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Παρασκευή 8 Οκτωβρίου 2021
ΘΕΜΑΤΑ
Α. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
1. Επικύρωση πρακτικών, σελ 271
2. Επί διαδικαστικού θέµατος, σελ. 294, 295, 296, 297, 298,
299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310
Β. ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
1. Ανακοίνωση αναφορών µε αριθµό από 1 εώς 70, σελ.
271-290
2. Απαντήσεις Υπουργών σε ερωτήσεις Βουλευτών, σελ.
291-292
3. Ανακοίνωση του δελτίου επικαίρων ερωτήσεων της Δευτέρας 11 Οκτωβρίου 2021, σελ. 293
4. Συζήτηση επικαίρων ερωτήσεων:
α) Προς τον Υπουργό Εσωτερικών, µε θέµα: « Άστεγα το
1ο Γυµνάσιο και το 2ο Γυµνάσιο του Δήµου Λαγκαδά στην
Περιφερειακή Ενότητα (ΠΕ) Θεσσαλονίκης», σελ. 293
β) Προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, µε θέµα:
«Απροκάλυπτη αστυνοµική βία εναντίον πολιτών της Τήνου»,
σελ. 295
γ) Προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, µε θέµα: «Να ανακληθεί η παράνοµη και εκδικητική
απόλυση του συνδικαλιστή, εργαζοµένου στο κατάστηµα της
Praktiker Hellas στη Λάρισα», σελ. 297
δ) Προς τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, µε
θέµα: «Μέτρα ενίσχυσης των επιχειρήσεων και των εργαζοµένων στο σεισµόπληκτο Αρκαλοχώρι», σελ. 301
ε) Προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας:
i. µε θέµα: «Δυνατότητα επιχορήγησης αγροτών εγκατάστασης φωτοβολταϊκού συστήµατος για συµψηφισµό παραγόµενης - καταναλισκόµενης ενέργειας», σελ. 303
ii. µε θέµα: «Ο κάθετος ενεργειακός άξονας θα προσφέρει
πολύτιµο αναπτυξιακό πλεονέκτηµα στον Ν. Έβρου», σελ.
304
iii. µε θέµα: «Βόρειος Ποδηλατικός Άξονας Αττικής», σελ.
306
iv. µε θέµα: «Σχέδιο πολεοδοµικής ανασυγκρότησης της
σεισµόπληκτης περιοχής Αρκαλοχωρίου», σελ. 308
στ) Προς τον Υπουργό Υποδοµών και Μεταφορών µε θέµα
«Μέτρα και διαδικασίες στήριξης των πληγέντων από τον καταστροφικό σεισµό», σελ. 299
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ΙΗ’ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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Παρασκευή 8 Οκτωβρίου 2021

Αθήνα, σήµερα στις 8 Οκτωβρίου 2021, ηµέρα Παρασκευή και
ώρα 9.19’ συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολοµέλεια για να συνεδριάσει υπό την
προεδρία του Γ’ Αντιπροέδρου αυτής κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΠΟΥΡΑ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση.
(ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ: Σύµφωνα µε την από 7-10-2021
εξουσιοδότηση του Σώµατος επικυρώθηκαν µε ευθύνη του Προεδρείου τα Πρακτικά της Δ’ συνεδριάσεώς του, της Πέµπτης 7

Οκτωβρίου 2021, σε ό,τι αφορά την ψήφιση στο σύνολο του σχεδίου νόµου: «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης
της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Γαλλικής
Δηµοκρατίας για την εγκαθίδρυση στρατηγικής εταιρικής σχέσης για τη συνεργασία στην άµυνα και την ασφάλεια»)
Παρακαλείται ο κύριος Γραµµατέας να ανακοινώσει τις αναφορές προς το Σώµα.
(Ανακοινώνονται προς το Σώµα από τον κ. Λεωνίδα Στολτίδη,
Βουλευτή Β’ Θεσσαλονίκης, τα ακόλουθα:
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Β. ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΣΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ

Στην µε αριθµό 4829/08/03/2021 ερώτηση των Βουλευτών κυρίων Μπιάγκη Δηµήτριο, Αρβανιτίδη Γεώργιο,
Αχµέτ Ιλχάν , Γιαννακοπούλου Κωνσταντίνας (Νάντιας), Γκόκα Χρήστου, Καστανίδη Χαράλαµπου , Κατρίνη
Μιχαήλ, Κεγκέρογλου Βασίλειο , Κεφαλίδου Χαρούλας (Χαράς), Κωνσταντινόπουλου Οδυσσέα, Κωνσταντόπουλου Δηµήτριο, Λιακούλη Ευαγγελίας, Λοβέρδου Ανδρέα , Μουλκιώτη Γεώργιου, Μπαράν Μπουρχάν, Παπανδρέου Γεώργιο , Πουλά Ανδρέα, Σκανδαλίδη Κωνσταντίνου , Φραγγίδη Γεώργιου δόθηκε µε το υπ’ αριθµό
113/18.5.2021έγγραφο από τον Υφυπουργό Παρά τω Πρωθυπουργώ αρµόδιος για θέµατα Επικοινωνίας και
Ενηµέρωσης η ακόλουθη απάντηση:
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ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ε’ - 8 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
εισερχόµαστε στη συζήτηση των
ΕΠΙΚΑΙΡΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ
Πριν προχωρήσουµε στη συζήτηση του προγραµµατισµένου
για σήµερα δελτίου επικαίρων ερωτήσεων επιτρέψτε µου πρώτα
να ανακοινώσω στο Σώµα το δελτίο επικαίρων ερωτήσεων της
Δευτέρας 11 Οκτωβρίου 2021, το οποίο έχει ως εξής:
«Α. ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Πρώτου Κύκλου (Άρθρα 130 παράγραφοι 2 και 3 και 132 παράγραφος 2 του Κανονισµού της
Βουλής)
1. Η µε αριθµό 26/4-10-2021 επίκαιρη ερώτηση Βουλευτή Λακωνίας της Νέας Δηµοκρατίας κ. Αθανασίου Δαβάκη προς την
Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, µε θέµα: «Σύσταση Τεχνικού Συµβουλίου Υπουργείου Παιδείας».
2. Η µε αριθµό 11/4-10-2021 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Κέρκυρας του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συµµαχία κ. Αλέξανδρου Χρήστου Αυλωνίτη προς τον Υπουργό Υγείας, µε θέµα: «Άµεση
ανάγκη ενδυνάµωσης του ΕΚΑΒ Κέρκυρας».
3. Η µε αριθµό 12/4-10-2021 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Κέρκυρας του Κινήµατος Αλλαγής κ. Δηµήτριου Μπιάγκη προς
τον Υπουργό Τουρισµού µε θέµα: «Σοβαρότατος Κίνδυνος αναστολής της λειτουργίας του ΙΕΚ Τουρισµού Κέρκυρας».
4. Η µε αριθµό 4/4-10-2021 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Α’ Θεσσαλονίκης του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ.
Ιωάννη Δελή προς την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, µε
θέµα: «Ορµητήριο φασιστοειδών το 1ο και 2ο ΕΠΑΛ Σταυρούπολης της ΠΕ Θεσσαλονίκης».
5. Η µε αριθµό 27/4-10-2021 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Β2’ Δυτικού Τοµέα Αθηνών του ΜέΡΑ25 κ. Κρίτωνα - Ηλία Αρσένη
προς την Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού, µε θέµα: «Αναχρονιστικός αποκλεισµός του Επιστηµονικού φορέα Πολιτισµού
των Βλάχων από το ΥΠΠΟ».
Β. ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Δεύτερου Κύκλου (Άρθρα 130 παράγραφοι 2 και 3 και 132 παράγραφος 2 του Κανονισµού της
Βουλής)
1. Η µε αριθµό 13/4-10-2021 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Λακωνίας του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συµµαχία κ. Σταύρου Αραχωβίτη προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων,
µε θέµα: «Αίτηµα στις αρµόδιες Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής
Ένωσης για την αναγνώριση των δυσµενών καιρικών φαινοµένων
του 2021 και για Κοινοτική στήριξη του αγροτικού εισοδήµατος
των πληγέντων παραγωγών».
2. Η µε αριθµό 20/4-10-2021 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Β1’Βόρειου Τοµέα Αθηνών του Κινήµατος Αλλαγής κ. Ανδρέα Λοβέρδου προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής,
µε θέµα: «Μικρά Παραµεθόρια Νησιά».
3. Η µε αριθµό 7/4-10-2021 επίκαιρη ερώτηση της Βουλευτού
Λέσβου του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Μαρίας Κοµνηνάκα προς τον Υπουργό Υγείας, µε θέµα: «Άµεση αντιµετώπιση των προβληµάτων λειτουργίας του Νοσοκοµείου Ικαρίας
και των άλλων δοµών υγείας της Π.Ε. Ικαρίας - Φούρνων».
4. Η µε αριθµό 28/4-10-2021 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Β2’ Δυτικού Τοµέα Αθηνών του ΜέΡΑ25 κ. Κρίτωνα - Ηλία Αρσένη
προς την Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού, µε θέµα: «Νηµποριό & Στύρα Ευβοίας: Αιολικά εντός αρχαιολογικών χώρων».
5. Η µε αριθµό 16/4-10-2021 επίκαιρη ερώτηση της Βουλευτού
Ιωάννινων του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συµµαχία κ. Μερόπης
Τζούφη προς την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, µε
θέµα: «Χιλιάδες τα κενά στην Παράλληλη Στήριξη».
6. Η µε αριθµό 30/4-10-2021 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή
Β2’ Δυτικού Τοµέα Αθηνών του ΜέΡΑ25 κ. Κρίτωνα - Ηλία Αρσένη
προς τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου, µε θέµα: «Συνέχεια στην αντιευρωπαϊκή πολιτική της κυβέρνησης µε εξαφανίσεις προσφύγων».
7. Η µε αριθµό 23/4-10-2021 επίκαιρη ερώτηση της Βουλευτού
Πέλλας του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συµµαχία κ. Θεοδώρας Τζάκρη προς τον Υπουργό Εξωτερικών, µε θέµα: «Η Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εµπορίου ΑΕ - Enterprise
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Greece έχει αφεθεί στην τύχη της».
8. Η µε αριθµό 24/4-10-2021 επίκαιρη ερώτηση της Βουλευτού
Ιωάννινων του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συµµαχία κ. Μερόπης
Τζούφη προς τον Υπουργό Υγείας, µε θέµα: «Παράταση µετακινήσεων ιατρικού προσωπικού από Κέντρα Υγείας σε Νοσοκοµεία»».
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε έγγραφό του ο Γενικός
Γραµµατέας Νοµικών και Κοινοβουλευτικών Θεµάτων κ. Στυλιανός - Ιωάννης Κουτνατζής ενηµερώνει το Σώµα ότι οι επίκαιρες
ερωτήσεις που θα συζητηθούν σήµερα είναι οι εξής:
Η υπ’ αριθµόν 35/4-10-2021 επίκαιρη ερώτηση θα απαντηθεί
από τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Σπυρίδωνα Άδωνι Γεωργιάδη. Η υπ’ αριθµόν 31/4-10-2021 επίκαιρη ερώτηση
θα απαντηθεί από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, κ. Παναγιώτη Θεοδωρικάκο. Η υπ’ αριθµόν 3/4-10-2021 επίκαιρη ερώτηση θα απαντηθεί από τον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών,
κ. Στυλιανό Πέτσα. Η υπ’ αριθµόν 5/4-10-2021 επίκαιρη ερώτηση
θα απαντηθεί από τον Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κ. Παναγιώτη Τσακλόγλου. Οι υπ’ αριθµόν 18/4-10-21,
25/4-10-2021, 32/4-10-21 και 33/4-10-2021 επίκαιρες ερωτήσεις
θα απαντηθούν από τον Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Νικόλαο Ταγαρά. Η υπ’ αριθµόν 34/4-10-21 επίκαιρη
ερώτηση θα απαντηθεί από τον Υφυπουργό Υποδοµών και Μεταφορών, κ. Γεώργιο Καραγιάννη.
Ξεκινούµε, λοιπόν, µε την τέταρτη µε αριθµό 3/4-10-2021 επίκαιρη ερώτηση πρώτου κύκλου του Βουλευτή Β’ Θεσσαλονίκης
του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Λεωνίδα Στολτίδη
προς τον Υπουργό Εσωτερικών, µε θέµα: «Άστεγα το 1ο Γυµνάσιο και το 2ο Γυµνάσιο του Δήµου Λαγκαδά στην Περιφερειακή
Ενότητα (ΠΕ) Θεσσαλονίκης».
Κύριε Στολτίδη, έχετε τον λόγο για την πρωτολογία σας.
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΣΤΟΛΤΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Λίγες µέρες, κύριε Υπουργέ, πριν την έναρξη της σχολικής
χρονιάς οι γονείς, οι πεντακόσιοι εβδοµήντα µαθητές και οι εκπαιδευτικοί του 1ου Γυµνασίου και του 2ου Γυµνασίου του Δήµου
Λαγκαδά Θεσσαλονίκης βρέθηκαν άστεγοι.
Με ανακοίνωσή του ο Δήµος Λαγκαδά γνωστοποίησε ότι το
σχολικό κτήριο που στεγάζονται είναι ακατάλληλο, καθώς βρέθηκε
επικίνδυνο και χρήζει εκτεταµένων επισκευών. Η µελέτη, που εκπόνησε η «Αναπτυξιακή Μείζονος Αστικής Θεσσαλονίκης Α.Ε.»,
βάσει της οποίας το συγκεκριµένο σχολικό κτήριο αντιµετωπίζει
σοβαρό πρόβληµα στατικότητας, υγρασίας, αποκόλλησης οµάδων παραδόθηκε στον δήµο τέλη Αυγούστου, αφήνοντας ουσιαστικά ανεκµετάλλευτο το χρονικό διάστηµα κατά το οποίο τα
σχολικά κτήρια ήταν άδεια από µαθητές και τα µαθήµατα γίνονταν
εξ αποστάσεως λόγω της πανδηµίας, δηλαδή µεγάλο χρονικό διάστηµα.
Η προσωρινή λύση που δόθηκε µε τη συγχώνευση πέντε διδακτικών ωρών σε τρεις στο 1ο και στο 2ο Γυµνάσιο Λαγκαδά, ώστε
να εκτονώσει τις αντιδράσεις που δηµιουργήθηκαν µετά την ακαταλληλότητα των κτηρίων θεσµοθετεί επί της ουσίας την προφανή υποβάθµιση των σπουδών των µαθητών του Λαγκαδά
κατατάσσοντάς τα στην κυριολεξία σε παιδιά Β’ κατηγορίας, ενώ
σαν λύση θεωρείται η µελλοντική εγκατάσταση προκάτ αιθουσών
έως ότου οριστικοποιηθεί η µελέτη της «Αναπτυξιακής Μείζονος
Αστικής Θεσσαλονίκης Α.Ε.» δηµοπρατηθεί και γίνει πλήρης αποκατάσταση του σχολικού κτηρίου.
Την ίδια ώρα, ακόµα και αν δεν υπήρχε το πρόβληµα της επικινδυνότητας του σχολικού κτηρίου, µεγάλες είναι οι ελλείψεις
των εκπαιδευτικών για την λειτουργία του 1ου και 2ου Γυµνασίου
του Δήµου Λαγκαδά. Ενδεικτικά λέµε στο 1ο Γυµνάσιο τα κενά
σε ώρες είναι είκοσι τρεις στην τεχνολογία, τέσσερις στα αγγλικά, τέσσερις γυµναστικής, δύο οικονοµολόγου, ενώ παρ’ όλο
που ήταν κέντρο ενισχυτικής για έξι σχολεία της περιοχής συνολικά δεν θα λειτουργήσει, όπως επίσης και το τµήµα ένταξης.
Σύµφωνα µε αυτά, κύριε Υπουργέ, ερωτάσθε τι θα κάνει η Κυβέρνηση, πρώτον, για να βρεθεί ο κατάλληλος χώρος για την
ασφαλή στέγαση και λειτουργία του 1ου και του 2ου Γυµνασίου
του Δήµου Λαγκαδά έως ότου ολοκληρωθούν οι εργασίες στο
κτήριο του σχολείου και επιστρέψουν οι µαθητές και οι εκπαιδευτικοί τους σε αυτό, να γίνουν µόνιµες προσλήψεις εκπαιδευτικών
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όλων των ειδικοτήτων, ώστε οι µαθητές να µπορούν να διδαχθούν το σύνολο των µαθηµάτων και της ύλης;
Το τρίτο ερώτηµα έχει καλυφθεί, οπότε δεν το θέτω.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ευχαριστούµε τον κ.
Στολτίδη.
Τον λόγο τώρα έχει ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών κ.
Στυλιανός Πέτσας για τη δική του πρωτολογία.
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕΤΣΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών): Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Ευχαριστώ και εσάς, κύριε Στολτίδη, για την ερώτηση.
Πιστεύω ότι από τις πλέον βασικές υποχρεώσεις της πολιτείας
είναι να παρέχει φυσικά ασφαλή σχολική στέγη στα παιδιά µας
και ασφαλή µετακίνηση προς και από το σχολείο. Και πιστεύω
ότι σε αυτό συµφωνούµε όλοι. Γι’ αυτό δίνουµε βάση στη βελτίωση των σχολικών κτηρίων, δίνουµε βάση στην ανέγερση νέων,
στην εξάλειψη τυχόν επικίνδυνων εστιών που µπορεί να υπάρχουν σε αυλές ή σε χώρους των σχολείων και δίνουµε έµφαση
στην µε ασφάλεια µετακίνηση των µαθητών. Και αυτό το έχουµε
πετύχει µέσω χρηµατοδοτικών εργαλείων που προσφέρουµε
στους δήµους και στις περιφέρειες, όπως θα αναφερθώ και στη
συνέχεια.
Τώρα όσον αφορά τα συγκεκριµένα ζητήµατα που θίξατε για
τα δύο γυµνάσια αντιλαµβάνοµαι προσωπικά και την αγωνία και
το πρόβληµα που έχουν οι γονείς των µαθητών στα συγκεκριµένα σχολεία. Θα σας απαντήσω για τις αρµοδιότητες που έχει
το Υπουργείο Εσωτερικών και για τη χρηµατοδότηση που προσφέρουµε προς τον δήµο για τη βελτίωση των υποδοµών της
πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης.
Ο Δήµος Λαγκαδά έχει επιχορηγηθεί µε το ποσό των 656.460
ευρώ για την κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών
δραστηριοτήτων µέσω των κεντρικών αυτοτελών πόρων έτους
2021.
Δεύτερον, ειδικά για την επισκευή και συντήρηση σχολικών
κτηρίων έχει κατανεµηθεί στον δήµο για το έτος 2021 ποσό
ύψους 123.000 ευρώ.
Τρίτον, από το πρόγραµµα ενίσχυσης «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II» ο
δήµος έχει χρηµατοδοτηθεί µε ποσό 221.100 ευρώ για την επισκευή, συντήρηση σχολικών κτηρίων και αύλειων χώρων.
Και, τέταρτον, στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΑΤ011 του αναπτυξιακού προγράµµατος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» µε τίτλο «Συντήρηση δηµοτικών ανοιχτών αθλητικών χώρων, σχολικών
µονάδων, προσβασιµότητα ΑΜΕΑ» έχει υποβάλει την πρόταση
δράσης για κρίσιµες υποδοµές που χρήζουν αντισεισµικής προστασίας του Δήµου Λαγκαδά προϋπολογισµού 29.843 ευρώ, η
οποία βρίσκεται στο στάδιο της αξιολόγησης.
Εποµένως, υπάρχουν χρηµατοδοτικά εργαλεία, χρηµατοδότηση προς τον δήµο υπάρχει και αν ζητηθεί περαιτέρω ενίσχυση
αυτή θα παρασχεθεί στο καλύτερο δυνατό.
Τώρα για τα υπόλοιπα ζητήµατα που αφορούν την προσωρινή
λύση που δόθηκε µέχρι την πλήρη αποκατάσταση του σχολικού
κτηρίου για την ασφαλή στέγαση των µαθητών καταθέτω στα
Πρακτικά τις απαντήσεις των αρµόδιων φορέων του Δήµου Λαγκαδά, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και του Υπουργείου
Παιδείας και Θρησκευµάτων. Αναφέρω ενδεικτικά ότι σύµφωνα µε
αυτά τα έγγραφα η έγκριση του προσωρινού ωραρίου λειτουργίας
των σχολείων είναι για έναν µήνα έπειτα και από την σύµφωνη
γνώµη του Συλλόγου Γονέων και Κηδεµόνων, των Συλλόγων Διδασκόντων και του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων.
Οι ειδικές προκατασκευασµένες αίθουσες αναµένεται να φτάσουν στον δήµο αρχές Οκτωβρίου, δηλαδή άµεσα. Θα ήθελα
εδώ να σηµειώσω την πολύ µεγάλη ζήτηση που υπάρχει και τις
πολύ µεγάλες ανάγκες που υπάρχουν, δυστυχώς λόγω και του
σεισµού στην Κρήτη. Όλοι οι µαθητές εξυπηρετούνται για τη µεταφορά τους στο σχολείο από τα οχήµατα που έχει εξασφαλίσει
η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, όπως καταλαβαίνω ότι και
εσείς σηµειώσατε στην πρωτολογία σας.
Για την αποκατάσταση του κτηρίου σίγουρα απαιτείται περισσότερος χρόνος, αλλά σας διαβεβαιώνω ότι σε κάθε περίπτωση
θα το παρακολουθούµε και εµείς το θέµα πολύ στενά, µέχρι να
δοθεί οριστική λύση.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Από την πλευρά του Υπουργείου Εσωτερικών προσπαθούµε,
µε τις δυνάµεις που έχουµε, να βοηθήσουµε τους δήµους. Είµαστε σε διαρκή επικοινωνία µαζί τους, ώστε οποιοσδήποτε δήµος
χρειάζεται τη στήριξη του Υπουργείου, στο πλαίσιο των δυνατοτήτων του, να τη λαµβάνει.
Και επειδή αναφέρθηκα και πριν στους σεισµούς που αφορούν
τους δήµους της Κρήτης που επλήγησαν, θέλω να σας πω ότι
όταν ολοκληρωθεί η καταγραφή των ζηµιών που βρίσκεται σε
εξέλιξη, είµαστε επίσης έτοιµοι να τους στηρίξουµε σε συνεργασία µε τις άλλες αρµόδιες υπηρεσίες της πολιτείας.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
(Στο σηµείο αυτό ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών κ.
Στυλιανός Πέτσας καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος
Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της
Βουλής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κι εµείς ευχαριστούµε, κύριε Υπουργέ.
Τον λόγο έχει για τη δευτερολογία του ο κ. Στολτίδης.
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΣΤΟΛΤΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, πιάνω από τις αναφορές σας το εξής στοιχείο,
το ότι υπάρχει µεγάλη ζήτηση και λόγω των σεισµών. Ελπίζω να
µην πει η Κυβέρνηση και τεθεί ζήτηµα αντιπαράθεσης το πού θα
πάνε. Προφανώς µιλάµε για κάλυψη όλων των αναγκών που υποβλήθηκαν από εδώ και από εκεί. Τεχνική προσέγγιση δεν µπορώ
να κάνω για να πω αν είναι ικανά τα χρήµατα για να καλύψουν
τις ανάγκες και την αντισεισµική και όλα αυτά που θέσατε.
Εδώ όµως, κύριε Υπουργέ, πρέπει να ληφθεί υπ’ όψιν ότι το
πρόβληµα είναι χρόνιο. Υπάρχει από το 2013 και έχει επισηµανθεί
από ενώσεις γονέων, εκπαιδευτικών, διευθύνσεων και είναι σοβαρές και διαχρονικές οι ευθύνες όλων των κυβερνήσεων, γιατί
προφανώς σε ένα τέτοιο κτήριο εκπαιδεύονταν παιδιά και ετίθετο
εν αµφιβόλω η ίδια τους η σωµατική ακεραιότητα, όταν υπάρχουν τέτοιες συνθήκες. Βέβαια, ήταν άλλες οι προτεραιότητες
όλων των κυβερνήσεων.
Μετά από δύο χρόνια COVID, αντιλαµβάνεται ο καθένας ότι
πήγε πίσω η εκπαιδευτική διαδικασία αντικειµενικά και τώρα ουσιαστικά, µε σύµπτυξη µαθηµάτων από πέντε σε τρεις ώρες και
µε έλλειψη καθηγητών, αντιλαµβάνεστε ότι αυτό είναι πολύ σοβαρό πλήγµα για τα παιδιά των οικογενειών της περιοχής εκεί
και δεν µπορούµε σε καµµία περίπτωση να µιλάµε για σύµπτυξη
γνώσης και παιδείας. Αυτό το πράγµα δεν νοείται.
Πρόοδος κατά τη γνώµη µας είναι η ανεπτυγµένη παιδεία, µε
όλες τις σύγχρονες υποδοµές, τους καθηγητές και την πρόσβαση σε όλη την επιστηµονική γνώση, για να µπορέσουν τα παιδιά ουσιαστικά να προσφέρουν στη χώρα, στην οικονοµία και
στην κοινωνία συνολικά.
Δεν είναι πρόοδος, κύριε Υπουργέ, -γιατί εδώ πρέπει να το βάλουµε σε αντιπαράθεση, γιατί έτσι τίθεται από την κυβερνητική
πολιτική- τα δισεκατοµµύρια ευρώ για οπλικά συστήµατα, τα
οποία είναι για ιµπεριαλιστικές επιδροµές εναντίον άλλων χωρών
µέσω συµµαχιών και εξυπηρετώντας συµφέροντα επιχειρηµατικών οµίλων. Δεν είναι πρόοδος τα ατελείωτα δισεκατοµµύρια
ευρώ και του Ταµείου Ανάκαµψης προς τους επιχειρηµατικούς
οµίλους, που οδηγούν τη χώρα µας σε όλο και πιο βαθιά εξάρτηση, όπως η πράσινη ανάπτυξη η οποία έχει ήδη -πριν ξεκινήσει- ρίξει τον λαό µας σε ενεργειακή φτώχεια.
