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Αθήνα, σήµερα στις 28 Μαρτίου 2022, ηµέρα Δευτέρα και ώρα
16.32’ συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολοµέλεια για να συνεδριάσει υπό την προεδρία
του Δ’ Αντιπροέδρου αυτής κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΙΤΣΑ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση.
(ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ: Σύµφωνα µε την από 23-3-2022
εξουσιοδότηση του Σώµατος επικυρώθηκαν µε ευθύνη του Προεδρείου τα Πρακτικά της Ζ’ συνεδριάσεώς του, της Τετάρτης 23
Μαρτίου 2022, σε ό,τι αφορά την ψήφιση στο σύνολο του σχεδίου νόµου: «Εκσυγχρονισµός του πλαισίου λειτουργίας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς - Πρόγραµµα συνεισφοράς Δηµοσίου
σε ευάλωτους οφειλέτες µέχρι τη µεταβίβαση της κατοικίας τους
στον φορέα απόκτησης και επαναµίσθωσης του κεφαλαίου Α’
του µέρους δευτέρου του τρίτου βιβλίου του ν. 4738/2020 - Ενσωµάτωση στην ελληνική νοµοθεσία των Οδηγιών (ΕΕ) 2020/
1151 και (ΕΕ) 2021/1159, νέος µειωµένος Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.), επείγουσες φορολογικές και τελωνειακές ρυθµίσεις για την αντιµετώπιση ιδίως της ενεργειακής
κρίσης και άλλες διατάξεις».)
Εισερχόµαστε στη συζήτηση των
ΕΠΙΚΑΙΡΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ
Με έγγραφό του ο Γενικός Γραµµατέας Νοµικών και Κοινοβουλευτικών Θεµάτων ενηµερώνει το Σώµα τα εξής: «Με την παρούσα σας ενηµερώνουµε σχετικά µε τη συζήτηση των επικαίρων ερωτήσεων στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου τη
Δευτέρα 28 Μαρτίου 2022 ότι οι επίκαιρες ερωτήσεις που θα συζητηθούν είναι οι εξής: Η υπ’ αριθµ. 550/21-3-2022 επίκαιρη ερώτηση θα απαντηθεί από την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων κ. Νίκη Κεραµέως.
Οι υπ’ αριθµ. 535/15-3-2022 και 539/17-3-2022 επίκαιρες ερωτήσεις θα απαντηθούν από την Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού κ. Στυλιανή Μενδώνη.
Η υπ’ αριθµ. 544/18-3-2022 επίκαιρη ερώτηση και η υπ’ αριθµ.
2998/7-2-2022 ερώτηση (κατ’ άρθρο 130 παράγραφος 5 του Κανονισµού της Βουλής) θα απαντηθούν από τον Αναπληρωτή
Υπουργό Οικονοµικών κ. Θεόδωρο Σκυλακάκη.
Η υπ’ αριθµ. 554/21-3-2022 επίκαιρη ερώτηση θα απαντηθεί
από τον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών κ. Στυλιανό Πέτσα.
Οι υπ’ αριθµ. 534/14-3-2022 και 549/21-3-2022 επίκαιρες ερωτήσεις θα απαντηθούν από τον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων κ. Γεώργιο Στύλιο.
Τέλος, η υπ’ αριθµ. 548/21-3-2022 επίκαιρη ερώτηση που
απευθύνεται στον Υπουργό Οικονοµικών κ. Χρήστο Σταϊκούρα

δεν θα απαντηθεί λόγω αναρµοδιότητας».
Πριν ξεκινήσουµε, έχω µια ανακοίνωση προς το Σώµα: Σας
ενηµερώνουµε ότι ο Βουλευτής Γιώργος Κατρούγκαλος θα απουσιάσει στο εξωτερικό από 29-3-2022 µέχρι και 31-3-2022, στο
πλαίσιο της συνεργασίας PACE µε το Κοινοβούλιο του Μαρόκου
η οποία θα διεξαχθεί στο Ραµπάτ. Τα έξοδα του ταξιδιού δεν θα
βαρύνουν τη Βουλή και παρακαλούµε να εγκρίνετε την άδεια
απουσίας στο εξωτερικό.
Η Βουλή εγκρίνει;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Συνεπώς η Βουλή ενέκρινε τη ζητηθείσα άδεια.
Αρχίζουµε τη συζήτηση των επικαίρων ερωτήσεων µε την
πρώτη µε αριθµό 535/15-3-2022 επίκαιρη ερώτηση πρώτου κύκλου της Βουλευτού Α’ Αθηνών της Νέας Δηµοκρατίας κ. Φωτεινής Πιπιλή προς την Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού, µε
θέµα: «Έργα συντήρησης των οθωµανικών λουτρών στην Άνω
Πόλη Κυπαρισσίας».
Θα απαντήσει η Υπουργός Πολιτισµού και Αθλητισµού κ. Στυλιανή Μενδώνη.
Κυρία Πιπιλή, έχετε τον λόγο για δύο λεπτά.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΙΠΙΛΗ: Κυρία Υπουργέ, υπήρξα ερευνητική δηµοσιογράφος, αλλά και συγγραφέας βιβλίων αναφορικά µε τον πολιτισµό του υδάτινου πλούτου στην Ελλάδα και όχι µόνο. Έτσι
κατάφερα να συγκεντρώσω ένα εξαιρετικά σηµαντικό φωτογραφικό, βιντεακό και κειµενικό υλικό, κυρίως από τα οθωµανικά µνηµεία στην Ελλάδα, τα οποία είναι εκατοντάδες.
Δεν κρύβω την ικανοποίησή µου, εδώ και είκοσι µε είκοσι πέντε
χρόνια που ξεκίνησα την έρευνα, που έβλεπα τη θέρµη και την
επιστηµοσύνη µε την οποία το Υπουργείο Πολιτισµού διαχρονικά, όχι µόνο τα συντηρούσε, όχι µόνο τα αναδείκνυε, αλλά επεδείκνυε και προσοχή χρήσης των οθωµανικών µνηµείων. Αυτά
συνάδουν µε τη θρησκευτικότητα στο παρελθόν, αλλά και την
παγκόσµια πολιτισµικότητα τώρα.
Μου έκανε λοιπόν για µια ακόµα φορά κακή εντύπωση το ότι
ξεχάστηκαν εκείνα τα υπέροχα µικρά οθωµανικά λουτρά, που
είναι στην Άνω Πόλη της Κυπαρισσίας, τα οποία όµως είναι ακριβώς δίπλα στον πολύ καλά συντηρηµένο µεσαιωνικό µουσειακό
υπαίθριο χώρο, µαζί µε ωραίες οθωµανικές κρήνες κ.λπ..
Σκέφτηκα λοιπόν σε πρώτη φάση να θυµίσω στο Υπουργείο να
κάνει κάτι, γιατί είναι µοναδική σύνθεση, µε θέα το απέραντο γαλάζιο του Ιονίου και θα συµπληρωθεί το πολύ ωραίο, υπέροχο
τοπίο.
Στη δευτερολογία µου θα σας πω γιατί σας ζητάω επίσης να
µου δώσετε επίσηµα στοιχεία για τις παρεµβάσεις διαχρονικά
της ελληνικής πολιτείας, µέσω του Υπουργείου Πολιτισµού, ακρι-
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βώς για τη διάσωση και ανάδειξη των οθωµανικών µνηµείων.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Κυρία Υπουργέ, έχετε
τον λόγο.
ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΜΕΝΔΩΝΗ (Υπουργός Πολιτισµού και Αθλητισµού): Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρία Βουλευτή, σας ευχαριστώ για την ερώτηση, γιατί µου
δίνετε την ευκαιρία να αναπτύξω τις πρωτοβουλίες και τα έργα
που το Υπουργείο Πολιτισµού και Αθλητισµού εκτελεί για την
προστασία, συντήρηση, αποκατάσταση και ανάδειξη των µνηµείων που χρονολογούνται στην οθωµανική περίοδο στην Ελλάδα, σε όλη την Ελλάδα.
Να σηµειώσω ότι ο νόµος για την προστασία των αρχαιοτήτων
και της πολιτιστικής κληρονοµιάς, δηλαδή ο ν.3028/2002 και στην
κωδικοποιηµένη του µορφή σήµερα, στον ν.4858/2021, αντιµετωπίζονται µε τον ίδιο ακριβώς τρόπο τα µνηµεία όλων των περιόδων που ανήκουν στην ελληνική επικράτεια.
Το Υπουργείο Πολιτισµού, όπως και εσείς είπατε, διαχρονικά
µεριµνά για την ανάδειξη και προστασία των οθωµανικών µνηµείων στη χώρα µας και προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, ώστε αυτά να καταστούν προσβάσιµα στο κοινό. Η µέριµνα
συνίσταται στην ένταξη έργων επί σηµαντικών οθωµανικών µνηµείων σε προγράµµατα που χρηµατοδοτούνται είτε από εθνικούς
πόρους, αλλά κυρίως στα συγχρηµατοδοτούµενα προγράµµατα,
ξεκινώντας από το Γ’ Κοινοτικό Πλαίσιο, τα δύο ΕΣΠΑ, το Ταµείο
Ανάκαµψης σήµερα, µε σκοπό τη χρηµατοδότηση των απαραίτητων µελετών και των εργασιών συντήρησης, αποκατάστασης
και ανάδειξης αυτών των µνηµείων, κατόπιν των σχετικών εγκρίσεων των αρµοδίων οργάνων του Υπουργείου Πολιτισµού. Είναι
ένα δύσκολο πολλές φορές και πολυσχιδές έργο, που απαιτεί τη
συνεργασία όλων των υπηρεσιών. Αξίζει όµως τον κόπο.
Θα έλθω τώρα στο συγκεκριµένο ερώτηµα που θέτετε για το
οθωµανικό λουτρό της Κυπαρισσίας.
Το µνηµείο αποκαλύφθηκε από την Εφορεία Αρχαιοτήτων
Μεσσηνίας στη διάρκεια της σωστικής ανασκαφής στα πλαίσια
οικοδοµικών εργασιών για την κατεδάφιση υφιστάµενης παλαιάς
οικίας και την ανέγερση µικρής ξενοδοχειακής µονάδας. Πρόκειται για κτίσµα του τέλους του 16ου αιώνα στο οποίο διατηρούνται
ο θερµός χώρος, µια ορθογώνια καµαροσκέπαστη δεξαµενή, µια
µικρότερη λιθόκτιστη δεξαµενή και ελάχιστα ίχνη των θεµελίων
άλλων διαµερισµάτων του λουτρού.
Δεδοµένου ότι το οθωµανικό λουτρό αποκαλύφθηκε σε ιδιωτικό οικόπεδο, η Εφορεία Αρχαιοτήτων είτε θα έπρεπε να προχωρήσει στην απαλλοτρίωσή του είτε στην ένταξή του στην υπό
ανέγερση ξενοδοχειακή µονάδα ως επισκέψιµο µνηµείο και εκθεσιακό χώρο.
Σύµφωνα µε τις εισηγήσεις των αρµοδίων υπηρεσιών του
Υπουργείου και τη γνωµοδότηση του Κεντρικού Αρχαιολογικού
Συµβουλίου, αποφασίστηκε η ανέγερση της νέας οικοδοµής και
η αποκατάσταση του µνηµείου µε τη µετατροπή του σε χώρο πολιτιστικών εκδηλώσεων. Ο ιδιοκτήτης είχε την υποχρέωση να εκπονήσει τη µελέτη και να την υποβάλει στις υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισµού.
Εν τω µεταξύ, αλλάζει η ιδιοκτησία. Ο ιδιοκτήτης ο πρώτος
κάνει µια πρώτη µελέτη για το ξενοδοχείο του χωρίς να ασχοληθεί µε το λουτρό, αλλά εν τω µεταξύ πουλάει το οικόπεδο. Οι
νέοι ιδιοκτήτες υπέβαλαν αίτηµα αµέσως για άµεσα µέτρα προστασίας, καθαρισµού του µνηµείου και εργασίες µερικής αποχωµάτωσης του οικοπέδου, προκειµένου να προχωρήσουν στις
εργασίες της λεπτοµερούς αποτύπωσης του µνηµείου, ώστε στη
συνέχεια να µπορέσουν να εκπονήσουν την αναγκαία µελέτη µαζί
µε τη νέα µελέτη της οικοδοµής.
Οι ιδιοκτήτες µόλις πριν από λίγους µήνες –εντός του 2021ζήτησαν και την άδεια για λήψη δειγµάτων του κονιάµατος του
λουτρού, η οποία βεβαίως τούς δόθηκε ακριβώς για να κάνουν
τη µελέτη.
Είµαστε στη φάση που αναµένεται η υποβολή της µελέτης από
τους νέους ιδιοκτήτες.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Ευχαριστούµε, κυρία Υπουργέ.
Ορίστε, κυρία Πιπιλή, έχετε τον λόγο.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΙΠΙΛΗ: Ευχαριστώ.
Ο δεύτερος λόγος που αναφέρθηκα στη συντήρηση των οθωµανικών λουτρών στην Κυπαρισσία και η αναφορά µου ειδικότερα στο σπουδαίο έργο του Υπουργείου Πολιτισµού διαχρονικά
για τη διάσωση δεκάδων µνηµείων έχει να κάνει µε την ανάδειξη
µιας πραγµατικότητας που οι Έλληνες δεν τη γνωρίζουν, πλην
ελαχίστων.
Ακριβώς αυτός ο πλούτος και η προστασία που επέδειξε η ελληνική πολιτεία για τα οθωµανικά µνηµεία είναι ένα πολύ µεγάλο
διπλωµατικό όπλο στις συνεχείς πιέσεις από την πλευρά της γείτονος Τουρκίας, η οποία µονίµως καταγγέλλει την Ελλάδα ότι
αδιαφορεί για τα ισλαµικά µνηµεία, καταγγέλλει ότι τα γκρεµίζει.
Όταν λέµε ότι καταγγέλλει, δεν τα καταγγέλλει στον τοπικό Τύπο. Το κακό είναι ότι κάνει ουσιαστικές καταγγελίες στην UNESCO, στο Συµβούλιο της Ευρώπης και σε άλλα παγκόσµια fora.
Εγώ είµαι Αντιπρόεδρος του Συµβουλίου της Ευρώπης της
Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης στην Επιτροπή Πολιτισµού. Κυρία
Μενδώνη, δεν σας κρύβω –εσείς το γνωρίζετε- πόσο υπερήφανη
αισθάνθηκα όταν η δράση του Υπουργείου Εξωτερικών, η δική
σας δράση, αλλά κυρίως η παρουσίαση από την πλευρά µου του
πολύ µεγάλου φωτογραφικού αρχείου που έχω από τα µνηµεία
που ανέδειξε το ελληνικό Υπουργείο Πολιτισµού, οδήγησε µετά
από δύο συνεδριάσεις της Επιτροπής Πολιτισµού σε οµόφωνη
καταδίκη της µετατροπής από το καθεστώς Ερντογάν της Αγίας
Σοφίας στην Κωνσταντινούπολη και το κυριότερο, πριν από πέντε
µήνες ένας θρασύτατος –τον λέω εγώ- Τούρκος υπήκοος που
µένει στη Σµύρνη είχε το θράσος και έστειλε επιστολή στην Επιτροπή Πολιτισµού του Συµβουλίου της Ευρώπης, όπου λέει ότι
είναι ο Πρόεδρος του Συλλόγου Τούρκων Δωδεκανησίων στη
Ρόδο και στην Κω.
Εγώ έπρεπε να απαντήσω για λογαριασµό της Ελλάδας –πάλι
σε συνεργασία µε το Υπουργείο Πολιτισµού και το Υπουργείο
Εξωτερικών-, αλλά και πάλι και εκεί καταλαβαίνετε ότι έδειξα
αυτόν τον πλούτο των ισλαµικών µνηµείων, τα θηριώδη. Τους
έστειλα της Ρόδου και τους είπα: «Μόνο της Ρόδου, κύριοι συνάδελφοι, από τις 47 χώρες του Συµβουλίου της Ευρώπης που
συµµετέχουν στην Επιτροπή».
Και πραγµατικά στην ουσία εξευτελίστηκε αυτός ο οποίος
τόλµησε να µας καταγγείλει ότι δεν συντηρούµε τα οθωµανικά
µνηµεία. Γι’ αυτό ζήτησα τον κατάλογο για να το επαναφέρω
στην επιτροπή πολιτισµού στο Στρασβούργο τον Απρίλιο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Τον λόγο έχει η κ. Μενδώνη.
ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΜΕΝΔΩΝΗ (Υπουργός Πολιτισµού και Αθλητισµού): Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρία Πιπιλή, έχετε απόλυτο δίκιο, µάς είναι γνωστά όλα αυτά
τα οποία είπατε για τις καταγγελίες από την πλευρά της γείτονος, αλλά εν τέλει τους είναι και εκείνων γνωστό το πόση πολλή
δουλειά κάνει η Ελλάδα επί των οθωµανικών µνηµείων, ανεξάρτητα από το αν το οµολογούν ή όχι.
Το Υπουργείο Πολιτισµού από το 2000 µέχρι σήµερα, δηλαδή
τα είκοσι δύο περίπου αυτά χρόνια, έχει επενδύσει περισσότερα
από 50 εκατοµµύρια ευρώ για την αποκατάσταση και ανάδειξη
µνηµείων της οθωµανικής περιόδου. Και µιλάµε για µνηµεία όλων
των ειδών: τζαµιά, τεµένη, τεκέδες, τουρµπέδες, µαυσωλεία,
χωρίς να κάνουµε διάκριση, όποιο µνηµείο κινδυνεύει και όποιο
µπορούµε να αποκαταστήσουµε.
Όπως σας είπα και προηγουµένως, το ελληνικό θεσµικό πλαίσιο σέβεται απολύτως και αντιµετωπίζει µε τον ίδιο τρόπο όλα
τα µνηµεία που είναι στην ελληνική επικράτεια ανεξαρτήτως περιόδου.
Από την άλλη πλευρά, η χώρα µας, όπως καλώς γνωρίζετε,
έχει υπογράψει όλες τις διεθνείς συµβάσεις και τις διεθνείς συνθήκες τις σχετικές και εποµένως, το να αποκαθιστούµε τα µνηµεία όλων των περιόδων αποτελεί µια υποχρέωση η οποία έχει
ενσωµατωθεί στην ελληνική έννοµη τάξη.
Επίσης, όπως και εσείς είπατε στην πρωτολογία σας, δίνουµε
ιδιαίτερα µεγάλη σηµασία στη χρήση που θα αποδοθεί, ώστε να
µην προσβάλλει και να µην απάδει του αρχικού χαρακτήρα των
µνηµείων. Πολύ σύντοµα θα σας πω, απαντώντας στο δεύτερο
σκέλος της ερώτησης, ότι σήµερα έχουµε σε εξέλιξη δεκατέσ-
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σερα έργα επί οθωµανικών µνηµείων, ενταγµένα στο τρέχον
ΕΣΠΑ της περιόδου 2014-2021, συνολικού προϋπολογισµού περίπου 8,5 εκατοµµυρίων ευρώ.
Και ξεκινάµε από το Τέµενος Βαγιαζήτ στο Διδυµότειχο, µετά
από την καταστροφική πυρκαγιά του 2017, το Αράπ Τζαµί στη
Δράµα, το Ιµαρέτ στην Κοµοτηνή, το Φρούριο του Καλέ στην Ιεράπετρα της Κρήτης, το Μπεζεστένι στη Λάρισα, το Βεζύρ Τζαµί
στη Ναύπακτο, εργασίες αποκατάστασης στα οθωµανικά κάστρα
της Ηγουµενίτσας, της Βόνιτσας, της Ναυπάκτου, στη Μυτιλήνη
στο πάνω κάστρο που είναι το οθωµανικό κοµµάτι και την ανάπλαση της οθωµανικής οικίας στο κάτω κάστρο, το Μιναρέ στη
Μητρόπολη της Βέροιας, τον Τεκέ του Χασάν Μπαµπά στα
Τέµπη, την αποκατάσταση του οθωµανικού λουτρού στο Κάστρο
των Ιωαννίνων.
Επιπλέον, στο Ταµείο Ανάκαµψης έχουµε ήδη εντάξει πέντε
έργα προϋπολογισµού 5.250.000 ευρώ στο δίκτυο των κάστρων
από το Βυζάντιο στην Οθωµανοκρατία, όπου περιλαµβάνονται
το κάστρο της Κιάφας, των Ιωαννίνων, της Πάργας: την αποκατάσταση του Μπέη Χαµάµ, τα Λουτρά Παράδεισος, στη Θεσσαλονίκη, την αποκατάσταση του Κουρσούµ Τζαµί στην Καστοριά,
του Τεµένους Ορτά στη Βέροια, του Βελιδέ Τζαµί στην πόλη της
Μυτιλήνης. Παράλληλα ωριµάζουµε και µια σειρά µελετών, ώστε
να αξιοποιήσουµε το επόµενο εργαλείο, όπως για παράδειγµα
το Κάστρο του Ασλάν και του Ιτς Καλέ στον Κάστρο των Ιωαννίνων.
Το σύνολο των µνηµείων της Οθωµανοκρατίας που έχουν δεχθεί τις επεµβάσεις των αρµόδιων υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισµού, πολλές φορές σε συνεργασία µε κάποιους δήµους,
ξεπερνά τα εκατόν εβδοµήντα και όπως σας είπα, έχει έναν προϋπολογισµό που ξεπερνά τα 50 εκατοµµύρια.
Τον επικαιροποιηµένο κατάλογο των µνηµείων, σύµφωνα µε
την αρµόδια Διεύθυνση Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων, τον καταθέτω στα Πρακτικά της Βουλής, καθώς ο χρόνος δεν µου επιτρέπει να τα απαριθµήσω.
(Στο σηµείο αυτό η Υπουργός Πολιτισµού και Αθλητισµού κ.
Στυλιανή Μενδώνη καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν
έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Κλείνω λέγοντάς σας ότι τον µεγάλο αυτόν τόµο για τα οθωµανικά µνηµεία τον οποίο εξέδωσε το Υπουργείο Πολιτισµού το
2008 τον αναθεωρούµε µε πλήθος νέων ληµµάτων, προφανώς
θα µεταφραστεί και στα αγγλικά και ελπίζω µέσα στο 2022 να
δηµοσιευθεί η αναθεωρηµένη του έκδοση.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Ευχαριστούµε.
Τώρα θα συζητηθεί η πρώτη µε αριθµό 539/17-3-2022 επίκαιρη
ερώτηση δεύτερου κύκλου της Βουλευτού Αχαΐας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αθανασίας (Σίας) Αναγνωστοπούλου προς την Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού, µε θέµα:
«Παραποίηση από το ΥΠΠΟΑ της Διακήρυξης των ευρωπαίων
υπουργών Πολιτισµού, Οπτικοακουστικών Μέσων και Μέσων
Ενηµέρωσης».
Κυρία Αναγνωστοπούλου, έχετε τον λόγο για δύο λεπτά
ΑΘΑΝΑΣΙΑ (ΣΙΑ) ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε
Πρόεδρε.
Κυρία Υπουργέ, σε µία τέτοια κρίσιµη φάση που διανύουµε,
όπου η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία έφτιαξε ακόµα µία πόλη
µαρτυρίου, όπως είναι η Μαριούπολη, ο πολιτισµός οφείλει να
σταθεί στο ύψος των περιστάσεων.
Είµαστε εδώ σήµερα γιατί το Υπουργείο Πολιτισµού στις 8
Μαρτίου 2022 έκανε κάτι πρωτοφανές. Παραποίησε επίσηµο έγγραφο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειµένου να εξυπηρετήσει
µικροπολιτικούς σκοπούς και ειδικότερα την απαράδεκτη απόφασή σας ότι η χώρα µας διακόπτει κάθε πολιτιστική δραστηριότητα µε τη Ρωσία και για να νοµιµοποιήσετε αυτή παραποιήσατε
έγγραφο. Δεν θα πω στους άριστους τι σηµαίνει λαθροχειρία
γιατί περί λαθροχειρίας πρόκειται, περί λαθροχειρίας που οι άριστοι ξεχνάνε φαίνεται τα ουσιώδη. Το είδαµε και µε το δήθεν διδακτορικό ενός άλλου άριστου, του κ. Πατούλη.
