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ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΒΟΤΛΖ 

ΗΕ΄ ΠΔΡΗΟΓΟ  

ΠΡΟΔΓΡΔΤΟΜΔΝΖ ΚΟΗΝΟΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 

ΤΝΟΓΟ Β΄ 

ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΞΒ΄ 

Πέκπηε 26 Ηαλνπαξίνπ 2017 

Αζήλα, ζήκεξα ζηηο 26 Ηαλνπαξίνπ 2017, εκέξα Πέκπηε θαη ώξα 9.37΄ ζπλήιζε 

ζηελ Αίζνπζα ησλ ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Βνπιεπηεξίνπ ε Βνπιή ζε νινκέιεηα γηα λα 

ζπλεδξηάζεη ππό ηελ πξνεδξία ηνπ Β΄ Αληηπξνέδξνπ απηήο θ. ΓΔΩΡΓΗΟΤ ΒΑΡΔΜΔΝΟΤ. 

ΔΠΙΚΑΙΡΩΝ ΔΡΩΣΗΔΩΝ 

Ξεθηλάκε κε ηελ όγδνε επίθαηξε εξώηεζε δεπηέξνπ θύθινπ, ηελ ππ’ κε αξηζκό 

332/12-1-2017, ηνπ Βνπιεπηή Λάξηζαο ηνπ Πνηακηνύ θ. Κσλζηαληίλνπ Μπαξγηώηα πξνο 

ηνλ Τπνπξγό Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο, ζρεηηθά κε ηελ νινθιήξσζε ησλ έξγσλ ζηε 

Μεζνρώξα ηνπ Ννκνύ Σξηθάισλ. 

Κύξηε Μπαξγηώηα, έρεηε ηνλ ιόγν. 

ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΜΠΑΡΓΙΩΣΑ: Κύξηε Φάκειιε, Μεζνρώξα. Σν Γεθύξη ηεο Άξηαο 

έρεη κεηαθεξζεί ιίγν δεμηόηεξα ζηνλ ράξηε, εδώ θαη πνιιά ρξόληα. Θα κνπ επηηξέςεηε δύν 

θνπβέληεο κόλν, γηα λα πνύκε γηα ηη ζπδεηάκε αθξηβώο. 
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Όηαλ κηιάκε γηα ηα έξγα ηεο Μεζνρώξαο, γηα ηνλ πδξνειεθηξηθό ζηαζκό θαη ην 

Φξάγκα ηεο Μεζνρώξαο, δελ κηιάκε γηα ηελ εθηξνπή ηνπ Αρειώνπ, όπσο ήηαλ ε ηακπέια 

όισλ απηώλ ησλ έξγσλ γηα πνιιά ρξόληα. Δδώ θαη πάξα-πάξα πνιιά ρξόληα έρεη 

δηαρσξηζηεί. Δίλαη έλα θξάγκα θαη έλαο πδξνειεθηξηθόο ζηαζκόο έηνηκνο από ην 2001. 

Έρνπλ νινθιεξσζεί ηα έξγα. Έρνπλ νινθιεξσζεί αθόκε θαη νη δηαδηθαζίεο, νη επηθπιάμεηο 

θαη νη ελζηάζεηο πξνο ην πκβνύιην ηεο Δπηθξαηείαο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο κειέηεο 

πεξηβαιινληηθώλ κειεηώλ. 

Απηήλ ηε ζηηγκή απηό πνπ εθθξεκεί είλαη ε Απόθαζε Έγθξηζεο ησλ 

Πεξηβαιινληηθώλ Όξσλ, ε πεξίθεκε ΑΔΠΟ, γηα λα κπνξέζεη λα ζπλερίζεη ε ΓΔΖ ηα 

ειάρηζηα πξάγκαηα πνπ πξέπεη λα θάλεη θαη ηα νπνία ζρεηίδνληαη θπξίσο κε ηε θζνξά ησλ 

έξγσλ θαη ηε ζπληήξεζε ηνπ πδξνειεθηξηθνύ ζηαζκνύ, ν νπνίνο κέλεη θιεηζηόο εδώ θαη 

δεθαπέληε ρξόληα, έηζη ώζηε λα κπνξέζεη ην έξγν λα ζπλερίζεη, λα αξρίζεη λα δνπιεύεη. 

Πξέπεη λα πσ όηη ε ΓΔΖ απηήλ ηε ζηηγκή ράλεη γύξσ ζηα 30 κε 35 εθαηνκκύξηα ηνλ 

ρξόλν από ην γεγνλόο όηη δελ δνπιεύεη ν πδξνειεθηξηθόο ζηαζκόο. Απηό ηξαβάεη εδώ θαη 

πνιιά ρξόληα. Καηά ηε γλώκε κνπ έρεη βαξύλνπζα ζεκαζία γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ 

ειιεληθνύ θξάηνπο ην γεγνλόο όηη απηό ην πξάγκα εθζέηεη ηηο ειιεληθέο θπβεξλήζεηο θαη 

ηελ ειιεληθή δηνίθεζε, θαζώο έρεη επελδπζεί πάλσ από κηζό δηζεθαηνκκύξην επξώ κόλν 

γηα ην θξάγκα γηα ηνλ πδξνειεθηξηθό ζηαζκόο ηεο Μεζνρώξαο, ν νπνίνο αθόκα θαη 

ζήκεξα δελ ιεηηνπξγεί παξόηη είλαη νινθιεξσκέλνο. Δπαλαιακβάλσ όηη δελ έρεη λα θάλεη 

κε εθηξνπή λεξώλ πξνο ηε ιεθάλε ηνπ Πελεηνύ, πξνο ηε Θεζζαιία δειαδή. Δίλαη θαζαξά 
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πδξνειεθηξηθόο ζηαζκόο θαη έξγν ην νπνίν εληάζζεηαη ζηελ ιεθάλε απνξξνήο ηνπ 

Αρειώνπ, ρσξίο λα δηαηαξάζζεη ηελ πνξεία. 

Έηζη, ινηπόλ, όπσο είπα θαη ζηελ αξρή, ην Γεθύξη ηεο Άξηαο, πνπ είλαη γλσζηό όια 

απηά ηα ρξόληα, είλαη πιένλ ζηα ρέξηα ζαο. Γελ ρξεηάδεηαη λα ζπζηάζεηε ηε γπλαίθα ηνπ 

πξσηνκάζηνξα, όπσο ιέεη ην ηξαγνύδη, ρξεηάδεηαη λα βάιεηε κηα ππνγξαθνύια.  

Έηζη, ινηπόλ, ε βαζηθή εξώηεζε είλαη ε εμήο: Θα ππνγξάςεηε ηελ απόθαζε 

έγθξηζεο πεξηβαιινληηθώλ όξσλ, έηζη ώζηε ε ΓΔΖ λα πξνρσξήζεη ζηελ νινθιήξσζε θαη 

ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζηαζκνύ ηεο Μεζνρώξαο; 

ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ (Γεώργιος Βαρεμένος): Σνλ ιόγν έρεη ν Τπνπξγόο, ν θ. 

Φάκειινο. 

ΩΚΡΑΣΗ ΦΑΜΔΛΛΟ (Αναπληρωτής Τποσργός Περιβάλλοντος και 

Δνέργειας): Καιεκέξα θύξηε Πξόεδξε, θύξηε Μπαξγηώηα, θύξηνη ζπλάδειθνη. 

Δίλαη γεγνλόο όηη ν θ. Μπαξγηώηαο αλαθέξζεθε εηζαγσγηθά ζε έλα ζπκβνιηθό ζέκα 

γηα ηελ πεξηνρή ηεο Θεζζαιίαο. ηελ εξώηεζή ηνπ αξρίδεη κε ηελ παξαηήξεζή ηνπ όηη ηα 

πδξνειεθηξηθά έξγα ζπλήζσο ζην εμσηεξηθό ζεσξνύληαη έξγα Αλαλεώζηκσλ Πεγώλ 

Δλέξγεηαο θαη ην ζπγθεθξηκέλν έξγν έρεη θαζπζηεξήζεη ιόγσ ηδενιεςηώλ.  

Δγώ ζα ζπκθσλήζσ, γηαηί ε ηζηνξία απηνύ ηνπ έξγνπ είλαη πξάγκαηη 

κπζηζηνξεκαηηθή, ζρεδόλ κπζηθή, γηαηί δελ θαηαηέζεθε σο έξγν Αλαλεώζηκσλ Πεγώλ 

Δλέξγεηαο. πλδέζεθε πξάγκαηη κε ηδενιεςίεο θαη ζπλδέζεθε κε ην έξγν ηεο εθηξνπήο ηνπ 

Αρειώνπ, κε ηνλ κύζν ηεο εθηξνπήο ηνπ Αρειώνπ. Καη βέβαηα ζπλδέζεθε θαη κε κηα 
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πεξίνδν θαζπζηέξεζεο -ηδηαίηεξα γηα ηελ πεξηνρή ηνπ Θεζζαιηθνύ Κάκπνπ-, θαζπζηέξεζε 

ηεο αγξνηηθήο νηθνλνκίαο, γηαηί ζπλδέζεθε κε έλα ζηείξν, ιαλζαζκέλν κνληέιν αλάπηπμεο, 

ην νπνίν ππεξθαηαλαιώλεη θαη λεξό θαη θπζηθνύο πόξνπο. Σαπηόρξνλα, ζπλδέεηαη κε έλα 

πιέγκα πειαηεηαθώλ ζρέζεσλ ζε όιν ηνλ ρώξν ηεο αγξνηηθήο παξαγσγήο κε πιαζκαηηθέο 

επηδνηήζεηο, όκσο έδσζαλ ρακειή ππεξαμία, κεδεληθό εθζπγρξνληζκό θαη 

αλαδηαξζξώζεηο θαη ππνηίκεζε ηεο γλώζεο ζηνλ αγξνηηθό ρώξν θαη ηειηθά ηελ 

απνκάθξπλζε από ην επξσπατθό θεθηεκέλν.  

Απηό ήηαλ πνπ πιήγσζε θαη ην έξγν απηό θαζεαπηό, αλ ην αληηκεησπίζεη θάπνηνο 

από ηε κεξηά ησλ Αλαλεώζηκσλ Πεγώλ Δλέξγεηαο, δηόηη ηα βαζηθά πξνβιήκαηα ήηαλ όρη 

ηδενιεςίεο, αιιά ε λνκνζεζία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ε λνκνζεζία πεξηβάιινληνο, 

δηόηη ην έξγν πξνσζήζεθε ηε δεθαεηία ηνπ ΄80 θαη πεξαηώζεθε -ην πθηζηάκελν, 

ηνπιάρηζηνλ ζώκα ηνπ- ην 2001, κε πιεζώξα πξνζθπγώλ ζην πκβνύιην ηεο 

Δπηθξαηείαο. Αλαθέξσ ην 1994, ην 2000, 2005 θαη ην 2014, αθπξώζεηο πνπ λνκίδσ όηη 

ζπκθσλείηε.  

Δμ’ απηνύ, ινηπόλ, δηαπηζηώλεηε ηνλ ιαλζαζκέλν ηξόπν, όρη κόλν αλάπηπμεο ηεο 

πεξηνρήο ηνπ Θεζζαιηθνύ Κάκπνπ αιιά θαη πξνζέγγηζε ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ, αθνύ 

αθόκα θαη νη λόκνη γηα ηηο απαιινηξηώζεηο έρνπλ ηνπιάρηζηνλ δύν θνξέο αθπξσζεί -θαη ν 

ηειεπηαίνο γηα ηελ πεξηνρή, πξέπεη λα ζαο πσ, ν λ.3734/2009-, θξαηήζαηε αδξαλείο, ιόγσ 

ηεο απόθαζεο ηνπ 2014 ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο θαη νη αζθεζείζεο αηηήζεηο 

θαζνξηζκνύ ηηκώλ κνλάδαο έρνπλ καηαησζεί απηήλ ηελ ζηηγκή. Έρνπκε πνιιά 

πξνβιήκαηα πνπ έρνπλ δεκηνπξγεζεί από απηήλ ηελ ιαλζαζκέλε πνιηηηθή.  
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Ννκίδσ όηη ζα ζπκθσλήζεηε καδί κνπ ζην όηη απνδείρζεθε ε δηαρξνληθή ζπλέπεηα 

ησλ πξνηάζεσλ ηεο Αξηζηεξάο θαη ηεο νηθνινγίαο, γηαηί ζπλπθαζκέλα κε ηελ πξόηαζε ηνπ 

πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζεσξήζακε ην έξγν απηό σο 

εθηξνπή ιαλζαζκέλν θαη σο πδξνειεθηξηθό ζσζηό.  

Καηά ηελ άπνςε κνπ, ινηπόλ, γηα λα είλαη μεθάζαξν, ην θξάγκα ηεο Μεζνρώξαο 

είλαη έλα έξγν ην νπνίν σο πδξνειεθηξηθό έξγν είλαη ζσζηό θαη αλαγθαίν. πλεηζθέξεη 

ζηελ παξαγσγή ελέξγεηαο από ΑΠΔ, κεηώλεη ηελ εθπνκπή δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα, 

ηθαλνπνηεί ηελ επξσπατθή ζηξαηεγηθή θαη ζπκβάιιεη ζηελ αληηπιεκκπξηθή πξνζηαζία.  

Πνύ βξίζθεηαη, όκσο, ε κειέηε πεξηβαιινληηθώλ εθπηώζεσλ γηα ηελ νπνία 

ξσηήζαηε; Σειηθά ε κειέηε ησλ πεξηβαιινληηθώλ εθπηώζεσλ ππνβιήζεθε ηνλ Ννέκβξην 

ηνπ 2014. Γειαδή όηαλ ην έξγν μεθίλεζε ην ΄86 ε ζσζηή κειέηε, ε νπνία δελ ζπλδέεηαη κε 

ην έξγν ηεο εθηξνπήο, ππνβιήζεθε ηνλ Ννέκβξην ηνπ 2014 θαη κέρξη ηνπιάρηζηνλ ηηο 17 

Φεβξνπαξίνπ ηνπ 2016 ππνβάιινληαλ ζπκπιεξσκαηηθά ζηνηρεία. Γηα λα είζηε αθξηβήο, ε 

ηειεπηαία πδξνινγηθή ππνβιήζεθε από ηε ΓΔΖ ζηηο 17 Φεβξνπαξίνπ ηνπ 2016, γηα λα 

ζπγθξίλεηε ιίγν θαη ηηο θαζπζηεξήζεηο.  

Τπάξρνπλ πνιιέο γλσκνδνηήζεηο, ηηο νπνίεο κπνξεί ίζσο ζηε δεύηεξε θάζε ηεο 

απάληεζήο κνπ λα ζαο ηηο πσ. Σν ζεκαληηθό πάλησο είλαη όηη ε Γηεύζπλζε πληνληζκνύ 

θαη Δπηζεώξεζεο Γαζώλ ηεο πεξηνρήο ηεο δηθήο ζαο ηεο Θεζζαιίαο, έρεη ζηείιεη ζηηο 21 

Γεθεκβξίνπ ηηο γλσκνδνηήζεηο ησλ δαζαξρείσλ θαη δαζηθώλ ππεξεζηώλ πνπ είλαη νη 

ηειεπηαίεο πνπ έρνπλ έξζεη, όπνπ πξνθύπηεη θαη ε αλαγθαηόηεηα -θάηη πνπ δελ μέξσ αλ 
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είλαη ελ γλώζεη ζαο-, ηνπ ραξαθηεξηζκνύ ηεο έθθξαζεο κε βάζε ην άξζξν 14 ηνπ λ.998, 

ηνπ δαζηθνύ λόκνπ, θάηη ην νπνίν αθόκα δελ έρεη νινθιεξσζεί.                                    (PM) 

Οπζηαζηηθά γηα λα νινθιεξσζεί ε κειέηε πεξηβαιινληηθώλ επηπηώζεσλ απαηηεί θαη ην 

ζηάδην ηνπ ραξαθηεξηζκνύ ηεο πεξηνρήο θαηάθιηζεο, πνπ είλαη ε δώλε πιεκκύξηζεο ηνπ 

θξάγκαηνο, ε νπνία πξέπεη λα γίλεη κε βάζε ηε δαζηθή λνκνζεζία θαη είλαη απαξαίηεην, κε 

βάζε ην λ. 998, γηα λα νινθιεξσζεί ε πεξηβαιινληηθή αδεηνδόηεζε.  

 Απηό πνπ αλαξσηηέκαη εγώ θαη πηζαλόλ θη εζείο θαη όινο ν θόζκνο εθεί ζηελ 

πεξηνρή είλαη ην εμήο: Γηαηί εδώ θαη ηξηάληα ρξόληα όια απηά δελ είραλ γίλεη; Πνηα ήηαλ ε 

ηδενιεςία, ε αγθύισζε, ε κνλνκεξήο πνιηηηθή πνπ νδήγεζε έλα πεξηβαιινληηθό έξγν λα 

είλαη αηειέο θαη σο πξνο ηηο κειέηεο θαη σο πξνο ηνλ πνιηηηθό ζρεδηαζκό; 

 Θα νινθιεξώζσ ζηε ζπλέρεηα, κηαο θαη δελ ζέισ λα θαηαλαιώζσ όιν ηνλ ρξόλν. 

 ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ (Γεώργιος Βαρεμένος): Κύξηε Μπαξγηώηα, έρεηε ηνλ ιόγν. 

 ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΜΠΑΡΓΙΩΣΑ: Κύξηε Τπνπξγέ, κηαο θαη αξρίζακε κε παξνηκίεο, 

πνιύ θνβάκαη όηη ζα ζπλερίζνπκε έηζη. Ζ άιιε είλαη: «Όπνηνο δελ ζέιεη λα δπκώζεη, δέθα 

κέξεο θνζθηλίδεη» 

 

.  

Γελ απαληήζαηε. Απαληήζαηε όηη ην θξάγκα είλαη απαξαίηεην θαη έρεη μερσξίζεη. 

Γελ ζα κπσ ζην ηζηνξηθό. Γελ ζα κπσ ζ’ απηή ηε ζπδήηεζε γηα ην αλ ηα πδξνειεθηξηθά 
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θξάγκαηα είλαη Αλαλεώζηκεο Πεγέο Δλέξγεηαο ή όρη, γηαηί ηε ζεσξώ θαη παξσρεκέλε θαη 

εθηόο λνήκαηνο, αιιά δελ έρνπκε θαη ρξόλν. Αλ ζέιεηε, κπνξνύκε λα θάλνπκε απηή ηε 

ζπδήηεζε.  

Γελ ζα κπσ ζην ηζηνξηθό. Σν ηζηνξηθό είλαη βεβαξεκέλν. Τπάξρνπλ πνιιέο 

επζύλεο. Τπάξρνπλ επζύλεο θαη ηεο Αξηζηεξάο. Μπνξώ λα ζαο θέξσ θαη λα θαηαζέζσ 

εδώ κία ζειίδα-άξζξν δηαθεθξηκέλνπ ζηειέρνπο ηνπ θόκκαηόο ζαο θαη Βνπιεπηνύ εθείλεο 

ηεο επνρήο ε νπνία δεηνύζε, κεηαμύ άιισλ, θαη ηελ ηηκσξία ησλ ππεπζύλσλ, ην γθξέκηζκα 

ηνπ θξάγκαηνο θαη δηάθνξα άιια απίζαλα πξάγκαηα.  

Τπάξρεη έλαο όξνο πνπ γπξίδεη ζην κπαιό κνπ από παιηά ελόο εμέρνληνο 

θαζεγεηνύ ηεο νηθνινγίαο ζηελ Διιάδα: «Οηθνηξνκνθξάηεο». Πνιιέο θαη κεγάιεο επζύλεο 

έρεη ε αληθαλόηεηα ηνπ πνιηηηθνύ ζπζηήκαηνο ζηνλ Αρειών θαη ζηε Μεζνρώξα θαη, αλ 

ζέιεηε, θαη νη θαξασληθέο αληηιήςεηο γηα ηελ άξδεπζε θαη ηελ εθηξνπή. Δμίζνπ κεγάιεο 

επζύλεο, όκσο, έρνπλ θαη νη ιεγόκελνη «νηθνηξνκνθξάηεο» κε ηηο ππεξβνιέο ηνπο. 

 Γηα λα γπξίζσ, όκσο, ζηελ εξώηεζε, εδώ ππάξρεη έλα ζπγθεθξηκέλν πξάγκα. 

Τπάξρεη έλα ηειεησκέλν εξγνζηάζην πνπ κπνξεί λα παξάμεη ελέξγεηα θαη έζνδα ηξηάληα 

πέληε εθαηνκκπξίσλ γηα ηε ΓΔΖ. Τπάξρεη έλα ηειεησκέλν έξγν. Ζ εκπεηξία κνπ ιέεη όηη 

παξά απηά πνπ έρνπκε δηαβάζεη θαη αθνύζεη θαηά θαηξνύο γηα ηα θξάγκαηα από ηνπο 

«νηθνηξνκνθξάηεο», κηα επίζθεςε ζην Μέγδνβα ή ζην θξάγκα ηνπ Θεζαπξνύ πνπ πνιύ 

ππέθεξε από ηέηνηεο αληηδξάζεηο, κπνξεί λα απαληήζεη ηη είλαη νηθνινγηθό θαη ηη δελ είλαη. 
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Μπνξεί θαλείο λα δηαπηζηώζεη ηδίνηο όκκαζη ηη θάλνπλ απηέο νη ιίκλεο ζην πεξηβάιινλ θαη 

πώο επεξεάδνπλ ηα ηνπηθά πεξηβάιινληα. Θα ην αθήζσ θαη απηό. 

 Σν εξώηεκα πνπ ήιζα λα κνπ απαληήζεηε -θαη πεξηκέλσ ηελ απάληεζε- είλαη αλ ζα 

ππνγξαθεί ε ζπγθεθξηκέλε απόθαζε έγθξηζεο πεξηβαιινληηθώλ όξσλ. Σίπνηα δελ κπνξεί 

λα πξνρσξήζεη, αθόκα θαη νη ελζηάζεηο θαη ηα κηθξά πξνβιήκαηα πνπ ππάξρνπλ ζε ζρέζε 

κε ηνλ νηθηζκό ηεο Μεζνρώξαο ζηελ νινθιήξσζε ηνπ πνιενδνκηθνύ ηεο ζρεδηαζκνύ, 

αθόκε θαη απηό πνπ είπαηε γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ ραξαθηεξηζκνύ, αλ δελ εγθξηζεί ε 

ΑΔΠΟ. Γελ κπνξεί ε ΓΔΖ λα πξνρσξήζεη, δελ κπνξνύλ ηα ηνπηθά όξγαλα λα 

πξνρσξήζνπλ.  

εκεηώλσ γηα αθόκα κία θνξά όηη ε πεξηθέξεηα δπηηθήο Διιάδνο, ε πεξηθέξεηα 

Θεζζαιίαο θαη νη ηνπηθνί δήκνη εθαηέξσζελ ηεο θνξπθνγξακκήο ηεο Πίλδνπ δεηνύλ εδώ 

θαη πάξα πνιιά ρξόληα λα νινθιεξσζεί ην έξγν ηεο Μεζνρώξαο, αλεμάξηεηα από ην έξγν 

ηεο πθηάο, ηνπ Πεπθόθπηνπ θαη όινπ ηνπ ηζηνξηθνύ ην νπνίν όλησο είλαη βεβαξπκκέλν. 

Γελ λνκίδσ όηη έρσ ην ρξόλν λα ην ζπδεηήζνπκε, κηαο θαη ππάξρνπλ πνιιέο θαη κεγάιεο 

επζύλεο.  

 Σν βαζηθό εξώηεκα είλαη: Θα πξνρσξήζεη κέζα ζην 2018 ε ΓΔΖ; Δίλαη πιάλα ηεο 

ΓΔΖ θαη δειώζεηο ηεο ίδηαο ηεο ΓΔΖ. Μπνξεί λα μεθηλήζεη, λα νινθιεξώζεη ηα έξγα; Έρεη 

ηα είθνζη πέληε εθαηνκκύξηα πνπ ρξεηάδνληαη γηα λα ζπληεξήζεη απηά πνπ θαηαζηξέθνπλ ν 

ρξόλνο, ν ήιηνο θαη ε απξαμία θαη λα ζπλερίζεη ζηελ αμηνπνίεζε απηνύ ηνπ εξγνζηαζίνπ. 
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Θέισ κία απιή απάληεζε. Θα κπεη απηή ε ππνγξαθή γηα λα ζπλερηζηνύλ ηα ππόινηπα θαη 

λα ηειεηώζνπλ; 

 ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ (Γεώργιος Βαρεμένος): Κύξηε Τπνπξγέ, έρεηε ηνλ ιόγν. 

 ΩΚΡΑΣΗ ΦΑΜΔΛΛΟ (Αναπληρωτής Τποσργός Περιβάλλοντος 

καιΔνέργειας): Αλαγλσξίδνληαο ηελ αγσλία ηεο πεξηνρήο θαη ην εξώηεκα ηνπ θπξίνπ 

ζπλαδέιθνπ, ζα ήζεια λα πσ όηη αθξηβώο επεηδή εκείο δηαθέξνπκε απ’ όιεο ηηο 

πξνεγνύκελεο δηνηθήζεηο πνπ είρε ε ρώξα καο θαη επεηδή απηό πνπ καο ελδηαθέξεη είλαη 

λα δνπιεύνπκε πξαγκαηηθά θαη λα ιύλνπκε πξνβιήκαηα, έλα έξγν ηξηάληα ρξόλσλ ην 

νπνίν θπξηνιεθηηθά πειαγνδξνκνύζε εμαηηίαο αδηέμνδσλ πνιηηηθώλ, παίξλεη θαη απηό ην 

δξόκν ηνπ. 

 Έηζη, ινηπόλ, ν ιόγνο γηα ηνλ νπνίν θαζπζηεξήζακε κηα εβδνκάδα ήηαλ γηα λα 

ιύζνπκε ην ζέκα κε ην Γαζαξρείν ηεο πεξηνρήο θαη κε ηε Γηεύζπλζε Γαζώλ. Δζείο βέβαηα 

ην θάλαηε γηα δειηίν ηύπνπ. Αλαξσηηέκαη γηα πνην ιόγν. Παξά ηαύηα, εγώ ζα ζαο εμεγήζσ 

γηαηί. 

 Έρνπκε, ινηπόλ, ζηα ρέξηα καο έλα έγγξαθν από ην Γαζαξρείν Σξηθάισλ κε 

εκεξνκελία 25 Ηαλνπαξίνπ, ην νπνίν δεηήζακε αθξηβώο γηα λα έρεηε πιήξε απάληεζε, γηα 

λα κε ζαο πνύκε «ζα γίλεη ραξαθηεξηζκόο», ην νπνίν δηεπθξηλίδεη –θαη ηνπο δεηήζακε λα 

γίλεη απηό- όηη απηή ηελ εβδνκάδα πνπ κεζνιάβεζε επηθνηλσλήζακε κε ηε ΓΔΖ, έηζη ώζηε 

λα έρσ κηα αθξηβή απνηύπσζε ηεο έθηαζεο ελδηαθέξνληνο θαη λα γίλνπλ νη απαξαίηεηεο 

ηξνπνπνηήζεηο θαη δηνξζώζεηο γηα λα γίλεη ν ραξαθηεξηζκόο. 
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Γηόηη πξάγκαηη, ζαο επαλαιακβάλσ, όηη από ηνλ Γεθέκβξε ηνπ 2015 έρεη 

μεθαζαξηζηεί όηη γηα ηνλ ηακηεπηήξα ηίζεηαη όξνο γηα ηε γλσκνδόηεζε λα αθνινπζεζεί ε 

δηαδηθαζία ηνπ ραξαθηεξηζκνύ ηεο πεξηνρήο δελ είλαη, δειαδή, θάηη πνπ έπεηαη ηεο 

αδεηνδόηεζεο πεξηβαιινληηθώλ όξσλ, αιιά πξνεγείηαη. Έηζη, ινηπόλ, ρζεο πήξακε απηό 

ην έγγξαθν γηα ην Γαζαξρείν, ην νπνίν καο βεβαηώλεη όηη έρνπλ πξνβεί ζηελ εθηύπσζε 

ησλ ζρεδηαγξακκάησλ θαη από ηελ κεξηά ηεο ΓΔΖ έρεη μεθαζαξίζεη ην ζέκα ηεο 

νξηνζέηεζεο θαη ηεο θαηάθιηζεο. Άξα, έρνπκε εκείο ζηα ρέξηα καο ηελ αιιεινγξαθία γηα λα 

ζαο δώζνπκε νινθιεξσκέλε απάληεζε, ε νπνία νδεγεί ζηελ νινθιήξσζε ηεο πξάμεο 

ραξαθηεξηζκνύ.  

Καη ην εξώηεκα, βέβαηα, πνπ πξνθύπηεη είλαη πόηε εθδίδεηαη ε ΑΔΠΟ; Μεηά ηελ 

νινθιήξσζε ηεο πξάμεο ραξαθηεξηζκνύ ζα γίλεη απηό. Έρνπκε ήδε ζρέδην έγθξηζεο 

πεξηβαιινληηθώλ όξσλ από ηε Γηεύζπλζε Πεξηβαιινληηθήο Αδεηνδόηεζεο ηνπ Τπνπξγείνπ 

θαη είκαζηε θαη πνιηηηθά ηνπνζεηεκέλνη ππέξ ηεο αδεηνδόηεζεο ελόο έξγνπ, ην νπνίν δελ 

ζπλδέεηαη κε ην έξγν ηεο εθηξνπήο ηνπ Αρειώνπ, αιιά ζπλδέεηαη κε ηελ πδξνειεθηξηθή 

παξαγσγή θαη κε ηα ζπλεπαθόινπζα ζηνηρεία πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο.  

Μαο ξσηάηε, όκσο, θαη νθείισ λα ην πσ, πνηα ζα είλαη ε ζέζε καο ζηελ πξνζθπγή 

ζην πκβνύιην ηεο Δπηθξαηείαο, είλαη ην δεύηεξν ζθέινο ηεο εξώηεζήο ζαο. Θέισ λα ζαο 

πσ, ινηπόλ, όηη ε ίδηα ε απόθαζε ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο ην 2014 ήηαλ 

ελδεηθηηθή. Ξεθαζαξίδεη γηα ην έξγν θαη ην έξγν απεκπιέθεηαη πιήξσο από ηελ εθηξνπή θαη 

θαζίζηαηαη ακηγώο πδξνειεθηξηθό.  
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Δκείο, ινηπόλ, απηήλ ηε ζηηγκή βξηζθόκαζηε ζε κία θάζε αλαζεώξεζεο ησλ 

ζρεδίσλ δηαρείξηζεο πδαηηθώλ πόξσλ ησλ ιεθαλώλ απνξξνήο πνηακώλ. Σα 

πξνθαηαξθηηθά ζρέδηα έγηλαλ ήδε ην 2016, έρνπκε ήδε ππνγξάςεη ζπκβάζεηο κειεηώλ 

ώζηε λα έρνπκε λέεο κειέηεο γηα ηνπο πδαηηθνύο πόξνπο ην 2017. Απηό ηη ζεκαίλεη, γηα λα 

ην μέξνπκε ιίγν όινη; Όηη ελώ ηνλ ζρεδηαζκό, πνπ έπξεπε ε ρώξα λα ηνλ νινθιεξώζεη ην 

2009, ηνλ νινθιήξσζε ην 2015 κε έμη ρξόληα θαζπζηέξεζε, ζηελ πεξίνδν απηήο ηεο 

Κπβέξλεζεο ε αλαζεώξεζε, πνπ ήηαλ ππνρξεσηηθή λα ηειεηώζεη ην 2015, ζα έρεη 

νινθιεξσζεί ζηα κέζα ηνπ 2017. Κεξδίζακε νπζηαζηηθά ηεζζεξάκηζη ρξόληα 

θαζπζηέξεζεο θαη ζηνλ ζρεδηαζκό ησλ πδαηηθώλ πόξσλ, πνπ είρε θαζπζηεξήζεη. 

Όζνλ αθνξά δε ηελ εθπόλεζε γεσηερληθήο κειέηεο, πνπ αλαθέξαηε όηη ν θ. 

θνπξιέηεο αλέζεζε ζηελ αξρή ηνπ θαινθαηξηνύ –αλ δελ θάλσ ιάζνο- γηα ηελ επζηάζεηα 

ηνπ νηθηζκνύ, δελ πξνζζέηεη θακία θαζπζηέξεζε ε γεσηερληθή κειέηε. Αληίζεηα, 

παξάιιεια κε ηνλ δαζηθό ραξαθηεξηζκό ήηαλ απαξαίηεην θαη δελ είρε γίλεη.  

Δκείο, ινηπόλ, επεηδή πξνέρεη ε αζθάιεηα ησλ πνιηηώλ, αλαζέζακε θαη δεηήζακε 

εηδηθή γεσηερληθή κειέηε γηα ηελ πεξηνρή. Καη ην εξώηεκα, βέβαηα, πέξα από ην γηαηί δελ 

είρε γίλεη, είλαη αλ ζπκθσλνύκε όινη όηη ζα γίλεη ην έξγν κε ραξαθηεξηζκό ηεο δαζηθήο 

πεξηνρήο θαη κε εμαζθάιηζε ηεο αζθάιεηαο ηνπ νηθηζκνύ. Γηόηη θαη απηό, επηηξέςηε κνπ λα 

πσ όηη, είρε ηεζεί ελ ακθηβόισ ζην παξειζόλ θαη νη θάηνηθνη ην δεηνύζαλ. Απηό είλαη θάηη 

ην νπνίν ηελ άιιε εβδνκάδα ζαο ελεκεξώλσ ζα ζπδεηήζνπκε κε όινπο ηνπο θνξείο ηεο 

πεξηνρήο, πνπ ηνπο έρνπκε θαιέζεη ζην Τπνπξγείν κε δηθή ηνπο πξσηνβνπιία θαη κε 
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αίηεκά ηνπο, γηα λα είκαη αθξηβήο, θαη κε ηνλ Γήκν Πύιεο Σξηθάισλ, γηα λα δνύκε ην ζέκα 

ηεο αζθάιεηαο ηνπ νηθηζκνύ. 

αο επραξηζηώ. 

ΠΡΟΔΓΡΔΤΩΝ (Γεώργιος Βαρεμένος): Σνπιάρηζηνλ ζπκθσλήζεθε νκνζύκσο όηη ήηαλ 

επηθίλδπλε ηδενιεςία ε ηδέα γηα εθηξνπή ηνπ Αρειώνπ 


