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εκείσκα ηεο ζχληαμεο 
 

Δπίθαηξν ζέκα:  
 
26-9-2000 Ναπάγην ηνπ ακίλα ζηελ Πάξν  
"Ο Παπαθσλζηαληίλνπ θνχζθσλε ην έιιεηκκα γηα λα ιεθζνχλ ηα κέηξα!" 
Μαλψιεο Ώλαγλσζηάθεο: Φνβάκαη 
Γηψξγνο Ώ. Παπαλδξένπ: «Ώθνινπζψ μεπεξαζκέλε θαη απνηπρεκέλε πνιηηηθή γηαηί ξεπζηνπνηψ 
δεκφζηα πεξηνπζία». 
Ώπαξάδεθηεο θαη ππνδνπισηηθέο δηαηάμεηο-Σν Μεζνπξφζεζκν Πιαίζην, ζρνιηαζκέλν  

γηα ηε χκβαζε Ααλεηαθήο Αηεπθφιπλζεο 80 δηο Βπξψ 

"Ώλαηνιίηηθν παδάξη" γηα ηελ αγνξά ηξηψλ λεζηψλ απφ Σνχξθν επηρεηξεκαηία 
 

Αθηέξσκα: ΡΑΔ θαη Αλεκνγελλήηξηεο ζηελ Ηθαξία  

 
ΏΠΟΦΏΔ ΡΏΒ ΤΠ’ ΏΡΕΘΜ. 875/2011 
Πξνζθπγή γηα έιεγρν λνκηκφηεηαο ηεο Ώπφθαζεο ΡΏΒ ΤΠ’ ΏΡΕΘΜ. 875/2011 
Βλεκεξσηηθφ θείκελν: Ώλεκνγελλήηξηεο θαη Εθαξία ηνπ Διία Γηαλλίξε  
Αειηίν Σχπνπ: Πξνζθπγή ειέγρνπ λνκηκφηεηαο ηεο απφθαζεο ηεο ΡΏΒ θαηέζεζε ν Διίαο 
Γηαλλίξεο  
To Ώξρηπέιαγνο γηα ηηο αλεκνγελλήηξηεο ζηελ Εθαξία 
Δ ΛΏ Εθαξηαο γηα ηελ εγθαηάζηαζε αηνιηθνχ ζηαζκνχ ζηελ Εθαξία  
ΏΠΕ: ρεηηθά κε ηελ  έγθξηζε άδεηαο  απφ ηελ ΡΏΒ γηα ηελ  εγθαηάζηαζε 110 αλεκνγελλεηξηψλ ζηελ 
Εθαξία 
Γελλήηξηεο αλέκνπ ή γελλήηξηεο δεηλψλ γηα ηελ Εθαξία θαη ην Ώηγαίν; 
Πεξηβάιινλ: 25ε ζηνπο 27 ε Βιιάδα δηφηη... δελ ζπλεκνξθψζελ 
 
ηέινο αθηεξψκαηνο 
 

Δλεκεξσηηθά θείκελα - Υξήζηκεο πιεξνθνξίεο 

 
Οη αγαλαθηηζκέλνη απεπζχλνληαη ζηνπο βνπιεπηέο ησλ πεξηνρψλ ηνπο  
Δ Υάξηα ηεο Ώλαγέλλεζεο ηεο Τπαίζξνπ ησλ ΐέληει Μπέξξπ, Σδηαλφηζν Πνχηζη, ΐαληάλα ίβα, 
Μανπξίηζην Παιιάληε  
Ξαλά γηα ηελ πεξίπησζε ηεο Ώλάβξαο-Ώθηεξσκέλν ζηελ Εθαξηαθή Ώπηνδηνίθεζε  
Σνπίν θαη αλζξσπνγελήο θιεξνλνκηά ηνπ Μ. Γηνκαηάξε  
Ώπναλάπηπμε ή δηαδνρηθνί αθξσηεξηαζκνί ζην φλνκα ηεο Ώλάπηπμεο; Σνπ Θ. Παπαθσλζηαληίλνπ 
O ιέβεηαο ζέξκαλζεο ηφλησλ είλαη 3 θνξέο θζελφηεξν απφ ην πεηξέιαην ζέξκαλζεο !!! 
Tν «θαιάζη» ηεο Απηηθήο Βιιάδαο OI ΘΒΒΕ  ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ ζπλδπαζκνχ ησλ Οηθνιφγσλ  

Πεξηθεξεηαθφ Βπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα Υσξηθήο Βλφηεηαο Κξήηεο – Νήζσλ Ώηγαίνπ 2007-

2013 
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Πξνηεηλφκελε δξαζηεξηνπνίεζε 
Πξνηεηλφκελε ηζηνζειίδα γηα ηελ θνκπνζηνπνίεζε  
Πξνηεηλφκελα βίληεν: Ώζηπλνκηθή βία 29-6-2011  
Πξνηεηλφκελεο ηζηνζειίδεο 
Πξνηεηλφκελε ηζηνξία: Σαπεηλσκέλνο θαη βηαζκέλνο 
Πξνηεηλφκελε ηζηνξία 2 - γηα ηνλ θ. Παπνπηζή: Γηαηί κε ρηππήζαηε; Σνπ Γ. Ώπγεξφπνπινπ  
 
 

Δηδήζεηο απφ ηε γεηηνληά καο 
 
πλάληεζε ηνπ Οηθνινγηθνχ Ώλέκνπ ζην ΐνξ. Ώηγαίν κε ηoλ Ώληηδήκαξρν πεξηβάιινληνο θαη 
πνηφηεηαο δσήο ηνπ Αήκνπ Λέζβνπ θ Γ. ΐαηφ  
Κπβεξλεηηθφο αλαζρεκαηηζκφο – λαπάγην γηα ηα λεζηά  
Σα ηζρπξά αηνχ ησλ ειιεληθψλ λεζηψλ  
Πξνυπνζέζεηο γηα ηελ εμέιημε ηεο αεηθφξνπ αλάπηπμεο ζην λεζησηηθφ Υψξν ηνπ Γ. Σζεθνχξα 
ην 1,5 λαπηηθφ κίιη απφ ηε ζηεξηά νη κεραλφηξαηεο 
Πνιπεπίπεδε σθεαλνγξαθηθή έξεπλα ζηε άκν θαη ην αλαηνιηθφ Ώηγαίν  
Ώπαζρφιεζε αλέξγσλ ζε πξνγξάκκαηα θνηλσθεινχο ραξαθηήξα  
ΟΥΕ ζην θιείζηκν ηνπ ΚΒΘΒΏ Μπηηιήλεο 
Βλαιιαθηηθφο ηνπξηζκφο ζηε Υην-Ώλνηρηή επηζηνιή πξνο ηελ Αεκνηηθή αξρή Αήκνπ Υίνπ 

Ο θηήξσξ ηεο Λαγθάδαο Πάξνπ θαη ε γηνξηή ηνπ 
 

Δηδήζεηο απφ ηελ Δπαξρία Ηθαξίαο 

 

ΠΡΟΐΛΔΜΏΣΏ - ΠΡΟΟΠΣΕΚΒ ΠΡΧΣΟΓΒΝΔ ΣΟΜΒΏ Π.Β.ΏΜΟΤ  & ΕΚΏΡΕΏ 

Αηεκεξίδα: ―Βλαιιαθηηθέο κνξθέο ελέξγεηαο ζηελ Εθαξία θαη πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο‖ 

Έιιεηςε κέηξσλ αζθάιεηαο ζηα έξγα πνπ εθηεινχληαη ζε ιηκάλη θαη επαξρηαθφ δξφκν ζηνλ 

Βχδειν, θίλδπλνο γηα ηε δσή θαη ηε ζσκαηηθή αθεξαηφηεηα πνιηηψλ θαη επηζθεπηψλ. 
Γηα ηνλ ΥΤΣΏ ζηελ Πιαγηά  
Ώηηήζεηο 191 δήκσλ γηα ην «Βμνηθνλνκψ»-Ώπνχζα ε Εθαξία θαη νη Φνχξλνη  
Ώο μαλαθάλνπκε γηα πέκπηε θνξά ηελ ίδηα επηζήκαλζε, πεξηκέλνληαο θάπνηα απάληεζε. Ο Αήκνο αθνχεη; 
 

Δθδειψζεηο: Έγηλαλ-Θα γίλνπλ 

 

αιιεινγξαθία 

 

 
  



εκείσκα ηεο ζχληαμεο 
 

 

 

Ώγαπεηνί αλαγλψζηεο 

 

Σν κλεκφλην απέηπρε. Φήθηζαλ επηπιένλ θαη ην κεζνπξφζεζκν. ια απηά ηα ρξήκαηα πνπ καο 

πήξαλ κέζα απφ ηελ ηζέπε καο πήγαλ ρακέλα ζηνλ θαηάδα ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ 

πξνζαλαηνιηζκψλ, γηαηί απιά δελ ζέινπλ νχηε λα ςάμνπλ ηη πξάγκαηη ρξσζηάεη ε ρψξα –

ινγηζηηθφο έιεγρνο ηνπ ρξένπο- νχηε λα ηα πάξνπλ απφ απηνχο πνπ ζπλερίδνπλ λα πινπηίδνπλ θαη 

ζήκεξα. Φπζηθφ επφκελν ήηαλ ε Σξφηθα λα πάξεη ηελ Βιιάδα κε ρξένο 120 δηο θαη λα ην θηάζεη  

170 δηο κέζα ζε έλα ρξφλν! 

ια απηά ζπκίδνπλ ην Γφγκα ηνπ νθ θαη ηνλ Καηαζηξνθηθφ Καπηηαιηζκφ (disaster 

capitalism), πνπ πνιχ εχζηνρα έρεη πεξηγξάςεη ε Ναφκη Κιάηλ. Ώλαδεηήζηε ηα ζα ζαο ιπζνχλ 

πνιιέο απνξίεο γηα απηά πνπ ηξαβάκε θαη εκείο αιιά θαη άιινη ιανί.  

Σν λέν θαηλφκελν ηεο «πιαηείαο», πνπ απφιαπζα ζην χληαγκα, ζηα Υαληά, ζηε Μπηηιήλε, ζηε 

Υίν, ζηνλ Άγην Κήξπθν, είλαη έλα αηζηφδνμν κήλπκα θνηλσληθήο θαη πνιηηηθήο απειεπζέξσζεο. 

Αελ πήξα ην ιφγν πνπζελά. Άθνπζα κφλν. Καη ζθέθηεθα. Καη ήκνπλ παξψλ.  

 

Με ην πξφζρεκα ηεο θξίζεο νη πνιηηηθνί καο ρηχπεζαλ βαξηά θαη ηελ Εθαξία. Ο Αήκνο αλίθαλνο 

θαη άπνξνο ειέσ Καιιηθξάηε. Καη νη θεληξηθέο πνιηηηθέο λα ζέινπλ λα κεηαηξέςνπλ ηνλ Ώζέξα, 

ην βνπλφ ηεο Εθαξίαο, ζε βηνκεραληθή πεξηνρή 28 ηεηξαγσληθψλ ρηιηνκέηξσλ γηα παξαγσγή 

ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο πξνο εμαγσγή ζηε Γεξκαλία, σο αληάιιαγκα πνπ δήηεζε ε Μέξθει.  

Βκείο γξάθνπκε ζπρλά ζηα Εθαξηαθά θαη Φνπξληψηηθα Νέα γηα απηφ πνπ θαίλεηαη φηη εξρφηαλ. 

ην ζεκεξηλφ ηεχρνο έρνπκε ζρεηηθφ αθηέξσκα. ην ηεχρνο Νν 23 γξάθακε γηα ηα λέα γηγαληηαία 

αηνιηθά ζε λεζηά ηνπ Ώηγαίνπ, γηα ηελ αίηεζε γηα 330 MW  απφ αλεκνγελλήηξηεο ζηνλ Άγην Κήξπθν!, γηα 

ηνλ Κίλδπλν εθκαπιηζκνχ ηνπηθψλ ζπλεηδήζεσλ κέζσ ΏΠΒ, γηα ηηο Ώιήζεηεο θαη ςέκαηα γηα ηελ αηνιηθή 

ελέξγεηα. ην ηεχρνο Νν 22 εδνπνηνχζακε φηη κε ην λέν λνκνζεηηθφ πιαίζην Φηηάρλνπλ αηνιηθά 

πάξθα θαηαζηξέθνληαο πεξηνρέο Natura. ην ηεχρνο Νν 21 γξάθακε γηα ηε   ρσξνζέηεζε ησλ 

αηνιηθψλ πάξθσλ... θαηαπίλεη ην πεξηβάιινλ. ην ηεχρνο Νν 19 γξάθακε φηη  Βίλαη ζήκεξα εθηθηή ε 

"Ώβαζήο" γεσζεξκία ζε ζέξκαλζε-ςχμε. ην ηεχρνο Νν 17 θαηαγγέιακε φηη ζρεδηάδνπλ  Ώηνιηθά 

πάξθα ρσξίο πεξηβαιινληηθνχο θξαγκνχο. ην ηεχρνο Νν 15 γξάθακε γηα ην «Αάζνο ηνπ Ράληε»: ην 

ηειεπηαίν δξπνδάζνο ηνπ Ώηγαίνπ, ην κεγαιχηεξν ηεο Βιιάδνο. ην ηεχρνο Νν 13 (Μάξηηνο-

Ώπξίιηνο 2008) γξάθακε γηα  Βλέξγεηα θαη Εθαξία: ρη ζην αηνιηθφ πάξθν Ραρψλ.  

Οη αλαγλψζηεο καο μέξνπλ. Ξέξνπλ φηη ην ΑΝΣ βξήθε ηελ επθαηξία λα πεηξακαηηζηεί γηα πνιηηηθέο 

ελφο αθφκε βαζχηεξνπ λενθηιειεπζεξηζκνχ. Δ Βιιάδα-πεηξακαηφδσν είλαη ρξήζηκε γηα πνιηηηθέο 

πνπ νδεγνχλ ηνλ θφζκν ζε αθφκε κεγαιχηεξα λενθηιειεχζεξα βάζε. ήκεξα, παδαξεχεηαη ε 

εζληθή θπξηαξρία, θαη φπσο βιέπνπκε, μεπνπιηέηαη θαη ε Ηθαξηαθή θπξηαξρία. Γξάθακε ζην 

πξνεγνχκελν ηειεπηαίν ηεχρνο φηη «Η επαξρία Ιθαξίαο, δελ ζα κείλεη έμσ απφ ηνλ θπθιψλα. Σα 

ιηκάληα ηεο, ην αεξνδξφκην ηεο, έρνπλ δξνκνινγεζεί γηα ηδησηηθνπνίεζε, φπσο φιεο ηεο ρψξαο. Σν 

ίδην θαη ηα βνπλά ηεο κε αλεκνγελλήηξηεο γίγαληεο. ην αλαζηξέςηκν-πβξηδηθφ έξγν ησλ Ραρψλ 

επίζεο δελ ππάξρεη θαλέλα εκπφδην γηα ηελ ηδησηηθνπνίεζή ηνπ. Καη ην πξφβιεκα ησλ ζθνππηδηψλ 

ζα ιπζεί αηθληδηαζηηθά θαη εθβηζηηθά σο δηα καγείαο κε θάπνηα ηδησηηθή εηαηξεία πνπ ζα καο 

πνπιήζεη ηελ θαχζε ησλ ζθνππηδηψλ.» 

Απζηπρψο δηθαησζήθακε γξήγνξα, θαζψο ηνλ Ενχιην δφζεθε ε άδεηα απφ ηε ΡΏΒ γηα κηα 

επέλδπζε κακνχζ 110 αλεκνγελλεηξηψλ 330 Μεγαβάη ζηελ Εθαξία.  Γξάθακε επίζεο φηη  «Αλ 

ηειηθά, ζε έλα απνκαθξπζκέλν λεζί φπσο ε Ιθαξία ππάξρνπλ ηφζα πνιιά ελδηαθέξνληα γηα κεγάιε 

θεξδνθνξία θαη γηα ηδησηηθνπνίεζε, αληηιακβάλεηαη θαλείο ηη ζπκβαίλεη γεληθά ζηε ρψξα».  

Πινχζηα ε χιε θαη ηνπ παξφληνο, ηεηξακεληαίνπ ηεχρνπο. αο επρφκαζηε θαιφ δηάβαζκα θαη 

θαινχο αγψλεο!           

ε ζχληαμε 
 
ΤΓ. Φπζηθά, πάληα πεξηκέλνπκε ηηο εηδήζεηο ζαο, ηα λέα ζαο θαη ηα θείκελά ζαο γηα δεκνζίεπζε. 
 
 επηζηξνθή   
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Δπίθαηξν Θέκα 
 

26-9-2000 Ναπάγην ηνπ ακίλα ζηελ Πάξν 

 

Πέξαζαλ θηφιαο 12 ρξφληα. Ο ηφηε πξσζππνπξγφο Κ. εκίηεο είρε πεη γηα ην λαπάγην ηνπ ακίλα 

ζηε ΐνπιή «ηη λα θάλνπκε; Ώπηή είλαη ε Βιιάδα!». Καη κεηά, κε ππεξθίαια θαη εξγνιαβηθά έξγα, 

κε ηελ ηξαγσδία ηεο Οιπκπηάδαο, κε ηελ άθξαηε ηδησηηθνπνίεζε ησλ πάλησλ, έθαλαλ φηη 

κπνξνχζαλ γηα ην επφκελν λαπάγην.  Σν δηαπηζηψζακε φινη καο ηα ρξφληα πνπ αθνινχζεζαλ. 

Οιφθιεξε ε Βιιάδα λαπάγεζε. πσο ηφηε ην ακίλα.   Δ.Γ. 
 
επηζηξνθή 
 

"Ο Παπαθσλζηαληίλνπ θνχζθσλε ην έιιεηκκα γηα λα ιεθζνχλ ηα κέηξα!" 

 

ΐαξηέο θαηαγγειίεο φηη ην έιιεηκκα ηεο γεληθήο θπβέξλεζεο, ζην νπνίν ζηεξίρζεθαλ φια ηα 

θνξνεηζπξαθηηθά κέηξα θαη ε ίδηα ε είζνδνο ηεο Βιιάδαο ζην κεραληζκφ ζηήξημεο, κπνξεί λα κελ 

είλαη πξαγκαηηθά, έθαλε ε θπξία Γσή Γεσξγαληά, κέινο ηνπ Α ηεο Βιιεληθήο ηαηηζηηθήο 

Ώξρήο, ελψ ππαηλίρζεθε φηη νη εζληθνί ινγαξηαζκνί, δειαδή ηα ειιείκκαηα, ηα έζνδα, νη δαπάλεο 

θαη ην ζχλνιν ησλ ζηνηρείσλ πνπ αθνξνχλ ηνπο εζληθνχο ινγαξηαζκνχο, δελ νξηζηηθνπνηνχληαη 

εληφο ηεο ειιεληθήο επηθξάηεηαο, αιιά έξρνληαη ζηελ Ώζήλα απεπζείαο απφ ηελ Eurostat. 

"Σν έιιεηκκα γηα ην 2009 έβγαηλε γχξσ ζην 12%, αζθήζεθαλ πηέζεηο απφ ηελ επξσπατθή 

ζηαηηζηηθή ππεξεζία θαη ηνλ πξφεδξφ ηεο θ. ΐάιληεξ Ραληεξκάρεξ, ν νπνίνο ήζειε λα κπνπλ κέζα 

ζην έιιεηκκα θαη νη δαπάλεο ησλ δεκνζίσλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ ΑΒΚΟ" απνθάιπςε ζε 

ζπλέληεπμή ηεο ην απεξρφκελν κέινο ηνπ Α ηεο Βιιεληθήο ηαηηζηηθήο Ώξρήο θπξία Γσή 

Γεσξγαληά.  

Δ θπξία Γεσξγαληά, θαζεγήηξηα Οηθνλνκεηξίαο ζην Παλεπηζηήκην ηεο Μαθεδνλίαο, πεξηέγξαςε 

κε ζπγθινληζηηθέο ιεπηνκέξεηεο κεζνδεχζεηο θαη καγεηξέκαηα κε ζθνπφ λα δηνγθσζεί ην ειιεληθφ 

έιιεηκκα. 

"Γηα ηελ αχμεζε ηνπ ειιείκκαηνο ηνπ 2009 ζην 15,4% ειήθζεζαλ ππ' φςηλ κφλν νη δαπάλεο ησλ 

ΑΒΚΟ" ππνζηήξημε ε θπξία Γεσξγαληά ζε ζπλέληεπμή ηεο ζην ξαδηνθσληθφ ζηαζκφ 9 θαη ζηνλ 

Μπάκπε Παπαπαλαγηψηνπ. 

"Βλ κία λπθηί ε Eurostat απνθάζηζε φηη νξηζκέλεο ΑΒΚΟ πξέπεη λα εληαρζνχλ ζην έιιεηκκα" 

ηφληζε ε θπξία Γεσξγαληά, ε νπνία ηζρπξίζηεθε φηη ε αλαζέψξεζε ησλ ζηνηρείσλ έπξεπε λα ηχρεη 

κεγαιχηεξεο κειέηεο. Κπξίσο φκσο παξαηήξεζε φηη ζην έιιεηκκα πξνζηέζεθαλ κφλν νη δαπάλεο -

θαη φρη ηα έζνδα- ησλ ΑΒΚΟ... 

"Μαο έιεγαλ λα κελ κηιάκε, φηη είλαη θξίζηκε ε θαηάζηαζε ζηελ Βιιάδα" πξφζζεζε ε 

θαζεγήηξηα Οηθνλνκεηξίαο θαη αλαθέξζεθε ζε κία ζπγθεθξηκέλε ζπλνκηιία ηεο κε ηνλ ηέσο 

ππνπξγφ Οηθνλνκηθψλ θ. Γηψξγν Παπαθσλζηαληίλνπ. "Αελ είλαη εδψ χγθιεηνο παλεπηζηεκίνπ, 

νχηε θαη πξπηαληθφ ζπκβνχιην γηα λα εθθξάδεηε ηηο απφςεηο ζαο, είλαη δεκφζηα δηνίθεζε θαη 

πξέπεη λα ππαθνχζεηε..." απνθάιπςε ε θπξία Γεσξγαληά φηη ηεο είρε απαληήζεη ν θ. 

Παπαθσλζηαληίλνπ, φηαλ επηρείξεζε λα ηνπ εθθξάζεη ηηο ελζηάζεηο ηεο. 

Δ θαζεγήηξηα θαη κέινο ηνπ Α ηεο Βιιεληθήο ηαηηζηηθήο Ώξρήο ηελ ηειεπηαία δηεηία 

απνθάιπςε φηη ηελ ακθίβνιε αλαζεψξεζε ηνπ ειιείκκαηνο, ζηελ νπνία εδξάζηεθαλ φια ηα κέηξα 

πνπ ειήθζεζαλ γηα λα απνθεπρζεί ε ρξενθνπία, ηηο παξαιείςεηο ζηε ιεηηνπξγία ηεο ΒΛΣΏΣ, ηηο 

απξνθάιππηεο παξεκβάζεηο ηνπ Γεξκαλνχ πξνέδξνπ ηεο Eurostat θαη ην γεγνλφο φηη ζην έιιεηκκα 

ηνπ 2009 πξνζηέζεθαλ κφλν νη δαπάλεο ησλ ΑΒΚΟ, είλαη ζηνηρεία ηα νπνία έρεη κεηαθέξεη ζηνλ 

πξφεδξν ηεο ΐνπιήο Φίιηππν Πεηζάιληθν, ζηνλ βνπιεπηή ηνπ ΠΏΟΚ Ώπφζηνιν Καθιακάλε, 

ζηα πνιηηηθά θφκκαηα, ζηηο εγεζίεο ησλ ππνπξγείσλ Οηθνλνκηθψλ... 

"Ο θ. Παπαθσλζηαληίλνπ ήζειε λα ιεηηνπξγνχκε ζαλ ζθξαγίδα, δελ ήζειε λα είκαζηε 

αλεμάξηεηνη, καο παξαπιάλεζε", ππνγξάκκηζε ε θπξία Γεσξγαληά. 

Οηαλ ξσηήζεθε αλ πξάγκαηη ε ηαηηζηηθή ιεηηνπξγεί σο αλεμάξηεηε ππεξεζία απάληεζε φηη ην 

Α δελ έρεη ζπγθιεζεί εδψ θαη έλα ρξφλν θαη φηη ηα 11 κέιε ηνπ δελ έρνπλ ππνγξάςεη θακία απφ 

ηηο απνθάζεηο πνπ ήιεγρε απνθιεηζηηθά ν πξφεδξνο ηεο Ώξρήο θ. Ώλδξέαο Γεσξγίνπ ζε 

ζπλεξγαζία κε ηε Eurostat. 



 Δ θαζεγήηξηα, ε νπνία επειέγε γηα ην Α ηεο ΒΛΣΏΣ κέζσ ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ opengov 

δήισζε φηη ηφζν ε ίδηα φζν θαη ηα ππφινηπα κέιε ηεο ηαηηζηηθήο Ώξρήο ςεθίδνπλ ΠΏΟΚ 

εθηίκεζε φηη "καο επέιεμαλ επεηδή είκαζηε ΠΏΟΚ".  

πλερίδνληαο, ε θαζεγήηξηα ηνπ παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο ηφληζε φηη "ν θ. Ραληεξκάρεξ δελ 

ελδηαθέξεηαη γηα ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ηεο Βιιάδαο, καο έρνπλ γηα κπαλαλία", ελψ ππνζηήξημε 

φηη αθφκε δελ κπνξνχκε λα γλσξίδνπκε ην πξαγκαηηθφ έιιεηκκα ηνπ 2009.  

"ΐξηζθφκαζηε ππφ γεξκαληθή θαηνρή" ήηαλ ε θξάζε ηεο θπξίαο Γεσξγαληά κε ηελ νπνία ε 

θαζεγήηξηα επηρείξεζε λα ζπλνςίζεη ηη έρεη αληηιεθζεί φηη ζπκβαίλεη απφ ηηο δηαξθείο 

παξεκβάζεηο ησλ μέλσλ γηα ηνλ "πξνζδηνξηζκφ" ησλ δεκνζηνλνκηθψλ κεγεζψλ ηεο ειιεληθήο 

νηθνλνκίαο... 

Πξψην Θέκα 16-9-2011 
 επηζηξνθή 
 

Μαλψιεο Αλαγλσζηάθεο: Φνβάκαη 

Λάβαμε από ηο θίλο Κώζηα Γεωργιάδη ηο ακόλοσθο μήνσμα ποσ εσταρίζηως αναδημοζιεύοσμε. ΗΓ 

«Να θη έλα πνίεκα ηνπ Μαλώιε Αλαγλσζηάθε πνπ ην είρε γξάςεη γηα ηελ αληίζηαζε ζηε ρνύληα... Απηόλ 
ηνλ θόβν λνηώζσ γηα θάπνηνπο πνπ θαηεβαίλνπλ θαη ζήκεξα πξώηε θνξά ζηνπο δξόκνπο θαη αγαλαθηνύλ... 
Φνβάκαη γη' απηό πνπ ζα "γελλήζνπλ", αλ θξίλσ απ' απηό πνπ γελλήζεθε κεηά ηε ρνύληα, όηαλ θαηέβεθαλ 
απζόξκεηα κεηά ηηο επηαεηείο ζπζίεο ησλ "άιισλ"... 

 

Φοβάμαι 
ηνπο αλζξώπνπο πνπ εθηά ρξόληα 

έθαλαλ πσο δελ είραλ πάξεη ρακπάξη 
θαη κηα σξαία πξσία –κεζνύληνο θάπνηνπ Ινπιίνπ– 
βγήθαλ ζηηο πιαηείεο κε ζεκαηάθηα θξαπγάδνληαο 

«Δώζηε ηε ρνύληα ζην ιαό». 

Φνβάκαη ηνπο αλζξώπνπο 
πνπ κε θαηαιεξσκέλε ηε θσιηά 

παζρίδνπλ ηώξα λα βξνπλ ιεθέδεο ζηε δηθή ζνπ. 

Φνβάκαη ηνπο αλζξώπνπο 
πνπ ζνπ 'θιεηλαλ ηελ πόξηα 

κελ ηπρόλ θαη ηνπο δώζεηο θνππόληα 
θαη ηώξα ηνπο βιέπεηο ζην Πνιπηερλείν 

λα θαηαζέηνπλ γαξίθαια θαη λα δαθξύδνπλ. 

Φνβάκαη ηνπο αλζξώπνπο 
πνπ γέκηδαλ ηηο ηαβέξλεο 

θαη ηα 'ζπαδαλ ζηα κπνπδνύθηα 
θάζε βξάδπ 

θαη ηώξα ηα μαλαζπάδνπλ 
όηαλ ηνπο πηάλεη ην κεξάθη ηεο Φαξαληνύξε 

θαη έρνπλ θαη «απόςεηο». 

Φνβάκαη ηνπο αλζξώπνπο 
πνπ άιιαδαλ πεδνδξόκην όηαλ ζε ζπλαληνύζαλ 

θαη ηώξα ζε ινηδνξνύλ 
γηαηί, ιέεη, δελ βαδίδεηο ζηνλ ίζην δξόκν. 

Φνβάκαη, θνβάκαη πνιινύο αλζξώπνπο. 
Φέηνο θνβήζεθα αθόκα πεξηζζόηεξν.» 

επηζηξνθή 
 



Γηψξγνο Α. Παπαλδξένπ: «Αθνινπζψ μεπεξαζκέλε θαη απνηπρεκέλε πνιηηηθή γηαηί 

ξεπζηνπνηψ δεκφζηα πεξηνπζία». 
 

Πξηλ απφ 3,5 ρξφληα ν ζεκεξηλφο πξσζππνπξγφο ξσηνχζε ηνλ ηφηε πξσζππνπξγφ Κ. Καξακαλιή γηα ηηο 

δεκφζηεο επηρεηξήζεηο πνπ ν ίδηνο δηαιχεη θαη μεπνπιάεη ζήκεξα.  Βθηφο απφ ηελ ππνθξηζία πνπ 

πεξηζζεχεη, θαηαιαβαίλεη θαλείο θαζαξά φηη ηα δπν θφκκαηα εμνπζίαο αθνινπζνχλ θαη ππεξεηνχλ ηελ ίδηα 

πνιηηηθή. Ώπνιαχζηε ηελ θνηλνβνπιεπηηθή δξάζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ καο!  

ΔΓ 

 

8/4/2008 
ΓΗΩΡΓΟ ΠΑΠΑΝΓΡΔΟΤ , Δπίθαηξε Δξψηεζε ζηνλ Πξσζππνπξγφ  

Ο Πξφεδξνο ηνπ ΠΏΟΚ, Γηψξγνο Ώ. Παπαλδξένπ, θαηέζεζε ζήκεξα, ζην πιαίζην ηεο ξαο ηνπ 

Πξσζππνπξγνχ, ζηε ΐνπιή, Βπίθαηξε Βξψηεζε, γηα ηηο ηδησηηθνπνηήζεηο δεκφζησλ επηρεηξήζεσλ 

ζηξαηεγηθήο ζεκαζίαο πνπ επηρεηξεί ε θπβέξλεζε θαη ηελ πνιηηηθή ηεο ζηνλ ηνκέα απηφ. 

Ώθνινπζεί ην πιήξεο θείκελν ηεο Βπίθαηξεο Βξψηεζεο: 

Βπίθαηξε εξψηεζε πξνο ηνλ Πξσζππνπξγφ 

Βίλαη ζαθέο πσο ε θπβέξλεζε επηρεηξεί κε πιάγην θαη αδηαθαλή ηξφπν λα εθαξκφζεη κηα απνηπρεκέλε 

ζπληαγή πιήξνπο ηδησηηθνπνίεζεο δεκφζησλ επηρεηξήζεσλ ζηξαηεγηθήο ζεκαζίαο κε επηδίσμε ηελ θάιπςε 

ησλ δηεπξπλφκελσλ ειιεηκκάησλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ κέζσ ξεπζηνπνίεζεο δεκφζηαο πεξηνπζίαο. 

Ώλ πινπνηεζνχλ ηα ζρέδηα ηεο θπβέξλεζεο, ε Βιιάδα ζα είλαη ε κφλε επξσπατθή ρψξα ζηελ νπνία ηα 

κεγαιχηεξα ιηκάληα, ην ζχλνιν ησλ κεγάισλ αεξνδξνκίσλ, νη ηειεπηθνηλσλίεο, ε παξαγσγή ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο θαη άιινη δσηηθνί ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο ζα είλαη ηδησηηθνί ή θαη ζα ειέγρνληαη απφ αληίζηνηρνπο 

νξγαληζκνχο άιισλ ρσξψλ. 

Ώπηή ε πνιηηηθή είλαη θαη μεπεξαζκέλε θαη απνηπρεκέλε. Σελ εθάξκνζαλ κφλν ζην παξειζφλ αθξαία 

λενθηιειεχζεξεο θπβεξλήζεηο φπσο ηεο θ. Θάηζεξ θαη ηνπ θ. Μεηζνηάθε. ήκεξα, φιεο νη θπβεξλήζεηο, 

αθφκε θαη ησλ ΔΠΏ, αληηιακβάλνληαη ηελ αλάγθε ειέγρνπ θαη ξχζκηζεο ησλ αγνξψλ γηα ηελ πξνζηαζία 

ηεο νηθνλνκίαο θαη ησλ πνιηηψλ, ελψ ιακβάλνπλ κέηξα ζσξάθηζεο ησλ ζηξαηεγηθψλ ηνπο επηρεηξήζεσλ -

αθφκε θαη ηδησηηθψλ - έλαληη επηζεηηθψλ εμαγνξψλ απφ θεξδνζθνπηθά θεθάιαηα. 

Γηα ην ιφγν απηφ, θαιείηαη ν θ . Πξσζππνπξγφο: 

- Να απνζαθελίζεη δεζκεπηηθά ηηο πξνζέζεηο ηεο θπβέξλεζεο σο πξνο ηε δηαηήξεζε ηνπ δεκφζηνπ ειέγρνπ 

γηα ηνλ ΟΣΒ, ηα ΒΛΣΏ, ην Σαρπδξνκηθφ Σακηεπηήξην, ηε ΑΒΔ, ηνλ ΟΒ, ηελ ΒΤΑΏΠ, ηελ ΒΤΏΘ θαη 

ηνπο άιινπο ζηξαηεγηθνχο νξγαληζκνχο θνηλήο σθέιεηαο ηεο ρψξαο. 

- Να εμεγήζεη πνην φθεινο ζα έρεη ν Έιιελαο θαηαλαισηήο αλ νη απνθάζεηο γηα ηηο ηειεπηθνηλσλίεο, γηα 

ηελ ειεθηξνπαξαγσγή θαη γηα ηα ιηκάληα ιακβάλνληαη απφ μέλνπο επηρεηξεκαηηθνχο νκίινπο αληί ηνπ 

Βιιεληθνχ δεκνζίνπ, θαζψο θαη πνηα είλαη ε ζθνπηκφηεηα ηεο πιήξνπο ή κεξηθήο παξαρψξεζεο ηεο 

δηνίθεζεο ησλ επηρεηξήζεσλ απηψλ ζε ηδησηηθά ζπκθέξνληα αληί ηεο ζχλαςεο ζηξαηεγηθψλ ζπλεξγαζηψλ ή 

έζησ επηκέξνπο ζπκπξάμεσλ δεκφζηνπ - ηδησηηθνχ ηνκέα φπνπ απηφ ρξεηάδεηαη θάησ απφ δεκφζην έιεγρν. 

Ο εξσηψλ 

Γηψξγνο Ώ. Παπαλδξένπ 

 

επηζηξνθή 

 

Ώπαξάδεθηεο θαη ππνδνπισηηθέο δηαηάμεηο 

Σν Μεζνπξφζεζκν Πιαίζην, ζρνιηαζκέλν 
 

Αηαβάζηε ηη πξνβιέπεη ην κεζνπξφζεζκν θαη «βγείηε απφ ηα ξνχρα ζαο» γηα ην γεληθφ μεπνχιεκα θαη 

ηηο ραξηζηηθέο δηαηάμεηο. Απζηπρψο, δελ θαηαγξάςακε  ην φλνκα ηνπ ζρνιηαζηή ηνπ θεηκέλνπ, ην νπνίν 

θαη ζα αλαθέξνπκε κφιηο ην κάζνπκε. ΐξήθακε φκσο ηα ζρφιηά ηνπ πνιχ εχζηνρα. Σα γθξίδα ζεκεία 

ηνπ θεηκέλνπ παξνπζηάδνληαη κε γθξίδν ρξψκα. Σα ζρφιηα παξνπζηάδνληαη κε θίηξηλν ρξψκα. ΔΓ 
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1. πληζηάηαη αλψλπκε εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «ΣΏΜΒΕΟ ΏΞΕΟΠΟΕΔΔ 

ΕΑΕΧΣΕΚΔ ΠΒΡΕΟΤΕΏ ΣΟΤ ΑΔΜΟΕΟΤ Ώ.Β.» (Σακείν). Σν Σακείν έρεη 

απνθιεηζηηθφ ζθνπφ ηελ αμηνπνίεζε πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο ηδησηηθήο 

πεξηνπζίαο ηνπ Αεκνζίνπ, θαζψο θαη πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ησλ δεκνζίσλ 

επηρεηξήζεσλ ησλ νπνίσλ ην κεηνρηθφ θεθάιαην αλήθεη εμ νινθιήξνπ, άκεζα 

ή έκκεζα, ζην Αεκφζην ή ζε Ν.Π.Α.Α..Σα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία κεηαβηβάδνληαη 

ζην Σακείν, ζχκθσλα κε ηηο επφκελεο δηαηάμεηο. 

