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δ) Προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων,
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ΙΗ’ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
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Παρασκευή 11 Ιουνίου 2021

Αθήνα, σήµερα στις 11 Ιουνίου 2021, ηµέρα Παρασκευή και
ώρα 9.08’ συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολοµέλεια για να συνεδριάσει υπό την
προεδρία του Δ’ Αντιπροέδρου αυτής κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΙΤΣΑ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση.
(ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ: Σύµφωνα µε την από 10-6-2021
εξουσιοδότηση του Σώµατος, επικυρώθηκαν µε ευθύνη του Προεδρείου τα πρακτικά της ΡΜΑ’ συνεδριάσεώς του, της Πέµπτης

10 Ιουνίου 2021, σε ό,τι αφορά την ψήφιση στο σύνολο του σχεδίου νόµου: «Θεσµικό πλαίσιο τηλεργασίας, διατάξεις για το ανθρώπινο δυναµικό του δηµοσίου τοµέα και άλλες επείγουσες
ρυθµίσεις»).
Παρακαλείται η κυρία Γραµµατέας να ανακοινώσει τις αναφορές προς το Σώµα.
(Ανακοινώνονται προς το Σώµα από τη Γραµµατέα της Βουλής, κ. Ραλλία Χρηστίδου, Βουλευτή Νότιου Τοµέα Αθηνών Β3’,
τα ακόλουθα:
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Ολοκληρώθηκε η ανάγνωση των αναφορών.
Ευχαριστούµε πολύ, κυρία Χρηστίδου.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόµαστε στη συζήτηση
των
ΕΠΙΚΑΙΡΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ
Με έγγραφό του ο Γενικός Γραµµατέας Νοµικών και Κοινοβουλευτικών Θεµάτων ενηµερώνει το Σώµα ότι οι επίκαιρες ερωτήσεις που θα συζητήσουν σήµερα, την Παρασκευή 11 Ιουνίου
2021, στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου είναι:
Η µε αριθµό 854/7-6-2021 επίκαιρη ερώτηση, που θα απαντηθεί από τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Σπυρίδωνα
- Άδωνι Γεωργιάδη.
Η µε αριθµό 848/7-6-2021 επίκαιρη ερώτηση, που θα απαντηθεί από τον Υπουργό Υποδοµών και Μεταφορών κ. Κωνσταντίνο
Καραµανλή.
Η µε αριθµό 839/4-6-2021 επίκαιρη ερώτηση και η µε αριθµό
855/7-6-2021 επίκαιρη ερώτηση, που θα απαντηθούν από τον
Υφυπουργό Οικονοµικών κ. Απόστολο Βεσυρόπουλο.
Η µε αριθµό 844/7-6-2021 επίκαιρη ερώτηση και η µε αριθµό
857/7-6-2021 επίκαιρη ερώτηση, που θα απαντηθούν από τον
Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κ. Παναγιώτη
Τσακλόγλου.
Η µε αριθµό 837/4-6-2021 επίκαιρη ερώτηση, η µε αριθµό
845/7-6-2021 επίκαιρη ερώτηση και η µε αριθµό 5213/536/22-32021 ερώτηση και αίτηση κατάθεσης εγγράφων κατά το άρθρο
130 παράγραφος 5 του Κανονισµού της Βουλής, που θα απαντηθούν από τον Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Γεώργιο Αµυρά.
Τέλος, η µε αριθµό 838/4-6-2021 επίκαιρη ερώτηση, που θα
απαντηθεί από την Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων κ. Φωτεινή Αραµπατζή.
Ξεκινάµε µε την πρώτη µε αριθµό 854/7-6-2021 επίκαιρη ερώτηση δεύτερου κύκλου του Βουλευτή Ηρακλείου του Κινήµατος
Αλλαγής κ. Βασίλειου Κεγκέρογλου προς τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, η οποία θα συζητηθεί ταυτόχρονα µε την
τρίτη µε αριθµό 855/7-6-2021 επίκαιρη ερώτηση δεύτερου κύκλου του ίδιου Βουλευτή προς τον Υπουργό Οικονοµικών, καθώς
και οι δύο ερωτήσεις αναφέρονται στο ίδιο θέµα, χωρίς να επηρεάζονται βέβαια τα δικαιώµατα των οµιλητών ως προς τον
χρόνο οµιλίας τους, σε εφαρµογή της διάταξης της παραγράφου
4 του άρθρου 131 του Κανονισµού της Βουλής.
Κύριε Κεγκέρογλου, έχετε τον λόγο για τέσσερα λεπτά.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι Υπουργοί, είναι κοινή παραδοχή ότι η χώρα έκανε και
κάνει µια µεγάλη προσπάθεια για την επανεκκίνηση της οικονοµίας. Η Κυβέρνηση έχει αποφασίσει τη διάθεση σηµαντικών
ποσών. Ήδη, από το 2020 έχουν δαπανηθεί 27 δισεκατοµµύρια
και µέσα στο 2021 συνεχίζεται αυτή η στήριξη.
Είναι ένα από τα µεγαλύτερα, ως ποσοστό του ΑΕΠ, ποσά που
έχουν διατεθεί σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Το αποτέλεσµα σε σχέση µε την ύφεση το 2020 δεν ήταν το
αναµενόµενο και αυτό έχει δύο αιτίες, κατά την άποψή µου. Η
πρώτη αιτία είναι η δοµή της οικονοµίας µας, που στηρίζεται κυρίως στον τουρισµό, ο οποίος επλήγη περισσότερο από την πανδηµία και, βέβαια, σε όλες τις δορυφορικές επιχειρήσεις που κινούνται γύρω από τον τουρισµό. Η δεύτερη αιτία είναι ότι υπάρχουν κενά στη στόχευση, στον σχεδιασµό κυρίως στις µικρές και
πολύ µικρές επιχειρήσεις και στους αυτοαπασχολούµενους, που
καλώς ή κακώς αποτελούν ένα σηµαντικό κοµµάτι της ελληνικής
οικονοµίας.
Με αυτή την έννοια, η ερώτησή µου απευθύνεται και στα δύο
Υπουργεία, προκειµένου να δούµε τον αποκλεισµό που έχει
υπάρξει µέχρι στιγµής από σηµαντικά προγράµµατα για αυτοαπασχολούµενους, αλλά και για επιχειρήσεις που έχουν µέχρι µία
µονάδα εργασίας, που είναι κυρίως επιχειρήσεις οικογενειακές,
όπου για τον άλφα ή βήτα λόγο νοµίµως εξαιρούνται της ασφάλισης το ένα ή τα δύο άτοµα της οικογένειας -πρώτου βαθµού

συγγενείς του επιχειρηµατία- τα οποία απασχολούνται στην επιχείρηση. Αυτές οι επιχειρήσεις, λοιπόν, αποκλείονται από τα προγράµµατα και, ταυτόχρονα, δεν εντάσσονται σε κάποιο ιδιαίτερο
πρόγραµµα.
Ξεκαθαρίζω τη θέση µου: Τα κριτήρια του αριθµού των εργαζοµένων και, βεβαίως, του κύκλου εργασιών είναι σηµαντικά για
να κρίνουµε µια επιχείρηση, της µείωσης ή της απόδοσης µιας
επιχείρησης. Όµως, θα πρέπει στην ίδια απόφαση να περιλαµβάνεται και η κατηγορία των αυτοαπασχολουµένων και των επιχειρήσεων που απασχολούν µέχρι µία µονάδα εργασίας ανά έτος
ή να υπάρχει δεύτερο παράλληλο πρόγραµµα αµέσως, διότι ο
αποκλεισµός αυτός, δυστυχώς, οδηγεί σε απώλειες θέσεων εργασίας που είναι ο αυτοαπασχολούµενος. Ο αυτοαπασχολούµενους είναι µία θέση εργασίας. Ο εργαζόµενος από την οικογένεια
στην οικογενειακή επιχείρηση είναι θέση εργασίας.
Με αυτή την έννοια, θα πρέπει να υπάρξουν, όπως σας είπα,
προγράµµατα στοχευµένα και γι’ αυτή την κατηγορία.
Και αν δεχθούµε -που εγώ το αποδέχοµαι, γιατί είναι πεποίθησή µου, όχι γιατί το αποδέχοµαι αναγκαστικά- ότι θα πρέπει
να δούµε συνενώσεις, συµπράξεις, δίκτυα ώστε όλες αυτές οι
µικρές επιχειρήσεις να αποκτήσουν µεγαλύτερη δύναµη µέσω
της συνένωσης και της συνεργασίας, θα πρέπει αυτά τα προγράµµατα να περιλαµβάνουν το κίνητρο αυτό, ούτως ώστε η επανεκκίνηση που επιδιώκουµε σήµερα της οικονοµίας µας, να είναι
-µε βάση και αυτά τα προγράµµατα και τα κίνητρα- µια στοχευµένη δράση που θα φέρει την επόµενη µέρα τις επιχειρήσεις σε
καλύτερη και όχι σε χειρότερη θέση.
Γι’ αυτό, λοιπόν, θα ήθελα να δω τις σκέψεις και τις απαντήσεις
των δύο Υπουργείων και ευχαριστώ που είσαστε παρόντες για
τις απαντήσεις σας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Ευχαριστώ, κύριε Κεγκέρογλου.
Τον λόγο έχει ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Άδωνις Γεωργιάδης για τρία λεπτά.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων): Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κατ’ αρχάς, κύριε συνάδελφε, σας ευχαριστώ και για την ερώτηση και την πρωτολογία σας για τα εξής σηµεία: Γιατί αναγνωρίζετε το προφανές ότι η Ελλάδα έχει ένα από τα µεγαλύτερα,
σε σχέση µε το ΑΕΠ της, προγράµµατα στήριξης της οικονοµίας.
Κατά ορισµένες µελέτες -κύριε Πρόεδρε, θα καταθέσω σε λίγο
στα Πρακτικά µία από αυτές- η Ελλάδα έχει το µεγαλύτερο πακέτο στήριξης της οικονοµίας σε σχέση µε το ΑΕΠ της στον
κόσµο. Είµαστε η πρώτη χώρα στον κόσµο στο µέγεθος στήριξης της οικονοµίας εν µέσω COVID.
Θα το καταθέσω, κύριε συνάδελφε, σε λίγο στα Πρακτικά. Άλλωστε, είναι από τεράστιο διεθνή οίκο αξιολόγησης. Έρχοµαι
τώρα στο προκείµενο.
Είπατε, κύριε συνάδελφε, ότι η επίπτωση στο ΑΕΠ του 2020
δεν ήταν η αναµενόµενη. Μπορούµε να διαφωνήσουµε όσο θέλετε για τα ιδεολογικά µας, για τα οικονοµικά στοιχεία, όµως, όχι.
Η επίδοση της ελληνικής οικονοµίας το 2020, δηλαδή το µείον
7,8% του ΑΕΠ, σύµφωνα µε τα τελευταία στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ,
είναι απίστευτα καλύτερη από την αναµενόµενη. Δεν λέω, καλύτερη. Λέω, απίστευτα καλύτερη.
Υπενθυµίζω ότι ο κ. Βαρουφάκης σε αυτή την Βουλή έλεγε ότι
η ύφεση το 2020 θα είναι µείον 15%, αλλιώς θα σκίσει το πτυχίο
του. Οι αρχικές προβλέψεις του Διεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου
µιλούσαν για µείον 20%. Οι πρώτες προβλέψεις, οι λεγόµενες
εαρινές, της Κοµισιόν πέρυσι µας είχαν αναγκαστικά ως χώρα
µε την µεγαλύτερη ύφεση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θυµίζω και
τότε σχετικές διθυραµβικές ανακοινώσεις του ΣΥΡΙΖΑ. Και ήρθαµε τελικά µε την τέταρτη χειρότερη ύφεση στην Ευρωζώνη,
σηµαντικά καλύτερα από την τελευταία χώρα –δεν θέλω να πω
ποια είναι, γιατί δεν θέλω να φανεί ότι στρέφοµαι κατά µια
χώρας- η οποία τελικώς ξεπέρασε το 11% σε ύφεση, ενώ εµείς
κλείσαµε στο 7,8%.
Σηµειώστε δε ότι από την ύφεση του 7,8% το 6% ήταν από τον
τουρισµό. Άρα έχοντας µείον 6% από τον τουρισµό που ήταν η
βιοµηχανία που επλήγη περισσότερο στον πλανήτη από την πανδηµία απ’ όλες, η τελική απόδοση της οικονοµίας µας σε όλα τα
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υπόλοιπα ήταν µείον 1,8%. Με συγχωρείτε, εάν εσείς το λέτε
αυτό καταστροφή, προφανώς δεν διαβάζουµε τα ίδια στοιχεία.
Να µην αναφερθώ στα στοιχεία του 2021.
Προφανώς θα είχαµε ύφεση το 2020 όπως είχε ύφεση όλος ο
πλανήτης αφού ήρθε η πανδηµία. Σιγά µην καταφέρναµε να κάνουµε και κάτι άλλο. Όµως η απόδοση τελικώς της ελληνικής οικονοµίας ήταν πραγµατικά πολύ καλύτερη του αναµενοµένου.
Γι’ αυτό, κύριε Κεγκέρογλου, την εποµένη της ανακοινώσεως των
αποτελεσµάτων της ΕΛΣΤΑΤ τότε είχαµε ραγδαία µείωση της
αποδόσεως των ελληνικών οµολόγων στις χρηµαταγορές, διότι
οι ίδιες οι αγορές εξέλαβαν τα τότε στοιχεία ως θετικά και όχι
ως αρνητικά.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υπουργού)
Τώρα µπαίνω και στο προκείµενο. Μισό λεπτό µόνο.
Ακούστε. Το θέµα των αυτοαπασχολούµενων είναι ένα δύσκολο κοµµάτι για την ελληνική οικονοµία. Χαίροµαι που εµµέσως το αναγνωρίσατε µε την αναφορά σας στην ανάγκη να
υπάρξουν κίνητρα συνενώσεων. Και σας λέω ότι µέσα στο Ταµείο
Ανάκαµψης σε συνεργασία µε το Υπουργείο Οικονοµικών τα δύο
Υπουργεία έχουµε βάλει πρόγραµµα µεγάλων κινήτρων για τη
συνένωση των επιχειρήσεων.
Θέλω απλώς να υπενθυµίσω -και θα επανέλθω στην δευτερολογία µου στα µέτρα που ήδη λάβαµε- ότι το 90% των επιχειρήσεων των αυτοαπασχολούµενων, των ελεύθερων επαγγελµατιών
στους οποίους αναφερθήκατε, δηλώνει ετήσια εισοδήµατα σταθερά κάτω από τα 10.000 ευρώ και οι περισσότεροι κάτω από τα
5.000 ευρώ τον χρόνο.
Όπως καταλαβαίνετε, όταν δηλώνεις τόσο χαµηλό εισόδηµα,
τα µέτρα στήριξης που θα λάβεις από την πολιτεία που όλα
έχουν ως κριτήριο το δηλωθέν εισόδηµα, θα είναι του ανάλογου
βεληνεκούς. Γιατί το κυριότερο κριτήριο σε όλα τα µέτρα που
ψηφίσαµε και εφαρµόσαµε ήταν και η εγκαθίδρυση επιτέλους
στην Ελλάδα φορολογικής συνείδησης, για να νιώσει επιτέλους
και αυτός που πληρώνει φόρους και κάνει τη δουλειά του σωστά
ότι δεν είναι ο ανόητος της ιστορίας όπως αισθανόταν για πολλά
χρόνια.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Τον λόγο έχει ο Υφυπουργός Οικονοµικών, κ. Απόστολος Βεσυρόπουλος για τρία
λεπτά.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών):
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε συνάδελφε είστε έµπειρος. Γνωρίζω επίσης ότι ποτέ
µέχρι σήµερα δεν έχετε υποκύψει στον πειρασµό αλλά και στις
πρακτικές του λαϊκισµού. Είµαι εδώ για να δώσω απάντηση στην
ερώτησή σας µε στοιχεία. Δεν είναι αληθές ότι η Κυβέρνηση έχει
αποκλείσει τους αυτοαπασχολούµενους από τα µέτρα στήριξης
που έλαβε. Στην κρατική ενίσχυση µε το καθεστώς της επιστρεπτέας προκαταβολής δικαιούχοι ήταν και οι αυτοαπασχολούµενοι, δηλαδή, επιχειρήσεις χωρίς κανέναν εργαζόµενο. Σκοπός
του µέτρου είναι η ενίσχυση πληττόµενων επιχειρήσεων ανεξαρτήτως κλάδου, συµπεριλαµβανοµένου των µικροµεσαίων επιχειρήσεων.
Θα αναφερθώ ενδεικτικά στον τέταρτο κύκλο της επιστρεπτέας προκαταβολής. Οι τελικοί δικαιούχοι ήταν τετρακόσιες σαράντα επτά χιλιάδες και έλαβαν 2,2 δισεκατοµµύρια ευρώ. Απ’
αυτούς, υπολογίζεται ότι ένας µεγάλος αριθµός γύρω στις διακόσιες ογδόντα χιλιάδες ήταν επιχειρήσεις χωρίς κανέναν εργαζόµενο, δηλαδή αυτοαπασχολούµενοι οι οποίοι έλαβαν 430
εκατοµµύρια ευρώ.
Τα ποσά που χορηγήθηκαν µέσω του τέταρτου κύκλου όπως
και αυτά που χορηγήθηκαν µέσω των επόµενων κύκλων της επιστρεπτέας προκαταβολής είναι µη επιστρεπτέα κατά 50% και το
υπόλοιπο 50% που πληρώνεται σε εξήντα δόσεις µε πρώτη δόση
τον Ιανουάριο του 2022, ενώ δίνεται η δυνατότητα εφάπαξ επιστροφής του ποσού µε έκπτωση 15% επί του επιστρεπτέου
ποσού.
Σηµειώνω ότι και στο µέτρο της µείωσης ή της πλήρους απαλλαγής των ενοικίων δικαιούχοι ήταν και οι αυτοαπασχολούµενοι.
Ζήτησα από την Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων Εσόδων να προχωρήσει σε πλήρη και ακριβή επεξεργασία και καταγραφή των
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στοιχείων και σύντοµα θα είµαι σε θέση να σας δώσω ολοκληρωµένα στοιχεία µε ακριβείς αριθµούς για όλα αυτά.
Από εκεί και πέρα, υπάρχει ένα ευρύ πλέγµα µέτρων στήριξης.
Θα αναφερθώ στο καθεστώς αποζηµίωσης ειδικού σκοπού, που
χορηγήθηκε µεταξύ άλλων και στους αυτοαπασχολούµενους,
ιδιοκτήτες µικρών επιχειρήσεων, συµπλοιοκτησίες κοινωνικού
αστικού δικαίου ή κληρονοµικού δικαίου κερδοσκοπικού χαρακτήρα υπό προϋποθέσεις, οι οποίες δεν απασχολούσαν εργαζόµενους. Η αποζηµίωση αυτή δόθηκε για πρώτη φορά άµεσα και
ηλεκτρονικά στους ωφελούµενους.
Η δράση αυτή, συνολικού προϋπολογισµού 550 εκατοµµυρίων
ευρώ, σχεδιάστηκε, υλοποιήθηκε και καταβλήθηκε στους δικαιούχους σε τέσσερις κύκλους διαδοχικά εντός του 2020. Σε
αυτή εντάχθηκαν οι περισσότερες κατηγορίες αυτοαπασχολουµένων, ακόµα και οι ιδιοκτήτες ταξί. Αναφέροµαι επίσης στο καθεστώς αυξηµένης αποζηµίωσης ειδικού σκοπού, που θεσπίστηκε για τον µήνα Απρίλιο και είναι σε εξέλιξη οι καταβολές στους
δικαιούχους.
Στη δευτερολογία µου θα αναφερθώ αναλυτικά και σε άλλα
µέτρα που υλοποιήθηκαν για τη στήριξη των αυτοαπασχολουµένων.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Ωραία, βλέπω όλο το
Ηράκλειο είναι σήµερα εδώ στην Ολοµέλεια. Καλό είναι αυτό.
Κύριε Κεγκέρογλου, έχετε τον λόγο για έξι λεπτά.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι Υπουργοί, θα επιµείνω. Συµφωνούµε στο ότι η χώρα
µας έχει δαπανήσει το µεγαλύτερο ποσό ως ποσοστό του ΑΕΠ
για την αντιµετώπιση της πανδηµίας. Ο Υπουργός προσέθεσε ότι
είναι το µεγαλύτερο όχι µόνο στην Ευρώπη αλλά και στον κόσµο.
Βεβαίως τα στοιχεία δεν αµφισβητούνται και δεν µπορεί να τα
αµφισβητήσει κανένας. Όµως, έκανα την επισήµανση ότι η
ύφεση στη χώρα µας το 2020 ήταν 32% µεγαλύτερη από τον
µέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είπα ότι αυτό έχει δύο αιτίες, η µία είναι η δοµή της οικονοµίας και η άλλη είναι ότι υπάρχουν προβλήµατα στον σχεδιασµό, στη στόχευση και στις προτεραιότητες.
Αλλά πού είναι το πρόβληµα, που έγκειται πάλι στη δοµή της
οικονοµίας σε σχέση µε τη στόχευση; Το µεγάλο κοµµάτι των αυτοαπασχολουµένων και των πολύ µικρών επιχειρήσεων, κατά την
ελληνική έννοια, κάτω από µια µονάδα εργασίας -διότι κατά την
ευρωπαϊκή είναι κάτω από δέκα εργαζοµένους, εγώ µιλάω τώρα
για τον αυτοαπασχολούµενο και έναν εργαζόµενο ή τον αυτοαπασχολούµενο και δύο, µε ηµιαπασχόληση- αυτοί δεν είναι στην
προτεραιότητα της Κυβέρνησης να στηριχθούν και αυτό για µας,
για την Ελλάδα, είναι ένα µείον. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν τους
εξαιρεί, όπως πολλές φορές υπάρχει η δικαιολογία από την
πλευρά της Κυβέρνησης. Έχω εδώ τη σύσταση της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής, η οποία βάζει ανώτερα όρια, αλλά δεν βάζει κατώτερα. Σαφώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λέει ότι ο αριθµός των εργαζοµένων πρέπει να είναι κριτήριο, αλλά δεν λέει πουθενά ότι
ο αυτοαπασχολούµενος που είναι θέση εργασίας δεν πρέπει να
στηρίζεται µε έναν ιδιαίτερο τρόπο.
Άρα, λοιπόν, εάν συµφωνήσουµε σε αυτό το γενικό, αυτό το
οποίο σας ζητάω είναι να υπάρξει αποκατάσταση σε σχέση µε
τα προγράµµατα που έχουν µέχρι τώρα αποκλειστεί. Και να αναφέρω συγκεκριµένα -για να µη µιλάω τώρα γενικά- στα περισσότερα έχουν αποκλειστεί, είτε χρηµατοδοτούνται από τον προϋπολογισµό είτε από το ΕΣΠΑ, τα περιφερειακά προγράµµατα παραδείγµατος χάριν, τα οποία είχαν και άλλο πρόβληµα, των περιφερειών. Σχεδόν από όλα -και θα πω τι εννοώ µε το «σχεδόν»αποκλείονται οι αυτοαπασχολούµενοι και οι πολύ µικρές επιχειρήσεις. Εκτός από την Περιφέρεια Αττικής, που µε τη δοµή που
υλοποιήθηκε, είχε και επαγγελµατίες µέσα.
Το πρόγραµµα για τον τουρισµό, που ανακοινώθηκε προχτές
-µην πάµε µακριά- των 420 εκατοµµυρίων, λέει ότι πάνω από µια
ετήσια µονάδα εργασίας, άρα πάνω από έναν εργαζόµενο ή
πάνω από δύο, τρίτο µε ηµιαπασχόληση.
Η τρέχουσα επιστρεπτέα, κύριε Υπουργέ, του Υπουργείου Οικονοµικών δεν τους έχει µέσα. Η τρέχουσα επιστρεπτέα δεν τους
έχει µέσα.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών):
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Τελείωσε η επιστρεπτέα.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Η τελευταία του Μαΐου εννοώ,
που έτρεχε µέχρι τον Μάιο.
Η επιδότηση παγίων; Ένας που έχει έναν εργαζόµενο ή δύο,
δηλαδή µια επιχείρηση και δίπλα που έχει πάλι έναν εργαζόµενο
ή δύο αλλά είναι από την οικογένεια και δεν τους ασφαλίζει γιατί
ο νόµος το επιτρέπει, αυτοί οι δυο γιατί δεν πρέπει να έχουν την
ίδια στήριξη από την πολιτεία;
Με αυτή την έννοια εντοπίζω το πρόβληµα και –θα καταθέσω,
βεβαίως, όλα αυτά τα έγγραφα και τα χαρτιά που δείχνουν το
πρόβληµα και αποδεικνύουν αυτά που λέω- αυτό που ζητώ ποιο
είναι; Είτε στα προγράµµατα να υπάρχει διακριτή η κατηγορία
των αυτοαπασχολουµένων και των κάτω από µία µονάδα εργασίας που να ενισχύονται µε τον ανάλογο τρόπο -σαφώς αυτοί
που έχουν περισσότερους εργαζόµενους ενισχύονται παραπάνω- ή να υπάρξει διαφορετικό πρόγραµµα. Και σε κάθε περίπτωση όταν θα έρθει το Ταµείο Ανάκαµψης, που σωστά είπατε
ότι πρέπει να περιλαµβάνει µέσα δράσεις συνεργασίας, δικτύωσης, σύµπραξης, συνένωσης, να υπάρχουν οι επιχειρήσεις για
να συνενωθούν, γιατί αν έχουν πεθάνει, δεν θα έχει και αντικείµενο το αντίστοιχο πρόγραµµα του Ταµείου Ανάκαµψης. Με αυτή
την έννοια νοµίζω ότι µπορείτε να έχετε µέσα τη δυνατότητα σε
κάθε πρόσκληση να µπαίνουν και οι αυτοαπασχολούµενοι και
αυτοί που απασχολούν έναν, δύο, εφόσον γίνεται στην προοπτική της συνένωσης είτε µε άλλη οµοειδή επιχείρηση είτε η
ίδια αυτοτελώς για την επόµενη µέρα µε εργαζόµενους έναν ή
δύο.
Είναι ξένη προς εµένα η φράση «καταστροφή» που είπατε.
Μάλλον αναφερόσασταν κάπου αλλού, εγώ δεν είπα ότι έχει
έρθει καταστροφή. Είπα ότι υπάρχει σε συγκεκριµένη κατηγορία
επιχειρήσεων ένα σηµαντικό πρόβληµα το οποίο το εντοπίζω και
προτείνω και τον τρόπο µε τον οποίο µπορεί να θεραπευτεί. Εάν
αυτό δεν το κάνουµε τώρα που είναι η εκκίνηση µιας προσπάθειας µέσα στις δύσκολες συνθήκες που υπάρχουν, όταν θα
έρθει το Ταµείο Ανάκαµψης, σας ξαναλέω, δεν θα υπάρχουν τέτοιες επιχειρήσεις για να συνενωθούν.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Βασίλειος Κεγκέρογλου καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία
βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Κύριε Υπουργέ, έχετε
τον λόγο για τρία λεπτά.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων): Κατ’ αρχάς, κύριε Πρόεδρε, καταθέτω για τα
Πρακτικά τη δηµοσιευθείσα έκθεση της ING: «Πρώτη παγκοσµίως η Ελλάδα στη στήριξη της οικονοµίας». Το λέω επειδή είδα
ότι πριν από λίγο ειρωνευτήκατε.
Καταθέτω στα Πρακτικά την έκθεση.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ.
Σπυρίδων-Άδωνις Γεωργιάδης καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν δηµοσίευµα, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Δεν µπορεί να αµφισβητήσει κανείς το µέγεθος και την εγκυρότητα της ING. Το λέω για να µην αντιδικούµε σε αυτονόητα
πράγµατα που αποδεικνύονται µε µια απλή ανάγνωση των αριθµών.
Πάω τώρα στο προκείµενο, κύριε Κεγκέρογλου, στο οποίο
οµολογώ ότι θέλω να είµαι µαζί σας πάρα πολύ ειλικρινής. Εντοπίζετε ένα πραγµατικό πρόβληµα το οποίο, όµως, έχει και µια
ανάποδη οπτική. Θα σας φέρω ένα παράδειγµα. Εµείς από το
Υπουργείο Ανάπτυξης από το πρόγραµµα ΕΠΑνΕΚ από το ΕΣΠΑ
δώσαµε πέρυσι 420 εκατοµµύρια ευρώ για να πάρουν 800 ευρώ
όλοι οι ελεύθεροι επαγγελµατίες και οι αυτοαπασχολούµενοι µικρών επιχειρήσεων. Φαντάζοµαι ότι πρέπει να το ξέρετε το πρόγραµµα, τα περίφηµα οκτακοσάρια.
Όταν δηλώνουν οι εννέα στους δέκα εισόδηµα κάτω από
10.000 ευρώ τα 800 ευρώ ξέρετε πόσα είναι στο ετήσιο εισόδηµά
τους; Το 10%. Ξέρετε πόσο είναι η ενίσχυση, παραδείγµατος
χάριν, που δίνουµε στα ξενοδοχεία που αναφέρατε; 5%. Άρα, εάν

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

πάρετε αναλογικά τα δηλωθέντα εισοδήµατά τους, τα χρήµατα
που έχουν πάρει και από την επιστρεπτέα προκαταβολή 4 και
από το ΕΣΠΑ είναι πάνω από το 20% του εισοδήµατος που δηλώνουν.
Άρα, λοιπόν, ερωτώ: Θέλετε εσείς να πάµε και να πούµε σε µια
ειδική κατηγορία Ελλήνων εσύ δικαιούσαι το 50% του εισοδήµατός σου, το 60% ενώ άλλοι δικαιούνται το 10%; Αυτό λέτε;
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Δεν λαµβάνετε υπ’ όψιν σας τον
βιοπορισµό.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων): Ξαναλέω σχετικά µε τον βιοπορισµό: Ακούστε
τώρα γιατί είστε σοβαρός άνθρωπος. Όταν κάποιος δηλώνει εισόδηµα 5.000 ευρώ, αυτό δηλώνει στο κράτος, πώς βιοπορίζεται; Για πείτε µου. Επαναλαµβάνω ότι είστε ένας σοβαρός πολιτικός και πρέπει να κάνουµε σοβαρή συζήτηση.