Δεν αναλάβατε την ευθύνη για αυτή την λαθροχειρία. Δεν βγήκατε δηµοσίως, απαντήσατε στην εφηµερίδα που το αποκάλυψε,
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αλλά δηµοσίως δεν είπατε ότι δεν υπήρξε ποτέ τέτοια απόφαση
στη διακήρυξη των Ευρωπαίων Υπουργών Πολιτισµού. Και δεν
το κάνατε γιατί η Νέα Δηµοκρατία, η Κυβέρνηση, υποτιµά τους
Έλληνες πολίτες, υποτιµά τους δηµοσιογράφους, υποτιµά τους
πάντες, τους πάντες και τα πάντα.
Και το δεύτερο σηµείο είναι ότι όχι µόνο υποτιµάτε, αλλά είσαστε σε µία εικονική πραγµατικότητα. Και όταν δεν συµφωνεί η
πραγµατικότητα µε αυτή την εικονική πραγµατικότητα επιτίθεστε
στην πραγµατικότητα. Το ίδιο κάνατε µε την πανδηµία. Το ίδιο
κάνετε µε την ακρίβεια συστηµατικά όλο αυτό το διάστηµα.
Εµείς θα θέλαµε από το ελληνικό Υπουργείο Πολιτισµού να
δείξει έµπρακτα την αλληλεγγύη του και να καταστήσει την
Αθήνα πόλη αντιπολεµική και πόλη ειρήνης. Να γίνει άσυλο η
Αθήνα των Ουκρανών καλλιτεχνών, που υφίστανται τη βαρβαρότητα του πολέµου από τη Ρωσία, και συγχρόνως να βρουν χώρο
όλες οι αντιπολιτευτικές φωνές, που µε κόστος ζωής εκφράζονται από αυτούς τους µεγάλους καλλιτέχνες της Ρωσίας.
Αντί για αυτό το Υπουργείο Πολιτισµού πήρε µία απόφαση καθολικής απαγόρευσης, καθολικού µποϋκοτάζ, προσοµοιάζοντας
σε αυτό, ακολουθώντας έναν παραλογισµό που αρχίζει και επικρατεί, όπως το να βγάλουµε από αµφιθέατρα σε πανεπιστήµια
την ονοµασία Καρλ Μαρξ επειδή είναι Ρώσος φιλόσοφος- δεν ξέρουµε καν ότι είναι Γερµανός- και διάφορα τέτοια.
Όµως, κυρία Υπουργέ, κι αυτό είναι το δεύτερο σκέλος της
ερώτησής µας, τις τελευταίες µέρες ζούµε ένα πραγµατικό θέατρο παραλόγου, το οποίο δηµιουργεί η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας. Είδαµε η ίδια η Νέα Δηµοκρατία και ενεργούµενα
αυτού του κόµµατος να επιτίθενται µε έναν υβριστικό οχετό εναντίον µιας συναυλίας η οποία έχει ως πρόταγµα την αντίθεση στον
πόλεµο, είναι αντιπολεµική συναυλία, είναι αλληλέγγυα στους
πρόσφυγες από την Ουκρανία και βεβαίως είναι υπέρ της ειρήνης.
Ζούµε, κυρία Υπουργέ, µέρες του 1960. Αν δεν αρέσει το πλαίσιο στην Κυβέρνηση και στη Νέα Δηµοκρατία θα πρέπει µε κάθε
τρόπο να πολεµηθεί µέχρις εσχάτων. Αυτό κάνετε αυτή τη
στιγµή.
Δεν θα επικαλεστώ, ντρέποµαι να αναφέρω από αυτό το Βήµα
της Βουλής τις ύβρεις, τη σβάστικα επάνω στα ονόµατα ποιών,
κυρία Υπουργέ; Κάποιοι από αυτούς είναι σηµαιοφόροι του ελληνικού τραγουδιού, της ιστορίας µας ή των νεότερων παιδιών,
που βάλανε την πλάτη τους στους εγκληµατίες του Παύλου
Φύσσα, τους χρυσαυγίτες. Και βγαίνει κυβερνητικό στέλεχος, άνθρωπος που δουλεύει σε κυβερνητικό στέλεχος, και βάζει σβάστικα σε αυτά τα ονόµατα; Και εµείς εδώ ως θεσµικοί φορείς τι
εγγυόµαστε απ’ όλα;
Η ΕΡΤ σήµερα κόβει από το «Πρώτο Πρόγραµµα» τον µουσικό
Δηµήτρη Μητσοτάκη, επειδή απάντησε στον υιό Μητσοτάκη που
ειρωνευόταν και χλεύαζε καλλιτέχνες.
Δεν είµαστε εδώ, για να υπερασπιστούµε εµείς τους καλλιτέχνες. Έχουν άµεση επαφή µε τον κόσµο και αυτοί τους υπερασπίζονται. Εµείς, όµως, είµαστε, για να υπερασπιστούµε τους
θεσµούς και τον πολιτισµό µας. Αν δεν µπορέσουµε να το κάνουµε, έχουµε τεράστιο πρόβληµα ως κοινωνία.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Κυρία Υπουργέ, έχετε
τον λόγο.
ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΜΕΝΔΩΝΗ (Υπουργός Πολιτισµού και Αθλητισµού): Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρία Βουλευτή, επί της ουσίας στο θέµα που θίγετε έχω
απαντήσει προ δύο εβδοµάδων στον συνάδελφό σας, τον κ.
Σκουρολιάκο, ο οποίος έθιξε το θέµα. Εσείς επανέρχεστε µιλώντας για παραποίηση εγγράφου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για να
δικαιολογήσουµε την οδηγία µας για την αναστολή της συνεργασίας µε ρωσικούς πολιτιστικούς οργανισµούς, µε συνέπεια,
όπως γράφετε, να βρισκόµαστε αντιµέτωποι µε ένα τεράστιο ζήτηµα δηµοκρατίας.
Για να δούµε λίγο τα πράγµατα από την αρχή. Κατ’ αρχάς, τι
σηµαίνει «παραποίηση εγγράφου»; «Παραποιώ έγγραφο» σηµαίνει ότι παρεµβαίνω επί του εγγράφου, ότι παραχαράσσω το έγγραφο, ότι προσθέτω, αφαιρώ ή διορθώνω λέξεις ή φράσεις επί
του εγγράφου. Στην προκειµένη περίπτωση, ουδεµία παραποί-
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ηση του εγγράφου συνέβη. Είναι προφανές ότι για ακόµα µία
φορά προσπαθείτε να δηµιουργήσετε εντυπώσεις διαστρεβλώνοντας εσείς την πραγµατικότητα.
Η Γαλλική Προεδρία στο άτυπο συµβούλιο Υπουργών Πολιτισµού, οπτικοακουστικών και µέσων ενηµέρωσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ανζέ µερίµνησε για την έκδοση κοινής διακήρυξης που υπεγράφη από τους συµµετέχοντες υπουργούς, οι
οποίοι καταδικάζουν τη ρωσική εισβολή στο ανεξάρτητο κράτος
της Ουκρανίας. Τη διακήρυξη αυτή µε ιδιαίτερη τιµή προσυπέγραψα. Η διακήρυξη αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού. Όπως έχει αναρτηθεί στην
ιστοσελίδα, θα την καταθέσω στα Πρακτικά της Βουλής. Προφανώς, δεν έχει υποστεί το έγγραφο καµµία παραποίηση.
Μη χάνετε χρόνο µε κατασκευασµένες κατηγορίες και ιδεοληπτικές εµµονές και µην απασχολείτε τους θεσµούς µε ψεύδη και
µε προσβολές επί προσωπικού. Γιατί αυτά τα οποία αναφέρατε
προηγουµένως ήταν προσβολή επί προσωπικού.
Στην εν λόγω διακήρυξη, λοιπόν, οι υπουργοί καταδικάζουµε
την επιθετικότητα και την εισβολή της Ρωσίας εναντίον της Ουκρανίας. Εκφράζουµε την ανησυχία µας για τις απειλές και τις
σοβαρές ζηµιές στην κληρονοµιά της Ουκρανίας, όπως σε µουσεία, πινακοθήκες, θέατρα, µνηµεία και πόλεις και δηλώνουµε
την υποστήριξή µας στους Ουκρανούς καλλιτέχνες, δηµοσιογράφους, επαγγελµατίες του πολιτισµού και των µέσων ενηµέρωσης.
Πείτε µας: Τι πρέπει να γίνει κατά τη γνώµη σας, για να αντιταχθούµε στον πόλεµο που έχει κηρύξει η Ρωσική Οµοσπονδία
σε ένα ανεξάρτητο κράτος; Να χειροκροτούµε σε ζωντανή µετάδοση από τη Μόσχα τα µπαλέτα Μπολσόι, έναν κρατικό ρωσικό
πολιτιστικό οργανισµό, ενώ οι Ρώσοι βοµβαρδίζουν νοσοκοµεία
και θέατρα, σκοτώνουν αµάχους και ωθούν στο δρόµο της προσφυγιάς πλήθος Ουκρανών, ενώ µέσα στη Ρωσία φυλακίζονται
όσοι υψώνουν τη φωνή τους ενάντια στον πόλεµο;
Να δούµε και ποιον αφορά το θέµα της δηµοκρατίας. Εµάς;
Εµάς που από την πρώτη στιγµή πήραµε καθαρή θέση υπερασπιζόµενοι ένα ανεξάρτητο κράτος εναντίον του εισβολέα ή εσάς
που επί έναν ολόκληρο µήνα αποφεύγετε τις λέξεις «ρωσική εισβολή» τηρώντας µια καιροσκοπική στάση του «ναι µεν, αλλά»
εξοµοιώνοντας τον θύτη µε τα θύµατα και αθωώνοντας ουσιαστικά τον θύτη;
Για εσάς και το κόµµα που εκπροσωπείτε τίθεται θέµα δηµοκρατίας, κυρία Βουλευτή. Είστε οι µόνοι σε όλη την Ευρώπη που
εναντιωθήκατε στην αναστολή της συνεργασίας των πολιτιστικών φορέων µας µε τους αντίστοιχους ρωσικούς. Μας λέτε, δηλαδή, ότι κακώς δεν στηρίζουµε τη Ρωσική Οµοσπονδία και τις
καλλιτεχνικές της παραγωγές, άρα και τον προϋπολογισµό της
και τα έσοδα που αποφέρουν οι κρατικοί ρωσικοί οργανισµοί.
Μας κατηγορείτε ότι µε τον τρόπο αυτό στρεφόµαστε εναντίον
της ρωσικής κουλτούρας και του ρωσικού πολιτισµού, εναντίον
του Τσαϊκόφσκι, του Σοστακόβιτς. Πρόκειται για µια πλήρη διαστροφή αυτό που κάνετε. Μόνοι εσείς σε όλη την Ευρώπη ταυτίζεστε αυτολεξεί µε τον Πρόεδρο Πούτιν που δηλώνει ότι η
Δύση επιχειρεί να ακυρώσει τον ρωσικό πολιτισµό, µεταξύ άλλων
έργα µεγάλων συνθετών, όπως του Τσαϊκόφσκι, του Σοστακόβιτς
και του Ραχµάνινοφ. Ο Πρόεδρος Πούτιν τα λέει αυτά. Τα λέτε
κι εσείς, οι µόνοι. Εδώ υπάρχει έλλειµµα δηµοκρατίας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Κυρία Αναγνωστοπούλου, έχετε τον λόγο για τρία λεπτά.
ΑΘΑΝΑΣΙΑ (ΣΙΑ) ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ: Δεν περίµενα τίποτα
καλύτερο. Μου διαβάσατε την απάντηση που δώσατε στον κ.
Σκουρολιάκο. «Παραποίηση εγγράφου» και «λαθροχειρία» σηµαίνει ότι προσθέτω κάτι που δεν υπήρχε στο αρχικό έγγραφο.
Και επειδή έχω εδώ τη διακήρυξη και θα την καταθέσω και εγώ,
δείξτε µου που υπάρχει στη διακήρυξη αυτό που βγάλατε στο
δελτίο Τύπου, κυρία Υπουργέ. Και αν υπάρχει, εγώ παίρνω την
ερώτηση πίσω και ζητάω και συγγνώµη. Πείτε µου πού υπάρχει.
Εάν υπάρχει, λοιπόν, καταθέστε το τώρα. Παραποιήσατε έγγραφο. Αυτό λέγεται παραποίηση εγγράφου και λαθροχειρία,
γιατί δεν είναι ένα απλό λάθος σε µετάφραση µίας λέξης ή δύο
λέξεων. Προσθέτετε κάτι που δεν υπάρχει, που σωστά υπάρχουν
στη διακήρυξη, προσυπογράφω, αλλά δεν υπάρχει αυτό που
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βγάλατε εσείς εδώ. Σας παρακαλώ, όχι τόση υποτίµηση στους
Έλληνες πολίτες, όχι σε εµένα προσωπικά.
Δεύτερον, δεν σας επιτρέπω. Αν είναι ένα κόµµα µαζί µε άλλα
δύο κόµµατα, το ΚΚΕ και το ΜέΡΑ25, που βρέθηκαν την πρώτη
µέρα της ρωσικής εισβολής στη ρωσική πρεσβεία και διαδήλωσαν, ήµασταν εµείς. Κανένας από εσάς δεν βρέθηκε εκεί. Στις 24
Φεβρουαρίου ήµασταν εκεί. Fake news, λοιπόν, και αυτό που
προσπαθείτε να φτιάξετε συνέχεια φτιάχνοντας όχι µόνο µια εικονική πραγµατικότητα, έναν διχαστικό και τοξικό λόγο, να προσοµοιάζετε ποιούς; Εσείς οι οποίοι δεν έχετε πάρει θέση ποτέ,
ίσα ίσα χειροκροτούσατε σε όλες τις ιµπεριαλιστικές εισβολές.
Εµείς πάντα ήµασταν εκεί. Όπου υπάρχει εισβολή, όπου υπάρχει
πόλεµος, όπου υπάρχει πρόσφυγας, ήµασταν εκεί πάντα. Και εγκαλείτε εσείς ποιούς; Την Αριστερά για τέτοιους λόγους; Που
τώρα ξαφνικά θέλετε να γίνετε και τιµητές;
Και σας ρώτησα και κάτι άλλο: Καταδικάζετε ή όχι αυτήν τη
βρώµα, αυτόν τον οχετό των τελευταίων ηµερών εναντίον του
πολιτισµού µας; Αν δεν υπερασπιστείτε εσείς τον ελληνικό πολιτισµό, ποιος θα το κάνει; Υπερασπίζεστε τον πολιτισµό -καλά κάνετε- γενικώς και αορίστως, αλλά εδώ έχουµε ένα τεράστιο
πρόβληµα τοξικότητας, οχετού. Συµφωνείτε εσείς µε τον κ. Ψαριανό, σύµβουλο του κ. Πικραµµένου, Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, να βάζει σβάστικα; Είναι δυνατόν; Σε ποιους; Σε ποιους
ρωτάω. Κι εµείς είµαστε εδώ πολιτικά κόµµατα, δηµοκρατικά
κόµµατα και υπερασπιζόµαστε τον πολιτισµό και δεν λέµε κουβέντα; Είµαστε υπέρ ανθρώπων οι οποίοι δεν έχουν θεσµικό
ρόλο, όπως ο υιός του Πρωθυπουργού, και βγαίνουν και χλευάζουν νέους ανθρώπους, νέους καλλιτέχνες;
Σας είπα, κυρία Υπουργέ, οι καλλιτέχνες δεν έχουν ανάγκη
από εµάς να τους υπερασπιστούµε. Η τέχνη επικοινωνεί αδιαµεσολάβητα µε την κοινωνία. Δικό µας είναι το πρόβληµα. Εµείς
οφείλουµε να απολογηθούµε.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Κυρία Μενδώνη, έχετε
τον λόγο.
ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΜΕΝΔΩΝΗ (Υπουργός Πολιτισµού και Αθλητισµού): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρία Βουλευτή, προσπαθείτε να πείσετε, αλλά δεν πείθετε.
Όσες φορές και να µε ή να µας καλέσετε και να µας εγκαλέσει
εσείς ή κάποιος άλλος Βουλευτής της παράταξή σας, η πραγµατικότητα είναι µία και µόνη. Εµείς πήραµε θέση στην εισβολή της
Ρωσικής Οµοσπονδίας στην Ουκρανία. Στηρίζουµε τον ουκρανικό λαό, τους καλλιτέχνες, τον πολιτισµό τους, το δικαίωµά τους
την ειρήνη, το δικαίωµα της Ευρώπης στην ειρήνη µαζί µε όλες
τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί είµαστε η Δύση. Είµαστε η Δύση ευτυχώς και µετά τη διακυβέρνησή σας. Είµαστε η
κοιτίδα της δηµοκρατίας, του δυτικού πολιτισµού. Είµαστε η Ευρώπη και στην Ευρώπη. Είµαστε µε τη σωστή πλευρά της ιστορίας, όσο κι αν σας ενοχλεί.
Η οδηγία, λοιπόν, του Υπουργείου Πολιτισµού εντάσσεται στο
πλαίσιο µιας παγκόσµιας αντίδρασης για µη συνεργασία µε ρωσικούς κρατικούς φορείς ή µε φορείς που χρηµατοδοτούνται είτε
στηρίζουν είτε στηρίζονται από το ρωσικό κράτος. Εµείς κάναµε
ό,τι έκανε όλη η Ευρώπη αλλά και η Αµερική.
Εσείς τι κάνετε; Διοργανώνετε µια συναυλία µε την «Αλληλεγγύη για Όλους», ενώ δεν βρήκατε να πείτε µία λέξη για τα όσα
ακούστηκαν στην κρατική Δούµα, όταν συζητήθηκε η πρόταση
βουλευτών του κυβερνώντος κόµµατος «Ενιαία Ρωσία» να απαγορευθεί σε όσους Ρώσους καλλιτέχνες επέλεξαν να καταδικάσουν την εισβολή στην Ουκρανία η επιστροφή στην πατρίδα
τους, να απαγορευθεί να ζήσουν στην πατρίδα τους αυτοί, όπως
λέει και ανοίγω εισαγωγικά, «που πρόδωσαν τη χώρα και επέλεξαν τον ασήµαντο δυτικό κόσµο, όπου φαντάζονται πως θα έχουν
µια ζωή πιο γλυκιά και πιο χορτάτη». Όταν ακούγονται τέτοια
πράγµατα και δεν έχετε να πείτε µία λέξη, τι µου συζητάτε; Και
κατηγορείτε εµάς για έλλειµµα δηµοκρατίας.
ΑΘΑΝΑΣΙΑ (ΣΙΑ) ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ: Δεν σας επιτρέπω
να λέτε ψέµατα!
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Παρακαλώ.
ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΜΕΝΔΩΝΗ (Υπουργός Πολιτισµού και Αθλητισµού): Επιµένετε, λοιπόν, ότι η Κυβέρνηση παραπληροφόρησε
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τους πολίτες, για να δικαιολογήσει εκ των υστέρων ως δήθεν ευρωπαϊκές τις αποφάσεις της για τους ρωσικούς πολιτιστικούς
οργανισµούς. Να δικαιολογήσουµε τι; Που κάναµε ό,τι έκανε
όλος ο ευρωπαϊκός κόσµος;
Επαναλαµβάνω, χαρακτηριστικό παράδειγµα είναι τα µπαλέτα
Μπολσόι. Αποσιωπάτε, για να εξυπηρετήσετε µικροκοµµατικές
σκοπιµότητες, ότι η παράσταση της Λίµνης των Κύκνων του Τσαϊκόφσκι επρόκειτο να µεταδοθεί στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών
την Κυριακή 6 Μαρτίου σε απευθείας µετάδοση από τη Μόσχα,
στο πλαίσιο του κύκλου «The Bolshoi Ballet live from Moscow» σε απευθείας µετάδοση, επαναλαµβάνω, από τη Μόσχα- δέκα
ηµέρες µετά την εισβολή στην Ουκρανία.
ΑΘΑΝΑΣΙΑ (ΣΙΑ) ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ: Δεν σας ρώτησα αυτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Κυρία Αναγνωστοπούλου, παρακαλώ.
ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΜΕΝΔΩΝΗ (Υπουργός Πολιτισµού και Αθλητισµού): Επιπλέον, αποκρύβετε, όταν µας κατηγορείτε ότι εµείς
αναστείλαµε τις παραστάσεις των ρωσικών οργανισµών…
ΑΘΑΝΑΣΙΑ (ΣΙΑ) ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ: Πρέπει να απαντήσετε στην ερώτησή µου. Σας έκανα ερώτηση!
ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΜΕΝΔΩΝΗ (Υπουργός Πολιτισµού και Αθλητισµού): …αποκρύβετε συνειδητά ότι ο ίδιος ο οργανισµός, ο παγκόσµιος διανοµέας των Μπολσόι, ζήτησαν και ανέβαλαν οι ίδιοι
τις εκδηλώσεις, ανακοινώνοντας στις προβολές ότι οι τέχνες και
ο πολιτισµός είναι παράπλευρες απώλειες του σηµερινού γεωπολιτικού πλαισίου. Αυτά τα λέει ο παγκόσµιος διανοµέας των
Μπολσόι, λέγοντας ότι οι ίδιοι έλαβαν την απόφαση να αναβληθεί
η προβολή.
Το καλοκαίρι του 2022 τα µπαλέτα Μπολσόι δεν θα πραγµατοποιήσουν την προγραµµατισµένη τους περιοδεία στο Coven
Garden. Το καλοκαίρι του 2022 το Θέατρο Στανισλάφσκι δεν θα
περιοδεύσει στο Ισραήλ.
ΑΘΑΝΑΣΙΑ (ΣΙΑ) ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε,
φεύγω. Δεν απαντάει στην ερώτησή µου η Υπουργός.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Κυρία Αναγνωστοπούλου, σηµειώνεται η παρέµβασή σας, αλλά, µε βάση τον Κανονισµό, έχει το δικαίωµα να απαντήσει όπως θεωρεί σωστό.
ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΜΕΝΔΩΝΗ (Υπουργός Πολιτισµού και Αθλητισµού): Το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηµατογράφου παγκοσµίως, µετά
το Φεστιβάλ της Βενετίας, επρόκειτο να διεξαχθεί τον Απρίλιο
στη Μόσχα. Αναβάλλεται. Γιατί; Διότι οι ανά τον κόσµο κινηµατογραφιστές δεν θέλουν υπό τις παρούσες διεθνείς συνθήκες
της ρωσικής εισβολής να παρουσιάσουν τις ταινίες τους στη
Μόσχα. Γι’ αυτό µας κατηγορείτε!
Καλλιτεχνικοί διευθυντές µεγάλων κρατικών πολιτιστικών οργανισµών παραιτούνται ο ένας µετά τον άλλον, γιατί αρνούνται
να εργαστούν στο εγκληµατικό κράτος του Πούτιν. Πλήθος αλλοδαποί καλλιτέχνες αναστέλλουν τις συµφωνίες τους µε ρωσικούς φορείς και εγκαταλείπουν τη Ρωσία και τη ρωσική σκηνή.
Όλα αυτά, λοιπόν -όλα αυτά-, εσείς λέτε ότι θέλαµε να τα αποκρύψουµε, γι’ αυτό πήραµε και την απόφαση που πήραµε για την
αναστολή, που ήταν οδηγία και όχι απόφαση, και γι’ αυτό θέλαµε
να παραποιήσουµε το έγγραφο. Αστειεύεστε προφανώς, κυρία
Αναγνωστοπούλου!
ΑΘΑΝΑΣΙΑ (ΣΙΑ) ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ: Να το χαρτί.
ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΜΕΝΔΩΝΗ (Υπουργός Πολιτισµού και Αθλητισµού):
Και γιατί γίνεται όλο αυτό; Διότι είστε οι µόνοι σε όλη την Ευρώπη…
ΑΘΑΝΑΣΙΑ (ΣΙΑ) ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ: Διαβάστε το.
ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΜΕΝΔΩΝΗ (Υπουργός Πολιτισµού και Αθλητισµού): Το έγγραφο είναι εδώ και το καταθέτω για τα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό η Υπουργός Πολιτισµού και Αθλητισµού
κυρία Στυλιανή Μενδώνη καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος
Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της
Βουλής)
Διότι από την αρχή της ρωσικής εισβολής έχετε κρατήσει ίσες
αποστάσεις!
ΑΘΑΝΑΣΙΑ (ΣΙΑ) ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ: …(Δεν ακούστηκε)
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Παρακαλώ, να ολοκληρώσουµε τη διαδικασία.
ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΜΕΝΔΩΝΗ (Υπουργός Πολιτισµού και Αθλητισµού): Κοιτάξτε, έχετε το σύνθηµά σας «Είµαστε µε την ειρήνη».