Και εδώ πρέπει να πούµε, κύριε Υπουργέ, γιατί έχει πολύ µεγάλη σηµασία, ποιανού είναι αυτά τα χρήµατα, τα δισεκατοµµύρια, τα οποία ξοδεύονται από εδώ και από εκεί. Αυτά είναι των
λαϊκών στρωµάτων, των αγροτών της περιοχής του Λαγκαδά,
των αυτοαπασχολούµενων, των µικρών επιχειρηµατιών και των
εργαζοµένων, που έχουν ξεζουµιστεί από την άγρια φορολογία.
Έχουν, δηλαδή, πληρώσει εκατονταπλάσια για τα σχολεία των
παιδιών τους.
Πρέπει να αναφέρουµε και τις φιέστες εγκαινίων στο Δαµάσι
της Λάρισας -θυµάστε-, που νοµίζουµε ότι είναι πολύ αποκαλυπτικές για το πού έχει φτάσει η επιστήµη και η τεχνολογία. Ένα
ολόκληρο σχολείο γκρεµίστηκε και ανακατασκευάστηκε πλήρως
µέσα σε έναν µήνα. Ποιος το έκανε αυτό; Δεν το έκανε ο επιχειρηµατικός όµιλος. Ο επιχειρηµατικός όµιλος κερδοφορεί. Αυτοί
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που το έκαναν ήταν οι επιστήµονες, οι µηχανικοί, οι εργάτες.
Και νοµίζουµε ότι υπάρχει µεγάλη ανεργία στον κλάδο των οικοδόµων. Υπάρχουν οι µηχανικοί, δηλαδή υπάρχουν όλες οι υλικές υποδοµές και το έµψυχο ανθρώπινο δυναµικό για να λυθούν
αυτά τα προβλήµατα πάρα πολύ γρήγορα. Κι εµείς επιµένουµε
ότι αυτό πρέπει να γίνει και στη συγκεκριµένη περίπτωση.
Εδώ πρέπει να γίνει πιο σαφές, γιατί υπάρχει µεγάλο, σοβαρό
ζήτηµα ανησυχίας, το εξής: Πότε ακριβώς θα µπουν -γιατί είµαστε τώρα στις αρχές Οκτωβρίου- τα προκάτ για να µη χαθεί ούτε
ώρα; Αυτό είναι το ένα, το κύριο. Πότε θα ξεκινήσει το νέο σχέδιο
για την ανακατασκευή, εµείς λέµε την πλήρη κατασκευή, νέου
σχολικού συγκροτήµατος;
Εµείς, όµως, θα καλέσουµε και τον λαό της περιοχής να µη
δείξει καµµία ανοχή στο «περίµενε» της εκάστοτε κυβέρνησης,
γιατί αυτό οδηγεί προφανώς -όπως δείχνουν τα στοιχεία- στην
καταστροφή των παιδιών του και να διεκδικήσει το µέλλον που
πραγµατικά ανήκει στα παιδιά τους. Και φυσικά εµείς ως Κοµµουνιστικό Κόµµα θα είµαστε σ’ αυτή τη µάχη στο πλευρό τους.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κι εµείς ευχαριστούµε τον κ. Στολτίδη.
Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο για τη δευτερολογία σας.
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕΤΣΑΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κατ’ αρχάς να πω, µε αφορµή τη γενικότερη τοποθέτηση του
κ. Στολτίδη, ότι δεν υπάρχει κανένα θέµα που να αφορά την εσωτερική έννοµη τάξη, αν δεν έχουµε εξασφαλίσει την ακεραιότητα
της πατρίδας, την προστασία της κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωµάτων. Εποµένως δεν βλέπω κανέναν ανταγωνισµό
µεταξύ της προσπάθειας ενίσχυσης της αποτρεπτικής ισχύος
της χώρας και από την άλλη της ενίσχυσης όλων των απαραίτητων εκείνων κοινωνικών υποδοµών, µεταξύ των οποίων φυσικά
είναι και οι σχολικές µας µονάδες. Και σας παραπέµπω και στη
χθεσινή αναφορά του Πρωθυπουργού, σε αυτή εδώ την Αίθουσα, ότι µπορεί η χώρα στον 21ο αιώνα να συνδυάζει και τα
δύο.
Εποµένως αυτό που θα ήθελα να πω όσον αφορά το συγκεκριµένο θέµα που θίγετε στην ερώτησή σας από εκεί και πέρα
είναι ότι πράγµατι έχουµε τη δυνατότητα αυτή τη στιγµή, µε τα
χρηµατοδοτικά εργαλεία που είπαµε πριν, να προχωρήσουµε σε
εκείνες τις απαραίτητες ενέργειες που χρειάζονται για την
ασφαλή σχολική στέγη.
Την επόµενη Παρασκευή, 15 του µηνός, θα βρίσκοµαι στον
Δήµο Λαγκαδά, όπου θα συναντηθώ και µε τον δήµαρχο. Έχουµε
συζητήσει τι µπορούµε ακριβώς να κάνουµε για να επιταχύνουµε
αυτή τη διαδικασία και είµαι σίγουρος ότι θα βρούµε µια λύση
για µόνιµη επίλυση του προβλήµατος, που, όπως είπατε και
εσείς, έρχεται από περασµένες δεκαετίες. Πιστεύουµε ότι σύντοµα θα έχουµε µια µόνιµη λύση.
Ως προς την προσωρινή που είπατε, είµαστε σε επικοινωνία
µε τον δήµαρχο και µε τις «Κτιριακές Υποδοµές». Ήδη χθες στις
επικοινωνίες των υπηρεσιών του Υπουργείου και των συνεργατών µου µε τον δήµαρχο, αντιληφθήκαµε ότι είναι θέµα ηµερών
και θα κάνουµε ό,τι µπορούµε να το λύσουµε και αυτό.
Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κι εµείς ευχαριστούµε τον κ. Υπουργό.
Προχωρούµε στην πέµπτη µε αριθµό 31/4-10-2021 επίκαιρη
ερώτηση δεύτερου κύκλου του Βουλευτή Β2’ Δυτικού Τοµέα
Αθηνών του ΜέΡΑ25 κ. Κρίτωνα - Ηλία Αρσένη προς τον
Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, µε θέµα: «Απροκάλυπτη αστυνοµική βία εναντίον πολιτών της Τήνου».
Κύριε Αρσένη, έχετε τον λόγο για την πρωτολογία σας.
ΚΡΙΤΩΝ - ΗΛΙΑΣ ΑΡΣΕΝΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, έχετε δηλώσει ότι είστε υπέρ της νοµιµότητας,
της τήρησης του νόµου και της εφαρµογής του νόµου. Βλέπουµε
στην Τήνο να µην εφαρµόζεται ο νόµος και οι πολίτες να προσπαθούν να υπερασπιστούν τη νοµοθεσία που προστατεύει τα
µνηµεία του τόπου τους και η Αστυνοµία να µην παρεµβαίνει.
Καταθέτω στα Πρακτικά την έκθεση µηχανικού που περιγράφει όλες τις παρανοµίες που καταγγέλθηκαν στην Αστυνοµία και
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η οποία ποτέ δεν αντέδρασε. Είχαµε παράνοµη διέλευση οδοστρωτήρα. Κράτησε µία ώρα. Καταγγέλθηκε στην Αστυνοµία
πριν συµβεί. Παράνοµη τοποθέτηση σε τµήµατα δηµοτικού δρόµου µεταλλικών φύλλων χωρίς άδεια. Κράτησε τρεις ηµέρες.
Είχε γίνει καταγγελία στην Αστυνοµία ενώ τοποθετούνταν. Αυτό
οδηγεί σε καταστροφή της ξερολιθικής κατασκευής που προστατεύεται από τον νόµο.
Επίσης, είχαµε παράνοµη κίνηση βαρέων οχηµάτων εκτός
ωραρίου και αδειών. Είχε ενηµερωθεί η Αστυνοµία. Παράνοµη
στάθµευση µετά την άδεια διέλευσης τριών οχηµάτων, φορτηγών που µετέφεραν ανεµογεννήτριες. Το ένα από αυτά δεν είχε
πινακίδα κυκλοφορίας. Και αυτό καταγγέλθηκε στην Αστυνοµία.
Δεν έκαναν το παραµικρό.
Έχουµε φθορά στον δηµοτικό δρόµο έξω από το µνηµείο της
Άνω Στέρνας. Έχουµε οχήµατα µεταφορικής εταιρείας, µετά την
απαγόρευση κυκλοφορίας, να µπλοκάρουν τον δρόµο πόλης για
µισή ώρα, που µπλόκαρε όλη την κίνηση των πολιτών της Τήνου.
Παράνοµη ρυµούλκηση πλατφόρµας σε κλίση 45 µοιρών και βέβαια ίσως το πιο εντυπωσιακό ήταν όταν η Πολεοδοµία σφράγισε
χωράφι όπου παράνοµα είχε εγκαταστήσει ο εργολάβος ανεµογεννήτριες. Πήγε η Αστυνοµία και το ξεσφράγισε, αντί να επιβάλει αυτόφωρο! Ξεσφράγισε το χωράφι που είχε σφραγίσει η
Πολεοδοµία για να κάνει τις εργασίες ο εργολάβος και µετά συνέλαβε τους εργάτες, αφού τελείωσαν τις εργασίες και αφού
είχαν πάρει ό,τι ήθελαν από αυτό το χωράφι. Αυτές είναι όλες οι
καταγγελίες που έχουµε από το κίνηµα. Είναι και γραπτές στο
κείµενο που καταθέτω στα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Κρίτων - Ηλίας Αρσένης καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία
βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Την ίδια στιγµή οι πολίτες της Τήνου σάς ζητούν η Αστυνοµία
να προστατεύει πραγµατικά τις δικές τους επιχειρήσεις. Αντί γι’
αυτό, όταν πληµµυρίζει το νησί από επισκέπτες το καλοκαίρι, δεν
υπάρχει ποτέ ενίσχυση των αστυνοµικών και λιµενικών δυνάµεων, όπως ζητούν οι επιχειρηµατίες, αλλά οι ίδιοι επιχειρηµατίες
τρώνε ξύλο για να προστατευθεί ένας ιδιώτης που φαίνεται, από
όλα αυτά τα έγγραφα, ότι προβαίνει σε µια σειρά από παράνοµες
ενέργειες. Προασπίζονται το νησί και τον νόµο και τρώνε ξύλο
και την ίδια στιγµή η Αστυνοµία, όταν πρέπει να προασπίσει τη
δική τους επιχειρηµατική δραστηριότητα και τη ζωή, δεν είναι
ποτέ εκεί.
Υπάρχει και καταγγελία για πτυσσόµενο κλοµπ, για την οποία
σάς ζητάω να µας πείτε τι ακριβώς έχει γίνει. Και να µας πείτε
πότε επιτέλους θα µπούνε σήµατα στους αστυνοµικούς. Είναι
µια δέσµευσή σας, µια δέσµευση όλων των προηγούµενων ηγεσιών και αυτής της Κυβέρνησης. Να µας πείτε πότε θα υλοποιηθεί, πότε θα ισχύσει η νοµιµότητα και για τα αστυνοµικά
όργανα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ευχαριστούµε τον κ.
Αρσένη.
Τον λόγο τώρα έχει ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη κ. Παναγιώτης Θεοδωρικάκος για την πρωτολογία του.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ (Υπουργός Προστασίας του
Πολίτη): Κύριε Πρόεδρε, φοράµε µάσκα από εδώ ή όχι; Τι προβλέπεται; Γιατί είναι άδειος ο χώρος, γι’ αυτό το λέω.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ (ΣΤ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής):
Όχι, εφόσον δεν υπάρχει άλλος στα δύο - τρία µέτρα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Το επιτρέπει η Αίθουσα σήµερα, γιατί υπάρχει η δέουσα απόσταση, όπως λέει ο
Αντιπρόεδρος και γιατρός, πνευµονολόγος µάλιστα.
Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ (Υπουργός Προστασίας του
Πολίτη): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Σας ευχαριστώ θερµά, καθώς είναι η πρώτη ερώτηση που καλούµαι ως Υπουργός Προστασίας του Πολίτη να απαντήσω και
αυτά που θα πω προφανώς έχουν σχέση µε την ίδια την ερώτηση, αλλά και γενικότερα.
Η Ελληνική Αστυνοµία οφείλει να λειτουργεί, και λειτουργεί,
στο πλαίσιο του Συντάγµατος και των δηµοκρατικών αρχών και
γι’ αυτόν τον λόγο οφείλει να είναι, και είναι, εγγυητής των ελευ-
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θεριών των πολιτών. Οφείλει να υπηρετεί µε συνέπεια την κοινωνία, να είναι αποτελεσµατική απέναντι στο έγκληµα, να είναι φιλική απέναντι στον πολίτη, σε κάθε νόµιµη δραστηριότητα των
πολιτών. Οφείλει να είναι και είναι.
Κάθε φορά η Ελληνική Αστυνοµία αναλαµβάνει την ευθύνη
που της έχει αναθέσει η πολιτεία για τα ενδεδειγµένα µέτρα που
απαιτούνται για την προστασία της δηµόσιας τάξης και την
ασφάλεια όλων των πολιτών, για την εφαρµογή των νόµων, ενηµερώνοντας πάντα τις αρµόδιες εισαγγελικές αρχές, και είναι
ίδια η Ελληνική Αστυνοµία που θέτει εκτός του σώµατος οποιονδήποτε παραβιάσει όλους αυτούς τους κανόνες.
Ως Κυβέρνηση είµαστε δίπλα στους αστυνοµικούς. Είµαστε
δίπλα στην ΕΛ.ΑΣ., άτεγκτοι στην εφαρµογή αυτών των αρχών.
Και στη δική µας φιλοσοφία και πρακτική δεν υπάρχουν προβλήµατα που να µπαίνουν «κάτω από το χαλί» ή «πίσω από τις κουρτίνες». Απαντάµε µε στοιχεία σε κάθε ερώτηµα, µε σεβασµό στην
Αντιπολίτευση αλλά και σε καταγγελίες πολιτών, πιστοί στις αξίες
της διαφάνειας και του δηµοκρατικού κοινωνικού ελέγχου.
Θα ήθελα, λοιπόν, να διευκρινίσω ορισµένα θέµατα που ανέφερε ο κύριος συνάδελφος στην ερώτησή του. Τα στοιχεία προφανώς είναι τεκµηριωµένα από τις υπηρεσίες της Ελληνικής
Αστυνοµίας και του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.
Η εταιρεία «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΕΠΕ» πράγµατι πραγµατοποιούσε νόµιµες εργασίες στο νησί της Τήνου για την εγκατάσταση ανεµογεννητριών και ζήτησε από την Ελληνική
Αστυνοµία να συνδράµει στην ολοκλήρωση αυτών των εργασιών,
καθώς από τις 17 Σεπτεµβρίου είχε υποβάλει µέσω του νόµιµου
εκπροσώπου της σχετικό αίτηµα στο Αστυνοµικό Τµήµα της
Τήνου. Η Ελληνική Αστυνοµία ανταποκρίθηκε θετικά σε αυτό το
αίτηµα. Από τη Διεύθυνση Ασφαλείας των Κυκλάδων εκτιµήθηκε
ότι το αστυνοµικό τµήµα θα πρέπει για τη συγκεκριµένη περίοδο
να ενισχυθεί, το οποίο και έγινε µε µία Οµάδα Πρόληψης και Καταστολής Εγκλήµατος, ΟΠΚΕ, οκτώ ανδρών, καθώς και µε οκτώ
αστυνοµικούς από άλλες υπηρεσίες.
Τα γεγονότα στα οποία αναφέρεστε, κύριε συνάδελφε, έχουν
γίνει τη νύχτα, µεσάνυχτα προς ξηµερώµατα, στις 22 προς 23
του µήνα. Η ενηµέρωση που έχω είναι ότι τα οχήµατα τα οποία
µετέφεραν τα υλικά για τις ανεµογεννήτριες, τα οποία συνοδευόταν πράγµατι από την αστυνοµική δύναµη η οποία νοµίµως εκτελούσε τη συγκεκριµένη αποστολή, διέκοψαν την κίνησή τους,
καθώς βρέθηκαν µπροστά σε πενήντα ΙΧ αυτοκίνητα µε περίπου
ογδόντα άτοµα, τα οποία εµπόδισαν την κυκλοφορία των αυτοκινήτων και την προσπάθεια διέλευσης για τον σκοπό τον οποίο
είπαµε.
Η εικόνα που έχω είναι ότι αυτό κράτησε περί τις δύο - δυόµισι
ώρες. Στη διάρκεια αυτού του χρονικού διαστήµατος, παρά τις
προτροπές του διοικητή του αστυνοµικού τµήµατος να αποχωρήσουν οι διαδηλωτές, αυτό δεν έγινε δεκτό, δεν κατέστη δυνατό. Η εικόνα που έχω είναι ότι έχει τραυµατιστεί στα επεισόδια
που συνέβησαν και ο ίδιος ο αστυνοµικός διοικητής, όπως επίσης
ότι από την πλευρά των συγκεντρωµένων δεν έχει γίνει καµµία
µήνυση σε βάρος οποιουδήποτε γύρω από αυτά τα γεγονότα,
τουλάχιστον µέχρι τις 24 Σεπτεµβρίου
Ασφαλώς υπήρξε αντιπαράθεση µεταξύ των δυνάµεων της
Αστυνοµίας και των συγκεκριµένων συγκεντρωµένων, για τους
οποίους, όµως, θέλω να επισηµάνω ότι εκείνοι λειτουργούσαν
παρανόµως.
Εν πάση περιπτώσει, προκειµένου να διερευνηθούν πλευρές
όλων όσων είπατε, έχει διαταχθεί από τη Διεύθυνση της Αστυνοµίας του Αιγαίου προκαταρκτική διοικητική εξέταση, η οποία έχει
ανατεθεί σε ανώτερο αξιωµατικό της Β’ Διεύθυνσης Αστυνοµίας
Δωδεκανήσου, και ασφαλώς αµέσως µόλις ολοκληρωθεί θα
υπάρξει ενηµέρωση από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνοµίας
και φυσικά ενηµέρωση και προς τη διοικητική αρχή του Συνηγόρου του Πολίτη, στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων που έχει ως Εθνικός Μηχανισµός Διερεύνησης των Περιστατικών Αυθαιρεσίας.
Συνεπώς σε ό,τι αφορά τις πλευρές των ερωτηµάτων διερευνώνται από τη διοικητική εξέταση. Ως προς την ουσία της ερώτησής σας, αυτό που θέλω να πω είναι ότι η Αστυνοµία ενεργεί
µε βάση τις εντολές, σέβεται τη νοµιµότητα και δρα κατασταλτικά, όταν υπάρχουν πολίτες οι οποίοι δεν σέβονται τη νοµιµό-
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τητα και παρακωλύουν νόµιµα προγραµµατισµένες εργασίες,
όπως έχει συµβεί στην περίπτωση της Τήνου.
Σε ό,τι αφορά τη γενικότερη ερώτηση που µου κάνατε, νοµίζω
ότι γίνεται αντιληπτό από την εισαγωγή της απάντησής µου ότι
αυτό το πνεύµα και αυτή η φιλοσοφία είναι που καθοδηγούν τη
δράση της Ελληνικής Αστυνοµίας και είναι αυτονόητο ότι οι ίδιοι
οι αστυνοµικοί ως θεµατοφύλακες εφαρµογής της νοµιµότητας
οφείλουν και ενεργούν µε βάση τη νοµιµότητα. Αυτή είναι µία
διαχρονική αρχή, την οποία όλοι οφείλουµε να τηρούµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ευχαριστούµε τον
κύριο Υπουργό.
Κύριε Αρσένη, έχετε τον λόγο για τη δευτερολογία σας.
ΚΡΙΤΩΝ - ΗΛΙΑΣ ΑΡΣΕΝΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, θα ήταν ενδιαφέρον να απαντήσετε και για τα
διακριτικά των αστυνοµικών που επιχειρούν. Είναι µια απόφαση
της Αστυνοµίας, η οποία δεν έχει εφαρµοστεί ποτέ. Είναι, µάλιστα, µια απόφαση που είχε λάβει ως Αρχηγός της Αστυνοµίας ο
νυν Υφυπουργός, ο κ. Οικονόµου.
Στις 14-2-2021 είχα θέσει επίκαιρη στην Ολοµέλεια ακριβώς
για τα αστυνοµικά πρόστιµα που µπήκαν σε πολίτες της Τήνου
και χρησιµοποιούνταν για τον εκφοβισµό τους επειδή διαφωνούν
µε τα αιολικά. Τότε, το πρόσχηµα ήταν η προστασία της δηµόσιας υγείας από τη διασπορά του COVID κ.λπ..
Τότε είχα φέρει ένα στοιχείο, το οποίο είναι πολύ ενδιαφέρον
και για τη δική σας έρευνα που λέτε ότι ξεκινάτε, ένα e-mail προς
το Αρχηγείο του Λιµενικού Σώµατος που έλεγε ότι «η κατάσταση
έχει ξεφύγει στην Τήνο από µέρους λιµενικών και αστυνοµικών
δυνάµεων που επιδίδονται σε τροµοκρατία, απαράδεκτη για τη
σηµερινή εποχή, και δηµιουργεί αρνητική εικόνα στην Κυβέρνηση. Περιµένουµε κάποια παρέµβασή σας». Είναι e-mail πολίτη
που πιθανότατα πρόσκειται στον πολιτικό σας χώρο, προκειµένου να προωθηθεί περαιτέρω στα κεντρικά όργανα.
Οπότε, έχουµε µια πλήρη καταγραφή των οργάνων της
ακραίας βίας που χρησιµοποιείτε απέναντι στους πολίτες. Την
ίδια στιγµή, έχουµε να παραβιάζεται ο νόµος κατά συρροή. Δηλαδή, οι πολίτες καταγγέλλουν τεκµηριωµένα. Αν δείτε το έγγραφο που κατέθεσα στα Πρακτικά, έχει για κάθε παράβαση
φωτογραφία. Και είναι πρόδηλες οι παραβάσεις, γιατί κάποιες
είναι νυχτερινές φωτογραφίες, που απαγορεύονταν οι εργασίες.
Και βλέπεις να γίνονται οι εργασίες. Υπάρχουν αυτές οι καταγγελίες οι οποίες είναι τεκµηριωµένες, µε έκθεση µηχανικού πλέον
και φωτογραφίες.
Είχε ενηµερωθεί η Αστυνοµία σε κάθε στάδιο. Δεν έδρασε
ποτέ. Τι συµβαίνει; Πώς είναι δυνατόν η Αστυνοµία να εφαρµόζει
τον νόµο όσον αφορά την προστασία µιας επένδυσης που λέει
ότι έχει αδειοδοτηθεί και να µην εφαρµόζει τον νόµο όσον αφορά
όλη την υπόλοιπη νοµοθεσία της χώρας, είτε αυτή είναι πολεοδοµική νοµοθεσία είτε περιβαλλοντική νοµοθεσία και ούτω καθεξής. Το ίδιο και για τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.
Πώς είναι δυνατόν η Αστυνοµία, αυτή η οποία καλείται κάθε
καλοκαίρι από τους τοπικούς επιχειρηµατίες και τον δήµο να
συνδράµει σε ένα νησί το οποίο «βουλιάζει», να µην ενισχύεται
και όταν έρχεται ένας επενδυτής να βάλει κάποιες ανεµογεννήτριες ξαφνικά να συνδράµουν από όλες τις πλευρές του Αιγαίου
οι αστυνοµικές δυνάµεις; Γιατί αυτή η διάκριση; Γιατί το ένα είναι
σηµαντικό και το άλλο δεν είναι;
Επίσης, είναι πάρα πολύ σηµαντικό να απαντηθεί και το ερώτηµα για το πτυσσόµενο γκλοµπ. Είναι καταγγελία που έχει γίνει
από τη σελίδα του κινήµατος ενάντια στις ανεµογεννήτριες. Είναι
πάρα πολύ σηµαντικό να ακούσουµε από εσάς αν το επιβεβαιώνετε ή το απορρίπτετε και τι ακριβώς έχει γίνει και να µας πείτε
από τη Νέα Σµύρνη και µετά, ποια τα µέτρα που έχουν ληφθεί
και ποια µέτρα θα ληφθούν, ώστε η Αστυνοµία να µη χρησιµοποιεί παράνοµα, όπως πτυσσόµενα γκλοµπ και άλλα όπλα.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κι εµείς ευχαριστούµε.
Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο για τη δευτερολογία σας.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ (Υπουργός Προστασίας του
Πολίτη): Θα επαναλάβω πως είναι αυτονόητο ότι η Ελληνική
Αστυνοµία οφείλει πρώτη εκείνη να εφαρµόζει τη νοµιµότητα,
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γιατί είναι θεµατοφύλακας εφαρµογής αυτής της νοµιµότητας
και εφαρµόζει τη νοµιµότητα.
Επαναλαµβάνω ότι στη συγκεκριµένη περίπτωση το αίτηµα
συνδροµής προς την Ελληνική Αστυνοµία ήταν καθόλα νόµιµο,
όπως και οι εργασίες οι οποίες ήταν προς διεκπεραίωση. Συνεπώς η αστυνοµία υλοποιούσε κάτι το οποίο ήταν απολύτως νόµιµο. Συνάντησε µπροστά της παρακώλυση της κυκλοφορίας,
που ήταν προφανές ότι ήταν οργανωµένο γιατί αφορούσε την
αντίδραση στη συγκεκριµένη επενδυτική δραστηριότητα, η
οποία εκδηλώθηκε µε παράνοµο τρόπο. Τώρα, για όλο το υπόλοιπο κοµµάτι, επαναλαµβάνω ότι υπάρχει προκαταρκτική εξέταση σε εξέλιξη. Θα δούµε τα πορίσµατά της και ασφαλώς τα
πορίσµατα δεν µπορούσαν να µείνουν µυστικά. Θα δοθούν στην
δηµοσιότητα.
Ειδικά σε ό,τι αφορά αυτό που είπατε, κύριε συνάδελφε, για
τα πτυσσόµενα µεταλλικά γκλοµπ, αυτό θα το ελέγξω. Η Ελληνική Αστυνοµία δεν έχει τέτοια γκλοµπ. Τέτοια γκλοµπ έχουν
άλλες αστυνοµίες όλων των µεγάλων δυτικών χωρών. Εµείς πρέπει να έχουµε έναν πολύ περιορισµένο αριθµό από το 1999. Το
συγκεκριµένο θέµα σε ό,τι αφορά επίσης τη συγκεκριµένη περίπτωση, είναι αντικείµενο του ελέγχου που διεξάγεται από την
προκαταρκτική διερεύνηση.
