
εσείς, αφήστε το! Τα σχόλιά σου αλλού, όχι σ’ εµένα. Είσαι βρώµικος από πάνω µέχρι κάτω αν αναφέρεσαι σε εµένα.
Αυτό που κάνει όµως περισσότερο εντύπωση, όπως και βαδίζει
σε επικίνδυνους δρόµους, είναι ότι καθ’ οµολογία του κυρίου Αντιπροέδρου στόχος της οικονοµικής ανάπτυξης µέσω αυτής της
τράπεζας στον χώρο των Βαλκανίων -και αναγγέλλει και τη δηµιουργία υποκαταστήµατος της τράπεζας στη Θεσσαλονίκη
όπου θα προωθήσει τη διασυνοριακή συνεργασία- όλο αυτό δεν
είναι τίποτα παρά η οικονοµική παραχώρηση όλης της βορείου
Ελλάδος σε επιχειρηµατίες επενδυτές που θα προέρχονται από
την πλευρά των Σκοπίων και οι οποίοι σε συνεργασία µε τον οικονοµικό ντόπιο συρφετό, που συνόδευσε τον Πρωθυπουργό
στη χώρα, θα εκµεταλλεύονται, µε επιχορήγηση µάλιστα ελληνικού δηµοσίου, όλα τα πλεονεκτήµατα που προκύπτουν και τα
οποία δώσατε στην προδοτική Συµφωνία των Πρεσπών.
Εν κατακλείδι, η Αναπτυξιακή Τράπεζα δεν είναι τίποτα άλλο,
δυστυχώς, παρά µόνο η συνέχεια της πολιτικής του ενδοτισµού
και της παραχώρησης των εθνικών κεκτηµένων σε κάθε λογής
τυχάρπαστο δήθεν επενδυτή. Η καθαρά, λοιπόν, λογιστική αντιµετώπιση της οικονοµίας από τα πολιτικά απολειφάδια δεν αφήνει περιθώρια ανάπτυξης, παρά µόνο συσσώρευση πλούτου σε
συγκεκριµένους εκλεκτούς.
Για εµάς η οικονοµία οφείλει να επικεντρωθεί σε µία ισόρροπη
ανάπτυξη και µία µεγέθυνση που θα επιβάλει την κυριαρχία της
σε µορφώµατα τύπου Σκοπίων. Η δηµιουργία µιας ισχυρής οικονοµικής δύναµης στην ευρύτερη περιοχή δεν γίνεται µε επικύψεις στις επεκτατικές βλέψεις των Τούρκων, µε οικονοµικές
ζώνες από λαθροµετανάστες και µορφώµατα βόρεια των συνόρων µας. Και, φυσικά, όλα αυτά σε σχέση µε την ανάπτυξη θα
µπορούσαν να είναι πραγµατικότητα µόνον όταν η διακυβέρνηση
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θα ασκείται από µία εθνική κυβέρνηση και µόνον.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Χρυσής Αυγής)
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ (Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης
και Υπουργός Οικονοµίας και Ανάπτυξης): Θα ήθελα τον λόγο,
κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Παρακαλώ, κύριε
Υπουργέ.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ (Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης
και Υπουργός Οικονοµίας και Ανάπτυξης): Έχω να καταθέσω
ορισµένες νοµοτεχνικές βελτιώσεις. Κάποιες είναι αυτές που ήδη
είπα, άλλες είναι απλώς τεχνικού χαρακτήρα βελτιώσεις. Κάνω
δεκτή την τροπολογία που έχει κατατεθεί και υπογράφεται µε
πρώτο τον κ. Μορφίδη και άλλους Βουλευτές.
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Οι άλλες τροπολογίες του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας
δεν γίνονται δεκτές, µπορούν όµως αν θέλουν να καταθέσουν
µέσα από τη διαδικασία κοινοβουλευτικού ελέγχου, γιατί το
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων κάνει µία δουλειά
πάνω στο θέµα του κόστους παραγωγής και εποµένως µπορεί
να γίνει µια συζήτηση για το ποιες µορφές και ποιες πηγές κόστους µπορούν να αντιµετωπιστούν, ποιες τώρα, ποιες αργότερα
κ.λπ.. Αν είδατε, µάλιστα, αποκαλύφθηκαν και αρκετές περιπτώσεις υπερτιµολογήσεων, που δυστυχώς γίνονται και που ανεβάζουν και αυτές το κόστος παραγωγής.
(Στο σηµείο αυτό ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός Οικονοµίας και Ανάπτυξης κ. Ιωάννης Δραγασάκης καταθέτει για τα Πρακτικά τις προαναφερθείσες νοµοτεχνικές
βελτιώσεις, οι οποίες έχουν ως εξής:
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ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ (Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης
και Υπουργός Οικονοµίας και Ανάπτυξης): Εκπροσωπείτε µία
οργάνωση υπόδικη για εγκληµατικές πράξεις, κατηγορείστε ότι
είστε δολοφόνοι και έρχεσαι εδώ και πιάνεις στο στόµα σου ένα
βρώµικο δηµοσίευµα, διότι το µόνο όπλο που έχουν οι φασίστες
σε όλο τον κόσµο, είναι η συκοφαντία. Δεν είναι καινούργιο αυτό.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ: Το τεκµήριο της αθωότητας δεν ισχύει
για εσάς;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ (Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης
και Υπουργός Οικονοµίας και Ανάπτυξης): Άκουσέ µε! Μάλλον
όχι εσύ ούτε συγγνώµη θέλω από εσένα ούτε τίποτα. Εγώ όταν
τελειώσει η θητεία µου µε το καλό, όποτε τελειώσει, θα κάνω
απολογισµό και µέσα στον απολογισµό του έργου µου θα απολογηθώ για τα σκάνδαλα µου, θα απολογηθώ για τη θωρακισµένη Μερσεντές του Βενιζέλου, που υποτίθεται ότι έχω, θα
απολογηθώ για τον δρόµο που υποτίθεται έγινε για µένα, θα απολογηθώ για το ένα εκατοµµύριο, που υποτίθεται πήρε η κόρη
µου. Δεν θα απολογηθώ όµως για τις συκοφαντίες που εσείς κάνετε στα παιδιά µου. Λοιπόν, ηρέµησε.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ: Πού το άκουσες αυτό; Άκουσες αυτό
από εµένα;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ (Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης
και Υπουργός Οικονοµίας και Ανάπτυξης): Ούτε αυτό το ξέρεις; Το τι έχει πει η συντρόφισσά σου η Ζαρούλια δεν το ξέρεις;
Εν πάση περιπτώσει είσαι ένας συκοφάντης φθηνός, που έρχεσαι στο Κοινοβούλιο να πεις αυτό το οποίο είπες, απλώς και
µόνο µπας και κάτσει, µπας και προκύψει κάποια βρώµα, κάποια
λάσπη. Εµένα, λοιπόν, η απάντησή µου είναι αυτή. Όταν τελειώσω, θα απολογηθώ και για τις Μερσεντές που υποτίθεται ότι
έχω και για τους δρόµους που υποτίθεται µου έγιναν και για όλα
τα θέµατα, όλες τις βρωµιές, τις οποίες και εσείς και ορισµένοι
άλλοι έχουνε γράψει στα έντυπά τους.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, ζητώ τον λόγο για
µισό λεπτό γιατί έγινε προσωπική αναφορά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Ορίστε, έχετε τον
λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ: Πρώτον, δεν αναφέρθηκα προσωπικά
σε τίποτα από όλα αυτά που ανέφερε ο κ. Αντιπρόεδρος.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Το δηµοσίευµα προσωπικό ήταν.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ: Ευθύς εξαρχής ήµουνα τόσο ξεκάθαρος, που δεν µπορεί κανείς µα κανείς, να µου καταλογίσει τίποτα
σχετικά µε το αν είχα εγώ πρόθεση να βρωµίσω κάποιον. Η βρωµιά δεν βρωµίζεται µε τίποτα. Ήθελα µία ξεκάθαρη απάντηση για
το αν αληθεύει ένα δηµοσίευµα, το οποίο δεν το έχω γράψει εγώ
και κατέθεσα και φωτογραφία. Αν νοµίζει ο κ. Αντιπρόεδρος ότι
µπορεί να καταφέρεται και να µιλάει για βρωµιά, όπως είπα και
πριν, τη βρωµιά δεν µπορείς να τη λερώσεις µε τίποτα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Λοιπόν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι τη
συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω δυτικά θεωρεία,
αφού ξεναγήθηκαν στην έκθεση της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για την ιστορία του κτηρίου και
τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής των Ελλήνων,
δεκατρείς µαθήτριες και µαθητές και δύο συνοδοί εκπαιδευτικοί
από το σχολείο της Ολλανδίας, από το σχολείο Theresialyceum
της Ολλανδίας.
Η Βουλή τους καλωσορίζει. Welcome!
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Τον λόγο έχει ο κ. Δηµήτριος Μάρδας από τον ΣΥΡΙΖΑ.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΔΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, κύριοι συνάδελφοι,
θα αναφερθώ στο άρθρο 30 του προς ψήφιση νόµου που αναφέρεται στα καύσιµα. Και θα µου επιτρέψετε πρώτα να κάνω κάποια σχόλια, τα οποία αναφέρονται στον εισηγητή του ΚΙΝΑΛ, ο
οποίος αναφέρθηκε σε καθυστερήσεις ως προς την εφαρµογή
ορισµένων µέτρων και εκεί δεν θα διαφωνήσω.
Όµως θα ήθελα να ρωτήσω το εξής: Θυµάστε πότε βγήκαν οι
πρώτες κοινές υπουργικές αποφάσεις του ν.3054/2002, και επίσης οι πρώτες κοινές υπουργικές αποφάσεις που αναφερόταν
στον ν.4012/2012, στον ν.4155/2013 και στον ν.4177/2013; Ανα-
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φέροµαι σε µία περίοδο από το 2002 έως το 2013. Οι πρώτες κοινές υπουργικές αποφάσεις, εφόσον αναφέρεστε σε καθυστερήσεις, δόθηκαν στις 16 Δεκεµβρίου του 2015 µετά από δεκατρία
χρόνια καθυστερήσεων.
Έρχοµαι στο συγκεκριµένο άρθρο, το οποίο επιδιώκει να κλειδώσει ακόµα περισσότερο αυτό το σύστηµα της διακίνησης των
καυσίµων. Όπως όλοι γνωρίζετε, είναι ένα δύσκολο ντοσιέ, όλοι
γνωρίζετε τις αντιστάσεις και όλοι γνωρίζετε τα προβλήµατα τα
οποία αντιµετωπίζονται, αλλά τουλάχιστον παρά τις όποιες καθυστερήσεις -που ορισµένες από αυτές ερµηνεύονται και από
τεχνικά προβλήµατα- υιοθετούνται µέτρα, τα οποία είναι προς τη
σωστή κατεύθυνση. Οπότε είναι δεκτές οι όποιες κριτικές για τις
όποιες καθυστερήσεις, αλλά κάποια ώρα όµως πρέπει να σηµειώνεται ότι τα µέτρα τα οποία υιοθετούνται, είναι προς τη σωστή
κατεύθυνση.
Και εδώ έχουµε, αν θέλετε, και κάποια άλλα µέτρα, τα οποία
αναφέρονται στο υγραέριο. Το υγραέριο δεν ανακαλύφθηκε το
2015, υπάρχει εδώ και αρκετό χρονικό διάστηµα. Όµως η πολιτική µε σκοπό την εποπτεία της διακίνησης των υγραερίου αρχίζει από το 2015 και µετά. Και εδώ έχουµε µία διαδικασία
ογκοµέτρησης η οποία υιοθετείται για πρώτη φορά και αυτή σε
συνδυασµό µε το άρθρο 71 του ν.4183/2018 και τρεις ΠΟΛ του
2018 ακόµα συνεχίζουν.
Όλη αυτή η διαδικασία επιδιώκει έτσι, ώστε να εποπτεύσει µε
καλύτερο τρόπο την αγορά και, πράγµατι, το πετυχαίνει. Και αναφέροµαι στο υγραέριο, το οποίο δεν είναι κάτι που άρχισε να χρησιµοποιείται στον χώρο της κίνησης τα τελευταία χρόνια, γιατί όλο
αυτό το χρονικό διάστηµα υπήρχε µία –αν θέλετε- φυγή εσόδων
από το δηµόσιο, καθώς ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στο υγραέριο κίνησης είναι 430 ευρώ ο τόνος, στο κίνησης είναι 60 ευρώ ο
τόνος. Όλοι γνωρίζαµε και γνωρίζουµε ότι το θέρµανσης χρησιµοποιείται για κίνησης. Και υπάρχει εδώ και πάρα πολλά χρόνια
µία απώλεια εσόδων του κράτους της τάξης των 370 ευρώ τον
τόνο συν το 24% ΦΠΑ, συνολικά 458,80 ευρώ ο τόνος.
Έρχοµαι να κάνω και µια τελευταία επισήµανση, αν θέλετε,
υπό µορφή µελέτης, και έχει σχέση µε τα πρόστιµα που επιβάλλονται όχι µόνο στα καύσιµα αλλά και σε κάθε χώρο όπου υπάρχει πολύ «µαύρο» χρήµα. Αυτοί εδώ οι χώροι είναι οι χώροι της
κάθε µορφής λαθρεµπορίου –καυσίµων, ποτών, τσιγάρων- όπως
επίσης και ο χώρος των ναρκωτικών. Εκεί όπου υπάρχει πολύ
«µαύρο» χρήµα, καλό θα είναι –αυτή είναι βέβαια µία προσέγγιση
προς µελέτη- τα πρόστιµα να είναι δεδοµένα, αµετάκλητα και να
µην υφίστανται διακυµάνσεις, σε ό,τι αφορά την επιβολή των
προστίµων. Ένα πρόστιµο, παραδείγµατος χάριν, για ένα οποιοδήποτε αδίκηµα συνδέεται µε την οποιαδήποτε παρατυπία που
έχει σχέση µε το λαθρεµπόριο καυσίµων, και είναι της τάξης των
10.000 ευρώ έως 100.000 ευρώ, καταλαβαίνετε ότι στο πλαίσιο
µιας δύσκολης αγοράς όπου υπάρχει πολύ «µαύρο» χρήµα, αυτό
το πρόστιµο από 10.000 έως 100.000 µπορεί πάντοτε να προσδιορίζεται στις 10.000 ευρώ είτε στο πλαίσιο κάποιων δικαστικών
αποφάσεων είτε στο πλαίσιο κάποιων αποφάσεων διοικητικών
οργάνων.
Ως εκ τούτου εκεί που διαπιστώνεται ότι υπάρχει δυνατότητα
ύπαρξης διαπλοκής ή χρήσης του όποιου «µαύρου» χρήµατος
προς σκοπό τον επηρεασµό των όποιων αποφάσεων, αµετάκλητα πρόστιµα κόβουν τις οποιεσδήποτε κρίσεις, οι οποίες θα
µπορούσαν να λειτουργήσουν υπέρ κάποιων που έχουν παρανοµήσει.
Εµείς έχουµε δουλέψει σε αυτό το θέµα. Και καταθέτω στη
Βουλή µία πρόταση, ως εισήγηση προς µελέτη, η οποία αναφέρεται στις παραβάσεις που προβλέπονται στον ν.3054/2002,
όπου το σύνολο αυτό το οποίο δίνεται και συνδέεται –επαναλαµβάνω- µε όρια προστίµων, το περιορίζουµε σε ένα άλλο σύνολο,
όπου δίνονται πάγια και αδιαπραγµάτευτα πρόστιµα, τα οποία
δεν µπορούν να αλλάξουν είτε στο πλαίσιο δικαστικών αποφάσεων είτε στο πλαίσιο οποιοδήποτε άλλων διοικητικών οργάνων.
Καταθέτω την πρόταση.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Δηµήτριος Μάρδας καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
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Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Κι εµείς ευχαριστούµε για την τήρηση του χρόνου τον κ. Μάρδα.
Η κ. Καφαντάρη έχει τον λόγο.
ΧΑΡΟΥΛΑ (ΧΑΡΑ) ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, η ίδρυση της Αναπτυξιακής Τράπεζας αποτελεί, πραγµατικά, ένα σηµαντικό γεγονός, ένα αίτηµα
του επιχειρηµατικού κόσµου και θα έλεγα ιδιαίτερα των µικροµεσαίων επιχειρήσεων εδώ και καιρό. Άλλωστε η χώρα µας είναι
η µόνη που δεν είχε Αναπτυξιακή Τράπεζα στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όντως καθυστέρησε η δηµιουργία της, όµως
εξαγγέλθηκε, εισάγεται το εν λόγω σχέδιο νόµου που συζητάµε
και είναι χαρακτηριστικό ότι ο επιχειρηµατικός κόσµος χαιρέτησε
αυτή την πρωτοβουλία, που φάνηκε και στη διαδικασία της επιτροπής εµπορίου, όπου είχαν προσκληθεί οι φορείς.
Μακριά, λοιπόν, από κακοδαιµονίες του παρελθόντος στο τραπεζικό σύστηµα η αναπτυξιακή τράπεζα προσπαθεί να καλύψει
κενά, που οι συστηµικές τράπεζες δεν µπορούν. Και, µάλιστα,
εδώ θα πούµε χαρακτηριστικά ότι δεν είναι σε ανταγωνισµό µε
τις εµπορικές τράπεζες, άλλωστε λειτουργεί συµπληρωµατικά.
Στόχος είναι η χρηµατοδότηση συνεταιρισµών, µικροµεσαίων
επιχειρήσεων, δηµόσιων φορέων, σύσταση, συµµετοχή και στήριξη νεοφυών επιχειρήσεων και όλα αυτά. Επίσης παρέχει συµβουλευτική στήριξη, τεχνογνωσία, εκπαίδευση στις επιχειρήσεις.
Το πολύ σηµαντικό είναι ότι µπορεί να λειτουργήσει, πραγµατικά, σαν πρεσβευτής της χώρας µας, εξασφαλίζοντας κάποιες
χρηµατοδοτήσεις από άλλους οργανισµούς εκτός της πατρίδας
µας. Παγκόσµια Τράπεζα, την EBRD και λοιπά. Εργαλεία της
αναπτυξιακής τράπεζας αποτελούν οι µικροπιστώσεις, οι εγγυήσεις, η συµµετοχή στο µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας.