Το σύνθηµα «Είµαστε µε την ειρήνη» χάνει απολύτως και το ελάχιστο νόηµα που θα µπορούσε να έχει, όταν ο εισβολέας απειλεί
τον κόσµο µε πυρηνικό ολοκαύτωµα, αν δεν πάρει αυτό που
θέλει. Και εσείς εξακολουθείτε να εξοµοιώνετε τον θύτη µε τα
θύµατα και συνεχίζετε να πιστεύετε ότι η ιστορία θα σας δικαιώσει.
Ε, λοιπόν, η εσχάτη πλάνη σας χείρων της πρώτης!
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Φαντάζοµαι ότι ο διάλογος, η συζήτηση και η αντίθεση θα συνεχιστεί. Δυστυχώς, ο Κανονισµός της Βουλής ολοκληρώνει τώρα την ερώτηση. Οπότε,
φαντάζοµαι, θα βγουν δελτία Τύπου κ.λπ..
Γίνεται γνωστό στο Σώµα ότι δεν θα συζητηθεί, λόγω αναρµοδιότητας, η δέκατη µε αριθµό 548/21-3-2022 επίκαιρη ερώτηση
δεύτερου κύκλου του Βουλευτή Λακωνίας του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Σταύρου Αραχωβίτη προς τον Υπουργό Οικονοµικών, µε θέµα: «Σε απόγνωση βρίσκονται από την
αδιαφορία της Κυβέρνησης οι πυρόπληκτοι της ανατολικής
Μάνης».
Επίσης, δεν θα συζητηθεί, λόγω κωλύµατος του Βουλευτή, η
πέµπτη µε αριθµό 551/21-3-2022 επίκαιρη ερώτηση δεύτερου κύκλου του Βουλευτή Β2’ Δυτικού Τοµέα Αθηνών του ΜέΡΑ25 κ.
Κρίτωνα-Ηλία Αρσένη προς τον Υπουργό Εσωτερικών, µε θέµα:
«Ανάγκη διάσωσης των δήµων δυτικής Αθήνας από την τεράστια
αύξηση του κόστους ενέργειας».
Η έβδοµη µε αριθµό 546/21-3-2022 επίκαιρη ερώτηση δεύτερου κύκλου του Βουλευτή Ηρακλείου του Κινήµατος Αλλαγής κ.
Βασιλείου Κεγκέρογλου προς τον Υπουργό Υποδοµών και Μεταφορών, µε θέµα: «Άµεσες και στοχευµένες ενέργειες για να προχωρήσει η αποκατάσταση των κτηρίων των σεισµόπληκτων
περιοχών», δεν θα συζητηθεί κατόπιν συνεννόησης.
Η δέκατη τέταρτη µε αριθµό 547/21-3-2022 επίκαιρη ερώτηση
δεύτερου κύκλου του Βουλευτή Ηρακλείου του Κινήµατος Αλλαγής κ. Βασίλειου Κεγκέρογλου προς τον Υπουργό Υποδοµών και
Μεταφορών, µε θέµα: «Αδήριτη ανάγκη η βελτίωση της ασφάλειας και της βατότητας του Ηράκλειο-Βιάννος και των άλλων
βασικών Οδικών Αξόνων του Νοµού Ηρακλείου», δεν θα συζητηθεί κατόπιν συνεννόησης.
Η δεύτερη µε αριθµό 1447/24-11-2021 ερώτηση του κύκλου
αναφορών και ερωτήσεων του Βουλευτή Ηρακλείου του Κινήµατος Αλλαγής κ. Βασίλειου Κεγκέρογλου προς τον Υπουργό Υποδοµών και Μεταφορών, µε θέµα: «Αναγκαία και επιβεβληµένη η
επαρκής στελέχωση του Τοµέα Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών στο Αρκαλοχώρι», δεν θα συζητηθεί κατόπιν
συνεννόησης.
Η τέταρτη µε αριθµό 3002/118/7-2-2022 ερώτηση και αίτηση
κατάθεσης εγγράφων του κύκλου αναφορών και ερωτήσεων του
Βουλευτή Ηρακλείου του Κινήµατος Αλλαγής κ. Βασίλειου Κεγκέρογλου προς τον Υπουργό Υποδοµών και Μεταφορών, µε
θέµα: «Να πιστωθούν άµεσα οι προκαταβολές των σεισµόπληκτων µέσω της πλατφόρµας arogi.gov.gr - αποστολή στοιχείων»,
δεν θα συζητηθεί κατόπιν συνεννόησης.
Η έκτη µε αριθµό 540/17-3-2022 επίκαιρη ερώτηση δεύτερου
κύκλου του Βουλευτή Κυκλάδων του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Νικόλαου Συρµαλένιου προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, µε θέµα: «Περιβαλλοντική καταστροφή της Ίου µέσω «στρατηγικών επενδύσεων»», δεν θα συζητηθεί
κατόπιν συνεννόησης.
Η δέκατη πέµπτη µε αριθµό 537/16-3-2022 επίκαιρη ερώτηση
δεύτερου κύκλου του Ανεξάρτητου Βουλευτή Β2’ Δυτικού Τοµέα
Αθηνών κ. Παναγιώτη Κουρουµπλή προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, µε θέµα: «Απαλλαγή των Δήµων Αγίων
Αναργύρων - Καµατερού, Πετρούπολης και Ιλίου από την καταβολή αντισταθµιστικών για τη λειτουργία του ΧΥΤΑ Φυλής», δεν
θα συζητηθεί κατόπιν συνεννόησης.
Θα συζητηθεί, τώρα, η τέταρτη µε αριθµό 550/21-3-2022 επίκαιρη ερώτηση πρώτου κύκλου του Βουλευτή Α’ Θεσσαλονίκης
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του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Ιωάννη Δελή προς την
Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, µε θέµα: «Άρση των απαράδεκτων διοικητικών κυρώσεων και των απειλών σε εκπαιδευτικούς που µετέχουν σε συλλογικές αποφάσεις των σωµατείων
τους».
Θα απαντήσει η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων κ. Κεραµέως.
Ορίστε, κύριε Δελή, έχετε τον λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΛΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Τούτες τις µέρες, κύριε Πρόεδρε και κυρία Υπουργέ, εκατόν
δεκατέσσερις διευθυντές σχολικών µονάδων όλων των βαθµίδων
της εκπαίδευσης όχι µόνο στοχοποιούνται, αλλά και διώκονται
από το Υπουργείο Παιδείας, µέσω του Γενικού του Γραµµατέα,
µε βάση εκείνο το άρθρο 56 του ν.4823, που ψηφίστηκε πέρυσι
το καλοκαίρι από την Κυβέρνησή σας, επειδή µαζί µε τους συλλόγους διδασκόντων των αντίστοιχων σχολείων δεν ανάρτησαν
ετήσια έκθεση εσωτερικής αξιολόγησης εκπαιδευτικού έργου για
το σχολικό έτος 2020-2021.
Συγκεκριµένα, το Υπουργείο στο οποίο εσείς προΐσταστε,
κυρία Υπουργέ, διατάσσει την αναστολή κάθε διαδικασίας για
την υπηρεσιακή τους εξέλιξη, συµπεριλαµβανοµένης και της αυτόµατης µισθολογικής τους εξέλιξης. Προσπερνάτε, όµως, ξέρετε και λησµονείτε το γεγονός ότι αυτοί οι εκατόν δεκατέσσερις
που διώκονται συµµετέχουν σε µια απεργία - αποχή, την οποία
έχουν κηρύξει τα συνδικαλιστικά τους πρωτοβάθµια σωµατεία,
στα οποία και είναι µέλη. Αδιαφορείτε δηλαδή ή ακόµα χειρότερα
-δεν ξέρω- αµφισβητείτε το γεγονός ότι ασκούν το συνταγµατικά
κατοχυρωµένο δικαίωµά τους στην απεργία. Και ως τέτοιο δικαίωµα στην απεργία, συνταγµατικά βεβαίως καθιερωµένο, θεωρείται -και µε νοµολογία µάλιστα, την πιο επίσηµη- και εκείνη η
µορφή του απεργιακού αγώνα που υλοποιείται ως απεργία αποχή των δηµοσίων υπαλλήλων από συγκεκριµένα καθήκοντα.
Τους διώκετε δηλαδή, κυρία Υπουργέ, σε µια προκηρυγµένη
µορφή διαµαρτυρίας µέσα από τα σωµατεία τους, την οποία µάλιστα δεν έχετε προσβάλει µέχρι στιγµής. Δεν ξέρω τι θα κάνετε,
γιατί έχετε και ένα βεβαρηµένο παρελθόν ως προς αυτό. Δεν την
έχετε προσβάλει µέχρι στιγµής δικαστικά εσείς, το Υπουργείο
Παιδείας εννοώ, ως εργοδότης τους. Στην ουσία επιχειρείτε να
καταργήσετε στην πράξη το δικαίωµα των εργαζοµένων να συµµετέχουν στις συλλογικές αποφάσεις των σωµατείων τους, τα
οποία µάλιστα πρωτοβάθµια σωµατεία τους προχώρησαν στην
παραπάνω µορφή απεργίας, τηρώντας και όλα όσα προβλέπονται για την προκήρυξή της.
Συνεπώς καταλήγουµε, κύριε Πρόεδρε, ότι οι κυρώσεις που
επιβάλλει το Υπουργείο Παιδείας στους συγκεκριµένους εκπαιδευτικούς, εκτός από εξόφθαλµα παράνοµες –παράνοµες ακόµα
και µε βάση το υπάρχον αντεργατικό νοµοθετικό πλαίσιο, για το
οποίο πολλά έχετε κάνει και εσείς αλλά και οι προηγούµενες κυβερνήσεις- είναι και εκδικητικές. Στην ουσία δηλαδή είναι η συνέχεια όλων εκείνων των αφόρητων διοικητικών πιέσεων και των
απειλών του Υπουργείου της Παιδείας προς τις χιλιάδες εκπαιδευτικούς, οι οποίοι συλλογικά µέσα από τους συλλόγους διδασκόντων, τα σωµατεία τους, αντιστέκονται µε έναν αξιοθαύµαστο
και ενιαίο τρόπο στην εφαρµογή όλων αυτών των αντιεκπαιδευτικών σας σχεδιασµών.
Εν τέλει σάς καλούµε, κυρία Υπουργέ, να ακυρώσετε αυτές
τις απαράδεκτες κυρώσεις προς τους εκπαιδευτικούς οι οποίοι
συµµετείχαν στις συλλογικές αποφάσεις των σωµατείων τους.
Σας καλούµε να σταµατήσετε τις απειλές σας ενάντια στους εκπαιδευτικούς που υλοποιούν τις αποφάσεις των σωµατείων και
των οµοσπονδιών τους και σας καλούµε, βεβαίως, να αποκαταστήσετε και όσους εκπαιδευτικούς έχουν υποστεί ήδη, µε βάση
αυτές τις διατάξεις του περυσινού σας νόµου, τις κυρώσεις.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Κυρία Υπουργέ, έχετε
τον λόγο για τρία λεπτά.
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ (Υπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων):
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Αγαπητέ συνάδελφε, η ερώτησή σας αλλά και παρεµφερείς
ερωτήσεις που κατέθεσαν συνάδελφοι Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ
και του ΜέΡΑ25 θα έλεγα ότι αποτελούν µια ιδιότυπη περίπτωση

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

στα κοινοβουλευτικά χρονικά και θα εξηγήσω σε λίγο τι εννοώ.
Τα ζητήµατα που τίθενται θεωρώ ότι είναι δύο. Το πρώτο ζήτηµα έχει να κάνει µε την ίδια την αξιολόγηση, που επιτέλους
εφαρµόζεται και στη χώρα µας, στο εκπαιδευτικό µας σύστηµα,
στα σχολεία µας και µε την οποία εσείς ως παράταξη είστε εµφανώς αντίθετοι.
Τι είναι η αξιολόγηση; Είναι ένας από τους πιο σηµαντικούς
µηχανισµούς βελτίωσης του εκπαιδευτικού συστήµατος. Πώς γίνεται η αξιολόγηση; Υπάρχουν άξονες. Ένας άξονας για εκπαιδευτικές µεθόδους, ένας για το κλίµα στο σχολείο µεταξύ µαθητών εκπαιδευτικών και ούτω καθεξής, ένας για την εξωστρέφεια
στο σχολείο.
Τι γίνεται, λοιπόν, στο τεστ αξιολόγησης; Πρώτα γίνεται µια
καταγραφή της υφιστάµενης κατάστασης. Εάν διαπιστωθεί ότι
κάπου, σε κάποιον τοµέα υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης, µε
αυτόν τον τρόπο ο σύλλογος διδασκόντων µπορεί να εστιάσει σε
αυτό. Παράδειγµα, στην εξωστρέφεια µπορεί να διαπιστωθεί ότι
ένα σχολείο δεν εστιάζει αρκετά στην εξωστρέφεια και µε αυτόν
τον τρόπο µπορούν τα στελέχη εκπαίδευσης να υποδείξουν
στους εκπαιδευτικούς τρόπους, για να εστιάσουν περισσότερο
µέσω -για παράδειγµα- κοινοτικών προγραµµάτων, του e-twinning και τα λοιπά.
Είναι ελληνική πρωτοτυπία η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού
έργου; Όχι. Εφαρµόζεται σχεδόν παντού. Πρωτοτυπία της χώρας µας είναι ότι τόσα χρόνια δεν εφαρµοζόταν η αξιολόγηση,
σε αντίθεση µε όλες σχεδόν τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ποιον ωφελεί η αξιολόγηση; Τα ίδια τα παιδιά µας, κύριε Δελή,
και τους εκπαιδευτικούς µας. Κάνει την εκπαίδευση καλύτερη,
δίνει περισσότερα εφόδια στα παιδιά µας, κάνει την κοινωνία µας
καλύτερη.
Τι ψήφισαν τα κόµµατα του ΚΚΕ, του ΣΥΡΙΖΑ και του ΜέΡΑ25
-γιατί όλοι θέσατε την ίδια ερώτηση- στην αξιολόγηση; «Όχι» ψηφίσατε όλοι σας, όχι στο να γίνει το εκπαιδευτικό µας σύστηµα
διαρκώς καλύτερο. Εµείς τι λέµε; Ότι η αξιολόγηση είναι ένα πολύτιµο εργαλείο για να γίνει το σχολείο µας καλύτερο. Να, λοιπόν, ένα µεγάλο χάσµα που αναδεικνύεται µεταξύ µας.
Όµως, κύριε Δελή, µίλησα προηγουµένως για µία πραγµατικά
µοναδική στα κοινοβουλευτικά χρονικά ερώτηση. Γιατί; Προφανώς, δικαίωµά σας είναι να έχετε όποια θέση θέλετε για οποιοδήποτε θέµα και να τη στηρίζετε αναλόγως µε την ψήφο σας. Όµως
εδώ, κύριε Δελή, τίθεται ένα δεύτερο ζήτηµα, εξαιρετικά σοβαρό
κατά τη γνώµη µου, δηµοκρατικής τάξης.
Διαφωνείτε ή όχι µε τον νόµο; Στην ερώτησή σας µας εγκαλείτε, κύριε Δελή, επειδή εφαρµόζουµε τον νόµο. Ο νόµος αυτός
είναι ψηφισµένος από το ελληνικό Κοινοβούλιο και προβλέπει την
εφαρµογή της αξιολόγησης στα σχολεία. Και πράγµατι, η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου στα σχολεία εφαρµόζεται σήµερα στο 99,2% των σχολείων της χώρας. Υπάρχει ένα 0,8%, το
οποίο επέλεξε να µην εφαρµόσει την αξιολόγηση και για την περίπτωση αυτή ο νόµος -όπως οι περισσότεροι νόµοι- προβλέπει
κυρώσεις, όπως αναστολή εξέλιξης, πρόστιµα, πειθαρχικές ποινές.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Υπουργού)
Λίγο την ανοχή σας, κύριε Πρόεδρε.
Και πράγµατι, αυτές οι κυρώσεις ξεκίνησαν να εφαρµόζονται
στο 0,8% που επέλεξε να µη συµµορφωθεί στον νόµο.
Εµείς, λοιπόν, κύριε Δελή, εφαρµόζουµε τον νόµο, όπως οφείλουµε να κάνουµε, όπως προβλέπει το Σύνταγµά µας. Εσείς τι
µας λέτε; Ότι κακώς εφαρµόζουµε τον νόµο; Ότι πρέπει να τον
παραβιάσουµε; Και πώς συµβαδίζει αυτό, κύριε Δελή, µε τον
όρκο που δώσατε ως Βουλευτής να υπακούτε στο Σύνταγµα και
στους νόµους του κράτους; Είναι δυνατόν, λοιπόν, σήµερα να
µας καταθέτετε ερώτηση και να µας εγκαλείτε επειδή εφαρµόζουµε τον νόµο;
Επικαλείστε -και κλείνω µε αυτό- στο ερώτηµά σας το δικαίωµα
στην απεργία. Βεβαίως και υπάρχει και προστατεύεται από πλήθος διατάξεων. Αλλά υπάρχει, κύριε Δελή, και κάτι άλλο, που λέγεται δικαιοσύνη. Και η δικαιοσύνη έχει συγκληθεί τρεις φορές
επί του θέµατος αυτού, για να κρίνει κατά πόσο µπορεί κάποιος
να απεργήσει νόµιµα κατά του ψηφισµένου νόµου της αξιολόγη-
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σης. Και η απεργία αυτή, κύριε Δελή, έχει κριθεί παράνοµη από
τα δικαστήρια τρεις φορές. Όχι µία, όχι δύο, αλλά τρεις φορές
και καταθέτω στα Πρακτικά τρεις αποφάσεις της δικαιοσύνης και
σε πρωτόδικο βαθµό και σε επίπεδο εφετείου που έχουν κρίνει
παράνοµη την απεργία αυτή.
(Στο σηµείο αυτό η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων κ.
Νίκη Κεραµέως καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα
έγγραφα, τα οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Και ρωτώ, κύριε συνάδελφε: Ούτε, λοιπόν, τη δικαιοσύνη σέβεστε; Τι υπερασπίζεστε; Ένα κράτος δικαίου χωρίς νοµοθετική
και χωρίς δικαστική εξουσία; Επειδή, λοιπόν, µε ρωτάτε, κύριε
Δελή, αν θα ακυρώσουµε τις κυρώσεις που εφαρµόσαµε στο
0,8% των σχολείων της χώρας που επέλεξε να αγνοήσει τον
νόµο, να παρανοµήσει και να µην εφαρµόσει την αξιολόγηση, θα
σας απαντήσω ξεκάθαρα. Φυσικά και δεν θα τις ακυρώσουµε και
θα συνεχίσουµε να εφαρµόζουµε τον νόµο και τις κυρώσεις για
τις ελάχιστες εκείνες περιπτώσεις που επιλέγουν να παραβιάζουν τον νόµο.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Κύριε Δελή, έχετε τον
λόγο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΛΗΣ: Ευχαριστώ.
Είχε δύο σκέλη η απάντησή σας, κυρία Υπουργέ. Το πρώτο,
σε σχέση µε την ουσία του ζητήµατος, που είναι η αξιολόγηση,
και το δεύτερο, σε σχέση µε την εφαρµογή του νόµου.
Να σας ρωτήσω, όµως, κυρία Υπουργέ, υπάρχει νόµος που να
προστατεύει το απεργιακό δικαίωµα των εργαζοµένων; Το ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι όχι µόνο υπάρχει, αλλά είναι γραµµένο
και στο ίδιο το Σύνταγµα. Ο νόµος ο οποίος είναι εγγεγραµµένος
στο Σύνταγµα ως άρθρο του έχει, λοιπόν, µεγαλύτερη ισχύ από
την ισχύ που έχει ένας τυπικός νόµος κι αυτό το γνωρίζετε πάρα
πολύ καλά.
Πάντως σε σχέση µε όσα είπατε για την αξιολόγηση -και θα
µιλήσω και παρακάτω για το ίδιο ζήτηµα- δηλαδή, ότι εφαρµόζεται επιτέλους η αξιολόγηση µετά από τόσα χρόνια, ξέρετε -το
ξέρετε, βεβαίως, εσείς- πλησιάζει όπου να ’ναι το Πάσχα και
ακόµα προσπαθείτε ως Υπουργείο να υλοποιήσετε την πρώτη
φάση της αξιολογικής σας διαδικασίας που ψηφίσατε το περασµένο καλοκαίρι. Και για να µη σας αδικούµε, είναι ένας νόµος ο
οποίος πάτησε µια χαρά και κούµπωσε µε τον προηγούµενο νόµο
του ΣΥΡΙΖΑ. Και το λέω αυτό γιατί συνήθως µας τσουβαλιάζετε
όλους µαζί.
Μια αξιολόγηση, όµως, η οποία, κυρία Υπουργέ, είναι καταδικασµένη, απολύτως καταδικασµένη στη συνείδηση των εκπαιδευτικών και των γονιών. Και ξέρετε γιατί είναι καταδικασµένη;
Είναι καταδικασµένη γιατί ο στόχος στην πραγµατικότητα είναι
τα ίδια τους τα παιδιά, τα ισότιµα µορφωτικά τους δικαιώµατα.
Γι’ αυτό και εσείς δεν έχετε άλλον δρόµο από τον αυταρχικό κατήφορο που έχετε πάρει σε µια κατά τα άλλα -γιατί εσείς τα λέγατε εδώ- διαδικασία της αξιολόγησης η οποία θα ήταν -µας
λέγατε- και µη τιµωρητική, αν θυµάστε. Αυτά µάς λέγατε.
Αυτό, βεβαίως, που αποδεικνύεται είναι ότι µια αντιλαϊκή πολιτική συνοδεύεται πάντα από την καταστολή και τον αυταρχισµό. Δεν είναι καθόλου τυχαία η οργανωµένη προσπάθεια του
Υπουργείου σας, µέσα από τον µηχανισµό των συντονιστών της
εκπαίδευσης, να αλλάξουν οι σύλλογοι διδασκόντων τις συλλογικές τους αποφάσεις και να εφαρµόζουν την αξιολόγηση. Ξέρετε τα εµπόδια που αντιµετωπίζετε, το µαρτυρούν και οι τρεις
προσφυγές σας στα δικαστήρια, για µια απόφαση η οποία βγήκε
µεν παράνοµη, αλλά δεν βγήκε καταχρηστική. Και ξέρετε τη σηµασία που έχει αυτό.
Βλέποντας, λοιπόν, να έχετε σύσσωµο τον εκπαιδευτικό κλάδο
αλλά και το γονεϊκό κίνηµα απέναντί σας, προσπαθείτε να επιβάλετε την αξιολόγηση µε κάθε τρόπο: µε τα δικαστήρια, την καταστολή, τις απειλές, µε όλον τον διοικητικό µηχανισµό του
Υπουργείου. Γιατί, βεβαίως, δεν ξεχνάµε και τις τρεις προσφυγές
σας στα δικαστήρια.
Πρόκειται στην ουσία, κύριε Πρόεδρε, για εκείνη την πεισµατική προσπάθεια της Κυβέρνησης να επιβάλει διά πυρός και σι-
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δήρου την αντιεκπαιδευτική της πολιτική, µια πολιτική η οποία
αντικειµενικά υποβαθµίζει τα µορφωτικά δικαιώµατα των µαθητών και κατηγοριοποιεί τα σχολεία. Ειδικά, δε, στο ζήτηµα της
κατηγοριοποίησης των σχολείων, κυρία Υπουργέ, µέσα από τη
λεγόµενη «αξιολόγηση» η Κυβέρνησή σας έχει σπάσει όλα τα
κοντέρ.
Την ώρα που οι σχολικές επιτροπές βρίσκονται σε καθεστώς
χρεοκοπίας, την ώρα που τα σχολεία δεν έχουν λεφτά να αγοράσουν ούτε ένα τζάµι, εσείς τι τους λέτε; «Βρείτε χορηγούς.».
Έτσι τους λέτε, έτσι τους απαντάτε µε µια πολύ πρόσφατη εγκύκλιό σας. Καλείτε, δηλαδή, τα σχολεία να βγουν παγανιά για
να αξιοποιήσουν εµπορικά τα κτήριά τους, τις αίθουσές τους, να
τα διαθέτουν -λέει- σε συλλόγους από δω και από εκεί, αναζητώντας έσοδα από εκδηλώσεις, συνέδρια κ.λπ.. Γι’ αυτό τη θέλετε την αξιολόγηση, για να βαθµολογείτε µε την αξιολόγησή
σας καλά όλους εκείνους οι οποίοι µέσα από τέτοιες διαδικασίες
θα φέρνουν χρήµατα στα σχολεία, την ώρα που είστε υποχρεωµένοι εσείς ως Κυβέρνηση να χρηµατοδοτείτε τα σχολεία για
όλες τους τις ανάγκες.
Και ξέρετε, πάει πολύ, είναι προκλητικό πραγµατικά, να ρίχνετε όλο σας το βάρος, όλη σας την ενέργεια -ως Υπουργείο
εννοώ- στο ζήτηµα της αξιολόγησης, την ώρα που δεν έχετε
πάρει ούτε ένα σοβαρό επί της ουσίας µέτρο για τα σχολεία για
να στηρίξετε τους εκπαιδευτικούς, δύο χρόνια τώρα που τραβάνε των παθών τους τον τάραχο, για να αντιµετωπιστούν τα τεράστια γνωστικά και ψυχοκοινωνικά κενά που έχουν τα παιδιά
υποστεί µέσα από αυτή τη διαδικασία της πανδηµίας.
Και εσείς τι κάνετε; Συγκροτείτε ένα γραφειοκρατικό, ένα
ασφυκτικό πλαίσιο πραγµατικά λειτουργίας των σχολείων, µια
εντατικοποίηση απίστευτη της εργασίας των εκπαιδευτικών.
Προχθές ρωτήσαµε για την αφόρητη πίεση που ζουν οι νηπιαγωγοί στα νηπιαγωγεία τους, ένας ιδιαίτερος κλάδος των εκπαιδευτικών, σε υποστελεχωµένα σχολεία, µε τρίµηνες, τετράµηνες,
πεντάµηνες συµβάσεις εκπαιδευτικών κ.ο.κ..
Σας καλούµε, λοιπόν, έστω και τώρα, κυρία Υπουργέ, έστω και
τώρα, αναλογιζόµενη τις ευθύνες σας που έχετε απέναντι και
στους εκπαιδευτικούς και στους µαθητές, να σταµατήσετε τώρα
και τις απειλές και τις διώξεις σας και να αποκαταστήσετε εκείνο
το περιβάλλον της οµαλότητας που οφείλει να υπάρχει µέσα στα
σχολεία, έτσι ώστε οι εκπαιδευτικοί -µαζί µε την εκπλήρωση βεβαίως όλων των υλικών όρων λειτουργίας του σχολείου- να ανταποκριθούν στα καθήκοντά τους. Γιατί, ξέρετε, δεν φτάνει µόνο
η όρεξή τους, το µεράκι τους -που το διαθέτουν µε όλη τους την
ψυχή-, αλλά χρειάζονται κάποια στιγµή και τη βοήθεια της πολιτείας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Κυρία Κεραµέως, έχετε
τον λόγο.
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ (Υπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων):
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε συνάδελφε, ξεκινάω από το δεύτερο σηµείο, που έχει
να κάνει µε το αίτηµά σας, µε την ερώτησή σας, περί µη εφαρµογής του νόµου. Εκεί δυστυχώς δεν άκουσα καµµία απάντηση.
Κόµµα του Κοινοβουλίου ζητάει από την Κυβέρνηση να µην
εφαρµόσουµε τον νόµο. Δεν ξέρω αν έχει ξαναγίνει. Μας εγκαλείτε επειδή εφαρµόζουµε νόµο ψηφισµένο από το ελληνικό Κοινοβούλιο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΛΗΣ: Ο οποίος συγκρούεται µε έναν άλλον νόµο.
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ (Υπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων):
Εδώ εφαρµόζουµε κανόνες. Η κοινοβουλευτική διαδικασία λειτουργεί σύµφωνα µε τον Κανονισµό της Βουλής. Υπάρχουν κανόνες, υπάρχει ένα κράτος δικαίου, υπάρχει µια δικαιοσύνη.
Βεβαίως υπάρχει το δικαίωµα στην απεργία, αλλά υπάρχουν και
τα δικαστήρια και τα δικαστήρια έκριναν, όχι µία, όχι δύο, αλλά
τρεις φορές, κύριε Δελή.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΛΗΣ: Όχι µε απεργία των σωµατείων.
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ (Υπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων):
Και έγινε το εξής: Κρίθηκε πρώτα, άλλαξε µετά, πήγε η ΑΔΕΔΥ
και έκανε την απεργία και κρίθηκε και για την ΑΔΕΔΥ. Έχει κριθεί
σε τρεις δικαστικές αποφάσεις και έρχεστε εδώ και µας λέτε σήµερα γιατί η Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη εφαρµόζει τον
νόµο; Αυτό είναι το πρώτο σηµείο στο οποίο δεν άκουσα απάν-
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τηση. Αλλά πραγµατικά -και δεν είναι προσωπικό το θέµα, µην
παρεξηγηθώ- µένω άναυδη από το γεγονός ότι ένα κόµµα του
Κοινοβουλίου εγκαλεί την Κυβέρνηση επειδή εφαρµόζει τον
νόµο.
Έρχοµαι, όµως, στο δεύτερο ερώτηµα, που έχει και µεγάλη
σηµασία και έχει να κάνει µε την ουσία της αξιολόγησης. Κύριε
Δελή, δεν υπάρχει κανένα σύστηµα -κατά τη γνώµη µας- που να
µπορεί να βελτιωθεί, αν πρώτα δεν αποτυπωθεί η υφιστάµενη κατάσταση. Άµα δεν δεις πώς προχωράνε τα πράγµατα, πού υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης, πώς θα βελτιώσεις αυτό το σύστηµα;
Και εν τέλει, η αξιολόγηση ποιον θα ωφελήσει; Τα παιδιά µας,
κύριε Δελή, να έχουν ένα καλύτερο σχολείο, µια καλύτερη εκπαιδευτική διαδικασία.
Αυτούς θα ωφελήσει. Και επειδή ρωτήσατε, κύριε Δελή, η
αξιολόγηση έχει επιλεγεί συνειδητά να είναι µη τιµωρητική. Όλη
η αξιολόγηση. Και του εκπαιδευτικού έργου και του εκπαιδευτικού µεµονωµένα. Τι θα πει αυτό; Ότι ακόµα κι αν κάποιος κριθεί
ότι και µεµονωµένα, στην αξιολόγηση εκπαιδευτικών, έχει περιθώρια βελτίωσης δεν υπάρχει καµµία ποινή. Υπάρχει επιβράβευση γι’ αυτούς που πραγµατικά έχουν αξιολογηθεί πάρα πολύ
ψηλά ή επιµόρφωση. Μιλάω για την αξιολόγηση εκπαιδευτικών.
Δεν υπάρχει τιµωρητική. Αλλά βεβαίως αν κάποιος επιλέξει να
µην εφαρµόσει τον νόµο, αλίµονο, κράτος δικαίου είµαστε, κυρώσεις υπάρχουν. Και είναι θλιβερό ότι και οι συνδικαλιστικές
ηγεσίες έχουν επιλέξει να στραφούν µε αυτόν τον τρόπο. Είπατε
επί λέξει ότι δεν έχουµε πάρει ούτε ένα µέτρο για να στηρίξουµε
τους εκπαιδευτικούς. Να το αναζητήσουµε από τα Πρακτικά αν
είναι ακριβώς έτσι. Έτσι το σηµείωσα. Κύριε Δελή, δεν είχαν γίνει
µόνιµοι διορισµοί στην εκπαίδευση δώδεκα χρόνια. Ούτε ένας.
Η Κυβέρνησή µας έκανε ήδη δεκαέξι χιλιάδες διακόσιους µόνιµους διορισµούς στην εκπαίδευση. Δεν είχαν γίνει δώδεκα χρόνια. Στην ειδική αγωγή δεν είχαν γίνει ποτέ µέσω ΑΣΕΠ. Ούτε ένα
µέτρο, κύριε Δελή; Και ετοιµαζόµαστε και για άλλους.
Δεύτερον, οριζόντιες επιµορφώσεις. Πάνω από εκατόν είκοσι
χιλιάδες εκπαιδευτικοί έχουν κάνει οριζόντιες επιµορφώσεις, που
τις οργανώνει το κράτος οργανωµένα πλέον, το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, το Υπουργείο Παιδείας. Θα µου πείτε:
Δεν θα έπρεπε να έχουν γίνει πιο νωρίς αυτά; Βεβαίως θα
έπρεπε. Η πολιτεία θα έπρεπε να έχει µεριµνήσει γενικά. Έρχεται
όµως η Κυβέρνησή µας και προσφέρει οριζόντιες επιµορφώσεις
στους εκπαιδευτικούς µας.
Τρίτον, εξοπλισµός. Τις αµέσως επόµενες µέρες θα ανοίξει η
πλατφόρµα για κάτι το οποίο δεν έχει ξαναγίνει στην ιστορία από όσο ξέρω- στην εκπαίδευση. Οριζοντίως σε όλους τους εκπαιδευτικούς ανεξαρτήτως εισοδηµάτων ενίσχυση για τεχνολογικό εξοπλισµό. Όλα αυτά σηµαίνουν ότι δεν έχει πάρει ούτε ένα
µέτρο η κυβέρνησή µας.
Αλλά, κύριε Δελή, τα πράγµατα είναι ξεκάθαρα. Η αξιολόγηση
πρέπει να προχωρήσει και προχωράει πρώτα απ’ όλα γιατί την
απαιτεί η ίδια η κοινωνία. έχω µία έρευνα που έχω παρουσιάσει
ξανά στη Βουλή που δείχνει ακριβώς την αποδοχή της κοινωνίας
και πως η κοινωνία απαιτεί την αξιολόγηση σε ποσοστό που
υπερβαίνει το 75%. Εµείς, λοιπόν, κύριε Δελή, θα προχωρήσουµε
και προχωράµε στην αξιολόγηση. Και είναι πάρα πολύ θετικό ότι
πλέον στο 99,2% των σχολείων της χώρας µας εφαρµόζεται η
αξιολόγηση.
Η παιδεία αλλάζει, κύριε Δελή και αλλάζει στην πράξη. Επιτέλους, εφαρµόζεται η αξιολόγηση. Έχουµε νηπιαγωγείο από τα
τέσσερα σε όλη τη χώρα µε την εξαιρετική συνεργασία του
Υπουργείου Εσωτερικών. Έχουµε αγγλικά από το νηπιαγωγείο.
Έχουµε εργαστήρια δεξιοτήτων από τα τέσσερα µέχρι τα δεκαπέντε. Έχουµε δεκαέξι χιλιάδες διορισµούς. Προχωρήσαµε στον
ψηφιακό µετασχηµατισµό. Έχουµε εκατόν εξήντα έξι νέα προγράµµατα σπουδών. Έχουµε διπλάσια πρότυπα και πειραµατικά
σχολεία.
Η παιδεία αλλάζει στην πράξη. Η κοινωνία το επιζητά και το
απαιτεί.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δηµήτριος Βίτσας): Ευχαριστώ και τους δυο.
Ολοκληρώνω την ανάγνωση των ερωτήσεων που δεν θα συζητηθούν κατόπιν συνεννόησης µεταξύ Υπουργού και αντίστοιχου
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Βουλευτή.
Δεν θα συζητηθούν η πρώτη µε αριθµό 1276/16-11-2021 ερώτηση του κύκλου των αναφορών και ερωτήσεων του Βουλευτή
Β’ Θεσσαλονίκης του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ.
Σωκράτη Φάµελλου προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, µε θέµα: «Υποχρέωση τροποποίησης και ανάκλησης προσκλήσεων του προγράµµατος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» λόγω
αλλαγής του θεσµικού πλαισίου ανακύκλωσης µε τον πρόσφατο
νόµο 4819/21».
Η τρίτη µε αριθµό 3235/14-2-2022 ερώτηση του κύκλου των
αναφορών και ερωτήσεων του Βουλευτή Β’ Θεσσαλονίκης του
Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Σωκράτη Φάµελλου
προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, µε θέµα: «Σε
χρεωκοπία των Δηµοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) και των δήµων και σε νέα χαράτσια στην τιµή του
νερού οδηγεί η κυβερνητική πολιτική στην ενέργεια».
Η ένατη µε αριθµό 556/21-3-2022 επίκαιρη ερώτηση δεύτερου
κύκλου του Βουλευτή Β2’ Δυτικού Τοµέα Αθηνών του ΜέΡΑ25 κ.
Κρίτωνα – Ηλία Αρσένη προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και
Ενέργειας, µε θέµα: «Δυσοσµία σε Πετρούπολη, Ίλιον και Καµατερό από τον ΧΥΤΑ Φυλής».
Η δέκατη τρίτη µε αριθµό 557/21-3-2022 επίκαιρη ερώτηση
δεύτερου κύκλου του Βουλευτή Β2’ Δυτικού Τοµέα Αθηνών του
ΜέΡΑ25 κ. Κρίτωνα – Ηλία Αρσένη προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, µε θέµα: «Περιβαλλοντικό έγκληµα στη
Ζάκυνθο».
Η δεύτερη µε αριθµό 536/15-3-2022 επίκαιρη ερώτηση πρώτου
κύκλου του Βουλευτή Α’ Θεσσαλονίκης του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξανδρου (Αλέκου) Τριανταφυλλίδη
προς τον Υπουργό Εξωτερικών, µε θέµα: «Κραυγή αγωνίας των
Ελλήνων της Μαριούπολης - Απαιτούνται άµεσες και ουσιαστικές
ενέργειες για την προστασία τους».
Η δέκατη έκτη µε αριθµό 558/21-3-2022 επίκαιρη ερώτηση
δεύτερου κύκλου του Ανεξάρτητου Βουλευτή Β2’Δυτικού Τοµέα
Αθηνών κ. Παναγιώτη Κουρουµπλή προς τον Υπουργό Εξωτερικών, µε θέµα: «Άµεσες ενέργειες για την ασφαλή αποχώρηση
των Ελλήνων οµογενών από την Ουκρανία».
Η πέµπτη µε αριθµό 542/17-3-2022 επίκαιρη ερώτηση πρώτου
κύκλου, της Βουλευτού Β2’ Δυτικού Τοµέα Αθηνών της Ελληνικής Λύσης κ. Μαρίας Αθανασίου προς τον Υπουργό Υγείας, µε
θέµα: «Απαράδεκτη η µεταχείριση των υγειονοµικών σε αναστολή».
Η έκτη, µε αριθµό 538/16-3-2022 επίκαιρη ερώτηση πρώτου
κύκλου, του Βουλευτή Ηρακλείου του ΜέΡΑ25 κ. Γεώργιου Λογιάδη προς τον Υπουργό Υγείας, µε θέµα: «Απαράδεκτος ο αποκλεισµός ανασφάλιστων πολιτών από τη δυνατότητα συνταγογράφησης σε ιδιώτες γιατρούς εν µέσω πανδηµίας».
Η τρίτη µε αριθµό 552/21-3-2022 επίκαιρη ερώτηση του δεύτερου κύκλου του ΣΤ’ Αντιπροέδρου της Βουλής και Βουλευτή
Λάρισας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Γεωργίου
Λαµπρούλη προς τον Υπουργό Υγείας, µε θέµα: «Τα οξυµένα
προβλήµατα της κεντρικής αποστείρωσης του Γενικού Νοσοκοµείου Λάρισας».
Η τέταρτη, µε αριθµό 543/17-3-2022 επίκαιρη ερώτηση δεύτερου κύκλου του Βουλευτή Σερρών της Ελληνικής Λύσης κ. Κωνσταντίνου Μπούµπα προς τον Υπουργό Υγείας, µε θέµα: «Συµβασιούχοι σίτισης, καθαριότητας και φύλαξης του Γενικού Νοσοκοµείου Σερρών και υγειονοµικοί σε αναστολή».
Και τέλος, δεν θα συζητηθεί η όγδοη µε αριθµό 553/21-3-2022
επίκαιρη ερώτηση δεύτερου κύκλου του Βουλευτή Ηρακλείου
του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Εµµανουήλ Συντυχάκη προς τον Υπουργό Υγείας, µε θέµα: «Τα προβλήµατα του
Κέντρου Αιµοδοσίας στο Γ.Ν. «Βενιζέλειο – Πανάνειο» Ηρακλείου».
Εποµένως συνεχίζουµε µε την δωδέκατη, 554/21-3-2022 επίκαιρη ερώτηση δεύτερου κύκλου, του Βουλευτή Ηρακλείου του
Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Εµµανουήλ Συντυχάκη
προς τον Υπουργό Εσωτερικών, µε θέµα: «Κίνδυνος αναστολής
λειτουργίας των δηµοτικών κολυµβητηρίων λόγω των µεγάλων
εξόδων για ενέργεια και ύδρευση».
Θα απαντήσει ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών, κ. Στυ-
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λιανός Πέτσας και θα διευθύνει τη συζήτηση ο κ. Αβδελάς.
Ορίστε, κύριε Συντυχάκη, έχετε τον λόγο.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Ζ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΒΔΕΛΑΣ)
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, µείζον είναι το θέµα που απασχολεί τον χώρο
των αθληµάτων της πισίνας και έχει σχέση µε την οµαλή λειτουργία των κολυµβητικών δεξαµενών, στην προκειµένη περίπτωση
των δηµοτικών, γι’ αυτό άλλωστε απευθύνουµε το ερώτηµα προς
το Υπουργείο το δικό σας.
Με την πολιτική της πράσινης µετάβασης, που εφαρµόζεται
από το 2011 µέχρι σήµερα, το φυσικό αέριο έγινε στρατηγικό
καύσιµο για την παραγωγή ενέργειας στη χώρα µας. Στο πλαίσιο
αυτών των επιλογών υπάρχουν συγκεκριµένες συνέπειες που
αφορούν, πρώτα απ’ όλα, τα λαϊκά εισοδήµατα, αλλά βεβαίως
και τη λειτουργία των δήµων, τουλάχιστον, όσον αφορά τις κοινωνικές παροχές και τις ανάγκες.
Σε αυτές τις συνθήκες, η λειτουργία των υποδοµών των δήµων
γίνεται προβληµατική. Το κόστος θέρµανσης έχει εκτοξευθεί στα
ύψη, λόγω των πολύ µεγάλων αυξήσεων. Γενικά, µία πισίνα
τριάντα τρία επί επί είκοσι πέντε -αναφέροµαι στην εικοσιπεντάρα πισίνα- έχει ένα κόστος σήµερα 51.000 ευρώ σε φυσικό
αέριο, ενώ πέρυσι είχε 25.000 ευρώ. Χαρακτηριστικό παράδειγµα
είναι η λειτουργία των κολυµβητηρίων γιατί αφορά χιλιάδες
αθλητές σωµατείων και χιλιάδες ασκούµενους στους δήµους.
Το επόµενο διάστηµα υπάρχει σοβαρή πιθανότητα πολλά κολυµβητήρια να υπολειτουργούν ή και να αναστείλουν τη λειτουργία τους, αφού οι λογαριασµοί ενέργειας και ύδρευσης είναι
φύσει αδύνατο να πληρωθούν. Ήδη αρκετά κολυµβητήρια έχουν
περιορίσει τη λειτουργία τους, µε ό,τι αυτό συνεπάγεται για τους
λουόµενους και τις συνθήκες της πισίνας, δηλαδή έχουµε µείωση
των ωρών, δεν ζεσταίνεται όλες τις ώρες το νερό και πάρα πολλά
άλλα ευτράπελα.
Εάν δεν υπάρξει άµεση παρέµβαση, είναι σίγουρο ότι το επιπλέον κόστος θα επιβαρύνει τους αθλητές, τα σωµατεία και τους
γονείς. Βέβαια, το ζήτηµα θέρµανσης και ρεύµατος δεν αφορά
µόνο τα κολυµβητήρια. Το γνωρίζετε πολύ καλά. Αφορά τα καύσιµα, την άρδευση, τα σχολικά κτήρια, τον οδοφωτισµό και άλλες
υπηρεσίες. Δεν µπορεί το κόστος των αυξήσεων αυτών να µετακυλιστεί στους δηµότες.
Η κιλοβατώρα από έξι λεπτά που ήταν έφτασε τα είκοσι πέντε
ή τα τριάντα. Δεν ξέρω πόσο έχει φτάσει σήµερα. Και οι δήµοι
από 360 εκατοµµύρια ευρώ που δίνουν τον χρόνο για ρεύµα,
καύσιµα και θέρµανση, απ’ ότι φαίνεται και έτσι όπως πάνε τα
πράγµατα το ποσό αυτό θα εκτοξευτεί στο 1 δισεκατοµµύριο,
ίσως και το ξεπεράσει.
Σας ρωτάµε, λοιπόν, κύριε Υπουργέ: Τι µέτρα θα λάβετε, ώστε
να δοθεί έκτακτο κονδύλι στους δήµους από τον κρατικό προϋπολογισµό για τη λειτουργία των κολυµβητηρίων, ώστε να καλυφθεί το ενεργειακό κόστος, να µην επιβαρυνθεί η λαϊκή
οικογένεια, οι αθλούµενοι και τα αθλητικά σωµατεία;
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ευχαριστούµε πολύ.
Καλησπέρα σας και καλή εβδοµάδα.
Ορίστε, κύριε Πέτσα, έχετε τον λόγο για τρία λεπτά.
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕΤΣΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Ευχαριστώ και τον κ. Συντυχάκη για την ερώτηση για ένα θέµα
που πραγµατικά καίει νοικοκυριά, επιχειρήσεις και φυσικά την
τοπική αυτοδιοίκηση και χρειάζεται συντονισµένες απαντήσεις.
Για αυτό ήδη από πέρυσι, που είχε ξεκινήσει αυτή η άνοδος των
αυξήσεων στο ρεύµα, αλλά και στα καύσιµα, µια εισαγόµενη
ενεργειακή κρίση, είχε συζητηθεί το θέµα και στο συνέδριο της
ΚΕΔΕ τον Οκτώβριο του 2021 και στη γενική συνέλευση των Δηµοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης.
Η Κυβέρνηση συντονισµένα µετά από σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό αποφάσισε να συστήσει µια κοινή επιτροπή µε τη συµµετοχή του Υπουργείου Εσωτερικών, του Υπουργείου Οικονοµικών και της ΚΕΔΕ.
Εκεί θέσαµε τρία βασικά ζητήµατα: Ένα από αυτά αφορά την
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αναπροσαρµογή των κεντρικών αυτοτελών πόρων και µέσα σε
αυτή την αναπροσαρµογή να βρούµε τρόπους έκτακτης στήριξης για την αντιµετώπιση του αυξηµένου ενεργειακού κόστους
για το τρέχον έτος.
Πράγµατι, φροντίσαµε και ήδη µέσα στο πρώτο χρονικό διάστηµα της χρονιάς έχουµε διαθέσει µια έξτρα χρηµατοδότηση
µηνιαίας ΚΑΠ, δηλαδή 114 εκατοµµύρια ευρώ προς τους δήµους, για να αντιµετωπίσουν το αυξηµένο ενεργειακό κόστος και
άλλα 14 εκατοµµύρια ευρώ για τις σχολικές επιτροπές για να αντιµετωπιστεί το θέµα της θέρµανσης των σχολείων που πηγαίνουν τα παιδιά µας και φυσικά οτιδήποτε άλλο σχετίζεται µε τη
δαπάνη των σχολικών αιθουσών.
Αυτή η έκτακτη χρηµατοδότηση για τους δήµους, η οποία
µέχρι στιγµής είναι στο ύψος των 128 εκατοµµυρίων, έρχεται για
να αντιµετωπίσει ένα πρόβληµα βασικό ρευστότητας των δήµων,
καθώς εκτιµούµε µαζί µε την ΚΕΔΕ ότι το πρόσθετο κόστος το
οποίο θα κληθούν να αντιµετωπίσουν οι δήµοι της χώρας θα
ανέλθει περίπου στα 270 µε 310 εκατοµµύρια ευρώ, αν έχουµε
ως µέσα επίπεδα τις τιµές που είχαν διαµορφωθεί προς το τέλος
του 2021 και όχι, βέβαια, τις τρέχουσες τιµές, οι οποίες σχετίζονται και µε τη γεωπολιτική αναταραχή που προκαλεί η ρωσική
εισβολή στην Ουκρανία.
Εποµένως ερχόµαστε σε πολύ σύντοµο χρονικό διάστηµα να
καλύψουµε ένα πρόβληµα ρευστότητας που θα µας πάει µέχρι
τον Μάιο και από εκεί και πέρα είµαστε πάντα σε συνεννόηση µε
το οικονοµικό επιτελείο σε θέση να βοηθήσουµε και να συνεχίσουµε να στηρίζουµε τους δήµους, γιατί, όπως πολύ σωστά είπατε, κύριε Συντυχάκη, δεν είναι µόνο το θέµα του κολυµβητηρίου που είναι η αφορµή της ερώτησής σας, αλλά το ευρύτερο
θέµα που αντιµετωπίζουν οι δήµοι για οδοφωτισµό, για ύδρευση,
για αποχέτευση, για καύσιµα και για αυτό δώσαµε αυτή την επιλογή να µπορούν µε αποφάσεις των δηµοτικών τους συµβουλίων
να διαθέσουν τα χρήµατα εκεί που υπάρχει πραγµατικά µεγαλύτερη ανάγκη.