Επιµένω, όµως, σε ό,τι αφορά το συνολικό. Η συνολική εικόνα
της αστυνοµίας µας είναι ότι λειτουργεί στο πλαίσιο της νοµιµότητας και είναι φιλική απέναντι στον πολίτη. Εάν έχουν υπάρξει
συγκεκριµένες εξαιρέσεις, αυτές αντιµετωπίζονται µε τον τρόπο
που πρέπει. Αυτή είναι η φιλοσοφία η οποία καθοδηγεί τη δράση
της αστυνοµίας και εδώ θα είµαστε και στο µέλλον για να διαπιστώσουµε την εφαρµογή της. Γιατί σε τελική ανάλυση αυτή η
εφαρµογή είναι δουλειά όλων όσων ασχολούµαστε µε αυτό το
θέµα και είναι δικαίωµα ελέγχου για όλους τους πολίτες και
ασφαλώς και για τους εκπροσώπους του λαού. Άρα στο µέλλον
θα έχετε τη δυνατότητα να διαπιστώσετε στην πράξη τα µέτρα
και την αποτελεσµατικότητά τους.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κι εµείς ευχαριστούµε τον κύριο Υπουργό.
Προχωρούµε στην τέταρτη µε αριθµό 5/4-10-2021 επίκαιρη
ερώτηση δεύτερου κύκλου του ΣΤ’ Αντιπροέδρου της Βουλής
και Βουλευτή Λάρισας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας
κ. Γεωργίου Λαµπρούλη προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, µε θέµα: «Να ανακληθεί η παράνοµη και εκδικητική απόλυση του συνδικαλιστή, εργαζοµένου στο κατάστηµα
της «PRAKTIKER HELLAS» στη Λάρισα».
Κύριε Λαµπρούλη, έχετε τον λόγο για την πρωτολογία σας.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ (ΣΤ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής):
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Η εταιρεία «PRAKTIKER HELLAS» προχώρησε σε παράνοµη
και εκδικητική απόλυση εργαζοµένου της στο κατάστηµα της Λάρισας. Ο συγκεκριµένος εργαζόµενος τυγχάνει να είναι και
εκλεγµένος συνδικαλιστής στο τοπικό παράρτηµα του επιχειρησιακού σωµατείου των εργαζοµένων στην «PRAKTIKER» και αντιπρόσωπος στη γενική συνέλευση του Εργατικού Κέντρου
Νοµού Λάρισας.
Η ενέργεια αυτή έρχεται ως συνέχεια της επίθεσης που έχει
εξαπολύσει η επιχείρηση το προηγούµενο διάστηµα µε τις αλλαγές στις ατοµικές συµβάσεις εργασίας των εργαζοµένων της και
βέβαια στη συγκεκριµένη περίπτωση προχώρησε καταχρηστικά
και µονοµερώς χωρίς τη συγκατάθεση του εργαζόµενου σε τροποποίηση της σύµβασής του και σε αλλαγή της ειδικότητάς του,
από πωλητής και χειριστής κλαρκ που ήταν, σε πωλητή.
Στην πράξη, δηλαδή, και πέρα από την αλλαγή της ειδικότητας, ο εργαζόµενος δεν θα εντάσσεται πλέον στο καθεστώς των
βαρέων και ανθυγιεινών που ήταν από την αρχή της εργασιακής
του σχέσης όταν σύναψε τη σύµβαση µε την εταιρεία, µε άµεση
συνέπεια φυσικά και στα ασφαλιστικά του δικαιώµατα. Επειδή ο
εργαζόµενος αντέδρασε και αρνήθηκε, ως όφειλε κατά τη γνώµη
µας, στην επίθεση αυτή, η επιχείρηση προχώρησε στην απόλυσή
του.
Η εργοδοσία του «PRAKTIKER» µε την ενέργεια αυτή επιδιώκει
να επιβάλει κλίµα τροµοκρατίας στους χώρους δουλειάς, για να
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προχωρήσει φυσικά ανεµπόδιστα στα σχέδιά της για το κτύπηµα
των δικαιωµάτων των εργαζοµένων στην επιχείρηση. Ακολουθεί
φυσικά τη γνωστή µέθοδο των εργοδοτών που κλιµακώνουν ή
όταν κλιµακώνουν την επίθεσή τους, προσπαθούν να κτυπούν
τους συνδικαλιστές για να µη σηκώνουν κεφάλι οι άλλοι εργαζόµενοι.
Συνεπώς το ερώτηµα προς τον Υπουργό είναι τι µέτρα θα
λάβει το Υπουργείο, ώστε άµεσα να ανακληθεί η παράνοµη και
εκδικητική απόλυση του εργαζόµενου, αλλά και για να σταµατήσει κάθε προσπάθεια τροµοκράτησης των εργαζοµένων και η
ποινικοποίηση της συνδικαλιστικής δράσης.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ευχαριστούµε τον κ.
Λαµπρούλη.
Στην ερώτηση θα απαντήσει ο Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κ. Παναγιώτης Τσακλόγλου.
Κύριε Τσακλόγλου, έχετε τον λόγο.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΑΚΛΟΓΛΟΥ (Υφυπουργός Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Ορισµένα σηµεία, κύριε Λαµπρούλη, δεν τα άκουσα αρκετά
καλά λόγω της µάσκας. Το ερώτηµά σας είναι πραγµατικά επίκαιρο. Αναφέρεται σε γεγονότα µόλις της προηγούµενης εβδοµάδας και, όπως µας ενηµέρωσε το Σώµα Επιθεώρησης
Εργασίας της Λάρισας, έχει ήδη ξεκινήσει τη διαδικασία ελέγχου,
ζητώντας έγγραφες εξηγήσεις από την επιχείρηση και παράλληλα έχει προβεί σε όλες τις ενέργειες που προβλέπει η νοµοθεσία για περιπτώσεις όπως αυτή στην οποία αναφέρεστε.
Πιο συγκεκριµένα, χρονολογικά, τα γεγονότα έχουν ως εξής:
Στις 26 Αυγούστου το Σωµατείο Εργαζοµένων της «PRAKTIKER
HELLAS» κατέθεσε καταγγελία στο ΣΕΠΕ σύµφωνα µε την οποία
η επιχείρηση προχώρησε µονοµερώς σε τροποποίηση ατοµικών
συµβάσεων σε εργαζόµενους µε διπλή ειδικότητα. Τέσσερις
µέρες αργότερα, στις 30 Αυγούστου, ακολούθησε έλεγχος του
ΣΕΠΕ στο υποκατάστηµα της Λάρισας. Από τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι η επιχείρηση προέβη την 1η Ιουλίου στην τροποποίηση
των ατοµικών συµβάσεων εργασίας σε ένδεκα εργαζόµενους ως
προς την ειδικότητα. Ένας από αυτούς τους εργαζόµενους
στους οποίους έγινε η αλλαγή της διπλής ειδικότητας, ήταν και
ο εργαζόµενος που έχει τη συνδικαλιστική ιδιότητα.
Αντίθετα µε τον συγκεκριµένο εργαζόµενο, οι υπόλοιποι εργαζόµενοι αποδέχθηκαν την τροποποίηση των συµβάσεών τους.
Στις 30 Αυγούστου ο συγκεκριµένος εργαζόµενος προσέφυγε
στο ΣΕΠΕ Λάρισας και υπέβαλε αίτηση για διενέργεια εργατικής
διαφοράς µε την επιχείρηση. Στις 2 Σεπτεµβρίου η επιχείρηση
έδωσε στο ΣΕΠΕ Λάρισας τα πλήρη στοιχεία των ατοµικών συµβάσεων εργασίας, καθώς και τις τροποποιητικές συµβάσεις και
στις 8 Σεπτεµβρίου η επιχείρηση υπέβαλε έγγραφο υπόµνηµα
στο ΣΕΠΕ στο οποίο υποστηρίζει ότι οι αλλαγές των συµβάσεων
εργασίας πραγµατοποιήθηκαν στο πλαίσιο οργανωτικών αλλαγών που διενεργήθηκαν στα καταστήµατά της.
Στις 23 Σεπτεµβρίου, κατά τη συζήτηση της υπόθεσης στην
Επιθεώρηση Εργασίας, ο εργαζόµενος χαρακτήρισε άδικη τη µονοµερή απόφαση της εργοδοτικής πλευράς, καθόσον πλέον η
επιχείρηση απασχολούσε µόνο δύο χειριστές µε διπλή ειδικότητα
και επρόκειτο να προσλάβει και άλλον έναν σύµφωνα µε την αγγελία την οποία προσκόµισε στη διαδικασία, ενώ, όπως ανέφερε
ο εργαζόµενος, την ίδια θέση θα µπορούσε να την καλύψει ο
ίδιος.
Από την πλευρά της η επιχείρηση, µέσω του δικηγόρου της,
δήλωσε ότι ο εργαζόµενος από την έναρξη της εργασιακής τους
σχέσης εκτελούσε κυρίως καθήκοντα πωλητή, ενώ την ειδικότητα του βοηθού χειριστή κλαρκ αρχικά και στη συνέχεια χειριστή κλαρκ προστέθηκε προκειµένου να µπορεί να χρησιµοποιεί
το κλαρκ στις ελάχιστες φορές που αυτό είχε απαιτηθεί. Από την
1-7-2021 η επιχείρηση καθιέρωσε νέο σύστηµα µπόνους, σύµφωνα µε το οποίο για τις λειτουργικές ανάγκες της επιχείρησης
δεν απαιτούνταν πλέον διπλές ειδικότητες. Ήταν απόφαση της
επιχείρησης στο πλαίσιο του διευθυντικού δικαιώµατός της να
απασχολήσει τον εργαζόµενο µόνο µε την ειδικότητα του πωλητή
κι έτσι να υπαχθεί στο µπόνους των πωλητών.
Κύριε Λαµπρούλη, από το ΣΕΠΕ συντάχθηκε στις 20 Σεπτεµβρίου δελτίο εργατικής διαφοράς, στο οποίο διαπιστώθηκε αι-
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τιολογηµένα η άποψη ότι η µεταβολή της ειδικότητας του εργαζοµένου από πωλητή-χειριστή κλαρκ σε πωλητή µε ό,τι αυτό συνεπάγεται ως προς την ασφαλιστική του κάλυψη –αυτό το
τονίσατε κι εσείς, δεν έχει συνέπειες για τα µισθολογικά του,
είναι για τα βαρέα και ανθυγιεινά µόνο- και τα καθήκοντά του
αποτελεί µονοµερή βλαπτική µεταβολή των όρων εργασίας του.
Μάλιστα, το ΣΕΠΕ λαµβάνοντας υπ’ όψιν το γεγονός ότι η επιχείρηση επιθυµούσε να προβεί στην πρόσληψη χειριστή κλαρκ
διατύπωσε σύσταση προς την επιχείρηση να επανεξετάσει το
ανωτέρω ζήτηµα µε σκοπό να επαναφέρει τον εργαζόµενο στο
προηγούµενο καθεστώς, όπως προβλεπόταν από την ατοµική
σύµβαση εργασίας του, απασχολώντας τον µε την ειδικότητα του
πωλητή-χειριστή κλαρκ.
Σε διαφορετική περίπτωση, συνέστησε την προσφυγή στα πολιτικά δικαστήρια ως αρµόδια να κρίνουν επί των ανωτέρω νοµικών διαφορών.
Την 1η Οκτωβρίου -µόλις την περασµένη Παρασκευή δηλαδήο εργαζόµενος προσήλθε στο ΣΕΠΕ της Λάρισας δηλώνοντας
ότι η επιχείρηση τον απέλυσε. Την ίδια µέρα η Επιθεώρηση Εργασίας ζήτησε από την εταιρεία έγγραφες εξηγήσεις για την
απόλυση. Μέχρι σήµερα η επιχείρηση δεν έχει αποστείλει εγγράφως την εξήγηση για την απόλυση και το ΣΕΠΕ αναµένει αυτό
να γίνει τις επόµενες ηµέρες.
Αυτά είναι τα πραγµατικά περιστατικά πάνω στη συγκεκριµένη
υπόθεση.
Επειδή κάνετε αναφορά για τη συνδικαλιστική ιδιότητα του εργαζοµένου, θα ήθελα να επισηµάνω στο σηµείο αυτό, ότι ο νόµος
προβλέπει ρητά ότι είναι άκυρη η καταγγελία της σχέσης εργασίας για νόµιµη συνδικαλιστική δράση. Επίσης, η νοµοθεσία µας
έχει µια σειρά από συγκεκριµένες διατάξεις για την προστασία
των εργαζοµένων κατά τη συνδικαλιστική τους δράση και για την
άσκηση των συνδικαλιστικών τους ελευθεριών και δικαιωµάτων
τους.
Επειδή έχω πάρει αρκετό χρόνο, για τις ενέργειες στις οποίες
θα προβεί το ΣΕΠΕ εν αναµονή των εξηγήσεων που ζήτησε από
την επιχείρηση, θα αναφερθώ στη δευτερολογία µου.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Και εµείς ευχαριστούµε, κύριε Υπουργέ.
Κύριε Λαµπρούλη, έχετε τον λόγο για τη δευτερολογία σας.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ (ΣΤ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής):
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Ο Υπουργός στην πρωτολογία του αναφέρθηκε στο ιστορικό.
Είναι γνωστό, αλλά δεν έχουµε κάποια αντίρρηση στο να αποτυπωθεί ακόµη µία φορά ή να ακουστεί. Όµως, τα ερωτήµατα που
αναφέρονται στην ερώτηση παραµένουν και πιστεύω στη δευτερολογία του ο Υπουργός να τοποθετηθεί.
Τώρα, για τον συγκεκριµένο εργαζόµενο, που είναι ο γραµµατέας του τοπικού παραρτήµατος του επιχειρησιακού σωµατείου
στη Λάρισα της επιχείρησης «PRAKTIKER», όπως λένε και οι ίδιοι
οι εργαζόµενοι, οι συνάδελφοί του, βρέθηκε στο στόχαστρο της
εργοδοσίας του «PRAKTIKER» επειδή αρνήθηκε ακριβώς την
βλαπτική µεταβολή της σύµβασής του. Μάλιστα, ο εργαζόµενος
αν και δικαιώθηκε -αναφέρεται και το ιστορικό- από την Επιθεώρηση Εργασίας για το ζήτηµα της µονοµερούς βλαπτικής µεταβολής της σύµβασης, ωστόσο τιµωρήθηκε από την εργοδοσία
µε απόλυση.
Απάντηση οι εργαζόµενοι απέναντι σε αυτή την απαράδεκτη
και αυθαίρετη ενέργεια της επιχείρησης έδωσαν και θα δώσουν
και το επόµενο διάστηµα. Δεν έσκυψαν το κεφάλι, σήκωσαν το
ανάστηµά τους τόσο στο τοπικό κατάστηµα της επιχείρησης, όσο
και πανελλαδικά και µε κινητοποιήσεις, απεργία, στάσεις εργασίας, απαιτώντας την επαναπρόσληψη του συγκεκριµένου εργαζόµενου. Μάλιστα, προχθές, στο πλαίσιο µιας νέας κινητοποίησης, αντιπροσωπεία των εργαζοµένων εδώ στην Αθήνα συναντήθηκε µε εκπρόσωπο του Υπουργείου, ο οποίος αρκέστηκε
στο να παραπέµψει τους εργαζόµενους στα δικαστήρια.
Κατά τη γνώµη µας, αυτό αποτελεί απέναντι σε αυτή την κατάσταση που έχει διαµορφωθεί όχι µόνο στον συγκεκριµένο εργαζόµενο, αλλά και σε άλλους εργαζόµενους -θα αναφερθώ σε
δύο, τρία παραδείγµατα παρακάτω- κοροϊδία και εµπαιγµό.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Εδώ γίνεται φανερό πως η συγκεκριµένη απόλυση στα «PRAKTIKER» εντάσσεται στο κάδρο των εκδικητικών απολύσεων που
γίνονται το τελευταίο διάστηµα σε όλη τη χώρα, όπως για παράδειγµα η απόλυση εργαζοµένου στα «JUMBO», ο οποίος πετάχτηκε στην ανεργία για να απαλλαγεί η εργοδοσία από τη δράση
του και γιατί αντιστάθηκε στην εργασιακή γαλέρα του επιχείρησης «JUMBO» ή της ξενοδοχοϋπαλλήλου στα Χανιά ή του Προέδρου του Συνδικάτου Μεταλλείων Βορείου Ελλάδος.
Η απόλυση του εργαζόµενου από την αλυσίδα των «PRAKTIKER» είναι εκδικητική και στόχο έχει την τροµοκράτηση των
άλλων εργαζοµένων και την επιβολή, στην ουσία, σιγής ιχθύος
ειδικά σε εργαζόµενους- συνδικαλιστές, πρωτοπόρους στον
αγώνα και τις διεκδικήσεις των εργαζοµένων ενάντια στα εξαντλητικά ωράρια, τα διευρυµένα και σπαστά ωράρια, τη δουλειά
τις Κυριακές, τους µισθούς πείνας που δεν καλύπτουν βασικές
ανάγκες των εργαζοµένων και που έχουν σµπαραλιάσει τις ζωές
των εργαζοµένων.
Αυτή η πρακτική και τακτική των εργοδοτών, πατάει πάνω στους
δεκάδες αντεργατικούς νόµους και στις ρυθµίσεις σε βάρος και
της οργανωµένης συλλογικής δράσης, που ψήφισαν διαχρονικά
όλες οι κυβερνήσεις, µε αποκορύφωµα το έκτρωµα που ψήφισε η
Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας, τον νόµο Χατζηδάκη, δίνοντας
το σινιάλο «αέρα στα πανιά αλλά και ασυλία στην εργοδοσία, για
να χτυπηθούν τα σωµατεία, τα συνδικάτα», προκειµένου να µην
υπάρξει κανένα εµπόδιο στον εργασιακό µεσαίωνα που θέλουν ή
που θέλετε να επιβληθεί. Και αυτό γιατί η αντεργατική επίθεση Κυβέρνησης, εργοδοσίας ενάντια στα συλλογικά, συνολικά δικαιωµάτων των εργαζοµένων πάει χέρι-χέρι µε τις συνδικαλιστικές
διώξεις και µε την προσπάθεια απόλυτης υποταγής στις ορέξεις
και απαιτήσεις της εργοδοσίας. Γι’ αυτό θέλετε -κυβερνήσεις και
εργοδοσία- τους εργαζόµενους, την εργατική τάξη ανοργάνωτη,
γι’ αυτό και επιδιώκετε να τελειώσετε µε το συνδικαλιστικό κίνηµα,
το οποίο θέλετε, φυσικά, να φιµώσετε.
Και εδώ πείτε µας -ρητορικό είναι το ερώτηµα- αλήθεια, πόσο
ελεύθερος είναι, τελικά, ένας εργαζόµενος να διαπραγµατευθεί
µε τα αφεντικά για τη σύµβαση του;
Εµείς καλούµε τους εργαζόµενους, που ήδη έχουν βγάλει τα
συµπεράσµατά τους, να συνεχίσουν τον αγώνα τους για την ανάκληση της απόλυσης του συναδέλφου τους στα «PRAKTIKER»,
γιατί κανένας εργοδότης και καµµία κυβέρνηση ή νόµος δεν µπορεί να ξεπεράσει σε ισχύ τη δύναµη που έχουν οι ίδιοι οι εργαζόµενοι όταν διεκδικούν το δίκιο τους.
Και επιτρέψτε µου, κύριε Πρόεδρε -και κλείνω µε αυτό- να πω
το εξής: Είναι βαθιά γελασµένοι και η Κυβέρνηση και η εργοδοσία και οι εργοδότες, αν νοµίζουν πως έτσι απλά ψηφίζοντας νόµους θα ξεµπερδεύουν και µε τους αγώνες των εργαζοµένων. Η
ιστορία είναι γεµάτη από νόµους που η µαζική και οργανωµένη
ταξική πάλη τους έστειλε στον κάλαθο των αχρήστων.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κύριε Υπουργέ, έχετε
τον λόγο για τη δική σας δευτερολογία.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΑΚΛΟΓΛΟΥ (Υφυπουργός Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Αξιότιµε, κύριε Λαµπρούλη, είπα και προηγουµένως ότι ο
νόµος προβλέπει κάποιες συγκεκριµένες διαδικασίες. Βρισκόµαστε σε διαδικασία εν εξελίξει. Αυτό το διευκρίνισα από την αρχή
της τοποθέτησής µου. Και ειδικά για τη συνδικαλιστική δράση,
όπως ανέφερα, η νοµοθεσία µας ρητά προβλέπει την προστασία
της.
Τώρα, στα συγκεκριµένα γεγονότα.
Στο θέµα της ανάκλησης της απόλυσης που θέτετε µε την
ερώτησή σας, αναµένοντας τις έγγραφες εξηγήσεις της επιχείρησης η Επιθεώρηση Εργασιακών Σχέσεων Λάρισας παρακολουθεί στενά το ζήτηµα, καθώς και όλα τα ζητήµατα εργασιακών
σχέσεων και εφαρµογής των διατάξεων της εργατικής νοµοθεσίας στην ανωτέρω επιχείρηση, προβαίνοντας σε κάθε απαραίτητη νόµιµη ενέργεια και διαδικασία.
Όπως ανέφερα και στην πρωτολογία µου, το ΣΕΠΕ έχει ζητήσει -όπως ο νόµος επιτάσσει- την έγγραφη εξήγηση της επιχείρησης για την απόλυση. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας
του ελέγχου και σε περίπτωση που δεν ευδοκιµήσει η παρέµ-
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βαση του Τµήµατος Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Λάρισας
για την επίλυση των ανωτέρω ζητηµάτων, θα υποβληθεί από το
ΣΕΠΕ στην Εισαγγελία Πληµµελειοδικών Λάρισας µηνυτήρια
αναφορά, διαβιβάζοντας όλα τα σχετικά στοιχεία του φακέλου
της υπόθεσης για την αναζήτηση τυχόν ποινικών ευθυνών, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν.1264/1982. Αυτή είναι
η διαδικασία η οποία προβλέπεται και σε αυτή αναφερόµουν
προηγουµένως. Πιστεύω ότι όλοι µας έχουµε εµπιστοσύνη στην
κρίση της ελληνικής δικαιοσύνης.
Και για να αναφερθώ σε ένα από τα παραδείγµατα που γνωρίζω από τα τρία που αναφέρατε, στην ξενοδοχοϋπάλληλο από
τα Χανιά η προσφυγή στη δικαιοσύνη προσωρινά δικαίωσε τη
συγκεκριµένη εργαζόµενη. Οπότε, ας έχουµε εµπιστοσύνη στη
δικαιοσύνη, ας ακολουθήσουµε τις διαδικασίες και νοµίζω ότι θα
έχουµε τα άριστα αποτελέσµατα.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ευχαριστώ τον κύριο
Υπουργό.
Προχωράµε στην όγδοη µε αριθµό 34/4-10-2021 επίκαιρη ερώτηση δεύτερου κύκλου του Βουλευτή Ηρακλείου του Κινήµατος
Αλλαγής κ. Βασίλειου Κεγκέρογλου προς τον Υπουργό Υποδοµών και Μεταφορών µε θέµα: «Μέτρα και διαδικασίες στήριξης
των πληγέντων από τον καταστροφικό σεισµό».
Κύριε Κεγκέρογλου, έχετε τον λόγο για την πρωτολογία σας.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, όπως γνωρίζετε πολύ καλά και ο ίδιος λόγω
της επίσκεψης σας στην ευρύτερη περιοχή, τρεις και πλέον
δήµοι έχουν πληγεί από τον καταστροφικό σεισµό της 27ης Σεπτεµβρίου, αλλά και η ευρύτερη περιοχή του Αρκαλοχωρίου από
τους σεισµούς που είχαν γίνει τον Ιούλιο. Και το λέω αυτό γιατί
οι δηλώσεις του Ιουλίου θα πρέπει να περιέχονται στις πρόνοιες
για τη στήριξη των ανθρώπων που υπέστησαν ζηµιές.
Αυτό που έχουµε, ουσιαστικά, συµφωνήσει πολιτεία, πολίτες
και τοπικοί φορείς, είναι ότι πρέπει να δοθεί προτεραιότητα,
ασφαλώς, στην στήριξη των ανθρώπων, για να εξασφαλίσουµε
µία αξιοπρεπή διαβίωση για το χειµώνα και µέχρι να αποκατασταθούν τα σπίτια τους, βεβαίως, να υπάρξει µια οργανωµένη
ανασυγκρότηση της περιοχής.
Σε σχέση µε τις αρµοδιότητες τις δικές σας -µιας και έχουµε
σήµερα ερωτήσεις και µε τους άλλους συναδέλφους σας Υπουργούς για τα θέµατα αρµοδιότητάς τους- θα ήθελα να µου πείτε
σε ποιο στάδιο είναι οι έλεγχοι και πόσα κτήρια έχουν ελεγχθεί
από το σύνολο των δηλώσεων που έχουν γίνει.
Πρέπει να ξέρουµε το σύνολο των δηλώσεων, τα κτήρια που
έχουν ελεγχθεί, ποιο είναι το αποτέλεσµα του πρώτου ελέγχου
και, κυρίως, να δούµε πότε θα ξεκινήσει ο δεύτερος έλεγχος και
πότε θα ολοκληρωθεί προκειµένου να έχουµε στο µυαλό µας ένα
χρονοδιάγραµµα για το πώς µπορεί να προχωρήσει η διαδικασία
αποκατάστασης. Το σηµαντικό θέµα που έχει να κάνει µε την
προσωρινή στέγαση αφορά τους οικισµούς. Έχουν φτάσει, βεβαίως, στο Ηράκλειο οι τριάντα τρεις πρώτοι. Δεν ξέρω εάν ο συνολικός προγραµµατισµός προµήθειας οικίσκων καλύπτει τις
ανάγκες που έχουν διαπιστωθεί στους δύο, κυρίως, δήµους. Να
το ξέρουµε αυτό και, βεβαίως, να µας ενηµερώσετε.
Και να µας πείτε για το θέµα των σχολικών αιθουσών. Δεν γίνεται να έχουµε ακαταλληλότητα των 2/3 των σχολείων που οι
ανάγκες είναι τουλάχιστον για ογδόντα αίθουσες και µέχρι σήµερα να συζητάµε για είκοσι αίθουσες, άντε για σαράντα. Θα
πρέπει άµεσα να διαπιστώσουµε τις πραγµατικές ανάγκες. Οι
πραγµατικές ανάγκες είναι από ογδόντα έως εκατό αίθουσες.
Και, βεβαίως, υπάρχει ανάγκη και για ορισµένες υπηρεσίες.
Συµπληρώνω, γιατί η διαδικασία είναι δυναµική κύριε Υπουργέ,
ότι η ΚΥΑ η οποία εκδόθηκε στις 6 Οκτωβρίου προκειµένου να
µπορούν οι πληγέντες να µπουν στην πλατφόρµα «arogi.gov.gr»
και να πάρουν την προκαταβολή της ενίσχυσης, δυστυχώς, ενδεικτικά σας αναφέρω τι δεν περιλαµβάνει: Κανένα χωριό της
Δηµοτικής Ενότητας Καστελλίου, τα µισά σχεδόν χωριά της Δηµοτικής Ενότητας Αρκαλοχωρίου, πάρα πολλά χωριά του Δήµου
Αστερουσίων Αρχανών, και των γειτονικών δήµων. Είναι ένα ζητούµενο άµεσα να τροποποιηθεί και να συµπληρωθεί µε βάση τα
στοιχεία τα οποία έχετε εξάλλου στη διάθεσή σας.
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Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Και εµείς ευχαριστούµε τον κ. Κεγκέρογλου.
Στην επίκαιρη ερώτηση θα απαντήσει ο Υφυπουργός Υποδοµών και Μεταφορών κ. Γεώργιος Καραγιάννης.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ (Υφυπουργός Υποδοµών και Μεταφορών): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Αξιότιµε κύριε Βουλευτά, πραγµατικά, χαίροµαι που επανέρχεστε τόσο σύντοµα σε µια νέα σας ερώτηση, γιατί άλλωστε την
προηγούµενη εβδοµάδα, την προηγούµενη Παρασκευή ήµασταν
εδώ πέρα και απαντούσαµε για όλα τα ζητήµατα και όλες τις
ενέργειες που έχει κάνει το Υπουργείο Υποδοµών προς αποκατάσταση των πληγέντων αυτού του σεισµού που συνέβη στην
Κρήτη.
Και πιστέψτε µε, σας καταλαβαίνω. Και για µας είναι προτεραιότητα να ολοκληρωθούν οι έλεγχοι στα κτήρια. Και είµαστε
µέσα σε αυτό το δυσχερές περιβάλλον που υπάρχει στην περιοχή σας -αντιλαµβάνοµαι και το ενδιαφέρον σας- να σας πούµε
καινούργια πράγµατα. Γιατί, πραγµατικά, όπως πολύ σωστά είπατε, είναι µια δυναµική διαδικασία, αλλά εµείς είµαστε εκεί.
Σας είπα την προηγούµενη Παρασκευή ότι στο πεδίο ήταν
εκατό µηχανικοί και οι έλεγχοι προχωρούσαν µε γρήγορους και
ταχείς ρυθµούς. Σήµερα είναι εκατόν είκοσι µηχανικοί και οι
έλεγχοι που διενεργούνται ηµερησίως είναι παραπάνω από χίλιοι. Ο πρωτοβάθµιος έλεγχος θα συνεχιστεί έως ότου ελεγχθεί
το σύνολο των πληγέντων κτηρίων που αποστέλλουν καθηµερινά
οι δήµοι. Όπως πολύ καλά γνωρίζετε γιατί έχουµε και τηλεφωνικές επικοινωνίες µαζί, είµαστε σε συνεχή συνεννόηση µε τους
δήµους, ενώ από σήµερα επιτρέψτε µου να σας πω, κύριε Κεγκέρογλου, ξεκινούν οι δευτεροβάθµιοι έλεγχοι.
Έτσι επικαιροποιώντας τα στοιχεία της πληροφορίας που σας
έδωσα πριν µια βδοµάδα, σας ενηµερώνω ότι µέχρι και χθες το
απόγευµα είχαν διενεργηθεί αυτοψίες σε εννέα χιλιάδες τριακόσια είκοσι επτά κτήρια, εκ των οποίων τέσσερις χιλιάδες εκατόν
είκοσι δύο ήταν κατοικήσιµα και πέντε χιλιάδες διακόσια πέντε
µη κατοικήσιµα. Και θέλω -όπως σωστά προείπατε- να λάβετε υπ’
όψιν σας ότι είχαµε και τον σεισµό του Ιουλίου στην περιοχή.
Οπότε να γνωρίζετε ότι αυτή τη στιγµή διενεργούνται εκ νέου
αυτοψίες στα κτήρια που είχαν χαρακτηριστεί τότε κατοικήσιµα,
προκειµένου να διαπιστωθεί αν έχουν πάθει βλάβες από τον σεισµό που συνέβη στις 27 Σεπτέµβρη.
Γνωρίζετε πολύ καλά ότι σε κάθε πρόβληµα που ενδεχοµένως
προκύπτει, προσπαθούµε να δώσουµε λύση. Για το ζήτηµα της
άµεσης κατεδάφισης των επικίνδυνων κτηρίων που εµποδίζουν
την ασφαλή διέλευση των κατοίκων της περιοχής, θα σας καταθέσω στα Πρακτικά το έγγραφο της αρµόδιας υπηρεσίας του
Υπουργείου µας προς τον Δήµο Μινώα µε το οποίο ζητούµε να
υποδείξει στον συντονιστή της ΔΑΕΦΚ στην Κρήτη ποια είναι τα
επικίνδυνα κτήρια, ώστε άµεσα να κινηθεί η υπηρεσία και να βγει
άµεσα το πρωτόκολλο αυτοψίας επικινδύνως ετοιµόρροπων κτηρίων ώστε ο δήµος να προβεί στις κατεδαφίσεις µέσω της χρηµατοδότησης που έχει λάβει από το Υπουργείο Εσωτερικών.
Όπως σωστά προείπατε και εσείς η ΔΑΕΦΚ την προηγούµενη
Παρασκευή συνέταξε την ΚΥΑ για την οριοθέτηση των πληγεισών περιοχών και για τους δύο σεισµούς, κάτι που είναι σηµαντικό για τη χορήγηση στεγαστικής συνδροµής στους ιδιοκτήτες
των κτηρίων. Θέλω όµως να σας ενηµερώσω πως σήµερα έχει
υπογραφεί από όλα τα συναρµόδια Υπουργεία και δηµοσιεύτηκε
σε ΦΕΚ και σύντοµα θα ακολουθήσει και η συµπληρωµατική ΚΥΑ
η οριοθέτηση που θα αφορά και σε άλλες τοπικές ενότητες και
κοινότητες δήµων που έχουν πληγεί και είναι σε εξέλιξη οι δήµοι.
Παράλληλα συντάσσεται η υπουργική απόφαση για τον καθορισµό των προθεσµιών και τη διαδικασία χορήγησης στεγαστικής
συνδροµής, καθώς και η ΚΥΑ για τη χορήγηση επιδότησης ενοικίου συγκατοίκησης που αφορούν στην κάλυψη των δαπανών
της προσωρινής στέγασης των ιδιοκτητών, ενοικιαστών µόνιµων
κατοικιών που θα χαρακτηριστούν ως µη κατοικήσιµες.
Κύριε Κεγκέρογλου, αξιότιµε κύριε Βουλευτά, την Τετάρτη κατέβηκαν οι πρώτοι τριάντα τέσσερις οικίσκοι και βρίσκονται αυτή
τη στιγµή στο Ηράκλειο. Παράλληλα χθες στο Υπουργείο Υποδοµών και Μεταφορών διεξήχθη ο διαγωνισµός για µια προµή-
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θεια ενενήντα νέων οικίσκων οι οποίοι θα πάνε όλοι στην Κρήτη,
στο Ηράκλειο, για να αντιµετωπιστούν οι στεγαστικές ανάγκες.
Αξίζει όµως να αναφέρουµε -και θα ήθελα σε αυτό να είµαστε
όλοι απόλυτα ειλικρινείς- ότι οι δήµοι οφείλουν να προβούν στις
απαραίτητες ενέργειες ώστε να διαµορφωθούν κατάλληλα οι
χώροι, να υπάρχουν τα δίκτυα ΟΚΩ και να καταστεί λειτουργική
η τοποθέτηση αυτών των οικίσκων.
Κύριε Κεγκέρογλου, γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι η Κυβέρνησή µας όλο αυτό το διάστηµα είναι εκεί δίπλα στους κατοίκους. Ο κ. Στυλιανίδης τις προηγούµενες µέρες ήταν εκεί. Ο κ.
Τριαντόπουλος βρίσκεται σήµερα εκεί. Είµαστε δίπλα για να αντιµετωπίσουµε ό,τι ζητήµατα υπάρχουν. Ήδη η πλατφόρµα
«arogi.gov.gr» έχει ανοίξει. Και όπως βλέπετε η αξιοπιστία της
Κυβερνήσεώς µας για όσα εξαγγείλαµε και άµεσα υλοποιούµε
είναι απτή. Προχωράµε µε πράξεις και είµαστε δίπλα στους πολίτες της Κρήτης και του Ηρακλείου.
Σε ό,τι αφορά τα ζητήµατα των σχολικών αιθουσών θα σας
απαντήσω στην δευτερολογία µου.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ευχαριστούµε τον
κύριο Υπουργό.
Τον λόγο έχει ο κ. Κεγκέρογλου για τη δευτερολογία του.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Η ερώτηση όπως αποδείχθηκε και από την απάντηση έχει αντικείµενο και πρέπει να είµαι ξεκάθαρος. Ο κοινοβουλευτικός
έλεγχος είναι το µέσο προκειµένου να ερωτάται, βεβαίως, η Κυβέρνηση και να την ελέγχουµε, αλλά κυρίως να πληροφορείται
πράγµατα για τα οποία πρέπει να δώσει περισσότερη σηµασία ή
να τροποποιήσει αποφάσεις και να βελτιώσει την δραστηριότητά
της και τον σχεδιασµό της.
Εδώ, λοιπόν, αυτό το οποίο σας επισηµαίνω κατ’ αρχάς µε
τους ελέγχους, αφορά το πλαίσιο ολοκλήρωσης των δευτεροβάθµιων ελέγχων. Είναι θετικό που µου απαντήσατε. Πραγµατικά
αυτόν τον πολύ µεγάλο αριθµό και εγώ δεν το περίµενα να είναι
τόσο µεγάλος ο αριθµός των σπιτιών που έχουν δηλωθεί και
ελεγχθεί και κυρίως αυτών που έχουν βγει µη κατοικήσιµα. Το
νούµερο 5205 είναι, πραγµατικά, πάρα πολύ µεγάλο. Δεν ξέρω
που θα φτάσει µέχρι το τέλος, αλλά πιστεύω ότι αυτό και µόνο
το νούµερο δείχνει το µέγεθος της καταστροφής.
Ο δευτεροβάθµιος, λοιπόν, έλεγχος που ξεκινάει σήµερα όπως είπατε- πρέπει να έχει έναν συγκεκριµένο χρονικό ορίζοντα. Να τον θέσετε µε βάση το δυναµικό που έχετε στην
διάθεσή σας, να µη µείνει στη µέση. Αυτό είναι το ένα που θέλω.
Το δεύτερο: Δεν είναι δυνατόν ο δήµος να υποδείξει τα ετοιµόρροπα. Ο δήµος δεν µπορούσε να συγκροτήσει την επιτροπή
και την συγκρότησε η αποκεντρωµένη διοίκηση λόγω έλλειψης
µηχανικών. Νοµίζω ότι οι καταλληλότεροι για να υποδείξουν τα
ετοιµόρροπα είναι οι ίδιες οι δικές σας υπηρεσίες που είναι από
την πρώτη στιγµή εκεί. Είχαν πάει, λιγότερος αριθµός βέβαια,
και ήταν παρόντες λόγω και των σεισµών που είχαν προηγηθεί.
Εποµένως µε περισσότερη αξιοπιστία θα µπορούν οι δικές σας
υπηρεσίες να εντοπίσουν τα ετοιµόρροπα. Προέχει -θα σας το
πω εδώ συγκεκριµένα- η καθαίρεση των ετοιµόρροπων δύο τριώροφων που είναι στον κεντρικό δρόµο του Αρκαλοχωρίου, προκειµένου να µπορεί να λειτουργήσει η αγορά.
Αυτή τη στιγµή ο δρόµος είναι κλειστός τόσες µέρες, γιατί δεν
έχουν καθαιρεθεί δύο επικίνδυνα τριώροφα. Πρέπει αυτό να γίνει
κατά προτεραιότητα.
Υπάρχει η επιτροπή του δήµου. Πιστεύω ότι προχώρησε, αλλά
και οι υπηρεσίες σας ό,τι έχουν εντοπίσει θα πρέπει να το καταθέσουν και προς τον δήµο, γιατί είναι αρµόδιος ο δήµος εξάλλου,
προκειµένου να προχωρήσει την ανάθεση για την καθαίρεση.
Τώρα σε σχέση µε τους οικίσκους, θεωρώ, κύριε Υπουργέ, ότι
πρέπει να προγραµµατίσετε δεύτερη προµήθεια. Είναι πάρα
πολύ δύσκολο να καλυφθούν οι ανάγκες. Το πέντε χιλιάδες διακόσια πέντε µε το εκατόν είκοσι δεν συνάδει. Δείτε το και µόνο
από αυτή την πλευρά.
Οι ανάγκες, σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις των ανθρώπων εκεί
που γνωρίζουν -όχι τις υπερεκτιµήσεις, γιατί υπάρχουν και τέτοιες- ξεπερνούν τους διακόσιους οικίσκους. Δείτε το άµεσα:
Άλλη µια προµήθεια των ενενήντα οικίσκων, γιατί υποθέτω ότι το

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

ενενήντα είναι για να είναι πιο σύντοµη διαδικασία. Γι’ αυτό είναι
το όριο το ενενήντα.
Η διαπίστωση νέων αναγκών τώρα δεν ενέχει τον κίνδυνο να
χαρακτηριστεί κατάτµηση προµήθειας, διότι τώρα διαπιστώνονται οι ανάγκες, εκ των υστέρων. Άρα, είστε απόλυτα καλυµµένοι
να προχωρήσετε τώρα δεύτερο διαγωνισµό των ενενήντα, γιατί
τώρα διαπιστώνονται οι επιπλέον ανάγκες. Άρα, δεν έγινε κατάτµηση γιατί δεν το γνωρίζαµε πριν. Μετά τον έλεγχο των σπιτιών
προκύπτει. Είναι νοµίζω εµφανές.
Για τις σχολικές αίθουσες δεν ξέρω τι θα µου απαντήσετε. Δεν
θέλουν ούτε βάσεις ούτε υποδοµές, παρά µόνο αυτές που θα
είναι για κοινόχρηστους χώρους και τουαλέτες. Είναι ευκολότερη διαδικασία Οι αίθουσες οι άλλες είναι πάρα πολύ ευκολότερο. Έχουµε και σταθερή βάση για να τοποθετηθούν. Όµως,
έχει µικρό αριθµό προγραµµατίσει το Υπουργείο, παρά πολύ
µικρό αριθµό, εάν έχω, βεβαίως, τη σωστή πληροφόρηση. Θα
περιµένω να µου πείτε.
Εδώ, όµως, θα είµαστε και για να συµβάλλουµε στην ενηµέρωσή σας, αλλά και για να ζητούµε τις δέουσες λύσεις στα θέµατα αυτά. Αν δε γίνει συνεργασία και οργανωµένη ανασυγκρότηση περιουσίας, αποτέλεσµα δε θα υπάρξει. Οι προκαταβολές
είναι καλές, αλλά θα µείνουµε στις προκαταβολές.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Και εµείς ευχαριστούµε τον κ. Κεγκέρογλου.
Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο για τη δευτερολογία σας.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ (Υφυπουργός Υποδοµών και Μεταφορών): Κύριε Βουλευτά, κατ’ αρχάς χαίροµαι γιατί πραγµατοποιείτε έναν κοινοβουλευτικό έλεγχο που σας τιµά και
χαίροµαι γιατί πάνω στα συντρίµµια δεν κάνουµε πολιτική. Και
είναι πραγµατικά πολύ γόνιµος ο τρόπος που συζητάµε και, όπως
πολύ σωστά προείπατε και στο ξεκίνηµα της δευτεροµιλίας σας,
πραγµατικά ο κοινοβουλευτικός έλεγχος είναι για να νοιώθει η
κυβέρνηση την ανάσα της αντιπολίτευσης, ώστε να προχωρούν
ζητήµατα.
Όµως, θέλω να οµολογήσετε και εσείς ότι στην Κυβέρνηση
του Κυριάκου Μητσοτάκη και µε Υπουργό Υποδοµών τον Κώστα
τον Καραµανλή δεν έχουµε αυτό το πρόβληµα. Είµαστε πάνω
από όλα τα ζητήµατα. Καθηµερινά βλέπουµε τι γίνεται στην
Κρήτη. Στον Νοµό Ηρακλείου είµαστε εκεί. Η Κυβέρνηση καθηµερινά έχει ένα στέλεχος εκεί πέρα και αντιµετωπίζει όλα τα προβλήµατα. Και στόχος όλων µας είναι η ανακούφιση των κατοίκων
των περιοχών που επλήγησαν. Και αυτός είναι κοινός στόχος και
δικός µας και δικός σας και όλων των πολιτικών δυνάµεων.
Επιπλέον, σε όσα σας ανέφερα στην πρωτοµιλία µου, θα ήθελα
να σας ενηµερώσω στη δευτερολογία µου για τους ελέγχους στα
σχολικά κτήρια. Είναι ένα από τα ζητήµατα που θίξατε και, βέβαια,
θα σας απαντήσω και για όλα τα υπόλοιπα που προείπατε.
Αρχικά θα πρέπει να αναφέρουµε το εξής: Η συντήρηση και οι
επισκευές και οι βλάβες των εκπαιδευτικών κτηρίων των σχολείων
είναι αρµοδιότητα των δήµων ανεξαρτήτως του φαινοµένου που
τους προκαλεί. Αυτό είναι το πρώτο δεδοµένο που θα πρέπει να
λάβουµε υπ’ όψιν µας.
Το Υπουργείο Υποδοµών και Μεταφορών όντως έχει έναν εποπτευόµενο φορέα που λέγεται «Κτηριακές Υποδοµές», ο οποίος
έχει συντρέχουσα αρµοδιότητα για τις επισκευές αυτών των κτηρίων.
Σε περίπτωση, λοιπόν, -για να πάµε και στην ουσία του θέµατος- αδυναµίας υλοποίησης από τις τεχνικές υπηρεσίες των
δήµων της ή της περιφέρειας που ανήκουν όντως είναι δυνατή η
ανάθεση ενθεµάτων έργων της ΚΤΥΠ κατόπιν εντολής του Υπουργού, όπως και έγινε, κύριε Κεγκέρογλου, για να το γνωρίζετε.
Έχουµε διενεργήσει ήδη -για να δούµε τι έχουµε βρει και τι θα
κάνουµε το αµέσως επόµενο διάστηµα- ενενήντα τέσσερις ελέγχους σε σχολικά συγκροτήµατα και συνολικά σε εκατόν ενενήντα
ένα κτήρια στις πληγείσες περιοχές. Από αυτά έχουν κριθεί κατάλληλα προς χρήση τα εκατόν πενήντα επτά και τα πενήντα τρία
εξ αυτών χρήζουν επισκευών µικρής κλίµακας και τριάντα τέσσερα έχουν χαρακτηριστεί ακατάλληλα προς χρήση καθώς παρουσιάζουν σηµαντικές βλάβες.
Σε αυτά, λοιπόν, τα κτήρια όπου βάσει των τεχνικών ελέγχων
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που έχουν διενεργηθεί από τους µηχανικούς ΚΤΥΠ προκύπτει ότι
οι βλάβες δεν είναι σηµαντικές, καθώς δεν αφορούν σε στοιχεία
του φέροντος οργανισµού της κατασκευής και δεν απαιτείται εκπόνηση στατικής µελέτης για την αποκατάστασή τους.
Οι εργασίες, λοιπόν, επισκευής θα ολοκληρωθούν σε σύντοµο
χρονικό διάστηµα αφού η ΚΤΥΠ θα αναλάβει να υλοποιήσει αυτή
την επαναλειτουργία και την επισκευή αυτών των κτηρίων.
Άρα το επόµενο δεκαπενθήµερο θα ξεκινήσουµε εργασίες
αποκατάστασης των ζηµιών σε τέσσερις σχολικές µονάδες του
Δήµου Μινώα Πεδιάδος και, συγκεκριµένα, στο 2ο Δηµοτικό Σχολείο Αρκαλοχωρίου, στο Γενικό Λύκειο Αρκαλοχωρίου, στο 1ο
ΕΠΑΛ Αρκαλοχωρίου και στο Γυµνάσιο και Λύκειο Καστελλίου.
Ήδη, όµως, κύριε Κεγκέρογλου, έχουν αποσταλεί οι πρώτες
αίθουσες διδασκαλίας, καθώς και οι βοηθητικοί χώροι, προκειµένου να χρησιµοποιηθούν για την προσωρινή κάλυψη των αναγκών της σχολικής στέγης. Μέχρι τη Δευτέρα 11 Οκτωβρίου θα
έχουν αποσταλεί και θα είναι στην Κρήτη συνολικά είκοσι δύο αίθουσες µε τους αντίστοιχους βοηθητικούς χώρους.
Τέλος, θέλω να σας ενηµερώσω ότι η ΚΤΥΠ διενεργεί διαγωνισµό για επιπλέον σαράντα αίθουσες διδασκαλίας και επτά γραφεία διδασκόντων, καθώς και βοηθητικούς χώρους, προκειµένου
να καλυφθούν οι ανάγκες που έχουν δηµιουργηθεί για να συνεχιστούν τα µαθήµατα.
Τώρα, για ένα δύο ακόµη ζητήµατα που µε ρωτήσατε και µε
πολύ µεγάλη µου χαρά να σας απαντήσω.
Όσον αφορά τους δευτεροβάθµιους ελέγχους, όπως γνωρίζετε θα πρέπει να τελειώσουν πρώτα οι πρωτοβάθµιοι και µετά
να ξεκινήσουν οι δευτεροβάθµιοι. Φαντάζοµαι ότι αυτό το καταλαβαίνετε και είναι αυτονόητο. Ήδη από σήµερα ξεκινούν οι δευτεροβάθµιοι έλεγχοι. Όπως βλέπετε, ο όγκος είναι πολύ
µεγάλος. Δεν θέλω τα στοιχεία που σας δίνουµε αυτή τη στιγµή
για τα κατοικήσιµα, γιατί απόλυτα σίγουροι οι µηχανικοί µας,
γιατί τώρα γίνονται οπτικοί έλεγχοι, αφού µπουν µέσα, αφού
δουν στοιχεία του φέροντος οργανισµού, τότε θα είναι ο τελικός
χαρακτηρισµός. Προχωρούµε, όµως, πάρα πολύ γρήγορα, πιο
γρήγορα από κάθε άλλη φορά.
Αντί να µειώνεται ο αριθµός των µηχανικών που βρίσκεται στο
Ηράκλειο, αυξάνεται, κύριε Κεγκέρογλου, και το βλέπετε. Την προηγούµενη εβδοµάδα είχαµε εκατό, τώρα έχουµε εκατόν είκοσι.
Όπως καταλαβαίνετε, οι συνθήκες είναι δύσκολες. Παρ’ όλα αυτά
γίνεται µια µεγάλη προσπάθεια από όλους τους µηχανικούς του
Υπουργείου για να µπορέσουµε να ανταπεξέλθουµε. Το ζήτηµα,
λοιπόν, των δευτεροβάθµιων ελέγχων σας το απάντησα.
Τώρα σε ό,τι αφορά αυτό που είπατε για τα ετοιµόρροπα, νοµίζω ότι στην πρωτοµιλία µου σας απάντησα και σας είπα ότι θα
τα αναλάβει η αρµόδια υπηρεσία. Ήδη έχει ενηµερωθεί ο αρµόδιος συντονιστής. Τα ετοιµόρροπα που βρίσκονται και ουσιαστικά
κλείνουν κάποιους δρόµους και δεν µπορεί να υπάρχει ελεύθερη
διέλευση των κατοίκων θα αναλάβουµε να τα χαρακτηρίσουµε
εµείς, θα πάρουµε αυτή την αρµοδιότητα ουσιαστικά από τον
δήµο, ώστε να προχωρήσει ο δήµος στην κατεδάφισή τους.
Τώρα για τον αριθµό των αναγκών, όπως γνωρίζετε -θα το επαναλάβω για µία ακόµη φορά, γιατί νοµίζω ότι έχει τη σηµασία
του- η Κυβέρνηση είναι δίπλα, είναι εκεί πέρα. Αυτή τη στιγµή
υπάρχει κόσµος που είναι σε ξενοδοχεία, υπάρχει κόσµος που
είναι στα σπίτια. Περιµένουµε από τους δήµους να τελειώσουν
τις εργασίες ουσιαστικά για να µπορέσουν να σταθούν οι οικίσκοι. Είµαστε εκεί πέρα. Συνεχώς θα προµηθεύουµε, αλλά πρέπει να δούµε τις πραγµατικές ανάγκες. Δεν πρόκειται κανένας
κάτοικος να µείνει σε σκηνές. Ήδη το είπε προχθές ο κ. Στυλιανίδης και ήδη η Κυβέρνηση είναι καθηµερινά εκεί για να αντιµετωπίσει όλα αυτά τα θέµατα.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Και εµείς ευχαριστούµε τον κ. Υπουργό γιατί το θέµα αυτό είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον και γι’ αυτό και το Προεδρείο εκτιµώντας τη µεγάλη
του σηµασία έδωσε πολύ άνετο χρόνο τόσο στον ερωτώντα συνάδελφο, τον κ. Κεγκέρογλου, όσο και στον Υπουργό που απάντησε συγκεκριµένα
Προχωρούµε στην ενδέκατη µε αριθµό 35/4-10-2021 επίκαιρη
ερώτηση δεύτερου κύκλου του Βουλευτή Ηρακλείου του Κινή-
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µατος Αλλαγής κ. Βασίλειου Κεγκέρογλου προς τον Υπουργό
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, µε θέµα: «Μέτρα ενίσχυσης των επιχειρήσεων και των εργαζοµένων στο σεισµόπληκτο Αρκαλοχώρι».
Κύριε Κεγκέρογλου, έχετε τον λόγο για την πρωτολογία σας.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Δεν θα κάνω εκτενή αναφορά γιατί καταθέσαµε προηγουµένως την εικόνα της περιοχής. Να πω µόνο ότι, δυστυχώς, οι διαπιστώσεις για τις καταστροφές είναι πολύ µεγαλύτερες από
αυτές που εκτιµούσαµε αρχικά. Εκτείνονται σε δύο, τρεις δήµους
και βέβαια, έχουµε πολλές ζηµιές οι οποίες αφορούν κτήρια επιχειρήσεων και επαγγελµατικές δραστηριότητες.
Εκτός από το πρόβληµα της στέγασης και της ανάγκης συνδροµής στους ανθρώπους εν όψει του χειµώνα για να έχουν µια
αξιοπρεπή διαβίωση, έχει γονατίσει και η οικονοµία. Η επιχειρηµατικότητα της περιοχής έχει γονατίσει. Είναι, βεβαίως, στο επίκεντρο το Αρκαλοχώρι, αλλά όχι µόνο.
Θα σας πω, λοιπόν, ότι υπάρχουν ζητήµατα που πρέπει, κύριε
Υπουργέ, να τα λάβετε υπ’ όψιν σας. Για τις επιχειρήσεις πέρα
από την οικονοµική συνδροµή για εµπορεύµατα ή εξοπλισµό που
έπαθαν βλάβη -και βέβαια, τα κτήριά τους- δεν υπάρχει κάποια
πρόβλεψη για την απώλεια εισοδήµατος. Δεν υπάρχει κάποια
πρόβλεψη όλο αυτό το διάστηµα που είναι κλειστές οι επιχειρήσεις. Και θα µου πείτε ότι αυτές που είναι κλειστές λόγω του ότι
έχουν πρόβληµα στο κτήριο και είναι ιδιοκτήτες θα αποζηµιωθούν για το κτήριο, αλλά για τη διακοπή της επαγγελµατικής
δραστηριότητας και τη νέκρωση της οικονοµίας στην περιοχή
δεν προβλέπεται κάποια στήριξη.
Οι επιχειρήσεις -οι επαγγελµατίες και οι εργαζόµενοι σε αυτέςπου είναι ήδη µεγάλο διάστηµα εκτός αγοράς προβλέπεται να
είναι και για πολύ ακόµα λόγω του ότι δεν έχει αποκατασταθεί η
λειτουργία τους λόγω σηµαντικών προβληµάτων που υπάρχουν,
όπως η καθαίρεση κτηρίων που συζητούσαµε προηγουµένως µε
τον κ. Καραγιάννη. Θα µείνουν κλειστές πολλές επιχειρήσεις.
Άρα, το ένα θέµα είναι να δούµε την απώλεια εισοδήµατος και
για τις επιχειρήσεις και για τους επαγγελµατίες και για τους εργαζόµενους.
Και το δεύτερο θέµα -επειδή είστε συνυπογράφων Υπουργός
στις κοινές υπουργικές αποφάσεις- είναι να δούµε γιατί εξαιρέθηκαν πάρα πολλοί οικισµοί και δεν περιλαµβάνονται στην απόφαση. Δεν περιλαµβάνεται ο µισός Δήµος Αρκαλοχωρίου, δεν
περιλαµβάνεται ο µισός Δήµος Αστερουσίων, παρ’ ότι στην κήρυξη έκτακτης κατάστασης έχουν συµπεριληφθεί.
Έχουµε, λοιπόν, αυτά τα δύο βασικά θέµατα και να συµπληρώσω στο πρώτο, όπως σας το έχω καταθέσει στην ερώτηση,
στη στήριξη των επιχειρήσεων για την απώλεια εισοδήµατος να
εξετάσετε, κύριε Υπουργέ -ή αν το έχετε εξετάσει, να µας ενηµερώσετε- µία στήριξη µέσω της διαδικασίας της επιστρεπτέας
να καταστεί µη επιστρεπτέα προκαταβολή για τις επιχειρήσεις
που επλήγησαν. Δέστε, όµως, την απώλεια εισοδήµατος.
Στην ΚΥΑ, επειδή µπορεί να µην το προσέξατε, που εκδόθηκε
προχθές έχουµε πολλές εξαιρέσεις. Παρ’ ότι έχει κηρυχθεί όλος
ο δήµος ως σεισµόπληκτος, δεν περιλαµβάνονται πολλοί οικισµοί. Μπαίνουν, λοιπόν, στο «Αρωγή» -δεν αφορά µόνο τις επιχειρήσεις, όλα- και δεν είναι επιλέξιµοι οι οικισµοί γιατί έχει γίνει
προφανώς λάθος. Δεν ξέρω αν έχετε ενηµερωθεί, είναι ΚΥΑ αυτή
και πρέπει να διορθωθεί.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Και εµείς ευχαριστούµε.
Στην ερώτηση θα απαντήσει ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Γεωργιάδης.
Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων): Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε, και ευχαριστώ ιδιαίτερα και τον καλό συνάδελφο γιατί η ερώτηση είναι επί
της ουσίας και σωστή, υπό την έννοια ότι, ναι, οι κάτοικοι στην
περιοχή του Αρκαλοχωρίου θα πρέπει να αισθάνονται -και πιστεύω το αισθάνονται- ότι η Κυβέρνηση, ο Πρωθυπουργός, αλλά
και το σύνολο των υπηρεσιών είναι πλάι τους από την πρώτη
στιγµή αυτής της θεοµηνίας.
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Και θέλω να σας πω, κύριε συνάδελφε, γιατί µπορεί να µην το
γνωρίζετε, ότι ειδικά το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων,
καθώς έχει και την αρµοδιότητα εποπτείας του Γεωδυναµικού Ινστιτούτου, ήδη από τον Ιούλιο µήνα είχε στείλει µεγάλη οµάδα
από το Γεωδυναµικό Ινστιτούτο µε επικεφαλής τον Γενικό Γραµµατέα της Γενικής Γραµµατείας Έρευνας και Καινοτοµίας κ. Θανάση Κυριαζή και µια µεγάλη οµάδα µηχανικών και επιστηµόνων,
οι οποίοι παρακολουθούσαν το φαινόµενο της σεισµικής δραστηριότητας στο Αρκαλοχώρι, είχαµε προειδοποιήσει τους κατοίκους για την πιθανότητα µεγαλύτερου επόµενου σεισµού,
είχαµε καταγράψει κτήρια που πιθανόν να έχουν πρόβληµα σε
έναν ενδεχόµενο τέτοιο σεισµό. Και µπορώ να πω ότι ήταν µία
από αυτές τις στιγµές που το κράτος ήταν περισσότερο έτοιµο
για τη ζηµία που τελικώς, δυστυχώς, συνέβη από ό,τι σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση.
Και θέλω να συγχαρώ το Γεωδυναµικό Ινστιτούτο, τον κ. Άκη
Τσελέντη και όλη την οµάδα του, αλλά και τον κ. Κυριαζή που
είχαν κινηθεί προληπτικά το καλοκαίρι, τον Ιούλιο µήνα, ακριβώς
διότι βλέπαµε την εξέλιξη της σεισµικής δραστηριότητας στην
περιοχή αυτή.
Δυστυχώς, όµως, το φαινόµενο είχε πολύ µεγάλη ένταση, ήταν
σε επιφανειακό επίπεδο -άρα, πιο καταστροφικό- και χτύπησε
πραγµατικά πάρα πολύ την περιοχή αυτή.
Και θέλω να σας πω ότι όσον αφορά το οικονοµικό σκέλος,
κύριε συνάδελφε, τον γενικό συντονισµό από πλευράς κυβερνήσεως για τα ζητήµατα της εφαρµογής της κυβερνητικής πολιτικής σε περιοχές θεοµηνίας τον έχει ο κ. Χρήστος Τριαντόπουλος,
ο οποίος και συντονίζει για τα θέµατα αυτά τα συναρµόδια
Υπουργεία. Έχουµε κάνει ήδη παρεµβάσεις και θα κάνουµε και
άλλες παρεµβάσεις και µέσω της Αναπτυξιακής Τραπέζης, αλλά
και µέσω των αναστολών των πληγεισών περιοχών, για να βοηθήσουµε και την επιχειρηµατική δραστηριότητα στη συγκεκριµένη περιοχή.
Ως προς την ΚΥΑ στην οποία αναφερθήκατε, εµείς ακολουθήσαµε στην ΚΥΑ αυτά τα οποία µας έφεραν οι υπηρεσίες ως πληγείσες περιοχές. Αν, όµως, έχει γίνει λάθος -το ακούω τώρα από
εσάς και δεν έχω λόγο να το αµφισβητήσω- µόλις πάω στο γραφείο µου, θα κοιτάξω αµέσως αν υπάρχει τέτοιο σφάλµα και προφανώς, πρέπει να διορθωθεί, γιατί ο σκοπός της ΚΥΑ είναι να
πάει ακριβώς σε εκείνες τις περιοχές που είχαν πρόβληµα.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Και εµείς ευχαριστούµε τον κύριο Υπουργό.
Ο λόγος τώρα στον κ. Κεγκέρογλου για τη δευτερολογία του.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Να ξεκινήσω λέγοντας ότι το ιδιαίτερο ενδιαφέρον δεν είναι
µόνο, κύριε Υπουργέ, επειδή το Αρκαλοχώρι είναι το χωριό καταγωγής µου, το χωριό όπου γεννήθηκα και µεγάλωσα, είναι
γιατί η καταστροφή είναι τέτοια που έχει πλήξει την ευρύτερη
περιοχή, τον µισό σχεδόν Νοµό Ηρακλείου και χρειάζεται εγρήγορση.
Άρα, λοιπόν, εγώ επί της ουσίας στοχεύω στο να συµβάλω στο
να δοθούν λύσεις. Είπα προηγουµένως ότι είναι το χωριό που
γεννήθηκα και µεγάλωσα, δεν είναι τυχαίο το ενδιαφέρον, γιατί
βεβαίως πάλι θα έκανα ερώτηση, αλλά τώρα έχω και τη γνώση
όλης της περιοχής, της ευρύτερης, αφού είναι ο µισός Νοµός
Ηρακλείου.
Εδώ, λοιπόν, σας επισηµαίνω ότι η ΚΥΑ, δυστυχώς, ενώ η προηγούµενη που οριοθέτησε την περιοχή που κηρύχθηκε σε έκτακτη ανάγκη λόγω του ότι επλήγη από τον σεισµό, ήταν η
πραγµατική και συµπληρώθηκε και µε µετέπειτα αποφάσεις σε
άλλους δήµους, που δεν είχαν συµπεριληφθεί, η ΚΥΑ των µέτρων
περιλαµβάνει τον µισό από τον σεισµόπληκτο Δήµο Μινώα Πεδιάδας, δηλαδή εξαιρεί τελείως τη Δηµοτική Κοινότητα Καστελλίου, στην οποία έχουν ελεγχθεί πάρα πολλά κτήρια, όπως µας
ενηµέρωσε ο κ. Καραγιάννης πριν και τα περισσότερα έχουν βγει
µη κατοικήσιµα. Μάλιστα, είναι ενδεικτικό ότι το Σχολείο Καστελλίου -γυµνάσιο και λύκειο- έχει βγει ακατάλληλο.
Άρα, λοιπόν, δεν είναι αυτά που έδωσαν οι υπηρεσίες, είναι
κάποιο χοντρό λάθος που έγινε και απλώς πρέπει να διορθωθεί.
Γίνονται λάθη, ανθρώπινα είναι όλα, πρέπει να διορθωθεί, όµως,
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άµεσα γιατί οι άνθρωποι είναι ανάστατοι µε τον φόβο µήπως
εξαιρεθούν. Νοµίζω ότι πρέπει να διασκεδάσουµε τις εντυπώσεις
και να γίνει τροποποίηση άµεσα. Δεν υπάρχει λόγος, είναι πολύ
εύκολο.
Το δεύτερο, σε σχέση µε την οικονοµία -που σας ξαναλέω ότι
έχει γονατίσει και για να ξανασηκωθεί θέλει οργανωµένη και πολύπλευρη στήριξη- θα πρέπει να δούµε την απώλεια εισοδήµατος των επαγγελµατιών, των επιχειρήσεων από την πρώτη µέρα
µέχρι σήµερα και για αυτή που θα συνεχιστεί.
Θα σας πω το παράδειγµα, γιατί µια επιχείρηση που έπαθε
ζηµιά και ήταν ιδιόκτητη περιλαµβάνεται. Έχουµε, βεβαίως, ιδιόχρηστα κτήρια σε πολλές περιπτώσεις, που έχουν κάποια προβλήµατα σε σχέση µε την πλατφόρµα, αλλά θα τη δω µε τον
Υπουργό Οικονοµικών αυτή. Στην περίπτωση που είναι ενοικιαζόµενο και έπαθε ζηµιά ο άνθρωπος, αλλά που δεν είναι δικό του
κτήριο και προσπαθεί να βρει άλλο κτήριο και δεν βρίσκει, που η
επιχείρηση είναι κλειστή και θα είναι κλειστή για µεγάλο διάστηµα, έχει µια απώλεια εισοδήµατος, έχει δύο εργαζόµενους.
Τι θα κάνει; Δεν πρέπει να υπάρξει αναστολή για τους εργαζόµενους κατά το πρότυπο της πανδηµίας, να είναι µια ενίσχυση
για ένα διάστηµα; Δεν πρέπει να δώσουµε και µία στήριξη στην
ίδια την επιχείρηση για ένα διάστηµα; Γιατί η επιβίωση και αυτών
των ανθρώπων είναι ένα ζήτηµα που πρέπει να το δει η πολιτεία.
Και βέβαια, όχι µόνο αυτοί που έχουν ενοικιαζόµενο, αλλά και
αυτοί που έχουν ιδιόκτητο, πέρα από την προκαταβολή που παίρνουν για το κτήριο και τα εµπορεύµατα, έχουν και την οικογένειά
τους. Αν είναι µοναδικό ιδιαιτέρα εισόδηµα από την επιχείρηση,
δεν µπορεί να πάνε σε κατάσταση ένδειας.
Το τρίτο θέµα έχει να κάνει µε την αρµοδιότητά σας. Στις περιπτώσεις υπεκµίσθωσης κτίσµατος δεν έχουµε ανταπόκριση
στην πλατφόρµα. Εξαιρούνται λόγω του ότι δεν έχει γίνει πρόβλεψη. Επίσης, έχουµε και περιπτώσεις που τα κτήρια έχουν παραχωρηθεί δωρεάν, είτε είναι παιδιά, είτε είναι οτιδήποτε άλλο,
για να κάνουν επαγγελµατική στέγη. Είναι, δηλαδή, κάποιες ιδιαιτερότητες, που δεν τις έχει πιάσει η απόφαση και πρέπει να τις
δείτε ξανά, για να µην εξαιρείται κανείς.
Θέλω, όµως, τις επόµενες µέρες, κύριε Υπουργέ, εάν δεν το
έχετε κάνει, να δείτε το σύνολο των µέτρων, περιλαµβανοµένης
και της στήριξης για την απώλεια εισοδήµατος για επαγγελµατίες και επιχειρήσεις. Αυτό είναι το αίτηµά µου και για τους εργαζόµενους, για να µπορέσουν πραγµατικά τις επόµενες µέρες
να επιβιώσουν. Εν όψει χειµώνα η αποκατάσταση δεν είναι εύκολη. Θα συζητήσουµε µετά µε τον κ. Ταγαρά το θέµα της πολεοδοµικής ανασυγκρότησης, γιατί δεν υπάρχει περίπτωση ούτε
στα χωριά ούτε στο Αρκαλοχώρι που τα περισσότερα ρυµοτοµούνται από το πολεοδοµικό σχέδιο, να γίνουν πολύ γρήγορα
όσα είναι σε κατάρρευση –µόνο όσα θέλουν µικρές επισκευές
θα λειτουργήσουν πολύ γρήγορα- γιατί χρειάζεται τοπική πολεοδόµηση, ένα καινούργιο υπόβαθρο δηλαδή.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Μην πάτε στο άλλο
θέµα, αφού θα το συζητήσετε µετά.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Ναι, τελείωσα, κύριε Πρόεδρε.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κι εµείς ευχαριστούµε.
Τον λόγο έχει τώρα ο Υπουργός κ. Γεωργιάδης για τη δευτερολογία του.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων): Κύριε Πρόεδρε, νοµίζω ότι και µόνο το γεγονός ότι αποτελεί όχι µόνο την εκλογική περιφέρεια του κυρίου
συναδέλφου, αλλά και ο τόπος ιδιαιτέρας καταγωγής, επιτρέπει
να έχει λίγο χρόνο παραπάνω…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Εξάλλου, αυτό το
εφάρµοσα, το έκανα.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων): Όχι, όχι, ήθελα να πω ότι είναι απολύτως κατανοητό και έτσι πρέπει να λειτουργεί η πολιτική.
Τα θέµατα που µου θέσατε στη δευτερολογία, όπως καταλαβαίνετε, είναι γενικά κυβερνητικά και όχι αµιγώς του Υπουργείου
Ανάπτυξης. Εµείς στο Υπουργείο Ανάπτυξης έχουµε συνυπογράψει τις σχετικές ΚΥΑ για την αναστολή των ασφαλιστικών εισφο-
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ρών, για την αναστολή των φορολογικών υποχρεώσεων, για την
κεφαλαιοποίηση. Όλα τα έχουµε κάνει.
Όµως, επειδή δεν θέλω να υπεκφύγω καθόλου από την ουσία
της ερωτήσεώς σας που είναι σωστή, σας λέω ότι είµαστε πάνω
από το θέµα αυτό όλοι οι συναρµόδιοι Υπουργοί. Περιµένουµε,
αν το θέµα της ΚΥΑ είναι λανθασµένο -εντός της ηµέρας θα ενηµερωθώ αν υπάρχει, πράγµατι, το λάθος που λέτε- να διορθωθεί.
Θα δούµε, πράγµατι, πώς µπορούµε τον επιχειρηµατικό κόσµο
της περιοχής να τον βοηθήσουµε έτι περαιτέρω. Αναγνωρίζουµε
ότι οι άνθρωποι έχουν πάθει ζηµία. Αυτό είναι γεγονός και η Κυβέρνηση το αναγνωρίζει. Είµαστε από πάνω και θα υπάρξουν οι
σχετικές ανακοινώσεις.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ευχαριστούµε τον
κύριο Υπουργό.
Προχωρούµε στον επόµενο κύκλο ερωτήσεων, σε όλες τις
ερωτήσεις του οποίου θα απαντήσει ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Νικόλαος Ταγαράς.
Ξεκινούµε µε τη συζήτηση της πρώτης µε αριθµό 18/4-10-2021
επίκαιρης ερώτησης πρώτου κύκλου του Βουλευτή Καρδίτσας
της Νέας Δηµοκρατίας κ. Γεώργιου Κωτσού προς τον Υπουργό
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, µε θέµα: «Δυνατότητα επιχορήγησης αγροτών εγκατάστασης φωτοβολταϊκού συστήµατος για
συµψηφισµό παραγόµενης - καταναλισκόµενης ενέργειας»
Ορίστε, κύριε συνάδελφε, έχετε τον λόγο για την πρωτολογία
σας.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΤΣΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, είµαι βέβαιος πως αναγνωρίζετε κι εσείς ότι ο
πρωτογενής τοµέας είναι ένας δυναµικός πυλώνας ανάπτυξης
της χώρας µας, ένας πυλώνας, που παίζει σηµαντικό ρόλο στην
οικονοµική ζωή όχι µόνο της χώρας µας, αλλά και πάρα πολλών
Ελληνίδων και Ελλήνων. Μάλιστα, η σηµαντικότητα του πρωτογενούς τοµέα αναδεικνύεται ακόµη περισσότερο από τη στιγµή
που διαπιστώνουµε ότι ένας άλλος επίσης δοµικός πυλώνας ανάπτυξης της χώρας µας, όπως είναι ο τουρισµός, είναι εξαιρετικά
ευάλωτος σε τυχαία γεγονότα. Βλέπετε ότι µε την πανδηµία ο
τουρισµός µας επλήγη πάρα πολύ, µε αποτέλεσµα να έχουµε
µείωση του Ακαθάριστου Εθνικού µας Προϊόντος και εξ αυτού
του λόγου επιβάλλεται να δώσουµε ακόµη µεγαλύτερη σηµασία
στον πρωτογενή τοµέα, που όπως σας είπα, αποτελεί έναν σταθερό και δοµικό πυλώνα ανάπτυξης της χώρας µας.
Ο αγροτικός τοµέας, όµως, για να µπορέσει να ανταποκριθεί
στις προκλήσεις της εποχής, θα πρέπει να εκσυγχρονισθεί και
κυρίως να γίνει ανταγωνιστικός. Η σύγχρονη γεωργία απαιτείται
να είναι οικονοµικά βιώσιµη, περιβαλλοντικά ασφαλής, όπως
εξάλλου απαιτεί και η διεθνής κοινότητα, αλλά και όπως αποτυπώνεται στην ευρωπαϊκή Πράσινη Συµφωνία.
Προς αυτή την κατεύθυνση θεωρώ ότι είναι εξαιρετικής σηµασίας να αξιοποιηθούν από τον πρωτογενή τοµέα και από τους
αγρότες µας οι ανανεώσιµες πηγές ενέργειας. Και σας το λέω
αυτό διότι το µεγαλύτερο κόστος στην αγροτική παραγωγή είναι
το κόστος άρδευσης, που κυρίως βασίζεται είτε στην ηλεκτρική
ενέργεια, είτε στο πετρέλαιο. Εάν, µάλιστα, βασίζεται και στο πετρέλαιο, τότε το κόστος εκτοξεύεται εξαιρετικά υψηλά. Όµως
και τώρα µε τις αυξήσεις που έχουµε στο ηλεκτρικό ρεύµα –που,
δυστυχώς, έρχονται από τη διεθνή αγορά και όχι από εσωτερική
διαδικασία- βλέπετε ότι το πρόβληµα αυτό θα επιδεινωθεί ακόµη
περισσότερο.
Θεωρώ, λοιπόν, ότι είναι προς τη σωστή κατεύθυνση η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστηµάτων στον αγροτικό τοµέα για
αυτοπαραγωγή ενέργειας. Ταυτόχρονα, όµως, πέρα από την κάλυψη της αγροτικής παραγωγής, πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα της πλεονάζουσας ενέργειας να διατίθεται στο σύστηµα και
να αποτελεί ένα πρόσθετο εισόδηµα για την αγρότισσα και τον
αγρότη, για τον άνθρωπο της περιφέρειας. Είναι προς τη σωστή
κατεύθυνση και εκτιµώ ότι προς αυτή την κατεύθυνση επιβάλλεται να ενισχύσουµε τους αγρότες µας, προκειµένου να προχωρήσουν στην εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστηµάτων, στην
αυτοπαραγωγή της ενέργειας, που χρειάζονται και να µειώσουν
κατά αυτή την έννοια το κόστος παραγωγής, να συµβάλλουν
στην προστασία του περιβάλλοντος, αλλά κυρίαρχα να αξιοποι-
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ήσουν µία ανανεώσιµη πηγή ενέργειας επ’ ωφελεία και ανάπτυξη
της διαδικασίας της γεωργικής ανάπτυξης.
Θεωρώ, λοιπόν, ότι το Υπουργείο µας θα πρέπει να στηρίξει
τις αγρότισσες και τους αγρότες στην εγκατάσταση των φωτοβολταϊκών µε ένα ισχυρό πρόγραµµα χρηµατοδότησης και θα
ήθελα προς αυτή την κατεύθυνση την άποψη του Υπουργείου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ευχαριστώ τον κ.
Κωτσό.
Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο για την απάντησή σας.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΑΓΑΡΑΣ (Υφυπουργός Περιβάλλοντος και
Ενέργειας): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε συνάδελφε, κατ’ αρχάς συµφωνώ απόλυτα µαζί σας ως
προς τον ρόλο, τον σηµαντικό διαχρονικά, που παίζει ο πρωτογενής τοµέας, οι αγρότες µας. Προερχόµενος, µάλιστα, από γονείς του πρωτογενούς τοµέα, σίγουρα υπάρχει, αν θέλετε και µία
προσωπική ευαισθησία, πέρα από την ταύτιση στους στόχους
και στις απαιτήσεις στήριξης του πρωτογενούς τοµέα.
Θέλω να σας πω ότι το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας έχει θέσει ως βασική προτεραιότητα τη στήριξη και ενίσχυση της αγροτικής οικονοµίας και δραστηριότητας εντός του
πλαισίου του ενεργειακού µετασχηµατισµού, που εγκαινιάζει η
Κυβέρνησή µας σε όλη τη χώρα.
Στο πλαίσιο αυτό, το εθνικό σχέδιο για την ενέργεια και το
κλίµα, το οποίο αναδεικνύει τις ιδιαιτερότητες που αφορούν στον
χώρο, αλλά και τις αναπτυξιακές δυνατότητες που έχει η χώρα
µας σε θέµατα ενέργειας και αντιµετώπισης της κλιµατικής κρίσης, έχει ως στόχο να αποτελέσει βασικό εργαλείο διαµόρφωσης της εθνικής πολιτικής για την ενέργεια και το κλίµα την
επόµενη δεκαετία και για αυτό συµπεριλήφθηκε συγκεκριµένη
θεµατική ενότητα για τον αγροτικό τοµέα, τη ναυτιλία και τον
τουρισµό –αναφερθήκατε και εσείς στον τουρισµό προηγουµένως- µε προτεραιότητες πολιτικής για την επόµενη περίοδο και
τα αντίστοιχα µέτρα για την υλοποίηση των προτεραιοτήτων.
Πιο συγκεκριµένα, στο εθνικό σχέδιο για την ενέργεια και το
κλίµα περιλαµβάνονται τρεις προτεραιότητες πολιτικής στον
αγροτικό τοµέα και µεταξύ αυτών η προώθηση, όπως σωστά και
εσείς αναφερθήκατε, χρήσης ανανεώσιµων πηγών ενέργειας. Ειδικότερα προβλέπεται προώθηση χρήσης ΑΠΕ και δράσεων βελτίωσης ενεργειακής απόδοσης στον αγροτικό τοµέα, συνδυαστικά
µε διαχείριση και αξιοποίηση γεωργικών και κτηνοτροφικών υπολειµµάτων και ανάπτυξη εγχώριας παραγωγής προηγµένων βιοκαυσίµων και εφοδιαστικών αλυσίδων για τη χρήση τους.
Επιπλέον, η εγκατάσταση ΑΠΕ για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας σε γαίες υψηλής παραγωγικότητας πρόκειται να δροµολογηθεί λαµβάνοντας υπ’ όψιν τις προβλέψεις του αδειοδοτικού και
χωροταξικού πλαισίου, ώστε να διασφαλιστεί ότι η παραγωγή
ενέργειας σε τέτοιες περιοχές δεν θα είναι ανταγωνιστική σε οικονοµικές δραστηριότητες του γεωργικού και κτηνοτροφικού
τοµέα.
Περαιτέρω προχωρούµε την προώθηση συστηµάτων ΑΠΕ για
θέρµανση και ψύξη στις γεωργικές και κτηνοτροφικές εκµεταλλεύσεις. Ενδεικτικά αναφέρεται η αξιοποίηση γεωθερµικής ενέργειας και λοιπών µορφών ΑΠΕ σε θερµοκήπια.
Αναφορικά δε µε τη διάσταση της βελτίωσης της ενεργειακής
απόδοσης, θα προωθηθούν µέτρα για την αντικατάσταση των
υφιστάµενων µηχανηµάτων και εγκαταστάσεων, που χρησιµοποιούνται τόσο στις γεωργικές όσο και στις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και εκµεταλλεύσεις µε νέα υψηλής ενεργειακής
απόδοσης.
Προτεραιότητα επίσης θα δοθεί σε µηχανήµατα και εξοπλισµό
που χαρακτηρίζονται από υψηλή κατανάλωση ενέργειας, όπως
ενδεικτικά είναι οι ελκυστήρες, οι θεριστικές και αλωνιστικές µηχανές, οι βαµβακοσυλλέκτες και σπαρτικές µηχανές στις γεωργικές εκµεταλλεύσεις και οι αρµεκτικές µηχανές, οι εκκολαπτικές
µηχανές, τα µηχανήµατα καθαρισµού και οι ταΐστρες στις κτηνοτροφικές εκµεταλλεύσεις.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υπουργού)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Έµφαση επίσης θα δοθεί στα αντλιοστάσια και στα συστήµατα
άρδευσης των καλλιεργειών µε τον σχεδιασµό µέτρων τα οποία
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θα συµβάλλουν ταυτόχρονα τόσο στη µείωση της κατανάλωσης
ενέργειας όσο και στην εξοικονόµηση νερού.
Θα συνεχίσω στη δευτερολογία µου.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ευχαριστούµε τον
κύριο Υπουργό.
Ο κ. Κωτσός έχει τον λόγο για τη δευτερολογία του.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΤΣΟΣ: Κύριε Υπουργέ, είναι πραγµατικά προς
τη θετική κατεύθυνση η άποψη που εκφράσατε ότι το Υπουργείο
σας στηρίζει τον εκσυγχρονισµό και την αναβάθµιση του πρωτογενούς τοµέα, κυρίως µέσα από την εισαγωγή των ανανεώσιµων
πηγών ενέργειας προς αυτή την κατεύθυνση.
Θα ήθελα εδώ να επισηµάνω πως ήταν εξαιρετικά ορθή προηγούµενη τροπολογία που ήρθε στη Βουλή και ψηφίστηκε, που
ανέβασε την ποσότητα παραγόµενης ενέργειας από τα 100 MW
στα 100 KW, στα 500 KW, χωρίς να υπάρχει απώλεια της ιδιότητας του αγρότη.
Εδώ όµως θα ήθελα να εστιάσουµε όχι στην παραγωγή ενέργειας από τον αγρότη παραγωγό ενέργειας, αλλά από τον αγρότη
καταναλωτή ενέργειας στο επίπεδο του αντλιοστασίου του, στο
επίπεδο δηλαδή της παραγωγής της ενέργειας, της αυτοπαραγωγής της ενέργειας, η οποία απαιτείται για τις αγροτικές καλλιέργειες. Και εκεί θα πρέπει αφ’ ενός µεν να χρηµατοδοτήσουµε τον
αγρότη προκειµένου να εγκαταστήσει από τα σύγχρονα συστήµατα παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές ενέργειας,
αλλά και ταυτόχρονα να προβλέψουµε την πλεονάζουσα ενέργεια,
που θα παράγουν αυτά τα συστήµατα και που δεν θα απαιτείται
για την καλλιέργεια, να µπορεί να διατεθεί στο σύστηµα, προκειµένου να αποκτήσει ένα επιπλέον εισόδηµα ο αγρότης.
Νοµίζω ότι αυτές είναι δύο σηµαντικές παράµετροι στις οποίες
θα πρέπει να εστιάσουµε, στη χρηµατοδότηση λοιπόν των αγροτών για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστηµάτων, προκειµένου να έχουν αυτοπαραγωγή ενέργειας για τις αγροτικές τους
καλλιέργειες και η πλεονάζουσα ενέργεια από τις καλλιέργειες
να διατίθεται στο σύστηµα, προκειµένου να αποτελέσει ένα επιπλέον εισόδηµα για τους αγρότες.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κι εµείς ευχαριστούµε τον κ. Κωτσό.
Τον λόγο τώρα έχει ο Υπουργός για τη δευτερολογία του.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΑΓΑΡΑΣ (Υφυπουργός Περιβάλλοντος και
Ενέργειας): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Συνεχίζω, αγαπητέ συνάδελφε, και συµφωνώντας στις παρατηρήσεις και τις προσθήκες µε την δευτερολογία σας, µε ποιες
είναι οι παρεµβάσεις ακριβώς στην κατεύθυνση που περιγράψατε:
Ενεργειακά αποδοτικός εξοπλισµός θα προωθηθεί για τα βασικότερα συστήµατα που χρησιµοποιούνται, όπως είναι ενδεικτικά οι αντλίες, τα συγκροτήµατα τεχνητής βροχής, οι
αυτοκινούµενοι µεγάλοι εκτοξευτήρες, τα συγκροτήµατα άρδευσης µε σταγόνες και τα αυτοπροωθούµενα συγκροτήµατα τεχνικής βροχής.
Ειδικότερα για την παραγωγή θερµικής και ψυκτικής ενέργειας, ο συγκεκριµένος στόχος θα επιτευχθεί τόσο από µεµονωµένα όσο και από κεντρικά συστήµατα ενίσχυσης. Στην
κατεύθυνση αυτή θα διερευνηθεί η εγκατάσταση συστηµάτων
τηλεθέρµανσης και συστηµάτων µικροσυµπαραγωγής.
Μάλιστα στις αρχές του 2022 προβλέπεται ήδη η προκήρυξη
νέας δράσης στο Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης, στην οποία
µεταξύ άλλων επιλέξιµων επενδύσεων θα είναι επιλέξιµη η παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές για τις ανάγκες της
ενεργειακής εκµετάλλευσης, ώστε να συµβάλλουν στην αειφορία του περιβάλλοντος και στην ορθολογική χρήση των φυσικών
πόρων, λαµβάνοντας υπ’ όψιν τις εκτιµήσεις για την κλιµατική
κρίση-αλλαγή, καθώς και τη βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδοτήσεων της εκµετάλλευσης.
Σηµείωση ως προς την αναφορά των καταστροφών του
«Ιανού» που αναφέρει η επίκαιρη ερώτησή σας:
Επειδή αναφερθήκατε στις καταστροφές που προκλήθηκαν σε
γεωργικές εκµεταλλεύσεις περιοχών της χώρας από τον µεσογειακό κυκλώνα «Ιανό» τον Σεπτέµβριο του 2020, όσον αφορά
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στην Περιφέρεια Θεσσαλίας και συγκεκριµένα για τις ζηµιές στις
γεωργικές εκµεταλλεύσεις της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας, αξίζει να σηµειωθεί ότι ο ΕΛΓΑ, υλοποιώντας την οδηγία
της πολιτείας, η οποία εκφράστηκε µε τις νοµοθετικές ρυθµίσεις
του ν.4737/2020, που για πρώτη φορά εδίδοντο αποζηµιώσεις
στο 100% της ασφαλιζόµενης αξίας και µάλιστα εντός τεσσάρων
µηνών από την εµφάνιση του προαναφερόµενου αιτίου, κατέβαλε συνολικά στην ανωτέρω περιφερειακή ενότητα -τα γνωρίζετε βέβαια, αλλά τα επισηµαίνω µε αφορµή την ερώτησή σαςαποζηµιώσεις ύψους 24.269.000 ευρώ στους ασφαλιστικά ενήµερους παραγωγούς.
Το θεσµικό πλαίσιο τώρα για την ενίσχυση και τα επενδυτικά
κίνητρα των αγροτών ως προς τις ΑΠΕ και τον ενεργειακό συµψηφισµό θα έρθει ως επιστέγασµα σε όσα ήδη, έχει πράξει η Κυβέρνησή µας και ειδικότερα, ο Πρωθυπουργός µας Κυριάκος
Μητσοτάκης στην κατεύθυνση αυτή.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Υπουργού)
Λίγο ακόµη χρόνο, κύριε Πρόεδρε.
Με την πρόσφατη υπουργική απόφασή µου, θυµίζω, του Αυγούστου του 2021, αυξάνεται το όριο ισχύος για την εγκατάσταση σταθµών -αναφερθήκατε κι εσείς- ΑΠΕ για εφαρµογή
ενεργειακού συµψηφισµού ή εικονικού ενεργειακού συµψηφισµού στο διασυνδεδεµένο δίκτυο και στην Κρήτη από 1 σε 3 MW.
Έτσι δίνεται η δυνατότητα στη βιοµηχανία και σε άλλες ενεργοβόρες δραστηριότητες να καλύψουν τις ανάγκες τους µε πράσινη ενέργεια, περιορίζοντας το κόστος και µειώνοντας το
περιβαλλοντικό αποτύπωµα.
Επίσης, αυξάνεται στο ηλεκτρονικό σύστηµα της Ρόδου τα
όρια ισχύος από 500 KW σε 1 MW για σταθµούς που εγκαθίστανται από ενεργειακές κοινότητες. Αυξάνονται τα όρια ισχύος από
300 KW στα 500 KW σε σταθµούς που εγκαθίστανται από νοµικά
πρόσωπα δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου που επιδιώκουν κοινωφελείς ή άλλους σκοπούς δηµοσίου συµφέροντος.
Για σταθµούς ισχύος έως 10,8 KW για τριφασικές παροχές και
µέχρι 5 KW για µονοφασικές παροχές, προβλέπεται η δυνατότητα σύνδεσης µε ενέργειες του ενδιαφεροµένου και απλή ενηµέρωση του ΔΕΔΔΗΕ. Με τη διάταξη αυτή επιταχύνεται η
εγκατάσταση µικρών φωτοβολταϊκών σταθµών, όπως εκείνων
που τοποθετούνται στις στέγες σπιτιών και επαγγελµατικών κτηρίων.
Συνεπώς, ο στόχος είναι να αξιοποιήσουµε κάθε δυνατότητα
και µε αφορµή -αιτία είναι- αυτά που εξελίσσονται τελευταία και
νοµίζω σε όλη την έκτασή τους, είναι να µπορέσουµε να αναστρέψουµε τις αιτίες που µας οδηγούν στην κλιµατική κρίση.
Οι ανανεώσιµες πηγές ενέργειας και στο κοµµάτι που αναφερθήκατε στον πρωτογενή τοµέα, αλλά και γενικότερα στις ενεργειακές ανάγκες της χώρας, είναι στόχος της Κυβέρνησης και
οτιδήποτε χρειαστεί, χρήµατα εδώ διαθέτουµε και είναι προτεραιότητα να µεταβούµε από µια παλιά παραγωγή ως ενεργειακό
µοντέλο σε ένα καινούργιο.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κι εµείς ευχαριστούµε, κύριε Υπουργέ.
Προχωρούµε στην πρώτη µε αριθµό 25/4-10-2021 επίκαιρη
ερώτηση δεύτερου κύκλου του Βουλευτή Έβρου της Νέας Δηµοκρατίας κ. Αναστάσιου (Τάσου) Δηµοσχάκη προς τον Υπουργό
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, µε θέµα: «Ο κάθετος ενεργειακός
άξονας θα προσφέρει πολύτιµο αναπτυξιακό πλεονέκτηµα στον
Νοµό Έβρου».
Κύριε Δηµοσχάκη, έχετε τον λόγο για την πρωτολογία σας.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ) ΔΗΜΟΣΧΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ.
Κύριε Υφυπουργέ, η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας, πιστή
στις εξαγγελίες της, προχωρά στην επέκταση της διανοµής φυσικού αερίου σε όλη τη χώρα και ξεκινά αυτή τη διαδικασία από
την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
Είναι ένα εµβληµατικό έργο το οποίο εγκαινίασε συµβολικά ο
ίδιος ο Πρωθυπουργός στην Ξάνθη την 1η Ιουλίου του τρέχοντος
έτους, διότι αφορά και τις πέντε περιφερειακές ενότητες, µε τις
πρωτεύουσες αυτών, καθώς επίσης και την πόλη της Νέας Ορε-
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στιάδας, σηµατοδοτώντας την έναρξη της περιφερειακής επέκτασης δικτύου, µε αφετηρία, όπως προείπα, την ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
Υλοποιείται το όραµα του αείµνηστου περιφερειάρχη µας
Γιώργου Παυλίδη, ο οποίος είχε σχεδιάσει το έργο αυτό πριν από
πέντε χρόνια, το οποίο υποστήριξα από την αρχή, το οποίο και
ανέδειξα, υπογραµµίζοντας ωστόσο από τότε ως απολύτως αναγκαίο να ενταχθεί όλος ο Έβρος στη διαδικασία αυτή, στο εν
λόγω δίκτυο. Διότι ο νοµός µας είναι ο µεγαλύτερος σε έκταση
και πληθυσµό στην περιφέρεια.
Στη Θράκη και στον Έβρο συντελείται µια ενεργειακή κοσµογονία. Η Αλεξανδρούπολη µετεξελίσσεται σε ενεργειακό κόµβο
φυσικού αερίου, συµβάλλοντας στην αναβάθµιση της γεωστρατηγικής θέσης της Ελλάδος.
Αξιότιµε κύριε Υφυπουργέ, όπως αναφέρω στην επίκαιρη ερώτησή µου, ο υφιστάµενος σχεδιασµός που προείπα και ο οποίος
έχει δροµολογηθεί να υλοποιηθεί, δεν λύνει προς το παρόν το
ενεργειακό πρόβληµα του πρώτου νοµού της χώρας, που αποτελεί τον πυλώνα του κράτους και της Ευρώπης. Όλοι οι αγωγοί
φτάνουν στα πόδια µας, περνούν από αυτά, φτάνουν στην
Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη και µπράβο στο ελληνικό κράτος που
έφτασε να υλοποιήσει ένα τέτοιο όραµα, το οποίο είναι χρήσιµο
αναπτυξιακό εργαλείο.
Ωστόσο, στον πρώτο νοµό της χώρας, στα πρώτα χωριά της
χώρας δεν αφήνει ει µη µόνον προβλήµατα. Ένας αγωγός που
θα µεταφέρει φυσικό αέριο από την Αλεξανδρούπολη µέχρι τον
Δήµο της Νέας Ορεστιάδας, ένας κάθετος τοπικός ενεργειακός
αγωγός είναι χρήσιµος για να µπορέσει να δώσει όλο αυτό το
δώρο Θεού σε αυτές τις τοπικές κοινωνίες.
Εκφράζοντας τη δικαιολογηµένη επιθυµία των συµπολιτών
µου, θα ήθελα να µας απαντήσετε σε δύο ερωτήµατα: Σε ποιο
στάδιο της διαδικασίας βρίσκεται ο σχεδιασµός του συγκεκριµένου κάθετου ενεργειακού άξονα, καθώς και ποια είναι η διαδικασία που θα ακολουθηθεί προκειµένου η Δηµόσια Εταιρεία
Διανοµής Αερίου, η γνωστή ΔΕΔΑ, µε επικεφαλής τον επιµελητή
επιστήµονα Μάριο Τσάκα, να υλοποιήσει ένα σηµαντικό έργο,
που θα αποτελέσει αναπτυξιακό πλεονέκτηµα και θα συγκρατήσει τον πληθυσµό στην περιοχή. Το έχουµε ανάγκη. Η εφεδρεία
µας πρέπει να είναι ισχυρή. Οι εθνοφύλακες, επίσης, πρέπει να
είναι παρόντες, γιατί είδαµε τα γεγονότα του Μαρτίου του 2020
και πιστεύω ότι βγάλαµε όλοι µας τα συµπεράσµατα.
Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κύριε Υπουργέ, έχετε
τον λόγο για την απάντησή σας.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΑΓΑΡΑΣ (Υφυπουργός Περιβάλλοντος και
Ενέργειας): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε συνάδελφε, θέλω να σας πω ότι η Κυβέρνησή µας, πρωτοστατώντας στον ενεργειακό µετασχηµατισµό ολόκληρης της
χώρας, συµβάλλει έµπρακτα µε την πολιτική και τις αποφάσεις
της στην υλοποίηση ενός, όπως και εσείς αναφερθήκατε, σηµαντικού ενεργειακού έργου και πλησίον της συνοριογραµµής στον
Έβρο αερίου, µε στόχο συγκεκριµένα η Περιφέρεια Ανατολικής
Μακεδονίας και Θράκης και ειδικότερα, ο Νοµός Έβρου να κατέχουν ξεχωριστή θέση στο Πρόγραµµα Ανάπτυξης 2021-2025
της ΔΕΔΑ. Αναφερθήκατε και εσείς.
Από την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ξεκίνησαν -και µάλιστα, παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη- τα πρώτα µεγάλα έργα επέκτασης δικτύων διανοµής
φυσικού αερίου που θα φέρουν φθηνότερη και καθαρότερη
ενέργεια στις πόλεις της Ξάνθης, της Δράµας, της Κοµοτηνής,
της Αλεξανδρούπολης, της Καβάλας και της Ορεστιάδας.
Εξειδικεύω περισσότερο µε την απάντηση και στο ερώτηµά
σας. Ξεκινώ από το δεύτερο και θα επανέλθω µετά στο πρώτο.
Σύµφωνα µε το Πρόγραµµα Ανάπτυξης της ΔΕΔΑ, στις έξι περιοχές που αναφέρθηκα θα κατασκευαστούν συνολικά τετρακόσια ενενήντα έξι χιλιόµετρα δικτύου, ενώ παράλληλα θα
πραγµατοποιηθούν περίπου δεκαπέντε χιλιάδες συνδέσεις καταναλωτών όλων των κατηγοριών.
Με αυτόν τον τρόπο πρόκειται να καλυφθούν ενεργειακές
ανάγκες για όλα τα κοινωνικά στρώµατα, δηλαδή για νοικοκυριά,
µικροµεσαίες επιχειρήσεις, βιοµηχανίες, αλλά και όλα τα δηµό-
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σια κτήρια, όπως είναι τα νοσοκοµεία, τα σχολεία. Μάλιστα, ο
εκτιµώµενος αριθµός συνδέσεων είναι ο ελάχιστος που θα πραγµατοποιηθεί. Εφόσον υπάρξει µεγαλύτερη ζήτηση, αυτή θα καλυφθεί πλήρως και ο αριθµός των συνδέσεων θα είναι
πολλαπλάσιος.
Εκτιµάται, πάντως, σύµφωνα µε το σχετικό έγγραφο της ΡΑΕ,
ότι οι συνδέσεις θα αποφέρουν διανεµόµενες ποσότητες φυσικού αερίου, που θα ανέλθουν στην πενταετία 2021-2025 σε
183.207 MWh για τους οικιακούς, 201.000 περίπου MWh για τους
εµπορικούς και 166.000 MWh για τους βιοµηχανικούς πελάτες.
Τα στοιχεία αυτά προκύπτουν από το Ο-89884 έγγραφο της
ΡΑΕ µε ηµεροµηνία 28-9-2021. Το συνολικό κόστος των ως άνω
επενδύσεων εκτιµάται ότι θα ανέλθει στα 62.077.073 ευρώ. Η
τροφοδοσία των δήµων θα γίνεται µέσω διασύνδεσης του δικτύου µε τον ΕΣΦΑ, εκτός από τον Δήµο Ορεστιάδας, που θα
τροφοδοτηθεί αρχικά µε τον Σταθµό Συµπιεσµένου Φυσικού Αερίου CNG, µε τη χρήση καινοτόµων τεχνολογιών και σύµφωνα
µε τις υψηλότερες προδιαγραφές ασφαλείας.
Αυτό συµβαίνει -για να αναφερθώ και στη σχετική επισήµανση
στο προοίµιο της επίκαιρης ερώτησής σας- γιατί δεν βρίσκεται
πλησίον αγωγού υψηλής πίεσης του ΕΣΦΑ, σε ικανή απόσταση
που να καθιστά µια τέτοια διασύνδεση οικονοµικά συµφέρουσα,
σύµφωνα και µε τη σχετική µελέτη κόστους-οφέλους που υποβλήθηκε από τη ΡΑΕ αποκλειστικά από τη ΔΕΔΑ.
Εποµένως, ο µοναδικός τρόπος τροφοδότησης του Δήµου
Ορεστιάδας σε αρχική φάση και µέχρι να επιτευχθεί η σύνδεση
του δικτύου µε τον ΕΣΦΑ είναι µε φορτηγά CNG.
Ειδικά σε ό,τι αφορά την πόλη της Ορεστιάδας, o εφοδιασµός
της ΔΕΔΑ προβλέπει ότι η πόλη θα τροφοδοτηθεί αρχικώς µε
συµπιεσµένο φυσικό αέριο CNG. Απώτερος στόχος η διασύνδεση της Ορεστιάδας µε τον νέο αγωγό φυσικού αερίου, που
προγραµµατίζεται να κατασκευαστεί κατά µήκος του κάθετου
άξονα του Έβρου.
Συγκεκριµένα, ο αγωγός θα επεκτείνεται από την περιοχή των
Κήπων µέχρι την Ορεστιάδα, προκειµένου να αποκτήσουν πρόσβαση στο φυσικό αέριο το Σουφλί και το Διδυµότειχο, καλύπτοντας τις ενεργειακές ανάγκες των νοικοκυριών που ζουν στα
σύνορα µε την Τουρκία και συµβάλλοντας στην ανάπτυξη των
επιχειρήσεων της ακριτικής περιοχής.
Θα συνεχίσω στη δευτερολογία µου.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Και εµείς, ευχαριστούµε τον κύριο Υπουργό.
Κύριε Δηµοσχάκη, ο λόγος σε εσάς για την δευτερολογία σας.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ) ΔΗΜΟΣΧΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε
Πρόεδρε.
Κύριε Υφυπουργέ, µας φέρνετε καλά νέα και µου δίνετε την
ευκαιρία αυτά τα νέα να τα εξειδικεύσουµε περαιτέρω και να δώσουµε να αντιληφθούν και οι ακρίτες µας το µέγεθος της προσπάθειας και της υλοποίησης σε ό,τι αφορά την Κυβέρνησή µας.
Χαίροµαι ιδιαίτερα που η Κυβέρνηση αντιλαµβάνεται τη σηµασία της ενεργειακής αναβάθµισης και θωράκισης και της χώρας,
αλλά και κυρίως -µια και αναφερόµαστε- του Έβρου κατά µήκος
της συνοριογραµµής.
Θα ξεκινήσω από την Αλεξανδρούπολη και προς τα πάνω. Δεν
αναφέροµαι στον πρώην Καποδιστριακό Δήµο Τραϊανούπολης.
Αποτελεί πλέον προάστιο της Αλεξανδρούπολης.
Ξεκινώ, κύριε Πρόεδρε, από τις Φέρες, µια κωµόπολη ζωντανή
και µάλιστα, είναι έδρα και Μηχανοκίνητης Ταξιαρχίας. Το Σουφλί, το Διδυµότειχο, η Νέα Ορεστιάδα, τα Δίκαια, οι Καστανιές,
η Νέα Βύσσα, το Ορµένιο και οι λοιποί οικισµοί και τα χωριά αποτελούν ζωντανά και ενεργά στρατόπεδα του ελληνικού στρατεύµατος, αλλά και της Ευρώπης.
Στην απογραφή, όµως, που διεξάγεται αυτή τη στιγµή ο
Έβρος δείχνει ότι ανήκει στις περιοχές µε τη µεγαλύτερη πληθυσµιακή συρρίκνωση, βόµβα το φυτίλι της οποίας έχει ανάψει.
Κι αυτό ισχύει ειδικά στο πονεµένο τρίγωνο των δεκαεπτά χωριών της Νέας Ορεστιάδας, που είναι από τον Άρδα µέχρι το Ορµένιο.
Ο Πρωθυπουργός µας, στο πλαίσιο της ενηµέρωσης και της
συνέντευξής του στη ΔΕΘ, αναφέρθηκε στην αποµόνωση του
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βορείου Έβρου ρητώς, καθώς και στην ανάγκη ειδικών αναπτυξιακών µέτρων για την περιοχή. Γνωρίζουµε ότι το ενεργειακό
κόστος είναι βασικό κριτήριο επενδυτικών αποφάσεων. Έναν
αγωγό φυσικού αερίου ο οποίος θα φτάνει µέχρι το Ορµένιο και
τα Δίκαια θέλουµε, κύριε Υφυπουργέ, και όχι µόνο µέχρι τις τρεις
πόλεις των τριών τοπικών δήµων, ο οποίος θα διακλαδώνεται
επαρκώς προς τις κωµοπόλεις. Θα αποτελέσει κίνητρο, κίνητρο
για τις επιχειρήσεις να επενδύσουν στην περιοχή, κίνητρο για
τους κατοίκους να παραµείνουν στον τόπο τους, ενώ θα δώσει
οικονοµικό πλεονέκτηµα σε όσους ήδη επιχειρούν και αντιµετωπίζουν άνισες συνθήκες ανταγωνισµού, λόγω απόστασης από τα
αστικά κέντρα.
Στις εύφορες κοιλάδες του Άρδα και του Ερυθροποτάµου, εκεί
που είναι ένας τόπος πραγµατικά παραγωγικός, ίσως ο κορυφαίος της χώρας, οι κοιλάδες του βορείου Έβρου, εκεί όπου
καλλιεργείται το 40% των κατεψυγµένων λαχανικών της ελληνικής αγοράς, δύο βασικές µονάδες οι οποίες βρίσκονται η µία
στον Κυπρίνο και στο χωριό των Κοµάρων και η άλλη επιχείρηση
στους Μεταξάδες. Οι εταιρείες «HELLAS FROST» και «ΑΡΔΑΣ
FROST» αποτελούν, όπως είπα, σηµαντικές βιοµηχανίες µεταποίησης στην περιοχή. Το πολυπόθητο Φράγµα του Μεγάλου Δερείου, το οποίο είναι δροµολογηµένο και έχει αποφασιστεί από
τη διυπουργική επιτροπή και προχωρεί η διαδικασία της µελέτης,
το οποίο ήταν και όνειρο δεκαετιών, θα δώσει την ευκαιρία και
θα ενώσει τις δύο κοιλάδες του βορείου Έβρου και θα είναι όλες
οι περιοχές αρδεύσιµες. Αντιλαµβάνεστε ότι ο µισός Έβρος και
θα καλλιεργείται και θα αρδεύεται και θα παράγει. Συνεπώς πεντακόσιες χιλιάδες στρέµµατα µπορούµε να εξασφαλίσουµε, που
θα πολλαπλασιάσουν τον όγκο παραγωγής.
Χρειαζόµαστε συνεπώς, κύριε Υφυπουργέ, δύο οριζόντιους
αγωγούς. Δηλαδή φέρετε, παρακαλώ, τον χάρτη του Έβρου
στην εικόνα σας. Μου εξασφαλίζετε ως Κυβέρνηση και µας γνωστοποιείτε το ευχάριστο µήνυµα ότι θα έχουµε τον κάθετο αγωγό
και θέλουµε αυτός ο κάθετος νοµαρχιακός αγωγός να καλύψει
και τις κωµοπόλεις και τα χωριά στην πορεία του. Θα είναι ειρωνεία και τραγωδία να περνάει ο αγωγός και να µην έχει όφελος
ο τοπικός κάτοικος. Και τι έχουµε όµως; Έχουµε και δύο κοιλάδες. Είναι η κοιλάδα του Ερυθροποτάµου του Διδυµοτείχου και
η κοιλάδα του Άρδα της Νέας Ορεστιάδας. Έτσι θα µπορέσουµε
για τριάντα συν τριάντα, δηλαδή εξήντα χιλιόµετρα, να δώσουµε
το πλεονέκτηµα σε αυτούς τους ανθρώπους και να επιχειρούν,
και να εργάζονται, και να παραµένουν στις εστίες τους, γιατί είναι
φρουροί της πατρίδας και έτσι πρέπει να τους εκλαµβάνουµε.
Συνεπώς, νοµίζω ότι µας φέρατε καλά νέα, όπως είπα και από
την αρχή.
Κλείνοντας, θέλω να σας ρωτήσω θέλω να σας ρωτήσω και να
απαντήσετε στα τρία ερωτήµατά µου: Ποιο θα είναι το χρηµατοδοτικό εργαλείο, όπως προείπατε πολύ σωστά, το ΕΣΠΑ, που θα
ενεργοποιηθεί προκειµένου να υλοποιηθεί το συγκεκριµένο
έργο; Το είπατε στην αρχή, αλλά θέλουµε να µάθουµε και πότε
και ποιας περιόδου. Θα υπάρξει επιβάρυνση των πολιτών; Αυτό
µε ρωτούν.
Το δεύτερο: Ποιο είναι το χρονοδιάγραµµα υλοποίησης και
ολοκλήρωσης του συγκεκριµένου έργου; Θα συνδεθούν στον κάθετο ενεργειακό άξονα µόνο οι τρεις µεγάλοι δήµοι του κεντρικού και βορείου Έβρου ή θα προβλεφθούν και οι δύο οριζόντιοι
άξονες προς Μεταξάδες, προς την ελληνοβουλγαρική µεθόριο;
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κύριε Υπουργέ, έχετε
τον λόγο για την απάντησή σας.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΑΓΑΡΑΣ (Υφυπουργός Περιβάλλοντος και
Ενέργειας): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Αγαπητέ συνάδελφε, αναφερθήκατε σε πρόσθετα έργα τα
οποία εξελίσσονται στην περιοχή του Έβρου και της ανατολικής
Μακεδονίας και ευρύτερα. Σίγουρα αλλάζει το παραγωγικό µοντέλο µέσα από τον ενεργειακό µετασχηµατισµό. Αναφερθήκατε
σε κεντρικούς άξονες που διέρχεται το φυσικό αέριο, αλλά οι
κεντρικοί άξονες που πράγµατι περνούν από τις περιοχές θα
συµπληρωθούν σιγά-σιγά από δίκτυα τα οποία θα φτάσουν
στους καταναλωτές. Μπορεί να ξεκινούµε από τους µεγάλους
καταναλωτές, γιατί όλα µέχρι να αναπτυχθούν και να ολοκληρω-
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θούν έχουν ένα χρονοδιάγραµµα, που πρέπει να είναι βιώσιµο
για να µπορεί να ολοκληρωθεί. Άρα η απάντηση είναι ότι σίγουρα
θα συνεχιστούν και δευτερεύοντα δίκτυα για να φτάσουν τελικά,
διαµέσου των µεγάλων καταναλωτών, και στους µικρότερους καταναλωτές, διαµέσου των δικτύων που αναφερθήκατε πριν εσείς.
Για να απαντήσω πιο συγκεκριµένα στα ερωτήµατά σας, η
ΔΕΔΑ έχει ολοκληρώσει την εκπόνηση των απαραίτητων προκαταρκτικών µελετών για τον βασικό σχεδιασµό του νέου αγωγού,
ενώ σε συνεργασία µε την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και
Θράκης έχει εξασφαλίσει τους απαιτούµενους πόρους για τη χρηµατοδότηση του έργου και θα το συµπεριλάβει στο πρόγραµµα
ανάπτυξης 2022 - 2026 της εταιρείας. Τα έργα στην περιφέρεια
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης είναι συνολικού προϋπολογισµού 61,8 εκατοµµύρια ευρώ πλέον ΦΠΑ και χρηµατοδοτούνται
από κεφάλαια της ΔΕΔΑ, καθώς και από επιχορήγηση του ΕΣΠΑ
της περιόδου 2014 - 2020 µέσω του επιχειρησιακού προγράµµατος Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
Οι ωφέλειες δε από την έλευση του φυσικού αερίου είναι πολλαπλασιαστικές για την κοινωνία, για το περιβάλλον, την οικονοµία και την απασχόληση. Προκύπτει λοιπόν ότι το κόστος
ενέργειας µειώνεται σηµαντικά για τα νοικοκυριά, τα οποία µάλιστα ιδιαιτέρως στη βόρεια Ελλάδα, λόγω ειδικών συνθηκών,
που γνωρίζετε εσείς καλύτερα, έχουν αυξηµένες ανάγκες για
θέρµανση. Αλλά δεν αφορά µόνο τα νοικοκυριά. Επιπλέον, µειώνεται και το κόστος παραγωγής των επιχειρήσεων, µε αποτέλεσµα να δίνονται κίνητρα για νέες επενδύσεις και να τονώνεται
παράλληλα έτσι και η τοπική οικονοµία.
Αξίζει να σηµειωθεί ότι τα έργα της ΔΕΔΑ έχουν έντονο αναπτυξιακό χαρακτήρα και πρόσηµο. Σε όλα τα στάδια υλοποίησής του,
κατασκευαστικό κόστος, επίβλεψη έργου, εργασίες για εσωτερικές εγκαταστάσεις, γιατί και αυτά επιδοτούνται από διάφορα προγράµµατα, ανοίγουν πολλές νέες θέσεις εργασίας σε διάφορες
ειδικότητες, όπως µηχανικοί, εργατοτεχνίτες, χειριστές, θερµοϋδραυλικοί, συγκολλητές, εγκαταστάτες, µελετητές, ενισχύοντας
σηµαντικά και την απασχόληση.
Συµπέρασµα: Πρόκειται για ακόµη µία πράσινη πρωτοβουλία,
αφού το φυσικό αέριο είναι φιλικότερο προς το περιβάλλον σε
σύγκριση µε άλλες µορφές ενέργειας. Βεβαίως τελικός στόχος
είναι οι ανανεώσιµες πηγές ενέργειας. Μεταβατική είναι αυτή η
φάση, αλλά έχει χρόνο και πρέπει να καλύψουµε τις ανάγκες και
θα αποτελέσει τη γέφυρα στη χρήση ανανεώσιµων πηγών ενέργειας και σε µια κλιµατικά ουδέτερη οικονοµία.
Άλλωστε, σύµφωνα µε τον τρέχοντα εθνικό ενεργειακό σχεδιασµό, η προώθηση δράσεων, όπως έργα υποδοµής που αφορούν στην επέκταση υφιστάµενων και κατασκευή νέων δικτύων
διανοµής φυσικού αερίου, η ανάπτυξη υποδοµών διανοµής συµπιεσµένου φυσικού αερίου, CNG, και υγροποιηµένου αερίου,
LNG, σε επιλεγµένες περιοχές, για την τροφοδοσία αποµακρυσµένων καταναλωτών, καθώς και σηµαντικά έργα υποδοµών,
εθνικού και κυρίως διεθνούς ενδιαφέροντος, που στοχεύουν στη
δηµιουργία συνθηκών και για την περαιτέρω διείσδυση του φυσικού αερίου, σε όλα τα µεγαλύτερα τµήµατα της χώρας, δεδοµένου ότι η ενέργεια είναι πρωταρχικό ενεργειακό και κοινωνικό
αγαθό. Ζούµε άλλωστε παρενέργειες αυτού του συστήµατος
αυτή την περίοδο. Θα ισορροπήσουν όµως όλα. Εµείς αυτό το
οποίο χρειάζεται από την πλευρά µας είναι να αναλάβουµε τα
µέτρα και η Κυβέρνηση τα λαµβάνει, πράγµα που φαίνεται κάθε
µέρα σε ό,τι παρουσιάζεται. Τα αντανακλαστικά είναι γρήγορα
και εκτιµώ αποτελεσµατικά, µέχρι να ισορροπήσουν όλες αυτές
οι παράµετροι που επενεργούν σε δύσκολες καταστάσεις.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ευχαριστούµε, κύριε
Υπουργέ.
Συνεχίζουµε µε την έκτη µε αριθµό 32/4-10-2021 επίκαιρη ερώτηση δεύτερου κύκλου του Βουλευτή Β1’ Βόρειου Τοµέα Αθηνών
της Νέας Δηµοκρατίας κ. Γεώργιου Κουµουτσάκου προς τον
Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, µε θέµα: «Βόρειος Ποδηλατικός Άξονας Αττικής».
Κύριε Κουµουτσάκο, έχετε τον λόγο για την πρωτολογία σας.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΜΟΥΤΣΑΚΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, πρώτα απ’ όλα θα ήθελα να τονίσω την πάντα
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σταθερή παρουσία σας και την προθυµία σας να ανταποκρίνεστε
στις επίκαιρες ερωτήσεις των µελών της Εθνικής Αντιπροσωπείας. Αυτό είναι κάτι θετικό και τα θετικά πρέπει να λέγονται.
Κύριε Υπουργέ, γνωρίζετε πολύ καλά ότι η βιώσιµη αστική κινητικότητα είναι ένας βασικός πυλώνας των ευρωπαϊκών πολιτικών και για τις µεταφορές, αλλά και για τις βιώσιµες πόλεις. Είναι
ταυτόχρονα ένα από τα βασικότερα εργαλεία ήπιων παρεµβάσεων για τον περιορισµό των εκποµπών των αερίων του θερµοκηπίου, αλλά και για την οµαλή, την πιο φιλική στους πολίτες,
λειτουργία των πόλεων.
Οι ποδηλατόδροµοι, κύριε Υπουργέ, είναι απαραίτητη υποδοµή ποιότητας ζωής στις σύγχρονες πόλεις. Γι’ αυτό και η ενίσχυση του δικτύου τους αποτελεί ένα σταθερό αίτηµα µεγάλης
µερίδας των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής του λεκανοπεδίου. Στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 - 2013 είχε ολοκληρωθεί ένα
µικρό τµήµα -συγκεκριµένα το νότιο τµήµα- του µεγάλου ποδηλατικού άξονα «Φαληρικός Όρµος - Κηφισιά». Ωστόσο, µέχρι σήµερα, το µεγαλύτερο τµήµα αυτού του ποδηλατικού άξονα και
συγκεκριµένα ο βόρειος κλάδος του, µήκους σχεδόν δεκαεπτά
χιλιοµέτρων, δεν έχει µέχρι σήµερα κατασκευαστεί. Και αυτό δηµιουργεί µια εντύπωση, καθώς η σχετική δαπάνη είναι επιλέξιµη
από το ΕΣΠΑ και από το Ταµείο Ανάκαµψης, υπάρχουν µελέτες
και εγκρίσεις από τους δήµους από τους οποίους πρόκειται να
διέλθει αυτός ο ποδηλατικός άξονας και φαίνεται ότι η βούλησή
τους και η σύµφωνη γνώµη τους έχει εξασφαλιστεί.
Αναφέροµαι, κύριε Υπουργέ, στο κοµµάτι, στο τµήµα του
άξονα αυτού «Σταθµός ΗΣΑΠ Μοναστηράκι - Οµόνοια - Βικτώρια
- Περισσός - Πευκάκια - Νέα Ιωνία - Ηράκλειο - Ειρήνη - Μαρούσι
- ΚΑΤ - Κηφισιά» το µεγαλύτερο µέρος του οποίου διέρχεται και
πρόκειται να εξυπηρετήσει κατοίκους του βόρειου τοµέα της Αττικής.
Θα ήθελα, κλείνοντας, να σας πω ότι αυτό το ενδιαφέρον των
πολιτών, µεγάλης µερίδας των πολιτών, για τον ποδηλατικό αυτό
άξονα µάς υποχρεώνει να το συζητήσουµε, διότι η πολιτική που
ασκούµε όλοι -και πρέπει να ασκούµε- είναι µια πολιτική µε τους
πολίτες και για τους πολίτες. Πόσο µάλλον που και στο συγκεκριµένο θέµα θα ένωνα και εγώ τη µικρή δική µου φωνή ως ένας
άνθρωπος που, τουλάχιστον τα σαββατοκύριακα, προσπαθεί να
αθληθεί µε το ποδήλατο, µε τους γιους µου, και δεν βρίσκουµε,
κύριε Υπουργέ, επαρκή χώρο και κυρίως ασφαλή χώρο για µια
απλή βόλτα, για µία απλή άσκηση που δίνει τόση χαρά και στις
οικογένειες και στα παιδιά και σε όλους εκείνους που αγαπούν
το ποδήλατο και θέλουν πραγµατικά να περάσουν µερικές ευχάριστες στιγµές, που είναι και φιλικές προς το περιβάλλον.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κι εµείς ευχαριστούµε τον κ. Κουµουτσάκο.
Τον λόγο έχει τώρα ο Υπουργός για να απαντήσει.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΑΓΑΡΑΣ (Υφυπουργός Περιβάλλοντος και
Ενέργειας): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε συνάδελφε, θα συµφωνήσω µαζί σας στις παρατηρήσεις
αλλά και στους στόχους. Οι πόλεις αλλάζουν, οι λειτουργίες αλλάζουν, συνήθειες πρέπει να αλλάξουµε, διότι αυτά τα οποία
ζούµε ως αποτελέσµατα και της κλιµατικής κρίσης, πέρα από τον
τρόπο ζωής και πέρα από τις παρενέργειες που δηµιουργούµε,
µάς οδηγούν σε αλλαγές σε πολλά πράγµατα που είχαµε συνηθίσει για πολλά χρόνια.
Είναι αλήθεια ότι ο Μητροπολιτικός Ποδηλατικός Άξονας Φάληρο - Κηφισιά, µέρος του οποίου έχει ολοκληρωθεί -αναφερθήκατε και εσείς- είναι ένας σηµαντικός άξονας που θα συµβάλει
στην κατεύθυνση που περιγράψατε και εσείς και βεβαίως αποδέχθηκα και συµπλήρωσα δι’ ολίγων και εγώ.
Θέλω να σας πω ότι για το σύνολο του έργου -όπως γνωρίζετε,
καθώς αναφερθήκατε πριν- εκπονήθηκε στο παρελθόν µια σχετική µελέτη από τη Διεύθυνση Μελετών Έργων Αστικών Αναπλάσεων του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής
Αλλαγής και υποστηρίχθηκε ενεργειακά από τη Μονάδα Βιώσιµης Κινητικότητας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, µέσω
του ερευνητικού προγράµµατος «Έρευνα Ανάπτυξης Μεγάλου
Μήκους Ποδηλατικών Διαδροµών στην Αθήνα». Από τη διαδροµή
Φάληρο - Κηφισιά το κοµµάτι Φάληρο - Γκάζι έχει ολοκληρωθεί
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τώρα µένει η πορεία και ο άξονας από το Γκάζι µέχρι την Κηφισιά. Η εν λόγω µελέτη αφορούσε χάραξη ποδηλατόδροµου από
το Θησείο, πλατεία Ασωµάτων, µέχρι τον σταθµό ΗΣΑΠ της Κηφισιάς, µήκους 16,73 χιλιοµέτρων, που κινείται σε µεγάλο τµήµα
παράλληλα µε τις γραµµές του ΗΣΑΠ.
Η µελέτη αυτή θα αποτελέσει, όπως σωστά είπατε και εσείς,
βασικό κορµό της παρούσας υπηρεσίας για επικαιροποίηση του
σχεδιασµού και τη δηµιουργία του νέου ποδηλατόδροµου µητροπολιτικής σηµασίας. Για το βόρειο τµήµα βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή τη στιγµή η διενέργεια ηλεκτρονικού διαγωνισµού από
την αρµόδια Διεύθυνση Μελετών και Έργων Αστικών Αναπλάσεων, µε θέµα την παροχή υπηρεσιών από εξωτερικό ανάδοχο,
αφορά στην υποστήριξη της διεύθυνσης ως προς την επικαιροποίηση του διαθέσιµου υλικού και µελετών για την προώθηση
υλοποίησης του έργου Μητροπολιτικός Ποδηλατόδροµος Βόρειο Σκέλος Γκάζι - Κηφισιά. Είναι, δηλαδή, στην ουσία επικαιροποίηση των υπαρχουσών µελετών για να υπάρξει ταυτόχρονα και
ωρίµανση για να δοθεί η δυνατότητα εξέλιξης, χρηµατοδότησης
και κατασκευής του έργου. Ο ανάδοχος θα πρέπει να υποστηρίξει τη Διεύθυνση Μελετών και Έργων Αστικών Αναπλάσεων του
Υπουργείο Περιβάλλοντος ώστε να εκτιµήσει και να προσδιορίσει αυτές τις αλλαγές που θα επέλθουν στην ευρύτερη περιοχή
κατόπιν υλοποίησης του αναπροσαρµοσµένου σχεδιασµού και
των προβλέψεων του.
Αλλαγές που δύνανται να επέλθουν και να προταθούν είναι οι
ακόλουθες: Η κατάργηση παρόδιας στάθµευσης -είτε τµηµατικά
είτε σε όλη την έκταση του οδικού τµήµατος- η αλλαγή της κυκλοφοριακής οργάνωσης -παραδείγµατος χάριν µονόδροµος να γίνει
πεζοδρόµος, αµφίδροµος να γίνει µονόδροµος- να καταργηθεί
λωρίδα κυκλοφορίας, η δηµιουργία µικτών δρόµων ποδηλάτων οχηµάτων µε προτεραιότητα στα ποδήλατα, η τροποποίηση της
αρχικής χάραξης του ποδηλατοδρόµου, η διεύρυνση των πεζοδροµίων, η διεύρυνση των λωρίδων και των ποδηλατοδρόµων. Για
το σύνολο αυτών των αναγκαίων προβλέψεων και ρυθµίσεων θα
υπάρξει διαβούλευση µε όλους τους εµπλεκόµενους φορείς και
υποστήριξη της ΔΜΕΑ ώστε να µπορέσει να ανταποκριθεί στη
σύνθεση των απόψεων στις τελικές προτάσεις στην οριστικοποίηση, επικαιροποίηση, της µελέτης για να τύχει τελικά της χρηµατοδότησης.
Λεπτοµερώς θα αναφερθώ σε αυτά τα οποία εξελίσσονται και
θα συνεχίσω στη δευτερολογία µου.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κι εµείς ευχαριστούµε, κύριε Υπουργέ.
Ο κ. Κουµουτσάκος έχει τώρα τον λόγο για τη δευτερολογία
του.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΜΟΥΤΣΑΚΟΣ: Από την πρωτολογία σας, κύριε
Υπουργέ, συγκρατώ δύο πράγµατα: Το πρώτο, είναι η παρούσα
και ισχυρή πολιτική βούληση του Υπουργείου να υποστηριχθεί
το έργο αυτό. Διότι από το εισαγωγικό µέρος της οµιλίας σας
προκύπτει η απόλυτη κατανόηση της αναγκαιότητας να µεταβούµε σε µία νέα φάση, σε αλλαγές, στις πόλεις µας για καλύτερη ζωή και πιο φιλική στο περιβάλλον. Εποµένως, η αφετηρία
για να γίνει αυτό το έργο είναι εδώ, γιατί η αφετηρία κάθε φορά
είναι η πολιτική βούληση και πώς οι πολιτικές ηγεσίες πιστεύουν
σε αυτά που πρέπει να γίνουν. Και εσείς το καταθέσατε εδώ µε
ένταση και µε καθαρότητα.
Όσον αφορά το δεύτερο µέρος της οµιλίας σας που συγκρατώ, είναι η πολυπλοκότητα του έργου. Δεν αµφέβαλα γι’ αυτή
-είναι γνωστό- αλλά η πολυπλοκότητα του έργου µε κανέναν
τρόπο δεν θα πρέπει να γίνει ένας σχετικός παράγων για να προχωρήσει, διότι η µετάβαση σε µία νέα, καλύτερη και πιο ποιοτική
ζωή, σαφώς προϋποθέτει µεγάλες αλλαγές και συντονισµένες
προσπάθειες. Όπως ακριβώς το περιγράψατε η χάραξη και η
υλοποίηση και κατασκευή του βόρειου ποδηλατικού άξονα δεν
είναι µόνο ένα έργο πνοής και βελτίωσης της ποιότητας της ζωής
στις πόλεις και ειδικά στον βόρειο τοµέα για τον οποίο µιλάµε,
αλλά ταυτόχρονα είναι ένα σοβαρό αναπτυξιακό έργο, διότι οι
εργασίες που περιγράψατε µε αυτή τη λεπτοµέρεια -και περιµένω τη συνέχεια στη δευτερολογία σας- υποδηλώνει την αναπτυξιακή δυναµική αυτής της προσαρµογής. Θα παρακαλέσω,
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λοιπόν, να προχωρήσετε το ταχύτερο δυνατό. Ακούγοντάς σας,
πιστεύω ότι µπαίνει το θέµα αυτό στις ψηλές θέσεις των προτεραιοτήτων σας, παρά τη δυσκολία που έχει.
Θα ήθελα να κάνω µία τελευταία επισήµανση. Την περασµένη
εβδοµάδα έγινε ο µεγάλος ποδηλατικός αγώνας της Σπαρτακιάδας οργανωµένος από την Πανελλήνια Ένωση Παλαιµάχων
Αθλητών. Ξεκίνησαν από την Αθήνα, εδώ από το Καλλιµάρµαρο
για να φτάσουν στη Σπάρτη.
Θέλω να ελπίζω και περιµένω, κύριε Υπουργέ, ότι τέτοιες ευκαιρίες θα έχουν οι χιλιάδες φίλοι του ποδηλάτου µέσα στις πόλεις τους χωρίς να χρειάζεται να οργανώνεται κάτι τόσο µεγάλο
µε την εµπλοκή και της Αστυνοµίας και των οργανωτών. Θα πρέπει να είναι κάτι πιο απλό το να πάρει ένας πολίτης το ποδήλατο
του από το σπίτι του µαζί µε τα παιδιά του και να χαρεί αυτή την
αγάπη στην άθληση, αλλά και σε µία φιλική στο περιβάλλον δραστηριότητα.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Και εµείς ευχαριστούµε τον κ. Κουµουτσάκο.
Τον λόγο τώρα έχει ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Ταγαράς.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΑΓΑΡΑΣ (Υφυπουργός Περιβάλλοντος και
Ενέργειας): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Αγαπητέ συνάδελφε, συµφωνώντας και επεκτείνοντας σε αυτά
τα οποία αναφερθήκατε: ποιότητα ζωής, προστασία περιβάλλοντος, ανάπτυξη, στοίχηµα που όλοι πρέπει να κερδίσουµε µαζί,
δεν χρειάζεται να αναλύσουµε το γιατί, γιατί νοµίζω ότι κανείς
δεν διαφωνεί ως προς τον στόχο, αλλά και προς τα εργαλεία για
να µπορέσουµε να τον πετύχουµε.
Αναφέρθηκα πριν σε ό,τι αφορά στις µελέτες που ήδη εξελίσσονται µε τη στήριξη του εξωτερικού συνεργάτη και πού θα καταλήξουµε στο τέλος από πλευράς ωρίµανσης µελετών. Πρώτον,
συλλογή και αξιολόγηση υφιστάµενων µελετών και λοιπών συναφών στοιχείων, µετρήσεις και έρευνες, νοµική υποστήριξη, επικοινωνία, ανά τµήµα επαναπροσδιορισµός τυπικής διατοµής ή
και χάραξης και διατύπωση προτάσεων για νέες κυκλοφοριακές
ρυθµίσεις στην περιοχή επιρροής, εκτίµηση κυκλοφοριακών ρυθµίσεων - επιπτώσεων από τις νέες διατοµές, επικαιροποίηση προµέτρησης και προϋπολογισµού -είναι αυτό που είπα πριν για την
ωρίµανση- υποστήριξη στη διαδικασία σύνταξης τευχών δηµοπράτησης, υποστήριξη του αναδόχου, της υπηρεσίας δηλαδή,
της διαβούλευσης και των εγκρίσεων. Αρµόδιος φορέας για τη
χρηµατοδότηση του έργου είναι η Περιφέρεια Αττικής.
Η προτεινόµενη υπηρεσία έχει ενταχθεί στον άξονα «Λοιπές
Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» του χρηµατοδοτικού προγράµµατος «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου», που έχει εγκριθεί για το έτος ’21 µε την υπ’ αριθµόν 753/9-2-21 απόφαση
Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας µε θέµα: Έγκριση χρηµατοδοτικού προγράµµατος του Πράσινου Ταµείου «Δράσεις
Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» για το έτος ’21 και διάθεση πίστωσης ποσού 136.000 ευρώ περίπου. Το ποσό που αναφέρθηκα
πριν είναι 23.160 ευρώ. Υπάρχουν διάφορα ποσά. Δεν θέλω να
αναφερθώ σε λεπτοµέρειες και σε έγγραφα. Η εκτιµώµενη αξία
της σύµβασης που θα υπογραφεί µε τον ανάδοχο που θα προκύψει από τον ηλεκτρονικό διαγωνισµό είναι 136.000 ευρώ περίπου µε τίτλο «Μητροπολιτικός Ποδηλατόδροµος, βόρειο σκέλος
Γκάζι - Κηφισιά». Η διάρκεια της σύµβασης είναι δώδεκα µήνες
από την ανάρτηση στο ΚΗΜΔΗΣ µέχρι και την ολοκλήρωση των
παραδοτέων.
Όσον αφορά το έργο κατασκευής που θα προκύψει από τις
µελέτες που αναφέρθηκα ότι θα εξελιχθούν, θα ολοκληρωθούν
και θα είναι ώριµες για να µπορούν να χρηµατοδοτηθούν η χρηµατοδότηση λοιπόν και η κατασκευή του έργου ανέρχεται περίπου σε 7 εκατοµµύρια. Με την επικαιροποίηση των µελετών αυτό
µπορεί ελαφρώς να διαφοροποιηθεί, θα έχουµε τον τελικό προϋπολογισµό. Θα γίνει από πόρους του ΕΣΠΑ, όπως είπα και θα
χρηµατοδοτηθεί από την Περιφέρεια Αττικής.
Εµείς από την πλευρά µας, όµως, παρακολουθώντας και συνεργαζόµενοι και µε την Περιφέρεια Αττικής και αναγνωρίζοντας
την αναγκαιότητα, τη σπουδαιότητα ενός έργου, το οποίο συµβάλλει πολλαπλώς και σε πολλούς τοµείς που αφορούν και στον
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άνθρωπο και στο περιβάλλον αλλά και στην κοινωνία και στην
ανάπτυξη, να ξέρετε ότι είµαστε εδώ, εξελίσσουµε για να ωριµάσουµε, ολοκληρώσουµε τις µελέτες και θα παρακολουθούµε µε
τελικό στόχο σύντοµα αυτό το έργο να είναι έτοιµο να χρηµατοδοτηθεί και να ξεκινήσει η κατασκευή του για να µπορέσουν και
τα παιδιά σας, αλλά και όλη η κοινωνία να απολαύσουν αυτό το
έργο.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Εµείς ευχαριστούµε.
Θα ήθελα να ανακοινώσω ότι δεν θα συζητηθούν κατόπιν συνεννόησης οι ακόλουθες ερωτήσεις:
Η δεύτερη µε αριθµό 14/4-10-2021 επίκαιρη ερώτηση πρώτου
κύκλου του Βουλευτή Β’ Θεσσαλονίκης του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συµµαχία κ. Σωκράτη Φάµελλου προς τον Υπουργό Κλιµατικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, µε θέµα: «Το πρόβληµα
πυροπροστασίας στο Σέιχ-Σου διογκώνεται από διαγκωνισµούς
αναρµόδιων και αρµόδιων».
Η τρίτη µε αριθµό 1/4-10-2021 επίκαιρη ερώτηση πρώτου κύκλου του Βουλευτή Επικρατείας του Κινήµατος Αλλαγής κ. Γεώργιου Καµίνη προς τον Υπουργό Κλιµατικής Κρίσης και
Πολιτικής Προστασίας µε θέµα: «Προσεισµικός έλεγχος κτιριακού αποθέµατος της χώρας και προγράµµατα δοµικής ενίσχυσης».
Η δεύτερη µε αριθµό 17/4-10-2021 επίκαιρη ερώτηση δεύτερου κύκλου του Βουλευτή Β’ Θεσσαλονίκης του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συµµαχία κ. Σωκράτη Φάµελλου προς τον Υπουργό
Κλιµατικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, µε θέµα: «Στο
Εθνικό Πάρκο Σχινιά - Μαραθώνα συντελέστηκε ένα έγκληµα σε
βάρος του περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας».
Η ένατη µε αριθµό 9/4-10-2021 επίκαιρη ερώτηση δεύτερου
κύκλου του Βουλευτή Αχαΐας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας κ. Νικολάου Καραθανασόπουλου προς τον Υπουργό Οικονοµικών, µε θέµα: «Την απόλυση 36 εργαζοµένων στην
Ελληνική Βιοµηχανία Όπλων (ΕΒΟ) στο Αίγιο».
Η δέκατη µε αριθµό 21/4-10-2021 επίκαιρη ερώτηση δεύτερου
κύκλου του Βουλευτή Β’ Δυτικής Αττικής του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συµµαχία κ. Γεωργίου Τσίπρα προς τον Υπουργό Οικονοµικών, µε θέµα: «Καθολική Απαξίωση της Δηµόσιας Αµυντικής
Βιοµηχανίας µέσω της κατακόρυφης πτώσης της παραγωγής
του συνόλου των εργοστασίων των ΕΑΣ και των µαζικών απολύσεων του υπερσύγχρονου εργοστασίου του Αιγίου».
Η δέκατη τρίτη µε αριθµό 22/4-10-2021 επίκαιρη ερώτηση δεύτερου κύκλου του Βουλευτή Λάρισας του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική
Συµµαχία κ. Βασιλείου Κόκκαλη προς τον Υπουργό Οικονοµικών,
µε θέµα: «Ιανός - Ένα χρόνο µετά ο απολογισµός».
Η πέµπτη µε αριθµό 15/4-10-2021 επίκαιρη ερώτηση πρώτου
κύκλου του Βουλευτή Ηρακλείου του ΜέΡΑ25 κ. Γεώργιου Λογιάδη προς τον Υπουργό Οικονοµικών µε θέµα: «Να ξεκαθαρίσει
η Κυβέρνηση τις προθέσεις του ΤΑΙΠΕΔ για το αεροδρόµιο
«Νίκος Καζαντζάκης» Ηρακλείου».
Η δωδέκατη µε αριθµό 29/4-10-2021 επίκαιρη ερώτηση δεύτερου κύκλου του Βουλευτή Β2’ Δυτικού Τοµέα Αθηνών του
ΜέΡΑ25 κ. Κρίτωνα – Ηλία Αρσένη προς τον Υπουργό Οικονοµικών, µε θέµα: «Θεσσαλονίκη, έµµεση ιδιωτικοποίηση ύδρευσης
και αποχέτευσης».
Επίσης, δεν θα συζητηθεί λόγω κωλύµατος της Βουλευτού, η
οποία θα βρίσκεται σε αποστολή της Βουλής, η έβδοµη µε
αριθµό 19/4-10-2021 επίκαιρη ερώτηση δεύτερου κύκλου της
Βουλευτού Β2’ Δυτικού Τοµέα Αθηνών του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συµµαχία κ. Χαρούλας (Χαράς) Καφαντάρη προς τον
Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, µε θέµα: «Προστασία του Πολίτη στη Δυτική Αθήνα».
Ολοκληρώνουµε τη σηµερινή συζήτηση επικαίρων ερωτήσεων
µε την τρίτη µε αριθµό 33/4-10-2021 επίκαιρη ερώτηση δεύτερου
κύκλου του Βουλευτή Ηρακλείου του Κινήµατος Αλλαγής κ. Βασίλειου Κεγκέρογλου προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και
Ενέργειας µε θέµα: «Σχέδιο πολεοδοµικής ανασυγκρότησης της
σεισµόπληκτης περιοχής Αρκαλοχωρίου».
Ορίστε, κύριε Κεγκέρογλου, έχετε τον λόγο για την πρωτολογία σας.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
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Η καταστροφή είναι µεγάλη. Τα πέντε χιλιάδες διακόσια πέντε
µέχρι στιγµής κτήρια, σπίτια, επιχειρήσεις, σχολεία που κρίθηκαν
ακατάλληλα για στέγαση ή για λειτουργία είναι µόνο ένα δείγµα
του µεγέθους της καταστροφής. Η περιοχή έχει γονατίσει και οικονοµικά και κοινωνικά. Η οικιστική, οικονοµική και κοινωνική
ανασυγκρότησή της προϋποθέτει πολιτικές, µέτρα και δράσεις
σε δύο πυλώνες. Ο πρώτος πυλώνας αφορά τη διασφάλιση αξιοπρεπούς διαβίωσης σε όλους τους πληγέντες και µέτρα στήριξής τους. Ο δεύτερος πυλώνας αφορά µια οργανωµένη προσπάθεια ανασυγκρότησης της περιοχής, ένα σχέδιο δηλαδή υλοποίησης τους.
Με τις ερωτήσεις προς τους προηγούµενους Υπουργούς Ανάπτυξης και Υποδοµών έχουµε θέσει τα ζητήµατα που αφορούν
την αξιοπρεπή στέγαση, την επαναλειτουργία των σχολείων και
των δηµοσίων υπηρεσιών, την επαναλειτουργία και την ανάκαµψη της αγοράς, την αναπλήρωση του εισοδήµατος επαγγελµατιών, επιχειρήσεων τοπικών, αλλά και εργαζοµένων, τη
διόρθωση της κοινής υπουργικής απόφασης που εξαιρεί πολλούς οικισµούς, αλλά και πολλές περιπτώσεις δικαιούχων µε τη
διόρθωση των κριτηρίων.
Το Υπουργείο Περιβάλλοντος έχει έναν κοµβικό ρόλο σε όλη
αυτή την προσπάθεια, γιατί είναι αρµόδιο για την εκπόνηση του
χωρικού σχεδίου της περιοχής.
Είναι πολλά χρόνια που αγωνίζοµαι για να προχωρήσει το χωρικό σχέδιο. Επιτέλους, και µε τις προσπάθειες του δήµου, το
Υπουργείο ενέταξε το χωρικό σχέδιο στη διαδικασία δηµοπράτησης. Πλην, όµως, έχουν αλλάξει οι συνθήκες. Τούτη την ώρα
το χωρικό σχέδιο πρέπει να λάβει υπ’ όψιν του τις µεγάλες καταστροφές και ιδιαίτερα το γεγονός ότι όλοι οι µικροί οικισµοί που
έχουν καταστραφεί σε µεγάλο ποσοστό δεν µπορούν να ανοικοδοµηθούν αν δεν γίνει τοπική πολεοδόµηση.
Το δεύτερο στοιχείο αφορά µεγαλύτερες πόλεις όπως το Αρκαλοχώρι, που το πολεοδοµικό σχέδιο είναι εδώ και επτά χρόνια
στη τελική δηµοσίευσή του για µια υπογραφή κυριολεκτικά και
δεν έχει γίνει. Εάν δεν ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία, τα ρυµοτοµούµενα κτήρια που κατέρρευσαν προφανώς και δεν µπορούν
να ανοικοδοµηθούν, εάν δεν πάρουν οι ιδιοκτήτες τους τα νέα
οικόπεδα.
Έτσι, λοιπόν, µια και τα υπόβαθρα και ο χωρικός σχεδιασµός
είναι απαραίτητα για την οργανωµένη ανασυγκρότηση της περιοχής, η ερώτηση προς εσάς είναι: Τι θα πράξετε, ούτως ώστε
οι προδιαγραφές του χωρικού σχεδίου να προσαρµοστούν στα
νέα δεδοµένα; Τι θα πράξετε για την άµεση δηµοσίευση του πολεοδοµικού σχεδίου Αρκαλοχωρίου και την προώθηση του πολεοδοµικού σχεδίου Καστελλίου; Και βεβαίως να δούµε τα
ζητήµατα που έχουν να κάνουν µε την τοπική πολεοδόµηση των
οικισµών που επλήγησαν σε µεγάλο ποσοστό και, βεβαίως, την
πιθανή µετεγκατάσταση ενός-δύο οικισµών, που και για άλλους
λόγους πρέπει να µετεγκατασταθούν, όπως αποδέχθηκε ο Πρωθυπουργός την πρότασή µου για τον οικισµό Ρουσοχωρίων.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κι εµείς ευχαριστούµε τον κ. Κεγκέρογλου.
Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΑΓΑΡΑΣ (Υφυπουργός Περιβάλλοντος και
Ενέργειας): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε συνάδελφε, σεβόµενος και αντιλαµβανόµενος και την
αγωνία σας, αλλά και την ευαισθησία σας για τον ιδιαίτερο τόπο
καταγωγής σας, αλλά και την ευρύτερη περιοχή που επλήγη από
τον τελευταίο σεισµό και συµφωνώντας µε τις παρατηρήσεις,
αλλά και τις προτάσεις που κάνατε για την ανασυγκρότηση µετά
από ένα δύσκολο γεγονός που επέφερε καταστροφές, θεωρώ
ότι σίγουρα χρειάζεται ολιστικός σχεδιασµός, παραγωγική ανασυγκρότηση και οργάνωση µε τάξη στον χώρο, ούτως ώστε µετά
από την καταστροφή τουλάχιστον να ξεκινήσει κάτι που να σχεδιαστεί σωστά, να οργανωθεί σωστά, για να λειτουργήσει και να
αποδώσει σωστά στην τοπική κοινωνία, αλλά και την Κρήτη, θα
έλεγα, ευρύτερα.
Σε ό,τι αφορά ειδικότερα το Ειδικό Πολεοδοµικό Σχέδιο του
Δήµου Μινώα Πεδιάδας, όπως ξέρετε κι εσείς, αυτή τη στιγµή η
προκήρυξη είναι στον «αέρα». Μέχρι τα µέσα του επόµενου µήνα
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θα έχουν κατατεθεί οι προσφορές από τους εν δυνάµει ενδιαφερόµενους υποψήφιους µελετητές και αµέσως µετά θα ξεκινήσει,
µε εκτιµώµενο χρόνο ενός έτους, να ολοκληρωθεί το Ειδικό Πολεοδοµικό Σχέδιο. Ο προϋπολογισµός αυτής της µελέτης που
αφορά τον Δήµο Μινώα Πεδιάδας είναι 1.400.000 ευρώ χωρίς
τον ΦΠΑ.
Θέλω να σας πω, επειδή και εσείς πολύ σωστά αναφερθήκατε
σε αυτό, και µετά από τα τελευταία γεγονότα, δηλαδή τον σεισµό
που ανέδειξε πρόσθετες ιδιαιτερότητες στην περιοχή, ότι τα ειδικά πολεοδοµικά σχέδια, όπως και τα τοπικά πολεοδοµικά σχέδια -γι’ αυτά θα αναφερθώ στη δευτερολογία µου- είναι
επικαιροποιηµένα, είναι ασυγκρίτως πολύ πιο πλούσια από πλευράς µελετών που περιλαµβάνουν σε σχέση µε τα παλαιά γενικά
πολεοδοµικά σχέδια.
Είναι τέσσερις οι µελέτες: Η κύρια µελέτη, η στρατηγική µελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, η µελέτη γεωλογικής καταλληλότητας. Και εδώ έρχεται και απαντά στο θέµα των σεισµών
και των συντελεστών, αγαπητέ κύριε συνάδελφε. Επίσης, οριοθετήσεις ρεµάτων, καθορίζονται χρήσεις γης, µπαίνουν όροι δόµησης, ορίζονται περιοχές προς πολεοδόµηση, επεκτάσεις
σχεδίων πόλεων, οριοθετούνται οικισµοί.
Αναφερθήκατε πριν σε κάποιους οικισµούς. Πρόκειται είτε για
οικισµούς µε κατολισθήσεις, όπως η περιοχή του Ρουσοχωρίου,
είτε για οικισµούς που επηρεάζονται από την κατασκευή του αεροδροµίου στο Καστέλι. Ό,τι, όµως, κι αν συµβαίνει είναι ευτυχής
συγκυρία το ότι όλες αυτές οι ιδιαιτερότητες και οι πρόσθετες
που προέκυψαν λόγω των τελευταίων γεγονότων µας δίνουν τη
δυνατότητα -και προβλέπονται ήδη από τις υπάρχουσες προδιαγραφές- να βάλουµε πρόσθετα και µελέτες που έχουν να κάνουν
µε την κλιµατική κρίση, µε φυσικές καταστροφές, όπως οι σεισµοί, κυκλοφοριακές µελέτες, παραγωγική ανασυγκρότηση, ιδιαίτερα µετά από φυσικές καταστροφές.
Θέλω, λοιπόν, εισαγωγικά να σας πω -και θα συνεχίσω µετά
για να µην πάρω άλλο από τον χρόνο σας- ότι όλα αυτά που ως
προδιαγραφές περιλαµβάνονται ήδη στην σύνταξη των ειδικών
πολεοδοµικών σχεδίων, όπως τέτοιο είναι και του Δήµου Μινώα
Πεδιάδας, καλύπτουν τις απαιτήσεις στις οποίες αναφερθήκατε
πριν. Θα συµπληρώσω στη δευτερολογία µου.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κι εµείς ευχαριστούµε.
Κύριε Κεγκέρογλου, έχετε τον λόγο για τη δευτερολογία σας.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Είµαι ικανοποιηµένος από τις προθέσεις και τη βούληση του
Υπουργείου, αλλά δεν είµαι ικανοποιηµένος από τα προβλεπόµενα χρονοδιαγράµµατα και τις διαδικασίες. Γι’ αυτό, αγαπητέ
Υπουργέ, θέλω για άλλη µια φορά να τονίσω την ανάγκη στο
πλαίσιο του χωρικού σχεδιασµού να υπάρξουν άµεσες προτεραιότητες:
Πρώτα απ’ όλα, πρέπει να υπάρξει µια fast track διαδικασία τοπικής πολεοδόµησης στους οικισµούς που καταστράφηκαν σε
µεγάλο ποσοστό. Δεν µπορούν να ανοικοδοµηθούν, να βάλουν
πέτρα πάνω στην άλλη, εάν δεν υπάρξει αυτή η τοπική πολεοδόµηση στον ίδιο τον χώρο που ήδη έχει καταστραφεί κι είναι ένα
σωρό πέτρες πλέον.
Δεύτερον, πρέπει να χωροθετηθούν κατά προτεραιότητα,
άµεσα, δύο νέοι πρότυποι οικισµοί, ο ένας που θα αφορά τη µετεγκατάσταση του χωριού Ρουσοχώρια, που είναι στην άκρη του
διαδρόµου του αεροδροµίου και δεν νοείται να χτιστούν καινούργια σπίτια στην ίδια θέση, και ο δεύτερος ένας οικισµός που θα
λύσει προβλήµατα των υπολοίπων ιδιοκτητών, κατοίκων πληγέντων, που δεν θα µπορέσουν να βρουν τελικά τη δυνατότητα να
οικοδοµήσουν.
Τρίτον είναι η άµεση δηµοσίευση του πολεοδοµικού σχεδίου
Αρκαλοχωρίου. Έχουν γίνει όλα. Γεωλογικές µελέτες, αναρτήσεις, ενστάσεις, τα πάντα. Είναι µία τελική συνεδρίαση του ΣΥΠΟΘΑ, που δεν µπορούσε να πραγµατοποιηθεί λόγω πανδηµίας
-εκλείπει και αυτός ο λόγος πλέον- και η δηµοσίευσή του. Θεωρώ
ότι είναι άµεσο. Και βέβαια η προώθηση του πολεοδοµικού σχεδίου Καστελλίου. Αυτά είναι για µένα οι άµεσες προτεραιότητες.
Όλα αυτά, λοιπόν, για να γίνουν θα σας ζητήσω το χωρικό σχέ-
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διο του Δήµου Μινώα Πεδιάδας να ακολουθήσει διαφορετική
διαδικασία από την προβλεπόµενη, µέσω βεβαίως του τεχνικού
επιµελητηρίου που διενεργεί την διαδικασία.
Θεωρώ ότι δεν υπάρχει περίπτωση να µην υπάρχουν ενστάσεις, να µην υπάρχουν προβλήµατα. Και, δυστυχώς, ο χρόνος
ανάθεσης µετά τον οποίο ξεκινάει ο χρόνος υλοποίησης θα είναι
πάρα πολύ µεγάλος. Δεν µπορεί να χαθούν, όχι ένας χρόνος,
ούτε έξι µήνες, ούτε ακόµα τρεις. Εγώ πιστεύω ότι µε νοµοθετική
ρύθµιση ανάλογη µε αυτή που έγινε για το Μάτι θα πρέπει να πάρουµε τη διαδικασία στο στάδιο που βρίσκεται για το χωρικό του
Δήµου Μινώα Πεδιάδας µε αυτούς που έχουν µέχρι στιγµής ενδιαφερθεί να δώσουν προσφορά και να συνεχιστεί η διαδικασία
µε την πολύ γρήγορη fast track διαδικασία που προβλέπεται στις
περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης όπως έχουµε τώρα και να ανατεθεί η εκπόνηση του χωρικού σχεδίου.
Συµφωνούµε, λοιπόν, στις προθέσεις και τους στόχους, αλλά
έχουµε µεγάλη διαφωνία ως προς τη διαδικασία. Και θέλω τις
επόµενες ώρες -και όχι µέρες- να εξετάσετε, αν είναι δυνατό, τη
δυνατότητα αυτή, ούτως ώστε να ανατεθεί άµεσα το χωρικό σχέδιο Μινώα Πεδιάδας σε ανάδοχο.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κι εγώ ευχαριστώ τον
κ. Κεγκέρογλου.
Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο, για να κλείσετε τον κύκλο των
ερωτήσεων και την απάντηση προς τον κ. Κεγκέρογλου.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΑΓΑΡΑΣ (Υφυπουργός Περιβάλλοντος και
Ενέργειας): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε συνάδελφε, είπα στην αρχή, θα το πω και τώρα, ότι σέβοµαι και την αγωνία, αλλά συµµερίζοµαι και την ανάγκη επιτάχυνσης της διαδικασίας έναρξης και ολοκλήρωσης του
σχεδιασµού.
Όπως είπα και πριν, ήδη η διαγωνιστική διαδικασία είναι στον
«αέρα» και τον επόµενο µήνα θα κατατεθούν οι προσφορές, µε
εκτιµώµενο χρόνο, εκτός και αν υπάρξουν ενστάσεις, µέχρι
τέλος του χρόνου, αρχές του επόµενου, δηλαδή µέσα Γενάρη,
να έχουµε τον µελετητή για να ξεκινήσει τη µελέτη και µε χρόνο
ολοκλήρωσης της µελέτης έναν χρόνο.
Θέλω να σας πω ότι ένας τέτοιος σχεδιασµός, σε έναν χρόνο
να ολοκληρωθούν τόσες µελέτες, µε τέτοιες διαδικασίες, δεν
έχει υπάρξει ποτέ. Ξέρετε πόσα χρόνια έκαναν τα γενικά πολεοδοµικά σχέδια, τα οποία αντικαθιστούν το Ειδικό Πολεοδοµικό
Σχέδιο σε µια περιοχή ευρύτερη; Έκαναν και είκοσι και τριάντα
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

χρόνια. Στο Μάτι έναν χρόνο είχαµε βάλει ως στόχο την ολοκλήρωση του ειδικού πολεοδοµικού σχεδίου. Άρα ως χρόνος είναι
ίδιος και εδώ. Να είστε βέβαιος ότι θα παρακολουθούµε και προσωπικά θα παρακολουθώ τις εξελίξεις. Αν χρειαστεί οποιαδήποτε
παρέµβαση για να µπορέσουµε να ελαχιστοποιήσουµε χρόνους,
να είστε βέβαιος ότι θα το κάνουµε.
Σε ό,τι αφορά την ανάγκη µεταφοράς οικισµών, σας είπα ότι
το εργαλείο του Ειδικού Πολεοδοµικού Σχεδίου, ακριβώς επειδή
εγκρίνεται µε προεδρικό διάταγµα, άρα υπάρχει ασφάλεια δικαίου, παρέχεται η δυνατότητα -αυτό δεν µπορούσε να γίνει
πριν- και να οριοθετηθούν οι οικισµοί και να επεκταθούν σχέδια
πόλης και να γίνουν παρεµβάσεις ουσιαστικές και για το Ρουσοχώρι για τους λόγους που αναφερθήκατε ή για άλλους οικισµούς
λόγω φαινοµένων κατολίσθησης.
Είναι, λοιπόν, η χρυσή ευκαιρία µέσα από την καταστροφή να
γίνει κάτι που τουλάχιστον θα οργανώσει και θα δροµολογήσει
την ανάπτυξη της περιοχής που υπέστη τόσες πολλές ζηµιές, για
να αναπτυχθεί και να ξαναγεννηθεί κάτι πιο οργανωµένο, που θα
αντέχει στον χρόνο, που θα δηµιουργεί προϋποθέσεις και για την
ποιότητα ζωής και για το περιβάλλον, αλλά και για την κοινωνία
ολόκληρη.
Με αυτές, λοιπόν, τις παρατηρήσεις, ξαναλέω και σεβόµενος
την αγωνία σας και σας λέω ότι είναι και δική µας αγωνία, αλλά
και ευθύνη, στους στόχους που βάλατε -και αναφέροµαι στους
χρόνους- θα είµαστε εδώ και θα είµαστε µαζί να παρακολουθούµε την εξέλιξη. Και επαναλαµβάνω, εάν θα χρειαστεί οποιαδήποτε παρέµβαση για να βρούµε τη σωστή λύση, τον
ολοκληρωµένο σχεδιασµό στο συντοµότερο χρόνο, να είστε βέβαιος ότι θα το κάνουµε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ευχαριστούµε, κύριε
Υπουργέ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ολοκληρώθηκε η συζήτηση των
επίκαιρων ερωτήσεων.
Δέχεστε στο σηµείο αυτό να λύσουµε τη συνεδρίαση;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Με τη συναίνεση του
Σώµατος και ώρα 11.58’ λύεται η συνεδρίαση για τη Δευτέρα 11
Οκτωβρίου 2021 και ώρα 9.00’, µε αντικείµενο εργασιών του Σώµατος: α) κοινοβουλευτικό έλεγχο, συζήτηση επικαίρων ερωτήσεων και β) νοµοθετική εργασία, σύµφωνα µε την ηµερήσια
διάταξη που έχει διανεµηθεί.
ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ

