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ΓΗΜΗΣΡΙΟ ΚΑΜΜΔΝΟ (Δηδηθόο Αγνξεηήο ησλ ΑΝ.ΔΛ.) : Αγαπεηνί θύξηνη
ζπλάδειθνη, ζα είκαζηε ζύληνκνη, δηόηη ε πξνζσπηθή κνπ άπνςε είλαη όηη, όηαλ θαιείηαη κηα
θπβέξλεζε λα ππνγξάςεη κία ζύκβαζε, ε νπνία έρεη δηαπξαγκαηεπηεί κε ηελ πξνεγνύκελε
θπβέξλεζε

θαη

είλαη

κέζα

ζηα

πξναπαηηνύκελα
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ζε

ζρέζε

κε

ηηο

απνθξαηηθνπνηήζεηο, ηα νπνία όπσο μέξνπκε ζπκβαδίδνπλ ζε ζρέζε κε ηηο ππνρξεώζεηο πνπ
έρεη ε ρώξα έλαληη ησλ δαλεηζηώλ, αιιά θαη ησλ ρξεκαηνξνώλ θάζε κήλα, έηζη ώζηε λα
πάξνπκε ηηο δόζεηο, δελ έρνπκε πνιιά λα ζπδεηήζνπκε, ζα ην ζηεξίμνπκε θαη ζα ην
ςεθίζνπκε.
Παξόια απηά, ππάξρνπλ θάπνηα ζέκαηα πνπ ν θ. Θενράξεο επεζήκαλε. Θα
επηζεκάλσ ζρεδόλ ηα ίδηα. Σν ζεηηθό ηεο όιεο ζύκβαζεο είλαη, όηη γλσξίδνληαο ην ράνο πνπ
επηθξαηνύζε ζηνλ ηνκέα ηνπ ζηνηρήκαηνο θαη ησλ ηππνδξνκηώλ, έρσ θάλεη 4 εηζεγήζεηο ηηο
πξνεγνύκελεο εκέξεο γηα ηα πξνεγνύκελα δεηήκαηα πνπ ζπδεηνύζακε θαη έλα από ηα
βαζηθόηεξα δεηήκαηα πνπ έζεζα, είλαη ην πώο ζα θαηαθέξεη απηό ην θξάηνο, απηή ε
Κπβέξλεζε κε ηε βνήζεηα θαη ηεο ζπκπνιίηεπζεο θαη ηεο Βνπιήο, ησλ εκώλ, λα ζηακαηήζεη
ηελ αηκνξξαγία ηνπ «καύξνπ ρξήκαηνο» πξνο ην ζηνίρεκα. Σν ζηνίρεκα ζηελ Διιάδα, ην
ηππνδξνκηαθό θαη όρη κόλν, έρεη δηαιύζεη νηθνγέλεηεο θαη ζπγρξόλσο ην θξάηνο ράλεη
απίζηεπηα πνζά, ηα νπνία ζα κπνξνύζε λα θνξνινγήζεη είηε από ηελ πιεπξά ησλ θεξδώλ ή
ησλ δπλακνκέλσλ θεξδώλ είηε από ην πόζελ έζρεο από απηνύο πνπ παίδνπλ ή μεπιέλνπλ
ρξήκαηα είηε είλαη Έιιελεο είηε αιινδαπνί κέζσ ηνπ ηππνδξόκνπ θαη όισλ ησλ άιισλ πνπ
έρνπκε
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απνθξαηηθνπνίεζε, ζπκβάιινπκε ζηε λνκηκόηεηα, αιιά θαη ζηελ αμηνπνίεζε ησλ αθηλήησλ,
ηα νπνία έρνπλ ζρεδόλ εγθαηαιεηθζεί θαη έρνπλ αθεζεί ζηελ ηύρε ηνπο από ην 2004 θαη κεηά.
Από θεη θαη πέξα, πέξα από ηε λνκηκόηεηα θαη ηνλ νξζνινγηζκό, πξέπεη λα ππάξρνπλ
θάπνηνη θαλόλεο ζην παηρλίδη. Οπόηε, ζπκθσλνύκε όηη έπξεπε λα κπνπλ απηνί νη θαλόλεο.