Εµάς σε όλα µας τα µέτρα –το ξαναλέω- το πιο βασικό µου
κριτήριο σε όλες µου τις πολιτικές αποφάσεις εν µέσω πανδηµίας ήταν να πάρουν χρήµατα όσοι δήλωναν χρήµατα στην εφορία, όσοι δήλωναν εισοδήµατα. Γιατί τα µέτρα του COVID χρησιµοποιήθηκαν και ως µέτρα οικοδόµησης φορολογικής συνείδησης επιτέλους στην Ελλάδα. Έπρεπε για µια φορά επιτέλους
στην Ελλάδα όσοι πληρώνουν φόρους και δηλώνουν εισοδήµατα
και πληρώνουν ασφαλιστικές εισφορές, να αισθανθούν ότι το
κράτος είναι δίπλα τους και όχι ότι το κράτος πηγαίνει µόνο για
να βοηθάει τους άλλους. Άρα αναλογικά σας λέω η στήριξη των
αυτοαπασχολουµένων και των ατοµικών επιχειρήσεων δεν υπολείπεται ποσοστιαία της στήριξης που έλαβαν οι υπόλοιπες επιχειρήσεις στην Ελλάδα. Μπορώ να σας πω ότι ίσως και να προηγείται.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υπουργού)
Όσον αφορά τα προγράµµατα του ΕΣΠΑ για την εστίαση και
τον τουρισµό στα οποία αναφερθήκατε, το έχω εξηγήσει πάρα
πολλές φορές. Στις διαπραγµατεύσεις µου µε την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή για τη δηµιουργία αυτών των προγραµµάτων και εµείς
το θέλαµε, αλλά και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το απαίτησε να είναι
οι µονάδες εργασίας µέσα, διότι τα χρήµατα αυτά δεν δίνονται
για τον βιοπορισµό των επιχειρήσεων. Τα χρήµατα αυτά δίνονται
για τη στήριξη των θέσεων εργασίας. Αυτή είναι η δικαιολογητική
βάση που τα παίρνουµε από το ΕΣΠΑ. Αν, λοιπόν, δεν έχεις θέσεις εργασίας να προσφέρεις στο σύστηµα, δεν µπορείς να πάρεις τα συγκεκριµένα χρήµατα. Αυτό είναι το πρόβληµα.
Επαναλαµβάνω ότι η µεγάλη συζήτηση είναι να περάσουµε σε
µια δοµή ελληνικής οικονοµίας διαφορετική.
Εγώ, κύριε Κεγκέρογλου -και κλείνω µε αυτό- ο ίδιος έχω
υπάρξει στο παρελθόν επιχειρηµατίας µε έναν, δύο εργαζοµένους. Ανήκα για χρόνια στην κατηγορία που λέτε, των εξαιρετικά
µικρών επιχειρήσεων. Δεν είναι οι µικρές επιχειρήσεις που δεν
υπάρχουν για τον ευρωπαϊκό κανονισµό, είναι επιχειρήσεις που
βασικά στην ευρωπαϊκή λογική δεν υπάρχουν. Είναι ελληνικό φαινόµενο. Ίσως να υπάρχουν και στην Ιταλία. Είναι εξαιρετικά µικρές επιχειρήσεις. Έχοντας όµως αυτή τη δοµή της οικονοµίας
–που και η δική µου τέτοια ήταν, δεν το λέω εναντίον αυτών των
ανθρώπων, και εγώ ήµουν ένας από αυτούς- στη σύγχρονη οικονοµία δεν µπορούν αυτές να λειτουργήσουν ανταγωνιστικά.
Πρέπει να βρούµε τον τρόπο να βοηθήσουµε αυτούς τους ανθρώπους να φτιάξουν µεγαλύτερα επιχειρηµατικά σχήµατα, έτσι
ώστε να έχουν ευκολότερη πρόσβαση στη χρηµατοδότηση, να
έχουν µεγαλύτερη διαφάνεια στα οικονοµικά τους και να παράγουν ανταγωνιστικές υπηρεσίες και προϊόντα που θα µπορούν
να επιβιώσουν στη σύγχρονη δοµή της παγκόσµιας οικονοµίας.
Και αυτό είναι το µεγάλο µας στοίχηµα για την επόµενη περίοδο.
Σας διαβεβαιώ ότι αυτό το µεγάλο µας στοίχηµα το λαµβάνουµε πολύ σοβαρά υπ’ όψιν στις πολιτικές που σχεδιάζουµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Ο Υφυπουργός κ. Βεσυρόπουλος έχει τον λόγο.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών):
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε συνάδελφε, για αποκατάσταση της αλήθειας, από το
µέτρο της επιστρεπτέας προκαταβολής και στους επτά κύκλους
αυτού του µέτρου, δεν αποκλείστηκε κανένας και καµµία επιχεί-
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ρηση. Δικαιούχοι του µέτρου ήταν και αυτοαπασχολούµενοι και
επιχειρήσεις ατοµικές, χωρίς κανέναν εργαζόµενο.
Το κριτήριο υπαγωγής των µέτρων ήταν η πτώση τζίρου, δηλαδή η σύγκριση των εισοδηµάτων του 2019 µε τα εισοδήµατα
του 2020, το χρονικό διάστηµα µέσα στην πανδηµία. Ήταν ένα
αντικειµενικό και δίκαιο κριτήριο υπαγωγής, όπως εξήγησε προηγουµένως ο Υπουργός κ. Γεωργιάδης. Μάλλον, επειδή τα µέτρα
στήριξης όλων των επιχειρήσεων ήταν πολλά και συνεχίζονται,
θα έχετε µπερδευτεί. Μάλλον θα εννοείτε το µέτρο στήριξης της
επιδότησης των πάγιων δαπανών. Και πραγµατικά στο µέτρο
αυτό χρειάζεται η επιχείρηση να έχει από έναν εργαζόµενο και
πάνω.
Κύριε συνάδελφε, µέσα σε ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες η Κυβέρνηση αξιοποίησε και το τελευταίο διαθέσιµο ευρώ για να κρατήσει ζωντανή την οικονοµία. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο υλοποιήθηκαν και δράσεις που είχαν ως δικαιούχους τους αυτοαπασχολούµενους.
Σας αναφέρω ενδεικτικά κάποιες από αυτές:
Πρώτον, αναστολή της καταβολής ΦΠΑ και βεβαιωµένων οφειλών προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταµεία. Παράταση της
ανωτέρω προθεσµίας καταβολής δόσεων στη φορολογική διοίκηση ως 31 Δεκεµβρίου 2021.
Δεύτερον, παροχή έκπτωσης 25% για εµπρόθεσµη καταβολή
βεβαιωµένων οφειλών νοµικών, αλλά και φυσικών προσώπων,
στους οποίους συµπεριλαµβάνονται οι αυτοαπασχολούµενοι.
Τρίτον, αύξηση του αριθµού των δόσεων για την εξόφληση του
φόρου εισοδήµατος και του ΕΝΦΙΑ, καθώς και παράταση της
προθεσµίας υποβολής φορολογικών δηλώσεων για τα φυσικά
πρόσωπα έως τις 27 Αυγούστου.
Τέταρτον, αναστολή της υποχρέωσης καταβολής του τέλους
επιτηδεύµατος για δύο κατηγορίες αυτοαπασχολουµένων που
έχουν πληγεί καίρια από την πανδηµία, όπως είναι οι αγρότες
του κανονικού καθεστώτος και οι αλιείς παράκτιας αλιείας, υπό
όρους.
Πέµπτον, νέο πλαίσιο για τις ρυθµίσεις οφειλών αλλά και δυνατότητα επανένταξης για όσους τη συγκεκριµένη περίοδο δεν
µπόρεσαν να ανταποκριθούν στη ρύθµιση των εκατό και των εκατόν είκοσι δόσεων ή του εξωδικαστικού µηχανισµού. Για όλους
αυτούς γίνεται αναβίωση αυτής της ρύθµισης µε όλα τα ευεργετήµατά της, όπως η αποδέσµευση τραπεζικών λογαριασµών, δίνοντάς τους την ευκαιρία να επανενταχθούν σε αυτήν.
Έκτον, µείωση του αρχικού εισαγωγικού φορολογικού συντελεστή από το 22% σε 9% για εισοδήµατα έως 10.000 ευρώ για
όλα τα φυσικά πρόσωπα, δηλαδή για µισθωτούς, συνταξιούχους,
αυτοαπασχολούµενους, ατοµικές επιχειρήσεις και αγρότες.
Έβδοµον, µείωση της προκαταβολής φόρου εισοδήµατος από
επιχειρηµατική δραστηριότητα για τα φυσικά πρόσωπα από το
100% στο 55% σε µόνιµη βάση από το φορολογικό έτος 2020.
Όγδοον, το πρόγραµµα «ΓΕΦΥΡΑ» για την επιδότηση αποπληρωµής δανείων πληγέντων δανειοληπτών αφορά και τους αυτοαπασχολούµενους.
Ένατον, αναστέλλεται η εισφορά αλληλεγγύης και για το φορολογικό έτος 2021 για όλα τα εισοδήµατα των φυσικών προσώπων, µε εξαίρεση τα εισοδήµατα από µισθωτή εργασία στο
δηµόσιο τοµέα και τις συντάξεις. Ωφελούµενοι είναι οι ιδιωτικοί
υπάλληλοι, όσοι ασκούν επιχειρηµατική δραστηριότητα, οι ιδιοκτήτες ακινήτων και οι αγρότες.
Για το φορολογικό έτος 2022 απαλλάσσονται από την ειδική
εισφορά αλληλεγγύης τα εισοδήµατα από µισθούς στον ιδιωτικό
τοµέα.
Επίσης, λαµβάνονται από την έναρξη της πανδηµίας διαδοχικά
µέτρα για την αναστολή πληρωµής των επιταγών, αλλά και για
τη µείωση έως και την πλήρη απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής ενοικίων. Είναι δεδοµένο ότι η Κυβέρνηση στο µέτρο
του δυνατού θα συνεχίσει να λαµβάνει µέτρα για τη στήριξη όλων των κοινωνικών επαγγελµατικών οµάδων που αποδεδειγµένα πλήττονται από την πανδηµία. Όλοι, φαντάζοµαι, συνειδητοποιούν ότι οι πόροι δεν είναι απεριόριστοι, όπως όλοι αναγνωρίζουν ότι η Κυβέρνηση έχει στηρίξει την πραγµατική οικονοµία, τους αυτοαπασχολούµενους, τις επιχειρήσεις και τους εργαζόµενους.
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Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Σας ευχαριστώ και εγώ.
Κύριε Βεσυρόπουλε, επειδή ο κ. Μαµουλάκης είναι εισηγητής
σε µία επιτροπή, συνεννοήθηκε µε τον κ. Λογιάδη να προηγηθεί.
Εσείς έχετε τον χρόνο; Δεν είναι θέµα υποµονής, είναι εάν έχετε
χρόνο.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών):
Μπορώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Ωραία. Θα συζητηθεί
τώρα η πρώτη µε αριθµό 848/7-6-2021 επίκαιρη ερώτηση πρώτου κύκλου του Βουλευτή Ηρακλείου του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική
Συµµαχία κ. Χαράλαµπου (Χάρη) Μαµουλάκη προς τον Υπουργό
Υποδοµών και Μεταφορών, µε θέµα: «Είναι τα 110 εκατοµµύρια
ευρώ του σχεδίου Ελλάδα 2.0 αρκετά για αντιπληµµυρικά έργα
σε Κρήτη, δυτική Ελλάδα, Πελοπόννησο και κεντρική Μακεδονία;»
Κύριε Μαµουλάκη, έχετε τον λόγο για δύο λεπτά.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΧΑΡΗΣ) ΜΑΜΟΥΛΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε
Πρόεδρε.
Να ευχαριστήσω και τον κύριο Υπουργό για τη διευκόλυνση
που έκανε.
Κύριε Υπουργέ, η ελληνική Κυβέρνηση στις 31 Μαρτίου του
2021 παρουσίασε το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαµψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», το οποίο αποτελείται από τέσσερις βασικούς
άξονες: «πράσινη» µετάβαση, ψηφιακός µετασχηµατισµός, απασχόληση, δεξιότητες, κοινωνική συνοχή και ιδιωτικές επενδύσεις
και µετασχηµατισµός της οικονοµίας.
Για την υλοποίηση του σχεδίου ζητήσατε το σύνολο των πόρων που µπορούν να ληφθούν στο πλαίσιο του Ταµείου Ανάκαµψης, ήτοι 18,19 δισεκατοµµύρια επιδοτήσεις και 12,78 δισεκατοµµύρια δάνεια.
Ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών στην οµιλία του κατά
την παρουσίαση του Εθνικού Σχεδίου ως προς την «πράσινη» µετάβαση ανέφερε ότι περιλαµβάνει, µεταξύ άλλων, και δράσεις
και πόρους για επενδύσεις σε αντιπληµµυρικά έργα. Βέβαια, τα
νούµερα δεν επαληθεύουν τις δηλώσεις αυτές. Πιο συγκεκριµένα, για τον άξονα 1.4 «Αειφόρος χρήση των πόρων, ανθεκτικότητα στην κλιµατική αλλαγή και διατήρηση της βιοποικιλότητας» του πρώτου πυλώνα της «πράσινης» µετάβασης το ποσό
που αντιστοιχεί σε αντιπληµµυρικά έργα φτάνει το ύψος των 110
εκατοµµυρίων ευρώ.
Από τη σύντοµη περιγραφή της σχετικής επένδυσης παρατηρώ ότι τα µόλις 110 εκατοµµύρια ευρώ θα διατεθούν όχι µόνο
σε έργα περιορισµού του κινδύνου των πληµµυρικών φαινοµένων, αλλά και σε έργα αρδευτικού χαρακτήρα και ενίσχυσης του
υφιστάµενου δικτύου, εάν θέλετε, για την άρδευση περιοχών,
που πράγµατι µαστίζονται και έχουν τεράστια θέµατα, ακόµα και
οιονεί ερηµοποίησης.
Να τονίσουµε εδώ ότι στη χώρα µας οι προβλέψεις των ειδικών
και των επιστηµόνων µιλούν για µία περίοδο τα επόµενα χρόνια
που το 30% της επικρατείας θα πληγεί από θέµατα που άπτονται
της ερηµοποίησης και γενικότερα της έλλειψης σοβαρών υδάτινων πόρων.
Γίνεται, λοιπόν, εξαιρετικά αµφίβολο αν αυτού του ύψους το
ποσό των 110 εκατοµµυρίων ευρώ µπορεί να θωρακίσει τις περιοχές που ήδη πλήττονται και στο µέλλον ακόµα περισσότερο,
όπως είναι η Κρήτη, η δυτική Ελλάδα, η Πελοπόννησος και η κεντρική Μακεδονία.
Επίσης, θα ήθελα να αναφέρω ότι, στηριζόµενος σε αυτά που
εκφράζει η επιστηµονική κοινότητα για την κλιµατική αλλαγή, οι
συνέπειες είναι ετερόκλητες, πολυπαραγοντικές και πρέπει να
τις δούµε υπό ένα πρίσµα πολύ πιο σοβαρό, κατά την άποψή
µας, διότι τα 110 εκατοµµύρια ευρώ επί του συνόλου του Ταµείου Ανάκαµψης δεν υπερβαίνουν τα 0,3%-0,4% του συνολικού
budget.
Άρα νοµίζω ότι το πόσο ενσκήπτουµε στο ζήτηµα αυτό συναρτάται και µε τους πόρους που διαθέτουµε για τις εκάστοτε δράσεις. Παρατηρείται, λοιπόν, µια µικρή έως ισχνή, θα έλεγα,
ενίσχυση σε αυτό το ζήτηµα.
Τώρα, ο αντιπληµµυρικός σχεδιασµός -κλείνοντας και θέτοντας και το ερώτηµα- πάντοτε προβάλλεται και σε βάθος ετών
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αναφορικά µε την κλιµατική αλλαγή.
Ως προς το ύψος της επένδυσης, θα ήθελα να αναφέρω ενδεικτικά και µόνο, για να καταλάβουµε την αντιδιαστολή, την
απάντησή σας σε µια ερώτηση πρόσφατη σε εσάς για την Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου. Μου αναφέρατε στο ερώτηµά µου
ποιες δράσεις έπονται ή σχεδιάζονται, τις υφιστάµενες ύψους
233,47 εκατοµµυρίων ευρώ.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Κύριε Μαµουλάκη, τα
υπόλοιπα στη δευτερολογία σας.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΧΑΡΗΣ) ΜΑΜΟΥΛΑΚΗΣ: Πάω, λοιπόν, κατευθείαν στο ερώτηµα, επειδή επισπεύδει και ο κύριος Πρόεδρος.
Άρα εδώ υπάρχει µια αντιδιαστολή: Πρώτον, µε ποιο κριτήριο
επιµερίστηκε το ποσό ύψους 110 εκατοµµυρίων ευρώ για τα αντιπληµµυρικά έργα στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαµψης και Ανθεκτικότητος και, δεύτερον -και σηµαντικότερο κατ’ εµέ- θεωρείται
επαρκές το ποσό αυτό για να καλύψει τις αντιπληµµυρικές ανάγκες της Κρήτης, της δυτικής Ελλάδας, της Πελοποννήσου και
της κεντρικής Μακεδονίας;
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Θα απαντήσει ο Υπουργός Υποδοµών και Μεταφορών, ο κ. Κωνσταντίνος Καραµανλής.
Έχετε τον λόγο για τρία λεπτά, κύριε Υπουργέ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΧ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ (Υπουργός Υποδοµών
και Μεταφορών): Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ.
Νοµίζω, κύριε συνάδελφε, ότι στην ερώτησή σας συγχέετε
δύο πράγµατα και θα σας αποδείξω για ποιο λόγο τα νούµερά
σας δεν ανταποκρίνονται ακριβώς στην πραγµατικότητα.
Τα αντιπληµµυρικά έργα που είναι αναγκαίο να υλοποιηθούν
και τα ποσά που θα δοθούν από το χρηµατοδοτικό εργαλείο του
Ταµείου Ανάκαµψης είναι το ένα.
Όπως ξέρετε, το Ταµείο Ανάκαµψης είναι ένα σχέδιο το οποίο
πρότεινε ο Πρωθυπουργός προ δύο µηνών. Έχει εγκριθεί. Μάλιστα, στην τελευταία επίσκεψη της εκτελεστικής Αντιπροέδρου,
της κ. Βεστάγκερ, πήραµε συγχαρητήρια για το σχέδιο αυτό και
είµαστε από τις πρώτες χώρες που έχουµε κάνει τις προτάσεις
µας πολύ νωρίς. Μιλάµε για ένα σχέδιο συνολικό που θα πλησιάσει τα 57 δισεκατοµµύρια.
Σε ό,τι αφορά την αντιπληµµυρική θωράκιση, εµείς στο Υπουργείο έχουµε προβεί σε έναν συνολικό σχεδιασµό, αξιοποιώντας
όχι µόνο το Ταµείο Ανάκαµψης, αλλά το σύνολο των χρηµατοδοτικών εργαλείων που διαθέτουµε.
Σύµφωνα, λοιπόν, µε αυτόν τον σχεδιασµό από το Ταµείο Ανάκαµψης θα χρηµατοδοτηθούν έργα που είναι ήδη περιβαλλοντολογικά αδειοδοτηµένα.
Γιατί το κάνουµε αυτό; Για τον απλούστατο λόγο -θα ξέρετε
και θα πρέπει ίσως να ενηµερώσουµε και το Σώµα και όσους µας
ακούνε- ότι υπάρχει ένα εξαιρετικά σφιχτό χρονοδιάγραµµα στο
Ταµείο Ανάκαµψης µε συγκεκριµένα ορόσηµα.
Για να έχετε, λοιπόν, µια εικόνα τι έχουµε κάνει τους τελευταίους είκοσι δύο µήνες, θα σας πω ότι έχουµε ήδη αναθέσει έργα
αντιπληµµυρικής προστασίας στους µεγάλους αυτοκινητόδροµους ύψους 350 εκατοµµυρίων ευρώ, κάτι που είχε ξεκινήσει η
δική σας κυβέρνηση, αλλά δεν είχε ολοκληρώσει γιατί δεν είχε
ούτε καν έτοιµες µελέτες. Οι πρώτες µελέτες έχουν κατατεθεί
στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ενώ ήδη έχουµε
εγκρίνει άλλα 250 εκατοµµύρια από τη Διυπουργική Επιτροπή
Μεγάλων Έργων και θα ανατεθούν και αυτά πολύ γρήγορα.
Ταυτόχρονα, σηµειώστε ότι έχουµε προσθέσει και 430 εκατοµµύρια από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, την Αναπτυξιακή Τράπεζα του Συµβουλίου Ευρώπης και το ΕΣΠΑ. Άρα 350
και 250 κάνουν 700 και µε τα 430 πάµε στο 1.130, χωρίς το Ταµείο Ανάκαµψης.
Και αυτά τα έργα που σας λέω, που έχουν χρηµατοδοτηθεί
από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, από το ΕΣΠΑ και από
την CEB, είναι χρήµατα που πηγαίνουν στις περιφέρειες και αφορούν επτά-οκτώ συγκεκριµένα έργα σε Αττική, Θεσσαλονίκη και
Νοµό Κορινθίας.
Παράλληλα, συνεχίζουµε τις διαπραγµατεύσεις µε αυτές τις
τράπεζες για να επεκτείνουµε το χρηµατοδοτικό αυτό εργαλείο
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και να µπορέσουµε να πάρουµε χρηµατοδότηση και για άλλα αντιπληµµυρικά έργα.
Πάµε τώρα στο Ταµείο Ανάκαµψης.
Στο πρόγραµµά µας, λοιπόν, είναι όχι 115 εκατοµµύρια ευρώ,
όπως λέτε, αλλά 233 εκατοµµύρια ευρώ και όλο αυτό το ποσό
που σας είπα, κύριε Πρόεδρε, αθροίζει σε έργα αντιπληµµυρικής
προστασίας από τα µεγαλύτερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ειδικά
άµα συγκρίνετε παρόµοιες χώρες, γύρω στα 1,5 δισεκατοµµύρια
ευρώ.
Στο Ταµείο Ανάκαµψης, λοιπόν, εσείς είδατε τα έργα ενός υποάξονα, του «1,4», όπως αναφέρετε στην ερώτησή σας, ενώ αντιπληµµυρικά έχουµε εντάξει και σε άλλους υποάξονες, όπως
παραδείγµατος χάριν στη διαχείριση των υδάτινων πόρων.
Συνεπώς µε ρωτάτε αν τα 110 εκατοµµύρια ευρώ του Ταµείου
Ανάκαµψης είναι αρκετά. Σας απαντώ, πρώτον, ότι στο Ταµείο
Ανάκαµψης τα συγκεκριµένα κονδύλια που διατίθενται δεν είναι
110 εκατοµµύρια ευρώ, αλλά 233 εκατοµµύρια ευρώ και µπορώ
να σας δώσω και τον πίνακα για να το δείτε µε λεπτοµέρεια και
δεύτερον, ότι το συνολικό ύψος του Προγράµµατος Αντιπληµµυρικής Προστασίας, όπως σας ανέφερα, δεν είναι ούτε 110 εκατοµµύρια ευρώ ούτε 233 εκατοµµύρια ευρώ, αλλά πάνω από 1,5
δισεκατοµµύρια ευρώ.
Εποµένως χρησιµοποιούµε -ποια εργαλεία;- δάνεια, ΣΔΙΤ, παραχωρήσεις, ΠΔΕ, Ταµείο Ανάκαµψης για να συνθέσουµε το
άθροισµα των 1,5 δισεκατοµµυρίων ευρώ -για την ακρίβεια είναι
ένα 1,460 δισεκατοµµύρια ευρώ- αντιπληµµυρικών έργων που
έχουµε µεγάλη ανάγκη, διότι όλοι γνωρίζουµε, όπως πολύ σωστά
είπατε, ότι η κλιµατική αλλαγή τα τελευταία χρόνια έχει φέρει τα
πάνω-κάτω όχι µόνο στη χώρα µας αλλά και σε όλη την Ευρώπη.
Στη δευτερολογία µου θα σας εξηγήσω -αν θέλετε- ακόµα τις
τελευταίες εξελίξεις που υπάρχουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση
όσον αφορά τη χρηµατοδότηση αυτών των έργων και την προτεραιοποίηση που παίρνουν.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Ορίστε, κύριε Μαµουλάκη, έχετε τον λόγο για τρία λεπτά.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΧΑΡΗΣ) ΜΑΜΟΥΛΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε
Πρόεδρε.
Κατ’ αρχάς, κύριε Υπουργέ, να συµφωνήσουµε ότι στα ζητήµατα της κλιµατικής κρίσης ή εγκληµατικής αλλαγής νοµίζω ότι
όλοι βρισκόµαστε από την ίδια πλευρά του ποταµού.
Τώρα, επειδή άκουσα κάποια θέµατα, πραγµατικά εξεπλάγην
γιατί παραδεχθήκατε ότι δεσµεύτηκαν πόροι, µπορεί να µην ωρίµασαν οι µελέτες, να µην προλάβαµε, αλλά δεσµεύτηκαν πόροι,
πράγµα που δείχνει την πολιτική επιλογή της προηγούµενης κυβέρνησης για την αντιπληµµυρική θωράκιση της χώρας.
Όµως, άκουσα πολύ προσεκτικά την παράθεση των στοιχείων
την οποία κάνατε, µια παράθεση στοιχείων, ουσιαστικά είχε γίνει
µια προσπάθεια προσέγγισης ενός ποσού της τάξης του 1,1 δισεκατοµµυρίου ευρώ µε διάφορους ετερόκλητους πόρους που
συνδέονται µεταξύ των.
Όµως, ακόµα και σε αυτή την περίπτωση αν παρατηρήσετε,
υπάρχει µια βαθύτατη ετεροβαρύτητα στο πώς ενσκήπτετε εσείς
οι ίδιοι στο πρόβληµα της αντιπληµµυρικής θωράκισης. Και γιατί
το λέω αυτό; Διότι ενσωµατώνετε το ζήτηµα των µεγάλων οδικών
αξόνων, που βεβαίως πρέπει να δούµε. Άλλωστε έχουµε το παράδειγµα της Κρήτης, του Ηρακλείου, προ οκτώ µηνών µε τα
πληµµυρικά φαινόµενα τα οποία βιώσαµε και ειρήσθω εν παρόδω, ακόµα δεν έχουν αποζηµιωθεί οι κάτοικοι των εν λόγω περιοχών. Είναι ζητήµατα τα οποία άπτονται της χάραξης, της
κατασκευής οδικών αξόνων και ειδικά ενός τµήµατος του Βορείου Οδικού Άξονα τα προηγούµενα χρόνια που είχε τις συνέπειες που γνωρίζουµε.
Άρα προφανώς και πρέπει οι οδικοί άξονες να θωρακίζονται
καταλλήλως, αλλά δεν είναι δυνατόν το ήµισυ σχεδόν αυτού του
ποσού που µου αναφέρατε να αφορά οδικά έργα και αντιπληµµυρική θωράκιση αυτών, όταν στην Κρήτη, στη δυτική Ελλάδα,
στην Πελοπόννησο, στην κεντρική Μακεδονία έχουµε περιοχές
οι οποίες έχουν τεράστιες ανάγκες.
Επειδή τα µαθηµατικά είναι αµείλικτα και πεισµατάρικα, κύριε
Πρόεδρε, πολλές φορές, έθεσα το παράδειγµα των πόρων του
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Άξονα «1,4» των 110 εκατοµµυρίων ευρώ, ήτοι 0,3% επί του συνολικού προϋπολογισµού, για να καταδείξω τι; Να καταδείξω πού
η Κυβέρνηση µέσω του σχεδίου της για το Ταµείο Ανάκαµψης
δίνει βάση, σίγουρα όχι πάντως σε αυτόν τον άξονα, αυτό αντιλαµβάνοµαι, ακόµη και αν προσθέσω, βεβαίως -και δεν εθελοτυφλούµε- και τους πόρους τους οποίους παρουσιάσατε και
προσπαθείτε να δείξετε τη διάθεση για ενίσχυση αυτής της δράσης και αυτής της προσπάθειας για τα αντιπληµµυρικά φαινόµενα, αλλά και γενικότερα της ενίσχυσης του υδροφόρου ορίζοντα, που τόσο σηµαντικός είναι για τη χώρα µας και ειδικά
µπροστά στην απειλή της ερηµοποίησης.
Εδώ, όµως, υπάρχει το εξής ζήτηµα: Κατ’ αρχάς, για το Ταµείο
Ανάκαµψης να πούµε ότι δεν διαβουλευτήκατε µε κανέναν. Πού
είναι η τοπική αυτοδιοίκηση; Πού είναι η επιστηµονική κοινότητα;
Πού είναι οι πανεπιστηµιακοί φορείς; Δεν υπήρξε το παραµικρό.
Άλλωστε, υπάρχουν και πλήθος ερωτηµάτων ή –αν θέλετε- ενστάσεων των φορέων αυτών, των κοινωνικών εταίρων, οι οποίοι
δεν εισακούστηκαν, δεν προχώρησε καµµία δηµόσια διαβούλευση, παρά το ότι από το καλοκαίρι του 2020 είχατε την προέγκριση για αυτό το σχέδιο αναφορικά µε τους πόρους. Άρα,
λοιπόν, το δοµικό έλλειµµα δηµόσιας διαβουλεύσεως για το θέµα
του Ταµείου Ανάκαµψης νοµίζω ότι είναι ένα καίριο και ένα πολιτικό θέµα µε άλλες διαστάσεις.