2. Σν πξντφλ αμηνπνίεζεο ρξεζηκνπνηείηαη απνθιεηζηηθά γηα ηελ απνπιεξσκή 

ηνπ δεκνζίνπ ρξένπο ηεο ρψξαο, ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζηελ 

παξάγξαθν 17 ηνπ επφκελνπ άξζξνπ.  

Comment [a1]: Αειαδή, φ,ηη μεπνπιηέηαη δειψλεηαη επζχο εμ αξρήο φηη πάεη θαηεπζείαλ ζηνπο 

δαλεηζηέο. 
3. Σν Σακείν ιεηηνπξγεί γηα ηελ εμππεξέηεζε ηνπ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο, 

ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο ηεο ηδησηηθήο νηθνλνκίαο, δελ ππάγεηαη ζηελ 

θαηεγνξία ησλ νξγαληζκψλ θαη επηρεηξήζεσλ ηνπ επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα 

θαη δελ εθαξκφδνληαη ζε απηφ, θαζψο θαη ζηηο εηαηξείεο ησλ νπνίσλ ην 

κεηνρηθφ θεθάιαην αλήθεη εμ νινθιήξνπ, άκεζα ή έκκεζα, ζην Σακείν, νη 

δηαηάμεηο πνπ δηέπνπλ εηαηξείεο πνπ αλήθνπλ άκεζα ή έκκεζα ζην Αεκφζην, 

κε εμαίξεζε φζσλ ξεηά νξίδνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο Κεθαιαίνπ. 

4. Σν Σακείν δηέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο λνκνζεζίαο πεξί αλσλχκσλ 

εηαηξεηψλ, εθηφο εάλ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά ζηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο 

Κεθαιαίνπ. 

5. Σν Σακείν εδξεχεη ζε δήκν ηνπ λνκνχ Ώηηηθήο, ν νπνίνο νξίδεηαη κε ην 

Καηαζηαηηθφ ηνπ. 

6. Δ δηάξθεηα ηνπ Σακείνπ είλαη έμη (6) έηε απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο 

λφκνπ. Με απνθάζεηο ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ, πνπ δεκνζηεχνληαη ζηελ 

Βθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο, ε δηάξθεηα απηή κπνξεί λα παξαηείλεηαη, 

εθφζνλ ν ζθνπφο ηνπ Σακείνπ δελ έρεη εθπιεξσζεί. 

Comment [a2]: Θα πνπιάκε γηα ρξφληα ππέξ ησλ δαλεηζηψλ. 
 

Άξζξν 2 

Κεθάιαην - Πεξηνπζία - Έζνδα - Γηάζεζε εζφδσλ 

1. Σν κεηνρηθφ θεθάιαην ηνπ Σακείνπ είλαη ηξηάληα εθαηνκκχξηα (30.000.000) 

επξψ, δηαηξείηαη ζε ρίιηεο (1.000) νλνκαζηηθέο κεηνρέο, νλνκαζηηθήο αμίαο 

ηξηάληα ρηιηάδσλ (30.000) επξψ ε θαζεκία, αλαιακβάλεηαη δε θαη θαιχπηεηαη 

νιφθιεξν απφ ην Βιιεληθφ Αεκφζην. 

Σν κεηνρηθφ θεθάιαην θαηαβάιιεηαη ζε ηξεηο (3) δφζεηο. Δ πξψηε δφζε, 

πνζνχ 10.000.000 επξψ θαηαβάιιεηαη ζε κεηξεηά κέζα ζε έλα (1) κήλα απφ 

ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο λφκνπ. Δ δεχηεξε δφζε, πνζνχ 10.000.000 

επξψ, θαηαβάιιεηαη ζε κεηξεηά κέρξη ηελ 30ε επηεκβξίνπ 2011 θαη ε ηξίηε 

δφζε, πνζνχ 10.000.000 επξψ θαηαβάιιεηαη ζε κεηξεηά κέρξη ηελ 30ε 

Αεθεκβξίνπ 2011. 

2. Οη κεηνρέο ηνπ Σακείνπ είλαη ακεηαβίβαζηεο. 

3. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ, πνπ εθδίδεηαη χζηεξα απφ 

πξφηαζε ηνπ Αηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Σακείνπ θαη δεκνζηεχεηαη ζηελ 

Βθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο, κπνξεί λα απμάλεηαη ην κεηνρηθφ θεθάιαην ηνπ 

Σακείνπ, κε ηελ έθδνζε νλνκαζηηθψλ κεηνρψλ, ηηο νπνίεο αλαιακβάλεη εμ 

νινθιήξνπ ην Βιιεληθφ Αεκφζην. 

4. ην Σακείν κεηαβηβάδνληαη θαη πεξηέξρνληαη, ρσξίο αληάιιαγκα: 

Comment [a3]: ΓΔΝ ΜΔΝΔΗ ΣΗΠΟΣΑ ΔΞΩ. ΓΔΝΗΚΟ ΞΔΠΟΤΛΖΜΑ!!! ΔΠΗΖ ΟΠΩ 

ΦΑΗΝΔΣΑΗ ΠΑΡΑΚΑΣΩ ΠΩΛΔΗΣΑΗ ΚΑΗ Ζ ΠΔΡΗΟΤΗΑ ΣΩΝ Ο.Σ.Α (ηνπηθή απηνδηνίθεζε) 

αθφκα θαη νη ΑΓΗΑΛΟΗ, θαη’ απνθιεηζηηθή ρξήζε (πάλε θαη νη παξαιίεο καο)!!! 
α) Καηά πιήξε θπξηφηεηα, θηλεηέο αμίεο εηαηξεηψλ  

Comment [a4]: Πσινχληαη θαη ηα απνζεκαηηθά ζε ξεπζηφ πνπ έρνπλ ρξπζνθφξεο εηαηξίεο (π.ρ. 

ΟΠΑΠ). 
απφ απηέο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην Πξφγξακκα Ώπνθξαηηθνπνηήζεσλ ηνπ Μεζνπξφζεζκνπ 

Πιαηζίνπ Αεκνζηνλνκηθήο ηξαηεγηθήο 2012 – 2015 ηνπ άξζξνπ 6Ώ ηνπ λ. 

2362/1995 (Ώ΄ 247). 

β) Πεξηνπζηαθήο θχζεσο δηθαηψκαηα, δηθαηψκαηα δηαρείξηζεο θαη 

εθκεηάιιεπζεο, θεθηεκέλα νηθνλνκηθά ζπκθέξνληα, άπια δηθαηψκαηα θαη 



δηθαηψκαηα ιεηηνπξγίαο, ζπληήξεζεο θαη εθκεηάιιεπζεο ππνδνκψλ, πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην Πξφγξακκα 

Ώπνθξαηηθνπνηήζεσλ ηνπ Μεζνπξφζεζκνπ Πιαηζίνπ Αεκνζηνλνκηθήο ηξαηεγηθήο 2012 – 2015 ηνπ άξζξνπ 

6Ώ ηνπ λ. 2362/1995.  

Comment [a5]: Γειαδή, νη Γεκνζηνη Οξγαληζκνί πνπ έρνπλ δηθαηψκαηα εθκεηάιιεπζεο π.ρ. νξπθηνχ 

πινχηνπ (πεηξέιαην, θπζηθφ αέξην, ρξπζφο, νπξάλην θιπ) 

εθπνηνχλ θαη ηα δηθαηψκαηα απηά; ΠΑΔΗ ΚΑΗ Ο ΟΡΤΚΣΟ ΠΛΟΤΣΟ ΣΖ ΥΩΡΑ! 
γ) Καηά πιήξε θπξηφηεηα, λνκή θαη θαηνρή, αθίλεηα πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην 

Πξφγξακκα Ώπνθξαηηθνπνηήζεσλ ηνπ Μεζνπξφζεζκνπ Πιαηζίνπ 

Αεκνζηνλνκηθήο ηξαηεγηθήο 2012 – 2015 ηνπ άξζξνπ 6Ώ ηνπ λ. 2362/1995. 

5. Οη θηλεηέο αμίεο, ηα πεξηνπζηαθήο θχζεσο δηθαηψκαηα θαη ηα αθίλεηα πνπ 

αλαθέξνληαη ζηηο πεξηπηψζεηο α), β) θαη γ) ηεο πξνεγνπκέλεο παξαγξάθνπ 

κεηαβηβάδνληαη θαη πεξηέξρνληαη ζην Σακείν, κε απφθαζε ηεο Αηππνπξγηθήο 

Βπηηξνπήο Ώλαδηαξζξψζεσλ θαη Ώπνθξαηηθνπνηήζεσλ (Α.Β.Ώ.Ώ.) πνπ 

πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 3 ηνπ λ. 3049/2002 (Ώ΄ 212). 

Με απφθαζε ηεο ίδηαο Βπηηξνπήο, κπνξεί λα κεηαβηβάδνληαη θαη λα 

πεξηέξρνληαη ζην Σακείν ρσξίο αληάιιαγκα, γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο 

παξαγξάθνπ 1 ηνπ πξνεγνχκελνπ άξζξνπ, θαη άιια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

πνπ ππάγνληαη ζε κία απφ ηηο θαηεγνξίεο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ησλ 

πεξηπηψζεσλ ηεο πξνεγνπκέλεο παξαγξάθνπ.  

Comment [a6]: Γειαδή ζην κέιινλ, , πξνβιέπνπλ κε κία απφθαζε κηαο Δπηηξνπήο λα πξνζζέηνπλ ζην 

Ξεπνχιεκα θαη φ,ηη άιιν παξέιεηςαλ ηψξα. 
Σα αλσηέξσ πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πεξηέξρνληαη ζην Σακείν, θαηά πιήξε θπξηφηεηα, λνκή θαη θαηνρή θαη 

ην Αεκφζην απεθδχεηαη θάζε δηθαηψκαηφο ηνπ επί απηψλ απφ ηε δεκνζίεπζε 

ηεο απφθαζεο ηεο Α.Β.Ώ.Ώ. ζηελ Βθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο.  

Comment [a7]: ΣΟ ΓΖΜΟΗΟ ΑΠΔΚΓΤΔΣΑΗ ΚΑΘΔ ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΟ. ΓΖΛΑΓΖ ΑΚΟΜΑ ΚΑΗ 

ΣΑ ΔΟΓΑ Δ ΡΔΤΣΟ ΠΟΤ ΔΥΟΤΝ ΣΑ ΠΔΡΗΟΤΗΑΚΑ ΑΤΣΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΔΡΗΔΡΥΟΝΣΑΗ 

ΑΜΔΑ ΣΖΝ ΗΓΗΟΚΣΖΗΑ ΣΟΤ ΣΑΜΔΗΟΤ. Π.Υ. Ο,ΣΗ ΠΛΖΡΩΝΟΤΜΔ ΓΗΑ ΓΔΖ, ΟΣΔ, 

ΔΤΓΑΠ, ΔΝΟΗΚΗΑ ΠΟΤ ΔΗΠΡΑΣΣΔΗ ΣΟ ΓΖΜΟΗΟ ΚΛΠ ΚΛΠ ΑΝΖΚΟΤΝ ΠΛΔΟΝ ΣΟ 

ΣΑΜΔΗΟ ΚΑΗ ΠΖΓΑΗΝΟΤΝ ΑΠΔΤΘΔΗΑ ΣΟΤ ΠΗΣΩΣΔ- ΣΟΚΟΓΛΤΦΟΤ ΑΚΟΜΑ 

ΚΑΗ ΠΡΗΝ ΑΠΟ ΣΖΝ ΠΩΛΖΖ ΣΩΝ ΠΔΡΗΟΤΗΑΚΩΝ ΑΤΣΩΝ ΣΟΗΥΔΗΩΝ!! 
Γηα ηελ εθαξκνγή ησλ πξνεγνπκέλσλ εδαθίσλ θαη πξνθεηκέλνπ γηα ηε 

κεηαβίβαζε ζην Σακείν ηεο θπξηφηεηαο, λνκήο θαη θαηνρήο αθηλήησλ, ζηε 

Α.Β.Ώ.Ώ. ζπκκεηέρεη αληί ηνπ Τπνπξγνχ Βξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Ώζθάιηζεο, 

ν Τπνπξγφο ζηε δηαρεηξηζηηθή αξκνδηφηεηα ηνπ νπνίνπ ππάγεηαη ην αθίλεην 

πνπ κεηαβηβάδεηαη θαη πεξηέξρεηαη ζην Σακείν. 

Δ κεηαβίβαζε ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ζην Σακείν δηελεξγείηαη κε βάζε 

ηηο πξνβιέςεηο ηνπ Μεζνπξφζεζκνπ Πιαηζίνπ Αεκνζηνλνκηθήο ηξαηεγηθήο 

ηνπ άξζξνπ 6Ώ ηνπ λ. 2362/1995 θαη ζε ρξφλν πνπ επηηξέπεη ηελ αμηνπνίεζή 

ηνπο ζχκθσλα κε ην Βπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα Ώμηνπνίεζεο πνπ 

πξνβιέπεηαη ζηελ παξάγξαθν 10. 

6. Μέζα ζε έμη (6) κήλεο απφ ηελ πεξηέιεπζε ζην Σακείν αθηλήησλ πνπ 

κεηαβηβάδνληαη ζ’ απηφ, εθδίδεηαη απφθαζε ηνπ Αηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ 

Σακείνπ, ζηελ νπνία δηαιακβάλνληαη ε ηαπηφηεηα θάζε αθηλήηνπ θαη ε 

θπξηφηεηα ηνπ Σακείνπ επ’ απηνχ, κε κλεία ηεο απνθάζεσο ηεο Α.Β.Ώ.Ώ. πνπ 

πξνβιέπεηαη ζηελ παξάγξαθν 5, δπλάκεη ηεο νπνίαο ην αθίλεην 

κεηαβηβάζηεθε ζην Σακείν. Δ απφθαζε θαηαρσξίδεηαη, κέζα ζηελ πξνζεζκία 

πνπ πξνβιέπεηαη ζην πξνεγνχκελν εδάθην, ζηα βηβιία κεηαγξαθψλ ηνπ 

Τπνζεθνθπιαθείνπ ηεο πεξηθέξεηαο ηνπ αθηλήηνπ ή ζην νηθείν Κηεκαηνινγηθφ 

Γξαθείν, φπνπ απηφ ιεηηνπξγεί. Δ αλσηέξσ πξνζεζκία κπνξεί λα 

παξαηείλεηαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ, χζηεξα απφ πξφηαζε 

ηνπ Αηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Σακείνπ. 

7. Σν πξάγκα ή ην δηθαίσκα πνπ κεηαβηβάζηεθε ή παξαρσξήζεθε ζην Σακείν, 

ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 5 ηνπ παξφληνο άξζξνπ δελ κπνξεί λα 

αλακεηαβηβαζηεί ζηνλ πξνεγνχκελν θχξην ή δηθαηνχρν, θαζ’ νηνλδήπνηε 

ηξφπν. Ώπφ ηε κεηαβίβαζε ηνπ πξάγκαηνο ή ηελ παξαρψξεζε ηνπ 

δηθαηψκαηνο ζην Σακείν, ν πξνεγνχκελνο θχξηνο ή δηθαηνχρνο παξακέλεη ζηε 

δηνίθεζε θαη δηαρείξηζε ηνπ πξάγκαηνο ή ηνπ δηθαηψκαηνο, σο εθ ηνπ λφκνπ 

εληνινδφρνο ηνπ Σακείνπ, ρσξίο ακνηβή, ππνρξενχηαη λα ην δηαηεξεί 

θαηάιιειν γηα ηνλ πξννξηζκφ ηνπ, ζχκθσλα θαη κε ηηο νδεγίεο πνπ δίλνληαη 

εγγξάθσο ζ’ απηφλ απφ ην Σακείν θαη εμαθνινπζεί λα βαξχλεηαη κε ηηο 

δαπάλεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε δηνίθεζε θαη δηαρείξηζε ηνπ πξάγκαηνο ή 



ηνπ δηθαηψκαηνο.  

Comment [a8]: 1)Σν φηη έηζη θαη απνθαζηζηεί ε κεηαβίβαζε ελφο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ πξνο ην 

Σακείν, κεηά δελ κπνξεί θαλείο πηα λα αλαθαιέζεη ηελ απφθαζε θαη λα ην πάξεη πίζσ ΠΟΣΔ. 2) Σν 

φηη ε ππάξρνπζα δηνίθεζε ηεο δεκφζηαο εηαηξίαο ιεηηνπξγεί πιένλ σο ΔΝΣΟΛΟΓΟΥΟ ηνπ ηακείν 

ΥΩΡΗ ΑΜΟΗΒΖ θαη εθηειεί νδεγίεο πνπ δίλνληαη εγγξάθσο ζε απηφλ ; 3) πλερίδεη λα βαξχλεηαη κε 

ηηο Γαπάλεο!! Γειαδή, ΟΛΑ ΣΑ ΔΞΟΓΑ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ π.ρ. ηνπ Γεκφζηνπ Οξγαληζκνχ (ΓΔΖ, ΟΔ 

θιπ) ζπλερίδνπλ λα βαξχλνπλ ην Γεκφζην, ελψ φια ηα έζνδα πεγαίλνπλ απεπζείαο ζηελ ΣΡΟΪΚΑ, 

φπσο θαίλεηαη πην πάλσ! 
Καηά ηα ινηπά, εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο πεξί εληνιήο ηνπ 

Ώ.Κ., κε εμαίξεζε ηα άξζξα 721 έσο θαη 723 ηνπ ίδηνπ Κψδηθα. Δ εληνιή 

ιχλεηαη κε ηελ αμηνπνίεζε ηνπ πξάγκαηνο ή ηνπ δηθαηψκαηνο απφ ην Σακείν, 

κπνξεί δε λα αλαθαιείηαη ή λα ηξνπνπνηείηαη ειεχζεξα νπνηεδήπνηε, κε 

απφθαζε ηνπ Αηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Σακείνπ, ε νπνία ηζρχεη απφ ηελ 

θνηλνπνίεζή ηεο ζηνλ εληνινδφρν. 

8. Βκπξάγκαηα δηθαηψκαηα ηξίησλ κπνξεί λα θεξχζζνληαη αλαγθαζηηθψο 

απαιινηξησηέα κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ, γηα ιφγνπο κείδνλνο 

ζεκαζίαο δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο,  

Comment [a9]: ΑΝ ΣΤΥΟΝ ΤΠΑΡΥΟΤΝ ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΑ ΣΡΗΣΩΝ (π.ρ ηδησηψλ), ηφηε ην ηακείν 

κπνξεί ΑΝΑΓΚΑΣΗΚΑ ΝΑ ΣΑ ΑΠΑΛΛΟΣΡΗΩΔΗ ΜΔ ΜΗΑ ΑΠΟΦΑΖ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΟΤ, αλ 

θξίλεη ην Σακείν ή φπνηνο αγνξαζηήο σο αλαγθαίν! ΓΖΛΑΓΖ ΥΑΝΟΤΝ ΚΑΗ ΟΗ ΟΠΟΗΟΗ ΗΓΗΩΣΔ 

ή ΑΛΛΟΗ ΔΠΔΝΓΤΣΔ (π.ρ. αζθαιηζηηθά ηακεία, ηξάπεδεο) ηα δηθαηψκαηά ηνπο αλαγθαζηηθά κέζσ 

απαιινηξίσζεο! 
αλ θξίλνληαη αλαγθαία γηα ηελ αμηνπνίεζε 

πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ηνπ Σακείνπ ή εηαηξείαο ηεο νπνίαο ην κεηνρηθφ 

θεθάιαην αλήθεη εμ νινθιήξνπ, άκεζα ή έκκεζα ζην Σακείν ή αλ θξίλνληαη 

αλαγθαία γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε επελδπηηθνχ ζρεδίνπ εηδηθνχ δηαδφρνπ ηνπ 

Σακείνπ ή εηαηξείαο ηεο νπνίαο ην κεηνρηθφ θεθάιαην αλήθεη εμ νινθιήξνπ, 

άκεζα ή έκκεζα, ζην Σακείν. 

Δ απαιινηξίσζε θεξχζζεηαη ππέξ ηνπ Σακείνπ ή ππέξ ηεο εηαηξείαο ηεο 

νπνίαο ην κεηνρηθφ θεθάιαην αλήθεη εμ νινθιήξνπ, άκεζα ή έκκεζα, ζην 

Σακείν ή ππέξ ηνπ εηδηθνχ δηαδφρνπ απηψλ, φπσο εηδηθφηεξα νξίδεηαη ζηελ 

απφθαζε κε ηελ νπνία θεξχζζεηαη ε απαιινηξίσζε.  

Comment [a10]: Σν απνηέιεζκα ηεο απαιινηξίσζεο πεγαίλεη απεπζείαο ζην Σακείν ή ζηνλ 

αγνξαζηή... 
 

Ώλ ε απαιινηξίσζε θεξχζζεηαη ζε αθίλεην επί ηνπ νπνίνπ αλαγλσξίζηεθαλ 

δηθαζηηθψο, κεηά ηε κεηαβίβαζε ηνπ αθηλήηνπ ζην Σακείν ή κεηά ηελ 

πεξηέιεπζε ζην Σακείν εηαηξείαο ηεο νπνίαο ην κεηνρηθφ θεθάιαην αλήθεη εμ 

νινθιήξνπ άκεζα ή έκκεζα ζην Σακείν, εκπξάγκαηα δηθαηψκαηα ηξίησλ, ε 

δαπάλε ηεο απνδεκίσζεο γηα ηελ αλαγθαζηηθή απαιινηξίσζε βαξχλεη ην 

Αεκφζην.  

Comment [a11]: ...Καη ην Γεκφζην (δειαδή ν ειιεληθφο ιαφο) ηνπο πιεξψλεη θαη ηε ΓΑΠΑΝΖ ΣΖ 

ΑΠΑΛΛΟΣΡΗΩΖ (!!!) 

Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο απνδεκίσζεο ζηηο απαιινηξηψζεηο πνπ 

θεξχζζνληαη, ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα παξάγξαθν, δελ ιακβάλεηαη ππφςε 

πξνζαχμεζε ηεο αμίαο ηνπ απαιινηξηνχκελνπ, ε νπνία νθείιεηαη ζηελ λνκή ή 

ζηελ θαηνρή ηνπ αθηλήηνπ απφ ην Σακείν ή απφ εηαηξεία ηεο νπνίαο ην 

κεηνρηθφ θεθάιαην αλήθεη εμ νινθιήξνπ άκεζα ή έκκεζα ζην Σακείν ή πνπ 

νθείιεηαη ζηελ πνιενδνκηθή σξίκαλζε θαη ηελ επελδπηηθή ηαπηφηεηα ηνπ 

αθηλήηνπ, θαη’ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ επνκέλνπ Κεθαιαίνπ ηνπ 

παξφληνο λφκνπ. 

9. Μηζζψζεηο ή παξαρσξήζεηο ρξήζεο αθηλήησλ, πνπ αλήθνπλ θαηά θπξηφηεηα 

ζην Σακείν ή ζε εηαηξεία ηεο νπνίαο ην κεηνρηθφ θεθάιαην αλήθεη εμ 

νινθιήξνπ, άκεζα ή έκκεζα ζην Σακείν, κπνξεί λα θαηαγγέιινληαη κε 

απφθαζε ηνπ Αηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Σακείνπ ή ηεο εηαηξείαο, θαηά 

παξέθθιηζε θάζε άιιεο δηάηαμεο. Δ θαηαγγειία επηθέξεη ηε ιχζε ηεο 

κίζζσζεο ή ηε ιήμε ηεο παξαρψξεζεο δχν (2) κήλεο απφ ηελ επίδνζή ηεο 

ζην κηζζσηή ή ζε εθείλνλ ζηνλ νπνίν παξαρσξήζεθε ην αθίλεην.  

Comment [a12]: ..Καη εάλ ππάξρεη ήδε κηζζσηήο, ηνλ πεηάλε άκεζα έμσ, θαηά παξέθθιηζε θάζε 

άιιεο δηάηαμεο κε πξφσξε ιήμε ηεο κίζζσζεο. Γειαδή, δελ ηζρχνπλ νχηε θαη ηα ζπκθσλεηηθά πνπ 



ππέγξαςαλ νη άλζξσπνη πνπ κίζζσζαλ θάπνην αθίλεην. Πξφθεηηαη γηα παξαβίαζε θάζε έλλνκεο 

ηάμεο! 
Γηα ηελ πξφσξε ιχζε ησλ κηζζψζεσλ νθείιεηαη απνδεκίσζε ίζε κε ηξία (3) κεληαία 

κηζζψκαηα. 

10. Σα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηνπ Σακείνπ θαη ησλ εηαηξεηψλ ησλ νπνίσλ ην 

κεηνρηθφ θεθάιαην αλήθεη εμ νινθιήξνπ, άκεζα ή έκκεζα, ζην Σακείν 

αμηνπνηνχληαη ζχκθσλα κε επηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα (Βπηρεηξεζηαθφ 

Πξφγξακκα Ώμηνπνίεζεο – Β.Π.Ώ.), πνπ πεξηιακβάλεη ελδεηθηηθνχο 

ηξηκεληαίνπο ζηφρνπο, ην νπνίν εγθξίλεηαη απφ ην Αηνηθεηηθφ πκβνχιην, 

χζηεξα απφ γλψκε ηνπ πκβνπιίνπ Δκπεηξνγλσκφλσλ πνπ πξνβιέπεηαη 

ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 4.  

Comment [a13]: Ζ πάζεο θχζεσο αμηνπνίεζε γίλεηαη κφλνλ χζηεξα απφ γλψκε ηνπ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ 

ΔΜΠΔΗΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ. Πνηνη είλαη απηνί; Γηαβάζηε θαη θξίμηε ζην ρφιην [a22] (άξζξν 4, παξ. 1) 
Γηα ηελ θαηάξηηζε ηνπ Β.Π.Ώ., ιακβάλνληαη 

ππφςε νη πξνβιέςεηο ηνπ Μεζνπξφζεζκνπ Πιαηζίνπ Αεκνζηνλνκηθήο 

ηξαηεγηθήο ηνπ άξζξνπ 6Ώ ηνπ λ. 2362/1995. 

11. Δ κεηαβίβαζε ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ζην Σακείν, ζχκθσλα κε ηελ 

παξάγξαθν 5, θαζψο θαη ε κεηαγξαθή ηεο απφθαζεο ηνπ Αηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ ηνπ Σακείνπ πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ παξάγξαθν 6, 

απαιιάζζνληαη απφ θάζε θφξν, ηέινο, εηζθνξά, ακνηβή ή δηθαίσκα ππέξ ηνπ 

Αεκνζίνπ ή νπνηνπδήπνηε ηξίηνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ θφξνπ 

εηζνδήκαηνο γηα ην θάζε κνξθήο εηζφδεκα πνπ πξνθχπηεη απφ ηε 

δξαζηεξηφηεηα ηνπ Σακείνπ, ηνπ θφξνπ ζπγθέληξσζεο θεθαιαίνπ, ηνπ θφξνπ 

έλαξμεο δξαζηεξηφηεηαο, ηέινπο, εηζθνξάο ή δηθαηψκαηνο ππέξ ηνπ Αεκνζίνπ 

ή νπνηνπδήπνηε Ν.Π.Α.Α., Ώζθαιηζηηθψλ Οξγαληζκψλ ή ηξίησλ, δηθαησκάησλ 

ζπκβνιαηνγξάθσλ, δηθεγφξσλ, δηθαζηηθψλ επηκειεηψλ θαη ακνηβψλ ή 

αληαπνδνηηθψλ ηειψλ ππνζεθνθπιάθσλ θαη πάζεο θχζεο αληαπνδνηηθψλ 

ηειψλ.  

Comment [a14]: Σν Σακείν ΓΔΝ ΠΛΖΡΩΝΔΗ ΚΑΝΔΝΑ ΦΟΡΟ ΣΟ ΓΖΜΟΗΟ, νχηε εηζθνξέο ζε 

αζθαιηζηηθά ηακεία, νχηε ηίπνηα! Έρεη έζνδα θαη δελ πιεξψλεη θφξνπο! ΔΗΝΑΗ ΣΟ ΜΟΝΟ 

ΑΦΟΡΟΛΟΓΖΣΟ ΠΡΑΓΜΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΠΛΔΟΝ! 

12. Ώπφ ηε δεκνζίεπζε ηεο απφθαζεο ηεο Α.Β.Ώ.Ώ. πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ 

παξάγξαθν 5, ην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν πεξηέξρεηαη ζηελ θπξηφηεηα, λνκή θαη 

θαηνρή ηνπ Σακείνπ, ειεχζεξν απφ θάζε δηθαίσκα ηξίηνπ. Γηα ηπρφλ 

δηθαηψκαηά ηνπ επί ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ πνπ κεηαβηβάδεηαη ζην 

Σακείν, ν ηξίηνο έρεη απνθιεηζηηθά δηθαίσκα απνδεκηψζεσο, έλαληη κφλνλ ηνπ 

Αεκνζίνπ, κε ηελ επηθχιαμε φζσλ νξίδνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 8 θαη 9.  

Comment [a15]: Καη πάιη αλαθέξεηαη εδψ φ,ηη θαη ζην άξζξν 2., παξ 8.: ΣΗ Ο ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΛΑΟ 

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΔΗ ΜΔ ΓΗΚΑ ΣΟΤ ΔΞΟΓΑ ΑΠΟΕΖΜΗΩΔΗ ΠΡΟ ΣΡΗΣΟΤ! 

13. Σν Σακείν θαη νη εηαηξείεο ησλ νπνίσλ ην κεηνρηθφ θεθάιαην αλήθεη εμ 

νινθιήξνπ άκεζα ή έκκεζα ζην Σακείν, απνιακβάλνπλ φισλ ησλ 

δηνηθεηηθψλ, νηθνλνκηθψλ, θνξνινγηθψλ, δηθαζηηθψλ, νπζηαζηηθνχ θαη 

δηθνλνκηθνχ, δηθαίνπ πξνλνκίσλ θαη αηειεηψλ ηνπ Αεκνζίνπ θαη γηα ηελ 

πξνζσξηλή ξχζκηζε ησλ δηαθνξψλ πνπ αλαθχπηνπλ απφ ηελ ακθηζβήηεζε 

ηεο δηαθαηνρήο αθηλήησλ ηνπο έρνπλ εθαξκνγή νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 18 

ηνπ λ.δ. ηεο 22-4/16-5/1926 θαη ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ α.λ. 1539/1938 (Ώ΄488). 

14. Σν ηίκεκα πνπ εηζπξάηηεη ην Σακείν απφ ηελ αμηνπνίεζε ησλ πεξηνπζηαθψλ 

ηνπ ζηνηρείσλ, κεηαθέξεηαη ην αξγφηεξν κέζα ζε δέθα (10) εκέξεο απφ ηελ 

είζπξαμή ηνπ, ζε πίζησζε ηνπ εηδηθνχ ινγαξηαζκνχ ηεο πεξίπησζεο δ. ηνπ 

άξζξνπ 5 ηνπ λ. 3049/2002 (Ώ΄ 212), κε ηελ νλνκαζία «Βιιεληθφ Αεκφζην – 

Λνγαξηαζκφο Βζφδσλ – Ώπνθξαηηθνπνηήζεηο», αθνχ αθαηξεζνχλ ηα 

αλαινγνχληα ιεηηνπξγηθά έμνδα θαη νη δηνηθεηηθέο δαπάλεο ηνπ Σακείνπ γηα ηελ 

αμηνπνίεζε ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ, θαη ρξεζηκνπνηείηαη απνθιεηζηηθά γηα 

ηελ απνπιεξσκή ηνπ δεκνζίνπ ρξένπο.  

Comment [a16]: Πάιη καο ιέλε εδψ φηη ηα έζνδα απφ ηελ αμηνπνίεζε πεγαίλνπλ απεπζείαο ζηελ 

εμππεξέηεζε ηνπ ρξένπο. Απηφ γξάθεηαη ξεηψο θαη πην πξηλ, βέβαηα. 
15. Σν ηίκεκα πνπ πξνέξρεηαη απφ ηελ αμηνπνίεζε πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ πνπ 

κεηαβηβάδεηαη ζην Σακείν απφ δεκφζηα επηρείξεζε, θαζψο θαη ην ηίκεκα πνπ 

εηζπξάηηεη εηαηξεία ηεο νπνίαο ην κεηνρηθφ θεθάιαην αλήθεη εμ νινθιήξνπ, 

άκεζα ή έκκεζα ζην Σακείν, κεηαθέξεηαη κέζα ζε έλα (1) κήλα απφ ηελ 

είζπξαμή ηνπ ζηνλ εηδηθφ ινγαξηαζκφ ηεο πξνεγνπκέλεο παξαγξάθνπ, 



ζχκθσλα κε φζα εηδηθφηεξα νξίδνληαη ζηελ απφθαζε πνπ εθδίδεηαη θαη’ 

εμνπζηνδφηεζε ηεο επφκελεο παξαγξάθνπ. 

16. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ, πνπ εθδίδεηαη χζηεξα απφ γλψκε 

ηνπ Σακείνπ, θαζνξίδνληαη ν εηδηθφηεξνο ηξφπνο πξνζδηνξηζκνχ θαη 

ινγηζηηθήο απνηχπσζεο ησλ ιεηηνπξγηθψλ εμφδσλ θαη ησλ δηνηθεηηθψλ 

δαπαλψλ πνπ αθαηξνχληαη απφ ην ηίκεκα ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 14, ν 

εηδηθφηεξνο ηξφπνο ινγηζηηθήο απνηχπσζεο ησλ εζφδσλ απφ ηελ αμηνπνίεζε 

ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, ε εηδηθφηεξε δηαδηθαζία κεηαθνξάο ηνπ 

ηηκήκαηνο ζηνλ εηδηθφ ινγαξηαζκφ, ε εηδηθφηεξε δηαδηθαζία θαη ν ηξφπνο 

κεηαθνξάο ηνπ ηηκήκαηνο, φηαλ απηφ πξνέξρεηαη απφ αμηνπνίεζε 

πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ δεκφζηαο επηρείξεζεο ή εηαηξείαο ηεο νπνίαο ην 

κεηνρηθφ θεθάιαην αλήθεη εμ νινθιήξνπ, άκεζα ή έκκεζα, ζην Σακείν θαη θάζε 

αλαγθαίν ζέκα γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δχν πξνεγνπκέλσλ παξαγξάθσλ. 

17. Έζνδα ηνπ Σακείνπ είλαη: 

α) Σν ηίκεκα απφ ηελ αμηνπνίεζε ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ 

κεηαβηβάδνληαη θαη πεξηέξρνληαη ζ’ απηφ. 

β) Οη ηφθνη, ηα κεξίζκαηα θαη νη θάζε είδνπο απνδφζεηο ησλ παξαπάλσ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ησλ ρξεκαηηθψλ δηαζεζίκσλ ηνπ. 

γ) Βπηρνξεγήζεηο απφ ην Αεκφζην, αλάινγα κε ην πξφγξακκα αμηνπνίεζεο 

θαη ηηο αλάγθεο ηνπ. 

δ) Έζνδα απφ θάζε άιιε λφκηκε αηηία.  

Comment [a17]: 1) , ηη είδνπο έζνδν ζε ρξήκα έρεη ην κεηαβηβαζκέλν πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ηφθνη , 

κεξίζκαηα απφ κεηνρέο θαη ΟΛΑ ΣΑ ΥΡΖΜΑΣΗΚΑ ΓΗΑΘΔΗΜΑ ηνπ πεγαίλνπλ απεπζείαο ζηνπο 

Γαλεηζηέο καο αθφκα θαη πξηλ απφ ηελ πψιεζή ηνπ. Γειαδή, αληί λα ην πνπιήζνπλ κπνξνχλ, αλ νπο 

ζπκθέξεη, απιά λα δηαηεξνχλ π.ρ ηνλ ΟΠΑΠ ή ηελ ΓΔΖ ζηελ θαηνρή ηνπο, λα εηζπξάηηνπλ ηα έζνδα, 

ν ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΛΑΟ ΝΑ ΠΛΖΡΩΝΔΗ ΣΑ ΔΞΟΓΑ (βιέπε άξζξν 2, παξ. 7. 2) Ζ ΣΡΟΪΚΑ 

ΔΗΠΡΑΣΣΔΗ ΑΠΔΤΘΔΗΑ ΑΚΟΜΑ ΚΑΗ ΣΗ ΔΠΗΥΟΡΖΓΖΔΗ ΠΟΤ ΓΗΝΔΗ ΣΟΤ 

ΟΡΓΑΝΗΜΟΤ ΑΤΣΟΤ ΣΟ ΓΖΜΟΗΟ!!! Γειαδή, είκαζηε ππνρξεσκέλνη λα ζπλερίδνπκε λα 

ηνπο επηρνξεγνχκε απφ ρξήκαηα ηνπ ειιεληθνχ ιανχ, λα καο πέξλνπλ ηα έζνδα θαη λα 

έρνπκε εκείο ηα έμνδα!!! 
18. Σα έζνδα ηνπ Σακείνπ δηαηίζεληαη γηα: 

α) Σελ απνπιεξσκή ηνπ δεκνζίνπ ρξένπο.  

Comment [a18]: Σν επαλαιακβάλνπλ ζπλερψο__ 
β) Σελ απνπιεξσκή ηπρφλ ρξεψλ ηνπ. 

γ) Σελ θάιπςε ησλ ιεηηνπξγηθψλ ηνπ εμφδσλ. 

δ)Σελ πιεξσκή ησλ θάζε είδνπο δαπαλψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ 

εθπιήξσζε ηνπ ζθνπνχ ηνπ. 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Β΄ 

ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΚΖ ΩΡΗΜΑΝΖ ΚΑΗ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΖ ΣΑΤΣΟΣΖΣΑ 

ΓΖΜΟΗΩΝ ΑΚΗΝΖΣΩΝ ΚΑΗ ΛΟΗΠΔ ΡΤΘΜΗΔΗ ΓΗΑ ΣΖΝ 

ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ ΣΖ ΓΖΜΟΗΑ ΠΔΡΗΟΤΗΑ 
Άξζξν 10 

θνπφο- Πεδίν εθαξκνγήο 
1. Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο Κεθαιαίνπ ξπζκίδεηαη ε δηαδηθαζία 

πνιενδνκηθήο σξίκαλζεο ησλ δεκνζίσλ αθηλήησλ θαη ε απφδνζε ζε απηά 

βηψζηκεο επελδπηηθήο ηαπηφηεηαο, κε ζθνπφ ηελ αμηνπνίεζή ηνπο πνπ 

ζπληζηά ιφγν εληφλνπ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο. Χο δεκφζηα αθίλεηα, γηα ηελ 

εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο Κεθαιαίνπ, λννχληαη ηα αθίλεηα πνπ 

αλήθνπλ ζηελ ηδησηηθή πεξηνπζία ηνπ Αεκνζίνπ ή Ν.Π.Α.Α. ή Ο.Σ.Ώ. ή ζε 

εηαηξεία ηεο νπνίαο ην κεηνρηθφ θεθάιαην αλήθεη εμ νινθιήξνπ, άκεζα ή 

έκκεζα ζην Αεκφζην ή ζε Ν.Π.Α.Α. ή ζε Ο.Σ.Ώ..  

Comment [a31]: ΣΖΝ ΔΚΠΟΗΟΤΜΔΝΖ ΠΔΡΗΟΤΗΑ ΠΔΡΗΛΑΜΒΑΝΔΣΑΗ ΚΑΗ ΠΔΡΗΟΤΗΑ 

ηεο ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ!! Π.Υ ΣΑ ΓΖΜΑΡΥΔΗΑ, ΟΗ ΓΖΜΟΣΗΚΟΗ ΠΑΗΓΗΚΟΗ 

ΣΑΘΜΟΗ, ΓΖΜΟΣΗΚΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΚΛΠ ΚΛΠ 
2. ην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ Κεθαιαίνπ απηνχ ππάγνληαη ηα δεκφζηα αθίλεηα ηα 

νπνία κεηαβηβάδνληαη θαη πεξηέξρνληαη ζην Σακείν Ώμηνπνίεζεο Εδησηηθήο 

Πεξηνπζίαο ηνπ Αεκνζίνπ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κεθαιαίνπ Ώ΄ ηνπ 

παξφληνο λφκνπ. 

3. Με θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη Πεξηβάιινληνο, 

Βλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Ώιιαγήο πνπ εθδίδεηαη χζηεξα απφ αίηεζε ηνπ 



θπξίνπ ηνπ αθηλήηνπ, κπνξεί λα ππάγνληαη ζηηο ξπζκίζεηο ηνπ παξφληνο 

Κεθαιαίνπ θαη άιια δεκφζηα αθίλεηα, κε ζθνπφ ηε βέιηηζηε αλάπηπμε θαη 

αμηνπνίεζή ηνπο.  

Comment [a32]: ...Μπνξεί λα πξνζηεζνχλ εθ ησλ πζηέξσλ. Γειαδή εάλ μεράζακε θαη θαλέλα αθίλεην, 

ζα ην πξνζζέζνπκε αξγφηεξα... 
 

Άξζξν 11 

Γεληθνί Καλφλεο Υσξνζέηεζεο θαη Γεληθέο Υξήζεηο Γεο 

Α. Γεληθνί θαλφλεο ρσξνζέηεζεο: 

Γηα ηελ αλάπηπμε θαη αμηνπνίεζε ησλ δεκνζίσλ αθηλήησλ θαζνξίδνληαη γεληθνί 

θαλφλεο ρσξνζέηεζεο σο εμήο: 

1. Δ αμηνπνίεζε ησλ δεκνζίσλ αθηλήησλ δηελεξγείηαη εληφο ηνπ πιαηζίνπ πνπ 

δηαγξάθεη ε εζληθή δεκνζηνλνκηθή, αλαπηπμηαθή θαη ρσξνηαμηθή πνιηηηθή θαη 

ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο πνπ θαζνξίδνληαη ζηνλ παξφληα λφκν. Οη 

θαηεπζχλζεηο ηεο εζληθήο ρσξνηαμηθήο πνιηηηθήο, φπσο απηέο απνξξένπλ απφ 

ηα πθηζηάκελα ρσξνηαμηθά πιαίζηα εζληθνχ επηπέδνπ, ιακβάλνληαη ππφςε θαη 

ζπλεθηηκψληαη θαηά ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ ρσξηθνχ πξννξηζκνχ ησλ δεκνζίσλ 

αθηλήησλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο αλάγθεο ηεο δεκνζηνλνκηθήο βησζηκφηεηαο, ηεο 

απνδνηηθφηεηαο θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο επέλδπζεο έηζη ψζηε λα 

εμαζθαιίδεηαη ε βέιηηζηε δπλαηή ζρέζε κεηαμχ ησλ ρσξνηαμηθψλ επηινγψλ 

θαη ησλ νηθνλνκηθψλ θαη δεκνζηνλνκηθψλ ζηφρσλ γηα ηελ αμηνπνίεζε ηεο 

δεκφζηαο πεξηνπζίαο. 

2. Αελ επηηξέπεηαη ε αμηνπνίεζε δεκνζίσλ αθηλήησλ, ηα νπνία εκπίπηνπλ ζην 

ζχλνιφ ηνπο ζε νηθφηνπνπο πξνηεξαηφηεηαο, ζε πεξηνρέο απφιπηεο 

πξνζηαζίαο ηεο θχζεο θαη πξνζηαζίαο ηεο θχζεο πνπ θαζνξίδνληαη θαηά ηηο 

δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 19 παξάγξαθνη 1 θαη 2 θαη 21 ηνπ λ. 1650/1986 (Ώ΄ 

160), φπσο ηζρχεη, ζε ππξήλεο εζληθψλ δξπκψλ θαη ζε δηαηεξεηέα κλεκεία 

ηεο θχζεο. 

 Comment [a33]: ΑΠΟ ΣΟ «ΞΔΠΟΤΛΖΜΑ» ΔΞΑΗΡΟΤΝΣΑΗ ΠΡΟ ΣΟ ΠΑΡΟΝ ΜΟΝΟΝ ΣΑ 

ΦΤΗΚΑ ΜΝΖΜΔΗΑ (Π.Υ. ΔΘΝΗΚΟΗ ΓΡΤΜΟΗ) 
3. H αμηνπνίεζε δεκνζίσλ αθηλήησλ ζηα νπνία πεξηιακβάλνληαη ρψξνη πνπ 

πξνζηαηεχνληαη απφ ηελ θείκελε πεξηβαιινληηθή θαη αξραηνινγηθή λνκνζεζία 

ιφγσ ηνπ εηδηθνχ ραξαθηήξα ηνπο, φπσο είλαη ηδίσο δψλεο πξνζηαζίαο 

αξραηνινγηθψλ ρψξσλ, ηζηνξηθνί ηφπνη, θπζηθά πάξθα θαη πεξηνρέο 

νηθναλάπηπμεο, πξαγκαηνπνηείηαη ζχκθσλα κε ηνπο εηδηθφηεξνπο φξνπο θαη 

πεξηνξηζκνχο πνπ ζέηνπλ νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο.  

Comment [a34]: ΠΡΟΟΥΖ! ΓΔΝ ΔΞΑΗΡΔΗΣΑΗ ΟΜΩ Ζ ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΚΩΝ 

ΜΝΖΜΔΗΩΝ ΚΑΗ ΥΩΡΩΝ, ΦΤΗΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ΚΛΠ. π.Υ. ΜΠΟΡΔΊ ΝΑ ΜΖΝ ΠΩΛΖΘΔΊ Ζ 

ΗΓΗΑ Ζ ΑΚΡΠΟΛΖ, ΑΛΛΑ Π.Υ. ΣΟ ΔΗΗΣΖΡΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΗΟΓΟ ΣΖΝ ΑΚΡΟΠΟΛΖ Ή 

ΔΟΓΑ ΑΠΟ ΔΚΓΖΛΩΔΗ ΣΟ ΘΔΑΣΡΟ «ΖΡΩΓΟΤ ΣΟΤ ΑΣΣΗΚΟΤ» ΜΠΟΡΟΤΝ ΝΑ 

ΠΖΓΑΗΝΟΤΝ ΚΑΣΔΤΘΔΗΑΝ ΣΟΤ ΓΑΝΔΗΣΔ ΜΑ, ΟΗ ΟΠΟΊΟΗ ΒΔΒΑΗΑ ΘΑ ΜΠΟΡΟΤΝ 

ΝΑ ΚΑΝΟΝΗΕΟΤΝ ΚΑΗ ΣΖΝ ΑΝΣΗΣΟΗΥΖ ΣΗΜΟΛΟΓΗΑΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ. 
4. Δ αμηνπνίεζε δεκνζίσλ αθηλήησλ πνπ εκπίπηνπλ ζε Γψλεο Βηδηθήο 

Πξνζηαζίαο (Γ.Β.Π.) ηεο νξληζνπαλίδαο ηεο νδεγίαο 79/409/ΒΟΚ ελεξγείηαη 

κφλνλ εθφζνλ επηηξέπεηαη απφ ηα πθηζηάκελα εηδηθά λνκηθά θαζεζηψηα 

πξνζηαζίαο ηνπο θαη ππφ ηνπο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο πνπ ζεζπίδνπλ ηα 

θαζεζηψηα απηά. 

 

Β. Γεληθέο ρξήζεηο γεο 

Σα δεκφζηα αθίλεηα πνπ πξνβιέπνληαη ζην πξνεγνχκελν άξζξν θαη ηα νπνία 

βξίζθνληαη ζε πεξηνρέο εθηφο εγθεθξηκέλσλ ζρεδίσλ πφιεσλ θαη εθηφο νξίσλ 

νηθηζκψλ πξν ηνπ 1923 ή θάησ ησλ 2.000 θαηνίθσλ κπνξνχλ λα ππάγνληαη, 

ζχκθσλα κε ην γεληθφ πξννξηζκφ αλάπηπμεο θαη αμηνπνίεζήο ηνπο, ζηηο 

αθφινπζεο γεληθέο θαηεγνξίεο ρξήζεσλ γεο:  

Comment [a35]: Ζ παξάγξαθνο απηή αλαθέξεηαη ζηηο επηηξεπφκελεο ρξήζεηο πνπ κπνξνχλ λα έρνπλ 

αθίλεηα ηνπ δεκνζίνπ πνπ πσινχληαη απφ ην Σακείν θαη βξίζκνληαη εθηφο ζρεδίνπ πφιεσο. 

ΑΝΑΜΔΑ Δ ΑΤΣΔ ΔΗΝΑΗ: θαη Θξεζθεπηηθνί ρψξνη, πνιηηηζηηθά θέληξα θιπ. ζα κπνξεί π.ρ. 

έλαο ακθηβφινπ πξνέιεπζεο μέλνο ηδησηηθφο ή θξαηηθφο θνξέαο λα αγνξάζεη γε ηνπ Γεκνζίνπ θαη λα 

αλεγείξεη ΥΩΡΗ ΚΑΜΗΑ ΑΛΛΖ ΑΓΔΗΑ ΑΠΟ ΣΟ ΚΡΑΣΟ έλα ζξεζθεπηηθφ ρψξν (π.ρ. Σδακί, 

βνπδηζηηθφ κνλαζηήξη θιπ θιπ) ή λα κεηαηξέςεη πξνο απηφ ηνλ ζθνπφ έλα ήδε ππάξρνλ θηίξην πνπ 

αλήθεη ζην Γεκφζην. 



1. Τοςπιζμόρ – Ανατςσή 

ηα αθίλεηα πνπ έρνπλ σο γεληθφ πξννξηζκφ ηνλ ηνπξηζκφ - αλαςπρή, 

επηηξέπνληαη: 

α) Σνπξηζηηθά θαηαιχκαηα (θχξηα θαη κε θχξηα, ζχλζεηα ηνπξηζηηθά 

θαηαιχκαηα θιπ) 

β) Βηδηθέο ηνπξηζηηθέο ππνδνκέο θαη ινηπέο ηνπξηζηηθέο εγθαηαζηάζεηο 

(ζπλεδξηαθά θέληξα, γήπεδα γθφιθ, πδξνζεξαπεπηήξηα θιπ) 

γ) Σνπξηζηηθνί ιηκέλεο - καξίλεο 

δ) Καηνηθία 

ε) Βκπνξηθά θαηαζηήκαηα, θαηαζηήκαηα παξνρήο ππεξεζηψλ 

ζη) Καδίλα 

δ) Κνηλσληθή πξφλνηα 

ε) Ώζιεηηθέο  εγθαηαζηάζεηο 

ζ) Πνιηηηζηηθέο εγθαηαζηάζεηο 

η) Θξεζθεπηηθνί ρψξνη 

ηα) Πεξίζαιςε 

ηβ) Υψξνη ζπλάζξνηζεο θνηλνχ 

ηγ) Βζηίαζε 

ηδ) Ώλαςπθηήξηα 

ηε) Κέληξα δηαζθέδαζεο, αλαςπρήο 

ηζη) ηάζκεπζε (θηίξηα – γήπεδα) 

ηδ) Βγθαηαζηάζεηο εθζεζηαθψλ ρψξσλ 

ηε) Βιηθνδξφκην 

ηζ) Κάζε άιιε ζπλαθήο ρξήζε, ε νπνία δελ κεηαβάιιεη ηνλ γεληθφ πξννξηζκφ 

ηνπ αθηλήηνπ. 

2. Επισειπημαηικά Πάπκα 

ηα αθίλεηα πνπ έρνπλ σο γεληθφ πξννξηζκφ ηα επηρεηξεκαηηθά πάξθα, 

επηηξέπνληαη: 

α) Οη ρξήζεηο πνπ νξίδνληαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ λ. 

3982/2011 (Ώ΄ 143). 

β) Γξαθεία, Σξάπεδεο, Ώζθάιεηεο, Κνηλσθειείο Οξγαληζκνί 

γ) Αηνίθεζε 

δ) Καηνηθία 

ε) Βθπαίδεπζε 

ζη) Βκπνξηθά θαηαζηήκαηα, θαηαζηήκαηα παξνρήο ππεξεζηψλ 

δ) Ώζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο 

ε) Πνιηηηζηηθέο εγθαηαζηάζεηο 

ζ) Θξεζθεπηηθνί ρψξνη 

η) Πεξίζαιςε 

ηα) Υψξνη ζπλάζξνηζεο θνηλνχ 

ηβ) Βζηίαζε 

ηγ) Ώλαςπθηήξηα 

ηδ) Κέληξα δηαζθέδαζεο, αλαςπρήο 

ηε) ηάζκεπζε (θηίξηα – γήπεδα) 

ηζη) Βγθαηαζηάζεηο εθζεζηαθψλ ρψξσλ 

ηδ) Σνπξηζηηθά θαηαιχκαηα θαη ινηπέο ηνπξηζηηθέο εγθαηαζηάζεηο θαη ππνδνκέο 

ηε) Βιηθνδξφκην 

ηζ) Κάζε άιιε ζπλαθήο ρξήζε γεο, ε νπνία δελ κεηαβάιιεη ηνλ γεληθφ 

πξννξηζκφ ηνπ αθηλήηνπ. 

3. Θεμαηικά πάπκα – Εμποπικά κένηπα – Ανατςσή: 

ηα αθίλεηα πνπ έρνπλ σο γεληθφ πξννξηζκφ ηα ζεκαηηθά πάξθα – εκπνξηθά 

θέληξα – αλαςπρή, επηηξέπνληαη: 

α) Βκπνξηθά θαηαζηήκαηα, θαηαζηήκαηα παξνρήο ππεξεζηψλ, ππεξαγνξέο, 

πνιπθαηαζηήκαηα, εκπνξηθά θέληξα 

β) Κνηλσληθή πξφλνηα 

γ) Γξαθεία, Σξάπεδεο, Ώζθάιεηεο, Κνηλσθειείο Οξγαληζκνί 

δ) Αηνίθεζε 

ε) Καηνηθία 

ζη) Βθπαίδεπζε 

δ) Ώζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο 

ε) Πνιηηηζηηθέο εγθαηαζηάζεηο 
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ζ) Θξεζθεπηηθνί ρψξνη 

η) Πεξίζαιςε 

ηα) Υψξνη ζπλάζξνηζεο θνηλνχ 

ηβ) Βζηίαζε 

ηγ) Ώλαςπθηήξηα 

ηδ) Κέληξα δηαζθέδαζεο, αλαςπρήο 

ηε) ηάζκεπζε (θηίξηα – γήπεδα) 

ηζη) Βγθαηαζηάζεηο εθζεζηαθψλ ρψξσλ 

ηδ) Σνπξηζηηθά θαηαιχκαηα θαη ινηπέο ηνπξηζηηθέο εγθαηαζηάζεηο θαη ππνδνκέο 

ηε) Βιηθνδξφκην. 

ηζ) Κάζε άιιε ζπλαθήο ρξήζε, ε νπνία δελ κεηαβάιιεη ηνλ γεληθφ πξννξηζκφ 

ηνπ αθηλήηνπ. 

4. Μεηαθοπικέρ, ηεσνικέρ, κοινυνικέρ και πεπιβαλλονηικέρ ςποδομέρ και 

λειηοςπγίερ. 

ηα αθίλεηα πνπ έρνπλ σο γεληθφ πξννξηζκφ κεηαθνξηθέο, ηερληθέο, 

θνηλσληθέο θαη πεξηβαιινληηθέο ππνδνκέο θαη ιεηηνπξγίεο, επηηξέπνληαη κία ή 

πεξηζζφηεξεο απφ ηηο αθφινπζεο ρξήζεηο: 

α) Ώεξνδξφκηα 

β) Βιηθνδξφκηα 

γ) ηδεξνδξνκηθνί ζηαζκνί 

δ) Ληκεληθέο δψλεο επηβαηηθήο, εκπνξηθήο, αιηεπηηθήο θαη ηνπξηζηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο 

ε) Ώκαμνζηάζηα, επηζθεπαζηηθέο κνλάδεο θαη ζηαζκνί δηαινγήο 

ζη) Υψξνη ζηάζκεπζεο νρεκάησλ 

δ) Κέληξα ηερληθήο εμππεξέηεζεο νρεκάησλ 

ε) Βκπνξεπκαηηθνί ζηαζκνί απηνθηλήησλ 

ζ) Μνλάδεο παξαγσγήο – δηαλνκήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, χδξεπζεο, 

ηειεπηθνηλσληψλ, δηαρείξηζεο απνβιήησλ, απνξξηκκάησλ θιπ. θαη ζπλαθείο 

εγθαηαζηάζεηο. 

5. Δημόζια ακίνηηα μικηών σπήζευν: 

ηα αθίλεηα απηά επηηξέπεηαη θαη’ εμαίξεζε, ιφγσ ηνπ κεγέζνπο, ηεο ζέζεο, 

ησλ πθηζηάκελσλ δεκνζίσλ ππνδνκψλ ή ηεο γεηηλίαζήο ηνπο κε απηέο ή ηεο 

εηδηθήο θχζεο ηνπ ρσξηθνχ πξννξηζκνχ ηνπο, ε αλάκεημε δχν ή 

πεξηζζφηεξσλ θαηεγνξηψλ ρξήζεσλ γεο απφ απηέο πνπ πξνβιέπνληαη ζηηο 

πξνεγνχκελεο πεξηπηψζεηο ηνπ παξφληνο. ηελ πεξίπησζε απηή, νη 

επηηξεπφκελεο ρξήζεηο γεο αλαπηχζζνληαη κε βάζε ηελ πνιενδνκηθή ηνπο 

ιεηηνπξγία ζε εηδηθφηεξεο δψλεο ππνδνρήο γηα ιφγνπο νξζνινγηθήο 

δηαρείξηζεο, πξνζηαζίαο θαη νξγάλσζεο ησλ αθηλήησλ. 

Γ. Γεληθνί φξνη δφκεζεο 

1. Ο αλψηαηνο επηηξεπφκελνο ζπληειεζηήο δφκεζεο γηα θάζε κία απφ ηηο γεληθέο 

θαηεγνξίεο ρξήζεσλ γεο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξάγξαθν ΐ νξίδεηαη σο 

εμήο: 

α) Σνπξηζκφο – αλαςπρή: 0,2 

β) Βπηρεηξεκαηηθά πάξθα: 0,3 

γ) Θεκαηηθά πάξθα – εκπνξηθά θέληξα – αλαςπρή: 0,4 

δ)Υξήζεηο κεηαθνξηθψλ, ηερληθψλ, θνηλσληθψλ θαη πεξηβαιινληηθψλ 

ππνδνκψλ θαη ιεηηνπξγηψλ: 0,4 

ε) Αεκφζηα αθίλεηα κηθηψλ ρξήζεσλ: 0,4 

Comment [a36]: ΤΝΣΔΛΔΣ Δ ΓΟΜΖΖ ΠΟΛΛΔ ΦΟΡΔ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΑΤΣΔ 

ΠΟΤ ΠΡΟΒΛΔΠΟΝΣΑΗ ΓΗΑ ΟΠΟΗΟΝΓΖΠΟΣΔ ΑΛΛΟ ΔΛΛΖΝΑ ΠΟΛΗΣΖ ΥΣΗΕΔΗ ΔΚΣΟ 

ΥΔΓΗΟΤ: Π.ρ γηα 4 ζηξέκκαηα εθηφο ζρεδίνπ έλαο ηδηψηεο ζήκεξα θηίδεη 200 η.κ ελψ εδψ 

πξνβιέπνληαη 800 –1600 η.κ!! 
2. Σν αλψηαην επηηξεπφκελν πνζνζηφ θάιπςεο γηα φιεο ηηο γεληθέο θαηεγνξίεο 

ρξήζεσλ γεο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξάγξαθν ΐ νξίδεηαη ζε 50%. 

3. Σν αλψηαην επηηξεπφκελν χςνο ησλ θηηξίσλ θαη εγθαηαζηάζεσλ νξίδεηαη 

θαηά ΓΟΚ, εθηφο εάλ απφ αξρηηεθηνληθή ή άιιε ηερληθή κειέηε, ηεθκεξηψλεηαη 

ε παξέθθιηζε απφ απηφ, νπφηε θαη κε ηα πξνεδξηθά δηαηάγκαηα ηνπ επφκελνπ 

άξζξνπ κπνξεί λα θαζνξίδεηαη, γηα νξηζκέλεο θαηεγνξίεο ή πεξηπηψζεηο 

θηηξίσλ θαη εγθαηαζηάζεσλ, χςνο κεγαιχηεξν απφ ην αλψηαην επηηξεπφκελν. 

4. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο κέγηζηεο εθκεηάιιεπζεο θαη ησλ ινηπψλ φξσλ θαη 

πεξηνξηζκψλ δφκεζεο, ε έθηαζε ηνπ αθηλήηνπ λνείηαη σο εληαίν ζχλνιν. 

5. Βίλαη δπλαηφ νξηζκέλεο απφ ηηο ρξήζεηο γεο πνπ επηηξέπνληαη ζχκθσλα κε 



ηελ παξάγξαθν ΐ λα απαγνξεχνληαη ή λα επηηξέπνληαη κε εηδηθνχο φξνπο θαη 

πξνυπνζέζεηο ή λα αθνξνχλ ζπγθεθξηκέλεο δψλεο ή ηκήκαηα ηνπ αθηλήηνπ ή 

θαη νξφθνπο θηηξίσλ θαη εγθαηαζηάζεσλ. 

6. Με πξνεδξηθφ δηάηαγκα πνπ εθδίδεηαη χζηεξα απφ πξφηαζε ησλ Τπνπξγψλ 

Οηθνλνκηθψλ θαη Πεξηβάιινληνο Βλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Ώιιαγήο θαη ηνπ 

αξκφδηνπ θαηά πεξίπησζε Τπνπξγνχ κπνξεί λα ηξνπνπνηείηαη ην 

πεξηερφκελν ησλ γεληθψλ θαηεγνξηψλ ρξήζεσλ γεο πνπ πξνβιέπεηαη ζην 

παξφλ άξζξν. 

7. Με θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη Πεξηβάιινληνο Βλέξγεηαο 

θαη Κιηκαηηθήο Ώιιαγήο κπνξεί λα νξίδεηαη θαη λα εμεηδηθεχεηαη ην πεξηερφκελν 

ησλ εηδηθφηεξσλ ρξήζεσλ γεο πνπ πξνβιέπνληαη παξαπάλσ αλά γεληθή 

θαηεγνξία, ην είδνο θαη ην κέγεζνο ησλ θηηξίσλ θαη εγθαηαζηάζεσλ πνπ 

κπνξνχλ λα ρσξνζεηνχληαη αλά ρξήζε, ηα φξηα θαη νη πεξηνξηζκνί ζηηο 

επηθάλεηεο ρξήζεσλ γεο θαη θάζε ζρεηηθφ ζέκα κε ηνλ πξνζδηνξηζκφ θαη ηελ 

εηδηθή πνιενδνκηθή ιεηηνπξγία ησλ ρξήζεσλ.__ 

Άξζξν 12 

Υσξηθφο πξννξηζκφο - Δπελδπηηθή ηαπηφηεηα δεκνζίσλ αθηλήησλ 

… 

5. Με ηα ίδηα πξνεδξηθά δηαηάγκαηα κπνξεί λα ηξνπνπνηνχληαη εγθεθξηκέλα 

ξπκνηνκηθά ζρέδηα θαη ζρέδηα πφιεσο θαζψο θαη πνιενδνκηθέο κειέηεο ή/θαη 

λα θαζνξίδνληαη εηδηθέο ρξήζεηο γεο θαη εηδηθνί φξνη θαη πεξηνξηζκνί δφκεζεο 

γηα ηα εληφο ζρεδίνπ πφιεσο δεκφζηα αθίλεηα, αθφκε θαη θαηά παξέθθιηζε 

απφ ηνπο ηζρχνληεο ζηελ πεξηνρή φξνπο θαη πεξηνξηζκνχο δφκεζεο θαζψο 

θαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Γεληθνχ Οηθνδνκηθνχ Καλνληζκνχ, πξνθεηκέλνπ λα 

απνδνζεί ν βέιηηζηνο πνιενδνκηθφο-επελδπηηθφο πξννξηζκφο ζην πξνο 

αμηνπνίεζε αθίλεην. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο, ε δεκνζίεπζε ηνπ ζρεηηθνχ 

εγθξηηηθνχ δηαηάγκαηνο έρεη ηηο ζπλέπεηεο έγθξηζεο ζρεδίνπ πφιεσο, θαηά ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ λ.δ. 17.7/16.8.1923.  

Comment [a37]: Με απιά Πξνεδξηθά δηαηάγκαηα, κπνξνχλ λα ηξνπνπνηνχληαη ρξήζεηο γεο , 

ξπκνηνκηθά ζρέδηα, εηδηθνί φξνη θαη πεξηνξηζκνί δφκηζεο πξνθεηκέλνπ λα εμππεξεηεζνχλ νη 

αγνξαζηέο!! Γειαδή, ελ νλφκαηη ησλ δαλεηζηψλ θακία ζεκαζία δελ έρνπλ νη πνιενδνκηθέο δηαηάμεηο 

θαη γεληθά παξακεξίδνληαη φινη νη λφκνη ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο λα βνιεπηνχλ απηνί. ΚΑΗ ΤΣΔΡΑ 

ΜΗΛΑΝΔ ΟΣΗ ΓΔΝ ΔΥΟΤΜΔ ΠΑΡΑΒΗΑΖ ΔΘΝΗΚΖ ΚΤΡΗΑΡΥΗΑ...ΘΑ ΣΑ ΓΔΗ ΑΤΣΑ ΣΟ 

ηΔ; 

… 
Άξζξν 14 

Παξαρψξεζε ρξήζεο αηγηαινχ θαη παξαιίαο 

1. Γηα ηελ αμηνπνίεζε ησλ δεκνζίσλ αθηλήησλ επηηξέπεηαη ε απεπζείαο 

παξαρψξεζε ζηνλ θχξην ηεο επέλδπζεο ή ζηνλ έιθνληα εμ απηνχ δηθαηψκαηα, 

ηεο ρξήζεο αηγηαινχ θαη παξαιίαο θαη ηνπ δηθαηψκαηνο εθηέιεζεο, ρξήζεο θαη 

εθκεηάιιεπζεο ιηκεληθψλ έξγσλ ή επέθηαζεο, ήδε πθηζηάκελσλ ζηελ 

πεξηνρή, ιηκεληθψλ εγθαηαζηάζεσλ. Δ παξαρψξεζε γίλεηαη γηα ρξνληθφ 

δηάζηεκα κέρξη πελήληα (50) ρξφληα κε θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ 

Οηθνλνκηθψλ θαη Πεξηθεξεηαθήο Ώλάπηπμεο, Ώληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο 

θαη κε θαηαβνιή αληαιιάγκαηνο πνπ πξνζδηνξίδεηαη ζηελ νηθεία ζχκβαζε 

παξαρψξεζεο. Γηα ηελ εθηέιεζε ησλ έξγσλ ζηνλ αηγηαιφ ή ζηελ παξαιία 

ηεξείηαη ε δηαδηθαζία πνπ νξίδεηαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 2971/2001 (Ώ΄ 285). 

Με απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη Πεξηθεξεηαθήο Ώλάπηπμεο, 

Ώληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο θαζνξίδνληαη ε δηαδηθαζία, ν ηξφπνο θαη ηα 

φξγαλα πξνζδηνξηζκνχ ηνπ αληαιιάγκαηνο θαη θάζε ζρεηηθφ ζέκα.  

Comment [a40]: ΞΔΠΟΤΛΗΟΤ ΝΣΑΗ ΚΑΗ ΟΗ ΑΗΓΗΑΛΟΗ!! Απηφ πνπ ηζρχεη σο δίθαην απφ ηελ επνρή 

ηνπ Ηνπζηηληαλνχ, φηη νη αθηέο είλαη απνθιεηζηηθά πξνο ρξήζε ηνπ Λανχ, ην θαηαξγνχλ ηψξα νη 

Σξντθαλνί! 

2. Ο θχξηνο ηεο επέλδπζεο ή ν έιθσλ εμ απηνχ δηθαηψκαηα, κε εμαίξεζε ηηο 

πεξηπηψζεηο εζληθήο αλάγθεο, έρεη ην δηθαίσκα ηεο απνθιεηζηηθήο θαη κε 

αληάιιαγκα ρξήζεο ηεο δψλεο αηγηαινχ θαη παξαιίαο πνπ ηνπ παξαρσξείηαη 

κε ηελ σο άλσ δηαδηθαζία γηα ηελ θαηαζθεπή ιηκεληθψλ έξγσλ, πνπ εθηειεί 

χζηεξα απφ άδεηα ησλ αξκφδησλ αξρψλ.  

Comment [a41]: Σνπο παξαδίδνπκε απνθιεηζηηθή ρξήζε ηνπ αηγηαινχ. Θα πνπιήζνπλ ΣΗ 

ΚΑΛΤΣΔΡΔ ΠΑΡΑΛΗΔ ΣΑ ΝΖΗΑ ΜΑ, ΣΖ ΥΑΛΚΗΓΗΚΖ, Δ ΟΛΖ ΣΖ ΥΩΡΑ.__ 
ηελ πεξίπησζε πνπ ηα ιηκεληθά έξγα εκπεξηέρνπλ πξφζρσζε ζαιάζζηνπ ρψξνπ, κεηά ηελ νινθιήξσζή ηνπο 



θηλείηαη ε δηαδηθαζία επαλαθαζνξηζκνχ ησλ νξηνγξακκψλ αηγηαινχ-παξαιίαο 

θαη ην γήπεδν πνπ δεκηνπξγείηαη θαηαγξάθεηαη σο δεκφζην θηήκα. Σν ελ ιφγσ 

δεκφζην θηήκα, εθφζνλ ν θχξηνο ηεο επέλδπζεο ην επηζπκεί, κπνξεί λα 

παξαρσξείηαη θαηά ρξήζε ή λα εθκηζζψλεηαη απεπζείαο ζε απηφλ. Σν 

αληάιιαγκα ρξήζεο ή ην κίζζσκα θαζνξίδνληαη απφ ηελ αξκφδηα Κηεκαηηθή 

Τπεξεζία θαη αληαπνθξίλνληαη ζηηο ηξέρνπζεο κηζζσηηθέο αμίεο ηεο πεξηνρήο. 

3. Δ κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν ρξήζε απφ ηξίηνπο ηεο παξαρσξνχκελεο πξνο ηνλ 

θχξην ηεο επέλδπζεο έθηαζεο αηγηαινχ, παξαιίαο θαη ιηκεληθψλ έξγσλ 

επηηξέπεηαη θαη’ εμαίξεζε κε θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη 

Πεξηθεξεηαθήο Ώλάπηπμεο, Ώληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο, εθφζνλ ε 

ρξήζε απηή επηβάιιεηαη γηα ιφγνπο αλάπηπμεο ηεο εζληθήο νηθνλνκίαο ή 

άιιεο δεκφζηαο σθέιεηαο θαη δελ παξεκπνδίδεηαη ε νκαιή ιεηηνπξγία ηεο 

επέλδπζεο. 

… 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Γ΄ 

ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΔ ΚΑΗ ΣΔΛΩΝΔΗΑΚΔ ΡΤΘΜΗΔΗ 

ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΟΤ ΜΔΟΠΡΟΘΔΜΟΤ ΠΛΑΗΗΟΤ 

ΓΖΜΟΗΟΝΟΜΗΚΖ ΣΡΣΖΓΗΚΖ 

… 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Δ΄ 

ΓΖΜΟΗΟΝΟΜΗΚΑ ΜΔΣΡΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΟΤ 

ΜΔΟΠΡΟΘΔΜΟΤ ΠΛΑΗΗΟΤ ΓΖΜΟΗΟΝΟΜΗΚΖ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ 

… 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Σ΄ 

ΡΤΘΜΗΔΗ ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΩΝ ΔΡΓΑΗΑ ΚΑΗ 

ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ ΚΑΗ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ 

ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΟΤ ΜΔΟΠΡΟΘΔΜΟΤ 

ΠΛΑΗΗΟΤ ΓΖΜΟΗΟΝΟΜΗΚΖ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ 2012 – 2015 

… 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Z΄ 

Λνηπέο Γηαηάμεηο 

… 

επηζηξνθή 
 

γηα ηε χκβαζε Γαλεηαθήο Γηεπθφιπλζεο 80 δηο Δπξψ 
 

ιάβακε απφ ηνλ θίιν Γηάλλε Σ. ην παξαθάησ κήλπκα. Βπραξηζηνχκε. ΔΓ 

 

«Μπείηε ζηνλ θφπν λα δείηε ηε ζπλέληεπμε ηνπ θαζ. Γ.Καζηκάηε ζηηο 6 Ματνπ 2011 γηα 

ηε χκβαζε Γαλεηαθήο Γηεπθφιπλζεο 80 δηο Δπξψ (θαη φρη γηα ην Μλεκφλην 

πλελλφεζεο)! 

 http://www.youtube.com/watch?v=fiPGY9NBHsE&feature=related)  ΜΔΡΟ 1 

 http://www.youtube.com/watch?v=sr6ahlNJvaw&feature=related     ΜΔΡΟ 2 

 http://www.youtube.com/watch?v=qqyKxyCP_oY&feature=related        ΜΔΡΟ 3 

 Σψξα πηα φινη γλσξίδνπκε..............» 
 

