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ΕΡΩΤΗΣΗ	

													ΠΡΟΣ:	1)	Τον	Υπουργό	των	Οικονομικών		

																										2)	Την	Υπουργό	Προστασίας	του	Πολίτη	

																										3)Τον	Υπουργό	Περιβάλλοντος	και	Ενέργειας	

	

	Θέμα:	‘’Σχεδόν	μηδενικές	οι	κρατικές	δαπάνες	σε	κρίσιμους	τομείς	της	δημόσιας	ζωής’’	

Αποθαρρυντικά	 είναι	 τα	 στοιχεία,	 που	 δημοσιοποίησε	 πρόσφατα	 ο	 ΣΕΒ	 μέσω	 του	
εβδομαδιαίου	 δελτίου	 οικονομικών	 εξελίξεων	 και	 αφορούν	 τις	 κρατικές	 δαπάνες	 στη	
δημόσια	 τάξη	 και	 την	 ασφάλεια,	 αφού	 σύμφωνα	 με	 αυτά,	 τη	 διετία	 2015-2016	 δεν	
επενδύθηκε	ούτε	ένα	ευρώ	για	την	Πυροσβεστική	και	μόλις	3	εκ	ευρώ	για	την	Αστυνομία.	
Οι	 ελάχιστες	κρατικές	 	δαπάνες	για	 την	Πυροσβεστική	και	 την	Αστυνομία	είναι	 εφικτό	να	
εξηγήσουν	 σε	 μεγάλο	 βαθμό	 τα	 δραματικά	 αποτελέσματα	 της	 τραγικής	 πυρκαγιάς	 στο	
Μάτι,	 των	 πλημμυρών	 σε	 Μάνδρα	 και	 Νέα	 Πέραμο	 αλλά	 και	 της	 αύξησης	 της	
εγκληματικότητας.		

Όσον	αφορά	τη	δημόσια	τάξη	και	την	ασφάλεια,	οι	επενδύσεις	στην	Ελλάδα	το	2016	ήταν	
σχεδόν	 μηδενικές	 έναντι	 3,1%	 του	 συνόλου	 των	 κρατικών	 επενδύσεων	 στην	 ΕΕ.	 Πιο	
συγκεκριμένα,	η	ΕΕ	επενδύει	1,3%	σε	υποδομές	στην	αστυνομία,	0,9%	στην	Πυροσβεστική	
0,3%,	 στα	 δικαστήρια	 και	 0,4%	 στις	 φυλακές.	 Σημειώνεται	 ότι	 από	 το	 2009	 έως	 το	 2016,	
στην	Ελλάδα	οι	επενδύσεις	στην	ΕΛ.ΑΣ.	ανήλθαν	σε	€115,2	εκατ.	εκ	των	οποίων	€3	εκατ.	το	
διάστημα	 2015-2016,	 για	 τα	 δικαστήρια	 σε	 €43	 εκατ.	 και	 σε	 €0	 εκατ.	 το	 διάστημα	 2015-
2016.	 Για	 τη	 δε	 Πυροσβεστική	 (μη	 συμπεριλαμβανομένης	 της	 δασοπυρόσβεσης)	 και	 τις	
φυλακές	δεν	δαπανήθηκε	ούτε	1	ευρώ	σε	όλη	την	περίοδο	από	το	2009	έως	το	2016.		



	Όσον	αφορά	σε	υποδομές	αναψυχής,	άθλησης,	 και	πολιτισμού,	η	 χώρα	μας	δεν	 ξοδεύει	
σχεδόν	τίποτα,	αφού	διατίθεται	μόλις	0,1%	σε	υποδομές	πολιτισμού,	έναντι	1,9%	στην	ΕΕ,	
ενώ	 σε	 υποδομές	 αναψυχής	 και	 άθλησης	 διατίθεται	 2,8%	 έναντι	 2,2%	 στην	 ΕΕ.	 Από	 την	
άλλη	μεριά,	η	χώρα	μας	δαπανά	το	3%	του	Προϋπολογισμού	Δημοσίων	Επενδύσεων	στην	
παροχή	νερού	έναντι	1,1%	στην	ΕΕ,	5,5%	στη	διαχείριση	στερεών	αποβλήτων	έναντι	1,7%	
στην	ΕΕ	και	3,7%	στη	διαχείριση	υγρών	αποβλήτων	έναντι	1,8%	στην	ΕΕ.		

Τα	ανωτέρω	μεγέθη	πιστοποιούν	τις	τεράστιες	αδυναμίες	στη	διαχείριση	υδάτινων	πόρων	
και	απορριμμάτων,	 καθώς	 	 η	 χώρα	μας	 έχει	 καθυστερήσει	 σημαντικά	στην	αντιμετώπιση	
της	 σπατάλης	 στο	 νερό	 και	 της	 αποκομιδής	 των	 σκουπιδιών	 με	 σύγχρονους	 και	
αποτελεσματικούς	τρόπους.	Συνέπεια	των	εν	λόγω	επιλογών	είναι	το	γεγονός	ότι	η	Ελλάδα	
δεν	ξοδεύει	ούτε	1	ευρώ	για	στέγαση	και	ανάπτυξη	χώρων	κοινής	ωφέλειας	όπως	επίσης	
και	 ούτε	 1	 ευρώ	 για	 την	 μείωση	 της	 περιβαλλοντικής	 ρύπανσης	 και	 την	 προστασία	 της	
βιοποικιλότητας.		

Επειδή	 η	 ασφάλεια	 των	 πολιτών	 είναι	 ένα	 από	 τα	 σπουδαιότερα	 αγαθά,	 που	 θα	
πρέπει	να	απολαμβάνουν	όλοι	χωρίς	εκπτώσεις	

Επειδή	η	Ελλάδα	θα	πρέπει	να	είναι	ενεργό	μέλος	της	Ευρώπης	πλησιάζοντας	τους	
Ευρωπαϊκούς	δείκτες	προς	όφελος	των	Ελλήνων	πολιτών		

	

Ερωτώνται	οι	συναρμόδιοι	υπουργοί:		

- Ποια	 η	 θέση	 των	 υπουργείων	 σας	 σχετικά	 με	 τις	 δημόσιες	 επενδύσεις	 στην	
Πυροσβεστική,	 την	 Αστυνομία	 καθώς	 και	 στο	 σύνολο	 των	 αναφερόμενων	
τομέων;		
	

- Για	 ποιο	 λόγο	 εμφανίζονται	 σχεδόν	 μηδενικές	 οι	 δημόσιες	 επενδύσεις	 σε	
κύριους	 τομείς	 της	 δημόσιας	 ζωής	 όπως	 επισημαίνει	 ο	 ΣΕΒ;	 Παρακαλώ	 όπως	
κατατεθεί	πίνακας	που	θα	περιλαμβάνει	τις	κρατικές	επενδύσεις	ανά	τομέα	από	
το	2015	και	εντεύθεν.		
	

- Υπάρχει	 πρόβλεψη	 για	 αύξηση	 των	 κρατικών	 δαπανών	 προκειμένου	 να	
ενισχυθεί	η	δημόσια	τάξη	και	ασφάλεια;	Εάν	ναι,	ποιο	το	ύψος	τους;		

	
- Ποιος	ο	προγραμματισμός	 των	υπουργείων	σας	 για	 την	υιοθέτηση	σύγχρονων	

μεθόδων	 που	 άπτονται	 της	 χρηστής	 διαχείρισης	 υδάτινων	 πόρων	 και	
απορριμμάτων;	

	
- Ποιες	 οι	 ενέργειες	 σας	ώστε	 να	 διοχετευθούν	 οικονομικοί	 πόροι	 στην	 μείωση	

της	περιβαλλοντικής	ρύπανσης	και	την	προστασία	της	βιοποικιλότητας;	
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