Αυτό µε το οποίο θέλω να κλείσω, κύριε Υπουργέ, νοµίζω ότι
είναι σηµαντικό και θα είναι και ιδιαίτερα κρίσιµο να είναι σηµατωρός των προσπαθειών για την επόµενη µέρα, γιατί επαναλαµβάνω για το θέµα της κλιµατικής αλλαγής είµαστε όλοι µαζί και
θα πρέπει να είµαστε όλοι µαζί, όχι µόνο για εµάς, αλλά και για
τα παιδιά µας και για τις επόµενες γενιές.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Αυτό, λοιπόν, µε το οποίο θέλω να κλείσω είναι ένα και µόνο,
κατά την άποψή µου: Είναι ο απαραίτητος σχεδιασµός περιγραµµάτων, κύριε Υπουργέ -και αυτό θα πρέπει να είναι ένας βασικός
µας άξονας- όπου θα πρέπει να έχει προηγηθεί σε βάθος η
γνώση των κατά τόπους προβληµάτων, γιατί υπάρχει µια ιδιαιτερότητα και µια «ετεροβαρύτητα» ανά περιοχή. Αυτή η γνώση
λαµβάνεται, µεταλαµπαδεύεται µόνο µε τη ζύµωση από τους ίδιους τους φορείς που γνωρίζουν, από τους επαΐοντες του αντικειµένου. Και αυτό θα επιθυµούσα και αυτό θα περίµενα από την
Κυβέρνηση.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Ορίστε, κύριε Καραµανλή, έχετε τον λόγο για τρία λεπτά.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΧ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ (Υπουργός Υποδοµών
και Μεταφορών): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Ας πάρουµε πάλι τα πράγµατα µε τη σειρά τους. Κατ’ αρχάς
θα συµφωνήσω µαζί σας. Όµως, καλό είναι να µη συµφωνούµε
στα λόγια, αλλά να βλέπουµε τι κάνουµε στην πράξη. Ξέρετε, η
πολιτική είναι και ένα πεδίο σύγκρισης, τι έκανε η προηγούµενη
κυβέρνηση, τι έκανε αυτή η Κυβέρνηση και οι πολίτες αποφασίζουν.
Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κύριε Πρόεδρε, στα περιβαλλοντικά
ζητήµατα το προνόµιο της ευαισθησίας το είχαν συνήθως όχι τα
δεξιά κόµµατα, όχι το Λαϊκό Κόµµα, αλλά τα αριστερά κόµµατα.
Έχω εδώ και τον κ. Αµυρά που είναι γνώστης αυτών των ζητηµάτων.
Εδώ, λοιπόν, όταν εσείς ήσασταν Κυβέρνηση, δεν σχεδιάσατε
κανένα, µα κανένα αντιπληµµυρικό έργο. Μετά τα γεγονότα της
Μάνδρας βιαστήκατε -πολύ σωστά- και στην ουσία αναθέσατε
350 εκατοµµύρια στους αυτοκινητοδρόµους, στους παραχωρησιούχους για να κάνουν έργα αντιπληµµυρικής προστασίας, αυτό
που λέµε «ανάντη και κατάντη». Έγιναν αυτά; Πότε έγιναν οι
πληµµύρες της Μάνδρας; Δεν ξεκινήσατε καν τις µελέτες. Εποµένως εγώ αναγνωρίζω ότι έγινε ένα πρώτο βήµα, αλλά θα µου
επιτρέψετε να πω ότι αυτό δεν ήταν καν αρκετό.
Δεύτερον, συνδέετε το Ταµείο Ανάκαµψης. Το Ταµείο Ανάκαµψης, όπως σας είπα και πριν και όπως έχει πει και ο κ. Σκυλακάκης και ο Πρωθυπουργός, έχει ένα πάρα πολύ αυστηρό χρονοδιάγραµµα για να χρηµατοδοτούνται έργα που είναι γύρω στα
εκατόν εβδοµήντα. Και δεν είναι µόνο έργα που έχουν σχέση µε
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τις υποδοµές, αλλά και µε µεταρρυθµίσεις και άλλες επενδύσεις.
Εποµένως το νούµερο που αναφέρετε, τα 110 εκατοµµύρια, δεν
είναι ακριβές. Σας είπα ότι είναι πάνω από 110 εκατοµµύρια, είναι
230 εκατοµµύρια. Διότι έχετε «ξεχάσει» -εντός εισαγωγικών- να
βάλετε κι άλλα έργα που έχουν σχέση και µε τα φράγµατα και
µε τη διαχείριση υδάτινων πόρων που, κατά την άποψή µας και
νοµίζω ότι θα συµφωνήσετε, είναι κυρίως αντιπληµµυρικά.
Πάµε τώρα σε αυτό που κάναµε εµείς. Ωρίµασαν οι µελέτες
για τα 350 εκατοµµύρια, ενώ η διυπουργική επιτροπή έχει βάλει
άλλα 250 εκατοµµύρια. Με τα ευρωπαϊκά χρηµατοδοτικά εργαλεία έχουµε πάρει από την EIB, όπως σας είπα, κι άλλα χρήµατα,
γύρω στα 430 εκατοµµύρια, για να µπορέσουµε να βοηθήσουµε
τις περιοχές που έχουν έντονα πληµµυρικά φαινόµενα να τα διαχειριστούν και για να δηµοπρατηθούν αυτά τα έργα το συντοµότερο δυνατό. Επίσης, έχουµε και εκµεταλλευόµαστε στο ύψος
των 233 εκατοµµυρίων και το Ταµείο Ανάκαµψης για έργα που
έχουν άµεση σχέση µε τη διαχείριση των υδάτινων πόρων.
Εποµένως θα κλείσω µε αυτό που είπα ξεκινώντας. Το 2015 2019 τα έργα αντιπληµµυρικής προστασίας ήταν ελάχιστα, δεν
ξεπερνούσαν τα 100-200 εκατοµµύρια. Μετά τη Μάνδρα, ο κρατικός µηχανισµός «ξυπνάει» και καταλαβαίνουµε πλέον όλοι ότι
η κλιµατική αλλαγή και τα πληµµυρικά φαινόµενα είναι πολύ έντονα. Η Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη και της Νέας Δηµοκρατίας δροµολογεί έργα ύψους 1,5 δισεκατοµµυρίου ευρώ,
για τα οποία µάλιστα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο τελευταίο
συµβούλιο των Υπουργών Μεταφορών και Υποδοµών, πήραµε τα
εύσηµα γι’ αυτό.
Διότι πλέον πρέπει όλοι να καταλάβουµε -και κλείνω µε αυτό,
κύριε Πρόεδρε- ότι από εδώ και στο εξής τα έργα δεν θα έχουν
σχέση µόνο µε τους οδικούς άξονες. Θα πρέπει να ξεπεράσουµε
τα έργα παλαιάς γενιάς και να δούµε τα έργα νέας γενιάς, που
είναι τα αντιπληµµυρικά, που είναι τα σιδηροδροµικά, που έχουν
δηλαδή ένα φιλοπεριβαλλοντικό πρόσηµο εάν θέλουµε πραγµατικά η Ευρώπη να πετύχει µέχρι το 2050 τους εξαιρετικά δύσκολους και φιλόδοξους στόχους, προκειµένου να υπάρξει µια
κλιµατική ισορροπία.
Εποµένως εδώ δεν µιλάµε µε λόγια, µιλάµε µε πράξεις. Πρώτον, δεν µιλάµε για 110 εκατοµµύρια, αλλά για έργα αντιπληµµυρικής προστασίας 1,5 δισεκατοµµυρίου. Δεύτερον, αυτά τα
έργα δεν είναι λόγια του αέρα, αλλά συγκεκριµένα έργα που
έχουν εξασφαλισµένη χρηµατοδότηση, πράγµα το οποίο είναι
πολύ σηµαντικό για οποιονδήποτε πολιτικό, όταν θέλει να µιλάει
µε συγκεκριµένα στοιχεία.
Και νοµίζω ότι τα στοιχεία που σας έδωσα ήταν συντριπτικά
για να σας αποδείξω τη σοβαρότητα µε την οποία αντιµετωπίζουµε το φαινόµενο της κλιµατικής αλλαγής.
Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Ευχαριστώ κι εγώ, κύριε
Υπουργέ.
Κύριε Μαµουλάκη, πρέπει να τρέξετε για να προλάβετε την
επιτροπή σας.
Θα συζητηθεί τώρα η δεύτερη µε αριθµό 839/4-6-2021 επίκαιρη ερώτηση δεύτερου κύκλου του Βουλευτή Ηρακλείου του
ΜέΡΑ25 κ. Γεώργιου Λογιάδη προς τον Υπουργό Οικονοµικών µε
θέµα: «Παραχώρηση Ακινήτων Δηµοσίου στο Δήµο Ηρακλείου».
Ορίστε, κύριε Λογιάδη, έχετε τον λόγο για δύο λεπτά.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΟΓΙΑΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, πρώτα απ’ όλα να πω ότι είναι τιµή µου σήµερα να είµαι η φωνή του δήµου µου, του Δήµου Ηρακλείου.
Η ΕΤΑΔ Α.Ε., Εταιρεία Ακινήτων Δηµοσίου, θεσµοθετήθηκε
στο πλαίσιο του αποικιοκρατικού µνηµονιακού νόµου 4389/2016,
συστήθηκε η ΑΑΔΕ σε συνέχεια του προγενέστερου µνηµονιακού νόµου 4093/2012.
Σύντοµα να αναφέρω τι είναι η ΑΑΔΕ. Είναι η Ανεξάρτητη Αρχή
Δηµοσίων Εσόδων. Με το άρθρο 1 συνίσταται Ανεξάρτητη Αρχή
χωρίς νοµική προσωπικότητα. Στο άρθρο 1, παράγραφος 2, αναφέρεται ότι η αρχή απολαύει λειτουργικής ανεξαρτησίας, διοικητικής και οικονοµικής αυτοτέλειας και δεν υπόκειται σε έλεγχο
ή εποπτεία από κυβερνητικά όργανα, κρατικούς φορείς ή άλλες
διοικητικές αρχές.
Τέλος, στο άρθρο 5 του ίδιου νόµου και στην παράγραφο 1
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αναφέρεται ότι η αρχή δεν υπόκειται σε ιεραρχικό έλεγχο ή εποπτεία από τον Υπουργό Οικονοµικών.
Εγώ θα έλεγα ότι είναι η «Ανώτατη Αρχή Διοίκησης Ελλάδας».
Όλη η δηµόσια περιουσία, λοιπόν, έχει εκχωρηθεί και έχει δεσµευτεί από τους θεσµούς και την τρόικα για ενενήντα εννέα
χρόνια από τους µνηµονιακούς νόµους και τις µνηµονιακές κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ, της Νέας Δηµοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ.
Μιλάµε για λιµάνια, αεροδρόµια, ενέργεια, ύδρευση, δηµόσιες
εκτάσεις.
Ως ΜέΡΑ25 είµαστε οι µόνοι που δικαιούµεθα να ζητούµε και
να απαιτούµε να ανακτηθεί η δηµόσια περιουσία από τους θεσµούς, η οποία υφαρπάζεται από το ελληνικό δηµόσιο.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο ΣΤ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ)
Έρχοµαι σήµερα στο προκείµενο. Η ΕΤΑΔ, λοιπόν, µετά από
τα ακίνητα της πρώην Αµερικανικής Βάσης Γουρνών, το ενετικό
λιµάνι, το λιµάνι του Ηρακλείου, τα ακίνητα του όµορου Δήµου
Γαζίου, έχει βάλει τώρα στο µάτι τα ακίνητα του ιστορικού κέντρου της πόλης του Ηρακλείου. Αυτά τα ακίνητα παραµένουν
κλειστά για δώδεκα χρόνια µετά τη µετεγκατάσταση των εκεί
υπηρεσιών τους σε άλλους χώρους και η επί δώδεκα χρόνια εγκατάλειψή τους έχει φέρει την παντελή έλλειψη συντήρησης και
τα έχει καταστήσει σε µία πάρα πολύ άσχηµη κατάσταση, που
βλάπτει και την εικόνα της πόλης.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
Ο Δήµος Ηρακλείου στην προσπάθειά του να αναδείξει και να
προβάλλει την πλούσια πολιτιστική του κληρονοµιά, έχει αιτηθεί
από το 2012 –να το τονίσουµε αυτό- και στη συνέχεια κατ’ επανάληψη, την παραχώρηση της χρήσης των κτηρίων αυτών, αίτηµα το οποίο υποστηρίζεται από οµόφωνες αποφάσεις του
2018 και του 2019 του Δηµοτικού Συµβουλίου Ηρακλείου. Στα
ακίνητα αυτά, ο Δήµος Ηρακλείου σχεδιάζει να στεγαστεί η έκθεση Δήµου Ηρακλείου των ενθυµηµάτων της Εθνικής Αντίστασης 1941-1945 και των αρµοδίων για την έκθεση τµηµάτων
Διεύθυνσης Πολιτισµού του δήµου και στο άλλο κτήριο να στεγαστούν περιοδικές εκθέσεις τοπικών καλλιτεχνών και τµήµα της
δηµοτικής συλλογής έργων τέχνης που αυτή τη στιγµή φιλοξενείται στη Βικελαία Δηµοτική Βιβλιοθήκη και καταλαµβάνει εκεί
πέρα χώρο που δεν χρειάζεται.
Οπότε θα ήθελα να σας ρωτήσω, κύριε Υπουργέ, τα εξής: Θα
παραχωρηθούν άνευ ανταλλάγµατος τα παραπάνω ακίνητα στον
Δήµο Ηρακλείου, ο οποίος θα αναλάβει την σε εύλογο χρόνο
ανακαίνιση και συντήρησή τους, έτσι ώστε να επιτευχθεί η βέλτιστη αξιοποίησή τους;
Ποιος είναι τελικά ο ρόλος της ΕΤΑΔ και γιατί αγνοεί συνεχώς
τις θέσεις των αιρετών;
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κύριε Βεσυρόπουλε, ορίστε, έχετε τον λόγο.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών):
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε συνάδελφε, πριν από καιρό είχα απαντήσει για το συγκεκριµένο θέµα σε επίκαιρη ερώτηση που είχε καταθέσει συνάδελφος από τον ΣΥΡΙΖΑ. Επανέρχοµαι, λοιπόν, µε τα σηµερινά
δεδοµένα, επιδεικνύοντας τον απαιτούµενο σεβασµό στον θεσµό
του κοινοβουλευτικού ελέγχου.
Στην ερώτησή σας αναφέρεστε σε δύο ακίνητα που εδώ και
χρόνια παραµένουν αναξιοποίητα. Πρόκειται για το κτήριο του
πρώην Αστυνοµικού Τµήµατος στην Πλατεία Καλλεργών –στην
πλατεία που είναι πιο γνωστή ως Λιοντάρια- για το κτήριο που
στεγαζόταν η Τροχαία στην οδό Ταγµατάρχου Τζουλάκη.
Όπως έχω αναφέρει ξανά κατά το παρελθόν, χάθηκε πολύτιµος χρόνος, αφού δεν προχώρησαν οι διαδικασίες για την παραχώρησή τους στην αυτοδιοίκηση. Δεν νοµίζω ωστόσο ότι θα
προσφέρει κάτι στη συζήτηση η αναζήτηση ευθυνών για το παρελθόν.
Γνωρίζω, επίσης, αυτό που και εσείς αναφέρετε, ότι ο Δήµος
Ηρακλείου µε έγγραφό του προς τη διοίκηση της ΕΤΑΔ ζήτησε
εκ νέου στις 17 Ιανουαρίου του 2020 την παραχώρηση των δύο
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αυτών ακινήτων µε σκοπό τη στέγαση της διαδραστικής συλλογής του δήµου περιόδου 1941 - 1945 των γραφείων των αρµοδίων για την έκθεση τµηµάτων της διεύθυνσης πολιτισµού και
των περιοδικών εκθέσεων καλλιτεχνών.
Αυτό που όλοι αντιλαµβάνονται είναι ότι µε τη δηµιουργία του
Υπερταµείου µεταβλήθηκε πλήρως το πλαίσιο για τα ακίνητα του
δηµοσίου. Τα δύο αυτά κτήρια ανήκουν στην ΕΤΑΔ, η οποία µας
ενηµέρωσε ότι σχεδιάζει την αξιοποίησή τους, επισηµαίνοντας
µάλιστα ότι υπάρχει επενδυτικό ενδιαφέρον. Σεβόµενοι απόλυτα
το αίτηµα της αυτοδιοίκησης, οφείλουµε να σηµειώσουµε ότι η
ΕΤΑΔ αποτελεί θυγατρική του Υπερταµείου και λειτουργεί αυτόνοµα. Είµαι βέβαιος ότι όσοι γνωρίζουν το περιεχόµενο και τον
νόµο σύστασης του Υπερταµείου και κυρίως αυτοί που δέσµευσαν τη χώρα µε την υπογραφή τους, δεσµεύοντας και τη δηµόσια ακίνητη περιουσία, αντιλαµβάνονται ποια είναι η πραγµατικότητα.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ευχαριστούµε τον
κύριο Υπουργό.
Κύριε Λογιάδη, έχετε τον λόγο για τη δευτερολογία σας.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΟΓΙΑΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, να σηµειώσουµε ότι η ΕΤΑΔ µε στενή ερµηνεία
των διατάξεων του καταστατικού της αρνήθηκε τις ως άνω παραχωρήσεις, αν και τούτο επιτρέπεται από τον κανονισµό εκµισθώσεών της και προχώρησε σε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παραχώρηση των ως άνω ακινήτων σε ιδιώτη
επενδυτή προκειµένου να πετύχει τη βέλτιστη οικονοµική αξιοποίησή τους.
Η ΕΤΑΔ έχει το δικαίωµα να παραχωρήσει στον δήµο βάσει
του καταστατικού της ακίνητα που ανήκουν στο δήµο, για κοινωφελείς χρήσεις, για χρήσεις θεµάτων πολιτισµού και για υπηρεσιακές χρήσεις του δήµου. Ο Δήµος Ηρακλείου είναι πλέον ο
τρίτος µεγαλύτερος δήµος της Ελλάδος. Η ΕΤΑΔ έχει κάνει την
προκήρυξη χωρίς να έχει οικονοµοτεχνική µελέτη για τα ακίνητα
αυτά, τα οποία να τονίσω ότι είναι στο ιστορικό κέντρο του Ηρακλείου, όπως και εσείς αναφέρατε, δίπλα στην Κρήνη Μοροζίνη
στα Λιοντάρια. Είναι ένα από τα πιο εµβληµατικά µέρη του Ηρακλείου. Είναι σαν να λέµε η Πλατεία Συντάγµατος, αλλά η Κρήνη,
η Πλατεία Καλλεργών, τα Λιοντάρια, όπως λέµε στο Ηράκλειο,
είναι ακόµη και αρχαιότερη πλατεία της Πλατείας Συντάγµατος,
ιστορικότερη. Φανταστείτε, λοιπόν, έναν ιδιώτη να τα πάρει αυτά
και να κάνει εκεί πέρα από ό,τι θα ήθελε.
Ο Δήµος Ηρακλείου από την άλλη µεριά έχει παραχωρήσει
στο δηµόσιο στο κέντρο του Ηρακλείου σε ένα µεγάλο κτήριο,
όπου στεγάζονται που στεγάζονται σήµερα δηµοτικές υπηρεσίες
–η Πολεοδοµία και άλλες- έναν όροφο για το Εφετείο του Ηρακλείου. Ο Δήµος Ηρακλείου, επίσης, έχει παραχωρήσει στο δηµόσιο το οικόπεδο όπου έχει ανεγερθεί και λειτουργεί σήµερα
το Αστυνοµικό Μέγαρο του Ηρακλείου, στο πλαίσιο καλής συνεργασίας δήµου και δηµοσίου.
Ο Δήµος Ηρακλείου, όπως είπα, µεγαλώνει συνεχώς και έχει
όλο και µεγαλύτερες ανάγκες. Δύο λοιπόν είναι τα θέµατα σε
αυτά τα κτήρια: Το ένα είναι η Αρχαιολογική Υπηρεσία διότι εµπλέκεται στο ιστορικό κέντρο του Ηρακλείου και το άλλο είναι οι
υπηρεσίες που µετεγκαταστάθηκαν από τα κτήρια αυτά, όπως
είπατε, εκτός Ηρακλείου. Ο πολίτης -και ο Έλληνας, αλλά και ο
ξένος, ο τουρίστας- επειδή η Αστυνοµία, η Τροχαία, η Τουριστική
Αστυνοµία έχουν πάει εκτός Ηρακλείου, ζητάει κάποιο γραφείο,
κάποιο χώρο, µια υπηρεσία για άµεση επαφή.
Είµαστε αντίθετοι βεβαίως στο ότι όλα αυτά τα ακίνητα µπορεί
να έχουν παραχωρηθεί, πουληθεί, ξεπουληθεί «φωτογραφικά»
προς συγκεκριµένα συµφέροντα, όπως γίνεται κάθε φορά µε την
εκποίηση δηµόσιας περιουσίας, διότι όπως είπατε προηγουµένως, κύριε Υπουργέ, η ΕΤΑΔ σας ενηµέρωσε και λειτουργεί αυτόνοµα, όπως λέει και ο νόµος.
Και επειδή µπορεί πάλι να αναφερθεί ότι για όλα φταίει ο Βαρουφάκης, εµείς ως ΜέΡΑ25 και πάλι λέµε: Φέρτε τον φάκελο
χρεοκοπίας στη Βουλή, να έρθει και ο κύριος Πρωθυπουργός,
να τον ανοίξουµε και να το συζητήσουµε.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κύριε Υπουργέ,
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έχετε τον λόγο.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών):
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε συνάδελφε, η υποτιθέµενη περήφανη διαπραγµάτευση
του πρώτου εξαµήνου του 2015 οδήγησε στην εκχώρηση όλης
της δηµόσιας ακίνητης περιουσίας στο Υπερταµείο, κάτι που δεν
υπήρχε περίπτωση να το αποδεχθεί άλλη κυβέρνηση. Οι αυταπάτες και κυρίως οι αυτοσχεδιασµοί πληρώθηκαν πολύ ακριβά.
Αναγκάζοµαι να αναφερθώ στον νόµο για τη σύσταση του
Υπερταµείου, το ν.4389/2016, ένα νόµο που ψήφισε η τότε κοινοβουλευτική πλειοψηφία ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ και οδήγησε στην υποθήκευση όλης της περιουσίας του δηµοσίου για ενενήντα εννιά
χρόνια. Στο άρθρο 196 παράγραφος 4 του συγκεκριµένου νόµου
αναφέρεται ότι µεταβιβάζονται η κυριότητα και η νοµή όλων των
ακίνητων περιουσιακών στοιχείων του ελληνικού δηµοσίου στην
ΕΤΑΔ, εξαιρουµένων των αιγιαλών, παραλιών, παρόχθιων εκτάσεων, υδρότοπων, περιοχών «RAMSAR» και «NATURA», αρχαιολογικών χώρων, αµιγώς δασικών εκτάσεων και λοιπά.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υφυπουργού)
Στην παράγραφο 5 όµως του ίδιου άρθρου 196 αναφέρεται
ότι ακόµα και τα ακίνητα που εξαιρούνται από τη µεταβίβαση παραµένουν στην κατοχή του ελληνικού δηµοσίου, τελούν όµως
υπό τον έλεγχο του Υπερταµείου, το οποίο είναι αρµόδιο για τη
διαχείρισή τους. Με αυτόν τον νόµο καθορίζεται ότι η ΕΤΑΔ είναι
πλέον θυγατρική του Υπερταµείου. Και για να µεταβιβάσει εκ
νέου η ΕΤΑΔ κάποιο ακίνητο στο ελληνικό δηµόσιο απαιτείται η
προσυπογραφή του Εποπτικού Συµβουλίου, σύµφωνα µε το
άρθρο 196 και την παράγραφο 10 αυτού. Το Εποπτικό Συµβούλιο
που διοικεί ουσιαστικά το Υπερταµείο απαρτίζεται από πέντε
µέλη, τρία εκ των οποίων επιλέγονται από το ελληνικό δηµόσιο,
ενώ τα άλλα δύο -µεταξύ των οποίων και ο πρόεδρος- επιλέγονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τον Ευρωπαϊκό Μηχανισµό
Σταθερότητας. Για να ληφθεί, όµως, µια απόφαση πρέπει να
υπάρχει θετική ψήφος των τεσσάρων από τα πέντε µέλη. Αυτό
σηµαίνει ότι για να πραγµατοποιηθεί µια εκ νέου µεταβίβαση ακινήτου στο δηµόσιο δεν αρκούν οι τρεις ψήφοι των ισάριθµων
µελών που επιλέγονται από το ελληνικό δηµόσιο αλλά χρειάζεται
η σύµφωνη γνώµη του ενός τουλάχιστον από τα άλλα δύο µέλη,
τα οποία έχουν διοριστεί στο Υπερταµείο από την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή και τον Ευρωπαϊκό Μηχανισµό Σταθερότητας. Αυτό
ισχύει και για τη µεταβίβαση ακινήτου. Η ΕΤΑΔ βεβαίως µπορεί
να παραχωρήσει η ίδια σε εκχώρηση ακινήτου µε αντάλλαγµα ή
χωρίς αντάλλαγµα υπό προϋποθέσεις σε ιδιώτη ή στην αυτοδιοίκηση. Λειτουργεί αυτόνοµα και ανεξάρτητα στο πλαίσιο της
λειτουργίας της ως θυγατρική του Υπερταµείου.
Τα πράγµατα θα ήταν διαφορετικά µόνο αν δεν ψηφιζόταν
αυτός ο νόµος, ο ν.4389/2016, µε τον οποίο πέρασε όλη η δηµόσια ακίνητη περιουσία του δηµοσίου στο Υπερταµείο.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ευχαριστούµε τον
κύριο Υπουργό.
Συνεχίζουµε µε την τρίτη µε αριθµό 838/4-6-2021 επίκαιρη
ερώτηση πρώτου κύκλου του Βουλευτή Β2’ Δυτικού Τοµέα Αθηνών του ΜέΡΑ25 κ. Κρίτωνα – Ηλία Αρσένη προς τον Υπουργό
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, µε θέµα: «Αγνοούνται οι θέσεις µελισσοκοµικών συλλόγων, συνεταιρισµών, της Εθνικής Διεπαγγελµατικής Οργάνωσης Μελιού και της Ελληνικής Επιστηµονικής Εταιρείας Μελισσοκοµίας στην απόφαση για τη λειτουργία
του “Εθνικού Ηλεκτρονικού Μελισσοκοµικού Μητρώου”».
Στην ερώτηση θα απαντήσει η Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων κ. Φωτεινή Αραµπατζή.
Κύριε Αρσένη, έχετε τον λόγο.
ΚΡΙΤΩΝ - ΗΛΙΑΣ ΑΡΣΕΝΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρία Υπουργέ, στις 17 Απρίλη δηµοσιεύτηκε η υπουργική
απόφαση 106513/2021, σύµφωνα µε την οποία θεσπίζονται διαδικασίες για την ανάπτυξη, οργάνωση και λειτουργία Εθνικού
Ηλεκτρονικού Μελισσοκοµικού Μητρώου. Η απόφαση αυτή δεν
έλαβε υπ’ όψιν τη συντριπτική πλειοψηφία των άµεσα ενδιαφερόµενων µελισσοκοµικών συλλόγων, οι οποίοι και δηµοσιοποιούν
τις σφοδρές αντιδράσεις τους. Θα καταθέσω για τα Πρακτικά τις
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καταγγελίες που κάνουν µε την επιστολή τους προς εσάς.
Συγκεκριµένα εντοπίζουν ασυµφωνία του µητρώου µε τον κανονισµό της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1366, όσον αφορά στον ορισµό της κυψέλης και του χρόνου καταγραφής κυψελών. Εντοπίζουν ασυµφωνία µητρώου µε την εφαρµογή του κανονισµού 852
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης εντοπίζουν: Αλληλοαναιρούµενα άρθρα στο µητρώο. Ουσιαστικές παραλείψεις παραγράφων
άρθρου. Κεκτηµένα δικαιώµατα του µελισσοκόµου που αποκαλούνται ξαφνικά «προνόµια» και απειλούνται να καταργηθούν για
διάφορες αιτίες. Προσωπικά δεδοµένα του µελισσοκόµου που
εκτίθενται και αποτελούν πηγή ερευνών, συζητήσεων και ελέγχων από αναρµόδιους φορείς.
Βλέπουµε επίσης την πολιτεία να ζητάει τα προσωπικά δεδοµένα των µελισσοκόµων και να περιγράφει αριθµό κρατικών και
µη οργανισµών οι οποίοι θα έχουν πρόσβαση σε αυτά τα δεδοµένα, απαράδεκτες γραφειοκρατικές διαδικασίες σε συνδυασµό
µε τις απειλούµενες κυρώσεις για στέρηση κεκτηµένων δικαιωµάτων, που ονοµάζονται πλέον «προνόµια» του µελισσοκόµου,
υποχρέωση δήλωσης µεταβολής εντός δεκαπέντε ηµερών, που
είναι πρακτικά ανεφάρµοστη, δεδοµένου ότι η αύξηση των µελισσιών γίνεται σταδιακά στη διάρκεια του έτους, περιορισµό
στον αριθµό των αφεσµών που δύναται να συλλάβει ο µελισσοκόµος σε ένα έτος, ο οποίος είναι και αδιανόητος και εξωπραγµατικός. Η ΔΟΑΚ θα πρέπει να κάνει αιτιολογηµένη αποδοχή της
τεκµηρίωσης του µελισσοκόµου για την αύξηση των µελισσιών
του κατά 50% µε 100%. Οι κυρώσεις σε περίπτωση µη συµµόρφωσης µε τις διατάξεις µητρώου είναι εξοντωτικές για τον µελισσοκόµο. Δεν αναφέρεται ποιοι θα επωµιστούν το κόστος των
εξονυχιστικών ελέγχων και των µετακινήσεων των υπαλλήλων
της ΔΟΑΚ κοκ.
Κοινώς, κυρία Υφυπουργέ, είναι κάτι το οποίο έχει γίνει στην
καλύτερη περίπτωση πρόχειρα. Πρέπει να το πάρετε πίσω, πρέπει να το θέσετε σε ουσιαστική διαβούλευση µε τους φορείς.
Διαβάστε τις αναλυτικές παρατηρήσεις τους, όπως σας τις καταθέτω, και τα συµπεράσµατα του 3ου Πανελλήνιου Συνεδρίου
Επαγγελµατικής Μελισσοκοµίας του 2019, που λέει ποια είναι τα
προβλήµατα σήµερα στη µελισσοκοµία και τι θα έπρεπε να κάνετε.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Αρσένης καταθέτει για τα
Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία βρίσκονται στο
αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Καλώς.
Κυρία Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ (Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε συνάδελφε, κατ’ αρχάς να σας ευχαριστήσω για την
ερώτησή σας, γιατί µας δίνει τη δυνατότητα να καταδείξουµε
εδώ, και στην Εθνική Αντιπροσωπεία, ότι η ερώτηση εστιάζει
στην ψηφίδα µιας µεγάλης εικόνας. Ποια είναι η µεγάλη εικόνα,
κύριε συνάδελφε; Είναι ότι για πρώτη φορά υπάρχει µία Κυβέρνηση που έχει αποδείξει στην πράξη ότι θέλει να χαρτογραφήσει
πλήρως ό,τι έχει σχέση µε τον γεωργοκτηνοτροφικό τοµέα και
ιδίως µε τους µελισσοκόµους, που όπως θα γνωρίζετε ήταν
αχαρτογράφητα νερά, προκειµένου να πατάξει αθέµιτες πρακτικές και προκειµένου να κάνει πράξη τη διακηρυγµένη βούληση
για την αντιµετώπιση των ελληνοποιήσεων.
Κι όταν λέω «στην πράξη», να θυµίσω ότι πριν λίγες µέρες ανακοινώθηκε για πρώτη φορά ύστερα από τόσα χρόνια, αφού συνεδρίασε η σχετική επιτροπή παρατυπιών στο Υπουργείο, ένα
πολύ υψηλό πρόστιµο µε βάση τη σχετική υπουργική απόφαση,
που αφορούσε σε εταιρεία η οποία παραποιούσε το εθνικό µας
προϊόν, τη φέτα. Όλα αυτά λοιπόν δείχνουν ότι αυτή η Κυβέρνηση, αυτή η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης θέλει να βάλει τάξη στον χώρο.
Το µελισσοκοµικό µητρώο, κύριε συνάδελφε, είναι µια διαρθρωτική αλλαγή ιστορικής σηµασίας και το «ιστορικής σηµασίας»
δεν το λέω εγώ, το λένε οι καθ’ ύλην αρµόδιοι. Θα σας θυµίσω
ότι το µελισσοκοµικό µητρώο ψηφίστηκε µε το άρθρο 9 του
ν.4691/2020, όπου η εθνική διεπαγγελµατική του µελιού είπε
«Επιτέλους σε ένα νοµοσχέδιο του Υπουργείου Αγροτικής Ανά-
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πτυξης αναφέρεται η µελισσοκοµία.».
Θα ήθελα να αναφερθώ στις κυρώσεις. Επιτέλους, υπάρχει µια
αυστηροποίηση και καταγραφή των κυρώσεων, που είναι απαραίτητες για τον περιορισµό των ελληνοποιήσεων.
Οµοσπονδία Μελισσοκόµων Συλλόγων Ελλάδος, από την
ακρόαση φορέων: «Ευχαριστούµε τον κύριο Υπουργό που υλοποιεί ένα πάγιο αίτηµά µας από το 2011. Η έλλειψή του στοιχίζει
στους µελισσοκόµους σε χρήµατα κ.λπ.». Και συνεχίζουν µε τις
παρατηρήσεις τους: «Θέλουµε να υπάρχει ενηµέρωση του ηλεκτρονικού µητρώου.» Υπάρχει. «Όλοι οι µελισσοκόµοι σε εύλογο
χρονικό διάστηµα να ενηµερώσουν µε υπεύθυνη δήλωση για την
υφιστάµενη κατάσταση.» Υπάρχει. «Υποχρέωση δήλωσης για
κάθε µεταβολή όταν αυτή ξεπερνά το 10%.» Υπάρχει. «Κυρώσεις
σε όσους δεν δηλώνουν τις µεταβολές, κυρώσεις σε όσους δεν
δηλώνουν τα µελίσσια τους.»
Εποµένως, επί της αρχής, κύριε συνάδελφε, µη βλέπετε το
δέντρο, δείτε το δάσος.
Αυτή η πολιτική ηγεσία είναι σε ανοικτή διαβούλευση µε τους
φορείς της µελισσοκοµίας εν προκειµένω. Έχουµε ανοικτά αυτιά
και µάτια, διαβουλευόµαστε και αν κάτι πολιτικά και επιστηµονικά
τεκµαίρεται ορθό προς βελτιστοποίηση εµείς δεν είµαστε δογµατικοί, κύριε συνάδελφε.
Ξέρετε άλλωστε πολύ καλά -και κλείνω µε αυτό την πρωτολογία µου- ότι η διαβούλευση επιβάλλεται σε ότι αφορά την έκδοση
ενός νοµοσχεδίου. Σε ότι αφορά υπουργικές αποφάσεις και τις
άλλες κανονιστικές πράξεις δεν προβλέπεται διαβούλευση. Παρ’
όλα αυτά, επειδή θεωρούσαµε και θεωρούµε µείζονος σηµασίας
τις απόψεις των µελισσοκόµων, εµείς πριν εκδώσουµε την υπουργική απόφαση και µετά την ψήφιση του νόµου, όπου οι φορείς είπαν αυτά που σας διάβασα πριν από λίγο, στείλαµε για να
µας δώσουν απόψεις στην Εθνική Διεπαγγελµατική Οργάνωση
Μελιού, στην Οµοσπονδία Μελισσοκοµικών Συλλόγων Ελλάδος,
στους σαράντα έξι καταγεγραµµένους µελισσοκοµικούς συλλόγους της χώρας και στα δεκαεπτά κέντρα µελισσοκοµίας λέγοντας ότι βρισκόµαστε στην τελική φάση της κατάθεσης υπουργικής απόφασης, παρακαλούµε πολύ για τις απόψεις σας.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ευχαριστούµε, την
κυρία Υπουργό.
Κύριε Αρσένη, έχετε τον λόγο για την δευτερολογία σας.
ΚΡΙΤΩΝ - ΗΛΙΑΣ ΑΡΣΕΝΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρία Υπουργέ, κοιτάω το δάσος και βλέπω το δάσος των µελισσοκοµικών οργανώσεων που καταγγέλλει αυτή την στιγµή την
υπουργική απόφαση. Είπατε ότι ζητήσατε την γνώµη της Εθνικής
Διεπαγγελµατικής Οργάνωσης Μελιού. Αυτά που σας διάβασα
είναι η γνώµη της. Δεν σκέφτηκα κάτι µόνος µου, απλά συµπύκνωσα το έγγραφο, το οποίο σας έχει αποστείλει.
Και τι σας ζητάνε; Σας καλούν να ανακαλέσετε άµεσα αυτή
σας την απόφαση και να θέσετε σε δηµόσια διαβούλευση το
όποιο κείµενο ως τελικό για να µπορέσει να γίνει σωστή η δουλειά. Αυτή την στιγµή στην ουσία µε διάφορους τρόπους και πάλι
οι µικροί παραγωγοί, οι παραγωγοί σε περιοχές που οι κυψέλες
είναι µικρότερες στην ουσία τιµωρούνται µε αποκλεισµό από το
επάγγελµα του µελισσοκόµου.
Τα ερωτήµατα είναι: Με ποια κριτήρια έγιναν αυτές οι αλλαγές, εφόσον δεν εξυπηρετούν τους µελισσοκόµους; Πώς µιλάτε
για προνόµια όταν αναφέρεστε στα κεκτηµένα δικαιώµατα τα
οποία απειλούνται από καινούργιες κυρώσεις; Με ποια αξίωση
µπορεί να απειληθεί ο µελισσοκόµος ότι θα στερηθεί ένα µε τρία
χρόνια γιατί δεν πρόλαβε να δηλώσει στην αύξηση των µελισσιών; Πώς βοηθάτε έναν µικρό παραγωγό να πωλήσει τα προϊόντα του όταν έρχονται σε αντίθεση µε την εφαρµογή του ευρωπαϊκού κανόνα 852/2004; Πώς γίνεται σωστή καταγραφή όταν ο
µελισσοκόµος θα µπορεί να δηλώσει µόνο πέντε, ενώ στην πραγµατικότητα ένας επαγγελµατίας µελισσοκόµος µε εκατόν είκοσι
µελίσσια σίγουρα θα έχει πάνω από τριάντα, που θα καταλήξουν
τελικά να είναι αδήλωτοι και κρυφοί λόγω φόβου κυρώσεων, µε
αποτέλεσµα να υπάρξει αύξηση των ψευδών δηλώσεων. Τι
σκοπό εξυπηρετεί αυτή η υπουργική απόφαση, εφόσον βάζει εµπόδιο στον µελισσοκόµο ακόµη και στην ορθή δήλωση του αριθµού των µελισσοσµηνών;
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Και υπάρχουν και ακόµη πιο σκληρά ερωτήµατα. Πώς θα
εφαρµοστούν στο σχέδιο «ΑΡΤΕΜΙΣ» τα µέτρα για τις εταιρείες
τυποποίησης του µελιού για την µη συµµόρφωση; Εάν δηλαδή
τα δείγµατα µελιού µεγάλων και γνωστών εταιρειών βρεθούν µη
συµµορφωµένα σε αυτά στη συγκέντρωση των hcmf, στην περιεκτικότητα σε διάσταση και γυρεόκοκκους, στην λανθασµένη
βοτανική και γεωγραφική προέλευση, στην παρουσία καραµελοχρώµατος θα επιβληθεί αντίστοιχο πρόστιµο µε στέρηση του
ΑΦΜ, κλείσιµο σκευαστηρίου - τυποποιητηρίου, απαγόρευση
αγοράς και διάθεσης προϊόντων, αποκοπή από χρηµατοδοτήσεις, τραπεζικά δάνεια, διαφηµίσεις και όλα τα άλλα προνόµια
που έχουν για ένα µε δύο χρόνια; Για να λέµε ποια θα ήταν η
ίσοις όροις αντιµετώπιση των µικρών και των µεγάλων.
Εµείς, ως ΜέΡΑ25 -και κλείνω µε αυτό- ζητάµε τη δηµιουργία
ενός σήµατος ελληνικού µελιού, µε έλεγχο και πιστοποίηση της
ανώτερης ποιότητας του ελληνικού µελιού, φοροαπαλλαγές και
επιδοτήσεις στους νέους µελισσοκόµους, ενίσχυση επιδότησης
αγοράς ειδικών µελισσοκοµικών οχηµάτων µεταφοράς µελισσιών σε δύσκολα σηµεία και σε βιολογικές ζώνες, ώστε να αναπτυχθεί το οικοσύστηµα µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο, ελεγκτικό οργανισµό ποιότητας µελιού σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ζητάµε να συµπεριληφθεί η µελισσοκοµία ισότιµα ως κλάδος
της αγροτικής παραγωγής και στη νέα ΚΑΠ και επιτέλους βέβαια, µετά από δεκαεπτά χρόνια, να εκδοθεί η ΚΥΑ του ν.3208
του 2003, µετά από διαβούλευση µε τους φορείς.
Σας έχω καταθέσει και το συµπεράσµατα του συνεδρίου, τι
χρειάζεται να γίνει αυτή τη στιγµή για τη µελισσοκοµία και την
κριτική των µεγάλων συλλόγων, της Εθνικής Διεπαγγελµατικής
Οργάνωσης Μελιού, για να δείτε και να αποσύρετε την κυβερνητική απόφαση και να την θέσετε εκ του µηδενός σε διαβούλευση,
να ακούσετε τι χρειάζονται οι µελισσοκόµοι στην πράξη.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κυρία Υπουργέ,
έχετε τον λόγο.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ (Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε συνάδελφε, βάλατε πάρα πολλά θέµατα εκτός της ερώτησης στη δευτερολογία σας. Με πολύ χαρά, σας προσκαλώ και
από αυτό εδώ το Βήµα να έρθετε στο Υπουργείο να συζητήσουµε τα θέµατα τα οποία βάζετε στο τραπέζι. Αυτά όµως που
αφορούν την ερώτηση και είναι και τα επίµαχα, όπως εσείς τα
χαρακτηρίζετε, να τα απαντήσουµε ένα ένα.
Λέτε, κύριε συνάδελφε, ότι µε την υπουργική απόφαση τιµωρούνται οι µικροί παραγωγοί. Μάλιστα. Δηλαδή; Γιατί τιµωρούνται και ποια είναι η τιµωρία; Ότι δεν µπορούν να πουλούν τα
προϊόντα τους στις λαϊκές αγορές, ότι δεν µπορούν να είναι δικαιούχοι του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης. Μάλιστα.
Μέχρι τώρα, πριν βγει η υπουργική απόφαση, οι µελισσοκόµοι
για να έχουν αυτά τα δικαιώµατα, έπρεπε να κατέχουν τουλάχιστον δέκα κυψέλες και να είναι εγγεγραµµένοι, να έχουν εν ισχύ
µελισσοκοµικό βιβλιάριο.
Με την υπουργική απόφαση τι γίνεται; Το δέκα γίνεται πέντε,
άρα προφανώς οι µικροί µελισσοκόµοι ευνοούνται και όσοι είχαν
εν ισχύ µελισσοκοµικό βιβλιάριο, από 1-1-2018 εγγράφονται αυτοµάτως στο Εθνικό Ηλεκτρονικό Μελισσοκοµικό Μητρώο. Άρα
ποια κεκτηµένα δικαιώµατα θίγονται, κύριε συνάδελφε; Τουναντίον, θα έλεγα ότι προσδιορίζονται τα δικαιώµατά τους. Ενισχύονται, δεν θίγονται.
Λέτε ότι είναι σε αντίθεση µε τον 852. Μα, πώς είναι σε αντίθεση µε τον 852, κύριε συνάδελφε; Πώς είναι σε αντίθεση; Κατ’
εφαρµογή του 852 για την υγιεινή των τροφίµων εκδόθηκε µία
υπουργική απόφαση, στις 24-1-2019, από την προηγούµενη κυβέρνηση, για την άµεση προµήθεια µικρών ποσοτήτων µελιού
από τον παραγωγό στον τελικό καταναλωτή. Ειδικότερα µε το
άρθρο 3 της απόφασης αυτής, λέει ότι πρέπει να διαθέτουν οι
µελισσοκόµοι ενεργό µελισσοκοµικό βιβλιάριο. Αυτό λοιπόν το
βιβλιάριο το βάζουµε µέσα αυτοµάτως στο Εθνικό Ηλεκτρονικό
Μελισσοκοµικό Μητρώο, όντες σε πλήρη συµφωνία µε τον κανονισµό και το προηγούµενο νοµοθετικό πλαίσιο.
Κύριε συνάδελφε, µε το Εθνικό Ηλεκτρονικό Μελισσοκοµικό
Μητρώο για πρώτη φορά οι µελισσοκόµοι µας δηλώνουν και υποχρεούνται να δηλώσουν όλες τις παραγόµενες ποσότητες, να
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δηλώνουν τους µεταποιητές στους οποίους τις παραδίδουν ή
µπορούν να το κάνουν απολύτως ψηφιακά, χωρίς να προσέρχονται στις οικείες ΔΑΟΚ, διεκολυνόµενοι και οι ίδιοι και ο κρατικός
µηχανισµός, όπως αντιλαµβάνεστε, στη σύγχρονη εποχή.
Το µελισσοκοµικό µητρώο είναι ο αναγκαίος κρίκος, το πρώτο
βήµα, κατ’ αναλογία του συστήµατος «ΑΡΤΕΜΙΣ», που θα εφαρµόσει το Υπουργείο µας σε συνεργασία µε το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης -αυτό έχει αρχίσει ήδη να δουλεύεται- προκειµένου να έχουµε και στο µελισσοκοµικό κλάδο ισοζύγια µελιού, για να ξέρουµε ότι το µέλι που φεύγει από την κυψέλη είναι
πλήρως καταγραφόµενο, αυτό που καταλήγει τελικά στον καταναλωτή, για λόγους δηµοσίου συµφέροντος, προστασίας της
υγείας των καταναλωτών και βεβαίως πάταξης των αθέµιτων
πρακτικών.
Αυτά τα ισοζύγια µελιού, κύριε συνάδελφε, είναι το αναγκαίο
βήµα για το ελληνικό σήµα στο µέλι, το οποίο ειρήσθω εν παρόδω θα αποτελεί κοµµάτι µιας οµπρέλας του ελληνικού σήµατος, που επίσης επικαιροποιούµε και διαµορφώνουµε.
Είπατε επίσης στην ερώτησή σας ότι «ποιος θα πληρώσει,
ποιος θα επωµιστεί το κόστος των εξονυχιστικών ελέγχων» που
έχουµε βάλει. Να συµφωνήσουµε κάτι σε αυτή την Αίθουσα; Θέλουµε ελέγχους για την τήρηση της νοµιµότητας; Θέλουµε ελέγχους για την τήρηση της ευταξίας; Είµαστε µε το πλευρό των
µελισσοκόµων και κάθε αυτοαπασχολούµενου ή επιχειρηµατία ο
οποίος είναι συνεπής και νόµιµος; Προφανώς και είµαστε. Άρα
το κόστος αυτό θα το επωµιστούν ο κρατικός µηχανισµός διά
των κρατικών του λειτουργών στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων
τους. Αυτά είναι αυτονόητα, κύριε συνάδελφε.
Έχετε κάνει πολλές ερωτήσεις.
Θα σας απαντήσω τώρα για τον περιορισµό των αφεσµών.
Τώρα βέβαια όσοι δεν είναι ειδικοί ενδεχοµένως δεν µας κατανοούν. Ο αφεσµός είναι ένας τρόπος πολλαπλασιασµού των µελισσιών. Μέχρι πρότινος, κύριε συνάδελφε, µέχρι την έκδοση
αυτής της υπουργικής απόφασης, την οποία µας καλείτε διά της
ερώτησης και από αυτό εδώ το Βήµα να την ανακαλέσουµε ως
Υπουργείο, δεν επιτρεπόταν να γίνει αύξηση του µελισσοκοµικού
κεφαλαίου διά των αφεσµών. Τι γινόταν στην πράξη; Επειδή οι
υπάλληλοι των ΔΑΟΚ, οι γεωπόνοι, ήξεραν ότι αυτό αποτελεί
έναν µελισσοκοµικό χειρισµό το επέτρεπαν κάποιοι στους µελισσοκόµους. Κάποιοι, όµως, δεν το επέτρεπαν. Ήταν δηλαδή στη
διακριτική ευχέρεια της ερµηνείας της διοίκησης. Έρχεται λοιπόν η πολιτεία, έρχεται η υπουργική απόφαση την οποία υπογράφω και λέει ότι είναι νόµιµος ο πολλαπλασιασµός µε τους
αφεσµούς.
Στον διάλογο, που επαναλαµβάνω έχουµε ανοικτό και θα
έχουµε ανοικτό και µε τη µελισσοκοµική κοινότητα, αν κριθεί ότι
αυτός ο αριθµός των αφεσµών είναι µικρός, είµαστε εδώ για να
τον βελτιστοποιήσουµε πάντα προς το συµφέρον των µελισσοκόµων και βεβαίως προς το δηµόσιο συµφέρον.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ολοκληρώστε, κυρία Υφυπουργέ.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ (Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε.
Δείτε τη µεγάλη εικόνα, κύριε συνάδελφε. Οι µελισσοκόµοι
µας υπέστησαν, όπως πολλοί κλάδοι του πρωτογενούς τοµέα και
όχι µόνο, τις συνέπειες της πανδηµικής κρίσης, υπέστησαν µία
απώλεια εισοδήµατος. Το γεγονός, κύριε συνάδελφε, ότι αυτός
ο παραγωγικός δυναµικός κλάδος ήταν αχαρτογράφητος δηµιούργησε πολλά προβλήµατα για την αντικειµενικοποίηση της ζηµιάς, της απώλειας εισοδήµατος που πραγµατικά υπέστησαν,
προκειµένου αυτή να τεκµηριωθεί και να δοθεί στην Ευρωπαϊκή
Επιτροπή για τα σχετικά κονδύλια µε το προσωρινό πλαίσιο κρατικών ενισχύσεων.
Χαρτογραφούµε, αντικειµενικοποιούµε, καθαρίζουµε έναν
κλάδο δυναµικό, τον οποίο τον έχουµε στην πρώτη γραµµή της
ατζέντας µας στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Προχωρούµε τώρα
σε τρεις επίκαιρες ερωτήσεις αρµοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στις οποίες θα απαντήσει ο κ. Γεώργιος Αµυράς.
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Θα ξεκινήσουµε µε τη δεύτερη µε αριθµό 837/4-6-2021 επίκαιρη ερώτηση πρώτου κύκλου του Βουλευτή Β1’ Βόρειου Τοµέα
Αθηνών του Κινήµατος Αλλαγής κ. Ανδρέα Λοβέρδου προς τον
Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, µε θέµα: «Υλοποίηση κυβερνητικού σχεδιασµού για την υπογειοποίηση των εναέριων καλωδίων του ΔΕΔΔΗΕ».
Κύριε Λοβέρδο, έχετε τον λόγο για την πρωτολογία σας.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Να µε συγχωρείτε, αλλά έχω πει εδώ και δύο µήνες ότι σε κάθε
παρέµβασή µου στη Βουλή πριν ξεκινήσω το θέµα µου θα κάνω
για είκοσι δευτερόλεπτα µια αναφορά στην ανάγκη να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες εξιχνίασης του τρόπου µε τον οποίο πέθανε ο πρώην Υπουργός και συνάδελφός µας επί πολλά-πολλά
χρόνια, ο Σήφης Βαλυράκης. Υπάρχουν µαρτυρίες ότι ο Σήφης
Βαλυράκης δολοφονήθηκε και η υπόθεση είναι ακόµα στο τριγύρισµα της προκαταρκτικής εξέτασης. Πρέπει τα πράγµατα
αυτά να φτάσουν στο τέλος.
Κύριε Υφυπουργέ, µετά τη «Μήδεια» και µετά τις διακηρύξεις
της Κυβέρνησης για την υπογειοποίηση των καλωδίων ανέλαβα
την ευθύνη απέναντι στην εκλογική µου περιφέρεια, αλλά και
απέναντι σε όσες γωνιές της χώρας έχουν πρόβληµα µε τα καλώδια της ΔΕΗ να ελέγχω την πορεία εφαρµογής των κυβερνητικών υποσχέσεων για την υπογειοποίηση των καλωδίων της
ΔΕΗ.
Ταυτόχρονα -οι εβδοµάδες πέρναγαν- προέκυψε και το πάρα
πολύ µεγάλο και επικίνδυνο τώρα το καλοκαίρι θέµα της µη αποκοµιδής των σπασµένων κλαδιών, που ήταν αποτέλεσµα εκείνης
της πάρα πολύ έντονης καταστροφής του Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου.
Κάναµε µε τον κ. Σκρέκα µία σχετική συζήτηση, κάναµε µαζί,
επίσης, µία σχετική συζήτηση και για τρίτη φορά φέρνω το θέµα
στη Βουλή και θα το φέρνω κάθε µήνα έως ότου ξεκαθαριστεί
πώς προχωρούν τα πράγµατα και σε ποιο σηµείο βρισκόµαστε.
Τελειώνω την οµιλία µου για να ακούσω την απάντησή σας και
στη δευτερολογία µου θα πω αυτά που έχω καταγράψει µέχρι
στιγµής. Δεν µιλάµε γενικά και αόριστα, όµως. Μιλάµε για το τι
έχει γίνει σε σχέση µε την εξάλειψη κάθε εστίας πυρκαγιάς από
σπασµένα και συγκεντρωµένα κλαδιά και µιλάµε, κυρίως, για το
δικό σας θέµα, για την υπογειοποίηση των καλωδίων έτσι όπως
την έχετε εξαγγείλει, µε τις προτεραιότητες, πρώτα απ’ όλα στις
περιοχές που είναι µεν πλούσιες σε πράσινο, αλλά είναι περιοχές
κατοικίας, στα δάση και, τελικά, στις περιοχές εκείνες που έχουν
τουριστικό, πολιτισµικό και φυσικό κάλλος.
Έχετε αναλάβει µία υποχρέωση το 1% των καλωδίων που πρέπει να υπογειοποιηθούν, να τα ξεκινήσετε ως έργο, όπως έχετε
πει, καλοκαίρι και, µάλιστα, πριν από το καλοκαίρι. Τώρα είµαστε
κατακαλόκαιρο και θέλω να µου πείτε πού ακριβώς βρισκόµαστε.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Καλώς.
Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ (Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Αγαπητέ κύριε συνάδελφε, κύριε Λοβέρδο, είστε ευπρόσδεκτος κάθε µήνα και κάθε εβδοµάδα να καταθέτετε ερωτήσεις και
να ασκείτε κοινοβουλευτικό έλεγχο για τα πολύ σοβαρά ζητήµατα της υπογειοποίησης των καλωδίων και του καθαρισµού των
δασών.
Στην τελευταία κοινοβουλευτική µας συνοµιλία εδώ πριν από
ένα µήνα περίπου, σας είχα πει και εγώ, αλλά και ο κ. Σκρέκας,
ο Υπουργός, σε επόµενη κοινοβουλευτική συνοµιλία µαζί σας,
ότι εντός του καλοκαιριού θα έχουν ξεκινήσει εντατικά οι εργασίες της υπογειοποίησης των εναέριων καλωδίων του ΔΕΔΔΗΕ.
Έρχοµαι, λοιπόν, κατευθείαν στα στοιχεία.
Ο ΔΕΔΔΗΕ έχει ήδη ξεκινήσει την εκτέλεση έργων ή πρόκειται
άµεσα, τις επόµενες ηµέρες, να ξεκινήσει, στις παρακάτω περιοχές της Αττικής: Θρακοµακεδόνες, Αχαρναί, Καµατερό, Χαϊδάρι,
Φυλή, Πετρούπολη, Ίλιον, Βύρωνα, στη Νέα Μάκρη, στην Πεντέλη και στον Ωρωπό. Αυτά ήδη γίνονται.
Μόλις ολοκληρωθούν, επίσης, οι αναγκαίες αδειοδοτήσεις
από τα κατά τόπους δασαρχεία και τις αποκεντρωµένες διοική-
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σεις και ικανοποιηθούν οι οικονοµικές προϋποθέσεις που έχουν
τεθεί στους δήµους, ξεκινούν άµεσα τα αντίστοιχα έργα υπογειοποίησης των εναερίων καλωδίων στις εξής περιοχές: Μάνδρα,
Μέγαρα, Παιανία, Κορωπί, Καισαριανή, Νίκαια και Γλυφάδα.
Άρα, όπως βλέπετε, επαληθεύεται αυτό που σας είχαµε πει ως
απάντηση -το Υπουργείο Περιβάλλοντος, δηλαδή- ότι εντός του
καλοκαιριού ξεκινούµε άµεσα, σύµφωνα µε τον κυβερνητικό µας
σχεδιασµό.
Από εκεί και πέρα, θέλω να προσθέσω τα εξής: Έως το 2025 θα
έχει υλοποιηθεί η υπογειοποίηση δύο χιλιάδων διακοσίων πενήντα
χιλιοµέτρων δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας και το 30% εξ αυτών
θα αφορά σε περιοχές της Αττικής. Για την επιλογή των περιοχών
έχει ήδη εκπονηθεί µελέτη, που περιέχει σαφή κριτήρια µε κυριότερα τις δασικές περιοχές και την πληθυσµιακή πυκνότητα.
Στη δευτερολογία µου θα σας µιλήσω για τον καθαρισµό
δασών µε συγκεκριµένα στοιχεία.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κύριε Λοβέρδο,
έχετε τον λόγο για τη δευτερολογία σας.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Κύριε Υφυπουργέ, ενηµερώνοµαι αρµοδίως πως σε ό,τι αφορά το ζήτηµα της µη αποκοµιδής των
σπασµένων κλαδιών, τα οποία που και που συγκεντρώνονται σε
ορισµένες περιοχές οι οποίες επλήγησαν από τη «Μήδεια», ότι
έχει γίνει µια δουλειά από τότε που µιλήσαµε ξανά εδώ -έχω και
οπτική επαφή µε το θέµα- αλλά εστίες παραµένουν στην Αυλίδα,
στον Ωρωπό, στην Ιπποκράτειο Πολιτεία, όπου αναφερθήκατε
πριν από λίγο. Και στη Νέα Ερυθραία, επίσης, στον δήµο στον
οποίο κατοικώ εγώ, βλέπουµε σποραδικά -όχι όπως τα βλέπαµεκάποια υπόλοιπα του προβλήµατος.
Άρα εξάλειψη προβλήµατος δεν υπάρχει, ενώ έχουµε µπει σε
θερινή περίοδο και είχαµε µία καταστροφική πυρκαγιά πριν από
λίγες µέρες. Άρα, όταν θα ξαναέρθουµε εδώ µε το καλό, να είµαστε καλά, τον Ιούλιο, θα πρέπει να µιλήσουµε για πλήρη εξάλειψη του φαινοµένου, ειδάλλως εστίες κινδύνου θα υπάρχουν
παντού στις περιοχές που προανέφερα αλλά και αλλού στην Αττική.
Πάµε τώρα στην υπογειοποίηση. Άκυρο το ότι θα έµπαινε
µπουλντόζα πριν από το καλοκαίρι. Εσείς το είχατε πει. Δεν το
είπα εγώ. Έχω τα Πρακτικά εδώ. Άκυρο! Πάµε τώρα για το καλοκαίρι. Άκουσα µία φράση που µε κάνει να υποπτεύοµαι στα χρόνια που έχω στην πολιτική, «ξεκινούν άµεσα». Αυτό είναι δολοφονικό!
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ (Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας): Είπα ξεκίνησαν.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ: Θα µου πείτε πού ξεκίνησαν, τι χρονοδιάγραµµα υπάρχει και πού ξεκινούν άµεσα και τι σηµαίνει το
άµεσα.
Εγώ στα ελληνικά, άµα θέλω να πω για κάτι που θα γίνει αύριο,
λέω ότι ξεκινάει αµέσως. Το άµεσα σηµαίνει δίχως άλλη µεσολάβηση. Δεν ξέρω τι από τα δύο εννοείτε. Αλλά καλό είναι η
Βουλή να µάθει τι ακριβώς εσείς εννοείτε.
Και επίσης µας ενδιαφέρει πάρα πολύ το κόστος του έργου.
