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ε) Προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας:, σελ.
i. µε θέµα: «Επιβεβληµένη η αύξηση των διατιθέµενων κονδυλίων του προγράµµατος ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ στην Περιφέρεια
Κρήτης», σελ. 9720
ii. µε θέµα: «Μεγάλο φωτοβολταϊκό πάρκο εντός Ζωνών
Αποκλεισµού στο Ζαγόρι», σελ. 9722
στ) Προς τον Υπουργό Εσωτερικών, µε θέµα: «Να αποδοθούν οι τίτλοι ιδιοκτησίας στους κατοίκους του οικισµού
β β Ηφαίστου’’ του Δήµου Κοµοτηνής για να σταµατήσει η
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Κυβέρνησης των Ηνωµένων Αραβικών Εµιράτων σχετικά µε
την κοινή συνεργασία στην εξωτερική πολιτική και την άµυνα
και των ρηµατικών διακοινώσεων σχετικά µε το ελληνικό
πρωτότυπο κείµενο της Συµφωνίας», σελ. 9711
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Επενδύσεων, Εξωτερικών, Υγείας και Εσωτερικών κατέθεσαν
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Αθήνα, σήµερα στις 14 Μαρτίου 2022, ηµέρα Δευτέρα και ώρα
17.06’ συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολοµέλεια για να συνεδριάσει υπό την προεδρία
του Ζ’ Αντιπροέδρου αυτής κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΒΔΕΛΑ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση.
Εισερχόµαστε στη συζήτηση των
ΕΠΙΚΑΙΡΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ
Με έγγραφό του ο Γενικός Γραµµατέας Νοµικών και Κοινοβουλευτικών Θεµάτων ενηµερώνει το Σώµα για τα εξής:
«Σήµερα θα συζητηθούν οι 504, 495, 497, 498, 477, 489, 486,
494, 1804, 479, 476 και 503 επίκαιρες ερωτήσεις.»
Προτού ξεκινήσει η συζήτηση των ερωτήσεων, έχω την τιµή
να ανακοινώσω στο Σώµα ότι οι Υπουργοί Εξωτερικών, Οικονοµικών, Εθνικής Άµυνας, καθώς και ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών κατέθεσαν στις 11-3-2022 σχέδιο νόµου: «Κύρωση της
συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας
και της Κυβέρνησης των Ηνωµένων Αραβικών Εµιράτων σχετικά
µε την κοινή συνεργασία στην εξωτερική πολιτική και την άµυνα
και των ρηµατικών διακοινώσεων σχετικά µε το ελληνικό πρωτότυπο κείµενο της Συµφωνίας».
Ο Υπουργός Εσωτερικών, ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης,
οι Υπουργοί Οικονοµικών, Ανάπτυξης, Επενδύσεων, Εξωτερικών,
Εθνικής Άµυνας, Παιδείας και Θρησκευµάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Προστασίας του Πολίτη, Πολιτισµού και Αθλητισµού, Δικαιοσύνης,
Μετανάστευσης και Ασύλου, Υποδοµών και Μεταφορών, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, Τουρισµού, Κλιµατικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας
και οι Υπουργοί Επικρατείας, καθώς και οι Αναπληρωτές Υπουργοί Οικονοµικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εξωτερικών, Υγείας και Εσωτερικών κατέθεσαν στις 11-3-2022 σχέδιο νόµου:
«Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Καταπολέµησης της Διαφθοράς, διατάξεις για θέµατα ανθρώπινου δυναµικού και Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, νοµοθετικό πλαίσιο εκπαίδευσης των σπουδαστών/σπουδαστριών της Εθνικής Σχολής Δηµόσιας Διοίκησης
και Αυτοδιοίκησης για την ένταξη στον κλάδο Π.Ε. Επιτελικών
Στελεχών, διατάξεις για την ολοκλήρωση της µεταφοράς των δασικών υπηρεσιών στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
διατάξεις για την εφαρµογή του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαµψης και
Ανθεκτικότητας “Ελλάδα 2.0”, Εθνική Σύνταξη Οµογενών και
άλλες επείγουσες διατάξεις».
Ξεκινάµε µε την πρώτη µε αριθµό 503/4-3-2022 επίκαιρη ερώτηση πρώτου κύκλου του Βουλευτή Ηλείας της Νέας Δηµοκρα-

τίας κ. Ανδρέα Νικολακόπουλου προς τον Υφυπουργό στον Πρωθυπουργό αρµόδιο για θέµατα κρατικής αρωγής και αποκατάστασης µε θέµα: «Καταβολή αποζηµιώσεων στους πυρόπληκτους αγρότες της Ηλείας».
Κύριε Νικολακόπουλε, καλησπέρα και καλή εβδοµάδα. Έχετε
τον λόγο για δύο λεπτά.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Καλησπέρα και καλή εβδοµάδα.
Κύριε Υπουργέ, ο Νοµός Ηλείας το καλοκαίρι του 2021 για µια
ακόµη φορά επλήγη από καταστροφικές πυρκαγιές, οι οποίες
προκάλεσαν µια µεγάλη φυσική καταστροφή µε µεγάλες απώλειες σε φυτικό κεφάλαιο, σε αγροτικές καλλιέργειες, κυρίως σε
απώλεια ελαιόδεντρων, αλλά βέβαια και σε άλλες καλλιέργειες.
Είναι γεγονός ότι έχει θεσπιστεί µε τον ν.4797/2021 µια καινοτόµος, ευέλικτη και γρήγορη διαδικασία αποζηµιώσεων όχι µόνο
αγροτικών εκµεταλλεύσεων -αλλά και αγροτικών εκµεταλλεύσεων- προκειµένου να υπάρχει µια άµεση ανακούφιση σε όλους
αυτούς που έχουν υποστεί ζηµιές.
Είναι αλήθεια ότι µε τα ποσά τα οποία έχετε ανακοινώσει ήδη
από τις 11 Ιανουαρίου 2022 µε δελτίο τύπου του Υπουργείου σας
έχει προβλεφθεί µια αποζηµίωση η οποία φτάνει σαν προκαταβολή στο 50%, ενώ θα υπάρχει αποζηµίωση στο 70% συνολικά.
Θα καταβληθεί αποζηµίωση στο 50% της τελικής επιχορήγησης
µ’ ένα πολύ ικανοποιητικό οµολογουµένως ποσό στα 50,4 ευρώ
ανά ελαιόδεντρο και 33,6 ευρώ ανά δέντρο. Αν και έχει ανακοινωθεί µε το δελτίο Τύπου σας αυτή η αποζηµίωση, η οποία πραγµατικά είναι σηµαντική, παρ’ όλα αυτά µέχρι σήµερα, µε εξαίρεση κάποιες προκαταβολές, δεν έχει καταβληθεί το 50% που
έχετε ανακοινώσει στους πληγέντες αγρότες. Όπως αντιλαµβάνεστε, αυτή τη στιγµή βρισκόµαστε σε ένα κοµβικό σηµείο προκειµένου να µπορέσουν να συντηρήσουν τις καλλιέργειές τους,
να µπορέσουν να πληρώσουν ποσά σε λιπάσµατα και διάφορα
άλλα. Όπως ξέρετε, ήδη το ενεργειακό κόστος είναι πολύ υψηλό,
άρα δηµιουργείται ένα επιπρόσθετο πρόβληµα για τους αγρότες. Είναι ιδιαίτερα σηµαντική, λοιπόν, η καταβολή αυτής της
αποζηµίωσης.
Η ερώτηση είναι η εξής. Θα ήθελα να µας πείτε σε τι χρόνο
βλέπετε ότι θα υπάρχουν αυτές οι αποζηµιώσεις. Αντιλαµβάνεστε ότι αυτή τη στιγµή όλος ο αγροτικός πληθυσµός που έχει
υποστεί αυτές τις καταστροφές έχει µια έκδηλη αγωνία γιατί στο
επόµενο χρονικό διάστηµα θα πρέπει να υπάρχει συντήρηση και
να υπάρχουν και νέες καλλιέργειες. Το ερώτηµά µου είναι ο χρόνος που θα αποζηµιωθούν οι αγρότες.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κι εµείς σας ευχαριστούµε, κύριε Νικολακόπουλε.
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Θα απαντήσει ο Υπουργός στον Πρωθυπουργό κ. Χρήστος
Τριαντόπουλος.
Κύριε Τριαντόπουλε, έχετε τρία λεπτά για το ξεκίνηµά σας.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΙΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό): Ευχαριστώ πολύ.
Όντως είχαµε πυρκαγιές το καλοκαίρι µε δυσµενή καταστροφικά αποτελέσµατα, µεταξύ άλλων, σε αγροτικές εκµεταλλεύσεις. Η Κυβέρνηση µε συνέπεια απέναντι στη νέα φιλοσοφία που
έχει υιοθετήσει και εισάγει όλη αυτή την περίοδο, κινήθηκε άµεσα και ουσιαστικά για τη στήριξη των αγροτικών εκµεταλλεύσεων και αυτό το έκανε αξιοποιώντας το υπάρχον θεσµικό πλαίσιο τόσο της κρατικής αρωγής όσο και αυτό του ΕΛΓΑ. Ωστόσο,
κενά του παρελθόντος σε συνδυασµό µε τις ανάγκες που προέκυψαν µας οδήγησαν στο να εισάγουµε νέες διαδικασίες. Άλλωστε είναι κάτι που έχουµε κάνει αρκετές φορές τα τελευταία
χρόνια. Διορθώνουµε στρεβλώσεις του παρελθόντος και καλύπτουµε κενά όσον αφορά την ουσιαστική αρωγή προς τις αγροτικές εκµεταλλεύσεις, προς τον αγρότη που έχει πληγεί.
Παράλληλα µε τα άλλα µέτρα στήριξης εισάγαµε τη νέα πρόβλεψη στο θεσµικό πλαίσιο της κρατικής αρωγής, έτσι ώστε να
καλύψουµε και τις ζηµιές σε φυτικά µέσα παραγωγής, όπως οι
δενδρώδεις καλλιέργειες, όπως σωστά είπατε, αλλά και τα αµπέλια, ώστε να µπορέσουν να αποζηµιωθούν.
Μέσα από αυτή τη νέα διαδικασία καλύφθηκε ένα κενό στο
πλαίσιο των αγροτικών εκµεταλλεύσεων ως προς την έγκαιρη και
ουσιαστική επιχορήγηση της ζηµιάς που υπέστησαν. Μάλιστα,
ειδικά για τις περιπτώσεις των πυρκαγιών του καλοκαιριού, όπως
στην περίπτωση της Ηλείας, αποφασίστηκε να χορηγηθεί η προκαταβολή προς τους κατά κύριο επάγγελµα αγρότες για τα φυσικά µέσα παραγωγής, βάσει των ψηφιακών δεδοµένων που έχει
συγκεντρώσει ο ΕΛΓΑ και βάσει µιας αρχικής τιµής εκτίµησης
της ζηµιάς. Αυτή την τιµή, την αρχική τιµή εκκίνησης της ζηµιάς,
την εισηγήθηκε η Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Αρωγής και
το Διοικητικό Συµβούλιο του ΕΛΓΑ προς τους αρµόδιους Υπουργούς οι οποίοι το ενέκριναν. Συγκεκριµένα, όπως είπατε κι εσείς,
η αρχική τιµή εκτίµησης της ζηµιάς καθορίστηκε στο ποσό των
144 ευρώ ανά ελαιόδεντρο και τα δύο τρίτα της εκτιµώµενης
τιµής αυτής για τις λοιπές δενδρώδεις καλλιέργειες.
Η προβλεπόµενη αποζηµίωση, όπως και για τις άλλες επιχειρήσεις, είναι στο 70% της εκτιµηθείσας ζηµιάς, όπως ισχύει µε
το πλαίσιο της κρατικής αρωγής. Επί της ουσίας, λοιπόν, για να
καλύψουµε τα κενά προβήκαµε σε αυτή τη νέα σχετική πρόβλεψη και αυτό το κάναµε ακριβώς γιατί ήταν αναγκαίο για να
δοθεί η επιχορήγηση στις πληττόµενες αγροτικές εκµεταλλεύσεις σε χρόνους, αλλά και σε χρηµατικά ποσά που απέχουν παρασάγγας απ’ ό,τι γινόταν µέχρι πρόσφατα. Έτσι η προκαταβολή
που θα λάβουν το προσεχές χρονικό διάστηµα οι κατά κύριο
επάγγελµα αγρότες ανέρχεται στο 50% της τελικής δικαιούµενης αποζηµίωσης. Είναι αυτό που αναφέρατε. Θα είναι 50 ευρώ
ανά ελαιόδεντρο και 33,6 ευρώ ανά δέντρο για τις υπόλοιπες πολυετείς καλλιέργειες.
Κατά την υλοποίηση, όµως, της νέας πρόβλεψης προέκυψαν
διαδικαστικοί λόγοι όσον αφορά στην υλοποίηση των πληρωµών,
µε αποτέλεσµα η διευθέτησή τους να είναι απαραίτητη για να
µπορέσουµε να προχωρήσουµε στην έκδοση της κοινής υπουργικής απόφασης. Έτσι, µε τροπολογία που κατατίθεται επιλύεται
το συγκεκριµένο διαδικαστικό ζήτηµα. Ρυθµίζονται, δηλαδή, τεχνικά θέµατα για την καταβολή της επιχορήγησης µέσω του
ΕΛΓΑ, της επιχορήγησης της κρατικής αρωγής.
Μετά, λοιπόν, από αυτή την αλλαγή άµεσα θα εκδοθεί και η
προβλεπόµενη κοινή υπουργική απόφαση, προκειµένου να χορηγηθούν οι προκαταβολές στους αγρότες από τις πυρκαγιές,
προκαταβολές και ποσά που απέχουν σηµαντικά από ό,τι έχει
δοθεί στο παρελθόν ή προβλέπεται µε βάση τα προηγούµενα
πλαίσια.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ευχαριστούµε πολύ,
κύριε Υφυπουργέ.
Κύριε Νικολακόπουλε, έχετε τρία λεπτά για τη δευτερολογία
σας.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Υπουργέ, είναι πράγ-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

µατι σηµαντικό αυτό το οποίο µας λέτε και οµολογουµένως, σας
είπα και πριν ότι τα ποσά είναι όντως σηµαντικά, όπως και η διαδικασία είναι καινοτόµος και ευέλικτη.
Επίσης, είναι αληθές ότι κινητοποιήθηκαν άµεσα και τα συναρµόδια Υπουργεία και ο ΕΛΓΑ, προκειµένου να εφαρµοστεί αυτή
η διαδικασία. Πλην, όµως, σήµερα µας δίνετε την εξήγηση ότι,
πράγµατι, τεχνικά προβλήµατα είναι αυτά τα οποία οδήγησαν σε
αυτή την καθυστέρηση από τις 11 Ιανουαρίου, όπου τότε έλεγε
και το δελτίο Τύπου ότι σύντοµα θα υπάρχουν αυτές οι αποζηµιώσεις. Όµως, σήµερα µας λέτε ότι λύθηκε και αυτό το τεχνικό
ζήτηµα, οπότε στο προσεχές χρονικό διάστηµα θα καταβληθούν
οι αποζηµιώσεις.
Όµως, όπως σας εξήγησα, είναι δικαιολογηµένη η ανησυχία
των αγροτών της Ηλείας. Οι µέρες αυτές έχουν ένα αυξηµένο
κόστος παραγωγής. Το ενεργειακό είναι ένα επιπλέον πρόβληµα
το οποίο έχει δηµιουργηθεί και αυτά τα χρήµατα είναι εντελώς
απαραίτητα για αυτούς που έχουν πληγεί και ξέρετε ότι είναι
πάρα πολύ µεγάλη η φυσική καταστροφή, γιατί ξέρω ότι ήρθατε
και επισκεφθήκαµε τον Νοµό Ηλείας και έχετε και προσωπική
άποψη για όλα αυτά, όπως ξέρετε ότι στη συνέχεια, ο Νοµός
Ηλείας επλήγη και από άλλες φυσικές καταστροφές, από πληµµύρες, όπου πάλι ήσασταν εκεί, οπότε πρέπει και αυτό στην πορεία να το δείτε.
Άρα, λοιπόν, θα ήθελα, αν µπορείτε, µετά και την επίλυση
αυτού του τεχνικού προβλήµατος, όπως λέτε, το οποίο υπήρξε,
να µας προσδιορίσετε λίγο πιο συγκεκριµένα ένα χρονοδιάγραµµα αποζηµιώσεων και αν, αφού καταβληθούν αυτές οι αποζηµιώσεις σε αυτούς που είναι κατά κύριο επάγγελµα αγρότες,
όπως είπατε, θα υπάρχει και ένας σχεδιασµός στη συνέχεια και
για αυτούς που δεν είναι κατά κύριο επάγγελµα αγρότες, γιατί
προφανώς έχουµε και πολλές τέτοιες περιπτώσεις στον Νοµό
Ηλείας. Αν µπορείτε, να µας προσδιορίσετε και ένα τέτοιο χρονοδιάγραµµα.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Και εµείς ευχαριστούµε.
Ορίστε, κύριε Υφυπουργέ, έχετε τρία λεπτά και εσείς.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΙΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό): Σας ευχαριστώ πολύ.
Όπως ανέφερα και προηγουµένως, ήρθαµε και φτιάξαµε ένα
νέο θεσµικό πλαίσιο, ένα νέο σχήµα για να µπορέσουµε να καλύψουµε αυτά που ουσιαστικά δεν προβλέπονταν µέχρι τότε. Οι
λόγοι, λοιπόν, που σας ανέφερα πριν που είχαµε αυτή τη µικρή
καθυστέρηση είναι τεχνικοί, είναι διαδικαστικοί και σχετίζονται
µε τον φορέα που θα καταβάλει τις επιχορηγήσεις. Πλέον το ζήτηµα αυτό επιλύεται µέσω της ισόποσης επιχορήγησης από τον
τακτικό προϋπολογισµό, από τα χρήµατα που θα δώσει το Γενικό
Λογιστήριο του Κράτους στον ΕΛΓΑ, ο οποίος διατηρεί τα ψηφιακά δεδοµένα και είναι, επίσης, υπεύθυνος για την καταγραφή
και την εκτίµηση των ζηµιών, θα είναι ο φορέας αυτός που θα καταβάλει την επιχορήγηση προς τους αγρότες και θα είναι οι προκαταβολές της κρατικής αρωγής επιπρόσθετες της πρώτης
αρωγής που έχουν πάρει µέσα από την πλατφόρµα arogi.gov.gr.
Ως προς τα επόµενα βήµατα, λοιπόν, µετά τη σχετική τροπολογία η οποία είναι τροπολογία του Υπουργείου Οικονοµικών και
έρχεται προς ψήφιση στη Βουλή -εκτιµώ ότι θα είναι σε ένα από
τα νοµοσχέδια αυτών των ηµερών- θα έχουµε την κοινή υπουργική απόφαση. Με βάση την κοινή υπουργική απόφαση θα προχωρήσουν άµεσα τις επόµενες ηµέρες οι πληρωµές των προκαταβολών για την επιχορήγηση των αγροτών. Και προς αυτή
την κατεύθυνση σας διαβεβαιώνω ότι θα κινηθούν όλοι πάρα
πολύ άµεσα, όπως έχει γίνει µέχρι τώρα.
Μετά την επιχορήγηση των προκαταβολών, για να έχουµε εικόνα για το σύνολο του σχήµατος που έχει τεθεί σε εφαρµογή,
θα ακολουθήσει και η τελική φάση για την επιχορήγηση έναντι
της ζηµιάς. Η τελική εκτίµηση, εξειδικευµένη ανά αγροτική εκµετάλλευση, θα πραγµατοποιηθεί βάσει των αυτοψιών τις οποίες
θα κάνει ο ΕΛΓΑ, αυτοψίες που για λόγους ειδικών σε σχέση µε
τους γεωπόνους και σχετίζονται µε την ανάπτυξη των δέντρων.
Μετά από µια πυρκαγιά ξεκινούν αυτή την περίοδο για χιλιάδες
πυρόπληκτους αγρότες. Είναι αυτοψίες που θα οδηγήσουν στην
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τελική εκτίµηση, λαµβάνοντας υπ’ όψιν και τη στήριξη που ήδη
έχει δοθεί µέσα από την πρώτη αρωγή από το arogi.gov.gr.
Κατόπιν, λοιπόν, αυτών, θα εκδοθεί η υπουργική απόφαση πάλι των δύο εµπλεκόµενων Υπουργών, προκειµένου να καταβληθεί
το σύνολο της δικαιούµενης αποζηµίωσης προς τους πληγέντες
αγρότες και σε εκείνο το σηµείο είναι που θα καλυφθούν κιόλας
και οι αγρότες που δεν είναι κατά κύριο επάγγελµα αγρότες.
Κλείνοντας, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την ερώτηση
και να τονίσω ότι, µε βάση το προϋπάρχον θεσµικό πλαίσιο, οι
αγρότες δεν τύγχαναν αυτής της αντιµετώπισης και αυτό το γνωρίζουν όλοι καλά. Έτσι, µε τη νέα ρύθµιση που ήρθε πριν από
λίγο καιρό, καλύφθηκε ένα κενό, ώστε οι αγρότες να µπορέσουν
να επιχορηγηθούν και να στηριχθούν άµεσα, αφού έχουν λάβει
και την πρώτη αρωγή.
Το τεχνικό ζήτηµα που δεν επέτρεψε µέχρι τώρα να δοθεί προκαταβολή, ρυθµίστηκε. Σύντοµα, λοιπόν, οι αγρότες θα λάβουν
τις δικαιούµενες προκαταβολές τους και θα ακολουθήσει η διαδικασία για το συνολικό δικαιούµενο ποσό.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κι εµείς ευχαριστούµε
και για την τήρηση του χρόνου και από τους δύο. Καλή συνέχεια
και στους δύο.
Και πάµε στην έκτη µε αριθµό 498/4-3-2022 επίκαιρη ερώτηση
δεύτερου κύκλου του Βουλευτή Β2’ Δυτικού Τοµέα Αθηνών του
ΜέΡΑ25 κ. Κρίτωνα - Ηλία Αρσένη προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, µε θέµα: «Παρέµβαση στο δικαίωµα της ανεξάρτητης ενηµέρωσης στη δίκη Λιγνάδη».
Κύριε Αρσένη, καλησπέρα σας, καλή εβδοµάδα. Το ξέρετε,
έχετε δύο λεπτά για το ξεκίνηµα.
ΚΡΙΤΩΝ - ΗΛΙΑΣ ΑΡΣΕΝΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, η δίκη του κ. Λιγνάδη, πρώην καλλιτεχνικού διευθυντή του Εθνικού Θεάτρου, που κατηγορείται για τρεις βιασµούς εφήβων και ενός ενήλικα, είναι από τις πιο εµβληµατικές
και πολύκροτες υποθέσεις του κινήµατός MeToo στην Ελλάδα.
Είναι η πρώτη που φτάνει στα δικαστήρια.
Και είναι ακόµα πιο εµβληµατική, λόγω της συγκάλυψης που
παρείχε η Κυβέρνηση -ακόµα και όταν είχαν δηµοσιευτεί οι καταγγελίες- στον κ. Λιγνάδη. Οι πρώτες δύο συνεδριάσεις ήταν
διαδικαστικές και η τρίτη µπήκε επί της ουσίας. Και σε αυτή την
τρίτη, ενώ είχε ανακοινώσει η έδρα ότι θα δεχτεί όλους τους διαπιστευµένους δηµοσιογράφους, ξαφνικά εµφανίστηκε µια λίστα
πέντε δηµοσιογράφων.
Επικαλείται επίσηµα η έδρα ότι έγινε λόγω µέτρων COVID,
όµως έχουµε από δίπλα, στη δίκη του Ζακ Κωστοπούλου -σε ίδια
αίθουσα- επτά κατηγορούµενους και επιτρέπεται, όχι µόνο η παρουσία επτά δηµοσιογράφων, αλλά και επιπλέον θέσεις για παρατηρητές Διεθνούς Αµνηστίας, ΛΟΑΤΚΙ οργανώσεων, και δύο
θέσεις για το παρατηρητήριο της δίκης.
Το παρατηρητήριο απαγορεύθηκε να συµµετέχει στη δίκη Λιγνάδη. Αναρωτιόµαστε γιατί. Γιατί; Κι αν το πρόβληµα είναι ότι η
αίθουσα είναι µικρή, είναι δυνατόν να χωράνε µόνο πέντε δηµοσιογράφοι; Τι γίνεται στην αίθουσα που εκδικάζεται ο Ζακ Κωστόπουλος; Εκεί πέρα δεν τηρούνται τα µέτρα COVID, κύριε
Υπουργέ; Τι ακριβώς συµβαίνει; Και γιατί δεν µεταφέρετε τη δίκη
σε άλλη αίθουσα;
Θα µας πείτε «Αποφασίζει η διοίκηση πρωτοδικείου». Να θυµίσω ότι στη δίκη της 17 Νοέµβρη αποφάσισε το Υπουργείο να
εκδικαστεί στις φυλακές Κορυδαλλού; Σε εµβληµατικές δίκες παρεµβαίνει σε τέτοια θέµατα το Υπουργείο, ναι ή όχι; Παρεµβαίνει.
Αυτό λέει η ιστορία. Υπάρχουν άλλες αίθουσες; Υπάρχουν. Αίθουσα τελετών του εφετείου, αίθουσα µικτού ορκωτού εφετείου
-τριπλάσια σε µέγεθος- αίθουσες τριµελών και πενταµελών εφετείων. Δεν είναι όλες οι αίθουσες γεµάτες κάθε στιγµή, είναι
άδειες σε πάρα πολλές περιπτώσεις.
Είναι θέµα πολιτικής βούλησης. Ποια είναι η πολιτική βούληση
εδώ πέρα; Όλα στο φως ή συγκάλυψη;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ευχαριστούµε, κύριε
Αρσένη.
Θα απαντήσει ο Υπουργός Δικαιοσύνης κ. Κωνσταντίνος Τσιάρας.
Κύριε Τσιάρα, καλησπέρα σας, καλή εβδοµάδα. Έχετε τρία
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λεπτά για την απάντησή σας.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης): Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Αρσένη, κατ’ αρχάς, θέλω να ευχαριστήσω και εσάς για
την επίκαιρη ερώτηση που καταθέσατε, γιατί όντως µέσα από τη
διαδικασία του Κοινοβουλευτικού Ελέγχου δίνεται η ευκαιρία να
αναδειχθούν σηµαντικά ζητήµατα -δύο είναι κατά βάση- τα οποία
αφορούν τον τρόπο διεξαγωγής των δικών.
Και επειδή αντιλαµβάνοµαι ότι ο κοινοβουλευτικός έλεγχος
µπορεί όντως να φέρει οποιονδήποτε Υπουργό ενώπιον της ανάγκης να απαντήσει για συγκεκριµένα ζητήµατα, εκτιµώ ότι στον
χώρο της δικαιοσύνης η πραγµατικότητα είναι τόσο συγκεκριµένη που ενδεχοµένως οι απαντήσεις είναι ήδη γνωστές από
µόνες τους.
Ποια είναι τα δύο ζητήµατα τα οποία αφορούν τον τρόπο διεξαγωγής των δικών; Πρώτον, ότι η αρχή της δηµοσιότητας της
δίκης -οποιασδήποτε δίκης- πρέπει να υπηρετείται πλήρως και
αδιαπραγµάτευτα ακριβώς όπως ορίζεται από τον συνταγµατικό
νοµοθέτη, υπό την έννοια ότι ο οποιοσδήποτε ενδιαφερόµενος,
πέραν των διαδίκων, µπορεί να προσέλθει στη δικαστική αίθουσα, προκειµένου να παρακολουθήσει τη διαδικασία απονοµής
της δικαιοσύνης. Γνωστή πραγµατικότητα.
Η παρουσία µάλιστα των δηµοσιογράφων ή τρίτων παρατηρητών, συνεπώς, δεν αποτελεί το µοναδικό προαπαιτούµενο για τη
µόνη ικανή συνθήκη για να υπηρετείται η δικονοµική αρχή της
δηµοσιότητας µιας δίκης. Είπαµε ότι µπορεί να παρευρίσκεται
οποιοσδήποτε.
Δεύτερον, η σηµερινή Κυβέρνηση επιδεικνύει πλήρη και αδιαπραγµάτευτο σεβασµό στο αυτοδιοίκητο των δικαστηρίων, ακριβώς όπως ορίζεται ρητά στο Σύνταγµα. Και στο πλαίσιο αυτό, η
µόνη αρµόδια αρχή για να θέσει τους όρους µε τους οποίους
πραγµατώνεται η συνταγµατική επιταγή για τη δηµοσιότητα των
δικών, είναι ο διευθύνων της συζήτησης, δηλαδή, ο πρόεδρος
του δικαστηρίου, ιδιαίτερα µάλιστα στη συγκεκριµένη συγκυρία
κατά την οποία, εξαιτίας της πανδηµίας του COVID-19, µε αλλεπάλληλες κοινές υπουργικές αποφάσεις -το ξέρετε κι εσείς, το
γνωρίζουµε όλοι µας- λαµβάνονται µέτρα αποφυγής συνωστισµού στους δηµόσιους χώρους. Και προφανώς αυτό γίνεται,
προκειµένου να προστατευθεί µια άλλη εξίσου σηµαντική επιταγή του συντάγµατος, για την προστασία της δηµόσιας υγείας.
Εποµένως, να είµαστε ξεκάθαροι, τόσο η Κυβέρνηση όσο και
η δικαστική εξουσία είναι υποχρεωµένες να λειτουργήσουν µέσα
στα κανονιστικά πλαίσια που έχουν τεθεί για την προστασία των
παραγόντων της δίκης, αλλά και των πολιτών που θέλουν να συµµετέχουν.
Συνεπώς για να το ξεκαθαρίσω, θα ήθελα κατηγορηµατικά να
απορρίψω την όποια καταγγελία σας για, δήθεν, αποστολή εκ
µέρους του Υπουργείου κλειστής λίστας δηµοσιογράφων στη
συγκεκριµένη δίκη. Σαφώς και υπάρχει λίστα διαπιστευµένων δηµοσιογράφων, που είναι στη διάθεση των δικαστηρίων της χώρας και βεβαίως στις δηµοσιογραφικές ενώσεις για την ενηµέρωσή τους. Είναι διαπιστευµένοι δηµοσιογράφοι, µέλη της
ΕΣΗΕΑ, από όλα τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης, χωρίς διακρίσεις,
χωρίς εξαιρέσεις, χωρίς αστερίσκους. Τα κριτήρια και οι όροι,
όµως, βάσει των οποίων αυτοί θα έχουν πρόσβαση σε µια ανοιχτή δίκη -το λέω για άλλη µια φορά- τίθενται από τους εκάστοτε
προέδρους της έδρας.
Πρέπει, κύριε Αρσένη, αξιότιµε κύριε συνάδελφε να είµαστε
ξεκάθαροι. Θέλω να σας ρωτήσω το εξής, εφόσον ισχυρίζεστε
ότι προκειµένου να µεταφέρετε -και αυτά γράφονται στο κείµενο
της ερώτησής σας- ανεξάρτητη και πλήρη ενηµέρωση στους πολίτες, πρέπει να παρακολουθούν τη δίκη καταξιωµένοι δηµοσιογράφοι, δικηγόροι και ακτιβιστές.
Αµφισβητείτε την ανεξαρτησία και την αµεροληψία των δικαστικών ρεπόρτερ; Αµφισβητείτε την εµπειρία τους, τις γνώσεις
τους και τις ικανότητές τους να καλύψουν αποτελεσµατικά και
µε αντικειµενικότητα τις δίκες; Νοµίζω ότι πρέπει να το πούµε ξεκάθαρα. Αν υπάρχει τέτοιο θέµα, πρέπει να το πείτε κι εσείς ξεκάθαρα. Διότι νοµίζω ότι εµείς, από τη δική µας πλευρά, είµαστε
απολύτως ξεκάθαροι: Σεβόµαστε πλήρως την ανεξαρτησία των
µέσων µαζικής ενηµέρωσης και αναγνωρίζουµε πλήρως την
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επάρκεια και τον επαγγελµατισµό µε τον οποίον οι δικαστικοί ρεπόρτερ επιτελούν το δύσκολο έργο της ενηµέρωσης της κοινής
γνώµης. Και βεβαίως σεβόµαστε απεριόριστα τη συνταγµατική
επιταγή για τη δηµοσιότητα της δίκης, ενθαρρύνοντας τη συµµετοχή όσο το δυνατόν περισσότερων εκπροσώπων των µέσων
µαζικής ενηµέρωσης σε οποιαδήποτε ακροαµατική διαδικασία.
Σεβόµαστε, όµως, αντίστοιχα -απεριόριστα κι εδώ- το δικαίωµα
των δικαστηρίων, το αναφαίρετο δικαίωµα της εκάστοτε δικαστικής σύνθεσης, να προγραµµατίζει σύµφωνα µε τον νόµο και ειδικότερα το άρθρο 329 και επόµενα του Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας την ακροαµατική διαδικασία στο πλαίσιο του αυτοδιοίκητου, χωρίς βεβαίως καµµία υπόδειξη ή παρέµβαση από την εκτελεστική εξουσία.
Κύριε Πρόεδρε, επειδή υπερέβην τον χρόνο, θα επανέλθω στη
δευτεροµιλία µου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ορίστε, κύριε Αρσένη,
έχετε τον λόγο για τρία λεπτά.
ΚΡΙΤΩΝ – ΗΛΙΑΣ ΑΡΣΕΝΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, δεν αµφισβητούµε κανέναν συγκεκριµένο δηµοσιογράφο. Αµφισβητούµε το ότι όταν δίνετε µια κλειστή λίστα
πέντε δηµοσιογράφων, είναι λίγο περίεργο.
Θα σας το πω απλά. Στη διπλανή αίθουσα, που είναι η δίκη για
τη δολοφονία του Ζακ Κωστόπουλου -σας το είπα ήδη- εκεί πέρα
έχουµε επτά δηµοσιογράφους, το Παρατηρητήριο, ακτιβιστές
ΛΟΑΤΚΙ κι άλλους ανθρώπους οι οποίοι παρακολουθούν σε ίδιο
µέγεθος δίκης.
Η Έδρα είχε συµφωνήσει για αντίστοιχη διαδικασία. Τι έγινε
και άλλαξε στην τελευταία συνεδρίαση, όταν άρχισε επί της ουσίας η διαδικασία; Εγώ όµως θα το πάει λίγο στην ουσία, στο
δικό σας κοµµάτι. Μας λέτε «τι να κάνουµε. Τα µέτρα COVID, τα
αποφασίζει η Έδρα». Αλλάξτε αίθουσα. Αν σε αίθουσα τριάντα
θέσεων χωράνε µόνο πέντε δηµοσιογράφοι, λόγω COVID -θα
ήθελα να δω πού αλλού εφαρµόζεται αυτό- πάµε σε µια µεγαλύτερη αίθουσα. Σας ανέφερα ξανά την αίθουσα Τελετών Εφετείου, την αίθουσα Μικτού Ορκωτού Εφετείου, οι οποίες είναι
τριπλάσιες σε µέγεθος- των τριµελών και πενταµελών εφετείων
οι αίθουσες που είναι πολύ µεγαλύτερες και δεν είναι γεµάτες.
Και δεν τα λέω µόνο εγώ αυτά. Τα λέει η Πανελλήνια Οµοσπονδία
Θεάµατος-Ακροάµατος, η οποία σας ζητάει επιλογή µεγαλύτερης αίθουσας για τη διεξαγωγή της δίκης Λιγνάδη η οποία συντάσσεται µε την επιστολή της µε την Ένωση Συντακτών
Ηµερησίων Εφηµερίδων Αθηνών, ΕΣΗΕΑ και εξηγούν πόσο σηµαντική είναι για τον χώρο τους η κάθαρση και η πολύπλευρη
ενηµέρωση, που µπορεί να συµβάλει σε αυτήν την κατεύθυνση.
Ποιοι υπογράφουν την επιστολή; Η Πανελλήνια Οµοσπονδία Θεάµατος-Ακροάµατος, το Σωµατείο Ελλήνων Ηθοποιών, το Σωµατείο Ελλήνων Τεχνικών Θεάτρου, η Ένωση Τεχνικών Ελληνικού
Κινηµατογράφου Τηλεόρασης, η Ένωση Τραγουδιστών, Πανελλήνιος Μουσικός Σύλλογος, το Σωµατείο Μουσικών Νοµού Σερρών, η Ένωση Λυρικών Πρωταγωνιστών Ελλάδος, το Σωµατείο
Εργαζοµένων Εθνικού Θεάτρου, το Σωµατείο Τεχνικού Βοηθητικού και λοιπού Προσωπικού Εθνικής Λυρικής Σκηνής. Είναι µια
τεράστια λίστα. Όλος ο χώρος της τέχνης την υπογράφει. Και
βέβαια σας καταθέτω και την επιστολή της ΠΟΘΑ και το δελτίο
Τύπου του LignadisTrialWatch και της Ένωσης Συντακτών. Ζητάνε το ίδιο, ζητάνε µεγαλύτερη αίθουσα, ζητάνε δηµοσιότητα
για την προστασία των θυµάτων.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Κρίτων - Ηλίας Αρσένης καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία
βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Δεν καταλαβαίνω πώς είναι δυνατόν στη δίκη της 17ης Νοέµβρη να έχει παρέµβει το Υπουργείο και να αποφασίσει την αίθουσα και ξαφνικά σε αυτήν τη δίκη που έχει τόσο µεγάλες σκιές
γι’ αυτήν την Κυβέρνηση, να νίπτει τας χείρας του και να λέει πως
η αίθουσα είναι µικρή επειδή έτσι αποφάσισαν τα όργανα και
πως έχουµε πέντε µόνο δηµοσιογράφους επειδή έτσι αποφάσισε
η Έδρα. Εκεί δηλαδή που σας αγγίζει, ξαφνικά όλα σµικρύνονται
και κανείς δεν χωράει στην ακροαµατική διαδικασία, στη διαφάνεια και τη µεταφορά αυτών που συµβαίνουν στη δίκη, που είναι
συγκλονιστικά, στην κοινωνία.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ευχαριστούµε, κύριε
Αρσένη.
Κύριε Τσιάρα, έχετε τον λόγο για τρία λεπτά.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ (Υπουργός Δικαιοσύνης): Κύριε
συνάδελφε, είναι εντυπωσιακό το ότι επαναλαµβάνετε τις υποτιθέµενες σκιές που υπάρχουν για µια ποινική υπόθεση συσχετίζοντάς την µε την Κυβέρνηση. Και σας παρακαλώ πολύ αν
υπάρχει κάτι τέτοιο να βγείτε και να το πείτε δηµόσια. Διότι, η
επίκληση αναφορών οι οποίες µόνο στη φαντασία κάποιων µπορεί να βρίσκονται, αντιλαµβάνεστε ότι δεν µπορεί να έχουν χώρο
ούτε σε µια συζήτηση επίκαιρων ερωτήσεων στο ελληνικό Κοινοβούλιο, πολλώ δε µάλλον να αναπαράγονται µε έναν τρόπο
που σε καµµία περίπτωση δεν αποδεικνύεται.
Πάµε λοιπόν, να επαναλάβουµε αυτό που είπαµε, γιατί εκτιµώ
ότι µάλλον δεν καταλάβατε ή δεν µε ακούσατε. Λέω λοιπόν το
εξής: η δηµοσιότητα της δίκης προστατεύεται συνταγµατικά και
είναι µια πραγµατικότητα, την οποία όλοι τη γνωρίζουµε. Υπάρχουν µέτρα υγειονοµικά αυτήν τη στιγµή και αρµόδιος για να κρίνει κάθε φορά είναι ο διευθύνων, δηλαδή ο προεδρεύων της
δίκης στο δικαστήριο. Δεν υπάρχει κάτι άλλο πέρα από αυτό που
µπορώ να σας πω.
Μπορώ όµως, να σας τονίσω και να σας ενηµερώσω για το
εξής: όποιος από τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης έχει κάνει αίτηση
στο Υπουργείο Δικαιοσύνης για διαπίστευση, έχει πάρει διαπίστευση. Καταθέτω τον πίνακα των διαπιστευµένων µέσων. Και αν
θέλετε να µιλάµε για πλουραλισµό, θα σας πω ότι αυτήν τη
στιγµή είναι τριάντα εννέα τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης που
είναι διαπιστευµένα στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, προκειµένου να
υπάρχει η δυνατότητα ενηµέρωσης του κοινού. Δεν ξέρω αν για
σας είναι λίγα ή αν εν πάση περιπτώσει, θα έπρεπε στην πραγµατικότητα να αναβαθµίσουµε τον ρόλο των ακτιβιστών και να
υποβαθµίσουµε τον ρόλο των δηµοσιογράφων. Μπορεί να είναι
η άποψή σας. Δεν είναι η άποψη όλων. Αυτή είναι η πραγµατικότητα.
Η ενηµέρωση δίδεται, προσφέρεται µέσα από µια συγκεκριµένη διαδικασία µε την παρουσία και τον ρόλο των δηµοσιογράφων και των µέσων µαζικής ενηµέρωσης και δεν έχουµε ποτέ
σταµατήσει να πιστεύουµε κάτι τέτοιο και να υποστηρίζουµε τη
συγκεκριµένη διαδικασία.
Μάλιστα, εγώ πιστεύω, κύριε Αρσένη, ότι οι δηµοσιογράφοι δίνουν καθηµερινά τη µάχη της ενηµέρωσης εκτός από οπουδήποτε αλλού και στα δικαστήρια και στις εισαγγελίες της χώρας
µε προσπάθεια η οποία τελικά δίνει τη δυνατότητα στην ελληνική
κοινωνία να ενηµερώνεται αξιόπιστα, έγκυρα και έγκαιρα.
Και σας διαβεβαιώνω ότι οι διοικήσεις των δικαστηρίων κάνουν
κάθε δυνατή προσπάθεια προκειµένου να διασφαλίσουν τη µεγαλύτερη συµµετοχή εκπροσώπων µέσων µαζικής ενηµέρωσης,
βρίσκονται σε διαρκείς συνεννοήσεις µεταξύ τους, ώστε ειδικά
εκείνες οι υποθέσεις που παρουσιάζουν έντονο κοινωνικό ενδιαφέρον να διεξάγονται και σε µεγαλύτερες αίθουσες και να συµµετέχουν πάντα περισσότεροι δηµοσιογράφοι, τηρώντας όµως
πάντα τα µέτρα προστασίας κατά του κορωνοϊού.
Δεν ξέρω αν πρέπει να το πω ίσως τρίτη φορά, η διεύθυνση
της συζήτησης της εκάστοτε δίκης είναι καθήκον του προεδρεύοντος της συγκεκριµένης σύνθεσης του δικαστηρίου και
αυτή είναι µια πραγµατικότητα που κανένας δεν µπορεί να την
αµφισβητήσει.
Από εκεί και πέρα θα ήθελα να σας επισηµάνω πως όπως µας
ενηµερώνει και σχετικό έγγραφο της διοίκησης του Πρωτοδικείου Αθηνών, το οποίο θα καταθέσω και αυτό στα Πρακτικά,
όπως και την λίστα όλων των µέσων που είναι διαπιστευµένα στο
Υπουργείο Δικαιοσύνης, οι Πρόεδροι των συνθέσεων στο Πρωτοδικείο Αθηνών επιτρέπουν πολλές φορές την παρουσία περισσοτέρων των δεκαπέντε ατόµων που προβλέπονται στις αντίστοιχες ΚΥΑ για τα µέτρα αντιµετώπισης της πανδηµίας του
COVID-19, ώστε να διασφαλιστεί η τήρηση της αρχής της δηµοσιότητας της δίκης.
Τέλος, κλείνοντας γιατί υπερέβην και αυτήν την φορά τον χρόνο και σας ευχαριστώ για την ανοχή, κύριε Πρόεδρε, θέλω να
υπογραµµίσω το εξής, είναι βαθιά πεποίθηση της Κυβέρνησης
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πως η δηµοκρατία και το κράτος δικαίου σε µια χώρα λειτουργεί
και τα δικαιώµατα των πολιτών προστατεύονται µε τον καλύτερο
τρόπο σίγουρα και µε τη συµµετοχή της κοινωνίας των πολιτών,
αλλά κυρίως και πρωτίστως µέσα από τις θεσπισµένες, θεσµικές
διαδικασίες που όλοι οφείλουµε να σεβόµαστε και να τηρούµε
εµπράκτως.
(Στο σηµείο αυτό ο Υπουργός Δικαιοσύνης κ. Κωνσταντίνος
Τσιάρας καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ευχαριστούµε πολύ,
κύριε Υπουργέ.
Δεν θα συζητηθεί κατόπιν συνεννόησης η τρίτη µε αριθµό
485/3-3-2022 επίκαιρη ερώτηση πρώτου κύκλου του Βουλευτή
Β1’Βόρειου Τοµέα Αθηνών του Κινήµατος Αλλαγής κ. Ανδρέα Λοβέρδου προς τον Υπουργό Οικονοµικών, µε θέµα: «Η αποκλιµάκωση του λόγου δηµοσίου χρέους προς ΑΕΠ και οι πρόωρες
εξαγορές υπολοίπων δανείων».
Δεν θα συζητηθεί κατόπιν συνεννόησης η τέταρτη µε αριθµό
484/3-3-2022 επίκαιρη ερώτηση δεύτερου κύκλου του Βουλευτή
Επικρατείας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Παναγιώτη (Πάνου) Σκουρλέτη προς τον Υπουργό Οικονοµικών, µε
θέµα: «Να µην πουληθεί η Εθνική Ασφαλιστική, να προστατευθούν το δηµόσιο συµφέρον και τα εργασιακά δικαιώµατα».
Δεν θα συζητηθεί κατόπιν συνεννόησης η πρώτη µε αριθµό
1682/3-12-2021 ερώτηση εκ των αναφορών και ερωτήσεων της
Βουλευτού Βοιωτίας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς
κ. Παναγιού (Γιώτας) Πούλου προς τον Υπουργό Οικονοµικών,
µε θέµα: «Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις καταβολής των ενισχύσεων λόγω COVID-19 στους δικαιούχους ιδιοκτήτες επαγγελµατικής στέγης».
Συνεχίζουµε τη συζήτηση µε την δεύτερη µε αριθµό 479/2-32022 επίκαιρη ερώτηση πρώτου κύκλου της Βουλευτού Β3’ Νότιου Τοµέα Αθηνών του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς
κ. Θεανώς Φωτίου προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων, µε θέµα: «Έκοψαν απροειδοποίητα από επτά χιλιάδες επτακόσιους εξήντα ανασφάλιστους ανάπηρους το επίδοµα
αναπηρίας εν µέσω πανδηµίας».
Κυρία Φωτίου, καλησπέρα σας και καλή εβδοµάδα. Έχετε τον
λόγο για δύο λεπτά για να αναπτύξετε την επίκαιρη ερώτηση.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρία Υφυπουργέ, στο τέλος Φεβρουαρίου, πριν δεκαέξι
µέρες δηλαδή, επτά χιλιάδες επτακόσιοι εξήντα ανασφάλιστοι
ανάπηροι δεν πήραν το επίδοµα αναπηρίας που έπαιρναν κάθε
µήνα από τον ΟΠΕΚΑ. Το επίδοµα αυτό είναι και το µόνο εισόδηµά τους.
Τι συνέβη και το έχασαν; Δεν έπαψαν να είναι ούτε ανασφάλιστοι ούτε και ανάπηροι. Δεν πρόλαβαν να περάσουν από τα
ΚΕΠΑ για να φέρουν την απόφαση που απαιτείται ώστε να συνεχίσουν να παίρνουν το επίδοµά τους. Δεν πέρασαν από τα ΚΕΠΑ
όχι από δική τους αµέλεια ή αδιαφορία, αλλά διότι τα ΚΕΠΑ
αφού έµειναν κλειστά για ένα µεγάλο διάστηµα λόγω πανδηµίας
δεν προλάβαιναν να ανταποκριθούν στο µεγάλο όγκο των αιτήσεων και ανανεώσεων παλιών και νέων.
Οι ανάπηροι, όµως, αντιµετωπίζουν εκτός από αυτό και άλλα
προβλήµατα που έχουν προκύψει από το γεγονός ότι τα νοσοκοµεία έχουν γίνει µόνο COVID και δεν µπορούν να τους δώσουν
τις διαγνώσεις που απαιτούνται για να βάλουν στο φάκελο τους
για να κάνουν τις εξετάσεις στα ΚΕΠΑ.
Η Κυβέρνηση µέχρι τις 31 Ιανουαρίου, αναγνωρίζοντας το
πρόβληµα αυτό, µε επάλληλες πράξεις νοµοθετικού περιεχοµένου έδινε τρίµηνες παρατάσεις, έτσι ώστε µέχρι 31 Ιανουαρίου,
όπως σας είπα, να µην χάσουν οι επιδοτούµενοι ανασφάλιστοι
ανάπηροι το µόνο τους εισόδηµα.
Τι έγινε ξαφνικά, απροειδοποίητα και ενώ η πανδηµία τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο φτάνει σε ένα peak τροµακτικό; Η
Κυβέρνηση δεν έδωσε νέα παράταση των ΠΝΠ.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
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Άφησε δηλαδή, σχεδόν αυτούς τους επτά χιλιάδες επτακόσιους εξήντα ανασφάλιστους ανάπηρους χωρίς ούτε 1 ευρώ για
τον µήνα Μάρτιο, σε συνθήκες ενεργειακής φτώχειας, τεράστιας
ακρίβειας, στεγαστικής, επισιτιστικής κρίσης -αυτά τα ξέρετε- σε
συνθήκες απόγνωσης. Εδώ και δεκαπέντε µέρες η απόγνωση ξεχειλίζει και σίγουρα έχει φτάσει στα αυτιά σας, κυρία Υπουργέ.
Σίγουρα τα έχετε µάθει. Μπορείτε και σήµερα να διορθώσετε την
αδικία.
Σας ρωτάω δηλαδή, αν θα δώσετε εξάµηνη παράταση από 12-2022 ως 31-7-2022, κατά την οποία οι ανασφάλιστοι ανάπηροι
θα συνεχίσουν να λαµβάνουν τα επιδόµατά τους, αφού έχουν την
προηγούµενη εγκριτική απόφαση των ΚΕΠΑ.
Δεύτερον, θα καταβάλετε σε αυτούς τους επτά χιλιάδες επτακόσιους εξήντα αναδροµικά το επίδοµα του Φεβρουαρίου που
τους κόπηκε;
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ευχαριστούµε πολύ,
κυρία Φωτίου.
Θα απαντήσει η Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κ. Δόµνα - Μαρία Μιχαηλίδου.
Κυρία Μιχαηλίδου, καλησπέρα σας, καλή εβδοµάδα. Έχετε
τρία λεπτά για την απάντησή σας.
ΔΟΜΝΑ - ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ (Υφυπουργός Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρία Φωτίου, αν δεν ξεσπούσε ο πόλεµος στην Ουκρανία, η
πανδηµία θα ήταν το πιο σηµαντικό γεγονός της γενιάς µας. Η
ανθρωπότητα ολόκληρη, όχι απλά εµείς, κλήθηκε να αντιµετωπίσει µία πρωτόγνωρη οικονοµική κρίση, ανυπολόγιστων διαστάσεων, µε τεράστιο κόστος τόσο σε ανθρώπινες ζωές όσο και
στην κοινωνία και την οικονοµία.
Για την Κυβέρνηση αυτή η αντιµετώπιση της κρίσης, της πανδηµίας δηλαδή, σήµαινε εξαρχής δύο ξεχωριστά, αλλά παράλληλα πράγµατα. Το πρώτο ήταν η υγειονοµική αντιµετώπιση της
πανδηµίας και ο περιορισµός της νόσου και το δεύτερο ήταν το
οικονοµικό και κοινωνικό αποτύπωµα, που ούτως ή άλλως έπεφτε πάνω στους Έλληνες πολίτες και η Κυβέρνησή µας πολύ οργανωµένα έπρεπε να µαζέψει και βέβαια να διευκολύνει.
Μέσα στο πλαίσιο λοιπόν αυτό, τα ΚΕΠΑ ανέστειλαν τη λειτουργία τους µέσα στο 2020. Πώς την ανέστειλαν όµως; Την ανέστειλαν πολύ συγκεκριµένα για τρεις µήνες. Πέρα από αυτούς
τους τρεις µήνες τα κέντρα πιστοποίησης αναπηρίας λειτουργούσαν αδιαλείπτως και µάλιστα όλα τους τα ραντεβού έγιναν,
αλλά και αυτά που είχαν προγραµµατιστεί µέσα στο τρίµηνο,
κατά το οποίο δεν λειτουργούσαν, επαναπρογραµµατίστηκαν και
εξετάστηκαν όλα κατά χρονολογική προτεραιότητα.
Ωστόσο, εν µέσω πανδηµίας -και αυτό νοµίζω κανείς δεν µπορεί να το παραγνωρίσει- τόσο η λειτουργία του κρατικού µηχανισµού όσο και οι κοινωνικοί ρυθµοί προσαρµόστηκαν στην ανάγκη να περιοριστεί η διασπορά του κορωνοϊού. Γι’ αυτό και
έπρεπε να αλλάξουν οι ισχύουσες προθεσµίες.
Τι κάναµε γι’ αυτό; Δώσαµε παρατάσεις, επιβεβληµένες παρατάσεις για τις οποίες νοµίζω και εσείς συµφωνείτε. Η καταβολή
των επιδοµάτων αναπηρίας έπρεπε να συνεχιστεί -και ήταν πολύ
µεγάλη µας προτεραιότητα- ακόµα και αν εκκρεµούσε η ιατρική
γνωµάτευση, ώστε να είµαστε σίγουροι ότι όλοι οι αιτούντες
έχουν το απαραίτητο χρονικό διάστηµα για να την εκδώσουν. Η
τελευταία παράταση έληξε τον Ιανουάριο του 2022.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το προειδοποιητικό κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας της κυρίας Υφυπουργού)
Μας κατηγορείτε -και σας ξανάκουσα τώρα να λέτε το ίδιο
πράγµα µε την γραπτή ερώτησή σας- ότι αυτό, δηλαδή το ότι η
τελευταία παράταση ήταν τον Ιανουάριο του 2022, έγινε -λέειαπροειδοποίητα.
Θέλω ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
Στα αλήθεια, αναρωτιέµαι, κυρία Φωτίου, τι εννοείτε ότι έγινε
απροειδοποίητα; Η παράταση δεν δόθηκε επ’ αόριστον. Η παράταση δόθηκε για είκοσι δύο συγκεκριµένους µήνες. Είχε ηµεροµηνία λήξης και αυτή η ηµεροµηνία λήξης ήταν γνωστή σε όλους
τους ενδιαφερόµενους. Άρα ποιος έπρεπε να ειδοποιηθεί και δεν
ειδοποιήθηκε για την ηµεροµηνία λήξης της παράτασης;
Πέραν αυτού, ο συνολικός χρόνος, όπως σας είπα, ήταν είκοσι
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δύο µήνες παράτασης. Μέσα σ’ αυτό το χρονικό διάστηµα πολλοί συµπολίτες µας έπαιρναν κανονικά τα επιδόµατα και τις συντάξεις αναπηρίας, παρόλο που η πιστοποίησή τους είχε λήξει.
Και τι είναι σηµαντικό;
Σηµαντικό είναι ότι σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, έκτακτη παράταση για µη υπαιτιότητα του ωφελούµενου µπορούσε
να δοθεί µε τον νόµο του 2013, συγκεκριµένα τον ν.4144/2013,
µόνο για µέχρι και έξι µήνες. Αυτούς τους έξι µήνες εµείς σχεδόν
τους τετραπλασιάσαµε. Η έκτακτη παράταση δόθηκε για είκοσι
δύο, όχι για έξι µήνες που ήταν η κείµενη νοµοθεσία και µάλιστα
µε πολύ συγκεκριµένη, αλλά και «επικοινωνηµένη», αν θέλετε,
ηµεροµηνία λήξης της παράτασης αυτής. Υπήρχε, συνεπώς
άπλετος χρόνος για κάθε συµπολίτη µας να ετοιµάσει και να καταθέσει τον εισηγητικό του φάκελο και να ανταποκριθεί σε ένα
από τα τρία διαδοχικά ραντεβού τα οποία ορίζουν τα ΚΕΠΑ.
Στο µεταξύ, όµως, -και κλείνω µε αυτό- η κατάσταση έχει οµαλοποιηθεί σηµαντικά. Δεν ισχύουν ούτε οι ίδιοι αυστηροί περιοριστικοί κανόνες κοινωνικής συµπεριφοράς και οικονοµικής
συµπεριφοράς αν θέλετε και οι ρυθµοί σε πολύ µεγάλο βαθµό
της καθηµερινότητας έχουν επανέλθει. Οπότε, για ποιον λόγο
πρέπει να δοθούν παραπάνω παρατάσεις;
Ο µόνος λόγος για να δοθούν παραπάνω παρατάσεις είναι να
διασφαλιστεί ότι κανένας συµπολίτης µας δεν κινδυνεύει να στερηθεί το επίδοµά του. Μα, αυτό είναι δεδοµένο. Είναι αλήθεια
δεδοµένο, κυρία Φωτίου. Η απόφασή µας να σταµατήσουµε τις
έκτακτες παρατάσεις, τέσσερις φορές παραπάνω από αυτό που
όριζε η νοµοθεσία του 2013, είκοσι δύο αντί για έξι µήνες, πάρθηκε µε δεδοµένο ότι κανένας δικαιούχος δεν χάνει ούτε 1 ευρώ,
ακόµα κι αν η χορήγηση του επιδόµατος σταµατήσει για ένα διάστηµα επειδή εκκρεµεί η γνωµάτευση ΚΕΠΑ.
Όποτε κι αν η γνωµάτευση αυτή εκδοθεί, -επιµένω σε αυτό και
κλείνω µε αυτό- όταν εκδοθεί η γνωµάτευση ΚΕΠΑ, ο δικαιούχος
θα πάρει αναδροµικά το σύνολο του χρηµατικού ποσού από την
ηµέρα που υπέβαλε την αίτηση του. Από την ηµέρα που υπέβαλε
την αίτησή του, ούτε ένα ευρώ λιγότερο.
Θεωρώ απίθανο αυτό, κυρία Φωτίου, να µην το γνωρίζετε. Γι’
αυτό απορώ που µε ρωτάτε αν θα το καταβάλουµε αναδροµικά.
Βεβαίως και θα το καταβάλουµε αναδροµικά, από την ηµέρα κατάθεσης του φακέλου ούτε 1 ευρώ λιγότερο. Όχι ένας µήνας,
ούτε µια µέρα λιγότερη.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κυρία Φωτίου, τρία
λεπτά και για εσάς.
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ: Ευχαριστώ.
Κυρία Υφυπουργέ, δεν θα αντιδικήσω εγώ σήµερα εδώ αν τα
κάνατε καλά µε την πανδηµία ή δεν τα κάνατε. Και οι αριθµοί και
τα rates όλα, παγκοσµίως, δείχνουν ότι αποτύχατε, µε πολύ µεγάλο πάταγο µάλιστα. Δεν είναι αυτή η συζήτηση που θέλω να
κάνω εγώ σήµερα εδώ. Εγώ σήµερα ικανοποιούµαι µε τη διαβεβαίωση ότι εφόσον ο ανάπηρος έχει κάνει το φάκελό του, όποτε
τον έχει κάνει, θα τα πάρει αναδροµικά και όποτε και αν του εγκριθούν.
Βέβαια, υπάρχουν µεγάλα ερωτήµατα. Μέχρι τότε πώς θα ζει;
Η κατηγορία για την οποία µιλάµε είναι η πιο ευάλωτη. Σήµερα
ούτε τα νοικοκυριά µεσαίων και ανώτερων εισοδηµάτων δεν τα
βγάζουν πέρα, όχι οι ανασφάλιστοι ανάπηροι που το µοναδικό
εισόδηµα που έχουν είναι αυτό. Δεν υπάρχει άλλο.
Ξέρω πολύ καλά πόσες φορές δώσατε παράταση και το είπα.
Και αυτό ακριβώς δείχνει ότι δεν λειτουργούσαν τα ΚΕΠΑ καλά.
Γι’ αυτό δίνατε τις συνεχείς παρατάσεις. Όµως, δεν οµαλοποιήθηκαν καθόλου τα πράγµατα. Την Παρασκευή ο Πρωθυπουργός θα κάνει δηλώσεις για τους ευάλωτους, για να αντιµετωπίσει
την κατάσταση αυτή που δηµιουργείται. Πιο ευάλωτους από
τους ανασφάλιστους ανάπηρους έχουµε;
Φαντάζοµαι ότι έχετε προτείνει να διπλασιάσει όλα τα αναπηρικά επιδόµατα µέχρι το τέλος που θα κρατήσει αυτή η τροµακτική ιστορία και ότι θα δώσετε και 300 KWh δωρεάν σε όλους
τους ανάπηρους. Αυτό φαντάζοµαι τουλάχιστον. Αυτό σηµαίνει
καταλαβαίνω τι συµβαίνει σήµερα.
Δεν πιστεύω, όµως, από την άλλη ότι αυτοί οι επτά χιλιάδες
επτακόσιοι εξήντα από αµέλεια ή αδιαφορία δεν πήγαν να κά-
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νουν την αίτησή τους στα ΚΕΠΑ. Δεν είναι δυνατόν να το πιστεύετε ούτε εσείς αυτό. Η εξέταση στα ΚΕΠΑ, το ξέρετε ίσως,
είναι ο µόνιµος εφιάλτης των αναπήρων. Φτιάξαµε, λοιπόν, ένα
ψηφιακό σύστηµα, ηλεκτρονικό φάκελο του αναπήρου που είναι
στον ΟΠΕΚΑ.
Δίνει κάθε στιγµή επικαιροποιηµένη εικόνα των αιτήσεων των
πλήρων ή όχι φακέλων, των ραντεβού, των εγκλήσεων των ΚΕΠΑ. Πιστεύω ότι οι υφιστάµενοί σας σας έδειξαν την εικόνα. Ξέρετε, δηλαδή, εσείς αυτή τη στιγµή πόσα ήταν τα ραντεβού που
αιτούνται στα ΚΕΠΑ οι ανάπηροι. Γιατί εµείς ξέρουµε πάλι ότι
ούτε το 1/3 δεν θα εξυπηρετηθεί τους επόµενους µήνες.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτή)
Ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
Οι καταγγελίες που έχουµε είναι ότι υπάρχουν εκκρεµότητες
από το 2020 και του 2021. Αν δεν δώσετε την εξάµηνη παράταση
που σας ζητάµε, οι ανασφάλιστοι ανάπηροι θα χάσουν τα επιδόµατά τους, θα χάσουν τους µήνες αυτούς, δεν θα έχουν κανένα
εισόδηµα. Ποιος περιµένετε να τους ζήσει; Πώς θα ζήσουν;
Ποιος θα τους ζήσει αυτούς τους µήνες; Όταν ο Πρωθυπουργός
αναγκάστηκε να πει την προηγούµενη εβδοµάδα ότι η πανδηµία
είναι ακόµη εδώ, φαντάζοµαι ότι δεν είχε προβλέψει αυτό το τραγικό, να αρρωστήσει ο ίδιος σήµερα και του ευχόµαστε όλοι περαστικά.
Όµως, γι’ αυτόν τον λόγο εσείς δεν µπορείτε να κηρύξετε λήξασα την πανδηµία και µάλιστα για τους πιο ευάλωτους από τους
συνανθρώπους µας. Σας ζητάω αυτή την παράταση, όταν ξέρετε
καλά και ένα άλλο δεδοµένο. Μετά από δεκαέξι µέρες ο κ. Πλεύρης την 1η Απριλίου σκοπεύει να βάλει σε εφαρµογή τον
ν.4865/2021 που απαιτεί οι ανασφάλιστοι ανάπηροι να λαµβάνουν διαγνωστικές εξετάσεις και θεραπείες αποκλειστικά από
δηµόσιες δοµές υγείας. Θα είναι ακόµη ένα πλήγµα στην αναπηρία αυτό εάν εφαρµοστεί. Γι’ αυτό σας παρακαλώ, σας παρακαλώ να δώσετε τώρα παράταση από 1η Φεβρουαρίου έως 31
Ιουλίου, όπως σας λέω, σε όλους τους ανασφάλιστους ανάπηρους οι οποίοι έχουν την προηγούµενη εγκριτική απόφαση των
ΚΕΠΑ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ευχαριστούµε, κυρία
Φωτίου.
Τον λόγο έχει η κ. Μιχαηλίδου για τρία λεπτά για την δευτερολογία της.
ΔΟΜΝΑ - ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ (Υφυπουργός Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Νοµίζω ότι απάντησα και στο πρώτο κοµµάτι, δηλαδή γιατί δεν
δίνουµε παραπάνω παρατάσεις, αλλά και στο κοµµάτι του κατά
πόσο θα δοθούν τα χρήµατα στους ωφελούµενους αναδροµικά.
Βεβαίως και θα δοθούν αναδροµικά από την πρώτη κιόλας µέρα
της κατάθεσης της αίτησής τους χωρίς καµµία καθυστέρηση και
χωρίς κανένα χρηµατικό ποσό λιγότερο, ακριβώς όλα τα οποία
δικαιούνται οι ωφελούµενοι συµπολίτες µας µε αναπηρία που
είναι και ανασφάλιστοι.
