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ΣΤ. ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: «ΠΡΩΤΟΦΑΝΗΣ ΚΩΛΥΣΙΕΡΓΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ»

Στον «αέρα» βρίσκεται η πολεοδομική μελέτη Σεισμοπλήκτων, λόγω της πρωτοφανούς
αδιαφορίας της απελθούσας ηγεσίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος (ΠΑΠΕΝ).

Συγκεκριμένα, τον Δεκέμβριο του 2014 το τότε ΥΠΕΚΑ, μετά από μακρά συνεργασία με το
Δήμο Ιωαννιτών και την Περιφέρεια Ηπείρου, είχε στείλει στο Συμβούλιο της Επικρατείας
για τελική επεξεργασία το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος των Σεισμοπλήκτων.

Μεσολάβησαν οι βουλευτικές εκλογές του Ιανουαρίου 2015 και μόλις ανέλαβε η νέα πολιτική
ηγεσία του νεοσύστατου Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και
Ενέργειας (ΥΠΑΠΕΝ), το ΣτΕ, όπως συμβαίνει σε κάθε περίπτωση κυβερνητικής αλλαγής,
ζήτησε στις 11 Φεβρουαρίου 2015, από την νέα πολιτική ηγεσία του Υπουργείου τη
σύμφωνη γνώμη της, ώστε να προχωρήσει η επεξεργασία του Προεδρικού Διατάγματος
(Π.Δ).
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Έκτοτε και επί επτά μήνες το Υπουργείο δεν απάντησε, παρά τις επανειλημμένες οχλήσεις
μου. Και μόλις διαλύθηκε η Βουλή, η απερχόμενη ηγεσία του ΥΠΑΠΕΝ (κύριοι Σκουρλέτης
και Τσιρώνης) ζήτησαν από την αρμόδια Υπηρεσία να ετοιμάσει έγγραφο προς το ΣτΕ για
να επιστραφεί το σχέδιο ΠΔ, καθώς δεν την υιοθετούσαν!

Για την εξέλιξη αυτή ο Σταύρος Καλογιάννης δήλωσε:

«Είναι πράγματι πρωτοφανή όσα συνέβαιναν στο Υπουργείο Περιβάλλοντος επί
συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ και αποκαλύπτονται. Η πολιτική του ηγεσία έδειξε ανίκανη
ακόμα και για το στοιχειώδες: να δώσει απλώς τη σύμφωνη γνώμη της για την έγκριση της
πολεοδομικής μελέτης Σεισμοπλήκτων, που εκκρεμεί επί μακρόν. Αναιτιολόγητα και χωρίς
να ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους, ζήτησε μετά από επτά μήνες να επιστραφεί από το
ΣτΕ το σχετικό σχέδιο ΠΔ!

Τέτοια απραξία είναι αδικαιολόγητη. Επιβεβαιώνεται για μία ακόμη φορά η ανυπαρξία
οποιουδήποτε έργου από την Κυβέρνηση στο Νομό Ιωαννίνων».

Ο Σταύρος Καλογιάννης ενημέρωσε τον Δήμαρχο Ιωαννιτών κ. Μπέγκα και κατοίκους των
Σεισμοπλήκτων για την αρνητική αυτή εξέλιξη, ενώ ζήτησε από τον αρμόδιο υπηρεσιακό
αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος κ. Μουσουρούλη να μην ζητηθεί από το ΣτΕ να
επιστρέψει το σχέδιο ΠΔ, έτσι ώστε η επόμενη Κυβέρνηση, με κορμό τη Νέα Δημοκρατία,
που θα ενδιαφέρεται εμπράκτως για τα προβλήματα του Τόπου, να προωθήσει επιτέλους
το σχετικό Διάταγμα.

Συνάντηση Στ. Καλογιάννη με τον Δήμαρχο Μετσόβου

Εξάλλου το Μέτσοβο επισκέφθηκε ο Σταύρος Καλογιάννης στο πλαίσιο των περιοδειών εν
όψει των εκλογών της 20ης Σεπτεμβρίου.
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Συναντήθηκε με τον Δήμαρχο Κώστα Τζαφέα ο οποίος τον ενημέρωσε για τα σοβαρά
προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί στον Δήμο από τις μεγάλες καθυστερήσεις στις
πληρωμές των έργων που χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ.

Συζήτησε επίσης με επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στον τουρισμό και την
μεταποίηση, οι οποίοι του μετέφεραν τις αρνητικές επιπτώσεις που είχε στις
δραστηριότητές τους η εφαρμογή των περιορισμών κεφαλαίων (capital controls) και του
εξέφρασαν την ανησυχία τους για το μέλλον, εφ' όσον συνεχιστεί αυτή η κατάσταση.

Ο Σταύρος Καλογιάννης δήλωσε ότι πριν από ένα χρόνο, η οικονομία της χώρας είχε
περάσει σε αναπτυξιακούς ρυθμούς, ενώ σήμερα κατρακυλά και πάλι σε ύφεση. Η αγορά
που είχε αρχίσει να ζωντανεύει, πάγωσε εντελώς τους τελευταίους μήνες, ενώ οι μικρές
και μεγάλες επιχειρήσεις έχουν κυριολεκτικά «γονατίσει». Η ανεπάρκεια της
συγκυβέρνησης Σύριζα – ΑΝΕΛ, η ασυνέπεια, η αλαζονεία και τα ασύστολα ψεύδη της, έχουν
προκαλέσει μεγάλη ζημιά στην οικονομία και την κοινωνία. Η Νέα Δημοκρατία μπορεί να
επαναφέρει την πολιτική σταθερότητα στη χώρα, ξαναβάζοντας μπροστά την οικονομία, με
άμεση ενεργοποίηση των ευρωπαϊκών κονδυλίων, τα οποία λιμνάζουν αναξιοποίητα τους
τελευταίους μήνες.
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