Η ζύκβαζε απηή θαζ’ απηή, όπσο πέξαζε κέζα ζην λ. 411/2013, έρεη θάπνηα
δεηήκαηα ζηηο δηαλνκέο ησλ θεξδώλ, όπσο αλέθεξε ν θ. Θενράξεο. Όλησο, ην 30% ησλ
εζόδσλ πεγαίλεη πξνο ηα έπαζια, ην 4,5% πξνο ην δεκόζην. Απηό δελ μέξσ εάλ ήηαλ θαη δελ
γλσξίδσ, δελ ήκνπλ ζηε Βνπιή ηόηε, θαηά πόζν έρεη γίλεη δηαπξαγκάηεπζε λα είλαη έηζη ην
κνίξαζκα ησλ εζόδσλ θαη ην 1,5% ζηελ Φίιηππν Έλσζε. Θα πνύκε ζηνλ θ. Θενράξε όηη
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ππάξρεη έλα κίληκνπκ εζληθώλ ηππνδξνκηώλ, ην νπνίν είλαη ππνρξεσκέλνη λα θάλνπλ, άξα,
δελ κπνξνύλ λα ραζνύλ όια ηα έζνδα πξνο αιινδαπέο. Λέεη, όηη έρεη έλα πέλαιηη ζε ζρέζε
κε ην πόζα ζηνηρήκαηα ζα γίλνληαη ζηελ Διιάδα.
Δπίζεο, έλα δήηεκα πνπ πξέπεη λα δνύκε, είλαη νη πιενλαζκαηηθέο ρξνληέο. Σα
βιέπσ ιίγν νηθνλνκηθά ηα πξάγκαηα, είλαη θαη ε δνπιεηά κνπ απηή, όηαλ πξνζδηνξίδεη ζηε
ζειίδα 86 γηα ηηο πιενλαζκαηηθέο ρξνληέο, όηη ζηηο 2 ρξνληέο πιενλάζκαηνο, ηόηε ζα θαιείην ν
παξαρσξεζηνύρνο καδί κε ην δεκόζην, λα δείρλεη αλ ζα επηζηξέςεη κέξνο ησλ πιενλαζκάησλ
γηα λα θαιύςεη παιαηά ειιείκκαηα. Θα ήζεια λα ξσηήζσ θαη λα ζεκεηώζεη θαη ν θ. Τπνπξγόο,
πέξα από ηελ πξώηε παξαηήξεζε πνπ είπακε θαη ζπκθσλώ κε ηνλ θ. Θενράξε, ζε ζρέζε κε
ην split ησλ εζόδσλ, όηη είλαη 4,5% κόλν ζην δεκόζην θαη όρη 30%. Γειαδή, ην δεκόζην από
ηα έζνδά ηνπ πιεξώλεη ηα έπαζια, δελ ηα πιεξώλεη ν επελδπηήο. Καηά πόζν από ην πξώην
έηνο ζα κπνξνύζακε θαη ζα έπξεπε λα δηαρεηξηζηνύκε ηα πιενλάζκαηα; Γηαηί λα αθήζνπκε λα
δεκηνπξγεζνύλ δηάθνξα πιενλάζκαηα θαη λα κε δνύκε από ην πξώην έηνο, αλ ζα πξέπεη λα
θιείζνπλ έλα έιιεηκκα; Γειαδή, κέζα ζην επηρεηξεκαηηθό πιάλν ηνπ επελδπηή, όηαλ ππάξρεη
πξώηε ρξνληά πιενλαζκαηηθή, ζα πξέπεη λα δνύκε ηη θιείλεη ή αλ κνηξάδεηαη, δελ πξέπεη λα
πεξηκέλνπκε δύν, γηαηί ζηελ νπζία ηνπ δίλνπκε ιεθηά θαη έρεη θεθάιαηα θίλεζεο, ηα ιεθηά ησλ
παηρηώλ, ηα νπνία είλαη κηα ινγηθή, θνηλή πξαθηηθή.
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(πλέρεηα νκηιίαο θ. ΓΗΜΗΣΡΗ ΚΑΜΜΔΝΟΤ)