Κύριοι και κυρίες Βουλευτές, µπήκαµε σε µία άλλη εποχή
πλέον. Βγήκαµε από τα µνηµόνια, περάσαµε δύσκολα τα τελευταία χρόνια. Όµως κάτι που δεν πρέπει να υποτιµάται, είναι ότι
οι ρυθµοί ανάπτυξης βαίνουν βελτιούµενοι. Τα ελληνικά δεκαετή
οµόλογα γίνονται ανάρπαστα, θα έλεγα. Και µάλιστα το
«BLOOMBERG» χθες σε ανακοίνωσή του ανέφερε ότι 2,5 δισεκατοµµύρια διεθνείς επενδυτές άρπαξαν –είπε χαρακτηριστικάτον προηγούµενο µήνα ελληνικά οµόλογα. Δυόµισι δισεκατοµµύρια διεθνείς επενδυτές, 2,5 δισεκατοµµύρια εννοώ όσον
αφορά το κεφάλαιο, για να µην παρεξηγούµαστε.
Το ελληνικό χρέος είναι περιζήτητο τελικά παγκοσµίως. Οι εξαγωγές έχουν αυξηθεί και τον προηγούµενο χρόνο σηµείωσαν
ρεκόρ. Φέτος υπολογίζεται άλλο ένα 10% περίπου αύξηση µέχρι
το τέλος του χρόνου σύµφωνα µε την Πρόεδρο του Συνδέσµου
Εξαγωγέων, ενώ πάλι θα επανέλθω στο πρακτορείο
«BLOOMBERG», σε µελέτη που συµµετείχαν οικονοµολόγοι σε
συγκεκριµένη έρευνα, όπου ανέφερε ότι είναι σηµαντική η ανάκαµψη του ΑΕΠ στην Ελλάδα. Ξεπέρασε την ανάκαµψη του ΑΕΠ
σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε 1,9 εµείς και 1,4 κατά
µέσο όρο η Ευρωζώνη. Η Ελλάδα είναι στη δέκατη θέση στις
χώρες της Ευρώπης. Όλα αυτά είναι ενδεικτικά και σηµαντικά
για την πορεία της ελληνικής οικονοµίας.
Έρχοµαι τώρα στο κεφάλαιο «επενδύσεις» που όλοι µιλάµε για
αυτό το συγκεκριµένο και όλοι πιστεύω εθνικά σκεπτόµενοι επιθυµούµε. Δεν είναι µικρό πράγµα ότι έκλεισε το 2018 µε περίπου
4 δισεκατοµµύρια άµεσες ξένες επενδύσεις κάτι λιγότερο από τα
4 δισεκατοµµύρια. Είναι πολύ σηµαντικό για έναν επενδυτή, για
το επενδυτικό περιβάλλον, να υπάρχει µία σταθερότητα στη χώρα,
και εδώ θα απευθυνθώ στους συναδέλφους της Αντιπολίτευσης.
Παραλάβαµε µία χώρα το 2015 σε κατάσταση χρεοκοπίας και
κανείς δεν πρέπει να το ξεχνά αυτό, χρεοκοπία που εσείς η Νέα
Δηµοκρατία και το ΠΑΣΟΚ φέρατε στη χώρα. Παραλάβαµε µία
χώρα µε κατεστραµµένη την παραγωγική της βάση και τώρα είµαστε στη φάση να αρχίσουµε να χτίζουµε από την αρχή σε νέες
βάσεις, βέβαια, µε ένα νέο µοντέλο ανάπτυξης, υγιές, βιώσιµο,
ένα νέο σύστηµα, λοιπόν, που θα είναι πάντα στην πορεία και θα
ακολουθεί τις αρχές της βιώσιµης ανάπτυξης για το 2030 που
έθεσε ο ΟΗΕ, µε ιδιαίτερη σηµασία τη διάσταση της κλιµατικής
αλλαγής που πρέπει να είναι αναπόσπαστα δεµένη µε το µοντέλο
ανάπτυξης.
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Τώρα, βέβαια, βλέπω ότι αποχώρησε από την Αίθουσα ένας
Βουλευτής που ήταν εδώ της Νέας Δηµοκρατίας. Πιστεύω τουλάχιστον κάποιοι µε ακούν. Ίσως ενοχλούν αυτά τα οποία λέµε.
Μιλάτε για τη φορολογία. Η Ελλάδα είναι εικοστή τέταρτη στις
ενενήντα χώρες του ΟΟΣΑ σε σχέση µε τους φόρους. Ξέρετε,
όµως, κύριοι της Αντιπολίτευσης, ο επενδυτής πρώτα από όλα
αυτό που κοιτάζει, εκτός από το θέµα της σταθερότητας ως
χώρα, είναι οι όροι, οι προϋποθέσεις, είναι το περιβάλλον το
επενδυτικό, είναι το σταθερό φορολογικό σύστηµα, η ύπαρξη
χωροταξικού, οι σαφείς χρήσεις γης, τα κτηµατολόγια, οι δασικοί
χάρτες, οι οριοθετηµένοι αρχαιολογικοί χώροι. Τόσες δεκαετίες
Νέα Δηµοκρατία και ΠΑΣΟΚ τι έκαναν σε όλα αυτά τα πράγµατα;
Είµαστε εµείς τώρα που προσπαθούµε. Ολοκληρώνονται οι
δασικοί χάρτες, το κτηµατολόγιο προχωρεί. Βάζω ένα ερώτηµα:
Μήπως αυτή η αναρχία, η έλλειψη κανόνων, ορίων, εξυπηρετούσαν τη δεκαετία συγκεκριµένα συµφέροντα; Μήπως δεν ήταν τυχαίο το ότι δεν υπήρχαν αυτοί οι κανόνες;
Όταν µιλάµε, λοιπόν, για επενδύσεις, σηµαντικό είναι οι µεγάλες στρατηγικές επενδύσεις, και το εν λόγω νοµοσχέδιο έχει ένα
σηµαντικό κεφάλαιο για αυτό. Μεγάλες επενδύσεις, όµως, δεν
είναι µόνον ο τουρισµός, δεν είναι τα µεγάλα malls, δεν είναι
αυτό το µοντέλο µόνο µεγάλες επενδύσεις. Σηµασία έχει η ενίσχυση της παραγωγικής βάσης της χώρας, η παραγωγική της
ανασυγκρότηση, η βιοµηχανία, η µεταποίηση. Ήδη τα στοιχεία
δείχνουν ακόµα και στον τοµέα της βιοµηχανίας τον τελευταίο
χρόνο –και αυτό συνεχίζεται- την αύξηση της βιοµηχανικής παραγωγής.
Στο κεφάλαιο περί στρατηγικών επενδύσεων σαφώς υπήρχαν
αστοχίες στον προηγούµενο νόµο του 2010. Δεν είναι τυχαίο ότι
µόνο δεκαπέντε σχέδια στον νόµο του 2010 έχουν ενταχθεί και
κανένα δεν έχει υλοποιηθεί. Βασικό χαρακτηριστικό αυτού του
νόµου και της πορείας, όσον αφορά τις επενδύσεις, ο µη έλεγχος
της χαρακτηρισµένης επένδυσης ως στρατηγικής προς υλοποίηση των όρων έγκρισης. Αυτό είναι πολύ σηµαντικό.
(Στο σηµείο αυτό χτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Μισό λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
Με το εν λόγω σχέδιο νόµου εισάγονται καινοτοµίες, δίνονται
κίνητρα, ταχεία αδειοδότηση, σταθερό φορολογικό συντελεστή,
επιδότηση µισθολογικού κόστους ΕΣΧΑΣΕ, διαδικασία διαιτησίας
και πολλά άλλα.
Εσείς, όµως, κύριοι της Αντιπολίτευσης -και µε αυτό κλείνωζείτε µέσα στο παραµύθι σας. Συνεχίζετε την καταστροφολογία,
τη διαστρέβλωση και επιτρέψτε µου και τη δυσφήµιση της χώρας
και της πατρίδας µερικές φορές µε όλα αυτά, γιατί φοβάστε γιατί
χάσατε το παιχνίδι. Συνεχώς σε όλα πέφτετε έξω. Από τις αξιολογήσεις που δεν θα κλείσουν, από την έξοδο από τα µνηµόνια,
από τις συντάξεις που δεν κόπηκαν, την έξοδο της χώρας στις
αγορές και λοιπά.
Το θράσος που χαρακτηρίζει τα κόµµατα της Αντιπολίτευσης
είναι σηµαντικό, ειδικά αυτά τα οποία κυβέρνησαν επί δεκαετίες
και έφεραν τη χώρα εδώ που την έχουν φέρει και τώρα προσπαθεί να ανακάµψει.
Κλείνω µε το εξής: Κύριοι της Αντιπολίτευσης, η θρασύτητα
είναι η µάσκα του φόβου.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, µπορώ
να κάνω µια ερώτηση;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Σε ποιον;
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Στους Υπουργούς. Κατατέθηκαν µερικές νοµοτεχνικές βελτιώσεις, και θέλω να ρωτήσω κάτι πάνω σε αυτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Ορίστε, έχετε τον
λόγο.
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Υπουργέ, στο
άρθρο 41 -για αυτό δεν µπορώ να σας καταλάβω- γράφατε στο
νοµοσχέδιο, πρώτον, ότι απευθύνεται στο ηλεκτρονικό εµπόριο,
γιατί είναι για τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνίας και
τώρα βγάζετε το ηλεκτρονικό εµπόριο και λέτε «δηµιουργική βιοµηχανία». Τι είναι η δηµιουργική βιοµηχανία;

6350

Δεύτερον, εδώ γράφατε «εφόσον απασχολούν έναν εργαζόµενο», και τώρα βάζετε «τουλάχιστον αν το µισθολογικό κόστος
ανέρχεται σε 30.000 ευρώ ετησίως».
Και τρίτον, στο άρθρο 2 µειώνετε από 10.000 σε 6.000. Τι είναι
αυτό που άλλαξε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Ωραία.
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Θέλω να µας απαντήσει
κάποιος.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Ειπώθηκαν τα ερωτήµατα, θα έρθει ο Υπουργός να σας απαντήσει.
Ο κ. Παπαδόπουλος από τον ΣΥΡΙΖΑ έχει τον λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Πραγµατικά σήµερα συζητάµε την ίδρυση της Αναπτυξιακής
Τράπεζας, αναγκαίο εργαλείο για την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας µας. Εγώ θα ήθελα να σταθώ στον πρωτογενή
τοµέα. Μετά από το ξεπούληµα της Αγροτικής Τράπεζας ο αγροτικός τοµέας δεν είχε ένα εργαλείο, για να µπορέσει να έχει την
απρόσκοπτη χρηµατοδότηση του.
Εδώ βλέπουµε ανθρώπους αυτή τη στιγµή, να καταδικάζουν ή
να µην ψηφίζουν αυτά τα νοµοσχέδια και να έχουν ψηφίσει την
κατάργηση και το ξεπούληµα της Αγροτικής Τράπεζας.
Νοµίζω ότι ο Υπουργός έκανε δεκτά αρκετά αιτήµατα και αναφέρει ότι σε αυτό το νοµοσχέδιο, στην τράπεζα αυτή, θα έχει
αναπτυξιακό χαρακτήρα και ο αγροτικός τοµέας. Είναι πάρα
πολύ σηµαντικό ότι µπαίνει µέσα σε αυτόν τον σχεδιασµό ο
αγροτικός πρωτογενής και κτηνοτροφικός τοµέας, για να µπορέσει να έχει µία απρόσκοπτη χρηµατοδότηση.
Θα ήθελα, κύριε Υπουργέ, να σας πω ότι αυτά τα δάνεια είναι
πάρα πολύ σηµαντικά για εµάς τους αγρότες για δύο κυρίως λόγους: Πρώτον, διότι θα έχει ρευστότητα ο αγρότης παραγωγός,
ο οποίος θα µπορεί να προµηθεύεται τα εφόδιά του και δεύτερον, µε αυτόν τον τρόπο, έχοντας τη ρευστότητα, θα µπορεί να
πετυχαίνει καλύτερες τιµές στα αγροτικά του προϊόντα.
Έχουµε κι άλλα χρηµατοδοτικά εργαλεία, όπως είναι η Κάρτα
του Αγρότη. Πιστεύω, όµως, ότι αυτή δεν φτάνει, διότι πολλές
φορές η µεγάλη πλειοψηφία των αγροτών έχει πολύ χαµηλά
τσεκ, τα οποία δεν επαρκούν για να µπορέσουν να χρηµατοδοτήσουν την εργασία που χρειάζεται.
Θα πρότεινα, µε κάποιο τρόπο, στην πορεία δηµιουργώντας
αυτή την τράπεζα, να φτιαχτεί ένα εργαλείο ειδικά για τα καλλιεργητικά δάνεια και εφόδια των αγροτών όπως ήταν παλιά, να
υπάρχουν, δηλαδή, δάνεια τα οποία θα είναι περίπου -ένα ενδεικτικό νούµερο θα αναφέρω- 100 ευρώ το στρέµµα που θα µπορεί
να τα χρησιµοποιεί ο αγρότης, κυρίως για να αγοράσει τα εφόδιά
του και να καλλιεργήσει.
Με αυτόν τον τρόπο ο αγρότης δεν θα είναι έρµαιο των εµπόρων των εφοδίων και των βιοµηχανιών οι οποίες µπήκαν σε αυτό
το παιχνίδι, και µέχρι τώρα εξακολουθούν να δίνουν εφόδια
στους αγρότες µε το να τους δεσµεύουν και υποχρεωτικά να πηγαίνει η παραγωγή σε αυτούς. Νοµίζω ότι µε τον τρόπο αυτό θα
εξορθολογιστεί και η εµπορία των αγροτικών προϊόντων.
Θα ήθελα, επίσης, στην πορεία υλοποίησης της Αναπτυξιακής
Τράπεζας να τη δούµε να παίρνει σάρκα και οστά, οπότε να
έχουµε και ένα αποτέλεσµα, µιας και λέγαµε αυτά τα χρόνια ότι
χρειαζόµαστε ένα τέτοιο εργαλείο για την ανάπτυξη. Βέβαια δεν
θα είναι η Αγροτική Τράπεζα όπως τη γνωρίζαµε παλιά. Θα είναι,
όµως, µία τράπεζα η οποία θα βοηθήσει τον αγροτικό τοµέα.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Βαρεµένος): Κι εµείς ευχαριστούµε, κύριε Παπαδόπουλε. Ήσασταν και φειδωλός στον
χρόνο.
Τον λόγο έχει ο κ. Άδωνις Γεωργιάδης.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Δεν θα ασχοληθώ καθόλου µε το νοµοσχέδιο. Ούτως ή άλλως
ούτε αναπτυξιακή ούτε τράπεζα είναι. Δεν αξίζει τον κόπο να
ασχοληθούµε περισσότερο. Κάνετε µία ρύθµιση πολύ καθυστερηµένη και πολύ µικρή.
Θα µιλήσω για την τροπολογία πάνω στο νοµοσχέδιο, κύριοι
συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί πάντα απολαµβάνω το ηθικό πλε-
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ονέκτηµα της Αριστεράς. Έχουµε πήξει στο ηθικό πλεονέκτηµα.
Κύριε Μάρδα –εσείς που είστε πάρα πολύ ευαίσθητος-, ας
υποτεθεί ότι είχαµε πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη και
είχαµε µία σύµβαση που έχει υπογράψει µία εταιρεία µε το ελληνικό δηµόσιο, βάσει της οποίας ήταν υποχρεωµένη να δίνει
2.200.000 ευρώ τον χρόνο για τα επόµενα είκοσι χρόνια, και για
τους «χ» λόγους η εταιρεία του κ. Μαρινάκη δεν κατάφερε να
πληρώσει αυτό το τίµηµα. Και αντί το ελληνικό δηµόσιο να πάει
στα δικαστήρια να διεκδικήσει τα χρωστούµενα και να γίνει εκτέλεση στην περιουσία του κ. Μαρινάκη, που, δόξα τω Θεώ, καλύπτει το µίσθωµα αυτό το οποίο χρωστάει, να έρχεται στη Βουλή
ο Κυριάκος Μητσοτάκης ως πρωθυπουργός και να νοµοθετεί µε
το εξής: Να παραιτείται το δηµόσιο από το δικαίωµά του να πάει
στα δικαστήρια για την εικοσαετή σύµβαση, να µειώνεται το τίµηµα από τα 2.200.000 ευρώ τον χρόνο στις 200.000 ευρώ τον
χρόνο, να προστίθενται ευνοϊκές φορολογικές ρυθµίσεις είτε ως
προς τον συµψηφισµό των ζηµιών είτε ως προς τον συµψηφισµό
των εξόδων που θα κάνει, για να φτιάξει τις εγκαταστάσεις που
δεν προβλέπονταν στην αρχική σύµβαση, να χάριζε δηλαδή στον
Μαρινάκη grosso modo καµµιά σαρανταριά εκατοµµύρια.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει η Γ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ)
Αναρωτιέµαι, λοιπόν: Τι θα έλεγε ο κ. Ξυδάκης από κάτω για
την κυβέρνηση Μαρινάκη του Κυριάκου Μητσοτάκη;
Μόνο που, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εδώ ο επενδυτής δεν
λέγεται Μαρινάκης αλλά ΟΠΑΠ και έχει και Έλληνες, όπως ξέρετε, µετόχους. Και τώρα ξαφνικά ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας και η πρώτη φορά Αριστερά, εσείς οι συνάδελφοι του
ΣΥΡΙΖΑ, το δώρο των 40 εκατοµµυρίων το καταπίνετε αµάσητο.
Πάµε να δούµε τώρα σε τι συνίσταται το δώρο, για να µη λέτε
πάλι ότι αυτά τα λέει ο Γεωργιάδης.
Διαβάζω, λοιπόν, από την αιτιολογική έκθεση: «Είχαµε µία σύµβαση για χρονική διάρκεια είκοσι ετών». Μάλιστα. Στη δεύτερη
παράγραφο λέει: «Δεν κατέστη δυνατή η αποφυγή των ζηµιογόνων αποτελεσµάτων».
Ένα λεπτό! Έγινε ένας διαγωνισµός. Τον διαγωνισµό τον κέρδισε µία εταιρεία. Θα µπορούσε να τον είχε κερδίσει µία άλλη
εταιρεία. Αυτή η εταιρεία µέτρησε το ρίσκο της και είπε «θα δίνω
2.200.000 ευρώ τον χρόνο και θα κάνω αυτά τα έξοδα για να
φτιάξω τις εγκαταστάσεις» και έφτιαξε ένα συµβόλαιο µε το ελληνικό δηµόσιο δεσµευτικό. Για τους «χ» λόγους -εγώ θα το
δεχτώ- οι υπολογισµοί της εταιρείας ήταν λανθασµένοι.
Συγγνώµη τους λανθασµένους υπολογισµούς, κύριε Ξυδάκη,
της ιδιωτικής εταιρείας θα τους πληρώσει το ελληνικό δηµόσιο
και µάλιστα µε την ψήφο του ΣΥΡΙΖΑ; Έλα, Χριστέ και Παναγιά!