Τώρα επειδή άκουσα προσεκτικά τα όσα είπατε κυρία Φωτίου,
θα ήθελα να έχουµε µια ξεκάθαρη εικόνα και να γραφτεί κιόλας
και στα Πρακτικά του ελληνικού Κοινοβουλίου ώστε να γνωρίζουµε πιο καλά τους αριθµούς τους οποίους αφορά η περίπτωση
αυτή. Και επειδή είναι πολύ πρόσφατοι και µάλιστα σηµερινοί οι
αριθµοί που έχω τόσο από την ΗΔΙΚΑ όσο και από τον ΕΦΚΑ που
έχει µέσα τα ΚΕΠΑ, να σας πω ότι σύµφωνα µε στοιχεία και των
δύο ΗΔΙΚΑ και ΕΦΚΑ τον Ιανουάριο του 2022 είχαµε δωδεκάµισι
χιλιάδες συµπολίτες µας οι οποίοι έλαβαν το επίδοµα αναπηρίας
χάρη της τελευταίας έκτακτης παράτασης στο σύνολο των είκοσι
δύο µηνών, που είπαµε και πριν, που ήταν σε ισχύ. Αυτό σηµαίνει
ότι για αυτούς τους δωδεκάµισι χιλιάδες που το έλαβαν χωρίς
να έχουν αν θέλετε ενηµερότητα ΚΕΠΑ -ας το πούµε έτσι- συνέβαινε ένα από τα τρία πράγµατα: Πρώτον, δεν είχαν καταθέσει
εισηγητικό φάκελο. Δεύτερον, δεν είχε προγραµµατιστεί το ραντεβού τους. Τρίτον, οι αιτούντες δεν ανταποκρίθηκαν στο προγραµµατισµένο ραντεβού.
Από αυτούς τους δωδεκάµισι χιλιάδες συµπολίτες µας το επίδοµα τον Φεβρουάριο το πήραν περίπου επτά χιλιάδες άνθρωποι
σήµερα. Από τους επτά χιλιάδες λοιπόν συµπολίτες µας οι τρεις
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χιλιάδες επτακόσιοι για είκοσι δύο µήνες δεν είχαν καν καταθέσει
εισηγητικό φάκελο παρά τις αλλεπάλληλες και έκτακτες παρατάσεις των είκοσι δύο και όχι έξι µηνών. Δηλαδή από τους επτά
χιλιάδες οι τρεις χιλιάδες επτακόσιοι για είκοσι δύο µήνες δεν
είχαν καν καταθέσει φάκελο στα ΚΕΠΑ.
Οπότε ό,τι τώρα αφορά τους υπόλοιπους, δηλαδή τους τρεις
χιλιάδες, τριακόσιους και όχι επτάµισι χιλιάδες, σύµφωνα µε τα
σηµερινά στοιχεία από τον ΕΦΚΑ το 65% τριών χιλιάδων τριακοσίων έχει ήδη λάβει πιστοποίηση, πράγµα το οποίο σηµαίνει ότι
οι συµπολίτες µας αυτοί θα αρχίσουν να λαµβάνουν κανονικά
άµεσα το επίδοµα τους και αναδροµικά, όπως ξεκαθαρίσαµε,
ξανά από την αρχή του Φεβρουαρίου, δηλαδή το 65% των τριών
χιλιάδων τριακοσίων συµπολιτών µας.
Πέραν αυτών ένα ποσοστό γύρω στο 5% δεν προσήλθαν σε
κανένα από τα τρία προγραµµατισµένα ραντεβού και ένα άλλο
επίσης 5% κλήθηκε να προσκοµίσει συµπληρωµατικά δικαιολογητικά το οποίο και δεν έκανε ποτέ. Για το 10% έχει ήδη προγραµµατιστεί καινούργιο ραντεβού και για 15%, δηλαδή περίπου
εξακόσιοι συµπολίτες µας από τους τρεις χιλιάδες τριακόσιους,
δεν έχει υπάρξει προγραµµατισµός για ραντεβού. Άρα δεν είναι
τρεις χιλιάδες επτακόσιοι. Μιλάµε για εξακόσιους συµπολίτες
µας, οι οποίοι έχουν καταθέσει την αίτησή τους στα ΚΕΠΑ και
δεν έχει προγραµµατιστεί ραντεβού για αυτούς. Αυτή είναι κ. Φωτίου η πραγµατική, η σηµερινή εικόνα στους αριθµούς.
Δεν ισχυρίζοµαι ότι δεν υπάρχουν προβλήµατα. Ισχυρίζοµαι
πολύ τεκµηριωµένα ότι έχουν πολύ διαφορετική εικόνα από αυτή
που εσείς περιγράφετε. Η πανδηµία προκάλεσε δυσλειτουργίες
µεταξύ αυτών και στα ΚΕΠΑ. Όµως τις βλέπουµε, τις διορθώνουµε και τις διορθώνουµε άµεσα. Αυτή είναι η δουλειά µας. Θέλουµε όµως να το κάνουµε µε όρους δικαιοσύνης που αφήνουν
όλους τους συµπολίτες µας ευχαριστηµένους, ώστε ούτε ένας
συµπολίτης µας να µην πάρει οτιδήποτε λιγότερο από αυτό που
δικαιούται.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Και εµείς ευχαριστούµε. Καλή συνέχεια και στις δύο.
Δεν θα συζητηθεί λόγω αναρµοδιότητας η δέκατη µε αριθµό
490/3-3-2022 επίκαιρη ερώτηση δεύτερου κύκλου του Ανεξάρτητου Βουλευτή Β2’Δυτικού Τοµέα Αθηνών κ. Παναγιώτη Κουρουµπλή προς τον Υπουργό Εσωτερικών, µε θέµα: «Απαλλαγή
των Δήµων Αγίων Αναργύρων - Καµατερού, Πετρούπολης και
Ιλίου από την καταβολή αντισταθµιστικών για τη λειτουργία του
ΧΥΤΑ Φυλής».
Συνεχίζουµε µε την ένατη µε αριθµό 504/4-3-2022 επίκαιρη
ερώτηση δεύτερου κύκλου του Βουλευτή Ηρακλείου του Κινήµατος Αλλαγής κ. Βασίλειου Κεγκέρογλου προς τον Υπουργό
Εθνικής Άµυνας, µε θέµα: «Κοινή Ευρωπαϊκή Άµυνα και Ασφάλεια.
Κύριε Κεγκέρογλου, καλησπέρα σας, καλή εβδοµάδα. Έχετε
τον λόγο για δύο λεπτά, για το ξεκίνηµα.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, συζητάµε για την Κοινή Πολιτική Ασφάλειας
και Άµυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως µετονοµάστηκε η
Ευρωπαϊκή Πολιτική Ασφάλειας και Άµυνας µε τη Συνθήκη της
Λισαβόνας. Για την οικονοµία του χρόνου δεν θα κάνω αναφορά
στην ιστορία από τη δυτικοευρωπαϊκή ένωση, τη Συνθήκη του
Μάαστριχτ το 1992 και τη Συνθήκη του Άµστερνταµ το 1997, που
έγιναν τα πρώτα βήµατα για την ανάπτυξη µιας ευρωπαϊκής
αµυντικής πολιτικής µε απώτερο σκοπό τη διαµόρφωση ενός συστήµατος κοινής αµυντικής πολιτικής.
Σήµερα λοιπόν ισχύει η Συνθήκη της Λισαβόνας του 2007, που
ετέθη σε ισχύ το 2009. Υιοθετήθηκαν µε αυτή καινοτόµες διατάξεις -είναι γεγονός- που διευρύνουν και ενισχύουν τη δυνατότητα
συνεργασίας των κρατών - µελών στον αµυντικό τοµέα, αλλά µε
τα χρόνια δεν έχουν αξιοποιηθεί στον βαθµό που οι ανάγκες επιβάλλουν. Στο πλαίσιο της Συνθήκης της Λισαβόνας προβλέπεται
µεταξύ άλλων η δυνατότητα θεσµοθέτησης µόνιµης διαρθρωµένης συνεργασίας, δηλαδή ενισχυµένης µορφής συνεργασίας µεταξύ των κρατών - µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπό την
προϋπόθεση πλήρωσης υψηλότερων, όπως ονοµάζονται, κριτηρίων στρατιωτικών δυνατοτήτων και της ανάληψης δεσµευτικών
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υποχρεώσεων στον τοµέα αυτό εν όψει των πλέον απαιτητικών
αποστολών. Προβλέπονται κοινές αποστολές. Διευρύνεται το
φάσµα αποστολών διαχείρισης κρίσεων και καθιερώνεται στη
συνθήκη ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Οργανισµού Άµυνας.
Ερχόµαστε στις εξελίξεις µε την απρόκλητη επίθεση της Ρωσίας στην Ουκρανία, η οποία έχει ήδη βαριές επιπτώσεις στον
ουκρανικό λαό, αλλά και στον ρωσικό, βεβαίως και στους λαούς
της Ευρώπης και στην πατρίδα µας, επιπτώσεις που θα ενταθούν
το επόµενο διάστηµα αφού ανατρέπονται οικονοµικά και κοινωνικά κεκτηµένα της ειρήνης. Ο πόλεµος αυτός στην καρδιά της
Ευρώπης αναδεικνύει για άλλη µια φορά την ανάγκη για κοινή
άµυνα και ασφάλεια, που δυστυχώς βρίσκεται πίσω από τις ανάγκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η αντίδραση της Γερµανίας και άλλων χωρών µε τις αποφάσεις για ενίσχυση των προϋπολογισµών άµυνας µπορεί να καταστεί απόλυτα θετική υπό την προϋπόθεση ότι θα ενταχθεί µέσα
σε µια ευρωπαϊκή στρατηγική επίτευξης της κοινής άµυνας και
ασφάλειας, όπως προβλέπεται ήδη από τη Συνθήκη της Λισσαβόνας, αλλά µε συγκεκριµένη στρατηγική πλέον. Αυτό αποτελεί
ανάγκη και ζητούµενο.
Ταυτόχρονα η Ελλάδα που απειλείται από την τουρκική επιθετικότητα και βιώνει εδώ και καιρό την ανεπάρκεια ενεργειών στήριξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και την κρισιµότητα του
ελλείµµατος αυτής της κοινής άµυνας και ασφάλειας, αναγκάζεται να αυξάνει τους αµυντικούς προϋπολογισµούς. Βεβαίως
κάνει και άλλες ενέργειες, όπως οι διµερείς συνεργασίες και
συµφωνίες που κρίνονται ακόµη πιο απαραίτητες όσο µένει πίσω
το ζήτηµα της κοινής άµυνας και ασφάλειας.
Θα θέλαµε, λοιπόν, κύριε Υπουργέ, να έχουµε γνώση της κυβερνητικής πολιτικής, της κυβερνητικής άποψης, αν έχει µελετηθεί και τεκµηριωθεί από την Κυβέρνηση, κατ’ αρχάς, η άµεση
και η στρατιωτική ωφέλεια για την Ελλάδα και την Ευρώπη από
την επίτευξη αυτής της κοινής άµυνας και ασφάλειας κι εάν συζητηθεί στα κυβερνητικά όργανα, πέρα από αυτά που έχουν ανακοινωθεί, η ανάγκη να θέσετε άµεσα και επιτακτικά το ζήτηµα
στα θεσµικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βεβαίως αυτό θα
πρέπει να αποτελέσει αντικείµενο αποφάσεων και άλλων κυβερνήσεων και κυρίως συλλογικών αποφάσεων των θεσµικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κι εµείς ευχαριστούµε, κύριε Κεγκέρογλου.
θα απαντήσει ο Υπουργός Εθνικής Άµυνας κ. Νικόλαος Παναγιωτόπουλος.
Κύριε Υπουργέ, καλησπέρα σας, καλή εβδοµάδα, έχετε τρία
λεπτά για το ξεκίνηµά σας. Αν θέλετε ελάτε στο Βήµα, αρκεί να
τηρήσετε τον χρόνο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Το µόνο σίγουρο είναι ότι δεν θα µπορέσω να τηρήσω τον
χρόνο στο έπακρον, αλλά δεν θα κάνω µεγάλη κατάχρηση…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Από την ώρα που σας
είδα το πίστευα αυτό.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας): …διότι η ερώτηση έχει τέτοια σηµασία και τέτοιο µέγεθος
που το να αναλύσεις την κοινή πολιτική άµυνας και ασφάλειας
ένα τρίλεπτο ασφαλώς είναι µια άσκηση που δεν βγαίνει. Θα
προσπαθήσουµε, όµως, να πούµε κάποια βασικά σε αυτή την
πάρα πολύ ενδιαφέρουσα και κρίσιµη -λόγω της κρισιµότητας
της συγκυρίας- ερώτηση του συναδέλφου.
Άρα η πρώτη διαπίστωση που έχω να κάνω είναι ότι από τον
περιορισµένο χρόνο που έχουµε στη διάθεσή µας κατά την παρούσα διαδικασία κοινοβουλευτικού ελέγχου είναι πολύ δύσκολο, αν όχι αδύνατο, να παρασχεθούν όλες οι κρίσιµες και
απαραίτητες πληροφορίες, δεδοµένου ότι και κάποιες απ’ αυτές
-αρκετές- δεν είναι αποδεσµεύσιµες λόγω απορρήτου. Ίσως θα
µπορούσαµε να κάνουµε αυτή τη συζήτηση σε µία συνεδρίαση
της Επιτροπής Εξωτερικών και Άµυνας στην οποία µετέχετε,
κύριε συνάδελφε, ώστε να αναπτυχθούν και οι απόψεις όλων των
κοµµάτων, όλων των πολιτικών δυνάµεων γι’ αυτό το θέµα.
Η άλλη διαπίστωση είναι ότι εφόσον λαµβάνουν χώρα ώρα µε
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την ώρα οι πολεµικές επιχειρήσεις στην Ουκρανία, καταλαβαίνετε ότι οι καταστάσεις είναι ρευστές και ευµετάβλητες. Άρα οι
όποιες αποφάσεις λαµβάνονται είναι προσαρµοσµένες στην κατάσταση και στις εξελίξεις που επικρατούν στο πεδίο. Σε κάθε
περίπτωση, όµως, σε στρατηγικό επίπεδο κάποια δεδοµένα υφίστανται.
Άρα ως προς την ουσία έχουµε πει και όλοι καταλαβαίνουµε
πλέον ότι η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία αλλάζει τον κόσµο.
Η συγκεκριµένη ενέργεια δεν έφερε απλά και µόνο τον πόλεµο
στην Ευρώπη του 21ου αιώνα. Αποτελεί ασφαλώς κατάφωρη παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου και της διεθνούς νοµιµότητας.
Αποτελεί ένα πολύ κρίσιµο καίριο πλήγµα στην υφιστάµενη αρχιτεκτονική ασφαλείας του ευρωπαϊκού χώρου. Άρα σαφώς η Ελλάδα επηρεάζεται από τη µεγάλη γεωπολιτική αστάθεια που έχει
προκληθεί από αυτή την εισβολή και ασφαλώς είναι ορατός ο
κίνδυνος περαιτέρω κλιµάκωσης αυτής της αστάθειας ή ακόµα
και εξάπλωσης της κρίσης στην ευρύτερη περιοχή.
Την ίδια στιγµή ασφαλώς και µας απασχολούν οι δυσµενείς οικονοµικές επιπτώσεις που αναπόφευκτα θα επέλθουν λόγω του
πολέµου. Είναι ήδη ορατές στην τεράστια αύξηση των τιµών
στην ενέργεια, στις αυξήσεις τιµών στο φυσικό αέριο και στο πετρέλαιο. Είναι και ο Υπουργός Ενέργειας και Περιβάλλοντος εδώ
και παρακολουθεί και είµαι σίγουρος ότι ανησυχεί. Και ασφαλώς
το κόστος αυτό το αναπόφευκτο, το οικονοµικό, εξαιτίας των κυρώσεων είναι ένα κόστος που επηρεάζει και την πατρίδα µας,
δεν επηρεάζει µόνο τη Ρωσία κατά της οποίας έχουν επιβληθεί
βαρύτατες οικονοµικές κυρώσεις, αλλά επηρεάζει και όλη την
Ευρώπη.
Εδώ, όµως, θεωρούµε ότι έπρεπε η χώρα να λάβει µια καθαρή
θέση διότι έχουµε να κάνουµε µε πολεµική ενέργεια, εχθρική
ενέργεια, εισβολή σε µια ευρωπαϊκή χώρα στον εικοστό πρώτο
αιώνα. Δεν έχουν υπάρξει περιθώρια βολικών υπολογισµών µε
βάση τα καλά και συµφέροντα και η θέση νοµίζω που εξέπεµψε
η ελληνική Κυβέρνηση κυρίως και πρωτίστως δια του Πρωθυπουργού ήταν καθαρή και ήταν η σωστή θέση.
Όσον αφορά την κοινή πολιτική άµυνας και ασφάλειας, ας δεχθούµε όλοι ότι ο πόλεµος στην Ουκρανία λειτούργησε και ως
αφύπνιση για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εποµένως, δεν είναι στο
περιθώριο η κοινή πολιτική άµυνας και ασφάλειας. Αντίθετα έρχεται στο προσκήνιο και η Ευρώπη καλείται πλέον να σχεδιάσει
και να υλοποιήσει µε όρους, θα έλεγα, επείγοντος, αν όχι κατεπείγοντος, την κοινή πολιτική ασφάλειας και άµυνάς της.
Στο πλαίσιο αυτό η χώρα µας συνεχίζει και συµµετέχει ενεργά
στις διαδικασίες για την ενίσχυση της κοινής πολιτικής άµυνας
και ασφάλειας µε γνώµονα και σκοπό την επίτευξη ουσιαστικής
στρατηγικής αυτονοµίας της Ένωσης, που µπορεί πλέον ή θα
µπορεί να λειτουργεί από εδώ και στο εξής ως αξιόπιστος διεθνής παράγοντας ασφαλείας.
Υπάρχει η στρατηγική πυξίδα που είναι σε τελικό στάδιο επεξεργασίας όσον αφορά την καταγραφή σε ένα ενιαίο κείµενο του
ευρύτερου περιβάλλοντος ασφαλείας, αλλά και όλων των απειλών ασφαλείας που αντιµετωπίζουν όλα τα κράτη-µέλη. Άρα, το
κάθε κράτος-µέλος έχει το δικό του περιβάλλον ασφαλείας, τις
δικές του προκλήσεις ενδεχοµένως και απειλές. Όλες καταγράφονται στο κείµενο της στρατηγικής πυξίδας και ο νοών νοείτω.
Η Ελλάδα δια του Πρωθυπουργού και στον βαθµό τον ανάλογο και δια δικών µου δηλώσεων ή παρεµβάσεων στη διυπουργική της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε πάρα πολλές περιπτώσεις
έχουµε υποστηρίξει τη στρατηγική αυτονοµίας της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, γιατί η Ελλάδα ήταν και παραµένει πάντα πρωτοπόρος
για την Ευρώπη της άµυνας. Έχουµε υποστηρίξει ως χώρα ένθερµα όλες τις αµυντικές πρωτοβουλίες που αναλαµβάνονται σε
ευρωπαϊκό επίπεδο.
Η χώρα µας εξαρχής έχει συµµετάσχει στις προπαρασκευαστικές διαδικασίες θεσµοθέτησης της µόνιµης διαρθρωµένης συνεργασίας, όπως είπα, της PESCO µε σκοπό να ενταχθεί σε έναν
πυρήνα πρωτοπόρων κρατών-µελών, τα οποία θα συνεργάζονται
για την προώθηση του ρόλου τους σε έναν τοµέα της ασφάλειας
και της άµυνας.
Η PESCO είναι σηµαντικό βήµα προς την ενίσχυση της κοινής
αµυντικής µας πολιτικής. Στο πλαίσιο αυτό η Ελλάδα έχει πετύχει
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να συµπεριληφθούν στον κατάλογο PESCO έξι δικά της προγράµµατα που αφορούν στη θαλάσσια επιτήρηση και κυβερνοάµυνα, εκπαίδευση στον τοµέα πληροφοριών και οπτικής κατάρτισης, καθώς και στην ανάπτυξη τη µελλοντική του ευρωπαϊκού
άρµατος µάχης.
Ταυτόχρονα, συµµετέχει ως µέλος σε άλλα δώδεκα προγράµµατα άλλων κρατών-µελών και σε άλλα δεκαπέντε µε καθεστώς
παρατηρητή. Άρα, είναι ενεργή και πραγµατικά πρωτεύουσα -θα
έλεγα- ως προς τη συµβολή της η συµµετοχή της χώρας στα
προγράµµατα PESCO.
Είναι γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση κρατά το κλειδί του
προϋπολογισµού των χωρών όσον αφορά τις δαπάνες της άµυνας. Είναι γεγονός ότι πλέον αναγνωρίζεται ότι έχουµε αναγκαστεί να ξοδεύουµε για την άµυνά µας, προκειµένου να προστατεύουµε και να υπερασπιζόµαστε τα σύνορα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Και αυτό θεωρώ ότι αναγνωρίζεται πλέον και λόγω της
κρίσης που έχει ξεσπάσει µε τον πόλεµο στην Ουκρανία. Αντιλαµβάνεται όλη η Ευρωπαϊκή Ένωση, όλα τα κράτη-µέλη ότι πρέπει να δαπανήσουν περισσότερα για τη συλλογική άµυνα της
Ευρώπης και πλέον αυτή η θέση ότι δαπανούµε, έχουµε αναγκαστεί να δαπανούµε πολλά, αλλά πρέπει να συνεχίσουµε να δαπανούµε και ίσως κάποια κράτη-µέλη να δαπανήσουν περισσότερο αποτελεί πλέον την κύρια θέση των περισσότερων κρατών-µελών. Αρχίζει να αναπτύσσεται µια συζήτηση στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε επίπεδο ηγετών αναπροσαρµογής ή µάλλον χαλάρωσης των αυστηρών δηµοσιονοµικών
προϋπολογισµών των κρατών-µελών, προκειµένου να εξαιρεθούν από αυτούς τους προϋπολογισµούς, από τα αυστηρά κριτήρια υπολογισµού, από την αυστηρή δηµοσιονοµική πειθαρχία
δαπάνες για την άµυνα.
Όπως καταλαβαίνετε, δεν θα είναι µια εύκολη συζήτηση και
δεν θα είναι όλοι σύµφωνοι. Όµως, το γεγονός ότι σήµερα υπάρχει στο τραπέζι αυτή η συζήτηση, νοµίζω ότι καταδεικνύει πως η
Ευρώπη αρχίζει να αντιλαµβάνεται ότι πρέπει να βρει τρόπους
να δαπανά περισσότερα για την άµυνά της.
Και για να αφήσω και κάτι για τη δευτερολογία -κι ευχαριστώ
για την ανοχή, κύριε Πρόεδρε, αλλά, όπως καταλαβαίνετε, το
θέµα που θέτει ο συνάδελφος είναι τεράστιο-, χαρακτηριστικό
σηµείο αυτής της αλλαγής στάσης είναι ότι αρκετά κράτη - µέλη
-µε πρώτη και καλύτερη τη Γερµανία, η οποία µέχρι τώρα εξέφραζε συγκεκριµένες αντιρρήσεις, όσον αφορά τις δαπάνες για
την άµυνα- έχουν κάνει µία πολύ εντυπωσιακή στροφή και δηλώνουν πλέον την πρόθεσή τους να αυξήσουν κατά πολύ ή, εν πάση
περιπτώσει, να αυξήσουν τους αµυντικούς τους προϋπολογισµούς.
Οι εξελίξεις στην Ουκρανία αναδεικνύουν πλέον επιτακτικά την
ανάγκη για ουσιαστική ευρωπαϊκή στρατηγική αυτονοµία, όσον
αφορά τη λήψη αποφάσεων, τις επιλογές, αλλά και τη δράση.
Ως Ευρωπαίοι, ως ευρωπαϊκά κράτη πρέπει να αναλάβουµε µεγαλύτερη ευθύνη για την ασφάλειά µας. Πρέπει να συνυπάρξουµε σε αυτό µε το ΝΑΤΟ, διότι η στρατηγικά αυτόνοµη Ευρωπαϊκή Ένωση µπορεί να λειτουργεί όχι ανταγωνιστικά, αλλά συµπληρωµατικά προς το ΝΑΤΟ και τις ανάγκες που το ΝΑΤΟ ως
αµυντική συµµαχία, µε την πλειονότητα των ευρωπαϊκών κρατών
ως συµµετέχοντα κράτη - µέλη, καλύπτει.
Όµως, από εκεί και πέρα, η στρατηγική αυτονοµία της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ένα άλλο πράγµα και εκτιµούµε ότι τώρα,
περισσότερο από ποτέ, είναι η ώρα να αναλάβουµε δράση και
σε αυτή την κατεύθυνση θα κινηθούµε, γιατί αυτό που συµβαίνει
στην Ουκρανία δεν είναι µόνο ένας πόλεµος. Είναι µία απειλή,
όπως σας είπα, στο σύστηµα και στην αρχιτεκτονική της ασφάλειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ευρώπη τώρα πρέπει να αντιδράσει για να αποδείξει ότι εκτός από τεράστια, παγκόσµιας
εµβέλειας, οικονοµική δύναµη, αποτελεί πλέον και υπολογίσιµη
-µε ό,τι αυτό συνεπάγεται- γεωπολιτική δυναµική.
Και για να είσαι γεωπολιτική πολιτική δύναµη σήµερα, πρέπει
να είσαι σε θέση να προβάλλεις, όπου και όταν απαιτείται, την
ανάλογη ισχύ. Και η ισχύς -πολύ φοβούµαι ότι αυτό είναι αναπόφευκτο- αποδεικνύεται µέσα από την άµυνα που διασφαλίζεται
από την κοινή πολιτική άµυνας και ασφάλειας. Η συζήτηση που
τώρα ξεκίνησε, εντείνεται και θεωρώ ότι τώρα πλέον θα οδηγήσει
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και σε συγκεκριµένα αποτελέσµατα.
Ευχαριστώ. Θα αφήσω και κάτι για τη δευτερολογία µου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ευχαριστούµε πολύ,
κύριε Υπουργέ. Άλλωστε εσείς και ο κ. Σκρέκας είστε στην πρώτη
γραµµή επικαιρότητας.
Κύριε Κεγκέρογλου, έχετε τρία λεπτά για τη δευτερολογία
σας.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Ένα είναι σίγουρο, στο οποίο
συµφωνούν στις διαπιστώσεις βεβαίως και στην ανάγκη οι περισσότερες κυβερνήσεις και οι περισσότερες πολιτικές δυνάµεις,
πολιτικές οικογένειες της Ευρώπης, ότι η ενίσχυση της αυτονοµίας, η επίτευξη της αυτονοµίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης προϋποθέτει και στο οικονοµικό επίπεδο, αλλά και στο επίπεδο της
άµυνας και της ασφάλειας, την επίτευξη των στρατηγικών που
έχουν χαραχθεί.
Με τον πόλεµο σε εξέλιξη, αναδείχθηκαν τρεις τοµείς, στους
οποίους πρέπει να δοθεί ιδιαίτερο βάρος. Βεβαίως, είναι η ενέργεια που αποτελεί και αντικείµενο αντιπαραθέσεων Ευρωπαϊκής
Ένωσης και Ρωσίας, αλλά και Ρωσίας - Αµερικής -είναι τρίγωνο
αντιπαράθεσης-, είναι η στρατηγική και το θέµα που έχει να κάνει
µε τη διατροφική ασφάλεια και βέβαια το ζήτηµα της κοινής άµυνας και ασφάλειας που συζητάµε.
Σηµειώνω και εγώ στην ερώτηση ότι η αύξηση των προϋπολογισµών που αποφάσισαν πολλές χώρες, µε πρώτη τη Γερµανία,
µπορεί να είναι θετική, αν ενταχθεί στην ευρωπαϊκή στρατηγική.
Το ποσοτικό από µόνο του της κάθε χώρας ξεχωριστά δεν σηµαίνει εκ των πραγµάτων ότι είναι και θετικό για την κοινή ευρωπαϊκή άµυνα και ασφάλεια.
Άρα λοιπόν, από τη στιγµή που πάρθηκαν τέτοιες αποφάσεις,
πρέπει να γίνει ένα µεγάλο βήµα στην πολιτική που έχει χαραχθεί, σηµεία της οποίας πολύ σωστά αναλύσατε, και να περάσουµε στην επόµενη φάση της κοινής άµυνας και ασφάλειας.
Εάν αυτό δεν επιτευχθεί, ούτε η αυτονοµία της Ευρωπαϊκής
Ένωσης σε οικονοµικό επίπεδο, στην ενέργεια, αλλά ούτε και οι
δευτερεύουσες αντιθέσεις που υπάρχουν και σε σχέση µε τις
Ηνωµένες Πολιτείες -διότι η κυρίαρχη αντίθεση είναι άλλη-, θα
βρουν σωστό δρόµο επίλυσης µέσα από µία συνεργασία.
Εποµένως, θεωρώ ότι έχουµε πολύ δουλειά ακόµα και ότι είναι
κρίσιµο εκτός από την ενηµέρωση την οποία ζητήσαµε -και την
οποία είχε σήµερα την πρωτοβουλία ο Πρωθυπουργός να κάνει
τηλεφωνικά στους πολιτικούς Αρχηγούς για τη συνάντηση µε τον
κ. Ερντογάν- για το σηµαντικό αυτό ζήτηµα της στρατηγικής για
την κοινή άµυνα και ασφάλεια, να γίνει µια συζήτηση τουλάχιστον
σε κοινοβουλευτικό επίπεδο, κάτι που είπατε. Πραγµατικά θα
είναι µία πολύ καλή συζήτηση και θα βοηθήσει πολύ τα πράγµατα. Όµως, πιστεύω ότι και στο ανώτερο πολιτικό επίπεδο της
χώρας µας τούτη την ώρα πρέπει να επιτευχθεί ένας κοινός
τόπος για την ευρωπαϊκή στρατηγική, την οποία εµείς θα πρέπει
να επιδιώξουµε µε τέσσερις διαφορετικούς τρόπους: Η Κυβέρνηση στο Συµβούλιο Κορυφής, οι Ευρωβουλευτές µας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, οι πολιτικές δυνάµεις µέσα από τις
πολιτικές οικογένειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τέλος όλοι
µαζί ως χώρα, αλλά και άλλες χώρες που έχουν αντίστοιχες προτεραιότητες, θα πρέπει να το θέσουµε στα ευρωπαϊκά όργανα.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Και εµείς ευχαριστούµε, κύριε Κεγκέρογλου.
Ορίστε, κύριε Παναγιωτόπουλε, έχετε τον λόγο για τρία λεπτά
για τη δευτερολογία σας.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας): Θα µου επιτρέψετε, κύριε Πρόεδρε και κύριε συνάδελφε,
µερικά συµπληρωµατικά σχόλια πάνω στα µεγάλα αυτά ζητήµατα…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κανένα πρόβληµα,
κύριε Υπουργέ, αλλά θα σας παρακαλούσα να έρθετε στο Βήµα
χωρίς τη µάσκα. Ή θα µιλήσετε από εκεί µε µάσκα ή θα έρθετε
στο Βήµα χωρίς τη µάσκα.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας): Εντάξει, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Σταµάτησα και τον
χρόνο για να είµαι δίκαιος.
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ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας): Κάποτε κάποιοι είπαν, πάλι σε µια πολεµική αναµέτρηση,
ότι εσείς έχετε τα ρολόγια, αλλά εµείς έχουµε τον χρόνο και τον
εκµεταλλευόµαστε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Καλό!
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας): Συµπληρώνω, λοιπόν, ότι εκτός από τα εργαλεία της µόνιµης διαρθρωµένης συνεργασίας που ανέπτυξα και η οποία
αναπτύσσεται κυρίως στο πεδίο της διευρωπαϊκής συνεργασίας
κρατών µελών στον τοµέα περισσότερο της βιοµηχανικής συνεργασίας στον αµυντικό τοµέα και στο επίπεδο της εκπόνησης
στρατηγικής πυξίδας που είναι, αν θέλετε, η Λευκή Βίβλος της
ευρωπαϊκής ασφάλειας -είναι το κείµενο που θα καταγράφει
όλες τις υπαρκτές προκλήσεις και απειλές ασφαλείας για όλα τα
κράτη µέλη-, υπάρχουν και κάποια άλλα εργαλεία τα οποία εκπληρώνουν τον δικό τους ρόλο στον τοµέα της ευρωπαϊκής άµυνας. Είναι το πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράµµατος βιοµηχανικής ανάπτυξης του τοµέα της άµυνας, το λεγόµενο EDIDP,
όπου και εκεί η χώρα µας µε πλεονέκτηµα την τεχνογνωσία και
τις υπάρχουσες υποδοµές της έχει προτείνει προγράµµατα µε
γνώµονα την προστασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των πολιτών της, καθώς και για την ενίσχυση των εθνικών δυνατοτήτων
σε καίριους τοµείς έναντι συµβατικών και µη απειλών.
Η Ελλάδα έχει επιτύχει τη χρηµατοδότηση τεσσάρων προγραµµάτων κατά τον πρώτο κύκλο του EDIDP µέχρι το 2019 και
τη χρηµατοδότηση ενός άλλου προγράµµατος κατά τον δεύτερο
κύκλο του 2020 ως συντονίστρια χώρα. Επίσης, η χώρα συµµετέχει ενεργά στο Ευρωπαϊκό Ταµείο Άµυνας, στο EDF, δηλαδή
στον διάδοχο µηχανισµό του EDIDP ήδη από τη φάση των διαπραγµατεύσεων για τη θέσπιση του αντίστοιχου ευρωπαϊκού κανονισµού, όσο και κατά την εκπόνηση των προγραµµάτων εργασίας. Με αυτόν τον τρόπο η Ελλάδα, όπως και άλλες χώρες, θα
επιχειρήσει να αξιοποιήσει τις χρηµατοδοτικές δυνατότητες του
ταµείου στη νέα προγραµµατική περίοδο, καθώς και να δηµιουργήσει ευκαιρίες για µακροπρόθεσµα οφέλη για ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, όπως βέβαια και για επιχειρήσεις της εγχώριας
αµυντικής βιοµηχανίας.
Όσον αφορά το πρόγραµµα εργασίας το 2021, το ΥΠΕΘΑ, δηλαδή το Υπουργείο, έχει υποστηρίξει είκοσι τέσσερα προγράµµατα, δεκατρία στον τοµέα της έρευνας και έντεκα στον τοµέα
της ανάπτυξης. Πολλά από αυτά αφορούσαν προτάσεις πολυετούς ανάπτυξης κάποιου συστήµατος, όπως για τις τεχνολογίες
του ευρωπαϊκού ελικοπτέρου επόµενης γενιάς, αλλά και για το
περίφηµο πρόγραµµα της ευρωπαϊκής κορβέτας, στο οποίο η
Ελλάδα θέλει να είναι συµπαραγωγός χώρα.
Για το πρόγραµµα εργασιών του 2022, η χώρα µας συντονίζει
την ενότητα που αφορά στη δηµιουργία αεροµεταφερόµενου
κέντρου διοίκησης και ελέγχου ειδικών δυνάµεων, ενώ συµµετέχει και σε προετοιµασία ενοτήτων άλλων προγραµµάτων, όπως
το µεσαίο µεταγωγικό αεροσκάφος για το µέλλον.
Άρα, αυτά είναι χρήσιµα εργαλεία. Ασφαλώς, το απαύγασµα,
αν θέλετε, της µίας ανανεωµένης και επικαιροποιηµένης κοινής
πολιτικής για την ασφάλεια και άµυνα είναι ο περίφηµος «Ευρωστρατός». Εκεί, ασφαλώς και υπάρχουν πολλά βήµατα που πρέπει να γίνουν. Όµως και εδώ ξέρετε πολύ καλά τις συζητήσεις
που είχε ο Πρωθυπουργός µε τον Πρόεδρο Μακρόν. Στο πλαίσιο
της σύναψης συµφωνίας στρατηγικής συνεργασίας στον τοµέα
της άµυνας µε τη Γαλλία έχει υποστηρίξει την ανάγκη δηµιουργίας του Ευρωστρατού και οι αποστολές οι διεθνείς στις οποίες
κατά καιρούς έχει συµµετάσχει ή έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον να
συµµετάσχει η Ελλάδα υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
θα µπορούσαν να αποτελέσουν το πρόπλασµα του Ευρωστρατού είτε ως ευρωπαϊκή στρατιωτική δύναµη ταχείας επέµβασης,
είτε ως οτιδήποτε άλλο. Πάντως, νοµίζω ότι η παρούσα συγκυρία
καταδεικνύει την ανάγκη και προς αυτήν την κατεύθυνση η Ευρώπη να σηµειώσει γρήγορη πρόοδο.
Τέλος, επαναλαµβάνω για τη στρατηγική πυξίδα µε ορίζοντα
έως το 2030 ότι µπορεί η στρατηγική πυξίδα να αποτελέσει το
µέσο για τη δηµιουργία κοινής στρατηγικής κουλτούρας, αν λάβουµε υπ’ όψιν τις προκλήσεις ασφαλείας και τις απειλές που αντιµετωπίζουν όλα τα κράτη - µέλη. Προς τον σκοπό αυτό, αλλά
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και µε την αφορµή του πολέµου στην Ουκρανία, η Κυβέρνηση
έχει επεξεργαστεί στα δύο ΚΥΣΕΑ που έλαβαν χώρα 22 και 24
Φεβρουαρίου, εκτός από το ευρύ πλέγµα ζητηµάτων της πολύ
δύσκολης καθηµερινότητας που απασχόλησε ενεργειακά ή για
την προστασία της οµογένειας που ζει στις περιοχές της Οδησσού και της Μαριούπολης που πλήττονται, την στρατηγική και
τις κινήσεις που πρέπει να ακολουθήσουµε ως χώρα αλλά και ως
κράτος - µέλος των συµµαχιών στις οποίες ανήκουµε, δηλαδή
του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί όταν ενήργησε η
Ελλάδα και στο πλαίσιο αντιµετώπισης της ουκρανικής κρίσης,
δεν ενήργησε αυτόνοµα ως Ελλάδα, αλλά ως κράτος - µέλος των
συµµαχιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ. Ως τέτοια
ενήργησε. Συζητήσαµε και όλα όσα πρέπει να κάνουµε αναφορικά µε την κοινή άµυνα και ασφάλεια.
Τελικό ζητούµενο είναι η προσπάθεια -αναγκαία πλέον- η Ευρώπη να αυτονοµηθεί στο επίπεδο της ασφάλειας. Αυτά τα γεγονότα που λαµβάνουν χώρα αυτές τις µέρες καταδεικνύουν
πόσο επίκαιρο και πόσο επιβεβληµένο είναι να γίνει αυτό, αλλά
και η Ευρώπη, όπως σας είπα, να γίνει και η γεωπολιτική δύναµη
εκείνη που να µπορεί να προβάλλει την ισχύ της όπου και όποτε
χρειάζεται, αλλά κυρίως σε περιπτώσεις κρίσεων στο κατώφλι
της Ευρώπης, όπως αυτή που συµβαίνει αυτή τη στιγµή στην Ουκρανία.
Τελικά, όλο αυτό πρέπει να γίνει προς τη διασφάλιση περισσότερης ασφάλειας, περισσότερης σιγουριάς, ασφαλώς και ειρήνης και ευηµερίας των πολιτών των κρατών-µελών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτός είναι ο σκοπός της κοινής πολιτικής
άµυνας και ασφάλειας, η Ευρώπη να χειραφετηθεί, να αυτονοµηθεί, να αφυπνιστεί από αυτά που συµβαίνουν και τελικά να
µπορέσει να φροντίσει τους πολίτες της, αλλά και να είναι σε
παγκόσµια εµβέλεια πάροχος ασφάλειας και σταθερότητας. Νοµίζω ότι αν δεν συµβεί αυτό τώρα, πραγµατικά αν δεν λειτουργήσει ως σηµείο αφύπνισης σε αυτή την πολύ δυσάρεστη
κατάσταση ο πόλεµος σε ευρωπαϊκό έδαφος, νοµίζω ότι αυτό
δεν θα γίνει ποτέ.
Τώρα όµως είναι η ώρα -και οι ενδείξεις δείχνουν ότι κινείται η
Ευρώπη προς αυτή την κατεύθυνση και νοµίζω ότι στους επόµενους µήνες το αµέσως επόµενο διάστηµα θα έχει πολύ ενδιαφέρον- για τις πρωτοβουλίες πλέον προς την τελική κατεύθυνση
στρατηγικής αυτονοµίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Είναι µία συζήτηση -και κλείνω εδώ πέρα, κύριε Πρόεδρε, και
ευχαριστώ για την ανοχή- που πρέπει κι εµείς να αναπτύξουµε
και στο υψηλότατο δυνατό επίπεδο αλλά και στο επίπεδο της ειδικής προς τούτα τα θέµατα Επιτροπής Εξωτερικών και Άµυνας.
Ευχαριστώ πάλι, συνάδελφε, για την πρωτοβουλία σας να δώσετε ένα σήµα αφύπνισης και σε εµάς να έρθουµε και να συζητήσουµε αυτά τα οποία άλλωστε είναι χρησιµότατης σηµασίας
για την ασφάλεια της χώρας µας.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Και εµείς ευχαριστούµε, κύριε Υπουργέ. Καλή συνέχεια.
Συνεχίζουµε µε την έβδοµη µε αριθµό 495/4-3-2022 επίκαιρη
ερώτηση δεύτερου κύκλου του Βουλευτή Ηρακλείου του Κινήµατος Αλλαγής κ. Βασιλείου Κεγκέρογλου προς τον Υπουργό
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, µε θέµα: «Επιβεβληµένη η αύξηση
των διατιθέµενων κονδυλίων του προγράµµατος «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» στην Περιφέρεια Κρήτης».
Κύριε Κεγκέρογλου, έχετε δύο λεπτά για την πρωτολογία σας.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, ο τοµέας της ενέργειας αναδείχθηκε ο κρισιµότερος µετά την εθνική άµυνα και ασφάλεια ή, αν θέλετε, το αντικείµενο των αντιπαραθέσεων ανάµεσα στα µεγάλα συµφέροντα
-εντός και εκτός εισαγωγικών- γεωπολιτικά, γεωστρατηγικά,
αλλά και εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η επίκαιρη συζήτηση θα ήταν σήµερα να πούµε για τα µέτρα
που πρέπει να πάρει η Κυβέρνηση για να αντιµετωπίσουµε τις
συνεχείς ανατιµήσεις που έχουµε και στην ηλεκτρική ενέργεια
και στο πετρέλαιο και σε άλλες µορφές ενέργειας. Ήδη σήµερα
έχουµε πάλι νέα ανατίµηση στη χονδρική του ηλεκτρικού.
Θεωρώ, όµως, πάρα πολύ κρίσιµο να δούµε και την άλλη
πλευρά της εξοικονόµησης της ενέργειας, η οποία βέβαια µε
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πολλούς τρόπους και κυρίως µέσα από την αλλαγή της κουλτούρας µπορεί να συµβάλει και αυτή στην προσπάθεια που πρέπει
να κάνουµε. Το πρόγραµµα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ - ΑΥΤΟΝΟΜΩ» είναι
κρίσιµο και γι’ αυτόν τον λόγο, έναν λόγο παραπάνω, αναδεικνύεται η κρισιµότητά του.
Έχουµε, όµως, κάποιες ενστάσεις, κύριε Υπουργέ. Σας είχα
καταθέσει για το προηγούµενο πρόγραµµα στοιχεία για το τι συνέβαινε σχετικά µε την Κρήτη. Μου είχατε υποσχεθεί ότι θα διορθωθούν τα πράγµατα µε το νέο πρόγραµµα.
Δυστυχώς επαναλαµβάνεται το ίδιο. Επαναλαµβάνεται κατ’
αρχάς µε την κατανοµή. Θα σας καταθέσω τα στοιχεία σε έγγραφο, αλλά θα τα αναπτύξω πρώτα. Έχουµε ένα πρόγραµµα
632 εκατοµµυρίων το οποίο κατανέµεται ανά περιφέρεια, προκειµένου µε τις αιτήσεις που θα υποβληθούν να δούµε την υλοποίηση αυτών των προγραµµάτων όσον αφορά ένα σηµαντικό
µέρος τουλάχιστον των αιτήσεων που θα υποβληθούν.
Δείτε όµως τι ισχύει. Είναι αποκαλυπτικότατα τα στοιχεία και
είναι θα έλεγα εξόφθαλµη και πολύ µεγάλη η αδικία που γίνεται
για την Κρήτη. Έχουµε είκοσι επτά εκατοµµύρια διακόσιες χιλιάδες καταλύµατα στην Κρήτη, µε πληθυσµό εξακόσιες τριάντα
τέσσερις χιλιάδες. Αντιστοιχούν σε κάθε Κρητικό 42,8 ευρώ. Αντίστοιχα για τον κάτοικο του νοτίου Αιγαίου αντιστοιχεί στον καθέναν 92 ευρώ, στον κάτοικο της Θεσσαλίας 88 ευρώ, στον
κάτοικο της δυτικής Ελλάδας 60 ευρώ. Ο µέσος όρος για τη
χώρα είναι 57 ευρώ.
Πρέπει άµεσα να γίνει διόρθωση µε αύξηση του προϋπολογισµού για την Κρήτη. Για να έρθουµε στο ίδιο επίπεδο µε τη δυτική Ελλάδα, παραδείγµατος χάριν, που είναι το χαµηλότερο ή
µε τον µέσο όρο της χώρας πρέπει να αυξηθεί άµεσα ο προϋπολογισµός τουλάχιστον κατά 10 εκατοµµύρια. Για να έρθει ο Κρητικός στην ίδια µοίρα µε τον κάτοικο του νοτίου Αιγαίου θα
πρέπει να αυξηθεί κατά 30 εκατοµµύρια και µε τον Θεσσαλό
κατά 28,5 εκατοµµύρια. Δεν γίνεται να συµβαίνει αυτό συνεχώς
µε την Κρήτη.
Και, βέβαια, θα σας πω ότι σε σχέση µε την Κρήτη και το νότιο
Αιγαίο οι αιτήσεις οι οποίες καλύφθηκαν ήταν το 29,27%. Κατατέθηκαν τέσσερις χιλιάδες τετρακόσιες εξήντα οκτώ αιτήσεις
στην Κρήτη -µιλώ για το προηγούµενο πρόγραµµα- και ικανοποιήθηκαν χίλιες τριακόσιες οκτώ, ενώ στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου κατατέθηκαν χίλιες εννιακόσιες τρεις και ικανοποιήθηκαν
χίλιες διακόσιες έντεκα, ποσοστό 63%.
Έχουµε, εποµένως, πάρα πολλούς λόγους να διαµαρτυρόµαστε και να ζητάµε διόρθωση των πραγµάτων και, ένα παραπάνω,
που µας υποσχεθήκατε και εσείς και ο κ. Γεωργιάδης ότι στις
σεισµόπληκτες περιοχές θα µπει 5% παραπάνω. Ούτε αυτό
µπήκε. Καµµία προτεραιότητα δεν µπήκε. Ανακατασκευάζουν οι
άνθρωποι τα σπίτια τους και δεν έχει µπει αυτή η προτεραιότητα
ούτως ώστε να συνδυαστούν τα προγράµµατα µε τις χαµηλές
αποζηµιώσεις που δίνει το Υπουργείο Οικονοµικών.
Θα ήθελα, κύριε Υπουργέ, να σκύψετε στο πρόβληµα και να
δώσετε λύση αίροντας την αδικία, η οποία είναι καταφανώς µεγάλη, εξόφθαλµη.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ευχαριστούµε, κύριε
Κεγκέρογλου.
Θα απαντήσει ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ.
Κωνσταντίνος Σκρέκας.
Κύριε Σκρέκα, καλησπέρα σας και καλή εβδοµάδα. Έχετε τρία
λεπτά.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ (Υπουργός Περιβάλλοντος και
Ενέργειας): Σας ευχαριστώ πολύ.
Κατ’ αρχάς να πω δυο πράγµατα για το νέο «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ»,
κυρίες και κύριοι συνάδελφοι.
Πρώτον, το νέο αυτό πρόγραµµα θα καταλήξει να είναι το µεγαλύτερο «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» από πλευράς αιτήσεων για ενεργειακή αναβάθµιση σπιτιών από όλα που µέχρι τώρα έχουν ανακοινωθεί. Ήδη έχουν πλησιάσει τις ενενήντα χιλιάδες οι αιτήσεις
στο νέο «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ». Σχεδόν το 80% από αυτές έχει οριστικοποιηθεί και επίκειται βέβαια η οριστικοποίηση και των υπόλοιπων. Αύριο κλείνει η ηλεκτρονική πλατφόρµα, θα δοθεί όµως
χρόνος γι’ αυτούς που ήδη έχουν υποβάλει αιτήσεις, ώστε να
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µπορέσουν να ολοκληρώσουν την κατάθεση και την υποβολή
των δικαιολογητικών, γιατί υπάρχει µια χρονοκαθυστέρηση σε
ό,τι αφορά το buildingcert.gr, δηλαδή την ηλεκτρονική πλατφόρµα που διαχειρίζεται το ΚΑΠΕ, το Κέντρο Ανανεώσιµων
Πηγών Ενέργειας, για την έκδοση των πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης, των ΠΕΑ.
Άρα εκείνο το οποίο θέλω να πω είναι ότι στο νέο «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» έχουµε αλλάξει πολλά πράγµατα σε σχέση µε όλα τα
προηγούµενα. Έχει καταργηθεί η χρονική προτεραιότητα. Υπάρχουν κριτήρια αξιολόγησης ώστε να υπάρξει µία λίστα των αιτήσεων, η οποία θα έχει µια ιεράρχηση που θα προκύψει µε
διαφάνεια, µετά από την αντικειµενική αξιολόγηση των κριτηρίων.
Τα κριτήρια από τα οποία θα προκύψει η λίστα ιεράρχησης
έχουν να κάνουν µε το κόστος της εξοικονοµούµενης ενέργειας,
δηλαδή όποιο σπίτι µε λιγότερα χρήµατα εξοικονοµεί περισσότερη ενέργεια αυτό έχει µεγαλύτερη προτεραιότητα. Έχει επίσης να κάνει µε κοινωνικά κριτήρια. Δηλαδή παίρνουν περισσότερα µόρια οι οικογένειες που έχουν µέλος µε αναπηρία, οι
πολύτεκνες και οι µονογονεϊκές οικογένειες.
Όλα αυτά είναι κριτήρια που για πρώτη φορά έχουν υπεισέλθει
και βεβαίως θα υπάρχει µία λίστα, κύριε συνάδελφε, η οποία θα
έχει τους πρώτους πενήντα χιλιάδες που θα υπαχθούν και θα
µπορέσουν να ικανοποιήσουν και να προχωρήσουν άµεσα στην
επένδυσή τους και θα έχει και κάποιους επιλαχόντες.
Ο αρχικός προϋπολογισµός είναι για περίπου 630 εκατοµµύρια ευρώ κρατική επιδότηση και αυτό καλύπτει, σύµφωνα µε τις
εκτιµήσεις που έχουµε κάνει, περίπου πενήντα χιλιάδες υπαγωγές. Ήδη σας είπα ότι έχουµε υπαγωγές οι οποίες ξεπερνάνε τις
πενήντα χιλιάδες. Έχουµε ολοκληρωµένες υπαγωγές που έχουν
φτάσει τις εβδοµήντα χιλιάδες και έχουµε συνολικά ενενήντα χιλιάδες αιτήσεις, άρα µπορεί θεωρητικά να φτάσουµε στον
οριακό αριθµό των ενενήντα χιλιάδων οριστικοποιηµένων υποβολών αιτήσεων. Σε αυτή την περίπτωση, κύριε συνάδελφε, πρέπει να σας πούµε ότι εµείς θα αναζητήσουµε και θα βρούµε
αυτές τις πηγές, ώστε να αυξήσουµε τον προϋπολογισµό του
προγράµµατος και έτσι να µπορέσουν οι περισσότεροι, ακόµη
και όλοι -ει δυνατόν- οι επιλαχόντες να προχωρήσουν στην ενεργειακή αναβάθµιση του σπιτιού τους.
Σε αυτή την περίπτωση, όπως καταλαβαίνετε, ο στόχος µας
είναι όλοι όσοι µπορεί να έχουν κάνει µία αίτηση και θα προέρχονται από την Περιφέρεια της Κρήτης να µπορέσουν να αναβαθµίσουν ενεργειακά το σπίτι τους.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κι εµείς ευχαριστούµε, κύριε Υπουργέ, και για την τήρηση του χρόνου.
Ορίστε, κύριε Κεγκέρογλου, έχετε κι εσείς τρία λεπτά.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, δεν είναι έτσι τα πράγµατα. Αναφερθήκατε
στα κριτήρια, τα οποία τα έχουµε συζητήσει σε άλλη ερώτηση
που κατέθεσα, µε τα οποία θα γίνει η προτεραιοποίηση και η κατανοµή εντός της κάθε περιφέρειας, µε βάση τον προϋπολογισµό που προβλέπεται. Όµως εγώ σας µιλάω για κάτι άλλο και
θέλω σαφή εξήγηση. Η Κρήτη έχει πληθυσµό εξακόσιες τριάντα
τέσσερις χιλιάδες και βγάζετε κονδύλι 27 εκατοµµύρια. Το Νότιο
Αιγαίο έχει τριακόσιες εννιά χιλιάδες, λιγότερο από τον µισό πληθυσµό συγκριτικά µε την Κρήτη και έχει 28,6 εκατοµµύρια. Λέω:
µήπως είναι ο νησιώτικος χαρακτήρας; Για να πάµε, λοιπόν, και
σε άλλη περιφέρεια. Πάω στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.
Πόσο πληθυσµό έχει η Δυτική Ελλάδα; Έχει εξακόσιες εβδοµήντα εννέα χιλιάδες, περίπου το ίδιο δηλαδή µε την Κρήτη, και
αντί για 27 εκατοµµύρια που παίρνει η Κρήτη, παίρνει 40,9.
Να πάρει κι αυτή παραπάνω, αλλά κάτσε να καλύψουµε πρώτα
αυτό το έλλειµµα το οποίο υπάρχει για την Κρήτη. Με συγχωρείτε. Είναι κατάφωρη αδικία.
Και πήγα και στη Θεσσαλία. Κάνει λίγο κρύο παραπάνω στον
κάµπο, αλλά, µε συγχωρείτε, δεν δικαιολογείται αυτό το πράγµα.
Επτακόσιες δεκαπέντε χιλιάδες κατοίκους και παίρνει 63 εκατοµµύρια. Όχι, κύριε Υπουργέ. Αν πήγαινα και σε άλλες περιφέρειες,
το ίδιο θα ήταν. Η Κρήτη είναι η ριγµένη. Έχετε ρίξει την Κρήτη
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κατάφωρα.
Δεν µου αρέσει να αναφέροµαι στην Κρήτη σαν τον φτωχό
συγγενή, σε περιπτώσεις που είναι πολλές αλλά δευτερεύουσες.
Εδώ όµως είναι πάρα πολύ σηµαντικό το θέµα. Δεν είναι µόνο το
κρύο, είναι και η ζέστη. Η Κρήτη είναι το νοτιότερο σηµείο µε τις
υψηλότερες θερµοκρασίες. Νοµίζω ότι θα πρέπει να κάνετε διόρθωση.
Όταν θα βρείτε τα λεφτά, θα πάνε αναλογικά πάλι πάνω στους
ίδιους προϋπολογισµούς ή όπως, εν πάση περιπτώσει, τα κατανέµετε, αλλά η αδικία αυτή δεν θα έχει αρθεί. Αυτό έχει αποτέλεσµα και στις τελικές εγκρίσεις. Θα πρέπει να βάλετε τουλάχιστον 10 εκατοµµύρια τώρα για να έρθει στο επίπεδο της δυτικής Ελλάδας. Δεν λέω τώρα της Θεσσαλίας, εντάξει, ή του νοτίου Αιγαίου, αλλά τουλάχιστον της δυτικής Ελλάδας, συν 10
εκατοµµύρια. Θα σας δώσω τον πίνακα και διαψεύστε µε.
Δεν γίνεται αυτό το πράγµα συνέχεια. Και την προηγούµενη
φορά τα ίδια είπαµε. Σας λέω τα στοιχεία εδώ τι έγινε: 29% εγκρίθηκε από την Κρήτη, 63% από το νότιο Αιγαίο. Δεν γίνεται. Θα
σας τα καταθέσω και πάρτε τις αποφάσεις.
Και στην Κρήτη έχει ψηφοφόρους και στη δυτική Ελλάδα έχει.
Δεν είναι θέµα ψηφοφόρων. Συµφωνούµε σε αυτό; Συµφωνούµε.
Τα κριτήρια, κοινωνικά και άλλα, σε κάθε περιφέρεια εφαρµόζονται τα ίδια. Όµως εάν δεν βάλετε λεφτά καθόλου, βέβαια δεν θα
πάρει κανείς. Αν βάλετε λίγα, θα πάρουν λίγοι κι αν βάλετε αυτά
που πρέπει, θα πάρουν αναλογικά και θα µείνουν έξω αυτοί που
αναλογικά θα µείνουν και στις άλλες περιφέρειες, αλλά όχι µε
αυτόν τον τρόπο.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Βασίλειος Κεγκέρογλου καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία
βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κι εµείς ευχαριστούµε, κύριε Κεγκέρογλου.
Ορίστε, κύριε Σκρέκα. Έχετε τρία λεπτά για τη δευτερολογία
σας.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ (Υπουργός Περιβάλλοντος και
Ενέργειας): Κύριε συνάδελφε, σας απάντησα, αλλά µάλλον δεν
το κατανοήσατε, οπότε θα επαναλάβω. Ίσως θέλετε να το κάνω
πιο καθαρό.
Ο στόχος µας είναι όλοι όσοι έχουν κάνει αίτηση στο νέο
«ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ», είτε είναι από την Κρήτη είτε είναι από την Πελοπόννησο είτε είναι από την Αθήνα είτε από τη Θεσσαλία είτε
από την Μακεδονία είτε από τα νησιά του Ιονίου και του Αιγαίου,
όλοι να µπορέσουν να υπαχθούν και οι πρώτοι πενήντα χιλιάδες
και οι επιλαχόντες.
Άρα νοµίζω ότι σας καλύπτω, γιατί και όλοι οι Κρητικοί, οι
οποίοι έχουν κάνει αίτηση στο νέο «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» στόχος µας
είναι να µπορέσουν να αναβαθµίσουν ενεργειακά το σπίτι τους.
Θα σας πω τα στοιχεία µέχρι πριν από µερικές µέρες: στο
Ηράκλειο χίλιες επτακόσιες σαράντα τέσσερις αιτήσεις, 26 εκατοµµύρια περίπου έχουν ήδη οριστικοποιηθεί από τον προϋπολογισµό του κράτους, δηµόσιας συµµετοχής 26 εκατοµµυρίων
ευρώ και έχουµε τέσσερα εκατοµµύρια αιτήσεις µε προϋπολογισµό ύψους 4 εκατοµµυρίων ευρώ δηµόσιας επιχορήγησης που
αναµένουµε την οριστικοποίηση, στο Ρέθυµνο εξακόσιες είκοσι
πέντε αιτήσεις, 10 εκατοµµύρια ο προϋπολογισµός των έργων
των οποίων οι αιτήσεις έχουν ήδη οριστικοποιηθεί, για 1,9 εκατοµµύρια επίκειται η οριστικοποίηση, στα Χανιά εννιακόσιες
τριάντα έξι αιτήσεις, 15 εκατοµµύρια ευρώ ο προϋπολογισµός
των έργων που ήδη οι αιτήσεις έχουν οριστικοποιηθεί και 2 εκατοµµύρια ο προϋπολογισµός αυτών που αναµένεται η οριστικοποίηση και στο Λασίθι εκατόν δεκαοκτώ αιτήσεις µε 1,7
εκατοµµύριο ευρώ προϋπολογισµό.
Σύνολο µέχρι πριν µερικές µέρες στην Κρήτη: τρεις χιλιάδες
τετρακόσιες είκοσι τρεις αιτήσεις ενεργειακής αναβάθµισης κατοικιών µε προϋπολογισµό δηµόσιας συµµετοχής 60,6 εκατοµµυρίων ευρώ. Ήδη αρχικά είχαµε προϋπολογίσει 27 εκατοµµύρια, όπως είπατε, περίπου 30 εκατοµµύρια ευρώ.
Σας ενηµερώνω ότι στοχεύουµε στον διπλασιασµό του προϋπολογισµού, στον διπλασιασµό, δηλαδή, του ποσού που θα δια-
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θέσουµε για την επιδότηση της ενεργειακής αναβάθµισης αυτών
των σπιτιών, ώστε να µπορέσουν όλοι, ει δυνατόν, να αναβαθµίσουν ενεργειακά το σπίτι τους και έτσι νοµίζω ότι δίνουµε λύση
στο ερώτηµα που εσείς κάνετε.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κι εµείς ευχαριστούµε, κύριε Υπουργέ.
Προχωρούµε στην τρίτη µε αριθµό 497/4-3-2022 επίκαιρη ερώτηση δεύτερου κύκλου του Βουλευτή Β2’ Δυτικού Τοµέα Αθηνών
του ΜέΡΑ25 κ. Κρίτωνα - Ηλία Αρσένη προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, µε θέµα: «Μεγάλο φωτοβολταϊκό
πάρκο εντός ζωνών αποκλεισµού στο Ζαγόρι».
Κύριε Αρσένη, έχετε τον λόγο για δύο λεπτά.
ΚΡΙΤΩΝ - ΗΛΙΑΣ ΑΡΣΕΝΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κοιτάξτε, έχετε έρθει πολλές φορές πρόσφατα να απαντήσετε σε ερωτήσεις, αλλά δεν έχετε απαντήσει
σε καµµία από τις ερωτήσεις µου. Πάντοτε έρχεστε και απαντάτε
για άλλα γενικότερα θέµατα. Θα ήθελα να σας παρακαλέσω
αυτή τη φορά να πείτε κάτι για το Ζαγόρι, γιατί για τα άλλα που
σας έφερα δεν είπατε τίποτα. Μιλήσατε για τη γενική σας πολιτική µόνο.
Στο Ζαγόρι, λοιπόν: Μιλάω για έναν τόπο τον οποίο τον ξέρω
πάρα πολύ καλά, γιατί έλκω την καταγωγή µου και πηγαίνω
συχνά. Στον κάµπο των Πεδινών, µέσα στην καρδιά του κάµπου,
προστατευόµενη περιοχή και «NATURA», είναι η µοναδική θέα
αυτός ο κάµπος για τρεις παραδοσιακούς οικισµούς, Κάτω Πεδινά, Άνω Πεδινά, Ελαφότοπος. Δίπλα είναι και η Βίτσα, δίπλα
είναι και το Φαράγγι του Βίκου.
Στο κέντρο αυτής της περιοχής η Μητρόπολη Ιωαννίνων ετοιµάζει είκοσι οκτώ χιλιάδες φωτοβολταϊκά πάνελ. Ενώ είναι ζώνη
αποκλεισµού, περιοχή που παλεύει αυτή τη στιγµή να µπει στα
µνηµεία UNESCO, η ΡΑΕ για ακόµη µία φορά έχει δώσει άδεια
παραγωγού χωρίς να εξετάζει τις ζώνες αποκλεισµού, όπως δεν
κάνει ποτέ, παραβιάζοντας τον νόµο.
Κανονικά θα έπρεπε να σταµατήσει η λειτουργία της ΡΑΕ ως
έχει και να φτιαχτεί από την αρχή. Έχετε φτιάξει µια αρχή η
οποία αυτή τη στιγµή παραβιάζει τον νόµο σε κάθε της απόφαση.
Εσάς, βέβαια, σας βολεύει αυτό, γιατί θέλετε να υπάρχουν φωτοβολταϊκά και αιολικά σε κάθε περιοχή «NATURA».
Και µη µας πείτε πάλι ιστορίες για το αν είµαστε υπέρ των
ΑΠΕ, γιατί ακόµη και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, απαντώντας για την
απεξάρτηση από το ρωσικό αέριο, είπε «φωτοβολταϊκά στις ταράτσες των σπιτιών, πρώτη προτεραιότητα». Εσείς τι µας είπατε
την προηγούµενη φορά εδώ; Δεν θέλετε να είναι παραγωγοί οι
πολίτες και τα νοικοκυριά, µόνο αυτοκαταναλωτές, να µην έχουν
εισοδήµατα, να µην πουλάνε στο δίκτυο, µόνο αυτοκαταναλωτές
µάς είπατε. Λύσεις υπάρχουν. Οι λύσεις µπλοκάρουν στις εξυπηρετήσεις.
Και δεν φτάνει αυτό αλλά προχωράτε µε τα φωτοβολταϊκά,
ενώ οι κάτοικοι που έχουν σπίτι στο Ζαγόρι δεν έχουν δικαίωµα
να βάλουν φωτοβολταϊκό στη στέγη τους κι εσείς πάτε να βάλετε
είκοσι οκτώ χιλιάδες φωτοβολταϊκά στον κάµπο. Δεν έχουν δικαίωµα να βάλουν ηλιακό, γιατί υπάρχει διάταγµα κι εσείς παραβιάζετε το διάταγµα.
Πέρα από αυτά τα φωτοβολταϊκά που λέµε, θέλετε να κάνετε
εξορύξεις. Τα κινήµατα σταµάτησαν και έφυγαν οι εταιρείες, όχι
επειδή το απαγορεύσατε. Εξορύξεις υδρογονανθράκων θα γινόντουσαν και οι εταιρείες δεν τόλµησαν να το κάνουν.
Προχωράτε µε υδροηλεκτρικά παράνοµα, κατά παράβαση του
διατάγµατος. Δύο σχεδιάζετε στον ποταµό Βάρδα και στο ρέµα
Ζορίκα και ένα ήδη έχετε κάνει στο Βρυσοχώρι, παράνοµα, κατά
παράβαση του διατάγµατος.
Σας καλούµε να επανέλθετε στη νοµιµότητα και να επαναφέρετε τη Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας στη νοµιµότητα. Δεν είναι
δυνατό να παραβιάζει κατά συρροή τους νόµους.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ευχαριστούµε πολύ,
κύριε Αρσένη.
Θα απαντήσει ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ.
Κωνσταντίνος Σκρέκας.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ (Υπουργός Περιβάλλοντος και
Ενέργειας): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Εµείς βέβαια και νοµίζω οι περισσότεροι, αν όχι όλοι, θέλουµε
να αξιοποιήσουµε τον άπλετο ήλιο και το αιολικό δυναµικό της
χώρας µας προς όφελος της κοινωνίας και προς όφελος της ελληνικής οικονοµίας. Αυτή είναι η µόνη λύση απέναντι στην ενεργειακή κρίση που ζούµε τώρα, απέναντι στην κλιµατική κρίση, η
οποία µας απειλεί και θα µας απειλεί ακόµα περισσότερο τις επόµενες δεκαετίες και τις επόµενες γενιές των Ελλήνων και των ανθρώπων. Η λύση είναι η µεγαλύτερη διείσδυση των ανανεώσιµων
πηγών ενέργειας.
Φυσικά στόχος µας και προτεραιότητά µας είναι η τοποθέτηση
φωτοβολταϊκών στις στέγες εκεί όπου επιτρέπεται. Δεν νοµίζω
ότι θέλετε στα Ζαγόρια και σε παραδοσιακούς οικισµούς να γεµίσουν οι πολύ ωραίες πέτρινες οροφές µε φωτοβολταϊκά πάνελ.
Από την άλλη, όµως, ακόµη και σε εκείνες τις περιοχές νοµίζω
ότι µπορούµε να βρούµε πολύ ισόρροπα χώρους όπου δεν υπάρχει οπτική επαφή, όπου θα µπορούσαν να τοποθετηθούν και να
εγκατασταθούν φωτοβολταϊκά, τα οποία θα µπορούσαν να αξιοποιούν τον ελληνικό ήλιο και να παρέχουν ενέργεια ακόµα και
στους παραδοσιακούς οικισµούς του Ζαγορίου κι έτσι και αυτοί
να συµβάλουν µε τη σειρά τους στο ευρωπαϊκό όραµα και τη
στρατηγική της Ελλάδας για την πράσινη µετάβαση.
Στη συγκεκριµένη περίπτωση στην οποία αναφέρεστε υπάρχει
συγκεκριµένη νοµοθεσία, υπάρχουν συγκεκριµένες επιτροπές,
υπάρχουν οι Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ βαθµού οι οποίοι θα γνωµοδοτήσουν. Υπάρχει αποκεντρωµένη περιφέρεια η οποία θα αποφασίσει. Υπάρχει το ΥΠΕΚΑ το οποίο θα
εκφέρει γνώµη. Υπάρχει το Υπουργείο Πολιτισµού. Όλα αυτά γίνονται µέσα από ένα ρυθµιστικό πλαίσιο µε απόλυτη διαφάνεια,
που φυσικά, τελικά, σύµφωνα µε τον νόµο, σύµφωνα µε το πλαίσιο το οποίο ισχύει, θα αποφασιστεί αν θα πάρει άδεια ο εν λόγω
επενδυτής να κατασκευάσει το φωτοβολταϊκό. Άρα νοµίζω ότι τα
πράγµατα είναι πολύ ξεκάθαρα.
Επαναλαµβάνω: Όλοι θέλουµε τα φωτοβολταϊκά. Φυσικά δεν
θέλουµε να κατασκευάζονται σε µέρη όπου δεν πρέπει να κατασκευάζονται. Από την άλλη όµως πρέπει να καταλάβουµε ότι
ισόρροπα µπορούµε να βρούµε χώρο και τόπο όλα να υπάρχουν
και να συνυπάρχουν ήρεµα, όµορφα και τελικά να έχει όφελος
και ευηµερία η κοινωνία µας.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κι εµείς ευχαριστούµε.
Κύριε Αρσένη, έχετε τον λόγο για τρία λεπτά.
ΚΡΙΤΩΝ - ΗΛΙΑΣ ΑΡΣΕΝΗΣ: Το πολύ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ για την ανοχή προηγουµένως.
Κύριε Υπουργέ, µας λέτε ότι γνωµοδοτούν οι φορείς; Για να
δούµε.
Μικρό υδροηλεκτρικό στον ποταµό Βάρδα 1,12 MW και 1,43
στο ρέµα Ζορίκα. Αρνητική γνωµοδότηση του φορέα διαχείρισης. Προχωράει. Αδειοδοτήθηκε. Τι µας λέτε; Εσείς δεν λαµβάνετε υπ’ όψιν τις γνωµοδοτήσεις των αρµόδιων φορέων. Στείλατε
στις Σέρρες τον Διευθυντή Βιοποικιλότητας, τον κ. Δηµόπουλο,
σε περιοχή απάτητων βουνών να γνωµοδοτήσει υπέρ γιγάντιου
φωτοβολταϊκού επίσης. Τι µας λέτε; Τις γνωµοδοτήσεις που
φτιάχνετε; Μόνο αυτές λαµβάνετε υπ’ όψιν. Μονοπρόσωπες γνωµοδοτήσεις χωρίς εισήγηση φορέων.
Για να δούµε την ουσία. Μας λέτε: «Μα είναι δυνατόν να θέλετε και εσείς φωτοβολταϊκά στις στέγες στο Ζαγόρι;». Διαβάστε
την ερώτηση. Προφανώς σας ζητάω στο Ζαγόρι και άλλα τοπία
UNESCO να µην υπάρχουν φωτοβολταϊκά πουθενά και να µην
υπάρχουν ανεµογεννήτριες πουθενά. Προφανώς σε τοπία UNESCO δεν πρέπει να έχουµε. Εσείς ξέρετε άλλη περιοχή UNESCO που να έχει φωτοβολταϊκά και ανεµογεννήτριες; Φέρτε
µου ένα παράδειγµα. Δεν ξέρετε.
Θα µας πείτε πότε θα σταµατήσει Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας
να αδειοδοτεί παράνοµα; Πώς µπορεί η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας να παραβιάζει τον νόµο που την υποχρεώνει στις άδειες
παραγωγού να σέβεται τις ζώνες του χωροταξικού αποκλεισµού
των ΑΠΕ; Αυτού του χωροταξικού, που δεσµεύεστε εδώ και τρία
χρόνια, κάθε µήνα, ότι θα το αλλάξετε. Είναι απαίτηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να το αλλάξετε και δεν το αλλάζετε. Αλλά
και στο προηγούµενο -που υποτίθεται ότι δεν ήταν επαρκές και
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δεν είναι καθόλου επαρκές- δεν σέβεστε αυτές τις ζώνες αποκλεισµού που ορίζει.
Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας έκανε τώρα διαγωνισµό, ενώ
είχε αδειοδοτήσει έργα σε όλη την Ελλάδα. Τώρα έκανε διαγωνισµό, µέσα σε πέντε µέρες –καταλαβαίνετε πόσο «φωτογραφικός» µπορεί να είναι αυτός ο διαγωνισµός- να βρεθεί ανάδοχος,
για να µπορέσει να προχωρήσει το έργο της χαρτογράφησης
των ζωνών αποκλεισµού. Ενώ δεν έχει ολοκληρωθεί το έργο, συνεχίζει και αδειοδοτεί παράνοµα.
Και εσείς τι θα µας πείτε; Εντάξει, να µη βάλουµε στις στέγες
των σπιτιών στα Ζαγοροχώρια, αλλά τους κάµπους, ναι, να τους
γεµίσουµε φωτοβολταϊκά. Παρά το γεγονός ότι έχουµε αρνητικές γνωµοδοτήσεις, σταθµισµένα εγκρίνετε τα υδροηλεκτρικά
στα ποτάµια του Ζαγορίου. Σταθµισµένα! Με ποιον τρόπο το
σταθµίζετε; Σε κλειστές αίθουσες γίνεται η στάθµιση; Διότι στη
διαβούλευση δεν βλέπω κανέναν να γνωµοδοτεί θετικά.
Πώς γίνεται αυτή η στάθµιση, κύριε Υπουργέ; Πείτε µας: Με
τι επιστηµονικά κριτήρια το σταθµίζετε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ευχαριστούµε, κύριε
Αρσένη.
Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε τρία λεπτά για τη δευτερολογία
σας.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ (Υπουργός Περιβάλλοντος και
Ενέργειας): Καλό θα ήταν να είστε καλύτερα πληροφορηµένος.
Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας δεν αδειοδοτεί περιβαλλοντικά τα
έργα ούτε τελικά εκδίδει και την άδεια λειτουργίας τους ούτε καν
την άδεια εγκατάστασης. Όπως καταλαβαίνετε, η Ρυθµιστική
Αρχή Ενέργειας το πρώτο που κάνει είναι να εκδίδει την άδεια
παραγωγού, η οποία είναι µια άδεια που ξεκινάει και δίνει τη δυνατότητα σε κάποιον να προχωρήσει στην ωρίµανση του έργου
και σε όλες τις υπόλοιπες αδειοδοτήσεις. Οι αδειοδοτικές αρχές
που είναι υπεύθυνες για την περιβαλλοντική αδειοδότηση είναι
της αποκεντρωµένης περιφέρειας, είναι της περιφέρειας και
είναι και του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Τι σχέση
έχει η ΡΑΕ;
Άρα, κατ’ αρχάς, σας παρακαλώ πολύ, πληροφορηθείτε, για
να ξέρετε πώς ολοκληρώνεται και πώς ωριµάζει ένα έργο ανανεώσιµων πηγών ενέργειας.
Από εκεί και πέρα, εσείς ανεµογεννήτριες δεν θέλετε. Θέλετε;
Όχι. Δεν θέλετε ούτε off shore, δεν θέλετε ούτε on shore. Δεν
θέλετε ούτε στη θάλασσα υπεράκτιες, δεν θέλετε ούτε στην
ξηρά. Φωτοβολταϊκά στον κάµπο δεν θέλετε, φωτοβολταϊκά σε
ηµιορεινές περιοχές δεν θέλετε. Άρα εσείς θα πετύχετε την πράσινη µετάβαση µόνο µε τα φωτοβολταϊκά στις στέγες.
Αν νοµίζετε ότι αυτό είναι στρατηγική η οποία µπορεί να σας
πάει µακριά, πρέπει να είστε το µοναδικό πράσινο κόµµα -αν θεωρείστε ότι είστε πράσινο ή δηλώνετε, τέλος πάντων, έτσι στην
Ευρώπη- που νοµίζει ότι θα πετύχει την πράσινη µετάβαση και
την 100% απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιµα µόνο µε τα φωτοβολταϊκά στις στέγες.
Φυσικά και θα στηρίξουµε και τα φωτοβολταϊκά στις στέγες,
αλλά δεν µπορεί να πετύχεις έτσι την οριστική απεξάρτηση από
τα ορυκτά καύσιµα, είτε λιγνίτη είτε άνθρακα είτε φυσικό αέριο
είτε πετρέλαιο.
Άρα, εγώ θα έλεγα να καθίσετε, να εκπονήσετε ένα σοβαρό
σχέδιο, το οποίο να µπορεί να στέκεται και να µπορείτε να προσφέρετε κάποιες υπηρεσίες στην πατρίδα και τον τόπο σας. Αλλιώς, αυτή η άδικη και στείρα κριτική νοµίζω ότι δεν βοηθάει
κανέναν και πολύ περισσότερο ούτε τον δικό σας τόπο, από τον
οποίο εσείς λέτε ότι προέρχεστε.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ευχαριστούµε πολύ,
κύριε Υπουργέ. Καλή συνέχεια. Να µας ξανάρθετε. Καλά τα λέτε!
Καλή συνέχεια και σε εσάς, κύριε Αρσένη.
Προχωρούµε στη συζήτηση της επόµενης, της δεύτερης µε
αριθµό 1804/10-12-2021 ερώτησης του κύκλου των αναφορών
και ερωτήσεων του Βουλευτή Ροδόπης του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Δηµητρίου (Τάκη) Χαρίτου προς τον
Υπουργό Εσωτερικών, µε θέµα: «Να αποδοθούν οι τίτλοι ιδιοκτησίας στους κατοίκους του οικισµού ‘‘Ηφαίστου’’ του Δήµου Κοµοτηνής, για να σταµατήσει η ιδιότυπη οµηρία τους».
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Κύριε Χαρίτου, καλησπέρα σας! Καλή εβδοµάδα! Έχετε δύο
λεπτάκια για ξεκίνηµα.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΡΙΤΟΥ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, οι κάτοικοι του οικισµού «Ηφαίστου» στον
Δήµο Κοµοτηνής, στην πλειοψηφία τους άνεργοι, µε προνοιακά
επιδόµατα, ελάχιστοι µικροπωλητές, επιπρόσθετα µε τα µεγάλα
προβλήµατα επιβίωσης που αντιµετωπίζουν, βρίσκονται αντιµέτωποι µε ένα σοβαρό κοινωνικό πρόβληµα. Ζουν σε ένα καθεστώς ιδιότυπης οµηρίας, αφού στερούνται τους τίτλους ιδιοκτησίας των σπιτιών τους όπου διαβιούν για δεκαετίες.
Κύριε Υπουργέ, µε ευθύνη της πολιτείας, από το έτος 1937,
οκτακόσιες περίπου οικογένειες εγκαταστάθηκαν στη συγκεκριµένη περιοχή, σε δηµοτική έκταση που τους παραχωρήθηκε,
όπου από τις αρχές της δεκαετίας του 1960 και µετέπειτα, λόγω
των ακραίων πληµµυρικών φαινοµένων που ισοπέδωσαν τα αρχικά καταλύµατά τους, οι ίδιοι οι κάτοικοι µε δικά τους έξοδα και
τη συµβολή της πολιτείας έκτισαν µικρά σπίτια, διαµορφώνοντας
τον σηµερινό οικισµό.
Ενώ, κύριε Υπουργέ, µε την ένταξη του οικισµού στο σχέδιο
πόλης του Δήµου Κοµοτηνής το 1999 και όλα τα κτίσµατα κατέστησαν νόµιµα και, παρά τις επανειληµµένες οµόφωνες αποφάσεις του Δήµου Κοµοτηνής για την παραχώρηση των οικοπέδων,
παρά τις ενέργειές του, όπως και των ενδιαφεροµένων, δυστυχώς µέχρι σήµερα δεν έχει δοθεί λύση, λόγω του υφιστάµενου
νοµικού πλαισίου, που δεν επιτρέπει την παραχώρηση των οικοπέδων, ακόµα και όταν πρόκειται για µια οικονοµικά εξαθλιωµένη
και ευάλωτη κοινωνικά οµάδα.
Η διαιώνιση ενός τέτοιου προβλήµατος, ενός τέτοιου καθεστώτος δεν επιτρέπει στους ανθρώπους του οικισµού οποιαδήποτε δικαιοπραξία, διαθήκη, δωρεά, άδεια λειτουργίας καταστηµάτων, την εγγραφή των ακινήτων στο Κτηµατολόγιο. Και όταν
µάλιστα γι’ αυτά τα ακίνητά τους πληρώνουν ΕΝΦΙΑ και φόρους,
αυτή, λοιπόν, η κατάσταση, κύριε υπουργέ, δεν µπορεί και δεν
πρέπει να συνεχιστεί.
Μπορεί οι κάτοικοι του οικισµού, λόγω οικονοµικής ανέχειας,
να αναγκάζονται να συµβιβάζονται για λόγους επιβίωσης µε αυτό
το άτυπο καθεστώς, να έχουν οι άνθρωποι δηλαδή στέγη, χωρίς
όµως την κυριότητα των µικρών κτισµάτων τους, αυτό όµως δεν
τιµά µια ευνοµούµενη δηµοκρατική πολιτεία που διαχρονικά δεν
επέδειξε τα ανάλογα αντανακλαστικά.
Σας ερωτώ, λοιπόν, κύριε Υπουργέ, αν είναι στις προθέσεις
σας να δοθεί λύση στο πρόβληµα µε νοµοθετική ρύθµιση ανάλογη µε αυτή που αντιµετώπισε παρόµοιο πρόβληµα στη Λάρισα,
συγκεκριµένα µε τον ν.1832/1989, άρθρο 17 παράγραφος 3, µε
την πρόβλεψη η παραχώρηση των οικοπέδων ή να γίνει άνευ τιµήµατος ή, αν αυτό δεν είναι δυνατόν, το τίµηµα να προσδιοριστεί, όπως ο ιδιοκτήτης των οικοπέδων, ο Δήµος Κοµοτηνής,
προτείνει στο 1/50 της τρέχουσας αξίας µόνο των οικοπέδων και
όχι των υπαρχουσών επί αυτών κτισµάτων.
Περιµένω, κύριε Υπουργέ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ευχαριστούµε, κύριε
Χαρίτου.
Θα απαντήσει ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών κ. Στυλιανός Πέτσας.
Κύριε Πέτσα, καλησπέρα σας, καλή εβδοµάδα. Έχετε τρία
λεπτά για το ξεκίνηµά σας.
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕΤΣΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών): Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Ευχαριστώ και εσάς, κύριε Χαρίτου, για την ερώτηση. Εκ προοιµίου να πω ότι φυσικά για τέτοιου είδους θέµατα ευαισθησία,
φαντάζοµαι, έχουµε όλοι µας και δεν έχει να κάνει µόνο µε την
ευκαιριακή αντιµετώπιση ενός οικισµού. Αλλά καταλαβαίνουµε
όλοι ότι, όπου υπάρχουν τέτοιου είδους προβλήµατα, πρέπει οργανωµένα και πάντα σεβόµενοι το Σύνταγµα να αντιδρούµε.
Ειδικά για τα θέµατα των δικαιωµάτων των κατοίκων του οικισµού «Ηφαίστου» του Δήµου Κοµοτηνής, φυσικά υπάρχουν θέµατα κοινωνικά, αλλά και δικονοµικά και πρέπει οποιαδήποτε
πρόταση επίλυσης του θέµατος να έχει λάβει υπ’ όψιν όλους
τους παράγοντες για την επίλυση αυτού του προβλήµατος, που
είναι πολλοί.
Κατ’ αρχάς, οι εκτάσεις για τις οποίες µιλάµε είναι δηµοτικές.
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Ανήκουν στον Δήµο Κοµοτηνής και αυτό ξέρετε ότι σύµφωνα µε
την ισχύουσα νοµολογία παράγει νοµικές δεσµεύσεις από την
πλευρά του δήµου για την τυχόν µεταβίβαση των εκτάσεων σε
τρίτους και θα εξηγήσω τι εννοώ.
Αναφέροµαι στις οµοίου περιεχοµένου διατάξεις, συγκεκριµένα στο άρθρο 28 του ν.1080/1980, µε τις οποίες δόθηκε η δυνατότητα απευθείας εκποίησης δηµοτικών και κοινοτικών εκτάσεων κατεχόµενων αυθαιρέτως στους αυθαιρέτως κατέχοντες
αυτών υπό τις ειδικότερες προϋποθέσεις και σύµφωνα µε την
οριζόµενη διαδικασία. Οι διατάξεις αυτές κρίθηκαν ως αντικείµενες στις συνταγµατικές αρχές του κράτους δικαίου και της ισότητας των πολιτών έναντι του νόµου από πληθώρα αποφάσεων
του Συµβουλίου της Επικρατείας. Εποµένως τίθεται σοβαρός
προβληµατισµός ως προς την αναβίωση τέτοιων διατάξεων ή
άλλης αντίστοιχης, µε σκοπό τη νοµιµοποίηση της αυθαίρετης
κατάληψης δηµοσίων εκτάσεων.
Άρα εµείς τι κάνουµε; Αναφέρω ότι οι αρµόδιες υπηρεσίες του
Υπουργείου Εσωτερικών βρίσκονται στο στάδιο της συγκέντρωσης όλων των υποθέσεων παρόµοιου περιεχοµένου, γιατί είναι
γεγονός ότι ανάλογα ζητήµατα έχουν καταγραφεί και σε άλλες
περιοχές της χώρας και εν συνεχεία θα επιζητηθεί η βέλτιστη
λύση για το συµφέρον των πολιτών.
Το ζήτηµα είναι πολύπλοκο και διαιωνίζεται στη διαδροµή του
χρόνου. Σε συνεργασία µε το Υπουργείο Οικονοµικών θα αναζητηθεί νοµοθετική ρύθµιση που θα λύσει οριστικά το πρόβληµα
και δεν θα προσκρούει σε νοµικά εµπόδια, που σχετίζονται κυρίως µε την ισχύουσα νοµοθεσία περί φορολογίας και µεταβίβασης ακινήτων.
Έχουµε αποδείξει ότι για την Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη δεν υπάρχουν πολίτες πρώτης και δεύτερης κατηγορίας. Σεβόµαστε όλους τους πολίτες και προσπαθούµε µε έργα
και όχι µε λόγια να τους βοηθήσουµε, έτσι ώστε να βελτιώσουµε
την καθηµερινότητα και τη ζωή τους. Τους αµέσως επόµενους
µήνες ελπίζω να είµαι σε θέση να σας πω περισσότερα γι’ αυτή
τη συνολική ρύθµιση.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ευχαριστούµε πολύ,
κύριε Υπουργέ.
Ορίστε, κύριε Χαρίτου, έχετε και εσείς τρία λεπτά για τη δευτερολογία σας.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΡΙΤΟΥ: Κύριε Υπουργέ, σας άκουσα µε πολλή
προσοχή. Προφανώς θα συµφωνείτε ότι δεν αρκούν τα λόγια,
δεν αρκεί να αναγνωρίζεται η ύπαρξη του προβλήµατος και η µεγάλη κοινωνική διάσταση που έχει.
Αλλά την ίδια στιγµή σάς άκουσα να επικαλείστε το νοµικό
πλαίσιο -προφανώς είναι γνωστό το νοµικό πλαίσιο του 1980-,
για να καταλήξετε, όµως, να αρνηθείτε να δεσµευθείτε σε µια
συγκεκριµένη νοµοθετική ρύθµιση που έγινε σε ανάλογη περίπτωση, για παρόµοιο πρόβληµα, στη Λάρισα το 1989, µε συγκεκριµένη νοµοθετική ρύθµιση.
Το λέω αυτό γιατί αν, πράγµατι, υπάρχουν διαφοροποιήσεις,
αλλά στη βάση αυτής της ρύθµισης, να συζητηθεί το θέµα. Αν
όµως είναι για να παραπέµπεται -όπως κατάλαβα- προς τα πίσω,
σε συνδυασµό µε ένα συνολικό πλαίσιο άλλων παρόµοιων οικισµών που ενδεχοµένως υπάρχουν -που δεν διαφωνώ- και να προσπαθούµε να αναζητήσουµε δυνατότητες που υπάρχουν, νοµίζω,
κύριε Υπουργέ, ότι µάλλον κλωτσάµε το τενεκεδάκι προς τα
πίσω.
Γνωρίζετε, κύριε Υπουργέ, τη νοµοθετική ρύθµιση τη συγκεκριµένη που έχει υπάρξει για την περιοχή της Λάρισας. Σχεδόν
τρεις µήνες είχατε την πρόταση, µε βάση την ερώτηση που σας
κατέθεσα -άλλωστε ανάλογη πρόταση έχει κατατεθεί και από τον
Δήµο Κοµοτηνής-, την είχατε στα χέρια σας και αν πραγµατικά
είχατε την πολιτική βούληση να συζητηθεί για να υπάρξει λύση,
προφανώς, θα είχατε προχωρήσει. Και σας το λέω πολύ ειλικρινά
ότι ο τρόπος που το χειρίζεστε, ο τρόπος που το παραπέµπετε
το θέµα προς τα πίσω, µου θυµίζει κυρίως τη λογική να το αφήσουµε στο καλάθι των αχρήστων.
Θέλω να σας θυµίσω, κύριε Υπουργέ, κι έχει τη σηµασία του,
ότι η νοµοθετική ρύθµιση που υπήρξε στη Λάρισα ήταν αποτέλεσµα διακοµµατικής συνεννόησης. Ψηφίστηκε από όλες τις πο-
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λιτικές δυνάµεις.
Εµείς σας λέµε ότι είµαστε έτοιµοι να συναινέσουµε, να υπάρξει µια νοµοθετική πρωτοβουλία για τη συγκεκριµένη περιοχή
απόδοσης των τίτλων στους κατοίκους του οικισµού του «Ηφαίστου». Αν συµφωνείτε, όπως υπαινίσσεστε, αλλά θέλετε να το
ψάξετε, εµείς είµαστε έτοιµοι να καταθέσουµε και τροπολογία
συγκεκριµένη, έτσι ώστε, πράγµατι, να µπορέσει να δοθεί λύση
σε ένα τέτοιο σοβαρό πρόβληµα.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο ΣΤ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ)
Θέλω να σας πω µε κάθε ειλικρίνεια, η απόδοση των τίτλων
ιδιοκτησίας σε αυτούς τους κατοίκους είναι ένα πρόβληµα που
έχει υπερωριµάσει, κύριε Υπουργέ. Έπρεπε ήδη να έχει λυθεί.
Και είναι άδικο στη σηµερινή εποχή, που ζουν τόσο τραυµατικά
και ζουν σε µια τέτοια κατάσταση εξαθλίωσης, αυτή η συγκεκριµένη κοινωνική οµάδα, η περιθωριοποιηµένη κοινωνική οµάδα,
που, προφανώς, είναι κυρίως ντροπή για την ελληνική πολιτεία,
κύριε Υπουργέ, να µη σκύψει πάνω στο πρόβληµα αυτό και να
µη δώσει µια λύση, έτσι ώστε να τους βγάλει από ένα καθεστώς
ηµιπαρανοµίας που ζουν.
Σας επαναλαµβάνω, υπάρχει νοµοθετική ρύθµιση και µπορεί
να γίνει ανάλογη µε αυτή που έγινε στην περιοχή της Λάρισας.
Και θέλω ειλικρινά να σας πω, αν εσείς δεν είστε έτοιµοι, αν δεν
το έχετε στις προτεραιότητές σας, αν -δεν ξέρω- δεν έχετε τον
πολιτικό χρόνο, να ξέρετε ότι µια άλλη προοδευτική κυβέρνηση,
µε κοινωνική ευαισθησία, θα δώσει λύση και σε αυτό το συγκεκριµένο πρόβληµα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κύριε Πέτσα, έχετε
τον λόγο για τη δευτερολογία σας.
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕΤΣΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών): Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Δύο σηµεία θα αναφέρω στη δευτερολογία µου, ένα επικοινωνίας και ένα ουσίας. Κατ’ αρχάς, εάν το θέµα αυτό είναι ένα θέµα
που χρονίζει και αν θέλουµε χρόνο περισσότερο να το εξετάσουµε και αυτό είναι ένδειξη ότι δεν έχουµε εµείς κοινωνική ευαισθησία, αλλά έχετε εσείς, θα ήθελα να πω, γιατί δεν το λύσατε
τεσσεράµισι χρόνια που κυβέρνησε ο ΣΥΡΙΖΑ; Άρα, αν κάποιος
πετούσε το τενεκεδάκι προς τα κάτω, αυτός δεν είµαστε εµείς.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΡΙΤΟΥ: Συµψηφισµούς θα κάνουµε τώρα,
κύριε Υπουργέ; Είπα «διαχρονικά».
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕΤΣΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών): Άρα το ζήτηµα είναι ότι εγώ πιστεύω -όπως πιστεύω ότι κι
εσείς έχετε καλές προθέσεις και όλες οι πτέρυγες της Βουλήςτην κοινωνική ευαισθησία δεν πρέπει να την επικαλούµαστε επιλεκτικά, ιδίως όταν είµαστε στην Αντιπολίτευση, αλλά να φροντίζουµε να τη δένουµε στέρεα, συνταγµατικά και νοµικά, προκειµένου να µην υπάρχουν προβλήµατα γι’ αυτούς τους ανθρώπους
που θέλουµε, κατά τα άλλα, να µπορέσουµε να λύσουµε το πρόβληµά τους.
Όσον αφορά την ουσία, µε χαρά ακούω ότι θα ήσασταν έτοιµος να στηρίξετε µία ρύθµιση, η οποία δεν θα είχε ανυπέρβλητα
συνταγµατικά εµπόδια. Και εδώ είµαστε να την επεξεργαστούµε
αυτή τη λύση, όχι µόνο γι’ αυτόν τον οικισµό, αλλά και για όλους.
Και όσον αφορά τις προθέσεις µας, η καλύτερη ερµηνεία είναι
η υπόθεση των Μετεώρων στο Δήµο Παύλου – Μελά, µία υπόθεση ενός οικισµού που βρισκόταν σε οµηρεία επί δεκαετίες, ένα
θέµα που έπρεπε να το χειριστούµε. Το χειριστήκαµε από το καλοκαίρι και το φθινόπωρο και δώσαµε µια λύση στο τέλος της
προηγούµενης χρονιάς.
Είµαι σε θέση να σας πω ότι τέτοιου είδους θέµατα καλό είναι
να τα λύσουµε συνολικά, αν έχουν όµοια χαρακτηριστικά, αν
έχουν ανόµοια, όµως, πρέπει να µπούµε σε στοχευµένες ρυθµίσεις.
Επιφυλάσσοµαι λοιπόν, για το µέλλον. Σας λέω ότι ναι, θέλουµε να δώσουµε λύσεις εκεί που δεν υπάρχουν συνταγµατικά προβλήµατα και ελπίζω να βρεθούν µε τη διακοµµατική συναίνεση,
όπως είπατε και εσείς, τέτοιες λύσεις.
Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ευχαριστούµε τον
κύριο Υπουργό.
Θα συζητηθεί η µε αριθµό 477/1-3-2022 επίκαιρη ερώτηση

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ]’ - 14 ΜΑΡΤΙΟΥ 2022

πρώτου κύκλου της Βουλευτού A’ Ανατολικής Αττικής του ΜέΡΑ
25 κ. Μαρίας Απατζίδη προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων, µε θέµα: «Μέτρα για να µη φτωχοποιηθούν οι
αγρότες».
Θα απαντήσει ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, κ. Γεώργιος Γεωργαντάς.
Κυρία Απατζίδη έχετε τον λόγο για την πρωτολογία σας.
ΜΑΡΙΑ ΑΠΑΤΖΙΔΗ: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Ευχαριστώ και εσάς, κύριε Υπουργέ, κατ’ αρχάς που είστε σήµερα εδώ για να µου απαντήσετε.
Η αφορµή για την επίκαιρη ερώτηση που κατέθεσα ήταν η περιοδεία που κάναµε το ΜέΡΑ25 µε τον Γραµµατέα µας, όπου συναντήσαµε τους αγρότες στα µπλόκα στη Λάρισα αλλά και εδώ,
κύριε Υπουργέ, στα Μέγαρα, οι οποίοι σε µια συνάντηση που
έκαναν, µίλησαν για τα προβλήµατα που ουσιαστικά ταλανίζουν
τον χώρο και τα οποία νοµίζω τα γνωρίζετε πάρα πολύ καλά.
Οι αγρότες αυτή τη στιγµή έχουν σηµαντικά προβλήµατα µε
το κόστος παραγωγής, το οποίο ουσιαστικά θα εκτοξευθεί σε
ένα αβάσταχτο επίπεδο αν δεν κάνετε κάτι, συγκεκριµένα στα
ζητήµατα που σας έθεσα και σας κατέθεσα και γραπτώς, που
είναι η ρήτρα αναπροσαρµογής. Επιτρέψτε να πω για να σας
προλάβω ότι αυτό που επικαλείστε ως Κυβέρνηση για το 80%,
δηµοσιεύµατα που προκύπτουν από εφηµερίδες που ασχολούνται µε το συγκεκριµένο θέµα, µιλούν για 40%. Άρα δεν ισχύει.
Μιλάµε για αφορολόγητο κόστος παραγωγής, κόστος πετρελαίου, το οποίο ούτως ή άλλως το κάνετε στους εφοπλιστές.
Εδώ γιατί δεν έχετε την ανάλογη προσέγγιση;
Τρίτον, ζητάµε ο ΦΠΑ να πάει στο 0% γιατί µε αυτόν τον τρόπο
ουσιαστικά θα τους δώσετε µια δυνατότητα ρευστότητας, έτσι
ώστε να αποφευχθεί και τελικά να επωφεληθεί ο καταναλωτής,
όλοι εµείς που ουσιαστικά βιώνουµε αυτή τη στιγµή την ακρίβεια.
Και κάτι πολύ σηµαντικό για τον κανονισµό του ΕΛΓΑ, το οποίο
οι παραγωγοί πρέπει να ξέρετε ότι το έθεσαν και στη συνάντηση
στα Μέγαρα, είναι ότι θα πρέπει να είναι άµεση και πλήρης η
αποζηµίωση για όλες τις καταστροφές. Τι σηµαίνει αυτό για να
µας καταλάβει και ο ελληνικός λαός ο όποιος µας ακούει; Ότι
µπορεί να καταστραφούν τα πορτοκάλια κάποιου, αλλά δεν έχει
σηµασία µόνο αυτό. Παράδειγµα στην ανατολική Αττική, στον
Μαραθώνα έχει και το θερµοκήπιο. Μπορεί να καταστραφεί και
το θερµοκήπιο. Γι’ αυτό ο κεφαλαιουχικός εξοπλισµός θα πρέπει
να αποζηµιώνεται.
Οπότε, κύριε Υπουργέ, σας ερωτώ τι προτίθεστε να κάνετε για
να γίνουν όλες αυτές οι αναγκαίες προσαρµογές στην αγροτική
πολιτική.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κύριε Γεωργαντά,
έχετε τον λόγο για την πρωτολογία σας.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρία συνάδελφε, ευχαριστώ για την ερώτηση πραγµατικά,
γιατί δίνει την ευκαιρία και να θυµίσουµε ακριβώς τις παρεµβάσεις που έχουµε κάνει για να στηρίξουµε τους αγρότες σε µια
δύσκολη συγκυρία, την οποία βέβαια βιώνουµε όλοι, αλλά ακόµη
περισσότερο οι αγρότες, καθώς το κόστος παραγωγής έχει αυξηθεί πάρα πολύ από εξωγενείς παράγοντες. Το ξέρουµε όλοι,
αλλά αυτό δεν σηµαίνει ότι η πολιτεία, η Κυβέρνηση δεν πρέπει
να πράξει ό,τι είναι δυνατόν, έτσι ώστε ο πρωτογενής τοµέας να
στηριχθεί, ακριβώς επειδή υπάρχουν και ζητήµατα επισιτιστικής
επάρκειας, τα οποία βεβαίως απασχολούν αυτή τη στιγµή όλες
τις ευρωπαϊκές χώρες και όλο τον κόσµο.
Σε αυτό λοιπόν, το πεδίο και προσπαθώντας να απαντήσω στα
ερωτήµατά σας -τον ΕΛΓΑ θα τον αφήσω για την δευτερολογία
µου, κυρία συνάδελφε-, θέλω να πω το εξής: ήδη η παρούσα Κυβέρνηση από το φθινόπωρο, από το καλοκαίρι, διαβλέποντας τα
ζητήµατα τα οποία προκύπτουν µετά την ενεργειακή κρίση, που
είχε ξεκινήσει νωρίτερα από τον πόλεµο, έκανε παρεµβάσεις
συγκεκριµένες για να µπορέσει να στηρίξει τους αγρότες. Σε
αυτό το πλαίσιο για να σας δώσω και µία απάντηση σε σχέση µε
το 80% της ρήτρας αναπροσαρµογής έγιναν και εκπτώσεις από
τη ΔΕΗ στα αγροτικά τιµολόγια, που έφταναν µέχρι 50%. Αυτές
οι εκπτώσεις που έγιναν από τον Αύγουστο και µετά, είναι αυτές
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που συνυπολογίζονται µε τη ρήτρα αναπροσαρµογής, έτσι ώστε
συνολικά να καλύπτεται το 70%. Ο λόγος δηλαδή για τον οποίο
δεν βλέπουν κάποιοι απευθείας το 80%. Ο λόγος λοιπόν για τον
οποίο δεν βλέπουν κάποιοι απευθείας το 80% αυτής της έκπτωσης είναι επειδή σε αυτή συµπεριλαµβάνεται -και αφαιρείται, βεβαίως-, συνυπολογίζεται η έκπτωση η προηγούµενη που έγινε
από τις 5 Αυγούστου και µετά.
Συνολικά, όµως, το όφελος είναι το 80% της ρήτρας αναπροσαρµογής. Να θυµίσω ότι αυτό έγινε από Αύγουστο έως Δεκέµβριο. Υπήρξε η πρόβλεψη από Γενάρη έως Φλεβάρη για το 50%
της ρήτρας αναπροσαρµογής.
Εγώ ως Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων η
πρώτη υπογραφή την οποία έθεσα ήταν αυτή για την διάθεση 50
εκατοµµυρίων από τη δυνατότητα για αποζηµίωση de minimis
του Υπουργείου, προκειµένου να στηριχθεί αυτή η πρωτοβουλία
της Κυβέρνησης. Και βεβαίως, όπως έχει ανακοινώσει και ο συναρµόδιος Υπουργός, ο κ. Σκρέκας, το επόµενο διάστηµα θα
έχουµε και την ανακοίνωση των νέων µέτρων στήριξης των αγροτών γι’ αυτή την επόµενη περίοδο που είναι η αρδευτική περίοδος και καταλαβαίνετε πόσο σηµαντικό είναι να στηρίξουµε τους
αγρότες σε αυτή την πολύ δύσκολη περίοδο.
Ταυτόχρονα µε αυτό ξέρετε πολύ καλά ότι ανακοινώσαµε και
βεβαίως γίνεται η διαδικασία για να µπορέσουν να δοθούν 60
εκατοµµύρια επιστροφή από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης από
το πετρέλαιο. Κάναµε µία αλλαγή στον προσανατολισµό αυτής
της επιστροφής που κατά οµολογία είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Ενισχύουµε τους κατά κύριο επάγγελµα αγρότες. Ενισχύουµε, χωρίς να αποκλείουµε ότι και σε άλλες κατηγορίες δεν
υπάρχουν παραγωγοί, κατά κύρια βάση πραγµατικά τους παραγωγούς. Να θυµίσω ότι οι κατά κύριο επάγγελµα αγρότες είναι
περίπου τριακόσιες σαράντα χιλιάδες. Έχουµε τη µείωση του
ΦΠΑ στα αγροεφόδια, στα λιπάσµατα. Έχουµε το µεταφορικό
ισοδύναµο για την Κρήτη. Έχουµε συνεχείς παρεµβάσεις και
όλες αυτές οι παρεµβάσεις γίνανε πριν ξεσπάσει ο πόλεµος, πριν
την εισβολή στην Ουκρανία.
Και αυτό το λέω για τον εξής λόγο, γίνανε παρεµβάσεις και
στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τόσο από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό,
τον Κυριάκο Μητσοτάκη όσο βεβαίως στη συνέχεια και στο Συµβούλιο Υπουργών από εµένα, που ζητήθηκαν συγκεκριµένα
µέτρα στήριξης των αγροτών και τις επόµενες ηµέρες, όπως έχει
προαναγγελθεί µε βάση τα νέα δεδοµένα, τα οποία έχουν δηµιουργηθεί, θα έχουµε την ανακοίνωση νέων µέτρων στήριξης των
αγροτών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κυρία Απατζίδη,
έχετε τον λόγο για τη δευτερολογία σας.
ΜΑΡΙΑ ΑΠΑΤΖΙΔΗ: Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Σας άκουσα µε προσοχή και καταλαβαίνω ότι είστε νέος στο
συγκεκριµένο Υπουργείο. Παρ’ όλα αυτά δεν µου απαντήσατε
ουσιαστικά. Θεωρώ ότι είναι ελλιπής εντελώς η απάντησή σας
και θα σας εξηγήσω γιατί.
Εµείς µιλάµε ως ΜέΡΑ25 συγκεκριµένα και λέµε: κατάργηση
της ρήτρας αναπροσαρµογής, 0% ΦΠΑ, να είναι αφορολόγητο
το πετρέλαιο. Και το τονίζω αυτό, γιατί θεωρώ ότι µπορείτε να
έχετε ειδικούς επιστήµονες µέσα στο Υπουργείο σας, είµαι σίγουρη ότι τους έχετε, έτσι ώστε να κάνουν την πρόβλεψη και να
πουν: ένας παραγωγός έχει τόσα στρέµµατα, κάποιος έχει τόσες
καλλιέργειες οπότε δεν θα υπάρξει -γιατί µπορεί να το πείτε και
αυτό στη δευτερολογία σας- κάποιου είδους λαθρεµπόριο.
Εµείς καταλαβαίνουµε και τους εξωγενείς παράγοντες ως
ΜέΡΑ25 και τους έχουµε τονίσει, ούτως ή άλλως και λόγω πανδηµίας και για την κατάσταση αυτή την στιγµή που βιώνουµε όλοι
µας µε την Ουκρανία. Θα ήθελα, όµως, να τονίσω ότι αν δεν καταργηθούν αυτά και να παρασχεθεί το αφορολόγητο πετρέλαιο
και τα υπόλοιπα µέτρα που έθεσα δεν µπορεί να υπάρχει κάποια
αλλαγή ουσιαστική για αυτούς τους ανθρώπους.
Και ξέρετε κάτι; Δεν έχει σηµασία το τι θα πω εγώ ούτε το τι
θα πείτε εσείς µε όλο τον σεβασµό και στη διαδικασία και σε
εσάς. Το ζήτηµα είναι ότι την Παρασκευή οι αγρότες θα είναι εκεί
και εµείς θα είµαστε µαζί τους, αλλά δεν θα είναι µόνοι τους οι
αγρότες, θα είναι και ο κόσµος γιατί αυτή τη στιγµή υποφέρει
στο σύνολό του για την ακρίβεια. Και ναι, έχετε ευθύνη ως Κυ-
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βέρνηση και θα πρέπει κάποια στιγµή να αναλογιστείτε το τι θα
πρέπει να κάνετε και όχι κάθε φορά να λέτε ότι φταίει πάντοτε
ένας εξωγενής παράγοντας, ο οποίος συµφωνούµε ότι ευθύνεται
για αυτή την κατάσταση, αλλά δεν είναι µόνο αυτό.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ευχαριστούµε την
κυρία Απατζίδη.
Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Κυρία συνάδελφε, όπως ανέφερα, το γεγονός
ότι είναι εξωγενείς οι παράγοντες δεν απαλλάσσει την Κυβέρνηση από την ευθύνη να επιχειρήσει και να κάνει ό,τι περισσότερο µπορεί για να στηρίξει τους αγρότες σε αυτή την πολύ
δύσκολη περίοδο στηρίζοντας και την ελληνική περιφέρεια, αλλά
στηρίζοντας συνολικά και την ελληνική κοινωνία η οποία πρέπει
να έχει τη δυνατότητα να προµηθεύεται τα αγροτικά προϊόντα
τα οποία καλλιεργούνται στη χώρα µας.
Βεβαίως, όπως είπα, συνολικά το πακέτο των ενισχύσεων
µέχρι αυτή τη στιγµή ήταν 180 εκατοµµύρια. Κανείς δεν είπε ότι
αρκεί αυτή η προσπάθεια πραγµατικά για να αναπληρώσει όλη
την αύξηση του κόστους παραγωγής, που υπάρχει αυτή τη
στιγµή στους αγρότες. Γι’ αυτό τον λόγο θα ανακοινωθούν επιπλέον µέτρα τις επόµενες ηµέρες και όπως ξέρετε πολύ καλά, ο
Πρωθυπουργός αναφερόµενος προχθές στις παρεµβάσεις που
θα γίνουν, αναφέρθηκε σε νοικοκυριά, σε επιχειρήσεις και στους
αγρότες, σε αυτές τις τρεις κατηγορίες όπως τις κατονόµασε.
Νοµίζω, λοιπόν, ότι το επόµενο διάστηµα θα δούµε συγκεκριµένα µέτρα, τα οποία πρέπει να είναι και βραχυπρόθεσµα και µεσοπρόθεσµα, ακριβώς και για τη στήριξη των αγροτών, αλλά
συγχρόνως και για την ενδυνάµωση της χώρας µας στο να εξαρτάται από την αναγκαία εισαγωγή αγροτικών προϊόντων από το
εξωτερικό, από άλλες χώρες.
Πρέπει να περιορίσουµε αυτή την εξάρτηση. Γι’ αυτό τον λόγο
έχουµε ζητήσει από το Συµβούλιο Υπουργών, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή συγκεκριµένα µέτρα στήριξης για παραγωγές
προϊόντων τις οποίες εισαγάγαµε µέχρι τώρα από Ουκρανία και
Ρωσία, όπως είναι το µαλακό σιτάρι και ο αραβόσιτος. Ήδη,
όπως έχει ανακοινωθεί, το µαλακό σιτάρι θα είναι µέσα στις συνδεδεµένες επιδοτήσεις για τη νέα περίοδο και θα ζητηθεί από
εµένα να συµπεριληφθεί και ο αραβόσιτος, που είναι πολύ αναγκαίο συστατικό για τις ζωοτροφές. Είµαστε σε µια συνεχή παρακολούθηση αυτής της πολύ δύσκολης συγκυρίας.
Ξέρετε, όµως, ότι όλα αυτά πρέπει να γίνονται µέσα σε ένα
συγκεκριµένο πλαίσιο, το δηµοσιονοµικό πλαίσιο το οποίο υπάρχει που το παρακολουθούµε, γιατί δεν ξέρουµε πόσο καιρό θα
διαρκέσει αυτή η κρίση. Είµαστε παρόντες. Είναι µια δυναµική
διαδικασία η αντιµετώπιση αυτής της κρίσης. Προσπαθούµε να
είµαστε κοντά στους αγρότες σε κάθε βήµα αυτής της προσπάθειας, παρακολουθώντας τις εξελίξεις, έτσι ώστε να µπορέσουµε
να είναι πραγµατικά συνεχής η υποστήριξή τους.
Σε σχέση µε την οφειλόµενη απάντησή µου για τον ΕΛΓΑ,
πράγµατι υπάρχει η αδήριτη ανάγκη να γίνει µία αναθεώρηση
του Κανονισµού και του τρόπου λειτουργίας του ΕΛΓΑ και αυτό
προκύπτει από την ίδια τη ζωή, από τα ίδια τα γεγονότα. Η κλιµατική αλλαγή, η οποία έχει γίνει µέρος της ζωής κυρίως των
αγροτών, είναι κάτι το οποίο πρέπει να αντιµετωπιστεί µε µια επικαιροποίηση των στοιχείων, µε µια άλλη θεώρηση. Το ίδιο ισχύει
και για το οργανόγραµµα του ΕΛΓΑ. Όπως ξέρετε και έχει ανακοινωθεί από τον ΕΛΓΑ, έχουν συνταχθεί σχετικές µελέτες.
Είµαστε κοντά στο σηµείο στο οποίο θα µπορούµε να παρουσιάσουµε τις µεταρρυθµίσεις αυτές, αλλά βεβαίως να αναφέρουµε ότι ο ΕΛΓΑ κατάφερε αυτό το πολύ δύσκολο διάστηµα,
των πολύ µεγάλων φυσικών καταστροφών λόγω ακριβώς της κλιµατικής αλλαγής, να αντεπεξέλθει. Οι πληρωµές που έχει πραγµατοποιήσει µέχρι σήµερα, µαζί µε τα 44 εκατοµµύρια που
δόθηκαν πριν λίγες µέρες, αγγίζουν τα 290 εκατοµµύρια ευρώ
για τις φυσικές καταστροφές. Καταλαβαίνετε ότι είναι πραγµατικά ένα πολύ µεγάλο νούµερο, το οποίο ξεπερνάει τα ίδια τα
έσοδα του ΕΛΓΑ και υπήρξε κρατική ενίσχυση για να µπορέσει
να συγκεντρωθεί αυτό το πολύ µεγάλο ποσό. Και βεβαίως έχει
συντµηθεί πάρα πολύ ο χρόνος για την αποζηµίωση των αγροτών
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µας και νοµίζω ότι αυτό έχει γίνει συνείδηση σε όλους.
Είναι µια δύσκολη συγκυρία αυτή που βιώνουµε. Προσπαθούµε να τη διαχειριστούµε και σίγουρα οι προτάσεις της Αντιπολίτευσης, οι προτάσεις των αγροτών για τους οποίους η
πόρτα του Υπουργείου είναι πάντα ανοικτή και την Παρασκευή
θα είµαστε εκεί για να τους ακούσουµε εκ νέου, σίγουρα συµβάλλουν στην καλύτερη, στη συνολικότερη αξιολόγηση της κατάστασης και την αντιµετώπισή της.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ευχαριστούµε τον
κύριο Υπουργό.
Συνεχίζουµε µε την πέµπτη µε αριθµό 494/4-3-2022 επίκαιρη
ερώτηση δεύτερου κύκλου του Βουλευτή Ηρακλείου του Κινήµατος Αλλαγής κ. Βασίλειου Κεγκέρογλου προς τον Υπουργό
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, µε θέµα: «Πρωτοβουλίες
για την προτεραιότητα διασφάλισης της διατροφικής επάρκειας
της χώρας µας και όλης της Ε.Ε και αναπροσανατολισµός της
ΚΑΠ - Να αναζητηθούν άµεσα εναλλακτικές πηγές για σιτάρι
αλλά και πρώτες ύλες ζωοτροφών».
Κύριε Κεγκέρογλου, έχετε τον λόγο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Μετά τις αλλεπάλληλες κρίσεις, την οικονοµική, την πανδηµία,
η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, εκτός από τις ανθρώπινες
απώλειες, απειλεί και τα οικονοµικά και κοινωνικά κεκτηµένα της
ειρήνης. Στην Ελλάδα βιώνουµε ήδη έντονα τις πρώτες επιπτώσεις από το δεύτερο κύµα ακρίβειας, που προκαλεί ο πόλεµος
αλλά και η αδράνεια συνολικά για αποφάσεις και αποτελεσµατικά µέτρα για την αντιµετώπιση του πρώτου κύµατος της ακρίβειας.
Ενέργεια, ηλεκτρικό, πετρέλαιο, αέριο προκάλεσαν και προκαλούν αλυσιδωτές αντιδράσεις και τεράστιες αυξήσεις στο κόστος παραγωγής. Η ΕΛΣΤΑΤ ανακοίνωσε σήµερα ότι το Γενάρη,
πριν την κρίση, δυστυχώς είχαµε 20% αύξηση του δείκτη τιµών
καταναλωτή των εισροών. Έπεται συνέχεια.
Τα µέτρα που έχετε πάρει, βεβαίως, τα έχουµε µελετήσει. Δεν
αρκούν. Και δεν είναι ότι θα είναι κάποια συµπληρωµατικά. Είναι
σταγόνα στον ωκεανό.
Επιπλέον, υπάρχει φόβος και αβεβαιότητα στους καταναλωτές, αλλά και στους οικονοµικούς παράγοντες. Γίνεται λόγος για
αρνητικές και έντονες συνέπειες και ελλείψεις σε πολλές πρώτες
ύλες. Βεβαίως, έχουµε προβλήµατα λόγω του ότι η Ρωσία και η
Ουκρανία είναι προµηθευτές µας σε καλαµπόκι, σιτάρι κ.λπ.,
πρώτες ύλες για ζωοτροφές αλλά και λιπάσµατα. Θα πρέπει, λοιπόν, να αναζητήσουµε άµεσα και εναλλακτικούς τρόπους προµήθειας να καλυφθούν οι παραγωγοί µας και βεβαίως σε σχέση
µε την επισιτιστική επάρκεια.
Όµως, δεν αναφέροµαι µε την ερώτησή µου, κύριε Υπουργέ,
απ’ ό,τι θα είδατε, µόνο στα άµεσα µέτρα και σε άµεσες ενέργειες. Θεωρώ ότι η Ευρώπη στα τρία µεγάλα θέµατα πρέπει να
δει τι θα κάνει άµεσα µε µια επικαιροποίηση της στρατηγικής και
αναπροσανατολισµό των πολιτικών που έχει µέχρι τώρα. Είναι
αφ’ ενός µεν η ενέργεια, αφ’ ετέρου το ζήτηµα που έχει να κάνει
µε την κοινή άµυνα και ασφάλεια, είναι και το θέµα της διατροφικής επάρκειας που αποτελεί µια πραγµατική προϋπόθεση για
να µπορέσουν να επιβιώσουν οι λαοί. Γι’ αυτό, λοιπόν, θέλω να
µου πείτε για τα άµεσα µέτρα, αλλά και για την Κοινή Αγροτική
Πολιτική και τον αναπροσανατολισµό της. Τι σκέφτεστε, τι έχετε
ήδη κάνει και τι θα κάνετε από εδώ και πέρα;
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ελάτε, κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Κύριε συνάδελφε, ευχαριστώ για την πολύ καίρια
ερώτηση την οποία θέσατε και η οποία πραγµατικά απασχολεί
αυτή τη στιγµή στο νέο πλαίσιο το οποίο έχει διαµορφωθεί, όχι
µόνο τους ίδιους τους αγρότες, όχι µόνο όλους όσους εµπλέκονται µε τον πρωτογενή τοµέα, αλλά βεβαίως και όλες τις κυβερνήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς όπως σωστά είπατε
έχουµε µια ραγδαία αλλαγή των συνθηκών.
Μέσα σ’ αυτή τη ραγδαία αλλαγή των συνθηκών έγινε συνείδηση ότι η Ευρώπη οφείλει να λύσει τα ζητήµατα επισιτιστικής
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επάρκειας, τους κινδύνους που µπορεί να προκύψουν στο µέλλον, έτσι ώστε να µην υπάρχει πότε άλλοτε κανένας αντίστοιχος
κίνδυνος µε αυτόν που διαφαίνεται ότι ίσως υπάρχει αυτή τη
στιγµή. Οπότε, έχουν γίνει συζητήσεις οι οποίες πριν λίγο καιρό
φαίνονταν ως συζητήσεις τις οποίες δεν µπορεί να τις αγγίξει κάποιος. Ξέρετε πολύ καλά ότι ο Γάλλος οµόλογός µου στο συµβούλιο της 2ας Μαρτίου έθεσε το ζήτηµα της κατάργησης του
µέτρου της αγρανάπαυσης, για παράδειγµα. Καταλαβαίνετε ότι
αυτό δίνεται ακριβώς επειδή πρέπει να αξιοποιηθούν όλες οι καλλιεργήσιµες εκτάσεις.
Βεβαίως, παρακολουθώντας τη συζήτηση στην Ευρώπη εµείς
οφείλουµε να είµαστε συγκεκριµένοι, να είµαστε διεκδικητικοί
και µε συγκεκριµένο σχέδιο να προχωρήσουµε σε ό,τι αφορά στη
χώρα µας, στο σύνολο, βεβαίως, της Ευρώπης, µέσα στην αναζήτηση των νέων µέσων που πρέπει να αξιοποιηθούν.
Ζήτησα τρία συγκεκριµένα πράγµατα στο Συµβούλιο Υπουργών της 2ας Μαρτίου. Το πρώτο είναι, βεβαίως, το αυτονόητο να
αναπληρωθεί αυξηµένο κόστος παραγωγής των αγροτών έτσι
ώστε να µπορέσουν όλες τις καλλιέργειες τους να τις διατηρήσουν, να µπορέσουν να παράξουν µέσα στη χρονιά.
Το δεύτερο το οποίο ζήτησα είναι ότι πρέπει να ενισχυθούν µε
κάθε τρόπο οι καλλιέργειες εκείνες, οι συγκεκριµένες, οι οποίες
αφορούν προϊόντα τα οποία εισάγαµε από τις εµπλεκόµενες
χώρες Ουκρανία και Ρωσία και Μολδαβία για να µπορέσουµε,
ακριβώς, να έχουµε επάρκεια. Μιλάµε για δηµητριακά, µιλάµε
για µαλακό σιτάρι.
Και βεβαίως, δεν έχει σχέση µε την επάρκεια, αλλά έχει σχέση
συνολικά µε τον πρωτογενή τοµέα, να ενεργοποιηθούν και τα
µέτρα στήριξης, η λεγόµενη ΚΟΑ, όπου υπάρχουν εµπλοκές
στην εξαγωγή προϊόντων µας θα µπορέσουν αυτά να απορροφηθούν µε επιδότηση στις τοπικές αγορές και σε διάφορες
δοµές.
Βεβαίως, έξω από αυτό, επανενεργοποιήθηκε στο Υπουργείο
µας η Επιτροπή Επισιτιστικής Ασφάλειας η οποία έχει τη συµµετοχή έξοχων υπηρεσιακών παραγόντων, πολλών εκπροσώπων
της αγοράς, αλλά και ακαδηµαϊκών και στους οποίους διατυπώθηκε το ερώτηµα, παράλληλα µε τις ενέργειες τις οποίες εµείς
έχουµε αυτή τη στιγµή, να δοθούν και οι καλύτερες εναλλακτικές
για τα βραχυπρόθεσµα µέτρα ως προς τις αγορές οι οποίες θα
µπορέσουν να καλύψουν τη ζήτηση που θα υπάρξει για συγκεκριµένα προϊόντα και βεβαίως, να µπορέσουµε όλα τα εµπόδια
τα οποία ίσως υπάρχουν σε σχέση µε την εισαγωγή προϊόντων
να εξαλειφθούν, έτσι ώστε να µπορέσουν οι εισαγωγείς µας να
επιτελέσουν το έργο τους, αναζητώντας εναλλακτικές σε αυτές
τις αγορές χωρίς να χρειάζεται να έχουν να αντιµετωπίσουν και
µια γραφειοκρατία αχρείαστη, ειδικά αυτές τις ώρες.
Οπότε, οι στοχευµένες αυτές ενέργειές µας σκοπό έχουν και
την αναζήτηση των εναλλακτικών αγορών και βεβαίως, την ενίσχυση των παραγωγών και των καλλιεργειών οι οποίες είναι αναγκαίες. Σας ανέφερα πριν –ήσασταν µάλλον εδώ και το ακούσατε- ότι στο πλαίσιο αυτό έχει ήδη ζητηθεί η διαµόρφωση των
συνδεδεµένων ενισχύσεων και ως προς το αραβόσιτο και ως
προς το µαλακό σιτάρι.
Θα έχω την ευκαιρία στη δευτερολογία µου να πω και περισσότερα µέτρα τα οποία έχουν ζητηθεί από την εργαλειοθήκη της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία αναµένεται το επόµενο διάστηµα να ανακοινωθεί.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Τον λόγο έχει ο κ.
Κεγκέρογλου.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, για τα άµεσα µέτρα πρέπει να γίνεται πιο αποτελεσµατικοί µε αποφάσεις στην ώρα τους, αλλά και µε την διάθεση του ποσού που απαιτείται για να υπάρχει αποτελεσµατικότητα στην ανάσχεση της ακρίβειας, στην ανάσχεση της αύξησης του κόστους παραγωγής, η οποία, βέβαια, µεταδίδεται σε
όλα τα προϊόντα και τις υπηρεσίες.
Θα πρέπει επιτέλους να πάρετε απόφαση για τον ειδικό φόρο
κατανάλωσης. Δεν γίνεται. Αυτό αφορά όλους τους καταναλωτές, βεβαίως. Αφορά, όµως, και όλη την παραγωγή. Να δείτε και
τον ΦΠΑ στα βασικά αγαθά, όπως επίσης να επιβληθεί πλαφόν
στη ρήτρα αναπροσαρµογής. Δεν γίνεται να είναι απεριόριστη η
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ρήτρα αναπροσαρµογής. Πρέπει να υπάρχει ένα περιθώριο. Από
εκεί και πέρα υπάρχει το ρίσκο του επιχειρηµατία. Καπιταλιστικό
σύστηµα έχουµε, αν κατάλαβα καλά.
Έχετε βάλει καµµία ρήτρα αναπροσαρµογής στις τιµές του
αγρότη; Το λάδι έπεσε αυτές τις ηµέρες. Από 3,65 ευρώ πήγε
3,10 ευρώ στην Κρήτη και το ρεύµα ανέβηκε, γιατί είναι η ρήτρα
αναπροσαρµογής. Εδώ, λοιπόν, πρέπει να πάρετε αποφάσεις.
Πρέπει να θεσµοθετήσουµε τώρα την κάρτα ενέργειας. Δεν γίνεται να πάµε παραπέρα. Αυτά είναι, βεβαίως, άµεσα µέτρα. Και
σας είπα ότι η απόφαση για το ηλεκτρικό ρεύµα που ήρθε καθυστερηµένα, έδωσε µια ανάσα, αλλά δεν φτάνει. Δεν θα µπορέσουν να καλλιεργήσουν οι άνθρωποι στη σεζόν που έρχεται.
Πάµε τώρα στα µεσοπρόθεσµα και στον αναπροσανατολισµό
-που χρειάζεται, όµως, τώρα να ληφθούν οι αποφάσεις- της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής. Αυτά που λέγαµε πριν από έξι µήνες
και που η κάθε χώρα πρότεινε για την Κοινή Αγροτική Πολιτική
τώρα δεν ισχύουν. Πρέπει να ξαναµπούν κάτω τα µολύβια, να ξαναµελετήσουµε τα δεδοµένα και να αναπροσανατολίσουµε την
Κοινή Αγροτική Πολιτική.
Κανένας παραγωγός δεν πρέπει να µένει χωρίς ενίσχυση. Θα
πρέπει να υπάρχει κατά 80%, τουλάχιστον, η διάθεση των ενισχύσεων σε σύνδεση µε την παραγωγή. Δεν γίνεται. Θα ενισχύσουµε, βεβαίως, τους αγρότες, αλλά θα ενισχύσουµε την αγροτική παραγωγή. Και αυτό µπορείτε να το δείτε κάλλιστα από τα
στοιχεία του Υπουργείου Οικονοµικών ποιοι δηλώνουν αγροτικό
εισόδηµα και οι µικροί παραγωγοί και οι µεγαλύτεροι και ποιοι
λαµβάνουν επιδοτήσεις. Κάποιοι που παράγουν, δεν παίρνουν
επιδοτήσεις. Αυτό το κενό πρέπει να το καλύψουµε.
Βεβαίως, υπάρχει και η διάσταση του εισοδήµατος του αγρότη
που καλύπτεται µέσα από τις ενισχύσεις, δεν το παραγνωρίζουµε, είναι κι αυτό µια µεγάλη ανάγκη. Αλλά, προς θεού, δεν
πρέπει να υπάρχει κανένας παραγωγός που να µην λαµβάνει ενίσχυση. Γιατί έρχεται η ανάγκη τώρα να πούµε δώστε ενισχύσεις
για το πετρέλαιο, δώστε ενισχύσεις για να πάρει λιπάσµατα. Μα,
αυτό πρέπει να είναι µόνιµο. Μονίµως πρέπει να ενισχύεται µε
βάση το κόστος του, µέσα από την Κοινή Αγροτική Πολιτική. Για
αυτό µίλησα για αναπροσανατολισµό της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής.
Και δείτε, επιτέλους, τα θέµατα που σας έχουµε βάλει για την
Κρήτη. Δεν µπορεί η σταφίδα να είναι εκτός. Δεν γίνεται να µην
εντάσσεται -αφορά λίγους παραγωγούς, αλλά είναι πάρα πολύ
σηµαντικό- η βιολογική µπανάνα της Κρήτης. Είναι εκτός. Σας το
λέω ως παράδειγµα. Είναι ένα προϊόν µοναδικό στην Ευρώπη και
που, βεβαίως, δεν έχει καµµία σχέση µε την εισαγόµενη.
Σας το λέµε ως παράδειγµα για να δείτε ότι µέσω της Κοινής
Αγροτικής Πολιτικής µπορείτε, εφόσον σήµερα τεθεί αυτό το
θέµα του αναπροσανατολισµού, να έχετε µια ισχυρή στήριξη
στον παραγωγό στην προοπτική της διατροφικής επάρκειας όχι
µόνο για την Ελλάδα, αλλά και για ολόκληρη την Ευρώπη.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο για τη δευτερολογία σας.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Κύριε συνάδελφε, χαίροµαι πραγµατικά που
στον λόγο σας χρησιµοποιήσατε πολλές φορές τη λέξη «στήριξη» των παραγωγών. Νοµίζω ότι ήρθε η ώρα, πραγµατικά, µιας
διαφορετικής προσέγγισης όλης αυτής της υπόθεσης, όλης
αυτής της διαδικασίας. Και η Κυβέρνηση η αλήθεια είναι ότι στις
δυνατότητες που είχε πριν από είκοσι ηµέρες να στηρίξει όσους
ασχολούνται µε τον πρωτογενή τοµέα, το έπραξε κατά κύρια
βάση στοχεύοντας στους πραγµατικούς παραγωγούς, σε αυτούς που σήµερα έχει ανάγκη η ελληνική κοινωνία να παράξουν,
για να µπορέσουµε να έχουµε την επισιτιστική επάρκεια, η οποία
είναι αναγκαία.