Γελ είλαη θαηαθξηηέα, απιώο λα ην δνύκε γηαηί εδώ παίδνληαη πάξα πνιιά ρξήκαηα
γηα ην δεκόζην. Σν δηθό καο δεκόζην, δπζηπρώο, δελ έρεη ηελ πνιπηέιεηα λα αθήλεη ρξήκαηα
πξνο ρξήζε ηξίησλ θαη λα ηα βιέπνπκε εκείο ηνλ ηξίην ή ηνλ ηέηαξην ρξόλν. Απηό γηαηί ηα δύν
ρξόληα πνπ πεξλάλε έρνπκε αλάγθε ηα ρξήκαηα θαη δε ζα ηα ςάρλνπκε ηνλ ηξίην ρξόλν πνπ
έπεηαη.
ε απηό ην ζεκείν ζα ήζεια λα πσ θαη ζα ζεκεηώζσ, όηη θάηη κνπ έιεγε ν λ. 4111.
Θπκάκαη άξζξα πνπ είρα γξάςεη ζην ηέινο ηνπ 2012 κε ην ΦΔΚ 2401212 – έηζη ιεγόηαλ ηόηε
– θαη ην λ. 4111 πνπ ήξζε ζηηο 25 Ιαλνπαξίνπ 2013 ην νπνίν ζα ην δηαβάζσ γηα λα θξεζθάξσ
ηε κλήκε όισλ. Απηό δηόηη δελ αλαθέξακε ην βαζηθό πνπ ιέεη ν λόκνο, ζην άξζξν 13 παξ. 7
είλαη ην ζέκα ΔΓΔΛ. Βέβαηα ν λ. 4111/13, θαη ζα θάλσ έλα κηθξό άικα ζην παξειζόλ, ιέεη:
«πληαμηνδνηηθέο ξπζκίζεηο, ηξνπνπνηήζεηο ηνπ λ. 4093/12 θαη θύξσζε πξάμεο λνκνζεηηθνύ
πεξηερνκέλνπ, έγθξηζε ζρεδίσλ ησλ δαλεηαθώλ θαη ηξνπνπνίεζε ηεο θύξηαο ζύκβαζεο
ρξεκαηνδνηηθήο

δηεπθόιπλζεο

κεηαμύ

Δπξσπατθνύ

Σακείνπ

Υξεκαηνπηζησηηθήο

ηαζεξόηεηαο (ΣΥ), ηεο Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο, ηνπ Διιεληθνύ Σακείνπ Υξεκαηνπηζησηηθήο
ηαζεξόηεηαο θαη ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο» κε ηίηιν: «Κύξηα ζύκβαζε ρξεκαηνδνηηθήο
δηεπθόιπλζεο. Σεο ζύκβαζεο ρξεκαηνδνηηθήο δηεπθόιπλζεο……». Απηόο είλαη ν ηίηινο. Απηό
ζεκαίλεη όηη ήξζε ν λ. 4111, λα ηξνπνπνηήζεη – όπσο έρσ πεη πνιιέο θνξέο - ζρέδηα
ζπκβάζεσλ ηνπ PSI, ησλ ρξεκάησλ ηα νπνία έρνπλ δνζεί πξνο δεδνπιεπκέλνπο ηόθνπο πξνο
ηα 35 δηο επξώ πνπ δώζακε κε ην Lm Facilities, ηελ θεληξηθή ηξάπεδα γηα λα ηηο ιαδώζνπκε
λα ζπκκεηέρνπλ θαη λα πάξνπλ ηα νκόινγά καο θαη άιια 30 δηο επξώ πνπ δώζακε γηα λα
ιαδώζνπκε απηνύο πνπ ππνηίζεηαη ζα ζπκκεηείραλ εζεινληηθά. Έηζη ήξζε κε απηό ην λ. 4111
ην Γελάξε, κε αγγιηθό δίθαην, κε πιήξε παξαίηεζε ηεο αζπιίαο ηεο ειιεληθήο Κπβέξλεζεο
α

