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Αθήνα, σήµερα στις 25 Οκτωβρίου 2021, ηµέρα Δευτέρα και
ώρα 9.03 συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολοµέλεια για να συνεδριάσει υπό την προεδρία του ΣΤ Αντιπροέδρου αυτής κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση.
Εισερχόµαστε στη συζήτηση των
ΕΠΙΚΑΙΡΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ
Σας ενηµερώνω ότι µε έγγραφό του ο Γενικός Γραµµατέας Νοµικών και Κοινοβουλευτικών Θεµάτων ενηµερώνει το Σώµα ότι
σήµερα Δευτέρα 25 Οκτωβρίου 2021 θα συζητηθούν δέκα επίκαιρες ερωτήσεις.
Χωρίς καµµία χρονοτριβή προχωρούµε στη συζήτηση της
πρώτης µε αριθµό 86/18-10-2021 επίκαιρης ερώτησης δεύτερου
κύκλου του Βουλευτή Α Θεσσαλονίκης του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συµµαχία κ. Χρήστου Γιαννούλη προς τον Υπουργό Υποδοµών και Μεταφορών, µε θέµα: «Πρόσθετη αποζηµίωση του
Διοικητή της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας».
Θα απαντήσει ο Υπουργός Υποδοµών και Μεταφορών κ. Κωνσταντίνος Καραµανλής.
Κύριε Γιαννούλη, έχετε τον λόγο για την πρωτολογία σας.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, επανέρχεται το συγκεκριµένο θέµα της αµοιβής του Διοικητή της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας, γιατί µάλλον
επιβεβαιώνει την άποψη ότι η πιο καλοπληρωµένη και προσοδοφόρα διαδικασία τα τελευταία δύο χρόνια είναι η σχέση αξιωµατούχου και Κυβέρνησης Νέας Δηµοκρατίας.
Για να είµαι πιο συγκεκριµένος, ρωτάµε τον Υπουργό, ποια
ήταν η αναγκαιότητα, µε την απόφαση που υπέγραψε στις 2 Σεπτεµβρίου του 2021, ο Διοικητής της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας, ο κ. Τσίτουρας, εκτός από το να απολαµβάνει το προνόµιο,
η αµοιβή του να είναι ίση µε αυτή ενός γενικού γραµµατέα της
Κυβέρνησης, να αποκτήσει και ένα επιπλέον επίδοµα, το οποίο
µπορεί να ξεπεράσει και τις 60.000 και τις 70.000 ευρώ τον
χρόνο, ως επίδοµα που παρέχεται µέσω του EUROCONTROL,
µιας διεθνούς συνθήκης για την ενίσχυση της αεροναυτιλίας, της
µετεωρολογίας και του ελέγχου των αεροδροµίων, για το οποίο
ρητά αναφέρεται στον κανονιστικό νόµο του ’99 ότι το απολαµβάνουν όσοι ασκούν καθήκοντα ή παρέχουν υπηρεσίες αεροναυτιλίας.
Στην ουσία τι κάνει µε αυτή την απόφαση το Υπουργείο Υποδοµών; Δηµιουργεί ένα ακόµα χρυσοπληρωµένο στέλεχος των
«αρίστων» του επιτελικού κράτους. Και, µάλιστα, σε µία Αρχή Πο-

λιτικής Προστασίας η οποία, παρά τη νοµοθετική αλλαγή του ’20,
του πρόσφατου νόµου που έφερε η Κυβέρνηση, ακόµα προσπαθεί µε τρόπο καχεκτικό, θα έλεγα, να στελεχωθεί και να λειτουργήσει µε τα ήδη διατυπωµένα προβλήµατα, ότι από µία υπηρεσία
ελέγχου έγινε στην ουσία µια αθηναϊκή υπηρεσία που δεν προβλέπει τίποτα για την περιφερειακότητα των ελληνικών αεροδροµίων.
Αυτό θέλω να σας πω ότι είναι ένα δεύτερο ζήτηµα, αλλά παραµένουµε στο κυρίως ερώτηµα. Γιατί τόσα λεφτά πλέον στον
κ. Τσίτουρα; Γιατί τέτοια προνοµιακή µεταχείριση; Και το χειρότερο, τα χρήµατα προέρχονται από το ταµείο και από την οµάδα
εκείνη που ο κ. Τσίτουρας πρέπει να ελέγχει.
Θα επανέλθω στη δευτερολογία µου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Καλώς.
Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο για την πρωτολογία σας.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΧ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ (Υπουργός Υποδοµών
και Μεταφορών): Κύριε Γιαννούλη, υπάρχει µια απόλυτη σύγχυση στην ερώτηση που κάνετε. Στην προφορική σας ερώτηση
αποφύγατε να αναφερθείτε, προφανώς έχετε αναγνωρίσει το
λάθος σας. Περιµένω να µου απαντήσετε εσείς στη δευτερολογία. Μπερδεύετε νοµίζω -µπορεί να κάνω λάθος- το πριµ παραγωγικότητας µε το επίδοµα EUROCONTROL. Αυτά είναι δύο
διαφορετικά πράγµατα. Το αναφέρετε στην ερώτησή σας.
Το πριµ παραγωγικότητας είναι η αποζηµίωση που δίνουµε
στους ελεγκτές του EUROCONTROL. Το επίδοµα EUROCONTROL είναι κάτι εντελώς διαφορετικό, που δίνεται σε όλους τους
ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας. Αυτά τα χρήµατα δεν είναι χρήµατα του ελληνικού δηµοσίου. Είναι χρήµατα των χρηστών.
Εποµένως άλλο το πριµ παραγωγικότητας, το οποίο ήταν µια
µεγάλη αλλαγή και µεταρρύθµιση, διότι έδινε στους ελεγκτές τη
δυνατότητα να αυξήσουν περισσότερο τα εισοδήµατά τους. Και
αυτό έγινε µε το άρθρο 31 του ν.4647, τον οποίο εσείς καταψηφίσατε ως ΣΥΡΙΖΑ. Άρα έρχεστε εδώ πέρα να µας παριστάνετε
από τη µία ότι θέλετε το καλό των ελεγκτών, αλλά από την άλλη
καταψηφίσατε ένα άρθρο και µία προσπάθεια που θα αύξανε τα
εισοδήµατά τους. Εποµένως αποφασίστε τι από τα δύο θέλετε.
Δεύτερον: Θέλετε να µιλήσουµε για το EUROCONTROL. Και
πάλι είπατε πράγµατα, τα οποία δεν έχουν καµµία σχέση µε την
πραγµατικότητα. Η αποζηµίωση που αναφέρεται στα άρθρα 34
και 34Α του ν.2682/1999, δηλαδή του EUROCONTROL, καταβάλλεται, όπως είπατε πολύ σωστά, στους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας και όχι µόνο σε όσους έχουν σχέση µε την αεροναυτιλία.
Για να λέµε τα πράγµατα µε το όνοµά τους, καταβάλλεται σε
όλους τους υπαλλήλους της ΥΠΑ, ενώ σε άλλες χώρες της Ευρώπης καταβάλλεται µόνο σε αυτούς που έχουν σχέση µε την
αεροναυτιλία. Και αυτός ο νόµος είναι σε εναρµόνιση µε τον ευ-
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ρωπαϊκό εκτελεστικό κανονισµό 2019/317 περί τελών αεροναυτιλίας.
Πάµε τώρα να δούµε ποια είναι η σκέψη του λεγόµενου 28 του
κανονισµού. «Τα κράτη-µέλη θα πρέπει, επίσης, να έχουν τη δυνατότητα να περιλαµβάνουν σε αυτές τις βάσεις κόστους το καθορισµένο κόστος που προκύπτει για τις εθνικές εποπτικές
αρχές, καθώς και για άλλες κρατικές δαπάνες που σχετίζονται
µε την παροχή υπηρεσιών αεροναυτιλίας.» Ποια είναι η Ελληνική
Εθνική Επιτροπή; Η ΑΠΑ, κύριε Γιαννούλη. Άρα ο ίδιος ο κανονισµός προβλέπει ότι το EUROCONTROL θα πρέπει να χορηγείται
και στην ΑΠΑ.
Εµείς δεν σταµατάµε µόνο εκεί και σας απαντώ ευθέως, για
να µας ακούσουν όλοι. Είναι δυνατόν ο Διοικητής της ΥΠΑ και ο
Διοικητής της ΑΠΑ να παίρνουν λιγότερα λεφτά από τους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας; Πού συµβαίνει αυτό σε οποιοδήποτε δηµόσιο ή ιδιωτικό τοµέα στον πολιτισµένο κόσµο, δηλαδή,
ο εποπτεύων να έχει λιγότερες αποδοχές από αυτόν που εποπτεύει;
Αυτή είναι η ξεκάθαρη απάντηση που σας δίνω, ότι δεν είναι
δυνατόν ο διοικητής είτε της ΥΠΑ -γιατί θα κάνουµε και για την
ΥΠΑ το ίδιο πράγµα στον νόµο που θα ακολουθήσει- είτε της
ΑΠΑ να παίρνει λιγότερα χρήµατα από αυτούς που εποπτεύει.
Νοµίζω ότι αυτή η απάντηση είναι ξεκάθαρη και απίστευτα λογικοφανής. Προφανώς στον κόσµο που ζει η ριζοσπαστική Αριστερά αυτό είναι κάτι που δεν αποδέχεστε. Αυτή είναι και η
µεγάλη διαφορά µεταξύ της δικής µας παράταξης και της δικής
σας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κύριε Γιαννούλη,
έχετε τον λόγο για τη δευτερολογία σας.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ: Κύριε Υπουργέ, περίµενα ότι θα
ήσασταν χαρακτηριστικά προβλέψιµος µη απαντώντας στο ερώτηµα και απλά χρησιµοποιώντας το στερεότυπο και τη µανιέρα
της αντι-ΣΥΡΙΖΑ ρητορείας. Έχετε και σύγχυση και, προφανώς,
δεν λέτε και την αλήθεια.
Επαναλαµβάνω το ιστορικό: Αυτή τη στιγµή ο Διοικητής της
Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας κ. Τσίτουρας, εκτός από τον µισθό
του γενικού γραµµατέα, απολαµβάνει το επίδοµα σαν να
ασκούσε καθήκοντα ελεγκτή εναέριας κυκλοφορίας. Και, µάλιστα, µέσα στην υπουργική σας απόφαση προβλέπεται ότι θα
απολαµβάνει το µέγιστο που φτάνει κατά τη διαχειριστική περίοδο ένας ελεγκτής εναέριας κυκλοφορίας.
Στον νόµο στον οποίο αναφερθήκατε, του 1999 -και τον έχω
εδώ- προβλέπονται ρητά όλες οι εξουσιοδοτικές διατάξεις για
το ποιοι και πώς δικαιούνται χρήµατα από το EUROCONTROL.
Κι έχετε δίκιο, είναι πολλοί.
Στην απόφασή σας επιχειρείτε και µία νοµική υπέρβαση, γιατί
αποδίδετε αυτό το προκλητικό επίδοµα στον κ. Τσίτουρα κατ’
αναλογία -νέα νοµική έκφραση- των άρθρων 34 και 36 του νόµου
του 1999. Και αφού είχατε την πρόθεση να προχωρήσετε και
στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, γιατί δεν προσθέσατε µία
διάταξη στον νόµο που µόλις πρόσφατα, το 2020, αναθεωρήσατε;
Και µπαίνουµε και στην ουσία. Μήπως γνωρίζετε ποια είναι η
εξέλιξη της λειτουργίας της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας; Από
τους εκατόν εβδοµήντα περίπου εργαζοµένους που προβλέπατε
κόντρα σε όλα τα διεθνή στάνταρντ, έχουν µεταταγεί µόλις οι
εξήντα πέντε και µε τεχνογνωσία αεροναυτιλίας ακόµα λιγότεροι.
Η υπηρεσία σχεδόν βρίσκεται σε αδιέξοδο.
Να επιστρέψω, όµως, στα θέµατα τα οικονοµικά, γιατί η σύγχυση και η ελλιπής πληροφόρηση, προφανώς, που έχετε, παραπλανά και την κοινή γνώµη.
Υπάρχει η αέναη συζήτηση περί νόµιµου και ηθικού. Εδώ
πλέον, σε σχέση µε τη διατύπωση «κατ’ αναλογία εφαρµογή των
άρθρων 34 και 36» µπαίνετε ακόµα και στην πιθανότητα να υπάρχει ζήτηµα νοµιµότητας. Όµως, υπάρχει και ζήτηµα ηθικό, κύριε
Υπουργέ. Αντιστρέψατε το επιχείρηµα. Είναι δυνατόν ο ελεγκτής
να αµείβεται µε βάση την απόδοση του ελεγχόµενου, δηλαδή ο
ελεγχόµενος να είναι αυτός και η πιστοποίηση της ορθότητας
της δουλειάς του το τεκµήριο για το πόσα λεφτά θα πάρει, τελικά, στο τέλος του χρόνου ο κ. Τσίτουρας; Σε απλά ελληνικά ο
κ. Τσίτουρας θα πρέπει να πιστοποιεί ότι στην Υπηρεσία Πολιτι-
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κής Αεροπορίας, που πρέπει να ελέγχει σκληρά, θα είναι όλα εντάξει, γιατί το «εντάξει» του κ. Τσίτουρα οδηγεί σε µεγαλύτερη
οικονοµική πρόσοδο για τον ίδιο. Σας φαίνεται λογικό αυτό;
Το να αµείβονται τα στελέχη της κρατικής αρχής µε αξιοπρέπεια πιστεύω ότι διασφαλίζεται και µε τον µισθό του γενικού
γραµµατέα. Εσείς τι µου λέτε τώρα; Ότι αν υπάρχει ελεγκτής
εναέριας κυκλοφορίας, ο οποίος κατεβάζει και ανεβάζει τριάντα
ή σαράντα αεροσκάφη την ηµέρα και στο τέλος του χρόνου θα
αµειφθεί µε βάση το EUROCONTROL µε 90.000 ευρώ, τόσα θα
πρέπει να πάρει και ο κ. Τσίτουρας για να υπάρχει ζήτηµα ισότητας; Θέµα ισότητας βάζετε; Γιατί αξιολογικό και απόδοσης δεν
είναι. Ο κ. Τσίτουρας είναι πολιτικό πρόσωπο. Ο νόµος είχε προβλέψει όλες τις περιπτώσεις εκτός από το πώς δηµιουργούµε καλοπληρωµένα και χρυσοπληρωµένα στελέχη της Κυβέρνησης
Μητσοτάκη.
Οπότε, µη µου λέτε για ριζοσπαστικές εµµονές και ιδεοληψίες.
Η µόνη ιδεοληψία που υπάρχει σε αυτή την περίπτωση είναι ότι
θέλετε να προστατεύσετε τα συµφέροντα πολύ λίγων, καταστρέφοντας στην ουσία τη δοµή της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας
στα διεθνή πρότυπα. Μάλιστα, σε µια χώρα µε περιφερειακότητα
στα αεροδρόµια εσείς κάνατε µια κρατική αρχή ελέγχου που
µπορεί να ελέγχει τα αεροδρόµια της περιφέρειας µόνο από την
Αθήνα. Αυτά, όµως, θα τα κουβεντιάσουµε σε µια άλλη συνεδρίαση. Το πιο ουσιαστικό, όµως, είναι ότι ξανανοίγετε τη συζήτηση του «επιτελικού» κράτους, των άριστων στελεχών µε τα
ελάχιστα τυπικά προσόντα, µε τα µεγαλύτερα οικονοµικά οφέλη.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ολοκληρώστε,
κύριε Γιαννούλη.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ: Και θα διατυπώσω µία απορία, εφόσον νιώσατε ότι δεν ακολουθώ το κείµενο της ερώτησης και το
διευρύνουµε: Αλήθεια, ο κ. Τσίτουρας τα πτυχία του τα έχει αναγνωρίσει στις ελληνικές αρµόδιες αρχές; Γιατί όταν είχε εµφανιστεί στην Επιτροπή Θεσµών και Διαφάνειας, µέλος του ΤΕΕ δεν
ήταν. Αυτό ως παρένθεση. Πάντως, για το πολύ καλό µπόνους,
επίδοµα, πρόσθετο εισόδηµα που του εξασφαλίσατε, έχω την εντύπωση ότι πολιτικά είστε εκτεθειµένος.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Καλώς, κύριε Γιαννούλη.
Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο για τη δευτερολογία σας.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΧ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ (Υπουργός Υποδοµών
και Μεταφορών): Καµµιά φορά, ξέρετε, ο ορθός λόγος σηκώνει
τα χέρια ψηλά. Υπάρχει µία απίστευτη τρικυµία σε αυτά που λέει
ο κ. Γιαννούλης.
Κατ’ αρχάς είναι εξαιρετικά αδιάβαστος -ως συνήθως, βέβαια,
δεν µας εκπλήσσει αυτό- διότι πριν από λίγο, κύριε Πρόεδρε, διάβασα τον κανονισµό, ο οποίος ξεκάθαρα λέει πότε και πώς µπορούν να αµείβονται. Άρα δεν υπάρχει κανένα θέµα.
Τώρα, υπάρχει µία τεράστια διαφορά µεταξύ αυτών που λέει
ο κ. Γιαννούλης και αυτών που λέω εγώ. Τι λέω εγώ, λοιπόν; Λέω
-κατά την άποψή µου- το προφανές. Δηλαδή, ότι δεν είναι δυνατόν ο διοικητής οποιουδήποτε οργανισµού, κύριε Γιαννούλη, είτε
αυτό είναι η ΑΠΑ, που έχει την ευθύνη να είναι ο εποπτικός φορέας, είτε ο Διοικητής της ΥΠΑ, που παρέχει υπηρεσία, να πληρώνεται λιγότερα από τους υπαλλήλους τους οποίους
εποπτεύει. Αυτό λέω. Εσείς, κύριε Γιαννούλη, έχετε έναν µισθό
ως Βουλευτής. Ο επιστηµονικός σας συνεργάτης παίρνει παραπάνω από εσάς; Όχι. Παίρνει λιγότερα.
Ποιο είναι λοιπόν το θέµα - ηθικό ζήτηµα; Κανένα. Απλά θέλουµε να δηµιουργήσουµε θέµα και είναι εµφανές ότι εδώ πέρα
υπάρχει µία εµµονή. Ο κ. Γιαννούλης, ο οποίος έχει τις εµµονές
του, έχει µία εµµονή µε τον κ. Τσίτουρα. Αναφέρατε όνοµα του
κ. Τσίτουρα έξι φορές, κύριε Γιαννούλη!
ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ: Αυτός δεν είναι;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΧ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ (Υπουργός Υποδοµών
και Μεταφορών): Έξι φορές, κύριε Γιαννούλη! Ηρεµήστε λίγο.
Γιατί έχετε εµµονές µε τους ανθρώπους;
Και λέτε πράγµατα τα οποία δεν έχουν καµµία σχέση µε την
πραγµατικότητα. Για το πριµ παραγωγικότητας ο κ. Γιαννούλης
δεν µας είπε κουβέντα, ενώ στην ερώτησή του -για να δείξουµε
πόσο αδιάβαστοι είναι οι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ, που έρχονται
εδώ και θέτουν ερωτήσεις- έµπλεξε το πριµ παραγωγικότητας,

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΙΔ’ - 25 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021

που είναι ένα µπόνους που δίνουµε στους ελεγκτές, για τους
οποίους κόπτεται ο κ. Γιαννούλης, µε το επίδοµα EUROCONTROL.
Κύριε Γιαννούλη, ούτε τα βασικά δεν µπορείτε να ξεχωρίσετε.
Και σας εξήγησα και εξηγώ ξανά ότι για πρώτη φορά στο ελληνικό δηµόσιο, ναι, θα πληρώνεται κάποιος καλύτερα αν έχει καλύτερη απόδοση. Αυτό είναι το πριµ παραγωγικότητας. Τι είναι
δηλαδή; Όταν ο ελεγκτής εναέριας κυκλοφορίας κάνει παραπάνω κινήσεις την ώρα και όταν έχουµε λιγότερες καθυστερήσεις, του δίνουµε ένα έξτρα επίδοµα. Αυτό δεν είναι το επίδοµα
EUROCONTROL. Αυτό είναι το πριµ παραγωγικότητας. Ο Διοικητής της ΥΠΑ και της ΑΠΑ δεν έχει καµµία σχέση µε το πριµ παραγωγικότητας, το οποίο αναφέρεται γραπτώς στην ερώτησή
σας. Και το λέω αυτό, κύριε Γιαννούλη, γιατί τα γραπτά είναι
αυτά που µένουν και για άλλη µια φορά εκτεθήκατε, διότι για
άλλη µια φορά ήρθατε αδιάβαστος!
Εποµένως, για να απαντήσω ξεκάθαρα, ναι, αυτό που πρεσβεύει η Νέα Δηµοκρατία σε αντίθεση µε αυτά που πρεσβεύει ο
ΣΥΡΙΖΑ είναι ότι ο διοικητής ενός οργανισµού πρέπει να παίρνει
τις ίδιες αµοιβές µε αυτούς που εποπτεύει και µε τις αµοιβές των
υπαλλήλων. Αυτό είναι κάτι µε το οποίο εσείς προφανώς διαφωνείτε. Για άλλη µια φορά πάτε κόντρα στην κοινή λογική.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ευχαριστούµε τον
κύριο Υπουργό.
Συνεχίζουµε µε την τρίτη µε αριθµό 70/12-10-2021 επίκαιρη
ερώτηση πρώτου κύκλου του Βουλευτή του Κοµµουνιστικού
Κόµµατος Ελλάδας κ. Γεώργιου Μαρίνου προς τον Υπουργό
Υποδοµών και Μεταφορών, µε θέµα: «Τις καταστροφικές συνέπειες της πληµµύρας στη βόρεια Εύβοια και τους µεγάλους κινδύνους που αντιµετωπίζει ο λαός της περιοχής».
Θα απαντήσει ο Υφυπουργός Υποδοµών και Μεταφορών κ. Γεώργιος Καραγιάννης.
Κύριε Μαρίνο έχετε τον λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ: Κύριε Υπουργέ, για πολλοστή φορά µια
αναµενόµενη φθινοπωρινή καταιγίδα οδήγησε σε νεκρό, έθεσε
σε κίνδυνο τη ζωή του λαού και προκάλεσε µεγάλες καταστροφές σε σπίτια σε λαϊκές περιουσίες και υποδοµές στην Αττική,
την Εύβοια, τα Επτάνησα, την Πελοπόννησο, την Αιτωλοακαρνανία, τη Μακεδονία, σε όλη τη χώρα.
Έχει αποδειχθεί ότι δεν υπάρχει ολοκληρωµένο σχέδιο αντιπληµµυρικής προστασίας και οι αναγκαίες υποδοµές. Οι ευθύνες
της Κυβέρνησης, των προηγούµενων κυβερνήσεων και του αστικού κράτους είναι εγκληµατικές. Θεωρούν κόστος τις λαϊκές
ανάγκες και όφελος τα καπιταλιστικά κέρδη, σύµφωνα µε τη
στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η επίκαιρη ερώτηση του Κοµµουνιστικού Κόµµατος της Ελλάδας κατατέθηκε για τις ζηµιές της πληµµύρας στην Εύβοια που
προκάλεσε η «Αθηνά». Προειδοποιήσαµε για τον κίνδυνο. Η πολιτική που έκαψε τη βόρεια Εύβοια τον Αύγουστο, την έπνιξε σε
συνθήκες µιας συνηθισµένης για την περιοχή βροχόπτωσης.
Μετά την καταστροφική πυρκαγιά, η καθυστέρηση στα αναγκαία
αντιδιαβρωτικά µέτρα είναι προκλητική. Δεν έγινε καν η αρχή των
αντιπληµµυρικών έργων. Η Κυβέρνηση παίζει µε την ατοµική ευθύνη και τη ζωή του λαού.
Τι έγινε στην Εύβοια; Καθαρίστηκαν πρόχειρα κάποια ρέµατα
και δεν είχαν διέξοδο τα νερά. Οι εκβολές ήταν φραγµένες. Αυτό
έγινε στην Αγία Άννα και στο Αχλάδι. Κάθε φορά πληµµυρίζει η
Κοτσικιά και το Ψαροπούλι. Οι Ροδιές και η Λίµνη αντιµετωπίζουν
θανάσιµο κίνδυνο. Οι ποταµοί Κηρέας και Δηλέας είναι αφηµένοι
στη µοίρα τους µετά την κακοκαιρία του «Ζορµπά» το 2018. Το
Μαντούδι και τα χωριά του έχουν θρηνήσει νεκρούς, ενώ µόνιµα
καταστρέφονται καλλιέργειες. Η Ιστιαία υποφέρει. Το Ληλάντιο
Πεδίο καταστράφηκε το 2009, θρηνήσαµε νεκρούς το 2020. Και
δεν έχει γίνει κανένα, µα κανένα αντιπληµµυρικό έργο. Οι κυβερνήσεις και η Ευρωπαϊκή Ένωση τα θεωρούν µη επιλέξιµα. Καµµία
πρόνοια για τη Γέφυρα των Φύλλων, κανένα ουσιαστικό έργο στο
Δήµο Διρφύων - Μεσσαπίων, στα Στύρα, την Κάρυστο, το Αλιβέρι
και την Κύµη.
Κύριε Υπουργέ, να δώσετε συγκεκριµένη απάντηση και να
πείτε πώς και πότε θα προχωρήσουν τα αντιπληµµυρικά έργα,
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πώς θα αποζηµιωθούν οι πληγέντες στο 100% χωρίς όρους και
προϋποθέσεις και όχι µε τους άθλιους όρους που αντιµετωπίζουν σήµερα οι πυρόπληκτοι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κύριε Υπουργέ,
έχετε τον λόγο για την πρωτολογία σας.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ (Υφυπουργός Υποδοµών και Μεταφορών): Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Βουλευτά, θα ήθελα, αν µου επιτρέπετε, πριν αναφερθώ
στην επίκαιρη ερώτηση, να διαβεβαιώσω το Σώµα και από αυτό
το Βήµα ότι η Κυβέρνηση συνολικά, καθώς και το Υπουργείο
Υποδοµών και Μεταφορών, κάνουν όχι µόνο ό,τι είναι εφικτό και
επιβάλλεται για την αντιµετώπιση των συνεπειών των φυσικών
καταστροφών αλλά, λαµβάνοντας υπ’ όψιν την αύξηση της εµφάνισης του φαινοµένου, σχεδιάζουµε µια συνολικότερη, θα
έλεγα, αντιµετώπιση για την προστασία του πληθυσµού και των
περιουσιών των πολιτών.
Ο σχεδιασµός αυτός κινείται σε δύο άξονες:
Ο πρώτος άξονας αφορά τη µελέτη και εκτέλεση έργων σε
δύο επίπεδα: στα βραχυπρόθεσµα, για την αντιµετώπιση των συνεπειών, και στα µακροπρόθεσµα, για τη θωράκιση της χώρας
και την ενδυνάµωση του κρατικού µηχανισµού, για να επιτυγχάνεται η άµεση επέµβαση.
Ο δεύτερος άξονας έχει ως επίκεντρο τον πολίτη που πλήττεται από τα φυσικά φαινόµενα και η πολιτεία υποχρεούται να άρει
τις συνέπειες µε µέτρα άµεσης ανακούφισης, όπως είναι η κρατική αρωγή, καθώς και οι οικίσκοι και οποιαδήποτε άλλα µέτρα
λαµβάνονται, αλλά και µέτρα συνολικότερης άρσης των συνεπειών, όπως είναι η στεγαστική συνδροµή, ο άτοκος ή ο χαµηλότοκος δανεισµός.
Δεν πιστεύουµε ότι µπορούµε να αποτρέψουµε τις φυσικές καταστροφές, οι οποίες για λόγους που δεν είναι του παρόντος να
συζητήσουµε βαίνουν τα τελευταία χρόνια αυξανόµενες, αλλά
υποχρεούµαστε να αντιτάξουµε έναν σχεδιασµό που θα µειώσει
τις συνέπειές τους, όπως έγινε και µε τους αντισεισµικούς κανονισµούς, µε αποτέλεσµα τη µείωση της τρωτότητας των κτηρίων.
