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ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2021
Δράσεις
Η χώρα μας θρηνεί πάνω από 10.000 συμπολίτες μας
από τη νόσο COVID-19. Παράλληλα , τα νοσοκομεία
μας παραμένουν υποστελεχωμένα , οι γιατροί και οι
νοσηλευτές εργάζονται πάνω από τα όρια τους , η
επιχειρηματικότητα ψυχορραγεί και τα κυβερνητικά
στελέχη αυτοθαυμάζονται , με περίσσιο κυνισμό και
αμετροέπεια .
Ο ΣΥΡΙΖΑ - Π . Σ . είναι έτοιμος για να δώσει τη
σημαντικότερη μάχη : αυτής της προστασίας της
εργασίας από τον αντεργατικό οδοστρωτήρα του Κ .
Χατζηδάκη .

Ομιλίες

Ερωτήσεις

Συναντήσεις

ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ 2021
οδικός τουρισμός για κάποιες περιοχές
της χώρας μας , κυρίως στη βόρεια Ελλάδα
είναι
ίσως
ο
μοναδικός
τρόπος
πρόσβασης σε αυτές .
O

Η λειτουργία όλων των συνοριακών
σημείων ελέγχου αποδεικνύεται ως η
αναγκαία συνθήκη για την επανάκαμψη
των εσόδων των βορείων περιφερειών της
χώρας μας από την τουριστική
βιομηχανία .
Η σχετική ερώτηση εδώ

ΔΥΣΒΑΣΤΑΧΤΟΣ ΦΟΡΟΣ
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ
ΜΙΚΡΩΝ
ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΣΚΑΦΩΝ
Μέχρι και το έτος 2019, οι ιδιοκτήτες των
σκαφών αυτών , πλήρωναν φόρο από 40
έως 90 ευρώ ετησίως .

ΜΕ ΤΗ ΨΗΦΙΣΗ ΟΜΩΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ
58 ΤΟΥ Ν. 4646/2019, Ο
ΕΠΙΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ ΦΟΡΟΣ
ΕΚΤΙΝΑΧΤΗΚΕ ΣΤΑ 1.000 ΕΥΡΩ ΓΙΑ
ΚΑΘΕ ΧΡΟΝΟ, ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ
ΚΑΜΙΑ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΤΗΤΑ
Θα υπάρξει κατάργηση του άρθρου
ν
4646/2019
και
επιστροφή
προηγούμενο καθεστώς ;
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Διαβάστε ολόκληρη την ερώτηση εδώ

του
στο

ΝΑ ΜΗΝ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ ΤΟ
ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΠΟΥ
ΔΙΑΛΥΕΙ ΤΟ ΚΕΘΕΑ ΚΑΙ
ΤΟΝ ΣΚΟΠΟ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ
Από
τις
πρώτες
αποφάσεις
της
κυβέρνησης
του
κ.
Μητσοτάκη
αναλαμβάνοντας τη διακυβέρνηση της
χώρας , ήταν να αλλάξει τον τρόπο
διοίκησης του ΚΕΘΕΑ .
Έπειτα από 37 έτη υποδειγματικής
λειτουργίας του ΚΕΘΕΑ , καταργήθηκε η
αποστολή του , ο σκοπός του και η
δυνατότητά
του ,
για
ίδρυση
νέων
μονάδων .
Δείτε την ερώτηση εδώ

ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ
ΡΟΔΑΚΙΝΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ
ΝΕΣΤΟΥ
Κατάθεση αναφοράς σχετικά με τη μη
συμπερίληψη του νομού Καβάλας στις
αποζημιώσεις de minimis για ροδάκινα και
νεκταρίνια για τα προηγούμενα έτη .
Εδώ η αναφορά

ΣΤΑΘΕΡΗ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ
ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ ΣΤΟ
ΕΚΑΒ ΜΕ ΠΛΗΡΗ
ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΚΑΙ
ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΑ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Οι εργαζόμενοι στο δημόσιο σύστημα
υγείας δίνουν καθημερινά μία τιτάνια
μάχη με την πανδημία . Η κυβέρνηση ,
δυστυχώς , δεν έχει ενισχύσει όπως θα
έπρεπε το δημόσιο σύστημα υγείας , με τις
αναγκαίες μόνιμες προσλήψεις ιατρών και
νοσηλευτικού προσωπικού , με νέες ΜΕΘ ,
με την απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή ,
με επίταξη ιδιωτικών κλινικών , με μαζικά
τεστ .
Τα
αποτελέσματα
αυτής
της
πολιτικής τα βιώνουμε όλοι καθημερινά
και το ΕΣΥ βρίσκεται σε οριακή κατάσταση
Εδώ η ερώτηση

