
 

Ηράκλειο, 12 Μαΐου 2020 

ΕΡΩΤΗΣΗ  

Προς τους κ. κ. Υπουργούς 

• Ψηφιακής Διακυβέρνησης, κ. Κυριάκος Πιερρακάκης 

• Εσωτερικών, κ. Τάκης Θεοδωρικάκος 

 

Θέμα: Οι  τηλεδιασκέψεις εφαρμόζονται παντού εκτός από τη βουλή των Ελλήνων  

Από την πρώτη στιγμή της εφαρμογής των περιοριστικών μέτρων, η τηλεργασία και οι 

τηλεδιασκέψεις ενσωματώθηκαν άμεσα στις ζωές όλων μας.  

Η νέα αυτή μορφή επικοινωνίας και ομαδικής-συλλογικής συνεργασίας, η οποία δεν 

διαφέρει σε πολλά σημεία από τον συνήθη φυσικό τρόπο συνεργασίας, όπως 

αποδείχτηκε είναι αποτελεσματική και επιβάλλεται για πολλούς λόγους: 

- Τη δεδομένη στιγμή,  οι μετακινήσεις των βουλευτών από την έδρα τους, προς 

την  Αθήνα ενέχει υγειονομικούς κινδύνους λόγω Covid-19 

- Οι τηλεδιασκέψεις θα επιφέρουν σημαντικά κέρδη στον κρατικό 

προϋπολογισμό αφού θα μειωθούν αισθητά τα κόστη μεταφοράς και διαμονής 

των βουλευτών της επαρχίας   

-Αποδείχτηκε παραγωγική διαδικασία,  «οικονομικά» επιθυμητή για λόγους 

αμεσότερης επικοινωνίας, οικονομίας χρόνου και αποτελεσματικότητας.  

-Δεν επιβαρύνει το περιβάλλον 

-Και τέλος,  η πρακτική αυτή των τηλεδιασκέψεων είναι ιδιαίτερα χρήσιμη 

κυρίως για τους βουλευτές της επαρχίας, στους οποίους δίνει την δυνατότητα 

της άμεσης συμμετοχής. Ειδικά για τις  κοινοβουλευτικές παρατάξεις που έχουν 

μειωμένο αριθμό εδρών, η απουσία έστω και ενός βουλευτή από τις Επιτροπές 

και την Ολομέλεια επιβαρύνει δυσανάλογα τους υπόλοιπους συναδέλφους της 

κοινοβουλευτικής  ομάδας (Κ.Ο.), των κομμάτων  

Δυστυχώς, ο «νέος» για την Ελλάδα τρόπος επικοινωνίας, εφαρμόζεται σχεδόν παντού, 

όχι όμως στη βουλή, παρά το γεγονός ότι έχει παρθεί  απόφαση στη Διάσκεψη των 

Προέδρων των κομμάτων (ΔτΠ),  όπου έγινε γνωστό στο σώμα από τους εκπροσώπους 

κάθε κόμματος σε αυτήν, πως οι Επιτροπές θα διεξάγονται με τηλεδιάσκεψη, ενώ έχει 

αφεθεί ανοιχτό το μέτρο να εφαρμοστεί και για τις συνεδριάσεις της Ολομέλειας. 

Ειδικά το τελευταίο το θεωρούμε εκ των ων ουκ άνευ για την εύρυθμη και όχι κατ' 

επίφαση λειτουργία του Κοινοβουλίου και αποτελεί πάγιο αίτημά μας από την απαρχή 
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της πανδημίας, εκπεφρασμένο με τον πλέον θεσμικό τρόπο από τον Πρόεδρο της 

Κοινοβουλευτικής μας Ομάδας. 

 

Ερωτώνται οι κ.κ. υπουργοί:  

Γιατί  οι τηλεδιασκέψεις δεν εφαρμόζονται στη βουλή;  

Γιατί δεν έχουμε  καμία ενημέρωση για τη συμμετοχή μας στις συνεδριάσεις των 

επιτροπών, μέσω τηλεδιάσκεψης; 

 

 

Ο ερωτών βουλευτής 

 

Γεώργιος Λογιάδης 

 


