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Στην Ολομέλεια της Βουλής σήμερα και ο εφαρμοστικός νόμος

Ολοκληρώθηκε στην Επιτροπή Οικονομικών και εισάγεται σήμερα στην Ολομέλεια της
Βουλής, η συζήτηση και ψήφιση του εφαρμοστικού νόμου που εξειδικεύει το πακέτο μέτρων
του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος μέχρι το 2015.
Το νομοσχέδιο έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία επί της αρχής, των άρθρων και στο σύνολο
του μόνο από τους βουλευτές του ΠΑΣΟΚ.

Ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Παντελής Οικονόμου, κλείνοντας την συζήτηση,
άφησε ανοικτό, εφόσον, όπως είπε, το επιτρέπει το ελάχιστο χρονικό περιθώριο που
υπάρχει, να μελετήσει η ηγεσία του υπουργείου ορισμένες προτάσεις που έγιναν από
βουλευτές. Διευκρίνισε, πάντως, ότι, αν δεν γίνει κατορθωτό τώρα, οι αλλαγές θα έρθουν
το Σεπτέμβριο στο νέο φορολογικό νομοσχέδιο που θα κατατεθεί.
Ο κ. Οικονόμου χαρακτήρισε πολύ σοβαρές τις προτάσεις για τροποποίηση της ειδικής
εισφοράς αλληλεγγύης στα εισοδήματα άνω των 12.000 ευρώ, την έκπτωση δαπανών από
το φόρο εισοδήματος σε πολύτεκνους, καθώς και την μείωση της αύξησης του ΦΠΑ στα
καταστήματα επισιτισμού.
Ταυτόχρονα, όπως και νωρίτερα ο υπουργός Οικονομικών Ευάγγελος Βενιζέλος, ο
κ.Οικονόμου εμφανίστηκε καθησυχαστικός για τις αποκρατικοποιήσεις, διαβεβαιώνοντας
ότι με απόλυτο τρόπο θα διασφαλιστεί η διαφάνεια στις διαδικασίες που θα ακολουθηθούν.
«Δεν πρέπει να έχουμε δισταγμούς για το σχέδιο σωτηρίας της πατρίδας. Βρήκαμε μια
προοπτική να πάμε παραπέρα, την αξιοποιούμε και είμαστε έτοιμοι να διορθώσουμε
γρήγορα τα λάθη μας, για να τα κάνουμε μικρότερα» είπε ο κ.Οικονόμου.
Από την πλευρά του, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Κώστα Καρτάλης χαρακτήρισε απολύτως
εσφαλμένη τη ρύθμιση για τη μείωση, κατά 40%, των μισθών των νεοπροσλαμβανόμενων,
λέγοντας ότι «στέλνουμε λάθος μήνυμα στις νέες γενιές».
Έντονος προβληματισμός για τις αποκρατικοποιήσεις εκφράστηκε από οι βουλευτές του
ΠΑΣΟΚ, όπως ο Νάσος Αλευράς, ο Παναγιώτης Κουρουμπλής και ο Σήφης Βαλυράκης, ενώ
η πρώην υπουργός Λούκα Κατσέλη κάλεσε το υπουργείο Οικονομικών να εξετάσει
προσεκτικά ενδεχόμενη σύγκρουση συμφερόντων που μπορεί να προκύψουν όταν η διοίκηση
του Ταμείου Αξιοποίησης Περιουσίας ασκείται αποκλειστικά από τεχνοκράτες.
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Νωρίτερα ο κ. Βενιζέλος επανέλαβε ότι και τα δύο νομοσχέδια είναι προϋπόθεση για την
εκταμίευση της 5ης δόσης και θα πρέπει να έχουν ψηφιστεί έως τις 3 Ιουλίου που θα
πραγματοποιηθεί η Σύνοδος του Eurogroup.
Παράλληλα, απαντώντας στο θέμα των αποκρατικοποιήσεων διαβεβαίωσε ότι ο έλεγχος
της Βουλής θα είναι διαρκής και σε όλα τα στάδια της διαδικασίας των συμβάσεων, ενώ
επiσήμανε ότι «δεν είναι δυνατό να γίνουν μεγάλες επιλογές, όπως στη ΔΕΗ,
αποσυνδεδεμένες από τη συνολική πολιτική και χωρίς να έχει διαμορφωθεί το πλαίσιο του
τρίτου ενεργειακού πακέτου και να μην ενταχθεί σε αυτόν τον ενεργειακό στόχο».
Από την πλευρά της, η ΝΔ έκανε λόγο για μέτρα που προκαλούν σοκ και δέος στην ελληνική
κοινωνία ενώ για άδικα ταξικά και αναποτελεσματικά μέτρα μίλησαν τα άλλα κόμματα της
αντιπολίτευσης καθώς και ο ανεξάρτητος βουλευτής Βαγγέλης Παπαχρήστος. Ο τελευταίος
κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι με την διαδικασία του κατεπείγοντος που έφερε το
Μεσοπρόθεσμο και τον εφαρμοστικό του νόμο στερεί το λόγο από τους 14 ανεξάρτητους
βουλευτές.
Να αποσυρθεί το πλέγμα των πολεοδομικών διατάξεων που σχετίζονται με τη δημόσια
περιουσία, ζήτησε ο βουλευτής της ΝΔ Κυριάκος Μητσοτάκης, κατηγορώντας την
κυβέρνηση ότι με αυτό τον τρόπο ακυρώνει το υπουργείο Περιβάλλοντος.
«Δίνεται η δυνατότητα σε ιδιώτες να καταστρατηγούν. Δεν προβλέπεται περιβαλλοντική
μελέτη στη διαδικασία έγκρισης. Ζητάτε μόνο τη γνωμοδότηση του περιφερειακού
συμβουλίου. Έχετε δυνατότητα να παρεμβαίνετε και σε περιοχές εντός σχεδίου και να
αλλάζετε τη χρήση γης ή να θεσπίζετε συντελεστές δόμησης. Η προίκα αυτού του τόπου
είναι η γη του. Δεν μπορεί σε 24 ώρες, ένα μεγάλο κομμάτι γης της δημόσιας περιουσίας να
μπορείτε να το διαχειρίζεστε με αυτό τον απαράδεκτο τρόπο. Μόνο η χούντα έκανε αυτό
που κάνετε εσείς σήμερα», τόνισε μεταξύ άλλων ο κ. Μητσοτάκης.
«Κινούμαστε μέσα στη νομολογία του ΣτΕ που διασκεδάζει κάθε ανησυχία», είχε σχολιάσει
ο κ, Βενιζέλος, προσθέτοντας: «Μιλάμε για έκδοση διαταγμάτων που δεν θα πάψουν την
επαγρύπνηση του καθενός μας για την προστασία των περιβαλλοντικών ζητημάτων».
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