Και πώς το κάναµε αυτό; Η επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης των 60 εκατοµµυρίων ευρώ ξέρετε πολύ καλά ότι
έγινε µε τρία κριτήρια: Το ένα ήταν ότι θα δοθεί -οι αποφάσεις
έχουν παρθεί- µόνο στους κατά κύριο επάγγελµα αγρότες, βεβαίως, µε βάση τα δηλωθέντα στρέµµατα καλλιέργειας, όπως θα
γίνουν από τη δήλωση ΟΣΔΕ που θα ακολουθήσει το επόµενο
διάστηµα, αλλά και µε µία ακόµη παράµετρο η οποία τέθηκε για
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πρώτη φορά, η οποία έχει να κάνει ακριβώς µε το ποσοστό αυτής
της επιστροφής, έχει να κάνει µε τα δηλωθέντα εισοδήµατα από
πραγµατική παραγωγή των τριών τελευταίων ετών. Γιατί, πολύ
σωστά το λέτε, δεν αρκεί η δήλωση των καλλιεργειών για να µπορέσουµε να πάµε και να ενισχύσουµε µια συγκεκριµένη δραστηριότητα. Πρέπει να υπάρχει µια παραγωγή, η οποία είναι τόσο
πολύ σηµαντική αυτή τη στιγµή.
Το αν όλη αυτή η κουβέντα σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης
θα οδηγήσει και σε µία αναθεώρηση του τρόπου προσέγγισης
της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής είναι κάτι που δεν µπορώ αυτή
τη στιγµή να το πω. Αλλά, είναι σίγουρο ότι ξεκίνησε µια κουβέντα στην οποία θα συµµετέχουµε και στην οποία θα κάνουµε
συγκεκριµένες προτάσεις, οι οποίες πραγµατικά να οδηγούν
προς την κατεύθυνση αυτή, στην κατεύθυνση δηλαδή, στήριξης
του πραγµατικού παραγωγού, στήριξης της παραγωγής. Γιατί
νοµίζω ότι σε αυτό το κριτήριο κανείς από κάθε πολιτική δύναµη
µέσα στο Κοινοβούλιο δεν θα έχει αντίρρηση, τουλάχιστον ως
προς τη θεώρηση και την προσέγγιση.
Σε σχέση τώρα µε την ανακοίνωση, πολύ σωστά είπατε, των
επόµενων µέτρων στήριξης, που πρέπει να γίνει άµεσα γιατί στα
βραχυπρόθεσµα ειδικά µέτρα πρέπει να προλάβουµε την καλλιεργητική περίοδο, η οποία για τις περισσότερες καλλιέργειες
ξεκινάει τώρα, όπως έχει ήδη ανακοινωθεί, τις επόµενες λίγες
ηµέρες θα έχουµε την αναλυτική ανακοίνωση των µέτρων αυτών,
µε βάση και τις ανακοινώσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την
εργαλειοθήκη, όπου θα δίνεται η δυνατότητα χρησιµοποίησης
για τις κρατικές ενισχύσεις. Υπάρχει ευτυχώς, η τεχνογνωσία
στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και κάτι ανάλογο έγινε για την περίοδο της πανδηµίας και την αντιµετώπιση αυτής, οπότε νοµίζουµε ότι είναι έτοιµη η Ευρώπη, είµαστε έτοιµοι εµείς το
επόµενο διάστηµα να κινηθούµε πάρα πολύ γρήγορα γιατί η καλλιεργητική περίοδος, η οποία έρχεται, είναι αναγκαίο να υποστηριχθεί µε κάθε τρόπο.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ευχαριστούµε τον
κύριο Υπουργό.
Και συνεχίζουµε µε τη δεύτερη µε αριθµό 486/3-3-2022 επίκαιρη ερώτηση δεύτερου κύκλου του Βουλευτή Χαλκιδικής του
Κινήµατος Αλλαγής κ. Απόστολου Πάνα προς τον Υπουργό
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, µε θέµα: «Ρυθµίσεις θεµάτων στέγασης ευπαθών οµάδων πληθυσµού».
Έχετε τον λόγο, κύριε Πάνα.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΝΑΣ: Κύριε Υπουργέ, για τη στεγαστική αποκατάσταση ευπαθών οµάδων πληθυσµού ο νοµοθέτης προέβλεψε δύο παράλληλες διαδικασίες παραχώρησης οικοπέδων.
Η πρώτη από αυτές θεσµοθετήθηκε µε αγροτικό κώδικα και
ισχύει σε συνδυασµό µε το άρθρο 4 και 9 του ν.3138/203 από 244-1985. Η δεύτερη από αυτές θεσµοθετήθηκε µε τη διάταξη του
άρθρου 187 του ν.3463/2006, Κώδικας Δήµων και Κοινοτήτων,
µε τίτλο «εκποίηση οικοπέδων σε άστεγους δηµότες». Και για τα
δύο αυτά συστήµατα αποκατάστασης προβλεπόταν η καταβολή
τµήµατος για την απόκτηση του οικοπέδου και η υποχρέωση του
δικαιούχου να ανεγείρει κατοικία µέσα σε αποκλειστική προθεσµία που ορίζει νόµος.
Έπειτα, λοιπόν, από την πάροδο των χρόνων και ιδίως µε τη
δεινή οικονοµική κρίση στη χώρα µας, που οξύνθηκε από την
πανδηµία, παρατηρήθηκε το φαινόµενο να µην µπορούν οι δικαιούχοι να ανεγείρουν την κατοικία επί του οικοπέδου που απέκτησαν µε την καταβολή του τµήµατος µέσα στην προθεσµία των
δέκα ετών.
Με βάση, λοιπόν, το σύστηµα των περιορισµών που εισήγαγε
το νοµοθετικό πλαίσιο, οι δικαιούχοι στην περίπτωση που η προθεσµία ανέγερσης κατοικίας παρερχόταν άπρακτη έπρεπε να εκπέµψουν του δικαιώµατος κυριότητας. Το πρόβληµα αυτό
-πρέπει να σηµειώσω, κύριε Υπουργέ- αντιµετωπίζουν και πολλοί
συµπολίτες µου στη Χαλκιδική και ιδιαίτερα στην περιοχή των
Νέων Φλογητών, στη Διονυσίου, στην Τρίγλια, στο Λάκκωµα και
σε άλλες περιοχές, οι οποίες λόγω και της παρατεταµένης οικονοµικής κρίσης εξαιτίας της πανδηµίας, προσπαθούν µε πολύ
κόπο να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους. Γι’ αυτόν τον
λόγο κατέθεσα και τη σχετική τροπολογία πριν από λίγο χρονικό

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

διάστηµα στο νοµοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας, που δεν
έγινε δεκτή.
Για τους παραπάνω λόγους σας ρωτώ, λοιπόν, κύριε Υπουργέ,
τι σκοπεύετε να πράξετε ώστε να µην απωλέσουν το οικόπεδο
από το δηµόσιο όσοι δεν µπόρεσαν να προβούν σε ανέγερση κατοικίας, µε βάση τα έως σήµερα από τον νόµο προβλεπόµενα και
αν είναι στον προγραµµατισµό σας να δοθεί σε αυτές τις ευπαθείς οµάδες παράταση, ώστε να ολοκληρώσουν την κατασκευή
της κατοικίας τους µέχρι τις 31-12-2030.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Κύριε συνάδελφε, µε την ερώτησή σας µου δίνετε την ευκαιρία να τοποθετηθώ σε ένα θέµα το οποίο απασχολεί όχι µόνο εσάς στη Χαλκιδική, αλλά και πολλούς άλλους
συναδέλφους, οι οποίοι και µε επισκέφθηκαν στο Υπουργείο, συναδέλφους από όλα τα πολιτικά κόµµατα και από τη Νέα Δηµοκρατία, έδειξαν ενδιαφέρον πάρα πολλοί.
Πρόκειται, πράγµατι, για ένα πάρα πολύ λεπτό ζήτηµα που
αφορά κατά βάση ένα αδύναµο µέρος του πληθυσµού. Βεβαίως,
εδώ υπάρχει η αξιολόγηση και η στάθµιση όλων των παραγόντων
που θα επηρεάσουν την απόφαση του Υπουργείου µας, µε δεδοµένο ότι η προηγούµενη προθεσµία η οποία δόθηκε ήταν δεκαετής και δόθηκε µε το ν.4061/2012. Άρα, συµπληρώνεται στις
22 Μαρτίου η δεκαετία από την έναρξη εκείνης της προθεσµίας.
Δεν µπορεί, όµως, να µην παραδεχτεί κάποιος ότι ήταν µια περίοδος -αυτή η δεκαετία η οποία παρήλθε- µε πολύ δύσκολα οικονοµικά γεγονότα, τα οποία επηρέασαν το µεγαλύτερο µέρος
του πληθυσµού, οπότε ίσως κάποιοι δεν είχαν τη δυνατότητα να
µπορέσουν να εκπληρώσουν τους όρους της παραχώρησης των
συγκεκριµένων οικοπέδων, δηλαδή την ανέγερση κατοικίας. Βεβαίως, υπήρχε οικονοµική κρίση, υπήρχε η περίοδος της πανδηµίας. Οι περισσότεροι από αυτούς τους δικαιούχους βρίσκονται
σε αγροτικές περιοχές, οπότε είχαν πρόσθετες δυσκολίες.
Επειδή το ερώτηµά σας είναι συγκεκριµένο, θέλω να σας πω
ότι τις επόµενες ηµέρες θα γίνει η αξιολόγηση όλων των δεδοµένων, µε τους αρµόδιους υπηρεσιακούς παράγοντες και θα πάρουν τις τελικές αποφάσεις, βλέποντας, βεβαίως, πάντα µε
συµπάθεια τη συγκεκριµένη κατηγορία των συµπολιτών µας και
ταυτόχρονα, αξιολογώντας το γεγονός ότι έχουµε παρατάσεις
οι οποίες -σε κάποιες από τις περιπτώσεις, όχι σε όλες- έρχονται
από το 1985.
Και, βεβαίως, επί της αρχής εγώ δεν θα ήθελα σε οποιοδήποτε
ζήτηµα, σε οποιαδήποτε παρέµβαση να υπάρχουν οι συνεχείς
παρατάσεις, γιατί πρέπει πάντα να καταλαβαίνει ο συµπολίτης
µας στον οποίον δίνεται ένα δικαίωµα ότι έχει έναν πεπερασµένο
χρόνο για να µπορέσει να εκπληρωθεί, ακριβώς για να µην γίνεται και σε βάρος κάποιου άλλου που µπορεί να έχει ένα παρόµοιο
δικαίωµα. Συγχρόνως, όµως -και αυτή θα είναι η αξιολόγηση των
επόµενων ηµερών- πρέπει να µπορέσουµε να δούµε και τα περιστατικά τα οποία συνόδευσαν µεγάλο µέρος του πληθυσµού
στην οικονοµική του ζωή την τελευταία δεκαετία.
Οπότε και στη δευτερολογία µου αυτό θα µπορούσα να επαναλάβω, το λέω από τώρα: Τις επόµενες ηµέρες θα υπάρχουν οι
ανακοινώσεις εντός του πλαισίου του νόµου, εντός των δυνατοτήτων, µε συµπάθεια, όµως, στην αδύναµη αυτή οµάδα του πληθυσµού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κύριε Πάνα, έχετε
τον λόγο για τη δευτερολογία σας.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΝΑΣ: Κύριε Υπουργέ, όπως πολύ σωστά αναφέρετε, το συγκεκριµένο θέµα αφορά σε ευπαθείς οµάδες και
φυσικά κατανοώ απόλυτα και την παρατήρησή σας ότι πρέπει
από ένα σηµείο και µετά αυτές εδώ οι προσπάθειες να οριστικοποιούνται και να έχουν αρχή, µέση και τέλος. Είναι πολύ σηµαντικό.
Πέρα από τη συµπάθεια, κρατώ βέβαια, ότι αυτό θα συγκεκριµενοποιηθεί τις επόµενες ηµέρες και πρέπει να συγκεκριµενοποιηθεί, καθώς τελειώνει στην ουσία η διορία που έχουν όλοι
αυτοί οι δικαιούχοι. Κρατώ, λοιπόν, τη δέσµευσή σας ότι θα το
δείτε το θέµα και θα έχουµε κάτι πολύ συγκεκριµένο.
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Από εκεί και πέρα, όµως, θα πρέπει να κρατήσουµε ότι -πραγµατικά εγώ θα σας µιλήσω για τους πολίτες της Χαλκιδικής των
συγκεκριµένων χωριών, όπως τα Νέα Φλογητά- οι άνθρωποι
αυτοί είναι πολίτες που δεν είχαν πραγµατικά την οικονοµική δυνατότητα σε αυτά τα δέκα χρόνια. Άλλαξε ουσιαστικά όλη η ζωή
τους µέσα από την οικονοµική κρίση και τώρα βιώνουµε ακόµα
µια µεγαλύτερη κρίση.
Άρα, στο πλαίσιο του εφικτού και στο πλαίσιο και της σοβαρής
κοινωνικής πολιτικής που πρέπει να κάνουµε για τους ανθρώπους αυτούς, για τις ευπαθείς αυτές οµάδες, θεωρώ ότι η απόφαση η οποία θα πρέπει να πάρετε τις επόµενες ηµέρες θα
πρέπει να είναι µια απόφαση στα όρια του εφικτού, ώστε να διευκολύνει οριστικά αυτούς τους ανθρώπους.
Και, βέβαια, να ξέρετε και µε την ιδιότητα την παλαιότερη ως
Τοµεάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης είµαστε σαφέστατα υπέρ στο
να δοθούν οριστικές λύσεις για τέτοια ζητήµατα που ταλανίζουν
πανελλαδικά, θα έλεγα εγώ, όπως πολύ σωστά αναφέρατε, δικαιούχους όλα αυτά τα χρόνια και αυτά τα ζητήµατα πρέπει να
τελειώνουν.
Εγώ, λοιπόν, κρατώ τη σηµερινή σας δέσµευση ότι θα έχουµε
εξελίξεις τις επόµενες ηµέρες για το συγκεκριµένο θέµα και σας
καλώ, όπως θα δείτε µε συµπάθεια, όπως είπατε, όλη την Ελλάδα, να δείτε µε ιδιαίτερη συµπάθεια, εν πάση περιπτώσει και
ουσιαστικότητα, και αυτό που συµβαίνει στη Χαλκιδική και ιδιαίτερα σε αυτούς τους δηµότες της Νέας Προποντίδας και σε
αυτά τα µέρη τα οποία σας ανέφερα, γιατί είναι άνθρωποι µε µεγάλα προβλήµατα που έχουν να αντιµετωπίσουν, οικονοµικά κυρίως.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ο λόγος σε εσάς,
κύριε Υπουργέ, για τη δευτερολογία σας.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Για ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
Απλά συµπληρώνοντας την πρώτη τοποθέτησή µου, νοµίζω ότι
µε τον κύριο συνάδελφο η τοποθέτηση µε βάση τα χαρακτηριστικά που έχει η συγκεκριµένη υπόθεση έχουν καταγραφεί πλήρως. Βεβαίως, µια δεκαετία είναι ένα µεγάλο διάστηµα για
όποιον παρακολουθεί αυτή τη συζήτηση. Βεβαίως, όµως, δεν
πρέπει να ξεχνάµε και τη σκοπιµότητα του νοµοθέτη που έδωσε
το δικαίωµα σε ευπαθείς οµάδες του πληθυσµού να αποκτήσουν
ένα σπίτι σε ένα οικόπεδο που τους παραχωρήθηκε και να εκπληρώσουν συγκεκριµένους όρους.
Στις περισσότερες από αυτές τις περιπτώσεις -σίγουρα δεν
µπορεί να είναι όλες, αλλά δεν µπορούµε να το αξιολογήσουµε
αυτή τη στιγµή- υπήρξε, πράγµατι, την προηγούµενη δεκαετία
µια αδυναµία. Αυτό διαφαίνεται και από το γεγονός ότι, δυστυχώς, λίγοι εκπλήρωσαν αυτές τις δεσµεύσεις τους σε αυτό το
διάστηµα.
Οπότε θα αξιολογήσουµε στο πνεύµα που πρέπει όλη αυτή
την κατάσταση που έχει διαµορφωθεί βλέποντας όλες τις παραµέτρους της και τις επόµενες ηµέρες, κύριε συνάδελφε, θα
έχουµε και τις σχετικές ανακοινώσεις πάντα µέσα στο πλαίσιο,
το οποίο νοµίζω πρέπει να διαπνέει και το γράµµα αλλά και το
πνεύµα ενός νοµοθέτη είτε σε ένα επίπεδο πρωτογενές είτε δευτερογενές.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ευχαριστούµε τον
κύριο Υπουργό.
Συνεχίζουµε µε την όγδοη µε αριθµό 489/3-3-2022 επίκαιρη
ερώτηση δεύτερου κύκλου του Βουλευτή Λακωνίας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Σταύρου Αραχωβίτη προς
τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, µε θέµα: «Κίνδυνος κατάρρευσης της κορινθιακής σταφίδας».
Κύριε Αραχωβίτη, έχετε τον λόγο.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΑΧΩΒΙΤΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, πραγµατικά, η χώρα ζει πρωτόγνωρα ασταθείς καταστάσεις. Μέσα σε αυτές τις καταστάσεις του πολέµου
στην Ουκρανία, της κρίσης ακριβείας που, βέβαια, είχε έρθει
πολύ πριν τον πόλεµο, την πανδηµία που επιµένει και καθηµερινά
έχουµε ακόµα πολύ υψηλό αριθµό κρουσµάτων και νεκρούς, βεβαίως, ένα από τα προϊόντα που έχει υποστεί τις µεγαλύτερες
ζηµιές είναι η κορινθιακή σταφίδα.
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Η κορινθιακή σταφίδα είναι ένα προϊόν εµβληµατικό για τη
χώρα και στήριξε την οικονοµία των περιοχών όπου παράγεται
περνάει µια από τις χειρότερες φάσεις πραγµατικά στην ιστορία
τους. Μετά το γνωστό τότε ζήτηµα, το σταφιδικό ζήτηµα, τώρα
νοµίζω ότι είναι η χειρότερη περίοδος της σταφίδας.
Είστε ο τρίτος Υπουργός που καλείστε να αντιµετωπίσετε το
ζήτηµα. Δυστυχώς, οι αβλεψίες και η αδυναµία ενδεχοµένως κατανόησης των βαθύτερων αιτιών του προβλήµατος από τους
προκατόχους σας, οδήγησαν στη φετινή τιµή της σταφίδας στον
παραγωγό να είναι από πέρυσι στο 50%.
Πού οφείλεται αυτό; Λόγω της υγειονοµικής κρίσης δηµιουργήθηκαν πλεονάσµατα, αδιάθετες ποσότητες, οι οποίες δεν µπήκαν στην αγορά και ως αποθέµατα στις αποθήκες λειτούργησαν
-όπως λειτουργεί στην ελεύθερη οικονοµία, που εσείς καλύτερα
απ’ όλους γνωρίζετε- στην πτώση της τιµής και στις εξαγωγές
αλλά και στον παραγωγό.
Το αποτέλεσµα είναι αυτή την ώρα να έχουµε δύο προβλήµατα
–και όχι ένα, όπως είχαµε µέχρι πρότινος- δηλαδή και χαµηλή
τιµή στον παραγωγό, άρα πρωτίστως ανάγκη στήριξης στον παραγωγό, και ταυτόχρονα αποθέµατα που, αν δεν απορροφηθούν,
δεν προβλέπεται τίποτα καλύτερο για την επόµενη χρονιά και όχι
µόνο για τον παραγωγό, αλλά κυρίως για το προϊόν, για την προώθηση αυτού του ελληνικού προϊόντος.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Θα χρειαστώ µισό λεπτό, κύριε Πρόεδρε, για να διατυπώσω
τα ερωτήµατά µου.
Η καλλιέργεια της σταφίδας κινείται οριακά. Αν δεν υπήρχε η
συνδεδεµένη που µπήκε το 2017 -και τελευταία στιγµή ο προκάτοχός σας κράτησε τη συνδεδεµένη της σταφίδας στο εθνικό
στρατηγικό σχέδιο που κατέθεσε τώρα-, η σταφίδα µε αυτές τις
τιµές θα ήταν σε πολύ δύσκολη φάση.
Γι’ αυτό σας ερωτούµε ξανά και εσάς, µετά από άλλες επίκαιρες που κατατέθηκαν, πρόσφατα από τον κ. Χαρίτση που συζητήσατε, αν σκοπεύετε, πραγµατικά, και µε ποιους τρόπους -ο
κόσµος περιµένει µια δέσµευση- να στηρίξετε το προϊόν και τους
παραγωγούς ταυτόχρονα.
Το δεύτερο ερώτηµα που έχει να κάνει για την πρόταση που
έχει καταθέσει εδώ και πολύ καιρό ο ΣΥΡΙΖΑ για τη λειτουργία
του κράτους ως αγοραστής ύστατης καταφυγής, θα το συζητήσουµε στη δευτερολογία µου.
Όµως, παρακαλώ για µια δέσµευση όχι για µένα προσωπικά,
όπως καταλαβαίνετε, αλλά για τους παραγωγούς που περιµένουν απαντήσεις.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Καλώς.
Κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Κύριε συνάδελφε, κύριε Αραχωβίτη, είχα την ευκαιρία σε αυτή την Αίθουσα πριν δύο-τρεις εβδοµάδες περίπου
να απαντήσω σε παρόµοια ερώτηση που µου τέθηκε, µετά από
συνάντηση που έγινε και µε πολλούς Βουλευτές της Νέας Δηµοκρατίας που µε επισκέφθηκαν. Υπάρχει ενδιαφέρον από όλους
τους Βουλευτές όλων των παρατάξεων, βεβαίως, της Πελοποννήσου και είναι πάρα πολύ εύλογο για ένα εµβληµατικό προϊόν,
το οποίο πρέπει να στηριχθεί.
Στην απάντηση, λοιπόν, την οποία έδωσα τότε και µου δίνετε
την ευκαιρία ουσιαστικά να την επικαιροποιήσω αυτή τη στιγµή
µε περισσότερα δεδοµένα, είναι ότι οι αγρότες σε σχέση µε τη
µείωση της τιµής για την παραγωγή του 2021, την οποία παρέδωσαν πριν λίγους µήνες, θα αποζηµιωθούν µέσω του µέτρου
de minimis για την απώλεια της τιµής, την οποία έχουν υποστεί.
Ξέρουµε πολύ καλά ότι οι τιµές, στις οποίες πουλήθηκε το
προϊόν τους φέτος, η παραγωγή του 2021 φέτος, λόγω του αποθέµατος το οποίο υπήρξε, δεν ήταν αυτές που ήταν την προηγούµενη χρονιά. Όπως ξέρετε η παράδοση αυτού του προϊόντος, µετά από αίτηµα που υποβλήθηκε, έγινε µέχρι 25 Φεβρουαρίου και µέχρι 11 Μαρτίου υπήρχε η προθεσµία να δηλωθούν
από τις µεταποιητικές επιχειρήσεις στον ΟΠΕΚΕΠΕ οι τιµές ουσιαστικά µε τις οποίες πουλήθηκε το προϊόν.
Ακριβώς για να έχω µια πλήρη εικόνα για τον προσδιορισµό
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και του συνόλου των παραγωγών, οι οποίοι δικαιούνται της αποζηµίωσης αυτής, αλλά και στη συνέχεια να προσδιοριστεί αυτό
ακριβώς, αναµένω τις επόµενες λίγες ηµέρες -δεν θέλω να πω
εβδοµάδες, θέλω να είναι πραγµατικά ηµέρες, καταλαβαίνω την
αγωνία των ανθρώπων αυτών- για να µπορούµε να ανακοινώσουµε και να προσδιορίσουµε το ποσό του de minimis, το οποίο
θα δοθεί για να αναπληρωθεί η τιµή γι’ αυτούς τους ανθρώπους
λόγω του αποθέµατος από την προηγούµενη χρονιά.
Αυτή ήταν και η πιο γρήγορη, άµεση και νοµίζω δίκαιη λύση για
την αποζηµίωση των παραγωγών, ακριβώς επειδή ξέρετε πολύ
καλά µε τη θητεία σας στο Υπουργείο ότι αυτό το µέτρο είναι το
τελευταίο µέσο, το οποίο µπορεί να χρησιµοποιήσει ένας Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης εκεί που, δικαίως, πρέπει να παρέµβει
και να τακτοποιήσει, να αναπληρώσει την ζηµιά των παραγωγών.
Αυτό, λοιπόν, το µέτρο υπάρχει αφηµένο στη ρητή µου δέσµευση, η οποία το επόµενο διάστηµα θα υλοποιηθεί, ότι δηλαδή
οι αγρότες θα αποζηµιωθούν για την τιµή τους µε βάση τα κιλά,
µε βάση την τιµή, η οποία θα καθοριστεί µετά από τα στοιχεία τα
οποία θα συλλέξουµε.
Στη δευτερολογία µου θα σας απαντήσω και επί του δεύτερου
ερωτήµατος που έχει να κάνει, ουσιαστικά, µε το απόθεµα το
οποίο έχει δηµιουργηθεί.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Καλώς.
Ορίστε, κύριε Αραχωβίτη, έχετε τον λόγο για τη δευτερολογία
σας.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΑΧΩΒΙΤΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, πράγµατι, στην πρωτολογία σας επαναλάβατε
αυτά που ακούσαµε πριν από λίγες µέρες, χωρίς πάλι να έχουµε
δέσµευση για το ποσό.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): … (δεν ακούστηκε)
ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΑΧΩΒΙΤΗΣ: Ωραία. Ούτε για την τάξη του ποσού. Θα το δούµε.
Όµως όσον αφορά, όπως είπατε, την τιµή του 2020 της εσοδείας του 2021, αν δεν φύγουν τα αποθέµατα -και εδώ είναι το
βασικό- ή δηµιουργηθούν καινούργια, ακριβώς επειδή η πανδηµία επιµένει και έχουµε και την κρίση της ακρίβειας και του πολέµου, υπάρχει ο κίνδυνος να προστεθούν στα παλιά αποθέµατα
και νέα, λόγω ενδεχοµένως και της καλής χρονιάς που πέρασε,
όπου είχαµε και αρκετές παραδόσεις. Είχαµε τις παραδόσεις,
αλλά τώρα πρέπει να δούµε και τι θα απορροφήσει η αγορά, για
να δούµε αν θα αυξηθεί ή αν θα µειωθεί το απόθεµα, το οποίο
ξεπερνάει τους τέσσερις χιλιάδες τόνους. Πρέπει, λοιπόν, να
δούµε σοβαρά το απόθεµα.
Επαναλαµβάνω ότι οι προκάτοχοί σας είχαν να αντιµετωπίσουν
ένα ζήτηµα, το οποίο δεν αντιµετώπισαν έγκαιρα και γι’ αυτό δηµιουργήθηκαν πλέον δύο προβλήµατα τα οποία είναι στα χέρια
σας, και τα αποθέµατα αλλά και οι τιµές. Οπότε, εδώ αν δεν λυθούν και τα δύο ζητήµατα και βασικά αυτό που δηµιουργεί το
πρόβληµα, δυστυχώς και του χρόνου τέτοια εποχή ενδεχοµένως
ο νέος Υπουργός να έχει να διαχειριστεί ξανά πρόβληµα µε την
τιµή στον παραγωγό.
Όµως, λέω το εξής, το οποίο είναι και το δεύτερο ερώτηµά
µας: Είχαµε καταθέσει εδώ και πάρα πολύ καιρό, από το «Μένουµε όρθιοι 1» µε την έναρξη της πανδηµίας, ότι το κράτος θα
µπορούσε να λειτουργήσει ως αγοραστής ύστατης καταφυγής,
για να απορροφήσει προϊόντα και να µη δηµιουργηθούν αποθέµατα, αλλά, κυρίως, να λειτουργήσει και σαν ισορροπιστής στην
αγορά και να δώσει το στίγµα της τιµής, κάτω από την οποία δεν
µπορεί να πέσει ένα προϊόν και όχι µόνο η σταφίδα. Στη σταφίδα,
όµως, ήταν το κλασικό παράδειγµα που θα µπορούσε να χρησιµοποιηθεί.
Μέχρι τώρα δεν αξιοποιήθηκε αυτό το εργαλείο, µέσω του
οποίου θα µπορούσε το κράτος να έχει λειτουργήσει ως αγοραστής ύστατης καταφυγής. Θα µπορούσε να λειτουργήσει έτσι σε
σχολεία -φέτος περάσαµε έναν πολύ κρύο χειµώνα, ήταν από
τους πιο κρύους χειµώνες όλων των εποχών-, στον στρατό, σε
κοινωνικές δοµές και σε προγράµµατα σίτισης τόσο εθνικά, όσο
και συγχρηµατοδοτούµενα. Τώρα, όµως, έχουµε µπροστά µας,
κυρίως, µία µεγάλη ανθρωπιστική κρίση µε τον πόλεµο στην Ουκρανία.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Αντί, λοιπόν, να στέλνετε επιθετικό υλικό -γιατί τα Καλάσνικοφ,
τα αντιαρµατικά και τα αντιαεροπορικά δεν είναι αµυντικό υλικό,
αλλά προφανώς επιθετικό-, θα έπρεπε να σταλεί αµιγώς ανθρωπιστική βοήθεια. Μάλιστα, µέσα σε αυτή ενδεχοµένως και σαν
χειρονοµία, αν θέλετε, όχι ως λύση -γιατί µιλάµε για µεγάλα αποθέµατα- και σαν σηµατοδότηση θα µπορούσε να σταλεί και σταφίδα, ένα ιδιαίτερα θρεπτικό προϊόν για τις κρύες συνθήκες που
υπάρχουν στον πόλεµο. Η σταφίδα θα µπορούσε να λειτουργήσει σωτήρια για τις ζωές των αµάχων που αποµακρύνονται στις
σκηνές, όπως βλέπουµε, µέσα στο κρύο µε τα πόδια.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ωστόσο, προτιµήσαµε να µην το κάνουµε. Ενώ, προφανώς, δαπανώνται κονδύλια, αφού στέλνονται όπλα ή άλλα πυροµαχικά,
δεν δαπανήθηκαν προς αυτή την κατεύθυνση. Εδώ, λοιπόν, θα
ήθελα µία απάντηση στο αν έχετε κατά νου να το κάνετε σε µια
επόµενη αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας και αν όχι, πείτε µας
για ποιον λόγο, πείτε µας κάτι, για να ξέρουµε τον λόγο.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Καλώς.
Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων): Κύριε συνάδελφε, το Βήµα της Βουλής προσφέρεται για τις τοποθετήσεις και τις αξιολογήσεις του καθενός µας,
αλλά, βεβαίως, νοµίζω είναι καθαρό σε όλους µας το πλαίσιο
εντός του οποίου µπορούµε να αναπτύξουµε τις απόψεις µας.
Και έρχοµαι στο τι θέλω να πω µε αυτό. Δεν θέλω να αδικήσω
τον προηγούµενο Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων,
τον Σπήλιο Λιβανό, ο οποίος, πραγµατικά, κατέβαλε πάρα πολλές
προσπάθειες, και µάλιστα επίµονες, για την επίλυση αυτού του
προβλήµατος.
Απάντησε σε πολλές ερωτήσεις, έκανε πολλές παρεµβάσεις
στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προσπάθησε να βρει µια λύση. Η
αλήθεια είναι ότι η πρόθεση να λύσεις ένα ζήτηµα, δεν σηµαίνει
πάντα ότι σε οδηγεί και σε µία λύση η οποία µπορεί να είναι υλοποιήσιµη µε έναν ρεαλιστικό και άµεσο τρόπο έτσι ώστε να µπορέσεις, πραγµατικά, να ικανοποιήσεις τη δίκαιη αγωνία κάποιων
ανθρώπων οι οποίοι απευθύνονται σε εσένα.
Στο πλαίσιο αυτό, λοιπόν, και επειδή θέλω να είµαι απολύτως
ξεκάθαρος από αυτό το Βήµα, όπως ήµουν και µε όλους τους
συναδέλφους που µε επισκέφθηκαν αλλά και όπως ήµουν τελείως ξεκάθαρος και στους εκπροσώπους των µεταποιητικών
επιχειρήσεων οι οποίοι έχουν αυτή τη στιγµή απόθεµα, πράγµατι,
στην κατοχή τους, θέλω να πω το εξής: Για τους αγρότες, για
τους παραγωγούς αναφέρθηκα ξεκάθαρα στο τι θα ανακοινωθεί
τις επόµενες λίγες εβδοµάδες, λίγες µέρες, ακριβώς, επειδή 11
του µηνός, 11 Μαρτίου, ήταν η τελευταία ηµέρα που κατατέθηκαν και οι τιµές στον ΟΠΕΚΕΠΕ, για να µπορέσουµε να αξιολογήσουµε και να προσδιορίσουµε το ποσό της «de minimis»
αποζηµίωσης.
Σε σχέση, όµως, µε το απόθεµα, η λύση αυτή η οποία δόθηκε
µε απάντηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την οποία εσείς τη
λέτε ως το «κράτος αγοραστής» -το έχετε σε εισαγωγικά στην
ερώτησή σας- καταλαβαίνετε και εσείς ότι αυτό ως πραγµατικό
περιεχόµενο συγκεκριµένης διαδικασίας δεν µπορεί να υπάρξει.
Τι υπάρχει όµως; Υπάρχει η δυνατότητα µετά από έγκριση µέσα
από ευρωπαϊκά προγράµµατα και µέσα από τις προβλεπόµενες
διαδικασίες να αξιοποιηθεί αυτό το απόθεµα στις λεγόµενες «παροχές» που δίνονται σε διάφορες δοµές, όπως είναι τα σχολεία
ή όπως είναι οποιαδήποτε άλλη δοµή.
Δυστυχώς –και θέλω να είµαι σ’ αυτό απόλυτα ειλικρινής- αυτή
η επιλογή ίσως έπρεπε να έχει γίνει νωρίτερα, γιατί µιλάµε για
την παραγωγή του 2020. Βεβαίως, το εµβληµατικό αυτό προϊόν
µε την πολύ ιδιαίτερη διατροφική αξία θα πρέπει να αξιολογηθεί
δύο χρόνια µετά και πλέον. Και εγώ επειδή θέλω να είµαι ειλικρινής, µε βάση τα αυστηρά πλαίσια που υπάρχουν σε αυτά τα προγράµµατα, δεν ξέρω κατά πόσο θα µπορούσε αυτή τη στιγµή να
είναι εφικτό. Ίσως πριν από µερικούς µήνες ή πριν από ένα
χρόνο, γιατί το θέµα ξέρετε πώς έχει προκύψει, να ήταν αλλιώς.
Όµως, τι λύση βρήκαµε γι’ αυτούς που έχουν απόθεµα αυτή
τη στιγµή; Διότι ως προς το απόθεµα, ακριβώς επειδή συµµετέ-
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χουν τελικά οι παραγωγοί σε αυτές τις µεταποιητικές επιχειρήσεις µε διάφορους τρόπους -το καταλαβαίνουµε- και έχουν άµεση σχέση και εξάρτηση, πρέπει η ζηµιά των µεταποιητικών αυτών
επιχειρήσεων να περιοριστεί.
Ζήτησα, λοιπόν, από τους ίδιους να µου φέρουν τα στοιχεία.
Ήδη µου έφεραν κάποιοι τα στοιχεία. Περιµένω και από τους
υπόλοιπους τα στοιχεία που θα µου περιγράφουν τη ζηµία που
έχουν υποστεί και η οποία είναι αδιαµφισβήτητη για µένα, ώστε
να µπορέσω να ζητήσω την ενίσχυση των επιχειρήσεων αυτών
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως συνέπεια του κορωνοϊού, έτσι
όπως τόσες πολλές επιχειρήσεις στη χώρα έχουν αποζηµιωθεί
λόγω της ζηµιάς που είχαν από τον κορωνοϊό. Ακριβώς επειδή
δεν υπήρχε η ζήτηση εκείνη που πρέπει να υπάρχει στο συγκεκριµένο προϊόν, αυτό το προϊόν έµεινε ως απόθεµα.
Νοµίζω ότι θα µπορούσε να υπάρξει µία ισχυρή τέτοια πρόταση, την οποία, βεβαίως, και εµείς θα ενισχύσουµε µε κάθε
τρόπο ώστε να γίνει δεκτή. Υπάρχει ο χρόνος. Υπάρχει προθεσµία, για να µπορέσει αυτό να γίνει. Είναι µέχρι 30 Ιουνίου αυτή
τη στιγµή που ισχύει η συγκεκριµένη διαδικασία. Δεν ξέρω αν θα
δοθεί κάποια παράταση, αλλά το δεδοµένο είναι η 30η Ιουνίου.
Περιµένω αυτά τα στοιχεία. Τα έλαβα από τη µία από τις µεταποιητικές επιχειρήσεις. Έκανα συνάντηση µε όλους που µου ζήτησαν να τους δω.
Πραγµατικά, θεωρώ ότι αυτός ο τρόπος είναι ο µοναδικός
συµβατός µε το πλαίσιο το κανονιστικό το οποίο υπάρχει. Επικαλούµαι και την ιδιότητά σας ως προηγούµενου Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, για να συµφωνήσουµε σε αυτό αυτή τη στιγµή
που µιλάµε µε µένα στο Βήµα, για να µπορέσουµε να περιορίσουµε τη ζηµία και αυτών των µεταποιητικών επιχειρήσεων, η
οποία συµφωνούµε ότι έχει αντίκτυπο και στους παραγωγούς.
Εκεί που το Υπουργείο µπορεί να παρέµβει παρεµβαίνει άµεσα
µε τον «de minimis» για τους παραγωγούς.
Στο άλλο ζήτηµα, δηλαδή να υποστηρίξουµε, πραγµατικά, µε
κάθε τρόπο το αίτηµα αυτό, περιµένουµε γιατί δεν µπορούµε να
έχουµε όλα τα στοιχεία εµείς για να µπορέσουµε να ενισχύσουµε
το αίτηµα αυτό για τη ζηµία των επιχειρήσεων αυτών, είµαστε
εδώ να το διεκδικήσουµε και αυτό.
Αυτή είναι η τοποθέτηση που µπορεί να γίνει σήµερα, τον Μάρτιο του 2022, από τον Υπουργό ο οποίος αυτή τη στιγµή πρέπει
µε ευθύνη απέναντί σας να µεταφέρει τη θέση του Υπουργείου.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ευχαριστούµε τον
κύριο Υπουργό.
Προχωρούµε στην τελευταία για σήµερα επίκαιρη ερώτηση.
Είναι η πρώτη µε αριθµό 476/1-3-2022 επίκαιρη ερώτηση δεύτερου κύκλου του Βουλευτή Πρεβέζης του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Κωνσταντίνου Μπάρκα προς τον Υπουργό
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων µε θέµα: «Το δυσβάστακτο
βάρος στο ενεργειακό κόστος και ειδικά στο ρεύµα απειλεί τη
νέα καλλιεργητική περίοδο για τους αγρότες και τους Τοπικούς
Οργανισµούς Εγγείων Βελτιώσεων (ΤΟΕΒ) του Νοµού Πρέβεζας». Θα απαντήσει ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίµων κ. Γεώργιος Στύλιος.
Κύριε Μπάρκα, έχετε τον λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΚΑΣ: Κύριε Υπουργέ, το ενεργειακό
κόστος που απαιτείται πλέον για να καλλιεργήσουν οι αγρότες
είναι δυσβάστακτο. Η ενεργειακή κρίση και τελευταία ο πόλεµος
στην Ουκρανία, η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, µάς φέρνουν µπροστά σε µεγάλες δυσκολίες.
Η χώρα µας πριν τον πόλεµο ήταν πρωταθλήτρια στην ακρίβεια όσον αφορά τη χονδρεµπορική τιµή ηλεκτρικής ενέργειας.
Δυστυχώς οι αγρότες είχαν ακόµα µεγαλύτερο πρόβληµα, διότι
η αγροτική παραγωγή είχε τον υψηλότερο βαθµό εξάρτησης από
την ηλεκτρική ενέργεια σε όλη την Ευρώπη.
Το κόστος άρδευσης εκτινάσσεται, κύριε Υπουργέ, και λόγω
του αυξηµένου κόστους στην τιµή του ρεύµατος, αλλά προφανώς και λόγω του διπλασιασµού της τιµής του πετρελαίου. Οι
ΤΟΕΒ της Πρέβεζας -γνωρίζω ότι αυτό ισχύει για το σύνολο των
ΤΟΕΒ της χώρας- βρίσκονται σε πολύ µεγάλη δυσκολία. Η ΔΕΗ
ήδη έχει κόψει την παροχή του ρεύµατος στα αντλιοστάσιά τους
και οι άνθρωποι βρίσκονται µπροστά στη δυσκολία να ποτίσουν
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γιατί δεν έχουν ρεύµα.
Η Κυβέρνηση ανακοίνωσε την επέκταση της απαλλαγής από
τη ρήτρα αναπροσαρµογής, το 80%. Αυτό έγινε. Δεν φτάνει,
όµως, κύριε Υπουργέ. Επειδή είστε από αγροτικό νοµό γνωρίζετε
ότι αυτή η ρήτρα αφορά µήνες όπου δεν έχουµε µεγάλες ποτιστικές ανάγκες. Δεν ποτίζουν οι αγρότες τον χειµώνα γιατί στις
περιοχές µας, κύριε Υπουργέ, έχουµε µεγάλη ποσότητα βροχής
και άρα δεν έχουν ανάγκη να ποτίσουν οι άνθρωποι. Η ανάγκη
αυτή ξεκινάει, κύριε Υπουργέ, -το γνωρίζετε πάρα πολύ καλάαπό τον Απρίλιο που δυστυχώς έχουµε περιόδους ανοµβρίας,
δεν βρέχει, δεν έχουµε πολλή βροχή.
Επίσης, κύριε Υπουργέ, το µέτρο αναστολής των χρεώσεων
υπηρεσιών κοινής ωφέλειας δεν περιλαµβάνει τις παρελθούσες
περιόδους άρδευσης, δηλαδή την περίοδο που είχαµε µεγάλη
ανάγκη ρεύµατος για πότισµα, αλλά µόνο την περίοδο Νοέµβριος - Μάρτιος. Είναι το ίδιο επιχείρηµα µε πριν.
Κύριε Υπουργέ, βρισκόµαστε µπροστά σε δυσκολίες. Του χρόνου δεν είναι απλά ότι το προϊόν τους θα διατίθεται σε πολύ
υψηλή τιµή, αλλά δεν θα έχουν προϊόν να διαθέσουν, ακριβώς
γιατί η ΔΕΗ κόβει το ρεύµα στους ΤΟΕΒ και δεν µπορούν οι
αγρότες να ποτίσουν.
Το ερώτηµα είναι απλό: Τι θα κάνετε για να επανασυνδεθεί το
ρεύµα στα κοµµένα αντλιοστάσια των ΤΟΕΒ της Πρέβεζας, για
να µην πω και αλλού γιατί είναι και αλλού το πρόβληµα; Τι θα κάνετε µε τα µεγάλα κόστη που καλούνται οι αγρότες µέσω των
ΤΟΕΒ - ΓΟΕΒ να πληρώσουν στη ΔΕΗ.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Καλώς.
Κύριε Στύλιο, έχετε τον λόγο για την πρωτολογία σας.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΟΣ (Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίµων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε συνάδελφε, όπως αναφέρατε και εσείς στην ερώτησή
σας, έχουµε µία κρίση η οποία είναι σε πολλά επίπεδα. Είχαµε
την κρίση στην ενέργεια. Δυστυχώς έχουµε την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, έχουµε τον πόλεµο. Ο πόλεµος είναι δίπλα
µας, είναι στη γειτονιά µας και οι συνέπειές του είναι εµφανείς
σε όλους τους τους παραγωγικούς τοµείς της χώρας, όπως φυσικά βέβαια και στον αγροτικό τοµέα της πατρίδας µας.
Το γνωρίζουµε όλοι, είναι µια κοινή διαπίστωση ότι η αντιµετώπισή τους απαιτεί µια συντονισµένη πανευρωπαϊκή δράση. Σε
αυτό το πλαίσιο η Κυβέρνησή µας ενεργεί, ώστε η χώρα µας να
είναι συµµέτοχος στις όποιες συλλογικές λύσεις εξευρίσκονται
µε τους εταίρους µας και παράλληλα επεξεργάζεται και εφαρµόζει µέτρα και πρωτοβουλίες προσαρµοσµένες στα ελληνικά
δεδοµένα, ώστε να αποσβένει στον βαθµό του δυνατού τις συνέπειες που υφίστανται οι επαγγελµατίες, τα νοικοκυριά. Στην
ίδια κατεύθυνση κινούµαστε και εµείς, στο Υπουργείο µας, η πολιτική ηγεσία του ΥΠΑΑΤ, κυρίως για τον αγροτικό κόσµο, τους
γεωργούς και τους κτηνοτρόφους µας.
Θέλω να σας αναφέρω µια σειρά από αποφάσεις, µέτρα και
πρωτοβουλίες που έχουν ληφθεί από την Κυβέρνησή µας για την
αντιµετώπιση της ενεργειακής κρίσης. Παίρνω την ευκαιρία από
την ερώτησή σας να το ακούσουν και οι αγρότες και οι παραγωγοί της πατρίδας µας.
Η Ελλάδα, λοιπόν, είναι η πρώτη ευρωπαϊκή χώρα που δηµιουργεί ειδικό ταµείο στήριξης για την ενεργειακή µετάβαση. Στόχος η αποµείωση των αυξήσεων στο ηλεκτρικό ρεύµα.
Συγκεκριµένα, µε τον ν.4839 του 2021 δηµιουργείται Ταµείο
Ενεργειακής Μετάβασης για επιδότηση της τιµολογητέας κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας κατά τους µήνες Σεπτέµβριο έως
και Δεκέµβριο 2021. Δικαιούχοι είναι οι καταναλωτές µε παροχές
αγροτικής χρήσης χαµηλής τάσης.
Κρίνοντας στη συνέχεια ότι απαιτείται λήψη ειδικότερης
µνείας για τον πρωτογενή τοµέα, µε τον ν.4886/2022 επεκτείνεται
η εφαρµογή της επιδότησης σε όλους τους καταναλωτές ανεξαρτήτως επιπέδου τάσης και συµπεριλαµβάνονται οι επιχειρήσεις ξήρανσης αγροτικών προϊόντων.
Με την κοινή υπουργική απόφαση 12477/435/09-02-2022 επεκτείνεται και χρονικά η εφαρµογή της επιδότησης για τους µήνες
Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2022. Με απλά λόγια, η έκπτωση στη
ρήτρα αναπροσαρµογής, το 80%, εφαρµόζεται από Αύγουστο
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έως και Δεκέµβριο του 2021 και επεκτείνεται µε την ΚΥΑ που ανέφερα µέχρι και Γενάρη - Φλεβάρη του 2022.
Σε όλα τα παραπάνω εκδίδεται ΚΥΑ στις 10-2-2022 και ορίζεται
για τους καταναλωτές µε παροχές αγροτικής χρήσης και ξηραντήρια που συνδέονται στη χαµηλή και µεσαία τάση επιπλέον επιδότηση στο 80% της ρήτρας αναπροσαρµογής που έχει επιβληθεί µέχρι τώρα.
Μάλιστα στην ΚΥΑ η οποία έχει εκδοθεί αναφέρεται ότι για τα
φυσικά πρόσωπα στην τριετία το ποσό αυτό µπορεί να είναι
20.000 ευρώ και για τα νοµικά πρόσωπα 200.000 ευρώ. Το συνολικό ύψος των χρηµάτων των παραπάνω που ανέφερα φτάνει τα
50 εκατοµµύρια ευρώ. Όλα τα παραπάνω που ανέφερα φτάνουν
τα 50 εκατοµµύρια ευρώ συνολικά.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υπουργού)
Δώστε µου ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε, ακόµη για το πρώτο
µέρος που έχει να κάνει µε το ρεύµα.
Έχουµε µια σειρά από άλλες ρυθµίσεις, όπως τις εξής:
Σύµφωνα µε τον ν.4872/2021, οι κάτοχοι αγροτικών τιµολογίων
απαλλάσσονται από τις χρεώσεις του ΑΔΜΗΕ και του ΔΕΔΔΗΕ
και αναστέλλεται από 1η Νοεµβρίου 2021 έως 31η Μαρτίου 2022
η καταβολή υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, που, όπως ρωτήσατε,
έχουµε τη δυνατότητα αυτό να επεκταθεί.
Εδώ είµαστε να το δούµε. Αλλάζουν τα δεδοµένα. Μακάρι να
ήταν προς το καλύτερο. Ο πόλεµος µάς πάει προς το χειρότερο.
Έχουµε, λοιπόν, τη δυνατότητα να το εξετάσουµε. Θα δούµε τις
δυνατότητες που έχουµε να επεκταθούµε.
Δύο σηµεία ακόµα, κύριε Πρόεδρε.
Με τις αποφάσεις της ΡΑΕ 2/2020 και 492/2021, οι πελάτες
που έχουν ενταχθεί στα αγροτικά τιµολόγια συνεχίζουν να απαλλάσσονται των χρεώσεων χρήσης του συστήµατος µεταφοράς
και του δικτύου διανοµής.
Επιπλέον, έχουµε µειώσει µε ΚΥΑ τις χρήσεις µεσαίας και χαµηλής τάσης στα 9 ευρώ ανά µεγαβατώρα από τα 17 ευρώ ανά
µεγαβατώρα που ήταν. Η ΔΕΗ δίνει επιπλέον εκπτώσεις στα
αγροτικά τιµολόγια.
Επίσης, έχουν αυξηθεί οι κιλοβατώρες από τις εκατό που ήταν
για το αγροτικό ρεύµα στις πεντακόσιες από παραγωγή από φωτοβολταϊκά.
Είναι µια σειρά από µέτρα και αποφάσεις που βοηθούν. Δεν
λύνουν όλα τα προβλήµατα, γιατί ζούµε σε πολύ ακραίες τιµές
σε σχέση µε την παραγωγή του ηλεκτρικού ρεύµατος. Βοηθούν,
όµως, τους αγρότες και τους παραγωγούς µας.
Θέλω να καταθέσω στα Πρακτικά την επιστολή του Πρωθυπουργού στην Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής την κ. Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, µε την οποία ζητεί και ζήτησε και προχθές
στη Σύνοδο Κορυφής, µέτρα να ληφθούν από την Ευρωπαϊκή
Ένωση για να αντιµετωπίσουµε και να διαχειριστούµε το αυξηµένο κόστος στην παραγωγική διαδικασία.
(Στο σηµείο αυτό ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίµων κ. Γεώργιος Στύλιος καταθέτει για τα Πρακτικά το
προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Ευχαριστούµε, κύριε Υπουργέ.
Κύριε Μπάρκα, έχετε τον λόγο για τη δευτερολογία σας.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΚΑΣ: Κύριε Υπουργέ, µε εκπλήσσετε,
γιατί ενώ γνωρίζετε το πρόβληµα των ΤΟΕΒ, γιατί είναι διπλανός
νοµός σας, οι τέσσερις ΤΟΕΒ της Πρέβεζας αυτή τη στιγµή
έχουν σοβαρότατο πρόβληµα. Ορισµένοι δεν έχουν ρεύµα και
µάλιστα το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, γιατί πριν από λίγο καιρό,
εξ όσων γνωρίζω, κάνατε συνάντηση µε τους προέδρους παρουσία του κυβερνητικού Βουλευτή της Πρέβεζας και έρχεστε εδώ
πέρα και λέτε πράγµατα τα οποία κατά την άποψή µου δεν έχουν
καµµία σηµασία. Και ξέρετε γιατί δεν έχουν σηµασία; Διότι αυτά,
κύριε Υπουργέ, δεν ακουµπούν το πρόβληµα των αγροτών.
Θα σας πω γιατί. Το µόνο που κάνει η ΔΕΗ είναι να κόβει το
ρεύµα στους αγρότες και να δίνει µπόνους σε αυτούς που εσείς
ως Κυβέρνηση -γιατί εσείς πλέον δεν είστε Βουλευτής, είστε εκπρόσωπος της Κυβέρνησης- διορίζετε ως «γαλάζια παιδιά», «αρί-
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στους» και παίρνουνε µπόνους 60 και 100 χιλιάρικα γιατί, τάχα
µου, κάνουν καλά τη δουλειά τους. Αυτό κάνετε, κύριε Υπουργέ.
Διότι όταν επικαλείστε τον πόλεµο και την ενεργειακή κρίση,
σας λέω ότι οι ΤΟΕΒ έχουν κοµµένο το ρεύµα από τον Οκτώβρη.
Υπήρχε πόλεµος τότε; Ή ήξερε η ΔΕΗ ότι θα γίνει πόλεµος;
Αυτά που ανακοινώσατε, σας το ξαναλέω, τα µέτρα αυτά, τουλάχιστον στη δική µας περιοχή δεν εφαρµόζονται. Το αστείο µεταξύ µας, των Ηπειρωτών, είναι ότι βρέχει µια φορά τον χρόνο,
ξεκινά τον Οκτώβρη και τελειώνει τον Απρίλη. Αυτό λέµε. Κι αυτά
που εσείς ανακοινώνετε είναι µέτρα τα οποία τους αγρότες δεν
τους αφορούν, γιατί τώρα έχουν νερό, µπορούν να ποτίσουν. Αν
έχουν ανάγκη να ποτίσουν, βρέχει µια χαρά. Δεν έχουν πρόβληµα. Την περίοδο όµως που είναι ανάγκη να έχουν νερό, τα
αντλιοστάσιά τους είναι κοµµένα. Και εν τοιαύτη περιπτώσει,
βοηθήστε τους αγρότες να ενταχθούν στα προγράµµατα τα
οποία εµείς είχαµε σχεδιάσει και τους είχαµε βάλει σε συνεργασία µε την Περιφέρεια Ηπείρου να κάνουν φωτοβολταϊκά πάρκα.
Αλλά τώρα τους έχετε κοµµένους. Οι άνθρωποι δεν µπορούν να
το κάνουν αυτό.
Κύριε Υπουργέ, υπάρχει σοβαρό πρόβληµα. Δεν θα µπορέσουν οι άνθρωποι να µπουν στα χωράφια τους, δεν θα έχουν
προϊόν του χρόνου να δώσουν. Κι εσείς καταθέτετε στα Πρακτικά
την επιστολή του Πρωθυπουργού. Μάλιστα. Λύνει το πρόβληµα
τώρα όµως αυτό; Όχι, σας λέω εγώ, δεν λύνει το πρόβληµα. Πιέστε τη ΔΕΗ, όπως κάναµε εµείς, να προβεί σε ρυθµίσεις για τις
οφειλές των ΤΟΕΒ.
Εµείς τότε, κύριε Υπουργέ, σε συνάντηση µε την τότε διοίκηση
της ΔΕΗ είχαµε «παγώσει» τις οφειλές των ΤΟΕΒ και είχαµε πει
«παιδιά, από δω και πέρα µπαίνουµε σε διαδικασία ρύθµισης».
Δεν κατόρθωσαν να το ακολουθήσουν, αλλά το κάναµε.
Εσείς ξέρετε τι κάνετε; Τα προεδρεία των ΤΟΕΒ δεν δέχεται η
διοίκηση της ΔΕΗ να τα δει. Δεν τους δέχεται στο γραφείο της.
Αυτοί είναι οι «άριστοι». Προσπαθούν οι άνθρωποι να πάνε τα
γραφεία της ΔΕΗ να λύσουν το πρόβληµά τους, να έχουν ρεύµα
στα αντλιοστάσιά τους και η ΔΕΗ δεν τους δέχεται, αλλά λέει
«παιδιά, θα µε πληρώσετε πρώτα και µετά θα δούµε τι θα κάνουµε, αν θα προβούµε σε κάποια ρύθµιση ή όχι». Αυτές είναι οι
επιλογές σας.
Και νοµίζω ότι επειδή -το ξαναλέω, κύριε Υπουργέ- είµαστε
από όµορους νοµούς, Πρέβεζα εγώ, Άρτα εσείς, γνωρίζετε πάρα
πολύ καλά το πρόβληµα, τουλάχιστον για τα δικά µας τα ΤΟΕΒ.
Αλλά ξέρετε κάτι; Επειδή σηκώνω το βάρος της εκπροσώπησης
των προεδρείων των ΤΟΕΒ στην Ολοµέλεια, πολλοί πρόεδροι
έχουν έλθει σε επαφή µαζί µου από τα βόρεια της χώρας µέχρι
τα νότια της Ελλάδας, νοτιοδυτικά, και µου έχουν εκφράσει το
ίδιο πρόβληµα, τον ίδιο προβληµατισµό, ότι δεν έχουν τη δυνατότητα να πληρώσουν και η Κυβέρνηση δεν κάνει τίποτα.
Νοµίζω, λοιπόν, κύριε Υπουργέ, ότι τώρα η ευθύνη είναι δική
σας. Και µιας και θέλετε να υπερασπιστείτε τον ρόλο σας, προερχόµενος από έναν αγροτικό νοµό, τώρα, κύριε Υπουργέ, είναι
η ώρα πραγµατικά να βοηθήσετε τους αγρότες, να δώσετε
ρεύµα στους ΤΟΕΒ και στους ΓΟΕΒ, στα αντλιοστάσιά τους, να
τα ανοίξετε και οι άνθρωποι να έχουν τη δυνατότητα να σπείρουν
και από εκεί και πέρα να βρείτε και άλλα χρηµατοδοτικά εργαλεία να τους βοηθήσετε. Επίσης, κύριε Υπουργέ, και η ένταξή
τους σε προγράµµατα φωτοβολταϊκών είναι κι αυτή µια λύση.
Εµείς είµαστε έτοιµοι να καταθέσουµε -και είχαµε καταθέσειστο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, είχαµε προωθήσει τη διαδικασία αυτή. Απλά από ένα λάθος ενός µηχανικού δεν κατορθώσαµε να ολοκληρώσουµε τη διαδικασία.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο για τη δευτερολογία σας.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΟΣ (Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίµων): Νοµίζω ότι πρέπει να ξεκαθαρίσουµε λίγο τα πράγµατα για το τι συζητούµε. Το πρώτο είναι τι εφαρµόζεται σε
σχέση µε τη ρήτρα αναπροσαρµογής και την κάλυψη που κάνει
η κυβέρνηση στο 80% της ρήτρας αναπροσαρµογής. Αυτό
αφορά το σύνολο των αγροτών της χώρας και τα ΤΟΕΒ. Διότι και
τα ΤΟΕΒ έχουν αγροτικό ρεύµα. Άρα όλα τα ΤΟΕΒ της χώρας
θα έχουν την έκπτωση του 80%. Και είµαστε εδώ για να εξετά-
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σουµε και να δούµε τι άλλο θα προκύψει στη συνέχεια. Γι’ αυτό
και η επιστολή του Πρωθυπουργού. Με συγκεκριµένα µέτρα ο
Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη Σύνοδο Κορυφής ζήτησε από την Κοµισιόν -και ανέλαβε η Κοµισιόν- να µελετήσει για
να υπάρξουν ανακοινώσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Άρα, θέλετε
να υποτιµήσαµε τον ρόλο της Κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού. Θα δείτε ότι αποτέλεσµα τέτοιων πρωτοβουλιών υπήρξε και
το Ταµείο Ανάκαµψης. Άρα, το 80% αφορά όλα τα αγροτικά τιµολόγια. Τα ΤΟΕΒ εντάσσονται στα αγροτικά τιµολόγια.
Δεύτερο ζήτηµα. Τι κάνουµε µε τη δική µας περιοχή, µε την
Άρτα και την Πρέβεζα µε τα ΤΟΕΒ, όπου υπάρχει πρόβληµα;
Λέτε ότι είναι κοµµένο το ρεύµα στα ΤΟΕΒ. Ξέρετε ότι η Κυβέρνηση δεν είναι παραγωγός ρεύµατος. Δεν είναι η ΔΕΗ. Δεν παράγει ρεύµα. Αυτές οι αποφάσεις µάς πάνε πίσω στην προηγούµενη κυβέρνηση, σε εσάς. Είπατε ότι δεν είναι η περίοδος
που γίνεται η άρδευση, άρα χρειάζεται η κατανάλωση ρεύµατος.
Και το λέτε τώρα. Άρα, λοιπόν, το ότι το ρεύµα είναι κοµµένο έχει
να κάνει µε οφειλές. Άρα, λοιπόν, έχουµε οφειλές. Υπάρχει διαδικασία στη ΔΕΗ. Θα πάρουµε κι εµείς πρωτοβουλίες. Θα βοηθήσουµε προς αυτή την κατεύθυνση, αλλά σε καµµία περίπτωση
δεν µπορεί κανένας Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, κανένα
µέλος της Κυβέρνησης να έρθει και να πει «σε αυτή την κατηγορία των πολιτών ανέβασε τον διακόπτη όταν υπάρχουν οφειλές».
Πρέπει να βρεθεί ρύθµιση, πρέπει να βρεθεί τρόπος να γίνει αποπληρωµή των οφειλών. Απέναντι στον ελληνικό λαό λέµε ξεκάθαρα ότι κανένας από εµάς δεν είναι µπαταχτσής. Κανένας από
εµάς δεν πιστεύει ότι οι αγρότες µας είναι αυτοί οι οποίοι δεν θέλουν να πληρώσουν. Καταλαβαίνουµε τις δυσκολίες. Θέλουν να
πληρώσουν τις οφειλές τους. Να µιλήσουµε για τα επιπλέον; Για
τους τόκους; Βεβαίως, να µιλήσουµε, να βάλουµε και µια άλλη
κατηγορία.
Πολλά ΤΟΕΒ λειτουργούν και ως αποστραγγιστικά για άλλους
λόγους. Αυτό δεν εξαρτάται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων. Αφορά άλλους φορείς, όπως είναι οι περιφέρειες, όπου ο ρόλος είναι εκεί για την αποστράγγιση ορισµένων περιοχών.
Άρα, λοιπόν, είµαστε σε συνεργασία και σε συνεννόηση για να
δώσουµε λύσεις οι οποίες θα είναι συµβατές πάντοτε µε το Ενωσιακό Δίκαιο και πάντοτε µε τη νοµοθεσία της χώρας. Γνωρίζετε
και εσείς πολύ καλά και από τη δική σας Κυβέρνηση πιο πριν ότι
η αγορά της ενέργειας ήταν µία απελευθερωµένη αγορά.
Εµείς, όµως, ως Κυβέρνηση για να βοηθήσουµε τα ΤΟΕΒ
έχουµε προχωρήσει σε µια σειρά από συγκεκριµένες προκηρύξεις προγραµµάτων. Αυτή τη στιγµή που µιλάµε -το λέω για να
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ενηµερωθούν όλοι- είναι ανοικτή η πρόσκληση - προκήρυξη από
το ΥΠΑΑΤ όπου µπορούν τα ΤΟΕΒ της χώρας να υποβάλουν αίτηση για έργα εγγείων βελτιώσεων και για φωτοβολταϊκά µέχρι
2.200.000 ευρώ. Δικαιούχοι σε αυτή την πρόσκληση είναι οι
δήµοι και οι περιφέρειες της χώρας. Άρα, µπορούµε από εκεί να
εξασφαλίσουµε µέσα από ένα τέτοιο πρόγραµµα και από ένα δίκτυο φωτοβολταϊκών χαµηλό κόστος ενέργειας και για τα ΤΟΕΒ.
Έτσι θα τους δοθεί µια λύση και µια διέξοδος.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Κύριε Υπουργέ, να
ολοκληρώνουµε, παρακαλώ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΟΣ (Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίµων): Τελειώνω µε το εξής. Έχω µιλήσει δηµόσια και έχω
αναφέρει πολλές φορές ότι έχουµε παραλάβει δύο µελέτες οι
οποίες έχουν γίνει για τον τρόπο εκµετάλλευσης και διαχείρισης
του νερού της χώρας µας, του νερού για την άρδευση. Με αυτές
τις δύο µελέτες ετοιµαζόµαστε να προχωρήσουµε σε µια µεγάλη
αλλαγή, σε µια µεταρρύθµιση στον όλο τρόπο λειτουργίας, που
νοµίζω ότι µέσα από εκεί θα µπορέσουµε να δώσουµε λύσεις
στην άρδευση πολλών περιοχών της χώρας και να λειτουργήσουν και τα ΤΟΕΒ, βοηθώντας τους και δίνοντάς τους από το
Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων συστήµατα τηλεµετρίας, λογιστικά συστήµατα µε τα οποία οι ίδιοι θα µπορούν
να διαχειριστούν καλύτερα και τους πόρους τους και τις οφειλές
τους.
Σας θυµίζω, τέλος, το πρόγραµµα «ΥΔΩΡ 2.0», όπου στο Ταµείο Ανάκαµψης έχουµε προβλέψει έργα, φράγµατα µεγάλης
έκτασης για να εξασφαλίσουµε και να λύσουµε το πρόβληµα που
υπάρχει µε την άρδευση στη χώρα µας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Καλώς, κύριε Υπουργέ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΟΣ (Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίµων): Προσδοκούµε να έχουµε αύξηση της παραγωγής
πάνω από 30% στη χώρα µας.
Αυτά προς το παρόν. Εδώ είµαστε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Στο σηµείο αυτό,
κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ολοκληρώθηκε η συζήτηση των
επίκαιρων ερωτήσεων.
Δέχεστε στο σηµείο αυτό να λύσουµε τη συνεδρίαση;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Λαµπρούλης): Με τη συναίνεση
του Σώµατος και ώρα 20.21’ λύεται η συνεδρίαση για αύριο
ηµέρα Τρίτη 15 Μαρτίου 2022 και ώρα 10.00’, µε αντικείµενο εργασιών του Σώµατος: νοµοθετική εργασία, σύµφωνα µε την ηµερήσια διάταξη που έχει διανεµηθεί.
ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ

