ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Αριθμ. Πρωτ. ΕΠΙΚΑΙΡΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ:

947

Ημερομ. Κατάθεσης:

14/7/2021

Ώρα κατάθεσης:

17:29'

ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Αθήνα, 14 Ιουλίου 2021
Προς τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων
Θέμα: παρεμβάσεις ανάπτυξης στον Βόρειο Τομέα της Περιφέρειας Αττικής
Ο Βόρειος Τομέας της Περιφέρειας Αττικής αποτελείται από δεκατέσσερις Δήμους και εμφανίζει το
δεύτερο μεγαλύτερο κατά κεφαλήν ΑΕΠ (26.895€) στην Περιφέρεια Αττικής, μετά από τον Κεντρικό
Τομέα Αθηνών, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ του έτους 2018.
H γεωγραφική ενότητα του Βόρειου Τομέα Αττικής έχει μεγάλες ανάγκες σε έργα υποδομής, σε
δράσεις στήριξης της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας καθώς και σε έργα που θα βελτιώσουν
την προσβασιμότητα και τις ήπιες μετακινήσεις.
Η μεγάλη ανάπτυξη που φαίνεται να συντελείται στη γεωγραφική ενότητα του Νότιου Τομέα της
Αττικής, ως αποτέλεσμα μεγάλων δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων (Ελληνικό, Ανάπλαση
Φαληρικού, Νότιο Παραλιακό μέτωπο Αττικής κλπ), είναι μια ομολογουμένως θετική εξέλιξη. Δεν
θα πρέπει όμως να οδηγήσει σε ενδοπεριφερειακές ανισότητες και στρεβλή ανάπτυξη εις βάρος των
πολιτών και των επιχειρήσεων του Βόρειου Τομέα.
Οι παρεμβάσεις που δρομολογούνται στο Βόρειο Τομέα Αττικής μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης, του
ΕΣΠΑ 2021-2027 και άλλων χρηματοδοτικών εργαλείων, πρέπει να είναι εμβληματικές, ώριμες και
σε θέση να προσελκύσουν νέες επενδύσεις, καθώς και να δώσουν λύσεις σε προβλήματα όπως η
έλλειψη οργανωμένων και διασυνδεμένων χώρων πρασίνου, διαδρομών ήπιας και εναλλακτικής
μετακίνησης, δικτύων υψηλών ταχυτήτων, κέντρων έρευνας, καινοτομίας και επιχειρηματικότητας.

Ερωτάται ο κύριος Υπουργός:
1) Ποια είναι τα πλάνα του Υπουργείου για ισόρροπη ανάπτυξη στον Βόρειο Τομέα της Αττικής,
δεδομένου ότι οι μεγάλες παρεμβάσεις του Ταμείου Ανάκαμψης, είτε χωροθετούνται εκτός
γεωγραφικών ορίων (π.χ. Ανάπλαση πρώην Βασιλικών Κτημάτων Τατοϊου), είτε
περιλαμβάνουν εργασίες ανακαίνισης/συντήρησης χωρίς το απαιτούμενο σχέδιο
αξιοποίησης/ανάπτυξης (π.χ. ανακαίνιση ΟΑΚΑ);
2) Πως θα αντιμετωπιστεί η φερόμενη ως δεδομένη εξαίρεση των επιχειρήσεων που έχουν έδρα
το Βόρειο Τομέα Αττικής από τον χάρτη κρατικών ενισχύσεων (κονδύλια ΕΣΠΑ &
Επενδυτικός νόμος), που θα ισχύει από το 2022;
Τέλος, ποια μέτρα στήριξης του Βόρειου Τομέα της Αττικής σκοπεύει να λάβει το Υπουργείο
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ενόψει μάλιστα και των περιορισμένων πόρων που θα έχει η
Αττική στο νέο ΕΣΠΑ 2021-2027 ως Περιφέρεια σε μετάβαση;
Ο Βουλευτής
Γεώργιος Σ. Κουμουτσάκος