Αν και το µεγαλύτερο µέρος της ερώτησής σας, κύριε Βουλευτά, δεν εµπίπτει στην αρµοδιότητα του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών, αλλά στην αρµοδιότητα άλλων
συναρµόδιων Υπουργείων είτε στους ΟΤΑ Α και Β βαθµού, για
να µην εκληφθεί αυτό ως απόπειρα αποφυγής, θα προσπαθήσω
να απαντήσω στα σχετικά ερωτήµατά σας, διότι ως Κυβέρνηση
δεν διαχωρίζουµε ενέργειες και µέτρα πρόληψης.
Κατ’ αρχάς να καταστήσω σαφές ότι σε πολλές περιπτώσεις
η συναρµοδιότητα κρατικών και αυτοδιοικητικών φορέων δηµιουργεί σύγχυση όχι µόνο ως προς τις υποχρεώσεις και τις αρµοδιότητες, αλλά ιδίως ως προς την επιβαλλόµενη συµπεριφορά,
ανάλογα µε το είδος του φυσικού φαινοµένου. Τι θέλω να πω µε
αυτό; Άλλη η αντιµετώπιση του σεισµού, άλλη της πυρκαγιάς και
άλλη της πληµµύρας. Για τον λόγο αυτόν η Κυβέρνηση µελετά
και σταδιακά προβαίνει στην απλούστευση των αντίστοιχων προβλέψεων και στον µονοσήµαντο, όσο είναι επιτρεπτό, καθορισµό
αρµοδιοτήτων, όπως έγινε και µε τον πρόσφατο νόµο για την
κρατική αρωγή.
Ειδικά για τα αντιπληµµυρικά έργα οφείλω να διευκρινίσω ότι
το Υπουργείο Υποδοµών και Μεταφορών σύµφωνα µε την υφιστάµενη από δεκαετίας νοµοθεσία εµπλέκεται -και το επαναλαµβάνω σε αυτό το σηµείο- µόνο σε περίπτωση που ένα έργο θα
κριθεί ως εθνικής σηµασίας και αποκλειστικά για το τµήµα της
µελέτης και της κατασκευής του έργου αυτού, το οποίο µετά την
αποπεράτωσή του περιέρχεται στην ευθύνη της τοπικής αυτοδιοίκησης, που οφείλει να προβαίνει στη συντήρηση των αντιπληµµυρικών έργων, τον καθαρισµό και την αστυνόµευση των
ρεµάτων.
Τα προσωρινά αντιπληµµυρικά µέτρα που εκτελούνται κυρίως
σε ορεινούς όγκους, στα οποία αναφερθήκατε, που έχουν προσβληθεί από πυρκαγιά ή στην ορεινή κοίτη των υδατορεµάτων,
τα λεγόµενα έργα ορεινής υδρονοµίας µε τα µικρά ξυλοφράγµατα, αποτελούν ειδικά δασοτεχνικά έργα και υπάγονται στην
αρµοδιότητα της οικείας δασικής υπηρεσίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
Συνεπώς το Υπουργείο Υποδοµών και Μεταφορών έχει αρµο-
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διότητα αποκλειστικά για µελέτες και κατασκευή έργων αντιπληµµυρικής προστασίας τα οποία χαρακτηρίζονται µε απόφαση
του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών ως ειδικά και σηµαντικά έργα εθνικού επιπέδου. Όλα τα υπόλοιπα αντιπληµµυρικά
έργα είναι αρµοδιότητα των ΟΤΑ Α και Β βαθµού. Αυτά ως προς
τις αρµοδιότητες, για να µην καταλείπεται αµφιβολία ως προς
τις οφειλόµενες ενέργειες.
Στις περιπτώσεις, τώρα, της αρµοδιότητας του Υπουργείου,
όπως είναι ο σεισµός, η Γενική Διεύθυνση Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών, από την εµφάνιση του φαινοµένου, µεταβαίνει στις πληγείσες περιοχές µε το σύνολο του διαθέσιµου
ανθρώπινου δυναµικού και ξεκινά, πριν καν τεθεί το οποιοδήποτε
αίτηµα, την καταγραφή των ζηµιών. Διαβεβαιώνω την Εθνική Αντιπροσωπεία, όπως έχουµε απαντήσει πολλές φορές το τελευταίο διάστηµα, ότι αυτό γίνεται χωρίς να υπολογίζονται οι
επικρατούσες συνθήκες και καθ’ υπέρβαση, θα έλεγα, εκ µέρους
των υπηρετούντων υπαλλήλων. Και γι’ αυτό πρέπει να τους ευχαριστήσουµε όλοι.
Η ηγεσία του Υπουργείου µας µία και µόνο εντολή δίνει σε τέτοιες περιπτώσεις, να ολοκληρωθεί η καταγραφή στον συντοµότερο δυνατό χρόνο, ώστε οι πολίτες να λάβουν άµεσα την
οφειλόµενη κρατική βοήθεια. Αυτό γίνεται και το παρακολουθούµε και εγώ και ο Υπουργός Υποδοµών και Μεταφορών Κώστας Καραµανλής. Βλέπετε άλλωστε τι έχει συµβεί στην Κρήτη,
όπου σε ελάχιστο χρονικό διάστηµα έχουµε πραγµατοποιήσει
περισσότερες από εντεκάµισι χιλιάδες πρωτοβάθµιες αυτοψίες
και ήδη έχουµε διενεργήσει κάτι λιγότερο από δύο χιλιάδες δευτεροβάθµιες.
Ζητάτε όµως να πληροφορηθείτε την πορεία των ενεργειών
καταγραφής των ζηµιών από τις πρόσφατες πληµµύρες στην Εύβοια. Οφείλω να διευκρινίσω ότι στις περιπτώσεις πληµµυρών,
όπως προβλέπεται κι από την κείµενη νοµοθεσία, αν διαβάσετε
το σχέδιο «ΔΑΡΔΑΝΟΣ», τις αυτοψίες διενεργούν οι υπηρεσίες
οικείας περιφέρειας και των πληγέντων δήµων και βάσει αυτών
των στοιχείων οριοθετείται και η πληγείσα περιοχή. Σε περιπτώσεις εκτεταµένων πληµµυρικών φαινοµένων η ηγεσία του Υπουργείου, όπως έγινε στην περίπτωση του «Ιανού», ενεργοποιήσαµε
υποστηρικτικά τη Γενική Διεύθυνση Αποκατάστασης Φυσικών
Καταστροφών, αφού όµως πρώτα είχε υποβληθεί σχετικό αίτηµα
από την περιφέρεια. Είµαστε σε διαρκή επαφή µε τους δήµους
και µε την περιφέρεια. Είµαστε στη διάθεσή τους να συνδράµουµε µε οτιδήποτε άλλο χρειάζεται.
Τα υπόλοιπα θα τα πω στη δευτεροµιλία µου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κύριε Μαρίνο, έχετε
τον λόγο για τη δευτερολογία σας.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ: Δεν είναι πρώτη φορά, κύριε Υπουργέ,
που επιχειρείται, για να καλυφθεί η τραγωδία που έχει ζήσει ο
λαός µας και οι πολύ βαριές συνέπειες, να παιχτεί αυτό το άθλιο
πινγκ-πονγκ ανάµεσα στην κεντρική διοίκηση, στην τοπική και περιφερειακή διοίκηση και τα δασαρχεία, στην περίπτωση των
πληµµυρών. Όµως αυτή η απαράδεκτη πρακτική έχει οδηγήσει
στο να ανακυκλώνονται συνέχεια αυτά τα προβλήµατα που πλήττουν τον λαό µας. Δηλαδή και σήµερα η Κυβέρνηση επιχείρησε
να δικαιολογηθεί µε ψεύτικους ισχυρισµούς, για να καλύψει τις
ευθύνες της, για να καλύψει τις ευθύνες αυτού του σάπιου συστήµατος που υπηρετεί και του αστικού κράτους, που θάβει ή
καίει τις λαϊκές ανάγκες, αλλά χτυπάει ρεκόρ όταν πρόκειται για
αντιλαϊκά µέτρα, καταστολή και προνόµια στο µεγάλο κεφάλαιο.
Το κράτος αυτό που διαχειρίζεστε διαθέτει δισεκατοµµύρια
ευρώ για τη χρηµατοδότηση των οικονοµικών οµίλων, που έχουν
θησαυρίσει, δίνει πάνω από 4 δισεκατοµµύρια ευρώ τον χρόνο
για τις πολεµικές ανάγκες του ΝΑΤΟ και γυρίζετε τις πλάτες στη
λαϊκή απαίτηση για αντιπληµµυρική, αντιπυρική και αντισεισµική
προστασία. Η Κυβέρνηση, όπως και οι προηγούµενες, δεν διδάχτηκαν τίποτα από την τραγωδία της Μάνδρας και τους οκτώ νεκρούς πέρυσι στην Εύβοια. Το άλλοθι της έντασης της βροχής
και της κλιµατικής αλλαγής σάς εκθέτει. Το πρόβληµα είναι η πολιτική που υπηρετεί τα κέρδη των οµίλων. Η εµπορευµατοποίηση
της γης, το µπάζωµα ρεµάτων, η έλλειψη ολοκληρωµένου αντιπληµµυρικού σχεδιασµού και κατάλληλων υποδοµών, η δασοκτόνα πολιτική που οδήγησε στις πυρκαγιές στη βόρεια Εύβοια
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και στις άλλες περιοχές επιδεινώνουν την κατάσταση και ο Υφυπουργός Εσωτερικών κ. Πέτσας πέρα βρέχει, επιχείρησε να εξαφανίσει αυτό το πρόβληµα. Περιοχές της Αθήνας µετατράπηκαν
σε λίµνες, µαθητές προσπάθησαν να διασωθούν σε πληµµυρισµένα σχολεία, λεωφορείο έγινε υποβρύχιο, δεκάδες άνθρωποι
γλίτωσαν την τελευταία στιγµή.
Είναι προκλητική η απουσία µέτρων πρόληψης, ό,τι και να
λέτε, κύριε Υπουργέ, ο αναγκαίος έλεγχος, ο καθαρισµός και η
συντήρηση υποδοµών λόγω της κρατικής υποχρηµατοδότησης
και υποστελέχωσης των σχετικών υπηρεσιών. Κι εσείς ικανοποιείστε και καµαρώνετε µε αυτή την απαράδεκτη κατάσταση.
Οι τραγωδίες που ζει ο λαός µας έχουν θέσει την αναγκαιότητα αλλαγής πορείας της χώρας. Η ολοκληρωµένη αντιπληµµυρική προστασία µπορεί να διασφαλιστεί µε την πρόταση του
ΚΚΕ, στο έδαφος της κοινωνικής ιδιοκτησίας των µέσων παραγωγής και του επιστηµονικού κεντρικού σχεδιασµού. Αυτό είναι
αναγκαίο. Οι µαζικές κινητοποιήσεις του λαού της Εύβοιας, ο
συντονισµός της δράσης πυρόπληκτων, πληµµυροπαθών, σεισµοπαθών, που οργανώνουν κινητοποίηση στις 6 Νοεµβρίου στο
Σύνταγµα, δίνει αποφασιστική απάντηση. Το Κοµµουνιστικό
Κόµµα της Ελλάδας επιµένει: Τώρα αντιπληµµυρικά έργα στην
Εύβοια και σε όλη τη χώρα. Άµεση αποκατάσταση των ζηµιών
στο 100%, χωρίς όρους -το επαναλαµβάνουµε- και προϋποθέσεις για όλους τους πληγέντες. Άµεσα µέτρα αποκατάστασης
οδικού δικτύου, δικτύου ύδρευσης, εξασφάλιση της στέγασης,
της σίτισης όλων των πληγέντων, και από τις φωτιές και από τις
πληµµύρες και από τους σεισµούς.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κύριε Υπουργέ,
έχετε τον λόγο τώρα για τη δευτερολογία σας.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ (Υφυπουργός Υποδοµών και Μεταφορών): Κύριε Βουλευτά, επιτρέψτε µου να αντιπαρέλθω τους
χαρακτηρισµούς περί ψευδών δηλώσεων και όλα αυτά που αναφέρατε. Αντιλαµβάνοµαι τον ρόλο σας, ότι πρέπει να κάνετε αντιπολίτευση, αλλά επιτρέψτε µου να σας πω ότι η Κυβέρνηση
τουλάχιστον του Κυριάκου Μητσοτάκη σε ό,τι αφορά όλα αυτά
τα ζητήµατα έχει επιδείξει σε πολύ µεγάλο βαθµό, θα έλεγα σε
βαθµό που η χώρα µας είχε πάρα πολλά χρόνια να δει, αποτελεσµατικότητα, άµεση δράση, ό,τι κι αν συµβαίνει η πολιτεία είναι
δίπλα, και αντιλαµβάνοµαι πάρα πολύ καλά αυτό που λέτε περί
της διάκρισης των αρµοδιοτήτων και το αν αυτά ενδιαφέρουν
τους πολίτες ή δεν τους ενδιαφέρουν. Βέβαια το πολίτευµά µας,
η δηµοκρατία µας, τα έχει όλα αυτά. Υπάρχει µια διάκριση των
αρµοδιοτήτων και αυτό αποτελεί, επιτρέψτε µου να πω, την αναγκαία θεσµική διάκριση, που εµφανίζει όµως -αυτή είναι η αλήθεια- µια εν γένει αδυναµία της συναρµοδιότητας.
Από την πλευρά µου όµως θα παραβίαζα κάθε έννοια σοβαρότητας αν υπέκυπτα στον πειρασµό να αναφερθώ σε δράσεις
άλλων φορέων µε γενικόλογες και άνευ ουσίας αναφορές. Προς
τούτο θα υπέβαλλα την παράκληση -και συγχρόνως πιστεύω ότι
θα ήταν χρήσιµο και αποδοτικό να συµφωνήσετε µαζί µου- οι
Βουλευτές να απευθύνουν τις ερωτήσεις στα καθ’ ύλην αρµόδια
Υπουργεία, γιατί πολλές φορές θα πρέπει να βλέπετε ποια είναι
η αρµοδιότητα του κάθε Υπουργείου, καθώς και η αρµοδιότητα
της κάθε περιφέρειας. Δεν υπάρχει περίπτωση καµµίας πρόθεσης να αποφύγουµε τις απαντήσεις. Αντιθέτως µάλιστα ο διάλογος αναγνωρίζουµε ότι είναι και χρήσιµος και στο πλαίσιο του
κοινοβουλευτικού ελέγχου θα πρέπει να τον σεβόµαστε. Γι’ αυτό
και ενηµερώνουµε και το Σώµα σε πρώτο χρόνο, εσάς τους Βουλευτές, αλλά και τους κατοίκους των πληγεισών περιοχών για τις
ενέργειες που έχουν γίνει, καθώς και για αυτές που προγραµµατίζονται να γίνουν το επόµενο διάστηµα.
Ένα µεγάλο όµως, θα έλεγα, τµήµα της ερώτησής σας θα
ήθελα να το παραπέµψω -είναι εδώ πέρα κι ο κ. Κρίτων Αρσένηςστην απάντηση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας
κ. Αµυρά, γιατί εκεί είναι όλες οι απαντήσεις. Επιτρέψτε µου να
µην επαναλάβω αυτή τη στιγµή το τι έχει κάνει η Κυβέρνηση. Θα
µπορούσαµε να σας καταθέσουµε στα Πρακτικά και τι ακριβώς
γίνεται για τα δασοτεχνικά έργα και πόσο γρήγορα έχουν γίνει,
σε αντίθεση µε άλλα πληµµυρικά φαινόµενα, που η πολιτεία έδειχνε πολύ µεγάλους χρόνους αντίδρασης.
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Σε ό,τι αφορά τις πληγείσες περιοχές της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος καθώς και την υποβοήθηση των πληγέντων
δήµων, από την πλευρά µας, είµαστε δίπλα σε κάθε αίτηµα που
έχουν υποβάλει οι δήµοι της περιοχής. Οι υπηρεσίες του Υπουργείου µας και η αρµόδια γενική διεύθυνση είναι σε µια συνεχή
συνεργασία µε την οικεία περιφέρεια και θα προχωρήσουµε,
µόλις τελειώσουν οι αυτοψίες, και στην οριοθέτηση των περιοχών που έχουν πληγεί, ώστε να χορηγηθεί κι η προβλεπόµενη
στεγαστική συνδροµή. Όπως όµως ήδη σας ανέφερα, και αυτό
δεν είναι σε καµµία περίπτωση καµµία διαδικασία υπεκφυγής, σε
ό,τι αφορά το γεγονός που συνέβη στις 9 και 10 του µηνός Οκτωβρίου στα πληµµυρικά φαινόµενα που εκδηλώθηκαν στους δύο
δήµους, η γνωστοποίηση από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος
έγινε στις 12 του µηνός. Εµείς είµαστε σε µια διαρκή επικοινωνία
µε την περιφέρεια και ό,τι χρειάζεται θα βοηθήσουµε και θα είµαστε δίπλα τους.
Ευχαριστώ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, υπάρχει ένα σοβαρό
θέµα να διευκρινίσω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Έχετε τον λόγο,
κύριε Μαρίνο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ: Εµείς την καταθέσαµε στον κ. Τριαντόπουλο και το γραφείο του κ. Τριαντόπουλου δεν την έκανε αποδεκτή και από αυτή τη σκοπιά καταθέσαµε την ερώτηση στο
Υπουργείο Υποδοµών, όπως είχαµε υποχρέωση. Εν πάση περιπτώσει, υπάρχει πολιτικό ζήτηµα που το γραφείο του κ. Τριαντόπουλου δεν αποδέχθηκε την ερώτηση και ενώ είναι ο κ.
Τριαντόπουλος λαλίστατος και προσπαθεί µε όλα τα µέσα να παραµυθιάσει τον λαό της βόρειας Εύβοιας.
Ευχαριστώ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ (Υφυπουργός Υποδοµών και Μεταφορών): Κύριε Πρόεδρε, ζητώ και εγώ τον λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Έχετε τον λόγο,
κύριε Υπουργέ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ (Υφυπουργός Υποδοµών και Μεταφορών): Για συναδέλφους που αυτή τη στιγµή λείπουν από
την Αίθουσα θα πρέπει να είµαστε, θα παρακαλούσα, λίγο πιο
προσεκτικοί στους χαρακτηρισµούς µας.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ: Εµείς θέλαµε να είναι εδώ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ (Υφυπουργός Υποδοµών και Μεταφορών): Τώρα σε ό,τι αφορά τη δουλειά που κάνει ο κ. Τριαντόπουλος αυτό φαίνεται από τους κατοίκους της Ευβοίας.
Νοµίζω ότι αυτοί έχουν την καλύτερη απάντηση, γιατί ο κ. Τριαντόπουλος ανά βδοµάδα βρίσκεται εκεί και αντιµετωπίζει όλα τα
ζητήµατα. Επιτρέψτε µου, λοιπόν, τους ανθρώπους οι οποίοι
δουλεύουν και αντιµετωπίζουν όλα τα ζητήµατα να τους αντιµετωπίζουµε... Αντιλαµβάνοµαι τον αντιπολιτευτικό σας ρόλο, αλλά
ένας λίγο µεγαλύτερος σεβασµός θα ήταν καλύτερα για όλους
µας.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Συνεχίζουµε µε την
πέµπτη µε αριθµό 80/15-10-2021 επίκαιρη ερώτηση πρώτου κύκλου του Βουλευτή Β2 Δυτικού Τοµέα Αθηνών του ΜέΡΑ25 κ.
Κρίτωνα - Ηλία Αρσένη προς τον Υπουργό Εσωτερικών, µε θέµα:
«Αποκλεισµός φιλοζωικών από δίκες εγκληµάτων εναντίων
ζώων».
Θα απαντήσει ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών κ. Στυλιανός Πέτσας.
Τον λόγο έχει ο κ. Αρσένης.
ΚΡΙΤΩΝ - ΗΛΙΑΣ ΑΡΣΕΝΗΣ: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, φέρατε πριν από ενάµιση µήνα έναν νόµο τον
οποίο οι φιλοζωικές οργανώσεις σάς ζήτησαν να τον αποσύρετε,
λέγοντας -διαβάζω τα λόγια και το κείµενο της Πανελλήνιας Φιλοζωικής Περιβαλλοντικής Οµοσπονδίας- ότι το έχετε διαβουλευθεί µε κυκλώµατα που έχουν πρωταρχικό στόχο την
εκµετάλλευση ή τον βιοπορισµό τους από τα ζώα και όχι την προστασία τους. Φέρατε έναν νόµο τον οποίο εµείς συνεχίζουµε να
ζητάµε να τον αποσύρετε, έναν νόµο ο οποίος δίνει στους εκµεταλλευτές δικαιώµατα και στους προστάτες περιορισµούς.
Δηλαδή τι έχουµε αυτή τη στιγµή; Φτιάξατε ένα Εθνικό Μη-

905

τρώο Ζώων Συντροφιάς που πρέπει να γράφονται και οι φιλοζωικές οργανώσεις. Αν δεν είναι εκεί µέσα, δεν µπορούν να συµµετέχουν ούτε ως πολιτική αγωγή ούτε να συµµετέχουν στις δίκες
που γίνονται εναντίον κακοποιητών. Αυτό το µητρώο, ενάµιση
µήνα µετά, δεν το έχετε ακόµα ξεκινήσει και αναρωτιόµαστε αν,
πότε θα το ολοκληρώσετε και αν θέλετε να το ολοκληρώσετε.
Αυτή τη στιγµή ακριβώς, επειδή δεν υπάρχει η δυνατότητα αυτή
για τις φιλοζωικές οργανώσεις, γίνονται ενστάσεις από κακοποιητές και δεν επιτρέπεται η συµµετοχή τους στη δίκη. Αυτή είναι
η κατάσταση που δηµιουργήσατε ήδη.
Το ερώτηµα είναι πάρα πολύ σαφές: Θα γίνει ποτέ αυτό το µητρώο; Σκοπεύετε να το κάνετε ή σας βολεύει αυτή κατάσταση;
Θέλετε να αποκλείσετε τις οργανώσεις από την προστασία των
ζώων από τους κακοποιητές; Ισχύει ή όχι ότι ελλείψει αυτού του
µητρώου τα ζώα µένουν µε τους κακοποιητές τους, επειδή δεν
µπορούν να προχωρήσουν οι δίκες;
Εµείς σας καλούµε σε κάθε περίπτωση να αποσύρετε αυτόν
τον νόµο πλέον, να ξαναµπείτε από µηδενική βάση σε διαβούλευση και να συζητήσετε µε τους πραγµατικούς ανθρώπους που
ασχολούνται µε την προστασία και όχι την εµπορία των ζώων για
έναν νόµο που θα µας φέρει λίγο πιο κοντά τουλάχιστον στην ευρωπαϊκή πραγµατικότητα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Καλώς.
Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο για την πρωτολογία.
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕΤΣΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών): Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ.
Ευχαριστώ και εσάς, κύριε Αρσένη, για την ερώτηση σχετικά
µε το νοµοσχέδιο για τα ζώα συντροφιάς, που ψηφίστηκε στην
ελληνική Βουλή στις 15 Σεπτεµβρίου, άρα σχετικά πρόσφατα.
Πριν ξεκινήσω την απάντησή µου, όµως, δεν µπορώ να αντισταθώ στον πειρασµό να µην κάνω ένα πολιτικό σχόλιο. Ξεπερνά
κάθε όριο σουρεαλισµού το γεγονός να µας καταγγέλλετε για
µια καθυστέρηση σε ένα ακόµη µητρώο, µια πτυχή λοιπόν του
νοµοσχεδίου αυτού, τη στιγµή που το καταψηφίσατε και τη
στιγµή που ακόµα και τώρα είπατε ότι θα έπρεπε να αποσυρθεί.
Πάω λοιπόν στην απάντησή µου, τουλάχιστον να ενηµερώσουµε το Σώµα για το τι πρόκειται. Το µητρώο αυτό είναι ένα από
τα επτά υποµητρώα που στο σύνολό τους αποτελούν το Εθνικό
Μητρώο Ζώων Συντροφιάς. Για πρώτη φορά η Ελλάδα αποκτά
ένα σύγχρονο, λειτουργικό και πλήρες πληροφοριακό σύστηµα
προς όφελος των ζώων συντροφιάς, σύµφωνα µε τα οριζόµενα
πλέον στον ν.4830/2021, που ψηφίστηκε, όπως είπα, στις 15 Σεπτεµβρίου. Αυτή η νοµοθετική πρωτοβουλία κάνει πράξη µια
προεκλογική µας δέσµευση και του ίδιου του Πρωθυπουργού
Κυριάκου Μητσοτάκη: κανένα ζώο αδέσποτο, κανένα ζώο κακοποιηµένο.
Έχει κάποια βασικά στοιχεία αυτό το Μητρώο Φιλοζωικών Σωµατείων και Οργανώσεων, το οποίο θα το αναλύσω. Πρώτον,
αναγνωρίζουµε ότι µία από τις βασικές παραµέτρους της διαχείρισης των αδέσποτων ζώων είναι ο ρόλος και το έργο που επιτελούν τα φιλοζωικά σωµατεία και οι φιλοζωικές οργανώσεις. Από
τη στιγµή που θεσπίστηκαν υποχρεώσεις καθώς και δικαιώµατα
για τα φιλοζωικά σωµατεία, δεν µπορούσε να απουσιάζει η πλήρης καταγραφή τους σε µία ενιαία βάση και αυτή η βάση είναι
το Μητρώο Φιλοζωικών Σωµατείων και Οργανώσεων, στο οποίο
θα καταχωρίζονται όλα τα αναγνωρισµένα και νοµίµως λειτουργούντα φιλοζωικά σωµατεία στην Ελλάδα. Πρόσβαση σε αυτό
θα έχουν όλοι όσοι εµπλέκονται µε τα ζώα συντροφιάς, δηλαδή
οι ιδιοκτήτες των ζώων συντροφιάς, οι δήµοι, οι κτηνιατρικές
υπηρεσίες των περιφερειών, οι κτηνίατροι καθώς και τα αρµόδια
Υπουργεία.
Τι πετυχαίνουµε µε αυτό; Κατ’ αρχάς πετυχαίνουµε για πρώτη
φορά να υπάρχει µια ξεκάθαρη δηµόσια εικόνα για το ποια είναι
τα φιλοζωικά σωµατεία και οι φιλοζωικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα. Γίνονται προσιτά τα στοιχεία επικοινωνίας τους και γίνεται γνωστό το έργο που αυτά επιτελούν
σε συνεργασία µε τους δήµους.
Δεύτερον, εγκαθιδρύονται στέρεες βάσεις για την ύπαρξη
ελέγχου που απαιτείται και στον βαθµό που απαιτείται και τρίτον,
παρέχεται δυνατότητα εξέτασης της ανάγκης κι όχι για βελτίωση
ακόµα και για αλλαγή των εφαρµοζόµενων πολιτικών µεταξύ των
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δήµων και των φιλοζωικών σωµατείων εφόσον θα καταγράφεται
η συνεργασία τους.
Όσον αφορά τις ενέργειες που απαιτούνται για τη λειτουργία
του σας υπενθυµίζω ότι σύµφωνα µε τη διατάξεις του άρθρου
45 του ν.4830/2021 προβλέπεται η έκδοση κοινής υπουργικής
απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης µε την οποία θα ρυθµίζονται οι όροι λειτουργίας του Εθνικού Μητρώου Ζώων Συντροφιάς και του συνόλου των
υποµητρώων του µέρος του οποίου είναι και το υποµητρώο φιλοζωικών σωµατείων και οργανώσεων.
Είµαστε σε στενή συνεργασία µε το συναρµόδιο Υπουργείο
Ψηφιακής Διακυβέρνησης για την επεξεργασία των παραµέτρων
του σχεδίου της κοινής αυτής υπουργικής απόφασης και το αµέσως επόµενο χρονικό διάστηµα αυτή θα εκδοθεί.
Επίσης αναφέρω ότι είναι ώριµο και τεχνικά το Εθνικό Μητρώο
Ζώων Συντροφιάς από τη Γενική Γραµµατεία Πληροφοριακών
Συστηµάτων Δηµόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής
Διακυβέρνησης, η οποία είναι επιφορτισµένη µε την τεχνική υποστήριξη και επιτήρηση της διαδικτυακής ηλεκτρονικής του
βάσης. Η Γενική Γραµµατεία Πληροφοριακών Συστηµάτων βρίσκεται επίσης σε συνεργασία µε τα αρµόδια πρόσωπα του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης Τροφίµων στο οποίο τηρείται
µέχρι σήµερα η υπάρχουσα βάση δεδοµένων που ήταν υποσύνολο του συνολικού Εθνικού Μητρώου Ζώων Συντροφιάς. Είµαστε λοιπόν στην τελική φάση για τη µετάπτωση και αυτής της
βάσης στο Εθνικό Μητρώο Ζώων Συντροφιάς.
Όλοι αντιλαµβανόµαστε ότι απαιτείται ένα εύλογο χρονικό διάστηµα για να καταγραφούν, να σχεδιαστούν και να υλοποιηθούν
όλες οι παράµετροι του Εθνικού Μητρώου Ζώων Συντροφιάς.
Απαιτείται η συνεργασία όλων αυτών των φορέων για να είναι
λειτουργικό, αποτελεσµατικό και γρήγορο.
Ορισµένες από τις παραµέτρους -και ευχαριστώ για την κατανόηση σας, κύριε Πρόεδρε- είναι οι εξής: Ο ειδικότερος σχεδιασµός του περιεχοµένου κάθε υποµητρώου, τα πεδία που αυτό
θα περιλαµβάνει, τα θέµατα που αφορούν στη διαδικασία πιστοποίησης και χορήγησης κωδικού πρόσβασης στους πιστοποιηµένους χρήστες και όσους αποκτούν πρόσβαση στο µητρώο, τα
θέµατα µεταφοράς των δεδοµένων από την υπάρχουσα βάση να γίνει δηλαδή η µετάπτωση δεδοµένων που είπα πριν- η διαδικασία και οι προϋποθέσεις καταχώρησης των στοιχείων και τα
απαραίτητα δικαιολογητικά καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα.
Στόχος µας είναι όλα αυτά τα βήµατα να γίνουν γρήγορα και
σωστά και να γίνει λειτουργικό αυτό το Εθνικό Μητρώο Ζώων
Συντροφιάς και αυτός ο νόµος φυσικά να γίνει πράξη.
Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Τον λόγο έχει ο κ.
Αρσένης.
ΚΡΙΤΩΝ - ΗΛΙΑΣ ΑΡΣΕΝΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, για να καταλάβουµε, µας λέτε ότι δεν υπάρχει
χρονοδιάγραµµα ακόµη για το πότε θα ολοκληρωθεί το µητρώο;
Μας εγκαλείτε γιατί καταψηφίσαµε τον νόµο και όχι µόνο έχετε
περάσει όλες τις ευνοϊκές ρυθµίσεις για αυτούς που εκµεταλλεύονται εµπορικά τα ζώα, αλλά έχετε στην ουσία αποκλείσει
αυτήν τη στιγµή κάθε δυνατότητα προστασίας από κακοποιητές
στα ζώα µέσω των φιλοζωικών.
Και τι µας λέτε εδώ; Αντί να δεσµευτείτε -το λιγότερο- ότι στο
σηµερινό νοµοσχέδιο θα φέρετε τροπολογία για µεταβατική διάταξη που να εξαιρεί τις οργανώσεις από το µητρώο τουλάχιστον
ώσπου να το ολοκληρώσετε, για να µπορέσουν να προστατεύουν
τα ζώα, µας λέτε θα γίνει γρήγορα και σωστά το αµέσως επόµενο
χρονικό διάστηµα.
Ποιο είναι το χρονοδιάγραµµα; Ξέρετε ποιο είναι το χρονοδιάγραµµα; Το άµεσο χρονικό διάστηµα τι είναι; Είναι µια µέρα, µια
βδοµάδα, ένας µήνας, ένας χρόνος; Ποιο είναι το άµεσο χρονικό
διάστηµα;
Και ως τότε όχι µόνο δεν µπορούν οι οργανώσεις να συνδράµουν στις δίκες υπέρ των κακοποιηµένων ζώων, αλλά δεν µπορούν να συνεργάζονται µε δήµους στο πλαίσιο των
επιχειρησιακών προγραµµάτων διαχείρισης των αδέσποτων
ζώων, δεν µπορούν να λειτουργήσουν καταφύγια, να περισυλλέξουν και να φιλοξενήσουν αδέσποτα ζώα, να λάβουν µέρος στην
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πενταµελή επιτροπή παρακολούθησης των επιχειρηµατικών επιχειρησιακών προγραµµάτων, δεν µπορούν να γίνουν υιοθεσίες,
δεν µπορούν να ελεγχθούν οι εισαγωγείς των ζώων χωρίς το µητρώο, να λειτουργήσουν νόµιµα οι εκτροφείς, δεν µπορούν να
βεβαιώνονται τα πρόστιµα και ούτω καθεξής. Δηµιουργείται, δηλαδή, αυτήν τη στιγµή ένα κενό υπέρ των κακοποιητών.
Σας λέω: Αναγνωρίζετε το πρόβληµα; Δεν έχετε καν χρονοδιάγραµµα. Φέρατε σήµερα στο νοµοσχέδιο -τόσες τροπολογίες θα
φέρετε- µια τροπολογία µεταβατική, που να ισχύει ό,τι ίσχυε
µέχρι τώρα µέχρι να κάνετε το µητρώο σας. Και για το µητρώο,
ναι, εµείς σας ζητάµε να αποσύρετε αυτόν τον νόµο, αλλά εµείς
βλέπουµε ότι τα κοµµάτια που ωφελούν τους εµπόρους, τα έχετε
εκεί πέρα. Αυτά που ωφελούν τα ζώα τα βάζετε σε πάγο, παγώνοντας οτιδήποτε ή και οτιδήποτε δικαίωµα είχαν οι φιλοζωικές,
οποιοδήποτε εργαλείο είχαν να υπερασπίζονται τα κακοποιηµένα
ζώα. Φέρτε σήµερα µια µεταβατική διάταξη, αν το εννοείτε. Αλλιώς, αν θέλετε να βάλετε µια ταφόπλακα στην προστασία των
ζώων σε αυτήν τη χώρα, λυπάµαι, αλλά εµείς δεν θα σας αφήσουµε να το κάνετε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κύριε Υπουργέ,
έχετε τον λόγο.
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕΤΣΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Δεν είστε υπερασπιστής εσείς των ζώων και των φιλοζωικών
σωµατείων, κύριε Αρσένη. Η πολιτεία πρέπει να λαµβάνει υπ’
όψιν όλους τους µετόχους ενός προβλήµατος και αυτό έκανε µε
αυτό το νοµοσχέδιο. Κι όπως είπα και στη διάρκεια της συζήτησης στην επιτροπή και στην Ολοµέλεια όταν ψηφιζόταν το νοµοσχέδιο, πρέπει να λαµβάνουµε όλους υπ’ όψιν, όχι µόνο κατά το
δοκούν και όχι να τσαλαβουτάµε και να παίρνουµε κάποια θέµατα που ενδεχοµένως να ευνοούν τις φιλοζωικές οργανώσεις
τη µια µέρα, την άλλη µέρα κάποια που αφορούν τους δήµους
και τους ΟΤΑ, την άλλη µέρα κάποιους από εκείνους τους ανθρώπους που φοβούνται τα αδέσποτα ζώα και κάποια άλλη µέρα
οποιουσδήποτε εµπλέκονται µε τον ένα και τον άλλον τρόπο
στην εκτροφή τους.
Άρα το νοµοσχέδιο αυτό που θεσπίσαµε και είναι νόµος πλέον
του κράτους βάζει ένα ολοκληρωµένο σχέδιο για τη διαχείριση
των ζώων συντροφιάς. Και όταν σας λέω «στο επόµενο διάστηµα», δεν εννοώ τα έντεκα χρόνια, για παράδειγµα, που έχουν
περάσει από τότε που ψηφίστηκε ο νόµος του «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ»,
όταν ήσασταν µέλος του ΠΑΣΟΚ και ακόµα µέχρι τώρα δεν έχουν
εκδοθεί πολύ σηµαντικές πτυχές που προβλέπονταν τότε µε
εξοντωτικές διατάξεις.
Σας λέω, για παράδειγµα, ότι αυτήν την εβδοµάδα θα εκδοθεί
η πρόσκληση που προβλέπει τη χρηµατοδότηση µε 40 εκατοµµύρια ευρώ για τον εξοπλισµό, όπου περιλαµβάνονται και τα καταφύγια που αναφέρατε για τους δήµους. Σας λέω ότι θα
εκδώσουµε το αµέσως επόµενο χρονικό διάστηµα τη συγκεκριµένη υπουργική απόφαση µαζί µε το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Το µητρώο θα είναι λειτουργικό και σωστό και αυτό
θα είναι µέσα σε επόµενες εβδοµάδες, όχι σε χρόνια.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ευχαριστούµε τον
κύριο Υπουργό.
Θα συζητηθεί η δεύτερη µε αριθµό 82/18-10-2021 επίκαιρη
ερώτηση δεύτερου κύκλου του Βουλευτή Ηρακλείου του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Εµµανουήλ Συντυχάκη προς
τον Υπουργό Εσωτερικών, µε θέµα: «Αντισεισµικός έλεγχος και
θωράκιση των σχολείων, αποκατάσταση των ζηµιών και ανέγερση νέων ασφαλών σχολείων στην Κρήτη».
Κύριε Συντυχάκη, έχετε το λόγο.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, ο σεισµός στην Κρήτη ανέδειξε την παντελή
έλλειψη αντισεισµικής θωράκισης των σχολικών κτηρίων, παρ’
όλο που είναι γνωστό ότι η Κρήτη είναι από τις πιο σεισµογενείς
περιοχές της Ευρώπης. Συγκεκριµένα, έχουν υποστεί ζηµιές πολλές σχολικές µονάδες σχεδόν σε όλους τους δήµους της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, ακόµα και σε άλλες περιοχές
εκτός νοµού, όπως στο Γυµνάσιο και στο Λύκειο στο Τζερµιάδο
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Λασιθίου. Σηµαντικός αριθµός σχολείων έχουν υποστεί σοβαρές
βλάβες και χρειάζονται βαριές επισκευές. Ειδικά στο Δήµο
Μινώα Πεδιάδας, όλα τα σχολεία έχουν κριθεί ακατάλληλα.
Πιστεύει πραγµατικά κάποιος ότι δίνουν λύση στις υπάρχουσες ανάγκες οι είκοσι δύο προκάτ αίθουσες που έχουν ενταχθεί
στα δύο δηµοτικά Αρκαλοχωρίου και στο Θραψανό και οι επιπλέον σαράντα που προγραµµατίζονται να έρθουν ή τρεις-τέσσερις προκάτ αίθουσες που ήρθαν την εβδοµάδα που πέρασε
στο Γυµνάσιο Αρκαλοχωρίου και αφού οι ίδιοι οι µαθητές διαµαρτυρήθηκαν ότι δεν αντέχουν άλλο την τηλεκπαίδευση που
πραγµατοποιείται, όπως λένε, µέσα σε πρόχειρα καταλύµατα,
αυτοκίνητα ή σπίτια µε σηµαντικές φθορές;
Ήδη εµφανίστηκαν προβλήµατα µε την εγκατάσταση ή κατασκευή των αιθουσών, για παράδειγµα στο Θραψανό όπου µπήκαν νερά µετά από νεροποντή. Υπάρχουν µαθητές που
διαµοιράζονται σε άλλα σχολεία ή µεταφέρονται προσωρινά σε
άλλα κτίσµατα ακατάλληλα, µε απαράδεκτες συνθήκες λειτουργίας, όπως συµβαίνει µε το 7ο, το 24ο, το 31ο Δηµοτικό Σχολείο
Ηρακλείου, το Δηµοτικό Επισκοπής, το Νηπιαγωγείο Σκοτεινού,
το Γυµνάσιο - Λύκειο Τζερµιάδου.
Επίσης, παραµένουν κλειστά τα σχολεία του ευαίσθητου
χώρου της ειδικής αγωγής, όπως είναι το ΕΕΕΕΚ Τυµπακίου, το
Ειδικό Δηµοτικό και το Ειδικό Νηπιαγωγείο Αρκαλοχωρίου, µε
ό,τι συνεπάγεται αυτό για παιδιά και γονείς. Το αποτέλεσµα είναι
ότι µετά από χρόνια αδιαφορία όλων των κυβερνήσεων γίνονται
µπαλώµατα, για να καλύψετε κυβερνητικές ανεπάρκειες.
Το µόνο σίγουρο είναι ότι τη νύφη την πληρώνουν οι µαθητές,
διότι πολλά σχολεία είναι εκτός διά ζώσης εκπαιδευτικής διαδικασίας: Νηπιαγωγείο Τεφελίου, Γυµνάσιο Τεφελίου, Δηµοτικό
Σχολείο Καµαρών, Ειδικό Δηµοτικό Σχολείο Αρκαλοχωρίου, Γυµνάσιο, Λύκειο και ΕΠΑΛ Αρκαλοχωρίου. Και οι µαθητές, όπως
σας είπα, καλούνται να συµµετάσχουν στο µάθηµα µέσω Webex
από τα τσαντίρια και από τα αυτοκίνητα!
Είναι απαράδεκτη η απόφαση λειτουργίας της τηλεκπαίδευσης στους µαθητές της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. Υπάρχει
ήδη η εµπειρία των δύο χρόνων της τηλεκπαίδευσης λόγω της
πανδηµίας που οδήγησε σε τεράστια µαθησιακά κενά. Είναι
πραγµατικά τραγέλαφος, όπως αναφέρουν µε επιστολή προς
εσάς και οι µαθητές της Γ Γυµνασίου Αρκαλοχωρίου και η επιστολή της Οµοσπονδίας Γονέων Μαθητών Κρήτης και των Συλλόγων Γονέων των σχολείων 1ου και 2ου Δηµοτικού Σχολείου,
Γυµνασίου, Λυκείου, ΕΠΑΛ του Αρκαλοχωρίου –θα τα καταθέσω
στα Πρακτικά- το γεγονός ότι τα παιδιά τους δεν έχουν σπίτι,
ζουν σε ένα οικογενειακό και κοινωνικό περιβάλλον που αδυνατεί
να εξασφαλίσει ένα αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης, διαβάζουν
σε σκηνές -είναι ντροπή!- και από την άλλη λέµε για τηλεκπαίδευση.
Το 1o ΕΠΑΛ Αρκαλοχωρίου είχε εκατόν πενήντα παιδιά. Τι θα
γίνουν; Περιµένουν οικίσκους. Οικίσκους δεν βλέπουν.
Οι µαθητές, λοιπόν, στις σεισµόπληκτες περιοχές και ειδικά
στον Δήµο Μινώα είναι διπλά άστεγοι, µε όλα τα σύνθετα ψυχοκοινωνικά και µαθησιακά προβλήµατα. Σας ρωτάµε: Πώς υπό
αυτές τις συνθήκες τα παιδιά της Γ τάξης στο τέλος της φετινής
χρονιάς θα συµµετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις;
Οι γονείς και οι µαθητές, λοιπόν, ζητούν να δώσετε άµεσες λύσεις στην ασφαλή στέγαση και τη διά ζώσης εκπαίδευση των µαθητών. Διεκδικούν την άµεση ανέγερση νέων, σύγχρονων,
ασφαλών κτηρίων.
Για όλα λοιπόν τα παραπάνω, κύριε Υπουργέ, πρέπει να µας
απαντήσετε σε ποιες κατεπείγουσες ενέργειες θα προχωρήσει
η Κυβέρνηση για την άµεση διασφάλιση όλων των κατάλληλων
υποδοµών που θα πληρούν µε ασφάλεια τη συνέχεια της διά
ζώσης εκπαιδευτικής διαδικασίας, ώστε να µη χαθεί ούτε µία
ώρα µάθηµα, σύµφωνα µε τα αιτήµατα και τις διεκδικήσεις του
γονεϊκού κινήµατος. Ποιο είναι το χρονοδιάγραµµα ολοκλήρωσης των ελέγχων όλων των σχολείων της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου και συνολικά της Κρήτης;
Να εξασφαλισθεί µε κρατική χρηµατοδότηση η πλήρης αποκατάσταση των ζηµιών, η αποκατάσταση που θα αντιµετωπίζει
τα στατικά προβλήµατα των κτηρίων και την αντισεισµική τους
προστασία σύµφωνα µε τους σύγχρονους κανονισµούς και όχι
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µπαλώµατα. Και ταυτόχρονα, να προχωρήσει άµεσα, µε τη διαδικασία του κατεπείγοντος, η ανέγερση νέων, σύγχρονων, ασφαλών κτιρίων µε 100% κρατική χρηµατοδότηση και όχι ΣΔΙΤ. Να
σταµατήσει η τηλεκπαίδευση.
Και ειδικότερα για την Γ λυκείου πρέπει να το δείτε και εσείς.
Αφορά βέβαια και το Υπουργείο Παιδείας, αλλά νοµίζω ότι είναι
ένα θέµα που πρέπει να συνεργαστούν τα δύο Υπουργεία. Η Γ
λυκείου να υποστηριχθεί µε ενισχυτική διδασκαλία και να υπάρξει ποσόστωση για αυτά τα παιδιά στις πανελλαδικές εξετάσεις.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, και για την ανοχή.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Εµµανουήλ Συντυχάκης καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποίο
βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κύριε Υπουργέ,
έχετε τον λόγο.
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕΤΣΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θα κάνω µόνο ένα σχόλιο, πριν απαντήσω, στην τελευταία
αναφορά σας, κύριε Βουλευτά. Πράγµατι, είναι ένα θέµα στο
οποίο έχουµε δείξει και στο πρόσφατο παρελθόν ότι τους µαθητές της Γ λυκείου που αντιµετωπίζουν τέτοια θέµατα είµαστε εκεί
να τους στηρίξουµε. Και αναφέρω ως παράδειγµα την περίπτωση των σεισµών στη Θεσσαλία. Είµαστε σε συνεννόηση. Θα
δούµε τι πρόκειται να υπάρξει για αυτήν την περίπτωση στο µέλλον, γιατί, ο σεισµός δεν είναι κάτι πρόσκαιρο, είναι κάτι το οποίο
ταλαιπωρεί για πάρα πολύ καιρό τους ανθρώπους που χάνουν
τις κατοικίες τους.
Έρχοµαι τώρα στο θέµα της ερώτησης. Έχω αναφερθεί και
σε προηγούµενη επίκαιρη ερώτηση για την υποχρέωση της πολιτείας να παρέχει την εκπαίδευση στα παιδιά µας µέσα σε ασφαλείς και διαδραστικές αίθουσες διδασκαλίας. Η δηµόσια παιδεία
είναι από τις πλέον κεντρικές υποχρεώσεις της πολιτείας, λοιπόν.
Δεν συζητάµε το θέµα της υποχρεωτικής ύπαρξης ενός αποδοτικού περιβάλλοντος στο οποίο να διδάσκονται οι µαθητές, αλλά
το πώς θα συνεισφέρουµε όλοι, για να διασφαλίσουµε όσο δυνατόν καλύτερες συνθήκες λειτουργίας των σχολείων της Κρήτης που επλήγησαν από το σεισµό.
Πράγµατι, ο σεισµός της 27ης Σεπτεµβρίου και η µετέπειτα σεισµική δραστηριότητα στην Κρήτη δηµιούργησε προβλήµατα σε
υποδοµές, µε αποτέλεσµα µεγάλος αριθµός σχολείων να κριθούν σε πρώτη φάση ακατάλληλα έπειτα από το ταχύ οπτικό
έλεγχο που διενήργησαν στις πληγείσες περιοχές τεχνικά κλιµάκια µηχανικών της εταιρείας «Κτιριακές Υποδοµές». Σύµφωνα µε
τα στοιχεία που µας έστειλε η ΚΤΥΠ, τα οποία θα καταθέσω στα
Πρακτικά της Βουλής, εκατόν πενήντα επτά σχολεία κρίθηκαν
κατάλληλα και τριάντα τέσσερα σχολεία ακατάλληλα µε διαφορετική διαβάθµιση, ανάλογα µε το αν παρουσίαζαν ελαφρές,
εκτεταµένες ή βαριές βλάβες.
Όσον αφορά τις αρµοδιότητες του Υπουργείου Εσωτερικών,
θέλω να αναφέρω ότι την αµέσως επόµενη ηµέρα, στις 28 Σεπτεµβρίου, χρηµατοδοτήσαµε από το πρόγραµµα που έχουµε
στο Υπουργείο Εσωτερικών για την αποκατάσταση των φυσικών
καταστροφών, το Δήµο Μινώα Πεδιάδας µε το ποσό των 800.000
ευρώ και το Δήµο Αρχανών - Αστερουσίων µε το ποσό των
200.000 ευρώ και έπεται και νέα χρηµατοδότηση. Είµαστε σε συνεχή επικοινωνία µε τους δηµάρχους, είµαστε δίπλα τους για να
εξετάσουµε µε κάθε προτεραιότητα τα αιτήµατα που θα προκύψουν για να καλύψουµε όλες τους τις ανάγκες.
Όσον αφορά τη σηµερινή λειτουργία των πληγέντων από τους
σεισµούς σχολείων, θα καταθέσω στα Πρακτικά τα σχετικά έγγραφα των δήµων της Κρήτης, καθώς και του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων. Από τα στοιχεία αυτά προκύπτει ότι
ορισµένα σχολεία µετεγκαταστάθηκαν σε άλλα σχολικά ή δηµοτικά κτήρια, έχουν τοποθετηθεί είκοσι δύο προκατασκευασµένες
αίθουσες και αναµένονται επιπλέον σαράντα αίθουσες έως τα
τέλη Οκτωβρίου. Επιπλέον, έχουν ξεκινήσει ήδη οι επισκευές των
µικρότερων ζηµιών και έχουν ξεκινήσει και οι εργασίες αποκατάστασης ζηµιών σε τέσσερις σχολικές µονάδες του Δήµου Μινώα
Πεδιάδας έπειτα από τη δηµοπράτηση των σχετικών έργων από
την ΚΤΥΠ και έπεται φυσικά συνέχεια. Στόχος είναι να αποκατα-
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σταθούν πλήρως όλες οι ζηµιές το συντοµότερο δυνατό και σίγουρα οι προκατασκευασµένες αίθουσες αποτελούν προσωρινή
και µόνο λύση.
Θα ήθελα, όµως, να αναφερθώ και στο θέµα της πρόληψης.
Αυτή είναι η αρχή της ουσιαστικής λύσης των προβληµάτων. Το
θέµα του αντισεισµικού ελέγχου είναι ένα θέµα που απασχολεί
το Υπουργείο Εσωτερικών, το έχουµε ήδη προβλέψει στο πλαίσιο
του προγράµµατος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», όπου υπάρχει η πρόσκληση ΑΤ11 «Δράσεις για υποδοµές που χρήζουν αντισεισµικής
προστασίας» και ήδη έχουν ενταχθεί πέντε προτάσεις των δήµων
Μινώα Πεδιάδας, Αρχανών-Αστερουσίων, Γόρτυνας, Ανωγείων
και Αγίου Βασιλείου, συνολικού ύψους 759.500 ευρώ. Αναφέρω
ότι σε στάδιο αξιολόγησης βρίσκονται και οι λοιπές προτάσεις
της Περιφέρειας Κρήτης.
Εποµένως, έργα γίνονται, χρηµατοδοτικά εργαλεία υπάρχουν,
όλοι οι κρατικοί µηχανισµοί είναι ενεργοί και κάθε Υπουργείο στο
πλαίσιο των αρµοδιοτήτων του έχει στηρίξει και θα συνεχίσει να
στηρίζει τους πληγέντες. Πρέπει, όµως, να κατανοήσουµε ότι σε
µια µέρα µόνο δεν µπορούµε να αντιµετωπίσουµε όλα τα προβλήµατα και να γίνουν νέα κτήρια. Σε ορισµένα σχολικά κτήρια
χρειάζεται περισσότερη και µεγαλύτερη προσοχή για να γίνει
σωστή αποκατάσταση και όχι µερεµέτια, όπως σωστά είπατε, τα
οποία θα θέσουν σε κίνδυνο τη ζωή των µαθητών, αλλά και των
εκπαιδευτικών.
Από την άλλη πλευρά, προφανώς, και κατανοούµε το πρόβληµα που έχει δηµιουργηθεί στις οικογένειες και στους ίδιους
τους µαθητές από την αλλαγή που έχει συµβεί. Είναι προσωρινή
η κατάσταση, αλλά θα απαιτηθεί κάποιος χρόνος για να λυθεί
οριστικά.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Αναπληρωτή Υπουργού)
Και ένα τελευταίο πολιτικό σχόλιο µε την ανοχή σας, κύριε
Πρόεδρε.
Δεν νοµίζω, από την πρωτολογία σας, να εννοείτε ότι η ΚΤΥΠ
µπορεί να προσφέρει περισσότερους οικίσκους άµεσα και δεν
το έκανε. Δουλεύει γι’ αυτό και µέχρι τα τέλη Οκτωβρίου θα προσφέρει και τα υπόλοιπα που µπορεί.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
(Στο σηµείο αυτό ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών κ.
Στυλιανός Πέτσας 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): Κύριε Συντυχάκη,
έχετε τον λόγο για τη δευτερολογία σας.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Κύριε Υπουργέ, δεν ξέρω εάν
έχετε αντιληφθεί το µέγεθος της καταστροφής. Εγώ σας έδωσα
µια τάξη µεγέθους, κατ’ αρχάς, µόνο για τα σχολικά κτήρια. Δεν
αναφέροµαι σε άλλα, γιατί αφορούν άλλα Υπουργεία κ.λπ.. Το
µέγεθος της καταστροφής των σχολείων είναι πολύ µεγαλύτερο
απ’ αυτό που εσείς παρουσιάσατε ως άµεση λύση µε τις είκοσι
δύο προκάτ αίθουσες που έχετε στείλει ή τα όποια µέτρα λέτε
ότι θα πάρετε στο µέλλον.
Πρέπει να σταµατήσουν τα µεγάλα λόγια, γιατί, ξέρετε, διαχρονικά όλες οι κυβερνήσεις έχουν εγκληµατήσει πάνω σε αυτό
το ζήτηµα ως αποτέλεσµα, εάν θέλετε, µιας διαχρονικής υποχρηµατοδότησης και των δήµων και των σχολικών κτηρίων, των σχολικών επιτροπών και ποτέ, µα ποτέ, δεν έγιναν ουσιαστικές
αντισεισµικές µελέτες και ενισχύσεις, πάντα σύµφωνα µε τον
υπάρχοντα αντισεισµικό κανονισµό και κανονισµό επεµβάσεων.
Δεν ξέρω εάν υπάρχουν κτηριολόγια, δηλαδή το στοιχειώδες, το
απλό. Δεν υπάρχουν κτηριολόγια. Τι συζητάµε από εκεί και µετά;
Δηλαδή, αντί το κράτος να έχει την πλήρη ευθύνη και υποχρέωση
για την παροχή δηµόσιων, δωρεάν σύγχρονων και ασφαλών σχολείων, πέρασε η αρµοδιότητα της συντήρησης και επισκευής των
σχολείων στην ευθύνη των δήµων και λέτε τώρα ότι δώσατε χρήµατα στο Δήµο Μινώα Πεδιάδας. Εάν δεν ξέρει κάποιος και το
ακούει, σου λέει, έδωσαν 800.000 ευρώ και 200.000 ευρώ στο
Δήµο Αρχανών-Αστερουσίων. Τίποτα, ντροπή! Ντροπή, κύριε
Υπουργέ, ψίχουλα! Είναι δυνατόν µε 800.000 ευρώ και 200.000
ευρώ αντίστοιχα οι δύο δήµοι –προσέξτε!- να λύσουν το πρό-
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βληµα των σχολικών κτηρίων, να κάνουν κατεδαφίσεις ετοιµόρροπων σχολείων, κατολισθήσεις δρόµων; Εδώ δεν θέλει 800.000
ευρώ, εδώ θέλει πάρα πολλά λεφτά, εκατοµµύρια για να αντιµετωπιστούν οι άµεσες ανάγκες. Προσέξτε, οι άµεσες ανάγκες, όχι
οι µακροπρόθεσµες. Είναι άλλο ζήτηµα το θέµα των µακροπρόθεσµων αλλαγών.
Παρ’ όλο που ακολουθείτε µια τέτοια πολιτική, έρχεστε και
εσείς και οι προηγούµενες κυβερνήσεις και διαλύετε τον Οργανισµό Σχολικών Κτιρίων, φτιάξατε την «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ
Α.Ε.», η οποία έχει πλήρως αποδυναµωθεί, γιατί; Γιατί πρέπει να
προωθηθούν τα εµπορευµατοποιηµένα σχολεία µε συµπράξεις
δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα.
Όλα αυτά µαζί δηµιουργούν µια επικίνδυνη, µια χαοτική κατάσταση για τη σχολική στέγη, ειδικά τώρα µετά από τον σεισµό.
Την Κυβέρνηση, επιτρέψτε µου να πω, δεν την ενδιαφέρει να
δώσει λύσεις στα χρόνια προβλήµατα και στην ενίσχυση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, την ενδιαφέρει η τιµωρητική αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και ο διασυρµός τους στα δικαστήρια,
την ενδιαφέρουν οι συγχωνεύσεις εκατοντάδων χιλιάδων τµηµάτων στα σχολεία όλης της χώρας, ακόµη και σε επιβαρυµένες
περιοχές, όπως της σεισµόπληκτης περιοχής της Κρήτης, που
τουλάχιστον εκεί έπρεπε να πείτε ότι αναστέλλονται. Ούτε καν
αυτό δεν κάνατε, όπου βέβαια δεν µιλάµε για αναστολή, αλλά µιλάµε για µια απαράδεκτη διάταξη η οποία πρέπει να καταργηθεί
εδώ και τώρα.
Αυτό είναι, λοιπόν, το µεταρρυθµιστικό έργο της Κυβέρνησης.
Γι’ αυτό και ο κόσµος µε δυσπιστία βλέπει αυτά τα οποία λέτε,
διότι δεν βλέπει φως από τις υποσχέσεις που δίνετε, από τα
λόγια που λέγονται είτε από το υπουργικό έδρανο είτε από τις
τηλεοράσεις είτε από τα πήγαινε-έλα στην Κρήτη και του Πρωθυπουργού, ο οποίος έδειξε το δάκτυλο στους κατοίκους και
είπε «εσείς φταίτε που οικοδοµήθηκε το Αρκαλοχώρι έτσι». Οι
γονείς φταίνε; Οι µαθητές φταίνε που έπεσαν τα σχολικά κτήρια;
Ποια σχολικά κτήρια; Αυτά που ποτέ δεν παραδόθηκαν! Αυτά,
κύριε Υπουργέ, που κανένας εργολάβος ποτέ δεν παρέδωσε στο
ελληνικό δηµόσιο και φτάνει στο σηµείο ο Πρωθυπουργός να δείξει µε το δάχτυλο ότι φταίνε οι γονείς, οι µαθητές, οι κάτοικοι
γι’ αυτό το αίσχος που υπάρχει, όχι µόνο στο Αρκαλοχώρι, αλλά
σε όλη τη χώρα, σε όλη την Ελλάδα.
Άρα, λοιπόν, εµείς επαναφέρουµε τα ζητήµατα, ότι πρέπει
άµεσα η Κυβέρνηση να διασφαλίσει όλες τις κατάλληλες υποδοµές, ώστε µε ασφάλεια να συνεχιστεί η διά ζώσης εκπαιδευτική
διαδικασία. Πρέπει να εξασφαλίσετε ακόµα και δωρεάν µεταφορά µαθητών, διότι «µετακόµισαν» κάποια σχολεία, πήγαν από
ένα σχολείο στο άλλο, πώς θα µετακινηθούν αυτοί οι άνθρωποι;
Δεν πρέπει να υπάρχει µια µεταφορά; Κυρίως στα ειδικά σχολεία
πρέπει να γίνει αυτό το πράγµα. Επίσης, να εξασφαλίσετε δωρεάν γεύµατα στα σχολεία αυτών των περιοχών, των σεισµόπληκτων περιοχών. Δεν έχει εξασφαλιστεί τίποτα απ’ όλα αυτά.
Φυσικά, επανέρχοµαι στο ζήτηµα ότι πρέπει να υπάρξει ενισχυτική διδασκαλία, επιπλέον οικίσκοι για αναγνωστήρια. Επίσης, κρατάµε το θέµα της ποσόστωσης για τα παιδιά στις
πανελλαδικές εξετάσεις. Αυτό που είπατε, το κρατάµε. Εν πάση
περιπτώσει, χρειάζεται µια ολοκληρωµένη αντιµετώπιση, άµεση,
βραχυπρόθεσµη και µακροπρόθεσµη που να αφορά στο θέµα
των σχολικών κτηρίων στη χώρα, ειδικά στην Κρήτη και ειδικά
στη σεισµόπληκτη περιοχή για να λυθούν τα προβλήµατα.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κύριε Υπουργέ,
έχετε τον λόγο.
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕΤΣΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Προς αποφυγήν παρεξηγήσεων, νοµίζω ότι είναι φανερό στην
Αίθουσα ότι όταν µιλάµε για προσεισµικό έλεγχο και αθροιστικά
τις 800.000 ευρώ περίπου, που είπα για τους πέντε δήµους της
Κρήτης, µιλάµε για τον απαραίτητο έλεγχο που θα υποδείξει εάν
ένα κτήριο χρειάζεται παρέµβαση, εάν είναι ακατάλληλο και χρειάζεται να γίνει από την αρχή φυσικά και δεν µιλάµε για το τι κόστος περιλαµβάνει η ανέγερση ενός σχολείου. Ξέρετε και εσείς,
ξέρω και εγώ από τις άλλες προτάσεις που έχουµε και επεξεργαζόµαστε στο Υπουργείο µας ότι ένα οκταθέσιο σχολείο, για
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παράδειγµα, θέλει 3 µε 4 εκατοµµύρια ευρώ για να κατασκευαστεί. Δεν µιλάµε γι’ αυτό, µιλάµε για τον απαραίτητο προσεισµικό
έλεγχο, την πρόληψη, δηλαδή, που θα µας υποδείξει σε ποια
φάση βρίσκονται τα σχολεία µας και ευτυχώς, µετά από πάρα
πολλά χρόνια, έχουµε στο Υπουργείο Εσωτερικών αυτήν τη δυνατότητα. Σας είπα ότι µέσω του προγράµµατος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» έχουµε δώσει τη δυνατότητα σε όλους τους δήµους και
έχουν υποβάλει πάρα πολλές προτάσεις για έλεγχο όλων των
δηµοσίων κτηρίων τους, συµπεριλαµβανοµένων φυσικά των σχολείων. Αυτή είναι η πυξίδα µας που θα µας δείξει τι παρεµβάσεις
χρειάζεται να γίνουν.
Τώρα, για τα ποσά στους δύο δήµους είπα ότι συνεχίζεται η
ενίσχυση αυτών των δήµων µε βάση όλα τα αιτήµατα που θα µας
υποβάλουν. Τα πρώτα ποσά που δώσαµε, οι 800.000 ευρώ και
200.000 ευρώ, ήταν για άµεση ανάγκη, χωρίς καν την υποβολή
τεχνικών δελτίων, ώστε να µπορέσουν οι δήµοι αυτοί να κάνουν
τις ενέργειες που ήταν απαραίτητες τις πρώτες ηµέρες µετά από
τον σεισµό.
Για δε τα υπόλοιπα θέµατα που θίξατε, όλα τα θέµατα που έρχονται να «κουµπώσουν» µε το θέµα της µεταφοράς των µαθητών είναι θέµατα της περιφέρειας και είµαστε εκεί για να τη
συνδράµουµε, εάν χρειαστεί κάτι παραπάνω από πλευράς κονδυλίων ή οτιδήποτε άλλο χρειαστεί για τη µεταφορά κατά το επόµενο χρονικό διάστηµα. Αυτή τη στιγµή µε τον κ. Αρναουτάκη
δεν έχουµε κάτι τέτοιο. Εάν προκύψει, µε χαρά το Υπουργείο
Εσωτερικών να µπορέσει να συνδράµει γι’ αυτό το ζήτηµα.
Για τα θέµατα της ποσόστωσης σας είπα και πριν. Για δε τα
θέµατα των οικίσκων σας είπα ότι είναι θέµα δυνατότητας της
ΚΤΥΠ να τους προσφέρει. Δεν πιστεύω να νοµίζει κάποιος σε
αυτήν την Αίθουσα ότι η ΚΤΥΠ έχει οικισµούς και τους έχει να
κάθονται σε µια αποθήκη και δεν τους στέλνει σε µια περιοχή
που έχει πληγεί, όπως είναι εν προκειµένω η περιοχή του Αρκαλοχωρίου ή κάπου αλλού στη χώρα από οποιοδήποτε φυσικό
φαινόµενο.
Θα ήθελα να τονίσω ξανά ότι οι φυσικές καταστροφές γίνονταν, γίνονται και θα γίνονται στο µέλλον. Σηµασία έχει µε ποιον
τρόπο η οργανωµένη πολιτεία προχωρά και αντιµετωπίζει αυτά
τα θέµατα. Εµείς τουλάχιστον, µε αυτήν την Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, αυτό που έχουµε κάνει είναι να έχουµε πρωτοφανή ταχύτητα στην αντιµετώπιση των φυσικών καταστροφών
όσον αφορά στις υποδοµές, αλλά και πρωτοφανή ταχύτητα
µέσω της κρατικής αρωγής και της πλατφόρµας που έχουµε
φτιάξει για την αποζηµίωση των πληγέντων. Νοµίζω ότι οποιαδήποτε σύγκριση µε το παρελθόν το αποδεικνύει.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ευχαριστούµε τον
κύριο Υπουργό.
Η πρώτη µε αριθµό 78/14-10-2021 επίκαιρη ερώτηση πρώτου
κύκλου του Βουλευτή Β3 Νοτίου Τοµέα Αθηνών του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συµµαχία κ. Ιωάννη Μουζάλα προς τον Υπουργό
Υποδοµών και Μεταφορών µε θέµα «Άµεση η ανάγκη για κατασκευή αντιπληµµυρικών έργων ανάσχεσης των υδάτων Κηφισού
και Ιλισού ποταµού δεν θα συζητηθεί λόγω αναρµοδιότητας.
Θα προχωρήσουµε τώρα σε µια ολιγόλεπτη διακοπή της συνεδρίασης και θα επανέλθουµε στη συζήτηση των υπόλοιπων
επίκαιρων ερωτήσεων.
(ΔΙΑΚΟΠΗ)
(ΜΕΤΑ ΤΗ ΔΙΑΚΟΠΗ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, συνεχίζεται η συνεδρίαση.
Σειρά έχει η τέταρτη µε αριθµό 71/12-10-2021 επίκαιρη ερώτηση πρώτου κύκλου του Βουλευτή Σερρών της Ελληνικής
Λύσης κ. Κωνσταντίνου Μπούµπα προς τον Υπουργό Οικονοµικών, µε θέµα: «Κατοικίες και επιχειρήσεις “παλιννοστούντων” τίθενται σε πλειστηριασµό, παρά την υποτιθέµενη “κρατική
εγγύηση” και παρά την ύπαρξη Ταµείου Υποστήριξης
(ν.128/1975) από το οποίο όφειλε να υποστηριχθούν».
Θα απαντήσει ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών κ. Θεόδωρος Σκυλακάκης.
Κύριε Μπούµπα, έχετε τον λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΟΥΜΠΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
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Καληµέρα σας, κύριε Υπουργέ. Καληµέρα κυρίες και κύριοι.
Είναι ένα µείζον θέµα εθνικής και κοινωνικής διάστασης το θέµα
των Ελλήνων που ήρθαν από τον Πόντο, από τη δεκαετία του
1990. Υπήρχε -το ξέρετε, κύριε Υπουργέ- το Εθνικό Ίδρυµα Υποδοχής και Αποκατάστασης Παλιννοστούντων Οµογενών Ελλήνων, το οποίο τους υποσχέθηκε στους Πόντιους µια στεγαστική
αποκατάσταση, αλλά οι υποσχέσεις αυτές τινάχτηκαν στον αέρα.
Και το λέω αυτό, διότι στις αρχές της δεκαετίας του ’90 αυτοί
οι άνθρωποι εγκαταστάθηκαν µε τις υποσχέσεις και την εγγύηση
του ελληνικού κράτους σε ό,τι αφορά στη στεγαστική τους αποκατάσταση. Άφησαν τις εστίες τους και ήρθαν στην Ελλάδα.
Ήρθαν στη µάνα-πατρίδα, στη µάνα-Ελλάς. Έλαβαν τις υποσχέσεις να µπουν σε ένα στεγαστικό πρόγραµµα το οποίο θα τους
αποκαταστήσει είτε κατασκευάζοντας το ίδιο το ελληνικό κράτος
κάποια διαµερίσµατα -όπου το πρόγραµµα αυτό υλοποιήθηκε
µόνο κατά 15% έως 20%- είτε ότι θα δοθούν δάνεια περίπου
39.000 ευρώ συν 21.000 ευρώ µε κρατική αρωγή και δεν υλοποιήθηκε ούτε αυτό το πρόγραµµα, εν µέρει υλοποιήθηκε, αφήνοντας µετά από το 2004 και κυρίως µετά από το 2006 επί ξύλου
κρεµάµενους αυτούς τους ανθρώπους.
Σήµερα οι περισσότεροι εξ αυτών το πρόβληµα που αντιµετωπίζουν είναι στην περιοχή του Νοµού Ροδόπης, στην περιοχή του
Νοµού Έβρου και στη δική µου περιοχή πρωτίστως, όµως -και
το γνωρίζετε πολύ καλά-, το συγκεκριµένο γεωγραφικό διαµέρισµα είναι ευαίσθητο και για εθνικούς λόγους σε ό,τι αφορά στη
σύνθεση του πληθυσµού. Οι άνθρωποι αυτοί σήµερα δέχονται
από τις τράπεζες διαταγή πληρωµής. Για τη διαταγή πληρωµής
το νοµικό πλαίσιο -το γνωρίζετε οι νοµικοί- έχει αλλάξει. Δεν µπορεί να υπάρχει παράταση µετά από τη διαταγή πληρωµής που
λαµβάνουν στο χέρι και πρέπει να ξεκινήσουν τις διαδικασίες για
να αποφύγουν έναν πλειστηριασµό.
Γεννάται, λοιπόν, το ζήτηµα, ενώ υπήρχε αυτή η κρατική
αρωγή, αλλά δεν υλοποιήθηκε το πρόγραµµα, γιατί σήµερα το
κράτος δεν είναι εντάξει απέναντι σ’ αυτήν την υποχρέωση προς
τους Πόντιους Έλληνες πολίτες για να πληρώσει αυτή την εγγύηση, προκειµένου να µην γίνει πλειστηριασµός σε σπίτια, τα
οποία δεν είναι και βίλες, δεν είναι και σπίτια τα οποία µαρτυρούν
πολυτελή διαβίωση και κατοικία;
Είναι σπίτια σε χωριά. Έγινε εκκένωση σε σαράντα οικογένειες
στις Σάπες του Νοµού Ροδόπης. Τετρακόσιες οικογένειες σήµερα βρίσκονται πάλι στα πρόθυρα να τους διώξουν απ’ τα σπίτια τους γιατί δεν καταβάλλεται ενοίκιο στους ιδιοκτήτες από το
κράτος. Η κατάσταση διαιωνίζεται και συνεχίζεται. Το πρόβληµα
είναι κοινωνικό και εθνικό, λόγω της περιοχής.
Η ερώτηση είναι αν θα γίνουν οι απαιτούµενες ενέργειες προκειµένου, πρώτον να αποτραπούν οι πλειστηριασµοί. Αυτό είναι
το βασικό. Δεύτερον, να υλοποιηθεί αυτό το πρόγραµµα το οποίο
είχε ξεκινήσει από το Εθνικό Ίδρυµα Υποδοχής και Αποκατάστασης Αποδήµων και Παλιννοστούντων Οµογενών και σταµάτησε.
Το ταµείο δεν υφίσταται. Υπάρχουν, όµως, και περιουσιακά στοιχεία του ταµείου που θα µπορούσαν να προχωρήσουν σε κλήρωση για κάποια οικόπεδα που εκκρεµούν.
Το άλλο ζήτηµα είναι ότι από το 2006 εκκρεµούν οι τίτλοι ιδιοκτησίας. Δεν έχουν καν τίτλους ιδιοκτησίας αυτοί οι άνθρωποι
και βρίσκονται σε µια αβεβαιότητα. Νιώθουν και βιώνουν µια ανασφάλεια, αλλά και µια απογοήτευση και ένα µεγάλο παράπονο
από το ελληνικό κράτος το οποίο άλλα τους έταξε τη δεκαετία
του 1990, άλλα τους υποσχέθηκε µπαίνοντας σ’ αυτό το πρόγραµµα.
Παρακαλώ, κύριε Υπουργέ, δείχνοντας µια κοινωνική και
εθνική ευαισθησία, σε µια περιοχή ευαίσθητη όπως είναι η
Θράκη -για πολλούς λόγους που δεν είναι του παρόντος να τους
αναλύσουµε, αλλά καταλαβαίνετε τι λέω, το γνωρίζετε- να αποκατασταθούν τάχιστα αυτοί οι άνθρωποι διότι πρόκειται για οικογένειες οι οποίες ήρθαν στην Ελλάδα, µπήκαν σε πρόγραµµα
στεγαστικής αποκατάστασης και δεν υλοποιήθηκε. Πρέπει να γίνουν όλες οι απαιτούµενες ενέργειες από την πολιτεία προκειµένου αυτοί οι άνθρωποι να διαφυλάξουν τα κεκτηµένα. Να
διαφυλάξουν την πρώτη τους κατοικία ώστε να µπορούν να ζήσουν.
Δεν είναι ότι δεν ήθελαν να πληρώσουν κάποια δάνεια. Σήµερα
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τους ζητάνε να πληρωθούν δάνεια της τάξεως των 25.000 ευρώ.
Λόγω της υγειονοµικής κρίσης του COVID δεν έχουν δουλειά για
να µπορέσουν να πληρώσουν αυτές τις υποχρεώσεις. Από την
άλλη, όµως, εφόσον υπήρχε κρατική αρωγή, κρατική προστασία
για να τους αποκαταστήσει στεγαστικά, πρέπει το πρόγραµµα
αυτό να ολοκληρωθεί.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κύριε Υπουργέ,
έχετε τον λόγο για την πρωτολογία σας.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Ευχαριστώ τον αξιότιµο Βουλευτή της Ελληνικής Λύσης.
Να σηµειώσω ότι το θέµα των δανείων προς διάφορες κατηγορίες, που δόθηκαν µε εγγυήσεις του ελληνικού δηµοσίου, είναι
ένα δύσκολο και σοβαρό θέµα γιατί στη διάρκεια της κρίσης των
µνηµονίων που είχαµε και εν συνεχεία στη διάρκεια της πανδηµίας υπήρχαν πλήγµατα προς όλη την κοινωνία. Προφανώς και
προς κάποιες απ’ αυτές τις οµάδες. Η ελληνική Κυβέρνηση είναι
υποχρεωµένη εφόσον έχουν υπάρξει νόµιµες εγγυήσεις από την
πλευρά της προς τις τράπεζες να πληρώσει τις εγγυήσεις αυτές
προς τις τράπεζες. Κι αυτό γίνεται όλο και περισσότερο στα επόµενα χρόνια καθώς έχει υπάρξει η δέσµευση να ολοκληρωθεί η
διεκπεραίωση αυτών των εγγυήσεων µέσα στα επόµενα δυο-τρία
χρόνια. Όταν ολοκληρωθεί η διεκπεραίωση αυτών των εγγυήσεων ή καθώς ολοκληρώνεται, οι σχετικές οφειλές περνούν στο
ελληνικό δηµόσιο.
Αν πρόκειται για παλιννοστούντες που είχαν πάρει δάνειο µε
εγγύηση του ελληνικού δηµοσίου αυτή η εγγύηση συνήθως συνοδευόταν από επιδότηση επιτοκίου, τουλάχιστον από την ΚΥΑ
του 2004 που έχω. Υπήρχε µια επιδότηση επιτοκίου από 60%100%. Έπρεπε µόνο να πληρώσουν το κεφάλαιο. Συνεπώς, οφείλουν µόνο το κοµµάτι του κεφαλαίου που δεν έχουν πληρώσει.
Η σηµερινή Κυβέρνηση βλέποντας τη σοβαρότητα αυτού του θέµατος φρόντισε και περιέλαβε στην νοµοθεσία τη δυνατότητα
έστω και εκ των υστέρων οι πολίτες αυτοί να εντάσσονται στο
πρόγραµµα των εκατόν είκοσι δόσεων. Αυτό τους δίνει τη δυνατότητα να πάρουν στην ουσία άλλη µια δεκαετία για να αποπληρώσουν τις σχετικές οφειλές, κάτι που δίνει πολύ χρόνο για να
µην υπάρχουν ούτε πλειστηριασµοί ούτε πολύ µεγάλη δυσχέρεια
στην αποπληρωµή των όποιων χρηµάτων τυχόν οφείλονται. Μην
ξεχνάτε ότι έχουν περάσει από τότε που δόθηκαν αυτά τα δάνεια
δεκαπέντε ή ακόµα και είκοσι χρόνια.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κύριε Μπούµπα,
έχετε τον λόγο για τη δευτερολογία σας.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΟΥΜΠΑΣ: Κύριε Υπουργέ, είναι µια διευκόλυνση σε βάθος χρόνου αυτό που λέτε µε τις εκατόν είκοσι
δόσεις. Όµως τώρα το ζήτηµα που δηµιουργείται είναι ότι βιώνουν ήδη ένα µεγάλο πρόβληµα καθώς έχουν λάβει διαταγές
πληρωµής. Έχει αλλάξει όλο το νοµικό πλαίσιο διεκπεραίωσης
της διαταγής πληρωµής. Δηλαδή δεν είναι όπως ήταν στην πρότερη του κατάσταση που µπορούσαν να περιµένουν έστω και
λίγες µέρες. Δηλαδή, τάχιστα πρέπει να γίνει προσβολή στην εντολή διαταγής πληρωµής από τους δικηγόρους. Το θέµα είναι
ότι οι άνθρωποι τρέχουν σε δικηγόρους. Δεν έχουν χρήµατα να
πληρώσουν ακόµη κι ως µέντορες τους νοµικούς. Το αποτέλεσµα είναι να βιώνουν αυτό το ζήτηµα. Τούτη την ώρα µπορεί να
γίνει παρέµβαση αµέσως από την Κυβέρνηση προκειµένου να µη
γίνουν οι πλειστηριασµοί σε χωριά της Θράκης και της Μακεδονίας; Το βιώνουν τις τελευταίες µέρες και δεν έχουν καν οι άνθρωποι να τους δώσουν έστω λίγα χρήµατα για να γίνει αυτή η
αποτροπή πλειστηριασµού. Σε βάθος χρόνου βέβαια πρώτιστο
είναι να έχουν δουλειά για να βιοποριστούν και να µπορούν να
αντεπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους.
Το άλλο ζήτηµα είναι πότε θα δοθούν αυτοί οι τίτλοι ιδιοκτησίας που κωλυσιεργούν από το 2004, µε βάση και την ΚΥΑ που
αναφέρατε. Επίσης, τι γίνεται µε το στεγαστικό πρόγραµµα που
δεν έχει ολοκληρωθεί ενώ υπάρχουν περιουσιακά στοιχεία από
το πρώην Εθνικό Ίδρυµα Υποδοχής και Αποκατάστασης Αποδήµων και Παλιννοστούντων Οµογενών στην Περιφέρεια της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Θα υλοποιηθεί επιτέλους αυτό
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το στεγαστικό πρόγραµµα για να λύσει το πρόβληµά τους που
διαιωνίζεται και λιµνάζει εδώ και πάρα πολλά χρόνια;
Δεύτερον, το ζητούµενο είναι αν αυτή την ώρα πέρα από τις
εκατόν είκοσι δόσεις θα µπορέσουν να αποτραπούν οι πλειστηριασµοί. Οι άνθρωποι λένε «ουκ αν λάβεις παρά του µη έχοντος».
Θα µπει το κράτος µπροστά απέναντι στην εξουσία των τραπεζών; Ας είµαστε ρεαλιστές στην περιρρέουσα κατάσταση. Διότι
οι τράπεζες έχουν δηµιουργήσει ένα οικονοµικό status. Και απέναντι στην κρατική υπόσταση θα µπορέσει το κράτος να παρέµβει ουσιαστικά για να αποτρέψει τους πλειστηριασµούς; Θα
δώσει έστω και χρήµατα στους ιδιοκτήτες; Διότι εκκρεµούν και
ενοίκια στο πρόγραµµα ενοικίασης των σπιτιών;
Άρα, λοιπόν, καλό είναι αυτό που λέτε ότι ως ευαισθησία του
κράτους να µπορέσουν να αποκατασταθούν οι άνθρωποι στεγαστικά και να έχουν το κεραµίδι τους. Και βέβαια το κράτος να
είναι εντάξει στη δική του υποχρέωση για την κρατική αρωγή,
για την κρατική προστασία. Διότι αυτά συνυπέγραψε στις αρχές
της δεκαετίας του 1990. Αλλά αυτή την ώρα ήδη οι άνθρωποι
λαµβάνουν αυτές τις διαταγές. Και πάµε πλέον σε πλειστηριασµούς. Είναι φαινόµενο που υφίσταται και δεν είναι απλά ορατό.
Τι κάνουµε, λοιπόν, αυτή την ώρα; Μπορούµε να αποτρέψουµε
τους πλειστηριασµούς σε πρώτη φάση; Φαντάζοµαι σε δεύτερη
φάση θα δούµε ανάλογα την οικονοµική κατάσταση του καθενός,
για να δούµε τι θα γίνει σε βάθος χρόνου για το επί τοις εκατό
του ύψους του δανείου που υποχρεούνται να πληρώσουν. Πέρα
από το 60% που είπατε. Επιτέλους, υπάρχει ένας ολοκληρωµένος σχεδιασµός, υπάρχει ένα πλάνο για να µπορέσουν να αξιοποιηθούν τα περιουσιακά στοιχεία που υπάρχουν από το πρώην
Εθνικό Ίδρυµα Υποδοχής και Αποκατάστασης Αποδήµων και Παλιννοστούντων Οµογενών για να µπορέσουν κι αυτοί που έµειναν
χωρίς κεραµίδι, χωρίς σπίτι, να αποκατασταθούν; Επαναλαµβάνω αναφέροµαι στους τίτλους ιδιοκτησίας που εκκρεµούν απέναντι σ’ αυτούς τους ανθρώπους.
Είναι ζητήµατα κοινωνικής φύσεως απέναντι σε πολίτες που
πρέπει να χαίρουν ισονοµίας και ισοπολιτείας, να έχουν µια δίκαιη αντιµετώπιση. Αλλά για να αντικατασταθεί η σχέση εµπιστοσύνης κράτους - πολίτη θα πρέπει το κράτος να τηρεί τις
υποσχέσεις του, να τηρεί αυτά που είχε πει από τη δεκαετία του
1990 όταν επαναπατρίστηκαν στη µάνα πατρίδα αυτοί οι οµογενείς. Επίσης, πρέπει να διαφυλάξουν και τη σύνθεση του πληθυσµού στη συγκεκριµένη περιοχή. Και βέβαια τα παιδιά τους που
γεννήθηκαν εδώ να µην έχουν αυτή την πικρία, αυτό το παράπονο, αυτή τη δυσαρέσκεια προς την Ελλάδα, προς το ίδιο το
κράτος γι’ αυτά που τους υποσχέθηκε.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ορίστε, κύριε
Υπουργέ, έχετε τον λόγο για τη δευτερολογία σας.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Σε σχέση µε τους πλειστηριασµούς και τα νοµικά
έξοδα θα πρέπει να γνωρίζουν και οι συµπολίτες µας αυτοί και
προφανώς και η Βουλή ότι υπάρχει πλέον ο περίφηµος εξωδικαστικός συµβιβασµός, που δίνει τη δυνατότητα, χωρίς καµµία
απειλή πλειστηριασµού και χωρίς νοµικά έξοδα, µε προσφυγή
στην πλατφόρµα, αλλά µε διαφάνεια σε σχέση µε τα πραγµατικά
περιουσιακά στοιχεία, να µπορεί να κάνει µία ρύθµιση προς τις
τράπεζες -υπάρχει και ρύθµιση προς την ΑΑΔΕ- µε έως τετρακόσιες είκοσι δόσεις και διαγραφή τόσο του κοµµατιού της βασικής οφειλής όσο και των τόκων. Η διαδικασία γίνεται µέσω
ψηφιακής πλατφόρµας αυτόµατα για το δηµόσιο και τις τράπεζες, και αν ο οφειλέτης το επιθυµεί µπορεί να αξιοποιήσει και τις
υπηρεσίες πιστοποιηµένου διαµεσολαβητή ως προς τα ιδιωτικά
του χρέη.
Με αυτόν τον τρόπο και µε δεδοµένο ότι υπάρχει, επιπλέον,
για πέντε χρόνια και κρατική επιδότηση της δόσης των δανείων
των ευάλωτων νοικοκυριών ως 210 ευρώ, µπορούν να λύσουν το
άµεσο πρόβληµα που αναφέρετε, που είναι στις περιπτώσεις
όπου η οφειλή τους είναι προς τις τράπεζες. Σε ό,τι αφορά την
οφειλή προς το δηµόσιο -που καθώς καταπίπτουν οι εγγυήσεις
όλο και περισσότερο οι οφειλές θα στρέφονται προς το δηµόσιο- υπάρχει η αντίστοιχη δυνατότητα µέσω της εξωδικαστικής
πλατφόρµας αυτής. Είναι χωρίς νοµικά έξοδα και οι πολίτες, οι
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οποίοι αντιµετωπίζουν κάποιο πρόβληµα, πρέπει να την αξιοποιήσουν γιατί η βοήθεια που δίνεται είναι πολύ σηµαντική.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ευχαριστούµε τον
κύριο Υπουργό.
Τώρα θα συζητηθεί η δεύτερη, µε αριθµό 90/18-10-2021 επίκαιρη ερώτηση πρώτου κύκλου του Βουλευτή Ηρακλείου του Κινήµατος Αλλαγής κ. Βασίλειου Κεγκέρογλου προς τον Υπουργό
Οικονοµικών, µε θέµα: «Να συµπεριληφθούν όλοι οι οικισµοί και
οι πληγείσες από τους σεισµούς επιχειρήσεις στην πλατφόρµα
της arogi.gov.gr - πληρωµές προκαταβολών». Θα απαντήσει ο
Υπουργός Οικονοµικών, κ. Χρήστος Σταϊκούρας.
Κύριε Κεγκέρογλου, έχετε τον λόγο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, γνωρίζετε τα αποτελέσµατα του καταστροφικού σεισµού της 27ης Σεπτεµβρίου, αλλά όχι µόνο. Είχαν προηγηθεί σεισµοί που είχαν προκαλέσει µικρότερες, ασφαλώς, ζηµιές
και µετασεισµοί οι οποίοι έχουν δηµιουργήσει πρόσθετα προβλήµατα σε κτήρια, σε υποδοµές και σε κάθε τι που έχει σχέση µε
την οικονοµική και κοινωνική δραστηριότητα.
Η αποκατάσταση, η οικονοµική και κοινωνική ανασυγκρότηση
της περιοχής, χρειάζεται ένα ολοκληρωµένο σχέδιο. Χρειάζεται
να τα δει συνολικά η Κυβέρνηση και όχι κάθε Υπουργείο χωριστά
µόνο τις αρµοδιότητές του. Είναι ένα πολύ σηµαντικό ζήτηµα, το
οποίο έθεσα από την αρχή. Δεν αρκεί η οικιστική αποκατάσταση.
Είναι, βεβαίως, προϋπόθεση, αλλά κι αυτή προχωρεί µε προβλήµατα. Δεν αρκεί η ενίσχυση η µεµονωµένη. Χρειάζεται να δούµε
πώς θα ανασυγκροτηθεί η περιοχή και να στηρίξουµε συνολικά
την κατάσταση, διότι έναν µήνα µετά τα πράγµατα είναι πολύ χειρότερα, παρ’ ότι έχουν κινηθεί κάποιες διαδικασίες.
Πρέπει να σας πω ότι τα ζητήµατα που είχα θέσει µε την ερώτησή µου για την ένταξη των οικισµών έχουν προχωρήσει, µε νέα
απόφαση, όµως τα προβλήµατα µε την πλατφόρµα συνεχίζουν
να είναι πολλά. Μπήκαν πρόσθετα δικαιολογητικά -το χαρτί του
πρώτου ή του δεύτερου ελέγχου- και το ερώτηµα είναι αν στις
αιτήσεις που ήδη έχουν υποβληθεί χρειάζεται άµεσα να γίνει
συµπληρωµατική. Και πώς, εν πάση περιπτώσει, θα εξυπηρετηθούν οι άνθρωποι στους οποίους δεν έχει πάει ακόµα ο έλεγχος;
Μεµονωµένα σπίτια- εκτός από τους οικισµούς που έχουν χαρακτηρισθεί- έχουν αιτηθεί να ενταχθούν και να πάνε να ελεγχθούν
και αυτό δεν έχει γίνει.
Οι µετασεισµοί, βέβαια, συνεχίζονται και αυτό το οποίο ήθελα
να σας θέσω, πέρα από την ερώτηση και την ουσία, είναι ότι αφ’
ενός πρέπει να υπάρχει ενηµέρωση για το χρονοδιάγραµµα των
πληρωµών µε βάση τις αιτήσεις της εβδοµάδας -για τις αιτήσεις
δηλαδή της εβδοµάδας πότε θα γίνονται οι καταβολές- και αφ’
ετέρου, το δεύτερο ζήτηµα που έχει προκύψει -και δεν περιλαµβάνεται στην ερώτηση- είναι ότι από τη στιγµή που ζητείται να
γίνει αίτηση κεντρικά στο Υπουργείο µε πρόσθετα δικαιολογητικά ανακύπτει άµεσα το ζήτηµα της δηµιουργίας υπηρεσίας
αποκατάστασης σεισµοπλήκτων επιτόπου. Η επιτόπου υπηρεσία
θα λύσει πάρα πολλά ζητήµατα. Έχει δηµιουργηθεί σε άλλες περιοχές και είναι ένα αίτηµα που θα πρέπει να ικανοποιήσετε για
να διευκολυνθεί το έργο της Κυβέρνησης αλλά και των άλλων
συναρµόδιων υπηρεσιών.
Τέλος, σας επισηµαίνω κάτι για το οποίο κατέθεσα σήµερα επίκαιρη ερώτηση ώστε να συζητηθεί την επόµενη βδοµάδα. Οι επιχειρήσεις, οι εργαζόµενοι σε αυτές και οι επαγγελµατίες έχουν
µηδενική δραστηριότητα, δεν έχουν τα προς το ζην και για τον
λόγο αυτό χρειάζεται ένα ειδικό πρόγραµµα για τις κατηγορίες
αυτές, προκειµένου να επιβιώσουν.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κύριε Υπουργέ,
έχετε τον λόγο για την πρωτολογία σας.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Ευχαριστώ πολύ.
Κύριε συνάδελφε, θα συµφωνήσω απόλυτα µαζί σας στην αναγκαιότητα συντονισµού και ολοκληρωµένου σχεδίου, έτσι ώστε
να αντιµετωπίζουµε τις δυσµενείς οικονοµικές και κοινωνικές συνέπειες συχνής εκδήλωσης φυσικών φαινοµένων. Και νοµίζω ότι
και η κοινωνία το αντιλαµβάνεται και εσείς έµµεσα το υπαινιχθή-
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κατε, ότι υπάρχει σηµαντική βελτίωση σε σχέση µε το παρελθόν.
Άρα χρειάζεται συντονισµός, ταχύτητα και ασφάλεια.
Στην περίπτωση των καταστροφικών σεισµών της Κρήτης,
πάλι, θεσπίσαµε πολύ γρήγορα ειδικές διατάξεις για την κρατική
αρωγή προς φυσικά και νοµικά πρόσωπα που επλήγησαν και
προωθήσαµε υλοποίηση στοχευµένων οικονοµικών µέτρων για
να στηρίξουµε πληγέντες και να αποκαταστήσουµε την περιοχή.
Πράγµατι, δέχοµαι, είναι ορθή η αποτύπωση σας, αλλά αυτό
αποδεικνύει και την ταχύτητα της Κυβέρνησης. Όταν µου θέσατε
το ερώτηµα είχατε πει ότι την Παρασκευή 8 Οκτωβρίου είχαν ήδη
αποζηµιωθεί τετρακόσιοι δεκατέσσερις δικαιούχοι. Σήµερα που
µιλάµε, δηλαδή σε λιγότερο από έναν µήνα, έχουν αποζηµιωθεί
χίλιοι πενήντα εννέα δικαιούχοι µε 8,4 εκατοµµύρια ευρώ. Αυτό
δεν έχει γίνει ποτέ στο παρελθόν. Η ταχύτητα αυτή, δηλαδή, των
αποζηµιώσεων της πρώτης κρατικής αρωγής. Και πού εδράζεται
αυτή η πρώτη κρατική αρωγή; Ουσιαστικά, σε ορισµένους πυλώνες.
Ο πρώτος πυλώνας, όπως ξέρετε, είναι η επιλογή της Κυβέρνησης να χορηγεί πρώτη αρωγή έναντι στεγαστικής συνδροµής
σε ιδιοκτήτες κτηρίων που έχουν πληγεί από τον σεισµό. Τι
ύψους είναι αυτή η αρωγή; 14.000 ευρώ, 8.000 ευρώ ή 3.000
ευρώ, ανάλογα µε το µέγεθος των εκτιµώµενων ζηµιών. Άρα, εδώ
ποιοι είναι δικαιούχοι; Εδώ δικαιούχοι είναι οι ιδιοκτήτες κατοικιών και λοιπών µη επαγγελµατικής χρήσης κτηρίων που υπέστησαν βλάβες από τον σεισµό µε βάση τα στοιχεία περιουσιακής
κατάστασης, τη δήλωση δηλαδή του Ε9.
Η δεύτερη µεγάλη κατηγορία άµεσης κρατικής αρωγής είναι
η αποζηµίωση οικοσκευής σε φυσικά πρόσωπα µε το ποσό των
6.000 ευρώ, 4.000 ευρώ ή 2.000 ευρώ, ανάλογα µε το µέγεθος
των ζηµιών. Ποιοι είναι δικαιούχοι; Φυσικά πρόσωπα που χρησιµοποιούν ακίνητα ως κύρια ή δευτερεύουσα κατοικία.
Και ο τρίτος πυλώνας είναι η χορήγηση πρώτης αρωγής έναντι
επιχορήγησης για ζηµιές σε εξοπλισµό και µέσα παραγωγής
ύψους 8.000 ευρώ, 4.000 ευρώ ή 2.000 ευρώ, ανάλογα µε το µέγεθος των ζηµιών σε διάφορες εγκαταστάσεις.
Μου είχατε κάνει το ερώτηµα, τότε, δύο µέρες αφού άνοιξε η
πλατφόρµα. Η πλατφόρµα άνοιξε στις 6 Οκτωβρίου, και σε
πρώτη φάση, στις 8 Οκτωβρίου, είχαν αποζηµιωθεί οι πρώτοι τετρακόσιοι δεκατέσσερις, όπως σωστά φέρεται στο ερώτηµά σας,
για κάποιες γεωγραφικές περιοχές του Νοµού Ηρακλείου στην
περιοχή της Κρήτης και πράγµατι -σωστά µου λέτε ότι- θα
έπρεπε να κινηθούµε πολύ γρήγορα έτσι ώστε να καλύψουµε και
άλλες περιοχές ή µεταγενέστερα φαινόµενα.
Και σε δεύτερη φάση, όπως έχει ήδη ανακοινωθεί, δυνάµει
σχετικών υπουργικών αποφάσεων για τις οποίες θα µιλήσω στη
δευτερολογία µου, το Υπουργείο Οικονοµικών προχώρησε ώστε
η πλατφόρµα να επεκταθεί και για πληγέντες σε λοιπές περιοχές,
που έχουν χτυπηθεί από τον σεισµό και µέχρι σήµερα δεν είχαν
ενταχθεί στην περίµετρο των δικαιούχων πρώτης αρωγής.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κύριε Κεγκέρογλου, έχετε τον λόγο για τη δευτερολογία σας.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, όπως ανέφερα, προβλέπονται οι ατοµικές ενισχύσεις και οι αποζηµιώσεις προκειµένου να υπάρξει αποκατάσταση.
Συµφωνήσατε και εποµένως συµφωνούµε και συµφωνεί και η
τοπική κοινωνία ότι δεν αρκούν, αν δεν υπάρξει ολοκληρωµένο
σχέδιο και συντονισµός των υπηρεσιών, παρ’ ότι και οι ίδιες οι
προκαταβολές έχουν προβλήµατα και δεν µπορεί να αντιµετωπιστεί το ζήτηµα. Πρέπει να πούµε ότι δεν µπορεί να προχωρήσει
η ανοικοδόµηση για πολλούς και διάφορους λόγους. Είναι πλείστα τα προβλήµατα τα γραφειοκρατικά. Τα σχέδια πόλης βρίσκονται στη µέση, υπάρχουν οικόπεδα που ρυµοτοµούνται και
πρέπει να δοθούν. Υπάρχουν οικισµοί χωρίς πολεοδοµική συγκρότηση που πρέπει να πολεοδοµηθούν νέες περιοχές για να ενταχθούν. Χρειάζεται ένα ευρύτερο σχέδιο που ξεκινά από τον
χωρικό σχεδιασµό.
Όσον αφορά, όµως, τις αρµοδιότητές σας θα ήθελα, κυρίως,
να επισηµάνω ότι µπορείτε να συµβάλλετε και στη δηµιουργία
της επιτόπου Υπηρεσίας Αποκατάστασης Σεισµοπλήκτων από
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την πλευρά του Υπουργείου Οικονοµικών, παρ’ ότι θεσµικά φαίνεται να ανήκει στο Υπουργείο Υποδοµών.
Το δεύτερο το οποίο πρέπει να δείτε άµεσα είναι γιατί µπήκε
πλαφόν 8.000 ευρώ, ενώ προβλέπεται η αποζηµίωση των 14.000
ευρώ. Η δεύτερη πληρωµή έγινε µε πλαφόν οριζόντιο 8.000
ευρώ. Δεν πληρώθηκαν παραπάνω. Υπήρξε οριζόντια περικοπή.
Το τρίτο που πρέπει να δείτε και να επανεξετάσετε είναι γιατί
δεν είναι χωριστά κατάστηµα και σπίτι. Δηλαδή, όταν κάποιος
έχει σπίτι και κατάστηµα και το κατάστηµά του είναι µαζί µε την
αποθήκη εκατόν πενήντα µέτρα, δεν παίρνει αποζηµίωση στο
σπίτι. Θα πρέπει να χωρίσει το σπίτι από το κατάστηµα. Έχουµε
µια ιδιοκτησία που είναι για τη στέγαση της οικογένειάς µας και
ένα κατάστηµα που είναι για την επιβίωσή µας. Πρέπει να διαλέξουµε; Ή θα µένουµε στη σκηνή και θα έχουµε κατάστηµα ή θα
µένουµε σε σπίτι και δεν θα έχουµε δουλειά να δουλέψουµε! Δεν
γίνεται αυτό. Είναι ένα πρόβληµα. Έχει βάλει ένα πλαφόν εκατόν
πενήντα τετραγωνικά η ΚΥΑ για όλα τα κτήρια που έχουν πάθει
ζηµιά σε κάποιον ιδιοκτήτη. Αν γίνει αυτός ο διαχωρισµός µε το
πλαφόν των εκατόν πενήντα τετραγωνικών, νοµίζω ότι καλύπτεται. Και εννοώ, βέβαια, ότι το εκατόν πενήντα αφορά την κρατική
συνδροµή 80%, γιατί δανειοδότηση δίδεται και στις πέραν των
εκατόν πενήντα τετραγωνικών κτηριακές εγκαταστάσεις που
πρέπει να αποκατασταθούν. Μιλάµε για την κρατική ενίσχυση,
την κρατική συνδροµή.
Έχουµε ένα ζήτηµα µε τους κληρονόµους οι οποίοι θέλουν έξι
µήνες τουλάχιστον για να κάνουν τη διαδικασία της αποδοχής
κληρονοµιάς και να πάει στο όνοµά τους το ακίνητο. Νοµίζω ότι
πρέπει να υπάρξει πρόβλεψη, εφόσον όλοι οι κληρονόµοι µε
βάση το απόσπασµα οικογενειακής κατάστασης συναινούν και
εξουσιοδοτούν τον έναν για να είναι ο διαχειριστής, να υπάρξει
αυτή η ρύθµιση για να µην περιµένουµε έξι µήνες να τελειώσει η
άλλη γραφειοκρατική διαδικασία της αποδοχής κληρονοµιάς και
τα υπόλοιπα. Είναι κάτι που µπορεί να γίνει µε ασφάλεια, χωρίς
να δηµιουργούνται προβλήµατα.
Υπάρχουν πάρα πολλά ζητήµατα, αλλά δεν θέλω να σας κουράσω. Θέλω, όµως, να δείτε από κοντά όλα αυτά τα οποία σας
έχουµε στείλει -και θα σας καταθέσω και άλλα- και να δείτε και
το θέµα της αποκατάστασης της αναπλήρωσης του χαµένου ή
µέρους του χαµένου εισοδήµατος επαγγελµατιών επιχειρήσεων
και, βέβαια, τη στήριξη των εργαζοµένων µε αποζηµίωση ειδικού
σκοπού. Είναι στον αέρα. Άλλοι είναι απολυµένοι, άλλοι δεν είναι
απολυµένοι. Όµως, δεν έχουν εισόδηµα να επιβιώσουν.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ορίστε, κύριε
Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε συνάδελφε, νοµίζω ότι µε την πρώτη αρωγή που έχουµε
καθιερώσει µετά τις πυρκαγιές του καλοκαιριού, ουσιαστικά
έχουµε περιορίσει σηµαντικά τις γραφειοκρατικές διαδικασίες.
Αρκεί µια αίτηση. Προσέξτε όµως, όπως είπα και στην πρωτολογία µου, χρειάζεται να γίνει µε ασφάλεια, γιατί θα πρέπει να ελέγχουµε πού πηγαίνουν οι πόροι του Έλληνα φορολογούµενου. Και
θα επανέλθω σε άλλη κοινοβουλευτική ερώτηση σήµερα γι’ αυτό
το θέµα.
Απόδειξη της ταχύτητας και του περιορισµού των γραφειοκρατικών διαδικασιών, χωρίς να σηµαίνει ότι υπάρχει πλήρης εξάλειψη ή χωρίς να σηµαίνει ότι δεν υπάρχουν οι περιπτώσεις που
αναδείξατε στη δευτερολογία σας, είναι ότι σε λιγότερο από
έναν µήνα έχουµε κάνει δύο συστηµατικές πληρωµές και συστηµικές πληρωµές στην Κρήτη, που ανέρχονται όπως σας είπα
στους χίλιους πενήντα εννέα πολίτες. Σε λιγότερο από έναν µήνα
έχουν αποζηµιωθεί. Έχουν πάρει, δηλαδή, 8,4 εκατοµµύρια
ευρώ.
Είπα όµως και στην πρωτολογία µου ότι εδώ θέλει µια προσοχή. Το είπατε στο ερώτηµά σας, αλλά θέλει διασταύρωση. Το
ποσό της πρώτης αρωγής έναντι στεγαστικής συνδροµής συµψηφίζεται µε το τελικό ποσό στεγαστικής συνδροµής που θα
προσδιοριστεί από το Υπουργείο Υποδοµών και Μεταφορών, ενώ
το ποσό της πρώτης αρωγής έναντι επιχορήγησης για αποκατάσταση ζηµιών σε επιχειρήσεις συµψηφίζεται µε το ποσό της επι-
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χορήγησης, όπως θα προσδιοριστεί -αυτό από το Υπουργείο Οικονοµικών- µετά τη καταγραφή ζηµιών από τις Επιτροπές Κρατικής Αρωγής.
Και ναι, όπως σας είπα και στην πρωτολογία µου -και το ζητούσατε µέσα από την ερώτησή σας- δηµοσιεύθηκαν στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως στις 22 Οκτωβρίου τρεις κοινές
υπουργικές αποφάσεις των Υπουργών Οικονοµικών, Ανάπτυξης
και Επενδύσεων, Εσωτερικών, Επικρατείας, Υποδοµών και Μεταφορών, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, µε τις οποίες
προχωρά η δεύτερη φάση της διαδικασίας -ορθώς ζητούσατε
από την Κυβέρνηση να κινηθούµε γρήγορα- και επεκτείνεται η
περίµετρος των δικαιούχων που επλήγησαν από τον σεισµό στην
Περιφέρεια Κρήτης και επιθυµούν να λάβουν στήριξη µέσω της
πλατφόρµας «arogi.gov.gr».
Το επαναλαµβάνω δηµόσια γιατί έβγαλε δελτίο Τύπου το
Υπουργείο Οικονοµικών µόλις το Σάββατο. Άρα είναι η πρώτη
δηµόσια τοποθέτηση επ’ αυτού. Το οικονοµικό επιτελείο µε τη
συµβολή της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων ανακοίνωσε
την επέκταση το Σάββατο της λειτουργίας της ηλεκτρονικής
πλατφόρµας για την υποβολή αιτήσεων υπαγωγής στα µέτρα
στήριξης.
Ειδικότερα, από 22 Οκτωβρίου αίτηση στην πλατφόρµα µπορούν να υποβάλλουν, πρώτον για προκαταβολή έναντι επιχορήγησης για τις ζηµιές σε εξοπλισµό και µέσα παραγωγής
επιχειρήσεις όλου του Δήµου Μινώα Πεδιάδας και επιπλέον περιοχών του Δήµου Αρχανών Αστερουσίων που µέχρι τώρα δεν
είχαν ενταχθεί στην περίµετρο, δεύτερον για αποζηµίωση οικοσκευής τα φυσικά πρόσωπα σε λοιπές περιοχές της Κρήτης που
έχουν οριοθετηθεί και έχουν τεθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και, τρίτον, για προκαταβολή έναντι στεγαστικής συνδροµής
ιδιοκτήτες κτηρίων µε ζηµιές λόγω του σεισµού σε άλλες περιοχές της Κρήτης που έχουν οριοθετηθεί και έχουν τεθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.
Για την καλύτερη και δικαιότερη κατανοµή της στήριξης προς
τους δικαιούχους πληγέντες, καθώς έχει πλέον προχωρήσει σε
µεγάλο βαθµό η διαδικασία αυτοψιών από τις αρµόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών -και εδώ έρχεται
ο προβληµατισµός σας, κύριε συνάδελφε- κατά τη δεύτερη φάση
για την πληρωµή των ενισχύσεων όλοι οι δικαιούχοι θα πρέπει
να υποβάλουν τα εξής δύο στοιχεία, το Δελτίο Επανελέγχου του
ακινήτου από τις αρµόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών µε το οποίο το κτήριο έχει κριθεί «κόκκινο»,
«κίτρινο» ή «πράσινο» ανάλογα µε το µέγεθος της ζηµιάς και,
δεύτερον, το Δελτίο Ταχείας Αυτοψίας του ακινήτου από τις αρµόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών µε
το οποίο το κτήριο έχει κριθεί µη κατοικήσιµο σε περίπτωση που
δεν έχει διενεργηθεί επανέλεγχος.
Αυτά τα έγγραφα, όπως θα ενηµερωθούν από προσωποποιηµένο µήνυµα από την ΑΑΔΕ, θα πρέπει τις επόµενες ηµέρες να
τα υποβάλουν και οι δικαιούχοι που έχουν υποβάλει µέχρι τώρα
αίτηση, είτε έχουν ήδη λάβει την ενίσχυση της πρώτης αρωγής,
είτε όχι. Παρέχεται δε και η δυνατότητα τροποποίησης της υποβληθείσας αίτησης. Πότε λήγει η προθεσµία; Παρατείνεται έως
τις 15 Νοεµβρίου 2021.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Συνεχίζουµε µε την
τρίτη µε αριθµό 91/18-10-2021 επίκαιρη ερώτηση δεύτερου κύκλου του Βουλευτή Β2 Δυτικού Τοµέα Αθηνών του ΜέΡΑ25 κ.
Κρίτωνα - Ηλία Αρσένη προς τον Υπουργό Οικονοµικών, µε θέµα:
«Θεσσαλονίκη, έµµεση ιδιωτικοποίηση ύδρευσης και αποχέτευσης».
Ορίστε, κύριε Αρσένη, έχετε τον λόγο για την πρωτολογία σας.
ΚΡΙΤΩΝ - ΗΛΙΑΣ ΑΡΣΕΝΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, από τον ιδρυτικό νόµο της ΕΥΑΘ προβλέπεται
συγκεκριµένα ότι η ΕΥΑΘ, η Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης
Θεσσαλονίκης, έχει το αποκλειστικό δικαίωµα παροχής υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης στις γεωγραφικές περιοχές
στις οποίες εκτείνεται η δραστηριότητά της. Επίσης, λίγο παρακάτω, στη δεύτερη παράγραφο, διευκρινίζεται ότι το δικαίωµα
αυτό είναι ανεκχώρητο και αµεταβίβαστο, ότι η διάρκεια του δικαιώµατος ορίζεται σε τριάντα χρόνια, κ.λπ., κ.λπ..
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Γι’ αυτό, µε µεγάλη µας έκπληξη διαβάσαµε την ανακοίνωση
της ΕΥΑΘ για το «πράσινο» φως στη σταδιακή µεταβίβαση της λειτουργίας των υποδοµών ύδρευσης και αποχέτευσης της βιοµηχανικής περιοχής Θεσσαλονίκης από την ΕΥΑΘ στην ΕΤΒΑ που
ανήκει πλέον στην Τράπεζα Πειραιώς.
Όπως αναφέρεται η υπογραφή της συµφωνίας εµπιστευτικότητας αποτελεί το πρώτο βήµα συνεργασίας των δύο φορέων -ακούστε τον στόχο- προκειµένου να περιέλθει στην κυριότητα της
ΕΤΒΑ το σύνολο της λειτουργίας των υποδοµών της ΒΙΠΕ Θεσσαλονίκης.
Και εδώ κατ’ αρχάς θέλουµε να µας πείτε πώς είναι δυνατόν να
παραβιάζεται έτσι ο ιδρυτικός νόµος της ΕΥΑΘ; Δεύτερον, θέλουµε να µας πείτε αν η συµφωνία περιλαµβάνει και το νερό. Τρίτον, ποια είναι η διαχειριστική ικανότητα της ΕΤΒΑ να φέρει εις
πέρας τη διαχείριση ενός τέτοιου έργου, την ιδιωτικοποίηση δηλαδή του νερού και της ύδρευσης, αποχέτευσης όσον αφορά τη
ΒΙΠΕ Θεσσαλονίκης; Και να µας απαντήσετε πώς είναι δυνατόν
µετά τις απανωτές αποφάσεις του Σ.τ.Ε. να προχωράτε στην ιδιωτικοποίηση του νερού;
Και θα θυµίσω εδώ πέρα ότι η απόφαση του Σ.τ.Ε. τόσο η προηγούµενη όσο και η τελευταία στο Δ τµήµα είχε κρίνει αντισυνταγµατική τη µετατροπή σε ιδιωτική επιχείρηση και µεταβίβαση της
ΕΥΔΑΠ και της ΕΥΑΘ. Για ποιον λόγο; Γιατί θεωρεί ότι δεν µπορεί
να διασπαστεί το έργο των επιχειρήσεων αυτών απέναντι στο δηµόσιο αγαθό που είναι το νερό. Εσείς ξεκάθαρα το διασπάτε.
Παρακαλούµε θέλουµε πειστικές απαντήσεις.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κύριε Υπουργέ,
έχετε τον λόγο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Κύριε συνάδελφε, αρχικώς να επισηµάνω ότι διερευνάται η δυνατότητα συνεργασίας µεταξύ ΕΥΑΘ και ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ και σε καµµία περίπτωση
σύµφωνα µε την ενηµέρωση που έχω λάβει από τη διοίκηση δεν
έχει επέλθει ακόµα συµφωνία.
Πράγµατι, όµως, υπάρχει αµοιβαία πρόθεση της ΕΥΑΘ και της
ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ να περιέλθει στην τελευταία η διαχείριση της ύδρευσης και αποχέτευσης της ΒΙΠΕ-Θ στη Θεσσαλονίκη δηλαδή δίνοντας τέλος στο αναποτελεσµατικό, όπως αποδείχθηκε µέχρι
σήµερα, καθεστώς όπου είχε ανατεθεί στην ΕΥΑΘ η διαχείριση
αµιγώς βιοµηχανικών αποβλήτων.
Συγκεκριµένα σύµφωνα µε τον σχεδιασµό που εκπονήθηκε προκειµένου να αντιµετωπιστεί το µείζον ζήτηµα και πρόβληµα από
την επιβαρυντική περιβαλλοντικά λειτουργία ιδιαίτερα των βυρσοδεψείων στη δυτική είσοδο της Θεσσαλονίκης προβλέφθηκε η µετεγκατάσταση των επιχειρήσεων αυτών στην ΒΙΠΕ-Θ και η
ανάληψη της διαχείρισης των υγρών βιοµηχανικών αποβλήτων
από την υπό σύσταση τότε ΕΥΑΘ.
Πράγµατι µετά τη σύσταση της ΕΥΑΘ η ΕΤΒΑ και ο διάδοχος
της η ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ έπαυσε να παρέχει υπηρεσίες αποχέτευσης στις
βιοµηχανίες της ΒΙΠΕ-Θ, διατήρησε όµως όλες τις άλλες ευθύνες
της ως φορέας διοίκησης και διαχείρισης. Η ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ διατήρησε επίσης την κυριότητα της µονάδας καθαρισµού αποβλήτων,
την οποία έχει µέχρι και σήµερα.
Κατά συνέπεια η µονάδα καθαρισµού αποβλήτων δεν ανήκει
στην ΕΥΑΘ, εποµένως δεν τίθεται θέµα παραχώρησης και παραβίασης του ιδρυτικού της νόµου. Ο προαναφερόµενος σχεδιασµός αποδείχθηκε στην πράξη δυσλειτουργικός και
οικονοµοτεχνικά ατελέσφορος για την ΕΥΑΘ κατά κύριο λόγο
διότι η διαστασιολόγηση της εγκατάστασης επεξεργασίας λυµάτων Θεσσαλονίκης δεν επέτρεπε την παραλαβή και επεξεργασία
βιοµηχανικών αποβλήτων του όγκου και της ποιότητας που παράγονται από τις βιοµηχανίες της ΒΙΠΕ-Θ.
Παράλληλα σηµαντικών βελτιώσεων χρήζουν και οι υποδοµές
ύδρευσης, τα δίκτυα, τα αντλιοστάσια, τα υδρόµετρα στις οποίες
µε το παρόν καθεστώς λειτουργίας δεν έχει τη δυνατότητα να
επενδύσει ούτε η ΕΥΑΘ ούτε η ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ. Η µεν ΕΥΑΘ διότι δεν
έχει την κυριότητα των υποδοµών, η δε ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ διότι δεν διαθέτει τη λειτουργική εκµετάλλευση των υποδοµών αυτών. Η
ΕΥΑΘ, επίσης, δεν διαθέτει τη λειτουργική οργάνωση και την πρόσβαση στα δεδοµένα των επιχειρήσεων για τον αναλογικό επιµερισµό και την ανάκτηση του κόστους διαχείρισης των
βιοµηχανικών αποβλήτων.
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Τέλος, επισηµαίνεται ότι η απεµπλοκή της ΕΥΑΘ από τη λειτουργία της µονάδας καθαρισµού αποβλήτων αποτέλεσε σταθερό στόχο όλων των διοικήσεων της ΕΥΑΘ από το 2013 και
µετά.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κύριε Αρσένη,
έχετε τον λόγο.
ΚΡΙΤΩΝ - ΗΛΙΑΣ ΑΡΣΕΝΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, αυτό που µας λέτε ότι απλά γίνεται µια διερεύνηση αµοιβαίων προθέσεων δεν προκύπτει από την ανακοίνωση και το δελτίο Τύπου της ΕΥΑΘ. Σας το διαβάζω ξανά.
Διαβάζω ακριβώς επί λέξει τι έχει γραφτεί: «Η υπογραφή της
συµφωνίας αποτελεί το πρώτο βήµα συνεργασίας των δύο φορέων, προκειµένου να περιέλθει στην κυριότητα της ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ
το σύνολο της λειτουργίας των υποδοµών της ΒΙΠΕ Θεσσαλονίκης».
Εδώ πέρα µιλάµε ξεκάθαρα όχι για διερεύνηση, αλλά για µια
απόφαση σε δύο στάδια υλοποίησης. Και εγώ θα σας επαναλάβω επειδή ο ιδρυτικός νόµος της ΕΥΑΘ είναι ξεκάθαρος ότι
δεν επιτρέπεται να χάσει η ΕΥΑΘ κανένα κοµµάτι της διαχείρισης
του νερού και της αποχέτευσης στην επικράτειά της. Είναι ή όχι
ένα κοµµάτι που ήταν στην επικράτειά της και είναι στη διαχείρισή της από τον ιδρυτικό νόµο του 2001 και ως τώρα τουλάχιστον; Πώς εσείς επιτρέπετε την παραβίαση αυτού του νόµου;
Βέβαια το ερώτηµα είναι ρητορικό, γιατί δεν ξεχνάµε ότι η Κυβέρνησή σας προχωράει µε την ιδιωτικοποίηση της ΕΥΔΑΠ Παγίων, όλου του εξωτερικού δικτύου ύδρευσης της πόλης της
Αθήνας, τετρακόσια χιλιόµετρα πηγές, λίµνες, αγωγοί, φρεάτια
που µεταφέρουν το νερό µε δικαίωµα κιόλας εµφιάλωσης των
πηγών. Προχώρησαν οι κυβερνήσεις µέσω ΣΔΙΤ µε το φράγµα
Χαβρία στη Θεσσαλονίκη. Και βέβαια θέλετε να προχωρήσετε µε
κάθε τρόπο µε την ιδιωτικοποίηση του νερού Θεσσαλονίκης και
Αθήνας, παρ’ όλο που και η Λυών η έδρα της πολυεθνικής του
νερού «ΣΟΥΕΖ», που είναι ο βασικός µνηστήρας του νερού στη
χώρα µας επανακρατικοποιεί το νερό της πόλης. Ακόµα και στην
έδρα της «ΣΟΥΕΖ» επανακρατικοποιούν το νερό και εµείς θέλουµε να το πουλήσουµε µε κάθε τρόπο. Τώρα βλέπουµε και το
σενάριο αυτό να ολοκληρώνεται µε αυτά που σχεδιάζετε στη
ΒΙΠΕ.
Αν υπάρχουν προβλήµατα στη λειτουργία της ΒΙΠΕ εκ µέρους
της ΕΥΑΘ ας ενισχυθεί η ΕΥΑΘ να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις
της σύµφωνα µε τον νόµο. Το να προχωράτε σε παραχώρηση
των δικαιωµάτων της ΕΥΑΘ όσον αφορά την αποκλειστική διαχείριση ύδρευσης, αποχέτευσης νοµίζω ότι εξυπηρετεί πολιτικούς σκοπούς, σε καµµία περίπτωση δεν σέβεται τον νόµο ούτε
τις αποφάσεις του Συµβουλίου της Επικρατείας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κύριε Υπουργέ,
έχετε τον λόγο για τη δευτερολογία σας.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Ξεκινήσατε λέγοντας και διαβάζοντας ένα απόσπασµα για µια
συµφωνία. Είπατε η «συµφωνία», απλά ξεχάσατε µια λέξη «συµφωνία εµπιστευτικότητας» όχι συµφωνία, συµφωνία εµπιστευτικότητας. Στον προφορικό σας λόγο δεν το είπατε στον γραπτό
λόγο το είπατε. Άλλο «συµφωνία» και άλλο «συµφωνία εµπιστευτικότητας».
Άρα, κύριε συνάδελφε, µε τη συζητούµενη συνεργασία εκτιµάται ότι θα επέλθει εξορθολογισµός στη λειτουργία της ύδρευσης, γιατί µε έχετε ρωτήσει και ποιος είναι ο στόχος και
αποχέτευσης των επιχειρήσεων της ΒΙΠΕ-Θ, καθόσον πρώτον η
ΕΥΑΘ δεν θα έχει πλέον την ευθύνη για µία δραστηριότητα η
οποία εκφεύγει της κοινωνικής και επιχειρηµατικής της αποστολής.
Δεύτερον, το σύνολο των υπηρεσιών εξυπηρέτησης που παρέχονται στη ΒΙΠΕ-Θ θα περιέλθει σε έναν τον κατ’ εξοχήν αρµόδιο φορέα, δηλαδή την ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ, η οποία διαθέτει τη
σχετική τεχνογνωσία εφόσον η ίδια κατασκεύασε τα δίκτυα στην
περιοχή της ΒΙΠΕ-Θ, λειτουργούσε µέχρι το 2003 τον τοµέα της
αποχέτευσης και διαχειρίζεται επιτυχώς διάφορες ΒΙΠΕ ανά τη
χώρα, όπως είναι στην Πάτρα και στο Ηράκλειο.
Και τέλος, τρίτον, οι επιχειρήσεις θα εξυπηρετούνται από εκ-
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συγχρονισµένες υποδοµές οι οποίες είναι σχεδιασµένες αποκλειστικά για τη δική τους βιοµηχανική δραστηριότητα µε αυτονόητο
εξορθολογισµό του κόστους και βελτίωση των παρεχόµενων
υπηρεσιών.
Επισηµαίνεται τέλος ότι το παρόν καθεστώς λειτουργίας είναι
οικονοµικά ζηµιογόνο για την ΕΥΑΘ, οδηγώντας στην πραγµατικότητα στο να επιχορηγούν οι οικιακοί και εµπορικοί καταναλωτές της Θεσσαλονίκης την αποχέτευση των βιοµηχανικών
επιχειρήσεων.
Ζητούµενο για την ΕΥΑΘ στο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδίου ανάπτυξής της είναι να επικεντρωθεί στην υλοποίηση του
βασικού της αντικειµένου διαθέτοντας τους οικονοµικούς και ανθρώπινους πόρους της για την επέκταση της ύδρευσης και αποχέτευσης στο πολεοδοµικό συγκρότηµα Θεσσαλονίκης και τους
όµορους δήµους, που εδώ και χρόνια ζητούν να ενταχθούν στο
δίκτυο της ΕΥΑΘ.
Ολοκληρώνοντας και επειδή είναι αντικείµενο προβληµατισµού σας, θα ήθελα να τονίσω και να επαναλάβω ότι η συζητούµενη συνεργασία, όπως σας απέδειξα, τους όρους της οποίας
διερευνά η συµφωνία εµπιστευτικότητας θα υλοποιηθεί µόνον
εφόσον τεκµηριωθεί µε τη δέουσα µελέτη σκοπιµότητας η ικανοποίηση των στόχων που σας ανέφερα προηγουµένως. Και η
σχετική επιστολή που έχω λάβει στις 6-10-2021 από τη διοίκηση
της ΕΥΑΘ το επιβεβαιώνει: «Σε κάθε περίπτωση συζητούµενης
συνεργασίας τους όρους της οποίας διερευνά η συµφωνία εµπιστευτικότητας θα υλοποιηθεί µόνο εφόσον τεκµηριωθεί µε τη
δέουσα µελέτη σκοπιµότητας η ικανοποίηση των προαναφερθέντων στόχων».
Με την υπογραφείσα συµφωνία, συνεπώς, τη συµφωνία εµπιστευτικότητας, οι δύο πλευρές συµφώνησαν, ως είθισται, τα
όποια οικονοµικά και τεχνικά στοιχεία ανταλλάξουν για τις ανάγκες τεκµηρίωσης να καλύπτονται µε ρήτρα εµπιστευτικότητας.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ευχαριστούµε τον
κύριο Υπουργό.
Συνεχίζουµε µε την τέταρτη µε αριθµό 89/18-10-2021 επίκαιρη
ερώτηση δεύτερου κύκλου του Βουλευτή Β Δυτικής Αττικής του
ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συµµαχία κ. Γεωργίου Τσίπρα προς τον
Υπουργό Οικονοµικών, µε θέµα: «Καθολική απαξίωση της Δηµόσιας Αµυντικής Βιοµηχανίας µέσω της κατακόρυφης πτώσης της
παραγωγής του συνόλου των εργοστασίων των ΕΑΣ και των µαζικών απολύσεων του υπερσύγχρονου εργοστασίου του Αιγίου».
Κύριε Τσίπρα, έχετε τον λόγο για την πρωτολογία σας.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΠΡΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Αξιότιµε κύριε Υπουργέ, το θέµα των Ελληνικών Αµυντικών Συστηµάτων είναι ίσως το κορυφαίο παράδειγµα µιας πορείας απαξίωσης συνολικά της αµυντικής βιοµηχανίας της χώρας από τότε
που ανέλαβε η νέα διοίκηση την οποία όρισε η παρούσα Κυβέρνηση. Να υπενθυµίσω εδώ ότι ο διευθύνων σύµβουλος είναι σύζυγος διευθύντριας του Υπουργού κ. Άδωνη Γεωργιάδη. Δεν
ξέρω αν είναι αυτό το κριτήριο, πάντως είναι πτυχιούχος γερµανικής φιλολογίας.
Τα Ελληνικά Αµυντικά Συστήµατα το 2019 είχαν σαράντα εκατοµµύρια ανεκτέλεστες συµβάσεις, συµβάσεις που είχαν κυνηγηθεί το προηγούµενο διάστηµα από την προηγούµενη διοίκηση.
Το 2019 είχαν τζίρο 31 εκατοµµύρια και, µάλιστα, µε παραποιηµένα έξοδα. Αυτό θα µπορούσε να αποδειχθεί, αν είχε απαντηθεί -και περιµένουµε ακόµα να απαντηθεί- η επίκαιρη επερώτηση
επτά Βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ από τον Φεβρουάριο του 2021.
Προέβλεπε, µάλιστα, αύξηση του κύκλου εργασιών για το 2020
σε 45 εκατοµµύρια. Αντ’ αυτού του κύκλου εργασιών, η παρούσα
διοίκηση, παρ’ ότι δεν έχουν ακόµη εγκριθεί οι οικονοµικές καταστάσεις ούτε του 2020, κατά δήλωση του Αναπληρωτή Υπουργού, του κ. Σκυλακάκη τον Οκτώβριο του 2021, έχει τζίρο
ενιαµήνου µόλις 4 εκατοµµύρια, δηλαδή το 13% του τζίρου του
2019.
Τα προβλήµατά της είναι πολλά. Δεν αναλαµβάνει νέες συµβάσεις, είτε από το εσωτερικό είτε από το εξωτερικό. Μάλιστα,
το Υπουργείο Άµυνας, ο κ. Παναγιωτόπουλος, µόλις τον περασµένο Οκτώβρη µίλησε για πολλά εκατοµµύρια συµβάσεις, δηλαδή, δύο - δυόµισι χρόνια αφού είχε αναλάβει η νέα Κυβέρνηση.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Δεν προµηθεύεται πρώτες ύλες. Θα σας πω χαρακτηριστικά,
παρ’ ότι δεν µπορώ να προχωρήσω σε λεπτοµέρειες, για ένα
πρόγραµµα ύψους 41 εκατοµµυρίων που ανακοινώθηκε στην
Επιτροπή Εξοπλιστικών για ένα συγκεκριµένο όπλο. Είναι κάτι το
οποίο έχουν παραγάγει κατά το πρόσφατο παρελθόν τα Ελληνικά Αµυντικά Συστήµατα και αδυνατούν να παραγάγουν αυτή τη
στιγµή. Ίσως έχει να κάνει και µε τη λήψη των πρώτων υλών. Το
ζήτηµα της απουσίας πρώτων υλών το έχει θίξει και ο ίδιος ο
Υπουργός Άµυνας, ο κ. Παναγιωτόπουλος.
Ταυτόχρονα, υπάρχει εκτόξευση του κόστους δευτερευουσών
υπηρεσιών που κατά ένα ελάχιστο µέρος έχουν ανάγκη τα Ελληνικά Αµυντικά Συστήµατα. Θα σας πω χαρακτηριστικά ότι σε ό,τι
αφορά τη φύλαξη γινόντουσαν διαγωνισµοί στο παρελθόν ύψους
900.000 κατ’ έτος. Έγινε διαγωνισµός για 4,5 εκατοµµύρια την
τριετία. Δηλαδή, αντί για 2.700.000, για 4,5 εκατοµµύρια. Ο διαγωνισµός δεν έχει ολοκληρωθεί και µέχρι τότε πληρώνουν τα
ΕΑΣ 2,5 εκατοµµύρια αντί για 900.000 κατ’ έτος. Και το ίδιο ισχύει
και για µια σειρά άλλων υπηρεσιών.
Σχετικά µε τις συµβάσεις οι οποίες έχουν φανεί µέχρι τώρα,
είναι µια πολύ µικρή σύµβαση µε την Αίγυπτο ύψους 3 εκατοµµυρίων, για την οποία µάλιστα υπάρχει δέσµευση εκτέλεσης
εντός εξαµήνου µε κίνδυνο να κηρυχτούν έκπτωτοι. Και µία άλλη
σύµβαση για κράνη, στην οποία ο υπεργολάβος αντί για 70%, θα
αναλάβει το 90% της εργασίας, αφήνοντας µονάχα ένα εκατοµµύριο στα δέκα, 10% δηλαδή από τη σύµβαση για τα ΕΑΣ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κύριε συνάδελφε,
ολοκληρώστε σας παρακαλώ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΠΡΑΣ: Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε.
Θα σας πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγµα για τον Υµηττό.
Δεν µπαίνω στο ζήτηµα αν πρέπει ή δεν πρέπει να φύγουν κ.λπ..
Είναι γνωστό σε όλους ότι δεν υπάρχει σχέδιο µετεγκατάστασης,
την ίδια στιγµή που παραγγέλνει µελέτες που θα πληρώσουν τα
ίδια τα Ελληνικά Αµυντικά Συστήµατα για αποτύπωση των εγκαταστάσεων, που θα παραδοθούν στον ιδιώτη επενδυτή. Δεν
υπάρχει σχέδιο µετεγκατάστασης των ίδιων των ΕΑΣ, που πρέπει
να φύγουν από την περιοχή.
Τελειώνω λέγοντας το εξής. Παρ’ ότι έχουν δοθεί αρκετά χρήµατα στα ΕΑΣ, που αγγίζουν τα 60 εκατοµµύρια ευρώ από το
ΥΠΟΙΚ, τα χρήµατα αυτά δεν διοχετεύονται στην κατεύθυνση
αγοράς πρώτων υλών και ανασυγκρότησης της εταιρείας για
απόκτηση νέων συµβάσεων, αλλά διοχετεύονται σε δευτερεύουσες υπηρεσίες που καµµία σχέση δεν έχουν µε την αναπτυξιακή
προοπτική της εταιρείας.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κύριε Υπουργέ,
έχετε τον λόγο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Κύριε συνάδελφε, εµένα θα µου επιτρέψετε να αποτυπώσω την πραγµατικότητα. Είπατε ότι απαξιώθηκαν τα ΕΑΣ επί σηµερινής
διοίκησης. Θα µου επιτρέψετε να καταθέσω ένα στοιχείο, για να
µείνει στα Πρακτικά.
Τα ΕΑΣ από 12-2-2004 έχουν στοιχίσει στον κρατικό προϋπολογισµό και στους Έλληνες φορολογούµενους 1,3 δισεκατοµµύριο ευρώ, 1,3 δισεκατοµµύριο ευρώ! Για την ακρίβεια,
1.297.314,280. Συνεπώς, εάν τυχόν συνεπώς ήταν τόσο ειδυλλιακή η κατάσταση στα ΕΑΣ, γιατί 16-10-15, 22-10-16, 20-112017, 17-9-18 και πάλι 17-9-18 κάνατε µέσω µετρητών και
κεφαλαιοποίησης χρεών ενίσχυση της εταιρείας; Πάει να πει ότι
κάτι δεν πήγαινε καλά στη λειτουργία της εταιρείας. Άρα εδώ
έχουµε µια εταιρεία µε πολλά διαχρονικά προβλήµατα, που δεν
αντιµετωπίστηκαν µε επάρκεια από καµµία κυβέρνηση. Πρέπει
να είµαστε ειλικρινείς, 1,3 δισεκατοµµύριο ευρώ!
Η σηµερινή Κυβέρνηση -θέλω να το καταστήσω σαφές- µέσω
των κυρίων εκφραστών της για την εταιρεία, που είναι ο µέτοχος,
το Υπουργείο Οικονοµικών, και η εποπτεύουσα αρχή, που είναι
το Υπουργείο Εθνικής Άµυνας, έχει ως στόχο την αποτελεσµατική λειτουργία των ΕΑΣ και όχι την απαξίωσή τους, όπως γράφετε στην ερώτηση ή ουσιαστικά επαναλάβατε προφορικά στον
λόγο σας. Εκτός κι αν εξ ιδίων κρίνετε τα αλλότρια.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Α Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΝΙΚΗΤΑΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ)
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Σήµερα έχουµε αναλάβει συγκεκριµένες πρωτοβουλίες. Δεν
είναι 60 εκατοµµύρια, κύριε συνάδελφε. Από τον Σεπτέµβριο του
2019 η εταιρεία έχει ενισχυθεί µε 150 εκατοµµύρια ευρώ, εκ των
οποίων τα 100 εκατοµµύρια ευρώ αφορούν κεφαλαιοποίηση
χρεών από τις καταπτώσεις εγγυηµένων δανείων και τα 50 συνιστούν άµεση καταβολή µετρητών. Η τελευταία κεφαλαιακή ενίσχυση 13,4 εκατοµµύρια ευρώ έγινε τον Απρίλιο του 2021 και
πρόσφατα ανακοινώθηκε νέα αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου
της εταιρείας ύψους 29 εκατοµµυρίων ευρώ για την κάλυψη των
αναγκών της, εκ των οποίων τα 15 εκατοµµύρια ευρώ θα κατευθυνθούν για εξόφληση υποχρεώσεων σε τρίτους, 4 εκατοµµύρια
ευρώ για λειτουργικές ανάγκες και 10 εκατοµµύρια ευρώ για
προµήθεια πρώτων υλών παραγωγής.
Παράλληλα -το αναφέρατε αυτό- το Υπουργείο Εθνικής Άµυνας έχει δροµολογήσει τις προβλεπόµενες διαδικασίες ανάθεσης
και υλοποίησης παραγγελιών προς την εταιρεία, ύψους 115 εκατοµµυρίων ευρώ.
Σε συνέχεια διαπραγµατεύσεων µεταξύ της ΓΔΑΕΕ και των
ΕΑΣ όσον αφορά τις ανάγκες και απαιτήσεις των Ενόπλων Δυνάµεων και τις παραγωγικές δυνατότητες της εταιρείας συµφωνήθηκε συγκεκριµένο παραγωγικό πλάνο προγραµµάτων, το
οποίο έχει αυστηρό χρονικό ορίζοντα παράδοσης την πενταετία
και το οποίο θα ξεκινήσει να υλοποιείται άµεσα και σταδιακά.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Τσίπρα, έχετε
τον λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΠΡΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, το συνολικό πρόβληµα της αµυντικής βιοµηχανίας είναι γνωστό. Έχετε δίκιο που αναφέρεστε στο 2004 και
πάτε πίσω. Όντως από τη δεκαετία του 2000 υπάρχει πορεία
απαξίωσης συνολικά της αµυντικής βιοµηχανίας, της κρατικής,
είτε αυτή αφορά τα ναυπηγεία, είτε αφορά την ΕΑΒ, είτε αφορά
τα ΕΑΣ, είτε άλλες επιχειρήσεις. Είναι σαφές ότι υπήρξε προσπάθεια ανασυγκρότησης στα χρόνια 2015-2019 µε ορισµένα αποτελέσµατα, όµως, δυστυχώς, σήµερα βλέπουµε µια πορεία
αντιστροφής.
Αυτό το οποίο σας λέω -και δεν αµφισβητώ ότι ήταν σε προβληµατική κατάσταση τα ΕΑΣ όταν παραλάβαµε το 2015 και συνεχίστηκε σε ένα βαθµό, δεν αλλάζουν τα πράγµατα από τη µία
µέρα στην άλλη- είναι ότι δεν υπάρχει καµµία πολιτική από την
πλευρά της Κυβέρνησης και λόγω δοµικών προβληµάτων, αλλά
και λόγω επιλογών της παρούσας Κυβέρνησης, για ανασυγκρότηση των επιχειρήσεων αυτών. Δηλαδή, το ζήτηµα στο οποίο δεν
απαντήσατε, για παράδειγµα, καθόλου είναι γιατί δεν αναλαµβάνουν και δεν προσπαθούν να αναλάβουν καινούργιες συµβάσεις
και συµµετοχή σε διαγωνισµό τα ΕΑΣ. Αυτό δεν το απαντάτε.
Αν περιµένουµε από το Υπουργείο Άµυνας -εάν αυτή ήταν η
πολιτική της Κυβέρνησης- θα έπρεπε να έχουν γίνει βήµατα ήδη
από το 2019. Αυτά ανακοινώθηκαν µόλις τον περασµένο µήνα
από τον Υπουργό, τον κ. Παναγιωτόπουλο, και ακόµα δεν έχει
γίνει τίποτα. Πρακτικά, δηλαδή, τυπικά δεν έχει αποδοθεί καµµία
απολύτως ανάθεση ή σύµβαση στα Ελληνικά Αµυντικά Συστήµατα. Την ίδια στιγµή δεν αγοράζουν πρώτες ύλες τα ΕΑΣ, παρά
τα εκατοµµύρια που έχει δώσει το ΥΠΟΙΚ, και έχουν εκτοξεύσει
τα έξοδα που δεν χρειάζεται να εκτοξευτούν: εταιρείες φύλαξης,
µετατροπή ήχου σε εικόνα και διάφορες άλλες δευτερεύουσες
υπηρεσίες που, συγνώµη, έχουν οσµή σκανδάλου.
Σε αυτά δεν έχετε απαντήσει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Υπουργέ, έχετε
τον λόγο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Αυτή η Κυβέρνηση δεν έχει κρύψει κανένα πρόβληµα κάτω
από το χαλί. Υπαινιχθήκατε απαξίωση περιουσιακών στοιχείων.
Θέλω να σας πω -γιατί έχουµε όλοι µια διαδροµή σε αυτή την Αίθουσα- ότι πολλά διαχρονικά προβλήµατα που είχε η χώρα και
λιγότερο ή περισσότερο δεν αντιµετωπίστηκαν στο παρελθόν,
προσπαθούµε να τα αντιµετωπίσουµε κατά το βέλτιστο τρόπο
επ’ ωφελεία του Έλληνα πολίτη. ΕΛΒΟ, ναυπηγεία Σκαραµαγκά,
ΕΑΣ, ΕΑΒ, «ΛΑΡΚΟ»: Όλα αυτά τα περιουσιακά στοιχεία προσπαθούµε να τα αντιµετωπίσουµε και ήδη έχουµε καταγράψει συγ-
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κεκριµένες επιτυχίες, µε σηµαντικό ενδιαφέρον ιδιωτών, σε κάποιες από αυτές που στοίχισαν πολλά δισεκατοµµύρια ευρώ
στους φορολογούµενους.
Θέλω να σηµειώσω, όµως, επειδή επανέρχεστε σε αυτό µε
αφορµή τη µείωση του κύκλου εργασιών για το έτος 2021, ορισµένα θέµατα.
Αγνοείτε -σκοπίµως απ’ ό,τι φαίνεται- την επίδραση της πανδηµίας του κορωνοϊού -και έχει απαντήσει ο Υπουργός, ο κ. Παναγιωτόπουλος, γι’ αυτό- τον τελευταίο ενάµιση χρόνο στην
εφοδιαστική αλυσίδα και την παραγωγική διαδικασία παγκοσµίως εξαιτίας των περιοριστικών µέτρων που υπήρξαν. Η επίδραση αυτή αναπόφευκτα έχει οδηγήσει στην καθυστέρηση
παραλαβής πρώτων υλών σε διεθνές επίπεδο µε αλυσιδωτές συνέπειες. Η εξέλιξη αυτή δεν θα µπορούσε να αφήσει ανεπηρέαστα τα ΕΑΣ τη στιγµή που έχει επηρεάσει παγκοσµίως ισχυρούς
βιοµηχανικούς κολοσσούς.
Σύµφωνα µε την εταιρεία φέτος ο κύκλος εργασιών αναµένεται να φτάσει τα 11,5 εκατοµµύρια ευρώ, παρά την επίδραση της
πανδηµίας, περίπου στο ίδιο ύψος µε το 2018 -τότε ήταν 13,3
εκατοµµύρια ευρώ- επί ηµερών σας, χωρίς τότε να είχαµε πανδηµία.
Οφείλω να υπενθυµίσω δε -επειδή επανέρχεστε και σε αυτότην κατάσταση στην οποία παραδώσατε την εταιρεία για την
οποία δήθεν σήµερα δείχνετε ένα εξαιρετικό ενδιαφέρον, «τον
πυλώνα της Ελληνικής Αµυντικής Βιοµηχανίας» όπως αναφέρετε.
Ο ΣΥΡΙΖΑ τον παρέδωσε -δεν ήθελα να κάνω βουτιά στο παρελθόν, επανέρχεστε όµως- σε καθεστώς παράλυσης. Το Δεκέµβριο
του 2019, στο τέλος της χρονιάς δηλαδή -προφανώς νωρίτερα,
αλλά στο τέλος της χρονιάς- η νέα διοίκηση παρέλαβε την εταιρεία µε µηδαµινά ταµειακά διαθέσιµα , που δεν της επέτρεπαν
να καταβάλει ούτε τους µισθούς των εργαζοµένων εν µέσω
άλλων ζητηµάτων κακοδιαχείρισης επί των ηµερών σας, στους
ίδιους τους εργαζόµενους που εσείς δήθεν στηρίζετε και για
τους οποίους ζητάτε αύξηση του κύκλου εργασιών, αύξηση την
οποία εσείς δεν καταφέρατε να πραγµατοποιήσετε καθώς ποτέ
δεν υλοποιήσατε ή ολοκληρώσατε µε καθυστέρηση τις συµβάσεις που η εταιρεία είχε συνάψει.
Ενδεικτικά θα αναφέρω -επειδή µε προκαλείτε- τα εξής: Πρώτον, η σύµβαση µε τα Ηνωµένα Αραβικά Εµιράτα του 2016 δεν
υλοποιήθηκε ποτέ και η εταιρεία ήταν υποχρεωµένη να επιστρέψει και την προκαταβολή ύψους 2,2 εκατοµµυρίων ευρώ. Δεύτερον, η σύµβαση για τα πυροµαχικά 7662 µε την κυβέρνηση του
Μπαγκλαντές ολοκληρώθηκε µε καθυστέρηση -το 2020- το οποίο
είχε ως αποτέλεσµα να ζηµιωθεί η εταιρεία. Τρίτον, η σύµβαση
µε το Υπουργείο Άµυνας της Τυνησίας το 2018 απενεργοποιήθηκε αµέσως µετά τη σύναψή της από την τότε διοίκηση και
ενεργοποιήθηκε ξανά από τη νέα διοίκηση, τη σηµερινή διοίκηση.
Εποµένως, όταν ανέλαβε η νέα διοίκηση, βρήκε τρεις µεγάλες
ανενεργές συµβάσεις, που µε δική της πρωτοβουλία ενεργοποιήθηκαν.
Κύριε συνάδελφε, για πρώτη φορά η εταιρεία για τις σηµαντικές προµήθειες προβαίνει σήµερα σε διεθνείς ηλεκτρονικούς
διαγωνισµούς, για πρώτη φορά υπάρχουν αναρτήσεις και καταχωρήσεις στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», θέτοντας τέλος στο καθεστώς προχειρότητας και µειωµένης διαφάνειας του παρελθόντος και για
πρώτη φορά από το 2008 -όπως έχουµε ενηµερωθεί- οι εργαζόµενοι των ΕΑΣ έχουν συνάψει συλλογική σύµβαση εργασίας.
Ολοκληρώνοντας, κύριε Πρόεδρε, σηµειώνω ότι οι δαπάνες
της εταιρείας δεν αυξάνονται -όπως λέτε, κύριε συνάδελφεαδιαφανώς και αλµατωδώς. Τα λειτουργικά έξοδα της εταιρείας
µειώθηκαν -έχω εδώ τον σχετικό πίνακα- από 46.000.000 ευρώ
το 2018 στα 38.000.000 ευρώ το 2019 και στα 34.000.000 ευρώ
το 2020. Βεβαίως, υφίστανται σοβαρά δοµικά προβλήµατα στην
εταιρεία, για τα οποία, όµως, δεν κάνατε τίποτα για να τα επιλύσετε. Σήµερα η εταιρεία χαράσσει σταδιακά διαφορετική πορεία
σε σχέση µε το παρελθόν µε τη βοήθεια των δύο Υπουργείων.
Ωστόσο -και θέλω να είµαι απόλυτα ξεκάθαρος- απαιτούνται περισσότερες ενέργειες από την πλευρά της εταιρείας, προκειµένου να πάψει να στηρίζεται µόνο σε ενέσεις ρευστότητας του
ελληνικού δηµοσίου και παραγγελίες του Υπουργείου Εθνικής
Άµυνας.
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Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Προχωρούµε τώρα
στην πέµπτη µε αριθµό 83/18-10-2021 επίκαιρη ερώτηση δεύτερου κύκλου του Βουλευτή Ηρακλείου του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Εµµανουήλ Συντυχάκη προς τον Υπουργό
Οικονοµικών, µε θέµα: «Άµεσα µέτρα στήριξης των πληγέντων
και αποζηµιώσεις στο 100% των ζηµιών από το σεισµό στην
Κρήτη».
Κύριε Συντυχάκη, έχετε τον λόγο.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, η καταστροφή από τον πρόσφατο µεγάλο σεισµό στην Κρήτη είναι, πραγµατικά, τεράστια, µε εκατοντάδες
άστεγους, µε ανθρώπους που έχουν χάσει τη δουλειά τους, το
εισόδηµα τους. Πρόκειται για ανθρώπους του µόχθου και της
δουλειάς, για εργάτες, αυτοαπασχολούµενους επαγγελµατίες,
αγροτοκτηνοτρόφους, άνεργους. Και, βέβαια, οι µετασεισµικές
δονήσεις δυσχεραίνουν ακόµα περισσότερο την ήδη δύσκολη
κατάσταση στην οποία έχουν περιέλθει.
Επιτρέψτε µου να «σπάσω» την τοποθέτησή µου στα δύο -στην
πρωτολογία και στη δευτερολογία- σε σχέση µε τα ερωτήµατα
για την οικονοµία του χρόνου, γιατί είναι πολλά τα ζητήµατα που
προκύπτουν.
Κατ’ αρχάς, σε σχέση µε την οικονοµική ενίσχυση για την κάλυψη άµεσων βιοτικών αναγκών: Ξέρετε, έχει περάσει ένας
µήνας από το σεισµό και κανείς τους δεν έχει πάρει ούτε σεντς
-προσέξτε το, ούτε σεντς!- από την Κυβέρνηση ως έκτακτη οικονοµική ενίσχυση για την κάλυψη των πρώτων αναγκών. Ούτε
σεντς! Και νοµίζω ότι είµαι σαφής σε αυτό που λέω. Καλά, αναρωτηθήκατε πώς ζουν; Εν τω µεταξύ, συνεχίζουν να πληρώνουν
κανονικά τις εκκρεµούσες δόσεις του ΕΝΦΙΑ, νερό, τηλέφωνο,
άλλες υποχρεώσεις, σαν να µη συµβαίνει τίποτα. Και σας ρωτάω
τώρα: Οι συνταξιούχοι των 400 ευρώ, των 300 ευρώ πώς θα καλύψουν τις ανάγκες από το σεισµό, πώς θα πληρώσουν τα χρέη
τους, πώς θα πάρουν φάρµακα µε αυτές τις ψωροσυντάξεις που
έχετε αφήσει;
Το ίδιο ισχύει και για τους εργαζόµενους, πολλοί εκ των
οποίων βρίσκονται αντιµέτωποι µε την ανεργία λόγω απόλυσης
από το κλείσιµο ή το πιθανό κλείσιµο της επιχείρησης ως συνέπεια του σεισµού. Ήταν που ήταν στραβό το κλήµα, ήρθε ο σεισµός και τους αποτελείωσε.
Καµµία µέριµνα δεν έχει ληφθεί ακόµα για το αν θα δοθεί οικονοµική ενίσχυση στο ύψος του χαµένου εισοδήµατος. Αυτοαπασχολούµενοι,
µικροί
ελεύθεροι
επαγγελµατίες,
αγροτοκτηνοτρόφοι. Τεράστια η καταστροφή µε αποτέλεσµα για
πολλούς από αυτούς να είναι αµφίβολη η επάνοδος στην επαγγελµατική τους δραστηριότητα. Ακόµα και όσα καταστήµατα λειτουργούν, βρίσκονται σε τεράστια αβεβαιότητα, αφού ο τζίρος
έχει πέσει κατακόρυφα και δεν ξέρουν τι θα κάνουν µε τις παραγγελίες, µε τους προµηθευτές οι οποίοι πιέζουν. Αυτό που ζητούν ως πρώτη ανάσα, εκτός από τη διαδικασία αιτήσεων στην
περιφέρεια, για ζηµιές στις επιχειρήσεις τους, είναι να τους δοθεί
έκτακτη οικονοµική ενίσχυση στο ύψος του απολεσθέντος τζίρου
τους. Σαφές; Σαφές, σαφέστατο το αίτηµα. Επίσης, υπάρχουν
εργαζόµενοι που έµειναν άνεργοι από τη µια στιγµή στην άλλη ή
δεν βρήκαν δουλειά ενώ είχαν βρει πριν το σεισµό και διεκδικούν
ένα αυξηµένο επίδοµα.
Σχεδόν µετά από έναν µήνα, δεν έχετε πει τίποτα για όλα τα
παραπάνω. Δεν σας απασχολεί αυτό το ζήτηµα;
Σας ρωτάµε, λοιπόν, κύριε Υπουργέ:
Πρώτον, σε ποιες επείγουσες ενέργειες και να µας πείτε και
µε ποια χρονοδιαγράµµατα θα προχωρήσει η Κυβέρνηση για
έκτακτη οικονοµική ενίσχυση ειδικού σκοπού στο ύψος του χαµένου εισοδήµατος, συνυπολογίζοντας και τον αριθµό των µελών
των οικογενειών, ώστε να εξασφαλιστεί για όσο διάστηµα χρειάζεται, εισόδηµα στο ύψος των αναγκών για όλους τους πληγέντες, για αυξηµένο επίδοµα ανεργίας σε όλους τους ανέργους,
για να µη γίνει καµµία απόλυση µε πρόσχηµα τη φυσική καταστροφή, γιατί έχουµε και αυτό το ζήτηµα.
Δεύτερον, να διαγραφούν, όχι απλά να ανασταλούν, χρέη σε
εφορίες, τράπεζες, υποχρεώσεις στη ΔΕΗ, στο τηλέφωνο, στην
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ύδρευση, να µην γίνει πλειστηριασµός, να καταργηθεί ο ΕΝΦΙΑ
και το τέλος επιτηδεύµατος, απαλλαγή από την καταβολή εισφορών ατοµικής ασφάλισης για έξι µήνες και επιδότησή τους από
το κράτος και να µην επιστραφούν τα χρήµατα της επιστρεπτέας
προκαταβολής για όσους έχουν ετήσιο εισόδηµα κάτω των
12.000 ευρώ.
Και ένα τελευταίο, που µου το έθεσαν οι άνθρωποι, αφορά την
κρατική αρωγή: Να δηµιουργηθεί µία υπηρεσία, ένα παράρτηµα
θα έλεγα, των υπηρεσιών φυσικών καταστροφών στην περιοχή
για να µπορούν να εξυπηρετούνται οι άνθρωποι.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Υπουργέ, έχετε
τον λόγο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Κύριε συνάδελφε, θα µου επιτρέψετε να διαφωνήσω στο ότι δεν έχει πάει
ούτε ένα σεντ σε οποιονδήποτε πολίτη στην Κρήτη που επλήγη
από τους καταστροφικούς σεισµούς.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Δεν είναι αυτό το ερώτηµα.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Έχω συγκεκριµένα στοιχεία να σας πω: Στον λογαριασµό χιλίων πενήντα
εννέα συµπατριωτών µας, µοναδιαία ΑΦΜ, έχουν πιστωθεί 8,4
εκατοµµύρια ευρώ. Αυτό δεν αµφισβητείται. Και αν θέλετε
µπορώ να σας δώσω και ανάλυση γι’ αυτό. Για παράδειγµα, στις
18 Οκτωβρίου όταν έγινε η δεύτερη πίστωση, τριακόσιοι είκοσι
τέσσερις ήταν οι δικαιούχοι που ως προκαταβολή στεγαστικής
συνδροµής πήραν 2 εκατοµµύρια ευρώ και τριακόσιοι τριάντα
ένας ήταν οι δικαιούχοι επιχορήγησης σε επιχειρήσεις ύψους
992 χιλιάδων ευρώ.
Άρα, για να µπορούµε να συνεννοηθούµε, σηµαντικοί πόροι,
γρήγορα, έγκαιρα ως πρώτη αρωγή, ως έκτακτη οικονοµική ενίσχυση έχουν πάει και στην Κρήτη σε λιγότερο από έναν µήνα.
Στο ερώτηµά σας αν θα πρέπει να υπάρχει συστηµατική καταβολή, η απάντηση είναι καταφατική και ήδη, από τότε που άνοιξε
η πλατφόρµα στις 6 Οκτωβρίου, έχουν γίνει δύο καταβολές χρηµατικών ποσών και ξέρω από την επικοινωνία µε συµπατριώτες
µας στην Κρήτη, µε την ιδιότητα του Υπουργού Οικονοµικών, ότι
πράγµατι έχουν πάει οι πόροι σε αυτούς τους χίλιους πενήντα
εννιά.
Θα επανέλθω σε ένα ερώτηµα που δεν το θίξατε, αλλά είναι
στο γραπτό κείµενό σας περί µη λήψης οποιασδήποτε προϋπόθεσης ή όρου για τη επιχορήγηση διαφόρων χρηµάτων.
Θα επαναλάβω τους βασικούς πυλώνες πάνω στους οποίους
εδράζεται αυτό που λέτε «έκτακτη οικονοµική ενίσχυση» αυτών
των συµπατριωτών µας. Είναι η παροχή στεγαστικής συνδροµής
σε φυσικά και νοµικά πρόσωπα για την αποκατάσταση κτηρίων
που συνίσταται σε 80% δωρεάν κρατική αρωγή και 20% άτοκο
δάνειο µε την εγγύηση του ελληνικού δηµοσίου. Είναι η παροχή
πρώτης αρωγής έναντι στεγαστικής συνδροµής µόνο µια απλή
αίτηση του πολίτη στο arogi.gov.gr ύψους 14.000 ευρώ ή η παροχή αποζηµίωσης οικοσκευής και κάλυψη των πρώτων αναγκών
των νοικοκυριών που επλήγησαν µέσω της ίδιας πλατφόρµας
ύψους 6.000 ευρώ. Είναι η αναστολή όλων των εκκρεµών βεβαιωµένων και ληξιπρόθεσµων φορολογικών υποχρεώσεων για επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα για έξι µήνες. Είναι οι δανειακές
υποχρεώσεις µε τις πρωτοβουλίες που αναλαµβάνει η Ελληνική
Ένωση Τραπεζών. Είναι η διευκόλυνση στην καταβολή ασφαλιστικών εισφορών στους ασφαλιστικούς οργανισµούς.
Άρα, επειδή αντιλαµβάνοµαι ότι θα έχετε ένα δεύτερο σκέλος,
που θα είναι συµπληρωµατικό, στο πρώτο σκέλος της ερώτησης
που αφορά αυτό που τιτλοφορείται «έκτακτη οικονοµική ενίσχυση» σε φυσικά πρόσωπα για να καλύψουν τις πρώτες ανάγκες που προέκυψαν εξαιτίας των δυσµενών συνεπειών από έναν
ισχυρό σεισµό στην Κρήτη, η απάντηση της Κυβέρνησης είναι
σαφής, είναι εµπροσθοβαρής, είναι ισχυρή.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Συντυχάκη,
έχετε τον λόγο.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Κύριε Υπουργέ, µε όλο τον σεβασµό απέναντί σας, µάλλον δεν έχετε ενηµερωθεί σωστά. Σας
το λέω αυτό διότι τα ερωτήµατα που θέσαµε στην πρωτολογία
ήταν σαφέστατα. Μιλάµε για έκτακτη οικονοµική ενίσχυση ειδι-
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κού σκοπού. Αυτά τα οποία αναφέρατε εσείς, εντάσσονται στις
αποζηµιώσεις από την κρατική αρωγή για τα κτήρια. Άλλο το ένα,
άλλο το άλλο. Δεν έχουν πάρει δεκάρα τσακιστή ως έκτακτη οικονοµική ενίσχυση. Είµαι πολύ σαφής.
Από εκεί και µετά όσον αφορά τις αποζηµιώσεις που έχετε
εξαγγείλει προκαλούν, πρώτον µια απίστευτη γραφειοκρατία µε
τους όρους και τις προϋποθέσεις που απαιτούνται, µια απίστευτη
σύγχυση που έχουν προκαλέσει τα απανωτά συµπληρωµατικά
και διευκρινιστικά ΦΕΚ, το τι ισχύει και τι δεν ισχύει, πόσοι δικαιούνται αποζηµίωση και πόση, αν τα χρήµατα που µπήκαν
στους λογαριασµούς µπορούν να τα σηκώσουν ή όχι και αν τα
σηκώσουν και µετά τους ζητηθεί να τα επιστρέψουν, τι γίνεται.
Δηλαδή αυτά τα χρήµατα που βάλατε δεν είναι έκτακτη οικονοµική ενίσχυση. Να µην γελιόµαστε τώρα.
Δεύτερον, είναι ανεπαρκέστατα µπροστά στο εύρος των καταστροφών. Τα ΦΕΚ βάσει των οποίων εντάχθηκαν οι σεισµόπληκτες περιοχές στο καθεστώς της έκτακτης ανάγκης δεν έχουν
περάσει στην ηλεκτρονική πλατφόρµα arogi.gov.gr, µε αποτέλεσµα πολλά χωριά να έχουν µείνει έξω από το καθεστώς των αποζηµιώσεων. Λέτε ότι θα λυθεί το ζήτηµα. Ακόµα και έτσι να είναι,
γιατί αυτή η καθυστέρηση; Ακόµα και σε αυτούς τους οικισµούς
που έχουν ενσωµατωθεί στο σύστηµα, όπως στο Αρκαλοχώρι,
στην ίδια οικογένεια µπορεί να φαίνονται τα ακίνητα στον έναν
αδελφό και στον άλλο αδελφό να µην φαίνονται. Ορισµένοι, δηλαδή, δεν µπορούν να ταυτοποιήσουν τα ακίνητά τους εντός του
συστήµατος.
Επιπλέον, λέτε ότι το 80% είναι κρατική επιδότηση και το υπόλοιπο είναι άτοκο υπόθηκο δάνειο που βαραίνει τον ιδιοκτήτη.
Αλήθεια; Ποιος µπορεί να βάλει υποθήκη και ποια τράπεζα θα
του χορηγήσει δάνειο υπό αυτές και τις ειδικές και τις γενικές
οικονοµικές συνθήκες.
Επίσης, το νέο ΦΕΚ θέτει όρια και στο ύψος των στεγαστικών
αποζηµιώσεων, διευκρινίζοντας ότι χρηµατοδοτεί σπίτια έως εκατόν πενήντα τετραγωνικά µέτρα αντί για το σύνολο της περιουσίας τους και οριοθετεί συγκεκριµένο πλαφόν αποζηµίωσης ανά
τετραγωνικό µέτρο. Δηλαδή αν, για παράδειγµα, έχει καταστραφεί ένα κτήριο ή δύο διακοσίων πενήντα τετραγωνικών µέτρων
θα αποζηµιωθεί για τα εκατόν πενήντα. Για τα υπόλοιπα ποιος
θα τον αποζηµιώσει; Ή θα τον στείλετε στην τράπεζα για δάνειο;
Όσον αφορά τις περιβόητες προκαταβολές που πιστώθηκαν
σε λογαριασµούς, όσοι τις έχουν λάβει δεν µπορούν να τις εκταµιεύσουν αφού πρώτα πρέπει να περιµένουν τον τελικό έλεγχο,
τον δευτεροβάθµιο, να βάλουν το χέρι στην τσέπη για τα κοστολόγια και για τα παράβολα, να προσκοµίσουν φάκελο µε προϋπολογισµό εργασιών, άδειες οικοδοµής ή επισκευών, Ε9 κ.λπ..
Τι να σας πω τώρα! Εν τω µεταξύ είχε εξελιχθεί σε κανόνα το γεγονός ότι τα συνεργεία της ΔΑΕΦΚ µε κυβερνητική -το τονίζωεντολή και παρά τις αντιδράσεις των µηχανικών των υπηρεσιών
τα χαρακτηρισµένα ως ακατάλληλα στον πρώτο έλεγχο κτήρια,
τα κίτρινα δηλαδή, µετατρέπονται στον δευτεροβάθµιο σε πράσινα, δηλαδή σε κατοικήσιµα. Απαράδεκτο! Το καταγγέλλουµε
εδώ µέσα. Να πάρετε θέση.
Πολλά έχουν υποστεί µη δοµικές µα, σηµαντικές, µη αποζηµιώσιµες βλάβες αποτελώντας κίνδυνο για τη ζωή τους. Τι θα
γίνει µε αυτά; Θα αποζηµιωθούν; Ποιος τα χρεώνεται; Αν έχει πιστωθεί στους λογαριασµούς η προκαταβολή αυτών των πληγέντων θα κληθούν να τα επιστρέψουν; Και αν τα έχουν ξοδέψει για
άλλες πρώτες ανάγκες -και δικαιολογηµένα λέµε εµείς, να γιατί
κάνουµε την πρόταση για το επίδοµα ειδικού σκοπού- θα κληθούν να βγουν στη ζητιανιά για να τα επιστρέψουν ή θα µπουν
πρόστιµα ή θα τους πάτε αλυσοδεµένους µέσα; Είναι ερωτήµατα
που προκύπτουν, κύριε Υπουργέ. Και αν η κοστολόγηση της αποζηµίωσης είναι χαµηλότερη από τα καθορισµένα κλιµάκια, τι προβλέπεται για το υπόλοιπο ποσό της οικονοµικής ενίσχυσης;
Τέλος για τις κατεδαφίσεις ο σεισµός ισοπέδωσε τα πάντα και
µέχρι στιγµής δεν έχει κατεδαφιστεί έστω και ένα κτίσµα, κινδυνεύοντας συν τοις άλλοις η ασφάλεια των κατοίκων. Και όχι µόνο
αυτό, αλλά δώσανε 800 χιλιάρικα στον Δήµο Αρκαλοχωρίου για
να κάνει κατεδαφίσεις και έχουν εµφανιστεί εν τω µεταξύ κάποιοι
επιτήδειοι επαγγελµατίες που λένε να κάνουνε κατεδαφίσεις, εργολαβία δηλαδή, µε 70.000 έως 120.000 το κτίσµα. Εδώ γίνεται
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πάρτι, πανηγύρι γίνεται, µπίζνα ολόκληρη στην περιοχή του Αρκαλοχωρίου.
Άρα λοιπόν, σας καλούµε, κύριε Υπουργέ, να απαντήσετε αν
θα γίνει άµεσα η καταγραφή των ζηµιών στον δευτεροβάθµιο
έλεγχο. Να διευρυνθούν και να ελεγχθούν παρατυπίες που έχουν
γίνει κατά τη διαδικασία του δευτεροβάθµιου ελέγχου για τη µετατροπή των κτηρίων από µη κατοικήσιµα σε κατοικήσιµα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ολοκληρώστε, κύριε
Συντυχάκη.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Και δεύτερον, και ολοκληρώνω,
κύριε Πρόεδρε, για την αποζηµίωση όλων των πληγέντων σε σύντοµο χρονικό διάστηµα, για το 100% της ζηµιάς, χωρίς όρους και
προϋποθέσεις, χωρίς αποκλεισµούς, χωρίς να επιβαρυνθούν οικονοµικά για δάνεια, παράβολα, µηχανικούς, άδειες οικοδοµών
κ.λπ.. Και, τέλος, η διαδικασία των κατεδαφίσεων για ετοιµόρροπα κτήρια και η µεταφορά των µπάζων να γίνει µε έξοδα του
κράτους χωρίς καµµία επιβάρυνση των σεισµοπλήκτων.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Συντυχάκη,
αυτό είναι επερώτηση, δεν είναι ερώτηση.
Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Κύριε συνάδελφε, σας ευχαριστώ πολύ για την δευτερολογία σας, µε
βοηθάτε να συµπληρώσω λίγο τις αρχικές µου σκέψεις.
Μιλήσατε για γραφειοκρατία. Δεν θυµάµαι, και ο κύριος Πρόεδρος είναι πολύ έµπειρος κοινοβουλευτικός, ποτέ στο παρελθόν σε φυσική καταστροφή να υπήρχε αποζηµίωση σε είκοσι
µέρες σε πάνω από χίλιους συµπατριώτες µας. Ποτέ στο παρελθόν!
Δεύτερη παρατήρηση: Ισχύει ό,τι ίσχυε και για τις καταστροφικές πυρκαγιές του καλοκαιριού, το πλαίσιο της κρατικής αρωγής. Τότε κανένα κόµµα δεν έβγαλε ανακοίνωση ότι δεν είναι
επαρκή τα µέτρα. Τώρα λέτε φέρτε κι αλλά, δώστε κι άλλα. Λέτε
ότι οι 14.000 που δίνει σε συµπατριώτες σας στην Κρήτη η πολιτεία, ο Έλληνας φορολογούµενος δηλαδή -ο Έλληνας φορολογούµενος δίνει σε έναν άλλον Έλληνα φορολογούµενο 14.000ότι αυτό δεν είναι βοήθεια, αυτό χρειάζεται κάτι άλλο. Δεν καταλαβαίνω τους ορισµούς. Έχουν πιστωθεί 14.000 σε συµπατριώτες σας στην Κρήτη και σε πάρα πολλούς άλλους συµπατριώτες
µας σε όλη την Ελλάδα οι οποίοι πράγµατι υπέστησαν τεράστιες
καταστροφές.
Είπατε ότι αναφέρθηκα εγώ στο ότι θα επιλυθούν θέµατα διεύρυνσης της περιµέτρου των δυνητικών δικαιούχων αυτής της
κρατικής αρωγής. Δεν είπα ότι θα το κάνουµε. Είπα ότι το κάναµε, και θα το καταθέσω στα Πρακτικά, στις 22 του µήνα. Στις
22 του µήνα υπάρχει κοινή υπουργική απόφαση µε όλα τα συγκεκριµένα χαρακτηριστικά, γι’ αυτό και µου δώσατε την ευκαιρία
να τα αναδείξω σήµερα.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Οικονοµικών κ. Χρήστος Σταϊκούρας καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο,
το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της
Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Και επίσης θα κλείσω την τοποθέτησή µου µε ένα στοιχείο για
το οποίο σας προϊδέασα. Το ποσό πράγµατι της πρώτης αρωγής
έναντι στεγαστικής συνδροµής συµψηφίζεται µε το τελικό ποσό
στεγαστικής συνδροµής, που θα προσδιοριστεί από το Υπουργείο Υποδοµών και Μεταφορών. Άρα αναφερθήκατε στο ερώτηµά σας σε κάποια ζητήµατα όπου επισπεύδον Υπουργείο είναι
το Υπουργείο Υποδοµών και Μεταφορών.
Το ποσό της πρώτης αρωγής έναντι επιχορήγησης για αποκατάσταση ζηµιών σε επιχειρήσεις συµψηφίζεται µε το ποσό της
επιχορήγησης όπως θα προσδιοριστεί από το Υπουργείο Οικονοµικών µετά την καταγραφή ζηµιών από τις επιτροπές κρατικής
αρωγής. Σε περίπτωση που ο λαβών την ενίσχυση δεν κριθεί τελικά δικαιούχος ή το ποσό που δικαιούται είναι µικρότερο προβλέπεται η επιστροφή του υπερβάλλοντος ποσού. Και αντίστοιχα
σε περίπτωση ψευδούς δηλώσεως το ποσό της ενίσχυσης επιστρέφεται στο ελληνικό δηµόσιο.
Και, συνάδελφε, στην ερώτησή σας, και το επαναλάβατε στη
δευτερολογία σας, λέτε να δοθούν χρήµατα χωρίς όρους, χωρίς
προϋποθέσεις. Όχι, κύριε συνάδελφε, θα υπάρχουν όροι και

918

προϋποθέσεις. Γιατί πρέπει να σεβόµαστε τα χρήµατα των φορολογουµένων.
Στις πυρκαγιές του Αυγούστου υπάρχει δήµος στην περιοχή
της Αχαΐας που οι έλεγχοι έδειξαν καταστροφή σε είκοσι οκτώ
οικήµατα και έχουν γίνει διακόσιες πενήντα πέντε αιτήσεις. Υπάρχουν δήµοι, δύο δήµοι, στην ανατολική Αττική που οι έλεγχοι
έδειξαν ζηµία σε τετρακόσια τριάντα εννέα και τριακόσια πενήντα πέντε οικήµατα και οι αιτήσεις είναι χίλιες εκατόν τριάντα
έξι και χίλιες πενήντα. Υπάρχουν δήµοι στην Ηλεία όπου στον
έναν οι καταστροφές είναι σε έξι σπίτια και έχουν γίνει πεντακόσιες τριάντα δύο αιτήσεις. Προφανώς, συνεπώς, και τα χρήµατα
των Ελλήνων φορολογουµένων θα χορηγούνται µε όρους και
προϋποθέσεις, αντίθετα απ’ ό,τι υποστηρίζετε εσείς, γιατί πρέπει
να σεβόµαστε τα χρήµατα των Ελλήνων φορολογουµένων.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κλείνουµε τη σηµερινή συζήτηση µε την έκτη µε αριθµό 84/18-10-2021 επίκαιρη
ερώτηση δεύτερου κύκλου του Βουλευτή Αχαΐας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Νικολάου Καραθανασόπουλου
προς τον Υπουργό Οικονοµικών, µε θέµα: «Την απόλυση τριάντα
έξι εργαζοµένων στην Ελληνική Βιοµηχανία Όπλων (ΕΒΟ) στο
Αίγιο».
Τον λόγο έχει ο κ. Καραθανασόπουλος.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, κύριε
Υπουργέ, επιτρέψτε µου µια γέφυρα µε την προηγούµενη ερώτηση. Το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας δεν είχε συµφωνήσει µε
το πλαίσιο αρωγής για τους πυρόπληκτους και δεν συµφωνούν
και οι ίδιοι οι πυρόπληκτοι, γι’ αυτό και κάνουν πανελλαδική κινητοποίηση στις 6 του Νοέµβρη στην Αθήνα πυρόπληκτοι, πληµµυροπαθείς και σεισµόπληκτοι. Γιατί ακριβώς αυτά τα πακέτα
είναι πολύ λίγα.
Και δεύτερον, όταν το ΚΚΕ λέει χωρίς όρους και προϋποθέσεις
µιλάει γι’ αυτούς που έχουν πάθει ζηµιές. Γιατί υπάρχουν µια
σειρά εξαιρέσεις που αποκλείουν ανθρώπους οι οποίοι έπαθαν
καταστροφή από το να αποζηµιωθούν.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Μην ξανακάνουµε την
προηγούµενη ερώτηση.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Όχι, το λέω για να ξεκαθαρίσουµε, κύριε Πρόεδρε, για να µην δηµιουργούνται εντυπώσεις. Γιατί ξέρει πολύ καλά ο κύριος Υπουργός όταν λέµε «χωρίς
όρους και προϋποθέσεις» τι εννοούµε. Όχι για τις ψευδείς δηλώσεις.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Εντάξει, αλλά τώρα
δεν είναι και κοµψό αυτό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Πάµε στην ερώτηση,
κύριε Πρόεδρε, και ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Σας µηδενίζω τον
χρόνο και σας χαρίζω το ένα λεπτό που φάγατε για την προηγούµενη ερώτηση.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Σας ευχαριστώ πολύ.
Θα είµαι σύντοµος.
Μιλήσατε, κύριε Υπουργέ, απαντώντας σε προηγούµενη ερώτηση συναδέλφου από τον ΣΥΡΙΖΑ για τα ΕΑΣ, και είπατε ότι θέλετε την αποτελεσµατική λειτουργία της επιχείρησης. Όµως
αυτό το οποίο συµβαίνει στο εργοστάσιο του Αιγίου, στην ΕΒΟ
Αιγίου, αναδεικνύει άλλο πράγµα.
Στις 3-8, και το βάζουµε µε χρονολογική σειρά, αποφασίστηκε
η παράταση µιας σύµβασης που είχε υπογραφεί από το 2017 µε
την ONEX για ακόµη τέσσερις µήνες από την 1-9 έως τις 31-12,
για να ολοκληρωθεί ένα έργο το οποίο είχε αναλάβει η συγκεκριµένη εταιρεία στο πλαίσιο της λειτουργίας τής ΕΒΟ.
Στις 16-9, δηλαδή ενάµιση µήνα, µετά έρχεται ο γενικός διευθυντής του Αµυντικού Τοµέα και ζητάει µε έγγραφό του, επειδή
δεν πρόλαβαν να παραγγείλουν τις πρώτες ύλες, να διακοπεί η
σύµβαση. Στις 23-9, µια βδοµάδα µετά, το διοικητικό συµβούλιο
των ΕΑΣ αποφασίζει και ψηφίζει µια συµφωνία πλαίσιο µε την
ONEX για παροχή εξειδικευµένου προσωπικού, εργολαβία δηλαδή για να παρέχουν ενοικιαζόµενους εργαζόµενους, στην ΕΒΟ
για διάρκεια δύο συν ένα χρόνια µε προαίρεση ύψους συνολικά
20.787.000 ευρώ. Και η µεσοβέζικη απόφαση την οποία πήρε, για
να µην απολυθούν άµεσα, είναι όταν υπογραφεί η σύµβαση να
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αποχωρήσουν οι συγκεκριµένοι τριάντα έξι εργαζόµενοι συµβασιούχοι από τη δουλειά τους, των οποίων η σύµβαση ανανεώνεται από το 2017.
Στο εργοστάσιο του Αιγίου είναι ενενήντα ένας µόνιµοι εργαζόµενοι, από τους οποίους τον επόµενο χρόνο θα βγουν στη σύνταξη είκοσι πέντε µε τριάντα άτοµα. Και µε την απόλυση των
τριάντα έξι συµβασιούχων που ανανεώνουν τη σύµβασή τους
από το 2017 θα χαθεί µια τεράστια τεχνογνωσία.
Το ερώτηµα, λοιπόν είναι απλό, κύριε Υπουργέ. Εφόσον θέλετε
την αποτελεσµατική λειτουργία, είναι δυνατόν να διώχνετε κόσµο
µε µια πολύ σηµαντική τεχνογνωσία; Γιατί δεν προχωράνε τα ΕΑΣ
και η ΕΒΟ σε άµεση πρόσληψη προσωπικού και µονίµου ή µετατροπή των συµβασιούχων σε µόνιµο προσωπικό, σε µόνιµη
σχέση εργασίας, και κάνετε προσλήψεις µέσω υπεργολάβου,
προσλαµβάνετε ενοικιαζόµενους εργαζόµενους;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κύριε Υπουργέ,
έχετε τον λόγο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Αξιότιµε κύριε συνάδελφε, θα µου επιτρέψετε να επαναλάβω
λίγο στην αρχή κάποια βασικά χαρακτηριστικά, για να αντιληφθούµε τις ενέσεις ρευστότητας που δίνει η ελληνική πολιτεία
για να στηρίξει τα ΕΑΣ, σηµαντικές ενέσεις ρευστότητας µέσα
από αυξήσεις µετοχικού κεφαλαίου. Θα πω και σε εσάς, γιατί
υπάρχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον και γεωγραφικό ειδικά σε εσάς
για την εταιρεία αυτή, ότι από το Σεπτέµβρη του 2019 η εταιρεία
έχει ενισχυθεί συνολικά µε 150 εκατοµµύρια ευρώ, εκ των οποίων
100 εκατοµµύρια ευρώ, όπως είπα και στη συνάδελφό σας, είναι
κεφαλαιοποίηση χρεών και 50 είναι άµεση καταβολή µετρητών.
Τελευταία κεφαλαιακή ενίσχυση έγινε πρόσφατα, τον Απρίλιο
του 2021 και ήταν 13,4 εκατοµµύρια ευρώ και επίκειται και άλλη
αύξηση µετοχικού κεφαλαίου 29 εκατοµµύρια ευρώ: για εξόφληση τρίτων 15 εκατοµµύρια, για προµήθεια πρώτων υλών 10
εκατοµµύρια και για µισθοδοσία 4 εκατοµµύρια. Άρα, γίνεται αύξηση µετοχικού κεφαλαίου, για να πληρωθούν και οι υφιστάµενοι
εργαζόµενοι. Και όπως είπα, το Υπουργείο Εθνικής Άµυνας έχει
δροµολογήσει διαδικασίες για την υλοποίηση παραγγελιών από
την εταιρεία ύψους 115 εκατοµµυρίων ευρώ. Άρα, το ελληνικό
δηµόσιο στηρίζει εµπράκτως τη λειτουργία του µοναδικού πυλώνα προµήθειας αµυντικού υλικού της χώρας παρά τα τεράστια
ουσιαστικά διαχρονικά προβλήµατα της εταιρείας.
Αναφορικά τώρα µε τη φηµολογούµενη απόλυση εργαζοµένων της ΕΒΟ, σας αναφέρω -και µάλλον θα το επαναλάβω, γιατί
έχει τοποθετηθεί και ο Υπουργός Εθνικής Άµυνας σχετικά πρόσφατα σε κοινοβουλευτική επιτροπή γι’ αυτό και νοµίζω και στην
Ολοµέλεια σε σχετική ερώτηση- για τα ειδικά ζητήµατα λειτουργίας της εταιρείας αρµόδια είναι η διοίκηση των ΕΑΣ, καθώς
αυτή λαµβάνει τις αποφάσεις µε κριτήρια οικονοµικότητας, αποτελεσµατικότητας και αποδοτικότητας. Να επισηµάνω ότι για την
εκτέλεση και έγκαιρη υλοποίηση συµβάσεων που έχουν ανατεθεί
στα ΕΑΣ από το Υπουργείο Εθνικής Άµυνας απαιτείται περιοδικώς η ανάθεση και υλοποίηση συγκεκριµένου υποκατασκευαστικού έργου από εργολαβικές εταιρείες µε προσωπικό της
επιλογής τους.
Η σύµβαση µεταξύ των ΕΑΣ και της εργολαβικής εταιρείας στο
εργοστασιακό συγκρότηµα Αιγίου αφορά παροχή συγκεκριµένου έργου και οι εργαζόµενοι που απασχολήθηκαν σε αυτό δεν
έχουν οποιαδήποτε εργασιακή σχέση µε τα ΕΑΣ. Πρόκειται για
προσωπικό του εργολάβου το οποίο συνδέεται µε συµβάσεις µε
την εργολαβική εταιρεία όσο διαρκεί το εργολαβικό έργο. Για
τον σκοπό αυτό και για τον λόγο αυτό η δυνατότητα ανανέωσης
ή µη των συµβάσεων αυτών των εργαζοµένων µε τις εργολαβικές
εταιρείες αφορά την µεταξύ τους σχέση και σε καµµία περίπτωση δεν αφορά τα ΕΑΣ, όπως άλλωστε έχει κριθεί από την
πάγια νοµολογία των ανωτάτων δικαστηρίων.
Εποµένως, µε βάση τα παραπάνω, καµµία απόλυση εργαζοµένων της εταιρείας ΕΑΣ δεν πρόκειται να υπάρξει.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ορίστε, κύριε Καραθανασόπουλε, έχετε τον λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Υπουργέ, δεν θα
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κρυβόµαστε πίσω από το δάχτυλό µας. Δεν θα λέµε «όχι Γιάννης,
Γιαννάκης». Είναι απολύσεις. Αν τους απολύει ο εργολάβος,
µικρή σηµασία έχει. Μιλάµε, όµως, για απολύσεις, µη ανανέωση
σύµβασης τριάντα έξι εργαζοµένων.
Και εδώ η ευθύνη ανήκει αποκλειστικά στη διοίκηση των ΕΑΣ
και κατ’ επέκταση στο Υπουργείο Οικονοµικών και Υπουργείο
Εθνικής Άµυνας, καθώς ο ένας χρηµατοδοτεί και άλλος εποπτεύει. Αυτοί διόρισαν τη διοίκηση των ΕΑΣ. Δεν µπορεί να τα
κάνει η διοίκηση των ΕΑΣ και να νίπτουµε τα χέρια µας ως Πόντιοι Πιλάτοι.
Γιατί αναφερθήκατε και εσείς σε έναν χορό εκατοµµυρίων και
στο ότι το δηµόσιο στηρίζει, όπως λέτε εσείς, τα Ελληνικά Αµυντικά Συστήµατα. Όµως, η κατάσταση µε τους εργαζοµένους πηγαίνει από το κακό στο χειρότερο: και µόνιµο προσωπικό δεν
υπάρχει, για να µπορέσει να στηρίξει µε την τεχνογνωσία του το
εργοστάσιο, και επί της ουσίας ανατρέπονται οι εργασιακές σχέσεις µε τους εργολαβικούς και ενοικιαζόµενους εργαζόµενους.
Με τέτοια χαρακτηριστικά θα προχωρήσει το εργοστάσιο µπροστά; Με µία αντεργατική επίθεση; Με φθηνούς εργαζόµενους;
Με αναλώσιµους εργαζόµενους; Με εργαζόµενους οµήρους;
Ποιος µπορεί να λειτουργήσει επί της ουσίας σωστά;
Και είπατε ότι η µέχρι τώρα σύµβαση ήταν για παροχή συγκεκριµένου έργου. Η νέα σύµβαση που ετοιµάζεται να υπογράψει
η διοίκηση των ΕΑΣ µε την ΟΝΕΧ, µε τον υπεργολάβο είναι µόνο
για παροχή εξειδικευµένου προσωπικού και όχι για σύµβαση
συγκεκριµένου έργου, όταν επίκειται η νέα παραγγελία για τα
χίλια Minimi και για τα πεντακόσια TAK, που είναι ενός χρονοδιαγράµµατος τριών ετών. Και -ω της τύχης!- για τρία έτη είναι αυτή
η σύµβαση για παροχή εργαζόµενων εξειδικευµένων από τον
υπεργολάβο.
Αυτό είναι το πρόβληµα, ότι χάνεται τεχνογνωσία. Ο κόσµος
αυτός που δουλεύει από το 2017 έχει αποκτήσει αυτή την τεχνογνωσία. Θα µπορούσε να συνεχίσει, αν έκανε απευθείας προσλήψεις στα Ελληνικά Αµυντικά Συστήµατα. Γιατί βάζετε
«νταβατζή» στη µέση, για να προσλάβετε αυτόν τον κόσµο; Αυτό
είναι το ερώτηµα, κύριε Υπουργέ. Και από αυτή την άποψη πρέπει να διασφαλιστεί ο κόσµος αυτός. Γιατί κοιτάξτε να δείτε. Δεν
µπορείτε να µιλάτε για µερικά εκατοµµύρια τα οποία δόθηκαν,
όταν την ίδια στιγµή άµεσα, χωρίς γραφειοκρατικές διαδικασίες,
εκταµιεύετε δισεκατοµµύρια ευρώ για τα νέα εξοπλιστικά προγράµµατα, όταν δίνετε κάθε χρόνο 2% µε 2,5% του ΑΕΠ για νατοϊκές ιµπεριαλιστικές δαπάνες που δεν αφορούν την άµυνα της
χώρας µας. Αυτή είναι η πραγµατικότητα.
Και η απαξίωση των ΕΑΣ επί της ουσίας πού οδηγεί; Οδηγεί
στην ιδιωτικοποίησή της µε τον έναν µε τον άλλον τρόπο ή µέσω
συµπράξεων ή µέσω παράδοσης του εργοστασίου σε εργολάβο,
για να το λειτουργήσει. Γιατί µε το Αίγιο αυτό πάτε να κάνετε. Με
πενήντα άτοµα µόνιµο προσωπικό δεν µπορεί να λειτουργήσει
το εργοστάσιο. Θα το λειτουργήσει ο εργολάβος. Του παραχωρείτε, λοιπόν, ένα υπερσύγχρονο εργοστάσιο, για να το λειτουργήσει ο ίδιος µε άτυπες διαδικασίες. Και αυτό πρέπει να
καταγγελθεί, κύριε Υπουργέ, γιατί δεν διασφαλίζει στους εργαζόµενους πρώτα και κύρια και αυτό που µας ενδιαφέρει είναι η
διασφάλιση των εργαζοµένων. Αντί, λοιπόν, να προχωρήσετε σε
αυτή τη σύµβαση, προχωρήστε άµεσα σε προσλήψεις προσωπικού. Μετατρέψτε τις σχέσεις εργασίας αυτού του προσωπικού
σε αορίστου χρόνου, ανεξάρτητα αν ήταν εργολαβικοί εργαζόµενοι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Ορίστε, κύριε
Υπουργέ, έχετε το λόγο.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Κύριε συνάδελφε, είπατε ότι δώσαµε µερικώς λίγα εκατοµµύρια ευρώ και
έχουµε δώσει κάπου αλλού για εξοπλιστικά πολύ περισσότερα.
Ίσως δεν συγκρατήσατε έναν αριθµό που είπα σε συνάδελφό
σας. Έχει δώσει η ελληνική πολιτεία στα ΕΑΣ 1,3 δισεκατοµµύριο
ευρώ, µέσα από κεφαλαιοποιήσεις χρεών και µετρητά από τις 12
Φεβρουαρίου του 2004.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Και κάθε χρόνο δίνετε 5
δισεκατοµµύρια για νατοϊκές δαπάνες!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Τα έχετε πει αυτά
εκατό φορές, αφήστε να ακούσετε την απάντηση.
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ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Δεν θα
µπορούσα, όµως, ποτέ να φανταστώ µια κυβέρνηση να έχει αντεργατική πολιτική, όταν την ενισχύει µε 1,3 δισεκατοµµύριο
ευρώ για να στηρίξει εργαζόµενους. Ούτε µια κυβέρνηση, η
οποία την τελευταία διετία έχει χρηµατοδοτήσει την εταιρεία µε
150 εκατοµµύρια ευρώ για να πληρώσει εργαζόµενους. Ούτε µία
κυβέρνηση που θα προχωρήσει σε αύξηση µετοχικού κεφαλαίου
άµεσα, εκ των οποίων 4 εκατοµµύρια ευρώ θα πάνε για µισθοδοσία εργαζοµένων.
Άρα αυτή η πολιτική, η οποία ασκείται σε ένα εξαιρετικά προβληµατικό περιουσιακό στοιχείο εδώ και δεκαετίες της χώρας,
είναι πολιτική για να στηρίξει τους εργαζόµενους.
Σε συνέχεια της απάντησής µου, όσον αφορά το µοναδικό σκέλος που δεν έχω τοποθετηθεί ακόµα, τη µονιµοποίηση διά της
µετατροπής των συµβάσεων των εργαζοµένων σε µόνιµες και
σταθερές, σας υπενθυµίζω ότι δεν υφίσταται από τον νόµο τέτοια δυνατότητα, αφού όπως σας προανέφερα, δεν πρόκειται
για εργαζόµενους σε εταιρείες. Οι προσλήψεις έκτακτου ή τακτικού προσωπικού στα ΕΑΣ υπάγονται στο σύστηµα των προσλήψεων του δηµόσιου τοµέα, δυνάµει των διατάξεων του
ν.4765/2021.
Κατά συνέπεια η σύναψη οποιασδήποτε σύµβασης εργασίας
µε εργαζόµενους, καθ’ υπέρβαση του νόµου, επιφέρει ακυρότητα.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ολοκληρώθηκε η συζήτηση των επικαίρων ερωτήσεων.
Πριν διακόψουµε τη συνεδρίαση, θα ήθελα να ανακοινώσω
στο Σώµα ότι η Διαρκής Επιτροπή Παραγωγής και Εµπορίου καταθέτει την έκθεσή της επί του σχεδίου νόµου του Υπουργείου
Υποδοµών και Μεταφορών: «Οδηγώντας µε ασφάλεια: Εκσυγχρονισµός πλαισίου εκπαίδευσης και εξέτασης υποψήφιων οδηγών και οδηγών για τη χορήγηση αδειών οδήγησης οχηµάτων,
διατάξεις σχετικά µε την οδήγηση ατόµων µε αναπηρία, ρυθµίσεις για την ταξινόµηση και την κυκλοφορία οχηµάτων ιστορικού
ενδιαφέροντος και λοιπές διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου
Υποδοµών και Μεταφορών».
Επίσης, ο Βουλευτής κ. Παναγιώτης (Πάνος) Σκουρολιάκος
ζητεί άδεια ολιγοήµερης απουσίας στο εξωτερικό από σήµερα
25 Οκτωβρίου έως 28 Οκτωβρίου για προσωπικούς λόγους και
η Βουλευτής κ. Άννα Μάνη - Παπαδηµητρίου ζητεί άδεια απουσίας στο εξωτερικό από 28 Οκτωβρίου 2021 έως και 1η Νοεµβρίου 2021.
Η Βουλή εγκρίνει;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαµάνης): Συνεπώς η Βουλή
ενέκρινε τις ζητηθείσες άδειες.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στο σηµείο αυτό θα διακόψουµε
τη συνεδρίαση και θα επανέλθουµε µε την ηµερήσια διάταξη της
νοµοθετικής εργασίας.
Αυτό θα γίνει στις 13.00 ακριβώς και παρακαλώ όλοι οι ενδιαφερόµενοι να είναι παρόντες.
(ΔΙΑΚΟΠΗ)
(ΜΕΤΑ ΤΗ ΔΙΑΚΟΠΗ)
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Πρόεδρος της Βουλής κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ)
(Όρθιοι όλοι οι Βουλευτές στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Κωνσταντίνος Τασούλας): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η συνεδρίαση της Ολοµέλειας της Βουλής ξεκινάει και
τελειώνει υπό την καταθλιπτική σκιά της ανακοίνωσης της εκδηµίας της Φώφης Γεννηµατά, Προέδρου του Κινήµατος Αλλαγής
και διακεκριµένης κοινοβουλευτικού.
Η θλίψη και η συντριβή που όλες και όλοι νιώθουµε, αντιπροσωπεύοντας στη θλίψη και στη συντριβή πιστά -είµαι βέβαιοςσύσσωµο τον ελληνικό λαό αυτή τη στιγµή, µάς επιβάλλει να
αποφασίσουµε στοιχειωδώς τη διακοπή των εργασιών του Κοινοβουλίου για αυτή την εβδοµάδα -ως ελάχιστο δείγµα σεβασµού στη µνήµη της- και στο νοµοθετικό έργο και στον τοµέα
του κοινοβουλευτικού ελέγχου.
Πριν από ελάχιστα λεπτά συνοµίλησα µε τον Πρωθυπουργό κ.
Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος µόλις είχε προσγειωθεί στο Ριάντ.
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Συµφωνήσαµε ώστε να παγώσει το νοµοθετικό έργο αυτή την
εβδοµάδα και µε τα λοιπά κόµµατα συµφωνήσαµε, επίσης οµοφώνως, να παγώσει το έργο του κοινοβουλευτικού ελέγχου.
Η Βουλή των Ελλήνων σήµερα γίνεται κοινωνός του τραγικού
νέου. Σε συνεδρίαση της Ολοµέλειας, την οποία θα συναποφασίσουµε, θα αφιερωθούµε όλοι εις το να τιµήσουµε τη µνήµη
µιας σηµαντικής πολιτικού, µιας άξιας γυναίκας, µιας αφοσιωµένη µητέρας, µιας αγαπητής συναδέλφου και µιας πολιτικού
που, παρά την τεράστια δοκιµασία υγείας που αντιµετώπιζε,
τολµώ να πω ότι µέχρι την τελευταία στιγµή στα µάτια όλων µας
-και αυτό δεν είναι οξύµωρο- ήταν φέρελπις.
Η Φωτεινή Γεννηµατά, Αρχηγός του ΠΑΣΟΚ από το 2015 και
του Κινήµατος Αλλαγής από το 2017, υπηρέτησε µε αφοσίωση
και αποτελεσµατικότητα σηµαντικά Υπουργεία, υπό τις πρωθυπουργίες του Γιώργου Παπανδρέου, του Λουκά Παπαδήµου και
του Αντώνη Σαµαρά, στην Παιδεία, στην Άµυνα, στην Υγεία και
στον τοµέα των Εσωτερικών. Υπηρέτησε την τοπική αυτοδιοίκηση ως Υπερνοµάρχης Αθηνών και εξελέγη πολλές φορές Βουλευτής έχοντας τη λαϊκή στήριξη πάντα να τη συνοδεύει.
Αντιλαµβανόµενοι το πλήγµα το οποίο υπέστη η οικογένειά της
από την τελευταία και µοιραία, δυστυχώς, περιπέτεια της υγείας
της, που είχε µια απίστευτα ραγδαία επιδείνωση, οφείλουµε να
οµολογήσουµε ότι η σύζυγος και µητέρα τους υπήρξε µια συνάδελφος που όλες και όλοι εκτιµούσαµε βαθύτατα και θαυµάζαµε.
Τώρα που έχουµε την εικόνα της δεινής αναµέτρησής της µε
τον καρκίνο, αντιλαµβανόµαστε καλύτερα το πάθος της για τη
δηµόσια υγεία, για τη βελτίωση των δοµών υγείας κι αυτή την εµµονή της στην ανάγκη η πολιτεία διαχρονικά να στηρίξει αυτό
που ο αείµνηστος πατέρας της είχε ξεκινήσει, η ίδια είχε υποστηρίξει και που όλοι αισθάνοµαι πως στη µνήµη της θα πρέπει
να το υποσχεθούµε νοερά εδώ µέσα: τη δηµόσια υγεία σαν τα
µάτια µας!
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Στην Κοινοβουλευτική Οµάδα του Κινήµατος Αλλαγής, στους
συναδέλφους της, εκ µέρους όλης της Βουλής, εκφράζω βαθύτατα συλλυπητήρια. Είµαι βέβαιος πως στην Ολοµέλεια που θα
διοργανώσουµε σύντοµα για να τιµηθεί η µνήµη της -όχι µόνο
λόγοις, η Βουλή θα τιµήσει τη µνήµη της και έργω- θα αναδειχθεί
όλη η πορεία στον δηµόσιο βίο, όλη η προσπάθειά της για τον
Κοινοβουλευτισµό, για τη βελτίωση της ζωής του ελληνικού λαού
και όλη εκείνη η αφοσίωσή της στα δηµόσια πράγµατα και τη δηµόσια προσφορά που, ακόµα και τώρα που δεν είναι µαζί µας,
µου επιτρέπει να την αποκαλώ φέρελπι. Η µνήµη της και η παρακαταθήκη της τη διατηρούν ως φέρελπι στα δικά µου -και είµαι
βέβαιος και στα δικά σας- µάτια. Γιατί τη σκυτάλη που θα πάρουµε από τους αγώνες της και τις φιλοδοξίες της για τη δηµόσια προκοπή θα τη µετατρέψουµε σε αυτό που και η ίδια
ονειρευόταν, ώστε τις δικές της ελπίδες και προσδοκίες να µπορέσουµε να τις κάνουµε πραγµατικότητα.
Τα λουλούδια που άφησα εκ µέρους της Βουλής των Ελλήνων
στο έδρανό της είναι αγκαλιασµένα µε τα λουλούδια που άφησαν
οι Βουλευτές της. "Ωραία λουλούδια και άσπρα, ως ταίριαζαν
πολύ" στην προσωπικότητά της, στους αγώνες της αλλά και στην
παρακαταθήκη της, η οποία είναι υποχρέωση όλων µας να συνεχιστεί.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ας τηρήσουµε ενός λεπτού
σιγή, ενός λεπτού συντετριµµένη σιγή, στη µνήµη µιας σπουδαίας πολιτικού, µιας καλής φίλης, µιας άξιας µάνας, µιας πολιτικού η οποία δικαίωσε αυτή την ιδιότητα. Και θα τη δικαιώσει
ακόµα περισσότερο -κι ας το υποσχεθούµε νοερά αυτό- η φροντίδα µας για τις δικές της παρακαταθήκες.
(Στο σηµείο αυτό τηρείται στην Αίθουσα ενός λεπτού σιγή)
Αιωνία της η µνήµη!
Λύεται η συνεδρίαση.
(Ώρα λήξης: 13.19)
ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ

