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Αγαπητέ Συμπολίτη,
Όλο αυτό το διάστημα, πορευτήκαμε μαζί, διεκδικώντας λύσεις με σιγουριά
και προοπτική. Μαζί δώσαμε μάχες, για τα μικρά και τα μεγάλα προβλήματα
της Μεσσηνίας μας.
Και επειδή σημασία για τους πολίτες δεν έχουν τα μεγάλα λόγια, οι εκθέσεις
ιδεών ή οι περιστασιακές «τουφεκιές στον αέρα», αλλά το αποτέλεσμα, ως
προϊόν επίμονων, συστηματικών και τεκμηριωμένων παρεμβάσεων, εδω θα
βρείτε μόνο εκείνες τις παρεμβάσεις μου που είχαν θετική κατάληξη, στην πιο
πρόσφατη κοινοβουλευτική περίοδο (Οκτώβριος 2009- Απρίλιος 2012).
Για τα θέματα αυτά συνεχίζω και θα συνεχίσω να μάχομαι, ώστε να
έχουμε όχι υποσχέσεις, όχι λόγια, όχι επικοινωνιακές «φούσκες»,
αλλά απτές και συγκεκριμένες λύσεις, εφόσον και εσείς μου δώσετε την
ψήφο, την εμπιστοσύνη και τη δύναμη να συνεχίσω αυτή την
προσπάθεια, με επιμονή και με συνέπεια, όπως έκανα πάντα.

2012
Απρίλιος:

Εγκρίνεται
η ένταξη του βιολογικού
καθαρισμού Καρδαμύλης-Στούπας-Νιοχωρίου
και Αγίου Νικολάου στο ΕΠΠΕΡΑΑ, μετά από
παρεμβάσεις Κουσελά-Μπένου, σε στενή συνεργασία
με τον Δήμο Μάνης, στην πολιτική ηγεσία του
ΥΠΕΚΑ, για να εγκριθεί και να προχωρήσει το έργο.
Υιοθετείται,
στο
νομοσχέδιο
του
Υπ.
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας,
η πρόταση Κουσελά για αναμόρφωση του
άρθρου 99 του Πτωχευτικού Κώδικα, ώστε να
μη γίνεται κατάχρησή του από μεγαλοοφειλέτες του
Δημοσίου, προκειμένου να έχουν ασυλία σε βάρος
του Δημοσίου, των εργαζομένων και των
ασφαλιστικών ταμείων. Στο ίδιο νομοσχέδιο,
(άρθρα 242-243, Υπουργική τροπολογία 979/87 –
30/3/2012,) υιοθετούνται θετικές ρυθμίσεις για
εκκρεμή επενδυτικά σχέδια μικρομεσαίων, σε
θέματα που ανέδειξε με Ερωτήσεις και παρεμβάσεις
ο Δ. Κουσελάς στη Βουλή, λ.χ. η παράταση κατά
ένα (1) έτος της προθεσμίας ολοκλήρωσης των
επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στις
διατάξεις των ν.2601/1998 και ν.3299/2004,
η οποία λήγει στις 31/12/2012.
Αναστολή πληρωμής των δόσεων στα δάνεια
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επιχειρήσεων των πυρόπληκτων νομών για ένα
ακόμα χρόνο, μετά από Ερωτήσεις και Επίκαιρες
Ερωτήσεις
του
Δ.
Κουσελά
στη
Βουλή,
συντονισμένες προσπάθειες των Επιμελητηρίων και
των βουλευτών πυρόπληκτων νομών και συνάντηση
με τον Υπουργό Οικονομικών κ. Σαχινίδη.
Μετά από Ερώτηση Κουσελά, απάντηση Σκανδαλίδη
για παράταση, υπό όρους, στα εγκεκριμένα
αγροτικά προγράμματα.
Απάντηση Μαγκριώτη σε επιστολή Κουσελά για το
δρόμο Τρίπολης-Καλαμάτας. Τον Μάϊο φτάνει στη
Σπερχογεία ο δρόμος Τρίπολης- Καλαμάτας.
Στο πρώτο τρίμηνο του 2014 τελειώνει ο
περιμετρικός της Καλαμάτας.
Με
απόφαση
του
ΕΟΠΥΥ,
αναστολή
εφαρμογής της διάταξης
για περικοπές
αποδοχών ιατρών σε περίπτωση χειρόγραφης
συνταγογράφησης, μετά από Ερώτηση Κουσελά
στη Βουλή.
‘Οχι λιγνιτωρυχείο στη Φαλάνθη – σαφής
απάντηση Μανιάτη σε Επίκαιρη Ερώτηση του
Κουσελά στη Βουλή, σε συνέχεια της κοινής
Ερώτησης που κατέθεσε με τον Γ. Λαμπρόπουλο.
Μετά από Αναφορά Κουσελά στη Βουλή, το Υπ.
Εξωτερικών
ξεκαθαρίζει
πως
παραμένει
ανοιχτό για την Ελλάδα το θέμα των
πολεμικών επανορθώσεων της Γερμανίας και
το κατοχικό δάνειο.
Με συμβολή του Δ. Κουσελά, σε συνεργασία με τη
Διοίκηση του νοσοκομείου Καλαμάτας, Υπουργική
Απόφαση έγκρισης του έργου «Ανακατασκευή
κτιρίου του παλαιού Νοσοκομείου Καλαμάτας
ως
Πολυδύναμου
Κέντρου
Κοινωνικής
φροντίδας στην Καλαμάτα» και προώθησής
του για ένταξη στο ΕΣΠΑ. Η δρομολόγηση του
έργου έρχεται να συμπληρώσει σειρά βελτιώσεων
αλλά και νέων υποδομών Υγείας για τη
Μεσσηνία, όπως:
o Η Λειτουργία Μονάδας Εμφραγμάτων,
Αιμοδυναμικού Εργαστηρίου, Μονάδας
Εντατικής Θεραπείας και Ψυχιατρικής
Κλινικής στο Νοσοκομείο Καλαμάτας. Η
Μεταστέγαση
του
προγράμματος
ΨΥΧΑΡΓΩΣ.
Η
κατασκευή
και
λειτουργία, μέσα στον Απρίλιο, της
Μονάδας του ΟΚΑΝΑ. Η
ένταξη στο
ΕΣΠΑ
της προμήθειας Μαγνητικού
Τομογράφου 1.000.000 ευρώ. Η ένταξη
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στο ΕΣΠΑ της προμήθειας Αξονικού
Τομογράφου 450.000 ευρώ. Η ένταξη
στο ΕΣΠΑ προμήθειας Μαστογράφου
και
λοιπού
ιατροτεχνολογικού
εξοπλισμού αξίας 680.000 ευρώ. ‘Ολα
αυτά θα έχουν εγκατασταθεί στο
Νοσοκομείο
Καλαμάτας
μέσα
στο
προσεχές τρίμηνο.
o Η ένταξη στο ΕΣΠΑ
της κτιριακής
αναβάθμισης των Κέντρων Υγείας Αγ.
Νικολάου και Πύλου , προϋπολογισμού
350.000 ευρώ, με άμεση εκκίνηση των
εργασιών
o Η
Ένταξη στο ΕΠΠΕΡΑΑ του έργου
ενεργειακής
εξοικονόμησης
του
Νοσοκομείου
Καλαμάτας,
προϋπολογισμού 780.000 ευρώ, έργο που
ήδη υλοποιείται.
o Παράλληλα, είναι ώριμα και επίκειται να
ενταχθούν στο ΕΣΠΑ, η κτιριακή
αναβάθμιση
του
Κ.Υ
Μεσσήνης,
προϋπολογισμού 230.000 ευρώ. Η ήδη
ενταγμένη στο ΕΣΠΑ κατασκευή και
λειτουργία τεσσάρων Περιφερειακών
Ιατρείων στο Πεταλίδι-ΒλαχόπουλοΆρις-Μεθώνη,
προϋπολογισμού
1.150.000 ευρώ.

Φεβρουάριος:

Επίλυση Ιδιοκτησιακού Καθεστώτος Μάνης, με
την υιοθέτηση από τον Υπ. Περιβάλλοντος
τροπολογίας που κατέθεσε ο Δημ. Κουσελάς και
συνυπογράφουν άλλοι έξι βουλευτές. – Ιστορική
δικαίωση για τη Μάνη, μετά από αγώνες πολλών
ετών.
Απάντηση Μαγκριώτη σε Κουσελά- οι τιμές των
διοδίων θα αναμορφώνονται ανάλογα με τις
οικονομικές συνθήκες.
Μετά από Ερώτηση Κουσελά στη Βουλή, ρύθμιση
για να μην απαιτείται πλέον τοπογραφικό στη
μεταβίβαση αδόμητων αγροτεμαχίων.
Απάντηση Αναπλ. Υπουργού Οικονομικών Οικονόμου
σε Επίκαιρη Ερώτηση Κουσελά: Δεν υπάρχει
πρόταση αλλαγής της φορολόγησης των
αγροτών.

Ιανουάριος:

Ευνοϊκή
ρύθμιση
ασφαλιστικά ταμεία

των
οφειλών
στα
για πυρόπληκτους Σελίδα 3
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σεισμόπληκτους οφειλέτες σε νομοσχέδιο του
Υπ. Εργασίας, μετά από ενημέρωση και
παρεμβάσεις Κουσελά σε Κουτρουμάνη και πολιτική
ηγεσία του Υπουργείου.
Με τη συμβολή Κουσελά, ένταξη των Μαιών και
Μαιευτών
στα βαρέα και ανθυγιεινά
επαγγέλματα.
3 τροπολογίες Κουσελά με σημαντικές
βελτιώσεις - προσθήκες στο πολυνομοσχέδιο
Υπ. Οικονομικών, μεταξύ άλλων για:
o τον καλύτερο έλεγχο και την προστασία
των
οφειλετών
από
εισπρακτικές
εταιρείες,
o τη δυνατότητα χορήγησης αποδεικτικού
ενημερότητας με προσωρινή διάρκεια
για τα φυσικά και νομικά πρόσωπα,
εφόσον το σύνολο των βεβαιωμένων και
εκκαθαρισμένων χρεών τους προς το Δημόσιο
είναι μικρότερο από το σύνολο των
βεβαιωμένων
και
εκκαθαρισμένων
χρηματικών απαιτήσεων τους κατά του
Δημοσίου.
Μετά από Αναφορά Κουσελά σε Νικιτιάδη,
διαβεβαίωση ότι δεν κλείνει ο ΕΟΤ Καλαμάτας.
Μετά από Ερώτηση Κουσελά σε Βενιζέλο, ευνοϊκή
ρύθμιση
για
τη
φορολογία
των
μη
καταβεβλημένων αποδοχών μισθωτών.
Μετά απο Επίκαιρη Ερώτηση και παρεμβάσεις Κουσελά για
το άρθρο 99, δέσμευση υφυπ. Ανάπτυξης για «Καμία
ασυλία στους μεγαλοοφειλέτες», με τροποποίηση
του άρθρου 99.

2011
Δεκέμβριος:

Μετά από παρεμβάσεις και συνάντηση Κουσελά με
τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΤΡΑΙΝΟΣΕ,
προχωρούν οι μελέτες για σύγχρονο τρένο
μέχρι την Καλαμάτα. Το 2014 οι μελέτες για το
σιδηρόδρομο Πάτρα- Καλαμάτα. Η πρώτη
φάση της μελέτης ΠΑΤΡΑ – ΠΥΡΓΟΥ βρίσκεται
σε εξέλιξη και τελειώνει μέσα στο 2012.
Προκηρύσσεται η δεύτερη φάση ΠΥΡΓΟΥ –
ΑΛΦΕΙΟΥ - ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ, που θα ολοκληρωθεί
το 2014. Η μελέτη είναι ενταγμένη στα
δυτικοευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών.
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Μετά από παρέμβαση Κουσελά σε Μαγκριώτη για τις
καθυστερήσεις, συντάχθηκε η ΚΥΑ προχωρά από τη
νέα κυβέρνηση η κήρυξη της Οιχαλίας ως
σεισμόπληκτης περιοχής.
Μετά από παρέμβαση Κουσελά στο Υπουργείο
Οικονομικών,
διατηρείται
το
Τελωνείο
Κυπαρισσίας και το Τελωνείο της Πύλου ως
Γραφείο.
Νοέμβριος :

Υπεγράφη από τον Υπ. Υγείας η έγκριση
σκοπιμότητας
κατασκευής του Κέντρου
Υγείας Αίπειας, προϋπολογισμού 1.100.000
ευρώ, μετά από συτονισμένες παρεμβάσεις, εντός
και εκτός Βουλής, του Δ. Κουσελά και της Διοίκησης
του Νοσοκομείου Καλαμάτας.
Παρέμβαση Κουσελά σε Βενιζέλο για την αναγκαία
διόρθωση λαθών υπολογισμού του ειδικού
τέλους ακινήτων μέσω ΔΕΗ.
Παρέμβαση Κουσελά για να παραταθούν μέχρι
την 31 Δεκεμβρίου 2011 οι προθεσμίες που
προβλέπονται
για
τη
ρύθμιση
των
ημιυπαίθριων στο νόμο 3843/2010, καθώς και
οι προθεσμίες για τη ρύθμιση των αυθαιρέτων
που λήγουν στις 30 Νοεμβρίου 2011.
Μετά από παρέμβαση Κουσελά σε Παπουτσή,
Απόφαση για στελέχωση και λειτουργία του
Τμήματος Μεταγωγών και ενίσχυση της Αστυν.
Διεύθυνσης Μεσσηνίας με 13 αστυνομικούς.

Οκτώβριος:

Οι κατάλογοι των μεγαλοφειλετών στη Βουλή,
με πανηγυρική επιβεβαίωση του Δημ. Κουσελά. Tο
θέμα που έθεσε και η πίεση που άσκησε, είχαν
αποτέλεσμα. Τόσο ο κ. Βενιζέλος με την τοποθέτησή
του, όσο και κορυφαία στελέχη από το ευρύτερο
πολιτικό φάσμα, αναγνωρίζουν τη συμβολή του.

Σεπτέμβριος

Συνάντηση Παπακωνσταντίνου-Κουσελά για
τη δόμηση σε ζώνες Natura- βελτιώσεις στο
νομοσχέδιο για τη ρύθμιση των αυθαιρέτων
και επίσπευση της έγκρισης πολεοδομικών
σχεδίων
ΒΕΡΓΑΣ-ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣΑΣΠΡΟΧΩΜΑΤΟΣ.
Υιοθέτηση
προτάσεων
Κουσελά στο νομοσχέδιο για τακτοποίηση
αυθαιρέτων. Λύση στο αίτημα για δυνατότητα
τακτοποίησης τυχόν αυθαίρετων κατασκευών
σε περιοχές εντός οικισμών που έχουν
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χαρακτηρισθεί Natura ή σε ιδιοκτησίες 4
στρεμμάτων, με ρητή πρόβλεψη στο νομοσχέδιο
ότι αυτά μπορούν να τακτοποιηθούν, εφόσον κατά
τον χρόνο εκτέλεσης της αυθαίρετης κατασκευής ή
εγκατάστασης της αυθαίρετης χρήσης, δεν
απαγορευόταν η δόμηση σε αυτές.
Μετά από παρέμβαση Κουσελά στη Διοίκηση της
ΕΤΕ, δεν κλείνει η Εθνική Τράπεζα στη
Μεθώνη. Παραμένει ως Γραφείο Συναλλαγών.
Μετά από παρέμβαση Κουσελά στη Βουλή, επαρκής
αποζημίωση παραγωγών Τριφυλίας για τον ιό
TUTA ABSOLUTA.
Μετά από πρόταση Κουσελά στη Βουλή για πλήρη
απαλλαγή των ανέργων, ο Βενιζέλος δέχθηκε
εξαίρεση των μακροχρόνια ανέργων και των
ανέργων που επιδοτούνται για πάνω απο 6
μήνες από το ‘χαράτσι’ στα ακίνητα .
Ολοκλήρωση
και
λειτουργία
του
5ου
Δημοτικού Σχολείου Καλαμάτας, μετά από
παρέμβαση Κουσελά, ως υφυπ. Οικονομικών, για την
άμεση και απρόσκοπτη χρηματοδότηση του έργου
από τον Ο.Σ.Κ.
Μετά από επιστολές και παρεμβάσεις Κουσελά σε
Σκανδαλίδη, δεν κλείνει το Ινστιτούτο Ελαίας
του ΕΘΙΑΓΕ στην Καλαμάτα.
Μετά από παρεμβάσεις Κουσελά, δεν καταργείται
η Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης Τριφυλίας
Αύγουστος :

Ο Δ. Κουσελάς συνεχίζει τον αγώνα που
ξεκίνησε το 2000 για την έλευση του φυσικού
αερίου στη Μεσσηνία. Συνάντηση με Υφυπ.
Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Μανιάτη- Σε καλό
δρόμο η επέκταση του αγωγού φυσικού αερίου σε
Μεσσηνία και Λακωνία.

Ιούλιος:

Με συμβολή Κουσελά, δημιουργία περιφερειακού
σταθμού του ΕΚΑΒ στα Φιλιατρά
Θετικά αποτελέσματα, με συμβολή Κουσελά, για τη
σημαντική επέκταση και αναβάθμιση των
υποδομών Υγείας στη Μεσσηνία:
o επίσημη λειτουργία του Αιμοδυναμικού
Εργαστηρίου
στο
Νοσοκομείο
Καλαμάτας, λειτουργία της Μονάδας
Εντατικής Θεραπείας, της Ψυχιατρικής
Κλινικής
με
πλήρη
στελέχωση,
λειτουργία
του
Διαβητολογικού
Ιατρείου, ενίσχυση του ανθρώπινου
δυναμικού του Νοσοκομείου, ένταξη
Σελίδα 6

Δημήτρης Κουσελάς

Ιούνιος:

ΠΑΣΟΚ

στο ΕΣΠΑ της προμήθειας αξονικού και
μαγνητικού τομογράφου, ένταξη του
Νοσοκομείου
καλαμάτας
στο
Πρόγραμμα εξοικονόμησης ενέργειας
(ΕΠΕΡΑΑ), με σημαντική εξοικονόμηση
πόρων.
o σχεδιαζόμενη κατασκευή ιδιόκτητων
κτιρίων
για
τη
στέγαση
4
Περιφερειακών
Ιατρείων
σε
Βλαχόπουλο, Μεθώνη, Πεταλίδι και ‘Αρι,
μελέτη κατασκευής Κέντρου Υγείας
Αίπειας, αναβάθμιση Κέντρων Υγείας
Αγίου
Νικολάου
και
Πύλου,
μεταστέγαση του «Ψυχαργώς».
o διατήρηση
του
Νοσοκομείου
Κυπαρισσίας ως νοσοκομειακής μονάδας
προσφοράς
Δευτεροβάθμιας
Περίθαλψης
Με πρωτοβουλία Δ.Κουσελά, ευνοϊκή ρύθμιση
φορολογικών υποθέσεων των αγροτικών
συνεταιρισμών, ώστε να κλείσουν τις φορολογικές
τους εκκρεμότητες με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους,
εντασσόμενοι στον νόμο 3888/ 2010.
Με παρέμβαση υφυπουργού Οικονομικών Κουσελά,
παράταση ρύθμισης των οφειλών στον ΕΛΓΑ.
Μετά από παρέμβαση υφυπ. Οικονομικών Κουσελά
σε
Σκανδαλίδη,
μέσα η Τριφυλία
στις
αποζημιώσεις για τον παγετό του 2008.
Απολογισμός Κουσελά για τη θητεία του ως
υφυπουργού Οικονομικών: Στο πλαίσιο των
αρμοδιοτήτων μας, καταρτίσαμε πρώτη φορά
ολοκληρωμένο Εθνικό Επιχειρησιακό Σχέδιο
Καταπολέμησης της Φοροδιαφυγής. Στηρίξαμε
και αυξήσαμε τα έσοδα, ιδίως στον ΦΠΑ, παρά
την πρωτοφανή ύφεση. Κάναμε δουλειά
υποδομής
για
καλύτερους
ελεγκτικούςεισπρακτικούς μηχανισμούς. Ολοκληρώνεται η
προετοιμασία, ώστε τον Σεπτέμβριο να είμαστε
έτοιμοι για την κατάργηση του Κ.Β.Σ. και την
πλήρη
απλοποίηση
του
φορολογικού
συστήματος.
«‘Εγινε
σημαντική
δουλειά
υποδομής
από
τον
Κουσελά»,
όπως
αναγνώρισε επίσημα στη Βουλή ο νέος Αναπλ.
Υπουργός Οικονομικών Παντ. Οικονόμου, αλλά
και ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και
Υπουργός Οικονομικών κ. Βενιζέλος.
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Μάιος:

Διασφαλίζεται η κατασκευή του έργου
Παραδείσια- Τσακώνα με την ένταξή του στο
ΕΣΠΑ (για ποσό 58 εκατ. €) και με
ολοκλήρωση της σύμβασης παραχώρησης
ΤσακώναΚαλαμάταΠεριμετρικός
με
απρόσκοπτη χρηματοδότηση (επιστροφή ΦΠΑ
κτλ), μετά από παρέμβαση του υφυπουργού
Οικονομικών Δ. Κουσελά.
Έγκριση 1,5 εκ. ευρώ για αποκατάσταση
ζημιών στο λιμάνι της Κορώνης , μετά από
παρέμβαση Υφυπουργού Οικονομικών Δ. Κουσελά
Όχι στο παρασκευαστήριο πίσσας στη
Σπερχογεία – μετά από συνάντηση υφυπ.
Οικονομικών Κουσελά με Μαγκριώτη.
Χτύπημα
στους
μεγαλοφοροφυγάδεςπαρουσίαση από υφυπουργό Οικονομικών Δ.
Κουσελά του νέου θεσμικού πλαίσιου για
επιτάχυνση στην απόδοση φορολογικής
δικαιοσύνης.
Δέσμευση υφυπουργού Οικονομικών Δ. Κουσελά για
τη δημοσιοποίηση λίστας οφειλετών με
ληξιπρόθεσμα χρέη άνω των 150.000 ευρώ.

Απρίλιος:

Τιμητική
διάκριση
υφυπ.
Οικονομικών
Κουσελά για την προσφορά του στον Τουρισμό
από πρόεδρο του ΗΑΤΤΑ Γ. Τελώνη, μεταξύ άλλων
και για τη μείωση του συντελεστή για το φόρο
περαίωσης των τουριστικών γραφείων από το
2% σε 1%.

Μάρτιος:

Με εισήγηση υφυπουργού Οικονομικών Δ. Κουσελά,
εγκρίνονται και νομοθετούνται: Για πρώτη φορά
ολοκληρωμένος σχεδιασμός καταπολέμησης
της φοροδιαφυγής, με το 3ετές επιχειρησιακό
πρόγραμμα, αυτόφωρο και αυστηροποίηση
των ποινών για τους μεγαλοφοροφυγάδες,
θέσπιση της Κάρτας αποδείξεων, δρομολόγηση
αναδιάρθρωσης του ΣΔΟΕ και των ελεγκτικών
υπηρεσιών, με διαφανείς διαδικασίες, με
έλεγχο πόθεν έσχες, με συγκεκριμένη
στοχοθεσία και τακτική αξιολόγηση, αλλά και
με άμεση και αυστηρή πάταξη φαινομένων
χρηματισμού,
Οικονομικός
Εισαγγελέας,
Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων στο Υπ.
Οικονομικών, νέος θεσμός φορολογικής
Διαιτησίας, μείωση της φορολογίας στα κέρδη
νομικών προσώπων (ΑΕ, ΕΠΕ) από 24% σε 20,
δυνατότητα
συμψηφισμού
βεβαιωμένων
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χρεών προς το Δημόσιο, επιμήκυνση χρόνου
επιβολής ΦΠΑ στις οικοδομές, δυνατότητα
καταβολής του οφειλόμενου ΦΠΑ σε τρεις
μηνιαίες δόσεις, μη απώλεια του δικαιώματος
επιστροφής ΦΠΑ με τους ισχύοντες κατ’
αποκοπή συντελεστές, για τους αγρότες που
ασχολούνται με τη διαχείριση ανανεώσιμων
πηγών ενέργειας έως 100 KW, ή με τη
λειτουργία αγροτουριστικών μονάδων έως 10
δωματίων
Φεβρουάριος:

Επαγγελματική κατοχύρωση των αποφοίτων
ΤΕΙ Χρηματοοικονομικής-Δικαίωμα εγγραφής
τους στο ΟΕΕ. Ικανοποίηση ενός χρόνιου αιτήματος
του ΤΕΙ Καλαμάτας, μετά από παρέμβαση του
Υφυπουργού Οικονομικών Δ. Κουσελά
Με θετική εισήγηση Υφυπουργού Οικονομικών
Κουσελά, ΚΥΑ Ρέππα- Μπιρμπίλη για απόσυρση I.Χ
αυτοκινήτων,
ελαφρών
φορτηγών
και
αγροτικών
οχημάτων
που τέθηκαν
σε
κυκλοφορία έως και τις 31 Δεκεμβρίου 1998.

Ιανουάριος:

Μείωση του συντελεστή ΦΠΑ στα ξενοδοχείατουριστικά καταλύματα για διαμονή, από 13%
σε 6,5% μετά από εισήγηση του υφυπουργού
Οικονομικών κ. Δημήτρη Κουσελά,
Υπουργική απόφαση Κουσελά για το «Ούζο
Καλαμάτας» ή «Ούζο Καλαματιανό»
Παρέμβαση Κουσελά σε Μπιρμπίλη και Σκανδαλίδη
για την τροποποίηση του κριτηρίου χρήσεων
γης που γειτνιάζουν με περιοχές NATURA.
Το Νοσοκομείο Κυπαρισσίας, όχι μόνο δεν
κλείνει, αλλά ενισχύεται, μετά από παρέμβαση
Κουσελά στον Υπουργό Υγείας.
Σε τρεις μήνες η καταβολή ΦΠΑ, με πρώτη
δόση το 40%- ανάσα ρευστότητας στις
επιχειρήσεις, μετά από εισήγηση Υφυπουργού
Οικονομικών Κουσελά.

2010
Δεκέμβριος:

Υπεγράφη η Απόφαση Κουσελά-Σκανδαλίδη
για τη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών
αγροτών, συνεταιρισμών και εμπόρων.
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Υπεγράφη η Κοινή Υπουργική Απόφαση του
Υπουργού
Αγροτικής
Ανάπτυξης
Κώστα
Σκανδαλίδη και του υφυπουργού Οικονομικών
Δημήτρη Κουσελά για την αναγκαστική
απαλλοτρίωση, που αφορά στην κατασκευή
του φράγματος και της λεκάνης του
Φιλιατρινού ποταμού. ‘Ετσι ολοκληρώνεται ένα
ουσιαστικό βήμα για την κατασκευή του Φιλιατρινού
φράγματος.
Εγκύκλιος Υφυπουργού Οικονομικών Κουσελά για
έκπτωση του ΦΠΑ εισροών στις ξενοδοχειακές
επιχειρήσεις και βελτίωση ρυθμίσεων.
Σεπτέμβριος:

Με
Απόφαση
Κουσελά,
ως
υφυπουργού
Οικονομικών,
περαίωση
σε
εκκρεμότητες
δεκαετίας με, για δίκαιη διευθέτηση σωρευμένων
φορολογικών εκκρεμοτήτων που αφορούν στο
παρελθόν.

Αύγουστος:

Νόμος για υπερχρεωμένα νοικοκυριά-ανάσα
για χιλιάδες δανειολήπτες , σύμφωνα με
ολοκληρωμένη πρόταση που είχαν διαμορφώσει από
το 2009 ο Δ. Κουσελάς και επιτελικά στελέχη του
ΠΑΣΟΚ.
Μέχρι τέλη του χρόνου, λειτουργεί το
Αιμοδυναμικό στο Νοσοκομείο Καλαμάτας,
μετά από συντονισμένες παρεμβάσεις ΚουσελάΜπέζου στο Υπ. Υγείας.
Με απόφαση Δ.Σ της ΕΤΕ, διαγραφή χρεών για
την
πολυκατοικία της
Αριστείδου
που
κατέρρευσε στους σεισμούς του ‘86, μετά από
Ερωτήσεις & Αναφορές, καθώς και την από 9-6-2010
επιστολή του Δ. Κουσελά προς τον κ. Απόστολο
Ταμβακάκη, Δ/ντα Σύμβουλο της ΕΤΕ.

Ιούλιος:

Αναγνώριση πλασματικού χρόνου για τις
μητέρες με ανήλικα παιδιά, μετά από πρόταση
Κουσελά στη Βουλή για το ασφαλιστικό του
Δημοσίου.
Ενταξη στο ΕΣΠΑ της νέας χρηματοδότησης
για το Εργαστήριο Ελαιολάδου στην Καλαμάτα,
μετά από Ερώτηση-παρέμβαση Κουσελά σε Υπουργό
Ανάπτυξης.
Διάθεση 8 εκ. ευρώ για επενδύσεις της
Περιφέρειας, σύμφωνα με απάντηση του
υφυπουργού Αρναουτάκη σε Ερώτηση και αίτημα
του Δ. Κουσελά για τον αναπτυξιακό νόμο.
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Μάιος:

‘Εγκριση από Μωραϊτη της Πολεοδομικής
Ενότητας 2 του Δήμου Κυπαρισσίας, έπειτα από
παρέμβαση Κουσελά. Η επέκταση αφορά μια έκταση
περίπου 250 στρεμμάτων.

Απρίλιος:

Αύξηση της επιστροφής ΦΠΑ στους αγρότες
από 7% σε 11%, μετά από παρεμβάσεις στη
Βουλή και του Δημήτρη Κουσελά.
Διετής παράταση αποπληρωμής των δανείων
που είχαν ρυθμιστεί στους πυρόπληκτους
νομούς, χωρίς εγγύηση του Ελληνικού
Δημοσίου, μετά από υιοθέτηση τροπολογίας που
κατέθεσε ο Δ. Κουσελάς.
Επίλυση
ασφαλιστικού
ελαιοτριβέων
σε
περιοχές μικρότερες των 2.000 κατοίκων, όταν
πληρούν και το αντίστοιχο εισοδηματικό κριτήριο, ή
όταν το εισόδημά τους προέρχεται για πάνω από
50% από αγροτική δραστηριότητα, με τροπολογία
για θέματα ΟΑΕΕ-ΤΕΒΕ, ύστερα από Ερωτήσεις και
παρεμβάσεις Κουσελά στο νομοσχέδιο για την
εργασιακή ασφάλεια.

Φεβρουάριος:

Πρόσληψη 3 υπαλλήλων σε ΙΚΑ Φιλιατρών,
μετά από θετική ανταπόκριση Κουτρουμάνη σε
παρέμβαση Κουσελά στη Βουλή.

Ιανουάριος:

Εκτός ΟΑΕΕ οι επαγγελματίες σε οικισμούς
κάτω των 2.000 κατοίκων , μετά από Συνάντηση
Κουσελά και Καραμπάτου με Κουτρουμάνη, για την
απάλειψη προηγούμενης αντίθετης ρύθμισης της
Ν.Δ.
Νομοσχέδιο
για
ρύθμιση
δανείων
επιχειρήσεων και απαλλαγή αγροτών από
πανωτόκια. Ο κ. Κουσελάς ήταν ένας από τους
3 βασικούς συντελεστές που ανέδειξαν το
πρόβλημα από το 2008 και διαμόρφωσαν
αυτές τις θετικές ρυθμίσεις, με τις οποίες:
o Μπαίνει φρένο στις κατασχέσεις και στις
υπερβολικές απαιτήσεις των τραπεζών για την
εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών.
o Μπαίνουν
συγκεκριμένα
κριτήρια
και
προϋποθέσεις για να διευκολυνθούν αυτοί
που πραγματικά έχουν ανάγκη.
o Σβήνονται τα πανωτόκια παλιών δανείων των
αγροτών.
o Ρυθμίζονται οι ενήμερες οφειλές και το
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σύνολο των δανείων πυρόπληκτων περιοχών.
o Διαγράφονται τα δυσμενή δεδομένα στον
ΤΕΙΡΕΣΙΑ για επιχειρήσεις και καταναλωτές
που έχουν τακτοποιήσει ή θα τακτοποιήσουν
σε καθορισμένη προθεσμία τις ληξιπρόθεσμες
οφειλές τους, βοηθώντας τους να ξαναμπούν
στην αγορά και να ανακάμψουν.
‘Επειτα από συντονισμένες ενέργειες του Δημήτρη
Κουσελά και του Οδ. Κωνσταντινόπουλου, σε
συνεργασία με τα Επιμελητήρια και με διακομματική
υποστήριξη, διετής Αναστολή δόσεων για τα
δάνεια πυροπλήκτων, που χορηγήθηκαν με
εγγύηση του Δημοσίου σε επαγγελματίες που
υπέστησαν ζημία στις πυρκαγιές του 2007, με
απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.
Άρση της αδικίας για τις μικρές επιχειρήσεις
οδικής βοήθειας, μετά από Ερώτηση Κουσελά σε
Ρέππα.

2009
ΝοέμβριοςΔεκέμβριος

Δέσμευση Μπατζελή για την καταβολή των
επιδοτήσεων σε όλους μέχρι τις 15 Δεκέμβρη,
μετά από Επίκαιρη Ερώτηση Κουσελά για την έγκαιρη
καταβολή επιδοτήσεων και ενίσχυσης αγροτών.
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