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ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς : Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Άδωνη Γεωργιάδη
Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Κωνσταντίνο Χατζηδάκη

Θέμα: «Διασφάλιση Ευρωπαϊκών πόρων για την απρόσκοπτη χρηματοδότηση των
ενταγμένων έργων ¨Επέκτασης Δικτύων Διανομής Φυσικού Αερίου¨ και επίσπευση των
διαγωνισμών».
Η χώρα μας ζει πρωτόγνωρες καταστάσεις εξαιτίας της πανδημίας του Κορωνοϊού, οι
οποίες οδηγούν αναπόφευκτα σε δυσάρεστες συνέπειες στην οικονομία της χώρας, αλλά και
στη λειτουργία του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Με γενναίες και έγκαιρες αποφάσεις η
Κυβέρνησή μας, εφαρμόζει ολοκληρωμένη δέσμη μέτρων για την ενίσχυση του Εθνικού
Συστήματος Υγείας, τη στήριξη των επιχειρήσεων και των εργαζομένων που πλήττονται,
καθώς και για την προστασία της δημόσιας υγείας.
Στο πλαίσιο της αποτελεσματικής αντιμετώπισης των οικονομικών επιπτώσεων από
την εξάπλωση της πανδημίας και της αξιοποίησης κάθε διαθέσιμου χρηματοδοτικού
εργαλείου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προχώρησε στην πρωτοβουλία Coronavirus Response
Investment Initiative (CRII). Σύμφωνα με το προσωρινό πλαίσιο που δημοσιεύθηκε για τη
λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης, το κράτος-μέλος μετά από κοινοποίηση και άμεση έγκριση
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μπορεί να υλοποιήσει μέτρα Κρατικών Ενισχύσεων ειδικά
σχεδιασμένα για το σκοπό αυτό.
Σε αυτό το πλαίσιο, το ΕΣΠΑ 2014-2020 καλείται να συνδράμει με τους διαθέσιμους
πόρους τις εθνικές πολιτικές για την αντιμετώπιση της πανδημίας, τόσο αυτές που ήδη
εφαρμόζονται όσο και αυτές που σχεδιάζονται καθώς και άλλες που ενδεχομένως θα
απαιτηθούν.

Βύρωνος 11, 35131 - Λαμία, t. 2231046681 f. 2231020908
Βουλής 4 (γρ. 510), 10562 - Αθήνα, t. 2103252115
e. info@cheimaras.gr, w. www.cheimaras.gr

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΑΘ. ΧΕΙΜΑΡΑΣ
Βουλευτής Φθιώτιδας – ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙA

Μεταξύ των προτάσεων που έχουν διατυπωθεί συγκαταλέγεται και αυτή με την
οποία η Επιτροπή προτείνει να παραιτηθεί από τη φετινή υποχρέωση να ζητήσει επιστροφή
των αχρησιμοποίητων προχρηματοδοτήσεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) Το Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ) έως το κλείσιμο του προγράμματος. Τα Κράτη Μέλη
χρησιμοποιούν τα ποσά που δεν ανακτήθηκαν το 2020 για να επιταχύνουν τις επενδύσεις
που συνδέονται με την εστία COVID-19, στο πλαίσιο του ΕΤΠΑ και του ΕΚΤ, του Ταμείου
Συνοχής και του ΕΤΘΑ.
Σε συνέχεια των σχετικών αποφάσεων της ΕΕ, οι Περιφερειάρχες θα κληθούν να
εκχωρήσουν πιστώσεις των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΠΕΠ) προς τα
τομεακά Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ, τόσο για το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) όσο και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), εάν αυτό
απαιτηθεί, για την αποτελεσματική υλοποίηση των συμφωνημένων δράσεων.
Παράλληλα όμως με τη συντονισμένη εθνική προσπάθεια για την ανάσχεση των
επιπτώσεων της πανδημίας, βρίσκονται σε εξέλιξη, κορυφαία εγχειρήματα στον τομέα των
δημόσιων υποδομών, όπως είναι τα έργα επέκτασης των Δικτύων Φυσικού Αερίου σε
Περιφέρειες της χώρας που υλοποιεί η ΔΕΔΑ ΑΕ.
Τα έργα αυτά θα υλοποιηθούν με μεικτό σύστημα χρηματοδότησης μέσω ΕΣΠΑ, ΕΤΕπ
και ίδιους πόρους, το οποίο είναι ήδη ενταγμένο στα Επιχειρησιακά Προγράμματα των
Περιφερειών.
Ο συνολικός προϋπολογισμός των έργων της ΔΕΔΑ, ξεπερνά τα 250 εκατ. ευρώ. Η
πρώτη φάση του προγράμματος, με προϋπολογισμό στα 172 εκατ. Ευρώ περίπου,
περιλαμβάνει 18 πόλεις στις Περιφέρειες Στερεάς Ελλάδας, Ανατολικής Μακεδονίας &
Θράκης και Κεντρικής Μακεδονίας, με την έναρξη των εργασιών κατασκευής τους, να
προγραμματίζονται για τον Σεπτέμβριο του 2020.
Η κρισιμότητα της κατάστασης είναι αδιαμφισβήτητη, όπως είναι και οι
προτεραιότητες της Κυβέρνησής μας αλλά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όμως σε καμία
περίπτωση δεν θα πρέπει να δημιουργηθεί πρόβλημα σε αυτό το υψίστης σημασίας
εγχείρημα.
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Η κατασκευή των δικτύων διανομής φυσικού αερίου, είναι έργο πνοής για την
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και τη Φθιώτιδα, και για αυτό το λόγο θα πρέπει να
διασφαλιστεί η απρόσκοπτη υλοποίησή του. Εκτός από τα ενεργειακά και περιβαλλοντικά
οφέλη, μπορεί να δώσει παράλληλα πολύ μεγάλη ώθηση στις τοπικές οικονομίες, η οποία
είναι κρίσιμη και απολύτως απαραίτητη, δεδομένης και της αναμενόμενης μεγάλης
οικονομικής ύφεσης που θα προκαλέσει η πανδημία.
Κατόπιν αυτών, ερωτούνται οι κ. Υπουργοί,
1. Σε ποιες ενέργειες δύνανται να προβούν τα Υπουργεία Ανάπτυξης & Επενδύσεων και
Περιβάλλοντος & Ενέργειας, ώστε να διασφαλιστεί ο Προϋπολογισμός των ενταγμένων
έργων ¨Επέκτασης Δικτύων Διανομής Φυσικού Αερίου¨;
2. Προτίθενται τα Υπουργεία να αναλάβουν πρωτοβουλίες ώστε να επισπευσθεί το ταχύτερο
δυνατό, η έγκριση των τευχών δημοπράτησης των διαγωνισμών από τις αρμόδιες
Διαχειριστικές Αρχές και να προχωρήσει η διαδικασία εκτέλεσής τους;

Ο ερωτών Βουλευτής
Θεμιστοκλής Αθ. Χειμάρας
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