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΣΟ ΤΟ
ΔΥΝΑΤΟ ΑΣΦΑΛΕΣΤΕΡΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ
ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ
Σε όλη αυτή την περίοδο οι Δήμοι έχουν
κληθεί να σηκώσουν μεγάλο βάρος για
την κάλυψη νέων κοινωνικών αναγκών . Η
κυβέρνηση από τη μεριά της οφείλει να
σταθεί αρωγός στο έργο τους χωρίς
καθυστερήσεις .
Υπό αυτό το πρίσμα κρίνεται αναγκαίο να
ενισχυθούν στελεχικά και σε επίπεδο
πόρων και εξοπλισμού όλοι οι Δήμοι στη
χώρα μας με έμφαση στα μεγάλα αστικά
κέντρα
ώστε
μια
καθημερινή
δραστηριότητα που αφορά εκατομμύρια
οικογένειες και αφορά την επίσκεψη στις
παιδικές χαρές .
Η σχετική ερώτηση

ΣΟΒΑΡΕΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ
ΑΠΟ ΓΙΑΤΡΟΥΣ ΤΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
ΚΑΒΑΛΑΣ
Σοβαρότατες
είναι
οι
δημόσιες
καταγγελίες των γιατρών της ΜΕΘ του
Νοσοκομείου
Καβάλας ,
όπως
αυτές
καταγράφονται μέσω ανακοινώσεων και
δηλώσεών
τους
στα
τοπικά
ΜΜΕ .
Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Δ . Σ . της
Ένωσης Νοσοκομειακών Γιατρών ΕΣΥ Ν .
Καβάλας , η κατάσταση στη ΜΕΘ είναι
ζοφερή και αυτό ενισχύεται από τις
ξαφνικές μετακινήσεις γιατρών ( μέσω
εφημεριών ) στην αντίστοιχη ΜΕΘ του
νοσοκομείου Ξάνθης .
Εδώ ολόκληρη η ερώτηση

ΛΟΓΟΚΡΙΣΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΤ
ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ
ΜΕΣΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ
Μετά τη δημόσια καταγγελία ( μέσω
ανάρτησης
στον
προσωπικό
της
λογαριασμό στην πλατφόρμα FACEBOOK)
της Δημοσιογράφου κας Μάχης Νικολάρα
προκύπτει κατ ’ αρχάς επιτακτική ανάγκη
για έλεγχο της διαφάνειας στη λειτουργία
της δημόσιας τηλεόρασης , καθώς επίσης
και για τους μηχανισμούς ελέγχου των
αναρτήσεων
στα
Μέσα
Κοινωνικής
Δικτύωσης .
Εδώ ολόκληρη η ερώτηση

ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ Η
ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ
ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ
ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ
ΤΗΝ ENERGEAN;
Τα
σοβαρά
προβλήματα
και
οι
ανησυχητικές εξελίξεις για το κοίτασμα
του Πρίνου , το δάνειο με εγγύηση
δημοσίου , οι εργασιακές σχέσεις και το
αβέβαιο μέλλον της επένδυσης τέθηκαν
επί τάπητος και υπόψιν της κυβέρνησης ,
μέσω
ερώτησης
που
κατέθεσα
με
συναδέλφους του ΣΥΡΙΖΑ - Π . Σ .
Υπενθυμίζω
ότι
ο
λαλίστατος
κ.
Γεωργιάδης αρνήθηκε να απαντήσει στην
αντίστοιχη
επίκαιρη
ερώτηση
που
κατέθεσα .
Εδώ περισσότερα

ΑΠΟΥΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΒΟΥΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ
ΑΓΡΟΤΩΝ
Με
τις
οικονομικές
συνέπειες
της
πανδημίας να πλήττουν ολοένα και
περισσότερο την αγροτική οικονομία ,
αλλά και την απουσία πολιτικής βούλησης
από την Κυβέρνηση για ουσιαστική
ενίσχυση
του
ιδιαίτερα
σημαντικού
κλάδου της πρωτογενούς παραγωγής , η
οικονομική θέση του αγροτικού κόσμου
έχει επιδεινωθεί δραματικά .
Περισσότερα εδώ

ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΕΤΤ
ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ
ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΥ
ΣΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟΝ
ΘΕΟΛΟΓΟ
Στις 26/3/2021 κατέθεσα σχετική ερώτηση προς το
Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής , σχετικά με τις
διαμαρτυρίες κατοίκων της περιοχής του Θεολόγου
Θάσου για μείωση της ισχύος του σήματος μετά τη
νέα σάρωση των τηλεοπτικών σταθμών . Ε
Τελικά , η αρμόδια υπηρεσία παραδέχτηκε ότι
υπάρχει πρόβλημα και δεσμεύτηκε να μεριμνήσει
για τη διενέργεια μετρήσεων στη συγκεκριμένη
περιοχή και τις άμεσες ενέργειες για τη βελτίωση
του σήματος ( σε περιπτώσεις που είναι ακόμα
ασθενές ) και στην οριστική επίλυση παρόμοιων
προβλημάτων .
Η αλυσίδα επικοινωνίας με τους πολίτες της Θάσου
και
ο
κοινοβουλευτικός
έλεγχος
απέδωσαν
καρπούς . Θα παρακολουθούμε στενά παρόμοια
προβλήματα για να παρεμβαίνουμε όσες δυνάμεις
διαθέτουμε .

Η ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΟΥ
ΣΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ
ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ
ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
Αναφέρθηκα ,
πέραν
των
επιμέρους
τεχνικών ζητημάτων του νομοσχεδίου , για
την αναγ k αία ενίσχυση των δικηγόρων , οι
οποίοι χτυπήθηκαν μέσα στην πανδημική
κρίση , ζήτησα τον εμβολιασμό των
δικηγόρων
λόγω
των
επικείμενων
αυξημένων υποχρεώσων μας λόγω και του
κατάπτυστου πτωχευτικού κώδικα που θα
είναι σε ισχύ από την 1 η Ιουνίου και ,
τέλος , σχολίασα την πραξικοπηματικού
τύπου τροπολογία για τον διορισμό και
συνταξιούχων εισαγγελέων στην Αρχή
Ξεπλύματος Βρώμικου Χρήματος .
Εδώ η ομιλία μου

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΩΣ
ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ
ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ
ΔΥΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ
ΟΔΗΓΙΩΝ
Πρόκειται για ρυθμίσεις αφορούν άμεσα
τις χρηματοδοτικές εταιρείες
συμμετοχών , τις μικτές
χρηματοοικονομικές εταιρείες
συμμετοχών , την τράπεζα της Ελλάδος και
την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και έμμεσα ,
αφορούν όλους τους πολίτες και τα
νομικά πρόσωπα που συναλλάσσονται με
τις εν λόγω εταιρείες .
Δείτε την τοποθέτηση μου εδώ

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΟΝ
ΝΙΚΟ ΣΠΙΤΣΕΡΗ
Από τη συνέντευξή μου στο
Center
TV
και στο δημοσιογράφο Νίκο
Σπιτσέρη για τα φλέγοντα θέματα της
επικαιρότητας .
Συζητήσαμε :
για την εξέλιξη της πανδημίας και τις
ανεπαρκείς πολιτικές της Κυβέρνησης ,
- για την κατάσταση στα Νοσοκομεία και
τις καταγγελίες γιατρών και νοσηλευτών
στην Καβάλα ,
- για
το
πρόγραμμα
στήριξης
της
μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας του
ΣΥΡΙΖΑ - Π . Σ .
- τον τουρισμό .
-

Η συνέντευξη εδώ

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΟΝ
ΚΩΣΤΑ ΛΟΥΚΟΥΜΗ
Παραχώρησα συνέντευξή στο ρ / σ
KavalaNews.GR
και στο δημοσιογράφο
Κώστα
Λουκούμη
σχετικά
με
τις
σοβαρότατες καταγγελίες γιατρών και
εργαζομένων στο Νοσοκομείο Καβάλας .
Επίσης , συζητήσαμε για τη μητέρα των
μαχών , τις αντεργατικές αλλαγές του κ .
Χατζηδάκη , οι οποίες ισοπεδώνουν τον
κόσμο της εργασίας , συρρικνώνουν τα
δικαιώματά τους , θεμελιώνουν το 8 ωρο
και διευκολύνουν τις απολύσεις .
Περισσότερα εδώ

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΟΝ
ΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟΠΟΥΛΟ

Η
συνέντευξη
στο
ραδιόφωνο
της
Πρωινής για τις σοβαρές καταγγελίες των
γιατρών του Νοσοκομείου , για το μέλλον
των εργαζομένων στα Πετρέλαια Καβάλας ,
για την ελάχιστη στήριξη της Κυβέρνησης
στις επιχειρήσεις και για αντεργατικό
νομοσχέδιο του κ . Χατζηδάκη .
Εδώ περισσότερα

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗΝ
ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ
ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΣΥΡΙΖΑ
ΚΑΒΑΛΑΣ
Η τοποθέτηση μου στην εξαιρετική
διαδικτυακή εκδήλωση της Νεολαίας
Καβάλας
του
ΣΥΡΙΖΑ
με
θέμα
"Η
Λογοκρισία στην Τέχνη - Η Δημοκρατία στο
Στόχαστρο ". Περιττό να αναφέρω τις
σπουδαίες τοποθετήσεις επί του θέματος
των τριών εκλεκτών καλεσμένων .
Εδώ ολόκληρη η παρέμβαση μου

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΗΝ
ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
Η συνέντευξη μου στην Μακεδονία της
Κυριακής και στο δημοσιογράφο Ιάσονα
Μπάντιο .
Εξαπέλυσα επίθεση στην κυβέρνηση για
την διαχείριση της πανδημίας αλλά και
της εργασίας , αναφέρθηκα στον
εργασιακό μεσαίωνα που ετοιμάζουν και
στο πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ - Π . Σ . για την
επόμενη ημέρα για τις μικρομεσαίες
επιχειρήσεις . Φυσικά , αναφέρθηκα και σε
ζητήματα της Καβάλας .
Εδώ περισσότερα

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΗΝ
ΓΙΩΤΑ
ΧΑΤΖΗΘΕΟΔΩΡΟΥ
Μεταξύ άλλων αναφέρθηκα :

στην πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ - Π . Σ . για τη
στήριξη της μικρομεσαίας
επιχειρηματικότητας
-

στις εξελίξεις στα Πετρέλαια Καβάλας και
την επίκαιρη ερώτηση που θα συζητηθεί
τη Δευτέρα
-

-

στο άνοιγμα του Τουρισμού

-

στα σενάρια για εκλογές

Περισσότερα εδώ

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ
ΑΓΡΟΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΝΕΣΤΟΥ
Έφερα στη Βουλή τα προβλήματα που
απασχολούν την τρέχουσα περίοδο τους
επαγγελματίες του πρωτογενούς τομέα
του Δήμου Νέστου .
Συγκεκριμένα , κατέθεσα δύο αναφορές
στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης
σχετικά :
α ) με την επιστολή του Αγροτικού
Συλλόγου Δήμου Νέστου προς τον
πρόεδρο του ΕΛΓΑ , που αφορά τις
καλλιέργειές που επλήγησαν από τον
παγετό της 9 η Απριλίου 2021 και ,
β ) με τη μη συμπερίληψη του νομού
Καβάλας στις αποζημιώσεις de minimis για
τα ροδάκινα και τα νεκταρίνια για τα
προηγούμενα έτη .

ΟΧΙ ΣΤΗΝ
ΕΡΓΟΛΑΒΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ
ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ
ΦΤΩΧΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ
ΚΑΒΑΛΑΣ
Πραγματοποίησα
συνάντηση
με
εκπροσώπους
του
Σωματείου
εργαζομένων των Πετρελαίων Καβάλας , με
σκοπό την ανταλλαγή απόψεων και την
ενημέρωση σε σχέση με τις τελευταίες
εξελίξεις γύρω από το θέμα των
εργασιακών σχέσεων και των θέσεων
εργασίας στο κοίτασμα του Πρίνου .
Περισσότερα εδώ

ΝΑ ΠΑΡΕΙ ΠΙΣΩ Η
ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΙΣ
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΟΥ
ΕΞΟΝΤΩΝΟΥΝ ΤΟΥΣ
ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΤΩΝ
ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ
Βρέθηκα στη διαμαρτυρία των εμπόρων
και των παραγωγών των λαϊκών αγορών
στις Κρηνίδες . Οι έμποροι των λαϊκών
αγορών και οι παραγωγοί ζούνε τον
απόλυτο εμπαιγμό από την Κυβέρνηση . Τα
μπρος - πίσω για το νομοσχέδιο - λαιμητόμο
έχουν εξοργίσει τους ανθρώπους των
λαϊκών αγορών .

ΚΟΜΒΟΣ ΕΞΟΧΗΣ: ΜΑΣ
ΚΟΡΟΪΔΕΥΟΥΝ;
Απάντηση του Υπουργείου Μεταφορών
και Υποδομών σε ερώτηση που έκανα
σχετικά με τον κόμβο της Εξοχής και την
τεράστια καθυστέρηση στην υλοποίηση
των έργων των πλευρικών διοδίων . Η
ημερομηνία απάντησης της Εγνατία Οδός
Α . Ε . είναι του Ιανουαρίου και αναφέρει
ότι
τον
Φεβρουάριο
θα
έχουν
ολοκληρωθεί τα έργα κατασκευής και θα
δοθεί στην κυκλοφορία ο κόμβος !
Τις προηγούμενες ημέρες , μάθαμε ότι η
εταιρεία θα παραδώσει τον κόμβο στα
τέλη Ιουνίου ! Δηλαδή , λίγες μέρες μετά
την ανακοίνωση της παράτασης των
εργασιών , η Εγνατία Οδός Α . Ε . απαντά
επισήμως σε βουλευτή ότι ο δρόμος θα
ανοίξει τον ... Φεβρουάριο !

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ
ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ
Επισκέφτηκα ,
συνοδευόμενη
από
το
συντονιστή της ΝΕ Καβάλας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Κώστα Μορφίδη
και τον περιφερειακό σύμβουλο και
συντονιστή της ΟΜ Παγγαίου Δημήτρη
Λυμπεράκη
την
αγορά
της
Ελευθερούπολης και συνομίλησα με τους
εκπροσώπους του Εμπορικού Συλλόγου
της περιοχής .
Συζητήσαμε για τις τραγικές επιπτώσεις
της πανδημίας στους εμπόρους και την
εξαιρετικά δύσκολη θέση στην οποία
βρίσκονται . Περιέγραψαν την κατάσταση
στην οποία ένα μεγάλο ποσοστό των
επαγγελματιών
παλεύουν
για
να
κρατήσουν τα καταστήματα τους ζωντανά .

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ
ΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ
Επισκέφτηκα
την
περιοχή
των
Γυαλοχωρίων . Συνάντησα φορείς και
παραγωγούς του πρωτογενούς τομέα και
συζήτησα μαζί τους για τις επιπτώσεις
της
πανδημικής - οικονομικής
κρίσης ,
ενημερώνοντας τους παράλληλα , για τις
κοινοβουλευτικές
παρεμβάσεις
του
ΣΥΡΙΖΑ και τις δικές μου , που αφορούν
τον κλάδο της αγροτικής παραγωγής .
Αυτό που διαπιστώσαμε - καθώς σ ' αυτό
συνέτειναν
όλοι
οι
άνθρωποι
του
πρωτογενούς τομέα που συναντήσαμε είναι ότι οι σταφυλοπαραγωγοί δεν έχουν
λάβει ούτε μισό ευρώ ενίσχυση από το
κράτος
για
την
αντιμετώπιση
της
οικονομικής κρίσης λόγω πανδημίας .

ΛΙΜΑΝΙ ΚΕΡΑΜΩΤΗΣ:
ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΚΑΙ ΨΕΜΑΤΑ
Ασχολήθηκα
με
το
ζήτημα
της
καθαριότητας
και
της
συντήρησης
πρασίνου του λιμανιού της Κεραμωτής
από την πρώτη στιγμή που ανέκυψε το
πρόβλημα και όχι «κατόπιν εορτής» .
Μάλιστα , κατέθεσα σχετική ερώτηση στον
Υπουργό Ναυτιλίας , η απάντηση της
οποίας ήταν ξεκάθαρη .
Στην
απάντησή
του ,
το
Υπουργείο
Ναυτιλίας είναι ξεκάθαρο : « σε όλα τα
κείμενα
των
σχεδίων
των
προγραμματικών
συμβάσεων
που
εγκρίνονται από το Υπουργείο Ναυτιλίας
και Νησιωτικής Πολιτικής υφίσταται ο
όρος ότι οποιαδήποτε τροποποίηση της
προγραμματικής σύμβασης ως προς το
αντικείμενο ,
το
χρονοδιάγραμμα
υλοποίησής της ή και τη χρηματοδότηση ,
θα πρέπει να αποστέλλεται εκ νέου στο
Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής για να λάβει σχετική έγκριση» ,
κάτι το οποίο ΔΕΝ έγινε .