από θάζε δηθαίσκά ηεο – ην ιέεη κέζα ζηελ παξ. 4 – θαη ζαο ηα ζπκίδσ απιά. Μέζα ζ’ απηό
ην λόκν είλαη πάξα πνιιά άιια δεηήκαηα, όπσο ΟΣΑ, θνξνινγηθά θιπ.
Κιείλνληαο, δελ πξέπεη λα μερλάκε ην ηη έρεη ςεθηζηεί θαη ην ηη έρεη δεηεζεί ζ’ απηή ηελ
ειιεληθή Βνπιή. Θέινπκε κία λνκηκόηεηα θαη κία θαζαξόηεηα ζηηο ζρέζεηο κε ηνπο επελδπηέο
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θαη πξέπεη θαη απηή ε Κπβέξλεζε λα δηαβάζεη ηε ζύκβαζε ιεπηνκεξώο γηα λα δνύκε εάλ
κπνξεί λα ηξνπνπνηεζεί θάπνπ πξνο όθεινο ηνπ ειιεληθνύ δεκνζίνπ. Απηά πνπ ζεκείσζε ν
θ. Θενράξεο ηα ζεσξώ ζεκαληηθά θαη όπσο απηό πνπ είπα γηα ηα πιενλάζκαηα, δειαδή όρη
ζην δεύηεξν ρξόλν αιιά ζηνλ πξώην ρξόλν λα κνηξάδνληαη θαη λα βιέπνπκε ηη θάλνπλε. Σν
ειιεληθό δεκόζην έρεη αλάγθε λα θαιύςεη ηηο ρξεκαηνξνέο ηνπ έηζη όπσο είκαζηε ηνπιάρηζηνλ
ζε απηή ηε θάζε θάζε κήλα θαη όρη θάζε δεύηεξν ρξόλν. Ννκίδσ θαη νη άλζξσπνη ηνπ ΣΑΙΠΔΓ
αιιά θαη νη ελδηαθεξόκελνη δελ ζα έρνπλ θάπνην πξόβιεκα ζ’ απηό. Έηζη θη αιιηώο ηα
επηρεηξεκαηηθά ηνπο πιάλα δελ ηα έρνπκε δεη θαη δελ μέξσ αλ έρνπλ θαηαηεζεί επηρεηξεκαηηθά
πιάλα 5εηίαο θαη 10εηίαο γηα λα δνύκε ηη ζθέθηνληαη λα θάλνπλ, πσο ζα αμηνπνηήζνπλ ην
ζηνίρεκα, ηη έζνδα θαη ηη έμνδα ζα έρνπλ. Γελ ζα ήζεια λα πηζηεύσ όηη δόζεθε απηή ε
απνθξαηηθνπνίεζε κόλν θαη κόλν επεηδή θξαηήζακε θάπνηεο ζέζεηο εξγαζίαο παξά λα
βγάινπκε ιεθηά γηα ην δεκόζην. Δπεηδή πξέπεη λα ζθεθηόκαζηε πξσηαξρηθά ην πώο ζα
βγάινπκε ιεθηά γηα ην δεκόζην θαη κεηά όια ηα ππόινηπα κε λόκηκν θαη δηαθαλή ηξόπν, ζα
ήζεια λα δνύκε ηνπο όξνπο ηεο ζύκβαζεο νη νπνίνη ζα δηαζθαιίζνπλ ρξήκαηα γηα ην δεκόζην
από ηελ πξώηε κέξα ηεο ζύκβαζεο.
Δπραξηζηώ πνιύ.

D:\www\docspal\files\processed\34\8555734haeidfpa\151020_PRAKTIKA_OMILIAS_DKK_SYNEDRIASHS_EPITROPHS_OIKONOMIKWN_EPI_IPPODROMIWN.docx