Γιατί έχουµε ακούσει και έχουµε διαβάσει ότι το συνολικό κόστος
του έργου είναι 18,5 δισεκατοµµύρια. Είναι τεράστια δαπάνη,
πρέπει να επεκταθεί µέσα σε µία δεκαετία για να καλυφθεί. Και
εσείς την προηγούµενη φορά εδώ πέρα είπατε –γιατί διάβασα
την οµιλία σας- για 3,5 δισεκατοµµύρια. Η διαφορά ανάµεσα σε
αυτά που λέει ο αρµόδιος Υπουργός και σε αυτά που γράφονται
είναι πάρα πολύ µεγάλη. Άρα πρέπει να ξέρουµε ποιο είναι το
συνολικό κόστος.
Και είχατε πει επίσης ότι όποιο και να είναι, είναι ενταγµένο
στο Ταµείο Ανάκαµψης. Θέλω να µας πείτε λοιπόν επειδή τα
πράγµατα περί το Ταµείο Ανάκαµψης προχωρούν, εάν πράγµατι
εντάχθηκε και ποιο έργο είναι αυτό.
Τέλος, σας είπα ότι δανείστηκα από τον κ. Στέφανο Μάνο µια
µελέτη που έχει κάνει εδώ και καιρό. Λέει ότι εάν είναι να αρχίσουµε το σκάψιµο, ας σκάψουµε για όλες τις υπηρεσίες που
προϋποθέτουν σκάψιµο για να περάσουν κάτι. Και κυρίως για τις
ίνες που είναι απαραίτητες για την περίοδο της τέταρτης βιοµηχανικής επανάστασης. Αυτό απ’ ότι βλέπω δεν σας έχει απασχολήσει.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Εγώ όµως δεν είµαι µαξιµαλιστής. Ξέρω ότι ο εχθρός του
καλού είναι το καλύτερο. Προσπαθώ να καταλάβω εάν αυτά τα
οποία έχετε υποσχεθεί, πραγµατικά τα προχωράτε. Και για να είµαστε και οι δύο σαφείς απέναντι σε αυτούς που µας ακούν,
θέλω να µου πείτε για ό,τι ξεκίνησε σε τι στάδιο βρισκόµαστε,
για ό,τι είναι να ξεκινήσει άµεσα, τι ακριβώς εννοείτε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Τον λόγο έχει ο κ.
Αµυράς για τη δευτερολογία του.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ (Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Αγαπητέ, κύριε Λοβέρδε, πρέπει να σας πω ότι ανησυχούµε
καθηµερινά για την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών, όπως νοµίζω
όλοι και σε αυτή την Αίθουσα και εκτός. Δασικές πυρκαγιές συνέβαιναν, συµβαίνουν και δυστυχώς θα συµβαίνουν εξαιτίας κυρίως δύο παραγόντων. Το πρώτο είναι η κλιµατική κρίση. Εγώ
προτιµάω να την λέω κλιµατική κρίση και όχι κλιµατική αλλαγή,
δεδοµένου ότι ζούµε περιόδους εκτεταµένης ξηρασίας, έλλειψης
βροχής και εξ αυτού του λόγου συσσώρευσης καύσιµης ύλης
στα δάση και τις δασικές περιοχές.
Ο δεύτερος παράγοντας βέβαια είναι ανθρώπινος και είναι κυρίως η αµέλεια. Γι’ αυτό λοιπόν κάνω άλλη µία φορά έκκληση και
εγώ από το Υπουργείο Περιβάλλοντος προς τους πολίτες να
είναι πολύ προσεκτικοί, να µην ανάβουν φωτιές, να καταλάβουν
και να αντιληφθούν ότι το άναµµα φωτιάς σε αυτή την περίοδο
και µέχρι τον Οκτώβριο απαγορεύεται. Αλλά δεν είναι θέµα απαγόρευσης, είναι θέµα απλής λογικής. Δεν µπορούν κάποιοι άνθρωποι µε αυτή την περίφηµη αµέλεια να πηγαίνουν να καίνε
ξερόκλαδα, τα αγριόχορτά τους και να έχουµε τα δυσάρεστα
αποτελέσµατα.
Άρα λοιπόν η ανησυχία µας είναι µεγάλη. Δεν σταµατάει, δεν
εφησυχάζουµε και δίνουµε το βάρος στην πρόληψη.
Είπατε λοιπόν -και χαίροµαι που το αναγνωρίζετε- πως πράγµατι από την τελευταία φορά που µιλήσαµε σε σχέση µε το µάζεµα των συσσωρευµένων κλαδιών και πεσµένων ξερών χόρτων
και κορµών έχει γίνει δουλειά. Έχει γίνει δουλειά γιατί έχουµε κινητοποιήσει άπαντες, αποκεντρωµένες διοικήσεις, δήµους, δασαρχεία. Και έχουµε κινηθεί γρήγορα µε πολλαπλούς τρόπους,
διότι αυτή είναι η δουλειά µας. Δεν σας το λέω αυτό για να πούµε
ότι επαιρόµεθα για αυτό. Είναι η δουλειά µας και εργαζόµαστε
σκληρά για να πετύχουµε το σηµείο κλειδί όσο αφορά τις δασικές πυρκαγιές, δηλαδή, την πρόληψη.
Για παράδειγµα, µε όλες τις αποκεντρωµένες διοικήσεις έχουµε επικοινωνήσει εδώ και καιρό, εδώ και έναν µήνα. Και πλέον
οι περισσότερες εκεί που υπάρχει θέµα έχουν κινητοποιήσει τα
δασαρχεία τους να βγάλουν τις µελέτες των καθαρισµών, γιατί
εµείς τους δώσαµε τα χρήµατα. Και ήδη µπαίνουν µέσα συνεργία
και καθαρίζουν. Για παράδειγµα, σας αναφέρω πιστώσεις περίπου 80.000 ευρώ που δώσαµε στο Δασαρχείο Θεσσαλονίκης και
στην Αποκεντρωµένη Διοίκηση Μακεδονίας και Θράκης, η οποία
προχώρησε στον θρυµµατισµό και την αποµάκρυνση και αντιπυρικά έργα προστασίας του Σέιχ Σου στη Θεσσαλονίκη.
Μου αναφέρατε την Αυλίδα, τη Νέα Ερυθραία και Ωρωπό. Κατ’
αρχάς για τον Ωρωπό, πρέπει να σας πω ότι στην Ιπποκράτειο
Πολιτεία εδώ και τρεις εβδοµάδες γίνονται τα έργα καθαρισµού
και αντιπυρικής προστασίας. Είχαµε πάει µε τον κ. Χαρδαλιά, τον
Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας, τα είδαµε µε τα µάτια µας
και έχουµε συνεχώς επικοινωνία εκεί και µε το δασαρχείο και µε
τον δήµο.
Για την Αυλίδα θα το δω. Δεν γνωρίζω για την Αυλίδα εάν
έχουν προχωρήσει ή όχι. Θα επικοινωνήσω και µε την αποκεντρωµένη διοίκηση και µε το δασαρχείο της και µε τον δήµο. Αν,
ως γνωστόν, το δάσος ανήκει µέσα στα όρια του δήµου ο δήµος
είναι υπεύθυνος για τον καθαρισµό. Θα δω για ποιο σηµείο της
Αυλίδας µιλάτε και θα σας απαντήσω.
Αλλά υπάρχουν αυτή την στιγµή που µιλάµε συνεργεία, εργολάβοι και δασικοί συνεταιρισµοί που καθαρίζουν δάση και περιαστικές περιοχές µε δασική έκταση σε έντεκα δήµους και δεκαοκτώ περιοχές κατ’ αρχάς για την Αττική, δηλαδή από την Ιπποκράτειο που µιλήσαµε µόλις στον Ωρωπό έως τα Περιστέρια της
Σαλαµίνας. Γίνεται δουλειά. Εµείς ποτέ δεν θα πούµε ότι έγινε η
καλύτερη δουλειά του κόσµου και είµαστε ικανοποιηµένοι, σε
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καµµιά περίπτωση. Εµείς πάντα θα θέλουµε το περισσότερο και
πάντα θα πιέζουµε δηµάρχους, αποκεντρωµένες διοικήσεις, περιφέρειες και δήµους να κάνουν τη δουλειά αυτή που τους αναλογεί.
Εµείς τους χρηµατοδοτούµε, φτιάχνουµε τις µελέτες και διαρκώς τους πιέζουµε. Σας έχω πει εγώ ότι από τη δική θέση και από
το δικό µου χαρτοφυλάκιο έχω στείλει τρεις φορές επιστολές
εδώ και ενάµιση µήνα όχι τώρα σε όλους τους δήµους της χώρας
και στους τριακόσιους τριάντα δύο για να κινητοποιηθούν να
τους πω πού θα βρουν τα χρήµατα, τους εξηγώ πού θα βρουν
τα χρήµατα.
Εµείς ειδικά στο Υπουργείο Περιβάλλοντος επίσης για πρώτη
φορά πετύχαµε την απόλυτη κινητοποίηση των 80 εκατοµµυρίων
ευρώ του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης για αντιπυρική
προστασία και πρόληψη. Έχουν ήδη εγκριθεί εβδοµήντα πέντε
πράξεις. Δήµοι, ιδιώτες και άλλοι φορείς έχουν ήδη προχωρήσει
σε καθαρισµούς και προχωράνε. Είναι ένα πρόγραµµα το οποίο
κινητοποιήθηκε πάρα πολύ γρήγορα διότι αντιλαµβανόµασταν
τη σηµασία της πρόληψης.
Πρέπει να πω και κάτι ακόµα. Ήταν εδώ νωρίτερα και ο Υπουργός Μεταφορών και Υποδοµών, ο κ. Καραµανλής, που µίλησε για
τα αντιπληµµυρικά έργα. Και εµείς από τη δική µας πλευρά
έχουµε χρηµατοδοτήσει. Αυτή τη στιγµή που µιλάµε γίνονται αντιπληµµυρικά έργα σε δεκαπέντε περιοχές σε όλη την Ελλάδα.
Όπως επίσης έχουµε δώσει και 32 εκατοµµύρια για αποκατάσταση δασών και δασικών περιοχών.
Αλλά δεν εφησυχάζουµε, ανησυχούµε. Διαρκώς είµαστε στο
πόδι, διαρκώς κινητοποιούµε τους πάντες. Και κάνουµε έκκληση
για άλλη µια φορά προς τους πολίτες, προς τους περιφερειάρχες, προς τους δηµάρχους να είστε όλοι σε εγρήγορση. Η πρόληψη είναι το κλειδί. Αυτά σε σχέση µε την αποµάκρυνση της
δασικής καύσιµης ύλης από τα δάση.
Τώρα σε σχέση µε την υπογειοποίηση των καλωδίων σας είπα,
κύριε Λοβέρδε, πού έχουν ξεκινήσει. Έχουν ξεκινήσει σε Θρακοµακεδόνες, Αχαρνές, Καµατερό, Χαϊδάρι, Φυλή, Πετρούπολη,
Ίλιον, Βύρωνα, Νέα Μάκρη, Πεντέλη και σε τµήµα του Ωρωπού.
Και θα ξεκινήσουν, δηλαδή αυτό που λέτε, και αλλού. Και τι σηµαίνει θα ξεκινήσουν; Δεν είναι κάτι αόριστο. Πρέπει να ολοκληρωθούν και ολοκληρώνονται οι αδειοδοτήσεις. Διότι τα πάντα
γίνονται µε αναγκαίες αδειοδοτήσεις και από τα δασαρχεία και
από τους δήµους οι οποίοι έχουν θέσει οικονοµικές προϋποθέσεις.
Εκεί λοιπόν που θα ξεκινήσουν διότι φτάνουµε στο τέλος αυτών των αδειδοτήσεων είναι η Μάνδρα, τα Μέγαρα, η Παιανία,
το Κορωπί, η Καισαριανή, η Νίκαια, η Γλυφάδα.
Θα είµαστε εδώ στη διάθεσή σας στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου να σας απαντήσουµε και τον επόµενο µήνα για
τα δύο αυτά θέµατα. Όσον αφορά στην Αυλίδα θα το ψάξω και
θα σας το πω.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ευχαριστούµε τον
κύριο Υπουργό.
Έχω την τιµή να ανακοινώσω στο Σώµα ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης διαβίβασε στη Βουλή σύµφωνα µε το άρθρο 86 του Συντάγµατος και τον ν.3126/2003 «Ποινική ευθύνη των Υπουργών»,
όπως ισχύουν, την 10-6-2021 ποινική δικογραφία που αφορά
στον Υπουργό Υγείας Βασίλειο Κικίλια.
Συνεχίζουµε µε την έκτη επίκαιρη ερώτηση του δεύτερου κύκλου µε αριθµό 845/7-6-2021 του Βουλευτή Β2’ Δυτικού Τοµέα
Αθηνών του ΜέΡΑ25 κ. Κρίτωνα - Ηλία Αρσένη προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, µε θέµα: «Όλυµπος: η κυβέρνηση εξετάζει την εγκατάσταση βιοµηχανικών αιολικών σταθµών».
Τον λόγο έχει ο κ. Ασένης.
ΚΡΙΤΩΝ - ΗΛΙΑΣ ΑΡΣΕΝΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, ήταν µοιραίο ότι το θράσος θα έφτανε µέχρι
τον Όλυµπο!
Αφού σχεδιάζετε πλέον στα Ζαγοροχώρια, στην Τύµφη, στην
Τσούκα Ρόσσα, στη Δαδιά, στο Δέλτα του Έβρου, στο Λειβαδίτη
και στο Παρθένο Δάσος. Δεν υπάρχει εµβληµατικός χώρος για
τη φύση στην Ελλάδα που να µην έχουν δροµολογηθεί ανεµο-
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γεννήτριες. Και τώρα βέβαια φτάσαµε και στον Όλυµπο.
Μέσα σε δασικές εκτάσεις, κοντά στα χωριά Καρυά και Καλλιπεύκη, στα νότια του εθνικού δρυµού, στους βόρειους πρόποδες
του κάτω Ολύµπου, στη θέση Τούµπα Ελασσόνας, ενάµισι τετραγωνικό χιλιόµετρο από τη «NATURA» και ΖΕΠ κάτω Όλυµπος
όρος Γκονταµάνι και κοιλάδα Ροδιάς έχει ξεκινήσει η αξιολόγηση
για ανεµογεννήτριες.
Και µάλιστα όλα αυτά στον Όλυµπο που έχει αναδειχθεί ως
ένα από τα έξι βουνά και τόπους της Ελλάδας που είναι παγκόσµιας σηµασίας η προστασία του, όχι µόνο για την ευρωπαϊκή
νοµοθεσία και το δίκτυο «NATURA», αλλά και επειδή έχουµε
πλέον τις αποδείξεις, µετά και τη µελέτη του Πανεπιστηµίου
Ιωαννίνων, ότι φιλοξενούν περιοχές χωρίς δρόµους άνω των πενήντα τετραγωνικών χιλιοµέτρων. Και είναι, όπως έχουµε συζητήσει ξανά και ξανά, ο Όλυµπος, η Τύµφη στα Ζαγοροχώρια, ο
Σµόλικας, ο Σάος στη Σαµοθράκη, ο Ταΰγετος και τα Λευκά Όρη.
Αυτές οι έξι περιοχές. Κι εσείς πάτε στον εµβληµατικό Όλυµπο
και ανοίγετε αυτή τη στιγµή τη συζήτηση για τα αιολικά.
Ο προκάτοχός σας ο κ. Οικονόµου είχε δεσµευθεί από αυτό
εδώ το Βήµα ότι θα προστατεύσει τις περιοχές χωρίς δρόµους.
Εσείς ήρθατε -γιατί έκανα και µια επαναληπτική ερώτηση, για να
δω αν ισχύει η συνέχεια της δέσµευσης- και την πήρατε πίσω.
Σας καλώ να δεσµευθείτε εκ µέρους της Κυβέρνησης ότι θα
προστατευθούν οι περιοχές χωρίς δρόµους, αυτά τα έξι βουνά
άνω των πενήντα τετραγωνικών χιλιοµέτρων αλλά και οι υπόλοιπες, που είναι επίσης πολύ σηµαντικές και είναι, αν δεν κάνω
λάθος, πάνω από χίλιες εκατό περιοχές τέτοιες στην Ελλάδα από
ένα τετραγωνικό χιλιόµετρο και πάνω χωρίς δρόµους.
Και στο πλαίσιο αυτό βέβαια να µην προχωρήσει καν η συζήτηση, να απορρίψετε το έργο για τα αιολικά στον Όλυµπο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κύριε Υπουργέ,
έχετε τον λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ (Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας): Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε συνάδελφε, για µια ακόµη φορά θα σας παρακαλέσω να
µας πείτε την άποψή σας για τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας.
Θέλετε καθαρή ενέργεια; Θέλετε ΑΠΕ; Θέλετε ή δεν θέλετε;
Τόσες φορές σας έχω ζητήσει εδώ µέσα να επικροτήσετε ένα
έργο ανανεώσιµων πηγών ενέργειας στην Ελλάδα. Επικροτείστε
µου ένα. Δεν υπάρχει ούτε ένα;
Το λέω γιατί σε όσους κοινοβουλευτικούς διαλόγους κάνουµε
µονίµως λέτε «όχι» σε όλα και ιδιαίτερα στο ζήτηµα της «πράσινης» µετάβασης της οικονοµίας µας, της απολιγνιτοποίησής της,
της αποανθρακοποίησής της και της µετάβασης ιδιαίτερα των
τοπικών κοινωνιών σε «πράσινα» αναπτυξιακά µοντέλα.
Εµείς έχουµε αποφασίσει και θέλουµε τις ανανεώσιµες πηγές
ενέργειας, θέλουµε να αξιοποιούµε και τον αέρα και το κύµα και
τον ήλιο και την γεωθερµία.
Πάνω απ’ όλα, οφείλω να σας διαβεβαιώσω για άλλη µια φορά
ότι αυτή η «πράσινη» µετάβαση της χώρας, δηλαδή από τον λιγνίτη στον αέρα, στη γεωθερµία, στο κύµα και στον ήλιο, γίνεται
µε απόλυτο σεβασµό στο Σύνταγµα, τους νόµους, τη βιοποικιλότητα και την προστασία του περιβάλλοντος.
Με ρωτάτε για τις Περιοχές Άνευ Δρόµων, τις ΠΑΔ. Χαίροµαι
που αναγνωρίζετε ότι η καπιταλιστική Αµερική κάτι έχει κάνει
καλό και µας προτείνετε και εµείς να το υιοθετήσουµε. Αν και δεν
χρειάζεται να µας το προτείνετε, γιατί εµείς ήδη το µελετάµε και
ξέρουµε τι θα κάνουµε.
Οι ΠΑΔ, οι Περιοχές Άνευ Δρόµων δηλαδή, ξεκίνησαν το 2001
στις Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής. Ο κανόνας ήταν, όπως ονοµάστηκε, the roadless rule, και θεσµοθετήθηκε σε οµοσπονδιακό
επίπεδο, κάποιες πολιτείες προσπάθησαν να το πετάξουν από
πάνω τους, αλλά το Οµοσπονδιακό Δικαστήριο τελικά άφησε τις
ΠΑΔ στη θέση τους στην καπιταλιστική Αµερική.
Πάµε, λοιπόν, τώρα στην ελληνική περίπτωση. Όντως η Ελλάδα έχει µπροστά της µια ευκαιρία να θεσµοθετήσει και να προστατεύσει κάποιες µεγάλες περιοχές οι οποίες δεν χαρακώνονται από δρόµους.
Το οδικό δίκτυο της Ελλάδας, κύριε Πρόεδρε, είναι µεγαλύτερο των τριακοσίων εξήντα επτά χιλιάδων χιλιοµέτρων και χωρίζουν αυτοί οι δρόµοι την επικράτεια της ελληνικής γης σε
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τέσσερις χιλιάδες εξακόσια πενήντα εννέα κοµµάτια.
Η πιθανότητα να βρισκόµαστε σε απόσταση µεγαλύτερη του
ενός χιλιοµέτρου από κάποιον δρόµο, από όπου και αν βρισκόµαστε στην Ελλάδα, είναι περίπου στο 6%. Το ξέρουµε, το αναγνωρίζουµε και δουλεύουµε και σύντοµα θα έχετε την ευκαιρία
κι εσείς να µας πείτε την άποψή σας για τις αποφάσεις και τις κινήσεις της Κυβέρνησής µας, σε σχέση µε την αποτροπή του κατακερµατισµού της γης και ιδιαίτερα για τα βουνά που αναφέρατε.
Έρχοµαι, όµως, στο Όλυµπο. Ο Όλυµπος δεν έχει ανάγκη να
µπει σε καθεστώς ΠΑΔ, Περιοχής Άνευ Δρόµου, διότι έχουµε
ήδη έτοιµο και βρίσκεται στο Συµβούλιο της Επικρατείας το προεδρικό διάταγµα της απόλυτης προστασίας του.
Το προεδρικό διάταγµα εστάλη στο ΣτΕ και το ΣτΕ την 1η Δεκεµβρίου που µας πέρασε µας έστειλε το σχέδιο του προεδρικού
διατάγµατος, κύριε Πρόεδρε, µε θετικότατες παρατηρήσεις και
κάποιες προτάσεις για αλλαγές. Αυτές τις προτάσεις του Συµβουλίου της Επικρατείας οι υπηρεσίες µε την καθοδήγηση βεβαίως της ηγεσίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος ενσωµάτωσαν στο νέο σχέδιο του προεδρικού διατάγµατος και το ξαναστείλαµε στο ΣτΕ για έλεγχο.
Άρα είναι θέµα λίγων εβδοµάδων, κύριε Πρόεδρε, ο Όλυµπος
να τεθεί σε καθεστώς της απόλυτης εξαιρετικής προστασίας.
Υπάρχει, όµως, και κάτι ακόµη, αν µου επιτρέπετε, κύριε Πρόεδρε.
Εµείς µε το Υπουργείο Πολιτισµού και τον Οργανισµό για το
Φυσικό Περιβάλλον και την Κλιµατική Αλλαγή τον ΟΦΥΠΕΚΑ ενώνουµε δυνάµεις και δηµιουργούµε φάκελο υποψηφιότητας του
Ολύµπου για τη συµπερίληψή του στον κατάλογο µε τα µνηµεία
παγκόσµια κληρονοµιάς της UNESCO.
Αυτό ελπίζω κάτι να σας λέει. Και όσον αφορά το χρονοδιάγραµµα, τον Σεπτέµβριο του 2022 θα σταλεί ο φάκελος πλήρως
εµπεριστατωµένος προς την UNESCO, η οποία θα απαντήσει τον
Ιανουάριο του 2023. Βλέπετε, λοιπόν, πώς κινούµαστε.
Πρώτον, τις επόµενες εβδοµάδες έχουµε το προεδρικό διάταγµα για την απόλυτη προστασία του Ολύµπου και δεύτερον,
προχωράµε και για την ανάδειξή του και τον σεβασµό του φυσικού του τοπίου µε τη συµπερίληψή του στον κατάλογο των µνηµείων παγκόσµιας κληρονοµιάς της UNESCO.
Γι’ αυτά που µε ρωτάτε για τα αιολικά, θα σας απαντήσω στη
δευτερολογία µου.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Καλύτερα, κύριε
Υπουργέ.
Κύριε Αρσένη, έχετε τον λόγο για τη δευτερολογία σας.
ΚΡΙΤΩΝ - ΗΛΙΑΣ ΑΡΣΕΝΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υφυπουργέ, βλέπω µια αλλαγή στον τρόπο που εκφράζεστε για τις περιοχές άνευ δρόµων. Βέβαια έχετε δεσµευτεί και
για άλλα πράγµατα ως Κυβέρνηση τα οποία δεν τα είδαµε ποτέ:
Για ένα χωροταξικό των ΑΠΕ, είχε πει ο κ. Μητσοτάκης ότι θα
απαγορευθούν τα αιολικά πάνω από τα χίλια µέτρα, αλλά τίποτα
από αυτά δεν έχει υλοποιηθεί ενάµιση χρόνο µετά. Απλά το ανακοινώνετε ξανά και ξανά.
Όσον αφορά για το ποια έργα ΑΠΕ επικροτώ, επειδή έχω εγκαταστήσει στο σπίτι µου κι έχω ζήσει σε αυτόνοµο ενεργειακά
σπίτι, επειδή όλα αυτά για εµένα δεν είναι θεωρία, αλλά τα έχω
βιώσει και αποτελεί βίωµά µου, αφήστε το καλύτερα. Να σας πω,
όµως, τι πρέπει να κάνετε αυτή τη στιγµή.
Αυτή τη στιγµή πρέπει να σταµατήσετε οποιαδήποτε νέα ανεµογεννήτρια, να τελειώνουµε µε αυτό το καθεστώς αδειοδότησης, να πάτε να χρησιµοποιήσετε τα χρήµατα του Ταµείου
Ανάκαµψης για να κάνετε ένα «Εξοικονοµώ κατ’ οίκον» για όλες
τις κατοικίες και για όλα τα νοικοκυριά, µε εγκατάσταση φωτοβολταϊκών στέγης σε όλες τις ταράτσες και τα νοικοκυριά, όπως
µας λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση, το 2019 στη µελέτη της. Και όχι
θα έχουµε εγκατεστηµένη ισχύ 13%, όπως έχουµε σήµερα, µε
τις ανεµογεννήτριες στους πιο ανέγγιχτους τόπους, αλλά 33%
της καταναλούµενης ενέργειας θα παράγουµε, µε βάση τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Δεν το θέλετε, γιατί τα χρήµατα θα πάνε στα νοικοκυριά. Θέλετε να τα δίνετε στους πέντε εργολάβους των αιολικών και ας

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ισοπεδώσουν τον τελευταίο οικότοπο, την τελευταία «NATURA»,
την τελευταία προστατευόµενη περιοχή. Οπότε, αφήστε αυτό το
θέµα.
Δεν µπορώ να καταλάβω ακριβώς τι εννοείτε, λέγοντας ότι ο
Όλυµπος δεν χρειάζεται προστασία των περιοχών χωρίς δρόµους.
Κατ’ αρχάς, να θυµίσω ότι το προεδρικό διάταγµα της προστασίας του Ολύµπου δεν θα υπήρχε µε βάση το νόµο Χατζηδάκη. Ήταν η δική µου, η δική µας καταγγελία εδώ πέρα που
υποχρέωσε την Κυβέρνηση να φέρει τροπολογία, ώστε να µην
καταργηθεί αυτό το προεδρικό διάταγµα. Επειδή αναλάβατε
µετά σε αυτή τη θέση, σας το θυµίζω. Οπότε, χαιρόµαστε να το
βλέπουµε να προχωρά, γιατί εµείς το σώσαµε.
Όσον αφορά τη διπλή προστασία, δεν δεσµευτήκατε ακριβώς
εάν θα προστατεύσετε τις περιοχές χωρίς δρόµους. Ο κ. Οικονόµου είχε δεσµευτεί, εσείς το ανατρέψατε. Τώρα µιλάτε θετικά,
αλλά δεν άκουσα σαφή δέσµευση. Θα δούµε, είπατε.
Άκουσα σαφή δέσµευση, όµως, ότι ο Όλυµπος δεν χρειάζεται
τέτοια προστασία. Θέλετε να πείτε ότι όταν η Ευρωπαϊκή Ένωση
κηρύσσει µια περιοχή «NATURA» και ταυτόχρονα θεωρεί την ίδια
περιοχή ειδική «NATURA» για τα πουλιά παρανοµεί; Είναι αυθαίρετο να προστατεύεις για διαφορετικούς λόγους έναν τόπο;
Θα θέλαµε να είστε πιο σαφής. Θα προστατευτεί ο Όλυµπος
ως περιοχή χωρίς δρόµους; Και αυτό τι σηµαίνει για τα συγκεκριµένα αιολικά; Θα επιτρέψετε αιολικά στον Όλυµπο, ενάµισι χιλιόµετρο από την προστατευόµενη περιοχή για την ορνιθοπανίδα;
Να είστε σαφής. Τι θα κάνετε τελικά µε τις ΠΑΔ; Γιατί υποσχέσεις έχουµε ακούσει και για όλα τα άλλα ζητήµατα, όπως για το
χωροταξικό των ΑΠΕ που παραβιάζετε διαρκώς.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Θα κλείσω, κύριε Πρόεδρε, µε αυτό. Μας λέτε ότι τηρείτε τους
νόµους. Είστε στον προθάλαµο του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για
την παραβίαση της περιβαλλοντικής αξιολόγησης. Δεν κάνετε
δέουσα εκτίµηση. Για τα αιολικά στις «NATURA» παραβιάζετε
διπλά το χωροταξικό των ΑΠΕ. Όσον αφορά στην Εύβοια για τη
φέρουσα ικανότητα, µετά και τα ψέµατα του Υπουργού στην Αίθουσα, ανακαλέσατε και βρήκατε άλλη δικαιολογία γιατί το παραβιάζετε. Στα Κύθηρα έχει δώσει η ΡΑΕ άδεια παραγωγής µέσα
στη ζώνη αποκλεισµού για παραδοσιακούς οικισµούς και αρχαιολογικούς χώρους. Τώρα, σε δύο µήνες µας είπατε ότι θεσµοθετείται το σχέδιο για την αρκούδα και στη ζώνη αποκλεισµού
για την αρκούδα βάζετε ανεµογεννήτριες στο Νυµφαίο. Τι άλλο
θα κάνετε, για να παραβιάσετε ευρωπαϊκή και εθνική νοµοθεσία
µε κάθε τρόπο;
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει επανειληµµένα το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ολοκληρώστε, παρακαλώ.
ΚΡΙΤΩΝ - ΗΛΙΑΣ ΑΡΣΕΝΗΣ: Να είστε σαφής τι θα κάνετε για
τις περιοχές χωρίς δρόµους. Όχι άλλες κούφιες υποσχέσεις!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κύριε Αµυρά, έχετε
τον λόγο για τη δευτερολογία σας.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ (Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Όχι απλώς σαφής, αλλά σαφέστατος ήµουν σε αυτά που σας
είπα. Οπότε, θα έλεγα και εγώ, εσείς να είστε περισσότερο ανοικτός σε αυτά που ακούτε, διότι µας επαναλαµβάνετε τα ίδια και
τα ίδια, λες και δεν ακούσατε καµµία απάντηση εσείς που ρωτάτε.
