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ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΛΔ’
Δευτέρα 6 Ιουνίου 2022
ΘΕΜΑΤΑ
Α. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
1. Επί διαδικαστικού θέµατος, σελ. 14363, 14365, 14367,
14370, 14371, 14373, 14374, 14375, 14378, 14379, 14381,
14383, 14384, 14385, 14386, 14390, 14393
Β. ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
1. Συζήτηση επικαίρων ερωτήσεων:
α) Προς τον Υπουργό Υγείας, µε θέµα: «Τα προβλήµατα
στα χειρουργεία και το αναισθησιολογικό του Πανεπιστηµιακού Νοσοκοµείου Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ)», σελ. 14363
β) Προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας µε
θέµα: «Διετής παράταση για προέγκριση οικοδοµικής άδειας
σε οικόπεδα µικρότερα των τεσσάρων στρεµµάτων εκτός
σχεδίου», σελ. 14365
γ) Προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, µε θέµα: «Η έλλειψη εργατών γης εντείνει τα αδιέξοδα
των αγροτών», σελ. 14367
δ) Προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, µε θέµα: «
Έκρηξη αστυνοµικής βίας στο ΑΠΘ και δολοφονική επίθεση
σε φοιτητή», σελ. 14369
ε) Προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων
µε θέµα: «Αποζηµιώσεις ελαιοπαραγωγών Χαλκιδικής λόγω
παγετού», σελ. 14371
στ) Προς την Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού, µε
θέµα: «Την προστασία της περιοχής του Τουριστικού Περιπτέρου στη θέση Κάστρο στην πόλη της Λευκάδας», σελ.
14372
ζ) Προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας:
i. µε θέµα: «Να δοθεί τέλος στις απειλές διακοπής ρεύµατος και να δοθεί λύση στο πρόβληµα εξόφλησης των υπέρογκων λογαριασµών που καταφτάνουν στις σχολικές
µονάδες του Πειραιά», σελ. 14374
ii. µε θέµα: «Ανάλγητη συµπεριφορά σε πολίτες του Χαϊδαρίου από εταιρείες παροχής ηλεκτρικού ρεύµατος», σελ.
14375
iii. µε θέµα: «Εγκατάσταση υγροποιηµένου φυσικού αερίου
στην είσοδο του λιµανιού στο Βόλο», σελ. 14377
iv. µε θέµα: «Προκλητική αύξηση των αµοιβών της διοίκησης της ΔΕΗ εν µέσω ακραίων αυξήσεων των λογαριασµών
ρεύµατος», σελ. 14381
v. µε θέµα: «Ελληνικά όπλα και πυροµαχικά στην Ουκρανία», σελ. 14384
vi. µε θέµα: «Συγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα για τα Δικαστικά Μέγαρα Κρήτης», σελ. 14387
vii. µε θέµα: «Τουλάχιστον 6µηνη παράταση της προθεσµίας υποβολής αντιρρήσεων κατά των δασικών χαρτών
αλλά και για την υποβολή δηλώσεων κτηµατογράφησης στην
Κρήτη», σελ. 14391
viii. µε θέµα: «Στοιχεία για τους ωφελούµενους του Ταµείου Επανασυνδέσεων». , σελ. 14378
η) Προς τον Υπουργό Υποδοµών και Μεταφορών:
i. µε θέµα: «Να καθοριστεί ποσοστό ενιαίας προσαύξησης
(π.χ. +50%) στο τιµολόγιο του 2011 για να καλύπτεται το κόστος επισκευής, αποκατάστασης ή ανέγερσης νέων κτηρίων,
µετά τις καταστροφές και τους σεισµούς», σελ. 14388
ii. µε θέµα: « Άµεσες ενέργειες για την ασφαλή αποκατάσταση και βελτίωση του δρόµου Ηράκλειο-Μεσαρά καθώς
και την κατασκευή του εκκρεµούς τµήµατος πριν την Αγία

Βαρβάρα», σελ. 14389
Γ. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
1. Κατάθεση Εκθέσεως Διαρκούς Επιτροπής:
Η Διαρκής Επιτροπή Δηµόσιας Διοίκησης, Δηµόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης καταθέτει την έκθεσή της στο σχέδιο
νόµου του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου: «Κύρωση Κώδικα Νοµοθεσίας για την υποδοχή, τη διεθνή προστασία πολιτών τρίτων χωρών και ανιθαγενών και την
προσωρινή προστασία σε περίπτωση µαζικής εισροής εκτοπισθέντων αλλοδαπών». , σελ. 14363
2. Κατάθεση σχεδίου νόµου :
Οι Υπουργοί Οικονοµικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων,
Εθνικής Άµυνας, Παιδείας και Θρησκευµάτων, Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Προστασίας του Πολίτη, Πολιτισµού και Αθλητισµού, Δικαιοσύνης, Εσωτερικών, Υποδοµών και Μεταφορών, Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίµων και οι Υπουργοί Επικρατείας, καθώς
και οι Αναπληρωτές Υπουργοί Οικονοµικών, Εξωτερικών και
Εσωτερικών κατέθεσαν στις 3-6-2022 σχέδιο νόµου: «Αναµόρφωση του θεσµικού πλαισίου λειτουργίας του Ταµείου
Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας και του Συνεγγυητικού
Κεφαλαίου Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών, εκσυγχρονισµός Οργανισµού Διαχείρισης Δηµοσίου Χρέους και
άλλες επείγουσες διατάξεις»., σελ. 14363
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΝΤΕΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Χ. ,
ΣΑΚΟΡΑΦΑ Σ. ,
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Αθήνα, σήµερα στις 6 Ιουνίου 2022, ηµέρα Δευτέρα και ώρα
15.01’ συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολοµέλεια για να συνεδριάσει υπό την προεδρία
της Η’ Αντιπροέδρου αυτής κ. ΣΟΦΙΑΣ ΣΑΚΟΡΑΦΑ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση.
Εισερχόµαστε στη συζήτηση των
ΕΠΙΚΑΙΡΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ
Με έγγραφό του ο Γενικός Γραµµατέας Νοµικών και Κοινοβουλευτικών Θεµάτων ενηµερώνει το Σώµα ότι οι επίκαιρες ερωτήσεις
που θα συζητηθούν είναι οι εξής: Η µε αριθµό 705/24-5-2022 επίκαιρη ερώτηση θα απαντηθεί από τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας
κ. Νικόλαο Παναγιωτόπουλο.
Οι µε αριθµούς 702/24-5-2022 και 715/30-5-2022 επίκαιρες ερωτήσεις, καθώς και οι µε αριθµούς 4700/14-4.-022, 4732/192/15-42022 και 4749/194/15-4-2022 ερωτήσεις κατ’ άρθρο 130
παράγραφος 5 του Κανονισµού της Βουλής θα απαντηθούν από
τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Κωνσταντίνο
Σκρέκα.
Η µε αριθµό 718/30-5-2022 επίκαιρη ερώτηση θα απαντηθεί από
την Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού κ. Μενδώνη.
Η µε αριθµό 720/30-5-2022 επίκαιρη ερώτηση θα απαντηθεί από
την Αναπληρώτρια Υπουργό Υγείας κ. Ασηµίνα Γκάγκα.
Η µε αριθµό 722/30-5-2022 επίκαιρη ερώτηση θα απαντηθεί από
τον Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κ. Τσακλόγλου.
Η µε αριθµό 704/24-5-2022 επίκαιρη ερώτηση θα απαντηθεί από
τον Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Ταγαρά.
Η µε αριθµό 721/30-5.-022 επίκαιρη ερώτηση θα απαντηθεί από
τον Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Αµυρά.
Η µε αριθµό 717/30-5-2022 επίκαιρη ερώτηση θα απαντηθεί από
τον Υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη κ. Οικονόµου.
Η µε αριθµό 710/29-5-2022 επίκαιρη ερώτηση και οι µε αριθµούς 3768/9-3-2022 και 4862/19-4-2022 ερωτήσεις κατ’ άρθρο 130
παράγραφος 5 του Κανονισµού της Βουλής θα απαντηθούν από
τον Υφυπουργό Υποδοµών και Μεταφορών κ. Καραγιάννη.
Η µε αριθµό 706/24-5-2022 επίκαιρη ερώτηση θα απαντηθεί από
τον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων κ. Στύλιο.
Τέλος, η µε αριθµό 2.174/19-4-2022 αναφορά κατ’ άρθρο 130
παράγραφος 5 του Κανονισµού της Βουλής που απευθύνεται στην
Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων κ. Κεραµέως δεν θα απαντηθεί λόγω αναρµοδιότητας.
Πριν ξεκινήσουµε τη συζήτηση, θα ήθελα να κάνω κάποιες ανακοινώσεις προς το Σώµα.

Η Διαρκής Επιτροπή Δηµόσιας Διοίκησης, Δηµόσιας Τάξης και
Δικαιοσύνης καταθέτει την έκθεσή της στο σχέδιο νόµου του
Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου: «Κύρωση Κώδικα Νοµοθεσίας για την υποδοχή, τη διεθνή προστασία πολιτών τρίτων
χωρών και ανιθαγενών και την προσωρινή προστασία σε περίπτωση µαζικής εισροής εκτοπισθέντων αλλοδαπών».
Επίσης, οι Υπουργοί Οικονοµικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων,
Εθνικής Άµυνας, Παιδείας και Θρησκευµάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Προστασίας
του Πολίτη, Πολιτισµού και Αθλητισµού, Δικαιοσύνης, Εσωτερικών, Υποδοµών και Μεταφορών, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και οι Υπουργοί Επικρατείας, καθώς και οι Αναπληρωτές
Υπουργοί Οικονοµικών, Εξωτερικών και Εσωτερικών κατέθεσαν
στις 3-6-2022 σχέδιο νόµου: «Αναµόρφωση του θεσµικού πλαισίου λειτουργίας του Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας
και του Συνεγγυητικού Κεφαλαίου Εξασφάλισης Επενδυτικών
Υπηρεσιών, εκσυγχρονισµός Οργανισµού Διαχείρισης Δηµοσίου
Χρέους και άλλες επείγουσες διατάξεις».
Παραπέµπεται στην αρµόδια Διαρκή Επιτροπή.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ξεκινούµε µε τη συζήτηση της
τρίτης µε αριθµό 720/30-5-2022 επίκαιρης ερώτησης δεύτερου
κύκλου του Βουλευτή Ηρακλείου του Κοµµουνιστικού Κόµµατος
Ελλάδας κ. Εµµανουήλ Συντυχάκη προς τον Υπουργό Υγείας, µε
θέµα: «Τα προβλήµατα στα χειρουργεία και το αναισθησιολογικό
του Πανεπιστηµιακού Νοσοκοµείου Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ)».
Θα απαντήσει η Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας κ. Ασηµίνα
Γκάγκα.
Ορίστε, κύριε συνάδελφε, έχετε τον λόγο για δύο λεπτά.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρία Υπουργέ, η κατάσταση του αναισθησιολογικού και του
χειρουργείου που επικρατεί στο Πανεπιστηµιακό Γενικό Νοσοκοµείο Ηρακλείου είναι δραµατική και εγκυµονεί σοβαρούς κινδύνους για την υγεία του λαού. Και όλα αυτά εξαιτίας της
εµπορευµατοποίησης και της υποχρηµατοδότησης της υγείας.
Η υπολειτουργία των χειρουργείων και οι λίστες αναµονής δεν
προέκυψαν, βέβαια, τώρα. Υπήρχαν και πριν την πανδηµία λόγω
της χρόνιας υποστελέχωσης. Απλά, τα τελευταία δύο χρόνια η
κατάσταση έχει χειροτερέψει. Τα χειρουργικά τραπέζια έχουν
περιοριστεί και η λειτουργία τους είναι επισφαλής. Λειτουργούν
τα πέντε από τα επτά για να εξασφαλιστεί προσωπικό και υποδοµές για την περίθαλψη των περιστατικών COVID, µε αποτέλεσµα η λίστα αναµονής να έχει φτάσει τους πεντέµισι χιλιάδες
ασθενείς, µε ό,τι αυτό συνεπάγεται για την υγεία και τη ζωή τους.
Εξαιτίας αυτής της κατάστασης πολλοί αναγκάζονται να απευθυνθούν στην ιδιωτική υγεία. Η αίθουσα ανάνηψης έχει µετατρα-
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πεί για κάποιο χρονικό διάστηµα σε µονάδα εντατικής θεραπείας.
Νοσηλευτικό προσωπικό από το αναισθησιολογικό και το χειρουργείο είχε µεταφερθεί για την κάλυψη της µονάδας COVID
και άλλων κλινικών. Αναισθησιολόγοι υποχρεώθηκαν να κάνουν
εφηµερίες και στο Νοσοκοµείο Ρεθύµνου, ενώ κλίνες µονάδας
εντατικής θεραπείας δεσµεύτηκαν για τα COVID περιστατικά.
Το σωµατείο εργαζοµένων του νοσοκοµείου διεκδικεί εδώ και
καιρό την επαναφορά της πλήρους λειτουργίας των τακτικών χειρουργείων, χωρίς την υποβάθµιση άλλων λειτουργιών του νοσοκοµείου. Διεκδικεί, επίσης, την αύξηση των χειρουργικών
κρεβατιών µε την πρόσληψη όλου του αναγκαίου προσωπικού,
ώστε να αποσυµφορηθούν οι λίστες. Όµως, τόσο η διοίκηση,
όσο και η Κυβέρνηση, δεν ικανοποιούν αυτά τα αιτήµατα και αρκούνται σε µπαλώµατα επικίνδυνα για ασθενείς και υγειονοµικούς. Μοναδική επιδίωξη της Κυβέρνησης είναι να περιοριστούν
στο ελάχιστο οι δηµόσιες δαπάνες για τα νοσοκοµεία, ενισχύοντας την ιδιωτικοοικονοµική λειτουργία τους και τον ιδιωτικό
τοµέα υγείας.
Δεν έχει καµµία νοµική, αλλά κυρίως δεν έχει επιστηµονική
βάση, η απόφαση της διοίκησης µε τόσες ελλείψεις προσωπικού,
µε τους αναισθησιολόγος να µην επαρκούν για να καλύψουν
εννέα χειρουργικά κρεβάτια και ταυτόχρονα την αίθουσα ανάνηψης και τα λοιπά καθήκοντά τους, όπως είναι το ιατρείο πόνου,
ενδοσκοπικές επεµβάσεις και ούτω καθεξής. Ούτε το νοσηλευτικό προσωπικό του αναισθησιολογικού επαρκεί για να καλύψει
τις ανάγκες, αφού συνολικά είναι λιγότερο σε σχέση µε αυτό που
ήταν πριν την πανδηµία. Παρόµοια είναι η κατάσταση και µε το
υπόλοιπο προσωπικό του χειρουργείου. Μιλάµε για καθαριότητα,
για βοηθούς θαλάµου, για τραυµατιοφορείς, που καλούνται να
καλύψουν ταυτόχρονα αρκετές χειρουργικές αίθουσες. Ενδεικτικό των ελλείψεων είναι το γεγονός ότι σε κάθε έναν από τους
γιατρούς, τους νοσηλευτές, τις καθαρίστριες, οφείλονται δεκάδες µέρες αδειών και ρεπό, µε συνέπεια τη συσσωρευµένη κόπωσή τους.
Οι εργαζόµενοι διεκδικούν άµεσα να ανοίξουν όλα τα χειρουργεία µε την πρόσληψη του αναγκαίου µόνιµου προσωπικού µε
πλήρη και αποκλειστική απασχόληση -µιλάµε για ιατρικό, νοσηλευτικό και λοιπό υποστηρικτικό προσωπικό- προκειµένου να λειτουργήσουν όλα τα χειρουργικά τραπέζια µε ασφάλεια.
Καταθέτω, βέβαια, στα Πρακτικά και τη σχετική απόφαση της
γενικής συνέλευσης του προσωπικού αναισθησιολογικού και χειρουργείου, µε ηµεροµηνία 25 Μαΐου 2022.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Εµµανουήλ Συντυχάκης καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο
βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Σας ρωτάµε, λοιπόν, κυρία Υπουργέ, για όλα τα παραπάνω
πώς τοποθετείστε εσείς, δηλαδή η Κυβέρνηση.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Ευχαριστώ, κύριε συνάδελφε.
Ορίστε, κυρία Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΑΣΗΜΙΝΑ ΓΚΑΓΚΑ (Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας): Καλησπέρα και σας ευχαριστώ.
Είπατε στην αρχή ότι λειτουργούν πέντε από τα επτά, µετά είπατε το σωστό νούµερο που είναι εννέα χειρουργικά κρεβάτια,
τα οποία λειτουργούν και τα εννέα. Να σας πω πού είµαστε από
αναισθησιολόγους στο ΠΑΓΝΗ. Έχουµε δύο πανεπιστηµιακούς
αναισθησιολόγους και µέχρι την Πέµπτη είχαµε και δεκατρείς
ΕΣΥ, δηλαδή δεκαπέντε. Από την Πέµπτη, εποµένως, έχουµε δεκατέσσερις ΕΣΥ, δεκαέξι δηλαδή. Αν υπολογίσουµε ότι κατά
µέσο όρο λείπουν δύο γιατί έχουν ρεπό -και ας πω ότι ένας έχει
και άδεια- σίγουρα είναι δώδεκα άτοµα καθηµερινά.
Άρα µπορούν να λειτουργήσουν και οι εννέα αίθουσες -και λειτουργούν- και µπορούν να λειτουργήσουν και τα εξωτερικά ιατρεία πόνου και οποιαδήποτε άλλη λειτουργία. Δεν υπάρχει,
λοιπόν, κανένα απολύτως πρόβληµα.
Από άποψη δε χειρουργών διαφόρων ειδικοτήτων -ουρολόγων
και όλων των ειδικοτήτων- υπάρχουν αρκετοί γιατροί και το
ΠΑΓΝΗ φέτος έχει κάνει ήδη εκατό χειρουργεία, περισσότερα
από όσα έκανε πέρυσι και µε διαβεβαιώνουν ότι και µεσούσης
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της πανδηµίας τα χειρουργεία τους δεν µειώθηκαν.
Το προσωπικό είναι εκεί. Οι αναισθησιολόγοι είναι αρκετοί.
Πρόβληµα γενικά µε τους αναισθησιολόγους, ένδεια, υπάρχει
στην Ελλάδα, γιατί δεν έχουµε φροντίσει να κάνουµε αρκετούς
αναισθησιολόγους -κάνουµε τώρα, αλλά θέλει καιρό-, αλλά σίγουρα πρόβληµα αναισθησιολογικό το ΠΑΓΝΗ δεν έχει. Έχει αρκετό προσωπικό και µπορεί και λειτουργεί.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Και εγώ σας ευχαριστώ, κυρία Υπουργέ.
Κύριε Συντυχάκη, έχετε τον λόγο.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Κυρία Υπουργέ, η διοίκηση του
Πανεπιστηµιακού Νοσοκοµείου Ηρακλείου πιέζει για να λειτουργήσουν άµεσα και τα εννέα χειρουργικά κρεβάτια. Αυτό όµως
είναι µία κουβέντα. Εσείς υποθέτω το γνωρίζετε, καθώς ήσασταν
στα νοσοκοµεία. Ποιος όµως δεν το θέλει αυτό; Νοµίζω ότι το
θέλουν πριν απ’ όλα οι ίδιοι οι εργαζόµενοι. Το ζήτηµα είναι πώς
θα λειτουργήσουν χωρίς ενίσχυση του τµήµατος µε µόνιµο προσωπικό, διότι µε βάση το σκεπτικό της διοίκησης αυτό συνεπάγεται νέα περικοπή αδειών και ρεπό του εξαντληµένου
ανεπαρκούς αριθµητικά προσωπικού και περιορισµό βασικών
δραστηριοτήτων του αναισθησιολογικού τµήµατος. Είναι έτσι ή
δεν είναι; Εδώ πρέπει να υπάρξει απάντηση.
Το νοσηλευτικό προσωπικό για να καλύψει αυτές τις ανάγκες
δεν πρέπει να πάρει άδεια. Έξι νοσηλευτές αποχώρησαν για διάφορους λόγους, επίκειται άλλη µία παραίτηση λόγω συνταξιοδότησης, δύο ειδικευόµενες νοσηλεύτριες που ήρθαν τον Γενάρη
φεύγουν τέλος Ιουνίου, κάποιες συµβάσεις νοσηλευτών του χειρουργείου λήγουν στα τέλη του έτους και επιπλέον κατά διαστήµατα προκύπτουν και αναρρωτικές. Μόλις σήµερα έµαθα -για να
δείτε πόσο εµβαλωµατικές είναι οι λύσεις που δίνετε- ότι η µία
και µοναδική αναισθησιολόγος - εντατικολόγος για τα καρδιοχειρουργικά περιστατικά µετακινήθηκε σε άλλη µονάδα και δεν
υπάρχει άλλος αναισθησιολόγος για να µπορεί να ξυπνά τον
ασθενή. Βέβαια για να είµαι ακριβής να πω ότι το είχε ζητήσει η
ίδια. Δείχνει όµως αυτό τη λογική των µπαλωµάτων που εσείς κάνετε.
Συνολικά το νοσηλευτικό προσωπικό είναι λιγότερο από ότι
πριν την πανδηµία. Παρόµοια είναι η κατάσταση και µε το υπόλοιπο προσωπικό του χειρουργείου. Ενδεικτικό των ελλείψεων
είναι το γεγονός ότι σε καθέναν από τους γιατρούς, τους νοσηλευτές και τις καθαρίστριες οφείλονται δεκάδες µέρες αδειών
και ρεπό. Οι περισσότεροι δεν έχουν πάρει την άδεια του 2021,
σε κάποιους οφείλουν ηµέρες αδείας του 2020 και σχεδόν κανείς
δεν έχει πάρει την άδεια του 2022. Στις καθαρίστριες οφείλονται
περίπου εκατόν πενήντα ηµέρες άδειας και σαράντα ρεπό. Στους
νοσηλευτές αναισθησιολογικού τριακόσιες ηµέρες άδεια, εκατόν
σαράντα τέσσερις ρεπό µόνο για το 2021, χωρίς να υπολογίζονται του τρέχοντος έτους. Στους αναισθησιολόγους οι ηµέρες κανονικής άδειας για το 2021 και το 2022 που πρέπει να χορηγηθούν, είναι συνολικά πεντακόσιες δεκαεπτά ηµέρες. Πώς, λοιπόν, µε ποια λογική η διοίκηση του νοσοκοµείου ισχυρίζεται -και
εσείς το ίδιο- ότι το προσωπικό του χειρουργείου όλων των ειδικοτήτων είναι υπεραρκετό;
Μάλιστα η διοίκηση έφτασε στο σηµείο να πει σε καθαρίστρια
που είχε πει ότι έχει εξαντληθεί σωµατικά: «Εάν δεν αντέχετε, να
παραιτηθείτε». Μάλιστα σε µια προσπάθεια εκφοβισµού η διοίκηση είχε δώσει εντολή πριν λίγους µήνες να διενεργηθεί ΕΔΕ
εγκαλώντας τους αναισθησιολόγους για µη τήρηση του ωραρίου.
Επίσης, ένας ειδικευµένος αναισθησιολόγος που οφείλει να
είναι σε ετοιµότητα καθηµερινά για να υποστηρίξει την µηχανική
θροµβεκτοµή σε ασθενείς, που έχουν υποστεί οξύ ισχαιµικό εγκεφαλικό οι οποίοι, σηµειωτέον, παραπέµπονται όλοι στην Κρήτη
οποιαδήποτε ηµέρα της εβδοµάδας και µπορεί ταυτόχρονα να
είναι δεσµευµένος σε τακτικό χειρουργείο.
Ακόµα, για την ασφαλή χορήγηση αναισθησίας ο νόµος ορίζει
ότι η ηµερήσια παρουσία µέσα στο χειρουργείο δεν πρέπει να
ξεπερνά τις έξι ώρες και τις δεκαέξι ώρες για την εφηµερία. Εδώ
µπαίνει το πρωί και µπορεί να βγει την άλλη µέρα το µεσηµέρι,
την άλλη µέρα το απόγευµα. Τουλάχιστον τρεις θέσεις αναισθη-
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σιολόγου είναι κενές και οι ειδικευµένοι αναισθησιολόγοι είναι λιγότεροι κατά τέσσερις σε σχέση µε την περίοδο που λειτουργούσαν οι εννέα αίθουσες λόγω δύο συνταξιοδοτήσεων και δύο
πολύµηνων αναρρωτικών αδειών.
Αυτά είναι σοβαρά ζητήµατα και δεν συνιστούν οι επιλογές οι
δικές σας ουσιαστικές λύσεις. Είναι αποσπασµατικές, προκαλούν
και θα προκαλέσουν και στο µέλλον προβλήµατα σε κρίσιµες µονάδες του νοσοκοµείου. Αυτές βέβαια οι αποφάσεις της διοίκησης είναι ενδεικτικές της προσπάθειας της Κυβέρνησης -και
φαίνεται και από την πρωτολογία σας αυτό- να περιορίσει στο
ελάχιστο τις δηµόσιες δαπάνες για τα νοσοκοµεία, ενισχύοντας
παράλληλα την ιδιωτικοοικονοµική λειτουργία τους για ολοένα
και περισσότερα έσοδα από τις άµεσες ή έµµεσες πληρωµές των
ασθενών. Προφανώς χαµένοι είναι οι ασθενείς πριν από όλα,
αλλά και οι ίδιοι οι εργαζόµενοι που υποχρεώνονται σε εξαντλητικά ωράρια χωρίς τον αναγκαίο χρόνο ανάπαυσης.
Οι εργαζόµενοι, λοιπόν, και µε βάση την απόφαση της γενικής
τους συνέλευσης διεκδικούν πολύ συγκεκριµένα πράγµατα και
σε αυτά θα πρέπει να δώσετε όχι απλά απαντήσεις, αλλά λύσεις.
Το πρώτο είναι η πρόσληψη του απαραίτητου αριθµού µόνιµων
αναισθησιολόγων, η ενίσχυση του αναισθησιολογικού και του χειρουργείου µε µόνιµο νοσηλευτικό προσωπικό, πλήρη στελέχωση
του χειρουργείου µε µόνιµες καθαρίστριες και µεταφορείς, να
δοθεί στο προσωπικό το σύνολο των χρωστούµενων αδειών και
ρεπό και να υπάρξουν αξιοπρεπείς και ασφαλείς συνθήκες εργασίας.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε συνάδελφε.
Κυρία Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΑΣΗΜΙΝΑ ΓΚΑΓΚΑ (Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας): Κύριε
Συντυχάκη, να ξεκινήσω από το γεγονός ότι αν δεν κάνω λάθος
είστε κοινωνιολόγος και αν δεν κάνω λάθος είµαι γιατρός. Δεν
είµαι απλά γιατρός στο σύστηµα υγείας της χώρας µας επί
τριάντα χρόνια, είµαι γιατρός που ήµουν πρόεδρος και γενική
γραµµατέας στην Ευρωπαϊκή Πνευµονολογική Εταιρεία επί µία
δεκαετία και έχω δει τα συστήµατα όλων των ευρωπαϊκών
χωρών.
Το τι αποφασίζει ο κάθε εργαζόµενος στην Ελλάδα, µε συγχωρείτε, αλλά δεν είναι πολιτική υγείας, είναι προσωπική άποψη
του καθενός. Οι νόρµες για τη στελέχωση των νοσοκοµείων είναι
διεθνείς και αυτές θα πρέπει να τις ακολουθήσουµε και στη χώρα
µας. Σας είπα ήδη ότι οι αναισθησιολόγοι είναι δεκατέσσερις στο
ΕΣΥ αυτή τη στιγµή και δύο πανεπιστηµιακοί, σύνολο δεκαέξι για
εννέα αίθουσες χειρουργείου και ναι βεβαίως παίρνουν ρεπό
πριν και µετά την εφηµερία. Άρα δεν υπάρχει κανένα θέµα υπερβολικής δουλειάς ή οτιδήποτε άλλο για τους αναισθησιολόγους.
Τώρα να σας πω και για το υπόλοιπο προσωπικό. Είπατε ότι
έφυγαν έξι, νοµίζω, νοσηλευτές. Έχουν αναλάβει υπηρεσία δεκαεννέα µόνιµοι νοσηλευτές, εκατόν εξήντα εννέα επικουρικά
στελέχη και ενενήντα πέντε νοσηλευτές είναι σε νοσηλευτικές ειδικότητες. Δεν υπήρχε ποτέ περίοδος που το ΠΑΓΝΗ να είχε περισσότερο νοσηλευτικό προσωπικό. Άρα δεν υπάρχει κανένα
θέµα για το νοσηλευτικό προσωπικό ή το ιατρικό προσωπικό στο
Πανεπιστηµιακό Νοσοκοµείο της Κρήτης.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Από µόνοι τους τα κατέβασαν;
ΑΣΗΜΙΝΑ ΓΚΑΓΚΑ (Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας): Δεν
µπορώ να σας πω τι θέλει ο κάθε σύλλογος. Εγώ µπορώ να σας
πω ποια είναι η στελέχωση µε τα στοιχεία που έχω από την υγειονοµική περιφέρεια, από το νοσοκοµείο και από το Υπουργείο.
Από κει και πέρα το αν κάνουµε µόνιµες θέσεις ή δεν κάνουµε
µόνιµες θέσεις είναι ένα θέµα για το τι χρειάζεται και τι δεν χρειάζεται, που µπορούµε να το κουβεντιάσουµε. Είναι, αν θέλετε,
ένα θέµα θεώρησης του κόσµου. Μπορεί να έχετε µια κοσµοθεωρία, µπορεί να έχω µία άλλη. Είναι κάτι που µπορούµε να το συζητήσουµε. Αυτό που έχει σηµασία είναι να είναι το νοσοκοµείο
στελεχωµένο και να έχει προσωπικό. Σε καµµία χώρα του κόσµου, στην Αγγλία, παραδείγµατος χάριν, δεν ξέρω να υπάρχουν
θέσεις µόνιµου προσωπικού. Έχει θέσεις για κάποιο χρονικό διάστηµα, γίνεται αξιολόγηση και µένουν ή δεν µένουν. Στην Ελλάδα
έχουµε µια διαφορετική νοοτροπία. Δεκτό. Με αυτό πάµε.
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Πάντως αυτή τη στιγµή το νοσοκοµείο δεν έχει πρόβληµα µε
το προσωπικό, τα χειρουργεία γίνονται κανονικότατα, όλες οι
άλλες λειτουργίες του νοσοκοµείου γίνονται κανονικότατα και
δεν υπάρχει κανένα πρόβληµα. Και όχι απλά γίνονται κανονικά,
γίνονται εξαιρετικά καλά. Τα δε κρεβάτια της µονάδας που βοηθούν στο να γίνονται περισσότερες εξετάσεις από δεκατρία που
ήταν τον Δεκέµβριο του 2019, τώρα είναι είκοσι επτά και αυτό
βοηθάει στο να γίνονται περισσότερα χειρουργεία.
Άρα να καταλήξω και πάλι ότι το ΠΑΓΝΗ είναι άριστα στελεχωµένο. Έχω πάει στο ΠΑΓΝΗ, έχω µιλήσει µε τους ανθρώπους.
Δεν έχουµε κανένα πρόβληµα. Είναι µια χαρά και θα συνεχίσουν
να κάνουν όλοι οι συνάδελφοι το πολύ καλό έργο που κάνουµε
και να προσφέρουν τις άριστες υπηρεσίες που τις θέλει όλος ο
κρητικός λαός, που πολλές φορές µετακινείται και από αλλού για
να πάει στο ΠΑΓΝΗ.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Και εγώ σας ευχαριστώ, κυρία Υπουργέ.
Τη δεύτερη µε αριθµό 704/24-5-2022 επίκαιρη ερώτηση πρώτου κύκλου, του Βουλευτή Ηρακλείου του Κινήµατος Αλλαγής,
κ. Βασιλείου Κεγκέρογλου, προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος
και Ενέργειας µε θέµα: «Διετής παράταση για προέγκριση οικοδοµικής άδειας σε οικόπεδα µικρότερα των τεσσάρων στρεµµάτων εκτός σχεδίου», θα απαντήσει ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Νικόλαος Ταγαράς.
Κύριε Κεγκέρογλου, έχετε τον λόγο για δύο λεπτά.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, η Κυβέρνησή σας αποφάσισε µε δύο νόµους,
τον ν.4759/2020 αλλά και τον µετέπειτα 4819/2021 να περιορίσει
τη δυνατότητα εκτός σχεδίου δόµησης. Η άποψή µας ήταν ότι
µπορούσε να εξορθολογιστεί χωρίς να περιοριστεί. Ιδιαίτερα
όµως για τα οικόπεδα κάτω από τέσσερα στρέµµατα ουσιαστικά
υπάρχει απαγόρευση και σίγουρα µετά την 1-1-2023. Μέχρι 3112-2022, του τρέχοντος έτους δηλαδή, δόθηκε η δυνατότητα για
έκδοση οικοδοµικής άδειας ή προέγκριση προκειµένου να διατηρήσουν το δικαίωµα που ισχύει σήµερα για την αξιοποίησή
τους, για την οικοδόµησή τους.
Ουσιαστικά η πρωτοβουλία της Κυβέρνησης είναι αφαίρεση
υφιστάµενων δικαιωµάτων από ιδιοκτήτες οι οποίοι είναι µικροϊδιοκτήτες, άνθρωποι δηλαδή που µε τον ένα και τον άλλο τρόπο
απέκτησαν είτε από κληρονοµιά είτε από αγορά κάποιο οικόπεδο. Είναι µια επαχθής κυβερνητική απόφαση για αυτούς τους
ανθρώπους.
Επειδή όµως, κύριε Υπουργέ, και από το 2020 και µετά, µε την
πανδηµία αλλά και στη συνέχεια µε την ακρίβεια υπάρχει ανατροπή των οικογενειακών προγραµµατισµών -και µιλάω πάντα
για την µικροµεσαία οικογένεια, την οικογένεια δηλαδή µικροµεσαίου εισοδήµατος- θα παρακαλούσα -και αυτό είναι και το αντικείµενο της ερώτησης- το Υπουργείο σας και η Κυβέρνηση
συνολικά να εξετάσει τη δυνατότητα παράτασης αυτού του διαστήµατος για την έκδοση οικοδοµικής άδειας ή προέγκριση οικοδοµικής άδειας, προκειµένου να µην υπάρξει µια άµεση και
επαχθής εξέλιξη γι’ αυτούς τους µικροϊδιοκτήτες µε την αφαίρεση αυτού του δικαιώµατος οικοδόµησης για τα τέσσερα
στρέµµατα εκτός σχεδίου δόµησης.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κι εγώ σας ευχαριστώ,
κύριε συνάδελφε.
Έχετε τον λόγο, κύριε Υπουργέ.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΑΓΑΡΑΣ (Υφυπουργός Περιβάλλοντος και
Ενέργειας): Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Αγαπητέ κύριε συνάδελφε, σέβοµαι και κατανοώ τους προβληµατισµούς αλλά και τους λόγους που πριν από λίγο αναφέρατε,
που πράγµατι υφίστανται σαν πραγµατικότητα µετά από τα τελευταία τα οποία ζούµε σε ό,τι αφορά τα ενεργειακά, που επιδρούν και σίγουρα δηµιουργούν θέµα και στα οικοδοµικά υλικά,
για την κατασκευή των κτηρίων γενικότερα. Άρα αυτό το οποίο
θέτετε ως βάση το σέβοµαι ότι είναι µια πραγµατικότητα.
Θα µου επιτρέψετε µια µικρή αναφορά στα εκτός σχεδίου, που
σίγουρα δηµιουργούν αξίες ή καταστρέφουν αξίες σε ό,τι αφορά
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την αρτιότητα και την οικοδοµησιµότητα και για άλλες καταστάσεις και άλλες λειτουργίες και δραστηριότητες. Μιλάµε για οικόπεδα, που έχουν πρόσωπο σε χαρακτηρισµένο δρόµο εθνικό,
επαρχιακό, δηµοτικό, κοινοτικό ή σιδηροδροµικές γραµµές και
ανάλογα µε τον χρόνο δηµιουργίας του γηπέδου εκτός σχεδίου
περιοχής ξεκινάµε από τα επτακόσια πενήντα µέτρα αν είναι πριν
το 1962, τα χίλια διακόσια µέτρα αν είναι πριν το 1964, τα δύο
στρέµµατα αν είναι πριν το 1978 και ανάλογα µε την απόσταση
από τα σχέδια πόλης και τους οικισµούς στα όρια, στη ζώνη των
πεντακοσίων, υπάρχει κι η αρτιότητα των δύο στρεµµάτων αν
είναι προϋφιστάµενα του 1977.
Όλα αυτά, βεβαίως, εξελίχθηκαν διαχρονικά λόγω της έλλειψης σχεδιασµού για να οριστούν οι προδιαγραφές αρτιότητας,
οικοδοµησιµότητας, οι όροι δόµησης, χρήσης κατά τόπους και
κατά περιοχή, λαµβάνοντας υπ’ όψιν τις ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής. Η έλλειψη αυτού του σχεδιασµού οδήγησε στη διαχρονική παρέκκλιση αυτή που αναφέρατε και εσείς, την οποία την
αναλύσατε. Και ξαναλέω ότι κρατώ -και το εννοώ το «κρατώ»- τις
επισηµάνσεις που κάνατε, τις γνωρίζω, γνωρίζω το θέµα άριστα.
Μάλιστα, όπως ξέρετε, η παράγραφος 1 του άρθρου 40 του
ν.4759, που επικαλείστε, και για το τι θα εξελιχθεί, λέει µέσα ότι
µέχρι την ολοκλήρωση των τοπικών πολεοδοµικών και ειδικών
πολεοδοµικών σχεδίων και σε κάθε περίπτωση όχι παραπάνω
από δύο χρόνια από τη δηµοσίευση του ν.4759/9-12-2020 -άρα
µέχρι 9-12-2022-, εφόσον έχει υπάρξει προέγκριση οικοδοµικής
άδειας µπορεί να εξελιχθεί -µάλιστα όσον αφορά την προέγκριση
οικοδοµικής άδειας θέλω να σας πω ότι από έναν χρόνο έγινε
δύο χρόνια, έχει αλλάξει αυτό σε σχέση µε την αρχική- και µετά
να βγάλει την οικοδοµική άδεια όπως προβλέπεται στη συνέχεια.
Εξελίσσεται αυτή τη στιγµή -και το συνέδεσα µε τα τοπικά και
ειδικά πολεοδοµικά σχέδια- αυτό όπου διαχρονικά υπήρχε υστέρηση σε όλη την Ελλάδα, δηλαδή, ο σχεδιασµός και η τάξη στον
χώρο και στα πράγµατα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υφυπουργού)
Δεν θέλω να πάρω άλλο χρόνο, αλλά θα σας αναφέρω και τις
σκέψεις µου σχετικά µε το θέµα που θέσατε, το οποίο ξαναλέω
ότι το κρατώ επί της ουσίας. Για να µην κλέψω χρόνο από τη δευτερολογία µου θα σας απαντήσω στη συνέχεια συµπληρωµατικά,
αγαπητέ κύριε συνάδελφε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Ευχαριστώ, κύριε
Υπουργέ.
Κύριε συνάδελφε, έχετε τον λόγο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Κύριε Υπουργέ, κρατώ και εγώ
τη δικιά σας συµφωνία σε σχέση µε την κατάσταση που έχει διαµορφωθεί. Βεβαίως για την αντιµετώπιση των προβληµάτων που
είχε η εκτός σχεδίου δόµηση για όλες τις κατηγορίες που αναφέρατε, ιδιαίτερα κάτω των τεσσάρων στρεµµάτων, θα µπορούσε να είχε επιλεγεί άλλος τρόπος. Είχαµε καταθέσει τότε
προτάσεις. Σε κάθε περίπτωση υπήρχε ανάγκη εξορθολογισµού.
Εγώ µιλάω τώρα για αυτό καθαυτό το δικαίωµα που υπήρχε, να
υπάρχει οµαλή µετάβαση στο νέο σύστηµα χωρίς αφαίρεση του
δικαιώµατος. Είπατε ότι έχει γίνει δύο χρόνια. Εννοείτε από το
2021 και µετά που ψηφίστηκε ο 4819; Μέχρι πότε είναι η παράταση;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΑΓΑΡΑΣ (Υφυπουργός Περιβάλλοντος και
Ενέργειας): Αυξήθηκε ο χρόνος ισχύος της προέγκρισης.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Άρα, λοιπόν, από τη λήψη της
προέγκρισης οικοδοµικής άδειας µέχρι την οικοδόµηση έχουµε
διάστηµα δύο ετών. Καλώς. Αυτό είναι ένα εύλογο διάστηµα.
Όµως ο προβληµατισµός µου συζητώντας και µε τους µικροϊδιοκτήτες είναι ότι δεν παίρνει κανείς απόφαση σήµερα, δεν έχει
νου να κάνει έναν τέτοιο προγραµµατισµό για να κατοχυρώσει
τα δικαιώµατά του και ουσιαστικά το οικόπεδό του, η έκτασή του
θα περάσει σιωπηλά στην απαξίωση, εάν δεν κάνει την ενέργεια
που αφορά την προέγκριση οικοδοµικής άδειας. Θα έλεγα, λοιπόν, ότι ζει σε µια εποχή που δεν σκέφτεται καν το αύριο, γιατί
σκέφτεται το σήµερα και την επιβίωσή του. Και δεν είναι µόνο η
ακρίβεια στα οικοδοµικά υλικά, ο διπλασιασµός στο σίδερο και
σε όλα τα υλικά που µπορεί να χρειαστούν για την οικοδόµηση
ενός κτηρίου, αλλά µιλώ και για την ακρίβεια στην ενέργεια, την
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ακρίβεια στα βασικά αγαθά, που έχουν να κάνουν µε την επιβίωσή του. Άρα, δεν σκέφτεται αυτόν τον προγραµµατισµό.
Θα έλεγα, λοιπόν, ότι η πολιτεία που έχει χρέος να προνοεί
ακόµη και για τον άνθρωπο που βρίσκεται σε δύσκολη θέση και
δεν µπορεί να προγραµµατίζει οφείλει να εξετάσει τη δυνατότητα παράτασης. Έχουµε βεβαίως ακόµα έξι µήνες µέχρι την καταληκτική ηµεροµηνία του Δεκεµβρίου του 2022 που λήγει αυτό
το διάστηµα. Αυτό που σας ζητώ είναι να το µελετήσετε, να εξετάσετε τη δυνατότητα παράτασης αυτού του διαστήµατος, ακριβώς λόγω του ότι η συγκυρία είναι τέτοια που δεν επιτρέπει τον
προγραµµατισµό στους µικροϊδιοκτήτες. Δεν αναστέλλεται εξάλλου κάποια διαδικασία που έχει να κάνει µε τα πολεοδοµικά σχέδια, τα ειδικά πολεοδοµικά και τη διαδικασία που κι αυτή έχει την
καθυστέρησή της µέχρι τώρα. Παρ’ ότι η Κυβέρνηση νοµοθέτησε
και πήρε πρωτοβουλία σε αυτό, υπάρχει µια σχετική καθυστέρηση.
Άρα, λοιπόν, δείτε το αίτηµά µας για παράταση δύο ετών του
δικαιώµατος να πάρει προέγκριση οικοδοµικής άδειας πέραν της
προθεσµίας του Δεκεµβρίου του 2022 που αυτή λήγει σήµερα.
Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Ευχαριστώ, κύριε συνάδελφε.
Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΑΓΑΡΑΣ (Υφυπουργός Περιβάλλοντος και
Ενέργειας): Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Αγαπητέ κύριε συνάδελφε, δεν ακούω απλά, αντιλαµβάνοµαι
όλα αυτά τα οποία καταθέτετε, γιατί αυτή είναι η πραγµατικότητα, όπως ακριβώς την περιγράψατε, και αλληλεπιδρά µε το
θέµα το οποίο συζητούµε. Με πολλή προσοχή, λοιπόν, ακούω
αυτό το οποίο µου λέτε. Γνωρίζω άριστα το θέµα το οποίο συζητάµε.
Θέλω να σας πω µόνο ότι οι διατάξεις του ν.4759 για την εκτός
σχεδίου περιοχή, συµπεριλαµβανοµένων των παρεκκλίσεων, δεν
ισχύουν σε περιοχές που είχαν γενικό πολεοδοµικό σχέδιο, είχαν
Σχέδιο Χωρικής, Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης, ΣΧΟΟΑΠ, πρώτο επίπεδο σχεδιασµού δηλαδή, είχαν Ζώνες Οικιστικού Ελέγχου, είχαν ΕΣΧΑΔΑ, ΕΣΧΑΣΕ. Γι’ αυτές τις περιοχές που
είχαν τέτοιο επίπεδο, πρώτο επίπεδο σχεδιασµού, δεν έχουν ισχύ
οι διατάξεις που συζητάµε. Ισχύ όµως έχουν εκεί που δεν υπήρχε
σχεδιασµός. Γι’ αυτόν τον λόγο και ερχόµαστε σήµερα -και
επειδή ξέρω την ευαισθησία σας και για τρέχοντες σχεδιασµούς
στην περιοχή, µου έχετε υποβάλει και ερωτήµατα και έχω απαντήσει- τα τοπικά πολεοδοµικά σχέδια και τα ειδικά πολεοδοµικά
σχέδια έρχονται να καλύψουν ένα διαχρονικό, ιστορικά στο παρελθόν κενό τάξης στον χώρο, χωροταξίας. Κινούµαστε αυτή τη
στιγµή σε µια τέτοια έκταση -το έχω πει πολλές φορές- που είναι
τεράστια, δεν έχει ξαναγίνει και σε χρόνο τέτοιον, αφού πρέπει
µέχρι το καλοκαίρι του 2025 να έχουν παραδοθεί οι µελέτες για
να έχουν αποπληρωθεί αφού χρηµατοδοτούνται από το Ταµείο
Ανάκαµψης.
