Ερώτηση Καραμανλή για την
απόρριψη
του
σχεδίου
προϋπολογισμού των ΣΤΑ.ΣΥ και
Ο.ΣΥ.
Ερώτηση προς του Υπουργούς Οικονομικών και Υποδομών &
Μεταφορών κατέθεσε ο βουλευτής Σερρών κ. Κώστας Καραμανλής, σε
συνέχεια πληροφοριών που είδαν το φως της δημοσιότητας,
σύμφωνα με τις οποίες ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών κ.
Γ. Χουλιαράκης επέστρεψε ανεπικύρωτους τους Προϋπολογισμούς
των εταιρειών ΣΤΑ.ΣΥ. Ο.ΣΥ. για το 2017.
Η κύρια αιτία άρνησης προσυπογραφής φέρεται να οφείλεται στην
συμπερίληψη στους προϋπολογισμούς μισθολογικών αυξήσεων 2% και
4%, καθώς και άλλων πρόσθετων απολαβών, την ίδια ώρα οι δυο
αυτές εταιρίες θα εμφανίσουν έλλειμμα το 2017, που θα αγγίζει
τα 61 εκατ. ευρώ.
Αυτή η ενέργεια του κου Χουλιαράκη έρχεται να επιβεβαιώσει
εμμέσως τα όσα κατά καιρούς υποστηρίζει η Νέα Δημοκρατία, για
το ότι η πολιτική της παρούσας Κυβέρνησης έχει οδηγήσει τον
τομέα των αστικών συγκοινωνιών σε διάλυση, βουλιάζοντάς τον κι
αυτόν στα χρέη, όταν στις αρχές του 2015 τον είχε παραλάβει με
λειτουργικό πλεόνασμα. Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της
ερώτησης:
Προς:
– τον Υπουργό Οικονομικών [Υπόψη Αναπλ. Υπουργού Οικονομικών]
– τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών
Θέμα: Απόρριψη του σχεδίου προϋπολογισμού των ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε. και
Ο.ΣΥ. Α.Ε.
Σύμφωνα με δημοσιεύματα που είδαν προσφάτως το φως της

δημοσιότητας, ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών κ. Γ.
Χουλιαράκης επέστρεψε ανεπικύρωτους τους Προϋπολογισμούς των
εταιρειών «Σταθερές Συγκοινωνίες Α.Ε.» (ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε.) και
«Οδικές Συγκοινωνίες Α.Ε.» (Ο.ΣΥ. Α.Ε.) για το 2017.
Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η κύρια αιτία άρνησης
προσυπογραφής αποτελεί η συμπερίληψη στους προϋπολογισμούς
μισθολογικών αυξήσεων 2% και 4%, καθώς και άλλων πρόσθετων
απολαβών, την ίδια ώρα οι δυο αυτές εταιρίες θα εμφανίσουν
έλλειμμα το 2017, που θα αγγίζει τα 61 εκατ. ευρώ.
Με άλλα λόγια, ο κ. Χουλιαράκης έρχεται να επιβεβαιώσει
εμμέσως τα όσα κατά καιρούς υποστηρίζει η Νέα Δημοκρατία, για
το ότι η πολιτική της παρούσας Κυβέρνησης έχει οδηγήσει τον
τομέα των αστικών συγκοινωνιών σε διάλυση, βουλιάζοντάς τον κι
αυτόν στα χρέη, όταν στις αρχές του 2015 τον είχε παραλάβει με
λειτουργικό πλεόνασμα.
Συνεπεία των ανωτέρω ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:
– Κατατέθηκε προς το Υπουργείο Οικονομικών σχέδιο Κοινής
Υπουργικής Απόφασης, στο οποίο περιλαμβάνονταν μισθολογικές
αυξήσεις, καθώς και πρόσθετα επιδόματα;
– Το σχέδιο αυτό ΚΥΑ συνυπογράφηκε ή όχι από τον Αναπλ.
Υπουργό Οικονομικών; Στην περίπτωση μη συνυπογραφής του, ποιο
ήταν το σκεπτικό απόρριψής του;
– Πόσο προϋπολογίζεται να είναι το ύψος των ελλειμμάτων των
εταιρειών ΣΤΑ.ΣΥ. και Ο.ΣΥ. για το 2017;

