
 
 

 
ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗ 

Βαςίλησ Κεγκζρογλου 
Βουλευτήσ Ν. Ηρακλείου 

 
ΕΡΩΣΗΗ  

ΠΡΟ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΟΤ: 
 

1) Αγροτικισ Ανάπτυξθσ &Σροφίμων, κ. Μ. Βορίδθ 
2) Περιβάλλοντοσ και Ενζργειασ, κ. Κ. Χατηθδάκθ 
3) Τποδομών και Μεταφορών, κ. Κ. Καραμανλι 
 
ΘΕΜΑ: «Να αποτελζςει ζργο προτεραιότθτασ θ εκτροπι του πλατφ ποταμοφ». 
 

Η εκτροπι του πλατφ ποταμοφ είναι ζνα μεγάλο ζργο πνοισ που κα δώςει ώκθςθ ςτον πρωτογενι 
τομζα τόςο ςτο Νότιο Ρζκυμνο όςο και ςτθ Μεςαρά. 
Ωςτόςο επικρατεί ζντονοσ προβλθματιςμόσ  και μεγάλθ ανθςυχία για τθ ςταςιμότθτα του ζργου. 
Επειδή θ νότια Κριτθ και ιδίωσ θ περιοχι τθσ Μεςαράσ είναι μζςα ςτισ περιοχζσ που βρίςκονται ςε 
κίνδυνο ερθμοποίθςθσ και το ζργο τθσ εκτροπισ του πλατφ ποταμοφ κακίςταται απολφτωσ 
αναγκαίο προκειμζνου να αποδώςουν τα μζγιςτα όλεσ οι υπάρχουςεσ υποδομζσ , φράγματα, δίκτυα 
κλπ. 
Επειδή, παρά τθν φετινι αφξθςθ των βροχοπτώςεων, υπάρχει ζντονο πρόβλθμα άρδευςθσ  ςτθν 
ευρφτερθ περιοχι τθσ Μεςαράσ και ςτο Νότιο Ρζκυμνο. 
Επειδή οι κερμοκθπιακζσ και υπαίκριεσ καλλιζργειεσ των εν λόγω περιοχών, διαδραματίηουν 
καταλυτικό ρόλο ςτθν τοπικι οικονομία και  ευρφτερα και  
επειδή για τθν προώκθςθ του ςθμαντικοφ αυτοφ ζργου  ζχουμε προβεί ςε επτά (7) 
κοινοβουλευτικζσ παρεμβάςεισ και με τθ τελευταία είχαμε ανταπόκριςθ ςτο αίτθμα τθσ 
Περιφζρειασ Κριτθσ για χαρακτθριςμό του ζργου ωσ εκνικοφ επιπζδου με τθν απόφαςθ του 
Τπουργείου Τποδομών ςτισ 23-3-18, με προχπολογιςμό μελζτθσ 2εκ. Ευρώ και εκτιμώμενο 
προχπολογιςμό ζργου 180εκ. Ευρώ 
 
Ερωτάςθε κ.κ Τπουργοί: 
 

1. Σο ζργο τθσ εκτροπισ του πλατφ ποταμοφ που ζχει ιδθ χαρακτθριςτεί ωσ εκνικοφ επιπζδου, 
κα αποτελζςει ζργο προτεραιότθτασ για τθν κυβζρνθςθ τθσ ΝΔ(;) με δεδομζνο ότι ο 
ςθμερινόσ Π/κ, ωσ αρχθγόσ τθσ αξιωματικισ αντιπολίτευςθσ, είχε χαρακτθρίςει το ζργο ωσ 
«φαραωνικό»; 

2. α. ε ποιο ςτάδιο είναι οι μελζτεσ του ζργου και των υποζργων;  
β. Πότε εκτιμάται ότι κα οριςτικοποιθκοφν οι τεχνικζσ μελζτεσ;  
γ. Ζχουν απορροφθκεί τα 2 εκ. που ιταν διακζςιμα για τισ μελζτεσ; 

3. Ποιο είναι το εκτιμώμενο χρονοδιάγραμμα για τθν υλοποίθςθ του ζργου και από ποιεσ πθγζσ 
κα χρθματοδοτθκεί; 

Ο ερωτών Βουλευτήσ 
 

Βαςίλθσ Κεγκζρογλου      

ΒΟΤΛΗ ΣΩΝ ΔΛΛΗΝΩΝ 
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