Αυτή είναι µια πρώτη έκτακτη οριζόντια στήριξη και θα υπάρξουν και περισσότερες στο µέλλον, ίσως πιο στοχευµένες, ανάλογα µε τις δαπάνες που αντιµετωπίζει κάθε δήµος, γιατί δεν
είναι παντού ίδιες. Είναι διαφορετικό πράγµα ένας δήµος όπως
η Ορεστιάδα που έχει τεράστια τετραγωνικά χιλιόµετρα έκτασης
να έχει οδοφωτισµό παντού από έναν µικρό δήµο ενός αστικού
κέντρου. Αυτά θα ληφθούν υπ’ όψιν καθώς προχωρούµε µέσα
στη χρονιά.
Από εκεί και πέρα, θα ήθελα να αναφερθώ σε ένα σηµείο και
παρακαλώ για την ανοχή σας, κύριε Πρόεδρε. Υπάρχουν πολλά
άλλα έµµεσα µέτρα στήριξης. Ίσως να αναφερθώ στη δευτερολογία µου, αν µου δοθεί ευκαιρία.
Θα ήθελα, όµως, να πω ένα καθοριστικό: Το καθοριστικό είναι
ότι µέσω του Προγράµµατος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» του Υπουργείου Εσωτερικών έχουµε µια πρόσκληση που αφορά τη χρηµατοδότηση φωτοβολταϊκών συστηµάτων για την εξοικονόµηση
ενέργειας στην ύδρευση και στην αποχέτευση. Υπεβλήθησαν
τριακόσιες σαράντα επτά προτάσεις για έναν προϋπολογισµό
ύψους 150 εκατοµµυρίων ευρώ. Έχουµε ήδη εντάξει πενήντα
έργα ύψους 144 εκατοµµυρίων ευρώ, που σηµαίνει ότι χρηµατοδοτώντας σήµερα, αναλαµβάνοντας την επένδυση σήµερα για
εξοικονόµηση ενέργειας βελτιώνουµε φυσικά το περιβαλλοντικό
αποτύπωµα που είναι διαχρονικό αίτηµα, αλλά και αντιµετωπίζουµε το βραχυχρόνιο εισαγόµενο ενεργειακό κόστος.
Είναι πολύ σηµαντικές πρωτοβουλίες αυτές µε ένα αποτύπωµα
για τα πολλά επόµενα χρόνια που θα έρθουν. Αυτοί είναι τρόποι
έµµεσης και άµεσης στήριξης των δήµων και µε χαρά στη δευτερολογία να µπω και στα υπόλοιπα.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ευχαριστούµε πολύ,
κύριε Πέτσα.
Ορίστε, κύριε Συντυχάκη, έχετε τον λόγο και εσείς για τρία
λεπτά.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Κύριε Υπουργέ, αυτά τα χρήµατα τα οποία λέτε ότι έχετε δώσει, τα 128 εκατοµµύρια, για τη
στήριξη των δήµων προφανώς δεν καλύπτουν το σύνολο των
αναγκών και δεν είναι τυχαίο ότι στην πρωτολογία µου σας είπα
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νούµερα τα οποία δεν τα λέω εγώ, δεν τα λέει το ΚΚΕ, τα λέει ο
ίδιος ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ ότι όταν ετησίως απαιτούνται 360
εκατοµµύρια ευρώ –αν θυµάµαι καλά- για τις ανάγκες ρεύµατος,
καυσίµων και θέρµανσης και υπάρχει ο κίνδυνος να εκτοξευθεί
αυτό στο 1 δισεκατοµµύριο και να το ξεπεράσει, αντιλαµβάνεστε
ότι τα 128 εκατοµµύρια ευρώ είναι σταγόνα στον ωκεανό.
Το δεύτερο ζήτηµα. Όντως, απαιτείται ο ενεργειακός εκσυγχρονισµός των κολυµβητηρίων και όχι µόνο. Αυτό, όµως, πρακτικά τι σηµαίνει; Δεν δαιµονοποιούµε καµµία εναλλακτική µορφή
ενέργειας. Σε κάθε περίπτωση, όµως, το κριτήριο πρέπει να είναι
να καλύπτει τις πραγµατικές ανάγκες των δηµοτικών κολυµβητηρίων και των άλλων δηµοτικών υπηρεσιών, να είναι από τον
κρατικό προϋπολογισµό, χωρίς να επιβαρύνει αθλούµενους, γονείς, άτοµα µε ειδικές ανάγκες κ.λπ..
Επιτρέψτε µου να σας αναφέρω ορισµένα παραδείγµατα για
να καταλάβετε το µέγεθος του προβλήµατος που υπάρχει. Αναφέροµαι, κατ’ αρχάς, στο Ηράκλειο της Κρήτης. Το κολυµβητήριο, το οποίο είναι µέρος του Παγκρητίου Σταδίου, των ολυµπιακών εγκαταστάσεων, ανήκε στα ολυµπιακά ακίνητα µέχρι το 2010
οπότε και παραχωρήθηκε στον Δήµο Ηρακλείου µε προγραµµατική σύµβαση. Η σύµβαση αυτή προέβλεπε ετήσια από το 2010
επιχορήγηση αθλητικών εγκαταστάσεων, µεταξύ αυτών και του
δηµοτικού κολυµβητηρίου πλέον, 300.000 ευρώ από το Υπουργείο και 100.000 ευρώ από τα ολυµπιακά ακίνητα. Υπολογίστε
τώρα από το 2010 µέχρι το 2021 είναι έντεκα-δώδεκα χρόνια. Μιλάµε για 4,5 µε 5 εκατοµµύρια ευρώ. Πόσα έχει πάρει ο δήµος;
Μηδέν! Τίποτα! Δεκάρα τσακιστή! Παρ’ όλο που έχουν τοποθετηθεί αντλίες θερµότητας στο κολυµβητήριο για εξοικονόµηση,
το κόστος στην κατανάλωση ρεύµατος έχει αυξηθεί κατά 30%.
Συµπληρωµατικά, 10%-15% προµηθεύεται και πετρέλαιο για να
καλύψει το σύνολο των αναγκών που κι εκεί βέβαια το κόστος
είναι πάρα πολύ αυξηµένο.
Είναι ένα απλό ερώτηµα: Εσείς τι έχετε κάνει ως Υπουργείο
Εσωτερικών που έχετε την ευθύνη για τους δήµους για τα δηµοτικά κολυµβητήρια; Αυτά τα 5 εκατοµµύρια ευρώ θα τα πάρει ο
Δήµος Ηρακλείου για να καλύψει ανάγκες; Όχι βέβαια µόνο του
κολυµβητηρίου, αλλά µεταξύ όλων των άλλων εγκαταστάσεων
είναι και το κολυµβητήριο.
Στον Βόλο υπάρχουν δύο δηµοτικά κολυµβητήρια µε τρεις πισίνες, δύο πενηντάρες και µια εικοσιπεντάρα και µία κλειστή στη
Νέα Ιωνία. Εδώ και εβδοµάδες σκέφτονται να σταµατήσουν τη
λειτουργία µιας πενηντάρας πισίνας προκειµένου να περιορίσουν
τις οικονοµικές απώλειες.
Στην Ηλιούπολη Αττικής, όπου εδώ και κάποια χρόνια γίνονται
πολλές εκδηλώσεις της Κολυµβητικής Οµοσπονδίας και προσπαθούν µε νύχια και µε δόντια να κρατήσουν ανοικτή την πισίνα,
τον περσινό Δεκέµβρη και Γενάρη πλήρωσαν 40.000 ευρώ, ενώ
εφέτος αντίστοιχα, για δύο µήνες δηλαδή, έδωσαν 115.000 ευρώ
για τη θέρµανση του νερού της πισίνας.
Στο Χαλάνδρι, παρ’ όλο που λειτουργεί µε γεωθερµία, έδωσαν
το 2021 66.000 ευρώ -στρογγυλό νούµερο σας λέω- και αναµένεται φέτος να φτάσει λόγω του φυσικού αερίου τις 180.000
ευρώ.
Η ίδια κατάσταση, ίσως και χειρότερη, στου Ζωγράφου, στην
Αργυρούπολη, στο Παλαιό Φάληρο και πάει λέγοντας, σε πάρα
πολλούς δήµους της Αττικής. Τα πράγµατα, λοιπόν, είναι ζοφερά
σε όλα τα κολυµβητήρια και στα εθνικά. Είναι ένα άλλο κεφάλαιο
τα εθνικά κολυµβητήρια.
Και τα ιδιωτικά αντιµετωπίζουν αντίστοιχο πρόβληµα. Για παράδειγµα, στη Λάρισα το κλειστό κολυµβητήριο, που ανήκει στο
Εθνικό Αθλητικό Κέντρο, απορροφά το 75% του κόστους του
Εθνικού Αθλητικού Κέντρου. Όλο το ΕΑΚ πέρυσι κόστισε 135.000
ευρώ τον χρόνο σε ενέργεια και φέτος 600.000 ευρώ. Δηλαδή,
µιλάµε για ιλιγγιώδη ποσά.
Ελλοχεύει ο κίνδυνος συνολικά για τα κολυµβητήρια να σταµατήσουν να λειτουργούν. Οι συνέπειες για τα αθλήµατα της πισίνας, για την υγεία των πολιτών που χρησιµοποιούν πισίνες και
για την εύρυθµη πορεία των αθλητικών συλλόγων αναφορικά µε
τα τµήµατα ενηλίκων και υποδοµών θα είναι ανυπολόγιστες. Το
ίδιο για τα θεραπευτικά προγράµµατα των ατόµων µε ειδικές
ανάγκες.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Όλο το προηγούµενο διάστηµα οι αθλούµενοι, οι γονείς, ο
αθλητικός κόσµος συνολικά, έζησαν τα περιοριστικά µέτρα λειτουργίας των αθλητικών εγκαταστάσεων εξαιτίας της πανδηµίας.
Έζησαν την κατάργηση της επιχορήγησης των προγραµµάτων
«Άθληση για Όλους» της Γενικής Γραµµατείας Αθλητισµού προς
τους δήµους. Σας αφορά κι αυτό εσάς ως Υπουργείο Εσωτερικών. Βιώνουν διαρκώς τη συστηµατική υποχρηµατοδότηση,
αναγκάζοντας δηµοτικούς οργανισµούς να επιβάλλουν συνδροµές-χαράτσια στους αθλούµενους. Κι αυτό σας αφορά. Δεν
αφορά µόνο το Υφυπουργείο Αθλητισµού ή τη Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού. Αφορά και το Υπουργείο Εσωτερικών.
Λαµβάνοντας λοιπόν υπ’ όψιν όλα τα παραπάνω, είναι άµεσης
ζωτικής σηµασίας ζήτηµα η έκτακτη επιχορήγηση, αλλά τέτοια
έκτακτη επιχορήγηση που πραγµατικά να λύσει τα ζητήµατα και
-πώς να το πω;- να δηµιουργήσει ένα κλίµα διαφορετικό για να
µπορεί να λειτουργήσει το σύνολο των πισινών αλλά και να καλύψει το σύνολο αυτών των αναγκών που έχουν τα κολυµβητήρια.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο για τρία λεπτά.
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕΤΣΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Φυσικά αναγνωρίζουµε όλοι µας ότι υπάρχει αυτή η πίεση
στους προϋπολογισµούς των ΟΤΑ, όπως και στα νοικοκυριά και
στις επιχειρήσεις και φυσικά στον κρατικό προϋπολογισµό από
την εισαγόµενη ενεργειακή κρίση.
Όµως τα νούµερα πρέπει να τα χρησιµοποιούµε προσεκτικά.
Είπα πριν ότι στην κοινή επιτροπή που έχουµε φτιάξει µε το
Υπουργείο Οικονοµικών και την ΚΕΔΕ έχει υπολογιστεί ότι σε
ετήσια βάση το επιπλέον κόστος που θα χρειαστεί να διαθέσουν
οι ΟΤΑ για τα θέµατα που σχετίζονται µε το ρεύµα και µε τα καύσιµα είναι περίπου 270 έως 310 εκατοµµύρια ευρώ ανάλογα µε
τη βάση υπολογισµού. Και επαναλαµβάνω ότι για αυτό έχει ληφθεί υπ’ όψιν η τιµή που είχε διαµορφωθεί τον Δεκέµβριο του
2021 που ήταν σχετικά υψηλή, όχι τον Σεπτέµβριο ή τον Αύγουστο. Τώρα είµαστε µέσα στην κορύφωση µιας γεωπολιτικής αναταραχής και φυσικά πρέπει να χρησιµοποιούµε τα στοιχεία µε
φειδώ και µε προσοχή όταν θέλουµε να κάνουµε προβολή σε όλο
το έτος.
Εµείς λοιπόν τι κάναµε; Δώσαµε αυτά τα 128 εκατοµµύρια
ευρώ ήδη στους δήµους. Είπα και πριν ότι θα συνεχίσουµε να
στηρίζουµε µε φρέσκο χρήµα εκεί που µπορεί και αντέχει το οικονοµικό επιτελείο, όταν θα έχει µεγαλύτερη ορατότητα για τα
δηµοσιονοµικά δεδοµένα από τον Μάιο και µετά. Όµως τα νούµερα που είπατε, κύριε Συντυχάκη, τι δείχνουν; Δείχνουν ότι πρέπει να είµαστε ευέλικτοι όσον αφορά τα χρήµατα που έχουν στη
διάθεσή τους για την εκτέλεση του προϋπολογισµού τους οι
ΟΤΑ.
Και πραγµατικά αντιµετωπίζουµε έκτακτες καταστάσεις και
πρέπει να δώσουµε αυτήν την ευελιξία. Θέλω να πω εδώ –και δεν
είναι ένα θέµα κοµµατικής αντιπαράθεσης- ότι κανένα από τα
κόµµατα της Βουλής δεν ψήφισε τρία συγκεκριµένα άρθρα που
ψηφίστηκαν την προηγούµενη εβδοµάδα στο νοµοσχέδιο του
Υπουργείου Εσωτερικών που δίνουν αυτήν την ευελιξία στους
δήµους είτε αυτό αφορά την αντιµετώπιση και την κάλυψη λειτουργικών δαπανών ακόµα και από επενδυτικές δαπάνες για
φέτος που είναι πολύ δύσκολη χρονιά αναφορικά µε τη ρευστότητα, είτε αφορά το άρθρο που έχει να κάνει µε την τακτοποίηση
της παρακράτησης που οφείλονται για ληξιπρόθεσµες υποχρεώσεις των ΟΤΑ µε µια οροφή στο 30% αντί για το 100% και αυτό
δίνει ρευστότητα στους δήµους, είτε αφορά παρέµβαση που έχει
να κάνει µε τη χρηµατοδότηση από το Υπουργείο Οικονοµικών
για την αποπληρωµή τελεσίδικων δικαστικών αποφάσεων µέχρι
του ποσού των 60 εκατοµµυρίων ευρώ. Κανένα από τα κόµµατα
της Αντιπολίτευσης δεν το ψήφισε. Αυτά και τα τρία δεν είναι έµµεσες παρεµβάσεις που θα βοηθήσουν τους ΟΤΑ να αντιµετωπίσουν το αυξηµένο κόστος το οποίο επισηµάνατε;
Άρα συνοψίζοντας, εδώ είµαστε να στηρίξουµε την αυτοδιοίκηση για όσο χρειαστεί για να ξεπεράσουµε τη φετινή δυσκολία
και αποδείξαµε ότι από την αρχή µπορέσαµε να διαθέσουµε
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αυτά τα χρήµατα. Στην πορεία θα τα ενισχύσουµε. Επιπλέον κάνουµε ό,τι µπορούµε µέσα από τις έµµεσες παρεµβάσεις -τρία
παραδείγµατα τα οποία σας είπα πολύ πρόσφατης νοµοθέτησηςώστε να δώσουµε στους δήµους τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν
µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο τον προϋπολογισµό τους.
Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Και εµείς ευχαριστούµε, κύριε Υπουργέ. Καλή συνέχεια και στους δύο.
Και πάµε στην επόµενη ερώτηση. Είναι η τρίτη µε αριθµό
534/14-3-2022 επίκαιρη ερώτηση πρώτου κύκλου της Βουλευτού
Λάρισας του Κινήµατος Αλλαγής κ. Ευαγγελίας Λιακούλη προς
τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, µε θέµα: «Σε
οριακή κατάσταση οι αµυγδαλοπαραγωγοί της Λάρισας».
Κυρία Λιακούλη, καλησπέρα σας, καλή εβδοµάδα.
Ορίστε, έχετε τον λόγο για δύο λεπτά.
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΛΙΑΚΟΥΛΗ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υφυπουργέ, ο αγροτικός κόσµος της Λάρισας και της
Θεσσαλίας βρίσκεται σε πραγµατική απόγνωση και στα όρια της
επιβίωσης. Τα είπαµε και χθες στον κύριο Υπουργό, στον κ. Γεωργαντά, που ήρθε στο Κιλελέρ για τον εορτασµό της ιστορικής
επετείου.
Και ενώ περιµέναµε σε πάρα πολλά πράγµατα να απαντήσει,
µιας που στην καρδιά του κάµπου η παρουσία ενός Υπουργού
Αγροτικής Ανάπτυξης δεν µπορεί να έχει µόνο συµβολισµό πρέπει να έχει και ουσία, και προσπαθήσαµε να αξιοποιήσουµε απολύτως θετικά την παρουσία του κυρίου Υπουργού, αυτό που
εισπράξαµε στο τέλος ήταν η παραποµπή µας σε µία σύσκεψη
που µας υποσχέθηκε ότι θα κάνει µέσα στον Απρίλιο -και θα µας
καλέσετε κιόλας, έτσι είπατε- για να µας ανακοινώσετε τι ακριβώς η Κυβέρνηση αποφασίζει, φαντάζοµαι ξεκινώντας και από
σήµερα, µιας που κουβεντιάσατε µε τον κύριο Πρωθυπουργό για
την επισιτιστική κρίση.
Άλλα περιµέναµε και άλλα µας λέτε. Όµως, παρ’ όλα αυτά,
µέσα στα αιτήµατα και τα µεγάλα παράπονα τα οποία άκουσε ο
κύριος Υπουργός ήταν και το τελειωτικό χτύπηµα που ήρθε την
τελευταία τριετία, εξαιτίας του οποίου, δυστυχώς, η περιοχή µας
βρίσκεται στο µάτι του κυκλώνα µε λιµούς, σεισµούς, καταποντισµούς και παγετούς που αφαίρεσαν στην κυριολεξία την ελπίδα
της επιβίωσης από τους ανθρώπους της υπαίθρου. Δεν θα συζητήσω, βέβαια, µε την Κυβέρνηση για το εθνικό σχέδιο ανασυγκρότησης της υπαίθρου και σωτηρίας των παραγωγών, διότι
ξέρω πολύ καλά ότι δεν υπάρχει.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Εν προκειµένω, όµως, µε το ερώτηµά µου θέλω να αναδείξω
ένα σοβαρό ζήτηµα διεκδικώντας πραγµατικά µια συγκεκριµένη
απάντηση, γιατί το ερώτηµα δεν είναι γενικώς και αορίστως περί
της αειφόρου αναπτύξεως, αλλά αφορά τις ακραίες καιρικές
συνθήκες που επικράτησαν στη Λάρισα τον Μάρτη του 2019. Ξέρετε ότι είχαµε παγετό, µε αποτέλεσµα να µην έχουµε γονιµοποίηση των ανθέων της αµυγδαλιάς. Αυτές οι µεγάλες ζηµιές δεν
εντάχθηκαν στον ΕΛΓΑ, αλλά στα ΠΣΕΑ. Ο τότε Υπουργός κ. Βορίδης, λοιπόν, µε ανακοινώσεις του τις ενέταξε στις διαδικασίες
αυτές, υποσχόµενος ότι εκτός από το 80% της ζηµιάς που αναγνωρίστηκε, θα ενταχθούν και στο πρόγραµµα «DE MINIMIS» δίνοντας 80 ευρώ τότε και αφήνοντας τα υπόλοιπα 220 ευρώ για
το µέλλον. Το µέλλον είναι µέχρι σήµερα και δεν δόθηκαν ποτέ.
Είµαστε εδώ, λοιπόν, ενώπιος ενωπίω για να σας πούµε κατ’
αρχάς και να σας ρωτήσουµε τι σκοπεύετε να κάνετε µε αυτό.
Και για ποιο πράγµα σας ρωτάµε; Όχι µόνο για τα χρωστούµενά
σας, τα οποία χρωστάτε γιατί τα υποσχεθήκατε και δεσµευθήκατε δηµόσια στον κόσµο, αλλά και για το αν πραγµατικά το
Υπουργείο σας αναγνωρίζει, κύριε Υπουργέ, ότι εδώ τίθεται ζήτηµα επιβίωσης, διότι η καλλιέργεια αυτή, όπως καταλαβαίνετε,
είναι τη µία χρονιά µετά την άλλη. Ξέρετε και για τον παγετό της
επόµενης χρονιάς και για του 2021, πράγµα που σηµαίνει ότι
αυτοί οι άνθρωποι είναι µε την πλάτη στον τοίχο και µε τα µάτια
στον Θεό. Χρωστάνε παντού, «σε όποιον µιλάει ελληνικά», όπως
λένε αυτοί στα καφενεία τους. Μάλιστα, πολλοί εξ αυτών µας
ακούνε κιόλας αυτήν τη στιγµή. Αυτοί οι άνθρωποι, λοιπόν, δεν
µπορούν να συνεχίσουν την παραγωγή και έχουν τα δέντρα και
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περιµένουν. Περιµένουν το φιλότιµο του Υπουργείου να δώσει
τα υπόλοιπα που υποσχεθήκατε και µάλιστα µε πηχυαίους τίτλους ειδικά στα µέσα ενηµέρωσης, τα οποία σας πίστεψαν από
την πρώτη στιγµή. Αυτούς δεν πρέπει να διαψεύσετε, λοιπόν, και
γι’ αυτό περιµένουµε µε αγωνία, εγώ και όλος ο κόσµος της περιοχής, την απάντησή σας.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ευχαριστούµε πολύ,
κυρία Λιακούλη.
Θα απαντήσει ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων κ. Γεώργιος Στύλιος.
Κύριε Υφυπουργέ, καλησπέρα σας και καλή εβδοµάδα!
Έχετε τον λόγο για τρία λεπτά.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΟΣ (Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίµων): Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Άκουσα τη συνάδελφο και θα ήθελα να πω ότι διαφωνώ σε
πολύ µεγάλο βαθµό σε σχέση µε το τι έχει γίνει για να υποστηριχθεί ο πρωτογενής τοµέας της πατρίδας µας. Η Κυβέρνηση
έχει σταθεί συνολικά δίπλα στον γεωργό, στον κτηνοτρόφο και
στον παραγωγό και γενικά στον πρωτογενή τοµέα µε αποφάσεις
και µε ουσιαστικά µέτρα στήριξης, τα οποία έχουµε πει και ανακοινώσει πολλές φορές και από εδώ, από τη Βουλή.
Έρχοµαι, όµως, στο συγκεκριµένο ζήτηµα, όπου και αυτοί και
οι αµυγδαλοπαραγωγοί είναι µέρος της παραγωγικής διαδικασίας του πρωτογενούς τοµέα της χώρας µας. Καταλαβαίνω την
αγωνία σας για τους συγκεκριµένους. Η ίδια αγωνία υπάρχει και
από εµάς και από την Κυβέρνηση.
Κατ’ αρχάς, ας δούµε τι έχει συµβεί συνολικά. Συνολικά, λοιπόν, είχαµε την πανδηµία, την κλιµατική κρίση, την ενεργειακή
κρίση και τον πόλεµο. Αυτά είναι θέµατα και ζητήµατα που δεν
δηµιουργήθηκαν στην Ελλάδα, δεν τα δηµιούργησε η Κυβέρνηση. Είναι ζητήµατα που αφορούν όλες τις χώρες και όλες τις
ευρωπαϊκές χώρες. Αν θέλετε, το δέχεστε. Αν δεν θέλετε, µην το
δεχθείτε και αφήστε να το δεχόµαστε εµείς.
Ας δούµε, όµως, συγκεκριµένα και ανά έτος τα στοιχεία που
αφορούν τις ζηµιές στις αµυγδαλοκαλλιέργειες στην Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας και στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.