Άρα, σε αυτήν τη λογική και ερχόµενοι να βάλουµε τάξη σε
αυτά που δεν κάναµε διαχρονικά -γι’ αυτό και είχαµε και συγκρούσεις δραστηριοτήτων, γι’ αυτό και πολλές φορές έρχοµαι
εδώ να απαντήσω σε τέτοια θέµατα, απόρροια της έλλειψης σχεδιασµού και των συγκρούσεων που µέσα στις συγκρούσεις εµπλέκονται κοινωνίες, δραστηριότητες, τα πάντα- σήµερα
εξελίσσεται αυτός ο σχεδιασµός -ξέρουµε ότι ο πήχης είναι πολύ
ψηλά, αλλά σαν εθνικό στοίχηµα κάνουµε αγώνα συνεργαζόµενοι µε όλους τους εµπλεκόµενους, τον τεχνικό κλάδο, το Τεχνικό
Επιµελητήριο, µε όλους- για να τα καταφέρουµε, για να αποφύγουµε αυτό το οποίο θέσατε πριν, αυτές τις αξίες που πρέπει
κατά τόπους και µε τις ιδιαιτερότητες που υπάρχουν να διαµορφωθούν και όχι µε οριζόντιες διατάξεις.
Απαντώντας, λοιπόν, τελικώς και συνολικά, είναι ένα θέµα που
το γνωρίζω άριστα. Tο κρατώ. Δεν θέλω να πω περισσότερα αυτήν
τη στιγµή. Σέβοµαι και αντιλαµβάνοµαι όλα αυτά τα οποία είπατε.
Όταν θα είµαστε έτοιµοι, θα µπορούµε να πούµε περισσότερα.
Όµως είναι ένα από τα θέµατα, γιατί υπάρχουν και άλλα θέµατα
στο κοµµάτι των σχεδιασµών και της εκτός σχεδίου περιοχής. Θα
υπάρξει πολύ σύντοµα µια εγκύκλιος που θα διευκρινίζει πολλά
από τα σηµεία που υπάρχουν και χρήζουν διευκρινίσεις. Κρατώ
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απάντηση τελική στον προβληµατισµό και ερώτηµα που ξαναλέω
το κατανοώ απόλυτα.
Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Υπουργέ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν θα συζητηθεί κατόπιν συνεννόησης η µε αριθµό 716/30-5-2022 επίκαιρη ερώτηση του
Βουλευτή Β2’ Δυτικού Τοµέα Αθηνών του ΜέΡΑ25 κ. Κρίτωνα –
Ηλία Αρσένη προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, µε θέµα: «Καµµία αύξηση στα επιδόµατα αναπηρίας εδώ
και έντεκα χρόνια». Επίσης, δεν θα συζητηθεί κατόπιν συνεννόησης η µε αριθµό 723/30-5-2022 επίκαιρη ερώτηση της Βουλευτού
Β3’ Νότιου Τοµέα Αθηνών του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Θεανώς Φωτίου προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, µε θέµα: «Η Κυβέρνηση περιορίζει τα
vouchers για τα παιδιά φέτος στα Κέντρα Δηµιουργικής Απασχόλησης (ΚΔΑΠ) και Κέντρα Δηµιουργικής Απασχόλησης Ατόµων
µε Αναπηρία (ΚΔΑΠΑΜΕΑ) και οδηγεί σε κλείσιµο τις δοµές εντάσσοντας το πρόγραµµα στο Child Guarantee».
Επίσης δεν θα συζητηθεί η µε αριθµό 707/25-5-2022 επίκαιρη
ερώτηση της Βουλευτού Λαρίσης του Κινήµατος Αλλαγής κ.
Ευαγγελίας Λιακούλη προς τον Υπουργό Εσωτερικών, µε θέµα:
«Συνεχίζεται η κυβερνητική αδράνεια για τα ζώα συντροφιάς».
Δεν θα συζητηθεί λόγω αναρµοδιότητας η µε αριθµό 2174/194-2022 αναφορά του Βουλευτή Β3’ Νότιου Τοµέα Αθηνών του
Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Ιωάννη Μπαλάφα
προς την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, µε θέµα: «Το
στεγαστικό πρόβληµα του 7ου Γυµνασίου Γλυφάδας».
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα κάνουµε µια ολιγόλεπτη διακοπή, µέχρι να έρθει ο κύριος Υπουργός.
(ΔΙΑΚΟΠΗ)
(ΜΕΤΑ ΤΗ ΔΙΑΚΟΠΗ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συνεχίζεται η συνεδρίαση.
Συνεχίζουµε µε τη δέκατη µε αριθµό 722/30-5-2022 επίκαιρη
ερώτηση πρώτου κύκλου του Βουλευτή Ηρακλείου του Κινήµατος Αλλαγής κ. Βασίλειου Κεγκέρογλου προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, µε θέµα: «Η έλλειψη εργατών
γης εντείνει τα αδιέξοδα των αγροτών».
Θα απαντήσει ο Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κ. Παναγιώτης Τσακλόγλου.
Κύριε συνάδελφε, έχετε τον λόγο για δύο λεπτά.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, ο αγροτικός τοµέας, ο πρωτογενής τοµέας,
αλλά και άλλες δραστηριότητες και λόγω της πανδηµίας, αλλά
στη συνέχεια και λόγω της ενεργειακής κρίσης και της ακρίβειας
αντιµετωπίζουν τεράστια προβλήµατα που έχουν να κάνουν µε
το κόστος παραγωγής και το κόστος λειτουργίας των επιχειρήσεων και σε αυτά τα προβλήµατα ήρθε να προστεθεί ένα ακόµα
που έχει να κάνει µε το ανθρώπινο δυναµικό.
Είναι πολλά τα χρόνια που ο πρωτογενής τοµέας στηρίζεται τουλάχιστον όσον αφορά την καλλιέργεια και τη συλλογή- σε εργατικά χέρια από τρίτες χώρες, λόγω της αλλαγής της σύνθεσης
των εργασιακών δεδοµένων στη χώρα µας. Σήµερα λόγω του ότι
κάποιες χώρες διαµόρφωσαν ευνοϊκότερο καθεστώς -ευρωπαϊκές χώρες- σε σχέση µε το δικό µας για την παραµονή και εργασία των ανθρώπων από τρίτες χώρες υπάρχει µια φυγή –έτσι
ακριβώς µπορούµε να την πούµε- ανθρώπων που εργάζονταν
µέχρι τώρα στον τόπο µας, κυρίως προς Ιταλία και Ισπανία. Δεν
έχω µελετήσει πάρα πολύ το καθεστώς που ισχύει, πώς το µετέβαλαν, δηλαδή πώς το βελτίωσαν και αποτέλεσε αυτό κίνητρο
για να πάνε οι άνθρωποι σε αυτές τις περιοχές, αλλά από την
ενηµέρωση που έλαβα είναι πολύ απλοποιηµένο και κυρίως, είναι
σύντοµο ως προς τις προθεσµίες και τους χρόνους που εκδίδονται άδειες παραµονής, άδειες εργασίας, που δίδονται δικαιώµατα.
Αυτό το οποίο µετά από πολλές συναντήσεις που είχα µε παραγωγούς και εκπροσώπους τους βγαίνει ως συµπέρασµα και
αίτηµα είναι ότι κατ’ αρχήν πρέπει να δούµε το ανθρώπινο δυναµικό που µε τον έναν ή τον άλλο τρόπο απασχολείται σήµερα
στον πρωτογενή τοµέα στην πατρίδα µας να καταγραφεί και να
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αδειοδοτηθεί ως προς τη δυνατότητα εργασίας. Είναι γνωστό
ποιο είναι το ανθρώπινο αυτό δυναµικό και λόγω του ότι η Κυβέρνηση πήρε τη σωστή απόφαση τότε και παραχώρησε µέσα
στην πανδηµία ΑΜΚΑ προσωρινά σε αυτούς τους ανθρώπους για
να εµβολιαστούν, αλλά και µε άλλους τρόπους. Η καταγραφή,
εποµένως, αυτού του δυναµικού είναι -θα έλεγα- ασφαλής και
δεν είναι ανοιχτή ενδεχοµένως σε νέους που θα έµπαιναν ή ενδέχεται να µπουν στη χώρα µας στον τρέχοντα χρόνο ή στο µέλλον. Άρα, το ένα είναι η καταγραφή και η αδειοδότηση αυτών
των ανθρώπων.
Το δεύτερο είναι να δούµε ποιο απλοποιηµένα τη διαδικασία
της µετάκλησης και κυρίως να υπάρχουν δύο στοιχεία, να µπορεί
να τον ασφαλίσει µε εργόσηµο στον αγροτικό τοµέα, εφόσον
είναι να απασχοληθεί -άλλο στη βιοµηχανία, άλλο στη µεταποίηση, αλλά στον πρωτογενή τοµέα µε εργόσηµο- και να έχουν τη
δυνατότητα αν η αρχική αίτηση είναι για µια µετάκληση εννέα
µηνών ή ενός χρόνου, έχουν τη δυνατότητα οι άνθρωποι µε την
ιδιότητα του µετακληθέντα να µεταβούν πίσω για ένα διάστηµα
-ενός ή δύο µηνών- χωρίς να χάνουν το δικαίωµα να επανέλθουν
στην πατρίδα, δηλαδή να πάνε στην πατρίδα τους και να επανέλθουν στην εργασία. Εξάλλου είναι γνωστό, τώρα θα έχουµε τα
αµπέλια σε λίγο καιρό, την απασχόληση για τα σταφύλια, τον χειµώνα θα έχουµε τις ελιές, υπάρχουν τα θερµοκήπια, υπάρχουν
οι φράουλες, υπάρχουν διαφορετικές δραστηριότητες. Δεν µπορεί να απασχοληθεί ένας σε µια δραστηριότητα επί έναν χρόνο
συνεχώς. Να έχει τη δυνατότητα να αλλάξει απασχόληση και άνθρωπο -δηλαδή παραγωγό- που θα τον απασχολεί.
Μια τέτοια ευελιξία, η οποία θα συµβάλει στην ασφάλεια του
απασχολούµενου, να είναι ασφαλισµένος, να µην συµβαίνουν
ατυχήµατα, να µην συµβαίνουν γεγονότα που έχουν να κάνουν
και µε τις αµοιβές, να είναι νόµιµος και ο παραγωγός καταβάλλοντας τις αποδοχές και το εργόσηµο να µπορεί να το δηλώσει
στα φορολογικά του, να είναι εντάξει. Γενικά τακτοποίηση θέλουµε όλων αυτών των πραγµάτων, κύριε Υπουργέ και µε δεδοµένο ότι το κάνουν άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
έτσι χάνουµε δυναµικό από αυτό που είναι κρίσιµος παράγοντας
για να συνεχιστούν οι καλλιέργειες και η παραγωγή και έχει
σχέση αυτό και µε τη διατροφική επάρκεια, ένα καµπανάκι που
χτύπησε ο πόλεµος της Ρωσίας στην Ουκρανία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Ευχαριστούµε.
Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΑΚΛΟΓΛΟΥ (Υφυπουργός Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων): Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Κεγκέρογλου, για την ερώτησή σας.
Το ζήτηµα της έλλειψης εργατών γης απασχολεί ιδιαίτερα την
Κυβέρνηση µε δεδοµένη τη βαρύτητα που έχει η αγροτική παραγωγή στην ελληνική οικονοµία, στην απασχόληση αλλά και στο
εισόδηµα των νοικοκυριών. Το θέµα που θίγετε αποτελεί βασικό
αντικείµενο συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων και των συναρµόδιων Υπουργείων, δηλαδή κυρίως το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής και το
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.
Όπως γνωρίζετε, τα παραπάνω γίνονται στη βάση ενός θεσµικού πλαισίου το οποίο είναι διαφορετικό για τους εποχικούς
υπαλλήλους ευρύτερα και διαφορετικό για την εργασία από αλλοδαπούς στην Ελλάδα. Στη βάση αυτού του θεσµικού πλαισίου
προσπαθούµε διαρκώς να δίνουµε λύσεις στις ανάγκες των
αγροτικών περιοχών της χώρας µας, στις ανάγκες των παραγωγών και των επιχειρήσεων. Φυσικά και το ίδιο το θεσµικό πλαίσιο
βελτιώνεται διαρκώς, εντοπίζοντας τις αδυναµίες και προχωρώντας σε διορθωτικές παρεµβάσεις.
Με νοµοθετική παρέµβαση που έγινε πριν από λίγους µήνες,
και πιο συγκεκριµένα µε τον ν.4915/2022, επήλθαν αλλαγές τόσο
στην ασφάλιση εργατών γης όσο και στη δυνατότητα απόκτησης
άδειας εργασίας και µάλιστα σχεδόν όλες είναι µέσα στο πλαίσιο
το οποίο αναφέρατε και εσείς προηγουµένως στην ερώτησή σας.
Δηλαδή τώρα πλέον όλοι οι εργάτες γης, εκτός από αυτούς οι
οποίοι απασχολούνται σε ανώνυµες εταιρείες ή σε εταιρείες περιορισµένης ευθύνης, δηλαδή η συντριπτική πλειονότητα των
απασχολουµένων, αυτής της κατηγορίας µπορούν να ασφαλιστούν µε εργόσηµο.
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Επιπλέον, ακριβώς για να αντιµετωπιστεί το κύµα φυγής εργατών προς άλλες χώρες δόθηκε η δυνατότητα πενταετούς
άδειας εργασίας εποχικού υπαλλήλου. Τι σηµαίνει αυτό; Ότι παρέχεται µεγαλύτερη εργασιακή ασφάλεια στους εργάτες αυτούς, εφόσον πλέον θα µπορούν να εργάζονται για εννιά µήνες,
να αποχωρούν για άλλους τρεις, ακριβώς όπως στο παράδειγµά
σας, να επανέρχονται και ούτω καθεξής. Φαντάζοµαι ότι συµφωνούµε όλοι ότι εννέα µήνες είναι υπεραρκετοί για να καλύψουν
τις εποχικές ανάγκες της αγροτικής παραγωγής.
Ταυτόχρονα, λειτουργεί η δυνατότητα µέχρι 30 Σεπτεµβρίου
του 2022 της κατά παρέκκλισης άδειας εργασίας. Δηλαδή εφόσον λείπει η θεώρηση εισόδου από τον ενδιαφερόµενο εργαζόµενο, µπορεί να παραµείνει στη χώρα, εάν βεβαίως υπάρχει
αίτηµα για απασχόλησή του από εργοδότη που δραστηριοποιείται νόµιµα στη χώρα µας.
Εφαρµόζοντας λοιπόν την προβλεπόµενη διαδικασία, οι αρµόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων συνεργάστηκαν µε τις υπηρεσίες των υπόλοιπων
συναρµόδιων Υπουργών αλλά και των περιφερειών, προκειµένου
να καταγραφούν οι ανάγκες σε θέσεις εργασίας στον αγροτικό
τοµέα στις διάφορες περιοχές της χώρας. Αυτό το διάστηµα
ολοκληρώνεται το σχέδιο της κοινής υπουργικής απόφασης, το
οποίο βάσει του ισχύοντος θεσµικού πλαισίου θα αποσταλεί στη
Δηµόσια Υπηρεσία Απασχόλησης(ΔΥΠΑ) και στην Οικονοµική και
Κοινωνική Επιτροπή(ΟΚΕ) για τα σχόλια και τις παρατηρήσεις
τους και κατόπιν θα προωθηθεί για υπογραφή από τους συναρµόδιους Υπουργούς. Στόχος µας είναι µέχρι τα µέσα αυτού του
µήνα, του Ιουνίου, να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία αυτή, ώστε
να µπορέσουν να καλυφθούν άµεσα οι ζητούµενες από τους παραγωγούς θέσεις εργασίας.
Να επισηµάνω σε αυτό το σηµείο πως αντίστοιχες ειδικές ρυθµίσεις για την κάλυψη κενών θέσεων εργασίας αντιµετωπίζουν
και άλλοι σηµαντικοί κλάδοι της οικονοµίας µας, όπως ο τουριστικός, όπου επίσης σχεδιάζουµε ρύθµιση για τη διευκόλυνση
της κάλυψής τους, η οποία επίσης θα προωθηθεί στο αµέσως
επόµενο χρονικό διάστηµα.
Μάλιστα, διερευνώνται οι δυνατότητες για έναν πιο συστηµατικό και µόνιµο µηχανισµό για την κάλυψη των κενών θέσεων εργασίας σε κλάδους της οικονοµίας µε έντονη εποχικότητα,
προκειµένου να διευκολύνονται τόσο οι επιχειρήσεις όσο και οι
αναζητούντες εργασία.
Συνεπώς, κύριε Κεγκέρογλου, αυτό που διατυπώνετε ως αίτηµα στην ερώτησή σας έχει ήδη αντιµετωπιστεί, καθόσον το
ασφαλιστικό καθεστώς των εργατών γης έχει αλλάξει και επιπλέον σε λίγες µέρες θα έχουµε προχωρήσει και στην έκδοση
της κοινής υπουργικής απόφασης, όπου θα περιγράφονται οι
συγκεκριµένες κενές θέσεις εργασίας.
Σας ευχαριστώ και θα επανέλθω στη δευτερολογία µου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Ευχαριστούµε, κύριε
Υπουργέ.
Κύριε συνάδελφε, έχετε τον λόγο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κατ’ αρχάς, κύριε Υπουργέ, στο θέµα που έχει να κάνει µε την
καταγραφή των αναγκών θα πρέπει να υπάρξει ενεργότερη συµµετοχή των εκπροσώπων των αγροτικών παραγωγικών οργανώσεων και βεβαίως της Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης και
Οικονοµίας της κάθε περιφέρειας του κάθε νοµού και λιγότερο
των υπηρεσιών που έχουν να κάνουν µε την έκδοση των αδειών.
Διότι πραγµατικά, είναι εκπληκτικό να παίζουν τον κυρίαρχο ρόλο
στην ενηµέρωση και στην απόφαση. Εάν το αλλάζει αυτό η διαδικασία στην οποία αναφερθήκατε, τότε αυτό θα είναι θετικό.
Πάντως οι πραγµατικές ανάγκες δεν αποτυπώνονταν. Και δεν
µιλάω για τώρα. Και πριν από δύο χρόνια, και τρία, και πέντε, και
όταν το πρωτοξεκινήσαµε το 2014, θυµάµαι ότι µε έκπληξη είδα
ότι τριάντα εργαζόµενοι, λέει, σε όλη την Κρήτη χρειάζονταν.
Έψαξα να βρω πώς προέκυψε αυτό το τριάντα. Μου είπαν λοιπόν
οι υπηρεσίες εκεί, στην Αποκεντρωµένη κυρίως, ότι δεν µπορούµε να βάλουµε και πολλούς, γιατί φωνάζει το Εργατικό Κέντρο ξέρετε ή υπάρχουν άλλα.
Εδώ µιλάµε όµως για µια πραγµατική κατάσταση, κρίσιµη για
τον αγροτικό τοµέα και τον πρωτογενή τοµέα. Πρέπει να δούµε
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τις πραγµατικές ανάγκες, πέρα από οποιαδήποτε άποψη, η οποία
είναι σεβαστή βεβαίως. Αλλά δεν µπορεί µε αυτό τον τρόπο να
αποτυπώνονται οι ανάγκες.
Και τώρα, αυτήν τη στιγµή που µιλάµε, ακόµη και να απλοποιούσαµε τη διαδικασία, οι αριθµοί για τις άδειες που µπορούν να
εκδοθούν, για τις µετακλήσεις που µπορούν να γίνουν, είναι τόσο
µικροί που δεν εξυπηρετούν τις ανάγκες. Άρα ένα κρίσιµο ζήτηµα
είναι η καταγραφή των πραγµατικών αναγκών και αυτών που έχει
πρόθεση η Κυβέρνηση να καλυφθούν από µετάκληση, αφού δεν
καλύπτονται από το ντόπιο ανθρώπινο δυναµικό. Αυτό είναι το
δεδοµένο.
Το δεύτερο κρίσιµο στοιχείο είναι να δούµε την ασφάλιση µε
βάση το είδος της απασχόλησης και όχι µε βάση τη νοµική
µορφή της εταιρείας. Συγκεκριµένα, υπάρχουν παραγωγοί που
έχουν κάνει ΕΠΕ ο σύζυγος µε τη σύζυγο ή ΟΕ, κάποια νοµική
µορφή για να εξυπηρετήσουν λογιστικά και φορολογικά τις ανάγκες της επιχείρησής τους, που είναι όµως αµιγώς παραγωγική,
ένα θερµοκήπιο παραδείγµατος χάριν. Και λέει ο νόµος ότι «Α,
αφού είσαι ΕΠΕ, πρέπει να ασφαλιστείς στο ΙΚΑ». Στο ΙΚΑ εννοώ
των µισθωτών. Όχι, µε βάση το είδος της απασχόλησης θα πρέπει να πάµε. Θα πρέπει να πάµε, λοιπόν, µε βάση την ασφάλιση
των αγροτών, µε βάση την ασφάλιση της παραγωγής. Δέστε το
αυτό στην ΚΥΑ, να αλλάξει, γιατί θα είναι πολύ χρήσιµο να ασφαλίζονται µε βάση το είδος απασχόλησης. Αν είναι η ΕΠΕ για µεταποίηση, βεβαίως. Αν είναι η ΑΕ για µεταποίηση, βεβαίως θα
πρέπει να πάει µε ασφάλιση µισθωτού. Αλλά αν είναι στον πρωτογενή τοµέα, πρέπει να πάει µε βάση τον παραγωγό. Δεν είναι
νοµίζω κάτι δύσκολο.
Το τρίτο που θέλω να πω είναι ότι υπάρχουν ορισµένες αγκυλώσεις, δηλαδή, µπαίνει η πολιτεία στη λογική ότι εννέα µήνες
είναι αρκετοί, που είπατε, ένας χρόνος δεν είναι αρκετός. Εδώ
τα εργατικά χέρια χρειάζονται και µπορεί να δουλέψει ένας από
µια τρίτη χώρα στα αµπέλια, στη συνέχεια να δουλέψει στις ελιές
που είναι συνεχόµενη περίοδος και συνέχεια στην προετοιµασία
της επόµενης καλλιεργητικής περιόδου. Άρα γιατί να µπει το
εννιά µήνες; Καταλαβαίνω το ετήσια, έχει ένα νόηµα, µια ετήσια,
πενταετής όπως είπατε, άδεια παραµονής σε σχέση µε την
πρώτη κατηγορία και βεβαίως, να του δώσουµε το δικαίωµα να
µπορεί να πάει ένα µήνα και να γυρίσει, να επιστρέψει, εφόσον
έχει γίνει µετάκληση για έναν χρόνο και θέλει, αν τύχει κάτι στην
πατρίδα του και πρέπει να πάει, να έχει το δικαίωµα να πάει και
να γυρίσει.
Αυτές οι ευελιξίες έχουν δοθεί, σύµφωνα µε την πληροφόρηση
που έχω από τις άλλες χώρες, και γι’ αυτό φαίνεται ότι υπάρχει
ευνοϊκότερο καθεστώς. Νιώθουν ασφάλεια αυτοί οι εργαζόµενοι
από τρίτες χώρες στη γη, είναι ξεκάθαρα τα πράγµατα, µε κανόνες µεν, αλλά οι κανόνες δηµιουργούν αυτήν την ασφάλεια και
γι’ αυτό φεύγουν από εµάς και πάνε Ιταλία και Ισπανία.
Δείτε το όµως περισσότερο, κύριε Υπουργέ. Δέχοµαι ότι είναι
και συναρµοδιότητα του Μετανάστευσης και του Αγροτικής Ανάπτυξης και θα απευθυνθώ και εκεί. Αλλά νοµίζω ότι ως συναρµόδιο το Υπουργείο Εργασίας και αν αποδέχεστε και κάποια από
αυτά τα οποία σας θέτω, µπορείτε να πάρετε κι εσείς πρωτοβουλία προς την κατεύθυνση των άλλων Υπουργείων και να µας ενηµερώσετε.
Είδα ένα δηµοσίευµα ότι σήµερα έγινε µια σύσκεψη στο Μαξίµου γι’ αυτό το θέµα. Υπάρχει κάτι νέο απ’ αυτή;
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Σας ευχαριστώ.
Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΑΚΛΟΓΛΟΥ (Υφυπουργός Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων): Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε Κεγκέρογλου, η Κυβέρνηση όλο αυτό το διάστηµα κατά
το οποίο σχεδιάζει και υλοποιεί τις πολιτικές της υπό την πίεση
εξωγενών κρίσεων έχει αποδείξει ότι στηρίζει µε κάθε δυνατό
τρόπο, τόσο τους αγρότες, όσο και τον πρωτογενή τοµέα της
χώρας, όσο βεβαίως και τον κόσµο της εργασίας γενικότερα. Ενδεικτικά, πέρα από τα πολύ σηµαντικά µέτρα στήριξης προς τους
αγρότες της περασµένης χρονιάς, τον Φεβρουάριο του 2022
ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης επιπλέον µέτρα στήριξης ύψους 170 εκατοµµυρίων ευρώ.
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Αναφορικά µε τους εργάτες γης, όλοι γνωρίζουµε πολύ καλά
πως οι άνθρωποι αυτοί έχουν τεράστια συνεισφορά στη στήριξη
της αγροτικής µας παραγωγής. Η χώρα µας όλο αυτό το διάστηµα έχει διαµορφώσει και υλοποιεί πολιτικές που στοχεύουν
στην αξιοποίηση και στη διεύρυνση των νοµίµων οδών µετανάστευσης. Στο πλαίσιο αυτό, ένα από τα εργαλεία πολιτικής που
έχει επιλεγεί είναι η προώθηση των διµερών συµφωνιών µε τρίτες
χώρες για τη µετανάστευση και την κινητικότητα, οι οποίες θα
διασφαλίζουν τη συνεργασία των χωρών αυτών στην προώθηση
ευκαιριών νόµιµης µετανάστευσης στη χώρα µας.
Ενδεικτικά αναφέρω τη συµφωνία που υπογράφηκε τον Φεβρουάριο του 2022 µεταξύ Ελλάδας και Μπαγκλαντές, η οποία
θα δίνει τη δυνατότητα σε δεκαπέντε χιλιάδες πολίτες του Μπαγκλαντές που διαµένουν ήδη στην Ελλάδα να υποβάλουν αίτηµα
για χορήγηση προσωρινής άδειας παραµονής, εφόσον βεβαίως
έχουν προσφορά εργασίας από νοµίµως λειτουργούσα επιχείρηση. Επιπλέον, µε τη συµφωνία αυτή θα διατίθενται τέσσερις
χιλιάδες άδειες διαµονής στη χώρα ετησίως, µε την προϋπόθεση
βεβαίως ότι υπάρχουν αντίστοιχα αιτήµατα εργοδοτών για την
κάλυψη εποχικών αναγκών στην αγροτική οικονοµία.
Προφανώς οι πληροφορίες αυτές µας έχουν δοθεί από το
Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής, που είναι και το αρµόδιο
στη συγκεκριµένη περίπτωση. Διότι το πρώτο σας ερώτηµα νοµίζω ότι δεν είναι ακριβώς αρµοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας εφόσον κάνει λόγο για την απόκτηση δικαιώµατος
εργασίας. Αυτό σχετίζεται, όπως αντιλαµβάνεστε, µε το καθεστώς διαµονής στη χώρα και όχι µε κοινωνικό-ασφαλιστικά ζητήµατα.
Σε κάθε περίπτωση στόχος της Κυβέρνησης είναι να υποστηριχθεί η αγροτική παραγωγή της χώρας µας µε το κατάλληλο ανθρώπινο δυναµικό, προερχόµενο και από τρίτες χώρες,
εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα αξιοπρεπείς εργασιακές συνθήκες,
όπως αρµόζει σε µια σύγχρονη ευρωπαϊκή χώρα.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κι εγώ σας ευχαριστώ,
κύριε Υπουργέ.
Προχωρούµε στην έβδοµη µε αριθµό 717/30-5-2022 επίκαιρη
ερώτηση δεύτερου κύκλου του Βουλευτή Β2’ Δυτικού Τοµέα
Αθηνών του ΜέΡΑ25 κ. Κρίτωνα - Ηλία Αρσένη προς τον
Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, µε θέµα: «Έκρηξη αστυνοµικής βίας στο ΑΠΘ και δολοφονική επίθεση σε φοιτητή». Θα απαντήσει ο Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη κ. Ελευθέριος
Οικονόµου.
Κύριε συνάδελφε, έχετε τον λόγο για δύο λεπτά.
ΚΡΙΤΩΝ - ΗΛΙΑΣ ΑΡΣΕΝΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, αναρωτιέµαι πώς δεν είναι εδώ πέρα ο κ. Θεοδωρικάκος, και το λέω επειδή έχουµε µιλήσει πολλές φορές σε
αυτό το Βήµα όταν ήταν Υπουργός ο κ. Χρυσοχοΐδης, αλλά από
τότε που ανέλαβε ο κ. Θεοδωρικάκος ερχόταν σχεδόν πάντα ο
ίδιος. Αναρωτιέµαι, σε µια ερώτηση που ρωτάει ποιος έδωσε την
εντολή για να χτυπηθεί αυτό το παιδί στο πρόσωπο, ένα µέτρο
απόσταση, ποιος από την πολιτική ηγεσία, ο κ. Θεοδωρικάκος
δεν είχε το θάρρος να έρθει να µας απαντήσει.
Αλλά δεν είναι µόνο αυτό. Έρχεται ο κ. Μητσοτάκης και µας
λέει ότι υπάρχουν «επαγγελµατίες τραυµατίες». Ποιοι είναι αυτοί
οι «επαγγελµατίες τραυµατίες»; Ονοµατίστε τους. Τι είναι ένας
«επαγγελµατίας τραυµατίας»; Πείτε µας. Τι εννοείτε στην Κυβέρνηση όταν λέτε «επαγγελµατίες τραυµατίες»; Διότι βέβαια, όπως
πολύ σωστά λέει ο Θανάσης Καµπαγιάννης, ο κατήγορος στη
δίκη της Χρυσής Αυγής -διαβάζω- «Επαγγελµατίες τραυµατίες
είναι η συνέχεια του “Δεν υπάρχουν νεκροί στο Πολυτεχνείο”».
Θέλουµε να µας πείτε εσείς τι είναι οι «επαγγελµατίες τραυµατίες» και ποιον ονοµατίζετε συγκεκριµένα.
Ήρθανε και οι Βουλευτές σας και µας λένε «Καλά τους κάνανε,
αφού διαµαρτύρονταν για τη βιβλιοθήκη». Έτσι είπαν Βουλευτές
σας, πέρα από το ότι αυτό συνιστά δηµοκρατική εκτροπή,
εκτροπή του πολιτεύµατος, το να χτυπάς κάποιον µε κίνδυνο της
ζωής του επειδή διαφωνεί µαζί σου.
Μας λέτε για τη βιβλιοθήκη. Θέλω να καταλάβω λίγο για ποια
βιβλιοθήκη, γιατί εγώ έχω µελετήσει στη βιβλιοθήκη του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου και σαν µαθητής για τις πανελλήνιες και
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σαν φοιτητής. Είναι ένα γιγάντιο κτήριο, βραβευµένο αρχιτεκτονικά, πολλών εκατοντάδων και χιλιάδων τετραγωνικών µέτρων
συνολικά, τριών ορόφων. Αναφέρεστε σε αυτή την βιβλιοθήκη
που υπάρχει ή στη βιβλιοθήκη των ενενήντα τετραγωνικών µέτρων στο Βιολογικό;
Ξέρετε ποιος είναι αυτός που δεν θέλει τη βιβλιοθήκη; Ο κ. Μητσοτάκης, που το 2014 απέλυσε τους εργαζόµενους και οδήγησε
τη βιβλιοθήκη σε κλείσιµο. Εργαλειοποιείτε την αστυνοµική βία
στο πανεπιστήµιο, και ιδιαίτερα τώρα στο Αριστοτέλειο και σε
όλα τα πανεπιστήµια. Διότι διαλύετε το πανεπιστήµιο και δεν θέλετε αντιδράσεις στη διάλυση του δηµόσιου πανεπιστηµίου.
Έχουµε φτάσει στη χώρα µας τα παιδιά της ελίτ να µην πηγαίνουν στο δηµόσιο πανεπιστήµιο. Σε καµµία άλλη χώρα δεν γίνεται αυτό. Πείτε µου µία χώρα όπου συµβαίνει αυτό.
Κάνετε το πανεπιστήµιο, πανεπιστήµιο για να παράγει όχι πολίτες που υπερασπίζονται το δηµόσιο, το κοινωνικό συµφέρον,
αλλά εργάτες για τις ελίτ και θέλετε αστυνοµική βία µε εντολή
της πολιτικής ηγεσίας για να µην αντιδρά η µαθητική και η πανεπιστηµιακή κοινότητα στα σχέδιά σας, της διάλυσης, της υποβάθµισης, της ιδιωτικοποίησης του πανεπιστηµίου, ενός
πανεπιστηµίου που παράγει εργάτες είλωτες.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Ευχαριστώ, κύριε συνάδελφε.
Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ (Υφυπουργός Προστασίας του
Πολίτη): Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, οι αλλεπάλληλες απόπειρες ορισµένων ακραίων µειοψηφιών να εµποδίσουν τις εργασίες ανέγερσης βιβλιοθήκης στον χώρο του
Τµήµατος Βιολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης αναµφίβολα έχουν απασχολήσει τη σφαίρα του δηµοσίου διαλόγου εντός και εκτός Κοινοβουλίου τις τελευταίες
ηµέρες.
Είχαµε, εξάλλου, την ευκαιρία να αναφερθούµε διεξοδικά σε
αυτά τα γεγονότα τόσο ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο
κ. Θεοδωρικάκος, όσο και εγώ στη διάρκεια συνεδρίασης επιτροπών, αλλά και στην Ολοµέλεια της Βουλής προ ολίγων ηµερών, όπου διατυπώθηκαν απόψεις Βουλευτών όλων των
κοµµάτων της Αντιπολίτευσης, αλλά και της κυβερνητικής πλειοψηφίας. Κατά συνέπεια, περιττεύει η οποιαδήποτε αναλυτική
παράθεση όσων συνέβησαν την 26η Μαΐου 2022.
Θα σταθώ µόνο σε ορισµένες επισηµάνσεις οι οποίες εκτιµώ
ότι αξίζει να ειπωθούν στο πλαίσιο της σηµερινής διαδικασίας
του κοινοβουλευτικού ελέγχου. Κατ’ αρχάς, θέλω να υπογραµµίσω για µια ακόµη φορά εµφατικά ότι η παρουσία δυνάµεων της
Ελληνικής Αστυνοµίας συνιστά εκ του νόµου υποχρεωτική ανταπόκριση κατόπιν αιτήµατος του πρύτανη του εν λόγω ακαδηµαϊκού ιδρύµατος και έχει ως αποκλειστικό σκοπό τη διασφάλιση
της προόδου των εργασιών ανέγερσης της βιβλιοθήκης του Βιολογικού Τµήµατος. Οι προαναγγελθείσες παραστάσεις διαµαρτυρίας από συγκεκριµένους συλλόγους και συλλογικότητες
έθεταν σε κίνδυνο τόσο τη συνέχιση αυτών των εργασιών όσο
και τη σωµατική ακεραιότητα όσων είχαν αναλάβει τη διεκπεραίωση των αναγκαίων τεχνικών εργασιών προς τον σκοπό αυτό. Η
απρόκλητη επίθεση που δέχτηκαν στις 12.30’ εκείνης της ηµέρας
οι παριστάµενες αστυνοµικές δυνάµεις από συντεταγµένο οργανωµένο πλήθος περίπου εκατόν είκοσι ατόµων είχαν ως αποτέλεσµα τον τραυµατισµό ενός ιδιώτη και ενός αστυνοµικού της
Υποδιεύθυνσης Αποκατάστασης της Τάξης.
Τα ευρήµατα αυτής της επίθεσης που κατασχέθηκαν και των
οποίων φωτογραφίες καταθέτω σήµερα στα Πρακτικά, µαρτυρούν τόσο την προπαρασκευή όσο και την αποφασιστικότητα
των συµµετεχόντων για την πρόκληση αυτών των επεισοδίων, µε
σκοπό να επιφέρουν βαριές σωµατικές βλάβες σε όποιον επιχειρούσε να εµποδίσει τις έκνοµες ενέργειές τους.
Αναφορικά µε τον τραυµατισµό νεαρού άνδρα, ήθελα να επισηµάνω ότι στις 12.40’ δόθηκε εντολή από το Κέντρο Άµεσης
Δράσης Θεσσαλονίκης σε περιπολία του Αστυνοµικού Τµήµατος
Τούµπας - Τριανδρίας να συνοδεύσει ασθενοφόρο που µετέφερε
τον νεαρό άνδρα από τον χώρο του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου στο «Ιπποκράτειο» Νοσοκοµείο, ώστε να του παρασχεθούν
οι πρώτες βοήθειες.
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Αξίζει να υπογραµµιστεί ότι τόσο ο τραυµατίας όσο και ο συνοδός του δήλωσαν ότι δεν επιθυµούσαν, αφ’ ενός, την παρουσία των αστυνοµικών στο σηµείο, αφ’ ετέρου, την παροχή σε
αυτούς οποιασδήποτε πληροφορίας σχετικής µε τον τραυµατισµό του ή της κατάστασης της υγείας του.
Αφού, λοιπόν, ενηµερώθηκε σχετικά το Κέντρο της Άµεσης
Δράσης, δόθηκε η εντολή στους αστυνοµικούς να αποχωρήσουν
από το σηµείο.
Θέλω, ολοκληρώνοντας την αρχική µου τοποθέτηση, να σας
πληροφορήσω ότι έως και σήµερα δεν έχει υποβληθεί ουδεµία
αναφορά ή καταγγελία σχετική µε τον συγκεκριµένο τραυµατισµό του ιδιώτη τόσο στη Διεύθυνση Ασφάλειας Θεσσαλονίκης
όσο και σε οποιαδήποτε άλλη υφιστάµενη υπηρεσία της Γενικής
Αστυνοµικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης. Για τα επεισόδια αυτά
ενηµερώθηκε η οικεία εισαγγελική αρχή και διενεργείται προανάκριση, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ για το συγκεκριµένο περιστατικό τραυµατισµού έχει φυσικά διαταχθεί από την αρµόδια
Γενική Αστυνοµική Διεύθυνση η διενέργεια προκαταρκτικής διοικητικής εξέτασης, η οποία και αυτή βρίσκεται σε εξέλιξη.
Επίσης, κατά πάγια πρακτική, έχει ενηµερωθεί και η ανεξάρτητη αρχή Συνήγορος του Πολίτη, ως εθνικός µηχανισµός διερεύνησης περιστατικών αυθαιρεσίας στα Σώµατα Ασφαλείας.
Τέλος, για την πληρέστερη ενηµέρωσή σας, καταθέτω τις ανακοινώσεις του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, της Γενικής
Αστυνοµικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης, καθώς και του «Ιπποκράτειου» Νοσοκοµείου, που αποκαθιστούν τα γεγονότα στη
σωστή τους διάσταση.
Ευχαριστώ.
(Στο σηµείο αυτό ο Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη κ.
Ελευθέριος Οικονόµου καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών
της Βουλής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Υπουργέ.
Κύριε συνάδελφε, έχετε τον λόγο για τρία λεπτά.
ΚΡΙΤΩΝ - ΗΛΙΑΣ ΑΡΣΕΝΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, για να το καταλάβετε, επειδή στη δευτερολογία σας πάντα λέτε ένα πράγµα, ότι εµείς είµαστε εναντίον της
Αστυνοµίας, θέλω να ξεκαθαρίσω λίγο ότι εµείς είµαστε εναντίον
της εργαλειοποίησης της αστυνοµικής βίας για την εξυπηρέτηση
πολιτικών σκοπών σας.
Δεν απαντήσατε, όµως, σε κανένα ερώτηµα.
Με κρότου λάµψης, κύριε Υπουργέ, πυροβολήθηκε παιδί στο
ένα µέτρο απόσταση. Έχασε την ακοή του, έσπασε το σαγόνι
του και βρέθηκε αιµόφυρτος στο κράσπεδο. Υπάρχουν βίντεο
για όλα αυτά. Δεν χρειάζεται να τα καταθέσουµε στα Πρακτικά,
γιατί είναι δηµόσια. Ποιος έδωσε την πολιτική εντολή χρήσης
ακραίας δολοφονικής βίας απέναντι σε οποιονδήποτε διαµαρτύρεται; Ποιος έδωσε την πολιτική εντολή; Την έδωσε ο κ. Μητσοτάκης, την έδωσε ο κ. Θεοδωρικάκος; Ποιος έδωσε την πολιτική
εντολή; Διότι είναι ξεκάθαρο ότι υπήρχε πολιτική εντολή.
Τι εννοείτε, ως Κυβέρνηση, όταν ο κ. Μητσοτάκης µιλάει για
επαγγελµατίες τραυµατίες; Πείτε µας τι εννοείτε. Ποιους κατονοµάζετε ως επαγγελµατίες τραυµατίες; Πείτε το. Διότι, κατά τα
άλλα, µε αυτόν τον όρο, όπως θα επαναλάβω, είπε ο κατήγορος
εναντίον της Χρυσής Αυγής στη δίκη, που τώρα έρχεται στη
φάση του εφετείου, ο Θανάσης Καµπαγιάννης, επαγγελµατίας
τραυµατίας είναι η συνέχεια του δεν υπήρχαν νεκροί στο Πολυτεχνείο.
Μας λέτε ότι όλα καλά γίνονταν, όλα καλά γίνονται µε την καταστολή των διαδηλώσεων. Ξέρετε τι λέει η Διεθνής Αµνηστία;
Καλεί την Κυβέρνηση να σέβεται, να προστατεύει και να υποστηρίζει το δικαίωµα στην ειρηνική συνάθροιση, όπως το προβλέπει
το Διεθνές Δίκαιο και το Σύνταγµα. Καλεί εσάς η Διεθνής Αµνηστία να σταµατήσετε τη χρήση παράνοµης και υπερβολικής βίας
και να διασφαλίσετε άµεσες και αποτελεσµατικές έρευνες για
όλα τα καταγγελλόµενα περιστατικά.
Ξέρετε πόσα περιστατικά έχουµε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο
Δικαιωµάτων του Ανθρώπου; Δεκατέσσερις νέες προσφυγές. Ξέρετε ότι έχουµε καταδίκες για αστυνοµική βία που ποτέ δεν οδή-
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γησαν σε συµµόρφωση της πολιτείας; Σε όλα αυτά τι απαντάτε;
Με το ότι φτάνετε πλέον να πυροβολείτε µε κρότου λάµψης παιδί
στο ένα µέτρο απόσταση στο πρόσωπό του, µε την κλιµάκωση
της ακραίας βίας;
Σας καλούµε να σταµατήσετε τον εκφοβισµό των παιδιών, των
εργατών, των πολιτών, των µητέρων, των οικογενειών που θέλουν να ασκήσουν το δικαίωµά τους στην ειρηνική διαµαρτυρία,
που προστατεύεται από το Σύνταγµα και τη διεθνή νοµοθεσία.
Είµαστε στο µικροσκόπιο του Συµβουλίου της Ευρώπης για το
πώς ασκείτε και εργαλειοποιείτε την αστυνοµική βία. Σταµατήστε
και πείτε µας ποιος έδωσε την πολιτική εντολή γι’ αυτή τη δολοφονική επίθεση και πείτε µας τι εννοείτε, όταν λέτε επαγγελµατίες τραυµατίες. Ονοµατίστε τους, για να µπορούµε να
απαντήσουµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Ευχαριστώ, κύριε συνάδελφε.
Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ (Υφυπουργός Προστασίας του
Πολίτη): Κύριε Βουλευτά, υπάρχει προφανώς κάποια σύγχυση
σε ορισµένους κύκλους της Αριστεράς, που επιχειρείτε να εκπροσωπήσετε σήµερα. Προφανώς, θεωρείτε άσκηση δηµοκρατικής λειτουργίας να γκρεµίζονται οι τοίχοι βιβλιοθηκών υπό
κατασκευή µε βαριοπούλες. Προφανώς, θεωρείτε συνταγµατικό
δικαίωµα να απειλούνται οι φοιτητές και οι καθηγητές στα ελληνικά πανεπιστήµια από µειοψηφικές οµάδες ταραχοποιών και
κουκουλοφόρων. Προφανώς, θεωρείτε λάθος και η παρουσία
της Αστυνοµίας, αλλά και το δικαίωµα της οργανωµένης πολιτείας να αντιµετωπίσει τέτοιου είδους δράσεις.
Δικαίως διερωτώνται, λοιπόν, όσοι µας παρακολουθούν αν για
εσάς και τους οµονοούντες σας αυτή η αντίληψη περί άσκησης
ελεύθερης έκφρασης φθάνει µέχρι και την καύση των βιβλίων.
Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, θέλω λοιπόν να
υπογραµµίσω το εξής αναφορικά µε τον ισχυρισµό που αποτυπώνεται µέσα από το ερώτηµα του κυρίου Βουλευτή περί δήθεν
ανάµειξης της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Προστασίας
του Πολίτη σε αποφάσεις ή εντολές που αφορούν στον επιχειρησιακό σχεδιασµό και δράση της Ελληνικής Αστυνοµίας.
Φοβάµαι ότι ο Βουλευτής του ΜέΡΑ25, την ώρα που έγραφε
την ερώτηση αυτή ζούσε σε κάποιον εφιάλτη τα σκοτεινά χρόνια
στη Λατινική Αµερική, προφανώς στην Αργεντινή, τη Χιλή, τη Βολιβία ή σε κάποια άλλη χώρα µε δικτατορικό ή αυταρχικό καθεστώς. Σίγουρα, όµως, δεν ζούσε και δεν αναφέρεται στη
σηµερινή Ελλάδα, µια χώρα απολύτως δηµοκρατική στην καρδιά
της Ευρώπης και στην εµπροσθοφυλακή της Δύσης.
Δηλώνω, λοιπόν, µε τον πλέον κατηγορηµατικό τρόπο ότι κανείς από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Προστασίας του
Πολίτη ή το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνοµίας ή οι διοικητές
των µονάδων δεν δίνουν τέτοιες εντολές. Και θα έλεγα ότι συνιστά υποβάθµιση για το ελληνικό Κοινοβούλιο να κατατίθενται
ερωτήσεις στον κοινοβουλευτικό έλεγχο σε αυτό το πνεύµα και
µε αυτές τις διατυπώσεις.
Η επέµβαση και, συνακόλουθα, η δράση των υπηρεσιών της
Ελληνικής Αστυνοµίας προβλέπεται αποκλειστικά από την
ισχύουσα νοµοθεσία και βασίζεται στον συνδυασµό θεµελιωδών
αρχών δικαίου, όπως είναι η αναλογικότητα, η προσφορότητα
και η επιείκεια και, πάντοτε, µέσα στο απολύτως απαραίτητο χρονικό όριο δράσης που απαιτεί η κάθε περίπτωση στην οποία καλούνται οι αρµόδιες αστυνοµικές αρχές να επιληφθούν.
Είναι, συνεπώς, πέρα από κάθε λογική ο οποιοσδήποτε ισχυρισµός περί οιασδήποτε πολιτικής παρέµβασης στον τρόπο δράσης
των αστυνοµικών υπηρεσιών, αναφορικά µε το συγκεκριµένο,
αλλά και για οποιοδήποτε άλλο περιστατικό συνολικότερα.
Θέλω να διαβεβαιώσω το Κοινοβούλιο και για κάτι ακόµη. Η
Κυβέρνηση και η Αστυνοµία θα επιτελέσουν το καθήκον και την
αποστολή τους για ελεύθερα και ασφαλή πανεπιστήµια για τους
φοιτητές και τους καθηγητές, µε υψηλό αίσθηµα ευθύνης και δηµοκρατική ευαισθησία. Καµµία δικτατορία του τρόµου και της
βίας δεν θα επιβληθεί στο έννοµο κράτος.
Και κάτι ακόµη. Μία τέτοιου είδους µοµφή έναντι της παράταξης που αποκατέστησε τη δηµοκρατία στη σύγχρονη ιστορία της
πατρίδας µας και που η πολιτική διαδροµή της είναι άρρηκτα
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ταυτισµένη µε τις µεγάλες αποφάσεις που σηµάδεψαν την πορεία του έθνους µας, µπορεί να εκληφθεί µόνο ως πολιτικά ανιστόρητη.
Θέλω, λοιπόν, να σας διαβεβαιώσω -σε περίπτωση που έχει
διαφύγει της προσοχής σας- ότι η σηµερινή Κυβέρνηση δίνει καθηµερινά µέσα από τις πράξεις και τις πρωτοβουλίες της τα διαπιστευτήριά της περί των δηµοκρατικών και ανθρωποκεντρικών
αξιών από τις οποίες διέπεται τόσο εντός, όσο και εκτός συνόρων.
Ειδικότερα, κατά την ταραχώδη περίοδο που διανύουµε, λόγω
της απειλής του ιστορικού αναθεωρητισµού συνολικότερα στην
ευρύτερη περιοχή, αλλά και της παράνοµης ρωσικής εισβολής
στην Ουκρανία ειδικότερα, η σηµερινή Κυβέρνηση έχει συνειδητά
επιλέξει να µην παρακολουθήσει τον απολυταρχικό κατήφορο που
ακολουθούν ορισµένοι, προτάσσοντας µε υπευθυνότητα µέσα
από τις στρατηγικές επιλογές που κάνει τα δηµοκρατικά ιδεώδη
που παραδοσιακά τη χαρακτηρίζουν.
Κάθε αγωνιώδης απόπειρα ορισµένων να σκιαγραφήσουν ένα
διαφορετικό πορτρέτο που ανήκει σε άλλα καθεστώτα και σε
απολυταρχικές αντιλήψεις και πρακτικές, σας διαβεβαιώ ότι είναι
καταδικασµένη να αποτύχει.
Το µείζον, όµως, ζήτηµα και επίκαιρο για τα ακαδηµαϊκά ιδρύµατα λόγω των εισαγωγικών εξετάσεων αυτές τις ηµέρες -όπου
µε την ευκαιρία αυτή, θέλω να απευθύνω τις ευχές µου για καλή
επιτυχία σε όλες και όλους τους υποψηφίους- στο οποίο όλοι
ανεξαιρέτως, κύριε Βουλευτά, έχουµε χρέος προς τον κάθε πολίτη να απαντήσουµε, αφορά το εξής:
Σε τι είδους πανεπιστήµιο θέλουµε να φοιτούν οι σηµερινές
και οι επόµενες γενιές; Σε ένα πανεπιστήµιο όπου θα κυριαρχούν
καταστάσεις ανοµίας και οχλοκρατίας από ορισµένες, συχνά
υποκινούµενες, ακραίες µειοψηφίες ή σε ένα πανεπιστήµιο αντάξιο ξένων ακαδηµαϊκών ιδρυµάτων που θα αποτελεί κέντρο µάθησης, καινοτοµίας, ελεύθερης διακίνησης ιδεών και το οποίο
θα εφοδιάζει µε γνώσεις και δεξιότητες τους φοιτητές και µελλοντικούς επαγγελµατίες να διαπρέψουν στον επαγγελµατικό
στίβο;
Έχω τη βαθιά πεποίθηση, κύριε Βουλευτά, ότι την απάντηση
τη γνωρίζετε µέσα σας, καθώς είχατε την ευκαιρία να φοιτήσετε
και να ολοκληρώσετε µε επιτυχία τις σπουδές σας -στο όχι και
πολύ µακρινό παρελθόν- σ’ ένα από αυτά τα πρότυπα πανεπιστήµια, φάρο της γνώσης στις Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής.
Ας παραµερίσουµε, λοιπόν, τις όποιες ιδεολογικές διαφορές και
αντιπαραθέσεις σκοπιµότητας και ας συµφωνήσουµε ότι η παιδεία έχει ανάγκη από συγκλίσεις και δεν θα πρέπει να αποτελεί
για ορισµένους πρόσφορο έδαφος λαϊκισµού.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Και εγώ σας ευχαριστώ
πολύ, κύριε Υπουργέ.
Και πάµε τώρα στη δεύτερη µε αριθµό 706/24-5-2022 επίκαιρη
ερώτηση δεύτερου κύκλου του Βουλευτή Χαλκιδικής του Κινήµατος Αλλαγής κ. Αποστόλου Πάνα προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων µε θέµα: «Αποζηµιώσεις
ελαιοπαραγωγών Χαλκιδικής λόγω παγετού».
Στην ερώτηση θα απαντήσει ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων κ. Στύλιος.
Κύριε συνάδελφε, έχετε τον λόγο για δύο λεπτά.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΝΑΣ: Κύριε Υπουργέ, µε µεγάλη ικανοποίηση
είδαµε -αν και καθυστερηµένα- τη δηµοσίευση του ΦΕΚ
2482Β/20-5-2022 µε το οποίο, στην ουσία, ανατίθεται στον ΕΛΓΑ
το ad hoc πρόγραµµα κρατικών οικονοµικών ενισχύσεων στους
καλλιεργητές που παρουσίασαν µείωση στην παραγωγή τους για
το έτος 2021, ως αποτέλεσµα, βέβαια, των συνεχόµενων παγετώνων το χρονικό διάστηµα από 15-2-2021 έως 20-4-2021.
Στο εν λόγω ΦΕΚ περιλαµβάνονται συγκεκριµένες περιφερειακές ενότητες και συγκεκριµένες καλλιέργειες, δηλαδή οι καλλιέργειες που βρίσκονταν σε προανθικό στάδιο, µη ασφαλιστικά
καλυπτόµενο σύµφωνα µε τον κανονισµό ασφάλισης του ΕΛΓΑ
και δεν είχαν αποζηµιωθεί. Συγχρόνως, όµως, αποτελεί απογοήτευση το γεγονός ότι για ακόµα µια φορά η περιφερειακή ενότητα Χαλκιδικής εξαιρείται, για αδιευκρίνιστους λόγους, από το
εν λόγω πρόγραµµα για καλλιέργειες που επλήγησαν σε προαν-
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θικό στάδιο από το ίδιο ζηµιογόνο αίτιο.
Ξέρετε, κύριε Υπουργέ, είναι παγκοσµίως γνωστό ότι ο παγετός και τα ακραία καιρικά φαινόµενα προκαλούν τις ίδιες ακριβώς ζηµιές σε όλες τις καλλιέργειες. Στην προκειµένη
περίπτωση, δηλαδή, έχουµε µια απόφαση αλά καρτ που, στην
ουσία, ο παγετός κάνει ζηµιά σε έναν νοµό, ενώ σε άλλο όµορο
νόµο δεν κάνει.
Κύριε Υπουργέ, έχω ασχοληθεί µε το θέµα πολύ εµπεριστατωµένα και λεπτοµερώς και, δυστυχώς, η περιφερειακή ενότητα
Χαλκιδικής ακόµα προσπαθεί να αποζηµιωθεί από το συγκεκριµένο ζήτηµα και δεν έχει έρθει το πλήρωµα του χρόνου για τις
αποζηµιώσεις των ελαιοπαραγωγών. Όπως, λοιπόν, καταλαβαίνετε γίνεται αδικαιολόγητα αυτό και για τους παραπάνω λόγους,
σας ρωτώ:
Προτίθεστε και, αν ναι, µε ποιο συγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα
να ολοκληρώσετε τις διαδικασίες αποζηµίωσης των ελαιοπαραγωγών της Χαλκιδικής;
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Ευχαριστώ, κύριε συνάδελφε.
Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΟΣ (Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίµων): Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε συνάδελφε, έχουµε µιλήσει πολλές φορές στην ελληνική
Βουλή και εγώ ο ίδιος προσωπικά έχω απαντήσει σε ερωτήσεις
συναδέλφων Βουλευτών είτε έντυπες είτε επίκαιρες εδώ, στη
Βουλή, για τα ζητήµατα που αφορούν τον ΕΛΓΑ, τις συνθήκες
που διαµορφώθηκαν από τον «Παγετό Άνοιξη 2021» και την κατάσταση που διαµορφώθηκε από άλλα διοικητικά µέτρα περιοριστικού χαρακτήρα, όπως είναι τα µέτρα περιορισµού λόγω της
πανδηµίας.
Στις απαντήσεις µας αυτές, είχαµε πει ξεκάθαρα από την αρχή
το εξής: Ό,τι καλύπτεται ασφαλιστικά από τον ΕΛΓΑ, θα δοθεί
και θα αποδοθεί στους δικαιούχους. Και, µάλιστα, θα δοθεί και
θα αποδοθεί µε διαδικασίες ταχύτατες, ούτως ώστε οι παραγωγοί µας, οι αγρότες να λάβουν τα χρήµατά τους γρήγορα και έγκαιρα, για να τα χρησιµοποιήσουν και να τα αξιοποιήσουν.
Τώρα, σε σχέση µε την ελιά και την ελαιοκαλλιέργεια γνωρίζετε ότι για πρώτη φορά δόθηκαν χρήµατα από το Πρόγραµµα
Αγροτικής Ανάπτυξης και όχι από τον ΕΛΓΑ σε όλη την Ελλάδα.
Τα συνολικά χρήµατα που δόθηκαν γι’ αυτό τον σκοπό είναι 145
εκατοµµύρια ευρώ, µε 70 ευρώ το στρέµµα για τον τοµέα της
επιτραπέζιας ελιάς ποικιλίας καλαµών, πάλι µε 70 ευρώ το
στρέµµα για τον τοµέα της επιτραπέζιας ελιάς, τις λοιπές ποικιλίες, µε κωδικό συστήµατος ΟΠΕΚΕΠΕ 28190 και µε ύψος ενίσχυσης αναλόγως της κλάσης επιλέξιµης έκτασης για τον τοµέα
της ελαιοποιήσιµης ελιάς ή και διπλής κατεύθυνσης. Αυτές είναι
τρεις ξεχωριστές κατηγορίες που καλύφθηκαν µε αυτά τα
145.000.000 ευρώ -θυµίζω πάλι- για πρώτη φορά.
Στη συνέχεια -κάτι που είναι σε εξέλιξη και σήµερα «κλείνει» η
προθεσµία-, οι παραγωγοί ελιάς µπορούν να δηλώσουν, για να
λάβουν χρηµατοδότηση µε 40 ευρώ το στρέµµα, για ενίσχυση
λόγω COVID-19, λόγω των περιοριστικών διοικητικών µέτρων
που προβλέφθηκαν. Πόσα είναι αυτά τα χρήµατα; Είναι
11.000.000 ευρώ. Εάν κάνουµε, λοιπόν, συνολικά την άθροιση
έχουν δοθεί 156.000.000 ευρώ και θα δοθούν τώρα και τα υπόλοιπα στη χώρα, για πρώτη φορά, και θα καλυφθούν όλοι οι παραγωγοί ελιάς της χώρας µας. Από αυτά τα συνολικά χρήµατα,
στην Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής έχουν δοθεί περίπου
3.000.000 ευρώ -2.800.000 ευρώ για την ακρίβεια- και αναµένεται
να δοθούν και τα χρήµατα από την επιτραπέζια ελιά, που σήµερα
λήγουν οι δηλώσεις.
Τα υπόλοιπα θα τα πω στη δευτερολογία µου.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Και εµείς ευχαριστούµε, κύριε Υπουργέ και για τον χρόνο σας.
Ορίστε, κύριε συνάδελφε, έχετε τον λόγο για τρία λεπτά.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΝΑΣ: Κύριε Υπουργέ, ειλικρινά ευχόµουν να
µην βρεθώ σήµερα εδώ, για τον εξής λόγο: Γιατί το συγκεκριµένο θέµα, όπως και εσάς µπορεί να σας έχει κουράσει κοινοβουλευτικά, και εµένα τον ίδιο -και ένα παραπάνω- και τους
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συντοπίτες µου µας έχει κουράσει, από την άποψη ότι υπάρχει
µία διαφορετικότητα -θα το πω έτσι- ως προς τις απαντήσεις που
δόθηκαν -δεν λέω από εσάς προσωπικά- από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης το συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα. Δηλαδή:
Στις 22-6-2021 καταθέτω επίκαιρη ερώτηση στον πρώην
Υπουργό κ. Λιβανό. Ο πρώην Υπουργός δεσµεύεται στο Κοινοβούλιο για αποζηµιώσεις εντός του έτους 2021, ειδικότερα για
τη βρώσιµη ελιά, επισηµαίνοντας πως δεν θα ενταχθεί στο χρονοβόρο πρόγραµµα κρατικών οικονοµικών ενισχύσεων. Αντιθέτως, θα ενταχθεί στο ειδικό πρόγραµµα «Παγετό Άνοιξη 2021»
και θα αποζηµιωθεί εντός του έτους. Εδώ έχω και τα έντυπα.
Στις 14-7-2021 το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων ενηµερώνει µε το υπ’ αριθµ. άρθρο 10808/21 έγγραφο την
Ευρωπαϊκή Ένωση για τις ζηµιές που προκλήθηκαν σε ακραία
καιρικά φαινόµενα σε άλλες περιοχές, σε ποσοστό ζηµιάς -αναφέρεται στο έγγραφο- 70% µε 90%. Αυτή είναι παραδοχή του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Το καταθέτω και εδώ.
Στις 8-9-2021 η διοίκηση του ΕΛΓΑ απαντά ότι παρακολουθεί
τις εξελίξεις σε ό,τι αφορά την ελαιοκαλλιέργεια, µε σκοπό την
ένταξη των ζηµιωθέντων καλλιεργειών στο ειδικό (AD HOC) πρόγραµµα «Παγετό Άνοιξη 2021».
Στις 12-1-2022 -σας παραθέτω τις ενέργειές µου- η διοίκηση
του ΕΛΓΑ σε ερώτησή µας, µας απαντά για τις ελιές και για την
ακαρπία ότι δεν εµπίπτει στα καλυπτόµενα ασφαλιστικά αίτια του
ΕΛΓΑ και ως εκ τούτου, ακολουθείται άλλη διαδικασία, βάσει του
κανονισµού κρατικών οικονοµικών ενισχύσεων.
Έχει περάσει ένας ολόκληρος χρόνος, µε όλες τις µορφές των
κοινοβουλευτικών και των νοµοθετικών παρεµβάσεων, εν πάση
περιπτώσει, πρωτοβουλιών που έπρεπε να πάρετε και ακόµη
υπάρχει το ερώτηµα, το οποίο προκύπτει για άλλη µια φορά: Εάν
θα αποζηµιωθούν οι ελαιοκαλλιεργητές της Χαλκιδικής και µε
ποιον τρόπο. Εδώ πρέπει να δώσουµε µία ξεκάθαρη και υπεύθυνη απάντηση, να πούµε συγκεκριµένα πράγµατα.
Είναι, δηλαδή, σωστό, µετά από απαντήσεις των ίδιων των
Υπουργών, απαντήσεις που έχουν δώσει οι δικοί σας αρµόδιοι
φορείς, µετά από επίκαιρη ερώτηση η οποία απαντήθηκε από τον
πρώην Υπουργό, να γυρίζουµε «µπαλάκι» δεξιά και αριστερά και
να λέµε ότι η Χαλκιδική έχει πάρει λεφτά του COVID-19 µετά από
δύο ολόκληρα χρόνια αγώνων, που ξέρουµε ότι έγιναν από τους
αρµόδιους φορείς, κ.ο.κ;
Δεν θέτω ευθύνες σε εσάς, αλλά νοµίζω ότι είναι ένα τεράστιο
ζήτηµα, το οποίο κάποια στιγµή πρέπει να απαντηθεί πρακτικά
και πραγµατικά. Θα προχωρήσουν οι αποζηµιώσεις των παραγωγών και θα τις περιµένουν µε το συγκεκριµένο πρόγραµµα ή
όχι; Να ξέρουµε και να ξέρουν και οι ελαιοπαραγωγοί της Χαλκιδικής τι γίνεται.
Και επειδή το τελευταίο διάστηµα -θα µου επιτρέψετε- βλέπουµε µια προσέλευση ανθρώπων της Κυβέρνησης και στην ίδια
τη Χαλκιδική µε πακτωλό χρηµάτων των οποίων δίνετε, θα παρακαλέσω και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, αν πραγµατικά
αυτά τα χρήµατα τα οποία έρχονται είναι επί της ουσίας χρήµατα
που θα δοθούν στον νοµό για συγκεκριµένα ζητήµατα, να απαντήσει τι γίνεται µε αυτούς τους ανθρώπους, γιατί αποτελούν τον
πλουτοπαραγωγικό φορέα του νοµού και είναι άνθρωποι των
οποίων το προϊόν τα τελευταία χρόνια έχει πάθει µεγάλη ζηµιά.
Περιµένω µία συγκεκριµένη απάντηση και όχι µόνο εγώ, αλλά
όλος ο Νοµός Χαλκιδικής. Πρέπει, δηλαδή, να φύγουµε σήµερα
µε ένα αποτέλεσµα συγκεκριµένο.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε συνάδελφε.
Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΟΣ (Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίµων): Να βάλουµε τα πράγµατα στη σειρά.
Επαναλαµβάνω ότι η Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής για
την ενίσχυση της ελιάς έναντι των συνεπειών της πανδηµίας έχει
λάβει 2.832.000 ευρώ.
Σε σχέση µε τον παγετό του 2021 -διότι πάντοτε µιλάµε για το
2021, για την περασµένη χρονιά- προσθέστε 4.000.000 ευρώ από
τον ΕΛΓΑ για ζηµιές διαφόρων ειδών. Από αυτά τα 4.000.000
ευρώ, τα 3.000.000 ευρώ είναι οι ζηµιές οι οποίες έχουν προέλθει
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από τον παγετό. Άρα αν αθροίσετε τα 3.000.000 και τα 4.000.000,
θα δείτε ότι είµαστε στα 7.000.000 ευρώ. Τα 3.000.000 ευρώ, µάλιστα, είναι από τον παγετό.
Αναφέρθηκα στα χρήµατα που έχουν δοθεί συνολικά στην
ελιά, διότι ότι αφορούν σε όλες τις κατηγορίες των ελαιοπαραγωγών. Έχουµε φροντίσει µε αυτό το µεγάλο ποσό, έτσι όπως
ακούγεται, τα 156.000.000 ευρώ να καλύπτουν το σύνολο των
ελαιοπαραγωγών της χώρας. Άρα δεν θα υπάρχει µετά και την
τελευταία πληρωµή που θα γίνει µέσα στον Ιούνιο -τις επόµενες
ηµέρες- παραγωγός ελιάς ο οποίος είτε το 2021 είτε τώρα το
2022 δεν θα έχει λάβει ενίσχυση 70 ευρώ το στρέµµα ή 40 ευρώ
το στρέµµα, ανάλογα µε την κατηγορία στην οποία βρίσκεται.
Πάµε τώρα να δούµε τα υπόλοιπα. Αναφέρεστε στο προανθικό
στάδιο. Ξέρετε και εσείς, το έχουµε γράψει και το έχουµε πει και
εµείς µε τις απαντήσεις µας στον κοινοβουλευτικό έλεγχο, ότι το
προανθικό στάδιο δεν καλύπτεται ασφαλιστικά από τον ΕΛΓΑ. Ο
ΕΛΓΑ διαχειρίζεται τα ασφάλιστρα των αγροτών. Άρα είναι υποχρεωµένος από τον Κανονισµό του, που είναι νόµος του κράτους, να αποδίδει τα χρήµατα, σύµφωνα µε αυτό το πλαίσιο.
Μπορεί, υπάρχει άλλος τρόπος, πέρα από τον Κανονισµό του
ΕΛΓΑ, που αναφέρατε πιο πριν, στο πρόσφατο ΦΕΚ; Βεβαίως,
υπάρχουν οι κρατικές οικονοµικές ενισχύσεις. Μπαίνουν άκριτα
οι καλλιέργειες στις κρατικές οικονοµικές ενισχύσεις; Όχι µπαίνουν µε προϋποθέσεις. Αυτές τις προϋποθέσεις δεν τις καθορίζει
η πολιτική ηγεσία. Τις καθορίζει κατ’ αρχάς η Μετεωρολογική
Υπηρεσία. Συλλέγονται τα στοιχεία. Υπολογίζονται τα στοιχεία
αυτά από τον ΕΛΓΑ -είναι υποχρέωση του ΕΛΓΑ και τον ευχαριστούµε γι’ αυτό-, τα οποία διευκολύνουν και τον ΕΛΓΑ αλλά και
τους γεωπόνους του ΕΛΓΑ, τους υπηρεσιακούς του παράγοντες
που κάνουν την καταγραφή, για να συλλέξουν το µέγεθος της
ζηµιάς που έχει γίνει. Εάν πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις,
έχουµε µετά τη δίοδο των κρατικών οικονοµικών ενισχύσεων.
Στη συγκεκριµένη περίπτωση δεν έχουµε στοιχεία που να µας
οδηγούν στο να πούµε «µπορούµε να πάµε σε κρατικές οικονοµικές ενισχύσεις».
Θέλω να ξέρετε, επίσης, ότι έχουµε προχωρήσει µε τον
ν.3877/2010 στην ενεργοποίηση του άρθρου 7 και έχουν δοθεί
από την ελληνική Κυβέρνηση το ποσό των 160.000.000 ευρώ,
όπου έχουν καλυφθεί τα έξοδα λειτουργίας του ΕΛΓΑ και για τα
προηγούµενα έτη, όταν η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ δεν κατέβαλε τις
υποχρεώσεις της, τα 15.000.000 ευρώ που πρέπει να καταβάλει
κάθε χρόνο προς τον ΕΛΓΑ για να µπορεί να λειτουργήσει. Συνέπεια αυτής της ενεργοποίησης, ήταν να µπορούµε ο ΕΛΓΑ να
ολοκληρώνει όλη τη διαδικασία καταγραφής, αποτίµησης, τελικά
πορίσµατα και πληρωµής σε πολύ σύντοµο χρόνο, σε επτά µε
οκτώ µήνες, εντός πάντοτε του ίδιου έτους, όταν στο παρελθόν
απαιτούνταν δεκαπέντε και δεκαεπτά µήνες. Τα γνωρίζουν αυτά
οι παραγωγοί. Βλέπουν τη δουλειά που έχει γίνει και συνεχίζεται
να γίνεται από την Κυβέρνηση, από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης προς όφελος της παραγωγής της χώρας.
Θέλω επίσης να ξέρετε ότι έχουµε µια προγραµµατική σύµβαση µε την «Κοινωνία της Πληροφορίας» όπου προχωρούµε
στην ψηφιακή αναβάθµιση του ΕΛΓΑ για να επιταχύνουµε ακόµα
περισσότερο αυτές τις διαδικασίες και να ενισχύσουµε τη διαφάνεια στον τρόπο λειτουργίας και στον τρόπο εκτίµησης των
ζηµιών και ετοιµαζόµαστε το επόµενο διάστηµα για µια µεγάλη
αλλαγή που µας τη ζητούν οι παραγωγοί της χώρας όπου θα έλθουµε να υπολογίσουµε ξανά τον τρόπο να διευρύνουµε τα όρια,
τον τρόπο µε τον οποίον θα αποδίδουµε την ασφαλιστική κάλυψη
και τα χρήµατα στους παραγωγούς.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Ευχαριστούµε κι εµείς.
Θα συζητηθεί η τρίτη µε αριθµό 718/30-5-2022 επίκαιρη ερώτηση πρώτου κύκλου του Βουλευτή Αιτωλοακαρνανίας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδος κ. Νικόλαου Παπαναστάση προς
την Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού, µε θέµα: «Την προστασία της περιοχής του Τουριστικού Περιπτέρου στη θέση Κάστρο
στην πόλη της Λευκάδας».
Θα απαντήσει η Υπουργός Πολιτισµού και Αθλητισµού κ. Μενδώνη.
Κύριε συνάδελφε, έχετε τον λόγο για δύο λεπτά.
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ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρία Υπουργέ, στο νησί της Λευκάδας και στο σηµείο εισόδου από την πλευρά της Αιτωλοακαρνανίας υπάρχει η περιοχή
του Κάστρου, όπως λέγεται. Είναι διαχρονικά αυτή η περιοχή ένα
σήµα κατατεθέν για τους Λευκαδίτες και όχι µόνο. Επίσης, είναι
και παραµένει ένα πολύ σηµαντικό σηµείο συνάντησης των κατοίκων της πόλης και των επισκεπτών, ειδικά το καλοκαίρι. Αυτός
ο χώρος χωροταξικά βρίσκεται εντός της ζώνης του Α’ αρχαιολογικού χώρου του Κάστρου της Αγίας Μαύρας, προστατεύεται
απόλυτα και είναι επιτρεπτές, µετά από ειδική αιτιολόγηση, κατασκευές που εξυπηρετούν την ανάδειξη του µνηµείου του αρχαιολογικού χώρου του Κάστρου και την εξυπηρέτηση της
χρήσης του.
Από το 2018 µε ενέργειες του Δηµοτικού Λιµενικού Ταµείου
και πιο εντατικά από το 2020, µε αφορµή την εικόνα εγκατάλειψης που υπάρχει –υπάρχουν λόγοι και αιτίες γι’ αυτό- γίνονται
προσπάθειες παράδοσής του σε ιδιωτική εταιρεία, γεγονός που
συναντά την ολοένα και πιο έντονη αντίδραση της τοπικής κοινωνίας.
Υπήρξε µια αρχική µελέτη για λογαριασµό του Λιµενικού Ταµείου, προφανώς σε συνεννόηση µε την εταιρεία που θέλει να
εκµεταλλευτεί τον χώρο, η οποία προέβλεπε, ανάµεσα στα άλλα,
τη δηµιουργία εγκαταστάσεων εστίασης, καθώς και φιλοξενίας
µε τις διακριτικές ονοµασίες –το αναφέρω γιατί είναι χαρακτηριστικό- «Σουίτα 1», «Σουίτα 2» κ.λπ..
Η γνωµοδότηση από το Συµβούλιο Αρχιτεκτονικής της Λευκάδας στις 28 Γενάρη του 2021 υπήρξε αρνητική. Κατατέθηκε νέα
µελέτη. Επίσης έλαβε αρνητική γνωµοδότηση από το Συµβούλιο
Αρχιτεκτονικής στις 23 Φεβρουαρίου 2022 µετά από γνωµοδοτήσεις υπηρεσιακών παραγόντων, αλλά και δικής σας θετική
γνωµάτευση.
Αυτή η µελέτη, όπως και η προηγούµενη, σύµφωνα µε τις παρατηρήσεις του Συµβουλίου Αρχιτεκτονικής, προβλέπει κατασκευές που αλλάζουν τη χρήση των κτηρίων και του χώρου
γενικότερα. Προβλέπονται παρεµβάσεις στο κτήριο των λουτρικών εγκαταστάσεων µε επιπλέον τη δηµιουργία γραφείων και
κουζίνας, µε αύξηση του συντελεστή δόµησης και του όγκου.
Στον περιβάλλοντα χώρο προβλέπεται επιπλέον η δηµιουργία
υπερυψωµένου ξύλινου deck, χώρου για µπαρ, σκίαστρα σε τµήµατα του αµµώδους µέρους του αιγιαλού και άλλα. Η δε επικαλούµενη αναγκαία προϋπόθεση της αναστρεψιµότητας των
κατασκευών δεν αναιρεί σε καµµιά περίπτωση τον χαρακτήρα
τους ως κατασκευές.
Σε όλα αυτά γίνεται φανερή από τη µελέτη η προσπάθεια για
τη δηµιουργία κατασκευών υποδοµής επιχείρησης εστίασης για
beach bar και άλλα τέτοια ωραία.
Τονίζεται επίσης ότι ο χώρος ιδιοκτησίας του αγροτικού συνεταιρισµού ΤΑΟΛ που βρίσκεται παραπλεύρως του τουριστικού
περιπτέρου βρίσκεται εντός των σχεδιασµών της συγκεκριµένης
εταιρείας και στον κατάλληλο χρόνο θα αξιοποιηθεί για τον συνδυασµό των τουριστικών δραστηριοτήτων. Υπάρχει δηλαδή κίνδυνος να δηµιουργηθεί µια ολόκληρη ιδιωτικοποιηµένη
τουριστική περιοχή σ’ αυτόν τον χώρο, αντίθετα µε τις δεδοµένες
ιδιαίτερες απαιτήσεις προστασίας και ανάδειξής του και φυσικά
όλα αυτά θα είναι απρόσιτα στην τοπική κοινωνία της Λευκάδας
χωρίς πληρωµή, γιατί µε πληρωµή προφανώς θα µπορούν να
µπαίνουν µέσα.
Κυρία Υπουργέ, εµείς ζητάµε να προστατευθεί η περιοχή αδόµητης ζώνης Α’ του αρχαιολογικού χώρου από παρεµβάσεις και
ενέργειες που δεν έχουν σκοπό την ανάδειξη και την εξυπηρέτηση χρήσης του Κάστρου. Να αναθεωρηθεί η από 3-12-2021
απόφαση µε δεδοµένο ότι από τη νέα µελέτη του Δηµοτικού Λιµενικού Ταµείου παραβιάζονται οι προϋποθέσεις που ορίζονται
σ’ αυτήν. Επίσης, να γίνει ανάπλαση συµβατή µε τον χαρακτήρα
της περιοχής µε κρατική χρηµατοδότηση, χωρίς σύµπραξη ιδιωτών ή άλλη εµπλοκή ιδιωτών, προσανατολισµένη στην ικανοποίηση των αναγκών των λουοµένων κατοίκων και επισκεπτών.
Σχετικά µ’ αυτά, ρωτάµε τι µέτρα προτίθεστε να λάβετε.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Ευχαριστώ κι εγώ,
κύριε συνάδελφε.
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Κυρία Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΜΕΝΔΩΝΗ (Υπουργός Πολιτισµού και Αθλητισµού): Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε Βουλευτά, ευχαριστώ για την επίκαιρη ερώτησή σας. Θα
ξέρετε –υποθέτω- ότι για το θέµα αυτό έχω απαντήσει διεξοδικά
στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου, εννοείται πάντοτε
κατά την αρµοδιότητα του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού.
Επαναλαµβάνω, λοιπόν, για µια ακόµα φορά ότι οι εγκριτικές
αποφάσεις του Υπουργείου Πολιτισµού µετά από γνωµοδοτήσεις
των αρµοδίων συλλογικών οργάνων, δηλαδή του Τοπικού Συµβουλίου Μνηµείων και του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συµβουλίου
για την επανάχρηση, την αποκατάσταση και τη διαµόρφωση του
περιβάλλοντος χώρου του Τουριστικού Περιπτέρου Λευκάδας,
διασφαλίζουν ότι δεν προκαλείται βλάβη στο µνηµείο και ότι συµβάλλουν στη βελτίωση του περιβάλλοντος χώρου του Κάστρου
της Αγίας Μαύρας το οποίο, όπως ξέρετε καλύτερα από εµένα,
αποτελεί ένα προβεβληµένο µνηµειακό σύνολο.
Το τουριστικό περίπτερο και το επονοµαζόµενο κτήριο ΤΑΟΛ,
δηλαδή το πρώην οινοποιείο του Ταµείου Αµύνης Οινοπαραγωγής Λευκάδος, εµπίπτουν, όπως κι εσείς λέτε, στη ζώνη προστασίας Α’, στην αδόµητη ζώνη δηλαδή της Αγίας Μαύρας, µε µόνες
επιτρεπόµενες νέες κατασκευές αυτές που εξυπηρετούν τον αρχαιολογικό χώρο.
Διευκρινίζω επίσης ότι οι εγκαταστάσεις που αναφέραµε προηγουµένως, από το 1998 µε απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος έχουν εξαιρεθεί της κατεδάφισης και τα κτήρια αυτά δεν
έχουν µεν χαρακτηριστεί διατηρητέα, όµως είναι νοµίµως υφιστάµενα κατά το άρθρο 23 του ΝΟΚ.
Σύµφωνα, λοιπόν, µε τον ν.4858/2021, τον 3028 στην κωδικοποιηµένη του µορφή, δεδοµένου ότι βρίσκονται εντός αδόµητης
ζώνης, επιτρέπεται η συντήρηση και η επισκευή των νοµίµως υφισταµένων κτισµάτων για λόγους χρήσης και υγιεινής, ενώ απαγορεύεται οποιαδήποτε επέκταση καθ’ ύψος ή κατ’ επέκταση.
Με βάση, λοιπόν, αυτό το θεσµικό πλαίσιο εκδόθηκαν οι ακόλουθες αποφάσεις: Με την πρώτη απόφαση το 2018 εγκρίθηκε
η πρόταση του Λιµενικού Ταµείου Λευκάδας για την επανάχρηση
των λουτρικών εγκαταστάσεων µε σκοπό όχι µόνο την εξυπηρέτηση των λουοµένων, αλλά και την αναβάθµιση του περιβάλλοντος χώρου του µνηµείου που επιβαρύνεται ουσιαστικά από τα
εγκαταλειµµένα κτήρια της δυτικής πλευράς του διαύλου της
Λευκάδας. Η Εφορεία Αιτωλοακαρνανίας και Λευκάδος, δεδοµένου ότι υφίσταται η ανάγκη βελτίωσης του περιβάλλοντος χώρου
του Κάστρου της Αγίας Μαύρας και της εξυπηρέτησης των επισκεπτών και ότι εντός του Κάστρου δεν λειτουργεί αναψυκτήριο,
εξέδωσε τον Ιούλιο του 2018, µετά από γνωµοδότηση –όπως σας
είπα- του τοπικού συµβουλίου, την απόφαση η οποία επιτρέπει
υπό όρους τον εκσυγχρονισµό των εγκαταστάσεων στην ίδια
µορφή και χωρίς επέκταση, ακριβώς γιατί βρίσκονται µέσα στην
αδόµητη ζώνη.
Το 2021 το Δηµοτικό Λιµενικό Ταµείο Λευκάδας κατέθεσε στην
εφορεία µια νέα µελέτη η οποία εξετάστηκε από το τοπικό συµβούλιο, το οποίο γνωµοδότησε υπέρ της και στη συνέχεια εγώ
ζήτησα να συζητηθεί και στο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συµβούλιο,
το οποίο επίσης γνωµοδότησε οµόφωνα και υπό όρους υπέρ της
έγκλισης της µελέτης. Στα πρακτικά του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συµβουλίου αναφέρεται ρητά και αποδεικνύεται ότι όλες οι
ενστάσεις οι οποίες υπεβλήθησαν, εξετάστηκαν.
Εποµένως, δεν τίθεται θέµα αλλοίωσης του περιβάλλοντος
χώρου από την αποκατάσταση των συγκεκριµένων κτισµάτων,
πάντα στο πλαίσιο των διατάξεων του αρχαιολογικού νόµου και
µε βάση τα όσα επιτρέπει. Δεν γίνεται καµµία παραχώρηση, καµµία υπέρβαση.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κι εγώ, κυρία Υπουργέ.
Κύριε συνάδελφε, έχετε τον λόγο για τρία λεπτά.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρία Υπουργέ, ακούγοντάς σας ένας τρίτος ο οποίος δεν
γνωρίζει την ιστορία, θα σχηµάτιζε την εντύπωση ότι οι Λευκαδίτες ουσιαστικά «πριονίζουν» τα πόδια µιας περιοχής η οποία είναι
πραγµατικά πολύ σηµαντική γι’ αυτούς.
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Όµως, εσείς ως Υπουργός ήδη έχετε πάρει µια απόφαση µετά
από γνωµοδότηση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συµβουλίου
στις 3 του Δεκέµβρη. Ουσιαστικά εγκρίνετε τη µελέτη που σας
υπέβαλε το Λιµενικό Ταµείο.
Η µελέτη αυτή, ενώ είχε έναν τίτλο ο οποίος ήταν «Ενεργειακή
αναβάθµιση τουριστικού περιπτέρου», στην ουσία µέσα της προβλέπονται παρεµβάσεις µε βάση το κτήριο το οποίο έχει εξαιρεθεί της κατεδάφισης. Στη µελέτη, η οποία έχει υποβληθεί, αυτό
το κτήριο το οποίο είναι περίπου πεντακόσια τετραγωνικά και
αποτελείται από καµπίνες λουοµένων -αυτό είναι το κτήριο- προβλέπεται να λειτουργήσει, όµως, ως κτήριο κύριας λειτουργίας.
Βάζουν µέσα µπαρ, βάζουν κουζίνες και άλλες λειτουργίες για
να καλύψουν ιδιαίτερες ανάγκες. Δηλαδή, θα πρέπει λέγοντας
τα πράγµατα µε το όνοµά τους, ουσιαστικά του αλλάζουν χρήση.
Όλα αυτά γίνονται µέσα στο κτήριο Α’.
Εξίσου σηµαντικό είναι ότι προβλέπονται να γίνουν παρεµβάσεις και στον ευρύτερο εξωτερικό χώρο που είναι οκτώµισι
στρέµµατα. Εσείς αποδεχτήκατε τη µελέτη βάζοντας, βέβαια, κάποιους όρους, κατά την άποψή µας αν θέλετε, µικρούς, υποδεέστερους, όπως, για παράδειγµα, να µη γίνει περίφραξη, που έτσι
κι αλλιώς στον συγκεκριµένο χώρο δεν θα µπορούσε να µπει περίφραξη.
Το σηµαντικό, όµως, είναι -και επιµένουµε σε αυτό- ότι µετατρέπεται σε κτήριο beach bar, κάτι το οποίο δεν υπήρχε σε καµµία περίπτωση πιο µπροστά, γιατί φυσικά δεν µπορούµε να
θεωρήσουµε ως συµπαγές κτήριο ένα σύνολο καµπινών που
χρησιµοποιούσαν ως αποδυτήρια οι λουόµενοι. Μιλάµε, δηλαδή,
για καθαρή αλλαγή χρήσης σε αυτή την περίπτωση. Το ίδιο
ισχύει και για τους εξωτερικούς χώρους.
Όλες αυτές τις προτάσεις, όλες αυτές τις µελέτες και τη θέση
τη δική σας µαζί το Αρχιτεκτονικό Συµβούλιο τις απέρριψε για
δεύτερη φορά. Τώρα αν το Αρχιτεκτονικό Συµβούλιο εµµείνει
στην αρνητική του θέση είναι γνωστό και οφείλουµε να το πούµε
ότι υπάρχει και η διαδικασία της παράκαµψής του παραπέµποντας το θέµα στο Κεντρικό Συµβούλιο Αρχιτεκτονικής µε προοπτική φυσικά να αγνοηθεί η ήδη υπάρχουσα απόφαση, αλλά και
να παρακαµφθεί και να υλοποιηθεί το έργο.
Εµείς πραγµατικά αυτή την ενέργεια δεν θα της συνιστούσαµε. Εµείς λέµε ότι κακώς γνωµοδοτήσατε θετικά για αυτή τη
µελέτη, έστω και υπό αυτούς τους όρους, γιατί αναφέρονταν ξεκάθαρα µέσα στο πρακτικό του ΚΑΣ, του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συµβουλίου, από την προϊσταµένη της διεύθυνσης του
Υπουργείου, που σας λέει ξεκάθαρα ότι δεν µπορείτε να δώσετε
αυτήν την έγκριση για τον απλούστατο λόγο ότι είναι αδόµητη
ζώνη και είναι ξεκάθαρο αυτό. Δηλαδή, όλοι συνηγορούν στο ότι
δεν µπορεί να γίνει τέτοια παρέµβαση µέσα στη ζώνη Α’.
Εµείς για ακόµη µια φορά -όχι εµείς, οι Λευκαδίτες- σας λέµε
να σεβαστείτε αυτή την απόφαση, να σεβαστείτε τη θέληση των
Λευκαδιτών και να µην ενδίδετε σε απαιτήσεις των ενδιαφεροµένων επιχειρηµατιών.
Στη ζυγαριά από τη µια µεριά είναι η απαίτηση του λαού της
Λευκάδας για τη διατήρηση ενός µνηµείου και ενός χώρου που
πραγµατικά είναι συνδεδεµένος µε την ιστορία και την κοινωνική
ζωή αυτής της περιοχής και από την άλλη µεριά είναι τα κέρδη
των επιχειρηµατιών. Να δούµε πού θα γείρει η ζυγαριά, µε ευθύνη πάντα της Κυβέρνησης.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Κι εµείς, κύριε συνάδελφε.
Κυρία Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΜΕΝΔΩΝΗ (Υπουργός Πολιτισµού και Αθλητισµού): Κύριε Βουλευτά, όπως σας είπα, η µελέτη αυτή, η οποία
υπεβλήθη και εγκρίθηκε τον Δεκέµβριο του 2021, εξετάστηκε
από συλλογικά όργανα, από το Τοπικό Συµβούλιο Μνηµείων και
το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συµβούλιο. Δηλαδή, περισσότερα από
τριάντα επιστήµονες διαφόρων ειδικοτήτων ασχολήθηκαν µε τη
µελέτη αυτή και την ενέκριναν υπό τους όρους τους οποίους
αναφέρατε, γιατί είναι συµβατή απολύτως µε αυτά που προβλέπονται στην Α’ ζώνη. Δεν γίνεται επέκταση ούτε καθ’ ύψος ούτε
κατά πλάτος, δεν προβλέπεται διαφορετική λειτουργία, δηλαδή
ξενοδοχείου ή άλλου χώρου διαµονής. Προβλέπεται η αποκατά-
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σταση των συγκεκριµένων κτηρίων ως αναψυκτήριο και εστίαση.
Αυτό προβλέπεται. Αυτό, λοιπόν, είναι απολύτως συµβατό. Ούτε
διαµονή ούτε φιλοξενία προβλέπεται.
Επίσης, εσείς, που ξέρετε πάρα πολύ καλά τον χώρο, νοµίζω
ότι θα συµφωνήσετε ότι η κατάσταση που είναι σήµερα είναι µια
εικόνα εγκατάλειψης, είναι µια εικόνα αλγεινή, η οποία προσβάλλει το µείζον αγαθό, το οποίο είναι το µνηµειακό σύνολο του Κάστρου της Αγίας Μαύρας. Εποµένως µόνο θετική είναι η
παρέµβαση που γίνεται στον περιβάλλοντα χώρο.
Και θα σας πω και κάτι άλλο. Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Αιτωλοακαρνανίας και Λευκάδας, η οποία είναι πιο κοντά απ’ όλους και
ήταν θετική στην έγκριση αυτής της µελέτης, αυτή τη στιγµή
ολοκληρώνει ένα έργο περίπου ενός εκατοµµυρίου στο Κάστρο
της Αγίας Μαύρας. Θεωρώ ότι και η προϊσταµένη της εφορείας
και οι εργαζόµενοι το τελευταίο πράγµα το οποίο θα ήθελαν θα
ήταν να δηµιουργηθεί πρόβληµα στο έργο το οποίο κάνουν.
Επίσης, σύµφωνα µε την πληροφορία την οποία έχω από τις
υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισµού, απορρίφθηκε στο Συµβούλιο της Επικρατείας στις 9-3-2022 η προσφυγή µεµονωµένων
προσώπων κατά των αποφάσεων του Δηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Λευκάδας, που αφορούσαν στην παραχώρηση της χρήσης
του χώρου του τουριστικού περιπτέρου και των λουτρικών εγκαταστάσεων στην πλειοδότρια εταιρεία. Εποµένως από εκεί ξεκαθαρίζει απολύτως το τοπίο.
Αυτό, λοιπόν, που εγώ έχω να πω είναι ότι πάντοτε µε απόλυτη
συνέπεια στις διατάξεις του ν.4858/2001 το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συµβούλιο γνωµοδότησε για την αποκατάσταση του τουριστικού περιπτέρου, καθώς δεν προκαλείται όχληση ή βλάβη, ενώ
αντίθετα εξυπηρετεί και τον αρχαιολογικό χώρο της Αγίας Μαύρας, όπου, όπως είπα, δεν υπάρχει αναψυκτήριο και δεν υπάρχει
χώρος που να µπορούν οι επισκέπτες του Κάστρου, του φρουρίου, να πιουν ένα νερό ή να αναπαυθούν.
Εποµένως, σύµφωνα µε τις γνωµοδοτήσεις των συλλογικών
οργάνων αλλά και µε τις αρµόδιες υπηρεσίες, επαναλαµβάνω ότι
εγώ ζήτησα να πάει στο ΚΑΣ, ακριβώς για να δει και το ΚΑΣ, όχι
µόνο το τοπικό συµβούλιο, διότι είχαν διατυπωθεί οι όποιες ενστάσεις. Σύµφωνα, λοιπόν, µε τα συλλογικά όργανα δεν γίνεται
τίποτα που να προκαλεί ζηµία ή βλάβη στον αρχαιολογικό χώρο
του Κάστρου της Αγίας Μαύρας.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Και εµείς ευχαριστούµε, κυρία Υπουργέ.
Ακολουθεί τώρα η πρώτη µε αριθµό 702/24-5-2022 επίκαιρη
ερώτηση πρώτου κύκλου του Βουλευτή Β’ Πειραιώς του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Τρύφωνα Αλεξιάδη προς
τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, µε θέµα: «Να δοθεί
τέλος στις απειλές διακοπής ρεύµατος και να δοθεί λύση στο
πρόβληµα εξόφλησης των υπέρογκων λογαριασµών που καταφτάνουν στις σχολικές µονάδες του Πειραιά».
Στην ερώτηση θα απαντήσει ο Υπουργός Περιβάλλοντος και
Ενέργειας κ. Κωνσταντίνος Σκρέκας.
Κύριε συνάδελφε, έχετε τον λόγο για δύο λεπτά.
ΤΡΥΦΩΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, η ερώτηση αυτή κανονικά δεν έπρεπε να συζητηθεί µε τη διαδικασία της επίκαιρης ερώτησης, διότι θέτουµε
ένα απλό ερώτηµα: Είναι δυνατόν η Βουλή τον Ιούνιο του 2022
να συζητά για απειλές διακοπής ηλεκτρικού ρεύµατος σε σχολεία;
Δυστυχώς συζητάµε αυτό το θέµα διότι είναι υπαρκτό. Το
θέµα αυτό ήρθε στη δηµοσιότητα µε επιστολή που έστειλε ο Διευθυντής του 1ου ΓΕΛ Κερατσινίου και πολύ καλά έκανε και ανέδειξε το ζήτηµα. Θα τα καταθέσω όλα αυτά στα Πρακτικά στη
Βουλή για να υπάρχουν.
Κατέθεσε, λοιπόν, ο άνθρωπος και δηµοσιοποίησε έγγραφο
το οποίο έστειλε και στις υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας,
µε το οποίο ο κ. Μακρίδης, ο διευθυντής, δηµοσιοποιεί το πρόβληµα βασικής λειτουργίας του σχολείου του, δηλαδή το να µπορέσει να λειτουργήσει και να µη διακοπεί το ρεύµα.
Ως Βουλευτής του Πειραιά, καθώς και άλλοι Βουλευτές, καταθέσαµε το σχετικό έγγραφο µε αναφορά προς το Υπουργείο
Παιδείας και Θρησκευµάτων και προς το Υπουργείο Περιβάλλον-
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τος και Ενέργειας, θεωρώντας ότι το ελάχιστο, δηλαδή η απειλή
διακοπής λειτουργίας του σχολείου -διότι αν κόψεις το ρεύµα σε
ένα σχολείο, δεν µπορεί να λειτουργήσει- και µάλιστα σε αυτές
τις περιόδους, σε περιόδους εξετάσεων, σε περιόδους ζέστης
κ.λπ., θα ήταν ένα ανέκδοτο. Είναι µια πραγµατικότητα, όµως.
Καταθέσαµε, λοιπόν, από 30 Μαρτίου σχετική αναφορά µε το
έγγραφο και τον επαινώ για άλλη µια φορά τον διευθυντή, τον κ.
Μακρίδη. Δυστυχώς αποτελεί παράδειγµα αντικοινοβουλευτικής
συµπεριφοράς των Υπουργείων, καθώς ούτε το ένα Υπουργείο
ούτε το άλλο Υπουργείο µπήκε στον κόπο να απαντήσει.
Αντιλαµβάνοµαι ότι αυτή την περίοδο άλλες είναι οι προτεραιότητες, αλλά δεν µπορώ να καταλάβω ούτε για το Υπουργείο
Παιδείας ούτε για το Υπουργείο Περιβάλλοντος τι πιο σηµαντικό
είναι από το να διακοπεί η λειτουργία σχολείων, όχι ενός σχολείου, σχολείων.
Πολύ σωστά και ο δραστήριος Δήµος Κερατσινίου - Δραπετσώνας και ο Δήµος Περάµατος µε ανακοινώσεις τους έχουν
θίξει το θέµα, έχουν δηµοσιοποιήσει το ζήτηµα.
Και αυτό που σας καλώ, κύριε Σκρέκα, κύριε Υπουργέ, σήµερα
να κλείσετε ως ζήτηµα και να δώσετε µία απάντηση είναι για το
αν θα συνεχιστούν οι απειλές διακοπής ρεύµατος σε σχολεία, τα
οποία δεν έχουν και ευθύνη για το όλο ζήτηµα. Είναι ευθύνη των
δήµων, είναι ευθύνη άλλων διαδικασιών, αυτών που έχτισαν τα
κτήρια, αυτών που πιθανόν τα έκαναν ενεργοβόρα, αυτών που
δεν έχουν µέσα µηχανήµατα εξοικονόµησης και µια σειρά από
ζητήµατα.
Θα δώσετε µία λύση εσείς ως αρµόδιος Υπουργός σε αυτό το
πολύ σοβαρό ζήτηµα; Παρακαλώ να έχω µια σαφή απάντηση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Ευχαριστώ, κύριε συνάδελφε.
Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ (Υπουργός Περιβάλλοντος και
Ενέργειας): Όπως πολύ σωστά είπατε, κύριε συνάδελφε, το
θέµα της αποπληρωµής των λογαριασµών και των υποχρεώσεων
των σχολείων είναι θέµα των δήµων, καθώς εκεί ανήκουν οι σχολικές µονάδες και γι’ αυτόν τον λόγο, για να αντιµετωπίσουν οι
δήµοι το αυξανόµενο κόστος των ενεργειακών αναγκών συνολικά των δηµοτικών επιχειρήσεων, των σχολείων, των δηµοτικών
κτηρίων και άλλων, ήδη το Υπουργείο Εσωτερικών -που είναι και
το αρµόδιο Υπουργείο- και για το 2021 και το 2022 έχει προχωρήσει σε µια σειρά αυξήσεων και εκτάκτων επιδοτήσεων προς
τους δήµους, για να µπορέσουν αυτοί να ανταποκριθούν στις αυξηµένες απαιτήσεις λόγω της τεράστιας ενεργειακής κρίσης που
δυστυχώς απειλεί τη χώρα µας.
Θα σας πω για παράδειγµα ότι µε τις 75029/13-10-2021 και
85880/22-11-2021 αποφάσεις του Υπουργείου Εσωτερικών κατανεµήθηκαν εκτάκτως στους δήµους της χώρας µας από τους
ΚΑΠ έτους 2021 συνολικό ποσό 207 εκατοµµυρίων ευρώ προς
κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους. Για τον
ίδιο σκοπό το 2022 έχουν κατανεµηθεί 114 εκατοµµύρια ευρώ µε
αντίστοιχες αποφάσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, ενώ εκτάκτως έχουν για το 2021 κατανεµηθεί 7 εκατοµµύρια ευρώ και για
το 2022 έχουν κατανεµηθεί 14 εκατοµµύρια ευρώ για την κάλυψη
κατά προτεραιότητα δαπανών ενεργειακών προϊόντων, ενεργειακών αναγκών που είχαν οι δήµοι, µεταξύ των οποίων και τα σχολεία.
Φυσικά, όπως γνωρίζετε, η ΔΕΗ όταν τελικά γνωρίζει ότι πρόκειται για δηµόσια υπηρεσία ή για κάποια δηµόσια δοµή, δεν
προχωράει σε παύση εκπροσώπησης.
Από εκεί και πέρα, φυσικά, εµείς στηρίζουµε τους δήµους,
ώστε να ανταποκριθούν στο αυξηµένο κόστος και στις αυξηµένες υποχρεώσεις που έχουν λόγω της αύξησης της ενέργειας.
Βεβαίως, η λύση γι’ αυτό δίνεται και µέσα από την επιδότηση,
γιατί και αυτές οι παροχές επιδοτούνται µε τα 120 ευρώ ανά µεγαβατώρα, έτσι ώστε να απορροφήσουµε οριζόντια και συνολικά
ένα 50% περίπου της αύξησης του κόστους.
Πέρα και πάνω, δηλαδή, από τις έκτακτες ενισχύσεις που λαµβάνουν οι δήµοι, εµείς ως πολιτεία προσπαθούµε και επιδοτούµε
όλους τους καταναλωτές -είτε είναι δηµόσιοι φορείς είτε είναι
ιδιωτικοί φορείς είτε είναι επαγγελµατικά τιµολόγια- γιατί σε αυτή
την κατηγορία ανήκουν και τα τιµολόγια δηµοτικών επιχειρήσεων
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ή δηµοτικών µονάδων και εγκαταστάσεων.
Τους στηρίζουµε, λοιπόν, µέσα από οριζόντιες επιδοτήσεις
που µέχρι τώρα γνωρίζετε ότι έχουµε ανακοινώσει ότι είναι 120
ευρώ ανά ηλεκτρική µεγαβατώρα. Απορροφούµε µε αυτόν τον
τρόπο περίπου το 40% έως και 50%, ανάλογα µε τον προµηθευτή, γιατί κάποιοι δήµοι έχουν προχωρήσει και σε εναλλακτικούς παρόχους. Έχουν συνάψει συµβάσεις µε εναλλακτικούς
παρόχους προµήθειας ηλεκτρικής ενέργειας και έτσι µε το 40%
έως 50% που απορροφούµε µε την οριζόντια επιδότηση, αλλά
και µε την έκτακτη ενίσχυση προς τους δήµους προσπαθούµε να
στηρίξουµε την κατάσταση και, βεβαίως, να µπορέσουν οι δήµοι
να ανταποκριθούν στα αυξηµένα κόστη της ενέργειας.
Άρα, τελικά, όµως, όσον αφορά το ερώτηµα που µου κάνετε,
δεν τίθεται θέµα διακοπής ηλεκτροδότησης στο εν λόγω σχολείο.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Υπουργέ.
Ορίστε, κύριε συνάδελφε, έχετε τον λόγο για τρία λεπτά.
ΤΡΥΦΩΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ: Κυρία Πρόεδρε, εγώ είµαι χαρούµενος
µε την τελευταία φράση του κυρίου Υπουργού.
Βέβαια, τα προηγούµενα λίγο µε µπέρδεψαν, κύριε Υπουργέ,
γιατί όταν είπατε περί επιδότησης δήµων και τα λοιπά, εντάξει,
είναι µια περιγραφή µιας κατάστασης, αλλά χαίροµαι µε το πώς
τελειώσατε την τοποθέτησή σας, µε το ότι δεν πρόκειται να διακοπούν σε σχολεία και θα είµαστε εδώ να το παρακολουθήσουµε.
Τώρα, επειδή διάφοροι είτε στο Υπουργείο Οικονοµικών είτε
στο Υπουργείο σας µπορεί να προσπαθούν να σας πείσουν ότι:
«Μα, τι είναι αυτά τα πράγµατα; Δεν έχουµε λεφτά, δεν µπορούµε να τα αντιµετωπίσουµε», κύριε Υπουργέ, λεφτά υπάρχουν.
Λεφτά υπάρχουν σε µεγαλοστελέχη της ΔΕΗ που πληρώνονται,
από ό,τι διαβάζουµε, ακόµα και µε ένα χιλιάρικο τη µέρα και
φρόντισε η Κυβέρνηση να τους ελαφρύνει φορολογικά, καταργώντας ειδική εισφορά αλληλεγγύης, ενώ πολλοί εργαζόµενοι
στον δηµόσιο τοµέα ακόµα την πληρώνουν. Λεφτά υπάρχουν και
στα τραπεζικά στελέχη, για τα οποία η Κυβέρνηση κατέθεσε νοµοσχέδιο µε το οποίο θα έχουν πολύ µεγάλα µπόνους.
Σε κάθε περίπτωση, εγώ το παίρνω σαν θετικό και ευχαριστώ
πολύ για την απάντηση ότι στα σχολεία δεν θα γίνουν διακοπές
ρεύµατος.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Τρύφων Αλεξιάδης καταθέτει
για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Ορίστε, κύριε Υπουργέ,
έχετε τον λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ (Υπουργός Περιβάλλοντος και
Ενέργειας): Νοµίζω ότι καλύφθηκε ο συνάδελφος µε την απάντηση στην πρωτολογία µου. Δεν χρειάζεται να πω κάτι επιπλέον.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Οπότε δεν θα δευτερολογήσετε, κύριε Υπουργέ, ωραία. Νοµίζω ότι ήταν η πιο σύντοµη
απάντηση που έχει δοθεί ποτέ.
Προχωρούµε τώρα στην τέταρτη µε αριθµό 715/30-5-2022 επίκαιρη ερώτηση πρώτου κύκλου του Βουλευτή Β2’ Δυτικού Τοµέα
Αθηνών του ΜέΡΑ25 κ. Κρίτωνα - Ηλία Αρσένη προς τον
Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, µε θέµα: «Ανάλγητη
συµπεριφορά σε πολίτες του Χαϊδαρίου από εταιρείες παροχής
ηλεκτρικού ρεύµατος».
Ορίστε, κύριε συνάδελφε, έχετε τον λόγο για δύο λεπτά.
ΚΡΙΤΩΝ - ΗΛΙΑΣ ΑΡΣΕΝΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, η ερώτηση αφορά το Χαϊδάρι, αλλά δεν είναι
µόνο το Χαϊδάρι αυτή τη στιγµή, είναι όλη η Ελλάδα που βιώνει
αντίστοιχα φαινόµενα. Έχουµε µαζικές αποκοπές ρεύµατος σε
νοικοκυριά, οι οποίες είναι πολλές φορές δολοφονικές, γιατί
όταν κόβεις το ρεύµα σε νοικοκυριό που έχει ασθενή στο οξυγόνο, ξέρεις πολύ καλά ότι δεν πρόκειται να επιβιώσει αυτός ο
άνθρωπος, στο σπίτι του τουλάχιστον.
Και είχε γίνει πραγµατικά µια επιδροµή αποκοπών στο Χαϊδάρι,
στο Δάσος Χαϊδαρίου. Θα έχετε λάβει και την επιστολή του δη-
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µάρχου που θα καταθέσω στα Πρακτικά στη δευτερολογία µου,
όπου πάλι µιλάει για ασθενή µε λευχαιµία ο οποίος διαµένει µε
τον πατέρα του και οι άνθρωποι πλήρωναν τους λογαριασµούς
έναντι και τους ήρθε τελικά ο λογαριασµός 1.400 ευρώ. Ειρήσθω
εν παρόδω, η πολιτεία χρωστάει στον πατέρα του 30.000 ευρώ
από τα αναδροµικά που ποτέ δεν του δόθηκαν και σε αυτούς
τους ανθρώπους ήρθε ο λογαριασµός 1.400 ευρώ. Όπως καταλαβαίνετε, τα περισσότερα ήταν η ρήτρα αναπροσαρµογής και
προφανώς δεν µπόρεσαν να τα πληρώσουν και τους έκοψαν το
ρεύµα και τους ζητούν να τα πληρώσουν όλα µαζί, ένα τεράστιο
ποσό, το οποίο αδυνατούν επίσης.
Άλλη περίπτωση: Τον Σεπτέµβριο άνοιξαν κάποιοι µαγαζί πώλησης καφέ και µίνι µάρκετ, δεκαεπτά τετραγωνικά µέτρα όλο κι
όλο. Πριν από ενάµιση µήνα τούς ήρθε ο λογαριασµός 2.900
ευρώ -σχεδόν 3.000 ευρώ- από τα οποία τα 2.300 ευρώ είναι η
ρήτρα αναπροσαρµογής. Τους έκοψαν το ρεύµα και τους ζητάνε
τώρα να πληρώσουν όλο το ποσό, πράγµα που καταλαβαίνετε
ότι είναι αδύνατο για µια τόσο µικρή επιχείρηση.
Η κατάσταση είναι αδιανόητη, γι’ αυτό σας ζητάµε να προστατεύσετε αυτά τα νοικοκυριά και στο Χαϊδάρι και παντού. Εσείς
έχετε ανακοινώσει κάποιες επιδοτήσεις στην τιµή του ηλεκτρικού. Τις έχετε ανακοινώσει για τον Ιούλιο και µετά. Ποτέ δεν καταλάβαµε γιατί. Σε κάθε περίπτωση το επιλέξατε.
Απαγορεύστε, κάντε αναστολή διακοπών µέχρι τον Ιούλιο, για
να µπορούν να χρησιµοποιήσουν αυτά τα ποσά οι άνθρωποι.
Τουλάχιστον κάντε αυτό κατ’ ελάχιστον, για να µπορούµε να συζητάµε για την προστασία των νοικοκυριών. Πεντακόσιες διακοπές ρεύµατος κάθε µέρα βγαίνουν, εκδίδονται. Τι θα γίνει;
Ξέρετε τι µας λένε τα συνεργεία της ΔΕΗ και του ΔΕΔΔΗΕ;
Κατ’ αρχάς, οι ίδιοι δεν γνωρίζουν ποιοι είναι ευάλωτοι και ποιοι
όχι. Τους έρχονται οι εντολές διακοπής από τις εταιρείες και αν
δεν τις εφαρµόσουν, τους κάνει µήνυση η εταιρεία. Αυτή είναι η
κατάσταση, ένα χάος, το οποίο έχει, όµως, στο στόχαστρο τελικά
τα ευάλωτα νοικοκυριά και τις πιο µικρές επιχειρήσεις, αυτές την
πληρώνουν.
Προστατεύσετε τες! Έχετε επιλέξει να δώσετε τις όποιες µικρές ενισχύσεις µετά. Σταµατήστε οποιοδήποτε ανακοπή! Επανασυνδέστε αυτά τα νοικοκυριά µέχρι να έρθει η όποια
προστασία, να δούµε αν φτάνει. Εµείς λέµε ότι δεν φτάνει, αλλά
να το δούµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Ευχαριστώ, κύριε συνάδελφε.
Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ (Υπουργός Περιβάλλοντος και
Ενέργειας): Όσον αφορά τα ευάλωτα νοικοκυριά, κύριε συνάδελφε, πρέπει να σας πω ότι από τον προηγούµενο Σεπτέµβριο
για τους δικαιούχους κοινωνικού τιµολογίου -γιατί αποδεδειγµένα αυτοί είναι ευάλωτοι, είναι περίπου πεντακόσιες χιλιάδες
νοικοκυριά- καλύπτουµε, απορροφούµε το 90% - 95% της αύξησης. Και αυτό γίνεται µε αυξηµένες επιδοτήσεις για καταναλώσεις µέχρι 300 κιλοβατώρες τον µήνα πάντα για την κύρια
κατοικία, όχι για τη δευτερεύουσα, όχι δηλαδή για το δεύτερο ή
για το τρίτο σπίτι. Άρα για την κύρια κατοικία για τα ευάλωτα νοικοκυριά επιδοτούµε περισσότερο από ό,τι τα υπόλοιπα νοικοκυριά, για να µπορέσουν να ανταποκριθούν.
Το δεύτερο είναι ότι έχουµε δηµιουργήσει τον πενταψήφιο
αριθµό έκτακτης ανάγκης, ώστε αν υπάρξει κάποια αποκοπή από
λάθος ή για οποιονδήποτε άλλον λόγο να γίνεται αµέσως µία
κλήση προς αυτόν τον πενταψήφιο αριθµό έκτακτης ανάγκης,
τον αριθµό ενεργειακής αλληλεγγύης και να στέλνεται αµέσως
σήµα στην κοινωνική υπηρεσία του οικείου δήµου, έτσι ώστε να
δίδεται αµέσως εντολή επανασύνδεσης προς τον ΔΕΔΔΗΕ. Και
όντως αυτό έχει γίνει πολλές φορές και, βεβαίως, πάντα το εν
λόγω ταµείο έχει χρήµατα, ώστε να µπορεί να καλύπτει το κόστος επανασύνδεσης σε αυτά τα νοικοκυριά και όχι µόνον, αλλά
να καλύπτει και ληξιπρόθεσµες οφειλές. Μέχρι 6.000 ευρώ καλύπτουµε το 100% της ληξιπρόθεσµης οφειλής. Από εκεί και
πέρα, αναλογικά καλύπτουµε ένα ποσοστό του χρέους που
έχουν προς τον πάροχό τους.
Αυτό θέλουµε να το επεκτείνουµε και στα υπόλοιπα νοικοκυριά
ανεξαρτήτως κατανάλωσης και για όλες τις κατοικίες. Αυτό θα
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κάνουµε από τον Ιούλιο. Δεν σηµαίνει, δηλαδή, ότι αυτή τη
στιγµή που µιλάµε δεν επιδοτούµε. Επιδοτούµε και µάλιστα µε
πολλά χρήµατα, τα οποία ανακοινώνουµε κάθε µήνα. Δίνουµε
300 - 400 εκατοµµύρια ευρώ κάθε µήνα για να επιδοτούµε λογαριασµούς ρεύµατος νοικοκυριών και επαγγελµατιών.
Πάµε λίγο τώρα στους µικροµεσαίους επαγγελµατίες και τις
µικροµεσαίες επιχειρήσεις. Εµείς έχουµε ανακοινώσει από τον
προηγούµενο Μάρτιο διπλασιασµό της επιδότησης, ενώ αυτή τη
στιγµή απορροφούµε το 80%, πολλές φορές και το 85% της ρήτρας αναπροσαρµογής, της αύξησης δηλαδή, σε ένα εκατοµµύριο διακόσιες πενήντα χιλιάδες επιχειρήσεις, όπως αυτές που
αναφέρατε. Ήδη έχουν έρθει λογαριασµοί, τους οποίους κατέθεσα στη Βουλή των Ελλήνων στη συζήτηση που είχαµε για τον
κλιµατικό νόµο, όπου φαίνεται, για παράδειγµα, µηνιαίος λογαριασµός 4.900 ευρώ ζαχαροπλαστείου, όπου τα 2.700 ευρώ είναι
η επιδότηση από το κράτος και το ζαχαροπλαστείο πληρώνει
2.200 ευρώ. Σε αυτή την κατηγορία, δηλαδή, καλύπτουµε σχεδόν
το 90% της ρήτρας αναπροσαρµογής. Αυτό θα παγιωθεί οριζόντια από τον Ιούλιο και µετά πρώτα σε ένα πλαφόν µε το οποίο θα
απορροφούν το 85% της αύξησης για ένα εκατοµµύριο διακόσιες πενήντα χιλιάδες µικροµεσαίες επιχειρήσεις, δηλαδή αυτοί
που έχουν παροχή ισχύος µέχρι 35 KVA.
Πέρα και πάνω από αυτό, επιδοτούµε αναδροµικά το 80%-85%
της αύξησης που πλήρωσαν τους µήνες Ιανουάριο έως Μάρτιο.
Άρα, όσον αφορά την επιχείρηση που αναφέρατε και για τους
µήνες Ιανουάριο έως Μάρτιο, θα δουν οι ίδιοι σταδιακά στους
επόµενους λογαριασµούς -γιατί υπάρχει µία χρονοκαθυστέρησηνα επιστρέφονται χρήµατα πίσω και να συµψηφίζονται µε τα προηγούµενα χρέη τους, ανεξάρτητα αν χρωστούν ή όχι.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υπουργού)
Τώρα όσον αφορά τις ρυθµίσεις, η ΔΕΗ έχει προχωρήσει,
όπως ξέρετε, και κάνει ρυθµίσεις µε προκαταβολή 15% ή 20%
και αντίστοιχα δεκαοκτώ έως είκοσι τέσσερις δόσεις. Αν συνυπολογίσουµε και το ότι οι επόµενοι λογαριασµοί θα έρχονται
πολύ µειωµένοι, λόγω της πολύ αυξηµένης επιδότησης, σηµαίνει
ότι πραγµατικά προσπαθούµε να απορροφήσουµε το µεγάλο
πρόβληµα για να δώσουµε τη δυνατότητα να συνεχίσουν να είναι
βιώσιµοι οι µικροµεσαίοι επαγγελµατίες.
Βεβαίως πρέπει να πούµε ότι για τα ευάλωτα νοικοκυριά και
τα νοικοκυριά κοινωνικού τιµολογίου, για τους δικαιούχους κοινωνικού τιµολογίου, δεν επιτρέπονται οι αποκοπές ηλεκτροδότησης όλον τον χειµώνα µέχρι τέλος Μαρτίου, όπως επίσης και
για την περίοδο από 1ης Ιουλίου µέχρι και τέλος Αυγούστου, όπου
υπάρχουν αυξηµένες ανάγκες. Βεβαίως για εκείνους οι οποίοι
έχουν είτε κάποιο µέλος µε ασθένεια είτε είναι ευάλωτοι και παύσει η εκπροσώπηση από κάποιον προµηθευτή, περνάνε στην καθολική υπηρεσία και συνεχίζεται η ηλεκτροδότηση χωρίς να γίνει
αποκοπή.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Ευχαριστούµε, κύριε
Υπουργέ.
Ορίστε, κύριε συνάδελφε, έχετε τον λόγο.
ΚΡΙΤΩΝ - ΗΛΙΑΣ ΑΡΣΕΝΗΣ: Κύριε Υπουργέ, λέτε ότι για τους
ανθρώπους που έχουν σοβαρές ασθένειες δεν γίνεται αποκοπή,
ότι απαγορεύεται για τους χειµερινούς µήνες και για τους µήνες
Ιούλιο και Αύγουστο. Τώρα είµαστε στον Ιούνιο και γίνονται αποκοπές σε αυτούς τους ανθρώπους. Στο Χαϊδάρι έγιναν αποκοπές
και οι άνθρωποι αυτοί έχουν µείνει χωρίς ρεύµα. Οι πάροχοι τούς
υποχρεώνουν να πληρώσουν όχι το 50%, αλλά όλο το ποσό συν
την επανασύνδεση. Τι θα κάνουν αυτοί οι άνθρωποι, δηλαδή; Θα
τους δώσετε µία ενίσχυση από 18 έως 600 ευρώ από τον Ιούλιο;
Δεν βγαίνει νόηµα. Αυτά που τους ζητάνε να πληρώσουν είναι
της τάξης των 1.200 ευρώ και των 2.000 ευρώ. Πώς θα γίνει η
επανασύνδεση σε αυτά τα νοικοκυριά; Να το συζητήσουµε εντελώς πρακτικά. Πώς θα επανασυνδεθούν αυτά τα νοικοκυριά µε
αυτά που έχετε ανακοινώσει;
Και, όπως καταλαβαίνετε, γίνεται αποκοπή και σε περιπτώσεις
που τα χαρακτηριστικά είναι και πολύ επιβαρυµένα µε πολλαπλά
προβλήµατα, όπου ο άνθρωπος µπορεί να µην έχει καν τη δυνατότητα να κινήσει τη διαδικασία µιας αίτησης, γιατί µπορεί να
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υπάρχουν θέµατα βαριάς υγείας, αλλά και πολλά άλλα ζητήµατα
τα οποία µπορείτε να καταλάβετε.
Όµως, έχουµε και περιπτώσεις που υπάρχει αδυναµία λόγω
της ακραίας ακρίβειας. Πώς εσείς µε αυτά που θα δώσετε τον
Ιούλιο -τα οποία είπαµε ότι είναι 18 έως 600 ευρώ- θα επανασυνδέσετε αυτά τα νοικοκυριά; Γιατί επιτρέπετε στις εταιρείες να
κόβουν τώρα το ρεύµα στους πιο ευάλωτους αυτούς ανθρώπους
που έχουν και θέµατα υγείας, ενώ έχετε ανακοινώσει κάποια
µέτρα; Γιατί δεν απαγορεύετε στις εταιρείες να το κάνουν; Γιατί
δεν κάνετε ένα µορατόριουµ αποκοπών, δηλαδή να απαγορευτούν οι αποκοπές µέχρι να δοθεί η επιδότηση τον Ιούλιο; Αφού
επιλέξατε για κάποιον λόγο να δώσετε την επιδότηση τον Ιούλιο
-ποτέ δεν καταλάβαµε γιατί-, σταµατήστε και τις αποκοπές έως
τον Ιούλιο, για να δούµε όλοι αυτά τα ποσά -τα οποία, κατά τη
γνώµη µας, δεν φτάνουν- και να δούµε τι πρέπει να γίνει.
Κατά τη γνώµη µας, αυτό που πρέπει να γίνει είναι πολύ ξεκάθαρο και το έχουµε πει πολλές φορές. Αυτόµατη τιµαριθµική
αναπροσαρµογή µισθών, συντάξεων και επιδοµάτων ανάλογα µε
τις αυξήσεις των τιµών των βασικών προϊόντων-αγαθών που χρειάζεται ένα νοικοκυριό για να επιβιώσει, για να ζήσει και για να
φέρει ένα πιάτο φαΐ µπροστά στο παιδί του. Ταυτόχρονα, βέβαια,
αυτό που εµείς θεωρούµε απαραίτητο είναι η επανακρατικοποίηση της ΔΕΗ για να σπάσουν τα καρτέλ του χρηµατιστηρίου
ενέργειας. Και βέβαια, εµείς ζητάµε και την κατάργηση του Χρηµατιστηρίου Ενέργειας.
Πείτε µας γιατί δεν προχωράτε µε κάποιο αντίστοιχο µέτρο,
όπως είναι αυτό µε την τιµαριθµική αναπροσαρµογή; Αν δεν θέλετε αυτό, κάντε τουλάχιστον µορατόριουµ, σταµατήστε τις διακοπές ρεύµατος µέχρι να δείτε αυτό που, κατά τη γνώµη µας, θα
δείτε, ότι δηλαδή δεν φτάνουν αυτά που έχετε υποσχεθεί να δώσετε στις εταιρείες που βγάζουν τα υπερκέρδη, δηλαδή να επιδοτήσετε µέσα από τον κρατικό προϋπολογισµό τα υπερκέρδη.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Σταµατήστε τουλάχιστον τις διακοπές ρεύµατος. Σταµατήστε
αυτόν τον κοινωνικό «Αρµαγεδδώνα», ο οποίος αυτή τη στιγµή
έχει ξεχειλίσει και έχει ισοπεδώσει γειτονιές στη δυτική Αθήνα
και σε όλη την Ελλάδα. Νοµίζω ότι σας ζητάµε τα αυτονόητα,
σας ζητάµε αυτά που σας ζητάει ο οποιοσδήποτε στην εκλογική
σας περιφέρεια. Όταν θα πηγαίνετε, φαντάζοµαι, αυτά θα σας
λένε. Το ίδιο ισχύει για όλη την Ελλάδα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Σοφία Σακοράφα): Ορίστε, κύριε Υπουργέ,
έχετε τον λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ (Υπουργός Περιβάλλοντος και
Ενέργειας): Επαναλαµβάνω ότι υπάρχουν τα ευάλωτα νοικοκυριά, τα οποία προστατεύουµε µε αυξηµένη επιδότηση, µε µη
αποκοπές ηλεκτροδότησης και µε τον πενταψήφιο αριθµό έκτακτης ανάγκης, τον αριθµό ενεργειακής αλληλεγγύης «15902»,
όπου εκεί τηλεφωνούν και επανασυνδέεται αµέσως το ρεύµα
που έχει κοπεί. Καλύπτεται το κόστος επανασύνδεσης από την
πολιτεία και αποπληρώνονται και οι οφειλές που έχουν. Αυτά για
τα ευάλωτα νοικοκυριά. Μπορούµε να το κάνουµε για όλους
τους Έλληνες; Μακάρι να µπορούσαµε. Όµως, δυστυχώς, δεν
υπάρχουν αυτοί οι πόροι και σίγουρα υπάρχουν και συµπολίτες
µας οι οποίοι δυσκολεύονται µεν, αλλά βλέπετε ότι προσπαθούν
και αποπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Β’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ)
Θα είναι άδικο, λοιπόν, γιατί κάποιοι που δυσκολεύονται, γιατί
δεν έχουν λεφτά και γιατί ποτέ δεν περισσεύουν χρήµατα σε µια
µεσαία ελληνική οικογένεια -δεν περισσεύουν χρήµατα σε µία
µεσαία οικογένεια, λόγω των αναγκών της καθηµερινότητας,
λόγω της στήριξης των παιδιών τους αν πηγαίνουν σχολείο και
λόγω του ότι µπορεί να έχουν φοιτητές που πρέπει να στηρίζουν, παρ’ όλα αυτά βλέπετε ότι προσπαθούν και πληρώνουν τους
λογαριασµούς τους. Επίσης, για εκείνους που είναι πραγµατικά
αδύναµοι ερχόµαστε και τους καλύπτουµε και τους στηρίζουµε
εµείς.
Δεν ξέρω τι προτείνετε εσείς. Να σταµατήσουµε να κόβουµε
το ρεύµα σε όλους; Γιατί, αν προτείνετε αυτό, πρώτον, καταλαβαίνετε ότι αυτό δεν είναι εφικτό, ακόµα κι αν θέλαµε, και, δεύ-
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τερον, σε πολλές περιπτώσεις αυτό µπορεί να µην είναι και δίκαιο γι’ αυτούς που έχουν πραγµατικά ανάγκη και πρέπει να τους
στηρίζουµε.
Άρα αυτό που κάνουµε είναι το εξής. Πρώτον, στηρίζουµε αυτούς που έχουν πραγµατικά ανάγκη, τους ευάλωτους, µε χαµηλό
εισόδηµα, µε αντικειµενικά κριτήρια. Αποπληρώνουµε ακόµη και
τις οφειλές τους, αν έχουν, και φυσικά φροντίζουµε να επανασυνδέεται το ρεύµα τους.
Δεύτερον, να µην αποκόπτεται το ρεύµα σε περιόδους χειµώνα µέχρι τέλος Μαρτίου και καλοκαιριού από 1η Ιουλίου. Άρα
από 1η Ιουλίου µέχρι τέλος Αυγούστου δεν κόβουµε το ρεύµα σε
ευάλωτα νοικοκυριά και σε δικαιούχους κοινωνικού τιµολογίου.
Αυτή είναι µία πραγµατικότητα.
Στα ευάλωτα νοικοκυριά και σε αυτούς που έχουν επίσης ένα
µέλος το οποίο χρειάζεται οξυγόνο ή έχει προβλήµατα υγείας,
εκεί δεν επιτρέπεται η αποκοπή και, αν υπάρξει παύση εκπροσώπησης, τότε περνάνε στην καθολική υπηρεσία, όπως σας είπα.
Δηλαδή, συνεχίζουν να ηλεκτροδοτούνται χωρίς να εκπροσωπούνται σε κάποιον πάροχο και τελικά το κόστος µοιράζεται σε
όλους τους υπόλοιπους καταναλωτές, σε όλους τους υπόλοιπους Έλληνες. Αυτά ήδη συµβαίνουν σήµερα.
Τώρα, η λύση είναι να µπορέσουµε να αντιµετωπίσουµε και να
βοηθήσουµε τα νοικοκυριά να πληρώσουν, καλύπτοντας ή απορροφώντας ένα µεγάλο κοµµάτι της αύξησης. Και αυτό έχει βάλει
ως προτεραιότητα η Κυβέρνηση. Το πρόβληµα δεν λύνεται σταµατώντας τις αποκοπές. Το πρόβληµα λύνεται δηµιουργώντας
εκείνες τις συνθήκες στήριξης, ώστε οι τιµές της ηλεκτρικής
ενέργειας να είναι προσιτές και να µπορεί το νοικοκυριό ή ο
επαγγελµατίας να αποπληρώνουν.
Νοµίζω, λοιπόν, ότι όλοι συµφωνούµε σε αυτό. Αυτό προσπαθούµε να κάνουµε εµείς ως Κυβέρνηση µε τον µηχανισµό, µε τη
στήριξη, µε τις µηνιαίες επιδοτήσεις που κάνουµε. Όπως σας
είπα, έχει αρχίσει και φαίνεται ήδη στους λογαριασµούς. Το λένε
οι άνθρωποι γύρω σας και πολλοί επαγγελµατίες, όπως κατέθεσα κι εγώ στη Βουλή των Ελλήνων.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Επόµενη είναι η
τρίτη µε αριθµό 4749/194/15-4-2022 ερώτηση και αίτηση κατάθεσης εγγράφων του κύκλου των αναφορών και ερωτήσεων του
Βουλευτή Β2’ Δυτικού Τοµέα Αθηνών του ΜέΡΑ25 κ. Κρίτωνα Ηλία Αρσένη προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
µε θέµα: «Εγκατάσταση υγροποιηµένου φυσικού αερίου στην είσοδο του λιµανιού στον Βόλο»
Ορίστε, κύριε Αρσένη, έχετε τον λόγο.
ΚΡΙΤΩΝ - ΗΛΙΑΣ ΑΡΣΕΝΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, πραγµατικά δεν ξέρω τι συµβαίνει στον Βόλο.
Πέρα από την καύση απορριµµάτων και το θέµα του νερού στο
Πήλιο, τώρα βλέπουµε να ξεκινάει µια διαδικασία από τη ΡΑΕ για
την έγκριση του σταθµού LNG σε απόσταση αναπνοής από την
πόλη του Βόλου. Για να το πούµε λίγο πιο απλά, στη Ρεβυθούσα,
για τις ίδιες ποσότητες και την ίδια επικινδυνότητα, µαθαίνουµε
ότι απαιτείται από τη µελέτη ασφάλειας του ΔΕΣΦΑ απόσταση
πολύ µεγάλη, γιατί ένα χιλιόµετρο διακόσια εξήντα ένα µέτρα
είναι το πόσο µπορεί να φτάσει το φλεγόµενο νέφος µακριά.
Ξέρετε ποια είναι η αντίστοιχη απόσταση στον Βόλο; Τοποθετείτε την αντίστοιχη µονάδα τριακόσια σαράντα µέτρα από τα
Πευκάκια. Έχω σπουδάσει στον Βόλο. Είναι µια γειτονιά όπου
µένουν και φοιτητές. Είναι και αρχαιολογικός χώρος. Όσον
αφορά την πόλη του Βόλου, λιγότερο από ένα χιλιόµετρο. Αν
χίλια διακόσια εξήντα ένα µέτρα πιάσουν φωτιά, αυτό που σχεδιάζεται να γίνει εκεί πέρα θα κάψει την πόλη του Βόλου, το κέντρο. Εγώ δεν καταλαβαίνω. Δηλαδή, εσείς ή οποιοσδήποτε
συµµετέχει στη διαδικασία αδειοδότησης θα µπορούσε να πάει
να κοιµηθεί µε τα παιδιά του στο κέντρο του Βόλου; Θα µπορούσε να τον πάρει ο ύπνος, όταν ένα πιθανό ατύχηµα µπορεί
να απανθρακώσει, πέρα από τον ίδιο, οτιδήποτε έχει πιο σηµαντικό στη ζωή;
Αυτό συζητάµε αυτή τη στιγµή, πέρα από τον αρχαιολογικό
χώρο, πέρα από το Αρχαίο Θέατρο Δηµητριάδος ή οτιδήποτε.
Πέρα από όλα αυτά, µιλάµε για τους ανθρώπους. Γι’ αυτόν τον
λόγο, ακόµη και το ΤΑΙΠΕΔ διαφωνεί. Διαφωνεί ο Γεωπονικός

14378

Σύλλογος Μαγνησίας, ο Δικηγορικός Σύλλογος Βόλου, ο Ιατρικός Σύλλογος Μαγνησίας, ο Κτηνιατρικός Σύλλογος Μαγνησίας,
ο Οδοντιατρικός Σύλλογος Μαγνησίας, το Τεχνικό Επιµελητήριο,
ο Συµβολαιογραφικός Σύλλογος Εφετείου Λάρισας, ο Φαρµακευτικός Σύλλογος Μαγνησίας - Αλµυρού, η Ένωση Ελλήνων Χηµικών, ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών.
Διαφωνεί, λοιπόν, όλη η κοινωνία. Γι’ αυτό, πραγµατικά σάς
καλούµε να βάλετε ένα τέλος σε αυτή τη συζήτηση. Δεν µπορούν
να γίνουν έτσι τα έργα LNG και οτιδήποτε άλλο. Αν αποφασίσει
η κοινωνία τι θέλει να κάνει, θα πρέπει να το κάνει µε όρους προστασίας της δηµόσιας υγείας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ευχαριστούµε,
κύριε Αρσένη, θα συνεχίσετε και στη δευτερολογία σας.
Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ (Υπουργός Περιβάλλοντος και
Ενέργειας): Κύριε Αρσένη, µιλάτε για µία πρόθεση κάποιων
επενδυτών να κατασκευάσουν και να εγκαταστήσουν µια πλωτή
δεξαµενή, ένα πλωτό τερµατικό, να το πω καλύτερα, υπεράκτιο,
άρα αποµακρυσµένο από την ακτή, ενός σταθµού αεριοποίησης
υγροποιηµένου φυσικού αερίου, το λεγόµενο LNG, το οποίο έρχεται µε καράβια και µέσα από τέτοιους τερµατικούς σταθµούς,
µέσα από τέτοιους σταθµούς επαναεριοποίησης το υγροποιηµένο φυσικό αέριο αεριοποιείται και εισέρχεται στο εθνικό δίκτυο µεταφοράς φυσικού αερίου της χώρας και στη συνέχεια
φτάνει στους καταναλωτές.
Αυτή τη στιγµή αυτό το οποίο έχει συµβεί είναι να κατατεθούν
κάποιες προκαταρκτικές µελέτες -όχι τελικές µελέτες εφαρµογής- στη Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας, για να πάρει άδεια παραγωγής. Αυτό είναι το πρώτο στάδιο, το πολύ βασικό, πρωταρχικό
στάδιο. Από εκεί και πέρα πρέπει να γίνουν οριστικές µελέτες,
πρέπει να γίνουν µελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων, µελέτες
επικινδυνότητας, εκτίµησης κινδύνου, όπως λέτε και εσείς, και
να πάρουν τις άδειες από τις αρµόδιες αρχές. Το Υπουργείο ή ο
Υπουργός δεν έρχεται και λέει «αυτή η επένδυση να γίνει και η
άλλη επένδυση να µη γίνει». Όποια επένδυση είναι βιώσιµη, τηρεί
το νοµοθετικό πλαίσιο της χώρας που αφορά τις επενδύσεις, που
διέπει την εγκατάσταση και την υλοποίηση των επενδύσεων, και
πάρει τις απαραίτητες αδειοδοτήσεις και φυσικά εφόσον υπάρχει και το επιχειρησιακό πλάνο, το οποίο αποδεικνύει ότι είναι
βιώσιµη µια τέτοια επένδυση, αυτή προχωράει και γίνεται. Αλλιώς δεν γίνεται.
Η ερώτησή σας, όµως, θα έλεγα ότι είναι θεωρητικού χαρακτήρα, µε την έννοια ότι αυτή τη στιγµή έχουν πάρει µια άδεια
παραγωγής. Από εκεί και πέρα έχει µια σειρά βηµάτων τα οποία
πρέπει να γίνουν και οι αρµόδιες υπηρεσίες και η τοπική αυτοδιοίκηση -φυσικά µέσα από τις γνώµες και µέσα από τις αδειοδοτήσεις που θα δώσει- θα αποφασίσουν αν πρέπει και αν είναι
σωστό να γίνει ένα τέτοιο έργο ή όχι. Δεν έχω να σας πω κάτι
άλλο πάνω σε αυτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Σας ευχαριστώ,
κύριε Υπουργέ.
Κύριε Αρσένη, έχετε τον λόγο για τη δευτερολογία σας.
ΚΡΙΤΩΝ - ΗΛΙΑΣ ΑΡΣΕΝΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κοιτάξτε, κύριε Υπουργέ, η ΡΑΕ όταν δίνει άδεια παραγωγού
είναι υποχρεωµένη, σύµφωνα µε τον νόµο, να εξετάζει µια σειρά
από παράγοντες και γι’ αυτό στην άδεια κρίνει η ΡΑΕ ότι δεν ενέχονται σοβαροί περιβαλλοντικοί κίνδυνοι από τη δραστηριότητα.
Εξετάζει επί της ουσίας την πρόταση στην άδεια παραγωγού.
Αυτό λέει ο νόµος. Καταλαβαίνετε ποιο είναι το πρόβληµα; Η ΡΑΕ
ήδη είπε την άποψή της.
Αυτή δεν είναι µια επίκαιρη ερώτηση. Είναι µια γραπτή ερώτηση, η οποία έµεινε αναπάντητη για πάνω από έναν µήνα και γι’
αυτό κατατέθηκε ως ερώτηση - αίτηση κατάθεσης εγγράφων.
Απευθύνοµαι τώρα προς τον Πρόεδρο της Ολοµέλειας: Υπάρχουν οκτώ έγγραφα τα οποία ο Υπουργός πρέπει να φέρει στην
Ολοµέλεια και θα ήθελα µέχρι το τέλος της διαδικασίας να µας
απαντήσει ο Υπουργός αν τα έχει φέρει και τα έχει καταθέσει στο
Προεδρείο. Είναι πολύ σηµαντικά. Είναι η µελέτη και η προµελέτη ασφάλειας του έργου σύµφωνα µε την ΚΥΑ του 2016, η αίτηση της εταιρείας για χορήγηση άδειας ανεξάρτητου
συστήµατος φυσικού αερίου, συµπληρωµατικά στοιχεία επί της
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αιτήσεως χορήγησης άδειας ανεξάρτητου συστήµατος, προσκόµιση συµπληρωµατικών εγγράφων για την άδεια ασφαλείας της
εταιρείας και µια σειρά από άλλα παρόµοια έγγραφα.
Οπότε η ανησυχία δεν προκύπτει γιατί έδωσε η ΡΑΕ µια τυπική
προέγκριση. Προκύπτει γιατί η ΡΑΕ λέει ότι «εγώ εξέτασα την
ουσία του έργου και βρίσκω ότι δεν υπάρχει κίνδυνος». Γι’ αυτόν
τον λόγο κινητοποιήθηκαν, όχι επειδή δεν είχαν τι άλλο να κάνουν
οι άνθρωποι. Όλοι αυτοί οι σύλλογοι, οι βασικοί σύλλογοι που
ασχολούνται µε την υγεία και την ασφάλεια και την προστασία
τη νοµική της περιοχής, του Βόλου, ο ιατρικός σύλλογος, ο δικηγορικός σύλλογος, εφέτες κ.ο.κ..
Υπάρχει φόβος πάνω από την πόλη του Βόλου. Ο φόβος είναι
πάρα πολύ εύλογος: Στη Ρεβυθούσα η µελέτη ασφάλειας της
ΔΕΣΦΑ µάς λέει ότι το εύφλεκτο νέφος του υγροποιηµένου αερίου που θα προκληθεί από διαρροή τη στιγµή που το πλοίο φορτώνει -είναι το ίδιο, ανεξαρτήτως της χωρητικότητας των
δεξαµενών του LNG, άρα για κάθε περιοχή είναι το ίδιο, γιατί ίδια
είναι τα πλοία- µπορεί να φτάσει τα χίλια διακόσια εξήντα µέτρα.
Η απόσταση από τον Βόλο είναι κάτω από χίλια. Θα πάει, δηλαδή, διακόσια εξήντα µέτρα µέσα στο κέντρο της πόλης, πέρα
από τα Πευκάκια -που δεν θα υπάρχουν- και τον αρχαιολογικό
χώρο, όποια σηµασία έχει ο αρχαιολογικός χώρος για τον καθέναν.
Μιλάµε για ανθρώπους που δεν θα µπορούν να κοιµούνται το
βράδυ. Είναι σαν να διώχνετε τους κατοίκους του Βόλου από το
κέντρο. Γι’ αυτό περιµένουµε πραγµατικές απαντήσεις. Η ΡΑΕ
απάντησε επί της ουσίας. Περιµένουµε να µας απαντήσετε και
εσείς επί της ουσίας και να µας δώσετε τα οκτώ έγγραφα, για να
προχωρήσουµε στις νοµικές ενέργειες που χρειάζεται.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ευχαριστώ, κύριε
Αρσένη.
Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο για τη δευτερολογία.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ (Υπουργός Περιβάλλοντος και
Ενέργειας): Σας επαναλαµβάνω, η ΡΑΕ δεν είναι αδειοδοτική
αρχή που να εγκρίνει ούτε µελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων
ούτε µελέτες εκτίµησης κινδύνων. Είναι η αρχή η οποία εκδίδει
την άδεια παραγωγής. Υπάρχουν δεκάδες, εκατοντάδες, θα
έλεγα χιλιάδες ενεργειακά έργα στη χώρα -εκατοντάδες σίγουρα- τα οποία έχουν ζητήσει και έχουν λάβει άδεια παραγωγής
από τη ΡΑΕ, είτε είναι επενδυτικά έργα που έχουν να κάνουν µε
εγκατάσταση φωτοβολταϊκών είτε µε εγκατάσταση ανεµογεννητριών είτε µε εγκατάσταση, όπως εν προκειµένω, ενός πλωτού
τερµατικού σταθµού. Δεν σηµαίνει ότι όλα αυτά τα έργα θα γίνουν. Όλα αυτά τα έργα για να γίνουν θα πρέπει να λάβουν τις
απαραίτητες αδειοδοτήσεις.
Άρα νοµίζω ότι η ερώτησή σας έχει καλυφθεί. Όταν έρθει η
ώρα και αν, κι όταν και αν και εφόσον κατατεθούν οι αντίστοιχες
µελέτες, οι απαραίτητες µελέτες στις αρµόδιες αδειοδοτικές
αρχές και λάβουν τις απαραίτητες άδειες εν προκειµένω οι επενδυτές, τότε θα προχωρήσουν. Αν όχι, δεν θα προχωρήσει η επένδυση.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ευχαριστούµε,
κύριε Υπουργέ.
Επόµενη είναι η τέταρτη µε αριθµό 4700/14-4-2022 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: «Στοιχεία για τους ωφελούµενους του Ταµείου Επανασυνδέσεων».
Και σε αυτή την ερώτηση θα απαντήσει ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Κώστας Σκρέκας.
Κύριε Φάµελλε, έχετε τον λόγο για δύο λεπτά και παρακαλώ
να τηρείται ο χρόνος από όλους τους συναδέλφους.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Καλή
εβδοµάδα, πρώτα απ’ όλα, και σ’ εσάς και στον κύριο Υπουργό.
Ερχόµαστε µε µια ερώτηση που για µία ακόµα φορά δεν έχει
απαντηθεί, ως όφειλε, από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και
Ενέργειας.
Κύριε Υπουργέ, γνωρίζετε ότι αυτή η ερώτηση υποβλήθηκε
στις 14 Απριλίου για ένα κρίσιµο ζήτηµα, που, όπως είδατε κι από
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τις υπόλοιπες ερωτήσεις, αφορά όλη την κοινωνία, τις επανασυνδέσεις στις ρευµατοκοπές των ευάλωτων κοινωνικών οµάδων.
Δεν απαντήσατε όµως και δεν δώσατε γραπτά στοιχεία στις 14
Απριλίου. Να σας πω την αλήθεια δεν ξέρω αν έχει νόηµα πλέον
να σας κάνουµε κριτική για τις ερωτήσεις που δεν απαντώνται
γραπτώς ως οφείλετε, διότι έχετε κατορθώσει και έχετε ενεργοποιήσει µία «βόµβα» στα θεµέλια του κράτους µας, και στην οικονοµία και στην κοινωνία, µε την ακραία και ανεξέλεγκτη
ακρίβεια. Οπότε καταλαβαίνετε ότι το να µην απαντάτε στις ερωτήσεις ίσως είναι λεπτοµέρεια µπροστά στο τραγικό πρόβληµα
που έχετε δηµιουργήσει.
Εµείς όµως από τις 14 Απριλίου χτυπήσαµε το καµπανάκι για
το ζήτηµα των ρευµατοκοπών και είναι γεγονός ότι το θέµα της
ακραίας ακρίβειας, κύριε Πρόεδρε, που έχει προκαλέσει η Κυβέρνηση στην ενέργεια δηµιουργεί σοβαρότατα προβλήµατα σε
όλη τη χώρα, προβλήµατα σε όλα τα νοικοκυριά και σε όλες τις
επιχειρήσεις, εκτός βέβαια από το καρτέλ της ενέργειας, που
απολαµβάνει κέρδη, και τα «γαλάζια παιδιά» βέβαια στη ΔΕΗ και
στον ΔΕΔΔΗΕ, που απολαµβάνουν τα µπόνους.
Πρόκειται όµως για ένα σοβαρό ζήτηµα, µε στοιχεία κοινωνικής έκρηξης, γιατί πρέπει να σας πω ότι η ενεργειακή φτώχεια
ξαναπολλαπλασιάζεται στην Ελλάδα και είναι ένα ζήτηµα το
οποίο το είχαµε εντοπίσει εµείς τότε που είχατε χρεοκοπήσει την
Ελλάδα και µας βάλατε στα µνηµόνια οι κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ
και της Νέας Δηµοκρατίας που συµµετείχατε. Και επειδή είχαµε
κληθεί να αντιµετωπίσουµε το ζήτηµα της ενεργειακής φτώχειας,
τότε λοιπόν είχαµε προχωρήσει στην αναµόρφωση του Κοινωνικού Οικιακού Τιµολογίου αυξάνοντας την ωφέλεια, είχαµε καταργήσει την απένταξη από τα ΚΟΤ στην περίπτωση που η
κατανάλωση ήταν πάνω από 10%, είχαµε θεσπίσει τον νόµο για
τις ενεργειακές κοινότητες µε πρόβλεψη για τις ευάλωτες κοινωνικές οµάδες και είχαµε συστήσει -και αυτό είναι το βασικότον ειδικό λογαριασµό για τις επανασυνδέσεις. Τότε λοιπόν -ο κ.
Σταθάκης ήταν υπεύθυνος- µε τον ν.4508 είχαµε κατορθώσει να
στηριχθούν εξίµισι χιλιάδες νοικοκυριά και να αποκτήσουν πάλι
πρόσβαση στην ενεργειακή παροχή.
Η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας µε µεγάλη καθυστέρηση
είχε εντάξει µε µειωµένα κονδύλια, είχε ενεργοποιήσει πάλι το
Ταµείο Επανασυνδέσεων, βλέπω, στις 14-7-2020, δηλαδή µετά
από έναν χρόνο διακυβέρνησης. Για έναν χρόνο τίποτα! Έρχεστε
στη συνέχεια στις 21-12-2021, τροποποιείτε την υπουργική απόφαση αυτή και τη συνδέετε µε τον ειδικό λογαριασµό του ΤΕΜ,
του Ταµείου Ενεργειακής Μετάβασης, και στις 24 Δεκεµβρίου
ανακοινώνετε τον αριθµό αυτόν τον πενταψήφιο της ενεργειακής
αλληλεγγύης, όπου πρέπει να απευθύνονται νοικοκυριά που αδυνατούν να εξοφλήσουν τους λογαριασµούς. Και εδώ, κύριε Πρόεδρε, προκύπτει το πρώτο ζήτηµα.
Ο όρος για να επικοινωνήσεις κάποιος µε τον λογαριασµό
αυτόν, µε το τηλέφωνο αυτό, για να απολαµβάνει τις υπηρεσίες,
είναι να έχει διακοπεί το ρεύµα και να παραµένει σε διακοπή
µέχρι να εγκριθεί η επανασύνδεση. Άρα µιλάµε για νοικοκυριά
που τότε τον χειµώνα, 24 Δεκεµβρίου, πιθανά και µε παιδιά,
έπρεπε να µην έχουν ρεύµα, να µη ζουν µε ηλεκτροδότηση, για
να µπορέσουν να επικοινωνήσουν.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Θα συνεχίσετε και
στη δευτερολογία.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Το δεύτερο ζήτηµα -βασικά σάς ρωτάµε και ελπίζω να δώσετε απαντήσεις γι’ αυτό- είναι το εξής:
Στις ευάλωτες κοινωνικές οµάδες µε βάση τον κώδικα µέχρι
τέλος Μαρτίου δεν γίνονται αποκοπές. Υπήρξε και µια πολύ καθυστερηµένη τροποποίηση, επέκταση δική σας -αν δεν κάνω
λάθος 24 Μαΐου-, που επεκτάθηκε το χρονοδιάγραµµα αυτό της
προστασίας µέχρι 30 Ιουνίου. Υπάρχει µια υπουργική απόφαση.
Θέλω, όµως, να τα διευκρινίσετε εσείς, γιατί εµείς το εντοπίσαµε
στην ερώτησή µας, γιατί όταν κάναµε την ερώτηση ήταν κενό.
Άρα καταλαβαίνετε ότι ερχόµαστε να συζητήσουµε κάτι για το
οποίο έχει περάσει τόσος καιρός και έχει τροποποιηθεί.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ωραία, κύριε Φάµελλε, έχετε πάει στα τέσσερα λεπτά. Παρακαλώ!
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Όµως, θέλουµε να µας απαντήσετε.
Πόσα νοικοκυριά και πόσους δικαιούχους κάλυψε το πρόγραµµα
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επανασυνδέσεων µέχρι σήµερα; Νοµίζω ότι είναι ένα συγκεκριµένο αριθµητικό δεδοµένο. Ποιο είναι το τελικό ποσό που δόθηκε
από το ταµείο επανασυνδέσεων; Ποια είναι η στρατηγική της Κυβέρνησης για την ενεργειακή φτώχεια; Αυτά ήταν και µέσα στην
ερώτηση που σας είχαµε κάνει.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κύριε Υπουργέ,
έχετε τον λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ (Υπουργός Περιβάλλοντος και
Ενέργειας): Και στην περίπτωση του ταµείου επανασυνδέσεων
που είχε συστήσει ο κ. Σταθάκης οφείλω να το πω αυτό, γιατί
πρέπει να λέγονται τα καλά τα οποία έχουν γίνει, αφορούσε δυστυχώς νοικοκυριά στα οποία είχε αποκοπεί η ηλεκτροδότηση.
Άρα και εκείνο το ταµείο πλήρωνε το κόστος επανασύνδεσης και
πλήρωνε και ένα ποσό ληξιπρόθεσµων οφειλών, που ήρθαµε
εµείς και το αυξήσαµε και το τακτοποιήσαµε, ώστε να είναι πιο
ξεκάθαρο.
Ποια ήταν η διαφορά; Για να επανασυνδεθεί τότε το νοικοκυριό, έπρεπε να συνεδριάσει µια επιτροπή που αποτελούνταν από
εκπρόσωπο του δήµου, από εκπρόσωπο του παρόχου και από
εκπρόσωπο του ΔΕΔΔΗΕ. Ήρθαµε εµείς, αυτά τα τρία τα καταργήσαµε και τα κάναµε ένα, µέσα και από τη λειτουργία του πενταψήφιου τηλεφωνικού αριθµού. Μόνο ο δήµος, µόνο η
κοινωνική υπηρεσία του δήµου εξετάζει τα στοιχεία. Δεν χρειάζεται συνεδρίαση κάποιας επιτροπής -που ξέρετε πόσον καιρό
κάνει να συσταθεί µια τέτοια επιτροπή- και δίνει κατευθείαν την
εντολή στον ΔΕΔΔΗΕ να γίνει επανασύνδεση. Αυτό αλλάξαµε σε
σχέση µε ένα καλό µέτρο το οποίο είχε ξεκινήσει από την προηγούµενη κυβέρνηση και να το κάνουµε εµείς ακόµα καλύτερο.
Από 14 Μαΐου 2021 έως 31 Μαΐου 2022 έχουν επανασυνδεθεί
χίλιες τετρακόσιες έντεκα παροχές, λιγότερες από τις παροχές
που είχαν επανασυνδεθεί από το 2018 έως το τέλος του 2019.
Και για ποιον λόγο αυτό; Γιατί οι αποκοπές έχουν µειωθεί δραµατικά. Το 2018 είχαµε διακόσιες τριάντα τρεις χιλιάδες αποκοπές και διακόσιες είκοσι χιλιάδες αποκοπές αντίστοιχα, όταν το
2020 και το 2021 είχαµε εκατόν ογδόντα έξι χιλιάδες και εκατόν
εξήντα οκτώ χιλιάδες αποκοπές αντίστοιχα. Άρα έχουµε µια µείωση των αποκοπών κατά εξήντα χιλιάδες νοικοκυριά ή παροχές
τον χρόνο. Άρα καταλαβαίνετε ότι εδώ έχει µειωθεί πραγµατικά.
Αυτό βεβαίως δεν σηµαίνει ότι τώρα µε αυτά τα αυξηµένα
κόστη της ενέργειας αυτός δεν είναι ένας κίνδυνος και δεν µπορεί πάλι να αυξηθεί. Σίγουρα αυξάνεται κατ’ αρχάς η δυσκολία
των νοικοκυριών να αποπληρώσουν τους λογαριασµούς.
Γι’ αυτό η λύση ποια είναι; Φυσικά να προστατεύσουµε αυτούς
που έχουν απόλυτη ανάγκη και να µην προχωρήσουν σε αποκοπές. Γι’ αυτό και εµείς εκδώσαµε και τη νέα υπουργική απόφαση.
Ξέρετε ότι από 1η Ιουλίου έως και 30 Αυγούστου οριζόντια σε
όλους τους δικαιούχους κοινωνικού τιµολογίου και τα ευάλωτα
νοικοκυριά επίσης µπαίνουν στη δεύτερη πρόνοια του νόµου και
δεν επιτρέπονται οι αποκοπές ηλεκτροδότησης, γιατί είµαστε
στην καρδιά του καλοκαιριού και εκεί αυξάνεται η κατανάλωση
ηλεκτρικής ενέργειας.
Βεβαίως αυτό δεν είναι η λύση. Η λύση είναι να διαµορφώσουµε τέτοιες συνθήκες, να στηρίξουµε τα νοικοκυριά, να στηρίξουµε τους λογαριασµούς, ώστε να είναι προσιτές οι τιµές
ηλεκτρικής ενέργειας, κύριε Πρόεδρε και κύριοι συνάδελφοι.
Έτσι τα νοικοκυριά µέσα από µια βελτιωµένη οικονοµική κατάσταση, µέσα από τη δυνατότητα να αυξήσουν το εισόδηµά τους
µέσα από µια νέα δουλειά που θα βρουν, µέσα από την αύξηση
του κατώτατου µισθού, µέσα από την ανάπτυξη που θέλουµε να
πετύχουµε, να µπορέσουν τελικά να ανταποκρίνονται σε αυτές
τις υποχρεώσεις και αυτό θα κάνουµε.
Θα πω και στη δευτερολογία τι επιπλέον έχουµε κάνει προς
αυτή την κατεύθυνση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κύριε Φάµελλε,
έχετε τον λόγο για τη δευτερολογία.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, από ό,τι κατάλαβα, επιχειρηµατολογείτε λέγοντας ότι έχουν ενταχθεί στο ταµείο επανασυνδέσεων χίλιες τετρακόσιες έντεκα επανασυνδέσεις -αν κάνω λάθος στο νούµερο,
διορθώστε µε- για ένα µικρό διάστηµα του Μαΐου. Συγχωρέστε
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µε. Από ό,τι πρόλαβα να σηµειώσω. Θα µε διορθώσετε, αν είναι
λάθος το νούµερο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ (Υπουργός Περιβάλλοντος και
Ενέργειας): Μάιο του 2020 µε Μάιο του 2022.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Από τον Μάιο του 2020 µέχρι τον
Μάιο του 2022. Ωραία.
Με συγχωρείτε, κύριε Πρόεδρε, αλλά πρέπει να διευκρινίσω
τον αριθµό, γιατί, όπως καταλαβαίνετε, δεν µεταφέρονται εύκολα όλα προφορικά.
Άρα, λοιπόν, έχουµε έναν πολύ µικρό αριθµό επανασυνδέσεων
σε σύγκριση µε τον αριθµό των επανασυνδέσεων που είχαν υποστηριχθεί από το ταµείο που είχε δηµιουργηθεί µε την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο δηµιουργήθηκε τότε. Σωστά το
είπατε, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δηµιούργησε αυτή την πρόνοια.
Όµως, αυτό το οποίο προσπαθείτε να κρύψετε είναι η αύξηση
των εντολών ρευµατοκοπών που έχουµε το 2022. Διότι για αυτό
συζητούµε. Μη µας λέτε τα στοιχεία του 2020 και του 2021. Για
το 2022 συζητούµε. Και εδώ τα στοιχεία του πολλαπλασιασµού
των αιτήσεων ρευµατοκοπής έχουν έρθει και από τους συνδικαλιστές. Και η ΕΤΕ ΔΕΗ τα έχει ανακοινώσει. Μάλιστα, χθες διάβαζα ένα άρθρο, ότι υπερβαίνουν πλέον το 1 εκατοµµύριο οι
ανεξόφλητοι λογαριασµοί.
Μιλάµε για ένα ακραίο φαινόµενο αδυναµίας των νοικοκυριών
να αντεπεξέλθουν που δηµιουργήθηκε από την Κυβέρνησή σας.
Διότι τώρα, επιτέλους, παραδέχεστε και τα υπερκέρδη και τις αρνητικές συνέπειες της ρήτρας αναπροσαρµογής. Και αυτά ακριβώς τα είπε ο κύριος Πρωθυπουργός στο τέλος του Συµβουλίου
Κορυφής. Άρα δεν έχω βάλει στο στόµα σας καµµία λέξη πέρα
από αυτές που έχετε πει.
Η Κυβέρνηση, λοιπόν, έρχεται έναν χρόνο µετά και ανακαλύπτει τα υπερκέρδη και τις αρνητικές συνέπειες της ρήτρας, η
οποία ρήτρα -«ρήτρα Μητσοτάκη»- εφαρµόστηκε στις 5 Αυγούστου του 2021, γιατί η ΔΕΗ επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ δεν είχε
εφαρµόσει καµµία ρήτρα προσαρµογής. Αντιθέτως, τώρα είχαµε
πρώτες αυξήσεις τον Σεπτέµβριο του 2019 από τον κ. Χατζηδάκη, αισχροκέρδεια µέσα στην πανδηµία, λειτουργία χωρίς
έλεγχο και χωρίς ρύθµιση του target model του Χρηµατιστηρίου,
δέσµευση της χώρας στο φυσικό αέριο -πανάκριβο, εισαγόµενοκαι σε ιδιωτικές µονάδες και η Κυβέρνηση να µην κάνει τίποτα
ιδιαίτερα µπροστά στο πρόβληµα των ρευµατοκοπών.
Εµείς σας καταθέσαµε δύο φορές τροπολογία για να µην κόβεται το ρεύµα σε αυτούς που αδυνατούν να πληρώσουν το επιπλέον τµήµα της προσαύξησης που δηµιουργεί η ρήτρα, µείον
τις εκπτώσεις και τις επιδοτήσεις, εφόσον και εσείς αναγνωρίζετε
πλέον τις αρνητικές συνέπειες της ρήτρας. Όµως, δεν το κάνετε.
Αναγνωρίζετε, δηλαδή, το πρόβληµα στην κοινωνία, αλλά δεν
στηρίζετε τους καταναλωτές που δεν µπορούν να πληρώσουν τη
ρήτρα προσαρµογής. Και µάλιστα, παρ’ ότι σας έχουµε κάνει
δύο φορές τροπολογία για το ζήτηµα αυτό και όχι για τους συστηµατικούς κακοπληρωτές, τους µπαταχτσήδες, έρχεστε διά
της διοίκησης της ΔΕΗ, των γνωστών «γαλάζιων» παιδιών και παρεµβαίνετε στη διαδικασία της συλλογικής αγωγής και ζητάτε να
γίνει πιλοτική δίκη για το θέµα της ρήτρας αναπροσαρµογής.
Άρα η Κυβέρνηση και η διοίκηση της ΔΕΗ προσπαθούν να καθυστερήσουν την εκδίκαση στο πρωτοδικείο της συζήτησης για
τη ρήτρα αναπροσαρµογής και ταυτόχρονα, δεν παίρνετε κανένα
µέτρο για την προσωρινή λύση-ανακούφιση των καταναλωτών.
Και έρχεται το πρωτοδικείο και σας διαψεύδει.
Το πρωτοδικείο πλέον παίρνει περιορισµένα, αλλά ασφαλιστικά µέτρα για τα ευάλωτα νοικοκυριά, κάτι που σηµαίνει ότι
δεν είχατε πάρει εσείς, κύριε Σκρέκα. Δηλαδή, έρχεται το πρωτοδικείο την προηγούµενη εβδοµάδα, παρ’ ότι παρενέβη εκεί η
διοίκηση της ΔΕΗ και είπε ότι όχι, χρειάζονται για τις ευάλωτες
οµάδες προσωρινά µέτρα, να µη γίνει η ρευµατοκοπή, κάτι το
οποίο αποδεικνύει, πρώτον, ότι είχαµε δίκιο, χρειάζονται προσωρινά µέτρα, δεύτερον, ότι εσείς δεν το σκεφτήκατε. Δεύτερον,
ότι εσείς είστε ανάλγητοι. Διότι η διοίκηση της ΔΕΗ είναι ανάλγητη, όταν λέει να µη συζητηθεί στο πρωτοδικείο η συλλογική
αγωγή και έρχεται το πρωτοδικείο και επιβεβαιώνει και τους καταναλωτές και τις καταναλωτικές οργανώσεις και την Αντιπολίτευση, όχι µόνο τον ΣΥΡΙΖΑ.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Προσέξτε για ποια διοίκηση της ΔΕΗ µιλάµε. Για αυτή τη διοίκηση της ΔΕΗ που έχει τα ακριβά µπόνους -θα τα συζητήσουµε
στην επόµενη ερώτηση- που έχει τις λιµουζίνες, που έχει τις πιστωτικές κάρτες, που έχει δώρο µετοχές, ζει στη χλιδή, αλλά
θέλει να κόβεται το ρεύµα στους καταναλωτές από τη ρήτρα
αναπροσαρµογής που εσείς βάλατε, γιατί δεν υπήρχε η ρήτρα
προσαρµογής µε την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Αυτό, λοιπόν, είναι ένα σοβαρότατο πρόβληµα, το οποίο πρέπει να αντιµετωπίσετε σήµερα. Το πρωτοδικείο έκανε µια επιλογή. Το ζήτηµα είναι εσείς τι θα κάνετε. Διότι πλέον ο
Πρωθυπουργός και εσείς αναγνωρίζετε όλα όσα λέγαµε. Υπερκέρδη υπάρχουν -εκατοντάδες εκατοµµύρια λέτε εσείς, εµείς
λέµε ότι περνάει το δισεκατοµµύριο και θα σας το αποδείξουµεκαι αρνητικές επιπτώσεις της ρήτρας αναπροσαρµογής.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ωραία, κύριε συνάδελφε.
Ευχαριστώ.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Αυτό νοµίζω ότι πρέπει να το λύσετε
και όχι µε επιχειρήµατα -και κλείνω, κύριε Πρόεδρε- όπως αυτά
τα απαράδεκτα που ακούστηκαν στην αίθουσα του δικαστηρίου.
Είναι δυνατόν απέναντι στους εκατοµµύρια καταναλωτές που θα
πληρώσουν τον λογαριασµό να λέτε ότι δεν πρέπει να εγκριθεί
η συλλογική αγωγή, διότι θα χρεοκοπήσει η ΔΕΗ και θα καταρρεύσει η Κυβέρνηση;
Αλήθεια, κύριε Σκρέκα; Με τα κέρδη της ΔΕΗ είναι συνδεδεµένη η πολιτική σας επιβίωση; Δεν είναι µε την κοινωνική και αναπτυξιακή επιβίωση της Ελλάδας; Και όµως, αυτό ειπώθηκε και
είναι γραµµένο στα µέσα ενηµέρωσης.
Προτιµούµε, κύριε Σκρέκα, να καταρρεύσει η Κυβέρνηση, αν
πρόκειται να καταρρεύσει όλη η κοινωνία.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ευχαριστώ πολύ.
Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο για τη δευτερολογία.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ (Υπουργός Περιβάλλοντος και
Ενέργειας): Ευτυχώς που είναι αυτή η Κυβέρνηση και έχει αντιµετωπίσει αυτές τις κρίσεις µε έναν τρόπο συντεταγµένο, σοβαρό και υπεύθυνο και πραγµατικά, ο κόσµος βλέπει ότι ό,τι και
να εµφανίζεται στον ορίζοντα -και έχουν εµφανιστεί πολλά τα τελευταία τρία χρόνια- τελικά, έχουν αντιµετωπιστεί πολύ-πολύ
αποτελεσµατικά.
Κατ’ αρχάς να βάλουµε τα πράγµατα σε µία σειρά. Το ερώτηµα είναι αν υπήρχε ρήτρα αναπροσαρµογής πριν ή πότε ορίστηκε. Πότε θεσπίστηκε η ρήτρα προσαρµογής, κύριε
συνάδελφε; Δεν γνωρίζετε ότι ο κώδικας προµήθειας ο οποίος
επί πέντε χρόνια που κυβερνούσε ο ΣΥΡΙΖΑ λειτουργούσε, είχε
ισχύ, προέβλεπε τη ρήτρα προσαρµογής;
Πολλοί εναλλακτικοί πάροχοι εφάρµοζαν ρήτρα προσαρµογής
στα κυµαινόµενα τιµολόγιά τους και µάλιστα το 2018 επί κυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑ η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας και ο τότε πρόεδρός της, επιλεγµένος από τον ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Μπουλαξής,
ζητούσε -και θα καταθέσω την επόµενη φορά στη Βουλή των Ελλήνων την επιστολή της Ρυθµιστικής Αρχής Ενέργειας και την
έχω καταθέσει ήδη- από τους ιδιώτες παρόχους και ρωτούσε
ποια είναι και αν εφαρµόζεται ορθώς η ρήτρα προσαρµογής.
Αυτά επί κυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑ.
Άρα µην έρχεστε εδώ να πείτε πράγµατα τα οποία δεν ισχύουν
και να παραπλανήσετε για πράγµατα τα οποία είναι οφθαλµοφανώς λάθος και ανακριβή, γιατί η ρήτρα προσαρµογής, καλώς ή
κακώς, υπήρχε επί κυβερνήσεων δικών σας.
Τι έγινε τον Αύγουστο, που λέτε και ξαναλέτε; Υπήρξε µια τεράστια ενεργειακή κρίση που η ΔΕΗ τότε αναγκάστηκε για τα κυµαινόµενα τιµολόγιά της και τους κυµαινόµενους λογαριασµούς
και εκείνη να εφαρµόσει µια ρήτρα αναπροσαρµογής, όπως προέβλεπε ο κώδικας προµήθειας που εσείς πέντε χρόνια δεν αλλάξετε και εµείς τώρα θα αλλάξουµε και θα την καταργήσουµε τη
ρήτρα αναπροσαρµογής, έτσι ώστε πραγµατικά να µπορέσει να
ανταγωνιστεί επί ίσοις όροις τους υπόλοιπους ιδιώτες παρόχους
και φυσικά, να µπορέσει, από την άλλη, να φανεί και πώς στηρίζει
παραπάνω και τα νοικοκυριά µέσα από επιπλέον έκπτωση που
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έκανε από πιθανότατα άλλους ανταγωνιστές πάνω στη ρήτρα αναπροσαρµογής και έτσι να µπορέσει να στηρίξει στο µέτρο του δυνατού τις ελληνικές οικογένειες, αλλά και τους επαγγελµατίες.
Η πραγµατικότητα δεν είναι αν θα υπάρξει ή δεν θα υπάρξει.
Το πρόβληµα δεν είναι η ρήτρα προσαρµογής. Το πρόβληµα
είναι ο τελικός λογαριασµός. Το πρόβληµα είναι πόσο πληρώνει
ο καταναλωτής, πόσο πληρώνει το νοικοκυριό, πόσο πληρώνει ο
επαγγελµατίας.
Και βεβαίως αυτό το οποίο έρχεστε και λέτε πολλές φορές και
εσείς και άλλοι συνάδελφοι, για µια ενεργειακή κρίση που δηµιούργησε η Νέα Δηµοκρατία, η Κυβέρνηση, αυτό πραγµατικά
ακούγεται εντελώς έωλο.
Δηλαδή για ποιον λόγο δεν δηµιουργήθηκε αυτή η κρίση το
2019 το δεύτερο εξάµηνο, το 2020 όλο τον χρόνο, το 2021 το
πρώτο εξάµηνο; Γιατί τότε οι τιµές ηλεκτρικής ενέργειας ήταν
περίπου σταθερές, δεν είχαν µεγάλες µεταβολές; Και για ποιον
λόγο έχουν, όχι στην Ελλάδα, στην Ευρώπη διπλασιαστεί και
έχουν τριπλασιαστεί οι τιµές ηλεκτρικής ενέργειας; Η Κυβέρνηση
της Νέας Δηµοκρατίας φταίει που η τιµή στην Ισπανία σήµερα
που µιλάµε και που πληρώνει το νοικοκυριό είναι 60% πιο ακριβή
από την τιµή που πληρώνει το ελληνικό νοικοκυριό; Δηλαδή ο
Μητσοτάκης φταίει που στην Ισπανία ή στην Πορτογαλία ο Ισπανός και ο Πορτογάλος ο βιοπαλαιστής πληρώνει πιο ακριβά την
ηλεκτρική ενέργεια από την Ελλάδα;
Όχι, κύριε, δεν φταίει η Κυβέρνηση. Φταίει δυστυχώς µια τεράστια ενεργειακή κρίση, η οποία ξεκίνησε ως απόρροια του κορωνοϊού αρχικά, γιατί αυτό ήταν το πρόβληµα πραγµατικά, και
της διαταραχής στις παγκόσµιες εφοδιαστικές αλυσίδες στην
αγορά ορυκτών καυσίµων και στις διεθνείς χρηµατιστηριακές
τιµές και του φυσικού αερίου και του πετρελαίου που ξεκίνησαν
να αυξάνονται το προηγούµενο καλοκαίρι, τέλος Αυγούστου και
τον Σεπτέµβριο, εξαιτίας της πανδηµίας και φυσικά, ανατροφοδοτήθηκαν και γιγαντώθηκαν λόγω του πολέµου.
Αυτή είναι η πραγµατικότητα, αλλά όταν δεν µπορείτε να αναγνωρίσετε την πραγµατικότητα, πείτε µου, κύριοι συνάδελφοι
από τον ΣΥΡΙΖΑ, πώς µπορείτε να βρείτε µια λύση; Όταν κοροϊδεύετε τον κόσµο και λέτε ότι για µια διεθνή κρίση, για τις τιµές
του πετρελαίου που έχουν φτάσει στα 122 δολάρια το βαρέλι,
δήθεν φταίει η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας, µπορείτε
εσείς να πείσετε τον ελληνικό λαό ότι έχετε λύση; Όχι, γιατί δεν
αναγνωρίζετε ποιο είναι το πραγµατικό πρόβληµα.
Και αυτό θα σας βοηθούσε, ξέρετε. Εδώ ερχόµαστε και συζητάµε τα πράγµατα και πρέπει να τα συζητάµε µε µια ευθύτητα.
Θα σας βοηθούσε πραγµατικά να αντιµετωπίσετε και να δείτε
την πραγµατικότητα και να πείτε ότι, όντως, είναι µια διεθνή ενεργειακή κρίση, αλλά τέλος πάντων η Κυβέρνηση θα µπορούσε να
το κάνει καλύτερα και ότι ο ΣΥΡΙΖΑ άµα ήταν, θα το έκανε ακόµα
καλύτερα. Αυτό το ακούει ο κόσµος.
Το να ερχόσαστε και να λέτε ότι την ενεργειακή κρίση τη δηµιούργησε η Νέα Δηµοκρατία και ο Κυριάκος Μητσοτάκης ή ο
Υπουργός Κώστας Σκρέκας αυτό είναι αστειότητα, δεν το πιστεύετε ούτε εσείς. Και γι’ αυτόν τον λόγο βλέπετε ότι δεν έχει
αυτό, όπως σας είπα και στην επιτροπή, καµµία επήρεια, δεν αλλάζει το ποσοστό αυτή τη στιγµή που έχετε, παραµένει σταθερά
χαµηλά, γιατί δεν λέτε την αλήθεια, γιατί δεν βλέπετε την πραγµατικότητα.
Υπάρχει µια διεθνής ενεργειακή κρίση. Εµείς την αντιµετωπίζουµε και θα πω αργότερα, κύριε Πρόεδρε, τι έχει κάνει η Ελλάδα, ώστε πραγµατικά να µπορέσει να αντιµετωπίσει αυτή την
κρίση.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ευχαριστώ πολύ.
Θα συζητηθεί η έκτη µε αριθµό 4732/192/15-4-2022 ερώτηση
και αίτηση κατάθεσης εγγράφων 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: «Προκλητική
αύξηση των αµοιβών της διοίκησης της ΔΕΗ εν µέσω ακραίων
αυξήσεων των λογαριασµών ρεύµατος». Και σε αυτή την ερώτηση θα απαντήσει ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ.
Κώστας Σκρέκας.
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Κύριε Φάµελλε, έχετε τον λόγο. Παρακαλώ να τηρείται ο χρόνος.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Νοµίζω ότι αυτή η ερώτηση µάς δίνει τη δυνατότητα να ξεκαθαρίσουµε τι είναι πολιτική επιλογή και τι δεν είναι πολιτική επιλογή.
Το ότι ο κώδικας προµήθειας των ενεργειακών εταιρειών προβλέπει κυµαινόµενα τιµολόγια µε ρήτρα σε όλη την Ευρώπη είναι
ξεκάθαρο. Το ότι δεν εφάρµοσε η διοίκηση της ΔΕΗ επί ΣΥΡΙΖΑ
τη ρήτρα αναπροσαρµογής ήταν επιλογή. Το ότι εφαρµόζετε
εσείς ρήτρα αναπροσαρµογής είναι επιλογή σας. Το ότι η διοίκηση της ΡΑΕ έκανε έλεγχο στους εναλλακτικούς παρόχους για
την εφαρµογή της ρήτρας, µε αποτέλεσµα να µειωθεί 12% µεσοσταθµικά το ρεύµα επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, ήταν επιλογή. Το
ότι εσείς αφήσατε τα υπερκέρδη ελεύθερα ήταν επιλογή σας. Το
ότι εσείς αυξήσετε το κόστος του ρεύµατος τον Σεπτέµβριο του
2019 ήταν επιλογή σας. Το ότι επιτρέψατε στα γαλάζια παιδιά
της ΔΕΗ, αυτά που παίρνουν τα χρυσά µπόνους, να πουλάνε τετραπλάσια τη λιανική από τη χονδρική τον Απρίλιο του 2020 µέσα
στην πανδηµία ήταν επιλογή σας.
Και ερχόµαστε λιγάκι να δούµε τη συγκεκριµένη επιλογή. Καταθέτω, κύριε Πρόεδρε, ένα έγγραφο. Κόπηκε το ρεύµα σε ένα
ζευγάρι ηλικιωµένων που πλήρωσε δύο φορές έναντι στον λογαριασµό της ΔΕΗ και παρ’ ότι πλήρωσε γιατί ήταν ο λογαριασµός
µεγαλύτερος από τη σύνταξη, τον πήραν µάλιστα και απειλητικό
τηλεφώνηµα για να πληρώσει γρήγορα τον λογαριασµό από εισπρακτική εταιρεία, ενώ το είχαν κόψει. Για ποιον λόγο γίνονται
όλα αυτά;
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Σωκράτης Φάµελλος καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Κύριε Πρόεδρε, δυστυχώς από την οικονοµική έκθεση της
ΔΕΗ για το έτος 2021 προκύπτει ότι το κόστος διοίκησης, δηλαδή πρόεδρος, διευθύνων σύµβουλος, αντιπρόεδροι, σύµβουλοι, γενικοί διευθυντές, ανήλθε το 2021 στα 5,71 εκατοµµύρια
ευρώ. Είναι 270% παραπάνω από το κόστος διοίκησης της αντίστοιχης τελευταίας χρονιάς επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Και µάλιστα
είναι 65% περισσότερο από την τελευταία χρονιά, δηλαδή µεταξύ 2020-2021, µέσα σε ακραία ακρίβεια, ενώ φορτώνονταν οι
λογαριασµοί των καταναλωτών, εσείς δώσατε 65% παραπάνω
στα κεντρικά στελέχη της ΔΕΗ. Και αυτό έχει µπει πλέον επίσηµα
στην ελληνική κοινωνία. Δεν το λέει ο ΣΥΡΙΖΑ.
Εν µέσω λοιπόν της οικονοµικής κρίσης, υπάρχουν µπόνους
και χατίρια στα γαλάζια παιδιά που προκαλούν ίλιγγο και προκαλούν. Και µάλιστα όταν έχετε πολλαπλασιασµό διευθύνσεων, γενικών διευθύνσεων και βοηθών διευθυντών. Αναφέρω: επτά
γενικές διευθύνσεις στο 1993, επτά γενικές διευθύνσεις το 2019,
δεκαπέντε γενικές διευθύνσεις τώρα επί Κυριάκου Μητσοτάκη,
γιατί ήταν και τα κοκόρια στη ΔΕΗ, από ό,τι φαίνεται, για τα γαλάζια παιδιά. Είκοσι επτά διευθυντές το 2019, εκατόν πέντε
τώρα, εξήντα βοηθοί διευθυντές τότε, διακόσιοι πενήντα τώρα.
Διαψεύστε τα!
Και µάλιστα εµείς θέλουµε να τα διαψεύσετε για έναν συγκεκριµένο λόγο. Σας ζητάµε το οργανόγραµµα και δεν το καταθέτετε. Δεν καταθέτετε ούτε το οργανόγραµµα της ΔΕΗ ούτε του
ΔΕΔΔΗΕ. Και αναρωτιέµαι για ποιον λόγο, κύριε Σκρέκα. Ποιον
καλύπτετε; Για ποιον λόγο δεν φέρνετε τα νούµερα αυτά; Για
ποιον λόγο παίρνει εξαπλάσια αµοιβή ο κ. Στάσσης από τον κ.
Παναγιωτάκη, δηλαδή ο σηµερινός πρόεδρος από τον πρόεδρο
επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ;
Για ποιον λόγο στον ΔΕΔΔΗΕ στελέχη µε βάση την κοµµατική
ταυτότητα παίρνουν θέσεις διευθυντών χωρίς να υπάρχουν εργαζόµενοι; Για ποιον λόγο καθορίζουν τα µπόνους τους τελευταία µέρα της χρονιάς, µε βάση τα αποτελέσµατα που ήδη
γνωρίζουνε;
Εµείς λοιπόν σας ξαναρωτάµε, κύριε Σκρέκα, τα εξής. Είναι
πολιτική επιλογή τα µπόνους. Είναι πολιτική επιλογή οι µισθοί
των διευθυντών. Δεν ίσχυαν. Πείτε µας πόσες ήταν οι θέσεις ευθύνης στη ΔΕΗ; Πόσες είναι τώρα; Ποιες διευθυντικές θέσεις δηµιουργήθηκαν µετά τον Αύγουστο του 2019; Για ποιον λόγο
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αυξήθηκαν οι αµοιβές κατά 270%, σε σχέση µε τη χρήση του
2018, σήµερα πια, δηλαδή τη χρήση του 2021;
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, και θα επανέλθω
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ελάτε, κύριε
Υπουργέ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ (Υπουργός Περιβάλλοντος και
Ενέργειας): Όπως είπα πριν, θα µιλήσω ακόµα περισσότερο για
το τι έχουµε κάνει για την ακρίβεια και για την αντιµετώπιση
αυτής της τεράστιας κρίσης που απειλεί νοικοκυριά και επιχειρήσεις.
Θέλω να πω, µε αφορµή αυτό που είπε και ο κύριος συνάδελφος, ότι η ρήτρα αναπροσαρµογής, επαναλαµβάνω, υπήρχε -πολύ
σωστά το είπατε τώρα- και επί ΣΥΡΙΖΑ και υπήρχε στους εναλλακτικούς παρόχους, στους ιδιώτες παρόχους. Τότε να θυµίσω ότι
είχατε υποχρεώσει τη ΔΕΗ να πουλάει το σύνολο όχι της λιγνιτικής
παραγωγής, ίσως και κάτι παραπάνω, να αγοράζει και από την
αγορά πολύ ακριβά και να πουλάει αυτή την ενέργεια σε τιµή κάτω
του κόστους στους ανταγωνιστές της προµηθευτές, οι οποίοι αγόραζαν το σύνολο της λιγνιτικής παραγωγής από τη ΔΕΗ και πήγαιναν και πούλαγαν σε τιµές λίγο φθηνότερα από τη ΔΕΗ και της
έπαιρναν πελάτες, δηλαδή ανταγωνίζονταν τη ΔΕΗ οι εναλλακτικοί
πάροχοι επί ΣΥΡΙΖΑ µε ενέργεια που παρήγαγε η ίδια η ΔΕΗ και
πουλούσε τελικά στην αγορά σε πολύ πολύ χαµηλότερη τιµή.
Αυτά είχατε καταφέρει επί ΣΥΡΙΖΑ και γι’ αυτό τελικά έφτασε η
ΔΕΗ να έχει 2,5 δισεκατοµµύρια ζηµιές µε Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύµβουλο τον κ. Παναγιωτάκη. Βεβαίως, αν ένας πρόεδρος
έχει φέρει 2,5 δισεκατοµµύρια ζηµιές σε µια εταιρεία µέσα σε δύο
χρόνια, πείτε µου, κύριε συνάδελφε, πόσο πρέπει να τον αµείψουµε; Πόσο πρέπει να αµείψουµε έναν πρόεδρο ή έναν διευθύνοντα σύµβουλο µιας επιχείρησης που τη φέρνει στο χείλος της
καταστροφής; Ο ορκωτός λογιστής στις σηµειώσεις είχε πει «αµφιβάλλουµε ή υπάρχει σοβαρή ανησυχία και προβληµατισµός για
τη βιωσιµότητα της εταιρείας».
Έναν τέτοιο πρόεδρο και διευθύνοντα σύµβουλο που είχατε επιλέξει εσείς και κατάφερε η ΔΕΗ να έχει 2,5 δισεκατοµµύρια ζηµιές,
πόσο έπρεπε να τον πληρώσουµε δηλαδή; Η επιλογή του συγκεκριµένου αλλά και της κυβέρνησης τότε του ΣΥΡΙΖΑ για τη ΔΕΗ
στοίχισε τελικά 2,5 δισεκατοµµύρια.
Άµα είχε καταρρεύσει η ΔΕΗ, ποιος θα πλήρωνε το µάρµαρο
για να µην κλείσει η ΔΕΗ και να συνεχίσει να λειτουργεί; Μα, ο
κρατικός προϋπολογισµός, δηλαδή, οι φορολογούµενοι Έλληνες.
Αυτό ξεχνάνε να το πουν οι αγαπητοί συνάδελφοι. Αυτή είναι η
πραγµατικότητα. Θα το πλήρωναν οι φορολογούµενοι και οι πιο
φτωχοί τελικά. Γιατί οι έµµεσοι και οι άµεσοι φόροι επηρεάζουν
δυστυχώς πολύ περισσότερο τους ευάλωτους και τους αδύναµους. Αυτοί που είναι πιο ισχυροί οικονοµικά πληρώνουν µε µεγαλύτερη ευκολία. Όχι πάντα βεβαίως ίσως και αυτοί.
Τι θέλω να πω µε αυτά; Τώρα έχουµε τη δευτερολογία. Θέλω
να πω το εξής. Η διοίκηση µιας εταιρείας αξιολογείται µε βάση τα
αποτελέσµατα της εταιρείας, αλλά και την προοπτική που δίνει.
Με βάση τα ιστορικά δεδοµένα αλλά κυρίως µε βάση την προοπτική. Γιατί κανείς δεν στηρίζει ή δεν βλέπει µια εταιρεία και την
αξιολογεί µε βάση µόνο τα ιστορικά. Την αξιολογεί και µε βάση
αυτά τα οποία έρχονται.
Η ΔΕΗ, όταν την παραλάβαµε εµείς, ήταν µία εταιρεία στα πρόθυρα της χρεοκοπίας. Ήταν µια εταιρεία που δεν είχε κάνει τίποτα
σε ό,τι αφορά τις Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας. Ήταν µία εταιρεία της οποίας το αντικείµενο συρρικνωνόταν. Και έχουµε τώρα
µία εταιρεία η οποία επεκτείνει το αντικείµενο σε νέες δραστηριότητες στην τηλεφωνία, στις Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας.
Αυτή τη στιγµή ακόµα και σε αυτή την κρίση υπάρχουν επενδυτές που έρχονται, αγοράζουν και στηρίζουν τη ΔΕΗ. Γιατί; Γιατί
πιστεύουν ότι είναι µια εταιρεία η οποία είναι ισχυρή. Είναι µια εταιρεία η οποία στηρίζει αυτή τη στιγµή την ελληνική οικονοµία. Κάνει
επενδύσεις και δηµιουργεί χιλιάδες θέσεις εργασίας, όχι µόνο
µέσα στη ΔΕΗ αλλά και γύρω από τη ΔΕΗ.
Και βέβαια πέρα και πάνω από όλα έχει την οικονοµική δύναµη
αυτή τη στιγµή η ΔΕΗ για να στηρίξει περισσότερο από κάθε άλλο,
κύριε Πρόεδρε, τα ελληνικά νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. Αυτή
τη στιγµή η παραγωγική βάση της χώρας µας, η βαριά βιοµηχανία
της χώρας στηρίζεται και επιβιώνει µέσα σε µία τεράστια ενεργει-
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ακή κρίση, επειδή έχει πάροχο τη ΔΕΗ. Αυτή τη στιγµή τα ελληνικά
νοικοκυριά θα πλήρωναν ακριβότερο ρεύµα, αν δεν υπήρχε η ΔΕΗ
η οποία πιέζει τις τιµές προς τα κάτω και αναγκάζονται να ακολουθήσουν και οι υπόλοιποι πάροχοι. Και αυτό θα γίνει βέβαια και στη
συνέχεια. Τα υπόλοιπα θα τα πω στη δευτερολογία µου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ωραία.
Κύριε Φάµελλε, έχετε τον λόγο για τη δευτερολογία σας.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, προσπαθώ να τηρώ
τον κοινοβουλευτικό κανόνα, αλλά αναρωτιέµαι -και θα το πω στην
Αίθουσα- αν ο κ. Σκρέκας ζει στην Ελλάδα. Δηλαδή µας είπε προ
ολίγου ότι η ΔΕΗ στηρίζει την ελληνική επιχειρηµατικότητα και
τους καταναλωτές, ότι θα ήταν ακόµα πιο ψηλά οι τιµές αν δεν
ήταν η ΔΕΗ και η Κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη και ότι πιέζει το
κόστος προς τα κάτω η ΔΕΗ. Δηλαδή, αυτό που έρχεται στα σπίτια
µας, οι λογαριασµοί που έρχονται σε όλη την Ελλάδα δεν είναι
πραγµατικότητα; Αυτό που νοµίζει ο κ. Σκρέκας ότι είναι πραγµατικότητα, αυτό ζούµε.
Όµως, κύριε Σκρέκα, ακόµα και µε το περιορισµένης χρονικής
βάσης και περιορισµένης ανάλυσης πόρισµα της ΡΑΕ, που κατατέθηκε στην Επιτροπή Θεσµών, προκύπτει ότι από τα 927 εκατοµµύρια υπερκέρδη το εξάµηνο, η ΔΕΗ είχε 700 εκατοµµύρια
υπερκέρδη. Σας αρέσει αυτό; Γι’ αυτό δίνετε µπόνους στα γαλάζια
στελέχη; Το έλεγε το πόρισµα της ΡΑΕ, κύριε Πρόεδρε.
Προφανώς, όταν η Κυβέρνηση δεν έχει τι να πει, λέει ότι «η ΔΕΗ
ήταν χρεοκοπηµένη επί ΣΥΡΙΖΑ, θα πλήρωναν περισσότερα». Με
το «θα» δεν πληρώνονται λογαριασµοί. Και τώρα πάνε καλά οι µετοχές και έρχονται οι επενδυτές. Να ξεκαθαρίσουµε κάποια πράγµατα. Μειώθηκε ο δανεισµός της ΔΕΗ, αυξήθηκαν οι επενδύσεις
και δεν υπήρξε ούτε 1 ευρώ κόστος παραπάνω στον καταναλωτή
τεσσεράµισι χρόνια.
Δεν είναι έτσι οι χρεοκοπηµένες εταιρείες, κύριε Σκρέκα. Κοιτάξτε αλλού. Ψάξτε λίγο καλύτερα τα οικονοµικά σας βιβλία. Τώρα
τα γαλάζια παιδιά µάς έχουν οδηγήσει στο να έχουν κέρδη επενδυτές.
Δεύτερο επιχείρηµα. Αλήθεια, κύριε Πρόεδρε, γνωρίζετε αν τα
ταµεία της ΔΕΗ δέχονται να πληρώσετε λογαριασµούς µε κέρδη
µετοχών; Γιατί εγώ νοµίζω ότι δεν δέχονται κάτι τέτοιο. Ούτε µε
τα ρεπό του κ. Χατζηδάκη µπορείτε να πληρώσετε λογαριασµούς
της ΔΕΗ. Πρέπει να πάτε να πληρώσετε µε ευρώ.
Η Κυβέρνηση Κυριάκου Μητσοτάκη δηµιούργησε ακραία ακρίβεια και εφάρµοσε ρήτρα αναπροσαρµογής και ταυτόχρονα δίνει
χρυσά µπόνους στα γαλάζια παιδιά, τα οποία έχουν χρεοκοπήσει
τα λιγνιτωρυχεία γιατί δεν είχαν καν πλάνο εξόρυξης λιγνίτη. Τους
το ζήτησε µε δύο επιτροπές το Υπουργείο και το κατέθεσαν 4 ή 5
Απριλίου. Είναι δυνατόν; Δίνετε µπόνους σε αυτούς που δεν είχαν
καν πλάνο εξόρυξης λιγνίτη για την τρέχουσα χρονιά;
Μην κάνετε έτσι. Έχουµε διαβάσει δελτίο Τύπου του Υπουργείου σας. Στις 4 Απριλίου σας έφεραν το πλάνο εξόρυξης λιγνίτη
για το 2022 και όχι για το +50% που ψευδώς είπε ο κ. Μητσοτάκης
στην Κοζάνη. Είδα και τα σηµερινά δεδοµένα. Δεν έχει αυξηθεί
ούτε ένα τόνο η λειτουργία των λιγνιτωρυχείων και των λιγνιτικών
µονάδων της ηλεκτροπαραγωγής του µίγµατος.
Έρχονται τα συγκεκριµένα στελέχη που χρεοκόπησαν την Ελλάδα, που χρεοκόπησαν όλα τα νοικοκυριά και λειτουργούν ανάλγητα ως προς τους καταναλωτές. Πήγαν και έκαναν παρέµβαση
στο Πρωτοδικείο να µην υπάρχουν προσωρινά µέτρα -αν είναι δυνατόν!- ενώ ο ίδιος ο Πρωθυπουργός λέει ότι υπάρχουν αρνητικές
επιπτώσεις της ρήτρας.
Βλέπουµε ότι εκτός από τα 5,71 εκατοµµύρια ευρώ που πήραν
αµοιβές το 2021 υπάρχουν και επιπρόσθετα κίνητρα µε τη µορφή
δωρεάν διάθεσης µετοχών. Μπράβο, κύριε Σκρέκα. Θα τους δώσετε µετοχές δωρεάν; Συνεχίζω εδώ και διαβάζω ότι υπάρχουν µετοχές αξίας 16 εκατοµµυρίων ευρώ για να πάρουν µπόνους τα
γαλάζια παιδιά της ΔΕΗ για όλα αυτά τα ωραία που έχουν πετύχει,
που χρεοκόπησαν όλα τα νοικοκυριά και όλη την οικονοµία, που
έβαλαν πλάτη στο καρτέλ της ενέργειας και έχουν ήδη τα 700 από
τα 927 εκατοµµύρια υπερκέρδη της ΡΑΕ.
Διαβάζω όµως ότι έρχεται η ΔΕΗ στις 29 Απριλίου, αυτά τα γαλάζια παιδιά, τα γνωστά, οι µάνατζερ και λένε ότι το δικαίωµα δεν
έχει ασκηθεί ούτε πρόκειται να ασκηθεί όσο διαρκεί η κρίση. Δηλαδή, κύριε Πρόεδρε, λένε ότι δεν θα δοθούν δωρεάν µετοχές και
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δεν έχει ασκηθεί το δικαίωµα αγοράς δωρεάν µετοχών. Ναι, αλλά
τα χαρτιά του Χρηµατιστηρίου λένε άλλα, κύριε Σκρέκα. Οι µετοχές αγοράστηκαν και ήταν υποχρεωµένη η ΔΕΗ να ανακοινώνει
πότε αγοράζει για δική της χρήση µετοχές.
Βλέπουµε ότι και εντός της έκθεσης προκύπτει ότι πράγµατι η
ΔΕΗ έχει αγοράσει µετοχές. Εντός του Φεβρουαρίου βλέπω ότι
απέκτησε επτακόσιες έξι χιλιάδες µετοχές µε µέση σταθµισµένη
τιµή 8,541. Αυτά είναι χαρτιά της ΔΕΗ πλέον. Άρα ψευδώς η διοίκηση της ΔΕΗ είπε ότι δεν ασκήθηκε το δικαίωµα της ΔΕΗ να αγοράσει µετοχές για να πάρουν τα στελέχη µπόνους; Τα γαλάζια
παιδιά µε τις λιµουζίνες, τις πιστωτικές κάρτες, τις καταγγελίες
για τις βίλες, αλλά και περισσότερο µε τις 360.000; Αυτό αληθεύει
τελικά; Είναι 360.000, συν λιµουζίνα, συν πιστωτικές κάρτες και
έχουν αγοραστεί και µετοχές, κύριε Σκρέκα; Γιατί η ΔΕΗ πλέον
λέει ότι αγοράστηκαν οι µετοχές. Ψευδώς δήλωσε.
Και πρέπει να µου πείτε τι θα κάνετε για τη διοίκηση που ψευδώς δήλωσε ότι δεν αγοράστηκαν µετοχές; Γιατί εδώ προκύπτει
ότι υπάρχουν οι µετοχές. Όταν ο Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης έχει επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό στις
3 Μαΐου για τα προκλητικά πάρτι των golden boys στη ΔΕΗ, για
ποιο λόγο, κύριε Σκρέκα, δεν έχετε έρθει να το συζητήσουµε; Για
ποιο λόγο ο κ. Μητσοτάκης δεν έχει έρθει στη Βουλή;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κύριε Φάµελλε,
έχετε πάει στα πέντε λεπτά.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, δεν υπάρχει χρόνος
για τους λογαριασµούς των καταναλωτών. Ούτε υπάρχει χρόνος
για τις αµοιβές των γαλάζιων παιδιών.
Για όλα αυτά πρέπει να απαντήσετε, κύριε Σκρέκα. Για την
άλωση των φορέων. Διότι δυο πράγµατα κάνετε καλά. Ξεπουλάτε
και τακτοποιείτε δικούς σας. Αυτό είναι το σοβαρό πρόβληµα της
Ελλάδας σήµερα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κύριε Υπουργέ,
έχετε τον λόγο για τη δευτερολογία.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ (Υπουργός Περιβάλλοντος και
Ενέργειας): Βεβαίως, κύριοι συνάδελφοι, είναι µεγάλο το πρόβληµα µε την ενεργειακή κρίση. Δεν είπε κανείς ότι δεν έρχονται
οι λογαριασµοί των Ελλήνων αυξηµένοι σε σχέση µε πριν από την
ενεργειακή κρίση. Το θέµα είναι τι κάνει η Κυβέρνησή µας.
Η Κυβέρνησή µας και τα ευάλωτα νοικοκυριά στηρίζει και τους
υπόλοιπους δικαιούχους κύριας κατοικίας και τους µικροµεσαίους
επαγγελµατίες. Ήδη σας κατέθεσα την προηγούµενη φορά λογαριασµούς πριν ακόµα εφαρµοστεί νέος µηχανισµός από τον Ιούλιο
και µετά. Οι λογαριασµοί είναι αισθητά µειωµένοι σε ένα εκατοµµύριο διακόσιους πενήντα χιλιάδες επαγγελµατίες.
Αυτό προσπαθεί να κάνει η Κυβέρνηση. Να απορροφήσει το µεγάλο κοµµάτι της αύξησης, να είναι προσιτές οι τιµές ηλεκτρικής
ενέργειας και έτσι να µπορούν να ανταποκριθούν όλοι οι καταναλωτές στις υποχρεώσεις τους. Γιατί αυτή είναι µία πρόταση που
µπορούµε να κάνουµε και νοµίζω ότι πρέπει να συµφωνήσετε.
Σε ό,τι αφορά τα υπερκέρδη που λέτε και ξαναλέτε, εµείς εδώ
καταθέσαµε µία τροπολογία. Αφού δεν συµφωνούσατε γιατί δεν
ψηφίσατε όχι; Γιατί ψηφίσατε «παρών» αλλά διαφωνείτε µε τον
τρόπο µε τον οποίο υπολογίζονται τα υπερκέρδη;
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Καταθέσαµε άλλη που δεν δεχτήκατε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ (Υπουργός Περιβάλλοντος και
Ενέργειας): Επαναλαµβάνω. Καταθέσαµε µία τροπολογία που περιγράφει συγκεκριµένα τον µηχανισµό για τον προσδιορισµό των
υπερκερδών και των υπερεσόδων στη δραστηριότητα της παραγωγής. Να το θυµόµαστε αυτό γιατί πρέπει να λέµε την αλήθεια
µεταξύ µας, κύριοι συνάδελφοι. Από τη δραστηριότητα της παραγωγής παίρνουµε τα υπερέσοδα. Δεν εξετάζουµε το σύνολο της
δραστηριότητας της προµήθειας. Και ερχόµαστε και τα παίρνουµε, γιατί πραγµατικά πρέπει να συµβάλουν οι καθετοποιηµένοι
ηλεκτροπαραγωγοί, αυτό, δηλαδή, που δεν κάνανε ποτέ επί κυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑ. Η Ελλάδα είναι η µόνη που µέχρι τώρα έχει
δηλώσει ότι θα εισπράξει το 90% αυτών των υπερεσόδων και έχει
δηλώσει και πώς θα τα υπολογίσει τα υπερέσοδα.
Είδατε τον µηχανισµό της Ιταλίας; Η Ιταλία τι λέει; Παίρνει τη
δραστηριότητα της παραγωγής; Όχι, παίρνει τη συνολική δραστηριότητα των εταιρειών των καθετοποιηµένων. Παίρνει τα οικονοµικά αποτελέσµατα τρίµηνο - τρίµηνο και αν έχουν υπερέσοδα σε
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οικονοµικά αποτελέσµατα, πάει και φορολογεί το 25%. Εµείς παίρνουµε τα αποτελέσµατα της παραγωγής, αφαιρούµε µόνο τις εκπτώσεις που έχουν δώσει στους καταναλωτές -όπως είναι για
παράδειγµα στη βιοµηχανία, όπως είναι για παράδειγµα στους
επαγγελµατικούς καταναλωτές, όπως είναι για παράδειγµα στους
αγρότες- κι ερχόµαστε και φορολογούµε µε 90%. Ποια άλλη χώρα
το κάνει αυτό; Μήπως το έκαναν οι χώρες της Ιβηρικής; Για πείτε
µου πόσα ευρώ παρέλαβε και κατάφερε να εισπράξει από υπερέσοδα η –δήθεν- φιλική µε εσάς κυβέρνηση, σοσιαλιστική κυβέρνηση της Ισπανίας -δεν ξέρω κι εγώ τι είναι- σοσιαλιστοαριστερή,
µε τους Podemos, δεν ξέρω κι εγώ τι είναι αυτή η κυβέρνηση,
αυτό το σχήµα το οποίο έχει δηµιουργηθεί. Για πείτε µου λίγο. Τι
έχει εισπράξει η Ισπανία από υπερέσοδα, που την αναφέρετε συνέχεια; Τίποτα. Ενώ η Ελλάδα θα εισπράξει. Και ήρθατε εσείς εδώ
πέρα και τελικά -εµµέσως πλην σαφώς- στηρίξετε και την τροπολογία και τη µεθοδολογία, γιατί ψηφίσατε «παρών». Άµα διαφωνούσατε θα ψηφίζατε «όχι». Άρα, δεν ψηφίσατε «ναι» γιατί δεν
θέλετε τελικά να αναγνωρίσετε το σωστό, αλλά δεν ψηφίσατε και
«όχι» γιατί ξέρετε ότι είναι σωστό αυτό που κάναµε. Αυτό για να
βάλουµε τα πράγµατα στη θέση τους.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Η ερώτηση είναι για τα µπόνους.
Πέστε µας για τα µπόνους.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ (Υπουργός Περιβάλλοντος και
Ενέργειας): Από κει και πέρα, επαναλαµβάνω, εµείς έχουµε µια
άλλη αντίληψη µε εσάς, είναι σίγουρο αυτό. Εµείς θέλουµε να
έχουµε ισχυρές δηµόσιες εταιρείες. Εσείς είχατε υπολογίσει και
είχατε βάλει στον προϋπολογισµό του κράτους, επί δικής σας
κυβερνήσεως, να πουλήσετε το 17% της ΔΕΗ για 100 εκατοµµύρια ευρώ.
Το ξεχνάτε αυτό, κύριε συνάδελφε; Εµείς µετοχοποιήσαµε τη
ΔΕΗ. Κρατάµε τη διοίκηση της ΔΕΗ υπό δηµόσιο έλεγχο και εισπράξαµε πάνω από ενάµισι, σχεδόν πάνω από δύο δισεκατοµµύρια ευρώ, τελικά. Επαναλαµβάνω, τα 100 εκατοµµύρια τα δικά
σας µε το ενάµισι και πλέον δισεκατοµµύριο ευρώ που εισπράξαµε εµείς, τι σχέση έχει; Είναι δεκαπέντε φορές παραπάνω.
Αυτή είναι η διαφορά της ΔΕΗ που παραδώσατε και της ΔΕΗ που
τελικά έχουµε εµείς καταφέρει µέσα από πολλή δουλειά, µέσα
από µία σύγχρονη διακυβέρνηση και σεβόµενοι φυσικά τα χρήµατα και τις µετοχές των Ελλήνων πολιτών.
Γιατί όταν στην Ελλάδα το δηµόσιο κατέχει 35% ή 36% µετοχικό
κεφάλαιο σηµαίνει ότι αυτό είναι δηµόσια περιουσία, άρα τελικά
είναι περιουσία των Ελλήνων. Εµείς έτσι σεβόµαστε την περιουσία
των Ελλήνων, ισχυροποιώντας τις εταιρείες όχι κάνοντάς τες να
πουλάνε στους ανταγωνιστές τους κάτω του κόστους ηλεκτρική
ενέργεια, για να πηγαίνουν µετά οι ανταγωνιστές και να ανταγωνίζονται τη ΔΕΗ να πουλάνε χαµηλότερη τιµή ηλεκτρικής ενέργειας από τη ΔΕΗ, µε τη δική της ενέργεια που παρήγαγε και που
πουλάει κάτω του κόστους. Αυτό κάνατε εσείς.
Επειδή λέτε πάρα πολλές φορές για καρτέλ, γιατί δεν µας λέτε
ποιο είναι αυτό το καρτέλ; Ποιοι το αποτελούν; Δεν έχει όνοµα;
Φοβάστε να το πείτε; Ντρέπεστε; Δεν υπάρχει; Υπάρχει; Τελικά
τι συµβαίνει; Γιατί δεν πάτε στον εισαγγελέα; Γιατί δεν λέτε ότι
εδώ υπάρχει καρτέλ; Να ένα, δύο, τρία, τέσσερα ονόµατα. Δεν
υπάρχει; Μην µιλάτε γι’ αυτά. Πετάτε ένα καρτέλ και τελικά προχωράτε και πορεύεστε προσπαθώντας να αποκοµίσετε, δυστυχώς, κοµµατικά οφέλη.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Για τα µπόνους ήταν η ερώτηση. Γι’
αυτά πείτε µας.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ (Υπουργός Περιβάλλοντος και
Ενέργειας): Δεν θα δοθούν µπόνους, κύριε συνάδελφε όσο
διαρκεί η κρίση. Αυτή είναι η πραγµατικότητα και αυτό πρέπει να
κρατήσετε.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ: Οι µετοχές γιατί αγοράστηκαν;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Μην διακόπτετε,
κύριε συνάδελφε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ (Υπουργός Περιβάλλοντος και
Ενέργειας): Έχει ανακοινώσει η διοίκηση της ΔΕΗ –κι εµείς στηρίζουµε αυτήν την απόφαση- ότι δεν θα δοθούν µπόνους για όσο
διαρκεί αυτή η κρίση και από εκεί και πέρα, στηρίζουµε τους λογαριασµούς των Ελλήνων πολιτών ώστε να είναι χαµηλότεροι
όσο το δυνατόν και όσο περισσότερο µπορούµε και αυτό κά-
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νουµε. Απορροφούµε το 100% της αύξησης; Δεν µπορούµε να
το απορροφήσουµε, αλλά απορροφούµε ένα πολύ µεγάλο ποσοστό της τάξης και αυτό, κύριε συνάδελφε, ενδιαφέρει τον ελληνικό λαό.
Τον ελληνικό λαό τον ενδιαφέρει να έχει µία ισχυρή ΔΕΗ που
επεκτείνεται σε νέες δραστηριότητες και προστιθέµενης αξίας,
όπως είναι η ηλεκτροκίνηση. Αυτή τη στιγµή η ΔΕΗ κατασκευάζει
και τοποθετεί φορτιστές για ηλεκτροκίνητα αυτοκίνητα ώστε την
επόµενη µέρα να είναι ισχυρή στο κοµµάτι αυτό. Αυτήν τη στιγµή
η ΔΕΗ προχωράει σε επενδύσεις στις τηλεπικοινωνίες και αυξάνει
τον ανταγωνισµό, ώστε τελικά µέσα από τον ανταγωνισµό να
έχουν καλύτερες υπηρεσίες και φθηνότερες υπηρεσίες κι έτσι µε
αυτόν τον τρόπο να µπορεί, ίσως, να είναι και πιο ανταγωνιστική
και στον υπόλοιπο κλάδο, στην παραδοσιακή δραστηριότητα, που
είναι η δραστηριότητα της ενέργειας. Αυτά κάνει η ΔΕΗ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ολοκληρώστε,
κύριε Υπουργέ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ (Υπουργός Περιβάλλοντος και
Ενέργειας): Αυτήν τη στιγµή η ΔΕΗ πρωτοπορεί και προχωράει
γρήγορα σε επενδύσεις σε Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας, που
την αφήσατε εσείς να είναι τελευταία, να µην έχει καθόλου µερίδιο αγοράς και την είχατε αφήσει να µην κάνει τίποτα. Την είχατε
αποτρέψει. Ενώ εµείς, τώρα, της έχουµε δώσει δυνατότητα και
προτεραιότητα να µπει µέσα στις Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας,
για να διασφαλίσουµε το µέλλον της. Πράγµατα που δεν κάνατε
εσείς, τα κάνουµε εµείς, κύριοι συνάδελφοι. Αυτή είναι η διαφορά µας.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κι εγώ σας ευχαριστώ.
Επόµενη ερώτηση είναι η πρώτη µε αριθµό 705/24-5-2022 επίκαιρη ερώτηση δευτέρου κύκλου του Βουλευτή Α’ Πειραιώς του
Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Θεόδωρου Δρίτσα
προς τον Υπουργό Εθνικής Άµυνας, µε θέµα: «Ελληνικά όπλα και
πυροµαχικά στην Ουκρανία». Θα απαντήσει ο Υπουργός Εθνικής
Άµυνας κ. Νίκος Παναγιωτόπουλος.
Κύριε Δρίτσα, έχετε τον λόγο για την πρωτολογία σας.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κατέθεσα αυτήν την επίκαιρη ερώτηση εκ µέρους του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συµµαχία στις 24 Μαΐου και
έκτοτε αναµέναµε και ήρθε σήµερα η σειρά της -µε τη διαθεσιµότητα σας. Περιµένουµε πλήρεις απαντήσεις, διότι όλες µας οι
προσπάθειες, παντού, στην επιτροπή, σε ανακοινώσεις Τύπου όχι µόνο οι δικές µας, αλλά όλων των κοµµάτων- δεν έχουν βρει
απάντηση.
Το θέµα είναι πολύ σοβαρό: Αποστολή όπλων στην Ουκρανία.
Σήµερα δεν θα συζητήσουµε τη µεγάλη διάσταση αυτού του
προβλήµατος, που είναι η εξαιρετικά επικίνδυνη επιλογή της ελληνικής Κυβέρνησης να εµπλακεί στον πόλεµο της Ουκρανίας γιατί περί αυτού πρόκειται- και όχι να εµπλακεί στην κατηγορία
των χωρών που παίρνουν πρωτοβουλίες διαβούλευσης και προς
την κατεύθυνση της ειρήνευσης. Έκανε την επιλογή της η ελληνική Κυβέρνηση και αυτό είναι τραγικό λάθος. Αλλά αυτά τα
έχουµε πει και θα τα πούµε και στη συνέχεια. Εδώ πρέπει σήµερα
και εν όψει της µεθαυριανής συνεδρίασης της διαρκούς επιτροπής Εξωτερικών και Άµυνας, να µας πείτε τα πλήρη στοιχεία, σήµερα, ώστε η επιτροπή που θα συνεδριάσει µεθαύριο να τα έχει
όλα υπ’ όψιν της. Δεν υπάρχει ζήτηµα απορρήτου. Είναι όλα γνωστά. Εµείς τα ξέρουµε όλα από πολύ καιρό τώρα. Και τα ξέρουν
οι πάντες. Εµείς δεν τα ανακοινώνουµε, διότι δεν θα ήταν υπεύθυνη στάση αυτή. Η κυβέρνηση, όµως, όταν τα ξέρουν οι πρεσβείες, τα δηµοσιογραφικά πρακτορεία, οι πάντες, σε όλον τον
πλανήτη, οι ηγέτες των άλλων κρατών, δεν είναι δυνατόν να µην
ενηµερώνει την ελληνική κοινωνία, τα κόµµατα και τη Βουλή µε
κάθε λεπτοµέρεια.
Χρειάζεται, λοιπόν, σήµερα να µας πείτε πόσα όπλα, πυροµαχικά και ποια ακριβώς οπλικά συστήµατα, όλων των κατηγοριών
και των ειδών, έχετε στείλει στην Ουκρανία από τον Φεβρουάριο
µέχρι σήµερα και πόσα θα στείλετε ακόµα, πόσα προγραµµατίζονται και ποια ακριβώς και ποιο είναι το κόστος και µε ποια διαδικασία. Δεν είναι µυστικά. Δεν είναι απόρρητα. Μην επικαλεστείτε
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τέτοιο επιχείρηµα. Είναι απολύτως ασαφές. Είστε εκτεθειµένοι.
Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση να γελάµε κι άλλο. Ο ίδιος ο Υπουργός Άµυνας των Ηνωµένων Πολιτειών σας εξέθεσε, πρόσφατα
σας εξέθεσε ο Καγκελάριος Σολτς της Γερµανίας. Βοά ο τόπος.
Λοιπόν, µην επικαλείστε ότι δεν είστε ελέφαντας. Μόνο στην
υποµονή σας να ανέχεστε αυτόν τον Πρωθυπουργό που έχετε,
µπορώ να σας το αναγνωρίσω. Έχετε δηλώσει πολλές φορές
στο Κοινοβούλιο, στην επιτροπή εξοπλιστικών προγραµµάτων,
σε δηµόσιες δηλώσεις σας, ότι δεν θα στείλουµε άλλα και συνεχίζετε να στέλνετε. Δεν λέτε αλήθεια.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ολοκληρώστε,
κύριε συνάδελφε. Έχετε πάει σε διπλάσιο χρόνο.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Τελειώνω.
Από αυτήν την άποψη, η επισπεύδουσα Ελλάς σε αυτήν την
εγκληµατική πρωτοβουλία, πρέπει να έχει Κυβέρνηση γενναία να
ενηµερώνει τον ελληνικό λαό. Και από αυτήν την άποψη, πρέπει
και να συµπληρώσετε την ενηµέρωση µε ποια νόµιµη διαδικασία
τα κάνετε όλα αυτά, γιατί είστε παράνοµοι και πολλαπλώς εκτεθειµένοι.
Κύριε Υπουργέ, περιµένω τις συγκεκριµένες απαντήσεις και
την κατάθεση στα Πρακτικά της Βουλής όλων αυτών που σας ζητάµε, όχι µόνο εµείς, όλα τα κόµµατα.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κύριε Υπουργέ,
έχετε τον λόγο για την πρωτολογία σας.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε συνάδελφε, έχω µπροστά µου την ανακοίνωση του Αµερικανού Υπουργού Άµυνας, στις 23 Μαΐου του 2022, ο οποίος
ισχυρίζεστε ότι µας εκθέτει. Ούτε αυτός παραθέτει δελτία αποστολής και φορτωτικές.
Ανακοινώνει και διαβάζω σε ελεύθερη µετάφραση: Και σήµερα
αρκετές χώρες ανακοίνωσαν νέες δωρεές από απαραίτητα συστήµατα πυροβολικού και πυροµαχικών, µεταξύ των οποίων η
Ελλάδα, η Ιταλία, η Νορβηγία και η Πολωνία.
Προχθές δε ο Καγκελάριος Σολτς µετά από συνεννόηση µε
τον Έλληνα Πρωθυπουργό, προτού γίνει κάποια δική µας σχετική ανακοίνωση και γι’ αυτό δηµιουργήθηκε φαντάζοµαι και ο
σχετικός ντόρος, ανακοίνωσε ότι πρόκειται να δοθεί αµυντικό
υλικό, δηλαδή κάποια τεθωρακισµένα οχήµατα µεταφοράς προσωπικού προς την Ουκρανία µε όρους ανταλλαγής νεότερου
τύπου γερµανικά τεθωρακισµένα. Πλην όµως, στην ίδια ανακοίνωση ευθαρσώς αναφέρει ότι οι σχετικές συνεννοήσεις θα γίνουν µεταξύ των δύο Υπουργείων Άµυνας.
Εποµένως, µην µας λέτε ότι όλοι τα έβγαλαν όλα στη φόρα σε
εξονυχιστική λεπτοµέρεια και εµείς τα κρύβουµε. Το γενικό περίγραµµα αναφέρεται. Θα έχουµε την ευκαιρία µεθαύριο στην
Επιτροπή Εξωτερικών και Άµυνας που ζήτησα να συγκληθεί,
προκειµένου να υπάρξει και αυτή η ενηµέρωση –η οποία δεν είναι
η µόνη που έχει υπάρξει µέχρι τώρα- να πούµε και άλλα εκτενέστερα.
Όπως καταλαβαίνετε, όµως, τα ζητήµατα αυτά έχουν κάποια
ευαισθησία που άπτεται άµεσα ζητηµάτων εθνικής ασφάλειας.
Δεν αποκρύπτουµε τίποτα από τον ελληνικό λαό. Εγώ δε έχω πει
πάρα πολλές φορές ότι δεν θα κάνουµε τίποτα που θα αποδυναµώσει µε οποιονδήποτε τρόπο την αµυντική µας διάταξη. Αυτή
ήταν η ερώτηση και νοµίζω ότι η απάντησή µου ήταν πάρα πολύ
καθαρή. Τίποτα δεν θα στείλουµε που θα αποδυναµώνει την
αµυντική µας διάταξη.
Από κει και πέρα ο πόλεµος συνεχίζεται, ναι. Προβήκαµε σε
µία πρώτη αποστολή αµυντικού υλικού, η οποία δεν ολοκληρώθηκε µε µία πτήση, µε ένα δροµολόγιο, αλλά χρειάστηκαν αρκετά. Προβήκαµε σε µία δεύτερη αποστολή αµυντικού υλικού,
πυροµαχικών εν προκειµένω, για την οποία έσπευσε να βγάλει
πρώτος µία ανακοίνωση ο Αµερικανός Υπουργός Άµυνας, όπως
είπα και το προχθεσινό νέο είναι η συµφωνία, η οποία όµως δεν
έχει ολοκληρωθεί και χρειάζονται να διευκρινιστούν κάποιοι τεχνικοί όροι κάποιας ειδικής σηµασίας σε σχέση µε τον χρονισµό,
τον χρόνο αντικατάστασης, την κατάσταση αυτών που παραλαµβάνουµε, ώστε να καταλήξουµε σε συµφωνία και να µπορούµε
να πούµε περισσότερα.
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Έτσι κι αλλιώς, λοιπόν, είναι δύσκολο να παράσχω όλες τις
απαραίτητες πληροφορίες στην ερώτησή σας. Την Τετάρτη, µεθαύριο, θα συγκληθεί η Εξωτερικών και Άµυνας. Επίσης, θα λάβουν χώρα δύο επίσηµες επισκέψεις Υπουργών Άµυνας, του
Αλβανού αύριο και του Βούλγαρου την Πέµπτη, διότι οι καιροί
είναι τέτοιοι που δεν υπάρχουν κενοί χρόνοι στο Υπουργείο Άµυνας. Αυτές οι δύο επισκέψεις έχουν τη σηµασία τους εν όψει της
διάσκεψης της Παρασκευής. Εντούτοις ναι, εγώ θα έρθω να
δώσω πληροφορίες και να απαντήσω ενδεχοµένως και σε απορίες µε άνεση χρόνου.
Η Κυβέρνηση έχει ενηµερώσει επίσηµα τον ελληνικό λαό και
µέσω του κοινοβουλευτικού ελέγχου και µέσω των ανακοινώσεων του Κυβερνητικού Εκπροσώπου, όποτε αυτό κρίθηκε αναγκαίο. Εποµένως έλλειµα ενηµέρωσης επιτρέψτε µου να
ισχυριστώ ότι δεν υπάρχει. Δεν θα µπούµε στα ζητήµατα της γενικής εικόνας κατά πόσο πρέπει να ενισχύσουµε ή όχι την Ουκρανία, τουλάχιστον εγώ δεν θα µπω σε αυτό. Εν πάση
περιπτώσει έχει ενδιαφέρον να ξεκαθαρίσουµε εδώ θέσεις και
τοποθετήσεις.
Σε κάθε περίπτωση η απόφαση να ενισχύσουµε την Ουκρανία
µε στρατιωτικό εξοπλισµό, προκειµένου επί του πεδίου οι ουκρανικές Ένοπλες Δυνάµεις να υπερασπιστούν των κυριαρχικών
τους δικαιωµάτων κατόπιν της ρωσικής εισβολής, είναι απόφαση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή είναι, νοµίζω, η νοµική βάση που
χρειαζόµαστε. Το ΚΥΣΕΑ συνήλθε στις 24 Φεβρουαρίου του 2022
-και θα διαβάσω από τα Πρακτικά της συνεδρίασης- όπου συζητήθηκαν οι δυνατότητες και αποφασίστηκε η παροχή συνδροµής
στην Ουκρανία, ανάλογα µε τις αρµοδιότητες εκάστου µέλους
και σε πλήρη εναρµόνιση µε τις σχετικές αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ. Αυτό κάνουµε. Τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο, όπως κάνουν και οι υπόλοιπες χώρες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Αν ισχυρίζεστε ότι δεν πρέπει να κάνουµε ό,τι κάνει και η υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση ή το ΝΑΤΟ, είναι ευκαιρία τώρα ή την
Τετάρτη να βγείτε να το πείτε ευθαρσώς στον ελληνικό λαό, ότι
«εµείς θέλουµε κάτι άλλο, να µην εναρµονιστούµε µε την Ευρωπαϊκή Ένωση και το συµµαχικό στρατόπεδο στο οποίο ανήκουµε». Άλλα κόµµατα το κάνουν και δεν κρύβονται γι’ αυτό.
Ευκαιρία να το κάνετε κι εσείς, αν έτσι νοµίζετε, για να το ακούσουν όλοι.
Από εκεί και πέρα, όµως, θα µου επιτρέψετε στη δευτερολογία
να εξηγήσω κάποια πράγµατα σχετικά µε τη διαδικασία, γιατί ο
χρόνος είναι πολύς, έχουµε και την Τετάρτη. Καταλαβαίνετε ότι
πρέπει να πω κάποια επιπλέον πράγµατα σχετικά µε τη διαδικασία όσον αφορά στο επιχειρησιακά αναγκαίο ή µη αναγκαίο του
εξοπλισµού που διαθέτουµε. Όπως σας είπα από τα αποθέµατά
µας είναι όσα έχουν δοθεί µέχρι τώρα. Γιατί έχουν δηµιουργηθεί
αυτά τα αποθέµατα; Μα, για τον απλούστατο λόγο ότι στην πορεία του χρόνου κάποια οπλικά συστήµατα είτε αντικαθίσταντο
είτε αναβαθµίζονταν µε αποτέλεσµα κάποια πυροµαχικά που αντιστοιχούσαν, ιδίως στο πυροβολικό, σε τέτοια οπλικά συστήµατα να έµεναν πίσω. Θα έπρεπε ή να τα καταστρέψουµε ή να
τα πουλήσουµε κάπου, όπως η απόπειρα του Υπουργού σας τότε
να διαθέσει κάποια βλήµατα στη Σαουδική Αραβία που δεν τελεσφόρησε, ή να τα δωρίσουµε κάπου, όπως τα BRP που δωρίσαµε
κάποια από αυτά, επί δικών σας ηµερών, στην Αίγυπτο, άλλα τα
πουλήσαµε και πήραµε και κάποιο αντίτιµο γι’ αυτά τα τεθωρακισµένα, τα οποία αυτός ο τύπος είναι που σχεδιάζεται κατά τη
συµφωνία, η οποία, όµως, θα διευκρινιστεί και θα διαλευκανθεί
σε επίπεδο τεχνικής λεπτοµέρειας και είναι απαραίτητο µε τους
Γερµανούς να δώσουµε στην Ουκρανία.
Εποµένως, απόθεµα έχουµε πολύ. Γιατί; Διότι στο πέρασµα
του χρόνου παλιά είδη πυροµαχικών διαφόρων διαµετρηµάτων
πλέον αποθηκεύτηκαν στις αποθήκες των Ενόπλων Δυνάµεων.
Μη συγχέετε όλο αυτό µε τις ηµέρες αγώνα κ.λπ.. Έχουµε πολλά
παραπάνω από όσα προβλέπουν, όλα όσα προβλέπουν για τις
ηµέρες αγώνα. Γιατί δηµιουργήθηκαν όλα αυτά τα αποθέµατα;
Διότι έµεναν πίσω από συστήµατα που εκσυγχρονίζονταν και
εποµένως, είχαν ανάγκη εκσυγχρονισµένου τύπου πυροµαχικών.
Πόσα είναι; Δεν θέλω να µπω σε λεπτοµέρειες για τα συνολικά
αποθέµατα. Σας είπα ότι δόθηκε ένα µικρό µέρος αυτών των
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αποθεµάτων έτσι ώστε να µην επηρεάζεται µε κανέναν τρόπο και
στο παραµικρό η αµυντική µας δυνατότητα, η συνολική.
Όσον αφορά στα τεθωρακισµένα τα οποία σκοπεύουµε να εισφέρουµε ενισχύοντας την Ουκρανία, αντικαθιστώντας τα µε τα
πιο σύγχρονα γερµανικά που µας προσφέρουν, έχει ακόµη κάποιο διάστηµα προκειµένου να οδηγηθούµε σε πλήρη συµφωνία.
Εδώ το κρίσιµο σηµείο, και κλείνω κύριε Πρόεδρε, είναι ο χρονισµός της ανταλλαγής. Θέλουµε να γίνει η ταυτόχρονη αντικατάστασή τους από τα πιο σύγχρονα γερµανικά. Για να γίνει, όµως,
αυτό θα πρέπει να τύχουν, προφανώς, κάποιας επιθεώρησης
από δικά µας στελέχη, να δούµε σε ποια κατάσταση είναι, ποιο
είναι το συνολικό πακέτο που µας προσφέρεται και γενικότερα
να δούµε όλες αυτές τις λεπτοµέρειες και µετά να προχωρήσουµε στην ανταλλαγή αυτή, έτσι ώστε να µη µείνουν εκτεθειµένες οι Ένοπλες Δυνάµεις, όσον αφορά στη συνολική αµυντική
διάταξη, ούτε ένα δευτερόλεπτο.
Αυτή είναι η στόχευσή µας και έτσι σκοπεύουµε να προχωρήσουµε.
Θα αφήσω και κάποια ελάχιστα για τη δευτερολογία µου και
τα περισσότερα, βέβαια, την Τετάρτη.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κύριε Δρίτσα,
έχετε τον λόγο για τη δευτερολογία σας.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, χρειαστήκατε πάνω από οκτώ λεπτά, αντί για
τρία που είχατε δικαίωµα κατά τον Κανονισµό -δεν διαµαρτύροµαι
γι’ αυτό- για να µη µου απαντήσετε. Χρησιµοποιήσατε την ίδια
στάση, παραπλάνηση, απόκρυψη, ένοχη απόκρυψη, ψευδή, µισά,
λειψά στοιχεία και αναφορές σε πράγµατα που δεν έχουν σχέση
µε το θέµα.
Έχω εδώ ένα πακέτο -και θα το καταθέσω στα Πρακτικά- µε
όλες τις δηλώσεις σας και στην Επιτροπή Εξοπλιστικών Προγραµµάτων και στο Κοινοβούλιο, εδώ στην Ολοµέλεια και στον Τύπο
και σε απαντήσεις σε κοινοβουλευτικό έλεγχο στο οποίο λέτε ότι:
«Ό,τι στείλαµε, στείλαµε. Δεν στέλνουµε άλλα». Και το τι στείλατε
τότε ούτε αυτό το ξέραµε. Είπατε, όµως, κατηγορηµατικά: «Δεν
στέλνουµε άλλα και δεν θα υποβαθµίσουµε την αµυντική ικανότητα της χώρας µας».
Και έρχεται ο Υπουργός Άµυνας των Ηνωµένων Πολιτειών, ο
Λόιντ Όστιν και περιγράφει, λέτε, το περίγραµµα. Ποιο περίγραµµα; Συγκεκριµένα πράγµατα, τα έχω εδώ. Έρχεται µετά ο
Σολτς και µας λέει για άρµατα -και µάλιστα µε τεχνικές λεπτοµέρειες- παρόντος του κ. Μητσοτάκη που προηγήθηκε και δεν είπε
τίποτα.
Έχετε συµµετάσχει στις 26 Απριλίου στη συνάντηση των σαράντα Υπουργών Εθνικής Άµυνας στη Γερµανία, παρουσία και του
Αρχηγού των ελληνικών Ενόπλων Δυνάµεων, του στρατηγού του
κ. Φλώρου, όπου εκεί αποφασίζετε, µεταξύ άλλων, διµοιρία φορητών αντιπυραυλικών όπλων να πάει µέσω Βουλγαρίας.
Ο χθεσινός «ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ», ενδεικτικά, αναφέρει πληροφορίες, γιατί ακριβώς όλοι τα ξέρουν, όλα τα κόµµατα και η ΑΔΕΔΥ
τα ξέρουν και είναι και γι’ αυτό υπεύθυνο το Υπουργείο Εθνικής
Άµυνας και η Κυβέρνηση και εκεί που έπρεπε να τα ξέρει ο ελληνικός λαός, δεν τα ξέρει ούτε η Βουλή ούτε τα κόµµατα ούτε ο ελληνικός λαός.
Δεν θέλουµε κουτσοµπολιό, κύριε Υπουργέ. Τα οπλικά συστήµατα τα έχει πληρώσει ο ελληνικός λαός και ο καθένας οφείλει
να λογοδοτεί για το πώς τα διαχειρίζεται. Και µόνο αν ξέρουµε
όλοι µπορούµε να αξιολογήσουµε, πραγµατικά, τι είναι αυτό και
ποιες είναι οι επιπτώσεις αυτών των επιλογών.
Διότι αποθέµατα και πλεονάζον υλικό στις ελληνικές Ένοπλες
Δυνάµεις δεν υπάρχει, κύριε Υπουργέ και το ξέρετε καλύτερα από
εµένα. Αυτός είναι ψευδής όρος. Υπάρχει «επιχειρησιακά αναγκαία ή µη αναγκαία οπλικά συστήµατα» που εκτιµάται από τις
υπηρεσίες των Ενόπλων Δυνάµεων, µελετάται, καταγράφεται µε
πολλούς και διαφόρους τρόπους και όταν αυτό πάρει αυτόν τον
χαρακτηρισµό πηγαίνει είτε για παροπλισµό είτε για εκποίηση.
Έχετε εσείς σε όλα αυτά τέτοια διαδικασία; Παράδειγµα, αντιαρµατικούς πυραύλους Stinger στείλατε στην Ουκρανία; Από
πού τους πήρατε; Αυτά ποιος θα τα αξιολογήσει; Ο κ. Μητσοτάκης; Γιατί σας υπερβαίνει και εσάς, δυστυχώς, και τον κ. Δένδια,
ΙΧ εξωτερική πολιτική, ΙΧ αµυντική πολιτική.
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Φυσικά και θα τα συζητήσουµε την Τετάρτη, αλλά σήµερα
έπρεπε να τα έχετε καταθέσει αυτά εν όψει της συνεδρίασης της
Τετάρτης και το αποφύγατε για ακόµα µια φορά.
Και τέλος το ΚΥΣΕΑ. Τι είναι αυτό που µας διαβάσατε; Ότι το
ΚΥΣΕΑ αποφασίζει να συνδράµει επί τη βάσει της πρόσκλησης
του Προέδρου Ζελένσκι της Ουκρανίας προς το ΝΑΤΟ και την
Ευρωπαϊκή Ένωση από την οποία δεν υπάρχει καµµία απόφαση
ούτε από το ΝΑΤΟ ούτε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, υπάρχει από
το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο µια έκκληση να συνδράµουν τον ουκρανικό λαό.
Σοβαρολογείτε ότι έχετε νοµιµοποιηµένη βάση για να στέλνετε
αυτά τα όπλα στην Ουκρανία και να εµπλέκεται τη χώρα στην κατεύθυνση του πολεµικού ανταγωνισµού;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ολοκληρώστε,
κύριε Δρίτσα.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε.
Έχουν καµµία στοιχειώδη βάση νοµιµοποίησης αυτές οι επιλογές; Καµµία δεν έχουν ούτε από τις αρµόδιες διαδικασίες των
επιτελείων έχουν περάσει ούτε από το ΚΥΣΕΑ ούτε από τίποτα.
ΙΧ Κυριάκος Μητσοτάκης, ανεύθυνος, δένει τη χώρα χειροπόδαρα σε ένα άρµα, µπαίνοντας σε µια διαδικασία εντελώς επικίνδυνη. Ιστορικά στελέχη σας το ανέδειξαν αυτές τις ηµέρες.
Επιτέλους, κύριε Υπουργέ, στη δευτερολογία σας µην χρησιµοποιήσετε το ίδιο πράγµα. Προχωρήστε και ετοιµαστείτε τουλάχιστον για την Τετάρτη, γιατί σε τρία λεπτά δεν έχετε τη
δυνατότητα, ό,τι λάθος έχετε κάνει µέχρι τώρα να το ακυρώσετε
και να ενηµερώσετε πλήρως τα κόµµατα, τη Βουλή και τον ελληνικό λαό.
Ευχαριστώ.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Θεόδωρος Δρίτσας καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ορίστε, κύριε
Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας): Εντάξει, µίλησα εγώ οκτώ λεπτά στην πρωτολογία µου,
αλλά και εσείς για εξίµισι στη δευτερολογία σας µας είπατε ακριβώς όσα είπατε και στην πρωτολογία.
Και κάτι επιπλέον, το οποίο, όµως, εκτιµώ προσωπικά ότι το
µπερδεύετε, αυτό για τη διάθεση των στοιχείων της διµοιρίας
αυτής των αντιαεροπορικών συστηµάτων στη Βουλγαρία. Αυτό
δεν είναι αποστολή όπλων στην Ουκρανία. Είναι κάτι άλλο. Είναι
η ενεργοποίηση των νατοϊκών σχεδίων για την ενίσχυση της νοτιοανατολικής πτέρυγας πέριξ της κρίσιµης περιοχής, γι’ αυτόν
τον λόγο προωθήθηκε αυτή η διµοιρία στη Βουλγαρία, σύµφωνα
µε τα ενεργοποιηµένα νατοϊκά σχέδια, κατά τον επιχειρησιακό
σχεδιασµό του ΝΑΤΟ. Αποστολή, όµως, όπλων στην Ουκρανία
αυτή η διµοιρία δεν ήταν. Η αποστολή όπλων έχει να κάνει µε
αυτά που περιγράψαµε και τα οποία, όπως σας είπα, δεν είµαι
τουλάχιστον διατεθειµένος να τα παραθέσω ούτε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ,
δεν βγαίνουν ούτε ανακοινώνονται φορτωτικές, όπως σας είπα
και δελτία αποστολής στο πλαίσιο που σας περιέγραψα.
Όµως στις 28-2-22 η σχετική απόφαση -µε το µέτρο της συνδροµής στο πλαίσιο Ευρωπαϊκού Μηχανισµού για την Ειρήνηγια την προµήθεια στρατιωτικού εξοπλισµού και πλατφορµών
στις ουκρανικές Ένοπλες Δυνάµεις βρίσκεται δηµοσιευµένη
στην επίσηµη εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ό,τι και να
λέτε δεν µπορείτε να ισχυρίζεστε ότι επειδή συµµορφωνόµαστε
µε αυτή την απόφαση είµαστε εκτός οποιουδήποτε πλαισίου νοµιµότητας. Εκτός αν ο συνειρµός είναι ότι ό,τι αποφασίζει η Ευρώπη δεν µας αφορά εµάς. Με συγχωρείτε, εµείς δεν έχουµε
αυτή την άποψη για τα πράγµατα.
Από εκεί και πέρα σας είπα ότι το υλικό που έχει σταλεί µέχρι
τώρα δεν αποτελούσε και δεν αποτελεί κρίσιµο επιχειρησιακά
υλικό για τις Ένοπλες Δυνάµεις. Δεν επηρεάζεται η συνολική υφιστάµενη τηρούµενη στάθµη…
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Έχει γίνει διαδικασία που το χαρακτηρίζει έτσι;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας): Προ πολλού, γιατί είναι αποθέµατα, κύριε Δρίτσα.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Να τα φέρετε την Τετάρτη, κύριε
Υπουργέ.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας): Βεβαίως.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κύριε Δρίτσα, µη
διακόπτετε.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας): Και γιατί διαθέτουµε πάρα πολλά από αυτά. Σας είπα είναι
πυροµαχικά διαφόρων διαµετρηµάτων, τα οποία αυτή τη στιγµή
βρίσκονται στα αποθέµατα στις αποθήκες της τρίτης γραµµής
τις λεγόµενες. Δεν επηρεάζεται επί τα χείρω ούτε στο ελάχιστο
η αµυντική µας διάταξη. Αυτή είναι εκτίµηση, θα έρθουν και οι
αρµόδιοι να το εξηγήσουν.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Φέρτε µας αποφάσεις επιτελείων.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας): Θα έρθουν οι αρµόδιοι από τα επιτελεία για να σας το εξηγήσουν. Το έχουµε πει, το έχουµε ξαναπεί.
Από την πρώτη στιγµή πάνω σε αυτή την υπόθεση πήραµε µια
ξεκάθαρη θέση. Αφήνω τα περί σωστής πλευράς της ιστορίας.
Είµαστε δίπλα στους συµµάχους µας, στην Ευρωπαϊκή Ένωση
και στο ΝΑΤΟ. Αυτό κάνουµε και συνεχίζουµε να στηρίζουµε την
Ουκρανία για την εισβολή που δέχεται.
Έχετε αντίρρηση; Πείτε το. Πείτε το καθαρά, όµως. Δεν θέλουµε να στηρίζετε την Ουκρανία. Δεν θέλουµε. Θέλουµε να
βγούµε από αυτό ως Ελλάδα, να είµαστε µόνοι µας, να µην µπαίνουµε σε περιπέτειες, να µην στεκόµαστε δίπλα στους συµµάχους, να µην συµµορφωνόµαστε µε τις αποφάσεις της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί αυτό είναι το εθνικά ωφέλιµο. Πείτε
το, επιτέλους. Έχετε πει έτσι κι αλλιώς πάρα πολλά για εµάς. Ξεκαθαρίστε το αυτό, όµως. Στέλνουµε ένα µήνυµα, εκτός από
αυτά, και για τους πάσης φύσεως απανταχού αναθεωρητές.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ: Αυτή είναι…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κύριε Δρίτσα, τα
ερωτήµατα του Υπουργού είναι ρητορικά. Δεν σηµαίνει ότι πρέπει να απαντήσετε τώρα.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άµυνας): Δεν µπορώ να πω κάτι άλλο αυτή τη στιγµή, γιατί νοµίζω
ότι όλο το περίγραµµα έχει περιγραφεί επαρκώς: Αµυντικός εξοπλισµός από τα αποθέµατα και δεν επηρεάζεται καθόλου, στο
ελάχιστο, η συνολική αποτρεπτική µας δυνατότητα.
Μας ζητάνε διάφορα να στείλουµε. Τα ξέρετε και εσείς, όπως
τα ξέρουν όλοι, άλλωστε. Σε άλλα λέµε ότι µπορούµε, σε άλλα
λέµε ότι δεν µπορούµε. Σε αυτά που θεωρούµε ότι επηρεάζεται
η αµυντική µας δυνατότητα και θα υπάρξει αποδυνάµωση λέµε
ευθαρσώς «όχι, αυτά δεν είναι προς διάθεση». Και, µάλιστα, συµπληρώνουµε λέγοντας ότι δεν είναι προς διάθεση, γιατί είναι εκεί
αναπτυγµένα για έναν λόγο, για µία απειλή που αισθανόµαστε
ότι δεχόµαστε, ιδίως αυτές τις ηµέρες µε το παραλήρηµα της
Τουρκίας, επειδή η Ελλάδα τολµάει και σηκώνει ανάστηµα, κτίζει
συµµαχίες, αναβαθµίζει τις Ένοπλες Δυνάµεις και αυτό δεν αρέσει. Αφήστε να µην αρέσει στους Τούρκους.
Αυτά, όµως, που χρειαζόµαστε και µας είναι απαραίτητα δεν
τα διαθέτουµε και εξηγούµε γιατί, τους λόγους, και ως εκεί. Από
τα αποθέµατά µας επιλέγουµε να συνδράµουµε την Ουκρανία µε
τον τρόπο που σας είπαµε.
Και τώρα εάν, εν πάση περιπτώσει, καταλήξουµε σε µία συµφωνία ανταλλαγής, µε τις πολλές τεχνικές λεπτοµέρειες που
πρέπει να διαλευκανθούν, για την οποία συµφωνήθηκε επί της
αρχής, όµως, το γενικό περίγραµµα από τους δύο ηγέτες, τον
Έλληνα Πρωθυπουργό και τον Γερµανό Καγκελάριο, θα προχωρήσουµε και εκεί. Αλλά, τολµώ να πω ότι από εκεί -θα αποδειχθεί
και µεθαύριο από τους ειδικούς- οι Ένοπλες Δυνάµεις θα βγουν
ενισχυµένες, γιατί θα αντικαταστήσουν ένα συγκεκριµένο στοιχείο του συνολικού υλικού τους µε κάτι αντίστοιχο, το οποίο,
όµως, είναι πιο σύγχρονο και καταλληλότερο, εν πάση περιπτώσει, για την αποστολή που επιτελεί. Για τα υπόλοιπα κάντε υποµονή και θα τα συζητήσουµε εκτενέστερα την Τετάρτη στη
συνεδρίαση της Επιτροπής Εξωτερικών και Άµυνας.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κι εγώ ευχαριστώ,
κύριε Υπουργέ.
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Προχωρούµε στην όγδοη µε αριθµό 710/29-5-2022 επίκαιρη
ερώτηση δεύτερου κύκλου του Βουλευτή Ηρακλείου του Κινήµατος Αλλαγής κ. Βασίλειου Κεγκέρογλου προς τον Υπουργό
Υποδοµών και Μεταφορών, µε θέµα: «Συγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα για τα Δικαστικά Μέγαρα Κρήτης».
Θα απαντήσει ο Υφυπουργός Υποδοµών και Μεταφορών κ.
Γιώργος Καραγιάννης.
Κύριε Κεγκέρογλου, έχετε τον λόγο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, είναι νοµίζω γνωστό εδώ και καιρό στην κεντρική διοίκηση και ιδιαίτερα στο Υπουργείο σας ότι οι εγκαταστάσεις των δικαστηρίων του Ηρακλείου δεν µπορούν να
εξυπηρετήσουν τις ανάγκες και εξ αυτού του λόγου η δικαιοσύνη
δεν απονέµεται απρόσκοπτα. Ιδιαίτερα µετά από τη δηµιουργία
του Εφετείου Ανατολικής Κρήτης υπάρχει µεγάλη ανάγκη για αίθουσες.
Βέβαια, υπήρχε η επιλογή της επισκευής και της επέκτασης
στο διπλανό κτηριακό συγκρότηµα -που απελευθερώθηκε από
την µεταφορά των αστυνοµικών υπηρεσιών-, εδώ και καιρό και
να λειτουργήσει αριθµός δικαστικών αιθουσών αναγκαίων στον
ίδιο χώρο και στον παρακείµενο.
Έχει, όµως, επιλεγεί εδώ και χρόνια η λύση του νέου Δικαστικού Μεγάρου Ηρακλείου, το οποίο έχει περάσει από διάφορες
φάσεις. Επιτέλους, όµως, εδώ και τρία χρόνια είναι ώριµα τα
πράγµατα, είναι ώριµες οι µελέτες, είναι ώριµες οι διαδικασίες.
Δυστυχώς, λόγω του ότι συσχετίστηκε η κατασκευή του Δικαστικού Μεγάρου Ηρακλείου µε την κατασκευή άλλων δικαστικών
µεγάρων -ακόµη και της Έδεσσας ή άλλων σε άλλες περιοχές
της χώρας, τελευταία δε µε των Χανίων- δεν προχωρούν οι διαδικασίες για το Δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου.
Η ενηµέρωση η οποία υπάρχει και από το Υπουργείο σας και
από τις υπηρεσίες είναι συγκεκριµένη. Δυστυχώς, δεν έχει εκχωρηθεί ακόµα οικόπεδο για την ανέγερση του Δικαστικού Μεγάρου στα Χανιά. Δυστυχώς, δεν είναι ώριµη η διαδικασία για το
συγκεκριµένο δικαστικό µέγαρο και αυτό συµπαρασύρει σε ανεπίτρεπτη καθυστέρηση το Δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου.
Αυτό, λοιπόν, το οποίο µας υποσχέθηκε ο Υπουργός στις 6-32020 σε επίκαιρη ερώτησή µου, δηλαδή περισσότερο από δύο
χρόνια, ότι εντός του πρώτου εξαµήνου του 2021 θα έχει προχωρήσει η διαδικασία του διαγωνισµού για να ανατεθεί το δικαστικό µέγαρο, δυστυχώς, δεν έγινε πράξη.
Ζητάµε, λοιπόν, την άµεση επίλυση εντός δέκα ηµερών -το λέω
συµβολικά- των προβληµάτων που υπάρχουν στα Χανιά. Αν δεν
µπορείτε να τα λύσετε άµεσα, τότε να το αποσυνδέσετε και να
προκηρύξετε µόνο το Δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου, προκειµένου αυτό να υλοποιηθεί και να µην κωλυσιεργεί η διαδικασία.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κι εγώ ευχαριστώ,
κύριε Κεγκέρογλου.
Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο για την πρωτολογία σας.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ (Υφυπουργός Υποδοµών και Μεταφορών): Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Κεγκέρογλου, πραγµατικά χαίροµαι, γιατί µου δίνετε τη
δυνατότητα να απαντήσω σε ένα θέµα που αντιλαµβάνοµαι ότι
είναι πάρα πολύ ψηλά στην ατζέντα και της τοπικής κοινότητας
και της ευρύτερης περιοχής, της περιφερειακής ενότητας του
Ηρακλείου, αλλά και ευρύτερα όλης της Κρήτης. Βέβαια, είναι
πάρα πολύ ψηλά και για το δικό µας Υπουργείο, όπως και όλα τα
θέµατα που αφορούν στην Κρήτη. Προσπαθούµε να επιλύσουµε
ζητήµατα τα οποία για χρόνια παραπέµπονταν στις καλένδες.
Πηγαίνοντας στο θέµα του δικαστικού µεγάρου, οφείλω να
σας πω ότι είµαστε σε µια αγαστή συνεργασία µε το αρµόδιο
Υπουργείο Δικαιοσύνης, που θέτει ουσιαστικά τις προτεραιότητες και τις ανάγκες των υποδοµών στη δικαιοσύνη. Και εµείς ερχόµαστε εκεί πέρα για να µπορέσουµε να κάνουµε όλα αυτά τα
µεγάλα έργα υποδοµής στον χώρο της δικαιοσύνης που για τόσα
χρόνια δεν γίνονταν και που κληθήκαµε να αντιµετωπίσουµε,
όπως και τόσα άλλα ζητήµατα σε όλη τη χώρα.
Η αλήθεια είναι ότι αυτή τη στιγµή το Υπουργείο Υποδοµών
και Μεταφορών τρέχει τρία cluster ουσιαστικά, τρεις ενότητες
δικαστικών µεγάρων. Είναι τα δικαστικά µέγαρα της κεντρικής
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Μακεδονίας, τα δικαστικά µέγαρα της κεντρικής Ελλάδας και τα
δικαστικά µέγαρα Κρήτης.
Το δικαστικό µέγαρο Κρήτης οφείλω να πω ότι είναι και το µεγαλύτερο οικονοµικό αντικείµενο, είναι της τάξης των 120 εκατοµµυρίων ευρώ. Το έργο αφορά και στην πόλη και το Δικαστικό
Μέγαρο του Ηρακλείου, όπου θα κάνουν µια κατασκευή της τάξεως των είκοσι τεσσεράµισι περίπου χιλιάδων τετραγωνικών µέτρων, το Δικαστικό Μέγαρο Χανίων και τη λειτουργική
ανακατασκευή και αναβάθµιση του Δικαστικού Μεγάρου Ρεθύµνου, που είναι της τάξεως περίπου των τριών χιλιάδων τετραγωνικών µέτρων.
Και ξέρετε, αυτά τα προβλήµατα τα λύσαµε, γιατί σκεφτήκαµε
έναν διαφορετικό τρόπο ώστε να βρούµε τη χρηµατοδότηση.
Αποφασίσαµε, λοιπόν, να τα κάνουµε µε σύµπραξη δηµοσίου και
ιδιωτικού τοµέα και γι’ αυτό είναι αναγκαίο να υπάρχει cluster,
να υπάρχει µια οµογενοποίηση ουσιαστικά όλων αυτών των
έργων, ώστε και χρηµατοοικονοµικά να βγαίνουν.
Έχετε απόλυτο δίκιο ότι από τον Μάρτιο του 2021 έχουµε περάσει διυπουργική επιτροπή ΣΔΙΤ και αυτή τη στιγµή βρισκόµαστε σε µια διαρκή συνεννόηση και µε το Υπουργείο Δικαιοσύνης,
αλλά και µε την ΕΤΑΔ, ώστε να επιλυθεί το θέµα που υπάρχει στα
Χανιά. Νοµίζω ότι είµαστε στην τελική ευθεία, είναι θέµα ηµερών,
θα έλεγα. Και σήµερα, πριν έρθω στη Βουλή επικοινώνησα µε
τον διευθύνοντα σύµβουλο της ΕΤΑΔ και του Υπερταµείου, ώστε
να βρούµε µια λύση γι’ αυτό το θέµα.
Ήδη, το Υπουργείο Δικαιοσύνης έχει κάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες ώστε να επιλυθεί και να προχωρήσει ο διαγωνισµός. Δεν υπάρχει κάποιο άλλο πρόβληµα, είναι ξεπερασµένα.
Έχουµε λύσει όλα τα τεχνικά ζητήµατα που υπάρχουν. Μένουν
οι τελευταίες λεπτοµέρειες για να ξεκαθαριστεί το ζήτηµα σε ό,τι
αφορά στον χώρο, στο οικόπεδο που θα µας παρέχει η ΕΤΑΔ,
ώστε να µπορέσουµε να προχωρήσουµε και να γίνει ο διαγωνισµός για τα δικαστικά µέγαρα της Κρήτης.
Αυτό είναι πάρα πολύ σηµαντικό και ουσιαστικά κλείνει το
θέµα, γιατί είναι µια από τις λίγες εκκρεµότητες αυτή που µας
έχει µείνει κάποιους µήνες πίσω, ώστε να κλείσουµε ουσιαστικά
τη συνολική παρέµβαση που κάνουµε στην Κρήτη.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κι εγώ ευχαριστώ,
κύριε Υπουργέ.
Κύριε Κεγκέρογλου, έχετε τον λόγο για τη δευτερολογία σας.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, επειδή αναφερθήκατε σε χρόνια προβλήµατα,
βεβαίως, υπήρχαν. Όµως, πρέπει να επισηµάνω πως ό,τι έχει
γίνει και ό,τι έχει προωθηθεί, προφανώς δεν έχει προωθηθεί από
την Κυβέρνηση τη δική σας. Είµαι συγκεκριµένος και δεν αναφέροµαι στην τελευταία θητεία.
Το 2003 αποφασίστηκε η δηµιουργία του νέου δικαστικού µεγάρου, προχώρησε η διαδικασία της παραχώρησης και το 2010
- 2011 υπήρξε η ιστορική απόφαση της δηµιουργίας του Εφετείου Ανατολικής Κρήτης -κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ και στις δύο περιπτώσεις- και προχώρησε η ωρίµανση του έργου του νέου
δικαστικού µεγάρου.
Είπα κι αναφέρθηκα ότι τα τρία τελευταία χρόνια έχουν ολοκληρωθεί επιτέλους τεχνικές µελέτες και διαδικασίες. Η πρώτη
µου ερώτηση αφορούσε το Υπουργείο Δικαιοσύνης που δεν είχε
ακόµα εκδώσει την παραχώρηση, διότι έχει παραχωρηθεί στο
ΤΑΧΔΙΚ απ’ ό,τι ξέρετε και δεν είχε ολοκληρωθεί η διαδικασία.
Όµως, σήµερα είµαστε σε µια φάση που είναι ώριµο το έργο
και εµπλέκεται ένα άλλο έργο παραδίπλα. Και η προηγούµενη
κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ είχε επιλέξει τη διαδικασία σύµπραξης
δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα και είχε βάλει, όµως, το έργο του
Ηρακλείου µαζί µε την Έδεσσα, αν θυµάµαι καλά, που δεν έχει
καµµία γεωγραφική σχέση. Κατ’ αρχάς, το ότι µπήκαν ίδιας περιφέρειας έργα µπορεί να το θεωρήσει κάποιος θετικό σε σχέση
µε την πρότερη κατάσταση, αλλά αποδεικνύεται ότι δεν είναι και
τόσο ξεκάθαρα τα πράγµατα.
Θα ήθελα, λοιπόν, επειδή έχουµε πάει από αναβολή σε αναβολή και την προηγούµενη βδοµάδα είχαµε σύσκεψη -θα σας
έχουν ενηµερώσει ήδη- στο Δηµαρχείο Ηρακλείου, µε τον Δήµο,
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την Περιφέρεια, τους Βουλευτές -ήταν σχεδόν όλοι οι Βουλευτές
εκεί- τους φορείς της πόλεως της Περιφερειακής Ενότητας, η
απόφαση είναι σχεδόν οµόφωνη: Ή λύνετε τα θέµατα εντός δέκα
ηµερών –το είπα συµβολικά, άµεσα δηλαδή- ή παρακαλούµε
πάρα πολύ διαχωρίστε το έργο. Έτσι και αλλιώς είναι το µεγαλύτερο έργο. Έτσι κι αλλιώς από µόνο του είναι βιώσιµο στα
πλαίσια της σύµπραξης.
Όµως, επειδή έχει προχωρήσει η διαδικασία, όπως είπατε, και
πέρασε από την επιτροπή που αφορά τα ΣΔΙΤ, εάν λύσετε το
θέµα του οικοπέδου εντός των δέκα ηµερών, εάν δεν υπάρχει
άλλο κώλυµα -δεν ξέρω αν είναι καν ώριµες οι µελέτες, δεν το
γνωρίζω, θέλω να είµαι ξεκάθαρος- εάν δεν υπάρχουν άλλα ζητήµατα, προχωρήστε το.
Αν, όµως, µετά από τρεις µήνες έρθουµε πάλι εδώ µε ερώτηση
και σας πούµε γιατί, κύριε Υπουργέ, χάσαµε πάλι τρεις µήνες,
γιατί χάσαµε έξι µήνες και ξαναπούµε τα ίδια, θα ήταν καλό για
όλους και για την Κυβέρνηση, αλλά κυρίως για την κοινωνία, για
την Κρήτη, για την απονοµή της δικαιοσύνης, να προχωρήσει
αυτό το έργο από µόνο του.
Δείτε και το θέµα -διότι εµπλέκεται η εταιρεία «Κτιριακές Υποδοµές»- που έχει να κάνει µε τη συντήρηση του κτηρίου, που
µέχρι να κατασκευαστεί το νέο πρέπει υποχρεωτικά να είναι σε
µια καλή κατάσταση για να γίνονται εκεί οι διαδικασίες και να
απονέµεται η δικαιοσύνη. Δείτε όλες τις εναλλακτικές προτάσεις
που έχουν κατατεθεί, ακόµη και η επισκευή και αξιοποίηση του
διπλανού κτηρίου. Για όλα όσα έχουν δροµολογηθεί, όµως, θα
πρέπει νοµίζω να λήξουν οι εκκρεµότητες που υπάρχουν µε αποφασιστικότητα. Αυτό χρειάζεται. Χρειάζεται αποφασιστικότητα.
Δεν ξέρω γιατί καθυστερούν εκεί. Δεν ξέρω γιατί υπάρχει διστακτικότητα. Πάρτε αποφάσεις, εφαρµόστε σε αυτή την κατεύθυνση, για να δούµε αν θα προχωρήσει έστω τώρα το δικαστικό
µέγαρο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ευχαριστώ, κύριε
Κεγκέρογλου.
Κύριε Υφυπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ (Υφυπουργός Υποδοµών και Μεταφορών): Κύριε Κεγκέρογλου, πραγµατικά εκτιµώ το ενδιαφέρον σας και από την τοποθέτηση που κάνατε,, πραγµατικά βλέπω
ότι σας ενδιαφέρει να προχωρήσουµε το Δικαστικό Μέγαρο στο
Ηράκλειο.
Οφείλω, βέβαια, να πω ότι εµείς ως Κυβέρνηση αντιµετωπίζουµε ολιστικά το θέµα και µας ενδιαφέρει να αναβαθµίσουµε
και το δικαστικό µέγαρο, να κατασκευάσουµε ένα καινούργιο Δικαστικό Μέγαρο στο Ηράκλειο κι ένα καινούργιο Δικαστικό Μέγαρο στα Χανιά, αλλά να κάνουµε και αναβάθµιση του
Δικαστικού Μεγάρου στο Ρέθυµνο. Και οφείλω να πω ότι αυτά
που θα κάνουµε εκεί θα είναι και νέα και σύγχρονα και βιοκλιµατικά και θα αναβαθµίσουν ουσιαστικά την απονοµή δικαιοσύνης.
Νοµίζω, όµως, ότι αυτό το αντιλαµβάνεστε και το αποδέχεστε.
Τώρα σε ό,τι αφορά τον επανασχεδιασµό, ουσιαστικά όντως η
Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη επανασχεδίασε αυτά τα
έργα ΣΔΙΤ. Γιατί δεν χρειάζεται να είναι κάποιος ειδήµων για να
αντιληφθεί ότι για να προσφέρεις συντήρηση και λειτουργία, όταν
σε αυτές τις συµπράξεις δηµοσίου και ιδιωτικού τοµέα η εταιρεία
που θα το αναλάβει να έχει κι ένα έργο στην Έδεσσα κι ένα έργο
στα Χανιά κι ένα έργο στο Ηράκλειο, δηµιουργείται µια δυσκολία.
Επανασχεδιάσαµε, λοιπόν, όντως αυτά τα έργα και βγάλαµε το
cluster ουσιαστικά της Κρήτης, που είναι ένα ενιαίο πακέτο, ώστε
να προχωρήσουµε, ώστε να υπάρχει οικονοµία κλίµακος. Γιατί
αυτό έχει σηµασία, να υπάρχουν οικονοµίες κλίµακος.
Το δεύτερο που έχει σηµασία είναι αυτά τα έργα επειδή αφορούν συµπράξεις δηµοσίου και ιδιωτικού τοµέα -έχετε δίκιο, το
ανέφερα πρώτος ότι έχει το µεγαλύτερο οικονοµικό αντικείµενοείναι το πώς βγαίνει και το χρηµατοοικονοµικό αντικείµενο. Και
το χρηµατοοικονοµικό αντικείµενο, για να µην επιβαρύνεται
υπερβολικά το ελληνικό δηµόσιο, θα χρειάζεται να έχει και µεγάλο κατασκευαστικό αντικείµενο.
Άρα, όντως προχωρούµε, όντως είναι στην κατεύθυνση άµεσα
να επιλυθούν. Είµαστε σε µια διαρκή επαφή και µε το ΤΑΧΔΙΚ και
µε το Υπουργείο Δικαιοσύνης, αλλά και µε την ΕΤΑΔ. Προσπαθούµε να συντονίσουµε όλη αυτή την κατάσταση άµεσα θα
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έλεγα, εντός του καλοκαιριού -µάλιστα σήµερα µίλησα µε τον κ.
Βλαστό και τις επόµενες µέρες θα γίνει µια σύσκεψη µε όλους
τους εµπλεκόµενους- ώστε να λυθεί το θέµα και άµεσα να προχωρήσουµε στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και να
βγει τελικά αυτός διαγωνισµός που τόσο ανάγκη έχει η Κρήτη,
το Ηράκλειο και τα Χανιά µαζί µε το Ρέθυµνο.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κι εγώ σας ευχαριστώ.
Επόµενη θα συζητηθεί η δεύτερη µε αριθµό 4862/19-4-2022
ερώτηση του κύκλου αναφορών και ερωτήσεων του Βουλευτή
Ηρακλείου του Κινήµατος Αλλαγής κ. Βασίλειου Κεγκέρογλου
προς τον Υπουργό Υποδοµών και Μεταφορών, µε θέµα: «Να καθοριστεί ποσοστό ενιαίας προσαύξησης (π.χ. +50%) στο τιµολόγιο του 2011 για να καλύπτεται το κόστος επισκευής,
αποκατάστασης ή ανέγερσης νέων κτηρίων, µετά τις καταστροφές και τους σεισµούς».
Και σε αυτή την ερώτηση θα απαντήσει ο Υφυπουργός Υποδοµών κ. Γεώργιος Καραγιάννης.
Κύριε Κεγκέρογλου, έχετε τον λόγο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υφυπουργέ, είναι ένα γνωστό σε σας θέµα. Απασχολεί
εξάλλου όλα τα δηµόσια έργα, είτε αυτά που έχουν προκηρυχθεί
και είναι σε εξέλιξη είτε αυτά τα οποία θα προκηρυχθούν. Είναι
το ζήτηµα του τιµολογίου που αφορά το κόστος κατασκευής των
έργων, είτε αυτά είναι προκηρυσσόµενα από το κέντρο και το
Υπουργείο είτε από τους δήµους και τις περιφέρειες.
Το θέµα που θέτω εγώ κινείται, ουσιαστικά, στο ίδιο πλαίσιο
και αφορά το τιµολόγιο αποκατάστασης, επισκευής ή ανέγερσης
νέων κτηρίων µετά από καταστροφές, µετά από σεισµούς. Το τιµολόγιο αυτό, δυστυχώς, είναι µε τιµές του 2011. Έκτοτε,
έχουµε µια φυσιολογική αύξηση η οποία έγινε τα προηγούµενα
χρόνια. Το «φυσιολογική» έχει να κάνει µε την οµαλότητα περισσότερο των αυξήσεων αλλά και µε µια οξεία αύξηση των τιµών
όλων των υλικών και των υπηρεσιών λόγω της έξαρσης που
υπήρξε το τελευταίο διάστηµα. Ανεξάρτητα από τις αιτίες, όµως,
που προκλήθηκαν είτε οι διαχρονικές αυξήσεις είτε οι πρόσφατες µεγάλες αυξήσεις στα κοστολόγια, υπάρχει ανάγκη αναθεώρησης αυτού του τιµολογίου.
Η πρόταση η δικιά µου, όπως σας την έχω ξανά διατυπώσει,
είναι για τις καταστροφές που είναι σε εξέλιξη -όχι αυτές που θα
γίνουν, και εύχοµαι να µη γίνει καµµία, να µην έχουµε ανάγκη τα
τιµολόγια, αλλά γι’ αυτές που είναι σε εξέλιξη η διαδικασία αποκατάστασης- να υπολογίσει το Υπουργείο µέσα από µια συγκεκριµένη µελέτη ένα συγκεκριµένο ποσοστό που θα ικανοποιούσε
την ανάγκη να επισκευαστούν, που θα κάλυπτε σε µεγάλο ποσοστό τους προϋπολογισµούς επισκευής και αποκατάστασης,
ούτως ώστε µε το τιµολόγιο του 2011 προσαυξηµένο, µε µια συµπληρωµατική ΚΥΑ -δεν χρειάζεται να γίνει µια µελέτη από την
αρχή για τη συνολική αναθεώρηση- για τις διαδικασίες που είναι
σε εξέλιξη -το τονίζω αυτό, δεν αναφέροµαι γενικά να ισχύει για
το µέλλον, για τις διαδικασίες που είναι σε εξέλιξη- να έχουµε
µια οµαλοποίηση αυτής της διαδικασίας.
Το ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι υπάρχουν προβλήµατα για
όλους όσους έχουν υποβάλλει φακέλους και θέλουν να επισκευάσουν. Δεν είναι στον συνολικό προϋπολογισµό ικανοποιητικό το ποσοστό αποζηµίωσης σύµφωνα µε τις τιµές οι οποίες
τελικά έχουν εκτιναχθεί στα ύψη. Γι’ αυτό θα σας παρακαλούσα
να υπάρξει αυτή η τροποποίηση για τις διαδικασίες που τρέχουν
ήδη, για να έχουµε µια δίκαιη αποζηµίωση για τους ανθρώπους
που έπεσαν θύµατα φυσικών καταστροφών ή των σεισµών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Τον λόγο έχει ο
κύριος Υπουργός.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ (Υφυπουργός Υποδοµών και Μεταφορών): Κύριε Πρόεδρε, αγαπητέ κύριε Κεγκέρογλου, γνωρίζετε την ευαισθησία που έχουµε για όλους τους συµπολίτες µας
που έχουν πέσει θύµατα φυσικών καταστροφών. Και δεν θα έχει
νοµίζω σηµασία να επαναλάβω το τι ακριβώς κάναµε και στην
πατρίδα σας και πόσο άµεσα αντιδράσαµε.
Έχετε δίκιο. Το θέµα των τιµολογίων και των αυξήσεων των
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τιµών στην αγορά είναι κάτι που µας έχει απασχολήσει πάρα
πολύ. Ήδη µια οµάδα υπό τη Γενική Γραµµατέα, την κ. Γεράρδη,
έχει δουλέψει. Και νοµίζω ότι τα αποτελέσµατα αυτής της δουλειάς είναι έτοιµα, θα έλεγα αντικατοπτρίζουν και προσπαθούν
να λύσουν όλο αυτό το ζήτηµα που υπάρχει, αλλά, βέβαια, σε
µια διαφορετική οπτική από αυτή που προτείνετε εσείς.
Επιτρέψτε µου να σας πω ότι εµείς διαφωνούµε µε τις οριζόντιες αυξήσεις, αλλά συµφωνούµε µε στοχευµένες αυξήσεις σε
άρθρα του τιµολογίου που έχουµε δει αποδεδειγµένα πολύ αυξηµένες τιµές στην αγορά. Οι προτάσεις µας είναι έτοιµες. Οφείλετε να το γνωρίζετε. Τις έχουµε καταθέσει στην αρµόδια
κυβερνητική επιτροπή κρατικής αρωγής, η οποία µάλιστα οφείλω
να σας ενηµερώσω ότι συνεδριάζει αύριο προκειµένου να λάβει
τις αποφάσεις της και να είµαστε έτοιµοι να σας ανακοινώσουµε
τις αυξήσεις στα τιµολόγια αποκατάστασης φυσικών καταστροφών. Το τελικό όµως ύψος αυτών των αυξήσεων ας το αφήσουµε
στην αρµόδια επιτροπή να µας το ανακοινώσει αύριο. Και, βέβαια, αυτό θα γίνει για να έχουµε ξεκάθαρους λογαριασµούς
πάντα, συνυπολογίζοντας ότι αυτή τη στιγµή βρισκόµαστε σε µια
δύσκολη οικονοµική περίοδο και θα πρέπει να φροντίσουµε να
µην εκτροχιαστεί ο κρατικός προϋπολογισµός. Για αυτό, λοιπόν,
δουλέψαµε πολύ εµπεριστατωµένα ποια άρθρα του τιµολογίου
έχουν προβλήµατα και σε αυτά τα άρθρα θα παρέµβουµε ώστε
να τα αντιµετωπίσουµε.
Γιατί θέλω να λάβετε υπ’ όψιν σας ότι αυτή τη στιγµή οι αυξήσεις των άρθρων αυτών, των υλικών αυτών είναι αυξήσεις της
στιγµής. Μπορεί σε έξι µήνες ή σε οχτώ µήνες που θα υποβάλει
κάποιος τον φάκελό του, να έχουµε άλλες τιµές. Άρα εµείς θα
πρέπει να έχουµε φροντίσει, ώστε να δώσουµε µια λελογισµένη
αύξηση η οποία, ουσιαστικά, να βοηθά τους συµπολίτες µας.
Τώρα αναφερθήκατε στην αρχή στα δηµόσια έργα. Στα δηµόσια έργα έχουµε παρέµβει δύο φορές. Έχουµε αναθεωρήσει τους
συντελεστές για τα άρθρα των δηµοσίων έργων δύο φορές. Η τελευταία µας παρέµβαση ήταν το τέταρτο τρίµηνο του 2021. Και
µάλιστα προχθές σε αυτή την Αίθουσα περάσαµε και µια τροπολογία του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών σε ό,τι αφορά
τις παρεµβάσεις µας για τα δηµόσια έργα, γιατί αυτό αφορά τους
χιλιάδες εργολήπτες σε όλη τη χώρα, τους χιλιάδες εργαζόµενους
στα δηµόσια µικρά και µεγάλα έργα σε όλη τη χώρα.
Βέβαια, κύριε Κεγκέρογλου, πιστεύω ότι την επόµενη φορά θα
φροντίσετε να πείσετε και τον πολιτικό σας φορέα να µην ψηφίσουν «παρών», να υπερψηφίσουν αυτή την πρόταση µας.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Τον λόγο έχει ο κ.
Κεγκέρογλου για την δευτερολογία του.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, απευθυνόταν σε
εσάς ο Υπουργός µε την τελευταία του παράγραφο. Γιατί φαίνεται ότι δεν γνωρίζετε, κύριε Υπουργέ, πως όταν κατατίθεται µία
τροπολογία όπως ήταν αυτή που κατατέθηκε προχθές -και κατά
σύµπτωση την κρατάω- µε έξι άρθρα, οφείλει το Προεδρείο να
βάλει ένα, ένα άρθρο χωριστά σε ψηφοφορία, ούτως ώστε,
πράγµατι, να µην αδικούνται τέτοιες παρεµβάσεις.
Δυστυχώς, το Προεδρείο ακολουθεί µια αυταρχική πολιτική
για την οποία το έχω καταγγείλει πολλές φορές, χωρίς να αναφέροµαι στο πρόσωπο του προεδρεύοντα σήµερα, αλλά συνολικά του προεδρείου ως θεσµός. Είναι µία αυταρχική τελείως
αντιδηµοκρατική τακτική και βάζει ακόµα και είκοσι τρία άρθρα
τροπολογία στην ψηφοφορία σαν να είναι ένα και λέει «ναι» ή
«όχι» στα είκοσι τρία. Μα είναι δυνατόν λογικός άνθρωπος να δεχτεί ότι αυτό είναι δηµοκρατία εδώ µέσα στη Βουλή των Ελλήνων; Ντροπή!
Κλείνω την παρένθεση.
Επειδή, ακριβώς, έχετε παρέµβει και είναι αναγκαία η παρέµβαση και για τα νυν έργα που είναι σε εξέλιξη µέσω των συντελεστών αλλά και µελλοντικά µέσω τιµών ΑΤΟΕ, όπως θεσµικά
πρέπει να πράξετε έτσι και για τα τιµολόγια που έχουν σχέση µε
τις αποζηµιώσεις από φυσικές καταστροφές, πρέπει να έχουµε
µέριµνα και για τα εν εξελίξει και για τα µελλοντικά.
Εγώ δεν επιµένω στην πρόταση. Μια σκέψη εξέφρασα η οποία
είναι πάρα πολύ απλή. Μια πρόταση κατέθεσα η οποία λύνει
άµεσα το θέµα. Αν όµως αποφασίσετε άµεσα τις νέες τιµές, δεν
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τίθεται κανένα ζήτηµα από µένα προφανώς. Και εάν χρειάζεται
και νοµοθετική ρύθµιση θα την στηρίξουµε, αρκεί να έχει χαρακτήρα αναδροµικό για όσα είναι σε εξέλιξη. Δεν µπορεί, δηλαδή,
επειδή ξεκίνησε µέσω της αρωγής η καταβολή προκαταβολών
από τον Νοέµβριο για την περίπτωση των σεισµών στο Αρκαλοχώρι και στη γύρω περιοχή να εξαιρεθούν από το τιµολόγιο. Αυτό
ζητάω, να συµπεριληφθούν στις όποιες νέες τιµές και οι εν εξελίξει διαδικασίες και να µην έχουµε περαιτέρω καθυστέρηση.
Αυτό είναι ένα σηµαντικό θέµα. Πρακτικά όµως πρέπει να µεριµνήσετε για να ενταχθούν και να αποζηµιωθούν µε τις νέες τιµές.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Τον λόγο έχει ο
κύριος Υπουργός.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ (Υφυπουργός Υποδοµών και Μεταφορών): Θα µιλήσω για ένα λεπτό, όχι παραπάνω γιατί είναι
θετικό ότι ο κ. Κεγκέρογλου αναγνώρισε ότι η παρέµβαση που
έκανε το Υπουργείο Υποδοµών και Μεταφορών είναι προς θετική
κατεύθυνση. Αυτό είναι το πρώτο ζητούµενο και αυτό σας τιµά
πραγµατικά που το αναγνωρίζετε.
Σε ό,τι αφορά το τιµολόγιο για τις ανακατασκευές, τις κατασκευές, η παρέµβαση που θα κάνουµε, αφού αύριο περάσει από
την αρµόδια επιτροπή της κρατικής αρωγής, θα αφορά όλους
τους φακέλους που θα κατατεθούν από εδώ και πέρα. Όποιος
έχει καταθέσει ουσιαστικά φάκελο και έχει εγκριθεί, έχει εγκριθεί. Δεν µπορούµε να γυρίσουµε πίσω. Θα το δούµε, θα το εξετάσουµε και νοµικά και αυτό αν µπορούµε ακόµη να το κάνουµε.
Αλλά όλοι οι φάκελοι από δω και πέρα που θα κατατεθούν και
θα αφορούν και καταστροφές ακόµη και του 2018 και του 2019
και του 2020 σε όλους αυτούς τους φακέλους θα έχουµε καινούργιο τιµολόγιο. Γιατί ουσιαστικά η παρέµβασή µας τι αφορά;
Αφορά τις επισκευές και τις ανακατασκευές και τις νέες κατασκευές που γίνονται από εδώ και πέρα. Άρα είναι οι τιµές που
υπάρχουν αυτή τη στιγµή.
Νοµίζω ότι παρεµβαίνουµε ουσιαστικά και λύνουµε ένα πρόβληµα, µια στρέβλωση που,, δυστυχώς ο πόλεµος στην Ουκρανία τον έχει αναδείξει σε πολύ µεγάλο βαθµό.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κι εγώ ευχαριστώ.
Και εισερχόµαστε τώρα στην πέµπτη µε αριθµό 3768/9-3-2022
ερώτηση του κύκλου αναφορών και ερωτήσεων του Βουλευτή
Ηρακλείου του Κινήµατος Αλλαγής κ. Βασίλειου Κεγκέρογλου
προς τον Υπουργό Υποδοµών και Μεταφορών, µε θέµα: «Άµεσες
ενέργειες για την ασφαλή αποκατάσταση και βελτίωση του δρόµου Ηράκλειο - Μεσαρά καθώς και την κατασκευή του εκκρεµούς τµήµατος πριν την Αγία Βαρβάρα».
Και σε αυτή την ερώτηση θα απαντήσει ο Υφυπουργός Υποδοµών, ο κ. Καραγιάννης.
Τον λόγο έχει ο κ. Κεγκέρογλου.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, επιτρέψτε µου να σας πω ότι δεν θα πρέπει
να δούµε πότε εγκρίθηκε ο φάκελος αλλά πότε γίνεται, όπως είπατε και εσείς, η επισκευή. Ό,τι τιµολόγιο κοπεί, ό,τι διαδικασία
γίνει στο τελευταίο διάστηµα από εδώ και πέρα, από την ηµέρα
-αν θέλετε- που θα καθορίσετε τις νέες τιµές, πρέπει να είναι µε
το νέο τιµολόγιο, αφού γίνεται τώρα η επισκευή.
Τον Νοέµβριο µπήκαν κάποιες προκαταβολές µε βάση εκτιµήσεις και κάποιους κανόνες που θέσατε. Όµως δεν είναι σωστό
ένας φάκελος που εγκρίθηκε χθες να είναι µε παλιές τιµές και
ένας φάκελος που θα εγκριθεί σήµερα να είναι µε νέες ενώ η
αποκατάσταση θα γίνει στο ίδιο διάστηµα. Δείτε το πώς θα το
ρυθµίσετε, γιατί θα έχουµε προβλήµατα και θα χρειάζεται πάλι
να κάνουµε παρεµβάσεις και διορθώσεις. Για τις ζηµιές που έγιναν το τελευταίο διάστηµα µπορεί αναδροµικά να ισχύει. Δεν
αναφέροµαι σε ζηµιές του 2019, του 2018, του 2020 ή του 2015.
Έρχοµαι στην ερώτηση για τον δρόµο Ηράκλειο - Μεσαρά.
Έχει ξανασυζητηθεί το θέµα πολλές φορές εδώ στην Βουλή,
γιατί φαίνεται ότι υπήρξαν προβλήµατα βασικά τα οποία εκδηλώνονται κατά καιρούς και στο θέµα της µελέτης και στο θέµα
της κατασκευής του συγκεκριµένου έργου. Υπάρχει ταλαιπωρία
χιλιάδων ανθρώπων καθηµερινά, γιατί ο δρόµος αυτός είναι,,
πράγµατι, ένας δρόµος που εξυπηρετεί πολλές χιλιάδες ανθρώ-
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πους και, δυστυχώς, τα προβλήµατα που αναδείχθηκαν και η επισκευή που γίνεται, έχει οδηγήσει στην επιλογή άλλων δρόµων
που δεν εξυπηρετούν.
Αυτό που θέλουµε ξεκάθαρα, κύριε Υπουργέ, να µας πείτε µε
βάση τις εισηγήσεις, τις απόψεις, τις εκθέσεις όχι µόνο της υπηρεσίας στην Κρήτη αλλά και των ειδικών ή τυχόν επιθεωρητών
που έχετε στείλει από την πλευρά του Υπουργείου Υποδοµών,
είναι: Πόσο χρόνο χρειάζεται για να υπάρξει αποκατάσταση;
Είναι τόσο µεγάλη η ζηµιά; Ακούσαµε ένα τεράστιο ποσό των
11 εκατοµµυρίων και πλέον. Γράφτηκε -δεν είδα την απόφασηότι είναι µεγάλο το νούµερο για το συγκεκριµένο πρόβληµα. Πιθανό να είναι. Όµως, επειδή ο δρόµος έχει πάρα πολλές ελλείψεις, ίσως σε αυτόν τον προϋπολογισµό να περιλαµβάνονται και
άλλες εργασίες πέραν αυτών που ανέδειξαν το συγκεκριµένο
πρόβληµα.
Θα θέλαµε, λοιπόν, µια ενηµέρωση αφ’ ενός ο προϋπολογισµός αυτός τι συγκεκριµένα πράγµατα περιλαµβάνει και σε πόσο
χρόνο θα υλοποιηθεί, και αφ’ ετέρου να µας πείτε ο δρόµος από
την Αγία Βαρβάρα και µέχρι τη Μεσαρά πότε θα δοθεί σε κυκλοφορία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κύριε Υπουργέ,
έχετε τον λόγο για την πρωτολογία σας.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ (Υφυπουργός Υποδοµών και Μεταφορών): Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Κεγκέρογλου, νοµίζω ότι για αυτό το θέµα σας έχω
απαντήσει και σε µία ακόµη ερώτηση, αλλά έχει σηµασία ότι επανέρχεστε και έχει σηµασία για να διευκρινίσουµε κάποια πράγµατα, γιατί, πραγµατικά, είναι µια ιστορία που κάποια στιγµή θα
πρέπει να την πούµε αναλυτικά και να τη γνωρίζουν και οι συµπατριώτες σας.
Τώρα, στο τι έργα κάνουµε στην Κρήτη, και πόσο παρεµβαίνουµε, και τι πραγµατικά έργα οδικής ασφάλειας ή αντικατολισθητικά ή έργα άρσης επικινδυνότητας που γίνονται στον ΒΟΑΚ,
νοµίζω τα ξέρετε και εσείς καλύτερα από τον καθένα. Δεν χρειάζεται να επαναλάβω πόσο µεγάλη ευαισθησία έχουµε δείξει σε
ό,τι αφορά τα έργα όλα αυτά που γίνονται επί τον άξονα του ΒΟΑΚ
καθώς και κάποιων αξόνων που το Υπουργείο Υποδοµών και Μεταφορών έχει ακόµη την αρµοδιότητα και παρεµβαίνουµε. Γνωρίζετε ότι είναι αρκετών δεκάδων εκατοµµυρίων οι παρεµβάσεις
µας.
Στις 8 Μαρτίου όντως είχαµε µια κατολίσθηση στον κόµβο Πανασού σε µήκος περίπου διακοσίων πενήντα µέτρων µε αποτέλεσµα τη διακοπή, δυστυχώς, της κυκλοφορίας. Άµεσα δώσαµε
εντολή µαζί µε τον Υπουργό, µε τον Κώστα Καραµανλή, να παρέµβει και να πάει στην Κρήτη και στο σηµείο ο γενικός διευθυντής του Υπουργείου µας, ο οποίος είδε την κατάσταση, να
ενηµερωθεί άµεσα εκείνη τη στιγµή, ώστε να προχωρήσουµε σε
όλες τις απαραίτητες ενέργειες.
Τι κάναµε, λοιπόν; Αναθέσαµε τις απαραίτητες µελέτες, τις εγκρίναµε τις µελέτες, δεσµεύσαµε 9 εκατοµµύρια ευρώ, ώστε να
παρέµβουµε και τις επόµενες ηµέρες θα γίνει διαγωνισµός, ώστε
να γίνει αποκατάσταση του δρόµου. Πότε θα τελειώσουµε; Διότι
το καίριο ερώτηµα είναι αυτό. Η εκτίµηση που υπάρχει είναι ότι
µέχρι τα τέλη του καλοκαιριού µε αρχές του φθινοπώρου -δυστυχώς αυτό το χρονικό διάστηµα το χρειαζόµαστε- θα έχει ολοκληρωθεί, ώστε να αποκατασταθεί η κυκλοφορία σε αυτό το κοµµάτι
του δρόµου. Διότι τώρα, πραγµατικά, -µε ενηµερώνουν- έχουν
δοθεί περίπου τα οκτώ από τα δεκαέξι χιλιόµετρα για τοπική
χρήση, αλλά η πραγµατικότητα είναι ότι δεν µπορεί να γίνει διαµπερής.
Σηµασία όµως έχει ότι εκεί χρειάζονται να γίνονται κάποιες εργασίες οι οποίες είναι πολύ σηµαντικές. Εν συντοµία θα σας αναφέρω ότι θα κατασκευάσουµε έναν πασσαλότοιχο στον πόδα
ουσιαστικά του τοιχώµατος και ένα δίκτυο αποστράγγισης των
υδάτων, που επηρεάζουν την ευστάθεια του πρανούς. Γνωρίζετε
και εσείς πολύ καλά ότι εκείνη η περιοχή έχει σοβαρά γεωτεχνικά
ζητήµατα και για αυτό έχουµε πάρα πολλά θέµατα και για αυτό
είναι µία ακόµη εργολαβία που παρεµβαίνουµε σε αυτή την περιοχή, καθώς θα φτιάξουµε και άλλους τρεις τέτοιους ακόµη τοίχους σε επιλεγµένες περιοχές, προκειµένου να µην έχουµε αυτά
τα φαινόµενα στο µέλλον. Θα προσπαθήσουµε εντός του οκτα-
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µήνου να τελειώσουµε πλήρως την εργολαβία, αφού όµως έχει
αποκατασταθεί η κυκλοφορία.
Δεν µένουµε όµως εδώ. Βλέπουµε ότι εκεί υπάρχει ένα σοβαρό ζήτηµα. Ήδη δώσαµε εντολή στον ΝΟΑΚ να ανατεθούν µελέτες και µέσα στους επόµενους µήνες να σχεδιάσουµε µια
ακόµη εργολαβία, ώστε να λύσουµε µία και καλή αυτό το σοβαρό
θέµα που υπάρχει. Αντιλαµβανόµαστε ότι εκεί υπάρχει ένα ζήτηµα. Υπήρξαν λάθη του παρελθόντος, που αυτή τη στιγµή δεν
έχει σηµασία να τα δούµε. Σηµασία έχει να µπορέσουµε να λήξουµε µια σοβαρή εργολαβία, ώστε να προχωρήσουµε και να µην
ταλαιπωρούνται οι κάτοικοι της περιοχής, η οποία είναι µια,
πραγµατικά, και πολύ όµορφη περιοχή και µια περιοχή µε έντονη
εµπορική δραστηριότητα.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κύριε Κεγκέρογλου, έχετε τον λόγο για τη δευτερολογία σας.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, πολλές φορές για να υπάρξει δικαιολογία για
έργα ακούγονται διάφορα, όπως «δεν έπρεπε να πάει από κει,
έπρεπε να πάει απ’ αλλού». Όλο το τµήµα της περιοχής, και
δεξιά και αριστερά, το ευρύτερο αν θέλετε µέρος, έχει ζητήµατα
µε νερά, µε κατολισθήσεις, µε προβλήµατα που χρειάζονται ειδικά τεχνικά έργα για να αντιµετωπιστούν. Κανένα πρόβληµα δεν
είναι µη αντιµετωπίσιµο. Η διαφορά είναι ότι χρειάζονται τα κατάλληλα έργα και προφανώς το ανάλογο κόστος.
Εποµένως είναι θέµα αυτή τη στιγµή, όπως πολύ σωστά είπατε, -το σηµειώνω- µιας συνολικής θεώρησης, επιθεώρησης,
αποτύπωσης των προβληµάτων αυτού του δρόµου και να µην περιοριστείτε σε αυτό το τµήµα. Δείτε και πριν την Αγία Βαρβάρα
που είναι ένα ηµιτελές τµήµα εδώ και χρόνια. Τότε που δόθηκε
βιαίως σε κυκλοφορία ο δρόµος έµεινε στη µέση αυτό το έργο
και είναι φάντασµα µε µια γέφυρα στον αέρα και µια παρακαµπτήριο. Αλλά, δείτε συνολικά τον συγκεκριµένο οδικό άξονα. Δεν
ήταν αντικείµενο της ερώτησης µου αλλά µια και το είπατε η τεχνική έκθεση να αφορά το σύνολο του δρόµου από το Ηράκλειο
µέχρι τη Μεσαρά. Δείτε το, έχει πολύ ενδιαφέρον. Υπάρχουν
πάρα πολλά προβλήµατα που λύνονται µε µικρό προϋπολογισµό
αρκεί να υπάρξουν οι κατάλληλες µελέτες και οι παρεµβάσεις.
Θα είναι µια ουσιαστική παρέµβαση αυτό. Σας το λέω µε τη
γνώση και του δρόµου αυτού όχι χιλιόµετρου-χιλιοµέτρου, αλλά
µέτρου-µέτρου. Κάντε το.
Τώρα, για το συγκεκριµένο βλέπω ότι οι δεκαπέντε µέρες, που
στην αρχή ήταν η εκτίµηση της υπηρεσίας, που είχαν γίνει ένας
µήνας, ένα ρεαλιστικό σχέδιο, όπως το ανακοινώσατε, αν θέλουµε να γίνει ουσιαστική παρέµβαση, είπατε για τέλος του καλοκαιριού µε αρχές του φθινοπώρου για την κυκλοφορία, αν
κατάλαβα καλά. Είναι µεγάλο βέβαια το διάστηµα, αλλά εάν οι
τεχνικές διαδικασίες είναι τέτοιες και οι ανάγκες για έργα, που
δεν µπορεί να γίνει, θα πρέπει να βρεθούν λύσεις, αν υπάρχουν,
για το διάστηµα. Να ξέρετε ότι θα είναι µεγάλη η ταλαιπωρία για
το τουριστικό καλοκαίρι για την Κρήτη να µη δοθεί σε κυκλοφορία αυτό το τµήµα. Και, αν κατάλαβα καλά, αναφέρεστε σε οκτάµηνο για την υλοποίηση του όλου έργου, που αφορά το
συγκεκριµένο βεβαίως τµήµα και όχι τη συνολική αναβάθµιση
που τυχόν χρειαστεί.
Στη δευτεροµιλία σας, αν θέλετε, να µας πείτε λίγο για τη συνολική πρόταση, να ενηµερώσετε τους πολίτες, και για τα συγκεκριµένα, για να έχουµε γνώση πλήρως το πού βαδίζει αυτή η
υπόθεση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ευχαριστώ, κύριε
Κεγκέρογλου.
Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο για τη δευτερολογία σας.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ (Υφυπουργός Υποδοµών και Μεταφορών): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θα ξεκινήσω από το εξής: Σε ό,τι αφορά το κοµµάτι της σύνδεσης του οδικού τµήµατος στην τελική του διαµόρφωση θα παρέµβουµε τώρα και στον κυκλικό κόµβο της Αγίας Βαρβάρας,
που δεν κατασκευάστηκε από την προηγούµενη εργολαβία, ώστε
να κλείσουµε θέµατα οδικής ασφάλειας, που κακώς δεν έγιναν
σε προηγούµενες εργολαβίες, οπότε θα παρέµβουµε και σε αυτό
το θέµα, κύριε Κεγκέρογλου, να λύσουµε ένα ζήτηµα που για
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χρόνια δεν αντιµετωπίστηκε.
Μακάρι να µπορούσαµε να κάναµε τα µεγάλα δηµόσια έργα
και τα µεγάλα τεχνικά έργα σε αυτή την περιοχή µε ένα µαγικό
ραβδάκι, αλλά δε γίνεται. Θα χρειαστούµε, δυστυχώς αυτό το δίµηνο’- τρίµηνο. Μακάρι να µπορέσουµε να παραδώσουµε την
αποκατάσταση της κυκλοφορίας πολύ νωρίτερα.
Εγώ ζήτησα ένα χρονοδιάγραµµα από την υπηρεσία, το οποίο
να ανταποκρίνεται στην πραγµατικότητα και το οποίο να γνωρίζουν οι κάτοικοι της περιοχής, δηλαδή πότε θα είµαστε έτοιµοι
και πότε θα µπορούν να υπάρχει µια διαµπερής κυκλοφορία
χωρίς παρεµβάσεις. Όντως το υπόλοιπο έργο θα χρειαστεί το
οκτάµηνο. Αλλά, θέλω να αναγνωρίσετε από την πλευρά σας ότι
αυτή τη στιγµή πρώτον, βρήκαµε τα χρήµατα να παρέµβουµε και
να λύσουµε ένα σοβαρό ζήτηµα που υπάρχει και αναζητούµε και
τους πόρους, ώστε να κάνουµε µια νέα ακόµη εργολαβία σε
εκείνη την περιοχή, για να λύσουµε και όλα αυτά τα ζητήµατα.
Είναι πάρα πολύ σηµαντικά θέµατα. Αντιλαµβάνοµαι σε εκείνη
την περιοχή, γνωρίζω και εγώ, ξέρετε, τις ιστορίες του ξεκινήµατος της τοποθέτησής σας για το τι λάθη έγιναν µε τη χάραξη.
Δεν έχει σηµασία να το αναφέρουµε αυτή τη στιγµή. Σίγουρα οι
µόνοι που δεν έχουµε καµµία ευθύνη είµαστε εµείς, που καθόµαστε αυτή τη στιγµή εδώ πέρα, αλλά νοµίζω ότι δεν αφορά και
κανέναν από τους Έλληνες πολίτες και από αυτούς που παρευρίσκονται σήµερα εδώ, που µας ακούν.
Σηµασία έχει αυτό το έργο, έτσι όπως αποφασίστηκε, να γίνει,
να λύσουµε όλα τα προβλήµατα που υπάρχουν και να µην κάνουµε µια αναδροµή στο παρελθόν. Σηµασία αυτό νοµίζω ότι έχει
για όλους τους πολίτες και για όλους τους Ηρακλειώτες, ώστε
να είναι σίγουροι ότι οι δρόµοι που κυκλοφορούν τηρούν τα
υψηλά στάνταρ, τα υψηλά επίπεδα οδικής ασφάλειας που πρέπει
να έχουν όλοι µεγάλοι δρόµοι.
Γιατί πραγµατικά, επειδή εγώ έχω επισκεφθεί αυτή την περιοχή και έχω δει το έργο και έχω δει τα ιδιαίτερα γεωτεχνικά
προβλήµατα που έχει, είναι µια πολύ όµορφη περιοχή. Κι όντως
µέσα στο τουριστικό καλοκαίρι, δυστυχώς, δεν θα υπάρχει αυτή
η διαµπερής κυκλοφορία, αλλά εκτιµούµε ότι έχετε και µεγάλη
τουριστική περίοδο. Θα καταφέρουµε στα τέλη Αυγούστου αρχές Σεπτέµβρη να υπάρχει η κυκλοφορία, ώστε πλέον να µην
ταλαιπωρούνται ούτε οι κάτοικοι της περιοχής, αλλά ούτε και οι
τουρίστες της Κρήτης.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κι εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Υπουργέ.
Και εισερχόµαστε τώρα στην τελευταία επίκαιρη ερώτηση.
Είναι η ένατη µε αριθµό 721/30-5-2022 επίκαιρη ερώτηση δεύτερου κύκλου του Βουλευτή Ηρακλείου του Κινήµατος Αλλαγής κ.
Βασίλειου Κεγκέρογλου προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και
Ενέργειας, µε θέµα: «Τουλάχιστον εξάµηνη παράταση της προθεσµίας υποβολής αντιρρήσεων κατά των δασικών χαρτών αλλά
και για την υποβολή δηλώσεων κτηµατογράφησης στην Κρήτη».
Θα απαντήσει ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ.
Γεώργιος Αµυράς.
Να πω, βέβαια, πριν ότι στους δασικούς χάρτες έγιναν θαύµατα τώρα από τον κ. Αµυρά.
Κύριε Κεγκέρογλου, έχετε τον λόγο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Είµαι σε ένα δίληµµα, κύριε Πρόεδρε: Να του την πω του φίλου µου, του Γιώργου Αµυρά, ή να
τον αφήσω;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ (Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας): Να τον αφήσεις.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Ακούστε τώρα τι έγινε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κάθε πρόταση θετική είναι…
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Θα τον κρίνουµε µε επιείκεια.
Συζητάµε εδώ πριν δεκαπέντε µέρες για την ανάγκη να δώσει
µία παράταση από τρεις έως έξι µήνες, γιατί πραγµατικά το προηγούµενο διάστηµα προχώρησε σε νοµοθετικές πρωτοβουλίες
η Κυβέρνηση, έλυσε ζητήµατα, τα οποία, όµως, δε λύνονται αυτοµάτως διά του νόµου, αλλά χρειάζεται να αξιοποιηθεί ο νόµος
µέσω αντιρρήσεων, µέσω διαδικασιών, προκειµένου να έχουµε
τη σωστή ανάρτηση και την τελική κατάσταση που δε θα αδικεί
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ιδιοκτήτες, που δε θα αδικεί ανθρώπους. Και ενώ συζητάµε, ο κ.
Αµυράς έρχεται και µου λέει «καµµία παράταση». Και το κάνω µε
το χέρι µου έτσι, γιατί ήταν κάθετος. «Καµµία παράταση. Δεν
υπάρχει ανάγκη, κύριε Βουλευτά.», µου λέει. Δεν περνάνε µερικές ώρες και ανακοινώνει παράταση ενός µηνός!
Αυτό το λέω για αντικοινοβουλευτική συµπεριφορά Υπουργού
και το τονίζω. Είναι αντικοινοβουλευτική συµπεριφορά Υπουργού. Αν δεν είναι, θέλω να µας εξηγήσει τους λόγους για τους
οποίους αρνήθηκε αποβραδίς και το πρωί ξύπνησε και είπε «δίνω
παράταση ένα µήνα». Και µετά από µερικές µέρες λέει «όχι έναν
µήνα, θα δώσουµε ενάµιση µήνα». Γι’ αυτό κατέθεσα την ερώτηση. Αλλιώς, θα τον έπαιρνα ένα τηλέφωνο να του πω τι συνέβη,
γιατί πραγµατικά είναι ανεξήγητο όλο αυτό. Εκτός εάν µας το
εξηγήσει και εγώ από την πλευρά µου αποδεχτώ τις εξηγήσεις.
Όµως, πέρα από το τυπικό και το κοινοβουλευτικό, υπάρχει
µια ουσία. Επιµένουν, κύριε Υπουργέ, οι φορείς, οι δικηγόροι, ο
δικηγορικός σύλλογος, η ΠΕΔ, το ΤΕΕ, όλοι επιµένουν ότι πρέπει
τώρα, αν είναι, να δώσετε µια συνολική παράταση µε αυτή που
ήδη ανακοινώσατε και όχι να τη δώσουµε τµηµατικά. Δηλαδή, να
πείτε ή «τρεις µήνες συνολικά και κόψτε το κεφάλι σας» ή έξι
µήνες που ζητούσα εγώ εξ αρχής, ή πείτε «είναι ενάµισης µήνας
και κόψτε το κεφάλι σας».
Βέβαια, µου εξηγούν δικηγόροι ότι µε κάποιον τρόπο ο ενάµισης µήνας µπορεί να γίνει συν ενάµιση. Και λέω: Αυτό το γνωρίζουν οι πολίτες; Λένε: «Όχι όλοι». Μου λένε ότι είναι συν εκατόν
πέντε ηµέρες. Δεν ξέρουν ποια είναι η διαδικασία ούτε εγώ. Πώς
να ξέρει ο πολίτης;
Άρα στην όποια απόφασή σας θα πρέπει να αναφέρετε το συνολικό χρονικό διάστηµα που έχει τη δυνατότητα, πιθανόν µε µια
αναγκαία ενδιάµεση ενέργεια. Εάν αυτό είναι γνωστό σε όλους,
τότε θα είναι δίκαιο, θα υπάρχει ισονοµία, δε θα υπάρχει εν πάση
περιπτώσει αδικία για κάποιους που δε θα ενηµερωθούν για το
επιµέρους της διαδικασίας.
Εκεί ήθελα να σταθώ περισσότερο και λιγότερο στα άλλα, που
αναγκάζοµαι να το κάνω ως Βουλευτής δεκαοκτώ ετών. Δε µου
ξανάτυχε, οµολογώ, και µάλιστα, κύριε Πρόεδρε, από Υπουργό
ο οποίος µε αποκαλεί και νιώθει ότι είναι φίλος.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Καλώς, κύριε
Κεγκέρογλου.
Τον λόγο έχει ο κύριος Υπουργός.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ (Υφυπουργός Περιβάλλοντος και
Ενέργειας): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Όντως ο κ. Κεγκέρογλου, αγαπητός συνάδελφος και βεβαίως
φίλος -τον αγαπώ τον κ. Κεγκέρογλου παρά τη βροντερή του
φωνή, που καµµιά φορά σε κάνει να τροµάζεις- πριν από δύο
εβδοµάδες µου κατέθεσε επίκαιρη ερώτηση και µιλήσαµε αρκετή
ώρα για το ζήτηµα των δασικών χαρτών και των αντιρρήσεων.
Όντως, κύριε Κεγκέρογλου, σας είχα πει και κύριε Πρόεδρε,
απαντώντας στον κ. Κεγκέρογλου, είχα πει ότι δε θα δώσουµε
καµµία παράταση. Για ποιον λόγο, λοιπόν, όντως τις επόµενες
µέρες δώσαµε σαράντα πέντε µέρες έξτρα παράταση στους πολίτες; Ένας από τους λόγους είναι ότι µας έπεισε ο κ. Κεγκέρογλου µαζί και µε άλλους Βουλευτές. Διότι µας έφερε στοιχεία ο
κ. Κεγκέρογλου από την Κρήτη, όπου αποδεικνυόταν το εξής, ότι
οι πολίτες είχαν αδυναµία να βρουν τοπογράφους. Θυµόσαστε,
κύριε Κεγκέρογλου, τι µου είχατε πει; Ότι ψάχνουν να βρούνε
τοπογράφους στην Κρήτη οι πολίτες, για να φτιάξουν τοπογραφικά διαγράµµατα, για να τα καταθέσουν για τις αντιρρήσεις και
δεν έβρισκαν.
Κάναµε, πραγµατικά, εµείς την έρευνά µας µε τις υπηρεσίες
του Υπουργείου και είδαµε αυτό το πρόβληµα που µας είχε αναφέρει και είχε πρωτοαναδείξει ο κ. Κεγκέρογλου, ο οποίος είναι
ένας επίµονος και -θα έλεγα- ο πιο γνώστης Βουλευτής της Αντιπολίτευσης σε θέµατα δασικών χαρτών και δασικής νοµοθεσία.
Είδαµε ότι το πρόβληµα υπήρχε στις Κυκλάδες, όπου δεν υπήρχαν
τοπογράφοι στην ιδιωτική αγορά, στην Κρήτη που το πρωτοανέφερε ο κ. Κεγκέρογλου και σε κάποια διάσπαρτα νησιά, µεταξύ
αυτών και στη Λέσβο, κύριε Πρόεδρε, την οποία εσείς την ξέρετε
απ’ έξω κι ανακατωτά ως την πατρίδα σας.
Αυτή είναι η αληθινή αιτία, αγαπητέ κύριε Κεγκέρογλου, και
προσθέσαµε στο σκεπτικό µας και στη συλλογιστική µας το γεγο-
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νός ότι υπάρχει µια δυσχέρεια στις οικονοµικές συναλλαγές λόγω
της ενεργειακής κρίσης, η οποία τα έχει κάνει όλα πιο δύσκολα
και πιο ακριβά. Άρα, κύριε Κεγκέρογλου, αυτή είναι η αιτιολογία,
αυτή είναι τεκµηρίωση της παράτασης που δώσαµε.
Και θα πω, κύριε Πρόεδρε, ότι είναι προς τιµήν του κ. Κεγκέρογλου το γεγονός ότι όντως πριν από δύο εβδοµάδες ανέφερε αυτό
που επανέλαβε και τώρα ότι περίπου το ογδόντα τοις εκατό των
προβληµάτων που έχουν αναδειχθεί, που έφτασαν στην επιφάνεια
χάρη στην ανάρτηση των χαρτών, τα έχουµε όντως επιλύσει µε
νοµοθετικές πρωτοβουλίες. Ένα από αυτά σαφέστατα είναι το ζήτηµα των δασωµένων αγρών. Είναι επτά εκατοµµύρια στρέµµατα
σε όλη την Ελλάδα και αρκετά από αυτά στην Κρήτη. Δηλαδή,
στην Κρήτη οι δασωµένοι αγροί ανέρχονται σε περίπου µισό εκατοµµύριο στρέµµατα. Αυτές, λοιπόν, οι εκτάσεις, χάρη στη νοµοθεσία που περάσαµε, αποδόθηκαν στους ιδιοκτήτες τους, στους
πολίτες σε ελεύθερη χρήση υπό κάποιες προϋποθέσεις, γιατί θέλουµε να γυρίσει ο κόσµος στην αγροτική γη, να την καλλιεργήσει
ή, εάν δε θέλει να καλλιεργήσει, και νοµίζω αυτό στην Κρήτη και
ιδιαίτερα και στον Νοµό Ηρακλείου έχει µια σηµασία, µπορούν οι
πολίτες χάρη σε αυτή τη νοµοθεσία που περάσαµε να χτίσουν, αν
θέλουν, πάντοτε σύµφωνα µε την πολεοδοµική νοµοθεσία και τους
νόµους του κράτους. Μπορούν να χτίσουν τουριστικά καταλύµατα. Μπορούν να χτίσουν σπίτι, αν είναι δασική έκταση. Μπορούν
να κάνουν πάρα πολλά πράγµατα, τις λεγόµενες επιτρεπτές παρεµβάσεις που προβλέπει από το άρθρο 45 και µετά ο ν.998/1979.
Επίσης, αν πρόκειται για δάσος έως τριάντα στρέµµατα, ο πολίτης
µπορεί να κάνει αυτά όλα που σας είπα πλην κατοικίας.
Και τώρα να προσθέσω και κάτι ειδικά για το θέµα των δασωµένων αγρών, γιατί µου το έχετε θέσει πάρα πολλές φορές, κύριε
Κεγκέρογλου. Ο πολίτης δε χρειάζεται να κάνει τίποτε, ούτε αντίρρηση. Το επιλύσαµε ως εξής. Πριν από δέκα µέρες στην ψήφιση του Εθνικού Κλιµατικού Νόµου περάσαµε διάταξη, σύµφωνα
µε την οποία το Κτηµατολόγιο µε διαδικασίες εξπρές αυτοµάτως
θα αποδώσει τους τίτλους ιδιοκτησίας στους πολίτες, χωρίς ο πολίτης να κάνει το παραµικρό. Το µόνο που θα πρέπει να γνωρίζει
ο πολίτης είναι εάν δήλωνε, όπως φαντάζοµαι το κάνουν όλοι, το
δασωµένο χωράφι του στο Ε9. Και ακόµα και αν δεν έκανε αυτό,
εάν δεν το δήλωνε στο Ε9, µπορεί µε µία διπλή µαρτυρία, φέρνοντας δύο µάρτυρες, τον πρόεδρο της κοινότητας του χωριού και
τον γείτονα, να αποδείξει ότι όντως το χωράφι είναι δικό του, το
καλλιεργούσε και ανήκει στην ιδιοκτησία του. Αυτό είναι το ένα.
Για την Κρήτη, επίσης, δώσαµε πάρα πολύ µεγάλη έµφαση,
όπως και σε κάποιες ακόµα περιοχές της Ελλάδας, για τους ασπαλάθους. Ο κ. Κεγκέρογλου πάλι µου είχε καταθέσει ερώτηση. Θα
το θυµόσαστε, κύριε Κεγκέρογλου. Πέρσι τον Απρίλιο µου είχε
κάνει αυτή την επίκαιρη ερώτηση για τους ασπαλάθους. Διότι
µετά την ανάρτηση των δασικών χαρτών στην Κρήτη, ω του θαύµατος εµφανίστηκε η Κρήτη όλη να εµπίπτει στη δασική νοµοθεσία
Έκανε µία επίκαιρη ερώτηση ο κ. Κεγκέρογλου και του είχα πει
τότε και είχα δεσµευτεί ενώπιον του Κοινοβουλίου -γιατί εγώ,
κύριε Κεγκέρογλου, σέβοµαι την κοινοβουλευτική διαδικασία,
αγαπώ το ελληνικό Κοινοβούλιο και το σέβοµαι- ότι θα φέρω το
ζήτηµα στο Τεχνικό Συµβούλιο Δασών να γνωµοδοτήσει, όπως και
γνωµοδότησε οµόφωνα και µε υπουργική απόφαση που υπέγραψα αφαιρέσαµε τον ασπάλαθο από τα είδη εκείνα τα οποία αν
βρίσκονται στο χωράφι σου -µέχρι πέρυσι που είχαµε υπογράψει
την υπουργική απόφαση- οδηγούσε το χωράφι σου στη δασική
νοµοθεσία µε όλους τους περιορισµούς. Αυτές οι εκτάσεις πλέον
δε χαρακτηρίζονται δασικές, αλλά χορτολιβαδικές.
Και κάτι ακόµα για την ιδιοκτησία και το τεκµήριο κυριότητας.
Τόσο πολύ µας είχε απασχολήσει, κύριε Πρόεδρε, που και εσείς
το είχατε αναφέρει και σε επίκαιρη και σε γραπτή ερώτηση και
κατ’ ιδίαν, αλλά και σε παρεµβάσεις σας από το Βήµα της Βουλής
ότι δεν τηρούταν η νοµοθεσία για τις περιοχές όπου δεν ίσχυε το
τεκµήριο κυριότητας της γης υπέρ του δηµοσίου.
Εδώ µιλάµε για την Κρήτη -και αυτό ο κ. Κεγκέρογλου µου το
έχει αναφέρει πολλές φορές και µου είχε κάνει επίκαιρη- και για
τη Λέσβο και για τη Χίο και για την ανατολική και δυτική Μάνη και
για τις Κυκλάδες και για µέρος της Δωδεκανήσου και για το Ιόνιο.
Λύσαµε και αυτό το ζήτηµα το ιδιοκτησιακό. Φέραµε µία νοµοθετική διάταξη πέρσι η οποία βεβαίως έχει εφαρµογή και στην Κρήτη
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και δε χρειάζεται να κάνει κάτι ο πολίτης σε αυτές τις περιοχές
όπου δεν ισχύει το τεκµήριο κυριότητας του δηµοσίου, εφόσον οι
πολίτες διαθέτουν τίτλους οι οποίοι έχουν συνταχθεί είκοσι χρόνια
πριν. Δηλαδή όποιος είχε τίτλους της τελευταίας εικοσαετίας,
απαλλασσόταν από τη βάσανο και το µαρτύριο το δηµόσιο να
διεκδικεί αυτή την έκταση χωρίς το ίδιο το δηµόσιο να διαθέτει τίτλους. Το λύσαµε και αυτό.
Θέλω να προσθέσω και µερικά άλλα χρήσιµα -πιστεύω- πράγµατα στη δευτερολογία µου και για τις αντιρρήσεις και για το πρόδηλο σφάλµα σχετικά µε το ποιον τρόπο βρήκαµε για να
διευκολύνουµε τους πολίτες, αν δε θέλουν να κάνουν αντίρρηση
µέχρι τις 15 Ιουλίου που δώσαµε την παράταση. Ακόµα και γι’ αυτό
τους έχουµε βρει τρόπο. Οπότε θα σας το αναφέρω στη δευτερολογία µιας και µε ρωτήσατε µε ποιον τρόπο µπορούν, πέραν
αυτής της προθεσµίας, οι πολίτες να κινηθούν.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κύριε Κεγκέρογλου, έχετε τον λόγο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Κύριε Υπουργέ, εγώ είµαι καλοπροαίρετος άνθρωπος. Δεν αµφισβητώ επουδενί τις προθέσεις
σας και όποτε κάνατε, έστω και καθυστερηµένα, µετά από µεγάλη
καθυστέρηση ορισµένες φορές ως Κυβέρνηση, ενέργειες για την
επίλυση του θέµατος, προφανώς όχι µόνο τις αναγνωρίσαµε, αλλά
και τις στηρίξαµε.
Εδώ, όµως, θέλω να είµαι περισσότερο σαφής επειδή κατανοώ
ότι υπάρχουν και δεσµεύσεις της χώρας σε σχέση µε το Κτηµατολόγιο γενικότερα και τους δασικούς χάρτες. Και τα δύο αυτά
θέµατα εκ των πραγµάτων συνδέονται. Αυτό που ζητώ είναι να
εξαντλήσετε όλα τα περιθώρια σε αυτή τη φάση ούτως ώστε να
µην υπάρχει κανείς που να επικαλεστεί οτιδήποτε έχει να κάνει
είτε µε την έλλειψη δικηγόρου είτε µε την έλλειψη µηχανικού είτε
µε τον χρόνο υποβολής είτε µε την πανδηµία είτε µε την ακρίβεια
είτε µε οτιδήποτε άλλο και στα ζητήµατα κτηµατογράφησης που
στην περιοχή µας έχουν µείνει πάρα πολύ πίσω. Είναι πολύ µικρά
δυστυχώς τα ποσοστά και πρέπει να υπάρξουν ενέργειες να τους
παρακινήσουµε…
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ (Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας): Στο Ηράκλειο είναι 82%.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Έγινε µια σύσκεψη στο Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής όπου ανακοίνωσαν πάρα πολύ µικρά ποσοστά στους Δήµους Μαλεβιζίου, όχι στην πόλη, αλλά σε άλλους
δήµους γειτονικούς.
Επανέρχοµαι, όµως, στο θέµα. Καλό είναι αυτό που αναµένουµε
να το κάνετε στη δευτεροµιλία, δηλαδή να µας πείτε µε ποιον
τρόπο θα µπορέσει µέσω της διαδικασίας του πρόδηλου σφάλµατος να έχει τη γνώση ο πολίτης. Ακόµη κι αν δε το αξιοποιήσει, θα
το γνωρίζει γιατί θα έχει ανακοινωθεί και θα είναι δική του ευθύνη
πλέον. Θα γνωρίζει, όµως, ότι έχει αυτή τη δυνατότητα. Εάν υπάρχει περιθώριο θα σας ζητήσω να αυξηθεί αυτή η προθεσµία που
έχετε δώσει µέχρι τις 15 Ιουλίου.
Αυτό είναι το νόηµα της ερώτησης. Εάν µας απαντήσετε θα
είναι καλό για τους πολίτες και την πορεία των δασικών χαρτών
και βέβαια για την κτηµατογράφηση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ευχαριστώ, κύριε
Κεγκέρογλου.
Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ (Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας): Σας ευχαριστώ πολύ.
Θα ξεκινήσω πρώτα µε την κτηµατογράφηση, κύριε Πρόεδρε
και αγαπητέ κύριε Κεγκέρογλου, και µετά θα έρθω στα πρόδηλα
και στις αντιρρήσεις και στις προθεσµίες.
Στη µελέτη κτηµατογράφησης που αφορά η τρέχουσα συλλογή
δηλώσεων, η προθεσµία παρατάθηκε όντως από το Κτηµατολόγιο
µε απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβερνήσεως 30 Ιουνίου
του 2022. Η συλλογή δηλώσεων έχει ήδη διαρκέσει έξι µήνες από
τις 22 Νοεµβρίου 2021 και σταδιακά τα περιθώρια παρατάσεων
εξαντλούνται. Αυτό βέβαια είναι αρµοδιότητα του άλλου Υπουργείου οπότε δε θα ήθελα εγώ να επεκταθώ περισσότερο σε αυτό.
Αλλά θα προτρέψω και εγώ από την πλευρά µου τους ιδιοκτήτες
ακινήτων να δηλώσουν την ιδιοκτησία τους πριν την ανάρτηση,
γιατί µε αυτό τον τρόπο θα αποφύγουν την πολύ πιο δύσκολη δια-
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δικασία που χρειάζεται για να εντοπίσουν και να διώξουν τυχόν
δηλώσεις τρίτων, είτε ιδιωτών είτε δηµοσίου, για την ίδια περιουσία, για το ίδιο ακίνητο.
Πάντως το ποσοστό συλλογής δικαιωµάτων στην περιοχή της
Κρήτης είναι πολύ καλό, είναι ικανοποιητικό. Στην Ελλάδα, συνολικά στη χώρα, ανέρχεται σε ογδόντα πέντε τοις εκατό και στην
Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου ανέρχεται στο ογδόντα δύο
τοις εκατό.
Πάµε να δούµε τώρα το ρεζουµέ της ερώτησης για το τι θα γίνει
µε τις παρατάσεις, αν θα δοθεί άλλη παράταση και µε ποιον τρόπο
οι πολίτες µπορούν να αξιοποιήσουν τα εργαλεία που τους δίνουµε για να δηλώσουν την αντίρρησή τους έναντι του αναρτηµένου δασικού χάρτη.
Αγαπητέ, κύριε Κεγκέρογλου, ξεκινάω την παράταση. Θα πω:
Ποτέ µη λες ποτέ. Άρα δεν µπορώ να σας δώσω τώρα µία κατηγορηµατική απάντηση για το αν θα δοθεί ή δε θα δοθεί περαιτέρω
παράταση. Διότι η τελευταία παράταση που δώσαµε βασίστηκε
σε στοιχεία που ήταν στοιχεία των τελευταίων ηµερών πριν δώσουµε την παράταση, µέρος των οποίων εισέφερε και ο κ. Κεγκέρογλου αναφέροντάς µας τα προβλήµατα µε τους ιδιώτες
τοπογράφους που δεν µπορεί να βρει ο πολίτης στην Κρήτη.
Θα πω, όµως, το εξής: Ακούστε στους πολίτες τι εργαλεία
έχουµε δώσει κι έχουν στα χέρια τους. Ας υποθέσουµε ότι κάποιος
δε θέλει να κάνει αντίρρηση για χ λόγους. Μπορεί ηλεκτρονικά να
κάνει µία αίτηση διόρθωσης προδήλου σφάλµατος. Τι σηµαίνει
αυτό και µε ποιον τρόπο γίνεται; Είναι πάρα πολύ απλό και µάλιστα
χωρίς να πληρώσει ο πολίτης, ατελώς. Μπαίνει στην πλατφόρµα
του Κτηµατολογίου και εκεί έχει όλα κι όλα τρία βήµατα να κάνει.
Αφού γράψει το όνοµά του, έχει να κλικάρει ένα κουτάκι που ρωτάει αν έχει κάποιο εµπράγµατο δικαίωµα, αν έχει κάποιον λόγο
να κάνει πρόδηλο, κλικάρει το εµπράγµατο δικαίωµα, για παράδειγµα, και το τρίτο βήµα είναι να βρει στον χάρτη που υπάρχει
µπροστά του το οικόπεδό του, το ακίνητό του, το χωράφι του.
Σίγουρα θα εξεταστεί αυτή η αίτηση από τη Διεύθυνση Δασών
και εάν το δασαρχείο, λοιπόν, απορρίψει την αίτηση αυτή του πολίτη, αυτοµάτως ο πολίτης έχει και έναν δεύτερο βαθµό. Αυτοµάτως η αίτηση διόρθωσης προδήλου σφάλµατος µετατρέπεται σε
αντίρρηση. Αυτό είναι που σας λέγανε οι δικηγόροι.
Και προσέξτε τώρα, η αντίρρηση έχει κάποιο τέλος που θα
ήθελα να το αναφέρω. Δε χρειάζεται να το πληρώσει εκείνη τη
στιγµή. Θα το πληρώσει ο πολίτης, θα βάλει έναν σταυρό στο αντίστοιχο κουτάκι, που θα δεσµεύεται ότι θα το πληρώσει εν ευθέτω
χρόνω. Είναι τόσο απλές οι διαδικασίες.
Θέλω να πω κάτι για τα τέλη για τα τέλη των αντιρρήσεων.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Τα πρόδηλα είναι µέχρι 15 Ιουλίου;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ (Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας): Ναι, µέχρι 15 Ιουλίου, αλλά είναι τόσο εύκολη η διαδικασία.
Επίσης και οι αντιρρήσεις είναι µέχρι τις 15 Ιουλίου. Και εκεί η
διαδικασία είναι πάρα πολύ εύκολη. Και στην αντίρρηση, κύριε
Κεγκέρογλου, απαλλάξαµε τον πολίτη διότι µετά από αυτά που
µας έφερε η εµπειρία και του κ. Κεγκέρογλου σε σχέση µε τα προβλήµατα των πολιτών να βρουν τοπογραφικά διαγράµµατα ή εκθέσεις ορθοφωτογραφιών απαλλάξαµε τον πολίτη και από την
υποχρέωση υποβάλλοντας την αντίρρηση να επισυνάπτει και το
τοπογραφικό. Όχι, δε χρειάζεται. Ή από αυτά τα στοιχεία που ο
ίδιος ο πολίτης κρίνει ότι θα διευκολύνουν την αντίρρησή του.
Μπορεί, λοιπόν, να κάνει την αντίρρησή ηλεκτρονικά, όπως και
την αίτηση προδήλου σφάλµατος, και σε δεύτερο χρόνο, αργότερα, να φέρει τα τοπογραφικά ή εκείνα τα στοιχεία που εκείνος
πιστεύει ότι ενισχύουν τους ισχυρισµούς του.
Όσον αφορά τα τέλη αντιρρήσεων, προσέξτε, ο ΣΥΡΙΖΑ, εκτός
της προχειροδουλειάς που µας είχε κληροδοτήσει στους δασικούς χάρτες -µια προχειροδουλειά απίστευτου βεληνεκούς-, µας
κληροδότησε εκατόν εβδοµήντα πέντε χιλιάδες αντιρρήσεις πολιτών για το σαράντα τοις εκατό της επικράτειας, οι όποιες θα
χρειάζονταν περίπου δέκα χρόνια για να εξεταστούν. Αδιανόητα
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

14393

πράγµατα.
Εµείς µε αυτά που νοµοθετήσαµε, λοιπόν, και για τους δασωµένους αγρούς και για τα ιδιοκτησιακά και για τον ασπάλαθο και
τώρα έρχονται και για τα χερσωµένα ρυθµίσεις, απαλλάξαµε κατά
το ογδόντα τοις εκατό τους πολίτες από τους λόγους για τους
οποίους θα έπρεπε να πάνε να κάνουν αντιρρήσεις.
Τα τέλη, λοιπόν, που ο ΣΥΡΙΖΑ έχει επιβάλει στους πολίτες ήταν
τα εξής και εµείς τα µειώσαµε, κύριε Πρόεδρε, στο µισό. Για µια
έκταση έως εκατό τετραγωνικά µέτρα, σήµερα ο πολίτης, αν υποβάλλει αντίρρηση, θα πρέπει να πληρώσει 5 ευρώ, ενώ πριν ήταν
10 ευρώ. Για µια έκταση από εκατό τετραγωνικά µέτρα έως ένα
στρέµµα, ήταν 40 ευρώ επί ΣΥΡΙΖΑ και εµείς τα µειώσαµε στα 20
ευρώ. Και για µια έκταση από ένα ως πέντε στρέµµατα, που είναι
η συντριπτική πλειονότητα των ιδιοκτησιών στην Ελλάδα, ήταν 90
- 100 ευρώ επί ΣΥΡΙΖΑ κι εµείς τα πήγαµε στα 45 ευρώ, για να διευκολύνουµε τον πολίτη. Και όχι µόνο αυτό, αλλά του είπαµε να
µην τα πληρώσει τώρα, θα τα πληρώσει όταν έρθει ώρα, αργότερα, για να τους διευκολύνουµε τους ανθρώπους.
Άρα, κύριε Πρόεδρε και αγαπητέ κύριε Κεγκέρογλου, προσπαθούµε µεθοδικά, θέλω να πιστεύω, οι υπηρεσίες του Υπουργείου
µας, η πολιτική ηγεσία, σε συνεργασία µε τις περιφερειακές ενώσεις, τα δασαρχεία και τις διευθύνσεις δασών σε όλη την Ελλάδα
να λύνουµε προβλήµατα αθόρυβα, ουσιαστικά, να απαλλάσσουµε τον πολίτη από έναν πονοκέφαλο, και είµαστε αποφασισµένοι -και φυσικά θα το κάνουµε, όχι µόνο γιατί οι θεσµοί και η
Κοµισιόν ιδιαίτερα µας το ζητά επίµονα, αλλά γιατί το θέλουµε
εµείς- να ολοκληρώσουµε επιτέλους τους δασικούς χάρτες και
να ξέρουµε πού βρίσκεται το δάσος για να το προστατέψουµε
και πού δεν βρίσκεται, για να απαλλάξουµε τους πολίτες από τη
δαµόκλειο σπάθη των περιορισµών και να τους αφήσουµε να
αξιοποιήσουν την περιουσία τους.
Και, κύριε Κεγκέρογλου, θα µου επιτρέψετε να σας πω και για
το ζήτηµα των συµβουλίων δασών που µε ρωτήσατε, που έχει
ένα ενδιαφέρον κι αυτό. Κατ’ αρχάς, είναι έτοιµο να συσταθεί
στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου.
Από ποιους αποτελείται το Συµβούλιο Ιδιοκτησίας Δασών, Δασικών, Χορτολιβαδικών και Βραχωδών Εκτάσεων, όπως λέγεται
στον πλήρη τίτλο του; Από τα εξής µέλη. Βεβαίως έχουµε τον διευθυντή Δασών της έδρας του συµβουλίου, άρα εκεί στο Ηράκλειο είναι ο διευθυντής Δασών Ηρακλείου, έχουµε τον πρόεδρο
αυτού του συµβουλίου που είναι πάρεδρος του Νοµικού Συµβουλίου του κράτους ή ένας δικηγόρος τουλάχιστον παρ’ εφέταις
και από τον προϊστάµενο της οικείας Κτηµατικής Υπηρεσίας.
Κύριε Κεγκέρογλου, έχουµε κρίνει, γιατί έχουµε εξετάσει πολύ
τα δεδοµένα, ότι χρειάζονται στην Κρήτη παραπάνω συµβούλια
και θα τα συγκροτήσουµε, έτσι ώστε να αποσυµφορήσουµε το
ένα, το βασικό, αυτό το συµβούλιο που εδρεύει Ηράκλειο, αλλά
και ώστε πολύ πιο γρήγορα να τελειώνουν οι υποθέσεις και οι
πολίτες να έχουν τις απαντήσεις που θέλουν.
Αυτά είχα να πω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Κι εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Κύριε Κεγκέρογλου, είµαστε τελευταίοι. Θέλετε τριτολογία
κατ’ εξαίρεση;
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Όχι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Εντάξει, ικανοποιηθήκαµε όλοι. Η αλήθεια είναι ότι έγιναν µεγάλες τοµές, καθώς
απασχολούσε αυτό όλη την Ελλάδα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ολοκληρώθηκε η συζήτηση των
επικαίρων ερωτήσεων.
Δέχεστε στο σηµείο αυτό να λύσουµε τη συνεδρίαση;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Με τη συναίνεση
του Σώµατος και ώρα 19.24’ λύεται η συνεδρίαση για αύριο
ηµέρα Τρίτη 7 Ιουνίου 2022 και ώρα 10.00’, µε αντικείµενο εργασιών του Σώµατος: νοµοθετική εργασία, σύµφωνα µε την ηµερήσια διάταξη που έχει διανεµηθεί.
ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ

