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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ 

ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΣΥΝΟΔΟΣ Α΄ 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΙZ΄ 

Πέμπτη 5 Μαΐου 2016 

Αθήνα, σήμερα στις 5 Μαΐου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09.41΄ συνήλθε στην Αίθουσα των 

συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολομέλεια για να συνεδριάσει υπό την προεδρία της Γ΄ 

Αντιπροέδρου αυτής κυρίας ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αρχίζει η 

συνεδρίαση. Καλημέρα και Χρόνια Πολλά σε όλους! 

(ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ: Σύμφωνα με την από 25-4-2016 εξουσιοδότηση του Σώματος 

επικυρώθηκαν με ευθύνη του Προεδρείου τα Πρακτικά της ΡΙΣΤ΄ συνεδριάσεώς του, της Δευτέρας 25 

Απριλίου 2016, σε ό,τι αφορά την ψήφιση στο σύνολο του σχεδίου νόμου «Κύρωση της Συμφωνίας 

μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας 

και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Τουρκίας, σχετικά με την ίδρυση και λειτουργία Κοινού 

Κέντρου Επαφής με σκοπό την Αστυνομική και Τελωνειακή Συνεργασία».) 

Σήμερα θα συζητηθούν δεκατέσσερις -μία διεγράφη εκτάκτως- επίκαιρες ερωτήσεις.  
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Κατ’ αρχήν, θα κάνω έκκληση στους κύριους 

Βουλευτές και στους κύριους Υπουργούς να τηρείται ο χρόνος. Θα συζητηθούν δεκατέσσερις 

ερωτήσεις και θα πάμε βαθύ μεσημέρι αν παραβιάζουμε τον χρόνο. 

Θα συζητηθεί τώρα η τρίτη με αριθμό 818/25-4-2016 επίκαιρη ερώτηση πρώτου κύκλου του Βουλευτή 

 Ηρακλείου του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος κ. Εμμανουήλ Συντυχάκη προς τους Υπουργούς 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σχετικά με την αντιμετώπιση του 

προβλήματος της λειψυδρίας στο Νομό Χανίων. 

Στην ερώτηση του κυρίου συναδέλφου θα απαντήσει ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 

κ. Ευάγγελος Αποστόλου. 

Κύριε Συντυχάκη, έχετε τον λόγο για δύο λεπτά. 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Χρόνια πολλά σε όλες και σε όλους. 

Κύριε Υπουργέ, για άλλη μια χρονιά και μάλιστα σε πολύ μεγαλύτερη έκταση από ποτέ, ακόμα και από 

το 2010 και το 2014, οι μικρομεσαίοι αγροτοκτηνοτρόφοι και συνολικά ο λαός των Χανίων έρχονται 

αντιμέτωποι με το πρόβλημα της λειψυδρίας. 

Μάλιστα, ο φετινός χειμώνας πέρασε με πάρα πολύ ελάχιστες βροχές σε όλη την Κρήτη. Θεωρείται 

ίσως και ο πιο άνυδρος χειμώνας των τελευταίων εκατό ετών. Αυτό το μαρτυρούν τα στοιχεία που 

κατέγραψαν οι σταθμοί της Διεύθυνσης Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης στις 

περισσότερες περιοχές του νησιού και βέβαια οι μετεωρολογικοί σταθμοί του Εθνικού Αστεροσκοπείου 

Αθηνών. Θα καταθέσω στα Πρακτικά αυτά τα συγκεκριμένα στοιχεία. 
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Παρόλα αυτά, ενώ ο Νομός Χανίων θεωρείται από τους νομούς με τα υψηλότερα ποσά βροχόπτωσης 

στην Ελλάδα και θα μπορούσε να είχε λυθεί οριστικά το πρόβλημα της λειψυδρίας με την κατασκευή 

του φράγματος της λεκάνης του Ταυρωνίτη, Σεμπρωνιώτη, Παπαδιανών και μάλιστα με πολύ χαμηλό 

κόστος λόγω υψομέτρου, το πρόβλημα αυτό τείνει να γίνει μόνιμο. 

Υπήρξε μια μελέτη το 1992, που προέβλεπε αποθήκευση εξήντα πέντε εκατομμυρίων κυβικών νερού. 

Εξαγγέλθηκε από Πρωθυπουργούς, από Υπουργούς. Δεν έγινε απολύτως τίποτα. Η μελέτη είχε σταλεί 

το 2005 στον Οργανισμό Ανάπτυξης Δυτικής Κρήτης για επικαιροποίηση και αναζήτηση 

χρηματοδότησης. Ποτέ δεν εντάχθηκε σε κάποιο χρηματοδοτικό πρόγραμμα της τότε Δ’ 

Προγραμματικής Περιόδου.  

Εν τω μεταξύ, κάθε χρόνο πάνω από ένα εκατομμύριο κυβικά νερού καταλήγουν στη θάλασσα λόγω 

της έλλειψης των αναγκαίων έργων υποδομής, παρόλο που υπάρχουν για πολλά από αυτά οι 

αναγκαίες μελέτες εδώ και δεκαετίες. Εάν δεν κατασκευαστεί το φράγμα του Ταυρωνίτη, δεν πρόκειται 

να λυθεί το πρόβλημα της λειψυδρίας στο Νομό Χανίων. 

Παράλληλα, βέβαια, οι αγρότες του Νομού αντιμετωπίζουν μεγάλο πρόβλημα στην άρδευση των 

καλλιεργειών τους ειδικά στη Χρυσοσκαλίτισσα, στα χωριά, δηλαδή, του πρώην Δήμου Οινοχωρίου  

στην περιοχή του Ελαφονησίου, όπου πρόκειται για μια από τις πιο παραγωγικές περιοχές με 

θερμοκηπιακές καλλιέργειες, που απαιτούν επαρκή και μάλιστα με συγκεκριμένη μεθοδολογία 

άρδευση. 

Ενώ, λοιπόν, είχαν κατασκευαστεί τη δεκαετία του 1990 από το Υπουργείο Γεωργίας δύο 

λιμνοδεξαμενές -Αγίων Θεοδώρων και Χρυσοσκαλίτισσας- η πρώτη -των Αγίων Θεοδώρων δηλαδή- 

έπαθε καθίζηση με αποτέλεσμα να χαθεί όλο το νερό που ήταν αποθηκευμένο, τουλάχιστον χίλια 
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στρέμματα κηπευτικών και δεκάδες χιλιάδες ελαιόδεντρα. Μπορεί να επαναλειτουργήσει, αλλά πρέπει 

να αντιμετωπιστούν οι διαρροές, γιατί το έδαφος που έγινε δεν ήταν κατάλληλο. Την σχετική μελέτη, 

βέβαια, πρέπει να την κάνει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Η δεύτερη -της Χρυσοσκαλίτισσας- 

δεν λειτούργησε ποτέ, παρότι κόστισε πέντε εκατομμύρια ευρώ, λόγω κακοτεχνιών. 

Τελικά, υπάρχει ένα ερώτημα -γιατί είχαμε κάνει μια αντίστοιχη ερώτηση το 2014 και μας είχε 

απαντήσει ο τότε Υπουργός ότι υπάρχει μελέτη αποκατάστασης και μάλιστα είχε σταλεί στην 

Περιφέρεια Κρήτης, προκειμένου να γίνει αναθεώρηση των περιβαλλοντολογικών όρων- υπάρχει ένα 

θέμα. Τελικά πού είναι το θέμα; Πώς εξελίσσεται; Από πού θα χρηματοδοτηθεί; Είχε χρηματοδοτηθεί 

από κοινοτικούς πόρους. Δεν μπορεί να χρηματοδοτηθεί πάλι; 

Να μας δώσετε μια απάντηση. Από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων; Από τον κρατικό 

προϋπολογισμό; Πρέπει να δοθούν συγκεκριμένες απαντήσεις.  

Τελειώνοντας, κυρία Πρόεδρε, θέλω να πω ότι υπάρχει ανάγκη κατασκευής της λιμνοδεξαμενής του 

Πλάτανου χωρητικότητας 750 χιλιάδων κυβικών. Εκεί υπάρχει ένα πρόβλημα υφαλμύρωσης από την 

υπεράντληση, με κίνδυνο να καταστραφούν χιλιάδες στρέμματα. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Κύριε Συντυχάκη, ολοκληρώστε. Πριν ένα 

λεπτό έκανα την έκκληση.  

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Ολοκληρώνω, κυρία Πρόεδρε.  

Επαναλαμβάνω, υπάρχει πρόβλημα υφαλμύρωσης από την υπεράντληση με κίνδυνο να 

καταστραφούν χιλιάδες στρέμματα και πρόκειται για γη υψηλής παραγωγικότητας.  
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Εκκρεμούν βέβαια και άλλα, όπως η λιμνοδεξαμενή Ασκύφου, έργα για τη γεώτρηση στα Μεσκλά, το 

αρδευτικό υψηλής ζώνης Αγιάς - Κολυμβαρίου που θα δώσει ανάσα σε αγροτοκτηνοτρόφους.  

Προβλήματα ύδρευσης - άρδευσης αντιμετωπίζει και ο βορειοανατολικός Αποκόρωνας. Παρότι είναι 

πλούσιος σε νερό, οι άνθρωποι πίνουν εμφιαλωμένο νερό.  

Στην πραγματικότητα, κύριε Υπουργέ, λειτουργεί μία λιμνοδεξαμενή στο Νομό Χανίων, αυτή της 

Κουντούρας, από τις έξι λιμνοδεξαμενές που ή κατασκευάστηκαν ή είναι σε εξέλιξη ή θα 

κατασκευαστούν κοκ.  

Τα έργα αυτά, λοιπόν, δεν υλοποιούνται ως αποτέλεσμα της αντιλαϊκής πολιτικής κυβερνήσεων 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, της δικής σας Κυβέρνησης. Γνωρίζετε ότι όλα αυτά δεν είναι επιλέξιμα από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση. Πέρασε το Α’, το Β’, το Γ’ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης, το ΕΣΠΑ, τώρα το Σύμφωνο 

Εταιρικής Σχέσης, προγράμματα Γιούνκερ κ.λπ.. Πού πάνε όλα αυτά τα χρήματα αν όχι σε έργα 

υποδομής που πραγματικά θα δώσουν ανάσα για τους κατοίκους;  

Όλα αυτά, βέβαια, έρχονται να προστεθούν στις εξευτελιστικές τιμές των αγροτικών προϊόντων, το 

πετσόκομμα των επιδοτήσεων κ.λπ..  

Άρα, κύριε Υπουργέ, είναι ένα θέμα το τι θα κάνετε. Θα πάρετε μέτρα οριστικής επίλυσης για το 

πρόβλημα της λειψυδρίας για τις λιμνοδεξαμενές Χρυσοσκαλίτισσας και Αγίων Θεοδώρων, για όλα 

αυτά, τα οποία σας ανέφερα προηγουμένως;  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Κύριε Συντυχάκη, καλύψατε και τη 

δευτερολογία. Δεν θα μιλήσετε. Σας το ανακοινώνω από τώρα. 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Θα ήθελα σαφείς και συγκεκριμένες απαντήσεις.  
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Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε και για την ανοχή σας.  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Τον λόγο έχει ο Υπουργός Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Ευάγγελος Αποστόλου για τρία λεπτά. 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων): Αγαπητέ 

συνάδελφε, βάλατε πολλά θέματα. Εκεί που οφείλουμε να σταθούμε είναι στις αρδευτικές ανάγκες της 

χώρας, πόσω μάλλον της Κρήτης που είναι γνωστές και είναι ένα μεγάλο ζήτημα που πρέπει να 

αντιμετωπίσουμε.  

Γι’ αυτό, λοιπόν, προγραμματίζουμε να εκτελεστούν μια σειρά από εγγυοβελτικά έργα, καθώς, βεβαίως, 

να εκπονηθούν μελέτες σε όλη την επικράτεια. Αφορούν κυρίως την ταμίευση των επιφανειακών 

απορροών, αλλά και τη βελτίωση υφιστάμενων εγγυοβελτικών υποδομών και υλοποιούνται στα 

πλαίσια του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, μέσω κοινοτικών, αλλά και εθνικών πόρων.  

Ειδικότερα, όσον αφορά το έργο αποκατάστασης της λειτουργικότητας της λιμνοδεξαμενής 

Χρυσκοσκαλίτισσας του Νομού Χανίων, σας γνωρίζουμε ότι ήδη έχει χρηματοδοτηθεί μελέτη 

προϋπολογισμού 150 χιλιάδων ευρώ και έχει ολοκληρωθεί η συγκεκριμένη μελέτη. Μάλιστα, 

γνωρίζοντας και τη σοβαρότητα του προβλήματος που προέκυψε από τις ζημιές στη λιμνοδεξαμενή, 

συμπεριλάβαμε στον προϋπολογισμό του έργου και την αποκατάσταση των ζημιών, όπως και 

προτείνεται στη συγκεκριμένη μελέτη.  

Συνεπώς, εξετάζοντας τα σημερινά δεδομένα που είναι η ύπαρξη μελέτης αποκατάστασης της 

λιμνοδεξαμενής, καθώς βεβαίως και της υποδομής της συγκεκριμένης δεξαμενής, επειδή είναι σε 

καλύτερη θέση, θα έλεγα, σε σχέση με αυτή των Αγίων Θεοδώρων, εμείς προτείνουμε στην παρούσα 

φάση να γίνει πλήρης αποκατάσταση της χωρητικότητας των 500 χιλιάδων κυβικών μέτρων νερού της 
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λιμνοδεξαμενής της Χρυσοσκαλίτισσας, μια χωρητικότητα, η οποία θα καλύψει, όσο το δυνατόν, τις 

αρδευτικές ανάγκες της περιοχής.  

Σε ό,τι αφορά την χρηματοδότηση του έργου, αυτό -όπως και τα υπόλοιπα έργα που προτείνονται- θα 

αξιολογηθεί και θα ερευνηθεί ανάλογα με τις απαιτήσεις του νέου Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 

2014-2020 που ήδη άρχισε να ενεργοποιείται.  

Πιστεύουμε, λοιπόν, ότι εφόσον τα συγκεκριμένα μέτρα για την αποκατάσταση της λιμνοδεξαμενής 

εφαρμοστούν και δοκιμαστούν στο χρόνο, τότε θα μπορούμε να αντιμετωπίσουμε με τα ίδια ή 

παρόμοια μέτρα και τη λιμνοδεξαμενή των Αγίων Θεοδώρων, μειώνοντας κατά αυτόν τον τρόπο τη 

δαπάνη, αλλά και το χρόνο υλοποίησης.  

 

Επίσης, για τον Νομό Χανίων έχει εκπονηθεί και εγκριθεί -σε αναγνωριστικό στάδιο- η μελέτη 

φραγμάτων και λιμνοδεξαμενών. Από τις προταθείσες θέσεις της παραπάνω μελέτης έχουν εκπονηθεί 

οι οριστικές μελέτες, χωρίς βεβαίως να έχουν κατασκευαστεί τα αντίστοιχα έργα, που αφορούν δύο 

λιμνοδεξαμενές και τρία φράγματα στον ποταμό Ταυρωνίτη.  

Έχουμε στείλει, όπως ξέρετε, -αναφερθήκατε κι εσείς- το σύνολο αυτών των μελετών στον Οργανισμό 

Ανάπτυξης Κρήτης. Εμείς το στείλαμε για να διερευνηθεί η δυνατότητα χρηματοδότησης. Δεν φαίνεται 

κάτι τέτοιο. Θα δούμε τώρα από τη δική μας πλευρά, μέσα από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης, 

δεδομένου ότι -όπως κι εσείς είπατε κι εμείς αποδεχόμαστε- η περιοχή έχει σοβαρό πρόβλημα, πώς θα 

αντιμετωπίσουμε τη συγκεκριμένη περίπτωση.  
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Μην ξεχνάμε ότι ουσιαστικά οι πόροι που υπάρχουν την περίοδο αυτή είναι από το Πρόγραμμα 

Αγροτικής Ανάπτυξης. Και αντιλαμβάνεστε ότι θα προσπαθήσουμε η αντίστοιχη συμμετοχή από το 

Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων να γίνει δυνατή, για να υλοποιηθούν τα συγκεκριμένα έργα.  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Κύριε Συντυχάκη, θα δευτερολογήσετε, γιατί 

μιλήσατε για έξι λεπτά, τον τριπλάσιο χρόνο;   

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Με συγχωρείτε, αλλά η προηγούμενη επίκαιρη κράτησε πάνω από 

είκοσι λεπτά, κυρία Πρόεδρε.    

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Δεν υπάρχει προηγούμενο και επόμενο. 

Έχουν περάσει τρία τέταρτα και είμαστε στη δεύτερη ερώτηση. Για όνομα του Θεού. Φαίνεται 

ξεκουραστήκαμε πολύ…  

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Σε εμένα θα ρίξετε όλα τα βάρη της προηγούμενης καθυστέρησης και 

καταστρατήγησης του χρόνου;    

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Ελάτε, κύριε Συντυχάκη, έχετε τον λόγο. Σας 

παρακαλώ, θα σας διακόψω αμέσως.    

