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Ερώτηση & Αίτηση Κατάθεσης Εγγράυων
Προς Υποσργό Πολιτισμού και Αθλητισμού
Θέμα: Ελεσσίνα: ο μη ταρακτηρισμός της ΠΥΡΚΑΛ ως Ιστορικού Τόποσ
‘σσμμορυώνεται’ με τις ενστάσεις των ΕΛΠΕ;
Δίθνζη πέληε κήλεο κεηά ηελ αλαπνκπή ζην Κεληξηθό πκβνύιην Νεσηέξσλ
Μλεκείσλ (ΚΝΜ) πξόηεξεο απόθαζεο ηεο ηέσο πνιηηηθήο εγεζίαο ηνπ
ππνπξγείνπ θαη ειάρηζηα 24σξα πξηλ από ηε ζπδήηεζε ηεο ζρεηηθήο επίθαηξεο
εξώηεζήο κνπ ζηε Βνπιή, εθδώζαηε ππνπξγηθή απόθαζε α.π
16133/14.01.2022 (ΑΓΑ: ΨΡΙΩ4653Π4-ΕΓΓ) κε ηελ νπνία απνραξαθηεξίδεηαη
ην πξώελ βηνκεραληθό ζύλνιν θαη δελ ζεσξείηαη πιένλ Ιζηνξηθόο Σόπνο.
εκεηώλεηαη όηη ην δηνξηζκέλν από ηελ ππνπξγό λέν ΚΝΜ ζηηο 19/12/2019
γλσκνδόηεζε αληίζεηα πξνο ηελ κόιηο πξν εμακήλνπ θξίζε ηνπ όζνλ αθνξά
ζηελ θήξπμε ηνπ ζπγθξνηήκαηνο ηεο ΠΤΡΚΑΛ σο Ιζηνξηθνύ Σόπνπ, ελώ
δηαηήξεζε ηνλ ραξαθηεξηζκό 12 εθ ησλ 37 θηηξίσλ σο κλεκείσλ α.π.
705744/14.01.2022 (ΦΔΚ 4/δ/19.01.2022) . Γηα πεξίπνπ 80 ρξόληα άλδξεο θαη
γπλαίθεο ηεο Διεπζίλαο θαη πέξημ, δνύιεςαλ, θηλδύλεπζαλ, κάησζαλ, έραζαλ
ηελ δσή ηνπο κέζα ζηα θηίξηα ηνπ ζην βσκό ηεο “ακπληηθήο ζσξάθηζεο ηεο
ρώξαο”. Οπδόισο ζίγεηαη από ηνλ ραξαθηεξηζκό ν δεισκέλνο ζθνπόο γηα ηνλ
νπνίν πεξηήιζε – ρσξίο δηαγσληζηηθέο δηαδηθαζίεο – ην αθίλεην ζηα ΔΛΠΔ από
ηα ΔΑ: ε δεκηνπξγία Εώλεο Αζθαιείαο (SEVESO III) κεηαμύ ηνπ
Γηπιηζηεξίνπ θαη ηεο πόιεο ηεο Διεπζίλαο, πνπ ην έηνο 2023 ζα θηινμελήζεη
θαη ηνλ ζεζκό ηεο Πνιηηηζηηθήο Πξσηεύνπζαο ηεο Δπξώπεο.
ηηο 25.11.2019 ζε ζπδήηεζε παιαηόηεξεο επίθαηξεο εξώηεζεο κνπ γηα ην ζέκα
ε ππνπξγόο αλέθεξε: «Εγώ ζέβοµαη αποιύηφς ηελ άπουε ηοσ δεµοηηθού
ζσµβοσιίοσ. Έτεη θάζε ιόγο θαη οθείιεη λα σπεραζπίδεηαη ασηό ηο οποίο ζέιεη
ε πόιε ηοσ. Από ηελ άιιε πιεσρά, όµφς, είλαη θαη άιιοη οη οποίοη δηαθφλούλ µε
ηολ ταραθηερηζµό είηε φς ηζηορηθού ηόποσ, είηε φς δηαηερεηέφλ µλεµείφλ, είηε
θαη ζηα δύο. Εποµέλφς ασηό ηο οποίο οθείιοσµε λα θάλοσµε φς δηοίθεζε είλαη
λα περηορίζοσµε ηης πηζαλόηεηες ηφλ προζθσγώλ». Σειηθά θαη όπσο πξνθύπηεη
από ζπλέληεπμε ηεο ππνπξγνύ ζηνλ ΚΑΙ (22.11.2019) «Τα Ειιεληθά
Πεηρέιαηα θαη ορηζκέλοη άιιοη θαηέζεζαλ ελζηάζεης ζηο ΥΠΠΟΑ, ζεφρώληας
όηη θαθώς έγηλε ο ζσγθεθρηκέλος ταραθηερηζκός.»
Ερωτάται η σποσργός

Πνηνη είραλ θαηαζέζεη ελζηάζεηο θαη βάζεη πνηαο επηρεηξεκαηνινγίαο;
Αιτούμαι την κατάθεση των παρακάτω εγγράυων:
α) Σελ από 18/7/2019 επηζηνιή ηεο ΔΛΠΔ ΑΔ πξνο ηελ θα Τπνπξγό θαζώο θαη
ηα ηέζζεξα (4) ζρεηηθά ζπλεκκέλα έγγξαθα (α.π. Γξαθείνπ Τπνπξγνύ
8151/24-7-2019).
β) Σελ από 22/7/2019 επηζηνιή ηεο ΔΛΠΔ ΑΔ πξνο ηελ θα Τπνπξγό (α.π.
Γξαθείνπ Τπνπξγνύ 8025/22.07.2019) θαη
γ) Όιεο ηηο ελζηάζεηο πνπ θαηαηέζεθαλ ζην ΤΠΠΟΑ θαηά ηνπ πξνεγνύκελνπ
ραξαθηεξηζκνύ, καδί κε ηε ζρεηηθή αιιεινγξαθία.
Ο ερωτών Βοσλεστής
Κρίτων Αρσένης