Για το 2019, από τον παγετό του Μαρτίου διαπιστώθηκαν ζηµιές σε θύλακες, σε ορισµένες περιοχές, της Περιφερειακής
Ενότητας Λάρισας, για τις οποίες υποβλήθηκαν εκατόν είκοσι δηλώσεις και καταβλήθηκαν αποζηµιώσεις 101.000 ευρώ από τον
ΕΛΓΑ. Για το 2020 διαπιστώθηκαν στη Θεσσαλία σε αµυγδαλοκαλλιέργειες καλυπτόµενες ζηµιές, η αποζηµίωση των οποίων
ανήλθε στα 11.859.548 ευρώ σε όσους ήταν ασφαλιστικά ενήµεροι από τον ΕΛΓΑ. Και φυσικά έχει ολοκληρωθεί η πληρωµή σε
αυτούς τους παραγωγούς για το 2020 από τον ΕΛΓΑ. Από τα περίπου 12.000.000 ευρώ, τα 10.000.000 ευρώ περίπου ήταν στην
Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας.
Για το έτος 2021 έχουν ήδη καταβληθεί σε αµυγδαλοκαλλιέργειες 21.973.000 ευρώ στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, 22.000.000
περίπου δηλαδή, εκ των οποίων 18.000.000 στην Περιφερειακή
Ενότητα Λάρισας. Από το σύνολο των καλλιεργειών, που συνολικά ήταν 44.754.000 ευρώ, έχουν ήδη εξοφληθεί οι ζηµιές όλες
από τον «Παγετό Άνοιξη 2021». Είµαστε στη διαδικασία να εξοφληθεί ό,τι άλλο υπάρχει εντός της άνοιξης του 2022.
Εάν κάνουµε, δηλαδή, µια άθροιση για την τριετία, από το
2019 µέχρι και σήµερα, στη διακυβέρνηση της χώρας από τη Νέα
Δηµοκρατία, η Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας έχει λάβει αποζηµιώσεις για τις καλλιέργειες -για τα αµύγδαλα µιλάµε µόνοπερί τα 28.000.000 ευρώ και συνολικά η Θεσσαλία 34.000.000
ευρώ. Για το 2022 το έργο των εκτιµήσεων είναι σε εξέλιξη από
το αρµόδιο υποκατάστηµα. Θα ενισχυθεί επιπλέον µε γεωτεχνικό
προσωπικό για να έχουµε ταχύτερα αποτελέσµατα σε σχέση µε
τα πορίσµατα και την καταγραφή και στη συνέχεια θα προχωρήσουµε στην αποπληρωµή.
Αυτά σε σχέση µε τους αµυγδαλοπαραγωγούς και τη Λάρισα.
Για τα υπόλοιπα θα επανέλθω και στη δευτερολογία µου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ευχαριστούµε πολύ,
κύριε Υφυπουργέ.
Κυρία Λιακούλη, έχετε τον λόγο για τρία λεπτά.
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΛΙΑΚΟΥΛΗ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
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Κύριε Υπουργέ, το γεγονός ότι θα µου λέγατε πως έχετε απλήρωτα τα αµύγδαλα επειδή έχουµε COVID, µας ξεπερνάει. Το ότι
λέτε πως οι συνθήκες είναι τέτοιες, γι’ αυτό και αφήσατε απλήρωτους τους αµυγδαλοπαραγωγούς, ενώ αναλάβατε τη δέσµευση πως για το 2019 και µέχρι το τέλος της χρονιάς θα είχατε
εξοφλήσει τις παραγωγές, προκειµένου να προχωρήσουν οι άνθρωποι στις καλλιέργειες, µας ξεπερνάει.
Η πολιτική τουλάχιστον, εκτός από την ευαισθησία, πρέπει να
έχει και ένα µίνιµουµ αξιοπιστίας, αλλά θα µου επιτρέψετε να πω
και αξιοπρέπειας, διότι το ότι οι άνθρωποι εργάζονται στα χωράφια, δεν σηµαίνει, κύριε Υπουργέ, ότι είναι δεύτερης τάξης άνθρωποι. Καταλαβαίνουν ελληνικά.
Άρα ήρθατε σήµερα και µας λέτε στη Βουλή, ότι γενικώς στη
Θεσσαλία και ειδικώς στη Λάρισα έχουν διανεµηθεί αρκετά χρήµατα -γιατί αυτό είναι το συµπέρασµα- δηλαδή και 44.000.000
και 20.000.000 και 104.000.000. Γιατί κουράζεστε και µπαίνετε
στον κατάλογο του τι έχει δοθεί κατά καιρούς από τον ΕΛΓΑ και
τα ΠΣΕΑ; Αυτό σας ρώτησα; Μα, απαντάτε σε άλλο ερώτηµα.
Δεν απαντάτε στο δικό µας ερώτηµα.
Το δικό µας ερώτηµα είναι το εξής. Το 2019 είχαµε ολική καταστροφή. Τις εντάξατε, γιατί δεν το έκανε ο αναχρονιστικός
ΕΛΓΑ. Όλο αναχρονιστικό τον λέτε κι όλο δεν τον εκσυγχρονίζετε. Αλήθεια, γιατί; Γιατί δεν το εκσυγχρονίζετε; Αλλάζετε µόνο
τους προϊσταµένους, λες κι αυτό σας φταίει. Αυτό είναι µια άλλη
ιστορία.
Είπατε ότι έχει 80% ζηµιά. Δεν καταβάλατε τα χρήµατα για το
2019. Πείτε µου πόσα είναι τα χρήµατα και γιατί δεν τα καταβάλλετε; Αυτό σας ρωτάω. Τόσο απλό το ερώτηµα. Το φέρνετε από
εδώ, το φέρνετε από εκεί, µας λέτε περί άλλων και γι’ αυτό δεν
απαντάτε.
Και επίσης, κύριε Υπουργέ, να σας πω ότι ο κόµπος έχει φτάσει στο χτένι στην κυριολεξία και οι άνθρωποι δεν µπορούν να
συνεχίζουν τις παραγωγές. Έκλεισαν τα στόρια τα καταστήµατα
των προµηθειών, των λιπασµάτων, των σπόρων και όλων των
άλλων ειδών που χρειάζεται η αγροτική καλλιέργεια. Δεν τους
δίνουν. Δεν τους δίνουν βερεσέ, µε απλά λόγια. Έχουν καρτέλες
από εδώ µέχρι εσάς. Δεν µπορούν να τα αποπληρώσουν.
Δεν µπορούν να συνεχίσουν την παραγωγή τους, ούτε οι αµυγδαλοπαραγωγοί µπορούν ούτε οι αµπελουργοί µπορούν, κανείς
δεν µπορεί. Αν δεν δώσετε αυτά τα χρήµατα, δεν υπάρχει συνέχεια στην καλλιέργεια.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Και να σας πω ένα τελευταίο. Όταν µιλάτε για την παραγωγή,
η οποία δεν είναι στατική, αλλά δυναµική, απαιτεί δηλαδή προϊόντα, φάρµακα, λιπάσµατα και διαρκή περιποίηση, δεν µπορείτε
να το λέτε αυτό σε µια εποχή που σύµφωνα µε τις ανακοινώσεις
της Κυβέρνησης σχετικά µε το ηλεκτρικό ρεύµα, για παράδειγµα,
για τη ρήτρα αναπροσαρµογής δεν έχετε κάνει απολύτως τίποτα,
δεν λαµβάνετε υπ’ όψιν το µέγεθος των εκµεταλλεύσεων µε
βάση το ΟΣΔΕ, δεν συµπεριλαµβάνετε τους χαµηλής τάσης
ΤΟΕΒ και άλλους παρόχους αρδευτικού ύδατος. Σας τα είπαµε
και προχθές. Με την επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης
πετρελαίου δεν λαµβάνετε υπόψη το ΟΣΔΕ, δεν δίνετε σε όλους
τους αγρότες και τα 50 εκατοµµύρια ευρώ που έχετε ανακοινώσει κι αυτό ούτε καν πλησιάζει τα 160 εκατοµµύρια ευρώ που δόθηκαν το 2016.
Σε τι εποχές λοιπόν, πόσο διαφορετικά µετρά; Και το κόστος
των λιπασµάτων και των ζωοτροφών, όταν τώρα τα χρειάζονται,
δηλαδή µέχρι τα τέλη του Απρίλη, κι εσείς τους παραπέµπετε
στο 2023; Τι να το κάνουµε αυτό, κύριε Υπουργέ; Δεν θα υπάρχουν τότε. Θα προσπαθούν όλοι στις µεγάλες εταιρείες να γίνουν
ιδιωτικοί υπάλληλοι να παίρνουν έξι εκατοστάρικα τον µήνα για
να ησυχάσει το κεφάλι τους, αφήνοντας τη γη µας, την πατρίδα
µας, τα χώµατά µας ακαλλιέργητα. Αυτό θα καταφέρετε να κάνετε τελικά.
Σήµερα στη σύσκεψη µε τον κύριο Πρωθυπουργό, µιλήσατε
για τη διατροφική και επισιτιστική επάρκεια. Χωρίς όµως στήριξη
της τοπικής παραγωγής τώρα, αυτό δεν είναι εφικτό. Όλες οι
καλλιέργειες που αποτελούν τρόφιµο θα έπρεπε να τις στηρίξετε
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χθες, όπως είναι και το αµύγδαλο.
Γι’ αυτό λοιπόν σας καλούµε, κύριε Υπουργέ, στη δευτερολογία σας να µιλήσετε µε αριθµούς και ηµεροµηνίες. Πότε αυτό
που εντάξατε στο πρόγραµµα «DE MINIMIS» θα το δώσετε, το
υπόλοιπο δηλαδή, τα 220 ευρώ που είναι η παραγωγή προκειµένου να στηρίξουµε την αµυγδαλοκαλλιέργεια που είναι τρόφιµο;
Δεν είπατε σήµερα µε τον κύριο Πρωθυπουργό ότι την επισιτιστική κρίση έτσι εσείς -το σχέδιό σας, το µεγαλεπήβολο κιόλαςθα την αντιµετωπίσετε; Δεν το εντάσσετε αυτό; Τρόφιµο δεν
είναι; Απαντήστε µας σε αυτό λοιπόν, για να έχετε και συνέπεια
έργων και λόγων.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κι εµείς ευχαριστούµε, κυρία Λιακούλη.
Ορίστε, κύριε Στύλιο, τρία λεπτά και για εσάς.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΟΣ (Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίµων): Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Να επαναλάβω για δεύτερη φορά, για να γίνει κατανοητό και
αν δεν µπορεί να γίνει κατανοητό, τουλάχιστον ας βρούµε κάποιον άλλον τρόπο να τα πούµε µε πιο µεγάλη λεπτοµέρεια και
πιο αναλυτικά. Είµαι σίγουρος βέβαια ότι οι παραγωγοί που µας
ακούνε αντιλαµβάνονται και αντιλήφθηκαν τι είπα στην πρωτολογία µου.
Σας είπα λοιπόν το εξής: Για το 2019 είχαµε εκατόν είκοσι δηλώσεις στη Λάρισα για τους αµυγδαλοκαλλιεργητές και πληρώθηκαν 101.000 ευρώ. Τέλος για το 2019. Πάµε να δούµε για τα
επόµενα χρόνια. Για το 2020, 12 εκατοµµύρια ευρώ συνολικά για
τη Θεσσαλία. Για το 2020 για τους αµυγδαλοκαλλιεργητές, τα
10 εκατοµµύρια δόθηκαν στη Λάρισα. Για το 2021 συνολικά είχαµε 22 εκατοµµύρια ευρώ, τα 18 εκατοµµύρια δόθηκαν στη Λάρισα. Και σας είπα ότι για την τριετία δόθηκαν για τους αµυγδαλοκαλλιεργητές 28 εκατοµµύρια ευρώ στη Λάρισα από τα 34
εκατοµµύρια που δόθηκαν συνολικά στη Θεσσαλία.
Επειδή αναφερθήκατε στο «DE MINIMIS», σας λέω λοιπόν το
εξής. Άρα ξεκαθαρίσαµε ότι στην τριετία για τους αµυγδαλοκαλλιεργητές, που προσπαθείτε να εµφανίσετε µια κατάσταση πάρα
πολύ άσχηµη, καταλαβαίνουµε τι γίνεται και εµείς και οι παραγωγοί καταλαβαίνουν και τα χρήµατα είναι δεδοµένα και δεν αλλάζουν. Αυτά έχουν αποπληρωθεί, έχουν δοθεί, έχουν καταβληθεί στους λογαριασµούς.
Για το 2019 η Κυβέρνηση -µιλήσαµε για τον ΕΛΓΑ και για τις
καλυπτόµενες αποζηµιώσεις από τον ΕΛΓΑ- έδωσε το «DE MINIMIS» άµεσα και γρήγορα. Το ύψος της ενίσχυσης, λοιπόν, ήταν
80 ευρώ ανά στρέµµα. Το συνολικό ποσό ανήλθε στα 6,5 εκατοµµύρια ευρώ.
Στη Λάρισα καταβλήθηκαν 2,5 εκατοµµύρια ευρώ. Εκτιµάµε
ότι αυτό το ποσό αποτελεί το 50% των χρηµάτων που θα µπορούσαν να πάρουν. Μιλάµε πάντα για ζηµιές που δεν καλύπτονται ασφαλιστικά από τον ΕΛΓΑ. Γι’ αυτόν τον λόγο δόθηκαν µε
«DE MINIMIS».
Ξεκαθαρίσαµε, λοιπόν: Ό,τι καλύπτει ο ΕΛΓΑ πλήρωσε. Έφτασε το ποσό στα 28 εκατοµµύρια. Ό,τι δεν µπορεί να καλυφθεί
από τον ΕΛΓΑ το δώσαµε µε τη διαδικασία του «DE MINIMIS».
Μας ακούει ο κόσµος και θα λέει: «Καλά, τα χρήµατα που µας
έβαλαν στους λογαριασµούς µας δεν ήξεραν γιατί µας τα έβαζαν; Λάθος έκαναν;».
Επειδή, όµως, θέσατε και µια σειρά από άλλα ζητήµατα –τα
έχω πει πολλές φορές στη Βουλή-, συνολικά ο ΕΛΓΑ έχει αποζηµιώσει στην τριετία πάρα πολλές φορές µε ένα ποσό γύρω στα
370 εκατοµµύρια ευρώ από πολλές ασφαλιστικές ζηµιές που καλύπτονταν ασφαλιστικά από τον ΕΛΓΑ.
Η δική µας Κυβέρνηση ήταν αυτή η οποία ξεκίνησε και άρχισε
να εφαρµόζει τον νόµο για την καταβολή των χρηµάτων που
οφείλει το κράτος να βάζει κάθε χρόνο στον ΕΛΓΑ. Αυτό είχε ως
συνέπεια να µπορεί ο ΕΛΓΑ να είναι βιώσιµος και να µπορεί να
ανταποκριθεί στις πληρωµές του. Κάθε χρόνο, λοιπόν, το Υπουργείο Οικονοµικών ως επιχορήγηση για το διοικητικό κόστος δίνει
στον ΕΛΓΑ ένα ποσό της τάξης των 30 εκατοµµυρίων ευρώ επιπρόσθετα από τις ασφαλιστικές εισφορές που καταβάλλουν οι
αγρότες µας.
Σας έχω πει ότι προχωράµε στον ΕΛΓΑ. Έχουµε συνάψει προ-
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γραµµατική σύµβαση µε την «Κοινωνία της Πληροφορίας» για να
προχωρήσουµε στην ψηφιακή του αναβάθµιση, ούτως ώστε
άµεσα και πολύ γρήγορα να ολοκληρώνεται η όλη διαδικασία και
να µπορούν να καταβάλλονται τα χρήµατα στους αγρότες που
τα έχουν ανάγκη.
Τέλος, σας θυµίζω ότι τον περασµένο Ιούλιο η ελληνική Βουλή
ψήφισε διάταξη - τροπολογία µε την οποία µπορούµε να δίνουµε
προκαταβολές. Έχει γίνει χρήση αυτής της διάταξης από τον
ΕΛΓΑ και τη διοίκησή του και έχει καταβληθεί ένα σεβαστό ποσό
στους παραγωγούς πριν ολοκληρωθεί η όλη διαδικασία.
Είµαστε εδώ και εργαζόµαστε για να προχωρήσουµε σε µια
αλλαγή στον ΕΛΓΑ, ούτως ώστε και ο οργανισµός να είναι βιώσιµος και οι παραγωγοί να απολαµβάνουν αυτά τα οποία δικαιούνται, διότι ο ΕΛΓΑ διαχειρίζεται χρήµατα των αγροτών και
των παραγωγών. Είµαστε οι πρώτοι που το λέµε από την Κυβέρνηση και µε πολύ µεγάλο σεβασµό και συνέπεια στα χρήµατα του
Έλληνα αγρότη γίνεται η όλη διαδικασία µέσα από τον ΕΛΓΑ.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ευχαριστούµε, κύριε
Υφυπουργέ.
Θα συζητηθεί η ενδέκατη µε αριθµό 549/21-3-2022 επίκαιρη
ερώτηση δεύτερου κύκλου του Ε’ Αντιπροέδρου της Βουλής και
Βουλευτή Αρκαδίας του Κινήµατος Αλλαγής κ. Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίµων, µε θέµα: «Ποια είναι η εξέλιξη της υλοποίησης των
µέτρων και των δράσεων που ανακοινώθηκαν στις 19 Ιουνίου
2020 για την αξιοποίηση του Κρατικού Ιδρύµατος Βυτίνας;».
Στην επίκαιρη ερώτηση του κυρίου συναδέλφου θα απαντήσει
ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων κ. Γεώργιος
Στύλιος.
Κύριε Κωνσταντινόπουλε, έχετε τον λόγο.
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ (Ε’ Αντιπρόεδρος της
Βουλής): Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, δεν ξέρω γιατί ήλθατε εσείς. Μάλλον σας
έστειλαν. Τι να πείτε; Δεν υπάρχει κανένα θέµα προσβολής, έτσι;
Προς θεού! Κανένα προσωπικό ζήτηµα.
Να σας πω τι γίνεται. Η επίκαιρη ερώτηση αφορά στο Κρατικό
Ίδρυµα Βυτίνας. Αφού επί πέντε χρόνια ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έκανε τίποτα, ήλθε η Νέα Δηµοκρατία και ο κ. Βορίδης είπε ότι θα φτιάξει
εκεί, ότι θα υλοποιήσει όχι µε χρήµατα του κράτους, αλλά µε
χρήµατα του ιδρύµατος ένα µελισσοκοµικό µουσείο και άλλα.
Πέρασαν τρία χρόνια, είµαστε στο τρίτο έτος τώρα και δεν υπάρχει ούτε µελέτη.
Θέλω να σας ρωτήσω πραγµατικά: Λεφτά δεν σας ζητάµε.
Εξαγγελίες κάνετε. Σε λίγο θα λέµε ότι είστε ΣΥΡΙΖΑ. Δεν έχει
ξαναγίνει αυτό.
Έχω έρθει µε ειλικρίνεια να ακούσω την απάντησή σας, γιατί
την εξαγγελία δεν την έκανα εγώ. Την έκανε ο Υπουργός, ο κ.
Βορίδης. Στη Βυτίνα ήρθε γι’ αυτό τον λόγο µετά από πέντε ερωτήσεις µου. Αναµένω, πραγµατικά -σας λέω µε ειλικρίνεια-, να
ακούσω την απάντησή σας.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Και εµείς ευχαριστούµε.
Θα απαντήσει ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων κ. Γεώργιος Στύλιος.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΟΣ (Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίµων): Να πιάσουµε το νήµα να δούµε τι έχει συµβεί µέχρι
τώρα, πού βρισκόµαστε και τι µπορεί να γίνει από εδώ και στο
εξής.
Το Υπουργείο, τηρώντας τη δέσµευσή του, υπέγραψε τον Φεβρουάριο του 2020 σύµβαση για την ανάθεση των εργασιών σύνταξης της σχετικής προµελέτης, έχοντας βρει το ποσό της
σχετικής δαπάνης, το οποίο θα καλυπτόταν από τον τακτικό προϋπολογισµό του Υπουργείου µας. Μετά από προφανή καθυστέρηση στην παράδοση της προµελέτης, για την οποία το Υπουργείο µας άσκησε όλες τις νόµιµες και δέουσες πιέσεις, τελικά η
συγκεκριµένη επιχείρηση ουδέποτε εκπόνησε και παρέδωσε τη
συµφωνηµένη προµελέτη. Είναι µια εξέλιξη δυσάρεστη. Μιλάµε
πάντα για την προµελέτη. Οπότε προχωρήσαµε τη διαδικασία να
κηρύξουµε έκπτωτη την εταιρεία και να συνεχίσουµε τις διαδι-
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κασίες µε άλλη εταιρεία στη συνέχεια.
Τι άλλο έχει γίνει µέχρι τώρα; Έχουν γίνει τα εξής: Θέλοντας
να προωθήσουµε τα προϊόντα της µελισσοκοµίας, έχουµε ξεκινήσει την υλοποίηση της Δράσης 1.4. Έχει υπογραφεί σχετική
ΚΥΑ, όπου µπορούν να κατατεθούν και να ενταχθούν προτάσεις
για δράσεις, όπως η ίδρυση µελισσοκοµικού µουσείου, αλλά
µέχρι αυτή τη στιγµή δεν έχει υποβληθεί κάποια σχετική πρόταση
από το εν λόγω ίδρυµα. Το ίδρυµα είναι ο δικαιούχος, δεν είναι
το Υπουργείο. Το ίδρυµα θα πρέπει να καταβάλει. Η προθεσµία
υποβολής των προτάσεων για την ίδρυση µουσείου λήγει τον
Ιούνιο του 2022, άρα έχουµε ακόµα χρόνο για να δούµε αν το
ίδρυµα θα έρθει και θα υποβάλει κάποια πρόταση.
Επίσης, ένα άλλο µέτρο το οποίο εκτελείται από το Υπουργείο
µας, η Δράση 1.3, αφορά στην κατάρτιση των µελισσοκόµων.
Έχει εγκριθεί για την Αρκαδία, για τον σύλλογο των µελισσοκόµων, η υλοποίηση της συγκεκριµένης δράσης µέσα, βέβαια, από
τον ΕΛΓΟ-«ΔΗΜΗΤΡΑ».
Τι άλλο έχει γίνει µέχρι τώρα; Έχουµε ενεργοποιήσει το κληροδότηµα µε επιστολή από το Υπουργείο µας στο Υπουργείο Οικονοµικών. Έχει διατεθεί ένα ποσό της τάξης των 60.000 ευρώ.
Από αυτό το ποσό των 60.000 ευρώ έχει δαπανηθεί ένα µέρος
για την κατασκευή της περίφραξης και το υπόλοιπο είναι, βέβαια,
στον λογαριασµό του Υπουργείου Οικονοµικών. Αυτά σε σχέση
µε το τι έχει γίνει µέχρι τώρα και θα δούµε τι µπορεί να γίνει και
στη συνέχεια.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ευχαριστούµε πολύ.
Τον λόγο έχει ο κύριος Αντιπρόεδρος.
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ (Ε’ Αντιπρόεδρος της
Βουλής): Κύριε Υπουργέ, επειδή δεν πιστεύω ότι λέτε ψέµατα
εσείς, δεν το ξέρετε το θέµα, σας έβαλαν να πείτε ψέµατα και
λυπάµαι πάρα πολύ! Και λυπάµαι πάρα πολύ γιατί όλα έχουν τα
όριά τους.
Την προηγούµενη εβδοµάδα, επειδή είµαι συνεπής σε αυτά
που κάνω, ζήτησα και είδα τον Υπουργό σε ραντεβού, πριν δεκαπέντε ηµέρες. Ο Υπουργός φώναξε έναν υπηρεσιακό, ο ο- ποίος
υπηρεσιακός του είπε αυτά που είπατε και κάτι άλλα. Ο Υπουργός
µού είπε θα είχε απάντηση σε επτά ηµέρες. Και, επειδή σε επτά
ηµέρες δεν είχε απάντηση -τι να κάνω;- έκανα ερώτηση.
Σεβάστηκα ότι ο Υπουργός ήρθε στο Υπουργείο και δεν θα του
κάνεις ερώτηση αµέσως, τον ενηµερώνεις. Αλλά εσείς ή λέτε ψέµατα συνειδητά ή σας έδωσαν να πείτε ψέµα. Πρώτον, αυτό το
απαράδεκτο που είπατε, επιστρέψτε στο Υπουργείο και πείτε
τους: Δηλαδή, κάνατε προµελέτη το Φεβρουάριο του 2020;
Γιατί ο ίδιος ο κύριος Υπουργός στις 19 Ιουνίου ήρθε και ανακοίνωσε την προµελέτη, αλλά εσείς είχατε προχωρήσει νωρίτερα, από τον Φεβρουάριο του 2020. Και τώρα µου λέτε ότι
ζητάτε από το ίδρυµα; Από ποιο ίδρυµα; Για το οποίο εκταµιεύονται τα λεφτά µέσα από εσάς; Να καταθέσει πρόταση για µελέτη,
τη στιγµή που εσείς κάνατε προµελέτη και δεν µπορέσετε να
προχωρήσετε; Δηλαδή, υπάρχει και ένα όριο στην κοροϊδία, σε
όλα! Ελάτε και πείτε: «Δεν µπορούµε. Είναι ανίκανος ο µηχανισµός.». Εν πάση περιπτώσει, κατάλαβα τι έλεγε ο υπηρεσιακός
παράγοντας µπροστά στον Υπουργό, «Μας κοροϊδεύουν. Είµαστε κι εµείς ψιλοανίκανοι. Δεν µπορεί να προχωρήσει.». Αυτό θα
ήταν πιο έντιµο. Να µου λέτε τώρα ότι ζητάτε από το ίδρυµα; Το
ίδρυµα, ξέρετε, έχει ένα διοικητικό συµβούλιο. Ζητάµε λεφτά
από αυτά που έχει το Υπουργείο Οικονοµικών για το ίδρυµα και
µου λέτε τώρα να καταθέσει το ίδρυµα πρόταση.
Όλα έχουν ένα όριο και έχει και ένα όριο η κοροϊδία. Εν πάση
περιπτώσει, δεν γίνεται µετά από πέντε χρόνια ΣΥΡΙΖΑ και τέσσερα χρόνια Νέα Δηµοκρατία να είµαστε πριν εννιά χρόνια. Μα,
αν δεν µπορείτε να φτιάξετε µια µελέτη για ένα µελισσοκοµικό
µουσείο, που εσείς έχετε ανακοινώσει, πώς µπορείτε να τα καταφέρετε στα υπόλοιπα, κύριε Υπουργέ; Δηλαδή, να µας φυλάει
ο θεός για την επισιτιστική κρίση, άµα δεν µπορείτε να φτιάξετε
ένα µουσείο το οποίο ανακοινώνετε εσείς! Δηλαδή, το έχετε συζητήσει, το έχετε διασφαλίσει, έρχεστε κάνετε εκδήλωση, το ανακοινώνετε, θα γίνει µε λεφτά που δεν είναι του προϋπολογισµού.
Ε, κύριε Υπουργέ, είναι προτιµότερο να πείτε: «Κάναµε λάθος.
Μας κορόιδεψαν. Δεν είµαστε ικανοί.». Αλλά αυτά που λέτε είναι
ψέµατα.
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Σας θεωρώ άνθρωπο ο οποίος δεν γνωρίζει καν το θέµα. Φαίνεται και από αυτά που διαβάζετε ότι δεν το γνωρίζετε. Και
καλώς δεν το γνωρίζετε. Το κατανοώ. Αλλά, τουλάχιστον, πείτε
σε αυτούς εκεί πέρα ότι είναι ντροπή να σας γράφουν, όταν έρχεστε στο ελληνικό Κοινοβούλιο, και να µη σας γράφουν την αλήθεια. Ή εν πάση περιπτώσει, να απαντήσουν: «Δεν µπορούµε να
το κάνουµε». Είναι πιο έντιµο.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Το λόγο έχει ο κ. Στύλιος για τρία λεπτά.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΟΣ (Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίµων): Πρώτον, θέλω να ενηµερώσω για το εξής: Περίµενα
να επιβεβαιώσετε εάν έχει γίνει η περίφραξη ή δεν έχει γίνει, διότι
εγώ στη Βυτίνα δεν έχω έρθει και δεν είµαι από την Αρκαδία.
Είµαι από την Άρτα. Θα µπορούσατε να το επιβεβαιώσετε. Σας
είπα ότι το ΥΠΑΑΤ, το Υπουργείο µας, ενεργοποίησε στο Υπουργείο Οικονοµικών το κληροδότηµα, έβαλε το ποσό για να γίνουν
οι εργασίες και από αυτό το ποσό έχουν ήδη διατεθεί 17.000
ευρώ για την κατασκευή της περίφραξης. Το λέω, γιατί είπατε
ότι δεν έχει γίνει τίποτα. Να δούµε, έγινε κάτι; Και να είναι το υπόλοιπο ποσό σε διάθεση, για να χρησιµοποιηθεί µε τις διαδικασίες,
βέβαια, οι οποίες προβλέπονται από τη νοµοθεσία.
Να ξεκαθαρίσουµε ορισµένα πράγµατα. Εσείς το ξέρετε.
Έχετε θητεύσει και σε Υπουργείο. Δεν κάνει το έργο το Υπουργείο, όταν ειδικά πρόκειται για κληροδότηµα. Αυτό το ξεκαθαρίσαµε, νοµίζω. Περίµενα να το επιβεβαιώσετε ή να µην το επιβεβαιώσετε.
Ποιος ο ρόλος του Υπουργείου; Χρηµατοδοτεί και πληρώνει.
Πληρώνει µια προµελέτη και γι’ αυτό τον λόγο σύναψε και τη
σύµβαση µε έναν ανάδοχο. Ο ανάδοχος, λοιπόν, δεν πραγµατοποίησε τη σύµβαση την οποία υπέγραψε και γι’ αυτόν το λόγο
κηρύχθηκε έκπτωτος και δεν ολοκληρώθηκε η σύµβαση. Αυτή
είναι µια γνωστή διαδικασία που γίνεται πολλές φορές και µε το
δηµόσιο και µεταξύ δύο εταίρων.
Γιατί να έρθω να σας πω ψέµατα; Ό,τι σας λέγω είναι επίσηµα
έγγραφα που έχουµε λάβει από τις υπηρεσίες του Υπουργείου
µας. Μπορείτε να ζητήσετε µέσα από τη διαδικασία κοινοβουλευτικού ελέγχου την κοινοποίηση και αναζήτηση εγγράφων, να
σας τα δώσουµε, για να έχετε µία πλήρη εικόνα.
Kαι σίγουρα εµείς θέλουµε να είµαστε συνεπείς απέναντι στον
πολίτη, στην Αρκαδία, αλλά να είµαστε συνεπείς και σε ό,τι έχει
εξαγγελθεί και έχει ειπωθεί από τη µεριά του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων.
Σας θυµίζω πάλι ότι η πρόσκληση -διότι είναι χρήµατα από το
Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, είναι ευρωπαϊκά χρήµατα- για την κατασκευή µουσείου µελισσοκοµίας είναι
ανοιχτή και θα είναι ανοιχτή µέχρι τον Ιούνιο του 2002. Άρα,
απευθύνοµαι και σε εσάς και στο ίδρυµα. Μπορούν να υποβάλουν την αντίστοιχη πρόταση. Σας θυµίζω τα σεµινάρια που είναι
σε εξέλιξη.
Θέλω να σας πω και να ενηµερωθούν και οι πολίτες της Αρκαδίας και της περιοχής ότι έχουµε δύο δράσεις οι οποίες έχουν
ενταχθεί στο Μέτρο 1.6 του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης. Η µία δράση αφορά στην αειφορική ανάπτυξη σιδερίτη.
Είναι µια τοπική καλλιέργεια τσαγιού του Μαινάλου, η οποία έχει
συνολικά ποσό 300.000 ευρώ. Άλλη µια δράση αφορά στη βιοποικιλότητα αµπελώνων Πελοποννήσου πάλι µε 300.000 ευρώ
που ενδιαφέρει και τη µελισσοκοµία και ευρύτερα την περιοχή.
Ρωτούσατε στην ερώτησή σας σε ποια κατάσταση βρίσκεται
η πρόσληψη προσωπικού. Έχετε λάβει ήδη από τις ερωτήσεις
ότι από την 3Κ του 2020 στην προκήρυξη που είµαστε έχει γίνει
ο προσωρινός πίνακας. Είµαστε στον τελικό πίνακα από το ΑΣΕΠ
και έχουν προβλεφθεί δύο θέσεις µόνιµου προσωπικού, µία θέση
του κλάδου ΔΕ Γεωργικού και Κτηνοτροφικού και µία θέση του
κλάδου ΤΕ Γεωπονικού. Επιπλέον, υπάρχει άλλη µία θέση να καλυφθεί του κλάδου ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού µε µετάταξη στο
πλαίσιο της κινητικότητας 2022, εφόσον αυτή η θέση γίνει δεκτή
από το Υπουργείο Εσωτερικών και εγκριθεί από την Κεντρική Επιτροπή Κινητικότητας.
Άρα, πού καταλήγουµε; Καταλήγουµε ότι αξιοποιούµε το σύνολο των πόρων και των µέτρων που έχουµε στη διάθεσή µας

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

από το Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων. Με τη
συνεργασία του κληροδοτήµατος, του ιδρύµατος, των παραγωγικών φορέων της περιοχής, των τοπικών φορέων της περιοχής,
την αυτοδιοίκηση, τα επιµελητήρια, την οµάδα παραγωγών, µπορούµε να προχωρήσουµε, να ενεργοποιήσουµε και να υλοποιήσουµε ό,τι έχει ειπωθεί και ότι µπορεί να είναι χρήσιµο για την
Αρκαδία και την περιοχή της Βυτίνας.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κι εµείς ευχαριστούµε, κύριε Υφυπουργέ. Καλή συνέχεια και στους δύο. Να πάρει
σειρά και ο κ. Κεγκέρογλου, µια ώρα κάνει ζέσταµα.
Πάµε στη δεύτερη µε αριθµό 544/18-3-2020 επίκαιρη ερώτηση
δεύτερου κύκλου του Βουλευτή Ηρακλείου του Κινήµατος Αλλαγής κ. Βασίλειου Κεγκέρογλου προς τον Υπουργό Οικονοµικών
µε θέµα: «Μόνο µε γενναία µέτρα µπορεί να ανασχεθεί η ακρίβεια και να στηριχτούν οι καταναλωτές, οι παραγωγοί και οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις».
Κύριε Κεγκέρογλου, καλησπέρα σας, καλή εβδοµάδα. Έχετε
δύο λεπτά για το ξεκίνηµα.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Αυτό που έλεγα εισαγωγικά στην ερώτησή µου, τότε που την
κατέθεσα, κύριε Υπουργέ, επιβεβαιώθηκε στην πορεία, γιατί
πραγµατικά τα αποσπασµατικά και αργοπορηµένα µέτρα της Κυβέρνησης δεν κατάφεραν ούτε να τιθασεύσουν την ακρίβεια
ούτε, βεβαίως, να ανακουφίσουν τους καταναλωτές και τους ανθρώπους που πληρώνουν από τον οικογενειακό προϋπολογισµό
πολύ ακριβότερα απ’ ό,τι πλήρωναν πριν από ορισµένο διάστηµα.
Βεβαίως, υπάρχουν αίτια της κρίσης, εκκίνηση της κρίσης να
το πούµε καλύτερα, και λόγω της πανδηµίας και λόγω του πολέµου και λόγω άλλων γεγονότων η οποία είναι και εξωγενής. Η εκκίνηση µπορεί να είναι εξωγενής, αλλά ο δροµέας τρέχει στην
κάθε χώρα. Το κύµα ακρίβειας σαρώνει υπηρεσίες και προϊόντα
και η Κυβέρνηση οφείλει να κινηθεί, όφειλε να κινηθεί άµεσα σε
τρεις-τέσσερις διαφορετικές κατευθύνσεις που θα συγκλίνουν
στο ίδιο αποτέλεσµα, αφ’ ενός µεν παρέµβαση στα αίτια της κρίσης. Για την ενέργεια, παραδείγµατος χάριν, αποδείχθηκε ότι το
σύστηµα προκαλούσε κραδασµούς, αλλά όχι µόνο. Το µείγµα, η
ανεξέλεγκτη εξουσία των διανοµέων ενέργειας και ηλεκτρικού,
να έχουν µια λεγόµενη «ρήτρα αναπροσαρµογής» και να µπορούν να την αυξάνουν όσο γουστάρουν, όχι όσο είναι.
Υπάρχουν ζητήµατα που αφορούν πολιτικές, που άπτονται
στον έλεγχο της αγοράς, της αξιοποίησης του βασικού εργαλείου που λέγεται «φορολογικό σύστηµα» και κυρίως, των έµµεσων φόρων και βεβαίως, πολιτικές αναπλήρωσης της αγοραστικής δύναµης των καταναλωτών που χάθηκε. Και για τις τρειςτέσσερις αυτές κατευθύνσεις, εµείς προτείναµε από την αρχή
µέτρα. Έχουµε κουραστεί να λέµε ότι πρέπει να µπει πλαφόν στη
λιανική στο ηλεκτρικό, στη ρήτρα αναπροσαρµογής. Δεν µπορεί
να είναι απεριόριστη η αναπροσαρµογή. Τέτοια κρατικοδίαιτη οικονοµία την κάνω και εγώ, µε συγχωρείτε. Ουδέν ρίσκο;
Εκ των υστέρων λέµε όλοι να φορολογηθούν τα υπερκέρδη.
Και γιατί να πληρώνει ο καταναλωτής, για να δηµιουργούνται τα
υπερκέρδη και να µην υπάρχει το πλαφόν εξαρχής; Άσε που
είναι παράνοµη η αλλαγή των συµβολαίων και η θέσπιση ρήτρας
αναπροσαρµογής στα συµβόλαια που περιείχαν διαφορετικές
ρυθµίσεις και διατάξεις, τα παλιά συµβόλαια, δηλαδή, µε τη ΔΕΗ.
Κουραστήκαµε να σας λέµε για τον ειδικό φόρο στα καύσιµα.
Γιατί σας λέµε για τον ειδικό φόρο στα καύσιµα και ειδικά στο
πετρέλαιο; Διότι το πετρέλαιο και τα καύσιµα γενικότερα και η
ενέργεια είναι αιτία αύξησης του κόστους λειτουργίας των επιχειρήσεων, του κόστους παραγωγής. Μεταδίδεται σε όλα τα
προϊόντα και τελικά καταλήγει στον καταναλωτή. Άρα, η όποια
µείωση στον ειδικό φόρο κατανάλωσης, ειδικά του πετρελαίου,
έρχεται ως εισόδηµα για το κράτος στη συνέχεια από τη διατήρηση της οικονοµικής δραστηριότητας και όχι τη µείωσή της,
όπως συµβαίνει τώρα.
Έχουµε προτείνει τα µέτρα που αφορούν στο εισόδηµα: εργαζόµενοι, βασικός µισθός, ΕΚΑΣ, αναπροσαρµογή των ποσών
που λαµβάνουν οι άνθρωποι από το εγγυηµένο εισόδηµα. Είναι
ένα πλέγµα µέτρων, λοιπόν, συνολικό που µπορεί να αποδώσει.
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Πιστεύω -ή δυστυχώς φαίνεται- ότι τα αποσπασµατικά µέτρα,
που είναι και αυτά χρήµατα που πρέπει να τα σεβόµαστε -το 1,1
δισεκατοµµύριο ευρώ που ανακοινώσατε-, ότι θα χαθούν, γιατί
δεν ήταν το συνολικό πλαίσιο τέτοιο που να φρενάρει την ακρίβεια.
Θα θέλαµε, λοιπόν, µετά από την αξιολόγηση, η οποία έγινε
και από εσάς, που αναζητείτε στην Ευρώπη όλες τις λύσεις, να
µας πείτε εδώ, δίπλα στον καταναλωτή, δίπλα στον αγρότη,
δίπλα στον παραγωγό, δίπλα στον επιχειρηµατία, τι συµπληρωµατικά µέτρα από αυτά που πήρατε -εµείς λέµε ότι χρειάζονται
γενναία- σκέφτεστε να πάρετε, για να υπάρξει ένα καλύτερο αποτέλεσµα.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ευχαριστούµε πολύ,
κύριε Κεγκέρογλου.
Στην ερώτηση θα απαντήσει ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών κ. Θεόδωρος Σκυλακάκης.
Κύριε Υπουργέ, καλησπέρα σας. Καλή εβδοµάδα. Έχετε τρία
λεπτά για το ξεκίνηµά σας.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Καλησπέρα. Καλή εβδοµάδα.
Να ξεκινήσω λέγοντας ότι, πράγµατι, το φαινόµενο αυτό είναι
εξωγενές. Τι έχουµε; Έχουµε τεράστια αύξηση, εξαπλασιασµό
στην πραγµατικότητα, σε σχέση µε το 2019, των διεθνών τιµών
του φυσικού αερίου. Έχουµε µία σοβαρή αύξηση στο πετρέλαιο.
Έχουµε και σοβαρές αυξήσεις στα δηµητριακά, οι οποίες δεν ξέρουµε ακόµη πώς θα εξελιχθούν στο µέλλον, γιατί έχει να κάνει
µε το τι θα συµβεί στις παραγωγικές και εξαγωγικές δυνατότητες
δύο µεγάλων σιτοπαραγωγικών χωρών όπως είναι η Ουκρανία
και η Ρωσία.
Και αυτά έρχονται να προστεθούν στις αυξήσεις διεθνών τιµών
που είχαν γίνει για λόγους πανδηµίας και καθώς η πανδηµία υποχωρούσε και τα φαινόµενα υποχωρούσαν, µπορούσε κάποιος να
θεωρήσει ότι θα αποχωρήσουν και αυτές. Ο πόλεµος συνδυάζεται µε την πανδηµία µε εξαιρετικά αρνητικό τρόπο.
Τι συµβαίνει όταν αυξάνονται οι διεθνείς τιµές σε προϊόντα που
κατά κύριο λόγο δεν παράγεις; Δεν παράγουµε καθόλου φυσικό
αέριο, σχεδόν καθόλου πετρέλαιο, καθώς και σε κάποια δηµητριακά όπως είναι το σιτάρι, πάλι η παραγωγή µας είναι µικρή.
Αυτό που συµβαίνει είναι ότι η χώρα γίνεται φτωχότερη και όλοι
όσοι καταναλώνουν αυτά τα προϊόντα εκ των πραγµάτων πληρώνουν περισσότερα για να καταναλώσουν αυτά που κατανάλωναν στο παρελθόν. Παθαίνουµε µια ζηµιά, αυτή είναι η πραγµατικότητα. Και η ζηµιά αυτή θα έχει και επίπτωση στο ΑΕΠ συγκεκριµένη. Θα παραµείνουµε σε ανάπτυξη, αλλά θα έχει επίπτωση
στο ΑΕΠ. Το πόσο θα εξαρτηθεί από τη διάρκεια του πολέµου.
Επίσης, θα έχει επίπτωση σε κάποιες περιπτώσεις και στα φορολογικά έσοδα που θα είχαµε χωρίς αυτή την εξέλιξη.
Για να σας δώσω ένα παράδειγµα, στο πρώτο δίµηνο παρά την
αύξηση των τιµών των καυσίµων είχαµε λιγότερα έσοδα από φόρους καυσίµων, διότι η αύξηση στον ΦΠΑ αντισταθµίστηκε και
µε το παραπάνω από τη µείωση στον ειδικό φόρο κατανάλωσης.
Αυτή την καινούργια πραγµατικότητα µπορεί το κράτος σε κάποιο βαθµό, δηλαδή ο µελλοντικός φορολογούµενος, να έρθει
να βοηθήσει, όχι όµως στο βαθµό που να θέτει σε κίνδυνο τη δηµοσιονοµική σταθερότητα, διότι έχουµε δει όλοι πολύ καλά τι
συµβαίνει όταν µπαίνουµε σε µια τέτοια περιπέτεια. Και ερχόµαστε να καλύψουµε αυτές τις ανάγκες, µετά από δύο χρόνια πανδηµίας και ένα πολύ µεγάλο δηµοσιονοµικό κόστος τόσο σε
απώλεια εσόδων λόγω της ύφεσης όσο και σε ενισχύσεις. Εµείς
πήραµε ένα σηµαντικό πακέτο µέτρων τόσο σε ό,τι αφορά στις
τιµές του ηλεκτρικού ρεύµατος που ξεκινήσαµε από τον Σεπτέµβριο, θυµίζω, να παρεµβαίνουµε και συνεχίζουµε να παρεµβαίνουµε όσο και στα υπόλοιπα, µε ένα πρώτο κόστος το οποίο ήταν
πολύ σηµαντικό. Συνολικά έχουµε ξεπεράσει, µαζί και µε τις επιδοτήσεις της ενέργειας, τα 3,5 δισεκατοµµύρια ευρώ, µέχρι σήµερα. Αυτά που έχουµε ανακοινώσει είναι αυτά που έχουµε
υλοποιήσει.
Θα συνεχίσουµε να βοηθούµε. Η βοήθειά µας, όµως, θα είναι
πεπερασµένη, µε δεδοµένο ότι πρώτον, ο πόλεµος µας κάνει όλη
την Ευρώπη φτωχότερη και δεύτερον, δεν έχουµε ακόµη ορατό-
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τητα για το πότε θα λήξει αυτή η περιπέτεια.
Σε ό,τι αφορά τώρα στην ειδικότερη κριτική για το αν τα µέτρα
µας είναι καλά σχεδιασµένα ή όχι, θα σας πω το εξής: αυτό που
ονοµάζετε εσείς αποσπασµατικά, εµείς το λέµε στοχευµένα. Οι
οριζόντιες παρεµβάσεις, τύπου οριζόντια µείωση του ειδικού
φόρου στα καύσιµα, έχουν τεράστιο δηµοσιονοµικό κόστος και
στο τέλος αυτοί που έχουν περισσότερο ανάγκη, έχουν το µικρότερο όφελος. Είναι τελείως διαφορετικό να πηγαίνεις σε ένα ευάλωτο νοικοκυριό, ένα νοικοκυριό που έχει χαµηλοσυνταξιούχους
και να δίνεις 200 ευρώ και τελείως διαφορετικό να του πεις «µειώθηκε ο φόρος από τα καύσιµα». Κάντε µου τη χάρη να κάνετε
συγκεκριµένους λογαριασµούς. Τι σηµαίνει για το κάθε νοικοκυριό το κάθε µέτρο. Διότι στο τέλος της ηµέρας, µας ακούν οι πολίτες, είναι προφανές ότι όταν πιέζονται ό,τι παραπάνω και να
κάνουµε το θεωρούν θετικό.
Όµως, µε τα πεπερασµένα χρήµατα που έχουµε δηµοσιονοµικά, πρέπει για να τους βοηθήσουµε, να στοχεύσουµε όσο πιο
προσεκτικά γίνεται. Και αυτός είναι ο χαρακτήρας των µέτρων
που έχουµε πάρει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ευχαριστούµε πολύ,
κύριε Υπουργέ.
Ορίστε, κύριε Κεγκέρογλου, έχετε τον λόγο κι εσείς για τρία
λεπτά.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, στην Ευρώπη δεν καταφέρατε να πετύχετε,
παρά τις αναφορές στα ανακοινωθέντα, καµµία ουσιαστική απόφαση για την Ελλάδα. Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι για την
ενέργεια Ισπανία και Πορτογαλία πήραν το δικαίωµα να είναι αυτεξουσίες, σε σχέση µε το σύστηµα τιµολόγησης. Δεν το είχατε
κάνει το 2020 να πάρετε παράταση - µεταβατικό διάστηµα για
τους ρύπους -αυτό που υπέγραψε ο ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Σταθάκης, το
χρηµατιστήριο ρύπων- ούτε προχθές, όµως εσείς, ως Κυβέρνηση
πλέον τόσου διαστήµατος, δεν πήρατε κάτι από τη σύνοδο.
Αποτυγχάνετε, λοιπόν, έξω. Μην αποτυγχάνετε και µέσα. Και
βέβαια η θεωρία που αναπτύξατε περί οριζόντιων µέτρων, ακριβώς το αντίθετο λέει, εάν σας πω ότι είναι στοχευµένο µέτρο η
µείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο, το οποίο
επηρεάζει το κόστος λειτουργίας όλων των επιχειρήσεων, το κόστος παραγωγής άρα και το κόστος ζωής. Και σε αυτόν που θα
δώσετε τα 20 ευρώ, τα 10 ευρώ τον µήνα, για να ανακουφιστούν
και να ψωνίσουν τα ακριβά προϊόντα, βεβαίως και θα µπορούσατε να ανακόψετε αυτή την ακρίβεια µέσω του ειδικού φόρου
στα καύσιµα, στο πετρέλαιο συγκεκριµένα, και βεβαίως στο ηλεκτρικό.
Βεβαίως και είναι στοχευµένο µέτρο. Μην κάνετε παραποίηση
της έννοιας «στοχευµένο µέτρο» και µην αρνείστε ότι εδώ έχουµε
και µια ιδεολογικοπολιτική διαφορά, σε σχέση µε το ποιο είναι
δίκαιο φορολογικό σύστηµα, ότι έχουµε πρόβληµα δοµικό σε
σχέση µε το φορολογικό σύστηµα.
Το 2014 η αναλογία έµµεσων - άµεσων φόρων πόσο ήταν,
κύριε Σκυλακάκη; Ήταν 1,15. Πόσο βαίνει τώρα; Ο ΣΥΡΙΖΑ παρέδωσε την αναλογία έµµεσων - άµεσων φόρων 1,45 και τώρα
µε τις δικές της παρεµβάσεις βαίνει στο 1,55 - 1,60.
Υπάρχει τεράστιο ζήτηµα µε αυτή την αδικία. Θα πρέπει να µειωθούν γενικότερα οι ειδικοί φόροι κατανάλωσης, βεβαίως και οι
άδικοι φόροι υπερφορολόγησης, όπου έχουν µπει, και οι άµεσοι.
Όµως, µη µου λέτε τώρα ότι δεν είναι στοχευµένο µέτρο η µείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιµα και δη στο
πετρέλαιο που είναι βασικός παράγοντας για τη διαµόρφωση του
κόστους παραγωγής, του κόστους λειτουργίας και του κόστους
επιβίωσης µιας οικογένειας.
Πρέπει να έχει πετρελαιοκίνητο αυτοκίνητο η φτωχή οικογένεια; Ο φούρνος δεν χρησιµοποιεί πετρέλαιο; Δε χρησιµοποιεί
πετρέλαιο ο παραγωγός στο προϊόν; Δε χρησιµοποιεί πετρέλαιο
η επιχείρηση; Να το πω δέκα φορές; Νοµίζω ότι τα ξέρετε πάρα
πολύ καλά, απλώς οι ερωτήσεις - απαντήσεις στο non paper δεν
αρκούν.
Κύριε Υπουργέ, δυστυχώς, τα non paper, αυτά που φτιάχνετε
εκεί στα Υπουργεία, για να υπάρχει επικοινωνία των θέσεων και
των προτάσεων δεν αρκούν, γιατί η πραγµατικότητα είναι πολύ
σκληρή µε αυτή την ακρίβεια που σαρώνει όλες τις οικογένειες,
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που σαρώνει όλο τον κόσµο.
Και βέβαια έχουµε και έχετε παραδεχτεί ότι µέρος µόνο οφείλεται έξω. Το έχετε παραδεχτεί. Τα εξωγενή αίτια είναι άλλο
πράγµα και άλλο πράγµα είναι ο καλπασµός. Εδώ έχουµε καλπασµό και επέκταση παντού, δυστυχώς.
Γι’ αυτό θα σας παρακαλούσα να εξετάσετε πράγµατι µε τα
µαθηµατικά µοντέλα που χρησιµοποιούνται στη σύγχρονη οικονοµία, για να δείτε πώς ακριβώς πρέπει, µέσα από τη µείωση των
συντελεστών που επηρεάζουν το κόστος για τα πάντα, να έχουµε
την αντιµετώπιση της διαφαινόµενης ύφεσης, που η διαφαινόµενη ύφεση και ο στασιµοπληθωρισµός θα οδηγήσει σε µεγαλύτερο πρόβληµα που δεν θα αντιµετωπίζεται µετά, όσο χρήµα και
να ρίξεις στην αγορά.
Στοχευµένα µέτρα, λοιπόν, δεν είναι τα οριζόντια που παίρνετε, δηλαδή, να δώσουµε σε όλους τους φτωχούς και λύσαµε
το πρόβληµα. Στοχευµένα µέτρα είναι αυτά που παρεµβαίνουν
στο πρόβληµα και εκεί σας θέλω να κοπιάσετε, να µελετήσετε
και να πάρετε αποφάσεις.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κι εµείς, κύριε Κεγκέρογλου.
Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε τρία λεπτά για τη δευτερολογία
σας.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Πρώτον, να πω ότι δεν θα έχουµε ύφεση, θα έχουµε ανάπτυξη.
Λίγο χαµηλότερη, αλλά ανάπτυξη, µε εξαίρεση το να έχουµε µια
πολύ χειρότερη εικόνα στην υπόθεση του πολέµου απ’ ό,τι σήµερα.
Είναι πολύ καλό παράδειγµα αυτό που λέει ο αξιότιµος συνάδελφος για το πετρέλαιο, ώστε να εξηγήσω τι είναι στοχευµένο
και τι δεν είναι. Όταν µειώνεις το κόστος στο πετρέλαιο -που κάνουµε µια µείωση 12 σεντς και µε τον ΦΠΑ 15 σεντς γι’ αυτούς
που είναι τελικοί καταναλωτές- αυτό πηγαίνει, πράγµατι, στο σύνολο της οικονοµίας και τελικά, ωφεληµένοι είναι όλοι, τα δέκα
εκατοµµύρια. Αν, λοιπόν, πούµε ότι δίνουµε 100 εκατοµµύρια για
αυτή τη µείωση, θα ωφεληθούν όλοι από αυτή τη µείωση στον
βαθµό που θα περάσει όλη στον τελικό καταναλωτή, αφού περάσει από όλες τις επιχειρήσεις -και κάποιες επιχειρήσεις µπορεί
να µην το µεταφέρουν, κάποιες να το µεταφέρουν. Από τα 100
εκατοµµύρια ευρώ που θα βάλουµε, θα ωφεληθούν, λοιπόν, τα
δέκα εκατοµµύρια ανθρώπων που είναι στην Ελλάδα, γιατί όλοι
καταναλώνουν. Πόσο θα ωφεληθούν τα τρία εκατοµµύρια ευάλωτοι; Ανάλογα µε το πόσο καταναλώνουν. Εάν καταναλώνουν
πολύ, θα ωφεληθούν πολύ. Εάν καταναλώνουν λιγότερο, θα
ωφεληθούν λιγότερο.
Εάν τα ίδια 100 εκατοµµύρια τα πας µόνο στα τρία εκατοµµύρια ευάλωτους, πόσο θα ωφεληθούν αυτοί; Πολύ περισσότερο.
Αυτή είναι η διαφορά του στοχευµένου µέτρου. Δεν είναι δυνατόν να πεις ότι θα απλώσω κάτι σε δέκα εκατοµµύρια και θα ωφεληθούν περισσότερο οι πιο ευάλωτοι. Εγώ αυτό δεν το αντιλαµβάνοµαι.
Και σηµειώνω ότι η πιθανότητα για τις επιχειρήσεις που πιέζονται να µην περάσουν νέα µείωση στον καταναλωτή είναι και
αυτή υπαρκτή. Αυτό, επίσης, πρέπει να το λαµβάνουµε υπ’ όψιν
µας, γιατί δεν είναι όλες οι επιχειρήσεις κερδοφόρες. Έχουµε
ένα κοµµάτι επιχειρήσεων που δεν είναι κερδοφόρες. Αυτές που
δεν είναι κερδοφόρες, πόσο θα περάσουν στον τελικό καταναλωτή; Θα περάσουν το 100% της µείωσης που θα κάνουµε εµείς
του φόρου; Όχι, κατά τη γνώµη µου, εάν είµαστε ρεαλιστές και
ξέρουµε σε ποια κατάσταση ζούµε.
Συνεπώς, δεν υπάρχουν εύκολες λύσεις. Και καταλαβαίνω ότι
για την αντιπολίτευση οι λύσεις -όποιος και να είναι στην αντιπολίτευση- είναι πάντα λίγο πιο εύκολες απ’ ό,τι για τις κυβερνήσεις. Εµείς θα συνεχίσουµε -ξαναλέω- να στοχεύουµε στους
λιγότερο ευάλωτους, γιατί µόνο αυτό έχει λογική.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κι εµείς ευχαριστούµε, κύριε Υπουργέ.
Παραµένετε στις θέσεις σας και οι δύο, γιατί είστε πρωταγωνιστές και στην επόµενη και τελευταία ερώτηση.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Είναι η πέµπτη µε αριθµό 2998/7-2-2022 ερώτηση του κύκλου
των αναφορών και ερωτήσεων του Βουλευτή Ηρακλείου του Κινήµατος Αλλαγής κ. Βασίλειου Κεγκέρογλου προς τον Υπουργό
Οικονοµικών, µε θέµα: «Πάγωµα των αναγκαστικών µέτρων και
διευκόλυνση κτηνοτρόφων και πτηνοτρόφων για την αποπληρωµή των δανείων της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος µε εγγύηση του δηµοσίου».
Κύριε Κεγκέρογλου, έχετε τον λόγο για δύο λεπτά.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Το πρόβληµα ξεκινά, βεβαίως, πριν κάποια χρόνια και φαίνεται
ότι τώρα προσπαθεί ο διαχειριστής της κρατικής ΑΤΕ να το λύσει
βιαίως.
Βεβαίως, τα πράγµατα έχουν χειροτερέψει για τους ανθρώπους. Σήµερα, υπάρχει πλήρης αδυναµία και στον αγροτικό
τοµέα και στην κτηνοτροφία και στην πτηνοτροφία.
Ένα θέµα που πρέπει να δείτε συνολικά, εκτός από την αντιµετώπιση των αυξήσεων σε αγροεφόδια, λιπάσµατα, ζωοτροφές,
είναι το θέµα του πώς ρυθµίζονται οφειλές, όχι που δηµιουργήθηκαν -όπως έχετε νοµοθετήσει- στη διάρκεια της πανδηµίας,
αλλά που θα πληρώνονταν από τα έσοδα της πανδηµίας, τα
οποία δεν υπήρξαν.
Είναι οφειλές, δηλαδή, προηγούµενων ετών που θα πληρώνονταν ενδεχοµένως µέσα στην πανδηµία ή και τώρα και δεν µπορούν να πληρωθούν. Άρα, πρέπει να δείτε στα χρέη προς το
δηµόσιο και γενικότερα προς τους φορείς µια χωρίς χρονικούς
περιορισµούς ρύθµιση στην οποία να εντάσσονται όλες οι οφειλές, ώστε εκεί να φαίνεται ποιος είναι κακοπληρωτής και ποιος
κακοπληρωτής και όχι όταν του απαγορεύεις να µπει στη ρύθµιση.
Αντίστοιχο είναι το πρόβληµα µε την κρατική ΑΤΕ, που σήµερα
µετά από πολλά χρόνια απαιτεί το σύνολο προστίµων, προσαυξήσεων, τόκων κανονικών, τόκων υπερηµερίας, να πληρωθούν,
δάνεια τα οποία είναι βεβαίως µε την εγγύηση του δηµοσίου και
που έχουν αρχίσει κατασχέσεις λογαριασµών -από τη διαχειρίστρια εταιρεία, από τον ειδικό εκκαθαριστή της ΑΤΕ- και πλειστηριασµοί. Πρέπει να πω ότι υπάρχει ένα σύνολο ενενήντα επτά
περίπου χιλιάδων δανείων που είναι σε αυτή την κατηγορία,
όµως, έχουµε περίπου πενήντα χιλιάδες οφειλέτες και θα πρέπει
να υπάρξει µια στοχευµένη βιώσιµη λύση, προκειµένου να λυθεί
το πρόβληµα.
Ποια είναι η βιώσιµη λύση στη συγκεκριµένη περίπτωση; Θα
την πω µε δυο λόγια, γιατί νοµίζω εκεί πρέπει να καταλήξουµε.
Μπορεί να µην µπορεί να γίνει αυτό σε άλλες περιπτώσεις, αλλά
όταν για λογαριασµό του δηµοσίου γίνεται µια ειδική εκκαθάριση, µια διαχείριση, θα πρέπει επιτέλους να δούµε πώς χωρίς
πανωτόκια, χωρίς πρόστιµα και προσαυξήσεις θα ρυθµίσουµε σε
ένα σηµαντικό αριθµό δόσεων τα ποσά αυτά, προκειµένου να τα
εισπράξει το ελληνικό δηµόσιο. Αυτό βεβαίως δεν µπορεί να το
κάνει ο ειδικός εκκαθαριστής. Πρέπει να διευκολυνθεί από τη
βελτίωση του θεσµικού πλαισίου για να µπορέσει να το κάνει.
Είναι ένα θέµα, κύριε Υπουργέ, πρέπει να το δείτε. Δεν φταίει
ούτε η Γερµανία, ούτε η Αµερική, ούτε η Ρωσία στη συγκεκριµένη περίπτωση, ούτε ο πόλεµος δηλαδή και η εισβολή της Ρωσίας. Είναι δικό µας θέµα, µπορούµε και πρέπει να το λύσουµε,
για να µην οδηγηθούν αγροτική οικονοµία, γη και οι ίδιοι οι αγρότες σε πλήρες αδιέξοδο.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Και εµείς ευχαριστούµε.
Θα απαντήσει ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών κ. Θεόδωρος Σκυλακάκης.
Κύριε Σκυλακάκη, έχετε τρία λεπτά.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Εγώ να πω κάτι πολύ απλό. Τα δάνεια αυτά, τα οποία
είχαν δοθεί, ήταν δάνεια. Η έννοια του δανείου είναι ότι πρέπει
κάποια στιγµή να το αποπληρώσεις. Ο λόγος για τον οποίον κάνουµε τη συζήτηση τώρα είναι ότι αυτά τα δάνεια δεν αποπληρώθηκαν όταν έπρεπε.
Για όλες αυτές τις περιπτώσεις έχει ψηφίσει η Κυβέρνηση ένα
καινούργιο θεσµικό πλαίσιο που έχει ένα βασικό χαρακτηριστικό,
ότι δεν κάνει οριζόντιες ρυθµίσεις. Γιατί δεν κάνει οριζόντιες ρυθ-
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µίσεις; Γιατί κάθε δάνειο και η δυνατότητα αποπληρωµής του
πρέπει να εξετάζεται συγκεκριµένα µε βάση το τι ισχύει για τον
συγκεκριµένο δανειολήπτη. Έχει δυνατότητα αποπληρωµής του
δανείου ή δεν έχει; Άλλοι µπορεί να έχουν, άλλοι µπορεί να µην
έχουν. Γι’ αυτό υπάρχει αυτό το καινούργιο πλαίσιο που έχουµε
θεσπίσει, το οποίο είναι ευνοϊκό, µερικές φορές αρκετά ευνοϊκό
για τους δανειολήπτες που έχουν αφήσει οφειλές απλήρωτες,
αλλά απαιτείται η εξειδικευµένη και εξατοµικευµένη αξιολόγηση.
Αυτό είναι βασική κυβερνητική πολιτική και υποχρέωση θεσµική
από πλευράς όσων είχαν συµφωνηθεί µε τους θεσµούς και από
αυτό δεν µπορούµε να φύγουµε κάνοντας καινούργιες γενικές
ρυθµίσεις.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ευχαριστούµε.
Κύριε Κεγκέρογλου, έχετε τον λόγο για τρία λεπτά.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Δεν είναι έτσι τα πράγµατα,
κύριε Υπουργέ. Δεν πρόκειται εδώ γενικά περί δανείων. Είναι τα
δάνεια που δόθηκαν το 2006 και 2008 από την κυβέρνηση Καραµανλή, µε εγγύηση του ελληνικού δηµοσίου λόγω της γρίπης των
πτηνών και της µείωσης του εισοδήµατος πτηνοτρόφων και κτηνοτρόφων. Συγκεκριµένες αποφάσεις διέπουν αυτό το σύστηµα
εν όψει αποζηµιώσεων που θα λάµβαναν για το χαµένο τους εισόδηµα µε αξιοποίηση ευρωπαϊκών πόρων. Αυτό ήταν το πλαίσιο. Οι αποζηµιώσεις δεν ήρθαν ποτέ, ούτε από την Ευρωπαϊκή
Ένωση, ούτε από την ελληνική πολιτεία και έµειναν τα δάνεια µε
την εγγύηση του δηµοσίου για να καλύψουν την απώλεια του εισοδήµατος. Δεν είναι έτσι εποµένως τα πράγµατα όπως τα λέτε.
Εσείς οριζοντιοποιήσατε το θέµα πάλι. Το βάλατε σε ένα τσουβάλι. Ενώ είναι διαφορετικό.
ΑΤΕ: γιατί δεν δόθηκε αυτό όλο το σύνολο στον ιδιώτη; Επειδή
δεν το ήθελε µόνο; Λέτε; Το 2012; Για ψάξτε λίγο. Δεν δόθηκε
γιατί είχε ενυπόθηκο το µεγαλύτερο µέρος της αγροτικής γης
της πατρίδας µας, κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, πτηνοτροφικές εγκαταστάσεις. Γι’ αυτό δεν δόθηκε. Με τη διαχείριση από
την πλευρά του κράτους θα είχαµε µια δίκαιη αντιµετώπιση. Και
βεβαίως και το θέµα που έχει να κάνει µε την εγγύηση. Γιατί είχαν
δοθεί µε την εγγύηση του ελληνικού δηµοσίου. Άρα, λοιπόν,
τώρα δεν είναι ίδιο µε όλες τις περιπτώσεις. Βεβαίως και ανάλογα µε τις δυνατότητές του ο καθένας θα ενταχθεί στη ρύθµιση
και αν έχει τη δυνατότητα να πληρώσει σε πολύ λιγότερες δόσεις
θα πληρώσει λιγότερους τόκους της ρύθµισης ή οτιδήποτε άλλο.
Αλλά πρέπει να γίνει µια παρέµβαση. Να πούµε: «έγιναν όλα αυτά
που έγιναν, δεν ήταν συνεπής η ελληνική πολιτεία απέναντι
στους ανθρώπους που τους έταξε αποζηµιώσεις από την Ευρώπη. «Πάρτε τώρα τα δάνεια», είπε τότε η κυβέρνηση. «Με την
εγγύηση του ελληνικού δηµοσίου είναι άλλωστε» και όταν έρθει
η ενίσχυση από την Ευρώπη θα υπάρξει συµψηφισµός». Αυτό
δεν έγινε. Σήµερα, λοιπόν, χρειάζεται κατά τη γνώµη µου µια
τίµια συµπεριφορά από την πλευρά της πολιτείας. Δεν υπάρχει
στο συγκεκριµένο θέµα. Και µια δίκαιη ταυτόχρονα λύση. Δίκαιη
λύση είναι ασφαλώς ότι πρέπει να πληρωθούν, να αποπληρωθούν. Αλλά δεν θα αποπληρωθούν ούτε µε τα λογιστικά πανωτόκια που βάζει ο καθένας που κάθεται µε τη µαυροµύτα και
γράφει, ούτε µε τα πρόστιµα και τις προσαυξήσεις.
Σας καλούµε, λοιπόν, να δείτε πως νοµοθετικά θα διευκολύνετε την αποπληρωµή, παραδείγµατος χάριν, σε ένα πλαίσιο εκατόν ογδόντα δόσεων. Είναι πάρα πολύ σηµαντικό. Σ’ αυτό, µε
τους ανάλογους κανόνες που θα βάλετε και τις ρήτρες, θα ενταχθεί ανάλογα µε τις δυνατότητές του ο καθένας. Άλλος θα ενταχθεί σε πενήντα δόσεις, άλλος σε εκατό, άλλος σε εκατόν
είκοσι, άλλος σε εκατόν ογδόντα. Αλλά δώστε το. Μην έχουµε
εκεί τους τηλεφωνητές. Διότι εδώ οι τηλεφωνητές κάνουν τη
δουλειά αυτή µε τα funds. Αλλιώς έχει καταντήσει αυτή η δουλειά. Διαφορετικά ξεκίνησε. Να παραµείνει στο κράτος και µε µια
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

10967

έντιµη διαχείριση και εκκαθάριση να λυθεί το πρόβληµα και διαφορετικά έχει καταλήξει. Πιο εύκολα βρίσκεις τώρα συνεννόηση
µε άλλες τράπεζες και ιδιώτες παρά µε την κρατική ΑΤΕ. Δεν
είναι δυνατόν.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κι εµείς ευχαριστούµε.
Ορίστε, κύριε Υπουργέ. Έχετε τρία λεπτά για τη δευτερολογία
σας.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών):Δεν θα πω κάτι πολύ διαφορετικό διότι και η τέως κρατική ΑΤΕ δεν ξεφεύγει από το πλαίσιο το οποίο έχουµε για τη
διαχείριση του ιδιωτικού χρέους. Και εάν δεν µπορεί να τα βρει
ο οφειλέτης µε τον εκκαθαριστή, ξαναλέω ότι έχουµε ένα πολύ
καλά σχεδιασµένο σύστηµα για να µπορέσει να έχει και δόσεις
και όλα τα υπόλοιπα τα οποία περιγράψατε, αλλά -ξαναλέωµέσα από το υφιστάµενο πλαίσιο του νόµου για τη διαχείριση του
ιδιωτικού χρέους.
Δεν µπορούµε για κάθε κατηγορία -όσο και να καταλαβαίνω
ότι ο καθένας είναι µια ειδικότερη κατηγορία- να φτιάχνουµε καινούργιο πλαίσιο. Αυτός είναι ένας τρόπος µε τον οποίο λειτούργησε η ελληνική πολιτεία επί δεκαετίες. Όλοι ξέρετε έχουν τα
δίκια τους, γιατί όλοι σε κάποια ειδική κατηγορία, τελικά, εντάσσονται, αλλά αν πρόκειται να έχουµε ισονοµία, πρέπει -άσχετα
από την ειδική κατηγορία στην οποία εντάσσονται- οι υποχρεώσεις να µπαίνουν σε ένα κοινό πλαίσιο, που να αφορά οποιονδήποτε οφειλέτη.
Σε ό,τι αφορά τώρα το γεγονός ότι η εγγύηση ήταν -ας πούµεµια υποσχετική για µελλοντικές αποζηµιώσεις, έχω να πω ότι η
εγγύηση είναι εγγύηση. Αυτόν τον χαρακτήρα έχει και επειδή
χρησιµοποιήθηκε στο παρελθόν µε τρόπους που λίγο πολύ τους
υπονοήσατε, γενικώς -και επειδή έχω και την ευθύνη για τις εγγυήσεις- αποφεύγουµε να δίνουµε εγγυήσεις για δάνεια. Διότι
υπήρχε αυτή η παρεξήγηση ότι όταν παίρνεις µία εγγύηση είναι
κάπως µια υπόσχεση ότι θα έρθει το δηµόσιο και θα στα πληρώσει στο µέλλον. Δεν είναι αυτός ο χαρακτήρας των εγγυήσεων.
Δεν γράφουν αυτά οι συµβάσεις που όλοι υπέγραψαν -κι έχουµε
πάρα πολλές εγγυήσεις τέτοιες- και γενικότερα επειδή υπήρχε
αυτό το θέµα των εγγυήσεων, εκεί που οι εγγυήσεις κατέπεσαν
και καταπίπτουν -και θα έχουµε στα επόµενα χρόνια πολλούς
που έχουν κατάπτωση εγγυήσεων- παρενέβηµεν και εδώ και ενάµιση χρόνο έχουµε θεσµοθετήσει ότι όταν καταπίπτει η εγγύηση
και περνάει το όφελος στο δηµόσιο, µπορούν, ανεξαρτήτως του
πότε θα συµβεί αυτό, να πάνε αυτές οι υποχρεώσεις στη ρύθµιση
των εκατόν είκοσι δόσεων. Αυτό αφορά τις εγγυήσεις που έχουν
καταπέσει για δάνεια που πήραν από τις τράπεζες οι δανειολήπτες και οι υποχρεώσεις τους αναβιώνουν στο δηµόσιο, οπότε
εκεί υπάρχει η δυνατότητα µιας ρύθµισης που, στην ουσία, µπορεί να κρατά µέχρι και δέκα χρόνια.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κι εµείς ευχαριστούµε. Καλή συνέχεια και στους δύο.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ολοκληρώθηκε η συζήτηση των
επίκαιρων ερωτήσεων.
Δέχεστε στο σηµείο αυτό να λύσουµε τη συνεδρίαση;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Με τη συναίνεση του
Σώµατος και ώρα 19.03’ λύεται η συνεδρίαση για την προσεχή
Τετάρτη 30 Μαρτίου 2022 και ώρα 9.00’, µε αντικείµενο εργασιών
του Σώµατος: α) κοινοβουλευτικό έλεγχο, συζήτηση επικαίρων
ερωτήσεων και β) νοµοθετική εργασία, σύµφωνα µε την ηµερήσια διάταξη που έχει διανεµηθεί.
ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ

