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*ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΗΜΙΤΗΣ (Υπουργός Εθνικής Οικονομίας):Κύριε Πρόεδρε, κυρίες 

και κύριοί) το νομοσχέδιο αυτό είναι ιδιαιτέρας σημασίας και επείγοντος 

χαρακτήρα. Είναι ιδιαιτέρας σημασίας διότι ορισμένοι δεσμοί τους οποίους 

θέλει να εισαγάγει θα επιταχύνουν την αναπτυξιακή προσπάθεια της χώρας, 

θα παράσχουν στην πολιτεία τη δυνατότητα να προγραμματίσει καλύτερα 

κρατικές προμήθειες και γενικά την παραγωγή.

Είναι επείγοντος χαρακτήρα διότι μερικές διατάξεις όπως αυτές για 

τα ΜΟΠ, για τις τροποποιήσεις του 1262, πρέπει να εφαρμοσθούν το δυνατόν 

ταχύτερο για να μπορέσουν να ολοκληρωθούν επενδύσεις οι οποίες εκκρεμούν.

Αναφέρω ενδεικτικά σε σχέση με τα ΜΟΠ ότι οι προτάσεις των ιδιω

τών φορέων για ένταξη στα ΜΟΠ έχουν εκτιμηθεί ήδη από το Υπουργείο Βιο

μηχανίας Ενέργειας και Τεχνολογίας και θα πρέπει να ακολουθηθεί μία 

διαδικασία,η οποία θα κατοχυρώνει την πραγματοποίησή τους. Η διαδικασία 

αυτή προβλέπεται από το προτεινόμενο νομοσχέδιο. Γι'αυτό, κυρίες και κύ

ριοι, θα παρακαλούσα να ακολουθηθεί η προβλεπόμενη από το άρθρο 76 του 

Συντάγματος διαδικασία και να ολοκληρωθεί η συζήτηση του νομοσχεδίου 

σε 3 συνεχείς συνεδριάσεις στη Βουλή,

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Κρητικός):0 κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της 

Νέας Δημοκρατίας κύριος Κανελλόπουλος έχει το λόγο.



ι^υο/ίρία νομοσχέδια το ένα το σέρνει ως επείγον.Αλλά αυτό το 
ινομοσχέδιο πραγματικά το φέρνει επείγον για να μη συζητηθεί ουσιαστι

κά διότι αφορά διαφορετικά ζητήματα, ̂ ι  είναι βέβαιο ασού συζητηθούν 

μερικά πρώτα άρθρα απο κει και πέρα θα περάσει χωρίς συζήτηση και
¿ι ν»όπως λέμε τότε δεν θα έχουμε ψήφιση αλλά προσκλητήριο νεκρών.

Θα διαβάζει ο Πρόεδρος τα άρθρα και θα λέγεται

Κύριε Πρόεδρε, κάνουμε έκκληση στη Κυβέρνηση να πάρει πίσω τη
I

πρόταση της

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ;Κύριε Πρόεδρε...
#ΠΡΟΕΔΡΕνοΝ(Παναγιώτης Κρητικός).Παρακαλώ.Δεν υπαόχει αντικείμενο 

συζήτησης για τους κ. συναδέλφους. Μόνο οι εκπρόσωποι και μάλιστα 

κατα παραχώρηση και αυτό διότι ακολουθεί τη διαδικασία του λέγοντος 

και αντιλέγοντος.

Το Προεδρείο κ. Υπουργέ θα έκανε μια ενδιάμεση πρόταση παρεμβαλ

λόμενο εν μέσω των αντιμαχομένων και περιβάλλον αμψοτέρους με ισχυρά

ασπίδα^ όπως λέει και ο ιστορικός εκεί, θα το ξέρει ο κ. Κανελλόπουλος^· 

να γίνουν 4 οι συνεδριάσεις χωρίς τον αποχαρακτηρισμό του νομοσχεδίου

ως επείγοντος 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΗΜΙΤΗΣ(νΤ ΟΤκονομίας).Σύμφωνοι, κ. Πρόεδρε ·
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟνΛΟΣ.Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ το λόγο.

ΠΡΟΕΔΡΕνΩΝ(Παναγιώτης Ν.Κρητικός). Ορίστε κ. Κανελλόπουλε .



/?γός την δυνατότητα τουλάχιστον να συζητηθεί σε 6 συνεδριάσεις. 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΗΜΙΤΗΣ(Υπουργός Εθνικής Οικονομίας).Κύριε Πρόεδρε, 

παρακαλώ το λόγο.

ΠΡΟΕΔΡΕνΩΝ(Παναγιώτης Ν.Κρητικός) Κύριε Υπουργέ/έχετε το λόγο. 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΗΜΙΤΗΣ(Υπουργός Εθνικής Οικονομίας).Δυο λέζεις κ.

Πρόεδρε.

Επειδή ο κ. Κανελλόπουλος έστρεφε το κέντρο της κριτικής στο

θέμα του επείγοντος εγω ανέφερα οτι το νομοσχέδιο αυτό -και ήταν το
/

πρώτο επιχείρημα μου - είναι ιδιαίτερης σημασίας,ιδιάζουσας σημασίας

όπως λέει το Σύνταγμα. Και το Σύνταγμα ρητά αναφέρει^πέραν απο τ ο -

επείγον και τη σημασία του νομοσχεδίου.Και δεν νομίζω οτι χρειάζεται

να αναλύσω τη σημασία του νομοσχεδίου.Οποιος δει τις διατάζεις μπορεί
1

γρήγορα να καταλάβει οτι τοίνομοσχέδιο έχει τεράστια σημασία για την
/αναπτυζιακη προσπάθεια της χώρας.Και γι αυτό πρέπει να συζητηθεί

γρήγορα.'

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ(Παναγιώτης Ν.Κρητικός).Τίθεται σε φηφοφορία η πρόταση του

κ. Υπουργού,όπως τροποποιήθηκε απο το Πρόεδρείο,σε τέσσερις συνεδριά

σεις.

-ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ.Κύριε Πρόεδρε, σας παρακαλώ μισό λεπτό είναι

ανάγκη να δοθεί μια απάντηση τουλάχιστον για τη /ομολογία του Σώματος



ευθύνη της συζητήσεως να μας πεί ο κύριος Υπουργός πού και, πότε
/

θα συζητηθούν οι τροπολογίες. Είναι πολύ λογικό το αι'τημά μας.

Μην υποκαθιστάτε τον Υπουργό.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Ν.Κρητικός): Δεν υποκαθιστώ κανόναν. Το 

Προεδρείο έχει δικαίωμα επί του διαδικαστικού θέμαιος να εκφρα- 

ο§ εί και μάλιστα κατά προτεραιότητα .

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ: Τότε^ περιττεύει η απάντηση του Υπουργού. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Ν.Κρητικός)« Όχι, δεν περιττεύει. Αν 

θέλει να απαντήσει ο κύριος Υπουργός , ευχαρίστως.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΗΜΙΤΗΣ (Υπουργός Εθν.Οικονομίας): Κύριε Κανελλόπουλε 

οι τροπολογίες οι οποίες αφορούν άρθρα του νομοσχεδίου, θέματα 

δηλαδή που ρυθμίζονται σε συγκεκριμένα άρθρα, θα συζητηθούν 

βεβαίως με τα άρθρα αυτά. Τροπολογίες, οι οποίες δεν αφορούν συγ

κεκριμένα άρθρα, θα συζητηθούν^όπως συνήθως συμβαίνει^ στο τέλος

του νομοσχεδίου.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΠΠΟΣ: Και δε θα συζητηθούν ποτέ.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Ν.Κρητικός): Τελείωσε αυτό αυτό το θέμα

Ερχόμεθα στην ψήφιση στο σύνολο του σχεδίου νόμου του Υπουρ

γείου Εθνικής Άμυνας "Τροποποίηση διατάξεων για τους εφέδρους

αςιωματικούς, τους Αξιωματικούς Μουσικούς της Πολεμικής Αεροπορίας
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να δημιουργήσουμε θέσεις απασχόλησης, νέα σχήματα τα οποία θα 

αναβαθμίσουν την θέση της οικονομίας στον διεθνή καταμερισμό 

εργασίας.

(Στο σημείο αυτό την Προεδρική 'Εδρα καταλαμβάνει ο Γ 'Αντιπρόεδρος 

της Βουλής κύριος ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΑΛΑΜΑΛΙΚΗΣ).

τ



{26/ 1/2 Στεν/φος I. Βαρουτά Δακτ/ωος Ρ. Σκρίκα 19-1-87
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'Αλλωστε^ όπως έχουμε τονίσει επανειλημμένα^η εθνική μας ανεξαρτη- 

απαιτεί μία οικονομία ισχυρή και αυτοδύναμη. Η αναγκαιότητα αυτή; 

για κάτι καινούργιο, για ένα τρόπο δουλειάς, για μία νέα ώθηση στην 

αναπτυξιακή προσπάθεια^είναι ιδιαίτερα έντονη σήμερα^όπου διασυνδέεται 

η ελληνική οικονομία με το διεθνές οικονομικό σύστημα. Η διασύνδεση αυτή 

αποτελεί το κύριο χαρακτηριστικό της εξέλιξης τα τελευταία χρόνια και 

θα αποτελέσει και το χαρακτηριστικό τα χρόνια που έρχονται.

Όλο και λιγότερα μπορεί να παίρνονται αποφάσεις ̂ είτε από το 

κράτος, είτε από τους ιδιώτες επιχειρηματίες, χωρίς να ληφθούν υπόψη 

οι εξελίξεις στη διεθνή οικονομία. Και όλο και περισσότερο περιορίζεται 

η^λευθερία μιας χώρας^ή μιας οικονομίας^από αποφάσεις ή από εξελίξεις/ 

στις οποίες δεν μπορεί να συμμετέχει. 'Ενα χαρακτηριστικό παράδειγμα, 

πιστεύω, είναι η εξέλιξη των τιμών του πετρελαίου και οι επιπτιόσεις της 

στις οικονομίες όλων των χωρών.

Για μία οικονομία και κοινωνία, λοιπόν, η 9πο α̂ δενθέλει να 

υποταχθεί άκριτ-α και με τυχαίο τρόπο στους καταναγκασμούς της διεθνής 

αγοράς^πρέπει να προωθηθεί μία στρατηγική, η οποία να διευκολύνει, ώστε 

η διασύνδεση με τη διεθνή οικονομία να είναι αποδοτική, να παρέχει όφελο

Και σ'αυτό το νομοσχέδιο, όπως θα αναλύσω αργότερα, δίνονται

τέτοιες δυνατότητες.



ζόταν κύρια στο κόστος εργασίας. Οι επιχειρήσεις δεν προχώρησαν ουσια

στικά προς την κατεύθυνση του εκσυγχρονισμού, της ενίσχυσης της ανταγω

νιστικής τους δύναμης με άλλα στοιχεία, όπως η τεχνολογία, η οργάνωση, 

η καλύτερη διοίκηση, η αυτοχρηματοδότηση της επιχειρηματικής δράσης.

Όλα αυτά τα φαινόμενα θα πρέπει να τα λάβουμε υπόψη μας και να 

προσπαθήσουμε να αναθρέψουμε την απαράδεκτη αυτή πραγματικότητα. Αυτό 

προϋποθέτει μία στρατηγική ανάπτυξης, η οποία θα οδηγήσει σε βελτίωση 

των τεχνολογικών δυνατοτήτων, σε καλύτερο ανθρώπινο δυναμικό, στην κινη

τοποίηση του δημόσιου τομέα, στην ορθολογικοποίηση των δομών των επιχει

ρήσεων. Χρειάζεται να δημιουργήσουμε μία δυναμική οικονομία. Και μέχρι 

σήμερα μεταξύ άλλων δεν το πετύχαμε, διότι δεν υπήρχαν οι κατάλληλοι 

θεσμοί. Κατάλληλοι θεσμοί, οι οποίοι θα επέτρεπαν να αξιοποιήσουμε το 

υφιστάμενο παραγωγικό δυναμικό, να αυξήσουμε έτσι την παραγωγή και την 

απασχόληση. Δεν επέτρεπαν να αναδιαρθρώσουμε την παραγωγική βάση και

να την επεκτείνουμε προς νέες κατευθύνσεις.
’

Το νομοσχέδιο που συζητούμε σήμερα, έρχεται να δημιουργήσει τέ-.

τοιους θεσμούς. Αναφέρω για παράδειγμα: Για δεκάδες χρόνια προμηθευόμαστε
1 I

—και προμηθευόμαστε ακόμα και σήμερα σε ορισμένο βαθμό-το/τεχ^οΛο^ινο

εξοπλισμό από το εξωτερικό. Δεν είχε γίνει σοβαρή προσπάθεια να συντονι-
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σθούν οι ελληνικές βιομηχανίες για να κατασκευαστεί ο τεχνικός

εξοπλισμός εδώ. Και οι προγραμματικές συμφωνίες οι οποίες υπάρχουν 

σήμερα ̂ που τόσο ενόχλησαν και τη Νέα Δημοκρατία και το ΚΚΕ^αποτελούν 

ένα βήμα^για να μπορέσουμε να παραγάγουμε τον τεχνολογικό εξοπλισμό 

στη χώρα. 0 θεσμός των προγραμματικών συμφωνιών θα επιτρέψει μία βελτίω 

ση σημαντική της διαδικασίας αυτής, θα επιτρέψει το συντονισμό την 

παραγωγή στην Ελλάδα.

. 'Ενα άλλο παράδειγμα μικρό, που αφορά την αξιοποίηση του παραγω-
Ε. · ··"■- *

γικού δυναμικού; Οπως ξέρετε^για δεκάδες χρόνια δεν ήταν δυνατόν^με 

βάση τις διατάξεις του Κώδικα πολιτικής Δικονομίας^να αξιοποιηθούν οι 

υφιστάμενες εγκαταστάσεις επιχειρήσεων, όταν αυτές επτώχευαν. 'Επρεπε 

να πουληθούν τα μηχανήματα χωριστά και όλα τα περιουσιακά στοιχεία

χωριστά. Δεν μπορούσε να συνεχιστεί η παραγωγική διαδικασία^με βάση

την υφιστάμενη επιχείρηση. Αυτό γίνεται δυνατό με αυτό το νομοσχέδιο,

( 2Δ )



1/2 Στεν/ωος Δ, Δημητριάδης Δακ/φος Α. Κορολή 19-1-1987

............. ...............ΊΝ....... .
Κεντρικός στόχος  ̂λοιπόν^του νομοσχεδίου-και αυτή είναι η αρχή την 

οποία έΐι μάτ^ν αναζήτησε η Νέα Δημοκρατία — είναι η ενίσχυση της 

προσφοράς της παραγωγής στην ελληνική οικονομία που είναι ο αναγκα

στικός δίαυλος για τον περιορισμό της εξάρτησης, την ενίσχυση της 

αυτοδυναμίας της.

Για να πετύχουμε τον κεντρικό αυτό στόχο, την αύξηση της παρα

γωγής, την ενίσχυση της προσφοράς, βασιζόμαστε στους φορείς που 

στηρίζουν την ελληνική οικομονία. Και εδώ θέλω να απαντήσω στο 

ερώτημα το οποίο τέθηκε από τη Νέα Δημοκρατία, ότι επεκτείνουμε τον 

δημόσιο τομέα ^και στην κριτική του Κ.Κ.Ε, ότι περιορίζουμε το δη

μόσιο τομέα.

Οι φορείς πάνω στους οποίους στηρίζεται η ελληνική οικονομία^ 

είναι οι φορείς του δημόσιου τομέα, οι φορείς του κοινωνικού τομέα, 

που περιλαμβάνει τις κοινωνικοποιημένες δημόσιες επιχειρήσεις, τις 

επιχειρήσεις των οργανισμών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τους συνεταίΓ-·: 

ριστικούς φορείς και γενικά σχήματα με-λαϊκή συμμετοχή και^τρίτον^ 

οι ιδιωτικοί φορείς.

Όσον αφορά το δημόσιο τομέαιέχουμε τονίσει επανειλημμένα. ότι 

το κράτος αποτελεί βασικό μοχλό για την έξοδο της οικονομίας από την 

κρίση και οι φορείς του δημόσιου τομέα είναι εκείνοι που με τις



2/2 Στεν/φος Δ. Δημητριάδης Δακ/φος Α. Κορολή 19-1-1987
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επενδύσεις τους, με τη βελτίωση της παραγωγικής δομής, με το να βοη

θήσουν την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού, να κινητοποιηθούν για 

την ανάληψη πρωτοβουλιών, θα δώσουν ώθηση στην ανάπτυξη της οικονο

μίας. 0 δημόσιος τομέας καλείται να διαδραματίσει πρωτοποριακό ρόλο£ *·"· '
και ως αυτόνομος φορέας ανάπτυξης και ως καθοδηγητής και στήριγμα 

των άλλων δύο πόλων της οικονομικής δράσης ) δηλαδή του ιδιωτικού και 

του κοινωνικού τομέα. Και τη δράση αυτή του δημόσιου τομέα θέλουμε νο 

ενισχύσουμε, να βελτιώσουμε και να προγραμματίσουμε καλύτερα,με το 

νομοσχέδιο το οποίο συξητείται σήμερα.

Σε μία οικονομία αγοράς^όπως η δικίά μας, υπάρχει κοντά στο
I

δημόσιο και τον κοινωνικό τομέα και οι ιδιωτικός τομέας,Υαι οι 

ιδιωτικοί φορείς αποτελούν σημαντικό στοιχείο για την προσπάθεια με

τασχηματισμού της ελληνικής οικονομίας σε οικονομία παραγωγής και

την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς της. Χωρίς τη βοήθειά τους, τη
/συμβολή τους, δεν είναι δυνατή η επιτά χυνση της αναπτυξιακής δια

δικασίας.



............................................................................... ........................................................................ιτε ία./ηΓι 'αυτό και *ι πολι Κυβέρνηση ( επιδιώκεί την ενίσχυση του
Κα\

ιδιωτικού τομέα, επιδιώκει[να αξιοποιήσει και να επαυξήσει τις δυνα-

τότητές του. Ενίσχυση βέβαια δεν σημαίνει, όπως το έχουμε τονίσει 

επανειλημμένα, τη στείρα παροχή κινήτρων, κινήτρων τα οποία δεν απο

τελούν παρά Γε βάρος του κοινωνικού συνόλου και σε βάρος της

ίδιας της μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας των επιχειρήσεων.

Εμείς -και το δείχνει αυτό το νομοσχέδιο- με τις τροποποιή

σεις που επιφέρουμε στο νόμο 1262, θέλουμε να βοηθήσουμε τις επιχει

ρήσεις να πραγματοποιήσουν κέρδος για να αναπτύξουν τις παραγωγικές 

τους διαδικασίες, θέλουμε να αυξήσουμε το εισόδημα των επιχειρήσεων
νχμε παραγωγική προσπάθεια και όχι/αναδιανεμητικές παρεμβάσεις του 

κράτους. Το κράτος θέλει να βοηθήσει, αλλά όχι να υποκαταστήσει τους 

μηχανισμούς της αγοράς και δεν θέλει να δώσει ζωή σε μη ανταγωνιστι

κούς επιχειρηματίες, αλλά αντίθετα θέλει να κάνει τις επιχειρήσεις 

ανταγωνιστικές στην εσωτερική και στην εξωτερική αγορά.

Τους τρεις, λοιπόν, αυτούς φορείς, του δημόσιου τομέα, του κοι

νωνικού τομέα και του ιδιωτικού τομέα, θέλουμε να εντάξουμε σε μία

κοινή προσπάθεια.

(2Κ)
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1/2 Στεν/φος Κ. Μασούρας (Δακτ/φος Ε. Μπίζιου) 19.1.87
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Το νομοσχέδιο δεν είναι σχιζοφρενές όπως είπε ο αξιότιμος κ. Στρατήγης 

Το νομοσχέδιο ίσα-ίσα διακρίνεται από την προσπάθεια,^τους τομείς

αυτούς οι οποίοι πολλές φορές κατευθύνονται παράλληλα ή σε αντίθετες 
)

ν/\<̂
κατευθύνσεις^α τους δώσει ένα κοινό πλαίσιο^ υητΟ-να μπορούν να συνερ-

γασθούν και να επιτύχουν έναν κοινό στόχο. Θέλει να εξασφαλίσει την 

συμπληρωματικότητα των δραστηριοτήτων τους^με κοινό στόχο την ανάπτυξη 

Κυρίες και κύριοι, ο προγραμματισμός τον οποίο επαγγέλεται το 

ΠΑΣΟΚ και η Κυβέρνηση, δεν εξαντλείται σε ένα και μοναδικό δετές πρό

γραμμα ή ένα πρόγραμμα ανάπτυξης. Επιτυγχάνεται επίσης και κύρια θα 

έλεγα^με την δημιουργία θεσμών και διαδικασιών που εξασφαλίζουν κατά 

την εφαρμογή των κατευθύνσεων του προγράμματος)τη συμμετοχή, τον συντο 

νισμό, την ένταξη όλων των φορέων με συνείδηση για τους στόχους και 

αποδοχή των στόχων αυτών. Η αποκέντρωση, η αυτοδιαχείριση, ο κοινωνι

κός έλεγχος, που αποτελούν βασικά στοιχεία της σοσιαλιστικής προοπτι

κής και της πολιτικής μας, πραγματοποιούντο μέσα από θεσμούς, όπως 

οι προγραμματικές συμφωνίες, οι αναπτυξιακές συμβάσεις, τα εποπτικά 

συμβούλια, τις διαδικασίες,που έχουμε προβλέψει για τα Μεσογειακά Ολο

κληρωμένα Προγράμματα.

Η γραμμή.την οποία χαράζει το νομοσχέδιο^είναι μία γραμμή, η

οποία θα μας επιτρέψει να προωθήσουμε νέες διαδικασίες για περισσότερη
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δημοκρατικότητα καλύτερη και πιο δίκαιη κοινωνική οργάνωση της οι

κονομίας. Υπάρχουν πολλά παραδείγματα στο νομοσχέδιο και θα αναφερθώ 

σε μερικά, στα οποία αναφέρθηκαν και οι συνάδελφοι^πρώτ'απ'όλα στις

προγραμματικές συμφωνίες— ....  —  -

Ο θεσμός αυτός^είχε εφαρμοσθεί πειραματικά στη χώρα μας, αλλά 

υπάρχει σε δοκιμασμένη μορφή σε άλλες χώρες^με διαφορετικά βέβαια ονό

ματα. Η εισηγητική έκθεση του νομοσχεδίου αναλύει με σαφήνεια^τους 

στόχους αυτού του νέου θεσμού μαι τις δυνατότητες τις οποίες παρέχει.

Θα ήθελα να σταθώ-σε-δύο--βασικά σημεία:

Το πρώτο^αφορά τη συμπληρωματικότητα και τον συντονισμό της δράσης 

των βασικών τομέων της οικονομίας, του ιδιωτικού, του κοινωνικού χοα
_ 1 ' ρ __
του δημόσιου, κατά τη φάση υλοποίησης των εθνικών μεσοχρόνιων προγραμ

μάτων, όπως των 5ετών. Αντίρρηση όπως ακούσατε κύριοι συνάδελφοι στην 

ανάγκη τσυ προγραμματισμού, δεν υπάρχει. Οι διαφωνίες υπάρχουν^όσον
4αφορά την ακριβή φ^ση του προγράμματος, την απόχρωσή του θα έλεγα^σο 

.είναι, ενδεικτικό, πόσο έχει· επιτακτικό χαρακτήρα. Όμως, σε μία οικονο

μία, όπως είναΛ η ελληνική, που είναι μεικτή και ανοικτή> είναι γεγονός

ότι το εθνί-κό πρόγραμμα αποτελεί άθροισμα δύο βασικών τμημάτων, που δεν
ι

μπορούν να διαχωρισθούν. Ένα τμήμα που αναφέρεται στις ευθύνες και 

αρμοδιότητες του δημόσιου τομέα και ένα τμήμα που αναφέρεται στη συμπε-
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ριφορά των μη κρατικών φορέων, δηλαδή^ των επιχειρήσεων του ιδιωτικού

και του κοινωνικού τομέα. Είναι δεδομένη η ανάγκη συμπληρωματικότητας

των βασικών τομέων της οικονομίας,.ύα\ν διαμόρφωση του αναπτυξιακού

γίγνεσθαι. Είναι δεδομένη η ανάγκη δημιουργίας θεσμών που θα καταστή-• /

σουν δυνατό, μέσα από συναινετικές διαδικασίες, τον συντονισμό της

δράσης και της συμπεριφοράς τους. Εάν δούμε^πως λειτούργησε το υπάρχον
»

δετές, θα δούμε ότι υστέρησε αρκετά, γιατί δεν μπορέσαμε να επιτύχου-ί

με αυτόν τον συντονισμό δράσης των βασικών τομέων της οικονομίας. Υπήρ

ξε συντονισμός, υπήρξε κοινή κατεύθυνση καλύτερα(θα έλεγα^στο μακροοικο 

νομικό επίπεδο, αλλά αυτό δεν είναι αρκετό. Χρειάζεται και στο μεσοοι- 

κονομικό επίπεδο, χρειάζεται και εκεί που δημιουργούνται μηχανισμοί, 

για την εξειδίκευση κλαδικών πολιτικών. Χρειάζονται και στο μικροοικονο

μικό επίπεδο κοινές δράσεις, συντονισμένες δράσεις.

(2ΠΑ)
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[βοΚαι αυτό γίνεται με τις προγραμματικές συμφωνίες και τις αναπτυξια

κές συμβάσεις. Με αυτές εξασφαλίζεται η δημςμρατικότητα καιη 

διαφάνεια των όρων λειτουργίας της οικονομίας.

Οι κύριοι συνάδελφοι των κομμάτων της αντιπολίτευσης προσπάθησαν 

να δημιουργήσουν κάποιο κλίμα ότι δήθεν εδώ πρόκειται να γίνουν 

παραβάσεις^ ρουσφετολογίες και με απευθείας αναθέσεις πρόκειται 

να δημιουργήσουμε καταστάσεις εύνοιας προς ορισμένα πρόσωπα ή 

επιχειρήσεις . Η κριτική αυτή είναι κριτική η οποία θέλει να κατα

δικάσει ή να παρεμποδίσει την πραγματοποίηση των προγραμματικών 

συμφωνιών θίγοντας επι μέρους ζητήματα. Εκείνο το οποίο έχει σημασία 

άμα θέλουμε να δημιουργήσουμε τέτοιους θέσμους είναι: Τείνει ο θεσμός 

στη σωστή κατεύθυνση συντονισμού και συνεργασίας των φορέων; Ο 

θεσμός τείνει προς αυτή την κατεύθυνση. Και αυτό επιτυγχάνεται με 

κινητικότητα^ με ελαστικότητα και με νέους τρόπους αντιμετώπισές των

προβλημάτων. Δεν μπορούμε να έχουμε διαδικασίες οι οποίες ίσχυαν 

προ 20 , 30 ή 40 ετών. Εμείς πιστεύουμε ότι οι διαδικασίες που καθιε

ρώνουμε κατοχυρώνουν την δημοκρατικότητα καιτην διαφάνεια.

Πέρα απο αυτό επιτρέπουν την βελτιστοποίηση της δομικής , κοινωνικής

και χωρικής κατανομής των διαθεσίμων -^όρων τους.
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/*? / ■Το ΚΚΕ είπε ναι μεν στις προγραμματικές συμωωνίες^αλλά όχι στην 

εφαρμογή η οπόία έγινε μέχρι σήμερα και η κριτική του ως προς την 

εφαρμογή είναι ότι έγιναν οι προγραμματικές συμφωνίες με ιδιώτες 

φορείς. Μα με ποιούς φορείς να γίνουν στην μικτή οικονομία την οποία 

έχουμε; Και ακριβώς ο στόχος των προγραμματικών συμφωνιών είναι να 

εντάξουν τους ιδιώτες φορείς στην κοινή 'προσπάθεια. Πιστεύω στην

ουσία ότι το ΚΚΕ αρνείται , δεν θέλει προγραμματικές συμφωνίες και

■ ιακολουθεί το πρότυπο^που η κυρία Δαμανάκη είπε ότι δεν αποδέχεται^

το πρότυπο του κρατισμού.

Το δεύτερο σημείο που θέλω να τονίσω είναι ότι ο προτεινόμενος 
λόγω

θεσμός/της διεθνούς οικονομικής συγκυρίας θα βοηθήσει σημαντικά
2

να αντιμετωπιστούν οι διεθνείς οικονομικές εξελίξεις^ διότι θα επι

τρέψει να δημιουργήσουμε στη χώρα μας τις διαδικασίες εκείνες που θο

μας διευκολύνουν να αντιμετωπίσουμε τις διεθνές εξελίξεις.

Η διεθνής αγορά δημιουργεί πιέσεις. Οι πιέσεις αυτές δεν μπορού

να αντιμετωπιστούν με ανταγωνιστικές σχέσεις αλλά με σχέσεις συνετό-

^ασίίας. Και τις σχέσεις αυτές καθιερώνουν οι προγραμματικέ^ συμωωνίε

Δεν επιδιώκουμε λοιπόν την παρέμβαση σε μία παρθενικη κατάσταση όπου

ισχύουν οι κανόνες τής αγοράς^αντίθετα εξοπλίζουμε την εθνική μας
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οικονομία με την δυνατότητα να αμυνθεί ενάντια στις καθημερινές 

σε βάρος της παραβιάσεις αυτών των κανόνων που προέρχονται απο την 

διεθνή αγορά.

Τέθηκαν^ κύριοι συνάδελφος και δύο ερωτήματα απο τους συναδέλφους 

της αντιπολίτευσης: Το πρώτο είναι γιατί χρειάζεται αυτή η θεσμική 

ρύθμιση. Δεν υπήρχε μέχρι σήμερα η δυνατότητα σύναψης προγραμματι

κών συμωωνιών και αναπτυξιακών συμβάσεων; Η απάντηση είναι απλή:

Το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο δεν έδινε τέτοια δυνατότητα.

(2ΓΡ)
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ι%Για τούτο και ρςμέχρι σήμερα προσπάθειες εφαρμογής του θεσμού έχουν πρα

γμάτοποιηθεί από φορείς^που έχουν τον χαρακτήρα νομικών προσώπων ιδιω

·,Γ.τικού δικαίου Λ ια τους δημόσιους φορείς έπρεπε να υπάρξει κάθε φορά μια

ειδική νομοθετική ρύθμιση και για να αποφύγουμε τις ειδικές αυτές νομοθε

τικές ρυθμίσεις^δημιουργούμε αυτή τη στιγμή το γενικότερο πλαίσιο.

Οσον αφορά τη νομοθεσία σχετικά με τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκηση

που αναφέρονται στις προγραμματικές συμβάσεις^οφείλω να παρατηρήσω ότι η

νομοθεσία αυτή δεν είναι δυνατόν να επεκταθεί, έχει ένα περιορισμένο εύ

ρος και άρα δεν εξυπηρετεί τον ευρύτερο σκοπό τον οποίο επιδιώκουμε.

Ακούσατε^κύριοι συνάδελφος ότι το ΚΚΕ εξέφρασε την ανησυχία του

ως προς την εφαρμογή του θεσμού σε θέματα εργασιακής πολιτικής και δήλω

σε 'οτι έχουμε πρόθεση να υποκαταστήσουμε τις κατακτημένες από το εργατι

κό κίνημα διαδικασίες των συλλογικών συμβάσεων με τις προγραμματικές συμ

φωνίες. Η απάντηση βέβαια είναι απερίφραστα αρνητική. Η. έννοια της πολι

τικής απασχόλησης και εργασιακών σχέσεων^που είναι δυνατόν να αποτελέσει

αντικείμενο των προγραμματικών συμφωνιών, αναφέρεται σε θέματα κυβερνητι

κής πολιτικής ̂ τα οποία δεν αποτελούν αντικείμενο της οποίας συλλογικής

σύμβασης μεταξύ εργοδοτών και εργαζομένων. Τέωοια θέματα μπορεί να είναι

η απασχόληση ειδικών κατηγοριών εργαζομένων^η επαγγελματική κατάρτιση^

η εξειδίκευση των εργαζομένων, η χωροθέτηση δραστηριοτήτων σε περιοχές

τ~
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υψηλής ανεργίας. Αλλωστε και σε άλλες χώρες όπου εφαρμόζονται συλλογικέ

συμβάσειϊ προβλέπονται προγραμματικές συμφωνίες πχ για τη δημιουργία θέ
/

σεων απασχόλησης σε ορισμένες περιοχές.

Τέλος θέλω να τονίσω ότι συμμετέχουν οι εργαζόμενοι στην κατάρτιση 

των προγραμματικών συμφωνιών και των αναπτυξιακών συμβάσεων και αυτό αρ 

κεί για να διασφαλίσει το διαχωρισμό της λειτουργίας του νέου θεσμού 

από τις συλλογικέ^ συμβάσεις εργασίας. Κλείνοντας σ αυτό το σημείο^θέλα 

-να τονίσω 'οτι αποκτούμε ένα εργαλείο που θα παίξει σημαντικότατο ρόλο 

στην αναπτυξιακή διαδικασία της χώρας. «

Ας έρθω ̂ κύριοι συνάδελφοι^ σε ένα δεύτερο κεφάλαιο της τροποποίησης
---—<*- « τ '  ®

του Ν.4262. Ο Ν. 1262 έχει αναθεωρηθεί από τότε που ψηφίστηκε από τη
____ ’Βουλή, διότι παρακολουθήσαμε τον τρόπο λειτουργίας του, επισημαναμε τις 

τυχόν αδυναμίες του και προσπαθήσαμε να τον προσαρμόσουμε γρήγορα, ωστί 

να μπορέσει να συνεχίσει^να ενισχύει την επενδυτική διαδικασία. Ομως
' V

χρειάζεται κάποια προσοχή εδώ^γιατί όλοι οι επενδυτικοί φορείς ζητούν 

τροποποιήσεις του Ν.1262 για να αντιμετωπισθούν τα δικά τους προβλήματ< 

Αλλά η αποτελεσματικότητα του αναπτυξιακού νόμου δεν διασφαλίζεται μέσ< 

από συχνές τροποποιήσεις(βασίζεται κυρίως η αποτελεσματικότητα στη στα 

θερότητα και κατ επ^έκταση στη φερεγγειότητα του πλαισίου. Γιαυτό και 

Ον τροποποιησ^τΐου προτείνουμε είναι τροποποιήσεις οι οποίες προέρχοντα
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μετά από συνεχή(παρακολούθηση της εφαρμογής του νομού.

Θ£λω να υπενθυμίσω ότι πέρα από τις τροποποιήσεις αυτές κατά την εφαρι 

γη του νόμου;εχουμε προχωρήσει σε διάφορες αλλαγές^όπως οι αλλαγές των'

διαδικασιών έγκρισης, έχουν επιτάχυνε^/ οι διαδικασίες αξιολόγησης με τ
»

αποκέντρωση και τις προσλήψεις αξιολογητων έχει επιταχυνθεί και η διαδ 

κασία αξιολόγησης εκ μέρους των τραπεζών^ωΡτε οι ενδιαφερόμενοι να έχου

I " ί
σχεδόν ταυτόχρονη εξασφάλιση της χρηματοδότησης τους. Εχουμε δηλαδή πρα 

γματοποιήοει μια σειρά ρυθμίσεων.που τείνουν στην μεγαλύτερη αποτέλεσμα 

κότητα του νόμου.

Από τις τροποποιήσεις τις οποίες προτείνουμε^θα ήθελα να αναφερ 

θώ πρώτα στα μέτρα ενθάρρυνσης επενδύσεω ν προστασίας του περιβάλλοντος 

και δημιουργίας επενδύσεων υψηλής τεχνολογίας στην α'περιοχή.

(2Ν)
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Όλοι ξέρουμε ότι σε περιοχές όπως η Αττική και η Θεσσαλονίκη έχει δημι- 

ουργηθεί μία βιομηχανία και μακροπρόθεσμος στόχος μας είναι να μετατεθεί 

η βιομηχανία αυτή αλλού ώστε να μην οχλεί και να μην ρυπαίνει τις κατοι- 

κημένες περιοχές. Όμως η μεταφορά της βιομηχανίας χρειάζεται χρόνο, 

χρειάζεται χρήματα και για να αντιμετωπισθεί η κατάσταση, έως ότου γίνει 

Ο,ώτή η μετεγκατάσταση πρέπει να προωθηθεί η τεχνολογία, η οποία θα περι

ορίσει τη ρύπανση.

Γι αυτό ακριβώς μελετήθηκε το θέμα στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας
%

σε συνεργασία με το Υπουργείο Χωροταξίας/^σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο 

Ελληνικών Βιομηχανιών, συμφωνήθηκε ένα πλαίσιο όρων χρηματοδότησης των 

προγραμμάτων αντιρύπανσης και με την ψήφιση αυτού του νομοσχεδίου θα αρ

χίσουν να εφαρμόζονται τα προγράμματα αντιρύπανσης.

Επίσης θελουμε να προωθήσουμε τις επενδύσεις υψηλής τεχνολογίας 

στο χώρο αυτό και γι αυτό προβλέπουμε ενισχυμένα κίνητρα.

'Ενα δεύτερο σημείο που έχει πιστεύω όυνέχεια και σημασία είναι το 

θέμα της έναρξης των επενδύσεων. Πολλ^ επενδυτικά προγράμματα^είτε από 

••άγνοια επενδυτών^είτε από κακούς χρηματοδοτικούς σχεδιασμούς^προχώρησαν 

■ σε μερική υλοποίηση και μεταγενέστερα δεν μπόρεσαν να βοηθηθούν από 

τον Ν.1262^επειδή είχε γίνει η έναρξη της επένδυσης.
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ΑΠό την άλλη μεριά πολλοί επενδυτές οι οποίοι έχουν τα χρήματα

Iθέλουν να προχωρήσουν και μάλιστα γρήγορα. Σ αυτή τους την προσπάθεια 

μπορούν να υποβοηθηθούν από ρυθμίσεις που τους επιτρέπουν σε ορισμένο
ίβαθμό να πραγματοποιήσουν τις επενδύσεις τους και μετά να ενταχθούν στις 

διαδικασίες ενίσχυσης του Ν.1262.

Πιστεύω ̂ κύριοι συνάδελφοι^ότι αυτές οι ρυθμίσεις είναι ένα παρά- ■ '<

δείγμα για τον τρόπο με τον οποίο σκέπτεται η κυβέρνηση να ενισχύσει 

τους ιδιωτικούς φορείς της οικονομίας και να του ς εντάξει στην κοινή 

προσπάθεια.

Θα μου επιτρέψετε πριν κλείσω για τα άλλα θεήατα να αναφερθώ στη 

συζήτηση των κατ’ ιδίαν άρθρων. Όμως εδώ θε'λω να θίξω ένα θέμα σχετικά 

με την τροπολογία που κατατέθηκε για τον δημόσιο τομέα. Η κ. Δαμανάκη 

επειδή περιέγραψε μία "καταστροφή" η οποία θα συμβεί μ αυτή την τροπολο

γία και απέδωσε στην κυβέρνηση την πρόθεση να ιδιωτικοποιήσει ακόμη και 

την ΔΕΗ, ΐίποτε δεν είναι αναληθέστερο αυτού. Υπάρχει το άρθρο 19 στο 

σχέδιρ νόμου που συζητείται και όποιος δει το άρθρο θα παρατηρήσει ότι .... 

προσπαθεί.να ρυθμίσει θέματα βιομηχανικών και εμπορικών επιχειρήσεων οι 

οποίες με τις διατάξεις που ισχύουν έχουν ενταχθεί στο δημόσιο τομέα και 

ως εκ τούτου έχουν σοβαρά προβλήματα λειτουργίας, γιατί δεν έχουν χαρα

κτήρα κοινής ωφέλειας^δεν έχουν μονοπωλιακό χαρακτήρα^ με άλλες επιχει-
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επιχειρήσεις ανταγωνιστικές και πρέπει να συναγωνίζονται άλλες επιχειρή

σεις του ιδιωτικού τομέά και κατά συνέπεια να έχουν κάποια ευελ^ζία.

Οι θυγατρικές-εμπορικές επιχειρήσεις για παράδειγμα της Εθνικής Τράπεζας 

ή της Εμπορικής, όπως είναι η βιομηχανία λιπασμάτων ή η εταιρεία ΚΑΜΠΑΣ. 

Η ρύθμιση αυτή όπως την προέβλεψε το άρθρο 19 παρουσιάζει ορισμένες δυσ

κολίες και η τροπολογία έχει σκοπό να υποκαταστήσει τη ρύθμιση του άρθρς 

19 και να δώσει την ευχέρεια για αυτές τις επιχειρήσεις να προσδιορίζον

ται με απόφαση των Υπουργών ποιές διατάζεις πρέπει να εφαρμόζονται και 

ποιές όχι^γιατί πάρα πολλές δεν πρέπει να εφαρμόζονται^ όπως τ&.χ. οι δια

τάζεις σχετικά με τις προσλήψεις ή με την αγορά εζοπλισμού.

(2ΕΖ)
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Μ .Είναι αστείο η εταιρεία ΚΑΜΠΑΣ για παράδειγμα να αναφέρω και πάλι για / / /

την πρόσληψη μιας καθαρίστριας να πρέπει να προσφεύγει στις διατάξεις
ιτων προσλήψεων του δημόσιου τομέα^ή να μην μπορεί μια τέτοια επιχείρηση 

να αγοράσει έναν1 προσωπικό υπολογιστή^ επειδή υπάρχει γενική ρύθμιση σχε

τικά με τους υπολογιστές στο δημόσιο τομέα.Πρέπει αν θέλουμε να ενισχύσουμε 

τον δημόσιο τομέα^να κάνουμε τις επιχειρήσεις ανταγωνιστικές.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ. Κύριε Υπουργέ, αν επιτρέπετε μια ερώτηση . 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΗΜΙΤΗΣ(Υπουργός Εθνικής Οικονομίας) Οχι,παρακαλώ .

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ(Παναγιώτης Σαλαμαλίκης). Αφήστε αφού δεν δέχεται ο κ. Υπουργός

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΗΜΙΤΗΣ(Υπουργός Εθνικής Οικονομίας).Θα συζητήσουμε στο άρθρο
εΖΓ&Μπτζϊ***** ■ Β2£5ΒΕ19ΒίΒΒϊ

19 την τροπολογ ία .

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ. Αυτές αφορούν νόμους ή άλλες αποφάσεις^·Δηλαδή με 

αποφάσεις των ΥΙΙουργώντροποποιούνται νόμοι ;Αυτό ρωτώ;

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΗΜΙΤΗΣ(Υπουργός Εθνικής Οικονομίας)-Θα συζητήσουμε στο άρθρο

19 κ. Κανελλόπουλε.

Το νομοσχέδιο-για να κλείσω-κύριοι συνάδελφοι, αποτελεί ενα σημαντικό

βήμα για να προωθηθεί ο στόχος του ΠΑΣΟΚ να διευρϋνθούν οι θεσμικές αλλαγές
*

να δημιουργηθούν νέες δομές που να εξασφαλίσουν ώστε η οικονομική πορεία 

να συντελείται με επιλογές που προκύπτουν απο συμμετοχικές διαδικασίες

διαδικασίες συντονισμούς στα πλαίσια ενός ευθύτερου δημοκρατικού πρόγραμμα-
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130
τισμού .Το νομοσχέδιο συντείνει σε μια εποχή όπου όλοι μιλούν για σταθε-- ~ ι

ροποιηση στο να προωθήσουμε και την ανάπτυξη και τη δημιουργία νέων παρα

γωγικών σχέσεων.Εκφράζει μια κατεύθυνσή που θα πρέπει να είναι η κατεύθυν 

σή μας .Η αλλαγή κοινωνικών δομών και σχέσεων^ η προώθηση του κοινωνικού

μετασχηματισμού^δεν περνάει μόνο απο εξαγγελίες .Περνάει μέσα απο συγκεκρι

μένες και ρεαλιστικές διαδικασίες. Περνάει μέσα απο θεσμούς που δίνουν τη

δυνομιικύ ορ ,σνγίΓοπριμένος"οικονομικές λειτουργίες.Τις εξαγγελίες πρέπει

να τις υλοποιήσουμε η ιδεολογία μας πρέπει να γίνει πράξη η αναμονή μας
' . /

πρέπει να γίνει δράση, το όραμα μας πρέπει να γίνει κατεύθυνση στη/καθη

μερινή μας δουλειά.Το νομοσχέδιο δίνει αυτή τη δυνατότητα και γι' αυτό

σας καλώ να το υπερψηφίσετε.-- Ευχαριστώ.

(Χειροκροτήματα απο την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΠΠΟΣ. "Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ ο το λόγο.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ(Παναγιώτης Σαλαμαλίκης)Ορίστε κ. Κάππο.



/<£?παταγώδη αποτυχία του πενταετούς προγράμματος. Υπάρχει τίποτα από

το πενταετές πρόγραμμα αυτή τη στιγμή; Όταν το πενταετές πρόγραμμα

πρόεβλεπε ρυθμούς ανάπτυξης κάθε χρόνο κατά μέσο όρο του ΑΕΠ από»
" »3% έως 3,5% και είναι ζήτημα να φθάσουμε στο 1%, ή 1,2% το χρονο,

- ί

!
αυτό λέγεται προγραμματισμός πετυχημένος; Δεν είναι δυνατόν να συζητά

με σήμερα για πενταετές πρόγραμμα. Το πρόγραμμα είναι πράγματι

νεκρό.

[

Και η κυβέρνηση εφεύρε ένα καινούργιο τρόπο κατάρτισης 

προγραμμάτων, ή μάλλον το ΠΑΣΟΚ. Αντί η κυβέρνηση να ασχολείται με 

την κατάρτιση ενός νέου προγράμματος από το 1988 και μετά, αναθέτει 

σε μέλη της κεντρικής επιτροπής του ΠΑΣΟΚ να καταρτίσουν πενταετές 

πρόγραμμα. Δηλαδή η κυβέρνηση καταργείται και ο προγραμματισμός 

πηγαίνει στην κεντρική επιτροπή. Είναι νέα μεθοδολογία αυτή. 

ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΗΜΙΤΗΣ(Υπουργός Εθνικής Οικονομίας). Πού το είδατε

αυτό;

ΜΑΝΟΛΗΣ ΔΡΕΤΤΑΚΗΣ. Το πρόβλημα λοιπόν το οποίο υπάρχει είναι τί/ ι

ακριβώς γίνεται. Γίνεται προγρρμμτισμός ή δεν γίνεται;

Η κυβέρνηση επιπλέον πριν από λίγες μέρες έφερε την ενιαία 

ευρωπαϊκή πράξη με την οποία καταργούνται τα σύνορα. Και ο κ.Πρωθυ

πουργός στη συζήτηση του προϋπολογισμού το είπε αυτό, ότι η επόμεν*)
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.......................................................................................................... ................................................................................................ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΗΜΙΤΗΣ(Υπ. Εθν. Οικονομίας): Κύριε Πρόεδρε παρακαλώ. _____ — ■   '

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ(Παναγιώτης Σαλαμαλίκης): Ορίστε(κύριε Υπουργέ.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΗΜΙΤΗΣ(Υπ. Εθν.Οικονομίας): Το θέμα αυτά δεν έχει καμμία σχέ

ση με το Νομοσχέδιο. Ο κ. Κανελλόπουλος διαμαρτυρήθηκε επανειλλημμένα ότι

του Νομοσχεδίου. Θα παρακαλούσα ναδεν του επαρκεί ο χρονος να ομιλήσει ετ^ι

■περιορίζετε στο νομοσχέδιο και να μην επεκτείνει τη φαντασία του στο τί θα

γίνει με τις βάσεις.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ: Δεν σας αφορά^αφορά τον Πρόεδρο-και τον ομιλούντα. 

Κατά συνέπεια θα σας παρακαλούσα να μην παρεμβαίνετε εκεί που δεν έχετε δι

καιωμρ..

ΠΡΟΕΔΡΥΕΩΝ(Παναγιώτης Σαλαμαλίκης): Και το Προεδρείο έκανε την παρέμβασή
ιτου και ο κ. Υπουργός έχει δικαίωμα.

*
0 κ. Μάνος έχει το λόγο.

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΑΝΟΣ: Θα έλεγαότι η εμφάνιση πης Κυβερνήσεως είναι μάλλον όπως 

θα έλεγε ο ιταλομαθής κ. Παυλίδης''πρίστα φιγούρα^απόψε.

Ενα σχόλιο τώρα σε όσα είπε τελευταία ο κ. Υπουργός οτι το θέμα των 

βάσεων δεν έχει καμμία σχέση μ^υτό το Νομοσχέδιο. Δεν νομίζω ότι και καμ 

μίά από τις τροπολογίες που έχετε καταθεσει έχει σχέση με το νομοσχέδιο. 

Εσείς δώσατε το παράδειγμα και εμείς ακολουθούμε(Χειροκροτήματα από την πτέ

ρυγα της Νέας Δημοκρατίας)



■ ή ’Λ
Και μπαίνει, στο νόμο η πολύ ευφυής διάταξη ότι τα είδη ελέγχονται ή δεν 

ελέγχονται, χωρίς να"προσδιορίζει κανένα κριτήριο του πως θα αποφασίζεται 

αν κάτι είναι ενδεχόμενο ή όχι .Το παστέλι θα ελέγχεται ή δεν θα ελέγχεται^ 

Είναι ελεύθερος ο κ. Υπουργός Εμπορίου όποτεδήποτε του το εισηγηθούν οι 

υπηρεσίες του να αποφασίσει οτι ελέγχεται χωρίς κανένα απολύτως κριτήριο 

χωρίς κάποιο κριτήριο» που να το καθορίζει ο νόμος,έτσι ώστε ο θίγόμενος 

ιδιώτης να μπορεί να προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικράτειας. Συνεπώς όλοι 

οι εμπορευόμενοι και όλοι οι επιχειρηματίες θα θεωρούν ότι είναι στο έλεος 

τους εκβιασμού του Υπουργείου Εμπορίου .Θα χάσετε ενα σωρό δουλειές απο 

την διάταξη^όπως την έχετε διατυπώσει.

Πάμε τώρα σε δυο τρεις τροπολογίες.Η πρώτη είναι η υπ. αριθμ. 755 

και είναι αυτή με την οποία νομιμοποιούνται εκ των υστέρων όλα όσα έγιναν 

για την υπόθεση της τράπεζας κεντρικής ελλάδος. Βλέπω εδώ ότι τη^τροπολογία 

αυτή την προσυπογράφει και ο Υπουργός Προεδρίας της Κυβέρνησης, καιτοι 

δεν μπορώ να δω που είναι η αρμοδιότητα του .Εκτός αν' προσυπογράφει^επειδή 

όπως μάθαμε απο τις εφημερίδες^η υπόθεση της τράπεζας κεντρικής ^ελλάδος 

απετέλεσε αντικείμενο διαμάχης μεταξύ των ^.διαφόρων εκπροσώπων του Τύπου 

Και επειδή αφορούσε εκπροσώπους του Τύπου βάλατε τον αρμόδιο Υπουργό επι

του Τύπου να προσυπογράψει.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΣΗΜΙΤΗΣ(Υπουργός Εθνικής Οικονομίας). Θέλετε να σας πω κάτι



. 1ΐ3 ...................  -κ. Μάνο για να μη ευφυολογούμε συνέχεια;

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΑΝΟΣ. θέλετε να επαναλάβετε αυτά στο μικρόφωνο οτι δηλαδή απετέ- 

λει ευφυολόγημα ώστε να σας ακούσουν οι συνάδελφοι;

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ(Παναγιώτης Σαλαμαλίκης).Μια παρατήρηση έκανε ο κ. Υπουργός. 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΗΜΙΤΗΣ(Υπουργός Εθνικής Οικονομίας). Θα σας εξηγήσω γιατί

υπογράφει ο κ. Τσοχατζόπουλος. Υπογράφει γιατί στη τροπολογία αυτή προβλέ- 

πεται οτι δεν θα εφαρμόζονται οι διατάξεις του δημόσιου τομέα στη κεντρική
ί

τράπεζα για ένα χρόνο. Ο κ. Τσοχατζοπουλος είναι αρμόδιος κατα νόμο^γι’ 

αυτό τοθέμα.

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΑΝΟΣ. Χαίρομαι γιατί υπογράφει γι'αυτό το λόγο^γιατί νόμιζα οτι 

αφορούσε αποκλειστικά^όπως είπα διαμάχες του Τύπου.
. ·Χ

— Και έρχομαι τώρα στη τροπολογία υπ. αριθμ. 759 η οποία βλέπω με 

ενδιαφέρον οτι προσυπογράφεται και απο τον ίδιο τον κ. Πρωθυπουργό.

Βέβαια αναρωτιέμαι γιατί.
I ^ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ. Είναι η πρώτη τροπολογία που έρχεται με την υπογραφή 

τού Πρωθυπουργού.

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΑΝΟΣ. Η πρώτη εξήγηση κ. Υπουργέ είναι μέσα στα ευφυολογήματα που 

χρησιμοποιώ απόψε .μήπως δηλαδή σεις δεν θέλατε να την υπογράψετε.Το λέω για/ __  . . · I

γιατί ενδεχόμενα με αυτό το παράθυρο που ανοίγεται διάπλατα πρόκειται απο 

δω και μπρος να κάνουν οι κύριοι Υπουργοί με τη σύμπραξη βέβαια του κυρίο>*



W .Ενώ μέχρι σήμερα η διάκριση την οποία είχε η νομοθεσία σε επουσιώδη και

μη σε επάρκεια και μή̂  ήταν σε ένα ορισμένο βαθμό εξασφαλιστική της

προοπτικής της επιχειρήσεως. Με αυτή τη διάταξη δεν είναι πλέον εξασφαλι 

σμένη καμμία προοπτική λειτουργίας των επιχειρήσεων.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΗΜΙΤΗΣ ( Υπουργός Εθνικής Οικονομίας): Κύριε Σούφια να
■ V.'· -i». ·!

σας διευκρινήσω κάτι.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΟΥΦΙΑΣ : Μάλιστα^ κύριε Υπουργέ.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΗΜΙΤΗΣ ( Υπουργός Εθνικής Ο(κονομίας): Μπορείτε να μου
->ε.τ > ιιι:

φέρετε έστω ένα παράδειγμα που η διοίκηση δεσμεύθηκε απ'αυτό το ουσιώ

δες και το επουσιώδες. Δεν ήταν η πρακτική ότι κατέτασσε ανάλογα με τι<

οικονομικές περιστάσεις τα αγαθά βτα επουσιώδη για τον έλεγχο..

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΟΥΦΙΑΣ : Υπάρχαν ορισμένα κριτήρια όμως^κύριε Υπουργέ.Υπήρ-

χαν κανόνες υπήρχε μία μακροχρόνια εφαρμογή την οποία δεν μπορούσατε να/ *· : >
την αγνοήσετε. Σήμερα θα το κάνετε.

*
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΗΜΙΤΗΣ ( Υπουργός Εθνικής Οικονομίας): Εσείς επί Νέας 

Δημοκρατίας κατατάξατε σε μία εποχή ....

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΑΝΟΣ.Αποφάσεις δικαστικές.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΗΜΙΤΗΣ ( Υπουργός Εθνικής Οικονομίας): Ποιές είναι οι ?
.... ..... . III "J"1J “Τ.--------
αποφάσεις; Μία απόφαση υπάρχει^κύριε Μάνο,για τα τζάμια και αυτή δεν 
εφαρμόσθηκε. Μία απόφαση για δεκάδες χρόνια όπου η διοίκηση κατέτασσε 
όπως ήθελε στην μία ή στην άλλη κατηγορία. {■} ηταΜ ό

ζ!μ*)/Τη '
• n rr >  ‘ , / ο )



ΜΑΡΙΑ ΔΑΜΑΝΑΚΗ: Κύριε Πρόεδρε, το μόνο που θέλω να σημειώσω είναι ότι

η ομιλία του κ. Υπουργού υπήρξε ελάχιστα διαψωτιστική^ ώστε να μπορούμε

να βγάλουμε π««.ό συγκεκριμένα συμπεράσματα, τουλάχιστον για ορισμένες

διατάξεις του νομοσχεδίου. Ας πάρουμε π.χ. το θέμα της επίμαχης τροπολο

γίας που έγινε αρκετή συζήτηση έστω αυτή τη στιγμή, αφού είναι γνωστό

ότι δε θα συζητηθεί κανονικά.

Ο κ. Υπουργός δεν μας είπε σε ποιό βαθμό οι κοινές αποφάσεις του 
' /

Πρωθυπουργού και των Υπουργών θα αφορούν τροποποιήσεις νόμων. Εμείς

από τη διατύπωση της τροπολογίας βγάζουμε το συμπέρασμα ότι αφορούν

τροποποιήσεις νόμων. Δηλαδή ο κ . Πρωθυπουργός-και τάδε Υπουργός θα

τροποποιεί νόμους που αφορούν το τάδε Ν.Π.Ι.Δ. Και σας έφερα το παρά

δειγμα, τον ιδρυτικό νόμο της ΔΕΗ. Μπορείτε με βάση την τροπολογία

σας να τον τροποποιήσετε.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΗΜΙΤΗΣ (Υπουργός Εθνικής Οικονομίας). Πώς το λέτε αυτό;
■ϋΙΜ Εΐυυ Μ »  Χ "Α *1!·Λ«Ρ*Τ"Ρί·

ΜΑΡΙΑ ΔΑΜΑΝΑΚΗ: Δεν το λέω αστέρ|χτα. Αναφέρεται στην τροπολογία σας

ότι με κοινή υπουργική απόφαση μπορείτε να αναφ<£ίρεσθε και να αίρετε

περιορισμούς που αφορούν Ν.Π.Ι.Δ. κατά παρέκκλιση νόμων. Ξεκαθαρίστε το.

Και δεν σας είπα ότ^_θα ιδιωτικοποιήσετε τη ΔΕΗ, όπως μας είπατε και

δεν μπορεί να το αποκλείει κανείς αυτό, αν συνεχισθεί αυτή η πορεία της

κυβέρνησης, αλλά πάντως ότι μπορείτε να τροποποιήσετε τον ιδρυτικό τους


