
 

 

 

     

 

 

Αθήνα, 21 Ιουλίου 2020 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

 

Προς: την Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού  

 τον Υπουργό Εσωτερικών 

 τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής 

 

Θέμα: «Ταινιόδρομος (Προβλήτα 1)» 

 

Στην από 5/8/2019 ερώτησή μου «Κατάρρευση μέρους Ταινιόδρομου (Προβλήτα 1) 

εξαιτίας του σεισμού του Ιουλίου 2019» (Α.Π.182)  είχατε απαντήσει πως «Η Διεύθυνση 

Προστασίας και Αναστήλωσης Νεώτερων Μνημείων προχώρησε στη συγκρότηση 

Επιτροπής του άρθρου 41 του ν. 3028/02 προκειμένου να εξετάσει περαιτέρω κατά νόμον 

την κατάσταση διατήρησης του χαρακτηρισμένου μνημείου, αλλά και προς τον ΟΛΠ ο 

οποίος κλήθηκε «…να λάβει όλα τα προσήκοντα μέτρα για την προστασία του μνημείου 

και των διερχομένων, καθώς και να εξασφαλίσει την ασφαλή πρόσβαση των μελών της 

Επιτροπής του αρ. 41 του Ν. 3028/2002, για την επίσκεψη της οποίας θα ενημερωθεί 

αρμοδίως.» Η επιτροπή θα εξετάσει την κατάσταση του μνημείου και τα προτεινόμενα 

ενδεδειγμένα μέτρα για την άρση της επικινδυνότητάς του και θα υποβάλλει σχετικό 

πόρισμα με τα αποτελέσματά της εντός δύο μηνών. Τέλος, η αξιοποίηση της εν λόγω 

εγκατάστασης αποτελεί ευθύνη του ιδιοκτήτη, ο οποίος σύμφωνα με τον Ν. 3028/2002 

οφείλει να έχει την έγκριση του ΥΠΠΟΑ, η οποία δίδεται μετά από έγκριση του αρμόδιου 

συμβουλίου.»  

Να θυμίσουμε πως ο ταινιόδρομος έχει χαρακτηριστεί, με Υπουργική Απόφαση, ως 

μνημείο (ΦΕΚ 284/ΑΑΠ/11.12.2017). 
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Κατόπιν των παραπάνω, και με δεδομένο πως, ένα χρόνο μετά τον καταστροφικό σεισμό 

στην Αθήνα, ο λιμενοβραχίονας έχει απλώς αποκλειστεί με συρματόπλεγμα και κανείς δεν 

έχει ασχοληθεί για την αποκατάσταση του ταινιόδρομου, 

Ερωτώνται οι κκ Υπουργοί: 

1. Συγκροτήθηκε η αρμόδια επιτροπή από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού; 

2. Αν ναι πότε συγκροτήθηκε και ποιο είναι το πόρισμά της; Παραδόθηκε στον 

ιδιοκτήτη; 

3. Αν όχι, για ποιο λόγο καθυστέρηση 11 μήνες η συγκρότηση της αρμόδιας 

επιτροπής; 

4. Ποιες άμεσες ενέργειες θα γίνουν ώστε ο ιδιοκτήτης να προβεί σε αποκατάσταση 

του ταινιόδρομου; 

5. Δεδομένου πως η αξιοποίηση, άρα και συντήρηση, του εν λόγω μνημείου αποτελεί 

ευθύνη του ιδιοκτήτη, η καθυστέρηση αποκατάστασης, με δική του υπαιτιότητα, 

επιφέρει κυρώσεις στον ιδιοκτήτη; 

Η ερωτώσα βουλευτής 

 

 

Φωτεινή Μπακαδήμα 

 

 