Μάκη αν είχαµε υπογράψει εµείς για την «NOVARTIS» κάτι τέτοιο, θα µας είχαν πάει κατευθείαν στον Κορυδαλλό! Ο Βαξεβάνης αντί για πενήντα πρωτοσέλιδα θα µου είχε κάνει πεντακόσια!
Τώρα, όµως, που είναι η πρώτη φορά Αριστερά, ακούστε τι
ωραία που το κάνουν. Θα το διαβάσω για να το καταλάβει ο κόσµος. Ακούστε πώς θα µπουν φυλακή. Και να ξέρετε, κύριοι
Υπουργοί, ότι βεβαίως η ψήφος της Βουλής όπως έχει κριθεί από
το Συµβούλιο της Επικρατείας, εάν δεν προέρχεται εκ κανονιστικής πράξεως, δεν απαλλάσσει των ποινικών ευθυνών του Υπουργού. Και µιας και ακούσαµε και τον κ. Τσίπρα χθες στον κ.
Χατζηνικολάου, να λέει ότι είστε διάτρητοι για κάθε έλεγχο –µε
αυτά τα περίεργα «τύπου Φατσέα» ελληνικά- κύριε Ξυδάκη, που
εσάς όντως σας αρέσουν τα ελληνικά, να σας διαβάσω, λοιπόν,
τι ψηφίζετε.
Ακούστε. Και απευθύνοµαι στον ελληνικό λαό. Με την παράγραφο 3 διαγράφεται το έβδοµο εδάφιο της παραγράφου 1 του
άρθρου 4 της σύµβασης µίσθωσης, που ορίζει ότι το µίσθωµα
θα παραµένει ανεπηρέαστο κατά τη διάρκεια της συµβατικής
διάρκειας µίσθωσης του ακινήτου.
Ακούστε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τι ψηφίζετε! Εσείς οι
του ΣΥΡΙΖΑ το 2015 έχετε ψηφίσει έναν νόµο. Στον νόµο έχει δεσµευτεί ο επενδυτής ότι εγγυάται το σύνολο των είκοσι ετών και
δεν µπορεί να διεκδικήσει µείωση του µισθώµατος. Αυτό το έχει
υπογράψει ο επενδυτής ήδη. Το έχετε κάνει νόµο του ελληνικού
κράτους.
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Βάσει αυτού, αν πάτε τον επενδυτή που τώρα λέει ότι δεν πληρώνει στο δικαστήριο, του παίρνετε το σύνολο του ποσού των
είκοσι ετών. Αντί να κάνετε αυτό, φέρνετε αυτό που φέρνετε στη
Βουλή! Θα σας το ξαναδιαβάσω. Εγώ –στον λόγο µου!- αν µου
το ζητούσαν να το φέρω ως Υπουργός θα τους έλεγα: «Πηγαίνετε µόνοι σας στη φυλακή. Μην πάµε παρέα».
Το ξαναδιαβάζω: «Με την παράγραφο 3 διαγράφεται το
έβδοµο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 4 της σύµβασης
µίσθωσης, που ορίζει ότι το µίσθωµα θα παραµένει ανεπηρέαστο
κατά τη διάρκεια της συµβατικής διάρκειας µίσθωσης του ακινήτου». Παραιτείται, δηλαδή, το δηµόσιο από το δικαίωµα του το
εκ του νόµου! Στη συνέχεια βάζετε τον εκτιµητή, ο οποίος –λέειθα πρέπει να κοιτάξει τα διάφορα στοιχεία της αγοράς.
Με συγχωρείτε, όταν ο επενδυτής µπήκε στον διαγωνισµό, δεν
έβαλε έναν εκτιµητή για να του πει ποιο είναι το εύλογο τίµηµα;
Δηλαδή αυτός ο φοβερός επενδυτής, ο ΟΠΑΠ και ο Έλληνας
συµµέτοχός του, έβαλε τα λεφτά του και υπέγραψε το συµβόλαιο και πήρε το διαγωνισµό, χωρίς να έχει βάλει έναν εκτιµητή
που να του λέει ότι αυτό το µίσθωµα που έχει συµφωνήσει είναι
πολύ µεγάλο;
Προσέξτε και το ακόµα καλύτερο τώρα! Αν υποτεθεί ότι άλλαξαν επί τα χείρω οι συνθήκες της αγοράς, αυτό είναι πολύ περίεργο, διότι αυτή τη σύµβαση την υπέγραψαν το 2015 και τώρα
είµαστε στο 2019. Εσείς µας λέτε ότι η οικονοµία πηγαίνει περίφηµα και έχετε µεγάλο success story. Άρα αν υποτεθεί ότι έχουν
αλλάξει οι συνθήκες της αγοράς, θα είχαν αλλάξει µόνο προς τα
επάνω και όχι προς τα κάτω, σε σχέση µε το 2015, και µάλιστα
πολύ προς τα κάτω όπως κάνετε εδώ.
Άρα συγκεφαλαιώνοντας και χωρίς να έχει απαντήσει καθόλου
ο κύριος Υπουργός στο µείζον, θέλω να ρωτήσω, τι θα γινόταν
εάν στον αρχικό διαγωνισµό αντί να βάζατε 2.200.000 ευρώ τον
χρόνο, βάζατε 200.000 ευρώ τον χρόνο και αντί να βάζατε ότι θα
πληρώνει κανονικά τις ενδεχόµενες ζηµίες ο επενδυτής, βάζατε
να συµψηφίζονται οι ζηµίες του µε µία εταιρεία που έχει ενεργητικό. Δηλαδή τι κάνατε; Η µία εταιρεία του επενδυτή, ο ΟΠΑΠ εν
προκειµένω, έχει κέρδη και πρέπει να πληρώσει στο ελληνικό δηµόσιο ένα «χι» ποσό. Τώρα του λέτε: «Ό,τι ζηµίες παθαίνεις στην
εταιρεία που έχεις θα τις συµψηφίζεις µε τον ΟΠΑΠ». Άρα, ποιος
πληρώνει τα λεφτά αυτά; Τα πληρώνει ο Έλληνας φορολογούµενος! Διότι τα λεφτά αυτά φεύγουν από τον φόρο που θα πλήρωνε στο ελληνικό δηµόσιο.
Άρα, του κάνετε –πρόσεξε- πόσα δώρα. Δώρο ένα: Παραιτείται
το δηµόσιο από το δικαίωµά του να πάει στα δικαστήρια και να
πάρει όλο το ποσό. Δώρο δύο: Του λένε να συµψηφίζει και άρα
να κερδίσει όλες τις ζηµίες µε το να µην πληρώσει φόρο στο ελληνικό δηµόσιο. Δώρο τρία: Προστίθεται παράγραφος που ότι
τώρα µπορεί να συµψηφίζει και τα έργα που κάνει στον ιππόδροµο και να τα βγάζει από το τίµηµα. Δηλαδή, προσέξτε, θα
φτιάχνει έναν τοίχο, θα πηγαίνει ένα τιµολόγιο και τον τοίχο που
θα βάφει θα τον πληρώνει ο Έλληνας φορολογούµενος, όχι ο
επενδυτής.
Βρε παιδιά, συγγνώµη, δεν γράφετε έναν νόµο: «Θέλουµε να
σας χαρίσουµε 40 εκατοµµύρια», µε υπογραφή φαρδιά-πλατιά
«πρώτη φορά Αριστερά» από κάτω, γιατί έτσι γουστάρουµε, να
τελειώνουµε; Γιατί µας µπερδεύετε µε διάφορους νόµους και αιτιολογικές εκθέσεις και τέτοια;
Λοιπόν, ακούστε, επειδή είστε πράγµατι διάτρητοι και ανοιχτοί
και Πετσίτηδες και από όλα, δεν θέλω κανένας από σας να έχει
την ψευδαίσθηση ότι οτιδήποτε από όλα αυτά τα σκανδαλώδη
και ερεβώδη που κάνετε διαλανθάνει της προσοχής µας. Τα παρακολουθούµε όλα και όποιος βάζει υπογραφή σε τέτοια θα πάει
φυλακή, για να είµαστε συνεννοηµένοι. Αυτό είναι καραµπινάτη
απιστία κατά του ελληνικού δηµοσίου και τα υπόλοιπα είναι ερευνητέα. Πάντως ως προς την απιστία για το άρθρο που διάβασα,
δεν τίθεται η παραµικρή αµφιβολία. Θα σας το εξηγήσει ο φίλος
σας, ο κ. Βαξεβάνης.
Να είστε καλά.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα
ότι τη συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω δυτικά θεω-
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ρεία, αφού προηγουµένως ξεναγήθηκαν στην έκθεση της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» και ενηµερώθηκαν για την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της
Βουλής, τριάντα δύο µαθήτριες και οι µαθητές και δύο συνοδοίεκπαιδευτικοί από το Πρότυπο Πειραµατικό Γυµνάσιο Πανεπιστηµίου Πατρών.
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
Ολοκληρώθηκε ο κατάλογος των οµιλητών και θα περάσουµε
στους Κοινοβουλευτικούς Εκπροσώπους που δεν έχουν πάρει
τον λόγο.
Ο κ. Ξυδάκης έχει τον λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΞΥΔΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Με το σηµερινό νοµοσχέδιο για την Αναπτυξιακή Τράπεζα
προστίθεται µία ακόµη πράξη, ένα ακόµα έργο, σ’ ένα πολύ µεγάλο έργο, το οποίο, µαζί µε τη διάσωση της ελληνικής οικονοµίας και της ελληνικής κοινωνίας στα χρόνια του µνηµονίου,
ανέλαβε η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, το έργο µιας αναγέννησης της
ελληνικής οικονοµίας και ενός νέου προσανατολισµού. Είναι
έργο για εκσυγχρονισµό και εκδηµοκρατισµό της διοίκησης, εκσυγχρονισµό του πλαισίου για την οικονοµία και τις βάσεις για
µια νέα στοχοθεσία, για µια νέα τοποθέτηση της ελληνικής οικονοµίας στον παγκόσµιο καταµερισµό.
Η ελληνική οικονοµία βρέθηκε ανυπεράσπιστη και αδύναµη,
ανοχύρωτη στη θύελλα του 2008. Το 2010 συνετρίβη υπό το
βάρος των διεθνών προβληµάτων και από την έλλειψη της δικής
της προπαρασκευής. Επί δεκαετίες η ελληνική οικονοµία στηρίχθηκε σε αυτό το τρίγωνο της διαπλοκής το οποίο περιγράφηκε
ως: τράπεζες, εκτελεστική εξουσία και µίντια. Έχει καταγραφεί
και περιγραφεί και αναλυθεί σε βιβλία ακαδηµαϊκών και σε βιβλία
πολιτικών.
Έχει, επίσης, καταγραφεί και αναγνωριστεί και από πολιτικές
δυνάµεις ότι έχουµε µια οικονοµία που το 2019 δεν γνωρίζει ακριβώς ποια προστιθέµενη αξία παράγει η οικονοµική της δραστηριότητα. Δεν µπορείς να κρέµεσαι µόνο στον τουρισµό. Δεν
µπορείς να κρέµεσαι µόνο σε κάποιες υπηρεσίες, οι οποίες µετακινούνται εδώ και εκεί στο διεθνές περιβάλλον. Πρέπει να αποκτήσεις έναν σκελετό.
Είναι µεγάλα ερωτήµατα, τα οποία καλείται να απαντήσει όλη
η ελληνική κοινωνία µε πρώτη και πιο υπεύθυνη, µε πιο βαριά ευθύνη, την πολιτική τάξη, αλλά και την ακαδηµαϊκή κοινότητα και
τους επιστήµονες και τους δηµοσιολογούντες και όλους τους
µεγάλους πολιτικούς οργανισµούς.
Εδώ ακούµε ένα τραγούδι, ένα µονότονο άσµα από την Αξιωµατική Αντιπολίτευση ότι η Αριστερά και ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ιδεοληψία
εναντίον των επενδύσεων. Πρόκειται περί τραγουδιών άνευ στοιχείων, άνευ προσφυγής σε ό,τι δίνουν και οι ελληνικοί οργανισµοί
που µετρούν τις επιδόσεις της ελληνικής οικονοµίας και τα θεµελιώδη µεγέθη και ακόµη και τα στοιχεία που δίνουν και τις εικόνες που παρουσιάζουν οι διεθνείς οργανισµοί και τα διεθνή
ινστιτούτα.
Γνωρίζουµε ότι για να προσελκυστούν επενδύσεις, γιατί αυτή
είναι η καραµέλα µόνο της Νέας Δηµοκρατίας -ο κ. Δένδιας σήµερα προσέθεσε και µια άλλη, αναγνώρισε την ανάγκη ενός κρατικού σχεδιασµού- χρειάζονται σταθεροί κανόνες και σταθερό
πλαίσιο και νοµίζω πως σε αυτήν την κατεύθυνση αναγνωρίζουν
όλοι ότι έχουν γίνει βήµατα. Χρειάζεται ένα σταθερό πλαίσιο χωροταξικού σχεδιασµού, να ξέρει ο άλλος πού θα χτίσει, πού θα
επενδύσει, πώς θα λειτουργήσει.
Σε αυτό η Κυβέρνηση µέσα στην κρίση έκανε πολλά βήµατα.
Θέσπισε τους δασικούς χάρτες. Προχωρεί το Κτηµατολόγιο µε
γοργά βήµατα. Χωροθετεί πού θα γίνουν οικονοµικές δράσεις
και µε ποιους όρους. Προχώρησε µε γοργά βήµατα το δίκαιο των
εταιρειών. Παρουσιάζει σήµερα το νοµοσχέδιο για την Αναπτυξιακή Τράπεζα. Και πανθοµολογουµένως από τους διεθνείς παρατηρητές, έχει σταθεροποιήσει τη µεγάλη εικόνα της χώρας,
τη δηµοσιονοµική και την πιστοληπτική της ικανότητα, µε αποτέλεσµα να µπορεί να διεκδικεί έξοδο από τα ακριβά δάνεια του
Διεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου, να έχει σταθεροποιήσει την
οµολογιακή του αγορά το ελληνικό κράτος και να ανοίγει τον
δρόµο για αναβάθµιση της πιστοληπτικής ικανότητας και άρα
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αναβάθµιση και των τραπεζών και των ελληνικών επιχειρήσεων,
για να µπορούν να βρουν ευκολότερους δρόµους στις χρηµαταγορές.
Μένει µια µεγάλη φορολογική µεταρρύθµιση, που µπορεί να
την κάνει µόνο η Κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, και µένει και µια µεταρρύθµιση που χρειάζεται χρόνο και συναπόφαση από πολλές πολιτικές δυνάµεις για µια ουσιαστική βελτίωση της λειτουργίας
της δικαιοσύνης, η οποία επηρεάζει την οικονοµική λειτουργία,
κυρίως στα διοικητικά δικαστήρια.
Οι αριθµοί, τα στοιχεία και η συνολική εικόνα το 2019 δείχνουν
τι πέτυχε αυτή η Κυβέρνηση, µαζί µε την έξοδο από τα µνηµόνια,
στο να φτιάξει όρους και προϋποθέσεις για µια οικονοµική αναγέννηση, για µια ανασυγκρότηση οικονοµική.
Όταν για τις άµεσες ξένες επενδύσεις, όπως αναφέρθηκε καταλεπτώς η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης στη
διάρκεια των επιτροπών, έχουµε φθάσει σε υψηλό επίπεδο από
το 2006, όταν έχουν φθάσει τα 4 δισεκατοµµύρια ευρώ οι άµεσες
ξένες επενδύσεις, περίπου στο 2% του ΑΕΠ και όταν υπάρχει η
δυνατότητα, µε την πυροδότηση νέων χρηµατοδοτικών εργαλείων, να αυξηθούν και να φτάσουµε σε αυτό που λέµε «µέσο
όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης», η οποία δεν δέχθηκε βέβαια το
σοκ και την αποµείωση του ΑΕΠ και τη βύθιση στην πρωτοφανή
ύφεση, αυτά είναι τα στοιχεία τα οποία λαµβάνουν υπ’ όψιν τους
και οι ξένοι επενδυτές. Είναι και αυτά τα οποία πρέπει να καταλάβει ο Έλληνας πολίτης ότι αρχίζουν να επηρεάζουν τη δική του
οικονοµική ζωή στην καθηµερινότητα. Είναι αυτά τα στοιχεία τα
οποία δείχνουν ότι βρισκόµαστε στην αρχή ενός ενάρετου κύκλου.
Δυστυχώς, η Αξιωµατική Αντιπολίτευση κυρίως, η Δεξιά, η
οποία έχει πρωταγωνιστήσει στη στρεβλή ανάπτυξη σε όλη τη
µεταπολεµική Ελλάδα, σε ό,τι νοσηρό και ασθενές έµεινε και µας
οδήγησε στο ναυάγιο, δεν µπορεί να τα δει αυτά.
Αυτό το οποίο την οδηγεί είναι µόνο η λύσσα για επάνοδο στην
εξουσία και µέσω της εξουσίας η επίτευξη µιας στοιχειώδους συνοχής µεταξύ κάποιων που διατείνονται ότι είναι φιλελεύθεροι τουλάχιστον στα λόγια ή στη συµπεριφορά τους- και κάποιων οι
οποίοι ανενδοίαστα µπορούν να φλερτάρουν µε τα χυδαιότερα
ακροδεξιά στοιχεία, µε τα χυδαιότερα αντιδηµοκρατικά στοιχεία
που εµφιλοχωρούν στην ελληνική κοινωνία.
Όταν η Δεξιά µιλά για φαινόµενα ύποπτα ή για φαινόµενα διαφθοράς σε εµάς, θα πρέπει να απαντήσει στο τι απέγιναν –το ένα
είναι εν εξελίξει, το άλλο βρίσκεται ακόµη στο δικαστήριο- τα δύο
µεγαλύτερα σκάνδαλα των τελευταίων πολλών δεκαετιών, το
σκάνδαλο «SIEMENS» και το σκάνδαλο «NOVARTIS», το οποίο
είναι εν εξελίξει και ερευνάται, και πώς εµφανίστηκαν στην Ελλάδα. Και τα δύο ήρθαν από τις Ηνωµένες Πολιτείες. Εκεί έσκασαν, εκεί πρωτοήλθαν τα στοιχεία και έτσι ήρθαν στην Ελλάδα.
Καµµία ελληνική αρχή, καµµία πολιτική δύναµη, κανένας Έλληνας δικαστής -δεν είχε και τις δυνατότητες ίσως- δεν κινήθηκε
για να τα βρει.