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Σας παρακαλώ, επιτρέψετε μου. Ειπώθηκαν διάφορα πράγματα.   

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Συνεχίστε.    

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ: Λίγο - πολύ, κύριε Υπουργέ, αυτά είχαν ειπωθεί και από 

προηγούμενους Υπουργούς, σε σχέση με τις μελέτες, ότι έχουν σταλεί στον Οργανισμό Ανάπτυξης 

Κρήτης, ότι θα κοιτάξουμε μέσα από προγράμματα να δούμε τι θα γίνει με το Πρόγραμμα Δημοσίων 

Επενδύσεων κ.λπ..  
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Δεν γίνεται, όμως, έτσι. Πολύ φοβόμαστε ότι κι εσείς θα ενταχθείτε στη στρατιά των Υπουργών και των 

Πρωθυπουργών που έταζαν, έταζαν και τελικά, μηδέν από μηδέν, μηδέν. Και αυτή είναι η 

πραγματικότητα. 

 Το ερώτημα είναι γιατί δεν γίνονται αυτά τα έργα εδώ και χρόνια. Υπάρχει άγνοια των αναγκών της 

περιοχής; Υπάρχει έλλειψη υδατικών πόρων στον Νομό Χανίων, στην Κρήτη, σε όλη τη χώρα; Γιατί, το 

θέμα της λειψυδρίας δεν αφορά μόνο τα Χανιά, την Κρήτη. Είναι ένα φαινόμενο που απασχολεί όλη τη 

χώρα.  

Η αλήθεια είναι ότι για όλα αυτά έχουν δοθεί επιστημονικές απαντήσεις κι έχουν αναλυθεί εδώ και 

δεκαετίες.  

Η κατασκευή τέτοιων έργων, κύριε Υπουργέ, μπορεί να συμβάλει αποφασιστικά στο να εξασφαλιστούν 

οι αναγκαίες ποσότητες νερού για την ύδρευση των κατοίκων του Νομού με ελεγμένο, ποιοτικό, φθηνό 

νερό και φυσικά, να αυξηθεί και η άρδευση των ανεπαρκώς σήμερα αρδευόμενων εκτάσεων. Και θα 

πρέπει να αυξηθούν οι αρδευόμενες εκτάσεις για τη στήριξη της εγχώριας και αγροτικής, βιομηχανικής, 

μεταποιητικής παραγωγής, στα τρόφιμα, για αναδιαρθρώσεις, για νέες καλλιέργειες, για καλλιέργειες 

αβοκάντο,  για την κτηνοτροφία. Η συγκεκριμένη περιοχή για την οποία συζητάμε, είναι μια δυναμική 

περιοχή.  

Και φυσικά, με τον τρόπο αυτό θα προστατευθεί και το περιβάλλον, η δημόσια υγεία, θα γίνει ανάταξη 

των οικοσυστημάτων.  

Η πραγματική αιτία, ο πραγματικός ένοχος μάλλον, και το εμπόδιο που δεν γίνονται αυτά τα έργα 

πνοής -όπως δεν γίνονται για την πυροπροστασία, για την αντισεισμική θωράκιση, για την 

αντιπλημμυρική προστασία- είναι οι ίδιες οι στρατηγικές επιλογές της άρχουσας τάξης και της 
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Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο καπιταλιστικός δρόμος ανάπτυξης που έχει επιλεγεί και που η δική σας η 

Κυβέρνηση, φυσικά, ασπάζεται και υλοποιεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Γιατί, το μεγάλο κεφάλαιο 

δεν το ενδιαφέρουν οι πραγματικές λαϊκές ανάγκες, αλλά το ποια έργα θα γίνουν και ποιες υποδομές, 

με βάση τις προτεραιότητες που εκείνο βάζει κάθε φορά.  

Η Κοινοτική Οδηγία - πλαίσιο του 2000, με την οποία έχει εναρμονιστεί και η δική μας νομοθεσία, 

νομίζω ότι κατατείνει ακριβώς προς αυτήν την κατεύθυνση, δηλαδή να ενισχυθεί το μεγάλο κεφάλαιο με 

έργα που ουσιαστικά το ενδιαφέρουν και φυσικά, να αυξηθεί και η τιμολόγηση του νερού. Διότι, αυτό 

που επιζητά η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι να μειωθεί η ζήτηση μέσα από την αύξηση τω τιμολογίων του 

νερού και όχι να γίνουν πραγματικά έργα.                

 

Τελειώνοντας, θέλω να πω -και ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε- ότι εκείνο που πραγματικά έχει 

ανάγκη ο λαός σήμερα είναι να υπάρξει ένας ενιαίος κρατικός φορέας -όπως προτείνει το ΚΚΕ- ο 

οποίος να μπορεί να διαχειρίζεται το νερό με κοινωνικοποιημένα τα συγκεντρωμένα μέσα παραγωγής, 

με κεντρικό σχεδιασμό σε περιφερειακό, σε τοπικό επίπεδο. Αυτός ο ενιαίος κρατικός φορέας θα 

μπορεί να αξιοποιήσει και τα αποτελέσματα της επιστημονικής έρευνας. 

Δόξα τω Θεώ, στο Νομό Χανίων υπάρχει και το πολυτεχνείο και το ΤΕΙ Κρήτης, το Ινστιτούτο 

Υποτροπικών και Ελιάς, το ΜΑΙΧ. Και όλα αυτά, βέβαια, έρχονται σε αντίθεση, είναι δηλαδή στον 

αντίποδα της ιδιωτικοποίησης των υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης. 

Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Το, λόγο έχει ο Υπουργός κ. Αποστόλου 

αυστηρώς για τρία λεπτά. 
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ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ (Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων): Κύριε συνάδελφε, 

γιατί δεν γίνονται αυτά τα έργα; Να ρωτήσετε αυτούς που είχαν την ευθύνη τόσα χρόνια και δεν έκαναν 

τα συγκεκριμένα έργα. 

Εμείς έχουμε μπροστά μας ένα συγκεκριμένο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης, με το οποίο εσείς 

βεβαίως μπορεί να διαφωνείτε γιατί χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή 

Ένωση, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Για το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης υπάρχουν 4,7 

δισεκατομμύρια, όπου μαζί με τους εθνικούς πόρους, την αναμόχλευση, ξεπερνάμε τα 7 

δισεκατομμύρια. Αυτά έχουμε και αυτά θα χρησιμοποιήσουμε. 

 Ήδη σας είπα ότι έχουμε μπει στη διαδικασία. Περιμένουμε μελέτες ειδικά για το συγκεκριμένο 

Πρόγραμμα που αφορά τις έγγειες βελτιώσεις. Είναι το μέτρο «4.3.1». 

 Εκεί, λοιπόν, όταν συγκεντρωθούν όλες αυτές οι μελέτες -αναγνωρίζοντας, πραγματικά, ανάγκες για 

συγκεκριμένες περιοχές, όπως είναι η Κρήτη, για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας- θα 

προσπαθήσουμε να εντάξουμε όσα έργα είναι ώριμα στο μέτρο αυτό για να μπορέσουμε να τα 

χρηματοδοτήσουμε. Δεν υπάρχει άλλη δυνατότητα. Νομίζω ότι αυτό το πράγμα έχει γίνει αντιληπτό απ’ 

όλους και γι’ αυτό στοχεύουμε στο να χρησιμοποιήσουμε τους συγκεκριμένους πόρους όσο γίνεται 

καλύτερα. 

Από εκεί και πέρα, η προσέγγισή μας όσον αφορά θέματα που έχουν σχέση με τις πολιτικές στον 

αγροτικό χώρο και όλα αυτά που είπατε, θα τα συζητήσουμε ίσως μια άλλη φορά. Είναι γνωστές οι 

διαφορές που έχουμε. Εκ των πραγμάτων, όμως, εμείς έχουμε χρέος να υπηρετούμε τον αγροτικό 

χώρο μέσα σε συγκεκριμένες καταστάσεις και αυτό κάνουμε. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Ευχαριστούμε, κύριε Υπουργέ. 
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Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι θα ανακοινώσω μια άδεια απουσίας. 

Ο Βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας κ. Κώστας Κουκοδήμος ζητεί άδεια ολιγοήμερης απουσίας στο 

εξωτερικό για προσωπικούς λόγους κατά το διάστημα από 13 έως 16 Μάϊου του 2016. Η Βουλή 

εγκρίνει; 

ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, μάλιστα. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Αναστασία Χριστοδουλοπούλου): Η Βουλή ενέκρινε τη ζητηθείσα άδεια. 

Στις επόμενες δύο ερωτήσεις θα απαντήσει ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών κ. Τρύφων 

Αλεξιάδης. 

 