Εν πάση περιπτώσει, µου λέτε για τις ΠΑΔ. Εµείς, λέει, αλλάξαµε άποψη για τις ΠΑΔ; Ποιος σας το λέει αυτό; Είστε εσείς νεότερος εδώ στο Κοινοβούλιο και δεν έχετε εικόνα. Από το 2015,
εδώ και έξι-επτά χρόνια, µιλάω για τις ΠΑΔ. Έχω καταθέσει κοινοβουλευτικές ερωτήσεις, έχω καταθέσει κοινοβουλευτικές προτάσεις στις επιτροπές που συµµετείχα, Περιβάλλοντος, Παραγωγής και Εµπορίου. Τι είναι αυτά που λέτε, ότι άλλαξα εγώ άποψη
για τις ΠΑΔ; Ίσα-ίσα, την άποψή µου τώρα έχω τη δυνατότητα,
µε καλύτερες προϋποθέσεις, να την προωθήσω, όχι ως µία προσωπική άποψη, αλλά ως µία πολιτική θέση που έχει µεγάλη ση-

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΜΒ’ - 11 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021

µασία για την προστασία της βιοποικιλότητας.
Αναφερθήκατε βεβαίως στο Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων και την
επιστηµονική δουλειά που έχει γίνει. Σας πληροφορώ ότι το προηγούµενο Σαββατοκύριακο ήµουν µε την καθηγήτρια, την κ.
Κατή, στο Πάπιγκο και συζητούσαµε κάτω από την Τύµφη και την
Αστράκα και τους πύργους του Πάπιγκου αυτό το ζήτηµα. Βεβαίως και έχουµε λάβει υπ’ όψιν και τις έρευνές της και την επιστηµονική της δουλειά και τη θεωρούµε εξαιρετικά σηµαντική.
Σας ρώτησα πολλές φορές: Θέλετε ΑΠΕ ή δεν θέλετε; Και είπατε, καµµία νέα ανεµογεννήτρια να µη γίνει. Μάλιστα. Το κρατώ
αυτό.
Λέτε για τις περιοχές «NATURA» και, έτσι όπως τα λέτε, αν κάποιος άκουγε, θα νόµιζε ότι στις περιοχές «NATURA» δεν µπορείς ούτε να περπατήσεις ούτε να ακουµπήσεις το ακροδάχτυλό
σου.
Οι περιοχές «NATURA» έχουν µια ζωνοποίηση. Ανάλογα µε το
οικολογικό ενδιαφέρον του πυρήνα ή του εξωτερικού χώρου του
πυρήνα, υπάρχει η δυνατότητα για αδειοδότηση µε σκληρούς
περιβαλλοντικούς όρους διαφόρων χρήσεων.
Θα φέρω τη Λαυρεωτική για παράδειγµα. Αν πάτε µια βόλτα
στο Σούνιο, θα περάσετε µέσα από τον Εθνικό Δρυµό. Ο δρόµος
θα σας φτάσει µέχρι το Σούνιο. Επιτρέπεται αυτή η χρήση. Όµως, όλα γίνονται βάσει της νοµοθεσίας, των ελέγχων, των αυστηρών ελέγχων από τις υπηρεσίες και, εν πάση περιπτώσει,
καλό είναι να καταλαβαίνουµε ότι υπάρχουν νόµοι, υπάρχει Σύνταγµα και αυτούς πρέπει να τηρούµε.
Για αυτό, λοιπόν, σας προτείνω να θυµηθείτε ότι υπάρχει ειδικά για τα αιολικά πάρκα απόφαση του Συµβουλίου της Επικρατείας, η 2499/2012, που επιτρέπει την ανάπτυξή τους ακόµα και
σε δασικές περιοχές, ακόµα και σε αναδασωτέα. Άρα µη λέτε
λόγια που δηµιουργούν απλώς εντυπώσεις και δεν έχουν καµµία
ουσία.
Σε σχέση τώρα µε τον κάτω Όλυµπο, γιατί µιλάµε για τον κάτω
Όλυµπο, συγχέετε και µιλάτε επίτηδες για τον Όλυµπο, µιλώντας
για το έργο που ακόµα δεν έχει αδειοδοτηθεί, µιλώντας, όµως,
για µια περιοχή που είναι εκτός της προστατευόµενης περιοχής.
Εσείς το είπατε. Είναι ενάµισι χιλιόµετρο.
Δεν υπάρχει, ευτυχώς, σε αυτή τη χώρα και σε αυτή τη δηµοκρατία ένα σύστηµα που ένας Υπουργός θα αποφασίζει κατά το
δοκούν του πού θα γίνεται ένα έργο ή πού δεν θα γίνεται. Υπάρχουν οι αρµόδιες υπηρεσίες, υπάρχει ένα πλέγµα ασφαλείας,
υπάρχει το Σύνταγµα, υπάρχουν οι νόµοι και όλα γίνονται και
πρέπει να γίνονται µε τον σωστό τρόπο. Έχουµε τις αρµόδιες περιβαλλοντικές αρχές, που κάνουν διύλιση της οποιασδήποτε
αδείας πριν από την ωρίµανσή της και την αδειοδότησή της, αν
φτάσει σε αυτό το σηµείο.
Για το συγκεκριµένο έργο, λοιπόν, είναι ακόµα υπό αξιολόγηση από τη ΡΑΕ, τη Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας, και δεν έχει
ακόµη εκπονηθεί περιβαλλοντική µελέτη. Είναι πίσω το έργο. Θα
δούµε αν θα γίνει ή όχι, ανάλογα µε το τι θα δείξει η περιβαλλοντική µελέτη και τι θα δείξουν οι αποφάσεις της ΔΙΠΑ, της Διεύθυνσης Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης.
Είναι υποχρεωτική, επίσης, για τη συγκεκριµένη περιοχή,
επειδή είναι γειτνιάζουσα σε περιοχή «NATURA», η ειδική οικολογική αξιολόγηση για πιθανές επιπτώσεις στην προστατευόµενη περιοχή και η τελική έγκριση για την πραγµατοποίηση
αυτού του έργου θα δοθεί µόνο εάν αποδειχθεί πέραν πάσης αµφιβολίας ότι δεν πρόκειται να επηρεαστούν αρνητικά τα είδη, οι
τύποι οικοτόπων και η ακεραιότητα της γειτνιάζουσας περιοχής
«NATURA 2000» του Ολύµπου.
Αυτή είναι η δηµοκρατία. Έτσι κινούµαστε. Δεν θα αποφασίσω
ούτε εγώ ούτε εσείς αν ένα έργο γίνει ή δεν γίνει, γιατί ο καθένας
στο µυαλό του µπορεί να θέλει το άλφα ή το ωµέγα. Οι νόµοι µας
υποδεικνύουν το πώς θα γίνει.
Και ειδικά για το χωροταξικό, για τις ΑΠΕ, θα ήθελα να σας πω
ότι ναι, ετοιµάζουµε στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και σύντοµα
θα είναι έτοιµο και σας πληροφορώ ότι θα είναι πολύ αυστηρότερο από το ισχύον.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Εµείς ευχαριστούµε
τον Υπουργό.
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Συνεχίζουµε µε την πρώτη µε αριθµό 5213/536/22-3-2021 ερώτηση και αίτηση κατάθεσης εγγράφων του κύκλου των αναφορών και ερωτήσεων του Βουλευτή Β2’ Δυτικού Τοµέα Αθηνών
του ΜέΡΑ25 κ. Κρίτωνα - Ηλία Αρσένη προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, µε θέµα: «Τρίκαλα: καταστροφή τµήµατος του ποταµού Αγιαµονιώτη».
Κύριε Αρσένη, έχετε τον λόγο.
ΚΡΙΤΩΝ - ΗΛΙΑΣ ΑΡΣΕΝΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υφυπουργέ, κατ’ αρχάς µιλάµε για τη βιοποικιλότητα
του Αγιαµονιώτη, αλλά να θυµίσω, επειδή ίσως δεν το ξέρετε, ότι
για τις περιοχές χωρίς δρόµους είχα µια παγκόσµια πρωτοβουλία προσωπικά, είχα φέρει το θέµα στο Ρίο το 2012, έχω περάσει
νόµους στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έχουν γίνει χάρτες σε παγκόσµιο επίπεδο χάρη στη δουλειά µου σε ευρωπαϊκό επίπεδο και,
τέλος πάντων, ας ενηµερωθείτε στοιχειωδώς.
Για τα αιολικά, αυτό που λέµε είναι να σταµατήσει το σχέδιο
αδειοδότησης αυτή τη στιγµή, να γίνουν τα φωτοβολταϊκά στη
στέγη και να ξεκινήσει η συζήτηση εκ του µηδενός µόνο µε κοινωνική συναίνεση, µόνο µε κοινωνικό σχεδιασµό και µε τα έσοδα
της τοπικής κοινωνίας.
Για τα αναδασωτέα που αναφέρατε είναι εντυπωσιακό, γιατί
τόσο καιρό µας λέτε: «Μα, θα κάνουµε αναδασωτέα τα Γεράνεια,
δεν θα µπουν ανεµογεννήτριες» και εσείς ξαφνικά θυµηθήκατε
ότι στα αναδασωτέα δεν αποκλείονται οι ανεµογεννήτριες.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ (Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας): Πώς; Τι έφερα; Ε, όχι!
ΚΡΙΤΩΝ - ΗΛΙΑΣ ΑΡΣΕΝΗΣ: Έτσι είναι, έτσι είναι!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κρατηθείτε, κύριε
Υπουργέ, θα απαντήσετε µετά, θα έχετε τον χρόνο.
Κύριε Αρσένη, ολοκληρώστε.
ΚΡΙΤΩΝ - ΗΛΙΑΣ ΑΡΣΕΝΗΣ: Μας µιλούσατε για απόλυτη προστασία του Ολύµπου και τώρα µας λέτε «ναι, θα αξιολογήσουµε
αν θα µπουν τα αιολικά στον Όλυµπο».
Τώρα, για τον Αγιαµονιώτη, ήρθαµε εδώ να το συζητήσουµε
επειδή δεν απαντήσατε και δεν έρχεται ο Υπουργός σας να απαντήσει, τον οποίο έχουµε καιρό να δούµε στη Βουλή. Έρχεται
µόνο για τις συµβάσεις µε τις Σκουριές και τις άλλες µεγάλες
εταιρείες, για τον κοινοβουλευτικό έλεγχο έχουµε πολύ καιρό να
τον δούµε και θα τον περιµέναµε γιατί είναι για την εκλογική του
περιφέρεια, αλλά ούτε γι’ αυτό τόλµησε να έρθει.
Έχουµε, λοιπόν, την καταγγελία από τον σύλλογο «Ροή-Πολίτες υπέρ των Ρεµάτων» που καταγγέλλει για τον Αγιαµονιώτη και
πλέον και για τον Ληθαίο ότι ούτε λίγο ούτε πολύ κόπηκαν χίλια
δέντρα στους δύο ποταµούς µαζί. Έχουµε διακόσια πενήντα
στον Αγιαµονιώτη και άλλα επτακόσια πενήντα στον Ληθαίο.
Το εντυπωσιακό είναι ότι αυτά τα έργα έγιναν από τον δήµο,
ενώ δεν έχει αρµοδιότητα, την έχει η περιφέρεια, χωρίς καµµία
έγκριση της περιφέρειας, καµµία προγραµµατική σύµβαση, τίποτα, έγιναν ως αντιπληµµυρικά και χωρίς µελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, ενώ είναι καθαρισµός και ο καθαρισµός γίνεται
µε τα χέρια κανονικά. Δεν υπάρχει οριοθέτηση του ποταµού, έγιναν κατ’ εξαίρεση, µε βάση τις επιπτώσεις από τον «Ιανό».
Εγώ να θυµίσω εδώ πέρα ότι ήµουν και εκπροσώπησα το
ΜέΡΑ25 µε µεγάλο κλιµάκιο του ΜέΡΑ25 στο συλλαλητήριο στην
Καρδίτσα για την αποζηµίωση των πληγέντων και το στηρίζουµε
αυτό, αλλά δεν έχει καµµιά σχέση. Η Γενική Γραµµατεία Πολιτικής Προστασίας ξεκαθαρίζει ότι αυτά τα έργα δεν εντάσσονται
στα έργα µετά από µεγάλες πληµµύρες.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Και να ολοκληρώνετε, κύριε Αρσένη.
ΚΡΙΤΩΝ - ΗΛΙΑΣ ΑΡΣΕΝΗΣ: Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε.
Οπότε θέλουµε να µας δώσετε τα έγγραφα που ζητάµε, είναι
σαφής η λίστα, δεν θα την ονοµάσω για να µη δεσµεύσω και
άλλο χρόνο, την έχετε µπροστά σας και να µας απαντήσετε στις
ερωτήσεις που αφήσατε αναπάντητες στον κοινοβουλευτικό
έλεγχο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Καλώς.
Ορίστε, κύριε Αµυρά, έχετε τον λόγο για την πρωτολογία σας.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ (Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Αρσένη, δεν σας επιτρέπεται από κανέναν και για κανέ-
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ναν λόγο να διαστρεβλώνετε τα λόγια οποιουδήποτε. Πήγατε και
διαστρεβλώσατε αυτό που σας είπα εγώ σε σχέση µε το Συµβούλιο της Επικρατείας.
Ένα-ένα, λοιπόν, θα τα πούµε: Για εξηγήστε µου, παρακαλώ.
Μου είχατε κάνει και µια ερώτηση πριν από µερικούς µήνες ρωτώντας µε εάν ο Πρωθυπουργός και η Κυβέρνηση θα σεβαστούν
µια απόφαση του Συµβουλίου της Επικρατείας . Και βέβαια, σας
είχα απαντήσει ότι η ερώτηση είναι άνευ περιεχοµένου. Σας
ρωτάω εγώ εσάς τώρα: Τις αποφάσεις του Συµβουλίου της Επικρατείας τις δέχεστε, ναι ή όχι; Σας ανέφερα µία απόφαση του
Συµβουλίου της Επικρατείας, που είναι, όµως, δοµική σε σχέση
µε το τι επιτρέπεται και τι όχι σε «NATURA». Δέχεστε ή όχι την
εξουσία του Συµβουλίου της Επικρατείας να εκφέρει δικαστική
κρίση για αυτό το θέµα; Ναι ή όχι; Ένα το κρατούµενο.
Δεύτερον, για τα Γεράνεια, µην γίνεστε φορέας fake news! Το
έχω ξαναπεί εδώ από αυτή τη θέση, θα το ξαναπώ: Στα Γεράνεια
και στις καµένες περιοχές ούτε βίδα ανεµογεννήτριας δεν θα εµφανιστεί. Δεν θα επιτρέψουµε καµµία –µα, καµµία!- κατασκευή
είτε αιολικού πάρκου είτε ορυχείου είτε λατοµείου είτε δρόµου
είτε οποιασδήποτε τεχνητής επιφάνειας.
Άρα παρακαλώ στη δευτερολογία σας να επισηµάνετε ότι κάνατε λάθος αποδίδοντάς µου πρόθεση τάχατες στα Γεράνεια να
κάνουµε ανεµογεννήτριες. Πρέπει, επιτέλους, να είστε σοβαρός
και υπεύθυνος. Δεν είστε κανένα τρολ του διαδικτύου να διαστρεβλώνετε αυτά που λέω για τόσο ευαίσθητα θέµατα.
Διαβεβαιώνω, λοιπόν, όχι εσάς -διότι φαίνεται ότι αυτά που
σας λέω δεν τα καταλαβαίνετε- διαβεβαιώνω τους πολίτες, λοιπόν και της Κορινθίας και της Αττικής ότι δεν υπάρχει καµµία –
µα, καµµία!- πιθανότητα και δεν πρόκειται να επιτρέψουµε την
παραµικρή κατασκευή οποιασδήποτε επιφάνειας είτε είναι ανεµογεννήτρια είτε είναι λατοµείο είτε οτιδήποτε στα καµένα των
Γερανείων Ορέων. Τελειώσαµε µε αυτό!
Όσον αφορά δε τον κ. Σκρέκα που είπατε ότι απουσιάζει και
ότι ήρθα εγώ να απαντήσω, σας ενηµερώνω, αγαπητέ συνάδελφε, ότι ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας βρίσκεται
στο Λουξεµβούργο, όπου γίνεται το Συµβούλιο Υπουργών Ενέργειας. Μήπως θέλετε να φύγει από το Λουξεµβούργο για να
έρθει εδώ να σας απαντήσει; Όχι. Σας δίνω, λοιπόν, εγώ την
απάντηση από το Υπουργείο Περιβάλλοντος κι αν δεν σας αρκεί,
περιµένετε όταν µε το καλό επιστρέψει ο κ. Σκρέκας, να καταθέσετε σε εκείνον επίκαιρη ερώτηση.
Πάµε τώρα στα Τρίκαλα. Ο καθαρισµός, λοιπόν, του Ποταµού
Αγιαµονιώτη έγινε για προληπτικούς λόγους. Αυτό που λέτε, ότι
ξαφνικά συνωµότησαν ο Δήµος Τρικκαίων, η περιφέρεια, το δασαρχείο, η αποκεντρωµένη και ότι εµείς, το Υπουργείο Περιβάλλοντος, ήµασταν κάπου κρυµµένοι πίσω και παρακολουθούσαµε
και χαιρόµασταν, είναι επιστηµονική φαντασία µόνο για το Netflix.
Η πραγµατικότητα είναι εντελώς διαφορετική και σας διαψεύδει
εκκωφαντικά.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υφυπουργού)
Οι εκσκαφές, λοιπόν, για την προσαρµογή της κοίτης και της
σταθεροποίησης των πρανών του Αγιαµονιώτη κρίθηκαν από τις
τεχνικές υπηρεσίες του Δήµου Τρικκαίων ως έργο επειγούσης
σηµασίας και χαρακτήρα µε προϋπολογισµό 350.000 ευρώ και
χρηµατοδότηση από το Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων.
Τι περιλάµβανε αυτή η µελέτη και τα έργα που έγιναν; Αποµάκρυνση φερτών υλικών από την κοίτη, καθαρισµό από αυτοφυή
βλάστηση, διάστρωση των προϊόντων εκσκαφής, κόψιµο και εκρίζωση δέντρων.
Ο κ. Παπαστεργίου, ο Δήµαρχος, έκανε µια δηµόσια δήλωση
και είπε ότι εµείς πάµε να προλάβουµε την ενδεχόµενη καταστροφή, γιατί θυµόµαστε, έχουν περάσει λίγοι µήνες από την κακοκαιρία που έπληξε την ευρύτερη περιοχή και ιδιαίτερα την
Καρδίτσα. Αυτό που έκανε, λοιπόν, ο δήµαρχος είναι το προληπτικά αυτονόητο.
Και σας υπενθυµίζω ότι δεν το έκανε αυθαίρετα και ξεπερνώντας την οποιαδήποτε νοµιµοποίηση και αρµοδιότητά του, αλλά
το έκανε µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης
Διοίκησης, όσον αφορά αυτά τα έργα, δεδοµένου ότι οι αρµοδιότητες µελέτης, ανάθεσης και εκτέλεσης έργων, διευθέτησης
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τέτοιων έργων, δηλαδή έργων αντιπληµµυρικής προστασίας,
µπορούν να ανατίθενται στον οποιοδήποτε οικείο ΟΤΑ, Οργανισµό Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ βαθµού. Άρα ο δήµαρχος δεν
έκανε κάτι από το κεφάλι του.
Όσον αφορά στα υπόλοιπα που µε ρωτάτε, όπως για το αν
έγινε µελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, θα σας τα απαντήσω
στη δευτερολογία µου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ορίστε, κύριε Αρσένη, έχετε τον λόγο για τη δευτερολογία σας.
ΚΡΙΤΩΝ - ΗΛΙΑΣ ΑΡΣΕΝΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Παρακαλώ πολύ και καλώ και την Έδρα να βεβαιωθεί, γιατί ο
κύριος Υπουργός δεν ήταν σαφής και σε προηγούµενη απάντησή
του σε αντίστοιχο θέµα, ότι θα µας απαντήσει ρητά αν θα καταθέσει τα σχετικά έγγραφα.
Αυτά τα τέσσερα έγγραφα είναι τα εξής: Η µελέτη του έργου
επέµβασης στο ποτάµιο σύστηµα και η έγκριση αυτής από την
Τεχνική Υπηρεσία του Δήµου, η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου, η απόφαση περιβαλλοντικής αδειοδότησης
ή η απόφαση εξαίρεσης από αυτήν, η άδεια του δασαρχείου για
την αποψίλωση της παραποτάµιας βλάστησης.
Θα ήθελα, επίσης, να ανακαλέσετε αυτό που είπατε περί
«τρολ». Είναι αδιανόητο! Αναφέροµαι σε ρητές δηλώσεις σας σε
αυτό το Σώµα, στην Ολοµέλεια, όπου λέγατε ότι δεν θα µπει καµµία ανεµογεννήτρια, επειδή θα γίνει αναδασωτέα. Δεν είµαι εγώ
«τρολ»!
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ (Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας): Τι είπα; Επαναλάβετε τι είπα!
ΚΡΙΤΩΝ - ΗΛΙΑΣ ΑΡΣΕΝΗΣ: Είπατε ότι δεν θα µπει καµµία
ανεµογεννήτρια, επειδή θα κηρυχθεί αναδασωτέα. Είναι στα
Πρακτικά. Δεν είµαι εγώ «τρολ», αλλά εσείς δεν γνωρίζετε τα θέµατα της αρµοδιότητάς σας. Δεν φταίµε εµείς γι’ αυτό!
Επίσης, ρωτήσατε αν δεχόµαστε τις αποφάσεις του ΣτΕ για
αιολικά στη «NATURA». Δεχόµαστε την καταδίκη της Ελλάδας
στις 20 Δεκεµβρίου 2020, λίγο πριν αναλάβετε, για τις περιοχές
«NATURA», που ορίζει ότι η Ελλάδα πρέπει να έχει σχέδια διαχείρισης στις «NATURA», τι είναι απόλυτης προστασίας και τι όχι.
Κουνάτε το κεφάλι σας! Ακούστε το, όµως, αυτό, γιατί έχετε µισό
δισεκατοµµύριο πρόστιµο!
Χωρίς να έχετε ορίσει τα σχέδια διαχείρισης, αδειοδοτείτε
παντού αιολικά µέσα σε περιοχές «NATURA», όπως στα Πιέρια,
στην Πίνδο, στην Κάρυστο, στη Μάνη, στη Γιάρο, στη Σαµοθράκη, στα Αστερούσια, στον Έβρο και σε όποια άλλη εµβληµατική
περιοχή «NATURA» υπάρχει.
Και αναφερθήκατε στην κ. Κατή, ότι ήπιατε καφέ κάτω από τις
πύλες της Αστράκας, διαβάστε τη µελέτη της κ. Κατή…
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ (Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας): Την κ. Κατή προσβάλλετε, όχι εµένα!
ΚΡΙΤΩΝ - ΗΛΙΑΣ ΑΡΣΕΝΗΣ:…που λέει ότι δεν χρειάζεται ούτε
µία ανεµογεννήτρια στη «NATURA» για να πετύχετε τους στόχους!
Αν δε θα κάνετε κάτι στα Γεράνεια, µη µας το λέτε σαν πολιτική δέσµευση, γιατί έχουµε «χορτάσει» από αυτά! Περάστε
νόµο, αυτό που ζητάµε ξανά και ξανά µε τροπολογία µας στο
ΜέΡΑ25, για τριακονταετή απαγόρευση για οποιαδήποτε επένδυση, εξόρυξη, για αιολικά και για τουριστικά σε ζώνη που κάηκε
από εµπρησµό.
Και σταµατήστε τα περί αµέλειας. Έχουν ξεπεραστεί αυτά. Ξέρουµε τι έγινε στα Γεράνεια. Μην το αφήνετε στη διακριτική σας
ευχέρεια.
Τώρα, ο Αγιαµονιώτης είναι ένας πεδινός ποταµός. Δεν ξεκινά
από τα ορεινά. Δεν έχει πληµµυρίσει ποτέ. Δεν τεκµηριώνεται η
ανάγκη για τα έργα που έγιναν. Δεν τεκµηριώνεται η εξαίρεση
από τις αδειοδοτήσεις. Δεν είναι όλος ο Δήµος Τρικκαίων σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Είναι µόνο ένας οικισµός. Κακώς
έδωσε την άδεια –και σας εγκαλούµε γι’ αυτό- το δασαρχείο που
είναι ο εποπτευόµενός σας φορέας, να κοπούν τριακόσια πενήντα δέντρα και προφανώς κακώς κόπηκαν χίλια.
Δεν σας εγκαλούµε, µάλιστα, µόνο εµείς. Υπάρχει πλέον το
κείµενο του Συντονιστή της Αποκεντρωµένης Διοίκησης. Μιλάµε
γι’ αυτούς στους οποίους ζητήσατε τον Φλεβάρη, όπως δηµοσιεύτηκε στο «Energy Press», να εγκρίνουν τα αιολικά, ακόµα και
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αν έχουν αρνητικές γνωµοδοτήσεις. Ο συγκεκριµένος στα Τρίκαλα ζητά από το δασαρχείο να αιτιολογήσει αυτή την απόφαση
και να βγάλουν φωτογραφίες πριν και µετά.
Το καταθέτω στα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Κρίτων - Ηλίας Αρσένης καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο
βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Δεν µπορείτε να δικαιολογήσετε αυτό που έχει γίνει στα Τρίκαλα από πουθενά. Δώστε µας τα έγγραφα, για να ακολουθήσουν οι νοµικές διαδικασίες.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ (Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κατ’ αρχάς, εννοείται ότι θα καταθέσουµε όλα τα έγγραφα και
θα σταλούν υπηρεσιακώς, όπως κάνουµε πάντοτε.
Τώρα, βέβαια, αυτό που είπατε ήταν πολύ άσχηµο, θα έλεγα
και προσβλητικό προς την κ. Κατή, την επιστήµονα του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων, καθώς είπατε ότι πήγαµε για καφέ. Απορώ
πώς σας έρχονται αυτές οι εκλάµψεις, ας πούµε, τέτοιας προσβλητικής συµπεριφοράς και τέτοιου λόγου έναντι µιας επιστήµονος εξαιρετικού ενδιαφέροντος όσον αναφορά την εργασία
της, για την οποία µιλούσαµε. Μιλούσαµε για τη στάση της κ.
Κατή που έχει κάνει µία σοβαρή επιστηµονική τεκµηρίωση και
εσείς την απαξιώσατε στα όρια του σεξισµού µε σχόλιό σας.
Άρα για τη δική σας τάξη, παρακαλώ να ζητήσετε να διαγραφεί από τα Πρακτικά αυτό που είπατε για τον καφέ µε την κ.
Κατή. Με την κ. Κατή δεν ήπιαµε καφέ. Πήγαµε και συζητήσαµε
µαζί µε άλλους παράγοντες –ήταν ο Περιφερειάρχης, η Υφυπουργός Τουρισµού κ. Ζαχαράκη, η Διοίκηση του ΟΦΥΠΕΚΑ- για
τον οικοτουρισµό. Εάν για σας ο οικοτουρισµός ισούται µε καφέ,
τότε µην πηγαίνετε να περπατάτε στα βουνά, γιατί θα σας λείπει
η καφεΐνη.
Πάµε παρακάτω. Θα σας πρότεινα, επίσης, να έρχεστε διαβασµένος εδώ. Ρωτάτε µε ποιο έρεισµα ο Δήµος Τρικκαίων επενέβη
στο ποτάµι, ενώ σύµφωνα µε τον νόµο τάδε απαγορεύεται.
Κάποιος από τους συνεργάτες σας να σας πει ότι υπάρχει και
ο ν.4528/2014 και το άρθρο 7, παράγραφος 2 και 2.1, που δίνει
αυτή τη δυνατότητα και την εξουσιοδότηση στον δήµαρχο, εάν
το υδατορέµα ή το ποτάµι διέρχεται εντός του αστικού οικισµού
στα όρια του δήµου, να κάνει ο δήµος τις εργασίες της µελέτης
καθαρισµού, κ.λπ.. Ας το µάθετε, λοιπόν, για να µην κάνετε τέτοια λάθη.
Είπατε και κάτι άλλο καταπληκτικό, ότι δηλαδή κακώς ο δασάρχης έδωσε την άδεια. Τι να σας πω; Έτσι λειτουργούν οι δηµοκρατίες, έτσι λειτουργούν τα συντεταγµένα κράτη, µε θεσµούς, αρµοδιότητες, λογοδοσία και έλεγχο. Δεν θα πείτε εσείς
σε κανέναν υπηρεσιακό παράγοντα «κακώς» ή «καλώς» για µία
πράξη που είναι τεκµηριωµένη.
Από την Περιφέρεια Θεσσαλίας, λοιπόν –γιατί ρωτάτε για το
εάν υπήρξε µελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για τα Τρίκαλαεκδόθηκε απαλλαγή από τη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης και το ίδιο πρωί προέκυψε και επιβεβαίωση από τη
ΔΙΠΑ, τη Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του ΥΠΕΝ.
Δεν απαιτήθηκε η έκδοση απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών
όρων ή η υπαγωγή τους σε πρότυπες περιβαλλοντικές δεσµεύσεις. Και δεν απαιτήθηκε διότι οι εργασίες στο ποτάµι, στον Αγιαµονιώτη, περιορίστηκαν στην αποµάκρυνση βλάστησης, απορριµµάτων και µπάζων. Δεν απαλλάχθηκαν, όµως, από άλλες εγκρίσεις, όπως της Δασικής, που µπορεί να µη σας άρεσε, αλλά
η Δασική έχει το αυτοδιοίκητο. Έχει την ανεξαρτησία της και την
επιστηµονική της τεκµηρίωση, για να παίρνει τις αποφάσεις της.
Λέτε, επίσης, ότι κόπηκαν τετρακόσια δέντρα. Και αυτό είναι
λάθος.
ΚΡΙΤΩΝ - ΗΛΙΑΣ ΑΡΣΕΝΗΣ: Χίλια.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ (Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας): Χίλια; Τα πήγατε στα χίλια τώρα.
Ακούστε, λοιπόν, υλοτοµήθηκαν συνολικά διακόσια τριάντα
ένα δέντρα, µε ξυλώδη όγκο εβδοµήντα εννέα κυβικά µέτρα. Εννοείται πως υπήρχε από το δασαρχείο άδεια, µε αριθµό πρωτο-
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κόλλου 38897/18-11-2020, όσο και από την Κτηµατική Υπηρεσία,
µε αριθµό πρωτοκόλλου 37299/4-11-2020. Μάλιστα το Δασαρχείο Τρικάλων έκανε την προσµέτρηση των δέντρων που έπρεπε
να κοπούν.
Άρα σηµειώνω ότι ο δήµαρχος και ο Δήµος Τρικκαίων κινήθηκαν πλήρως στα όρια της νοµιµότητας και των αρµοδιοτήτων
τους. Ήταν ένα έργο προληπτικό µετά την πικρή εµπειρία της
πληµµύρας στην Καρδίτσα ιδιαίτερα και στην ευρύτερη περιοχή
των Τρικάλων.
Λυπάµαι που θα σας ενηµερώσω για άλλη µία φορά ότι είναι
έργο των ελεγκτικών µηχανισµών εάν κάτι δεν έχει γίνει σωστά
να παρέµβουν και όχι δικό µου, να σηκώσω το τηλέφωνο και να
πω στον δήµαρχο: «Τι έκανες, δήµαρχε, εκεί;». Υπάρχει βεβαίως
επικοινωνία, αλλά υπάρχει και ο ελεγκτικός µηχανισµός του κράτους. Εµπιστευτείτε µια φορά αυτό το κράτος και µην το επικαλείστε αλά καρτ. Τη µια θέλετε το Συµβούλιο της Επικρατείας,
τις αποφάσεις του, την άλλη δεν το θέλετε. Τη µία λέτε το ένα,
την άλλη λέτε το άλλο.
Απάντησα στα πάντα. Παρακαλώ ζητήστε να διαγράψετε από
τα Πρακτικά αυτή την πολύ άσχηµη κουβέντα σας περί καφέ µε
την κ. Κατή και εδώ είµαστε να σας απαντήσουµε ξανά, όπως
πάντα µε στοιχεία και τεκµηριωµένα.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κύριε Αρσένη, έχετε τον λόγο.
Συνεχίζουµε µε τις τελευταίες δύο επίκαιρες ερωτήσεις προς
το Υπουργείο Εργασίας, στις οποίες θα απαντήσει ο Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ο κ. Παναγιώτης Τσακλόγλου.
Θα συζητηθεί η τέταρτη, µε αριθµό 844/7-6-2020 επίκαιρη
ερώτηση δεύτερου κύκλου της Βουλευτού Α’ Αθηνών του
ΜέΡΑ25 κ. Αγγελικής Αδαµοπούλου προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων µε θέµα: «Άνιση µεταχείριση δικαιούχων συντάξεων ορφανών τέκνων και χηρείας».
Κυρία Αδαµοπούλου, έχετε τον λόγο.
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υφυπουργέ, ο λόγος που κατέθεσα τη συγκεκριµένη επίκαιρη ερώτηση είναι διότι έχει προκύψει ένα πολύ σοβαρό ζήτηµα ύστερα από επανειληµµένες µαρτυρίες πολιτών, οι οποίες
έχουν βεβαίως περιέλθει σε γνώση σας, σε σχέση µε τη διακριτική άνιση µεταχείριση αναφορικά µε την απονοµή των ορφανικών συντάξεων σε τέκνα τα οποία έχουν χάσει τον γονέα τους
πριν από τη δηµοσίευση του ν.4387/2016. Βάσει µιας διαφοροποίησης η οποία απορρέει από το άρθρο 19 παράγραφος 7 του
ν.4611/2019 τα τέκνα αυτά δυστυχώς δεν υπάγονται στις ευνοϊκές διατάξεις του άρθρου 19 παράγραφος 2 του ν.4611/2019,
διότι έχει τεθεί ως κριτήριο ένα αυθαίρετο κριτήριο, η ηµεροµηνία επέλευσης του θανάτου του συνταξιούχου γονέα, µε αποτέλεσµα να έχουν δηµιουργηθεί ουσιαστικά ορφανά τέκνα δύο
ταχυτήτων.
Συγκεκριµένα, αυτή η ευνοϊκή διάταξη προβλέπει ότι ο µοναδικός όρος για να λάβουν τη σύνταξη είναι να είναι άγαµα, να
µην έχουν υπερβεί το δέκατο όγδοο έτος ηλικίας τους ή το εικοστό τέταρτο αν είναι φοιτητές. Έχει κοινοποιηθεί στο Υπουργείο
Εργασίας εδώ και πολύ καιρό -αν θυµάµαι καλά έναν χρόνο πρινµία τροπολογία αρτιότατη η οποία µε πολύ απλό τρόπο επεκτείνει τις ευνοϊκές ρυθµίσεις της σχετικής διάταξης και σε αυτά τα
τέκνα µε τρόπο οριζόντιο, ενιαίο, µε τρόπο οµοιόµορφο, έτσι
ώστε να αποκατασταθεί και να εξαλειφθεί αυτή η κατάφωρη αδικία δύο ταχυτήτων.
Η ίδια αδικία υπάρχει και σε σχέση µε τις συντάξεις χηρείας
όταν δηλαδή ο ή η σύζυγος χάσει τον ή την σύζυγό του που ήταν
συνταξιούχος µετά από τη δηµοσίευση του νόµου του 2016. Αν
ο θάνατος έχει επέλθει µετά τη δηµοσίευση του νόµου του 2016
δικαιούται το 100% της δικής της σύνταξης συν το 70% του θανόντος για τρία χρόνια και µετά από τρία χρόνια το 50%. Αν ο
θάνατος έχει επέλθει πριν από τη δηµοσίευση του νόµου του
2016, δικαιούται µόλις το 25% της σύνταξης του θανόντος ή το
100% της δικής της.
Το ερώτηµα λοιπόν είναι, δεδοµένου ότι αυτή τη στιγµή υπάρχει, όπως ανέφερα, µια κατάφωρη αδικία και µάλιστα για πολίτες
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οι οποίοι τελούν σε όµοιες καταστάσεις και παραβιάζεται η αρχή
της ίσης και µη διακριτικής µεταχείρισης πάνω στη βάση ενός
αυθαίρετου κριτηρίου που είναι η ηµεροµηνία θανάτου, τι προτίθεται το Υπουργείο Εργασίας να πράξει προκειµένου να αποκαταστήσει αυτή την αδικία και να συµµορφωθεί στη συνταγµατική
υποχρέωση της πολιτείας να προστατεύει τα ευάλωτα µέλη, τις
οικογένειες και γενικότερα να παρέχει µέριµνα γι’ αυτή την ευάλωτη κατηγορία των πολιτών; Μιλάµε για χαροκαµένους ανθρώπους.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο για την πρωτολογία σας.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΑΚΛΟΓΛΟΥ (Υφυπουργός Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων): Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Αξιότιµη κυρία Αδαµοπούλου, µία από τις διαχρονικές παθογένειες του ασφαλιστικού µας συστήµατος υπήρξε σίγουρα ο
ευρύς κατακερµατισµός και η απουσία ενιαίων κανόνων. Αυτό
έχει αναγνωριστεί από όλες τις προηγούµενες κυβερνήσεις. Και
στο πλαίσιο αυτό η δηµιουργία του ΕΦΚΑ είχε ως βασική στόχευση την ενιαιοποίηση των κανόνων ασφάλισης και την αποφυγή διάσπαρτων προϋποθέσεων και προβλέψεων συντάξεων
και παροχών ανά πρώην ταµείο.
Ωστόσο πρέπει να παραδεχθούµε κάτι. Οι τόσο µεγάλες αλλαγές που απαιτούν ενοποίηση ετερογενών παραδοχών λειτουργούν εκ των πραγµάτων και ως σηµεία αναφοράς. Αρκεί να
σκεφτούµε παρόµοιους ανάλογους νόµους ασφαλιστικών αναµορφώσεων, για παράδειγµα ο ν.2084/92 που εισήγαγε τον διαχωρισµό των ασφαλισµένων σε ασφαλισµένους προ και µετά το
1993. Έτσι και ο ν.4387/2016 εισήγαγε νέους ενιαίους κανόνες
οι οποίοι µπορεί να είναι ευµενείς σε κάποια σηµεία για τους
ασφαλισµένους…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Μισό λεπτό, κύριε
Υπουργέ. Χίλια συγγνώµη για τη διακοπή.
Θα παρακαλέσω πολύ για ησυχία. Σεβαστείτε την Βουλευτή
που κάνει ερώτηση και τον Υπουργό που δίνει απαντήσεις ή σεβαστείτε τέλος πάντων τη διαδικασία των επίκαιρων ερωτήσεων.
Όλοι περνάµε από αυτή τη διαδικασία και θέλουµε ησυχία τουλάχιστον στην Αίθουσα για να µπορούµε να ακούµε και τις απαντήσεις και τις τοποθετήσεις.
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ: Αν γίνεται, κύριε Υπουργέ, να µιλάτε πιο δυνατά γιατί δεν σας ακούω καθαρά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κύριε Υπουργέ,
θερµή παράκληση να µιλάτε ενδεχοµένως πιο κοντά στο µικρόφωνο ή να µιλάτε πιο δυνατά και µε περισσότερη ένταση στη
φωνή σας για να ακούγεστε καλύτερα.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΑΚΛΟΓΛΟΥ (Υφυπουργός Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων): Έχετε δίκιο, κύριε Πρόεδρε. Όσο
είναι οι µάσκες, το έχουµε αυτό το πρόβληµα.
Επανέρχοµαι στην απάντησή µου στην ερώτηση της κ. Αδαµοπούλου. Ως προς το θέµα των συντάξεων των ορφανών τέκνων
που θίγετε στο πρώτο µέρος της ερώτησής σας, σύµφωνα µε το
ν.4387 και τις σχετικές αλλαγές που επέφερε ο ν.4611/19, αν ο
θάνατος του ασφαλισµένου επήλθε µετά τις 13-5-2016 -δηλαδή
όταν άρχισε να ισχύει ο νόµος Κατρούγκαλου- ισχύουν οι ενιαίοι
κανόνες ανεξάρτητα από τον πρώην φορέα που χορηγεί τη σύνταξη. Τα δικαιοδόχα τέκνα δικαιούνται να λάβουν σύνταξη λόγω
θανάτου του γονέα µε την προϋπόθεση να είναι άγαµα και να µην
έχουν συµπληρώσει το εικοστό τέταρτο έτος της ηλικίας. Για το
προ του ν.4387/2016 καθεστώς οι προϋποθέσεις µεταβίβασης
στα δικαιούχα τέκνα και τις ηλικίες άνω των δεκαοκτώ ποικίλουν
ανά πρώην ταµείο αλλά εν γένει συνδέονται µε την προϋπόθεση
διατήρησης της φοιτητικής ιδιότητας.
Σε αυτό το σηµείο, όµως, θα ήθελα να υπενθυµίσω και κάτι
άλλο σηµαντικό που πολλές φορές τείνουµε να το ξεχνάµε. Ο
υπολογισµός της σύνταξης βάσει του ν.4387 σε σύγκριση µε τον
υπολογισµό των καθεστώτων προ του ν.4387 συνήθως οδηγεί σε
µικρότερο ποσό σύνταξης, ακόµα µικρότερο δε αν λάβουµε υπ’
όψιν και την προστασία που παρέχει στους παλαιούς συνταξιούχους η προσωπική διαφορά. Δηλαδή τι θέλω να πω µε αυτό;
Κατά συνέπεια σε πολλές περιπτώσεις, παρ’ ότι το ποσοστό της
µεταβίβασης προ του ν.4387 είναι ονοµαστικά µικρότερο, εν τοις
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πράγµασι το ποσό της µεταβίβασης είναι µεγαλύτερο από αυτό
των µετά του ν.4387 ρυθµίσεων.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υφυπουργού)
Ως προς τις συντάξεις χηρείας ισχύει επίσης η διαφοροποίηση
µε βάση την ηµεροµηνία θανάτου. Ωστόσο και σε αυτή την περίπτωση ακολουθήθηκε µια πρακτική ενοποίησης κανόνων, προφανώς µε όσες δυσκολίες ενείχε ένα τέτοιο εγχείρηµα. Έτσι το
ποσοστό σύνταξης λόγω θανάτου στους συνταξιούχους του δηµοσίου είναι ίδιο µε αυτό που χορηγείται στους λοιπούς επιζώντες ασφαλισµένους του ιδιωτικού τοµέα και ισούται µε το 70%
της σύνταξης, λόγω θανάτου, για µια τριετία, όπως το αναφέρατε και εσείς προηγούµενους, και έπειτα µειώνεται στο 50%
εφόσον ο δικαιούχος εργάζεται ή αυτοαπασχολείται ή λαµβάνει
σύνταξη εξ ιδίου δικαιώµατος. Ταυτόχρονα όµως ο επιζών ασφαλισµένος συνεχίζει να λαµβάνει ολόκληρη τη δική του σύνταξη.
Η αλλαγή και εδώ, όπως και στην προηγούµενη περίπτωση,
ήταν προς όφελος των ασφαλισµένων αφού προηγουµένως, δηλαδή πριν από τη δηµοσίευση του ν.4387, ο επιζών σύζυγος επέλεγε ποια σύνταξη θα λάβει εξολοκλήρου, ενώ την άλλη την
ελάµβανε µειωµένη κατά 75%. Εν τούτοις, όπως εξήγησα και
πριν, η δηµιουργία ενιαίων κανόνων δεν είναι µια εύκολη δουλειά
και πρέπει να αναλογιζόµαστε πάντα την πλήρη εικόνα χωρίς να
παραλείπουµε σηµαντικούς παράγοντες. Υπό αυτό το πρίσµα ο
νέος ενιαίος κανόνας πρέπει να ειδωθεί µέσα από την αλλαγή σε
αυτόν τον νέο υπολογισµό της σύνταξης του θανόντος από τις
13-5-2016 και έπειτα σε σύγκριση µε την προτεραία κατάσταση.
Ολοκληρώνοντας την πρωτολογία µου –και θα επανέλθω σε
ορισµένα σηµεία στη δευτερολογία µου- θα ήθελα να σηµειώσω
ότι η ενιαιοποίηση κανόνων γενικά, σε κάθε δηµόσια πολιτική, και
θα τολµούσα να προσθέσω, ακόµα περισσότερο στο πεδίο της
κοινωνικής ασφάλισης, είναι πάντα µια επίπονη και πολυπαραγοντική διαδικασία. Όσοι χαράσσουν την πολιτική πρέπει να λαµβάνουν υπ’ όψιν τους µε ισορροπηµένο τρόπο την ανάγκη βελτίωσης της ευηµερίας των πολιτών, τις ποιοτικές διαφοροποιήσεις των παροχών των ασφαλισµένων πριν και µετά την υιοθέτηση των ενιαίων κανόνων αλλά και τις δηµοσιονοµικές επιπτώσεις της σχεδιαζόµενης αλλαγής, τόσο τις βραχυχρόνιες όσο και
κυρίως τις µακροχρόνιες.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κυρία Αδαµοπούλου, έχετε τον λόγο για τη δευτερολογία σας.
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Έπεα πτερόαντα. Εγώ µια έκθεση ιδεών άκουσα αυτή τη
στιγµή. Με συγχωρείτε, κύριε Υφυπουργέ, αλλά µιλάµε για πολύ
µικρό αριθµό οικογενειών. Μιλάµε για πενήντα µε εβδοµήντα οικογένειες. Δεν είναι ούτε εκατό οικογένειες. Το ποσό της σύνταξης για αυτούς οι οποίοι δεν υπάγονται στις ευνοϊκές διατάξεις
να είναι το πολύ 200-300 ευρώ τον µήνα; Μιλάµε για τέτοια ποσά.
Κι αυτή τη στιγµή τι επικαλείστε, δηµοσιονοµικά ελλείµµατα, δηµοσιονοµικούς λόγους; Είναι δυνατόν;
Κατ’ αρχάς η Κυβέρνηση έχει εξαγγείλει κάποια λεφτά από το
Ταµείο Ανάκαµψης. Ας αξιοποιήσει αυτά τα λεφτά και για αυτόν
τον πυλώνα, για τους ευάλωτους, και όχι µόνο για τους πενήντα
µεγαλοεπιχειρηµατίες που θέλετε να ευνοήσετε. Όσο για τη διασπάθιση του δηµοσίου χρήµατος µε τις απευθείας αναθέσεις,
και της κ. Νικολάου και του Υπουργού Δικαιοσύνης, θα αναφέρω
χθεσινό δηµοσίευµα: Ο Υπουργός Δικαιοσύνης για να φιλοξενήσει στα αµφιθέατρα του Υπουργείου τον γνωστό διακεκριµένο
ιστορικό κ. Μαζάουερ ανακαίνισε το αµφιθέατρο δαπανώντας
170.000 ευρώ µόνο για την ανακαίνιση. Κι αυτή τη στιγµή για
τους ευάλωτους πολίτες κάνουµε τέτοιου είδους υπολογισµούς;
Αν είναι δυνατόν! Μιλάµε για παιδιά τα οποία είναι κάτω των δεκαοκτώ ετών, κάποια απλά σπουδάζουν, δεν έχουν εισοδήµατα.
Δεν είπαµε να δοθεί αναδροµική ισχύς για όλα τα τέκνα τα οποία
αυτή τη στιγµή έχουν συµπληρώσει το όριο.
Θα καταθέσω στα Πρακτικά την τροπολογία, παρ’ όλο που σας
έχει κοινοποιηθεί. Μπορείτε κάλλιστα να την ενσωµάτωσε στο
νοµοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας που συζητείται την επόµενη εβδοµάδα. Είναι εξάλλου πάγια τακτική σας να καταθέτετε
άσχετες τροπολογίες. Αυτή δεν είναι και τόσο άσχετη. Σας πα-
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ρακαλώ να δώσετε µεγάλη σηµασία σε αυτές τις οικογένειες, οι
οποίες είναι στο όριο της απόγνωσης και της φτωχοποίησης.
Δεν δεχόµαστε το δηµοσιονοµικό επιχείρηµα. Είναι καθαρά
προσχηµατικό, γιατί η επέκταση και σε αυτούς δεν θα επιβαρύνει
ιδιαίτερα τον κρατικό προϋπολογισµό. Θα πρέπει να υπολογίσετε
ότι τόσα χρόνια οι θανόντες κατέβαλλαν κανονικά τις ασφαλιστικές εισφορές τους. Γιατί στο τέλος-τέλος να υπάρχει γι’ αυτούς
αυτή η αδικία; Είναι πάρα πολύ µικρή η απόκλιση, προς θεού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κύριε Υπουργέ,
έχετε τον λόγο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΑΚΛΟΓΛΟΥ (Υφυπουργός Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων): Κυρία Αδαµόπουλου, τρία σηµεία πριν
πάω στην ουσία της δευτερολογίας µου. Ούτε ο αριθµός στον
οποίο αναφέρεστε είναι τόσο µικρός, τα χρήµατα του Ταµείου
Ανάκαµψης είναι κυρίως για να κατευθυνθούν σε επενδύσεις και
δεν είναι για τέτοιους σκοπούς. Αλλά και το κυριότερο: Ενώ αυτό
το πράγµα το οποίο αναφέρετε µπορεί να είναι πράγµατι µικρό
το δηµοσιονοµικό κόστος, είναι το ζήτηµα επί της αρχής. Όταν
αρχίζεις και το κάνεις αυτό το πράγµα για µία οµάδα, πρέπει να
το κάνεις σε οποιαδήποτε άλλη είναι µέσα. Δηλαδή να επιλέγει
όποιο από τα δύο πράγµατα είναι προ ή µετά. Μα αυτό είναι ακριβώς το πράγµα το οποίο δεν γίνεται. Κανένας νόµος ο οποίος
έχει τέτοιας καθοριστικής σηµασίας αλλαγή, όπως ήταν και ο
νόµος Κατρούγκαλου, δεν κάνει αυτό εδώ το πράγµα το οποίο
είπατε.
Για να έρθω τώρα στην ουσία, είναι πολύ σηµαντικό να αντιληφθούµε πως όταν εισάγονται βαθιές τοµές, ειδικά στο ασφαλιστικό σύστηµα, πρέπει να τίθενται και όρια για την ισχύ του
νόµου που τις εισάγει, ακόµη περισσότερο όταν αναφερόµαστε
σε ενιαιοποίηση κανόνων πρέπει να αναλογιστούµε ότι οι αλλαγές που εισάγουν δεν λειτουργούν µονοσήµαντα και δεν έχουν
διαµορφωθεί εν κενώ. Δηλαδή οι αλλαγές αυτές συνεπάγονται
τόσο ευνοϊκές όσο και λιγότερο ευνοϊκές ρυθµίσεις για τους
ασφαλισµένους. Ο νοµοθέτης, όµως, κάπου πρέπει να τραβήξει
τη γραµµή, ορίζοντας το πεδίο εφαρµογής και τον χρόνο ισχύος
της κάθε διάταξης.
Για να θέσω, όµως, και µια ακόµα διάσταση, δεν µπορεί να
είναι διοικητικά αποτελεσµατικό κάθε αλλαγή στο ασφαλιστικό
σύστηµα να οδηγεί σε επανεξέταση του συνόλου των ήδη απονεµηµένων παροχών. Κάτι τέτοιο, πέραν του ότι οδηγεί σε υπερβολικά διοικητικά βάρη για τον φορέα, τον ΕΦΚΑ δηλαδή στη
συγκεκριµένη περίπτωση, δεν είναι αναγκαστικά θετικό και για
τους ίδιους τους ασφαλισµένους, οι οποίοι πρέπει να µπορούν
να βασίζονται στις αποφάσεις του φορέα. Και φυσικά δεν µπορούµε να κάνουµε επιλεκτική εφαρµογή µόνο των ευνοϊκών ρυθµίσεων σε κάθε νόµο.
Θα ήθελα, επιπλέον, να θυµίσω ότι ο ν.4387 δεν ψηφίστηκε
από την Νέα Δηµοκρατία, όµως ως Κυβέρνηση κληθήκαµε να
διαχειριστούµε όλες τις αγκυλώσεις και τα τετελεσµένα που δηµιούργησε ο νόµος αυτός. Ο νόµος έχει κριθεί ως προς την αντισυνταγµατικότητα του και έχει διορθωθεί από την παρούσα
Κυβέρνηση σε πολλά και σηµαντικά τµήµατα του. Εποµένως για
τα τµήµατα στα οποία αναφέρεστε θέµα αντισυνταγµατικότητας
των συγκεκριµένων διατάξεων δεν τίθεται.
Στην ερώτησή σας αναφέρεστε σε µια άδικη µεταχείριση µεταξύ των ασφαλισµένων του ΕΦΚΑ, υποστηρίζοντας ότι το κράτος αντιµετωπίζει µε άνισο τρόπο τους πολίτες στην αυθαίρετη
βάση ενός τυχαίου κριτηρίου, όπως είναι η ηµεροµηνία θανάτου.
Μπορεί ο θάνατος να είναι ένα τυχαίο γεγονός, το οποίο δεν µπορούµε φυσικά να καθορίσουµε, αλλά είναι το πιο κρίσιµο γεγονός
το οποίο καθιστά δικαιούχους σύνταξης τα ορφανά τέκνα ή τους
επιζώντες συζύγους.
Η ηµεροµηνία του θανάτου είναι η στιγµή που το δικαίωµα γεννιέται για πρώτη φορά στο πρόσωπο των δικαιούχων. Ως γνωστόν δε οι αιτήσεις συνταξιοδότησης κρίνονται κατά γενικό
κανόνα µε βάση την στιγµή της θεµελίωσης και άσκησης του δικαιώµατος. Εποµένως δεν πρόκειται για µια αυθαίρετη επιλογή,
όπως αναφέρεται στην ερώτησή σας.
Αναφέρεστε σε µια άνιση µεταχείριση, αλλά η ουσιώδης τήρηση των αρχών της ισότητας, της νοµιµότητας και κυρίως της
χρηστής διοίκησης επιβάλλει να εφαρµόζονται οι νόµοι στο σύ-
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νολό τους, καθώς κάθε ρύθµιση συνέχεται λειτουργικά και οικονοµικά µε όλο το πλέγµα διατάξεων. Μάλιστα η αποσπασµατική
επέκταση ρυθµίσεων, ώστε να εφαρµοστούν αναδροµικά µπορεί
να οδηγήσει και στο αντίθετο αποτέλεσµα και αυτό γιατί θα συνεπαγόταν επέκταση και λιγότερο ευνοϊκών ρυθµίσεων σε ασφαλισµένους, οι οποίοι έχουν ήδη θεµελιωµένα δικαιώµατα.
Όπως εξήγησα στην πρωτολογία µου ο υπολογισµός της σύνταξης βάσει του υφισταµένου θεσµικού πλαισίου χωρίς µάλιστα
την προστασία της προσωπικής διαφοράς σε πάρα πολλές περιπτώσεις ενδέχεται να οδηγεί σε µικρότερο ποσό σύνταξης σε
σχέση µε το προγενέστερο καθεστώς.
Ταυτόχρονα και το επαναλαµβάνω αυτό γιατί είναι πάρα πολύ
σηµαντικό όταν σχεδιάζουµε πολιτικές που αφορούν το ασφαλιστικό µας σύστηµα θα πρέπει να έχουµε στο νου µας και τη διάσταση της βιωσιµότητας του. Αυτό σηµαίνει ότι πάντοτε πρέπει
να λαµβάνουµε υπ’ όψιν µας και τους δεδοµένους δηµοσιονοµικούς περιορισµούς που έχει η χώρα.
Το έχω επαναλάβει πολλές φορές από το Βήµα της Βουλής,
απαντώντας σε συναδέλφους σας, ότι κάθε παρέµβαση στο
ασφαλιστικό πρέπει να αντιµετωπίζεται συνολικά, γιατί κάθε παρέµβαση µπορεί να οδηγήσει σε µεγαλύτερους κινδύνους αν
αγνοεί τη δηµοσιονοµική διάσταση και θέσει κατ’ αυτόν τον
τρόπο σε κίνδυνο τις µελλοντικές συντάξεις.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ευχαριστούµε.
Εισερχόµαστε στην πέµπτη µε αριθµό 857/7-6-2021 επίκαιρη
ερώτηση δεύτερου κύκλου του Βουλευτή Ηρακλείου του Κινήµατος Αλλαγής κ. Βασίλειου Κεγκέρογλου προς τον Υπουργό
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, µε θέµα: «Επέκταση ισχύος της Συλλογικής Σύµβασης εργασίας οδηγών τουριστικών
λεωφορείων».
Ορίστε, κύριε Κεγκέρογλου, έχετε τον λόγο για την πρωτολογία σας.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, το θέµα σας το έθιξα και κατά την προηγούµενη συζήτησή µας όταν είχαµε αιτηθεί την κήρυξη ως γενικώς
υποχρεωτικής της κλαδικής συλλογικής σύµβασης εργασίας των
ξενοδοχοϋπαλλήλων.
Σήµερα η ερώτησή µου αφορά αποκλειστικά το θέµα της συλλογικής σύµβασης εργασίας των οδηγών τουριστικών λεωφορείων Κρήτης, την οποία συνήψαν µε τους εργοδότες, τα
τουριστικά πρακτορεία Κρήτης. Μετά από συζητήσεις, αλλά και
αντιπαραθέσεις µηνών επετεύχθη η συµφωνία. Συµφώνησαν εργοδότες και εργαζόµενοι και κυρίως το σκεπτικό τους έχει να
κάνει µε την ανάγκη να υπάρχει αξιοπρεπής εργασία και αµοιβή
σε µια περίοδο που χρειαζόµαστε τους εργαζόµενους, την ανθρώπινη δύναµη, αλλά και τους εργοδότες για να επανεκκινήσουµε την οικονοµία.
Επειδή ήδη βρισκόµαστε εντός της τουριστικής περιόδου, ήδη
είµαστε σε µια αβεβαιότητα για άλλους λόγους και µε δεδοµένο
ότι για την κήρυξη της συλλογικής σύµβασης ως υποχρεωτικής
έχουν πραγµατοποιηθεί πολλές από τις διαδικασίες που προβλέπει η εγκύκλιος και ο νόµος κατά την κήρυξη της προηγούµενης
συλλογικής σύµβασης η ερώτησή µου είναι συγκεκριµένη.
Μπορείτε να ακολουθήσετε µία συντοµότερη διαδικασία από
αυτή την γραφειοκρατική που προβλέπεται από τον νόµο και την
εγκύκλιο τη συγκεκριµένη µε δεδοµένο, όπως σας είπα, ότι ήδη
έχει ελεγχθεί το θέµα της επίπτωσης στην ανταγωνιστικότητα,
ήδη έχουν υποβληθεί τα µητρώα εργοδοτών και εργαζοµένων
από την προηγούµενη φορά και το Ανώτατο Συµβούλιο Εργασίας
είχε ήδη γνωµοδοτήσει θετικά; Να ακολουθηθεί µεν η διαδικασία,
αλλά µε έναν σύντοµο τρόπο, επειδή ήδη βρισκόµαστε µέσα
στην τουριστική περίοδο;
Αυτό είναι το ερώτηµα µου, κύριε Υπουργέ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΑΚΛΟΓΛΟΥ (Υφυπουργός Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Κεγκέρογλου, θα ήθελα να πω κάτι λίγο γενικότερο.
Όλοι γνωρίζουµε ότι η πανδηµία, η οποία ταλαιπωρεί για παρα-

13748

πάνω από ένα χρόνο όλο τον πλανήτη, δοκιµάζει όλες τις οικονοµίες, φυσικά και την Ελλάδα. Πολλά από τα µέτρα του περιορισµού της πανδηµίας είχαν επιπτώσεις στην οικονοµική δραστηριότητα και την απασχόληση. Αυτός είναι και ο λόγος για τον
οποίο έχουµε πάρει πληθώρα µέτρων σαν Κυβέρνηση και παρά
τους ισχυρότατους δηµοσιονοµικούς περιορισµούς της χώρας.
Προφανώς τα µέτρα αυτά είχαν µεγαλύτερη ένταση σε κλάδους
οι οποίοι έχουν πληγεί µε µεγαλύτερη δριµύτητα και φυσικά ένας
από αυτούς ήταν ο τουρισµός.
Αναλυτικότερα, έχουν ήδη ανακοινωθεί ότι για τους εποχικά
εργαζόµενους υποχρεωτικής επαναπρόσληψης σε τουριστικά
καταλύµατα και τουριστικά λεωφορεία, που θα επαναπροσληφθούν, δίνεται το δικαίωµα υπαγωγής στο µέτρο της αναστολής
σύµβασης εργασίας, µε αποζηµίωση ειδικού σκοπού για τους
µήνες Μάιο και Ιούνιο του 2021. Για τους µήνες που ακολουθούν,
από Ιούλιο έως Σεπτέµβριο, οι εργαζόµενοι θα µπορούν να ενταχθούν στο πρόγραµµα «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ», µε πλήρη κάλυψη των
εργοδοτικών και ασφαλιστικών εισφορών.
Για τους εποχικά εργαζόµενους υποχρεωτικής επαναπρόσληψης σε τουριστικά καταλύµατα και τουριστικά λεωφορεία, που
δεν θα επαναπροσληφθούν, κατά τους µήνες Μάιο και Ιούνιο δίνεται δικαίωµα υπαγωγής στο µέτρο της αναστολής της σύµβασης εργασίας, µε αποζηµίωση ειδικού σκοπού, µε µονοµερείς
δηλώσεις τους στο σύστηµα «ΕΡΓΑΝΗ».
Οι λοιποί εποχικοί εργαζόµενοι µη υποχρεωτικής επαναπρόσληψης θα µπορούν να ενταχθούν από 1η Ιουνίου και για έξι µήνες
από την πρόσληψή τους, στο πρόγραµµα των εκατό χιλιάδων θέσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και
µε την ένταξη της πρόσληψής τους στο πρόγραµµα αυτό, θα καλύπτεται το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών, ενώ ο µισθός
τους θα επιδοτείται και µε 200 ευρώ. Αυτά καλύπτουν και τη συγκεκριµένη κατηγορία στην οποία έχετε αναφερθεί.
Τα ποσά που έχουν χορηγηθεί στον τουριστικό κλάδο µέσω
της επιστρεπτέας προκαταβολής υπολογίζονται για τα ξενοδοχεία σε 290 εκατοµµύρια ευρώ, ενώ άλλα 60 εκατοµµύρια αφορούν ενοικιαζόµενα δωµάτια. Επιπλέον, πριν από δεκαπέντε
µέρες ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε ένα ακόµα πολύ σηµαντικό
µέτρο στήριξης των πληττοµένων τουριστικών επιχειρήσεων,
συµπεριλαµβανοµένων και των επιχειρήσεων που αναφέρατε και
το πρόγραµµα αυτό απευθύνεται σε όλο το φάσµα των επιχειρήσεων του τουρισµού και για τα τουριστικά λεωφορεία και µπορεί
να φτάσει έως και τις 400.000 ανά ΑΦΜ. Συνολικά, µε τη δράση
αυτή προβλέπεται να διατεθούν στις επιχειρήσεις αυτές, για κεφάλαιο κίνησης, 420 εκατοµµύρια ευρώ.
Αναφορικά µε τη συλλογική σύµβαση εργασίας των οδηγών
τουριστικών λεωφορείων Κρήτης, για την οποία µε ρωτάτε, από
την ενηµέρωση που είχαµε από τις αρµόδιες υπηρεσίες µας,
γνωστοποιήθηκε από το ΣΕΠΕ Κρήτης πως η σύµβαση, µεταξύ
του Συνδέσµου Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων Κρήτης
και του Σωµατείου Οδηγών Τουριστικών Λεωφορείων «ΕΡΜΗΣ»,
υπεγράφη όντως στις 25-5-2021 και η χρονική ισχύς εκτείνεται
από 1 Μαΐου έως 31 Δεκεµβρίου του 2023.
Έχω λίγο χρόνο ακόµα, κύριε Πρόεδρε…
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ (Πρόεδρος της Βουλής): Έχετε
και χρόνο και ακροατήριο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΑΚΛΟΓΛΟΥ (Υφυπουργός Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων): Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Όντως είναι µια πρωτοτυπία σήµερα να έχω τόσο µεγάλο ακροατήριο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κύριε Υπουργέ, συνεχίστε. Έχετε χρόνο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΑΚΛΟΓΛΟΥ (Υφυπουργός Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων): Αυτό που ανέφερα σε συζήτησή µας
στη Βουλή, µε αφορµή τη συλλογική σύµβαση των ξενοδοχοϋπαλλήλων είναι ότι θεωρούµε πολύ κρίσιµο το να µπορούν να
διαπραγµατευτούν µε µεγάλη αντιπροσωπευτικότητα οι κοινωνικοί εταίροι και να αποφασίζουν για τέτοια σηµαντικά ζητήµατα
για τη µεταξύ τους σχέση.
Η συγκεκριµένη σύµβαση, για την οποία µιλάµε, πρόκειται για
µια τοπική όµοια επαγγελµατική σύµβαση, η οποία κατατέθηκε
στην αρµόδια κατά τόπο Επιθεώρηση Εργασίας και από εκεί και

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

πέρα θα ακολουθηθεί η διαδικασία που ορίζεται από τον νόµο.
Αυτό δεν µπορεί να το αποφύγει κάποιος, κύριε Κεγκέρογλου.
Ποια είναι αυτή η διαδικασία, το γνωρίζετε. Η αίτηση, σύµφωνα
µε όσα ορίζονται από τον νόµο, θα πρέπει να εξεταστεί από την
αρµόδια διεύθυνση του Υπουργείου. Η αίτηση επέκτασης πρέπει
να συνοδεύεται από αίτηση τεκµηρίωσης των επιπτώσεων της
επέκτασης στην ανταγωνιστικότητα και την απασχόληση και µετά
στέλνεται στο Ανώτατο Συµβούλιο Εργασίας.
Αυτό µε τη σειρά του, προκειµένου να αποφανθεί για την επέκταση ή µη της σύµβασης, έχει να λάβει υπ’ όψιν του τρία πράγµατα, την ίδια την αίτηση για επέκταση, την τεκµηριωµένη
βεβαίωση από τις αρµόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου ότι η συλλογική ρύθµιση δεσµεύει ήδη τους εργοδότες που απασχολούν
ποσοστό µεγαλύτερο του 50% των εργαζοµένων του κλάδου ή
του επαγγέλµατος και το πόρισµα της διαβούλευσης των δεσµευοµένων µερών ενώπιον του Ανωτάτου Συµβουλίου Εργασίας για την αναγκαιότητα της επέκτασης. Μετά από αυτή τη
διαδικασία, το Ανώτατο Συµβούλιο Εργασίας στέλνει εισήγηση
στον Υπουργό και εκείνος µε τη σειρά του δύναται να κηρύξει τη
σύµβαση υποχρεωτική για όλους.
Και εδώ είναι το κρίσιµο σηµείο. Κύριε Κεγκέρογλου, από την
ενηµέρωση που είχαµε για τη συγκεκριµένη σύµβαση, µέχρι στιγµής δεν έχει κατατεθεί στις αρµόδιες υπηρεσίες -ούτε δηλαδή
στην Επιθεώρηση Κρήτης ούτε στην κεντρική αρµόδια διεύθυνση
του Υπουργείου Εργασίας- αίτηµα από πλευράς των συµβαλλόµενων µερών για επέκταση της σύµβασης. Αυτό είναι αρκετά κρίσιµο σηµείο σε σχέση µε την ερώτησή σας. Οµολογώ ότι εξεπλάγην και ζήτησα να διπλοτσεκαριστεί. Αν δεν γίνει αυτό, δεν
µπορεί να προχωρήσει και όλη η υπόλοιπη διαδικασία.
Όταν και εφόσον κατατεθεί, θα ακολουθηθεί η διαδικασία την
οποία µόλις ανέφερα προηγουµένως και εφόσον πληρούνται τα
απαιτούµενα από τον νόµο κριτήρια, φυσικά και θα προχωρήσουµε στην επέκταση της σύµβασης. Προς το παρόν, το µόνο
που έχει κατατεθεί είναι η συλλογική σύµβαση εργασίας µεταξύ
των δύο συµβαλλοµένων µερών που, όπως γνωρίζετε πολύ καλά,
από µόνη της δεσµεύει µόνο τους συµβαλλόµενους. Μόλις,
όµως, γίνουν τα επόµενα βήµατα, θα το κάνουµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κύριε Κεγκέρογλου, έχετε τον λόγο για τη δευτερολογία σας.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Κύριε Υπουργέ, αναφερθήκατε
βεβαίως σε ένα σύνολο µέτρων και δράσεων που αφορούν τους
εργαζόµενους. Θεωρώ ότι η επέκταση όλων αυτών και πέραν του
Ιουνίου θα κριθεί επιβεβληµένη. Η πραγµατικότητα είναι ότι και
για τον τουρισµό τα πράγµατα δεν πάνε όπως είχε εκτιµηθεί αρχικά. Εποµένως θα χρειαστεί και η αναστολή και τα µέτρα στήριξης να επεκταθούν και πέραν του µηνός Ιουνίου.
Έρχοµαι στο θέµα αυτό καθαυτό. Η σύµβαση έχει κατατεθεί
στην αρµόδια διεύθυνση του ΣΕΠΕ. Εκτός αν καταργήθηκε πριν
την ψήφιση του «νόµου Χατζηδάκη» το ΣΕΠΕ και δεν ισχύει αυτή
η κατάθεση. Πάντως, έχει κατατεθεί στο Ηράκλειο στην αρµόδια
διεύθυνση, έχει διαβιβαστεί στα κεντρικά, στο Υπουργείο δηλαδή, έχει παραληφθεί. Και το επιβεβαίωσα ότι έχει παραληφθεί.
Εάν χρειάζεται ιδιαίτερο αίτηµα, αυτό είναι ένα άλλο ζήτηµα το
οποίο µου λέτε. Εγώ, βλέποντας το τι ακολουθήθηκε στην προηγούµενη, βλέπω ότι δεν υπήρξε ιδιαίτερο αίτηµα.
Επίσης, θα σας πω το εξής στοιχείο και µε βάση αυτό θα σας
κρίνω τις επόµενες µέρες. Στις 23-5 υπεγράφη κατά σύµπτωση
η συλλογική σύµβαση. Φέτος υπογράφηκε στις 25, µε δύο µέρες
διαφορά. Και πότε κηρύχθηκε ως γενικώς υποχρεωτική; Στις 126, δηλαδή στις είκοσι µέρες. Εγώ µε βάση αυτό το εικοσαήµερο
θα σας κρίνω, εάν κινηθούν οι διαδικασίες µε τρόπο που πραγµατικά αρµόζει στην κρισιµότητα της κατάστασης που επικρατεί.
Διότι ή πιστεύουµε ότι χρειάζεται µια γενικότερη κινητοποίηση
για να επανεκκινήσει η οικονοµία και δη στον τοµέα του τουρισµού, που αυτό προϋποθέτει και τους ασφαλείς εργαζόµενους,
τους εργαζόµενους που θα νιώσουν την ασφάλεια για να συνδράµουν την προσπάθεια, και κάνουµε ό,τι µπορούµε για να το
πετύχουµε ή δεν το πιστεύουµε, οπότε πάµε «λάου-λάου», που
λέει ο λαός.
Θα σας καταθέσω την προηγούµενη απόφαση. Δεν έχει κανένα πρόβληµα, εάν µετά το τυπικό αίτηµα λάβετε υπ’ όψιν σας
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την προηγούµενη, η οποία έχει ήδη αξιολογήσει τα ζητήµατα που
έχουν να κάνουν µε την ανταγωνιστικότητα και την επίδρασή της
και, βεβαίως, τα θέµατα που έχουν να κάνουν µε τον έλεγχο του
µητρώου, δηλαδή των προϋποθέσεων που θέτει η εγκύκλιος του
218, να φέρουν οι εργοδότες µητρώα κ.λπ.. Δεν έχουν αλλάξει
αυτά. Το πολύ-πολύ να έχουν «πεθάνει» -εντός εισαγωγικών- ορισµένες επιχειρήσεις λόγω της κρίσης. Αλλά, για να έχει αυξηθεί
ο αριθµός τους αποκλείεται.
Εποµένως είναι κάτι που µπορούµε, πιστεύω, να το αξιοποιήσουµε και να συµβάλουµε στη συνεννόηση των δύο πλευρών,
καθώς, κατά την άποψή µας και πιστεύω και κατά τη δική σας, η
συνεννόηση και συνεργασία σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες εργαζοµένων και επιχειρήσεων είναι ό,τι καλύτερο. Αλλά, αυτό πρέπει να γίνεται µε βάση αυτά που έχουν συµφωνήσει οι δύο
πλευρές µέσα από τις συλλογικές διαπραγµατεύσεις και αποτυπώνονται στις συλλογικές συµβάσεις.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Βασίλειος Κεγκέρογλου καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο
βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Καλώς, κύριε Κεγκέρογλου.
Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΑΚΛΟΓΛΟΥ (Υφυπουργός Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων): Δεν θα µακρηγορήσω, κύριε Πρόεδρε. Άλλωστε, αυτά που είχα να πω τα είπα στην πρωτολογία
µου.
Κύριε Κεγκέρογλου, γιατί ζητάει ο νόµος κάθε φορά τα στοιχεία; Είναι ακριβώς για να γίνεται η εκτίµηση της κατάστασης
κάθε φορά. Αλλιώς, θα τα καταθέταµε µια φορά και θα τα αφήναµε για πάντα έτσι.
Δύο πράγµατα µόνο. Η σύµβαση όντως κατατέθηκε. Το ανέφερα και εγώ στην οµιλία µου. Η αίτηση για επέκταση δεν κατατέθηκε. Πέρυσι είχε κατατεθεί. Μόλις κατατεθεί όλες οι κανονι- κές
διαδικασίες θα ξεκινήσουν και από εκεί και µετά πραγµατικά να µε
κρίνετε για το εικοσαήµερο, αλλά όχι πριν κατατεθεί η αίτηση.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Καλώς. Ευχαριστούµε τον κύριο Υπουργό.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ολοκληρώθηκε η συζήτηση των
επικαίρων ερωτήσεων της σηµερινής συνεδρίασης.
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς): Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ναι, κύριε Τσίπρα,
θα σας δώσω τον λόγο.
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς): Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Τι ακριβώς…
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς): Με βάση τον Κανονισµό της Βουλής, άρθρο 97
παράγραφος 4, γνωρίζετε ότι έχω τη δυνατότητα, όσο η Βουλή
είναι εν ολοµελεία, να λάβω τον λόγο ως Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος Κοινοβουλευτικής Οµάδας.
Θέλω για δεκαπέντε λεπτά τον λόγο. Γνωρίζετε για ποιον λόγο
είµαι εδώ, διότι επανειληµµένως κατατίθενται επίκαιρες ερωτήσεις στην «Ώρα του Πρωθυπουργού» και ο κύριος Πρωθυπουργός επιλέγει να µην απαντά.
Θέλω, λοιπόν, τον λόγο για να…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Εγώ θα σας πω το
εξής, κύριε Τσίπρα. Ολοκληρώσατε αυτό που θέλατε να πείτε;
Συγγνώµη.
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς): Λέω, κύριε Πρόεδρε, ότι θέλω τον λόγο, όπως
δικαιούµαι µε βάση τον Κανονισµό, διότι θέλω να απευθυνθώ στο
Σώµα και για το γεγονός ότι…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κατανοητό.
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς): …απαξιώνεται η κοινοβουλευτική διαδικασία και
για την ουσία του ζητήµατος, που θεωρώ ότι είναι ένα µείζον ζήτηµα ισονοµίας και δηµοκρατίας.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Να θυµίσω εδώ ότι
είναι η δεύτερη φορά που έρχεστε στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου. Έχει προηγηθεί το ίδιο σε µία άλλη, αντίστοιχη
συνεδρίαση. Στο µεταξύ µεσολάβησε συζήτηση για το συγκεκριµένο θέµα στη Διάσκεψη των Προέδρων και για τον χειρισµό της
διαδικασίας, αν θέλετε, θα δώσω τη θέση µου στον Πρόεδρο της
Βουλής.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Πρόεδρος της Βουλής κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Κωνσταντίνος Τασούλας): Κύριε Πρόεδρε, µισό
λεπτό, πριν προχωρήσετε. Θα µε απογοητεύσετε –υποθέτω- σήµερα, αλλά γιατί βιάζεστε να µε απογοητεύσετε; Αφήστε µε στην
ψευδαίσθηση αυτή.
Θέλω να σας πω κάτι, κύριε Πρόεδρε. Το θέµα που θέσατε σήµερα δεν ευσταθεί. Το δικαίωµα των Αρχηγών να οµιλούν στη
Βουλή είναι άπλετο. Όµως υπάρχει ηµερήσια διάταξη και εσείς,
κύριε Πρόεδρε, επιχειρείτε, όπως θέσαµε…
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς): Καλύτερα να κατέβω από το Βήµα, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Κωνσταντίνος Τασούλας): Ναι, θέλω λίγο να
σας εξηγήσω… Χίλια συγγνώµη.
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς): Είναι λίγο άκοµψο αυτό.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Κωνσταντίνος Τασούλας): Κύριε Πρόεδρε,
άκουσα το αίτηµά σας. Είναι η δεύτερη φορά που ζητάτε τον
λόγο για παρόµοιο θέµα. Μας απασχόλησε αυτό το θέµα στη
Διάσκεψη των Προέδρων στις 3 Ιουνίου του 2021. Πήρα θέση για
αυτό το θέµα. Είπα ότι δεν είναι δυνατόν να καθιερωθεί µία νέα
πρακτική -πέραν του Κανονισµού- µονόλογου στην περίπτωση
που πολιτικός Αρχηγός -από τον Αρχηγό της Αντιπολιτεύσεως
έως οποιονδήποτε πολιτικό Αρχηγό- κρίνει ότι µπορεί στη διαδικασία των επικαίρων ερωτήσεων να λαµβάνει τον λόγο επειδή
δεν έχει µπει στην ηµερήσια διάταξη απάντηση του Πρωθυπουργού ή κάποιου Υπουργού σε δική του ερώτηση. Αυτή η διαδικασία, κύριε Πρόεδρε, επιτρέψτε µου να πω -και το έχω ψάξει αυτό,
καλόπιστα- δεν προβλέπεται.
Οι Αρχηγοί των κοµµάτων έχουν άπλετο δικαίωµα λόγου στη
νοµοθετική εργασία, στις επερωτήσεις, στις προτάσεις µοµφής,
στις εξεταστικές, παντού. Η µόνη περίπτωση που δεν επιτρέπεται
να παρεµβαίνουν οι πολιτικοί Αρχηγοί είναι στις επίκαιρες ερωτήσεις, οι οποίες περιορίζονται ρητά από τον Κανονισµό ανάµεσα στον ερωτώντα και στον Υπουργό που απαντάει.
Επιχειρείτε µε αυτόν τον τρόπο να καθιερώσετε µία πρακτική
που δεν προβλέπεται. Ή θα το συµπεριλάβουµε στον Κανονισµό
ή δεν πρόκειται αυτή η πρακτική να συνεχιστεί.
Είχα την πρόνοια να το θέσω αυτό στις 3 Ιουνίου στη Διάσκεψη
των Προέδρων και να πω ότι προφανώς όταν το πρωτοέθεσε ο
κ. Τσίπρας, πήρε τον λόγο για να εξηγήσει τι θέλει. Αλλά αυτό
δεν µπορεί να αποτελέσει ένα προηγούµενο και να το γενικεύσουµε. Και υπήρξαν απαντήσεις και από την παράταξή σας ότι
προφανώς αυτό δεν πρόκειται να γίνει µια καθηµερινή πρακτική.
Και ξαναεξηγώ στη Διάσκεψη των Προέδρων, εδώ και µέρες, ότι
δεν µπορεί αυτό το πράγµα που έγινε τότε να γενικευτεί.
Και σήµερα, κύριε Πρόεδρε, ζητάτε στην ουσία να καθιερώσετε έναν νέο τρόπο παρέµβασης στο Κοινοβούλιο. Είµαι ανοικτός σε κάθε πρόταση αλλαγής του Κανονισµού της Βουλής,
αλλά δεν µπορεί η Βουλή να αλλάζει άρδην τον Κανονισµό της
µε βάση πρωτοβουλίες οι οποίες καθόλου δεν προβλέπονται.
Φανταστείτε αυτό να γενικευτεί, θα έχουµε µία πλήρη ανατροπή
του κοινοβουλευτικού έργου και µία πλήρη ακτιβιστική διαδικασία η οποία µετατρέπει τη Βουλή σε ένα είδος σκηνικού και δεν
θα το θέλατε, πιστεύω, ούτε εσείς ούτε εγώ να γίνει αυτό.
Συνεπώς παρακαλώ πολύ σήµερα το θέµα να λήξει εδώ. Η διαδικασία έχει ολοκληρωθεί. Δεν προβλέπεται οµιλία Αρχηγού. Δεν
έχουµε ούτε νοµοθετικό έργο ούτε επερώτηση ούτε κάποια άλλη
διαδικασία. Ανακοινώθηκε ήδη από τον Προεδρεύοντα η ολοκλήρωση της διαδικασίας. Συνεπώς, ας µην προσπαθήσουµε να καθιερώσουµε εκτός Κανονισµού de facto διαδικασίες.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ, θέλω τον
λόγο.
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς): Κύριε Πρόεδρε, ειλικρινά µε λυπεί η στάση σας.
Διότι γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι αυτός που παραβιάζει τον
Κανονισµό της Βουλής δεν είµαι εγώ, αλλά είναι ο Πρωθυπουργός που γράφει στα παλαιότερα των υποδηµάτων του την κοινοβουλευτική διαδικασία και ιδιαίτερα, την καθιερωµένη «Ώρα του
Πρωθυπουργού».
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Σας καλώ λοιπόν να µην επιχειρήσετε να φιµώσετε τη φωνή
της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης µέσα στον ναό της δηµοκρατίας
-και αφήστε τα «σκονάκια» δεν χρειάζονται «σκονάκια», ξέρει ο
κύριος Πρόεδρος µόνος του, ξέρει είναι ικανός, ικανότατος-,
όπως έχει επιχειρήσει η παράταξή σας τα δύο αυτά χρόνια, να
φιµώσει κάθε αντίθετη φωνή στα µέσα µαζικής ενηµερώσεως,
όπως έχει επιχειρήσει ακόµα και στα µέσα κοινωνικής δικτύωσης,
δεν θα καταφέρετε να φιµώσετε τη φωνή µας µέσα στον ναό της
δηµοκρατίας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Σας καλώ λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, να σταθείτε στο ύψος των
περιστάσεων ως Πρόεδρος του συνόλου της Βουλής των Ελλήνων και όχι ως Πρόεδρος ο οποίος δέχεται «σκονάκια» για το τι
θα πει στον Αρχηγό της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης από τους
συνεργάτες τού κ. Μητσοτάκη.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Και σας καλώ, κύριε Πρόεδρε, να µου πείτε ποιο είναι το
άρθρο εκείνο του Κανονισµού της Βουλής το οποίο δεν µου επιτρέπει να οµιλήσω ως Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης,
ως πρώην Πρωθυπουργός και ως Πρόεδρος Κοινοβουλευτικής
Οµάδας, όταν κατά πάγια κοινοβουλευτική πρακτική από το 1974
και µετά, από τη Μεταπολίτευση και µετά, εφαρµόζεται κατ’ αναλογία η διάταξη του άρθρου 97 παράγραφος 6 που ορίζει ότι οι
Πρόεδροι των Κοινοβουλευτικών Οµάδων, οι πρώην Πρόεδροι
της Βουλής, οι πρώην Πρωθυπουργοί έχουν το δικαίωµα να πάρουν τον λόγο και να ακουστούν όποτε το ζητήσουν.
Μιλάτε όµως για µια διαδικασία που εµείς θέλουµε εδώ να θεσπίσουµε εν είδει παραστάσεως. Δεν είναι παράσταση η κοινοβουλευτική διαδικασία. Και όταν την απαξιώνει η Κυβέρνηση και
ο Πρωθυπουργός, αυτοί πρέπει να έχουν την ευθύνη της απαξίωσης, όχι εµείς που είµαστε εδώ για να εκφράσουµε επιχειρήµατα και να αντιπαραθέσουµε πολιτικό λόγο.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
Σας καλώ λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, να µην υποπέσετε σε αυτό
το πολύ σηµαντικό παράπτωµα. Διότι εδώ έχετε και εσείς ευθύνη
ως Πρόεδρος της Βουλής για πρώτη φορά στην κοινοβουλευτική
ιστορία να φιµώσετε επί της ουσίας τη δυνατότητα να ακουστεί
ο λόγος, τα επιχειρήµατα του Αρχηγού της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης. Σας ζητώ να µου δώσετε τον λόγο για δεκαπέντε
λεπτά.
Γιατί θεωρώ επίσης ότι πέραν του ζητήµατος που ήδη εν συντοµία ανέπτυξα και αφορά την ίδια την διαδικασία, υπάρχει και
ένα µείζον ζήτηµα ουσίας που αφορά τη συγκεκριµένη ερώτηση
και κατά την άποψή µου αποτελεί θεµελιακό πρόβληµα για τη
λειτουργία του πολιτεύµατος και της δηµοκρατίας, το πρόβληµα
της υπερχρέωσης των πολιτικών κοµµάτων σε βάρος των Ελλήνων φορολογουµένων.
Σας ζητώ λοιπόν να µου δώσετε τον λόγο, ειδάλλως να αιτιολογήσετε βάσει ποιου άρθρου του Κανονισµού µού τον στερείτε.
Και σας παρακαλώ να µην υποπέσετε εσείς προσωπικά στο
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

παράπτωµα να είσαστε και να παριστάνετε τον Πρόεδρο του κυβερνώντος µόνο κόµµατος, ενώ έχετε και την έγκριση κατά την
εκλογή σας της µεγάλης µερίδας, της µεγάλης πλειοψηφίας και
του ΣΥΡΙΖΑ, ως Πρόεδρος της Βουλής.
Σταθείτε σε αυτό το Βήµα ως Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων και όχι ως Πρόεδρος της Νέας Δηµοκρατίας.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Κωνσταντίνος Τασούλας): Κύριε Πρόεδρε, αυτό
θα κάνω αµέσως µετά και έτσι θα ολοκληρωθεί αυτή η συζήτηση.
Θέλω να σας πω το εξής. Επειδή ακριβώς µε νοιάζει η Βουλή
να σταθεί στο ύψος της περισσότερο και από τον εαυτό µου, δεν
θέλω να µετατρέψουµε, όσο είµαι Πρόεδρος µε την τιµητική
ψήφο όλων σας τη Βουλή, σε αχρείαστο σκηνικό πολιτικού ή κοµµατικού ακτιβισµού. Και να τι εννοώ.
Το άρθρο στο οποίο µόλις αναφερθήκατε, το οποίο δίνει δικαίωµα στους Αρχηγούς των κοµµάτων, αφορά στο νοµοθετικό
έργο. Όλα τα άρθρα τα οποία δίνουν τον λόγο στους Αρχηγούς
των κοµµάτων είναι το 97 που είπατε για τη νοµοθεσία, το 135
στις επερωτήσεις, το 97 στις µοµφές, το 137 στις εξεταστικές
επιτροπές.
Στις επίκαιρες ερωτήσεις δεν προβλέπεται παρέµβαση Αρχηγών. Γιατί; Υπάρχει λόγος. Το άρθρο που µιλάει για τις επίκαιρες
δεν οµιλεί για δυνατότητα οµιλίας Αρχηγών, ενώ όλα τα άλλα
οµιλούν για δυνατότητα οµιλίας Αρχηγών. Αυτή είναι η διάταξη.
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς): Ποιο άρθρο το λέει αυτό;
(Θόρυβος - διαµαρτυρίες από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Κωνσταντίνος Τασούλας): Δεν διέκοψα τον
κύριο Πρόεδρο.
Συνεπώς επαναλαµβάνετε κάτι που σας απαντήθηκε από τον
κ. Κακλαµάνη και την προηγούµενη φορά, ότι ο Πρωθυπουργός
δεν απαντά στις επίκαιρες ερωτήσεις.
Ο Πρωθυπουργός έχει απαντήσει ήδη σε επτά επίκαιρες ερωτήσεις και έχει προκαλέσει πέντε συζητήσεις µε δική του πρωτοβουλία και δεν έχει ολοκληρωθεί το ήµισυ της θητείας της
παρούσης Βουλής, όταν στην προηγούµενη Βουλή στο ίδιο χρονικό διάστηµα, σε εκατόν εξήντα ερωτήσεις απαντήθηκαν από
τον Πρωθυπουργό οκτώ και δεν είχαµε τέτοια φαινόµενα.
Ολοκληρώνω. Επειδή ακριβώς θέλω η Βουλή να διατηρηθεί
στο ύψος της, επειδή δεν θέλω η Βουλή να µετατραπεί σε σκηνικό πολιτικού ακτιβισµού, επειδή η Ολοµέλεια κατά τη διάρκεια
των συνεδριάσεών της δεν µπορεί να µετατραπεί σε συνεδρίαση
καµµιάς Κοινοβουλευτικής Οµάδος και επειδή στις επίκαιρες
ερωτήσεις δεν επιτρέπονται µονόλογοι ούτε µονόπρακτα, λύεται
η συνεδρίαση, όπως ελέχθη ήδη, ολοκληρώνεται η συνεδρίαση
και περιµένω πρότασή σας για τυχόν τροποποίηση του Κανονισµού.
(Θόρυβος - διαµαρτυρίες από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ (Πρόεδρος του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς): Δεν έχετε το δικαίωµα να διακόψετε τη συνεδρίαση!
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Κωνσταντίνος Τασούλας): Η συζήτηση έχει ολοκληρωθεί, όπως ελέχθη, για την προστασία του κύρους του Κοινοβουλίου από κάθε πολιτικό ακτιβισµό.
Σας ευχαριστώ.
Λύεται η συνεδρίαση.
Ώρα λήξης: 12.13’
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