Αυτά που είδαµε και για τα οποία αγόρευε προχθές εισαγγελέας για το σκάνδαλο «SIEMENS» είναι µια πρωτοφανής εισροή
µαύρου χρήµατος, πολιτικού χρήµατος. Εδίδοντο 15 εκατοµµύρια ευρώ τον χρόνο για δωροδοκίες και µίζες. Πάνω από 65 εκατοµµύρια έχουν διαπιστωθεί ότι εισέρευσαν σε ελληνικά πολιτικά
ταµεία για να κλείνουν δουλειές. Αυτή ήταν η ανάπτυξη η οποία
επιτυγχάνετο.
Απ’ όλη αυτήν την ιστορία, η οποία ταλάνισε επί δεκαετίες την
ελληνική οικονοµία και τον ελληνικό πολιτικό βίο, αυτοί που έδιδαν τα χρήµατα βρίσκονται στο απυρόβλητο. Ο κ. Χριστοφοράκος προστατεύεται λόγω της γερµανικής του υπηκοότητας από
το γερµανικό κράτος. Ο κ. Καραβέλας βρίσκεται µεταξύ Μοντεβιδέο και Μπουένος Άιρες ή δεν ξέρω σε ποιο άλλο θέρετρο της
Νοτίου Αµερικής.
Αυτοί που έλεγαν ότι δεν γνώριζαν τίποτε ήταν γραµµένοι στα
βιβλία των ραντεβού. Πόσες φορές συναντήθηκε, σε πόσες κοινωνικές και κατ’ ιδίαν συναντήσεις ο κ. Κυριάκος Μητσοτάκης,
νυν Αρχηγός Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, µε τον φυγόδικο κ.
Χριστοφοράκο; Πόσες φορές καταγεγραµµένα; Πόσους γνώριζαν;
Οι µόνοι οι οποίοι έχουν πληρώσει είναι ο κ. Μαντέλης και ο
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δικαζόµενος κ. Τσουκάτος. Όλοι οι άλλοι είναι αθώοι του αίµατος
και είναι σε θέση να ανεβαίνουν στις καρέκλες των προεκλογικών
καφενείων και να βγάζουν λογύδρια.
Το ίδιο έχει συµβεί µε τις συναντήσεις του κ. Φρουζή της «NOVARTIS», άλλου µεγάλου διεθνούς σκανδάλου εισαγόµενου από
τις Ηνωµένες Πολιτείες. Όλοι ηρνούντο ότι συνάντησαν και ότι
ήξεραν ποιος είναι ο Φρουζής και βγαίνουν όλα τα τεκµήρια,
όπως ραντεβού, συναντήσεις, αλληλογραφίες, οδηγίες, προετοιµασίες νοµοπαρασκευαστικής εργασίας και έτοιµες διατάξεις, οι
οποίες πήγαιναν σε υπουργικά γραφεία.
Μακάρι να µην ισχύουν. Μακάρι όλα αυτά τα τεκµήρια να αποδειχθούν στο ακροατήριο ανίσχυρα. Μακάρι για το πολιτικό σύστηµα, για την Κοινοβουλευτική Δηµοκρατία και µακάρι για τους
Έλληνες πολίτες, οι οποίοι δεν πιστεύουν πια σε αυτά που έγιναν
τις περασµένες δεκαετίες και ζητούν απόδοση δικαιοσύνης.
Σε ό,τι αφορά τώρα τις αιτιάσεις του κ. Βορίδη για την τροπολογία, έδωσε κάποιες πρώτες εξηγήσεις ο Υπουργός Οικονοµικών. Η πολιτική σε κάποιο σηµείο πρέπει να αποφασίζει αν
συνεχίζει µια οικονοµική δραστηριότητα ή καταπίπτει. Ο Υπουργός Οικονοµικών είναι στη διάθεσή µας. Έδωσε τις εξηγήσεις
του. Θα φανεί στην πορεία αν αξίζει να υπάρχει αυτή η οικονοµική δραστηριότητα και να συντηρούνται άνθρωποι ή αν, όπως
είπαν εδώ συνάδελφοι, είναι αξιόποινο και συνιστά απιστία.
Πάντως όσον αφορά αυτούς, οι οποίοι κραυγάζουν στα µικρόφωνα για να γράψουν το επτάλεπτο YouTube για τη σηµερινή
κατανάλωση δηµοσιότητας, ας θυµίζουµε σε όσους µας παρακολουθούν, σε όσους µας βλέπουν, ότι οι ίδιοι σε αυτό εδώ το
Βήµα της Βουλής έκαναν τη µια πίσω από την άλλη τις ερωτήσεις
υπέρ εµπόρων όπλων και τα αφεντικά τους, οι τότε Αρχηγοί κόµµατος, βρέθηκαν µε offshore και ακόµη διώκονται.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Ευχαριστούµε, κύριε Ξυδάκη, και για τον χρόνο.
Τον λόγο έχει ο κ. Κουτσούκος από τη Δηµοκρατική Συµπαράταξη.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όσο και να προσπάθησε ο κ. Ξυδάκης µε τον ήπιο λόγο του να δικαιολογήσει την πολιτική της
Κυβέρνησης, η αλήθεια και η πραγµατικότητα είναι µία, ότι βρισκόµαστε στη φάση αποδροµής αυτής της κυβερνητικής πλειοψηφίας και σε αυτήν τη φάση η Κυβέρνηση προσπαθεί να
κρυφτεί πίσω από γέφυρες, ψευδώνυµες προοδευτικές συµµαχίες και διακρίσεις, Ραγκούσηδες και Τζουµάκες. Αυτή είναι η
πραγµατικότητα.
Δεν είναι µόνο ότι προσπαθεί να κρυφτεί. Είναι ότι και ο κ. Τσίπρας, ο οποίος τους προσκάλεσε για να συνεργαστούν µαζί του,
τους προσβάλλει κιόλας. Δηλαδή, πρώτα τους χρησιµοποιεί και
µετά τους φτύνει.
Τον ρώτησε χθες το βράδυ ο κ. Χατζηνικολάου για τη διεύρυνση µε Υπουργούς του ΠΑΣΟΚ –ξέρετε, αυτούς που κατέστρεψαν τη χώρα, όπως λέει το αφήγηµα σας, τα σαράντα χρόνια που
κυβερνούν- και είπε: «Πρέπει να µετάνιωσαν».
Λέω, λοιπόν, εγώ και απευθύνοµαι δηµόσια τώρα και απευθύνοµαι στην κ. Ξενογιαννακοπούλου, Υπουργό του ΠΑΣΟΚ το
2010, τον κ. Ραγκούση, Γραµµατέα του κόµµατός µας και πρώτο
Υπουργό του Γιώργου Παπανδρέου, στον κ. Τζουµάκα, Υπουργό
των κυβερνήσεων Παπανδρέου και Σηµίτη, στον κ. Μπόλαρη,
Υπουργό των κυβερνήσεων Α. Παπανδρέου, στον κ. Μωραΐτη,
Υπουργό της κυβέρνησης Παπανδρέου και σε όλους αυτούς:
Μπορούν να έρθουν σε µια δηµόσια τοποθέτηση εδώ στο Βήµα
της Βουλής και να µας πουν σε τι µετάνιωσαν;
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Τον κ. Σπίρτζη ξεχάσατε.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Και τον κ. Σπίρτζη προφανώς, που
είχε επιτελικό ρόλο στο κόµµα µας, το οποίο είναι καταχρεωµένο
και ξέρει αυτός γιατί.
Να έλθουν, λοιπόν, εδώ και να µας πούνε ποια πράξη κυβερνητική από αυτές που έκαναν έχουν ανακαλέσει και σε τι µετάνιωσαν.
Και αυτό το λέω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, για να ανα-
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δείξω τα επιχειρήµατα της καταρρέουσας πλειοψηφίας, που από
τη µια µεριά λέει χοντρά ψέµατα και χαϊδεύει αυτιά και από την
άλλη κάνει τακτοποιήσεις και διευθετήσεις µε τα µεγάλα συµφέροντα και τους δανειστές, αυτούς δηλαδή που υπηρετεί η πολιτική της πενταετίας της, που είναι η πιο µακρόχρονη µνηµονιακή
Κυβέρνηση.
Ας χρησιµοποιήσω κάποια παραδείγµατα από αυτά που είπε
εχθές ο κ. Τσίπρας. Είπε ο κ. Τσίπρας χθες στο ερώτηµα του κ.
Χατζηνικολάου: «Όσο κυβερνούµε εµείς…» -λέει- «…δεν θα µειωθεί το αφορολόγητο». Προφανώς το αφορολόγητο, όπως το
έχει ψηφίσει η κυβερνητική πλειοψηφία, µειώνεται από την 1-12020 και είναι φανερό ότι την 1-1-2020 δεν θα είναι ο κ. Τσίπρας
Πρωθυπουργός, δεν θα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ Κυβέρνηση. Πετάει το
µπαλάκι στην επόµενη κυβέρνηση.
Προς επίρρωσιν των επιχειρηµάτων µου, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν έχω παρά να σας καταθέσω στα Πρακτικά την
απόφαση του Eurogroup στις 5-4-2019 όπου χαιρετίζει τη δήλωση της ελληνικής Κυβέρνησης -παρουσία του κ. Τσακαλώτου
έγινε αυτό- ότι θα επιµείνει στις φορολογικές µεταρρυθµίσεις,
µεταξύ των οποίων είναι η διεύρυνση της φορολογικής βάσης.
Την έχω στο αρχείο µου. Μην την αµφισβητήσει κανένας. Θα την
καταθέσω τώρα στα Πρακτικά µόλις κατέβω από το Βήµα.
Τι άλλο είπε ο κ. Τσίπρας χθες, όταν τον ρώτησαν αν από αυτό
που θεωρείται πλεόνασµα και προέρχεται από το αίµα του λαού,
την υπερβολική φορολογία και τις εισφορές, θα κάνει καινούργιες παροχές; Είπε ότι, ναι, θα έχουµε έναν δηµοσιονοµικό χώρο
και θα δούµε πώς θα τον χειριστούµε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δηµοσιονοµικός χώρος µε δέσµευση της Κυβέρνησης, που την επιβεβαιώνει καθηµερινά και
στο Eurogroup που αναφέρθηκα νωρίτερα, ότι το 3,5% θα έχει
καλώς µέχρι το 2022, δεν µπορεί να υπάρξει, γιατί αυτό σηµαίνει
έξι µε επτά δισεκατοµµύρια σε ετήσια βάση µε µια ανάπτυξη
αναιµική, που θα κυµαίνεται κάτω του 2%. Ο απλός Έλληνας πολίτης καταλαβαίνει όταν βγάζεις αυτό το πλεόνασµα από πού
βγαίνει όταν η ανάπτυξη είναι σε τόσο χαµηλούς ρυθµούς.
Διευθετήσεις έχουµε δει πάρα πολλές τον τελευταίο καιρό.
Ρώτησα το οικονοµικό επιτελείο της Κυβέρνησης, αλλά και το
Γραφείο Προϋπολογισµού της Βουλής, στη συζήτηση που κάναµε: Γιατί να µειώσουµε τον φόρο µετοχών από 15% σε 10%
που έκανε η αριστερή Κυβέρνηση; Προωθεί τις επενδύσεις των
µικροµεσαίων επιχειρήσεων; Δηµιουργεί θέσεις εργασίας; Αυτή
είναι η πολιτική που πρέπει να κάνουµε στη µείωση των φόρων
αν έχουµε έναν δηµοσιονοµικό χώρο ελεύθερο ή πρέπει να κάνουµε αυτό που έχει προτείνει, για παράδειγµα, το Κίνηµα Αλλαγής ότι για κάθε νέα θέση εργασίας στη µικροµεσαία επιχείρηση
απαλλάσσουµε κατά 50% παραπάνω τις δαπάνες µισθοδοσίας;
Είναι ένα απλό ερώτηµα.
Στο σηµερινό νοµοσχέδιο επιχείρησε η Κυβέρνηση να νοµιµοποιήσει ορισµένες παράνοµες δαπάνες των επενδυτικών νόµων.
Έγινε συζήτηση. Ο κ. Κωνσταντινόπουλος το ανέδειξε από την
αρχή αυτό το θέµα και ήταν βασικό σηµείο της εισήγησής του.
Η Νέα Δηµοκρατία δεν ξέρουµε, είτε δεν το είχε καταλάβει είτε
είχε άλλους λόγους. Χαιρόµαστε που συντάχθηκε µαζί µας και
ανάγκασε τον κ. Δραγασάκη να το πάρει πίσω.
Θέλω να επαναλάβω ότι εµείς δεν θέλουµε καµµία επιχείρηση
που λειτουργεί, καµµία επένδυση που έγινε, να κλείσει, αλλά θέλουµε να ξέρουµε ποιοι είναι αυτοί που παρανόµησαν και τι κόστος έχει για τον απλό Έλληνα πολίτη να συνεχίσει να
λειτουργεί, χωρίς να καταβάλλει το τίµηµα της παρανοµίας του.
Και όπως είπε ο κ. Δραγασάκης, αν το ξαναφέρει, εδώ είµαστε
για να συµβάλουµε στο να βρούµε µια τέτοια λύση.
Σε αυτό, επίσης, το νοµοσχέδιο υπήρχε και η ρύθµιση για τις
offshore. Σας λέει η Επιστηµονική Επιτροπή της Βουλής –αν τα
διαβάζετε- ότι αυτή η ρύθµιση του άρθρου 45 είναι ατελέσφορη,
διότι το θέµα το έχει λύσει το Συµβούλιο της Επικρατείας.
Να το κάνω λίγο πιο λιανά, γιατί µας ακούει και κόσµος: Η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ –αυτή που κατέστρεψε τον τόπο- µε τον
ν.3842/2010 έβαλε φόρο επί της αξίας του ακινήτου 15%, εφόσον
αυτός που το κατέχει δεν έχει ονοµατεπώνυµο.
Διότι ξέρετε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τι είχε συµβεί. Διάφοροι επώνυµοι που είχαν οικονοµική επιφάνεια, για να µην φο-
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ρολογούνται, να µην δηλώνεται η περιουσία τους στο «πόθεν
έσχες», αγόραζαν ακίνητα, κυρίως στα βόρεια προάστια, ή άλλα
που τα εκµεταλλεύονταν, στο όνοµα offshore εταιρειών. Και για
αυτό µπήκε αυτή η επαχθής φορολογική ρύθµιση. Από αυτήν
εξαιρούντο οι εταιρείες που είχαν ονοµαστικές µετοχές, που
ήταν γνωστοί Έλληνες µε ΑΦΜ εντός Ελλάδος και φορολογούµενοι. Και αυτό το ζήτηµα έχει λυθεί και από το Σ.τ.Ε., όπου
υπήρχαν αµφισβητήσεις. Άρα, δεν χρειαζόταν να φέρει η Κυβέρνηση αυτήν τη ρύθµιση, για να πουλήσει –δήθεν- κάπου εξυπηρέτηση.
Σε αυτό, επίσης, το νοµοσχέδιο που συζητούµε δείτε τη ρύθµιση για τα καύσιµα. Τι µας έλεγε τότε ο κ. Νικολούδης, ο πρώτος Υπουργός κατά της διαφθοράς; Μας έλεγε ότι θα έφερναν
2 δισεκατοµµύρια ευρώ. Έχουν περάσει τόσα χρόνια.
Ο κ. Αλεξιάδης από αυτό εδώ το Βήµα µάς κατήγγειλε ότι δεν
είχαµε εκδώσει τις υπουργικές αποφάσεις για να λειτουργήσουν
τα GPS στα βυτία µε βάση τον δικό µας νόµο -εµείς οι κακοί τον
είχαµε ψηφίσει και αυτόν- και έβγαλε τις υπουργικές αποφάσεις.
Εγώ ρώτησα πέρυσι τον κ. Πιτσιλή στην ακρόαση της ΑΑΔΕ
στην Επιτροπή Οικονοµικών Υποθέσεων γιατί δεν έχει εφαρµοστεί ακόµα η διαδικασία του ελέγχου εισροών-εκροών µέσω των
GPS και µου απάντησε ότι υπάρχουν κάποιες τεχνικές δυσκολίες
και ότι θα το εφαρµόσουν τον επόµενο χρόνο.
Διαβάζω το τριετές πρόγραµµα της ΑΑΔΕ και παραπέµπεται
στο 2021 η εφαρµογή των GPS, δηλαδή ο έλεγχος της διακίνησης µέσω του λαθρεµπορίου παράνοµων καυσίµων.
Και τώρα εσείς τι κάνετε σε αυτό το νοµοσχέδιο; Επεκτείνετε
τον έλεγχο των εισροών-εκροών σε κάποιες άλλες εγκαταστάσεις που δεν προέβλεπε ο αρχικός νόµος, αλλά και αυτό επίσης,
το πάτε στο µέλλον.
Αναφέρω αυτά τα χαρακτηριστικά παραδείγµατα, για να είναι
καθαρό στον απλό πολίτη σε ποια κατεύθυνση δουλεύετε.
Και αναδείχθηκε, βεβαίως, και το ζήτηµα της τροπολογίας που
αφορά τον Ιππόδροµο και για αυτό δεν θα επεκταθώ.
Κατά συνέπεια, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µη µας λέτε ότι
πολεµάτε τα συµφέροντα. Τα συµφέροντα τα βάζετε στα ψηφοδέλτια και ο κ. Δραγασάκης -τον οποίο σέβοµαι και εκτιµώ και
παραπάνω από όσο πρέπει- µας είχε πει από αυτό εδώ το Βήµα
ότι θα πει ονοµατεπώνυµα της διαφθοράς εδώ στη Βουλή, για
να ξέρει ο ελληνικός λαός. Όχι πια δεν λέτε ονοµατεπώνυµα, όχι
πια µπαίνουν από την πλαϊνή πόρτα του Μαξίµου, αλλά τα βάζετε
και στα ψηφοδέλτια. Τουλάχιστον µε αυτούς που βάζετε στα ψηφοδέλτια καταλαβαίνει ο λαός ποιοι είναι.
Και είναι πολύ χαρακτηριστικό ότι εδώ χθες ο κ. Παπαγγελόπουλος, απαντώντας στην ερώτηση για την κ. Ξεπαπαδέα, ρωτούσε τον κ. Παπαθεοδώρου ποιο αδίκηµα έχει κάνει ο κ.
Πετσίτης. Δηλαδή, ήθελε ο κ. Παπαγγελόπουλος που ήταν εισαγγελέας να του πούµε το αδίκηµα, παραβλέποντας ότι Λαυρεντιάδης, Αρτεµίου µε τις offshore, η κ. Ξεπαπαδέα που τον
εκπροσωπούσε, ο κ. Πετσίτης και ο κ. Παππάς είναι όλοι ένα κουβάρι διαπλοκής.
Δηλαδή, το πολιτικό ζήτηµα της νέας διαπλοκής πάτε να το
κουκουλώσετε µε τυπικά θέµατα, τα οποία, όταν σας βολεύουν,
τα αξιοποιείτε. Διότι άκουσα νωρίτερα και τον κ. Ξυδάκη που
έλεγε για τον κ. Φρουζή.
Δεν σας έχει πει ο κ. Λοβέρδος, κύριε Ξυδάκη, ότι τον κ.
Φρουζή δεν τον γνώριζε; Και όµως, τον παραπέµπετε, γιατί αυτό
εξυπηρετεί την πολιτική σας σκοπιµότητα. Θα τα πούµε αυτά µεθαύριο.
Για να τελειώνω, λοιπόν, στον χρόνο µου, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είµαστε στην εβδοµάδα των τραπεζών. Χθες είχαµε
την Ασιατική Τράπεζα, σήµερα έχουµε την Αναπτυξιακή Τράπεζα.
Από την εβδοµάδα των τραπεζών θα περάσουµε στην Εβδοµάδα
των Παθών, στην οποία έχουµε να νοµοθετήσουµε και άλλα που
µας έχετε επιφυλάξει.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΞΥΔΑΚΗΣ: Τις εκατόν είκοσι δόσεις, κύριε Κουτσούκο.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Τις εκατόν είκοσι δόσεις, κύριε Ξυδάκη, που το έχουµε καταθέσει ως πρόταση για τους οφειλέτες
στις δηµόσιες οικονοµικές υπηρεσίες, δεν σας αφήνει η τρόικα
να το φέρετε και δεν το φέρνετε.
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ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΞΥΔΑΚΗΣ: Θα έρθει και αυτό. Και άλλες φορές
έχετε προµηνύσει δεινά και διαψευστήκατε.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ: Αυτή είναι, λοιπόν, η πολιτική εξάρτηση.
Λέω, λοιπόν, ότι πάµε τώρα σε αυτήν την εβδοµάδα των τραπεζών, για να καταρρεύσει ένα άλλο αφήγηµα της Κυβέρνησης,
το οποίο ο κ. Δραγασάκης είχε απαγγείλει πολύ νωρίς, για την
Αναπτυξιακή Τράπεζα που θα διεµβόλιζε το σύστηµα.
Και εδώ τι µας φέρνετε σήµερα; Μας φέρνετε ένα κέλυφος,
χωρίς περιεχόµενο. Είναι αυτό που -ο κ. Κωνσταντινόπουλος
ξέρει πολύ καλά, το είπε ο κ. Δένδιας- είχε ετοιµάσει η προηγούµενη κυβέρνηση για τη µετονοµασία του ΕΤΕΑΝ. Αυτό, όµως, αν
είχε γίνει εδώ και πέντε χρόνια, σήµερα θα είχε περιεχόµενο,
γιατί θα είχαν υλοποιηθεί όλες αυτές οι πρόνοιες που έχει ως
συµπληρωµατικό του τραπεζικού συστήµατος.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Και φυσικά –τελειώνω, κυρία Πρόεδρε- ο κ. Δραγασάκης ξέχασε στην αγόρευσή του να µας πει και για τον ρόλο του Ταµείου
Παρακαταθηκών και Δανείων και σε σχέση µε την ανάπτυξη της
τοπικής αυτοδιοίκησης και σε σχέση µε τη δανειοδότηση των δηµοσίων υπαλλήλων.
Και φυσικά, έκανε λόγο για τις στρατηγικές επενδύσεις, µόνο
που τα στοιχεία δείχνουν ότι έχουµε αποεπένδυση στη χώρα,
γιατί µειώνονται οι καθαρές επενδύσεις. Δηλαδή, αυτό που λέτε
ότι έρχονται καινούργια κεφάλαια στην πράξη σηµαίνει ότι
έχουµε µείωση του επενδεδυµένου κεφαλαίου, διότι οι αποσβέσεις είναι πολύ µεγαλύτερες από τις επενδύσεις.
Κατά συνέπεια, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το αδιέξοδο στο
οποίο έχετε δεσµεύσει τη χώρα και το οποίο θα παραδώσετε, δυστυχώς, στον κ. Μητσοτάκη θα συνεχιστεί, αν δεν αλλάξουµε πολιτική και για να υπάρξει µακροχρόνιος προγραµµατισµός των
επενδύσεων και σταθερότητα του φορολογικού συστήµατος και
κυρίως για να υπάρξει ένας άλλος τρόπος διακυβέρνησης, όπως
αυτός που προτείνει το Κίνηµα Αλλαγής.
Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Δηµοκρατικής Συµπαράταξης)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Τον
λόγο έχει τώρα ο κ. Καραθανασόπουλος, Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΚΚΕ.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Βεβαίως και η ανάπτυξη δεν είναι ένα τεχνοκρατικό ζήτηµα.
Αν ήταν έτσι απλά τα πράγµατα, τότε πολύ εύκολα θα µπορούσαν να αντιµετωπιστούν τα ζητήµατα που προκύπτουν για την
ανάπτυξη.
Όµως, το θέµα της ανάπτυξης είναι ένα κατ’ εξοχήν κοινωνικό
ζήτηµα. Και προκύπτει ως κοινωνικό ζήτηµα από την απάντηση
στην ερώτηση: για ποιον σκοπό θέλουµε την ανάπτυξη, τι θέλουµε να ικανοποιήσουµε. Θα ικανοποιήσουµε το καπιταλιστικό
κέρδος, άρα δηλαδή τις ανάγκες των κεφαλαιοκρατών ή θα ικανοποιήσουµε τις κοινωνικές ανάγκες, τις σύγχρονες και διευρυµένες λαϊκές ανάγκες;
Με βάση την απάντηση σε αυτά τα δύο ερωτήµατα, προκύπτει
και ο σχεδιασµός.
Εσείς ως Κυβέρνηση, αλλά και τα άλλα κόµµατα που σας
ασκούν σήµερα αντιπολίτευση, µιλάτε για µια ανάπτυξη, που θα
θωρακίζει την ανταγωνιστικότητα και την καπιταλιστική κερδοφορία. Και µε βάση αυτή τη λογική διαµορφώνετε τις πολιτικές
σας επιλογές.
Για να δούµε, λοιπόν, ποιες είναι αυτές οι πολιτικές σας επιλογές, γιατί η απάντηση σε αυτό το ερώτηµα είναι ανεξάρτητη
από τον επιθετικό προσδιορισµό. Εσείς µιλάτε για δίκαιη ανάπτυξη, η Νέα Δηµοκρατία, το ΚΙΝΑΛ µιλούν για βιώσιµη, για κυκλικές.
Χρησιµοποιούν
µια
σειρά
από
επιθετικούς
προσδιορισµούς. Όµως, αυτοί οι διαφορετικοί επιθετικοί προσδιορισµοί θέλουν να συγκαλύψουν την ουσία -τι δηλαδή;- τον χαρακτήρα. Θέλουν να συγκαλύψουν ότι ο χαρακτήρας της
ανάπτυξής σας είναι ο καπιταλιστικός χαρακτήρας. Και τι έχει
αυτός ο καπιταλιστικός χαρακτήρας ,ως αποτέλεσµα, αλλά και
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ως προϋπόθεση; Πρώτον, την ένταση του βαθµού εκµετάλλευσης της εργατικής δύναµης.
Γι’ αυτό ακριβώς και διαµορφώσατε µε τα µνηµόνια ένα τέτοιο
θεσµικό πλαίσιο αναπαραγωγής µιας πολύ φθηνής εργατικής δύναµης, µιας εργατικής δύναµης αναλώσιµης, χωρίς εργατικά δικαιώµατα, χωρίς συνδικαλιστικά δικαιώµατα, χωρίς ασφαλιστικά
δικαιώµατα. Ακριβώς σε αυτήν τη βάση, µε αυτόν τον τρόπο και
αυτήν τη λογική θωρακίζετε την ανταγωνιστικότητα των καπιταλιστικών επιχειρήσεων, των µονοπωλιακών οµίλων. Ένα κρατούµενο είναι αυτό.
Δεύτερον, παρέχετε µία σειρά από κίνητρα, προνόµια αναπτυξιακά και επενδυτικά, σκανδαλώδεις φοροαπαλλαγές, διαµορφώνετε υποδοµές τέτοιες που να ικανοποιούν τις ανάγκες των
επιχειρηµατικών οµίλων για τα επενδυτικά τους σχέδια. Και αυτό
είναι φανερό, όσον αφορά το κοµµάτι των κινήτρων και των υποδοµών.
Είναι φανερό και στο σηµερινό νοµοσχέδιο. Τι κάνετε µε αυτό
το νοµοσχέδιο; Συνεχίζετε την ίδια λογική, να παρέχετε «γην και
ύδωρ» στις ανάγκες και στα συµφέροντα των µονοπωλίων. Μετά,
λοιπόν, από τα προηγούµενα νοµοσχέδια µε τη µείωση της φορολογίας στα διανεµόµενα µερίσµατα, που είναι προς όφελος
των κεφαλαιοκρατών και σε βάρος του λαϊκού εισοδήµατος, γιατί
διατηρείται η φοροεπιδροµή για τον λαό, µετά τη γελοία επί της
ουσίας εθελοντική εισφορά των εφοπλιστών -δεν δεχτήκατε να
αλλάξει, στο πλαίσιο της συνταγµατικής αναθεώρησης, η συνταγµατική προστασία των κερδών τους- µετά την παραχώρηση
που κάνατε εχθές των ακτών και των αιγιαλού προς όφελος των
επενδυτικών σχεδίων, έρχεστε σήµερα και τι φέρνετε; Φέρνετε
τη νέα Αναπτυξιακή Τράπεζα και φέρνετε και νέα µέτρα για τις
εθνικές επενδύσεις.
Τι κάνετε µε την Αναπτυξιακή Τράπεζα; Είναι πάρα πολύ απλό.
Μοχλεύετε τα χρηµατοδοτικά εργαλεία και τους χρηµατοδοτικούς πόρους που έχετε από τα ευρωπαϊκά προγράµµατα και από
το Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων. Μάλιστα ο κ. Δραγασάκης είχε πει σε επιτροπή της Βουλής ότι στην πρόθεσή σας είναι,,
το επόµενο διάστηµα, να φέρετε νόµο για πολυετές Πρόγραµµα
Δηµοσίων Επενδύσεων, που θα εντάσσεται στον αναπτυξιακό
σχεδιασµό και θα εξυπηρετεί τα επενδυτικά σχέδια.
Με αυτόν, λοιπόν, τον τρόπο, επί της ουσίας τι κάνετε; Υποτάσσετε ακόµη περισσότερο τα ευρωπαϊκά προγράµµατα και το
Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων στο να διαµορφωθούν υποδοµές τέτοιες, που να ικανοποιούν τους επενδυτικούς σχεδιασµούς ή να χρηµατοδοτούνται απευθείας τα επενδυτικά σχέδια.
Γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο και πριν από λίγο, ο κύριος Αντιπρόεδρος, από αυτό το Βήµα, µίλησε για µέτρα και υποδοµές,
τα οποία έχουν µακροχρόνιο χαρακτήρα και άρα είναι µεγάλου
κόστους για να τα διαµορφώσουν οι ίδιοι οι επιχειρηµατίες. Άρα,
τους διευκολύνετε σε αυτές τις υποδοµές, που έχουν υψηλό κόστος και αποτελούν µακροχρόνια επένδυση, για να τα βρουν
έτοιµα και να τα αξιοποιήσουν.
Το αποτέλεσµα αυτής της διαδικασίας είναι ακόµη χειρότερο:
Μεταφορά στις καλένδες των έργων και των υποδοµών, που
είναι απαραίτητα για τη βελτίωση και την προστασία της ανθρώπινης ζωής, όπως είναι τα έργα της αντισεισµικής θωράκισης,
της αντιπληµµυρικής προστασίας ή της αντιπυρικής, για παράδειγµα. Και δεν είναι τυχαίο πως ό,τι έργο γίνεται σε αυτή την
κατεύθυνση, είναι αποσπασµατικό, µερικού χαρακτήρα -άρα δεν
αντιµετωπίζει το πρόβληµα και µπορεί και να το επιδεινώνει- και
έρχεται µετά από καταστροφή.
Από αυτήν, λοιπόν, την άποψη, αποτελεί και πρόκληση να ισχυρίζεται ο κύριος Αντιπρόεδρος ότι η Αναπτυξιακή Τράπεζα είναι
προοδευτικού χαρακτήρα εργαλείο, σε αυτόν, δηλαδή, τον καπιταλιστικό Μεσαίωνα.
Γιατί µιλάµε για πρόκληση; Γιατί, προσπαθώντας να απαντήσει
στην κριτική του ΚΚΕ, είπε από αυτό το Βήµα ότι είναι αντίθετος
ο ΣΕΒ. Να δούµε την αντίθεση του ΣΕΒ στην Αναπτυξιακή Τράπεζα; Διαβάζω ποια είναι η αντίθεση του ΣΕΒ, από το υπόµνηµα,
το οποίο κατέθεσε στη δηµόσια διαβούλευση και στην αρµόδια
επιτροπή της Βουλής, που συζητούσε το παρόν νοµοσχέδιο: «Το
νοµοσχέδιο για τη µετεξέλιξη του ΕΤΕΑΝ έρχεται σε µία κρίσιµη
περίοδο για την επενδυτική ανταγωνιστικότητα της χώρας. Η συ-

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΙA’ - 16 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019

νεισφορά όµως του εγχειρήµατος στην επενδυτική ανάπτυξη της
οικονοµίας παραµένει ασαφής και χωρίς επαρκή τεκµηρίωση».
Και σας έκανε µια σειρά από προτάσεις βελτιωτικές. Τόσο µεγάλη αντίθεση!
Είναι µάλιστα, τόσο µεγάλη η αντίθεση, που µετά από λίγο ο
κ. Δραγασάκης τι δήλωσε στην επιτροπή της Βουλής; Διαβάζω
από τα Πρακτικά: «Εποµένως, αρκετά ερωτήµατα που αφορούν
ειδικά θέµατα, όπως αυτά που έθεσε ο εκπρόσωπος του ΣΕΒ για
την Αναπτυξιακή Τράπεζα, είναι προς επίλυση». Σιγά τη µεγάλη
αντίθεση ρόλων, που υπάρχει ανάµεσα στον ΣΕΒ και στην Κυβέρνηση για την Αναπτυξιακή Τράπεζα! Απλώς, ο ΣΕΒ πιέζει για
ακόµη µεγαλύτερα προνόµια και παροχές.
Αντίστοιχης λογικής είναι και η λογική, η οποία υπάρχει και για
τις στρατηγικές επενδύσεις, το «γην και ύδωρ», που λέµε, προς
το µεγάλο κεφάλαιο: Πρώτον, ειδικά χωροταξικά πλαίσια ανάλογα µε τις ανάγκες τους. Αυτοί θα τα καθορίζουν. Δεύτερον,
ταχεία αδειοδότηση, σταθερό φορολογικό καθεστώς, κλιµακούµενα φορολογικά κίνητρα στις στρατηγικού χαρακτήρα επενδύσεις, τη στιγµή που τσακίζετε τον λαό στους φόρους, επιδότηση
του µισθολογικού κόστους και ενισχύσεις για έργα έρευνας και
ανάπτυξης, ευνοϊκή φορολογία για τα στελέχη των επιχειρήσεων,
όχι µόνο για τις επιχειρήσεις, αλλά και για τα στελέχη των επιχειρήσεων ευνοϊκή φορολογία.
Τι άλλο δηλαδή πρέπει να τους δώσετε για να προχωρήσουν
σε επενδύσεις; Σε λίγο θα τους πληρώνετε και το σύνολο των
εξόδων και των δαπανών που έχουν, αν δεν το κάνετε ήδη, γιατί
αυτό προκύπτει από το άρθρο 40. Εµφανίζουν πλασµατικές δαπάνες, για να παίρνουν µεγαλύτερη επιδότηση και να µην έχουν
καθόλου ιδία συµµετοχή.
Η αντιπολίτευση ,που σας κάνει η Νέα Δηµοκρατία και το
ΚΙΝΑΛ, εστιάζει ακριβώς σε τέτοια επιµέρους ζητήµατα, από θέσεις υπεράσπισης των συµφερόντων του κεφαλαίου και µιλάει
για σκάνδαλα σε ζητήµατα, για τα οποία και αυτοί, όταν ήταν κυβερνήσεις, έκαναν αντίστοιχες ρυθµίσεις, θέλοντας να αποκρύψουν µε τη σκανδαλολογία ότι η µήτρα διαµόρφωσης τέτοιων
σκανδάλων, όπως το άρθρο 40, όπως οι τροπολογίες για τον ιππόδροµο -που λέµε ότι είναι σκάνδαλο και πρέπει να την αποσύρετε- δεν είναι τίποτε άλλο, παρά η πολιτική εξυπηρέτησης των
συµφερόντων του κεφαλαίου. Από εκεί προκύπτουν και αυτά τα
σκάνδαλα.
Αυτή τη σκανδαλολογία αξιοποιείτε και η Κυβέρνηση και η Αντιπολίτευση, ακριβώς για να συγκαλύψετε αυτήν τη µήτρα, δηλαδή την πολιτική που εξυπηρετεί τα συµφέροντα του κεφαλαίου
και δεύτερον, για να κρύψετε τη σύγκλισή σας σε αυτή την πολιτική.
Βεβαίως πέρα από αυτά τα ζητήµατα που υπάρχουν στο νοµοσχέδιο, είναι οι νέοι τοµείς για τη δράση του µεγάλου κεφαλαίου, όσον αφορά τις ανάγκες, δηλαδή την εµπορευµατοποίηση
της υγείας, της παιδείας, τη διαχείριση των απορριµµάτων, των
υδάτινων πόρων, αλλά και η γεωστρατηγική αναβάθµιση της
χώρας, που επί της ουσίας, σηµαίνει έδαφος για να αναπτυχθεί
η δράση των επιχειρηµατικών οµίλων και σε άλλες χώρες, που
σηµαίνει συρρίκνωση της παραγωγικής δραστηριότητας στην
Ελλάδα µε τη µεταφορά της, απώλεια χιλιάδων θέσεων εργασίας. Αυτή η γεωστρατηγική αναβάθµιση είναι που σας συµπλέκει µε τους ιµπεριαλιστικούς σχεδιασµούς των Αµερικανών και
των νατοϊκών στην περιοχή, διαµορφώνοντας κινδύνους για την
εδαφική ακεραιότητα και τα κυριαρχικά δικαιώµατα της χώρας
µας.
Έτσι, λοιπόν, ακόµη και αν δεχτούµε τη δική σας λογική, τη
λογική της Κυβέρνησης και του ΣΥΡΙΖΑ, ότι είστε το µικρότερο
κακό, τι αποτέλεσµα υπάρχει µέσα από αυτήν τη διαδικασία της
λογικής του µικρότερου κακού; Ότι η ανάπτυξη, την οποία υπηρετείτε, η ανάπτυξη για την οποία νοµοθετείτε, καταστρέφει παραγωγικές πηγές της χώρας µας -γιατί αυτός είναι ο
καπιταλισµός, καταστρέφει παραγωγικές πηγές- τσακίζει τα εργασιακά δικαιώµατα, συνθλίβει τους ΕΒΕ και τους µικροµεσαίους
αγρότες.
Για παράδειγµα, για τους µικροµεσαίους αγρότες ποιο είναι
το πρόβληµα; Είναι ότι βρίσκονται ανάµεσα σε δύο µυλόπετρες,
οι οποίες όλο και συγκλίνουν. Από τη µία οι εταιρείες και τα µο-
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νοπώλια που τους παρέχουν τα αγροτικά εφόδια, τα µηχανήµατα
και τις πρώτες ύλες, που τα πουλάνε ακριβά, και από την άλλη
οι επιχειρηµατικοί όµιλοι, που θέλουν να πάρουν την αγροτική
παραγωγή, που την πληρώνουν πολύ φθηνά ή και καθόλου.
Αυτές τις δύο µυλόπετρες έχουν να αντιµετωπίσουν και εσείς,
µε την πολιτική σας, ενώ αυξάνει το κόστος παραγωγής και µένει
αδιάθετη η παραγωγή, τι έρχεστε και κάνετε; Φορτώνετε ακόµη
περισσότερα βάρη στους µικροµεσαίους αγρότες, φορολογικά,
ασφαλιστικά και ας πληρώσουν και ειδικό φόρο κατανάλωσης
στα καύσιµα -ενώ οι εφοπλιστές απαλλάσσονται- ας πληρώσουν
και το ρεύµα σε πολύ υψηλότερη τιµή από ό,τι το δίνετε στην
ΝΟΜΕ, δηλαδή στις εταιρείες οι οποίες πουλάνε ρεύµα στους
καταναλωτές.
Οι δύο τροπολογίες, που φέραµε, τι θέλουν να αντιµετωπίσουν; Ορισµένα µικρά ζητήµατα µείωσης του κόστους για τους
αγροτοκτηνοτρόφους, που ούτε αυτά τολµάτε να υλοποιήσετε,
όσον αφορά τη µείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα
καύσιµα και την επιστροφή, την οποία πρέπει να έχουν και στον
φόρο και στο ρεύµα, που το χρησιµοποιούν για την παραγωγική
τους δραστηριότητα. Και όλα αυτά, ενώ παρέχετε σκανδαλώδη
προνόµια πολλών εκατοµµυρίων και δισεκατοµµυρίων ευρώ στο
µεγάλο κεφάλαιο.
Βεβαίως, αυτή η πολιτική της καπιταλιστικής ανάπτυξης επιδεινώνει τη θέση της λαϊκής οικογένειας, γιατί ο καπιταλισµός
στο DNA του, εκτός από τις κρίσεις, έχει και την όξυνση των κοινωνικών ανισοτήτων, δηλαδή τη συγκέντρωση του πλούτου σε
όλο και λιγότερα χέρια. Γι’ αυτό, το 1% του παγκόσµιου πληθυσµού, έχει µεγαλύτερα εισοδήµατα απ’ ό,τι έχει το υπόλοιπο πιο
φτωχό 50% του παγκόσµιου πληθυσµού.
Να, λοιπόν, πώς οξύνονται οι διαφορές. Γι’ αυτό επιδεινώνεται
η θέση της λαϊκής οικογένειας και την περίοδο της ανάπτυξης.
Και αυτή την επιδείνωση της θέσης της λαϊκής οικογένειας προσπαθείτε να την καλύψετε, µέσα από τα αντισταθµιστικά επιδόµατα φιλανθρωπίας και την αναδιανοµή της φτώχειας από τους
λιγότερο φτωχούς στους περισσότερο φτωχούς.
Έτσι, λοιπόν, ο δρόµος του κεφαλαίου, τον οποίο υπηρετεί ο
ΣΥΡΙΖΑ και η Κυβέρνηση, όχι µόνο την περίοδο της κρίσης αλλά
και την περίοδο της ανάπτυξης, είναι εχθρικός για τον λαό.
Η µάχη «φως και σκότους» που πάνε να κάνουν Κυβέρνηση και
Νέα Δηµοκρατία είναι µια µάχη σικέ. Γιατί είναι σικέ; Γιατί µαζί
ψηφίσατε το τρίτο µνηµόνιο. Εσείς, ως Κυβέρνηση, νοµιµοποιήσατε τα δύο προηγούµενα µνηµόνια. Άρα, έχετε τις ίδιες στρατηγικές επιλογές. Πήρατε τη σκυτάλη από την κυβέρνηση του
Σαµαρά, για να υλοποιήσετε τα ίδια µέτρα και να συνεχίσετε παραπέρα την αντιλαϊκή πολιτική.
Έτσι, λοιπόν, το περιεχόµενο αυτού που εσείς ονοµάζετε
«προοδευτικό µέτωπο» είναι πολύ φανερό από τα παραπάνω που
ανέφερα, αλλά και από το ποιοι σας χειροκροτούν ως Κυβέρνηση. Σας χειροκροτάει η κ. Μέρκελ, η κ. Λαγκάρντ και ο κ.
Πάιατ, ο πρέσβης των Ηνωµένων Πολιτειών -όλοι αυτοί στο προοδευτικό µέτωπο ανήκουν;- όπως και οι αγορές βεβαίως οι
οποίες είναι σκληρός και αµείλικτος κριτής και επιβραβεύουν τη
σκληρή αντιλαϊκή σας πολιτική!
Έτσι, λοιπόν, η αντιπολίτευση που σας κάνουν τα άλλα κόµµατα, είναι πολύ βολική για σας, γιατί γίνεται από την ίδια αφετηρία. Ποια είναι η αφετηρία δηλαδή; Είναι το πώς θα
προωθηθούν καλύτερα τα συµφέροντα των επιχειρηµατικών οµίλων. Και κάτω από την πίεση της αντιπολιτευτικής τους πολιτικής, παίρνετε και εσείς τα µέτρα, που εξυπηρετούν το µεγάλο
κεφάλαιο. Η Νέα Δηµοκρατία και το ΠΑΣΟΚ αυτή τη στρατηγική
έχουν.
Μόνο το ΚΚΕ ασκεί πραγµατική αντιπολίτευση στην Κυβέρνηση, προς όφελος του λαού και µόνο το ΚΚΕ προσπαθεί να διαµορφώσει τις προϋποθέσεις ενός ακόµη πιο ισχυρού µετώπου,
απέναντι σε αυτό το µέτωπο, τον οδοστρωτήρα, που προσπαθεί
να του τσακίσει τα δικαιώµατα και το βιοτικό επίπεδο.
Γι’ αυτό ακριβώς τον λόγο απαιτείται η ισχυροποίηση του λαϊκού παράγοντα, η ισχυροποίηση του ΚΚΕ, γιατί η επόµενη µέρα
θα είναι πολύ πιο δύσκολη, αν ο λαός δεν σταθεί στο ύψος των
απαιτήσεων.
Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε, και για την ανοχή.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Έχει
κατατεθεί αίτηµα ονοµαστικής ψηφοφορίας για την τροπολογία
µε γενικό αριθµό 295 και ειδικό 69 από δέκα επτά Βουλευτές της
Νέας Δηµοκρατίας. Η ψηφοφορία γι’ αυτή την τροπολογία θα
διεξαχθεί αύριο στις 14.00’.
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κυρία Πρόεδρε, θα
ήθελα τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Ορίστε,
έχετε τον λόγο.
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Είχε πει ο κ. Δραγασάκης ότι θα αποσύρει από το άρθρο 40…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Θα µιλήσει ο κύριος Υφυπουργός.
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Θα µιλήσει πάλι ο κ.
Δραγασάκης;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Όχι, ο
κύριος Υφυπουργός.
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Ήθελα να ρωτήσω γιατί
δεν υπάρχει νοµοτεχνική βελτίωση σε αυτό που είπε ο κ. Δραγασάκης.
(Θόρυβος από την πτέρυγα των κυβερνητικών εδράνων)
Το απέσυρε; Εντάξει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Πριν
δώσω το λόγο στον κ. Γιαννακίδη, υπάρχει κάποιος από τους εισηγητές που θέλει να δευτερολογήσει;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΥΡΣΟΥΖΙΔΗΣ: Εγώ, κυρία Πρόεδρε.
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Εγώ, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Ορίστε,
κύριε Ουρσουζίδη, έχετε τον λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΥΡΣΟΥΖΙΔΗΣ: Παίρνοντας και εγώ το κείµενο
των τροποποιήσεων, που έγιναν στις διατάξεις του νοµοσχεδίου,
διαπιστώνω ότι πάρα πολλά από τα αιτήµατα, που είχαν καταθέσει οι φορείς στη διαδικασία της Επιτροπής Παραγωγής και Εµπορίου, έχουν γίνει αποδεκτά.
Ωστόσο, θέλω να αναφέρω, όσον αφορά το επίµαχο άρθρο
40, ότι έχει φύγει η δεύτερη παράγραφος. Είναι ένα ζήτηµα, το
οποίο αντιµετωπίστηκε στη βάση της πραγµατικής διάστασης,
που έχει το πρόβληµα. Είµαι βέβαιος ότι θα επανέλθει µε διαφορετική διατύπωση ενδεχοµένως, αλλά η ουσία δεν θα αλλάξει.
Είναι οι επιχειρήσεις, οι οποίες λειτουργούν και οι οποίες µε τον
ένα ή τον άλλο τρόπο, έχουν παρανοµήσει. Δεν είναι δυνατόν να
αντιµετωπιστεί, όπως αντιµετωπίστηκε και από τις προηγούµενες
κυβερνήσεις, που ενώ βρήκαν το πρόβληµα, όλα αυτά τα χρόνια
δεν έκαναν απολύτως τίποτα.
Και αυτό είναι το µεγάλο πολιτικό ερώτηµα. Το µετέφεραν σε
µας. Εµείς το είδαµε µε εξαιρετική ειλικρίνεια και είπαµε τα πράγµατα µε το όνοµά τους. Παραµένει, ωστόσο, η πρώτη παράγραφος, η οποία νοµίζω ότι θα διευκολύνει κάποιους από τους
επενδυτές να συνεχίσουν τη δραστηριότητά τους.
Το δεύτερο θέµα που θέλω να θίξω είναι η τροπολογία που κατέθεσε το Υπουργείο Οικονοµικών σε σχέση µε την «ΙΠΠΟΔΡΟΜΟΣ Α.Ε.». Η συγκεκριµένη σύµβαση υπογράφηκε στις
24-04-2015 από το ΤΑΙΠΕΔ και τον παραχωρησιούχο. Έχει να
κάνει µε ζητήµατα, τα οποία αφορούν σε πραγµατικές καταστάσεις, οι οποίες προέκυψαν και λόγω της κρίσης, όπως λέει το αιτιολογικό του Υπουργείου. Μέσα, δηλαδή, σε δύο χρόνια -το
2016 και το 2017- έχουν καταγράψει ζηµιά 34 εκατοµµυρίων
ευρώ.
Πρέπει, βεβαίως, µε κάποιο τρόπο να το δούµε αυτό το πρόβληµα. Το είδαµε όπως το είδαµε. Δεν περιέχει, σε καµµία περίπτωση κάτι, το οποίο δεν είναι συµβατό µε την υφιστάµενη
σύµβαση. Αυτό το λέει λίγο παρακάτω στο ίδιο το κείµενο της
τροπολογίας, ότι όλα τα παραπάνω προβλέπονται, δεν υπάρχει
κανένας περιορισµός της τροποποίησης από τη σύµβαση παραχώρησης.
Όποιος έχει διαφορετική άποψη πάνω σε αυτό το ζήτηµα,
υπάρχει το Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο της χώρας. Ας προσφύγει εκεί και ας σταµατήσουν πλέον οι απειλές να εκτοξεύονται σε ανθρώπους, που πιστεύω ότι υπηρετούν -και το
αποδείξαµε τέσσερα χρόνια- µε µεγάλη συνέπεια το δηµόσιο
συµφέρον.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Ευχαριστώ.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα τον
λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Ορίστε,
έχετε τον λόγο.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ: Ρωτάνε και άλλοι συνάδελφοι για
τον λόγο της ονοµαστικής ψηφοφορίας. Δεν γνωρίζουν γιατί από
πλευράς µας έχει κατατεθεί αυτό το αίτηµα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Θα το
δουν. Είναι ζήτηµα των Κοινοβουλευτικών Οµάδων.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ: Επειδή αναρωτιούνται οι συνάδελφοι, τους είπα ότι πρόκειται για την τροπολογία-σκάνδαλο. Κάτι
ανέφερε προηγουµένως ο συνάδελφος, το οποίο ήταν λίγο θολό,
βεβαίως.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Δεν
χρειάζεται όλο αυτό τώρα. Έχουν σταλεί σε όλες τις Κοινοβουλευτικές Οµάδες.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, γίνεται γνωστό στο Σώµα ότι τη
συνεδρίασή µας παρακολουθούν από τα άνω δυτικά θεωρεία,
αφού προηγουµένως ενηµερώθηκαν για την ιστορία του κτηρίου
και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής και ξεναγήθηκαν στην έκθεση της αίθουσας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ»,
είκοσι οκτώ µαθήτριες και µαθητές και δύο συνοδοί εκπαιδευτικοί από το Πρότυπο Πειραµατικό Γυµνάσιο Πανεπιστηµίου Πατρών (δεύτερο τµήµα).
Η Βουλή τούς καλωσορίζει.
(Χειροκροτήµατα απ’ όλες τις πτέρυγες της Βουλής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Τον
λόγο έχει ο κ. Κωνσταντινόπουλος για τρία λεπτά για τη δευτερολογία του.
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εµείς από την αρχή θέσαµε δύο ζητήµατα. Το ένα είναι
το ζήτηµα του άρθρου 40, το οποίο, κατά την άποψή µας, πολύ
σωστά ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης απέσυρε και βεβαίως,
η Νέα Δηµοκρατία άργησε να το καταλάβει, αλλά χαιρόµαστε
τουλάχιστον που το κατάλαβε στην Ολοµέλεια. Είναι ένα θέµα,
που πρέπει να δούµε µε διαφάνεια και µε σεβασµό σε όλους
τους επενδυτές και σε αυτούς, αλλά και στους άλλους, που δεν
είχαν τέτοια προβλήµατα.
Δεύτερον, σας ρωτούσαµε επί τρεις µέρες γιατί φέρνετε το
άρθρο 45. Το αποσύρατε. Επίσης, δεν υπάρχει νοµοτεχνική για
το άρθρο 40. Δεν την έχω δει κάπου. Ελπίζω ότι θα έρθει κάποια
στιγµή. Είπε ο Υπουργός ότι αποσύρεται, αλλά νοµίζω ότι πρέπει
να κατατεθεί και νοµοτεχνική.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ (ΣΤ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής):
Δεν αποσύρεται το άρθρο 40, αλλά η δεύτερη παράγραφος του
άρθρου 40.
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Δεν έχει κατατεθεί
κάπου.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΥΡΣΟΥΖΙΔΗΣ: Παραµένει η πρώτη.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Αφού
έχετε το χαρτί µπροστά σας, δεν βλέπετε τι καταργείται και τι
αποσύρεται;
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Ηρεµήστε, ηρεµήστε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Δεν έχω
πρόβληµα, αλλά και ο χρόνος είναι σύµµαχος.
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Προβληµατάκι έχετε,
αλλά δεν µπορείτε να το καλύψετε.
Το λέει εδώ στο 14, υποπερίπτωση β’ και ε’. Σωστά! Πάµε τώρα
στο τρίτο θέµα…
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΥΡΣΟΥΖΙΔΗΣ: Συµφωνούµε δηλαδή;
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Εµείς είπαµε να παραµείνει µόνο η παράγραφος 1. Τίποτα άλλο.
Πάµε τώρα, κύριε συνάδελφε του ΣΥΡΙΖΑ, στην αλλαγή, που
κάνατε στο άρθρο 41.
Όταν λέµε µικροµεσαίες επιχειρήσεις, τι εννοούµε; Το είχαµε
εξηγήσει ξανά και το είχαµε πει ξανά και το είπε και η ΓΣΕΒΕΕ
και µάλιστα, σας έδωσε θετικά σχόλια. Γιατί; Διότι, ουσιαστικά,
βάζοντας τουλάχιστον έναν εργαζόµενο στην αρχή στο νοµοσχέ-
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διο, έπιανε τις µικρές και τις πολύ µικρές επιχειρήσεις.
Έρχεστε τώρα, µια ώρα πριν ψηφίσουµε -ούτε µια ώρα δεν
είναι- και κάνετε το εξής. Μιλάτε για µικτό µισθολογικό κόστος,
τουλάχιστον 30.000 ευρώ. Αυτοί τουλάχιστον είναι δύο µε τρεις
εργαζόµενοι.
Κύριοι, να ξέρετε τι ψηφίζετε, γιατί άλλα λέγατε στην επιτροπή
και άλλα λέτε τώρα. Άρα, αποκλείουµε πιθανόν και µε δύο εργαζόµενους επιχειρήσεις, οι οποίες είναι νέας τεχνολογίας και οι
περισσότερες που ασχολούνται δηλαδή µε τις νέες τεχνολογίες,
µπορεί να είναι και ενός εργαζόµενου και δύο. Αυτούς τους αποκλείουµε. Να το κάνετε, αλλά να ξέρετε τι κάνετε.
Δεν µπορεί, κύριε συνάδελφε του ΣΥΡΙΖΑ, να µου λες στην επιτροπή ότι στηρίζεις τις πολύ µικρές επιχειρήσεις και εδώ τώρα
αυτές του ενός και των δύο εργαζοµένων να τις αποκλείεις. Τι
έγινε και άλλαξε τελευταία στιγµή;
Πάµε παρακάτω, στο δεύτερο. Λέει: Για την κάλυψη µέρους
των λειτουργικών δαπανών διαγράφονται οι 10.000 ευρώ και το
µειώνουµε στις 6.000 ευρώ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΥΡΣΟΥΖΙΔΗΣ: Πού είναι η αντίρρηση;
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Εσείς θέλετε, δηλαδή,
να είναι 6.000 ευρώ, όχι 10.000 ευρώ, έτσι δεν είναι; Δικαίωµά
σας.
Ρωτάω το εξής: Γιατί το κάνετε; Γιατί να αποκλείσουµε εταιρείες του τεχνολογικού τοµέα, που είναι ενός και δύο εργαζοµένων; Γιατί; Πείτε µου γιατί το κάνετε. Να καταλάβω ότι υπάρχει
ένα πρόβληµα. Έχετε κάποιο θέµα. Γιατί αυτό το θέµα δεν το είχατε νωρίτερα, όταν ήρθε η ΓΣΕΒΕΕ και σας έδινε τα εύσηµα;
Σας είπαµε και σας το ξαναλέµε ότι, αν δεν φτιάξουµε δύο διαφορετικά, όπως και στην Αναπτυξιακή Τράπεζα, όπως και σε
άλλα, αν δεν υπάρξουν προϋπολογισµοί για τις µικροµεσαίες και
τις πολύ µικρές επιχειρήσεις, θα καταλήγετε πάντα σε αυτό: Θα
τελειώνετε όλες τις επιχειρήσεις µέχρι δύο-τρεις εργαζοµένους,
που είναι το 70% των επιχειρήσεων και θα απευθύνεστε µόνο
στις επιχειρήσεις, που είναι το 30%. Εγώ λέω καλοπροαίρετα ότι
µπορεί να έχετε µια εξήγηση, που να µην την ξέρουµε εµείς. Θέλουµε να µας πείτε γιατί το κάνετε.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Νοµίζω
ότι ήρθε η ώρα του κυρίου Υπουργού. Να σας βάλω χρόνο δώδεκα λεπτά;
ΣΤΑΘΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ (Υφυπουργός Οικονοµίας και Ανάπτυξης): Μάλιστα, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Ορίστε,
έχετε τον λόγο.
ΣΤΑΘΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ (Υφυπουργός Οικονοµίας και Ανάπτυξης): Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Ακόµα µια κρίσιµη διαδικασία, µε ένα πάρα πολύ σηµαντικό
αναπτυξιακό νοµοσχέδιο, βρίσκεται σχεδόν προς την ολοκλήρωσή της. Θα ήθελα να ξεκινήσω, εκφράζοντας τη θλίψη µου για
τη χθεσινή καταστροφή σε ένα παγκόσµιο πολιτιστικό µνηµείο,
αυτό της Παναγίας των Παρισίων, καθώς και τη συµπαράσταση
της Ελληνικής Κυβέρνησης στον γαλλικό λαό και κάνοντας ορισµένα σχόλια γενικότερα, τα οποία δεν µπορώ δυστυχώς να αποφύγω, καθ’ ότι θεωρώ ότι πολλά απ’ όσα ακούστηκαν από
διάφορες πτέρυγες του Ελληνικού Κοινοβουλίου είναι τουλάχιστον κωµικοτραγικά.
Είναι ιδιαίτερα κωµικοτραγικά αυτά που ακούστηκαν, κυρίως
από τη Νέα Δηµοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, όπως για παράδειγµα,
σε σχέση µε το άγχος που έχουν για τους εργαζοµένους της
ΜΟΔ, ένα άγχος υποκριτικό, δεδοµένου ότι Νέα Δηµοκρατία και
ΠΑΣΟΚ τη ΜΟΔ την είχαν στη λίστα για τις εταιρείες προς λουκέτο, προς κλείσιµο, όπως ακριβώς έκαναν και µε το «µαύρο» της
ΕΡΤ.
Ιδιαίτερα κωµικοτραγική είναι η στάση τους όσον αφορά στην
αγωνία, που έχουν εκφράσει για το ΕΣΠΑ και την απορρόφηση,
αυτοί που ουδέποτε είχαν καταφέρει στο παρελθόν να οδηγήσουν την Ελλάδα στις πρώτες ταχύτητες απορρόφησης των κονδυλίων του ΕΣΠΑ και αυτοί που είχαν µετατρέψει επί της ουσίας
τα συγχρηµατοδοτούµενα προγράµµατα σε ένα κλειστό κλαµπ
«ηµετέρων».
Είναι ιδιαίτερα κωµικοτραγικό να αναφέρονται για επενδύσεις
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αυτοί οι οποίοι οδήγησαν τη χώρα στην απώλεια του 25% του ελληνικού ΑΕΠ, που οδήγησαν σε λουκέτο χιλιάδες επιχειρήσεις,
σε µία περίοδο όπου για την πλειοψηφία όσων πραγµατικά είχαν
ανάγκη την πρόσβαση στον τραπεζικό δανεισµό αυτός ήταν
όνειρο θερινής νυκτός, τη στιγµή που κάποιοι άλλοι διατηρούσαν
απρόσκοπτη πρόσβαση µε όρους που σήµερα αποκαλύπτονται
σε πάρα πολλές υποθέσεις και εξεταστικές επιτροπές.
Και είναι ιδιαίτερα κωµικοτραγικό να ασχολούνται και να «ενδιαφέρονται» για τη νέα γενιά αυτοί που οδήγησαν την ανεργία
σε τροµακτικά υψηλά επίπεδα, αυτοί που διέλυσαν εργασιακά
δικαιώµατα, αυτοί που καθιέρωσαν τον υποκατώτατο και µείωσαν τον κατώτατο µισθό.
Σήµερα, τίθεται σε ψήφιση ένα ακόµα νοµοσχέδιο του Υπουργείου Οικονοµίας µε αναπτυξιακό πρόσηµο, το οποίο εντάσσεται
στο πλαίσιο της στρατηγικής της Κυβέρνησης για µία βιώσιµη
και δίκαιη ανάπτυξη. Αυτή η Κυβέρνηση κατάφερε να ολοκληρώσει σε σύντοµο χρονικό διάστηµα και υπό εξαιρετικά δυσµενείς
συνθήκες έναν εντυπωσιακά µεγάλο αριθµό µεταρρυθµίσεων, το
εύρος των οποίων δεν έχει προηγούµενο: µεταρρυθµίσεις στο
ασφαλιστικό και φορολογικό σύστηµα, στη δικαιοσύνη για την
καταπολέµηση της διαφθοράς, στις αγορές προϊόντων, στην
αγορά εργασίας, στις δηµόσιες επενδύσεις, στις υποδοµές, µεταρρυθµίσεις στην εκπαίδευση, στην κοινωνική πολιτική, στην
ενέργεια και στην περιβαλλοντική πολιτική.
Η Κυβέρνηση πέτυχε, επίσης, σε σύντοµο χρονικό διάστηµα
υψηλά δηµοσιονοµικά πλεονάσµατα και µείωσε το εµπορικό έλλειµµα. Και στο πλαίσιο χάραξης της στρατηγικής για την οικονοµία τόσο σε µεσοπρόθεσµο όσο και σε µακροπρόθεσµο
επίπεδο η Ελλάδα διαθέτει για πρώτη φορά ένα ολιστικό στρατηγικό σχέδιο για την ανάπτυξη, µία εθνική αναπτυξιακή στρατηγική, που αποτελεί αποτέλεσµα µιας σηµαντικής προσπάθειας
τριών ετών στην οποία ενσωµατώθηκαν τα συµπεράσµατα των
περιφερειακών αναπτυξιακών συνεδρίων µέσα από διαβούλευση
µε θεσµικούς φορείς και κοινωνικούς εταίρους. Διαθέτει µία κοινωνική στρατηγική που µε τον ολιστικό τρόπο σχεδιασµού ενσωµατώνει τις τρεις διαστάσεις, οικονοµική, κοινωνική,
περιβαλλοντική, που ορίζονται στους στόχους βιώσιµης ανάπτυξης, όπως αυτοί έχουν τεθεί στο ψήφισµα των Ηνωµένων Εθνών,
Ατζέντα 2030 για τη Βιώσιµη Ανάπτυξη.
Η απουσία µιας τέτοιας στρατηγικής κατά τις προηγούµενες
δεκαετίες στερούσε αναπτυξιακών δυνατοτήτων την εθνική οικονοµία, οδηγώντας στην εδραίωση ενός άναρχου µοντέλου
ανάπτυξης της χώρας, το οποίο κατέρρευσε πάρα πολύ γρήγορα µε το ξέσπασµα της κρίσης. Μέρος του προβλήµατος ήταν
ότι η Ελλάδα δεν είχε ικανότητα συλλογικής σκέψης και σχεδιασµού σε επίπεδο εθνικό, περιφερειακό και τοπικό για να µπορέσει να ανταποκριθεί στις προκλήσεις που επέφερε η παγκόσµια
κρίση του 2009.
Στο σχέδιο που υλοποιούµε βασική στρατηγική αποτελεί η αντιστροφή της αποβιοµηχάνισης, η αύξηση της παραγωγικότητας
και η τόνωση της ανταγωνιστικότητας. Θέλουµε να εστιάσουµε
σε βασικούς τοµείς καινοτοµίας και υψηλής προστιθέµενης
αξίας, να αναπτύξουµε µία ισχυρή κουλτούρα κοινωνικά και περιβαλλοντικά βιώσιµης επιχειρηµατικότητας, να ενδυναµώσουµε
τις δικτυώσεις των µικροµεσαίων επιχειρήσεων, να σχεδιάσουµε
την ψηφιακή εποχή.
Ταυτόχρονα, οφείλουµε να εστιάσουµε και να αξιοποιήσουµε
το εξειδικευµένο ανθρώπινο δυναµικό της χώρας, προκειµένου
να αυξήσουµε τις δυνατότητες των βασικών κλάδων της ελληνικής οικονοµίας. Είναι χρέος µας να στηρίξουµε στην πράξη και
το επιστηµονικό δυναµικό που διαθέτει αυτή η χώρα και ιδιαίτερα
τη νέα γενιά, να ενισχύσουµε και να επιβραβεύσουµε επιχειρήσεις που επενδύουν στην τεχνολογία και στην καινοτοµία και που
δείχνουν ακόµα πιο ενισχυµένα εισοδήµατα στο εργατικό δυναµικό το οποίο απασχολούν, και αυτό αποτελεί µία συνειδητή πολιτική επιλογή και βασικό χαρακτηριστικό όλων των δράσεων που
έχουν σχεδιαστεί και στα πλαίσια του επιχειρησιακού προγράµµατος ΕΠΑνΕΚ.
Κινητήριος δύναµη, λοιπόν, υλοποίησης της στρατηγικής µας
για την επανεκκίνηση της οικονοµίας είναι η ίδρυση και λειτουργία της πρώτης Εθνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας. Πρόκειται για
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τον µετασχηµατισµό του σηµερινού Εθνικού Ταµείου Επιχειρηµατικότητας και Ανάπτυξης, του γνωστού ΕΤΕΑΝ, σε αναπτυξιακή τράπεζα µέσω βαθιάς αναδιάρθρωσης και µε µορφή
ανώνυµης εταιρείας συµµετοχών, µε δυνατότητα µειοψηφικής
συµµετοχής από ξένους χρηµατοδοτικούς θεσµούς και φορείς
του δηµοσίου.
Σήµερα, στον υπόλοιπο κόσµο λειτουργούν περισσότερες από
επτακόσιες πενήντα αναπτυξιακές τράπεζες και ήρθε η Κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, προκειµένου να υλοποιήσει ένα στοιχείο το
οποίο στον υπόλοιπο κόσµο ήταν καθιερωµένο και διευρυµένο,
παρά τις απέλπιδες και αποτυχηµένες προσπάθειες και εξαγγελίες των προηγούµενων κυβερνήσεων.
Είναι ο αναγκαίος και κρίσιµος θεσµός που έρχεται στην κατάλληλη στιγµή ώστε να συµβάλει στην ώθηση της οικονοµίας
µέσω της ενίσχυσης της εθνικής περιφερειακής ανάπτυξης, ένας
νέος φορέας που θα προκύψει και θα έχει συµπληρωµατικές
δράσεις και όχι ανταγωνιστικές προς τις εµπορικές τράπεζες,
δεν θα λειτουργεί δηλαδή µε τη µορφή ενός ιδρύµατος που δέχεται καταθέσεις, αλλά θα στοχεύει σε έµµεσες χρηµατοδοτήσεις µέσω των εµπορικών τραπεζών και των ενδιάµεσων φορέων
και θα διευκολύνει την πρόσβαση σε χρηµατοδότηση κυρίως µικροµεσαίων κοινωνικών και νεοφυών επιχειρήσεων.
Στόχος είναι η µεγιστοποίηση των αναπτυξιακών και κοινωνικών αποδόσεων και όχι των χρηµατοοικονοµικών αποδόσεων και
κερδών, όπως συµβαίνει µε τις ιδιωτικές τράπεζες και στα διαθέσιµα εργαλεία του νέου φορέα θα συµπεριλαµβάνονται δάνεια, εγγυήσεις, επιχορηγήσεις, συµµετοχή σε σχήµατα νεοφυών
ή καινοτόµων επιχειρήσεων, συµβουλευτική υποστήριξη, χρηµατοδότηση µακροπρόθεσµων έργων µε σηµαντικά κοινωνικά ή περιβαλλοντικά οφέλη, µικροπιστώσεις και οµολογιακά δάνεια.
Στο Υπουργείο Οικονοµίας και Ανάπτυξης υπολογίζουµε ότι η
συνολική µόχλευση για την οικονοµία θα είναι της τάξης των 11
δισεκατοµµυρίων ευρώ, ενώ η τράπεζα θα εκκινήσει µε κεφάλαιο
ύψους 5 δισεκατοµµυρίων ευρώ. Η Εθνική Αναπτυξιακή Τράπεζα
θα λειτουργεί ως συνδετικός κρίκος µε διεθνείς χρηµαταγορές
και οργανισµούς και ταυτόχρονα θα διευρύνει τη δυνατότητα της
ελληνικής οικονοµίας να αντλεί κεφάλαια απευθείας από την Ευρωπαϊκή Ένωση και να κινητοποιεί σηµαντικές επενδύσεις, σε
συνεργασία µε την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης.
Παρατηρούµε ότι η συντριπτική πλειοψηφία των δυνάµεων της
αγοράς υποδέχεται µε ικανοποίηση αυτήν τη µεταρρύθµιση. Καταλήγοντας θα πρέπει να επισηµάνω ότι η ίδρυση της Εθνικής
Αναπτυξιακής Τράπεζας υλοποιεί µία πολύ βασική προγραµµατική δέσµευσή µας για µία διαφοροποιηµένη χρηµατοπιστωτική
δοµή που έχει στο επίκεντρο την πραγµατική οικονοµία και τον
αναπτυξιακό σχεδιασµό της χώρας.
Και βέβαια το Υπουργείο Οικονοµίας και Ανάπτυξης δεν στέκεται µόνο στην ίδρυση της Αναπτυξιακής Τράπεζας, καθώς προχωρά σε ένα νέο ρυθµιστικό πλαίσιο για τις στρατηγικές
επενδύσεις, προκειµένου πραγµατικά να προσελκύσουµε µεγάλες και ποιοτικές επενδύσεις.
Επίσης, λαµβάνοντας υπ’ όψιν τις άνισα κατανεµηµένες επιπτώσεις της δεκαετούς κρίσης µεταξύ των περιφερειών της
χώρας προχωρούµε στην ενίσχυση των επιχειρήσεων σε µειονεκτούσες περιοχές της Ελλάδας.
Και προς αυτήν την κατεύθυνση, απαντώντας στα ερωτήµατα
που έθεσε και ο κ. Κωνσταντινόπουλος σε σχέση µε την προσθήκη της δηµιουργικής βιοµηχανίας, εξηγούµε ότι η δηµιουργική βιοµηχανία αποτελεί έναν από τους οκτώ κλάδους της
στρατηγικής της έξυπνης εξειδίκευσης, άρα εντάσσεται στο νοµοσχέδιο. Ενώ για το ηλεκτρονικό εµπόριο, επειδή υπήρχε µία
δυσκολία στο να προσδιορίσουµε επακριβώς το περιεχόµενο και
τα λοιπά, επιλέξαµε να αποσυρθεί, και µπήκε η προσθήκη της
δηµιουργικής βιοµηχανίας που αποτελεί έναν από τους οκτώ
κλάδους, συν τη δυνατότητα που θέλαµε να δώσουµε για το µεγαλύτερο δυνατό ποσοστό ενίσχυσης 20% επί του 30.000 και
προκύπτει το 6.000, το οποίο αναφέρατε και ρωτήσατε.
Η υποστήριξη θα παραχθεί µέσω κάλυψης µέρους των λειτουργικών εξόδων των επιχειρήσεων για διάστηµα δύο ετών,
προκειµένου να διευκολυνθεί η έξοδος από τα συσσωρευµένα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

προβλήµατα που προκάλεσε η κρίση και απώτερος στόχος είναι
να προχωρήσουν οι επενδύσεις, έτσι ώστε να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα, να προωθηθούν οι εξαγωγές και να αυξηθεί η
απασχόληση. Με οδηγό το τρίπτυχο ανταγωνιστικότητα-εξαγωγές-απασχόληση προχωρούµε µε ένα πλέγµα εκατόν σαράντα
δύο δράσεων που υλοποιούνται ήδη από το Υπουργείο Οικονοµίας και Ανάπτυξης.
Και στο παράδοξο το οποίο ακούστηκε από την Αντιπολίτευση,
ότι ΣΥΡΙΖΑ και επενδύσεις είναι έννοιες αντίθετες, αυτά τα οποία
επιγραµµατικά µπορούµε να αναφέρουµε είναι οι µεταρρυθµίσεις οι οποίες έχουν γίνει για την απλοποίηση των διαδικασιών
αδειοδότησης επιχειρήσεων, για την ψηφιοποίηση των υπηρεσιών αδειοδότησης, αναµόρφωση του πλαισίου για τους ελέγχους και την εποπτεία της αγοράς, αναµόρφωση του εταιρικού
δικαίου, αύξηση του εθνικού σκέλους του Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων, θέσπιση σειράς σηµατοδοτικών εργαλείων,
όπως το EquiFund και το ΤΕΠΙΧ, ενίσχυση των µικροµεσαίων επιχειρήσεων από το ΕΣΠΑ στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράµµατος ΕΠΑνΕΚ, µε σχεδόν 2 δισεκατοµµύρια ευρώ δηµόσια
δαπάνη, ειδικά προγράµµατα όπως ο «Φιλόδηµος», η ενεργειακή
εξοικονόµηση δηµόσιων κτηρίων, η χρηµατοδότηση τοπικών χωρικών σχεδίων που πολλαπλασιάζουν τους διαθέσιµους πόρους
και σήµερα το νοµοσχέδιο για την ίδρυση της Αναπτυξιακής Τράπεζας και τις στρατηγικές επενδύσεις. Θα µπορούσα να συνεχίσω αρκετά, αλλά θα σταµατήσω εδώ διότι πιέζει και ο χρόνος.
Ποια ήταν, όµως, τα αποτελέσµατα των προηγούµενων κυβερνήσεων όσον αφορά τις επενδύσεις; Κουφάρια βιοµηχανιών και
επιχειρήσεων, λουκέτα, εκτόξευση της ανεργίας, brain drain.
Τελευταία, η Αντιπολίτευση έχει εφεύρει και ένα άλλο δήθεν
πρόβληµα αυτής της Κυβέρνησης, την απορρόφηση στο ΕΣΠΑ.
Δεν ξέρω µε ποιον τρόπο ακριβώς διαβάζονται τα επίσηµα στοιχεία από τους συνεργάτες σας, αλλά αυτό το οποίο αναδεικνύεται
και από τους πλέον αρµόδιους εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής είναι ότι βρισκόµαστε στις πρώτες ταχύτητες σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και µόνο χώρες µε πολύ µικρότερα
προγράµµατα από το δικό µας ΕΣΠΑ βρίσκονται πάνω από µας.
Αν, όµως, δούµε και τι παραλάβαµε από τις προηγούµενες κυβερνήσεις, θα δούµε ένα πενιχρό Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων στο εθνικό σκέλος, ανώριµα έργα, έργα µπλοκαρισµένα.
Εµείς καταφέραµε να αυξήσουµε το Εθνικό Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων µέσα από συνεργασίες µε την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και άλλους διεθνείς χρηµατοπιστωτικούς
οργανισµούς κι εµείς ήµασταν αυτοί που καταφέραµε να ξεµπλοκάρουµε και να υλοποιήσουµε µεγάλα έργα υποδοµών που για
χρόνια ήταν κολληµένα.
Συνεχίζουµε προχωρώντας στη δηµιουργία νέου πλαισίου για
το εθνικό ΠΔΕ µε νοµοσχέδιο που θα έρθει σύντοµα στη Βουλή,
εισάγοντας κατ’ αρχάς την έννοια του προγραµµατισµού, κάτι το
οποίο έλειπε από όλες τις προηγούµενες κυβερνήσεις.
Ταυτόχρονα, µε δική µας πρωτοβουλία, του Υπουργείου Οικονοµίας και Ανάπτυξης, συγκεντρώνουµε ήδη αιτήµατα φορέων
για χρηµατοδότηση µελετών, προκειµένου να έχουµε ώριµα
έργα για την επόµενη προγραµµατική περίοδο, όλα αυτά δηλαδή
που δεν κάνατε εσείς τα προηγούµενα χρόνια.
Εποµένως, το ότι ΣΥΡΙΖΑ και επενδύσεις είναι έννοιες αντίθετες είναι απλά ένα επικοινωνιακό πυροτέχνηµα, που δεν έχει καµµία σχέση µε την πραγµατικότητα, καµµία σχέση µε όλα όσα
αποτυπώνονται από τα οικονοµικά στοιχεία, από διεθνείς οργανισµούς, από την εµπιστοσύνη που δείχνουν το σύνολο των δυνάµεων της αγοράς, αλλά και ξένων χωρών και επενδυτών στην
ελληνική οικονοµία.
Στα χρόνια που η παρούσα Κυβέρνηση έχει τη διακυβέρνηση
της χώρας υλοποιούµε όλα όσα θα έπρεπε να είναι αυτονόητα
για µία σοβαρή χώρα που έχει αποφασίσει ότι ακολουθεί µία
στοιχειώδη εθνική πολιτική, γνωρίζοντας ποιο είναι το συµφέρον
της, αξιολογώντας τις συνθήκες που διαµορφώνονται, θέτοντας
στρατηγικούς στόχους σε περιφερειακό, εθνικό, ευρωπαϊκό και
διεθνές επίπεδο.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Ευχα-
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ριστούµε τον κύριο Υφυπουργό.
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κυρία Πρόεδρε, µπορώ
να κάνω µία ερώτηση;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Τι ερώτηση; Ολοκληρώνεται µία διαδικασία.
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Δεν πειράζει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Ε, πώς
δεν πειράζει. Εσείς θα κρίνετε τι πειράζει;
Για πείτε µας. Ορίστε, έχετε τον λόγο.
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Εγώ δεν κατάλαβα,
κύριε Υφυπουργέ, αν µε το να βάζεις τουλάχιστον εργασιακό κόστος 30.000 ευρώ πάµε από τον έναν εργαζόµενο, που λέγατε
στην αρχή, στους δύο µε τρεις. Αυτό σηµαίνει ότι αποκλείουµε
όσες επιχειρήσεις έχουν έναν και δύο εργαζόµενους.
Σας ρωτώ: Γιατί το αλλάξατε; Γράφατε «τουλάχιστον έναν εργαζόµενο». Με µισθολογικό κόστος 30.000 τον χρόνο πιθανότατα
είναι δύο ή τρεις εργαζόµενοι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Κύριε
Υφυπουργέ, έχετε τον λόγο για να απαντήσετε. Το ξαναρώτησε
αυτό.
ΣΤΑΘΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ (Υφυπουργός Οικονοµίας και Ανάπτυξης): Το ρώτησε αρκετές φορές, χωρίς να θέλω να δώσω
περαιτέρω έκταση. Διότι αν παρακολουθούσατε την οµιλία µου,
κύριε Κωνσταντινόπουλε, θα είχατε πάρει τις απαντήσεις σας.
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Δεν το κατάλαβα.
ΣΤΑΘΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ (Υφυπουργός Οικονοµίας και Ανάπτυξης): Δεν το καταλάβατε. Μπορείτε να ξανάρθετε, για να µη
συνεχίσετε να εκτίθεστε, και στο Υπουργείο Οικονοµίας και Ανάπτυξης, από το οποίο είχατε περάσει και δεν ακουµπήσατε, να
σας εξηγήσουµε και να σας κάνουµε ό,τι µαθήµατα και ό,τι χρειάζεται. Δεν µπορούµε να επαναλαµβάνουµε διαρκώς αυτά τα
οποία έχουν απαντηθεί.
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Μα, τώρα εδώ να µου
πείτε!
ΣΤΑΘΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ (Υφυπουργός Οικονοµίας και Ανάπτυξης): Επειδή, όµως, απουσιάζατε και δεν παρακολουθούσατε
κατά τη διάρκεια της οµιλίας µου για ποιον λόγο έγιναν οι όποιες
αλλαγές, σας παραπέµπω να κλείσουµε ένα ραντεβού να σας
εξηγήσουµε, γιατί δεν γίνεται να συνεχίσουµε το τηλεοπτικό
σόου του πεντάλεπτου που θέλετε να διεκδικείτε.
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Υπουργέ, δεν
είστε στην Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ. Είστε στο Κοινοβούλιο και πρέπει να απαντήσετε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Ο κύριος Υφυπουργός είπε ότι απάντησε στην οµιλία του. Ξέρετε κα-
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νέναν κανονισµό που να υποχρεώνει τον Υπουργό να µιλάει συγκεκριµένα σε αυτά που θέλετε εσείς;
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Αφού δεν καταλάβαµε,
δεν πρέπει να µας δώσει απαντήσεις; Εσείς το καταλάβατε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Εγώ,
κύριε Κωνσταντινόπουλε, δεν έχω υποβάλει την ερώτηση.
Κηρύσσεται περαιωµένη η συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων και των τροπολογιών του σχεδίου νόµου του Υπουργείου
Οικονοµίας και Ανάπτυξης: «Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα και
προσέλκυση Στρατηγικών Επενδύσεων και άλλες διατάξεις» και
η ψήφισή τους θα γίνει χωριστά.
Επί της υπουργικής τροπολογίας µε γενικό αριθµό 2095 και ειδικό 69 έχει υποβληθεί αίτηση ονοµαστικής ψηφοφορίας από
Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας, η οποία θα διεξαχθεί αύριο
Τετάρτη 17 Απριλίου 2019 και ώρα 14.00’.
Η ηλεκτρονική ψηφοφορία επί του ακροτελεύτιου άρθρου
καθώς και επί του συνόλου του νοµοσχεδίου θα διεξαχθεί αύριο
αµέσως µετά την ονοµαστική ψηφοφορία.
Ενηµερώνουµε ότι οι εισηγητές και οι ειδικοί αγορητές του
σχεδίου νόµου θα πρέπει να παραµείνουν αύριο µετά την ονοµαστική ψηφοφορία, για να ψηφίσουν επί του ακροτελεύτιου άρθρου και του συνόλου του σχεδίου νόµου.
Σας επισηµαίνουµε ότι η ψηφοφορία περιλαµβάνει την αρχή
του νοµοσχεδίου, σαράντα επτά άρθρα και µία τροπολογία.
Κάθε φορά στην οθόνη εµφανίζονται έως τέσσερα άρθρα
προς ψήφιση. Για να ψηφίσετε και τα υπόλοιπα, θα πρέπει να κυλήσετε την οθόνη αφής. Στο πάνω δεξιά µέρος της οθόνης εµφανίζεται κάθε φορά ο αριθµός των άρθρων που αποµένουν για
ψήφιση. Βεβαιωθείτε ότι έχετε ψηφίσει όλα τα άρθρα και την
τροπολογία. Αφού καταχωρήσετε την ψήφο σας, έχετε τη δυνατότητα να την ελέγξετε ή και να την αναθεωρήσετε έως τη λήξη
της ψηφοφορίας. Για οποιαδήποτε απορία απευθυνθείτε στο
Προεδρείο, προκειµένου να σας συνδράµουν οι αρµόδιοι υπάλληλοι.
Παρακαλώ να ανοίξει το σύστηµα της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας.
(ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Παρακαλώ να κλείσει το σύστηµα της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας.
(ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ)
(ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Οι θέσεις των κοµµάτων, όπως αποτυπώθηκαν κατά την ψήφιση µε το
ηλεκτρονικό σύστηµα, καταχωρίζονται στα Πρακτικά της σηµερινής συνεδρίασης και έχουν ως εξής:
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Επί της Αρχής ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΔΗ.ΣΥ: ΠΡΝ
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: OXI
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΠΡΝ
Άρθρο 1 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΔΗ.ΣΥ: ΝΑΙ
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: OXI
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΠΡΝ
Άρθρο 2 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: OXI
ΔΗ.ΣΥ: ΠΡΝ
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: OXI
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΠΡΝ
Άρθρο 3 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: OXI
ΔΗ.ΣΥ: OXI
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: OXI
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΠΡΝ
Άρθρο 4 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: OXI
ΔΗ.ΣΥ: ΠΡΝ
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: OXI
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: OXI
Άρθρο 5 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: OXI
ΔΗ.ΣΥ: ΠΡΝ
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: OXI
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: OXI
Άρθρο 6 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: OXI
ΔΗ.ΣΥ: ΠΡΝ
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: OXI
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΠΡΝ
Άρθρο 7 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: OXI
ΔΗ.ΣΥ: ΠΡΝ
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: OXI
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΠΡΝ
Άρθρο 8 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: ΠΡΝ
ΔΗ.ΣΥ: ΠΡΝ
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: OXI
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΠΡΝ

Άρθρο 9 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: ΠΡΝ
ΔΗ.ΣΥ: ΠΡΝ
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: OXI
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΠΡΝ
Άρθρο 10 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΔΗ.ΣΥ: ΝΑΙ
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: OXI
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΠΡΝ
Άρθρο 11 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΔΗ.ΣΥ: ΝΑΙ
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: OXI
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΠΡΝ
Άρθρο 12 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΔΗ.ΣΥ: ΝΑΙ
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: OXI
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΠΡΝ
Άρθρο 13 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: OXI
ΔΗ.ΣΥ: ΝΑΙ
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: OXI
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΠΡΝ
Άρθρο 14 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΔΗ.ΣΥ: ΝΑΙ
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: OXI
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΠΡΝ
Άρθρο 15 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΔΗ.ΣΥ: ΝΑΙ
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: OXI
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΠΡΝ
Άρθρο 16 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΔΗ.ΣΥ: ΝΑΙ
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: OXI
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΠΡΝ
Άρθρο 17 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: OXI
ΔΗ.ΣΥ: ΝΑΙ
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: OXI
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΠΡΝ
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Άρθρο 18 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: OXI
ΔΗ.ΣΥ: ΝΑΙ
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: OXI
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΠΡΝ
Άρθρο 19 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΔΗ.ΣΥ: ΝΑΙ
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: OXI
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΠΡΝ
Άρθρο 20 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΔΗ.ΣΥ: ΝΑΙ
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: OXI
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΠΡΝ
Άρθρο 21 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: OXI
ΔΗ.ΣΥ: ΝΑΙ
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: OXI
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΠΡΝ
Άρθρο 22 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: OXI
ΔΗ.ΣΥ: ΝΑΙ
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: OXI
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΠΡΝ
Άρθρο 23 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΔΗ.ΣΥ: ΝΑΙ
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: OXI
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΠΡΝ
Άρθρο 24 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΔΗ.ΣΥ: ΝΑΙ
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: OXI
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΠΡΝ
Άρθρο 25 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΔΗ.ΣΥ: ΝΑΙ
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: OXI
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΠΡΝ
Άρθρο 26 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: ΠΡΝ
ΔΗ.ΣΥ: ΝΑΙ
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: OXI
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΠΡΝ
Άρθρο 27 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: ΠΡΝ
ΔΗ.ΣΥ: ΝΑΙ
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: OXI
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΠΡΝ
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Άρθρο 28 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: ΠΡΝ
ΔΗ.ΣΥ: ΝΑΙ
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: OXI
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΠΡΝ
Άρθρο 29 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: ΠΡΝ
ΔΗ.ΣΥ: ΠΡΝ
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: OXI
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΠΡΝ
Άρθρο 30 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: ΠΡΝ
ΔΗ.ΣΥ: ΠΡΝ
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: ΝΑΙ
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΠΡΝ
Άρθρο 31 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: ΠΡΝ
ΔΗ.ΣΥ: ΠΡΝ
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: ΝΑΙ
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΠΡΝ
Άρθρο 32 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: ΠΡΝ
ΔΗ.ΣΥ: ΝΑΙ
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: ΝΑΙ
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΠΡΝ
Άρθρο 33 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: OXI
ΔΗ.ΣΥ: ΝΑΙ
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: ΠΡΝ
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΠΡΝ
Άρθρο 34 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: OXI
ΔΗ.ΣΥ: ΠΡΝ
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: ΠΡΝ
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: OXI
Άρθρο 35 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: OXI
ΔΗ.ΣΥ: ΠΡΝ
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: ΠΡΝ
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: OXI
Άρθρο 36 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: ΠΡΝ
ΔΗ.ΣΥ: ΠΡΝ
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: ΠΡΝ
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: OXI
Άρθρο 37 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: ΠΡΝ
ΔΗ.ΣΥ: ΝΑΙ
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: ΠΡΝ
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΠΡΝ
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Άρθρο 38 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: ΠΡΝ
ΔΗ.ΣΥ: ΠΡΝ
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: OXI
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΠΡΝ
Άρθρο 39 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: ΠΡΝ
ΔΗ.ΣΥ: ΠΡΝ
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: OXI
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΠΡΝ
Άρθρο 40 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: OXI
ΔΗ.ΣΥ: OXI
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: OXI
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΠΡΝ
Άρθρο 41 όπως τροπ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: ΠΡΝ
ΔΗ.ΣΥ: ΠΡΝ
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: OXI
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΠΡΝ
Άρθρο 42 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: ΠΡΝ
ΔΗ.ΣΥ: ΠΡΝ
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: OXI
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΠΡΝ
Άρθρο 43 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: ΠΡΝ
ΔΗ.ΣΥ: ΠΡΝ
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: ΠΡΝ
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΠΡΝ

Άρθρο 44 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΔΗ.ΣΥ: OXI
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: OXI
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΠΡΝ
Νέο Άρθρο 45 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΔΗ.ΣΥ: ΝΑΙ
Χ.Α: ΠΡΝ
Κ.Κ.Ε: ΝΑΙ
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΝΑΙ
Νέο Άρθρο 46 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: OXI
ΔΗ.ΣΥ: OXI
Χ.Α: OXI
Κ.Κ.Ε: OXI
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΝΑΙ
Νέο Άρθρο 47 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: OXI
ΔΗ.ΣΥ: OXI
Χ.Α: ΠΡΝ
Κ.Κ.Ε: OXI
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΝΑΙ
Βουλευτική Τροπ. 2096/70 ως έχει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΣΥΡΙΖΑ: ΝΑΙ
Ν.Δ.: ΝΑΙ
ΔΗ.ΣΥ: ΝΑΙ
Χ.Α: ΠΡΝ
Κ.Κ.Ε: ΠΡΝ
ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ: ΝΑΙ
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Συνεπώς µετά την ολοκλήρωση της ψηφοφορίας µε το ηλεκτρονικό
σύστηµα το σχέδιο νόµου του Υπουργείου Οικονοµίας και Ανάπτυξης: «Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα και προσέλκυση Στρατηγικών Επενδύσεων και άλλες διατάξεις» έγινε δεκτό επί της
αρχής, των άρθρων και της βουλευτικής τροπολογίας 2096/70
κατά πλειοψηφία.
Εκκρεµεί βεβαίως η ψήφιση της µε αριθµό 2095/69 υπουργικής τροπολογίας για την οποία υπάρχει, όπως προανέφερα, αίτηµα ονοµαστικής ψηφοφορίας, η οποία θα διεξαχθεί αύριο,
καθώς και η ψήφιση του ακροτελεύτιου άρθρου και του συνόλου
του νοµοσχεδίου, η οποία επίσης θα διεξαχθεί αύριο.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δέχεστε στο σηµείο αυτό να λύσουµε τη συνεδρίαση;
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
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ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Με τη
συναίνεση του Σώµατος και ώρα 15.58’ λύεται η συνεδρίαση για
αύριο, ηµέρα Τετάρτη 17 Απριλίου 2019 και ώρα 10.00’, µε αντικείµενο εργασιών του Σώµατος κοινοβουλευτικό έλεγχο: α) Συζήτηση επί της Εκθέσεως της Διακοµµατικής Κοινοβουλευτικής
Επιτροπής «για τη διεκδίκηση των γερµανικών οφειλών», σύµφωνα µε το άρθρο 45 παράγραφος 2 του Κανονισµού της Βουλής και β) Λήψη απόφασης της Βουλής των Ελλήνων επί της
προτάσεως του Προέδρου της Βουλής «για τη διεκδίκηση των
γερµανικών οφειλών», σύµφωνα µε το άρθρο 51 παράγραφος 4
του Κανονισµού της Βουλής, σύµφωνα µε την ειδική ηµερήσια
διάταξη που έχει διανεµηθεί.

ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ

