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ΠΡΟΣ: Τη Βουλή των Ελλήνων
Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων & ΑΚΕ
ΚΟΙΝ.: Όπως ο πίνακας κ.κ. Βουλευτών
Διά της Βουλής των Ελλήνων

Θέμα: Απάντηση στην υπ’ αρ. 4205/11.12.2018 Ερώτηση 21 Βουλευτών της
Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας
Σε απάντηση της υπ’ αρ. 4205/11.12.2018 Ερώτησης 21 Βουλευτών της Κοινοβουλευτικής
Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, επισημαίνουμε τα εξής:
Όπως έχει αναφέρει επανειλημμένα και ανέπτυξε αναλυτικά ο αρμόδιος Υπουργός
Περιβάλλοντος και Ενέργειας απαντώντας στη σχετική επερώτηση βουλευτών της ΝΔ την
21η/12/2018 (υπ’ αριθ. 8/7/19-11-2018 επερώτηση –πρακτικό συνεδρίασης ΜΘ/21.12.18),
η πώληση της εταιρείας ΕΛΦΕ στον συγκεκριμένο επιχειρηματία και η δημιουργία ενός
χρέους δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ προς τη ΔΕΠΑ έγινε επί των ημερών της ΝΔ και όχι της
σημερινής Κυβέρνησης.
Αντιθέτως, η σημερινή Κυβέρνηση κληρονόμησε μια άκρως προβληματική κατάσταση, την
οποία προσπάθησε να διαχειριστεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, με κύριο γνώμονα την
προάσπιση των συμφερόντων της ΔΕΠΑ, την αποκατάσταση των εργασιακών σχέσεων στην
ΕΛΦΕ, την αναζήτηση, σε συνεργασία με τους πιστωτές της εν λόγω εταιρείας, μιας
μονιμότερης λύσης εξυγίανσης και, βεβαίως, την αυστηροποίηση των μέτρων της ΔΕΠΑ
έναντι της ΕΛΦΕ. Το «περίφημο» σχέδιο συμψηφισμού χρεών της εν λόγω επιχείρησης δια
μεταβίβασης των ακινήτων της αφενός υπήρχε από την προηγούμενη διοίκηση και
αφετέρου ουδέποτε εφαρμόστηκε. Η δε εξέλιξη του χρέους της εταιρείας προς τη ΔΕΠΑ από
το 2009 είναι αποκαλυπτική: η οφειλή της ΕΛΦΕ ήταν το 2011 40 εκ. ευρώ, το 2015 κατά την
ανάληψη των καθηκόντων του κ. Κιτσάκου είχε ήδη φθάσει τα 89 εκατ. ευρώ, ποσό το οποίο
με τους νόμιμους τόκους υπερημερίας φθάνει έως το 2018 περίπου τα 110 εκ. ευρώ!

Κατά τα λοιπά προκαλεί εντύπωση η επίμονη προσπάθεια βουλευτών της ΝΔ να
αναπαράγουν ακόμα και δια του κοινοβουλευτικού ελέγχου δημοσιεύματα έντυπων και
ηλεκτρονικών μέσων ενημέρωσης, οι συντάκτες των οποίων παρά πολύ συχνά και σε
ανύποπτους χρόνους και μικρές στήλες τα ανακαλούν. Εάν και οι σχετικές απαντήσεις έχουν
ήδη δοθεί, επαναλαμβάνουμε ότι οι υπηρεσίες και σχέσεις μεταξύ ιδιωτών και
επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα δεν σχετίζονται με οιονδήποτε τρόπο και δεν αφορούν
την Κυβέρνηση και τον ερωτώμενο.
Τούτο είναι φανερό ότι γίνεται για λόγους πολιτικών σκοπιμοτήτων και αντιπερισπασμού,
σε μια περίοδο όπου:
1) Όλα τα πολιτικά τους αφηγήματα σε σχέση την Οικονομία, το δήθεν 4ο μνημόνιο, τη
Συμφωνία των Πρεσπών ακόμα και τις σχέσεις Κράτους-Εκκλησίας έχουν διαψευσθεί.
2) Τα τεράστια σκάνδαλα των προηγούμενων κυβερνήσεων που έφεραν τη χώρα στο χείλος
του γκρεμού τίθενται υπό κοινοβουλευτικό έλεγχο και υπό τον έλεγχο της ελληνικής
δικαιοσύνης με τη σύσταση εξεταστικών επιτροπών, πορισμάτων, ειδικής επιτροπής
προκαταρκτικής εξέτασης, ακόμα και προφυλακίσεις σε σχέση με τη διαχείριση των
δαπανών της εθνικής άμυνας, της δημόσιας υγείας, καθώς και για τη δανειοδότηση των
κομμάτων και των εταιρειών μέσων μαζικής ενημέρωσης.
Συνιστούμε, λοιπόν, στους βουλευτές της ΝΔ να μην προτρέχουν να βγάζουν πρόχειρα και
βιαστικά συμπεράσματα σε σχέση με τη διαχείριση των οφειλών της εν λόγω δημόσιας
επιχείρησης και πολύ περισσότερο να εντοπίσουν ύποπτες σχέσεις διασπάθισης δημόσιου
χρήματος με επιχειρήσεις και επιχειρηματίες στον άμεσο περίγυρό τους.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΠΑΣ
Αρ. σελ. απάντησης: (3)
Αρ. σελ. συνημμένων απάντησης: (0)
Συνολικός αριθμός σελίδων: (3)

Πίνακας Ερωτώντων Βουλευτών:
1. Α.Μ. Ασημακοπούλου
2. Κ. Βλάσης
3. Μ. Σαλμάς
4. Ε. Αυγενάκης
5. Θ. Καράογλου
6. Μ. Αντωνίου
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Ι. Ανδριανός
Γ. Γεωργαντάς
Δ. Κυριαζίδης
Σ.Α. Γεωργιάδης
Σ. Κεδίκογλου
Μ. Βορίδης
Ι. Κεφαλογιάννης
Ε. Κόνσολας
Γ. Βλάχος
Α. Δημοσχάκης
Κ. Σκρέκας
Ι. Βρούτσης
Κ. Κοντογεώργος
Κ. Τσιάρας
Α. Κατσανιώτης