επηζηξνθή 

 

"Αλαηνιίηηθν παδάξη" γηα ηελ αγνξά ηξηψλ λεζηψλ απφ Σνχξθν επηρεηξεκαηία  

 

Σν απνηέιεζκα ηνπ γεληθνχ μεπνπιήκαηνο ηεο Διιάδαο, πνπ πεξηέγξαςαλ ηα πξνεγνχκελα 

δεκνζηεχκαηα,  δελ αθνξά κφλν ηνπο Γεξκαλνχο, ηνπο Ακεξηθάλνπο (πεηξέιαηα), ηνπο 

Κηλέδνπο (COSCO θιπ), ηνπο ζεΪρεδεο ηνπ Νηνπκπάη (Διιεληθφ) θαη ηνπ Καηάξ (Αζηαθφο), 

δηάθνξνπο άιινπο επξσπαίνπο, αιιά αθφκα θαη ηνχξθνπο εξγνιάβνπο. Μάζαλε δειαδή πψο 

γ…καζηε θαη πιάθσζαλ θαη νη …ηνχξθνη. ΖΓ 

 

Ο θ. Φηθξέη Ηλάλ, πξφεδξνο κηαο απφ ηηο κεγαιχηεξεο ηνπξθηθέο εηαηξείεο θαηαζθεπψλ, ηεο 

FIYAPI A.S. δήισζε ζηελ ηνπξθηθή εθεκεξίδα ZAMAN, φηη ελδηαθέξεηαη λα αγνξάζεη θαη 

http://www.youtube.com/watch?v=fiPGY9NBHsE&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=sr6ahlNJvaw&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=qqyKxyCP_oY&feature=related


είλαη ήδε ζε δηαπξαγκαηεχζεηο γηα ηξεηο ηνπιάρηζηνλ ειιεληθέο λεζίδεο νη νπνίεο 

πνπινχληαη.  

πγθεθξηκέλα, ελδηαθέξεηαη γηα ηηο λεζίδεο Λπρλάξη, Καιηζνλήζη, Μηθξή Ώκνξγφο, Καξδηφηηζζα, 

Ναπζηθά θαη ΐνπβαιψ ε έθηαζε ησλ νπνίσλ είλαη απφ 10.000 η.κ. σο 2 εθαη. η.κ. Καηά ηηο 

εθηηκήζεηο ηνπ, ην θφζηνο ηνπο θπκαίλεηαη κεηαμχ 3 εθαη. θαη 20 εθαη. επξψ. Αήισζε επίζεο φηη 

έρεη ήδε εμαζθαιίζεη θεθαιαίν 20 εθαη. επξψ θαη έρεη ηελ πξφζεζε λα επελδχζεη πεξί ηα 80 εθαη. 

επξψ.  

Ο θ. Ελάλ δελ απνθιείεη λα ππάξμνπλ «θάπνηεο αληηδξάζεηο ζηελ Βιιάδα», δήισζε, φκσο, φηη ηνλ 

«δηαβεβαηψλνπλ φηη είλαη αδχλαηνλ λα αληηδξάζνπλ αξλεηηθά νη ειιεληθέο Ώξρέο» ζηελ πξφηαζε 

ηνπ. 

«Κπθινθνξνχλ θήκεο φηη απηά ηα λεζηά δελ ζα πνπιεζνχλ πνηέ ζε Σνχξθνπο, αιιά δελ έρνπκε 

θακία επίζεκε έλδεημε πεξί ηνχηνπ», δήισζε ν θ. Ελάλ ζην ηνπξθηθφ πξαθηνξείν Ώλαηνιή. Καη 

πξφζζεζε: «Σν γξαθείν πνπ κεζνιαβεί καο ιέεη φηη δελ ππάξρεη πξφβιεκα. Εζσο, βέβαηα, ηελ 

ηειεπηαία ζηηγκή παξεκβιεζνχλ θάπνηα εκπφδηα νπφηε ζα δεκηνπξγήζσ κηα εηαηξεία ζηελ 

Βιιάδα λα αγνξάζεη απηά ηα λεζηά» γηαηί, φπσο ηφληζε, «είλαη απνθαζηζκέλνο λα ηα απνθηήζεη». 

Ο ηνχξθνο κεγαινεπηρεηξεκαηίαο δήισζε επίζεο φηη «αλ, Θεφο βνεζφο, θάλσ απηή ηε δνπιεηά ζα 

δεκηνπξγεζεί ακέζσο κηα γέθπξα κεηαμχ Σνπξθίαο θαη Βιιάδαο θαη ζα είκαζηε ζε ζέζε λα 

δερφκαζηε πειάηεο θαη ζηα ηνπξθηθά θαη ζηα ειιεληθά λεζηά. θέπηνκαη επίζεο λα βάισ κηα 

γξακκή θεξηκπφη λα εμππεξεηεί απηά ηα λεζηά». 

Ο επίδνμνο αγνξαζηήο δήισζε φηη ζθνπεχεη λα δεκηνπξγήζεη κηα αιπζίδα μελνδνρείσλ ζηα 

ειιεληθά λεζηά πνπ ζέιεη λα αγνξάζεη θαη λα ηελ πξνζζέζεη ζε έλα μελνδνρείν 5 αζηέξσλ πνπ 

θηίδεη ζε ηνπξθηθή λεζίδα 400.000 η. κ. ζηα αλνηθηά ηεο κχξλεο ηελ νπνία αγφξαζε ην 2010 αληί 

35 εθαη. δνιαξίσλ. 

Ο θ. Ελάλ δήισζε επίζεο φηη αλ θαη άιινη ηνχξθνη επηρεηξεκαηίεο αθνινπζήζνπλ ηελ ζηξαηεγηθή 

ηνπ θαη αγνξάζνπλ θακηά 50-ξηα λεζίδεο ηνπ Ώηγαίνπ ε Σνπξθία «ζα έρεη επθνιφηεξε πξφζβαζε 

ζηελ Βπξψπε». Βγψ, πξφζζεζε, «αλνίγσ ηελ πφξηα. Θα είλαη ζπνπδαίν λα θάλνπλ αλάινγεο 

επελδχζεηο θαη άιινη ηνχξθνη επηρεηξεκαηίεο». 

http://www.dailynews24.gr/index.php?option=com_k2&view=item&id=4469:oriental-bazaar-for-

the-purchase-of-three-islands-a-turkish-businessman  

 

επηζηξνθή 
 

Αθηέξσκα: ΡΑΔ θαη Αλεκνγελλήηξηεο ζηελ Ηθαξία  
 

 

ΑΠΟΦΑΖ ΡΑΔ ΤΠ’ ΑΡΗΘΜ. 875/2011  

 

Αεκνζηεχνπκε ηελ απφθαζε ηεο Ρπζκηζηηθήο Ώξρήο Βλέξγεηαο (ΡΏΒ) κε ηελ νπνία ε ΡΏΒ 

ρνξεγεί άδεηα ζε ηδησηηθή εηαηξεία γηα παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ ην βνπλφ ηεο Εθαξίαο 

ΏΘΒΡΏ. Καηά απηήο ηεο απφθαζεο έρνπλ ππνβιεζεί 2 ελζηάζεηο: Μία απφ ην Αήκν Ώγ. 

Κεξχθνπ θαη ε δεχηεξε απφ ηνλ γξάθνληα Διία Γηαλλίξε. ΔΓ 

 

Υνξήγεζε άδεηαο παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ αηνιηθφ ζηαζκφ ηζρχνο 330 ΜW ζηηο 

ζέζεηο «Βίγια- Καςάιε- Πνδήιηα- Τςψλαο-Καζκηάλνο- Πξνβαηνθεθάιαο- Ρνχθνπλαο- 

αξαληάδσλ- Δξίθε-Κνπηαιφπεηξα- Βάξθα- Παπνπινγάξη- ειιάδηα- Μεγάινθνο- ακάθη-

Κιηξάηηα- ηάζνπζα- Παπνπηζνθξχθηεο- Αλαβάζξεο- Ράληη- ηαπξί-Πνχληα- Πξ. Ζιίαο- 

Καθφ Καηαβαζίδη- Αηζέξαο φξνο» ηνπ Γήκνπ Ηθαξίαο, ηνπ Ννκνχ άκνπ, ηεο Πεξηθέξεηαο 

Βνξείνπ Αηγαίνπ, ζηελ εηαηξεία «ΗΚΑΡΟ ΑΝΔΜΟ Α.Δ.» (Γ-04375) 

 

Ζ Ρπζκηζηηθή Αξρή Δλέξγεηαο 

Έρνληαο ππφςε: 

1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 3851/2010 «Δπηηάρπλζε ηεο αλάπηπμεο ησλ Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ Δλέξγεηαο 

γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο θαη άιιεο δηαηάμεηο ζε ζέκαηα αξκνδηφηεηαο ηνπ 

Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο», ΦΒΚ Ώ΄85/4.6.2010. 

http://www.dailynews24.gr/index.php?option=com_k2&view=item&id=4469:oriental-bazaar-for-the-purchase-of-three-islands-a-turkish-businessman
http://www.dailynews24.gr/index.php?option=com_k2&view=item&id=4469:oriental-bazaar-for-the-purchase-of-three-islands-a-turkish-businessman


2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 3468/2006 «Παξαγσγή Ηιεθηξηθήο Δλέξγεηαο απφ Αλαλεψζηκεο Πεγέο 

Δλέξγεηαο θαη πκπαξαγσγή Ηιεθηξηζκνχ θαη Θεξκφηεηαο Τςειήο Απφδνζεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο», 

ΦΒΚ Ώ΄ 129/27.06.2006, φπσο ηζρχεη. 

3. Σηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 3734/2009 «Πξνψζεζε ηεο ζπκπαξαγσγήο δχν ή πεξηζζφηεξσλ ρξήζηκσλ 

κνξθψλ ελέξγεηαο, ξχζκηζε δεηεκάησλ ζρεηηθψλ κε ην Τδξνειεθηξηθφ Έξγν Μεζνρψξαο θαη άιιεο 

δηαηάμεηο» ΦΒΚ Ώ΄ 8/28.01.2009, θαη εηδηθφηεξα ηα άξζξα 27 θαη 27Ώ. 

4. Σηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 2773/1999 «Απειεπζέξσζε ηεο αγνξάο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο», ΦΒΚ Ώ΄ 

286/22.12.1999, φπσο ηζρχεη. 

5. Σηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 2941/2001 «Απινπνίεζε δηαδηθαζηψλ ίδξπζεο εηαηξεηψλ, αδεηνδφηεζεο 

Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ Δλέξγεηαο, ξχζκηζε ζεκάησλ ηεο Α.Δ. "ΔΛΛΗΝΙΚΑ ΝΑΤΠΗΓΔΙΑ" θαη άιιεο 

δηαηάμεηο», ΦΒΚ Ώ` 201/12.9.2001 θαη εηδηθφηεξα ηνπ άξζξνπ 2 φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 

6. Σηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 2244/1994 «Ρχζκηζε ζεκάησλ ειεθηξνπαξαγσγήο απφ αλαλεψζηκεο πεγέο 

ελέξγεηαο θαη απφ ζπκβαηηθά θαχζηκα θαη άιιεο δηαηάμεηο» ΦΒΚ Ώ΄168/1994, φπσο ηζρχεη. 

7. Σηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 2690/1999 «Κψδηθαο Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο», ΦΒΚ Ώ΄45, φπσο ηζρχεη. 

8. Σελ απφ 30.07.2001 απφθαζε ηεο Ρ.Ώ.Β. «Οδεγφο αμηνιφγεζεο αηηήζεσλ αδεηψλ παξαγσγήο 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ Α.Π.Δ. θαη κηθξή .Η.Θ.», φπσο ηζρχεη. 

9. Σηο δηαηάμεηο θαη ηα Παξαξηήκαηα ηεο ππ’ αξηζκ. πξση. !6/Φ1/νηθ.5707/13.3.2007 απφθαζεο 

ηνπ Τπνπξγνχ Ώλάπηπμεο «Καλνληζκφο αδεηψλ παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο κε ρξήζε ΑΠΔ 

θαη κέζσ .Η.Θ.Τ.Α. », ΦΒΚ ΐ΄ 448/3.4.2007. 

10. Σελ ΚΤΏ 49828/12.11.2008 «Έγθξηζε εηδηθνχ ρσξνηαμηθνχ ζρεδηαζκνχ θαη αεηθφξνπ 

αλάπηπμεο γηα ηηο αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο θαη ηεο ζηξαηεγηθήο κειέηεο πεξηβαιινληηθψλ 

επηπηψζεσλ απηνχ», ΦΒΚ ΐ΄2464/3.12.2008, φπσο ηζρχεη. 

11. Σελ ππ’ αξηζκ. Ώ.Τ./Φ1/νηθ. 19598 απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Πεξηβάιινληνο Βλέξγεηα θαη 

Κιηκαηηθήο Ώιιαγήο «Απφθαζε γηα ηελ επηδησθφκελε αλαινγία εγθαηεζηεκέλεο ηζρχνο θαη ηελ 

θαηαλνκή ηεο ζην ρξφλν κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ ηερλνινγηψλ Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ Δλέξγεηαο», ΦΒΚ 

ΐ΄ 1630/11.10.2010. 

12. Σελ ππ’ αξηζκ. 1179/2010 απφθαζε ηεο ΡΏΒ «Δθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λ. 3851/2010 ζε 

ζέκαηα πνπ άπηνληαη ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο Ρ.Α.Δ.». 

13. Σελ ππ’ αξηζκ. 1179ΐ/2010 απφθαζε ηεο ΡΏΒ «Μέζνδνο θαη δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ησλ 

θξηηεξίσλ δ΄ θαη ζ΄ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ λ. 3468/2006, φπσο ηζρχεη κεηά ηελ ηξνπνπνίεζή 

ηνπ απφ ηνλ λ. 3851/2010», ΦΒΚ 1271 ΐ´/6.8.2010. 

14. Σελ ππ’αξηζκ. 1258/2010 απφθαζε ηεο ΡΏΒ «Δπί ηεο αμηνιφγεζεο ηεο δπλαηφηεηαο πινπνίεζεο 

έξγσλ ΑΠΔ ζε ζπκκφξθσζε κε ην εηδηθφ πιαίζην ρσξνηαμηθνχ ζρεδηαζκνχ θαη αεηθφξνπ αλάπηπμεο 

γηα ηηο Α.Π.Δ. θαη εηδηθφηεξα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ γηα ηηο πεξηνρέο απνθιεηζκνχ ρσξνζέηεζεο 

εγθαηαζηάζεσλ Α.Π.Δ.». 

15. Σελ ππ’ αξηζκ. ΏΤ/Φ1/νηθ.14586/19.07.2010 εγθχθιην ηνπ Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο, 

Βλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Ώιιαγήο, κε ζέκα «Οδεγίεο Δθαξκνγήο δηαηάμεσλ ηνπ λ. 3851/2010». 

16. Σελ ππ’ αξηζκ. 55/2010 απφθαζε ηεο ΡΏΒ «Υνξήγεζε εμνπζηνδφηεζεο γηα ηε δηελέξγεηα 

πξάμεσλ ζηνΜέινο ηεο ΡΑΔ 0. Ραρηψηε», ΦΒΚ ΐ΄ 892/22.06.2010. 

17. Σελ ππ' αξηζκ. 3/09.02.2011 Πξάμε ηνπ Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ (ΦΒΚ Τ.Ο.!.! 

28/11.02.2011) γηα ην δηνξηζκφ ηνπ θ. Α. Ραρηψηε σο Ώληηπξνέδξνπ Ώ' ηεο ΡΏΒ. 

18. Σηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 3852/07.06.2010 «Νέα Ώξρηηεθηνληθή ηεο απηνδηνίθεζεο θαη ηεο 

απνθεληξσκέλεο δηνίθεζεο – Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο». 

19. Σελ ππ’ αξηζκ. πξση. ΡΏΒ Γ-04375/12.04.2010 αίηεζε ηεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία 

«ΕΚΏΡΟ ΏΝΒΜΟ Ώ.Β.», γηα ρνξήγεζε άδεηαο παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ αηνιηθφ 

ζηαζκφ ηζρχνο 330 MW ζηηο ζέζεηο «ΐίγια- Καςάιε- Πνδήιηα- Τςψλαο- Καζκηάλνο- 

Πξνβαηνθεθάιαο-Ρνχθνπλαο- αξαληάδσλ- Βξίθε- Κνπηαιφπεηξα- ΐάξθα- Παπνπινγάξη- 

ειιάδηα- Μεγάινθνο-ακάθη- Κιηξάηηα- ηάζνπζα- Παπνπηζνθξχθηεο- Ώλαβάζξεο- Ράληη- 

ηαπξί- Πνχληα- Πξ. Διίαο- Καθφ Καηαβαζίδη- Ώηζέξαο φξνο» ησλ Αήκσλ Ραρψλ, Βπδήινπ θαη 

Ώγ. Κεξχθνπ, ηνπ Ννκνχ άκνπ, ηεο Πεξηθέξεηαο ΐνξείνπ Ώηγαίνπ θαζψο θαη ηα έγγξαθα θαη 

δηεπθξηληζηηθά ζηνηρεία πνπ ππνβιήζεθαλ. 

20. Σν γεγνλφο φηη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 3852/07.06.2010 «Νέα Ώξρηηεθηνληθή ηεο 

απηνδηνίθεζεο θαη ηεο απνθεληξσκέλεο δηνίθεζεο – Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο», νη πξψελ Αήκνη 

Βπδήινπ, Ραρψλ θαη Ώγ. Κεξχθνπ απνηεινχλ δεκνηηθέο ελφηεηεο ηνπ λένπ Αήκνπ Εθαξίαο. 



21. Σν γεγνλφο φηη ε ελ ιφγσ αίηεζε, πεξηιακβάλεη πξφηαζε αλεμάξηεηεο δηαζχλδεζεο ζην 

χζηεκα ηεο Δπεηξσηηθήο ρψξαο. 

22. Σν ππ’ αξηζκ. πξση. ΡΏΒ Ε-115562/15.06.2010 έγγξαθν κε ην νπνίν θνηλνπνηήζεθε ζηε ΡΏΒ 

ε «Μειέηε δηαζπλδέζεσλ ησλ λεζηψλ ηνπ Ώηγαίνπ ζην Δπεηξσηηθφ χζηεκα - Φάζε Ώ’ – Γεληθφο 

ρεδηαζκφο» απφ ηε ΑΒΜΔΒ Ώ.Β. 

23. Σε δεκνζίεπζε ηεο αλσηέξσ αίηεζεο ζηηο εθεκεξίδεο «ΐΡΏΑΤΝΔ» θαη 

«ΥΡΔΜΏΣΕΣΔΡΕΟ». 

24. Tν γεγνλφο φηη θαηά ηεο αλσηέξσ αίηεζεο δελ ππνβιήζεθαλ αληηξξήζεηο. 

Καηά ηελ αμηνιφγεζε ηεο σο άλσ αίηεζεο ζηε ζπλεδξίαζε ηεο Οινκέιεηαο ηελ 15ε Ενπιίνπ 2011, 

ζχκθσλα κε ην ζχλνιν ησλ εγγξάθσλ θαη ζηνηρείσλ ηνπ θαθέινπ απηήο, κε ηα θξηηήξηα ηεο παξ.1 

ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ λ.3468/2006 φπσο ηζρχεη, ηνλ Καλνληζκφ Ώδεηψλ Παξαγσγήο Διεθηξηθήο 

Βλέξγεηαο, ηηο απνθάζεηο 1179/2010,1179ΐ/2010 θαη 1258/2010 ηεο ΡΏΒ θαη ηνλ Οδεγφ 

Ώμηνιφγεζεο Ώηηήζεσλ, θξίζεθε φηη ε ελ ιφγσ αίηεζε πιεξνί ηα θξηηήξηα ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 

3 ηνπ σο άλσ λφκνπ, φπσο ηζρχεη. 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ  

ΣΖ ΥΟΡΖΓΖΖ ΑΓΔΗΑ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ 

1. Γηθαηνχρνο ηεο άδεηαο 

Αηθαηνχρνο ηεο άδεηαο είλαη ε εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «ΕΚΏΡΟ ΏΝΒΜΟ ΏΝΧΝΤΜΔ 

ΒΣΏΕΡΒΕΏ ΏΝΏΝΒΧΕΜΧΝ ΠΔΓΧΝ ΒΝΒΡΓΒΕΏ», κε δηαθξηηηθφ ηίηιν «ΕΚΏΡΟ ΏΝΒΜΟ 

Ώ.Β.» φπσο απηή λφκηκα εθπξνζσπείηαη, θαη κε κεηνρηθή ζχλζεζε: 

ΜΟΐΏΛ ΓΒΝΕΚΔ ΒΜΠΟΡΕΚΔ ΐΕΟΜΔΥΏΝΕΚΔΜΒΣΏΛΛΒΤΣΕΚΔ Ώ.Β.  100% 

2. Πξφζσπν θπζηθφ ή λνκηθφ πνπ εμαζθαιίδεη ηε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ έξγνπ 

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ λ. 3468/2006, φπσο 

ηζρχεη 

α) Δ εηαηξεία «ΕΚΏΡΟ ΏΝΒΜΟ Ώ.Β.» κέζσ ηξαπεδηθήο ρξεκαηνδφηεζεο ή θαη 

επηρνξήγεζεο 

β) Δ κεηξηθή εηαηξεία ΜΟΐΏΛ Ώ.Β. κέζσ ρξήζεο ηδίσλ θεθαιαίσλ 

3. Αληηθείκελν ηεο Άδεηαο 

Δ παξνχζα άδεηα ρνξεγείηαη γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ αιολικό ζηαθμό, 

εγθαηεζηεκέλεο ηζρχνο 330 ΜW θαη κέγηζηεο ηζρχνο παξαγσγήο 330 MW ν νπνίνο απνηειείηαη 

απφ 110 αλεκνγελλήηξηεο ηζρχνο 3 MW έθαζηε θαη κε δηάκεηξν ξφηνξα 90 κέηξα. Ο ζηαζκφο ζα 

εγθαηαζηαζεί  ζηηο ζέζεηο «ΐίγια- Καςάιε- Πνδήιηα- Τςψλαο- Καζκηάλνο- Πξνβαηνθεθάιαο- 

Ρνχθνπλαο-αξαληάδσλ- Βξίθε- Κνπηαιφπεηξα- ΐάξθα- Παπνπινγάξη- ειιάδηα- Μεγάινθνο- 

ακάθη- Κιηξάηηα-ηάζνπζα- Παπνπηζνθξχθηεο- Ώλαβάζξεο- Ράληη- ηαπξί- Πνχληα- Πξ. 

Διίαο- Καθφ Καηαβαζίδη-Ώηζέξαο φξνο» ηνπ Αήκνπ Εθαξίαο, ηνπ Ννκνχ άκνπ, ηεο Πεξηθέξεηαο 

ΐνξείνπ Ώηγαίνπ, φπσο απνηππψλεηαη ζην ζρέδην ρσξίο γεσγξαθηθφ ππφβαζξν (κνξθήο 

ζθαξηθήκαηνο) πνπ θαηαηέζεθε ζηε ΡΏΒ γηα ηελ σο άλσ αίηεζε ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα 

ζην Μέξνο 2 παξ. 8 ηνπ Παξαξηήκαηνο 1 ηνπ Καλνληζκνχ Ώδεηψλ Παξαγσγήο. 

Δ παξνχζα άδεηα παξαγσγήο αθνξά αηνιηθφ ζηαζκφ ν νπνίνο πξνβιέπεη αλεμάξηεηε δηαζχλδεζε 

ζην χζηεκα ηεο επεηξσηηθήο ρψξαο γηα ηελ πινπνίεζε ηεο νπνίαο, επζχλε έρεη ν θνξέαο 

πινπνίεζεο ηεο, δει. ε εηαηξεία «ΕΚΏΡΟ ΏΝΒΜΟ Ώ.Β.». 

Γεληθνί ξνη Άδεηαο Παξαγσγήο Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο 

1. Οξηζκνί 

Οη ιέμεηο, νη φξνη θαη νη εθθξάζεηο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ παξνχζα Άδεηα έρνπλ ην 

πεξηερφκελν πνπ θαζνξίδεηαη ζην Ν. 3468/2006, φπσο ηζρχεη. 

2. Τπνρξέσζε ηήξεζεο λνκνζεηηθνχ θαη θαλνληζηηθνχ πιαηζίνπ 

Ο θάηνρνο ηεο Άδεηαο νθείιεη λα ηεξεί ην Νφκν, ηνλ Καλνληζκφ Ώδεηψλ, ηνλ Κψδηθα Αηαρείξηζεο 

ηνπ πζηήκαηνο θαη πλαιιαγψλ Διεθηξηθήο Βλέξγεηαο θαη θάζε άιιε εθδηδφκελε θαη’ 

εμνπζηνδφηεζε ηνπ λφκνπ θαλνληζηηθή πξάμε πνπ δηέπεη ηε δξαζηεξηφηεηα παξαγσγήο 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. 

3. Παξνρή ηνηρείσλ - Γηεμαγσγή ειέγρσλ 

Ο θάηνρνο ηεο Άδεηαο νθείιεη λα παξέρεη ζηε ΡΏΒ ηα έγγξαθα ή ηα ζηνηρεία πνπ ηνπ δεηά, εληφο 

εχινγνπ ρξφλνπ κεηά απφ γξαπηή εηδνπνίεζε πνπ απεπζχλεηαη ζε απηφλ, θαζψο θαη λα ηελ 

δηεπθνιχλεη θαηά ηε δηεμαγσγή ειέγρσλ. 



4. Σήξεζε ινγαξηαζκψλ 

Ο θάηνρνο ηεο Άδεηαο νθείιεη λα ηεξεί ηηο ππνρξεψζεηο, πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 30 ηνπ Ν. 

2773/1999 φπσο ηζρχεη, ζρεηηθά κε ηελ ηήξεζε ινγαξηαζκψλ θαη λα ηεξεί ζηελ έδξα ηνπ 

αληίγξαθα ησλ ινγαξηαζκψλ ζηε δηάζεζε ηνπ θνηλνχ, εθηφο εάλ νη ινγαξηαζκνί απηνί 

δεκνζηεχνληαη ππνρξεσηηθά. 

5. πκβάζεηο κε ην Γηαρεηξηζηή ηνπ πζηήκαηνο 

Ο θάηνρνο ηεο Άδεηαο νθείιεη λα ζπλάπηεη κε ην Αηαρεηξηζηή ηνπ πζηήκαηνο (Αηαρεηξηζηή ηνπ 

Βιιεληθνχ πζηήκαηνο Μεηαθνξάο Διεθηξηθήο Βλέξγεηαο Ώ.Β.) ή ην Αηαρεηξηζηή ηνπ Αηθηχνπ ηηο 

ζπκβάζεηο πνπ απαηηνχληαη γηα ηε ζχλδεζή ηνπ, ηε ρξήζε ηνπ πζηήκαηνο θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ 

ζηαζκνχ ηνπ ζην πιαίζην ηνπ πζηήκαηνο ή ηνπ Αηθηχνπ θαη λα ηεξεί ηνπο φξνπο ησλ ζπκβάζεσλ 

απηψλ. 

6. Τπνρξέσζε ζεβαζκνχ θαλφλσλ Αζθάιεηαο θαη Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο 

Ο θάηνρνο ηεο Άδεηαο νθείιεη θαηά ηελ άζθεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ, γηα ηηο νπνίεο έρεη 

ρνξεγεζεί ε άδεηα απηή λα ηεξεί: 

i) ηνπο Καλφλεο Ώζθαιείαο πνπ εθδίδνληαη εθάζηνηε ζχκθσλα κε ην άξζξν 31 ηνπ Ν. 

2773/1999, φπσο ηζρχεη. 

ii) ηνπο πεξηβαιινληηθνχο φξνπο, νη νπνίνη ηζρχνπλ θαηά ην ρξφλν ρνξήγεζεο ή ηζρχνο ηεο άδεηαο 

απηήο. 

7. Δπηβνιή Πξφζζεησλ Τπνρξεψζεσλ 

Ο θάηνρνο ηεο Άδεηαο νθείιεη λα ηεξεί ηηο απνθάζεηο ηνπ αξκφδηνπ Τπνπξγνχ, πνπ εθδίδνληαη 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 28 παξ. 3 ηνπ Ν. 2773/1999, φπσο ηζρχεη, κε ηηο νπνίεο επηβάιινληαη 

πξφζζεηεο ππνρξεψζεηο θαη λα ιακβάλεη ηα κέηξα πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εθαξκνγή ησλ 

απνθάζεσλ απηψλ. 

8. Σέιε 

Ο θάηνρνο ηεο άδεηαο νθείιεη λα θαηαβάιεη φια ηα ηέιε πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ ηζρχνπζα 

λνκνζεζία. 

9. Γηάξθεηα ηζρχνο Άδεηαο 

Δ Άδεηα απηή ηζρχεη γηα ρξνληθφ δηάζηεκα 25 εηψλ. Δ δηάξθεηα ηζρχνο ηεο κπνξεί λα αλαλεσζεί 

κέρξη ίζν ρξφλν, ζχκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ Ώδεηψλ. 

10. Τπνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ ηελ Άδεηα 

Ο θάηνρνο ηεο Άδεηαο ππνρξενχηαη λα ελεκεξψλεη ηε Ρ.Ώ.Β. γηα ηελ πξφνδν ησλ έξγσλ. 

Μεηά ηε ιήςε ηεο Άδεηαο θαη κέρξη ηελ έθδνζε ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο ν θάηνρνο ηεο Άδεηαο 

ππνρξενχηαη: 

α) Να ελεκεξψλεη ηε Ρ.Ώ.Β. γηα ηελ πξφνδν πινπνίεζεο ησλ έξγσλ, κε ηελ ππνβνιή ζρεηηθήο 

έθζεζεο αλά εμάκελν. Δ έθζεζε ππνβάιιεηαη ζχκθσλα κε ην Παξάξηεκα 4 θαη πεξηιακβάλεη, 

πεξηγξαθή ησλ εξγαζηψλ πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί, ηνλ πξνγξακκαηηζκφ εξγαζηψλ θαη 

ελεξγεηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ, θαζψο θαη θάζε άιιν ζηνηρείν θαη 

πιεξνθνξία ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ έξγνπ. Ώπφ ηελ έθζεζε ηνπ πξψηνπ 

εμακήλνπ πξέπεη λα πξνθχπηεη φηη ν θάηνρνο ηεο Άδεηαο έρεη πξνβεί ζε φιεο ηηο αλαγθαίεο 

ελέξγεηεο γηα ηε ιήςε ηεο άδεηαο εγθαηάζηαζεο. Βπίζεο ε ίδηα έθζεζε ζα πεξηιακβάλεη αληίγξαθα 

ησλ δεκνζηεχζεσλ πεξηιήςεσο ηεο άδεηαο παξαγσγήο εθηφο εάλ ηα ζηνηρεία απηά είραλ 

γλσζηνπνηεζεί λσξίηεξα ζηε Ρ.Ώ.Β. 

β) Να ελεκεξψλεη ηε Ρ.Ώ.Β. γηα θάζε έγθξηζε ή άδεηα ή αξλεηηθή γλσκνδφηεζε πνπ ιακβάλεη ζην 

πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο πεξηβαιινληηθήο αδεηνδφηεζεο θαη λα θνηλνπνηεί, ρσξίο ππαίηηα 

θαζπζηέξεζε ζηε Ρ.Ώ.Β., αληίγξαθα ησλ ζρεηηθψλ απνθάζεσλ θαη εγγξάθσλ. 

Μεηά ηε ιήςε ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο ν θάηνρνο ηεο Άδεηαο νθείιεη εληφο ηνπ πξψηνπ δηκήλνπ 

θάζε εκεξνινγηαθνχ έηνπο λα ελεκεξψλεη ηελ αξκφδηα ππεξεζία ηνπ Τπνπξγείνπ θαη ηε Ρ.Ώ.Β. 

ζρεηηθά κε ηα αθφινπζα ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ην πξνεγνχκελν έηνο: 

α) Σελ εηήζηα παξαγσγή ελέξγεηαο θαη ηε Μέγηζηε Εζρχ Παξαγσγήο ηνπ ηαζκνχ πνπ 

θαηαγξάθεθε θαηά ην δηάζηεκα απηφ. 

β) Σν εηήζην πνζνζηφ κε δηαζεζηκφηεηαο ηνπ ηαζκνχ θαη ηνπο ιφγνπο ζηνπο νπνίνπο νθείιεηαη. 

γ) Σπρφλ πξνβιήκαηα ιεηηνπξγίαο ηνπ ηαζκνχ πνπ νθείινληαη ζην χζηεκα ή ην Αίθηπν. 

11. Αλάθιεζε Άδεηαο 



Βθηφο απφ ηνπο ιφγνπο αλάθιεζεο πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 3 παξ. 4 ηνπ Νφκνπ θαη ην άξζξν 

18 παξ. 9 ηνπ Καλνληζκνχ Ώδεηψλ, ε Άδεηα κπνξεί λα αλαθαιείηαη ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία πνπ 

πξνβιέπεηαη ζηνλ Καλνληζκφ Ώδεηψλ θαη ζηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο: 

α) Μεηά απφ έγγξαθε αίηεζε ηνπ θαηφρνπ ηεο Άδεηαο. 

β) Λφγσ παχζεο, γηα νπνηνδήπνηε ιφγν, ηεο άζθεζεο ηεο δξαζηεξηφηεηαο γηα ηελ νπνία έρεη 

ρνξεγεζεί ε Άδεηα θαη 

γ) Μεηά απφ δηαπίζησζε αδπλακίαο πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ. 

12. Τπνρξέσζε Γεκνζίεπζεο ηεο Άδεηαο 

Ο θάηνρνο ηεο παξνχζαο Άδεηαο νθείιεη λα δεκνζηεχζεη ακειιεηί πεξίιεςή ηεο άδεηαο ζε κηα (1) 

εκεξήζηα εθεκεξίδα παλειιαδηθήο θπθινθνξίαο. 

Δηδηθνί ξνη Άδεηαο Παξαγσγήο Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο 

1. Δ παξνχζα άδεηα παξαγσγήο αθνξά αηνιηθφ ζηαζκφ ν νπνίνο πξνβιέπεη αλεμάξηεηε 

δηαζχλδεζε πςειήο ηάζεο ζην χζηεκα ηεο επεηξσηηθήο ρψξαο, φπσο απηφ πθίζηαηαη θαηά ηε 

ρνξήγεζε ηεο άδεηαο. 

2. Γηα ηελ πινπνίεζε ηεο δηαζχλδεζεο απηήο, επζχλε έρεη ν θνξέαο πινπνίεζήο ηεο, δειαδή ε 

εηαηξεία «ΕΚΏΡΟ ΏΝΒΜΟ Ώ.Β.». 

3. ε πεξίπησζε δηαπίζησζεο αδπλακίαο πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ ηεο αλεμάξηεηεο δηαζχλδεζεο, ε 

άδεηα παξαγσγήο αλαθαιείηαη. 

4. Δ δηαζχλδεζε ησλ αηνιηθψλ ζηαζκψλ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζε ΚΤΣ (π.ρ. ΚΤΣ Παιιήλεο ή 

ΚΤΣ Λαπξίνπ), κε θαηάιιειν ζρεδηαζκφ, φπσο απηφο επαθξηβψο ζα πξνζδηνξηζζεί θαηά ηε 

ρνξήγεζε ηεο Πξνζθνξάο χλδεζεο απφ ηνλ Αηαρεηξηζηή ηνπ πζηήκαηνο, κε ηξφπν ψζηε λα είλαη 

ζπκβαηφο κε ηνλ ζηξαηεγηθφ ζρεδηαζκφ δηαζχλδεζεο ησλ λεζηψλ, πνπ έρεη εθπνλεζεί (ζχκθσλα 

κε ην ππ’ αξηζκ. 22 αλσηέξσ ζρεηηθφ) θαη ζα εληαρζεί ζηε ΜΏΜ, ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο 

πξνβιέςεηο ηνπ λ. 3851/2010. 

ε πεξίπησζε κειινληηθήο δηαζχλδεζεο ηεο λήζνπ Εθαξίαο απφ ηνλ Κχξην ηνπ πζηήκαηνο, ν 

ηξφπνο δηαζχλδεζεο ηνπ αλσηέξσ έξγνπ δελ ζα πξέπεη λα κεηψλεη ηελ ηθαλφηεηα κεηαθνξάο ηεο 

δηαζχλδεζεο  πνπ ζα έρεη πινπνηεζεί απφ ηνλ Κχξην ηνπ πζηήκαηνο. 

5. Ο θνξέαο πινπνίεζεο ηεο δηαζχλδεζεο, δει. ε εηαηξεία «ΕΚΏΡΟ ΏΝΒΜΟ Ώ.Β.» κεξηκλά 

γηα ηελ αδεηνδφηεζε θαη θαηαζθεπή ησλ έξγσλ δηαζχλδεζεο θαη βαξχλεηαη εμ’ νινθιήξνπ κε ηηο 

δαπάλεο γηα ηελ θαηαζθεπή πιήξνπο δηαζχλδεζεο ησλ ζηαζκψλ κέρξη ηα φξηα ηνπ πζηήκαηνο, 

φπσο απηά πθίζηαληαη θαηά ηε ρνξήγεζε ησλ αδεηψλ. ε πεξίπησζε κειινληηθήο δηαζχλδεζεο ηνπ 

λεζηνχ απφ ηνλ Κχξην ηνπ πζηήκαηνο θαη ελδερφκελε ρξήζε ηκεκάησλ ηεο γηα ηελ εμππεξέηεζε 

ησλ αηνιηθψλ ζηαζκψλ ηνπ ελ ιφγσ έξγνπ, ν θνξέαο δελ απαιιάζζεηαη απφ ην βάξνο ησλ ελ ιφγσ 

δαπαλψλ. 

6. Ο Αηαρεηξηζηήο ηνπ πζηήκαηνο, θαηά ηε ρνξήγεζε ηεο πξνζθνξάο ζχλδεζεο ζηνπο ζηαζκνχο 

απηνχο, θαηά ηα αλσηέξσ, ζα πξέπεη λα ιάβεη κέξηκλα ψζηε: 

6.1 Μεηά ηελ θαηαζθεπή ηεο δηαζχλδεζεο ησλ αηνιηθψλ ζηαζκψλ θαη ηε ζέζε ηεο ζε ιεηηνπξγία, 

ην ειεθηξηθφ ζχζηεκα ηνπ εθάζηνηε λεζηνχ, κέζσ ηνπ νπνίνπ ειεθηξνδνηνχληαη νη θαηαλαισηέο 

ηνπ, λα κπνξεί λα εμππεξεηεζεί απφ ηε δηαζχλδεζε απηή κε ηαπηφρξνλε παχζε ηεο ιεηηνπξγίαο 

(π.ρ. ζέζε ζε ςπρξή εθεδξεία) φισλ ή κέξνπο ησλ ηνπηθψλ πεηξειατθψλ ζηαζκψλ. Γηα ηνλ ζθνπφ 

απηφ, ν θνξέαο πινπνίεζεο ηεο δηαζχλδεζεο, έρεη ηελ ππνρξέσζε λα πξνβιέςεη, ζηα έξγα ηεο 

δηαζχλδεζεο, θαη ηα αλαγθαία έξγα ππνδνρήο ηεο ζχλδεζεο ηνπ ηνπηθνχ δηθηχνπ ηνπ λεζηνχ. 

6.2 Με ηνλ ζρεδηαζκφ ηεο δηαζχλδεζεο λα δηαζθαιίδεηαη, κε ην ειάρηζην δπλαηφ θφζηνο, ε 

αμηφπηζηε ειεθηξνδφηεζε ηνπ λεζηνχ ζε πεξίπησζε βιάβεο ζηνηρείνπ ηεο δηαζχλδεζεο απηήο, 

ήηνη, κε θαηάιιεινπο ρεηξηζκνχο, λα θαζίζηαηαη δπλαηή ε πιήξεο απνθαηάζηαζε ηεο 

ειεθηξνδφηεζεο ηνπ λεζηνχ ζε ζρεηηθά κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα (θαηά κέγηζην ιίγσλ σξψλ). 

Δ απφθαζε απηή αλαξηάηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ΡΏΒ.  

Καηά ηεο απφθαζεο απηήο ρσξεί πξνζθπγή γηα έιεγρν λνκηκφηεηαο, ελψπηνλ ηνπ Τπνπξγνχ 

Πεξηβάιινληνο, Βλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Ώιιαγήο εληφο δεθαπέληε (15) εκεξψλ απφ ηελ 

αλάξηεζή ηεο απφ φπνηνλ έρεη έλλνκν ζπκθέξνλ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 

3 ηνπ λ. 3468/2006 φπσο ηζρχεη. 

Αζήλα, 15 Ηνπιίνπ 2011 

Γηα ηε ΡΑΔ, 

Γεκήηξεο Ραρηψηεο 



Αληηπξφεδξνο ΡΑΔ 
 

επηζηξνθή 

 

Πξνζθπγή γηα έιεγρν λνκηκφηεηαο ηεο Απφθαζεο ΡΑΔ ΤΠ’ ΑΡΗΘΜ. 875/2011  

 

Ζιίαο Γηαλλίξεο ηνπ Κσλ/λνπ 

Δπίθνπξνο Καζεγεηήο, Σκήκα Αξρηηεθηφλσλ, Πνιπηερλείν Κξήηεο 

Πεξηθεξεηαθφο χκβνπινο Βνξείνπ Αηγαίνπ 

Γεκφηεο Ηθαξίαο 

 

Γηεχζπλζε θαηνηθίαο: Γεξηγλχ 39, ΣΚ 104-34, Αζήλα 

Γηεχζπλζε δηακνλήο: Γηαιφο Καξαβνζηάκνπ, Καξαβφζηακν, Ηθαξία, ΣΚ  

ΑΓΣ: ΑΗ 506758/12-3-2010 ΑΣ Κπςέιεο 

Ηθαξία, 2-8-2011 

Πξνζθπγή 

 

ελψπηνλ ηνπ Τπνπξγνχ Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο  

γηα έιεγρν λνκηκφηεηαο, γηα ηελ ΑΠΟΦΑΖ ΡΑΔ ΤΠ’ ΑΡΗΘΜ. 875/2011,  

«Υνξήγεζε άδεηαο παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ αηνιηθφ ζηαζκφ ηζρχνο 330 ΜW 

ζηηο ζέζεηο «Βίγια- Καςάιε- Πνδήιηα- Τςψλαο-Καζκηάλνο- Πξνβαηνθεθάιαο- Ρνχθνπλαο- 

αξαληάδσλ- Δξίθε-Κνπηαιφπεηξα- Βάξθα- Παπνπινγάξη- ειιάδηα- Μεγάινθνο- ακάθη-

Κιηξάηηα- ηάζνπζα- Παπνπηζνθξχθηεο- Αλαβάζξεο- Ράληη- ηαπξί-Πνχληα- Πξ. Ζιίαο- 

Καθφ Καηαβαζίδη- Αηζέξαο φξνο» ηνπ Γήκνπ Ηθαξίαο, ηνπ Ννκνχ άκνπ, ηεο Πεξηθέξεηαο 

Βνξείνπ Αηγαίνπ, ζηελ εηαηξεία «ΗΚΑΡΟ ΑΝΔΜΟ Α.Δ.» (Γ-04375)» 

 

Αμηφηηκε θ. Τπνπξγέ Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο 

 

Πξνζθεχγσ ζε εζάο γηα λα ηεζεί σο άθπξε ε απφ 15 Ηνπιίνπ 2011 ΑΠΟΦΑΖ ΡΑΔ ΤΠ’ 

ΑΡΗΘΜ. 875/2011κε ζέκα «Υνξήγεζε άδεηαο παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ αηνιηθφ 

ζηαζκφ ηζρχνο 330 ΜW ζηηο ζέζεηο «Βίγια- Καςάιε- Πνδήιηα- Τςψλαο-Καζκηάλνο- 

Πξνβαηνθεθάιαο- Ρνχθνπλαο- αξαληάδσλ- Δξίθε-Κνπηαιφπεηξα- Βάξθα- Παπνπινγάξη- 

ειιάδηα- Μεγάινθνο- ακάθη-Κιηξάηηα- ηάζνπζα- Παπνπηζνθξχθηεο- Αλαβάζξεο- 

Ράληη- ηαπξί-Πνχληα- Πξ. Ζιίαο- Καθφ Καηαβαζίδη- Αηζέξαο φξνο» ηνπ Γήκνπ Ηθαξίαο, 

ηνπ Ννκνχ άκνπ, ηεο Πεξηθέξεηαο Βνξείνπ Αηγαίνπ, ζηελ εηαηξεία «ΗΚΑΡΟ ΑΝΔΜΟ 

Α.Δ.» (Γ-04375)»,  

πνπ ππνγξάθεηαη απφ ηνλ θ. Γεκήηξε Ραρηψηε, Αληηπξφεδξν ΡΑΔ. 

 

Ζ ελ ιφγσ απφθαζε αλαξηήζεθε ζηηο 20-7-2011 ζηελ ηζηνζειίδα 

http://et.diavgeia.gov.gr/f/rae/ada/4Α01ΓΞ-ΕΦΕ .  

 

Ζ πξνζθπγή κνπ είλαη εκπξφζεζκε γηαηί θαηαηίζεηαη εληφο δεθαπέληε (15) εκεξψλ απφ ηελ 

αλάξηεζή ηεο (20-7-2011), ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ λ. 

3468/2006 φπσο ηζρχεη.  

 

Έρσ έλλνκν ζπκθέξνλ, δηφηη: 

 

1. Δίκαη δεκφηεο Ηθαξίαο  

2. Δίκαη εθιεγκέλνο πεξηθεξεηαθφο ζχκβνπινο ζηελ Πεξηθέξεηα Βνξείνπ Αηγαίνπ  

3. Γηαηεξψ αθίλεηε πεξηνπζία ζηελ Ηθαξία. 

 

 

Εεηψ έιεγρν λνκηκφηεηαο γηα ηνπο παξαθάησ ιφγνπο: 

 

http://et.diavgeia.gov.gr/f/rae/ada/4ΑΣ01ΔΞ-ΖΦΖ


1. Ζ αξρηθή αίηεζε ππ’ αξηζκ. πξση. ΡΑΔ Γ-04375/12.04.2010 έρεη ππνβιεζεί ζηηο 12-4-

2010 γηα 330MW γηα ην Γήκν Αγίνπ Κεξχθνπ, γηα ηελ επηθξάηεηα ηνπ Γήκνπ Αγίνπ 

Κεξχθνπ, θαη φρη γηα ην ζχλνιν θαη ησλ ηξηψλ δήκσλ ηεο Ηθαξίαο, φπσο ςεπδψο 

αλαθέξεηαη ζην 19 ζρεηηθφ. Ζ κεηαγελέζηεξε ηεο αξρηθήο αίηεζεο ππ’ αξηζκ. πξση. ΡΑΔ 

Γ-04375/12.04.2010 ζεζκνζέηεζε ηνπ Γήκνπ Ηθαξίαο κε ην λ. 3852/07.06.2010 «Νέα 

Αξρηηεθηνληθή ηεο απηνδηνίθεζεο θαη ηεο απνθεληξσκέλεο δηνίθεζεο – Πξφγξακκα 

Καιιηθξάηεο» (12-4-2011) δελ δηθαηνινγεί ηελ αιιαγή ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο αίηεζεο 

απφ ηελ ίδηα ηε ΡΑΔ, θαζψο ζα έπξεπε λα θαηαηεζνχλ λέα ζπκπιεξσκαηηθά ζηνηρεία 

θαη κειέηεο πνπ λα πεξηιακβάλνληαη ζηα «έρνληαο ππφςε» θαη λα ηεθκεξηψλνπλ εθ 

κέξνπο ηεο εηαηξείαο ηελ κείδνλα αιιαγή ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο αίηεζεο, θαη ελ 

πξνθεηκέλσ ηελ αιιαγή ηνπ Γήκνπ αλαθνξάο απφ απηφλ ηνπ Αγίνπ Κεξχθνπ ζε απηφλ 

ηνπ ζπλφινπ ηεο Ηθαξίαο. Σέηνηα ζηνηρεία δελ αλαθέξνληαη ζηα «έρνληαο ππφςε». Απιά 

ππάξρεη ζην 19 ζρεηηθφ ε θξάζε «θαζψο θαη ηα έγγξαθα θαη δηεπθξηληζηηθά ζηνηρεία 

πνπ ππνβιήζεθαλ». Δπνκέλσο, ε αλαθνξά ηεο ΡΑΔ ζην 19 ζρεηηθφ πνπ αθνξά ηελ 

αίηεζε ζπληζηά ηξνπνπνίεζε απφ ηε ΡΑΔ ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο αξρηθήο αίηεζεο. 

2. Απφ ηα πξναλαθεξφκελα ζπλάγεηαη φηη ε φπνηα κειέηε θαη ν φπνηνο ζρεδηαζκφο έγηλε 

απφ ηελ εηαηξεία αθνξά αλεκνγελλήηξηεο γηα ηνλ ηέσο δήκν Αγίνπ Κεξχθνπ. Άιισζηε, 

γηα απηφ κφλν ην Γήκν ηεο Ηθαξίαο, ην Γήκν Αγίνπ Κεξχθνπ θαη γηα θαλέλα άιιν απφ 

ηνπο ππφινηπνπο Γήκνπο ηνπ λεζηνχ, είρε γίλεη απφ ηε ΡΑΔ ΔΛΔΓΥΟ ΣΟΤ 

ΚΡΗΣΖΡΗΟΤ ΣΖ ΜΔΓΗΣΖ ΔΠΗΣΡΔΠΟΜΔΝΖ ΠΤΚΝΟΣΖΣΑ ΑΗΟΛΗΚΩΝ 

ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ Δ ΔΠΗΠΔΓΟ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΟΤ ΟΣΑ, φπσο επίζεκα 

αλαγξάθεηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ΡΑΔ 

http://www.rae.gr/site/file/system/docs/misc/aiolika_ikanotita_ana_ota. Γελ πξνθχπηεη 

φηη ππάξρεη έιεγρνο ηνπ θξηηεξίνπ ηεο κέγηζηεο επηηξεπφκελεο ππθλφηεηαο γηα ηνπο 

ηέσο δήκνπο Δπδήινπ θαη Ραρψλ απφ ηε ΡΑΔ. Παξ’ φια απηά ε ΡΑΔ εγθξίλεη 

αλεκνγελλήηξηεο θαη ζε απηνχο ηνπο Γήκνπο. Καηά ηε ΡΑΔ ν έιεγρνο ηνπ θξηηεξίνπ ηεο 

κέγηζηεο επηηξεπφκελεο ππθλφηεηαο αλαθέξεη σο ΜΔΓΗΣΟ ΔΠΗΣΡΔΠΟΜΔΝΟ ΑΡ. 

ΣΤΠΗΚΩΝ Α/Γ γηα ην Γήκν Αγίνπ Κεξχθνπ ηηο 39,71 αλεκνγελλήηξηεο, αξηζκφ πνπ δελ 

ζρεηίδεηαη νχηε θαηά δηάλνηα κε ηηο 110 Α/Γ πνπ εγθξίζεθαλ κε ηελ  ΑΠΟΦΑΖ ΡΑΔ 

ΤΠ’ ΑΡΗΘΜ. 875/2011.  Μάιηζηα, ζην ζρεηηθφ ράξηε πνπ ππάξρεη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο 

ΡΑΔ http://www.rae.gr/geo/ αλαπαξηζηψληαη 28 Α/Γ ζηελ πεξηνρή ηνπ ηέσο Γήκνπ 

Αγίνπ Κεξχθνπ, πνπ είλαη πνιχ ιηγφηεξεο  ηνπ κέγηζηνπ επηηξεπφκελνπ αξηζκνχ ηππηθψλ 

Α/Γ, δειαδή ησλ 39,71 Α/Γ.  Μεηά ηε ζεζκνζέηεζε ηνπ   λ. 3852/07.06.2010 «Νέα 

Αξρηηεθηνληθή ηεο απηνδηνίθεζεο θαη ηεο απνθεληξσκέλεο δηνίθεζεο – Πξφγξακκα 

Καιιηθξάηεο» ν λένο Γήκνο Ηθαξίαο πνπ δεκηνπξγήζεθε δελ έρεη κειεηεζεί απφ ηε ΡΑΔ 

γηα ηνλ ΔΛΔΓΥΟ ΣΟΤ ΚΡΗΣΖΡΗΟΤ ΣΖ ΜΔΓΗΣΖ ΔΠΗΣΡΔΠΟΜΔΝΖ 

ΠΤΚΝΟΣΖΣΑ ΑΗΟΛΗΚΩΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ Δ ΔΠΗΠΔΓΟ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΟΤ 

ΟΣΑ.  Δπνκέλσο ε απφθαζε ηεο ΡΑΔ  πνπ αθνξά ρνξήγεζε άδεηαο παξαγσγήο 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο γηα ην ζχλνιν ηνπ Γήκνπ Ηθαξίαο δελ ζηεξίδεηαη ζηνλ έιεγρν 

απηνχ ηνπ θξηηεξίνπ γηα ην ζχλνιν ηνπ Γήκνπ Ηθαξίαο, φπσο ζα φθεηιε, νχηε αλαθέξεη 

θάπνην ζρεηηθφ έγγξαθν πνπ λα έρεη δεκνζηνπνηεζεί θαη λα αλαθέξεη θάπνηα 

κεηαγελέζηεξε κειέηε ηεο ΡΑΔ γηα ην ζχλνιν ηεο Ηθαξίαο.  

3. Δπεηδή δελ ππάξρεη ζηα «έρνληαο ππφςε» ηεο ΑΠΟΦΑΖ ΡΑΔ ΤΠ’ ΑΡΗΘΜ. 875/2011 

θάπνηα ζπκπιεξσκαηηθή αίηεζε εθ κέξνπο ηεο ελδηαθεξνκέλεο εηαηξείαο γηα ηηο 

κείδνλεο αιιαγέο πνπ έρνπλ επέιζεη ζηελ αξρηθή αίηεζε, ε  επίθιεζε ηνπ Καιιηθξάηε 

πνπ θάλεη ε αλσηέξσ απφθαζε ηεο ΡΑΔ κε ην ππ’ αξηζ. 18 ζρεηηθφ, γίλεηαη κελ γηα λα 

θαιπθζεί ε δηνηθεηηθή αιιαγή πνπ επήιζε κεηά ην λ. 3852/07.06.2010 «Νέα 

Αξρηηεθηνληθή ηεο απηνδηνίθεζεο θαη ηεο απνθεληξσκέλεο δηνίθεζεο – Πξφγξακκα 

Καιιηθξάηεο», αιιά είλαη ππνθξηηηθή επεηδή δελ κπνξεί λα δηθαηνινγήζεη ηε δηαζπνξά 

ησλ αλεκνγελλεηξηψλ ζε άιινπο δήκνπο εθηφο ηνπ δήκνπ Αγίνπ Κεξχθνπ. Δπνκέλσο, 

είλαη αηεθκεξίσηε ε ΑΠΟΦΑΖ ΡΑΔ ΤΠ’ ΑΡΗΘΜ. 875/2011 ζε απηφ ην ζεκείν θαη 

ζπλάγεηαη πιεκκειήο εμέηαζε ησλ δεδνκέλσλ απφ ηε ΡΑΔ θαη ππεξβάιισλ δήινο 

πξνθεηκέλνπ λα επλνήζεη ηελ ελ ιφγσ εηαηξεία, αθνχ άιιν ήηαλ ην πεξηερφκελν ηεο 

αξρηθήο αίηεζεο θαη άιιν πεξηερφκελν ελέθξηλε ε ΡΑΔ. 

http://www.rae.gr/site/file/system/docs/misc/aiolika_ikanotita_ana_ota
http://www.rae.gr/geo/


4. ην 11 ζρεηηθφ αλαθέξεηαη ε ππ’ αξηζκ. Α.Τ./Φ1/νηθ. 19598 απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ 

Πεξηβάιινληνο Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο «Απόθαζη για ηην επιδιυκόμενη 

αναλογία εγκαηεζηημένηρ ιζσύορ και ηην καηανομή ηηρ ζηο σπόνο μεηαξύ ηυν διαθόπυν 

ηεσνολογιών Ανανεώζιμυν Πηγών Ενέπγειαρ», ΦΔΚ Β΄ 1630/11.10.2010. Ωζηφζν, 

ακθηζβεηείηαη θαηά πφζν ε ελ ιφγσ απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ ΠΔΚΑ ειήθζε ππ’ φςε θαη 

εμεηδηθεχηεθε ζηελ πεξίπησζε ηεο Ηθαξίαο πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζεί ν 

κνλνπξνζαλαηνιηζκφο ζηηο Α/Γ αληί κηαο νξζνινγηθφηεξεο αλαινγίαο εγθαηεζηεκέλεο 

ηζρχνο κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ ηερλνινγηψλ ΑΠΔ. πγθεθξηκέλα, δελ ειήθζεζαλ ππφςε νη 

δηάθνξεο άιιεο αηηήζεηο πνπ έρνπλ ππνβιεζεί γηα ΑΠΔ ζηελ Ηθαξία, φπσο π. ρ. γηα 

θσηνβνιηατθά,  νχηε ην πινπνηνχκελν έξγν απφ ηε «ΓΔΖ αλαλεψζηκεο ΑΔ» ζηελ 

πεξηνρή ησλ Ραρψλ, έλα ζχλζεην έξγν παξαγσγήο πδξνειεθηξηθήο ελέξγεηαο πνπ 

ζπκπεξηιακβάλεη θαη Α/Γ. 

5. Ζ ΡΑΔ κε ηελ ΑΠΟΦΑΖ ΡΑΔ ΤΠ’ ΑΡΗΘΜ. 875/2011 πξνσζεί αλεμάξηεηε 

δηαζχλδεζε πςειήο ηάζεο ηεο Ηθαξίαο ζην χζηεκα ηεο επεηξσηηθήο ρψξαο (βιέπε 

Δηδηθνί ξνη Άδεηαο Παξαγσγήο Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο) ρσξίο λα έρεη εμεηαζηεί αλ 

απηή ε δηαζχλδεζε είλαη ζπκβαηή κε ηνλ ζηξαηεγηθφ ζρεδηαζκφ δηαζχλδεζεο ησλ 

λεζηψλ, πνπ έρεη εθπνλεζεί κε ηε «Μειέηε δηαζπλδέζεσλ ησλ λεζηψλ ηνπ Αηγαίνπ ζην 

Ζπεηξσηηθφ χζηεκα - Φάζε Α’ – Γεληθφο ρεδηαζκφο» απφ ηε ΓΔΜΖΔ Α.Δ.». Δίλαη 

ραξαθηεξηζηηθφ φηη ε αλσηέξσ Μειέηε ηεο ΓΔΜΖΔ Α.Δ. δελ αλαθέξεηαη ζηα έρνληαο 

ππφςε ηεο ΑΠΟΦΑΖ ΡΑΔ ΤΠ’ ΑΡΗΘΜ. 875/2011 γεγνλφο πνπ ππνδειψλεη φηη ε 

ΡΑΔ δελ έιαβε ππφςε ηεο απηή ηε κειέηε. ην ππ’ αξηζκ. 22 ζρεηηθφ έγγξαθν πνπ 

αλαθέξεηαη ζηα «έρνληαο ππφςε» ζηελ ΑΠΟΦΑΖ ΡΑΔ ΤΠ’ ΑΡΗΘΜ. 875/2011 απηφ 

πνπ ιακβάλεηαη ππφςε είλαη έλα έγγξαθν ηεο ίδηαο ηεο ΡΑΔ, ην ππ’ αξηζκ. πξση. ΡΑΔ Η-

115562/15.06.2010 έγγξαθν κε ην νπνίν θνηλνπνηήζεθε ζηε ΡΑΔ ε ελ ιφγσ κειέηε. 

Δπνκέλσο ε επίθιεζε πνπ αλαθέξεηαη φηη «ζα εληαρζεί ζηε ΜΑΜ, ζχκθσλα κε ηηο 

ζρεηηθέο πξνβιέςεηο ηνπ λ. 3851/2010» δελ δηαζθαιίδεηαη απφ ηελ ΑΠΟΦΑΖ ΡΑΔ ΤΠ’ 

ΑΡΗΘΜ. 875/2011. 

6. Ζ ΑΠΟΦΑΖ ΡΑΔ ΤΠ’ ΑΡΗΘΜ. 875/2011 αλαθέξεη ζηελ 6.1 παξάγξαθν ηνπ εδαθίνπ 

«Δηδηθνί ξνη Άδεηαο Παξαγσγήο Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο» φηη «Μεηά ηελ θαηαζθεπή 

ηεο δηαζχλδεζεο ησλ αηνιηθψλ ζηαζκψλ θαη ηε ζέζε ηεο ζε ιεηηνπξγία, ην ειεθηξηθφ 

ζχζηεκα ηνπ εθάζηνηε λεζηνχ…». Γελ ππάξρνπλ φκσο πεξηζζφηεξα λεζηά αιιά έλα 

κφλν, ε Ηθαξία, θάηη πνπ πξνθαλψο πξνδίδεη ιάζνο ή πξνρεηξφηεηα ζηελ ελ ιφγσ 

απφθαζε ηεο ΡΑΔ. Δπνκέλσο, γηα ηε ρνξήγεζε απηήο ηεο άδεηαο κε ηελ ΑΠΟΦΑΖ 

ΡΑΔ ΤΠ’ ΑΡΗΘΜ. 875/2011 δελ έρεη πξνεγεζεί ιεπηνκεξήο εμέηαζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ 

δεδνκέλσλ ηεο Ηθαξίαο θαη κφλν, ψζηε λα ζπληαρζεί  ε ελφηεηα ηεο ΑΠΟΦΑΖ ΡΑΔ 

ΤΠ’ ΑΡΗΘΜ. 875/2011  κε ηίηιν Δηδηθνί ξνη Άδεηαο Παξαγσγήο Ζιεθηξηθήο 

Δλέξγεηαο. Γηα ηνλ ίδην ιφγν δελ ππάξρεη πιεξφηεηα ζηα «έρνληαο ππφςε» αθνχ δελ 

πεξηιακβάλεηαη θάπνην έγγξαθν ή κειέηε πνπ λα είλαη ζρεηηθφ εηδηθά κε ηελ Ηθαξία, 

ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη φηη ζα κπνξεί λα εμππεξεηεζεί απφ ηε δηαζχλδεζε απηή ε Ηθαξία. 

7. Ζ ΑΠΟΦΑΖ ΡΑΔ ΤΠ’ ΑΡΗΘΜ. 875/2011 αλαθέξεη ζηελ 6.2 παξάγξαθν ηνπ εδαθίνπ 

«Δηδηθνί ξνη Άδεηαο Παξαγσγήο Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο»: «Με ηνλ ζρεδηαζκφ ηεο 

δηαζχλδεζεο λα δηαζθαιίδεηαη, κε ην ειάρηζην δπλαηφ θφζηνο, ε αμηφπηζηε 

ειεθηξνδφηεζε ηνπ λεζηνχ ζε πεξίπησζε βιάβεο ζηνηρείνπ ηεο δηαζχλδεζεο απηήο, 

ήηνη, κε θαηάιιεινπο ρεηξηζκνχο, λα θαζίζηαηαη δπλαηή ε πιήξεο απνθαηάζηαζε ηεο 

ειεθηξνδφηεζεο ηνπ λεζηνχ ζε ζρεηηθά κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα (θαηά κέγηζην ιίγσλ 

σξψλ).». Απφ απηή ηελ παξάγξαθν απνδεηθλχεηαη φηη ε ΡΑΔ αγλνεί φηη ζηελ Ηθαξία έρεη 

δξνκνινγεζεί έλα θαηλνηφκν πβξηδηθφ έξγν, ην αλαζηξέςηκν έξγν ησλ Ραρψλ απφ ηε 

ΓΔΖ Αλαλεψζηκεο,  πνπ ζα παξέρεη ελεξγεηαθή απηνλνκία ζηελ Ηθαξία. Γηα ηνλ ίδην ιφγν 

δελ ππάξρεη πιεξφηεηα ζηα «έρνληαο ππφςε» αθνχ δελ πεξηιακβάλεηαη θάπνην έγγξαθν 

ή κειέηε πνπ λα είλαη ζρεηηθφ εηδηθά κε απηφ ην ελεξγεηαθφ έξγν ησλ Ραρψλ.  

8. Δπηπιένλ, κε απηή ηελ παξάγξαθν (6.2) ηεο ελ ιφγσ απφθαζεο ΡΑΔ ΤΠ’ ΑΡΗΘΜ. 

875/2011 ε ΡΑΔ δελ θάλεη ζαθέο φηη «ε αμηφπηζηε ειεθηξνδφηεζε ηνπ λεζηνχ ζε 

πεξίπησζε βιάβεο ζηνηρείνπ ηεο δηαζχλδεζεο απηήο» ζα γίλεηαη απνθιεηζηηθά απφ ηε 

δηαζχλδεζε απηή κέζσ ηνπ θαηάιιεινπ ζρεδηαζκνχ ηεο. Ζ αζάθεηα απηή κπνξεί λα 



εθιεθζεί απφ ηελ εηαηξεία φηη απνθηά ην δηθαίσκα λα δεκηνπξγήζεη ζηελ Ηθαξία θαη λα 

ζέζεη ζε ιεηηνπξγία έλα δηθφ ηεο πεηξειατθφ ή άιιν ελεξγεηαθφ ζηαζκφ, επηπιένλ ηνπ 

ππάξρνληνο, κε ηελ επίθιεζε ηεο ηήξεζεο ησλ φξσλ ηεο άδεηαο. Δίλαη πξνθαλέο φηη ε 

δπλαηφηεηα πνπ παξέρεη ε ΡΑΔ ζηελ Δηαηξεία γηα ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ λένπ 

πεηξειατθνχ ή άιινπ ελεξγεηαθνχ ζηαζκνχ ηεο εηαηξείαο γηα δηαζθάιηζε ηεο 

ελεξγεηαθήο απηνλνκίαο ηεο Ηθαξίαο αθπξψλεη φιν ηνλ ελεξγεηαθφ ζρεδηαζκφ ηεο 

Ηθαξίαο πνπ έρεη δξνκνινγεζεί κέρξη ζήκεξα. Δίλαη αλεπίηξεπην ε ΡΑΔ λα αγλνεί ή λα 

θαηαζηξαηεγεί ηνλ ππάξρνληα ελεξγεηαθφ ζρεδηαζκφ ηεο Ηθαξίαο πνπ ήδε πινπνηείηαη 

θαη λα κε ηνλ ιακβάλεη ππφςε ηεο εθδίδνληαο ηελ ΑΠΟΦΑΖ ΡΑΔ ΤΠ’ ΑΡΗΘΜ. 

875/2011. 

9. Ο κέρξη ζήκεξα εγθεθξηκέλνο ελεξγεηαθφο ζρεδηαζκφο ηεο Ηθαξίαο, πεξηιακβάλεη 

απνθάζεηο πνπ έρνπλ δεκνζηνπνηεζεί θαη πνπ πξνβιέπνπλ ηελ ηνπηθή δηαζχλδεζε ηεο 

Ηθαξίαο κε ηα γχξσ λεζηά θαη φρη δηαζχλδεζε κε ηελ επεηξσηηθή ρψξα. Ζ ΡΑΔ δελ 

αλαθέξεη θαζφινπ απηφ ηνλ πεξηθεξεηαθφ ζρεδηαζκφ θαη δελ ηνλ ιακβάλεη ππφςε ηεο κε 

απνηέιεζκα λα θηλδπλεχεη λα θαηαζηξαηεγεζεί ε ιεηηνπξγηθφηεηα θαη 

απνηειεζκαηηθφηεηα αιιά θαη φιεο νη κειέηεο θαη δξάζεηο πνπ έρνπλ γίλεη κέρξη ζήκεξα 

γηα ηελ πινπνίεζε απηνχ ηνπ πεξηθεξεηαθνχ δηαζπλδεδεκέλνπ δηθηχνπ. Σν ειάρηζην πνπ 

ζα έπξεπε λα έρεη γίλεη είλαη ε ίδηα ε ΡΑΔ λα θάλεη ηεθκεξησκέλε αλαθνξά ζε απηή ηελ 

αλαηξνπή ηνπ ζρεδηαζκνχ ησλ πξνγξακκαηηζκέλσλ δηαζπλδέζεσλ θαη λα ηεθκεξηψλεη 

ηε ζπλέξγεηα ηεο Απφθαζήο ηεο   ΤΠ’ ΑΡΗΘΜ. 875/2011 κε ηνλ ζπλνιηθφ ζρεδηαζκφ ησλ 

δηαζπλδέζεσλ. Δπνκέλσο, ζπλάγεηαη φηη ε Ρπζκηζηηθή Αξρή Δλέξγεηαο δελ επηηειεί ηνλ 

Ρπζκηζηηθφ ξφιν γηα ηνλ νπνίν έρεη δεκηνπξγεζεί. 

10. Δληχπσζε πξνθαιεί ζηελ ΑΠΟΦΑΖ ΡΑΔ ΤΠ’ ΑΡΗΘΜ. 875/2011 ε απνπζία 

πξφβιεςεο γηα επηβνιή θπξψζεσλ, ξεηξψλ, ππνρξεψζεσλ ή πεξηνξηζκψλ πνπ λα 

θηάλνπλ κέρξη ηελ αλάθιεζε ηεο άδεηαο ζε πεξίπησζε πνπ ε εηαηξεία δελ εθπιεξψλεη 

ηηο ππνρξεψζεηο πνπ ηεο επηβάιινληαη απφ απηή ηελ ΑΠΟΦΑΖ ΡΑΔ ΤΠ’ ΑΡΗΘΜ. 

875/2011.  Έηζη, νη ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ ηελ Άδεηα (εδάθην 10) δελ 

πεξηιακβάλνπλ κέηξα αζθαιηζηηθψλ δηθιείδσλ πνπ λα δηαζθαιίδνπλ ην δεκφζην 

ζπκθέξνλ. 

11. Ζ ΡΑΔ γηα λα ρνξεγήζεη απηή ηελ άδεηα δελ είρε θάπνηαο κνξθήο κειέηε απφ ηελ 

εηαηξεία θαη θαλέλα άιιν ζρέδην γηα ηε ρσξνζέηεζε ησλ αλεκνγελλεηξηψλ εθηφο απφ έλα 

«ζρέδην ρσξίο γεσγξαθηθφ ππφβαζξν (κνξθήο ζθαξηθήκαηνο)», φπσο πξνθχπηεη απφ ην 

εδάθην 3 «Αληηθείκελν ηεο Άδεηαο». Πξνμελεί επνκέλσο εληχπσζε πψο έγηλε ε 

αμηνιφγεζε ηεο σο  αίηεζεο ζηε ζπλεδξίαζε ηεο Οινκέιεηαο ηελ 15ε Ηνπιίνπ 2011 αθνχ 

ην ζχλνιν ησλ εγγξάθσλ θαη ζηνηρείσλ ηνπ θαθέινπ απηήο ήηαλ ειιηπέο, κε 

ζθαξηθήκαηα αληί γηα επηζηεκνληθά απνδεθηέο κεζφδνπο αλαπαξάζηαζεο ηνπ 

γεσγξαθηθνχ ρψξνπ, ρσξίο ιεπηνκέξεηεο ηνπ αλαγιχθνπ, ρσξίο αλάιπζε ησλ 

ππαξρνπζψλ ελεξγεηαθψλ θαη άιισλ ππνδνκψλ θαη ησλ έξγσλ πνπ απαηηνχληαη. 

Δπηπιένλ, ρσξίο λα έρνπλ κειεηεζεί φιεο νη δηαζηάζεηο ηεο δηαζχλδεζεο κε ηελ 

επεηξσηηθή ρψξα, ρσξίο λα έρεη ππνινγηζηεί ν ππάξρσλ πεξηθεξεηαθφο ζρεδηαζκφο 

δηαζχλδεζεο ηεο Ηθαξίαο θαη άιιεο ζπληζηψζεο, ψζηε λα δηακνξθσζεί κηα πιήξεο θαη 

αληηθεηκεληθή εηθφλα ηεο αηηνχκελεο επέλδπζεο θαη ππάξρνπλ επαξθή θξηηήξηα 

αμηνιφγεζεο ηεο ελ ιφγσ αίηεζεο.  Δπνκέλσο απνηειεί απζαίξεηε άπνςε πνπ 

αλαθέξεηαη απφ ηε ΡΑΔ φηη «θξίζεθε φηη ε ελ ιφγσ αίηεζε πιεξνί ηα θξηηήξηα…». 

12. Πέξαλ φκσο ησλ θξηηεξίσλ ηεο ίδηαο ηεο αίηεζεο ε ΡΑΔ φθεηιε λα ζπλεθηηκήζεη θαη 

άιια ζηνηρεία απφ ππεξεζίεο θαη θνξείο, πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζεη πιήξε εηθφλα ησλ 

παξαγφλησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αίηεζε γηα λα θξίλεη ηελ αίηεζε νξζά αιιά θαη λα 

πεξηγξάςεη αθξηβέζηεξα ηνπο φξνπο ηεο άδεηαο. Πφζσ κάιινλ  επεηδή πξφθεηηαη γηα 

έξγν κε ηεξάζηηεο επηπηψζεηο ηφζν ζηελ Ηθαξία φζν θαη ζην ζαιάζζην πεξηβάιινλ απφ 

ηελ πςειήο ηάζεο θαη κεγάινπ κήθνπο δηαζχλδεζε ηεο Ηθαξίαο κε ηελ επεηξσηηθή 

ρψξα, αιιά θαη απφ ηηο επηδξάζεηο πνπ ζα έρνπλ θαη φια ηα ζπλνδεπηηθά έξγα. Πψο, γηα 

παξάδεηγκα ζρεηίδεηαη ε θαισδηαθή ζχλδεζε ηεο Ηθαξίαο κε ηηο άιιεο θαισδηαθέο 

ζπλδέζεηο ησλ γχξσ λεζηψλ. Δίλαη ζε γλψζε ηεο ίδηαο ηεο ΡΑΔ φηη άιινη ηδησηηθνί 

ελεξγεηαθνί φκηινη έρνπλ ήδε θάλεη πξνηάζεηο γηα πφληηζε θαισδίσλ, ηηο νπνίεο 



ζπλδένπλ κε ηελ θαηαζθεπή κεγάισλ αηνιηθψλ πάξθσλ ζε γεηηνληθά λεζηά φπσο Λέζβν, 

άκν, Υίν, φπσο θαη φηη ζήκεξα ππάξρεη ζρεδηαζκφο γηα ππνβξχρηα δηαζχλδεζε ηνπ Τ/ 

χξνπ κε ην ΚΤΣ Λαπξίνπ, θαηαζθεπή λέσλ ππνζηαζκψλ (Τ/) 150/20kV ζε χξν, 

Μχθνλν, Πάξν θαη Νάμν, ππνβξχρηεο δηαζπλδέζεηο 150kV ησλ  Τ/  χξνο-Μχθνλνο 

36km,  χξνο-Πάξνο κήθνπο 50km,  Πάξνο-Νάμνο κήθνπο 16km,  Νάμνο-Μχθνλνο 

κήθνπο 40km,  χξνο - Άλδξνο κήθνπο 32km. Οπδεκία ηέηνηα ζπλεθηίκεζε δελ 

πξνθχπηεη απφ ηελ ΑΠΟΦΑΖ ΡΑΔ ΤΠ’ ΑΡΗΘΜ. 875/2011. 

 

Απφ ηνπο παξαπάλσ εθηεζέληεο ιφγνπο θαίλεηαη φηη γηα ηελ έθδνζε ηεο παξαπάλσ 

ΑΠΟΦΑΖ ΡΑΔ ΤΠ’ ΑΡΗΘΜ. 875/2011 δελ ειήθζεζαλ ππφςε ηα νξηδφκελα ζηελ 

παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ λ. 3468/2006 ζηνηρεία θαη δεηψ λα εμαθαληζηεί άιισο 

αλαθιεζεί ε ΑΠΟΦΑΖ ΡΑΔ ΤΠ’ ΑΡΗΘΜ. 875/2011.  

 

Ζιίαο Γηαλλίξεο 

Δπίθνπξνο Καζεγεηήο, Σκήκα Αξρηηεθηφλσλ, Πνιπηερλείν Κξήηεο 

Πεξηθεξεηαθφο χκβνπινο Βνξείνπ Αηγαίνπ 

Γεκφηεο Ηθαξίαο 

 

επηζηξνθή 
 

Δλεκεξσηηθφ θείκελν: Αλεκνγελλήηξηεο θαη Ηθαξία  

ηνπ Διία Γηαλλίξε 

 

Σν ελεκεξσηηθφ θείκελν πνπ αθνινπζεί απνηέιεζε ηε βάζε γηα ηελ ελεκέξσζε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζε 

ζπγθεληξψζεηο ηνλ Ώχγνπζην ζηελ Εθαξία, ζε Άγην Κήξπθν, Ράρεο, Βχδειν θαη Καξαβφζηακν. ην ηέινο 

δηαηππψλνληαη ελαιιαθηηθέο πξνηάζεηο γηα ην ελεξγεηαθφ κέιινλ ηεο Εθαξίαο. Σν θείκελν απηφ είλαη δηαζέζηκν θαη ζε 

PDF γηα φζνπο αλαγλψζηεο ζέινπλ λα ην αλαπαξάγνπλ θαη λα ην δηαλείκνπλ σο ελεκεξσηηθφ θπιιάδην. Σν αξρείν 

PDF βξίζθεηαη εδψ. ΔΓ 

  

Ανεμογεννιτριεσ και Ικαρία 

Πώσ μια ευλογία μετατρζπεται ςε εφιάλτθ 

Ηλίασ Γιαννίρθσ, Επικ. Κακθγθτισ Πολυτεχνείου Κριτθσ,  

Περιφερειακόσ φμβουλοσ τθσ παράταξθσ τθσ Περιφζρειασ Βορείου Αιγαίου  «Οικολογικόσ Άνεμοσ ςτο 

Βόρειο Αιγαίο» 

αρχικό κείμενο 28-7-2011. υμπλθρϊςεισ 18-9-2011 

Ειςαγωγι 
Εγκρίκθκε άδεια  τθσ Ρυκμιςτικισ Αρχισ Ενζργειασ ςτθν εταιρεία ΙΚΑΡΟ ΑΝΕΜΟ Α.Ε, (ςυμφερόντων 
του ομίλου Μυτιλθναίου) για τθν εγκατάςταςθ ςε 28 τετραγωνικά χιλιόμετρα ςτον Ακζρα 110 
ανεμογεννθτριϊν μαμοφκ, θ κακεμία 3 MW.  
Σο φψοσ κα φτάνει τα 150 μζτρα και το άνοιγμα των φτερϊν 90 μζτρα, όπωσ αναφζρει θ άδεια 
(877/11/15-7-2011). 
Θ άδεια προβλζπεται να ζχει ιςχφ για 25 χρόνια με επιπλζον πρόβλεψθ ανανζωςισ τθσ για άλλο τόςο 
χρόνο (ςυνολικά για 50 χρόνια). 
 

1. Λζνε ότι με τζτοιεσ επενδφςεισ ανεμογεννθτριών μποροφμε να κλείςουμε ζνα λιγνιτωρυχείο.  
Όμωσ, ο ίδιοσ ιδιϊτθσ ενδιαφζρεται να αποκτιςει και λιγνιτωρυχείο. Θ είδθςθ είναι αποκαλυπτικι:  
«καταρτίςκθκε πίνακασ φκίνουςασ βακμολογικισ κατάταξθσ όλων των ςυμμετεχόντων, τα πρακτικά τθσ 
οποίασ επικφρωςε με υπουργικι απόφαςθ ο υπουργόσ Περιβάλλοντοσ, Ενζργειασ και Κλιματικισ 
Αλλαγισ. Οι πζντε πρϊτοι ςυμμετζχοντεσ, ςφμφωνα με τα αποτελζςματα τθσ αξιολόγθςθσ των 
υποψιφιων εταιρειϊν, με τα οποία ικανοποιοφν τα απαραίτθτα κριτιρια αξιολόγθςθσ, είναι οι 
ακόλουκοι: 1) ΣΕΡΝΑ Α.Ε., 2) ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε., 3) ΟΜΙΛΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΜΤΣΙΛΗΝΑΙΟ - ΜΕΣΚΑ, 4) 
ΑΚΣΩΡ ΑΣΕ και 5) ΑΚΜΗ ΑΣΕ ΣΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ. Tο κοίταςμα τθσ Bεφθσ υπολογίηεται ςε 90 εκατ. τόνουσ και 
εκτιμάται ότι μπορεί να ςτθρίξει τθ λειτουργία μιασ λιγνιτικισ μονάδασ ιςχφοσ 300 MW.» 
Πθγι: http://news.kathimerini.gr/4Dcgi/4Dcgi/_w_articles_civ_12_02/08/2011_451198  



ΤΜΠΕΡΑΜΑ: Ο ιδιώτθσ ενδιαφζρεται και για νζο λιγνιτωρυχείο για μονάδα 300 MW ςτθ Βεφθ 
Φλώρινασ και για ανεμογεννιτριεσ 330 MW ςτθν Ικαρία 
 

2. Η είδθςθ για τθν αρχικι αίτθςθ για αδειοδότθςθ είχε γνωςτοποιθκεί ςτθν Ικαρία.  
Είχε δθμοςιευτεί από το καλοκαίρι του 2010  ςτο θλεκτρονικό περιοδικό «Ικαριακά και Φουρνιϊτικα 
Νζα» *εκδότθσ: Θλίασ Γιαννίρθσ+  
«330 MW  από ανεμογεννιτριεσ ςτον Άγιο Κιρυκο! 8-5-2010 
Κατατζκθκαν νζεσ αιτιςεισ (ΑΠΕ) από διάφορεσ εταιρείεσ. 
ςυγκεντρωτικζσ αιτιςεισ για αιολικά: 

• - 486 MW, ςτθ Λιμνο 
• - 306 MW, Τδροφςα, κοντά ςτθν Άνδρο 
• - 330 MW, ςτον Άγιο Κιρυκο  
• - 350 MW, ςτθν Κάςο 
• - 550 MW, ςε Κάρπακο, Ρόδο, Κριτθ 
• - 98 MW και 445 MW, ςτον Άγιο Ευςτράτιο» 

ΠΘΓΘ: www.asda.gr/ikariaka/hlekd24.htm#γιγαντιαία2, Σεφχοσ 24 Ιοφνιοσ-Ιοφλιοσ-Αφγουςτοσ 2010 
Επίςθσ, θ είδθςθ είχε ανακοινωκεί από τον γράφοντα ςε προεκλογικι ςυγκζντρωςθ τθσ Αυτόνομθσ 
υςπείρωςθσ Πολιτϊν Ικαρίασ ςτον Άγιο Κιρυκο, όπου παρευρίςκετο και ο τζωσ διμαρχοσ Αγ. Κθρφκου, 
ο οποίοσ διλωςε ςτον γράφοντα ότι δεν ζχει καμία επίςθμθ πλθροφόρθςθ *τζλοσ Αυγοφςτου 2010+. 
 

3. Μετά τθν ζκδοςθ τθσ άδειασ 
Μετά τθν ζκδοςθ τθσ άδειασ από τθ ΡΑΕ  *15-7-2011+ ο Διμοσ Ικαρίασ, μετά από ομόφωνθ απόφαςθ του 
Δθμοτικοφ υμβουλίου ςτισ 30-7-2011, προςζφυγε κατά τθσ απόφαςθσ τθσ ΡΑΕ.  
Ο γράφων Θλίασ Γιαννίρθσ παρζςτθ ςε εκείνο το υμβοφλιο και προςφζρκθκε να παρζχει ενθμζρωςθ. 
Καμία ανταπόκριςθ δεν εκδθλϊκθκε από το Διμο τότε ι αργότερα. Αντίκετα, ο Διμαρχοσ προτίμθςε να 
επιδιϊξει ενθμζρωςθ από άλλουσ επιςτιμονεσ.  
Ο Οικολογικόσ Άνεμοσ ςτο Βόρειο Αιγαίο επίςθσ κατζκεςε προςφυγι.  
Για να καλυφκεί το κενό ενθμζρωςθσ που υπάρχει ςτθν Ικαρία , πραγματοποιικθκαν ανοιχτζσ 
ενθμερωτικζσ εκδθλϊςεισ  ςτθν Ικαρία τον Αφγουςτο 2011 ςε Αγ. Κιρυκο, Ράχεσ και Εφδθλο, ςε 
ςυνεργαςία με τθν «Αυτόνομθ υςπείρωςθ Πολιτϊν Ικαρίασ». 
ε αυτζσ ςυμμετείχαν ο Κϊςτασ Θεοφφλακτοσ (Διπλ. Μθχανολόγοσ Μθχ, MSc) και ο  γράφων Θλίασ 
Γιαννίρθσ (Επίκ. Κακθγθτισ Πολ. Κριτθσ). 
 

4. Σι λζνε τα δεδομζνα που ζχουμε μζχρι ςιμερα 
τθν άδεια αναφζρεται ότι οι ανεμογεννιτριεσ  κα τοποκετθκοφν ςτισ κζςεισ  «Βίγλα- Καψάλθ- Ποδιλια- 
Τψϊνασ- Καςμιάνοσ- Προβατοκεφάλασ- Ροφκουνασ-αραντάδων- Ερίφθ- Κουταλόπετρα- Βάρκα- 
Παπουλογάρι- ελλάδια- Μεγάλοφοσ- αμάκι- Κλιράτια- τάςουςα- Παπουτςοκρφφτθσ- Αναβάκρεσ- 
Ράντι- ταυρί- Ποφντα- Πρ. Ηλίασ- Κακό Καταβαςίδι-Αικζρασ όροσ» του Διμου Ικαρίασ. Επίςθσ, υπάρχει 
ζνδειξθ για ανεμογεννιτριεσ και ςτθ κζςθ «Φυρι Άςπα», κοντά ςτο Περδίκι, όπου ιταν κάποτε 
εγκαταςτθμζνεσ οι 7 μικρζσ ανεμογεννιτριεσ τθσ ΔΕΘ. 

 
Χάρτθσ τθσ ΡΑΕ όπου φαίνεται θ διάταξθ των ανεμογεννθτριών 
 

http://www.asda.gr/ikariaka/hlekd24.htm
http://www.asda.gr/ikariaka/hlekd24.htm
http://www.asda.gr/ikariaka/hlekd24.htm
hlekd24.htm
image002.jpg


Ακολουκοφν δυο διαφάνειεσ που απεικονίηουν πϊσ κα φαίνεται θ Ικαρία ςε δυο χαρακτθριςτικζσ 
περιοχζσ: τον Κάβο Πάπα και ςτθν κεντρικι Ικαρία. Ασ ςθμειωκεί ότι λόγω του αναγλφφου του εδάφουσ 
τθσ Ικαρίασ οι ανεμογεννιτριεσ κα είναι ορατζσ ςχεδόν από όλθ τθν παραλιακι ηϊνθ τθσ Ικαρίασ.  

 
 

 
 

5. Ιςτορικό  
τθν Ικαρία υπιρξαν και λειτοφργθςαν από τθ ΔΕΘ εφτά ανεμογεννιτριεσ πειραματικζσ, με φψοσ 
περίπου 30 μζτρα, πάνω από τον Άγιο Κιρυκο, ςτθ διαςταφρωςθ για το Περδίκι, ςτθ κζςθ «Φυρι Άςπα». 
Παρ ‘ ότι ιταν τόςο κοντά ςτο δρόμο ι αιςκθτικι τουσ παρουςία ιταν κετικι και φάνταηαν ςαν οικείο 
τεχνολογικό ζργο. Μποροφςαν να καλφπτουν το 12% των ενεργειακϊν αναγκϊν τθσ Ικαρίασ και ιταν ςε 
λειτουργία ιδιαίτερα τον Αφγουςτο που θ κατανάλωςθ ρεφματοσ ιταν ςτο ηενίκ.   
Οι τεχνίτεσ τθσ τοπικισ ΔΕΘ ζκαναν υπεράνκρωπεσ προςπάκειεσ να τισ κρατιςουν ςε λειτουργία πάνω 
από μια εικοςαετία, ςυχνά με δικζσ τουσ πατζντεσ.  
Φυςικά, αυτζσ οι «ανεμογεννθτριοφλεσ» (7 Α/Γ x 55kW = 385 kW) είχαν κάνει απόςβεςθ κεφαλαίου και 
ςτθ ςυνζχεια άφθναν και κζρδοσ. Αν είχαν ενεργιςει οι Διμοι τθσ Ικαρίασ, κα μποροφςαν να τισ 
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διεκδικιςουν και το νθςί κα είχε ζςοδα για τθν ανάπτυξι του. Δυςτυχϊσ, οι ανεμογεννιτριεσ εκείνεσ 
είχαν αφεκεί ςτο ζλεοσ τθσ φκοράσ του χρόνου και αποςφρκθκαν το 2010.  
το χϊρο εκείνο, που είχε παραχωρθκεί ςτθ ΔΕΘ, προβλζπεται τϊρα να εγκαταςτακοφν επιπλζον δφο ι 
τρείσ νζεσ ιδιωτικζσ ανεμογεννιτριεσ-μαμοφκ, ενϊ είναι ιδθ γνωςτά ςτουσ Περδικιϊτεσ τα προβλιματα 
που ζχουν δθμιουργθκεί από τθν υπάρχουςα ανεμογεννιτρια των 600 W. 
 

6. Ενεργειακά, θ Ικαρία δεν ζχει ανάγκθ από τισ νζεσ ανεμογεννιτριεσ.  
Θ Ικαρία ςιμερα ζχει  12,5 MW (από το κερμοθλεκτρικό ςτακμό του Αγίου Κθρφκου) και 600 KW από 
Ανεμογεννιτρια ιδιϊτθ (Περδίκι). 
Θ ολοκλιρωςθ τθσ καταςκευισ του πρωτοποριακοφ (για τθν Ευρϊπθ) υβριδικοφ ζργου ςτθ Δυτικι Ικαρία 
(Πζηι - Προεςπζρα-Κάτω Προεςπζρα), που  ςυνδυάηει υδατόπτωςθ και αιολικι ενζργεια, κα δίνει ςτθν 
Ικαρία ενεργειακι αυτονομία προςφζροντασ 6,5 επιπλζον  MW. 
Παράλλθλα, οι τοπικοί φορείσ ενεργοποιοφνται για να αξιοποιθκεί ενεργειακά θ γεωκερμία, δίνοντασ 
ζτςι τθ δυνατότθτα να απαλλαγεί θ Ικαρία από τουσ πετρελαιϊκοφσ ςτακμοφσ και το πετρζλαιο. 
Όλα αυτά καλφπτουν τθ μζγιςτθ προβλεπόμενθ ηιτθςθ θλεκτρικισ ενζργειασ που, ςε περίοδο αιχμισ, 
είναι μόλισ 9 MW (10 περίπου μζρεσ το δεκαπενταφγουςτο). 
υμπζραςμα: Σα 330 MW τθσ επζνδυςθσ των 110 ανεμογεννθτριϊν, δεν ζχουν καμία ςχζςθ με τισ 
ενεργειακζσ ανάγκεσ τθσ Ικαρίασ. Θα ςυνδεκοφν με υποβρφχιο καλϊδιο υψθλισ τάςθσ με τθν Αττικι για 
να εξάγουν ρεφμα ςτο θπειρωτικό δίκτυο. 
 

7. Η επζμβαςθ που κα πρζπει να γίνει ςτον Ακζρα  
 
Εκχερςώςεισ: Για να τοποκετθκοφν οι 110 ανεμογεννιτριεσ ςτον Ακζρα, κα αναςκαφτεί όλθ θ 
κορυφογραμμι, όπωσ δείχνουν παραδείγματα από άλλεσ περιοχζσ. 

  
 
  

Μεγάλεσ εκχερςϊςεισ κα πρζπει να γίνουν κατά μικοσ τθσ 
Ικαριακισ οροςειράσ ςτα 28 τετρ. χιλιόμετρα που κα 
καλφπτουν τα αιολικά πάρκα.  
Για κάκε ανεμογεννιτρια απαιτοφνται 15 ςτρζμματα. Σο 
πλάτωμα και ο δρόμοσ καταλαμβάνουν 2 ςτρζμματα. 
(νομοκεςία) 
(Πθγι: Ι. Σςιπουρίδθσ ςτο Ανανεϊςιμεσ πθγζσ ενζργειασ και 
αιολικά πάρκα,  Κιν. Πολιτϊν Ραχϊν, 15-6-2006.) 
 
 
 

Θεμελίωςθ: Κάκε ανεμογεννιτρια των 3 MW ηυγίηει μζχρι και 380 τόνουσ χωρίσ τα κεμζλιά τθσ.  Απαιτεί 

ιςχυρότατθ κεμελίωςθ. Πρζπει να γίνει εκςκαφι μεγζκουσ τουλάχιςτον 16μ. x 16μ. και βάκουσ 

τουλάχιςτον 3 μζτρων.  Επομζνωσ, 110 τζτοια κεμζλια, όπωσ αυτά τθσ φωτογραφίασ,  κα τοποκετθκοφν 

ςε 28 τετραγωνικά χιλιόμετρα ςτον Ακζρα  
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Κάπωσ ζτςι, όπωσ δείχνει θ επόμενθ φωτογραφία, κα είναι οι εκςκαφζσ που κα γίνουν για τθ κεμελίωςθ 
τθσ κάκε μιασ από τισ 110 ανεμογεννιτριεσ.  

 
 
Γραμμζσ μεταφοράσ ρεφματοσ: Σζλοσ, μια ανεμογεννιτρια απαιτεί κατά μζςο όρο περίπου 14 
χιλιόμετρα καλϊδια για τθν ςφνδεςθ τθσ με τον υποςτακμό (εναζρια -κολϊνεσ, ι υπόγεια -εκςκαφζσ 
πολλϊν χιλιομζτρων.  
 
Μεταφορά των ανεμογεννθτριών: τθν επόμενθ εικόνα βλζπουμε πϊσ γίνεται θ μεταφορά μιασ τζτοιασ  
ανεμογεννιτριασ 3 MW, ςαν αυτζσ που ςχεδιάηονται για τθν Ικαρία. Σεράςτιοι δρόμοι κα διανοιχτοφν 
μζςα ςτα 28 τετραγωνικά χιλιόμετρα του Ακζρα που καταλαμβάνει το αιολικό «πάρκο», για να 
μεταφερκοφν οι 110 γιγαντιαίεσ ανεμογεννιτριεσ. 
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8. Οι προςτατευόμενεσ περιοχζσ ςτον Ακζρα  
τισ περιοχζσ που ςχεδιάηονται να τοποκετθκοφν οι 110 ανεμογεννιτριεσ υπάρχουν ςπάνια και ενδθμικά 
είδθ χλωρίδασ και πανίδασ, οριςμζνα από τα οποία υπάρχουν μόνο ςτθν Ικαρία. Δανειηόμαςτε τθ 
ςυγκεντρωμζνθ πλθροφορία που υπάρχει ςτθν ιςτοςελίδα του eco-ikaria ςτθ διεφκυνςθ 
http://www.communitywalk.com/ikaria_nature#00048odH   
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http://www.communitywalk.com/ikaria_nature#00048odH
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9. Επιπτώςεισ  
Οι επιπτϊςεισ που μπορεί να ζχει ζνα τζτοιο μεγάλθσ κλίμακασ ζργο, τόςο ςτθν Ικαρία όςο και ςτο 
καλάςςιο περιβάλλον, λόγω τθσ καλωδιακισ ςφνδεςθσ με τθν Αττικι, ςε μικοσ πάνω από 100 χλμ κα 
πρζπει να εξεταςτοφν λεπτομερειακά μζςω μιασ ειδικισ μελζτθσ περιβαλλοντικϊν επιπτϊςεων.  
ε γενικζσ γραμμζσ όμωσ, ςτθν Ικαρία, οι 110 ανεμογεννιτριεσ κα εγκαταςτακοφν ςε εφκραυςτα 
οικοςυςτιματα και κα είναι ορατζσ από μίλια μακριά αλλοιϊνοντασ δραςτικά το νθςιωτικό τοπίο που 
υπιρξε μζγιςτο πολιτιςμικό αγακό.  
Εκεί που χωροκετοφνται οι ανεμογεννιτριεσ θ Ικαρία ζχει  πολφτιμα χαρακτθριςτικά γνωρίςματα:  

• Σο μοναδικό πανάρχαιο δαςικό οικοςφςτθμα «Δάςοσ του Ράντθ»,  
• Σισ ευρωπαϊκοφ ενδιαφζροντοσ περιβαλλοντικά προςτατευόμενεσ περιοχζσ τθσ Ικαρίασ (NATURA 

2000),  
• Σόπουσ με τεράςτια παλαιολικικι, νεολικικι, ιςτορικι και πολιτιςτικι αξία (Ποφντα, Κακό 

Καταβαςίδι, Παπουτςοκτρφφτθσ, Εριφι κλπ)  
• Σα περίφθμα ιςτορικά μονοπάτια τθσ Ικαρίασ που διατρζχουν όλο τον Ακζρα,  
• Σουσ περίφθμουσ πζτρινουσ φραγμοφσ, με πιο ςπουδαίο το φραγμό που βρίςκεται κατά μικοσ 

του Ακζρα,   
• Σισ πολφτιμεσ πθγζσ νεροφ κατά μικοσ τθσ βουνοκορφισ.  
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Όλα αυτά κινδυνεφουν να  ιςοπεδωκοφν  για να γίνει ζνα ιδιωτικό επενδυτικό ζργο, ςε δθμόςια-
δθμοτικι γθ και ίςωσ ςε ιδιωτικζσ εκτάςεισ,  με ςτόχο το κζρδοσ για 25 ι 50 χρόνια και θ Ικαρία κα 
μοιάηει  ςα ςκαντηόχοιροσ που πλζει ςτθ κάλαςςα. 
 

10. Σα οικονομικά 
…ε τοπικό επίπεδο θ μόνθ μόνιμθ κζςθ που κα μποροφςε να δθμιουργθκεί για ζνα αιολικό πάρκο είναι 
αυτι του φφλακα. Αλλά ακόμα και αυτι είναι περιττι, από τθν ςτιγμι που οι αιολικοί ςτακμοί ζχουν τθν 
δυνατότθτα να παρακολουκοφνται εξ αποςτάςεωσ με ειδικό λογιςμικό που προςφζρει θ 
καταςκευάςτρια εταιρία.  
Για τθν ςυντιρθςθ των ανεμογεννθτριϊν, απαιτοφνται προφανϊσ ειδικζσ τεχνικζσ γνϊςεισ, και ςυνικωσ 
οι τεχνικοί τθσ καταςκευάςτριασ εταιρίασ ταξιδεφουν ανά τον κόςμο για να εξυπθρετιςουν τουσ πελάτεσ 
τουσ και δεν είναι ντόπιοι1.  
Για τθν καταςκευι των ανεμογεννθτριϊν , ο εργολάβοσ που αναλαμβάνει τα κεμζλια μόνο από τθν 
Ικαρία δεν κα είναι.  
Σζλοσ, το μεγάλο όφελοσ που κα προκφψει από τθν καταςκευι των ανεμογεννθτριϊν κα υπάρξει ςτθ 
Δανία ι ςτθ Γερμανία, αφοφ δεν καταςκευάηονται ανεμογεννιτριεσ ςτθν Ελλάδα. Θ εξαγωγι πολφτιμου 
ςυναλλάγματοσ για τθν αγορά των ανεμογεννθτριϊν κα είναι πολφ μεγάλθ, και μάλιςτα ςε περίοδο 
κρίςθσ.  
Βζβαια, θ ενδιαφερόμενθ εταιρεία μπορεί να υποςχεκεί ότι κα «εντάξει» το τοπικό εργολαβικό δυναμικό 
και τισ τοπικζσ μεταφορικζσ εταιρείεσ, ςτο ζργο, προκειμζνου να κάμψει τισ τοπικζσ αντιςτάςεισ.     
Για το Διμο Ικαρίασ, υπάρχει το περίφθμο αντιςτακμιςτικό τζλοσ του 2% επί τθσ αγοράσ  του 
παραγομζνου ρεφματοσ.   Αν υποκζςουμε ότι θ ετιςια απόδοςθ των ανεμογεννθτριϊν φτάνει το 30% 
(ςτθν καλφτερθ περίπτωςθ), τότε μπορεί να προκφψει ζνα ςθμαντικό οικονομικό όφελοσ, που όμωσ 
εκτιμάται ότι δεν κα ξεπερνά το 1.700.000 ευρϊ το χρόνο *Κ. Θεοφφλακτοσ, ενθμερωτικι εκδιλωςθ, 
αίκουςα Ραχϊν Ικαρίασ, 22-8-2011].  
Αυτό το οικονομικό όφελοσ  κα πρζπει να προεκτιμθκεί αν   αντιςτακμίηει τθν επί 25 ι 50 χρόνια ηθμιά 
που κα επιφζρει θ εγκατάςταςθ του ζργου ςε όλα τα επίπεδα (διαβρϊςεισ, πλθμμφρεσ, ερθμοποίθςθ, 
μοναδικά φυςικά και ιςτορικά μνθμεία,  τοπικζσ οικονομικζσ δραςτθριότθτεσ, δθμόςια υγεία, κλπ).   
Για παράδειγμα, θ καταςτροφικι επίπτωςθ τθσ βροχόπτωςθσ του Οκτωβρίου 2010 ςτο οδικό δίκτυο τθσ 
Ικαρίασ  ζγινε από τισ επιφανειακζσ ροζσ που δθμιουργικθκαν κυρίωσ από τουσ διάφορουσ δρόμουσ και 
τισ εκχερςϊςεισ που κατζλθγαν ςτο επαρχιακό δίκτυο. Θ ςυνολικι ηθμιά εκτιμικθκε από τθν ΕΓΝΑΣΙΑ 
Α.Ε. ότι ιταν τθσ τάξθσ των 13.000.000 ευρϊ. 
Αν υλοποιθκεί το ζργο των ανεμογεννθτριϊν, μετά τισ εκχερςϊςεισ και τισ διανοίξεισ των απαιτοφμενων 
δρόμων ςτον Ακζρα για τθ μεταφορά, εγκατάςταςθ και λειτουργία των 110 ανεμογεννθτριϊν κα 
δθμιουργθκοφν επιφάνειεσ απορροισ υδάτων πολφ μεγαλφτερεσ από αυτζσ τθσ πλθμμφρασ του 
Οκτωβρίου 2010. Κανείσ δεν ξζρει πόςεσ τζτοιεσ ζντονεσ βροχοπτϊςεισ κα υπάρξουν ςτα επόμενα 25 ι 
50 χρόνια και πόςθ ηθμιά μποροφν να προκαλζςουν. Τπάρχει ο κίνδυνοσ, μόνο από τισ επιπτϊςεισ μιασ ι 
δυο βροχοπτϊςεων να εξανεμιςτεί το όποιο οικονομικό ζςοδο μπορεί να ζχει ο διμοσ.  
 

11. Πώσ αποφάςιςε θ ΡΑΕ για τθν ζκδοςθ τθσ άδειασ  
 Θ αρχικι αίτθςθ του ιδιϊτθ για 110 Α/Γ αφοροφςε τον Διμο Αγ. Κθρφκου και όχι όλθ τθν Ικαρία. Άλλο 

ιταν το περιεχόμενο τθσ αρχικισ αίτθςθσ και άλλο περιεχόμενο ενζκρινε θ ΡΑΕ. Τπάρχει πλθμμελισ 
εξζταςθ των δεδομζνων από τθ ΡΑΕ και υπερβάλλων ηιλοσ προκειμζνου θ ΡΑΕ να ευνοιςει τθν εν 
λόγω εταιρεία. 
Ο νζοσ Καλλικρατικόσ Διμοσ Ικαρίασ  δεν ζχει μελετθκεί από τθ ΡΑΕ για τον ΕΛΕΓΧΟ ΣΟΤ ΚΡΙΣΘΡΙΟΤ 
ΣΘ ΜΕΓΙΣΘ ΕΠΙΣΡΕΠΟΜΕΝΘ ΠΤΚΝΟΣΘΣΑ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ Ε ΕΠΙΠΕΔΟ 
ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΟΤ ΟΣΑ. Ζχει μελετθκεί  μόνο ο Διμοσ Αγίου Κθρφκου με ΜΕΓΙΣΟ ΕΠΙΣΡΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡ. 
ΣΤΠΙΚΩΝ Α/Γ 39,71.  

*ιςτοςελίδα τθσ ΡΑΕ http://www.rae.gr/site/file/system/docs/misc/aiolika_ikanotita_ana_ota.].  
  
 Τπάρχει θ απόφαςθ του Τπουργοφ Περιβάλλοντοσ Ενζργειασ και Κλιματικισ Αλλαγισ «Απόφαςθ για 

τθν επιδιωκόμενθ αναλογία εγκατεςτθμζνθσ ιςχφοσ και τθν κατανομι τθσ ςτο χρόνο μεταξφ των 
διαφόρων τεχνολογιϊν Ανανεϊςιμων Πθγϊν Ενζργειασ», ΦΕΚ Βϋ 1630/11.10.2010. Θ εν λόγω 
απόφαςθ του Τπουργοφ ΠΕΚΑ δεν ελιφκθ υπ’ όψθ και οφτε εξειδικεφτθκε ςτθν περίπτωςθ τθσ 

                                                           
1
ΠΘΓΘ:  http://sites.google.com/site/binteostigmagonontmemgaok1/home/anatomia-mias-anemogenn  

http://www.rae.gr/site/file/system/docs/misc/aiolika_ikanotita_ana_ota
http://sites.google.com/site/binteostigmagonontmemgaok1/home/anatomia-mias-anemogenn


Ικαρίασ προκειμζνου να αποφευχκεί ο μονοπροςανατολιςμόσ ςτισ Α/Γ αντί μιασ ορκολογικότερθσ 
αναλογίασ εγκατεςτθμζνθσ ιςχφοσ μεταξφ των διαφόρων τεχνολογιϊν ΑΠΕ. υγκεκριμζνα, δεν 
ελιφκθςαν υπόψθ οι διάφορεσ άλλεσ αιτιςεισ που ζχουν υποβλθκεί για ΑΠΕ ςτθν Ικαρία, όπωσ π. χ. 
για φωτοβολταϊκά,  οφτε το υλοποιοφμενο ζργο από τθ «ΔΕΘ ανανεϊςιμεσ ΑΕ» ςτθν περιοχι των 
Ραχϊν, ζνα ςφνκετο ζργο παραγωγισ υδροθλεκτρικισ ενζργειασ που ςυμπεριλαμβάνει και Α/Γ.  

 
 Θ ΡΑΕ προωκεί ανεξάρτθτθ διαςφνδεςθ υψθλισ τάςθσ τθσ Ικαρίασ ςτο φςτθμα τθσ θπειρωτικισ 

χϊρασ (βλζπε Ειδικοί Όροι Άδειασ Παραγωγισ Θλεκτρικισ Ενζργειασ) χωρίσ να ζχει εξεταςτεί αν αυτι 
θ διαςφνδεςθ είναι ςυμβατι με τον ςτρατθγικό ςχεδιαςμό διαςφνδεςθσ των νθςιϊν, που ζχει 
εκπονθκεί με τθ «Μελζτθ διαςυνδζςεων των νθςιϊν του Αιγαίου ςτο Θπειρωτικό φςτθμα - Φάςθ Α’ 
– Γενικόσ χεδιαςμόσ» από τθ ΔΕΜΘΕ Α.Ε.». 

 
 Θ ΡΑΕ αναφζρει ςτθν 6.1 παράγραφο του εδαφίου «Ειδικοί Όροι Άδειασ Παραγωγισ Θλεκτρικισ 

Ενζργειασ» τθσ άδειασ ότι  
«Μετά τθν καταςκευι τθσ διαςφνδεςθσ των αιολικϊν ςτακμϊν και τθ κζςθ τθσ ςε λειτουργία, το 
θλεκτρικό ςφςτθμα του εκάςτοτε νθςιοφ…». Δεν υπάρχουν όμωσ περιςςότερα νθςιά αλλά ζνα μόνο, 
θ Ικαρία, κάτι που προφανϊσ προδίδει λάκοσ τφπου copy-paste από άλλθ απόφαςθ ι προχειρότθτα 
ςτθν εν λόγω απόφαςθ τθσ ΡΑΕ. 

 
 Θ ΡΑΕ αναφζρει ςτθν 6.2 παράγραφο του εδαφίου «Ειδικοί Όροι Άδειασ Παραγωγισ Θλεκτρικισ 

Ενζργειασ» τθσ άδειασ:  
«Με τον ςχεδιαςμό τθσ διαςφνδεςθσ να διαςφαλίηεται, με το ελάχιςτο δυνατό κόςτοσ, θ αξιόπιςτθ 
θλεκτροδότθςθ του νθςιοφ ςε περίπτωςθ βλάβθσ ςτοιχείου τθσ διαςφνδεςθσ αυτισ, ιτοι, με 
κατάλλθλουσ χειριςμοφσ, να κακίςταται δυνατι θ πλιρθσ αποκατάςταςθ τθσ θλεκτροδότθςθσ του 
νθςιοφ ςε ςχετικά μικρό χρονικό διάςτθμα (κατά μζγιςτο λίγων ωρϊν).».  
Από αυτι τθν παράγραφο αποδεικνφεται ότι θ ΡΑΕ αγνοεί ότι ςτθν Ικαρία ζχει δρομολογθκεί ζνα 
καινοτόμο υβριδικό ζργο, το αναςτρζψιμο ζργο των Ραχϊν από τθ ΔΕΘ Ανανεϊςιμεσ,  που κα 
παρζχει ενεργειακι αυτονομία ςτθν Ικαρία.  
 

 Επιπλζον, θ ΡΑΕ δεν κάνει ςαφζσ ότι «θ αξιόπιςτθ θλεκτροδότθςθ του νθςιοφ ςε περίπτωςθ βλάβθσ 
ςτοιχείου τθσ διαςφνδεςθσ αυτισ» κα γίνεται αποκλειςτικά από τθ διαςφνδεςθ αυτι μζςω του 
κατάλλθλου ςχεδιαςμοφ τθσ. Θ αςάφεια αυτι μπορεί να εκλθφκεί από τθν εταιρεία ότι αποκτά το 
δικαίωμα να δθμιουργιςει ςτθν Ικαρία και να κζςει ςε λειτουργία ζνα δικό τθσ πετρελαϊκό ι άλλο 
ενεργειακό ςτακμό, επιπλζον του υπάρχοντοσ, κάτι που ακυρϊνει όλο τον ενεργειακό ςχεδιαςμό τθσ 
Ικαρίασ που ζχει δρομολογθκεί μζχρι ςιμερα. Είναι ανεπίτρεπτο θ ΡΑΕ να αγνοεί ι να καταςτρατθγεί 
τον υπάρχοντα ενεργειακό ςχεδιαςμό τθσ Ικαρίασ.  

 
 Ο μζχρι ςιμερα εγκεκριμζνοσ ενεργειακόσ ςχεδιαςμόσ τθσ Ικαρίασ, περιλαμβάνει αποφάςεισ που 

ζχουν δθμοςιοποιθκεί και που προβλζπουν τθν τοπικι διαςφνδεςθ τθσ Ικαρίασ με τα γφρω νθςιά και 
όχι διαςφνδεςθ με τθν θπειρωτικι χϊρα. Σο ελάχιςτο που κα ζπρεπε να ζχει γίνει είναι θ ίδια θ ΡΑΕ 
να κάνει τεκμθριωμζνθ αναφορά ςε αυτι τθν ανατροπι του ςχεδιαςμοφ των προγραμματιςμζνων 
διαςυνδζςεων και να τεκμθριϊνει τθ ςυνζργεια τθσ Απόφαςισ τθσ   ΤΠ’ ΑΡΙΘΜ. 875/2011 με τον 
ςυνολικό ςχεδιαςμό των διαςυνδζςεων.  Επομζνωσ, ςυνάγεται ότι θ Ρυκμιςτικι Αρχι Ενζργειασ δεν 
επιτελεί τον Ρυκμιςτικό ρόλο για τον οποίο ζχει δθμιουργθκεί. 

 
 Εντφπωςθ προκαλεί ςτθν ΑΠΟΦΑΘ ΡΑΕ ΤΠ’ ΑΡΙΘΜ. 875/2011 θ απουςία πρόβλεψθσ για επιβολι 

ειδικϊν κυρϊςεων, ρθτρϊν, υποχρεϊςεων ι περιοριςμϊν  για το ςυγγεκριμζνο ζργο που να φτάνουν 
μζχρι τθν ανάκλθςθ τθσ άδειασ ςε περίπτωςθ που θ εταιρεία δεν εκπλθρϊνει τισ υποχρεϊςεισ που 
απορρζουν από τθν άδεια. Επομζνωσ θ ΡΑΕ δεν περιζλαβε μζτρα που να διαςφαλίηουν το ευρφτερο 
δθμόςιο ςυμφζρον αλλά και αυτό τθσ Ικαρίασ ςε περίπτωςθ αφερεγγυότθτασ του ιδιϊτθ. 
Αναφζρεται ςτθν άδεια τθσ ΡΑΕ: 
Θ Άδεια μπορεί να ανακαλείται ςφμφωνα με τθ διαδικαςία που προβλζπεται ςτον Κανονιςμό 
Αδειϊν και ςτισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ: 

α) Μετά από ζγγραφθ αίτθςθ του κατόχου τθσ Άδειασ. 
β) Λόγω παφςθσ, για οποιοδιποτε λόγο, τθσ άςκθςθσ τθσ δραςτθριότθτασ για τθν οποία ζχει 
χορθγθκεί θ Άδεια και 



γ) Μετά από διαπίςτωςθ αδυναμίασ υλοποίθςθσ του ζργου. 
Αν δθλαδι υπάρξει οποιαδιποτε νομικι εμπλοκι μεταξφ του ιδιϊτθ και του δθμοςίου, ι αν ο 
ιδιϊτθσ παραιτθκεί από τθν επζνδυςθ  ςτα μιςά, όταν το ζργο ζχει π.χ. μιςοκαταςκευαςτεί, θ Ικαρία 
κινδυνεφει να βρεκεί με τόνουσ άχρθςτου μπετόν ςτο εκχερςωμζνο και ιςοπεδωμζνο βουνό. 

 
 Θ ΡΑΕ για να χορθγιςει αυτι τθν άδεια ζλαβε υπόψθ τθσ ζνα «ςχζδιο χωρίσ γεωγραφικό υπόβακρο 

(μορφισ ςκαριφιματοσ)» που κατζκεςε θ εταιρεία, όπωσ προκφπτει από το εδάφιο 3 «Αντικείμενο 
τθσ Άδειασ».  
Προξενεί επομζνωσ εντφπωςθ πϊσ ζγινε θ αξιολόγθςθ τθσ ωσ  αίτθςθσ ςτθ ςυνεδρίαςθ τθσ 
Ολομζλειασ τθν 15θ Ιουλίου 2011, αφοφ το ςφνολο των εγγράφων και ςτοιχείων του φακζλου αυτισ 
ιταν ελλιπζσ, με ςκαριφιματα αντί για επιςτθμονικά αποδεκτζσ μεκόδουσ αναπαράςταςθσ του 
γεωγραφικοφ χϊρου, χωρίσ λεπτομζρειεσ του αναγλφφου, χωρίσ ανάλυςθ των υπαρχουςϊν 
ενεργειακϊν και άλλων υποδομϊν και των ζργων που απαιτοφνται.  

 
 Πζραν όμωσ των κριτθρίων τθσ ίδιασ τθσ αίτθςθσ θ ΡΑΕ όφειλε να ςυνεκτιμιςει και άλλα ςτοιχεία 

από υπθρεςίεσ και φορείσ, προκειμζνου να αποκτιςει πλιρθ εικόνα των παραγόντων που 
ςχετίηονται με τθν αίτθςθ για να κρίνει τθν αίτθςθ ορκά αλλά και να περιγράψει ακριβζςτερα τουσ 
όρουσ τθσ άδειασ. Πόςω μάλλον  επειδι πρόκειται για ζργο με τεράςτιεσ επιπτϊςεισ τόςο ςτθν 
Ικαρία όςο και ςτο καλάςςιο περιβάλλον από τθν υψθλισ τάςθσ και μεγάλου μικουσ διαςφνδεςθ τθσ 
Ικαρίασ με τθν θπειρωτικι χϊρα, αλλά και από τισ επιδράςεισ που κα ζχουν και όλα τα ςυνοδευτικά 
ζργα. Πϊσ, για παράδειγμα ςχετίηεται θ καλωδιακι ςφνδεςθ τθσ Ικαρίασ με τισ άλλεσ καλωδιακζσ 
ςυνδζςεισ των γφρω νθςιϊν. υγκεκριμζνα: 
Είναι ςε γνϊςθ τθσ ίδιασ τθσ ΡΑΕ ότι άλλοι ιδιωτικοί ενεργειακοί όμιλοι ζχουν ιδθ κάνει προτάςεισ 
για πόντιςθ καλωδίων, τισ οποίεσ ςυνδζουν με τθν καταςκευι μεγάλων αιολικϊν πάρκων ςε 
γειτονικά νθςιά όπωσ Λζςβο, άμο, Χίο, όπωσ και ότι ςιμερα υπάρχει ςχεδιαςμόσ για υποβρφχια 
διαςφνδεςθ του Τ/ φρου με το ΚΤΣ Λαυρίου, καταςκευι νζων υποςτακμϊν (Τ/) 150/20kV ςε 
φρο, Μφκονο, Πάρο και Νάξο, υποβρφχιεσ διαςυνδζςεισ 150kV των  Τ/  φροσ-Μφκονοσ 36km,  
φροσ-Πάροσ μικουσ 50km,  Πάροσ-Νάξοσ μικουσ 16km,  Νάξοσ-Μφκονοσ μικουσ 40km,  φροσ - 
Άνδροσ μικουσ 32km.   
Ουδεμία τζτοια ςυνεκτίμθςθ δεν προκφπτει από τθν ΑΠΟΦΑΘ ΡΑΕ ΤΠ’ ΑΡΙΘΜ. 875/2011.  

 
12. Επιπτώςεισ για τθν Ικαρία που κα πρζπει να ςυνεκτιμθκοφν: 
 Τποβάκμιςθ του μοναδικοφ νθςιωτικοφ τοπίου τθσ, με τθ μετατροπι του Ακζρα ς’ ζνα ιςοπεδωμζνο 

τοπίο. Οι εργαςίεσ εκςκαφισ κεμελίων για τισ ανεμογεννιτριεσ (Α/Γ), οι εκβραχιςμοί για τθ 
δθμιουργία των πλατειϊν χωροκζτθςθσ τουσ , τα βαρζα μθχανιματα, θ διάνοιξθ δρόμων δεκάδων 
χιλιομζτρων για τθ μεταφορά τουσ, κακϊσ και οι διαςυνδζςεισ μεταξφ τουσ και των υποςτακμϊν, κα 
οδθγιςουν ςε ριηικι μεταβολι του τοπίου από τθν δθμιουργία πρανϊν, ορυγμάτων, αποκζςεισ 
μπάηων και από εκτεταμζνεσ εκχερςϊςεισ.  

 Μπορεί να προκλθκεί διάβρωςθ των εδαφϊν, πλθμμυρικά φαινόμενα και αλλαγζσ ςτα υδρολογικά 
χαρακτθριςτικά, με φυςικό επακόλουκο να απειλθκοφν ακόμθ και με εξαφάνιςθ οι πθγζσ και να 
εντακοφν οι περίοδοι ξθραςίασ.    

 Προςβάλλεται θ ακεραιότθτα τθσ προςτατευόμενθσ  περιοχισ που ανικει ςτο ευρωπαϊκό οικολογικό 
δίκτυο NATURA 2000, και μζροσ τθσ είναι χαρακτθριςμζνθ ωσ Ηϊνθ Ειδικισ Προςταςίασ τθσ 
Ορνικοπανίδασ (ΗΕΠ). Μάλιςτα, θ Ελλθνικι Ορνικολογικι Εταιρεία (Ε.Ο.Ε.) ζχει χαρακτθρίςει το όροσ 
Ακζρασ τθσ Ικαρίασ  ωσ θμαντικι Περιοχι για τα Πουλιά τθσ Ελλάδασ (ΠΠΕ).     

 Απειλείται με εξαφάνιςθ θ προςτατευόμενθ πανίδα και χλωρίδα τθσ περιοχισ. Μεταξφ των ειδϊν τθσ 
υπάρχουν ςπάνια και μοναδικά είδθ, οριςμζνα από τα οποία απαντϊνται μόνο ςτθν Ικαρία.  Επίςθσ, 
από το νθςί διζρχονται  μεταναςτευτικά πουλιά.    

 υρρικνϊνεται δραματικά ο ηωτικόσ χϊροσ των Ικαρίων και των επιςκεπτϊν και θ ποιότθτα ηωισ 
τουσ, με τθ μετατροπι του ορεινοφ τμιματοσ του νθςιοφ ςε υπαίκρια βιομθχανικι ηϊνθ παραγωγισ 
θλεκτρικισ ενζργειασ.   

 υρρικνϊνεται θ ζκταςθ για τθν κτθνοτροφία του νθςιοφ με αποτζλεςμα τθν επζκταςθ τθσ 
υπερβόςκθςθσ ςε περιοχζσ  χαμθλότερου υψομζτρου, πιο κοντά ςτα ορεινά χωριά, που ςιμερα δεν 
ζχουν υποβακμιςτεί  *δθμιουργία νζου φαφλου κφκλου ερθμοποίθςθσ+.  

 Τπάρχουν κίνδυνοι για τθν ανκρϊπινθ υγεία. 



 υρρικνϊνεται   θ  μελιςςοκομία και υπάρχει κίνδυνοσ εξαφάνιςισ τθσ από τθν επίδραςθ των 
ακτινοβολιϊν των καλωδιακϊν ςυνδζςεων και των ίδιων των ανεμογεννθτριϊν.   

 Καταςτρζφεται για  πάντα θ δυνατότθτα για εναλλακτικό  τουριςμό  ςτθν ορεινι Ικαρία, κάτι που 
αποτελεί προςδοκία των ορεινϊν πλθκυςμϊν, εξ αιτίασ τθσ οπτικισ όχλθςθσ και τθσ ανεπανόρκωτθσ 
βλάβθσ του τοπίου του νθςιοφ.  

 Μειϊνεται θ αξία τθσ γθσ λόγω τθσ αιςκθτικισ και περιβαλλοντικισ υποβάκμιςθσ του νθςιοφ.  
 Εξ αιτίασ όλων των παραπάνω, αναμζνεται να υπάρξει μείωςθ των ειςοδθμάτων των κατοίκων και 

αφξθςθ τθσ ανεργίασ ωσ φυςικό επακόλουκο, ενϊ ακυρϊνεται θ προοπτικι για ιπιεσ μορφζσ τοπικισ 
ανάπτυξθσ βαςιςμζνεσ ςτθν ιδιαιτερότθτα του φυςικοφ τοπίου και των ηωντανϊν πολιτιςτικϊν 
καταβολϊν τθσ.    

 Διαςπάται θ πολιτιςτικι δομι του τόπου, και μειϊνεται θ βιωςιμότθτα τθσ Ικαρίασ λόγω τθσ  
εγκατάςταςθσ τόςο υπερβολικά μεγάλου αρικμοφ και μεγζκουσ ανεμογεννθτριϊν και μειϊνεται θ 
κοινωνικι ςυνοχι λόγω των προςτριβϊν που κα δθμιουργιςει ςε άλλεσ περιοχζσ του νθςιοφ θ 
αφαίρεςθ του ηωτικοφ παραγωγικοφ και τουριςτικοφ πόρου του Ακζρα.    

 H αποκατάςταςθ του περιβάλλοντοσ, όταν φςτερα από 25 ι 50 χρόνια οι επενδυτζσ αποχωριςουν, 
κα είναι αδφνατθ.       

 Σο ζργο καταςτρατθγεί κάκε ζννοια αναλογικότθτασ, διότι τα 330 MW αντιςτοιχοφν ςτο 14% του 
Εκνικοφ ςτόχου για το 2010 (ςυνκικθ τθσ Λιςαβϊνασ).  Θα πρζπει θ Ικαρία να επωμιςκεί το βάροσ 
και να υποςτεί τισ δυςανάλογεσ ςυνζπειεσ μιασ μεγάλθσ βιομθχανικισ εγκατάςταςθσ  για πολλζσ 
10ετίεσ προκειμζνου να εξάγεται ρεφμα  μζςω υποβρυχίων καλωδίων ςτθν θπειρωτικι χϊρα.  

 
13. Θ επζνδυςθ των 330 MW από 110 ανεμογεννιτριεσ γίνεται χωρίσ ςχεδιαςμό, αποτελεί 
μονοπροςανατολιςμό ςτισ  ανεμογεννιτριεσ αγνοϊντασ άλλεσ ΑΠΕ (φωτοβολταϊκά, γεωκερμία κλπ), 
απειλεί τον μζχρι ςιμερα ενεργειακό ςχεδιαςμό τθσ Ικαρίασ, δεν ςχετίηεται με τισ τοπικζσ ενεργειακζσ 
ανάγκεσ, γίνεται πάνω ςτο ςϊμα τθσ Ικαρίασ χωρίσ να τθν υπολογίηει με καταςτροφικζσ πολυετείσ 
ςυνζπειεσ. Επίςθσ προωκείται  εριμθν τθσ τοπικισ κοινωνίασ και των αρχϊν, γι αυτό και ζχει αποικιακό 
χαρακτιρα.   
Θ ηθμιά που κα πάκει θ Ικαρία από τθ ςυγκεκριμζνθ επζνδυςθ κα είναι πολφ μεγαλφτερθ και 
πολφπλευρθ και δεν μπορεί να αντιςτακμιςτεί από το (οικονομικό και μόνο) όφελοσ του Διμου.  
Η άδεια που ζχει εκδώςει θ ΡΑΕ πρζπει να ακυρωκεί.  
Μάλιςτα, επειδι μια τζτοια μεγάλθ επζνδυςθ δεν προβλζπεται να μπει ςε λειτουργία παρά μετά από 
τουλάχιςτον 4 χρόνια, ο ςθμερινόσ διμοσ δεν νομιμοποιείται ςε καμία περίπτωςθ να τθν εγκρίνει, 
υποκθκεφοντασ το μζλλον τθσ Ικαρίασ για 25 ι 50 χρόνια. Θ καλφτερθ επιλογι, αν ο διμοσ κελιςει να 
αποδεχτεί τθν επζνδυςθ μαμοφκ,  κα πρζπει να είναι ζνα δθμοψιφιςμα, ϊςτε ο ίδιοσ ο Ικαριακόσ λαόσ 
να αποφαςίςει.     
 
14. Μια εναλλακτικι πρόταςθ: Σι κα πρζπει να γίνει 

H Ικαρία πρζπει να δρομολογιςει μια δικι τθσ ενεργειακι πολιτικι, ςε ςυνεργαςία με τουσ Διμουσ 
άμου και Φοφρνων, με διαςφνδεςθ των νθςιϊν, με τθ ςυμμετοχι του Διμου,  ςυντάςςοντασ ζνα 
πολυμετοχικό επενδυτικό ςχζδιο , που μάλιςτα ζχει προτεραιότθτα απζναντι των ιδιωτικϊν 
επενδυτικϊν ςχεδίων, αξιοποιϊντασ  

 το υβριδικό ζργο τθσ Προεςπζρασ,  
 τθ γεωκερμία (τθλεκζρμανςθ, μονάδα παραγωγισ από γεωκερμία),  
 τισ ιδιωτικζσ επενδφςεισ ΑΠΕ, ςυμπεριλαμβανομζνων  και μερικϊν ανεμογεννθτριϊν, ςε 

επιλεγμζνεσ κζςεισ (2 ι 3 για τθν Ικαρία, π.χ. τραβοκοφντουρα και Φυρι Άςπα).  
 και κλείνοντασ τον πετρελαϊκό ςτακμό, ο οποίοσ παράγει ετθςίωσ περί τισ 20.000 τόνουσ 

διοξειδίου του άνκρακα (το 0,0004 των ςυνολικϊν εκπομπϊν διοξειδίου του άνκρακα όλθσ 
τθσ χϊρασ).  

ε ζνα τζτοιο πολυμετοχικό επενδυτικό ςχζδιο κα μποροφςαν να ςυμμετζχουν οι Διμοι Ικαρίασ, άμου, 
Φοφρνων, οι παροικίεσ Ακινασ και εξωτερικοφ των αμίων και των Ικαρίων, και ιδιϊτεσ επενδυτζσ.  
Ιδιαίτερθ αξία ζχει ο ςτόχοσ να κλείςουν οι πετρελαϊκοί ςτακμοί ςε Ικαρία και άμο (τθν τουριςτικι 
ηϊνθ Κοκκαρίου) και να αντικαταςτακοφν από γεωκερμικοφσ ςτακμοφσ, από τθ γεωκερμία που διακζτει 
άφκονθ θ Ικαρία. Θ τοπικι διαςφνδεςθ μεταξφ των νθςιϊν μπορεί να εξαςφαλίςει τθν απεξάρτθςθ από 
το πετρζλαιο. Επίςθσ, θ τθλεκζρμανςθ μπορεί να εξοικονομιςει ςθμαντικι ενζργεια, παρζχοντασ 
κζρμανςθ ςε οικιςμοφσ από τθ γεωκερμία ςτθν Ικαρία αλλά και ςτθ άμο, από το υπάρχον γεωκερμικό 
πεδίο τθσ άμου. Ζτςι μειϊνεται και θ ςυνολικι ηιτθςθ ρεφματοσ.    



Με ζναν τζτοιο προςανατολιςμό οι Διμοι τθσ Ικαρίασ, άμου και Φοφρνων κα ζχουν ςθμαντικά ζςοδα –
ίςωσ περιςςότερα από αυτό των 110 ανεμογεννθτριϊν- και κα πλθροφν με τον καλφτερο τρόπο το 
μερίδιό τουσ που απορρζει από τουσ ενεργειακοφσ ςτόχουσ που ζχει κζςει θ ΕΕ για το 2020.  
 
15. Ο Οικολογικόσ Άνεμοσ ςτο Βόρειο Αιγαίο ςτο Πρόγραμμα του αναφζρει ότι είναι υπζρ τθσ 
εγκατάςταςθσ αιολικϊν πάρκων τόςο χερςαίων όςο και καλαςςίων με ςωςτό ςτρατθγικό ςχεδιαςμό και 
ςφνεςθ ζτςι ϊςτε το νθςιωτικό περιβάλλον και οι οικολογικζσ αντοχζσ κάκε νθςιοφ να γίνονται απολφτωσ 
ςεβαςτζσ.  
Γι’ αυτό θ επζνδυςθ των 330MW μασ βρίςκει αντίκετουσ.  
Επίςθσ, ηθτάμε «εξοικονόμθςθ ενζργειασ και παραγωγι ενζργειασ από ανανεϊςιμεσ πθγζσ με ςεβαςμό 
του νθςιωτικοφ χϊρου και περιβάλλοντοσ, κατάλλθλθ προςαρμογι των τεχνικϊν και ενεργι ςυμμετοχι 
των τοπικϊν κοινωνιϊν/τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ ςτισ δραςτθριότθτεσ αυτζσ».   
Σίποτε από όλα αυτά δεν ιςχφει ςτθν περίπτωςθ τθσ επζνδυςθσ των 110 ανεμογεννθτριών.  
Επίςθσ, ςτο Πρόγραμμα αναφζρεται:  «…Η νθςιωτικι οικονομία πρζπει να ςτθριχκεί ςε επενδφςεισ 
δθμόςιων, ιδιωτικϊν (μικρισ και μεςαίασ κλίμακασ) και κοινωνικϊν/ δθμοτικϊν/ ςυνεταιριςτικϊν 
επιχειριςεων που κα δεςμεφονται από περιβαλλοντικοφσ και κοινωνικοφσ κανόνεσ…».  
Πάνω ςε αυτι τθ κζςθ μασ ςτθρίηεται και θ πρόταςι μασ (ςθμείο 14).  
Πθγι: 
http://oikoanemos.wordpress.com/%cf%80%cf%81%ce%bf%ce%b3%cf%81%ce%b1%ce%bc%ce%bc%ce%
b1/  
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Καξαβφζηακν Εθάξηαο 4 Ώπγνχζηνπ 2011 

Πξνζθπγή ειέγρνπ λνκηκφηεηαο ηεο απφθαζεο ηεο ΡΑΔ γηα ηε εγθαηάζηαζε 110 

αλεκνγελλεηξηψλ ηζρχνο 330 ΜW ζηελ Ηθάξηα θαηέζεζε ν Ζιίαο Γηαλλίξεο 

Με πεληαζέιηδε επηζηνιή ηνπ πξνο ηνλ Τπνπξγφ Πεξηβάιινληνο θαη Κιηκαηηθήο Ώιιαγήο ν Δι. 

Γηαλλίξεο Πεξηθεξεηαθφο χκβνπινο ΐνξείνπ Ώηγαίνπ κε ηνλ ζπλδπαζκφ ηνπ Οηθνινγηθνχ 

Ώλέκνπ, θαηαζέηεη πξνζθπγή θαηά ηεο απφθαζεο ηεο Ρπζκηζηηθήο Ώξρήο Βλέξγεηαο (ΡΏΒ), πνπ 

αθνξά ζηελ ρνξήγεζε άδεηαο παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ αηνιηθφ ζηαζκφ ηζρχνο 330 

ΜW ζηελ Εθάξηα ζηελ εηαηξεία «ΕΚΏΡΟ ΏΝΒΜΟ Ώ.Β».  ΜΜεε  ηηεελλ  ααππφφθθααζζεε  ααππηηήή  εεγθξίζεθε 

άδεηα ζηελ εηαηξεία ζπκθεξφλησλ ηνπ νκίινπ Μπηηιελαίνπ γηα ηελ εγθαηάζηαζε ζε 28 

ηεηξαγσληθά ρηιηφκεηξα ζηνλ Ώζέξα ηεο Εθάξηαο 110 αλεκνγελλεηξηψλ κακνχζ, ηζρχνο 3 MW ε 

θάζε κηα. Σν χςνο ηνπο ζα θηάλεη ηα 150 κέηξα θαη ην άλνηγκα ησλ θηεξψλ 90 κέηξα. Δ άδεηα 

πξνβιέπεηαη λα έρεη ηζρχ γηα 25 ρξφληα κε επηπιένλ πξφβιεςε αλαλέσζήο ηεο γηα άιιν ηφζν 

ρξφλν (ζπλνιηθά 50 ρξφληα). 

 

http://oikoanemos.wordpress.com/%cf%80%cf%81%ce%bf%ce%b3%cf%81%ce%b1%ce%bc%ce%bc%ce%b1/
http://oikoanemos.wordpress.com/%cf%80%cf%81%ce%bf%ce%b3%cf%81%ce%b1%ce%bc%ce%bc%ce%b1/


Ο Διίαο Γηαλλίξεο, έρνληαο  λφκηκν ζπκθέξνλ σο Αεκφηεο Εθάξηαο αιιά θαη πεξηθεξεηαθφο 

ζχκβνπινο βνξείνπ Ώηγαίνπ, πξνρσξά ζηελ πξνζθπγή θαηά ηεο απφθαζεο ηεο ΡΏΒ, εληζρχνληαο 

κε απηφλ ηνλ ηξφπν θαη ηελ πξνζθπγή πνπ θαηέζεζε κεηά απφ νκφθσλε απφθαζε ην Αεκ 

πκβνχιην Εθάξηαο, θαη δεηά απφ ηνλ Τπνπξγφ έιεγρν λνκηκφηεηαο ηεο ζπγθεθξηκέλεο απφθαζεο. 

ηελ πξνζθπγή ηνπ θαηαζέηεη 12 ιφγνπο πνπ θαζηζηνχλ πξνβιεκαηηθή ηε ζπγθεθξηκέλε απφθαζε 

κεξηθνί απφ ηνπο νπνίνπο ζηαρπνινγνχληαη παξαθάησ: 

 Βίλαη πξνθαλέο φηη ε φπνηα κειέηε θαη ν φπνηνο ζρεδηαζκφο έγηλε απφ ηελ εηαηξεία αθνξά 

αλεκνγελλήηξηεο γηα ηνλ ηέσο δήκν Ώγίνπ Κεξχθνπ. Άιισζηε, γηα απηφ κφλν ην Αήκν ηεο 

Εθαξίαο, ην Αήκν Ώγίνπ Κεξχθνπ θαη γηα θαλέλα άιιν απφ ηνπο ππφινηπνπο Αήκνπο ηνπ 

λεζηνχ, είρε γίλεη απφ ηε ΡΏΒ ΒΛΒΓΥΟ ΣΟΤ ΚΡΕΣΔΡΕΟΤ ΣΔ ΜΒΓΕΣΔ 

ΒΠΕΣΡΒΠΟΜΒΝΔ ΠΤΚΝΟΣΔΣΏ ΏΕΟΛΕΚΧΝ ΒΓΚΏΣΏΣΏΒΧΝ Β ΒΠΕΠΒΑΟ 

ΠΡΧΣΟΐΏΘΜΕΟΤ ΟΣΏ. Αελ πξνθχπηεη φηη ππάξρεη έιεγρνο ηνπ θξηηεξίνπ ηεο κέγηζηεο 

επηηξεπφκελεο ππθλφηεηαο γηα ηνπο ηέσο δήκνπο Βπδήινπ θαη Ραρψλ απφ ηε ΡΏΒ, αιιά ε 

ΡΏΒ πξνρσξά ζηελ εγθαηάζηαζε ΏΓ ζε φιν ην λεζί ρσξίο λα έρεη γίλεη αλάινγε ζρεηηθή 

κειέηε. 

 Ώκθηζβεηείηαη θαηά πφζν ε απφθαζε ηεο ΡΏΒ έιαβε ππφςελ ηεο ηελ «επηδησθφκελε 

αλαινγία εγθαηεζηεκέλεο ηζρχνο θαη ηελ θαηαλνκή ηεο ζην ρξφλν κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ 

ηερλνινγηψλ Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ Δλέξγεηαο» (ΦΒΚ ΐ΄ 1630/11.10.2010) πξνθεηκέλνπ λα 

απνθεπρζεί ν κνλνπξνζαλαηνιηζκφο ζηηο Ώ/Γ αληί κηαο νξζνινγηθφηεξεο αλαινγίαο 

εγθαηεζηεκέλεο ηζρχνο κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ ηερλνινγηψλ ΏΠΒ. πγθεθξηκέλα, δελ 

ειήθζεζαλ ππφςε νη δηάθνξεο άιιεο αηηήζεηο πνπ έρνπλ ππνβιεζεί γηα ΏΠΒ ζηελ Εθαξία, 

φπσο π.ρ. γηα θσηνβνιηατθά,  νχηε ην πινπνηνχκελν έξγν απφ ηε «ΑΒΔ αλαλεψζηκεο ΏΒ» 

ζηελ πεξηνρή ησλ Ραρψλ, έλα ζχλζεην έξγν παξαγσγήο πδξνειεθηξηθήο ελέξγεηαο πνπ 

ζπκπεξηιακβάλεη θαη Ώ/Γ. 

 Δ ΡΏΒ γηα λα ρνξεγήζεη απηή ηελ άδεηα δελ είρε θάπνηαο κνξθήο κειέηε απφ ηελ εηαηξεία 

θαη θαλέλα άιιν ζρέδην γηα ηε ρσξνζέηεζε ησλ αλεκνγελλεηξηψλ εθηφο απφ έλα «ζρέδην 

ρσξίο γεσγξαθηθφ ππφβαζξν (κνξθήο ζθαξηθήκαηνο)», ζθαξηθήκαηα αληί γηα 

επηζηεκνληθά απνδεθηέο κεζφδνπο αλαπαξάζηαζεο ηνπ γεσγξαθηθνχ ρψξνπ, ρσξίο 

ιεπηνκέξεηεο ηνπ αλαγιχθνπ, ρσξίο αλάιπζε ησλ ππαξρνπζψλ ελεξγεηαθψλ θαη άιισλ 

ππνδνκψλ θαη ησλ έξγσλ πνπ απαηηνχληαη. Βπηπιένλ, ρσξίο λα έρνπλ κειεηεζεί φιεο νη 

δηαζηάζεηο ηεο δηαζχλδεζεο κε ηελ επεηξσηηθή ρψξα, ρσξίο λα έρεη ππνινγηζηεί ν 

ππάξρσλ πεξηθεξεηαθφο ζρεδηαζκφο δηαζχλδεζεο ηεο Εθαξίαο θαη άιιεο ζπληζηψζεο, ψζηε 

λα δηακνξθσζεί κηα πιήξεο θαη αληηθεηκεληθή εηθφλα ηεο αηηνχκελεο επέλδπζεο θαη 

ππάξρνπλ επαξθή θξηηήξηα αμηνιφγεζεο ηεο ελ ιφγσ αίηεζεο. πλεκκέλα κπνξείηε λα 

δείηε ζε εηθνληθή απεηθφληζε πνπ έγηλε απφ εκάο ηελ εηθφλα ηνπ Αζέξα πάλσ απφ ηνλ 

Μαγγαλίηε, φπσο ζα θαίλεηαη κεηά ηελ εγθαηάζηαζε ζε 28 ηεηξαγσληθά ρηιηφκεηξα  

ησλ 110 αλεκνγελλεηξηψλ  3 MW, χςνπο 150 κέηξσλ κε άλνηγκα θηεξψλ 90 κέηξα  

 Πέξαλ φκσο ησλ θξηηεξίσλ ηεο ίδηαο ηεο αίηεζεο, ε ΡΏΒ φθεηιε λα ζπλεθηηκήζεη θαη άιια 

ζηνηρεία απφ ππεξεζίεο θαη θνξείο, πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζεη πιήξε εηθφλα ησλ 

παξαγφλησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αίηεζε γηα λα θξίλεη ηελ αίηεζε νξζά αιιά θαη λα 

πεξηγξάςεη αθξηβέζηεξα ηνπο φξνπο ηεο άδεηαο. Πφζσ κάιινλ επεηδή πξφθεηηαη γηα έξγν 

κε ηεξάζηηεο επηπηψζεηο ηφζν ζηελ Εθαξία φζν θαη ζην ζαιάζζην πεξηβάιινλ απφ ηελ 

πςειήο ηάζεο θαη κεγάινπ κήθνπο δηαζχλδεζε ηεο Εθαξίαο κε ηελ επεηξσηηθή ρψξα, αιιά 

θαη απφ ηηο επηδξάζεηο πνπ ζα έρνπλ θαη φια ηα ζπλνδεπηηθά έξγα. Πψο, γηα παξάδεηγκα 

ζρεηίδεηαη ε θαισδηαθή ζχλδεζε ηεο Εθαξίαο κε ηηο άιιεο θαισδηαθέο ζπλδέζεηο ησλ γχξσ 

λεζηψλ. Βίλαη ζε γλψζε ηεο ίδηαο ηεο ΡΏΒ φηη άιινη ηδησηηθνί ελεξγεηαθνί φκηινη έρνπλ 

ήδε θάλεη πξνηάζεηο γηα πφληηζε θαισδίσλ, ηηο νπνίεο ζπλδένπλ κε ηελ θαηαζθεπή 

κεγάισλ αηνιηθψλ πάξθσλ ζε γεηηνληθά λεζηά φπσο Λέζβν, άκν, Υίν, φπσο θαη φηη 

ζήκεξα ππάξρεη ζρεδηαζκφο γηα ππνβξχρηα δηαζχλδεζε ηνπ Τ/ χξνπ κε ηα γεηηνληθά 

λεζηά. 

 



Ο Διίαο Γηαλλίξεο ζε ζρεηηθή ηνπ δήισζε αλαθέξεη: «Ο Οηθνινγηθφο Άλεκνο ζην Βφξεην Αηγαίν 

είλαη ππέξ ηεο εγθαηάζηαζεο αηνιηθψλ πάξθσλ ηφζν ρεξζαίσλ φζν θαη ζαιάζζησλ κε ζσζηφ 

ζηξαηεγηθφ ζρεδηαζκφ θαη ζχλεζε έηζη ψζηε ην λεζησηηθφ πεξηβάιινλ θαη νη νηθνινγηθέο αληνρέο 

θάζε λεζηνχ λα γίλνληαη απνιχησο ζεβαζηέο. Γη’ απηφ ε επέλδπζε ησλ 330MW ζηελ Ιθάξηα καο 

βξίζθεη αληίζεηνπο. Δκείο δεηάκε εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο θαη παξαγσγή ελέξγεηαο απφ αλαλεψζηκεο 

πεγέο κε ζεβαζκφ ηνπ λεζησηηθνχ ρψξνπ θαη πεξηβάιινληνο, θαηάιιειε πξνζαξκνγή ησλ ηερληθψλ 

θαη ελεξγή ζπκκεηνρή ησλ ηνπηθψλ θνηλσληψλ/ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο ζηηο δξαζηεξηφηεηεο απηέο.  

Σίπνηε απφ φια απηά δελ ηζρχεη ζηελ πεξίπησζε ηεο επέλδπζεο ησλ 110 αλεκνγελλεηξηψλ. ην 

Πξφγξακκα καο αλαθέξεηαη:  «…Η λεζησηηθή νηθνλνκία πξέπεη λα ζηεξηρζεί ζε επελδχζεηο 

δεκφζησλ, ηδησηηθψλ (κηθξήο θαη κεζαίαο θιίκαθαο) θαη θνηλσληθψλ/ δεκνηηθψλ/ ζπλεηαηξηζηηθψλ 

επηρεηξήζεσλ πνπ ζα δεζκεχνληαη απφ πεξηβαιινληηθνχο θαη θνηλσληθνχο θαλφλεο…».  

Φνβνχκαη φηη ε επέλδπζε ησλ 330 MW απφ 110 αλεκνγελλήηξηεο γίλεηαη ρσξίο ζρεδηαζκφ, απνηειεί 

κνλνπξνζαλαηνιηζκφ ζηηο  αλεκνγελλήηξηεο, δελ ζρεηίδεηαη κε ηηο ηνπηθέο ελεξγεηαθέο αλάγθεο, 

γίλεηαη πάλσ ζην ζψκα ηεο Ιθαξίαο ρσξίο λα ηελ ππνινγίδεη, κε θαηαζηξνθηθέο πνιπεηείο ζπλέπεηεο, 

θαη εξήκελ ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο θαη ησλ αξρψλ, γη απηφ θαη έρεη απνηθηαθφ ραξαθηήξα. Η δεκηά 

πνπ ζα πάζεη ε Ιθαξία απφ ηε ζπγθεθξηκέλε επέλδπζε ζα είλαη πνιχ κεγαιχηεξε θαη πνιχπιεπξε θαη 

δελ κπνξεί λα αληηζηαζκηζηεί απφ ην (νηθνλνκηθφ θαη κφλν) φθεινο ηνπ Γήκνπ. Με ην ζθεπηηθφ απηφ 

θαηέζεζα πξνζθπγή ειέγρνπ ηεο λνκηκφηεηαο ηεο απφθαζεο ηεο ΡΑΔ θαη πεξηκέλνπκε ηα 

απνηειέζκαηα ηεο. Θα ζπλερίδνπκε κε θάζε κέζν λα ππεξαζπηδφκαζηε ηηο ζέζεηο καο γηα ην θαιφ ηνπ 

ηφπνπ καο, γηα ην θαιφ ησλ λεζηψλ καο.» 

Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο: Διίαο Γηαλλίξεο 6974185330 

επηζηξνθή 

 

To Αξρηπέιαγνο γηα ηηο αλεκνγελλήηξηεο ζηελ Ηθαξία  

ηαλ ε "πξάζηλε" αλάπηπμε ρηππάεη απεηιεηηθά ηελ πφξηα καο.  

 
Κείκελν απφ ην Αξρηπέιαγνο ζην ikariamag.gr 

Πέκπηε, 11 Ώπγνχζηνπ 2011   
 Ζ επνρή ηνπ ζεξηζκνχ γηα ην αηνιηθφ ιφκππ… 
Δ αδεηνδφηεζε απφ ηε Ρπζκηζηηθή Ώξρή Βλέξγεηαο (ΡΏΒ) ζε εηαηξεία ζπκθεξφλησλ ηνπ νκίινπ 

Μπηηιελαίνπ γηα εγθαηάζηαζε αηνιηθνχ ζηαζκνχ κε ζπλνιηθή ηζρχ 330 MW ζηελ Εθαξία 

απνηειεί θπζηθή ζπλέρεηα ησλ επηρεηξεκαηηθψλ ζρεδίσλ πνπ είρε πξναπνθαζίζεη ην αιολικό λόμπυ 

(επηρεηξεκαηηθνί θαη ηξαπεδηθνί φκηινη) ππφ ην πέπιν ηεο «πξάζηλεο» αλάπηπμεο θαη κε ηελ 

ακέξηζηε ζηήξημε ηεο πνιηηηθήο εγεζίαο ηνπ ΤΠΒΚΏ. 

ε κία επνρή πνπ νθείινπκε φινη λα αλαδεηθλχνπκε θαη λα πξνζηαηεχνπκε ηα ζπγθξηηηθά 

πιενλεθηήκαηα ηνπ λεζηνχ, ψζηε λα εμαζθαιηζηεί ε βησζηκφηεηα ησλ ηνπηθψλ θνηλσληψλ, 

αλαπηχζζεηαη κία ζηξαηεγηθή αληίζηξνθεο αλάπηπμεο πνπ πεξηιακβάλεη ηελ εγθαηάζηαζε 

ηνπιάρηζηνλ 120 αλεκνγελλεηξηψλ γηα ηελ θάιπςε ησλ ελεξγεηαθψλ αλαγθψλ ηεο ζηεξεάο 

Βιιάδαο. 

Έξγν πνπ ζα πξνθαιέζεη ηε κε- αλαζηξέςηκε θαηαζηξνθή ηνπ θπζηθνχ ηνπίνπ θαη νξεηλνχ φγθνπ 

ηνπ λεζηνχ, αιιά θαη ηεο ζπάληαο βηνπνηθηιφηεηαο ηεο Εθαξίαο, ρσξίο θαλέλα απνιχησο 

νπζηαζηηθφ φθεινο γηα ηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο. 

Έξγν ην νπνίν γίλεηαη κε βάζε μεθάζαξα επηρεηξεκαηηθά θξηηήξηα, αθνινπζψληαο πηζηά ηνλ 

«καθξνρξφλην ελεξγεηαθφ ζρεδηαζκφ» γηα ηελ εγθαηάζηαζε έξγσλ ΏΠΒ ζηελ Βιιάδα, πνπ έρεη 

γίλεη απφ ηνλ φκηιν Μπηηιελαίνπ! 

Σν ΏΡΥΕΠΒΛΏΓΟ, Ελζηηηνχην Θαιάζζηαο Πξνζηαζίαο είρε ιάβεη ζαθή ζέζε απέλαληη ζην 

ρσξνηαμηθφ ησλ ΏΠΒ. Ήδε απφ ηελ επνρή δηακφξθσζήο ηνχ, είρε ελαληησζεί ζε ζπλεξγαζία κε 

θηλήζεηο πνιηηψλ, θνξείο θαη νξγαλψζεηο απφ φιε ηελ Βιιάδα ζε φζα πξνέβιεπε ην ζρέδην λφκνπ 

(ζ/λ) "Βπηηάρπλζε ηεο Ώλάπηπμεο ησλ ΏΠΒ", ηελ εγθαηάζηαζε αηνιηθψλ πάξθσλ ―θαξασληθνχ‖ 

http://xyta-plagia-ikarias.blogspot.com/2011/08/to.html
http://ikariamag.gr/


ηχπνπ θαη ηε ρσξνζέηεζε ρηιηάδσλ αλεκνγελλεηξηψλ (α/γ) ζε επαίζζεηεο πεξηνρέο. Γηα ην 

ζπγθεθξηκέλν κάιηζηα ζ/λ, ην ΏΡΥΕΠΒΛΏΓΟ ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο παξαπάλσ θνξείο, 

θαηέζεζε πξνζθπγή ζην πκβνχιην ηεο Βπηθξαηείαο (ππφζεζε πνπ έρεη ήδε εθδηθαζηεί θαη 

αλακέλεηαη ε απφθαζε). 

Βθηφο ησλ άιισλ, ην ΏΡΥΕΠΒΛΏΓΟ είρε ζηεξίμεη ηνλ αγψλα ησλ θαηνίθσλ ηεο πίλαο, ηνπ 

Ώπνπεγαδηνχ θαη έκπξσλα ζηελ Κξήηε προβλζποντασ παράλλθλα, πωσ αργά ι γριγορα και άλλεσ 

κοινωνίεσ, όπωσ θ ικαριώτικθ απηή ηε ζηηγκή, ζα θιεζνχλ λα αληηκεησπίζνπλ παξφκνηεο 

θαηαζηάζεηο: 

ηε ζρεηηθή επηζηνιή ζπκπαξάζηαζεο, 24-02-2010, αλαθέξακε: «Η πολιτικι που ακολουκείται από 
το ΤΠΕΚΑ ωσ αυτι τθ ςτιγμι ςτο κζμα των ΑΠΕ κα φζρει ςτο ςφντομο μζλλον ακόμα περιςςότερεσ 
τοπικζσ κοινωνίεσ ςτθ κζςθ που βρζκθκαν οι κάτοικοι ςτο Αποπθγάδι. Να αγωνίηονται δθλαδι ενάντια 
ςτθν εγκατάςταςθ ζργων φαραωνικϊν προδιαγραφϊν, ενϊ ταυτόχρονα να γίνονται μάρτυρεσ τθσ 

ςταδιακισ αποκζντρωςθσ των Μονάδων Αποκατάςταςθσ Σάξθσ (κεηάβαζε δπλάκεσλ ησλ ΜΏΣ ζηελ 

πεξηνρή, επέκβαζε θαη ζπιιήςεηο. Αηαβάζηε εδϊ ην ζρεηηθφ θείκελν δηακαξηπξίαο). 
Απαηηείηαη ζπλέρηζε ηεο ελεκέξσζεο, ζχκπλνηα θαη αιιειεγγχε κεηαμχ ησλ ηνπηθψλ θνηλσληψλ γηα λα 

απνηξαπεί ε πξνζρεδηαζκέλε θαηαζηξνθή ζπάλησλ νηθνζπζηεκάησλ κε πξφζρεκα ηηο - κφλν θαη' φλνκα - 

πξάζηλεο επελδχζεηο». 

Απζηπρψο απ’ φηη θαίλεηαη θ Ικαρία χαρακτθρίςτθκε «εφκολοσ» ςτόχοσ για το αιολικό λόμπυ. Η 

κερκόπορτα άνοιξε απφ ηελ ακθηιεγφκελε ζηάζε πνιπάξηζκσλ κειψλ ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο, νη 

νπνίνη κε αθνξκή ην ακθηιεγφκελν Τβξηδηθφ έξγν Εθαξίαο  ―θιέξηαξαλ‖ θαηξνζθνπηθά κε ηελ 

«πξάζηλε» «αλάπηπμε». Ώπηφ έγηλε, δπζηπρψο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ παληειή έιιεηςε 

ζηξαηεγηθήο πνπ ραξαθηήξηδε ηηο δεκνηηθέο αξρέο ζηελ θαηεχζπλζε ηεο αεηθφξνπ αλάπηπμεο ηνπ 

λεζηνχ, κέζσ εθκεηάιιεπζεο ησλ κνλαδηθψλ ζπγθξηηηθψλ πιενλεθηεκάησλ ηεο Εθαξίαο. Όλοι 
αυτοί, αλλά και όςοι πακθτικά παρακολουκοφςαν τισ εξελίξεισ, κα πρζπει να αναλάβουν τώρα τισ 
ευκφνεσ τουσ. 

Δ λενζχζηαηε ππεξεζία - ―one stop shop‖ (sic) - Ώλαλεψζηκσλ Πεγψλ Βλέξγεηαο ηνπ ΤΠΒΚΏ, κε 

ζαθή ξφιν ηελ επηηάρπλζε θαη δηεπθφιπλζε ησλ αδεηνδνηήζεσλ γηα ηέηνηαο κνξθήο έξγα, 

πξνέβιεςε ζηελ εηήζηα έθζεζε ηεο επελδχζεηο χςνπο 16,4 δηζ. επξψ ζε κνλάδεο Ώλαλεψζηκσλ 

Πεγψλ Βλέξγεηαο θαη άιισλ 4 – 5 δηο. επξψ ζε δίθηπα θαη δηαζπλδέζεηο ζηε δεθαεηία 2010 – 

2020.  
Ζ δηάζεζε παθησινχ θνηλνηηθψλ ρξεκάησλ ζε επελδχζεηο κε θχξην φθεινο ηνλ επηπιένλ πινπηηζκφ 

επηρεηξεκαηηθψλ νκίισλ είλαη δεδνκέλν φηη ζα βνεζήζνπλ ηελ απαζρφιεζε ζηε Γεξκαλία θαη ηε 

Γαλία, αιιά ζίγνπξα δελ πξφθεηηαη λα σθειήζνπλ θαλέλα Ηθαξηψηε. Οη πνιίηεο ζα σθεινχληαλ 

θαίξηα αλ εληζρπφηαλ ην ζρέδην (ην νπνίν ππνζθάπηεηαη δηαξθψο απφ ην αηνιηθφ ιφκππ) γηα 

εγθαηάζηαζε ειηαθψλ, νηθηαθψλ ζηαζκψλ, πνπ ζπληζηνχλ κηθξέο επελδχζεηο, δελ επηβαξχλνπλ ην 

πεξηβάιινλ θαη δελ πξνζβάιινπλ ην ηνπίν. χκθσλα κε κειέηεο ε εγθαηάζηαζε ηέηνησλ ζηαζκψλ 

ζηηο ζηέγεο ησλ ζπηηηψλ ζα κπνξνχζαλ λα θαιχςνπλ έλα ηεξάζηην πνζνζηφ ησλ ελεξγεηαθψλ 

αλαγθψλ, ελψ ηαπηφρξνλα ζα ελίζρπαλ νπζηαζηηθά ηε κηθξννηθνλνκία. 

Βθηφο ησλ άιισλ, κε ηελ αδεηνδφηεζε γηα εγθαηάζηαζε αηνιηθνχ ζηαζκνχ ζηελ νξνζεηξά ηεο 

Εθαξίαο θαηαξγείηαη απηφκαηα (αλ θαηαζθεπαζηεί πνηέ) ην Τδξνειεθηξηθφ εξγνζηάζην ζην Πέδη. 

αθήο έλδεημε ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν ιεηηνπξγεί ε ΡΑΕ, ν νπνίνο θαλεξψλεη θαη ηελ 

αθεξεγγπφηεηα ηεο - θαηά ηα άιια αλεμάξηεηεο αξρήο - . Η αδειοδότθςθ ι κατάργθςθ ζργων 

ρυκμίηεται (εμ νπ θαη… ξπζκηζηηθή;) απφ ην εθάζηνηε επηρεηξεκαηηθφ ζπκθέξνλ, ην νπνίν 

απνθάζηζε απηή ηε θνξά λα ιεειαηήζεη ηα βνπλά θαη ην θπζηθφ πεξηβάιινλ ηεο Εθαξίαο ζην 

βσκφ ηνπ θέξδνπο. 

πνηνο νλεηξεχεηαη ηε ιεειαζία θαη ηελ θαηαζηξνθή, κεηακνξθψλνληαο ηα βνπλά ηεο Εθαξίαο ζε 

άκνξθε βηνκεραληθή δψλε, κε ηε δηάλνημε ιεσθφξσλ γηα ηε κεηαθνξά αλεκνγελλεηξηψλ χςνπο 

150 κέηξσλ, ζα πξέπεη λα αλαθαιχςεη πνιχ ηζρπξά επηρεηξήκαηα γηα λα καο πείζεη γηα ηελ 

νξζφηεηα θαη ηελ σθειηκφηεηα ηνπ έξγνπ. 

Οη ζπλέπεηεο ζην κηθξνθιίκα θαη ηε ζπάληα βηνπνηθηιφηεηα ηεο πεξηνρήο απφ ηηο νδνπνηεηηθέο 

παξεκβάζεηο θαη ηε ιεηηνπξγία ησλ α/γ (απεπθηαίν) ζα είλαη θαηαζηξεπηηθέο θαη κε αλαζηξέςηκεο. 

Θεσξνχκε αδηαλφεην φηη ζα ππάξμεη έζησ θαη έλαο Εθαξηψηεο πνπ ζα αλερζεί απηφ ην έγθιεκα.  
Θα θαλεί ζχληνκα αλ ππάξρνπλ αθφκα ζηελ Ηθαξία θνηλσληθέο θαη πνιηηηθέο δπλάκεηο πνπ 

αληηζηέθνληαη…   

http://windwatch.gr/forum/t-222544/#post-709453


Θνδσξήο Σζηκπίδεο 
Αηεπζπληήο Ώξρηπειάγνπο Ε.Θ.Π 

 

http://www.ikariamag.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=1621:to-

&catid=47:2010-02-26-18-23-23&Itemid=64   

 
επηζηξνθή 

 

Ζ ΛΑ Ηθαξηαο γηα ηελ εγθαηάζηαζε αηνιηθνχ ζηαζκνχ ζηελ Ηθαξία   

 

Βθηφο απφ ηε ΛΏ θαη ηελ ΏΠΕ αλαθνίλσζε θαηαγγειία γηα ηελ αδεηνδφηεζε ηεο ΡΏΒ εμέδσζε 

θαη ε Κίλεζε Πνιηηψλ Βπδήινπ. Σν πεξηνδηθφ καο ειπίδεη φηη νη πεξηζζφηεξνη (αλ φρη φινη) νη 

θνξείο ηεο Εθαξίαο ζα αληηδξάζνπλ θαηά ηεο ζπγθεθξηκέλεο άδεηαο θαη ζα θηλεζνχλ ψζηε λα 

δεκηνπξγεζεί θνηλή επηηξνπή αγψλα.  

Σν θείκελν πνπ αθνινπζεί είλαη αλαδεκνζίεπζε απφ ην www.nikaria.gr ΔΓ 

 

Νέα » Πνιηηηθά - 27/07/2011  

Έρνληαο ππφςε ηελ θαηάζηαζε πνπ δηακνξθψλεηαη κεηά ηελ αδεηνδνηεζε απφ ηελ ΡΏΒ 

(Ρπζκηζηηθή αξρή ελέξγεηαο) ζηελ εηαηξεία ΕΚΏΡΟ ΏΝΒΜΟ Ώ.Β, (ζπκθεξφλησλ ηνπ νκίινπ 

Μπηηιελαίνπ) γηα εγθαηάζηαζε αηνιηθνχ ζηαζκνχ κε ζπλνιηθή ηζρχ 330 MW ζηελ Εθαξία. 

Πηζηεχνπκε πσο πξέπεη λα πξνρσξήζνπκε ζε άκεζε ζχγθιεζε ηνπ Αεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ κε 

απηφ ην ζέκα θαη απνζηνιή πξφζθιεζεο γηα λα ζπκκεηέρνπλ ζε φινπο ηνπο θνξείο 

(πλδηθαιηζηηθνχο – ζπιιφγσλ ηνπ λεζηνχ), έηζη ψζηε φινη λα ηνπνζεηεζνχλ επηζήκσο θαη λα 

δηαζθαιηζηεί ε κέγηζηε δπλαηή ζπζπείξσζε θνξέσλ, ζηελ αληηκεηψπηζε απηήο ηεο επίζεζεο 

επηρεηξεκαηηθψλ ζπκθεξφλησλ ζηελ Εθαξία θαη ην θπζηθφ ηεο πεξηβάιινλ. 

 

Καηάζεζε πξφηαζεο ζπδεηήζεσο ζέκαηνο ζηελ επφκελε ζπλεδξίαζε ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ 

Κχξηε Αήκαξρε / Κπξία πξφεδξνο 

Κπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη ηνπ Α. 

Έρνληαο ππφςε ηελ θαηάζηαζε πνπ δηακνξθψλεηαη κεηά ηελ αδεηνδνηεζε απφ ηελ 

ΡΏΒ (Ρπζκηζηηθή αξρή ελέξγεηαο) ζηελ εηαηξεία ΕΚΏΡΟ ΏΝΒΜΟ Ώ.Β, (ζπκθεξφλησλ ηνπ 

νκίινπ Μπηηιελαίνπ) γηα εγθαηάζηαζε αηνιηθνχ ζηαζκνχ κε ζπλνιηθή ηζρχ 330 MW ζηελ Εθαξία 

Πηζηεχνπκε πσο πξέπεη λα πξνρσξήζνπκε ζε άκεζε ζχγθιεζε ηνπ Αεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ κε 

απηφ ην ζέκα θαη απνζηνιή πξφζθιεζεο γηα λα ζπκκεηέρνπλ ζε φινπο ηνπο 

θνξείο (πλδηθαιηζηηθνχο – ζπιιφγσλ ηνπ λεζηνχ), έηζη ψζηε φινη λα ηνπνζεηεζνχλ επηζήκσο θαη 

λα δηαζθαιηζηεί ε κέγηζηε δπλαηή ζπζπείξσζε θνξέσλ, ζηελ αληηκεηψπηζε απηήο ηεο 

επίζεζεο επηρεηξεκαηηθψλ ζπκθεξφλησλ ζηελ Εθαξία θαη ην θπζηθφ ηεο πεξηβάιινλ. 

χκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζκφ 877/11 απφθαζε ηεο Ρπζκηζηηθήο Ώξρήο Βλέξγεηαο, ρνξεγήζεθε ζηηο 

15/7/2011 άδεηα. Ο νπνίνο ζα απνηειείηαη απφ 110 αλεκνγελλήηξηεο κακνχζ κε δηάκεηξν ξνηνξα 

ζηα 90 κέηξα ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε. Δ άδεηα πξνβιέπεηαη λα έρεη ηζρχ γηα 25 ρξφληα κε 

επηπιένλ πξφβιεςε αλαλέσζήο ηεο κέρξη ίζν ρξφλν. 

Μειεηψληαο ηηο ηνπνζεζίεο πνπ πξνβιέπεηαη λα εγθαηαζηαζνχλ νη αλεκνγελλήηξηεο 

εχθνια θαηαιαβαίλεη θαλείο (εηδηθά ν ληφπηνο) φηη ε εγθαηάζηαζε επεθηείλεηαη ζρεδφλ ζε 

νιφθιεξε ηελ θνξπθνγξακκή ηνπ λεζηνχ, αλ αλαινγηζηνχκε θαη ηελ απαηηνχκελε απφζηαζε πνπ 

ζα πξέπεη λα έρνπλ κεηαμχ ηνπο. Μέζα ζηηο ηνπνζεζίεο είλαη θαη ην πεξίθεκν δάζνο ηνπ «Ράληε», 

κε φηη απηφ ζπλεπάγεηαη γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ (π.ρ δηαλνίμεηο δξφκσλ…) ρεηηθά κε ηελ 

παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ηα παξαγφκελα θνξηία ζα κεηαθέξνληαη ζηελ επεηξσηηθή ρψξα 

(ελδερνκέλσο θαη ζηελ Σνπξθία ) κέζσ πνληηζκέλνπ θαισδίνπ πςειήο ηάζεο (ζηελ άδεηα 

πξνβιέπεηαη ζαθψο ε δηαζχλδεζε κε ζχζηεκα πςειήο ηάζεο ). 

Γηα λα θαηαιάβεη θαλείο ην ηηηάλην κέγεζνο ηεο πξνβιεπφκελεο παξαγφκελεο ηζρχο πνπ 

θάλεη ιφγν γηα 330 MW, αξθεί λα αλαινγηζηεί φηη ε Εθαξία ζήκεξα έρεη εγθαηεζηεκέλε ηζρχ 12,5 

MW (απφ ζεξκνειεθηξηθφ ζηαζκφ),600 KW απφ Ώ/Γ ηδηψηε θαζψο θαη φηη είλαη ζε εμέιημε ε 

θαηαζθεπή Τβξηδηθνχ πάξθνπ ζηε δπηηθή Εθαξία (Πέδη - Πξνεζπέξα-Κάησ Πξνεζπέξα), ν νπνίνο 

ζα απνηειείηαη απφ έλα Ώηνιηθφ Πάξθν ηζρχνο 2,4 MW θαη 3 Τδξνζηξνβίινπο ζπλνιηθήο 

http://www.ikariamag.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=1621:to-&catid=47:2010-02-26-18-23-23&Itemid=64
http://www.ikariamag.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=1621:to-&catid=47:2010-02-26-18-23-23&Itemid=64
http://www.nikaria.gr/
http://www.nikaria.gr/topic26-11.html
http://www.nikaria.gr/topic26-6.html


ηζρχνο 3,1 MW, θαζψο θαη έλαλ αλεμάξηεην κηθξφ Τδξνειεθηξηθφ ηαζκφ ηζρχνο 1 MW 

(ζχλνιν εγθαηεζηεκέλεο ηζρχο πβξηδηθνχ: 6,5 MW).  

ια απηά φηαλ ε κέγηζηε πξνβιεπφκελε δήηεζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο γηα ηελ Εθαξία 

πξνβιέπεηαη ζηα 9 MW γηα θάπνηεο κέξεο ηνπ Ώπγνχζηνπ… 

χκθσλα κε ηα παξαπάλσ ζηνηρεία νδεγνχκαζηε ζηα εμήο ζπκπεξάζκαηα: 

1. Οιφθιεξε ε θνξπθνγξακκή ησλ βνπλψλ ηεο Εθαξίαο ζα κεηαηξαπεί ζε έλα απέξαλην αηνιηθφ 

πάξθν, κε θαηαζηξνθηθέο ζπλέπεηεο ζηελ ρισξίδα-παλίδα ηνπ λεζηνχ, θαη κε αλαζηξέςηκεο 

πεξηβαιινληηθέο αιινηψζεηο (ππάξρνπλ αληίζηνηρα ραξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα ζηελ Βχβνηα) 

2. Θα ππάξμνπλ ζνβαξέο ζπλέπεηεο ζηελ αλζξψπηλε πγεία απφ ηα ειεθηξνκαγλεηηθά πεδία ησλ 

Ώ/Γ (πάζεο θχζεσο θαξθηληθνί λφζνη) θαζψο θαη ζεκαληηθή φριεζε απφ ηνλ παξαγφκελν ζφξπβν 

ηνπο. 

3. Καλέλα νηθνλνκηθφ φθεινο δελ πξνβιέπεηαη γηα ηνπο θαηνίθνπο ηνπ λεζηνχ θαη ηελ ηζέπε ηνπ 

θαηαλαισηή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζηελ νχησο ή άιισο νινέλα απμαλφκελε ηηκή ηεο Kwψξαο. 

4. Σέινο γηα κηα αθφκα θνξά επηβεβαηψλεηαη ε ζέζε καο πεξί εθρψξεζεο ηεο ελέξγεηαο θαη ηνπ 

«αγαζνχ» ηνπ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο ζε επηρεηξεκαηηθνχο νκίινπο θαη ηδησηηθέο εηαηξείεο εηο βάξνο 

ησλ ιατθψλ ζπκθεξφλησλ θαη αλαγθψλ, εηο βάξνο ηεο δεκφζηαο πεξηνπζίαο 

Καινχκε : 

Σνλ Αήκν Εθαξίαο λα πξνρσξήζεη ζε άκεζε ζχγθιεζε ηνπ Αεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ κε απηφ ην 

ζέκα θαη απνζηνιή πξφζθιεζεο γηα λα ζπκκεηέρνπλ ζε φινπο ηνπο θνξείο (πλδηθαιηζηηθνχο – 

ζπιιφγσλ ηνπ λεζηνχ θιπ ), έηζη ψζηε φινη λα ηνπνζεηεζνχλ επηζήκσο θαη λα δηαζθαιηζηεί ε 

κέγηζηε δπλαηή ζπζπείξσζε θνξέσλ, ζηελ αληηκεηψπηζε απηήο ηεο επίζεζεο επηρεηξεκαηηθψλ 

ζπκθεξφλησλ ζηελ Εθαξία θαη ην θπζηθφ ηεο πεξηβάιινλ. 

Μφλν έηζη πηζηεχνπκε φηη ζα κπνξέζνπλ φιεο νη παξαηάμεηο λα ηνπνζεηεζνχλ επηζήκσο θαη λα 

ζπλδηακνξθψζνπλ ηελ ζέζε ηνπ Αεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ Εθαξίαο, γηα απηή ηελ ζνβαξφηαηε 

ππφζεζε. 

Ώπαηηνχκε: 

Σε κε εθρψξεζε (κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν) δεκνηηθψλ εθηάζεσλ γηα ηελ εγθαηάζηαζε αηνιηθνχ 

ζηαζκνχ 330mw πάλσ απφ ηα θεθάιηα καο. ε θακία πεξίπησζε δε ζπλαηλνχκε ζηελ ππνζήθεπζε 

ησλ δσψλ εκάο θαη ησλ παηδηψλ καο. 

 
Καηεβάζηε ηελ απφθαζε ΡΏΒ γηα ηελ αδεηνδφηεζε ζε κνξθή PDF. 

 
επηζηξνθή 
       

ΑΠΗ: ρεηηθά κε ηελ  έγθξηζε άδεηαο  απφ ηελ ΡΑΔ γηα ηελ  εγθαηάζηαζε 110 

αλεκνγελλεηξηψλ ζηελ Ηθαξία 

       

Απζηπρψο είρε αλαξηεζεί ε χιε φηαλ αληηιεθζήθακε φηη μεράζακε λα δεκνζηνπνηήζνπκε θαη ηελ 

αλαθνίλσζε ηεο ΏΠΕ γηα ηηο αλεκνγελλήηξηεο. Σν θείκελν πνπ αθνινπζεί αλαξηήζεθε ζηηο 11-

10-2011. πγλψκε. ΔΓ 

 

ΏΝΏΚΟΕΝΧΔ 

         Δ ηδησηηθνπνίεζε ηνπ ηνκέα ηεο ελέξγεηαο απφ ην 1999 θαζψο θαη ην πινχζην αηνιηθφ 

δπλακηθφ κάο έρεη θάλεη πεξηδήηεηνπο πειάηεο γηα ηνπο ηδηψηεο επελδπηέο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη 

ζηηο ΏΠΒ (Ώλαλεψζηκεο Πεγέο Βλέξγεηαο). 

Ώπηφ πνπ σο ηνπηθή απηνδηνίθεζε πξέπεη λα θάλνπκε, είλαη λα βάινπκε ηνπο φξνπο θαη ηα φξηα 

(θέξνπζα ηθαλφηεηα, ζπκβαηφηεηα κε ηελ θιίκαθα ηεο πεξηνρήο, ρσξνηαμηθφο θαη ελεξγεηαθφο 

ζρεδηαζκφο, ειαρηζηνπνίεζε ησλ αξλεηηθψλ επηπηψζεσλ ζην θπζηθφ θαη αλζξψπηλν πεξηβάιινλ) 

ζε ηέηνηεο επελδχζεηο δηεθδηθψληαο ηαπηφρξνλα  ηε κέγηζηε δπλαηή σθέιεηα γηα ηνλ ηφπν. 

      Με αθνξκή ηελ έγθξηζε άδεηαο απφ ηελ ΡΏΒ ζηελ εηαηξεία ΕΚΏΡΟ-ΏΝΒΜΟ ΏΒ ηνπ 

νκίινπ Μπηηιελαίνπ γηα ηελ εγθαηάζηαζε 110 αλεκνγελλεηξηψλ (αξ. απνθ. 875/15-7-2011) ζην 

λεζί καο,  ε ΏΠΕ  ηνπνζεηείηαη κε ζπγθεθξηκέλεο ζέζεηο: 

http://www.nikaria.gr/uploads/apofasi.pdf


            - Δ αμηνπνίεζε ηεο αηνιηθήο ελέξγεηαο θαη γεληθφηεξα φισλ ησλ Ώλαλεψζηκσλ Πεγψλ 

Βλέξγεηαο (ΏΠΒ) απνηειεί γηα καο βαζηθφ δεηνχκελν, ζηα πιαίζηα ηεο αληηκεηψπηζεο ηεο 

θιηκαηηθήο αιιαγήο θαη ηνπ ελεξγεηαθνχ δεηήκαηνο ζην ζχλνιφ ηνπ. 

      - ΐαζηθή καο πξνηεξαηφηεηα θαη κέιεκα πξέπεη λα απνηειεί ε κείσζε ηεο θαηαλάισζεο 

ελέξγεηαο ζε ηνπηθφ θαη επξχηεξα ζε παγθφζκην επίπεδν. Δ ινγηθή απηή δελ πξέπεη λα αθνξά 

κφλν ζηελ ελέξγεηα, αιιά λα δηέπεη ηε ζπκπεξηθνξά ησλ πνιηηψλ ζε θάζε έθθαλζε ηεο 

θνηλσληθήο δσήο, φπσο ζηε δηαρείξηζε (κείσζε) ησλ απνξξηκκάησλ, ζηε ρξήζε ηνπ απηνθηλήηνπ 

θ.ά. Γεληθφηεξα ζα ιέγακε φηη ελαληησλφκαζηε ζην πξνβαιιφκελν απφ ηελ αγνξά πξφηππν ηνπ 

πνιίηε -ππεξθαηαλαισηή ησλ πάλησλ. 

       - Δ ελεξγεηαθή απηάξθεηα ηνπ λεζηνχ, φζνλ αθνξά ζηελ ειεθηξνπαξαγσγή, πξέπεη λα 

απνηειεί πνιηηηθφ ζηφρν, πνπ φκσο θακία ζρέζε δελ έρεη κε ηε ζπγθεθξηκέλε άδεηα εγθαηάζηαζεο 

Ώ/Γ, ελψ ε δηθηχσζή ηνπ κε άιια λεζηά, κε απψηεξν ζθνπφ ηε κεηαθνξά ηεο παξαγφκελεο 

ελέξγεηαο ζηελ επεηξσηηθή ρψξα, πξέπεη λα ζπδεηεζεί ζε ζπλάξηεζε κε ηελ θιίκαθα κεγέζνπο 

ησλ απαηηνχκελσλ εγθαηαζηάζεσλ ΏΠΒ. Σν κέγεζνο ησλ εγθαηαζηάζεσλ, αλ πξφθεηηαη γηα 

αηνιηθά πάξθα γηα παξάδεηγκα, πξέπεη λα είλαη ηέηνην, πνπ λα κελ αιινηψλεη ην ηνπίν θαη λα κελ 

πξνθαιεί αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζε άιινπο ηνκείο, φπσο ζηνλ ηνπξηζκφ θαη ηελ αγξνηηθή 

παξαγσγή. Βπηβάιιεηαη ινηπφλ ην κέγεζνο ησλ εγθαηαζηάζεσλ παξαγσγήο ελέξγεηαο απφ ΏΠΒ 

γηα ηνπηθή θαηαλάισζε θαη κεηαθνξά ζε άιιεο πεξηνρέο λα είλαη  αλάινγν κε ηε θέξνπζα 

ηθαλφηεηα, ην ηνπίν, ηε δηαηήξεζε ησλ νηθνζπζηεκάησλ θαη ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ λεζηνχ.   

      - Βίκαζηε αληίζεηνη ζηελ αλεμέιεγθηε ηνπνζέηεζε αηνιηθψλ πάξθσλ κε κνλαδηθφ γλψκνλα ην 

θέξδνο. Δ νηθνλνκηθή βησζηκφηεηα, πνπ ηίζεηαη σο κνλαδηθφ θξηηήξην απφ ηηο εηαηξείεο, φηαλ 

πξφθεηηαη γηα ηνλ αξηζκφ θαη ην κέγεζνο ησλ αλεκνγελλεηξηψλ παξαδείγκαηνο ράξε, δε ζπκπίπηεη  

κε ηε ινγηθή ηεο αεηθνξίαο. 

Ώπελαληίαο ε  ινγηθή ηεο ρξήζεο ησλ ΏΠΒ κε ηνλ πξνσζνχκελν ηξφπν απφ θπβέξλεζε, 

Βπξσπατθή Έλσζε θαη κεγάιεο ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο απνηειεί αληίθαζε γηα ηελ ίδηα ηελ έλλνηα 

ηεο αεηθφξνπ αλάπηπμεο (δηαθχιαμε ησλ πφξσλ ηεο, δει: θπζηθφ θαη αλζξσπνγελέο πεξηβάιινλ). 

Άιισζηε ην « Βπηκειεηήξην Πεξηβάιινληνο θαη ΐησζηκφηεηνο» ζηηο 22/3/2007, δηα ηνπ Πξνέδξνπ 

ηνπ θ. Μ. Αεθιεξή, επηζήκαηλε ηα εμήο: « .Δ Βζληθή Υσξνηαμία ησλ αηνιηθψλ πάξθσλ, πνπ έρεη 

εηζεγεζεί ην Βπηκειεηήξηνλ απφ πνιιψλ εηψλ, δελ είλαη απινχλ κέζνλ λνκηκνπνηήζεσο ησλ, ιφγσ 

ηεο θαζαξάο ελέξγεηαο πνπ παξάγνπλ..Δ έλλνκε αμία ηεο θαζαξάο ελέξγεηαο έπεηαη ηεο 

πξνζηαζίαο ηνπ πνιχηηκνπ θπζηθνχ θεθαιαίνπ ηεο Υψξαο, ζην νπνίν αλήθνπλ ηα επαίζζεηα 

δαζηθά νηθνζπζηήκαηά καο..θαη εμ νινθιήξνπ ηα κηθξά λεζηά, νη αθηέο, ηα αθξσηήξηα θαη ελ 

γέλεη ην λεζησηηθφ ηνπίν..Αε ζπγρσξείηαη κε θαλέλα ηξφπν ε ζπζία πνιχηηκνπ θπζηθνχ θεθαιαίνπ 

ράξηλ απηήο».  Βμάιινπ ε έλλνηα ηεο «πξάζηλεο ελέξγεηαο» θαη γεληθά ηεο «πξάζηλεο πνιηηηθήο» 

εκπεξηέρεη ηηο έλλνηεο ηεο δεκνθξαηίαο, ηεο ζπκκεηνρήο, ηεο απνθέληξσζεο, ηεο ήπηαο επέκβαζεο, 

ηεο ζπκβαηφηεηαο θαη θηιηθφηεηαο κε ην πεξηβάιινλ. Γη' απηφ ην ιφγν δελ κπνξνχλ λα ηε 

δηαρεηξίδνληαη ή λα κηιάλε εμ νλφκαηφο ηεο κεγάινη επελδπηηθνί φκηινη κε κνλνπσιηαθά 

ραξαθηεξηζηηθά, πνπ είλαη έηνηκνη λα εγθαηαζηήζνπλ Ώ/Γ ζηνπ Ράληε, ζην Καθφ Καηαβαζίδη, ζε 

πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο ΝATURA.  

      - Γεηάκε λα δηεξεπλεζεί θαη λα πξνσζεζεί απφ ην Αήκν ε δπλαηφηεηα εγθαηάζηαζεο κηθξψλ 

απνθεληξσκέλσλ κνλάδσλ ΏΠΒ, κε πηζαλή ζχζηαζε κηθηήο ηνπηθήο εηαηξείαο παξαγσγήο 

ειεθηξηζκνχ απφ αηνιηθά θαη θσηνβνιηατθά πάξθα  θαη θεληξηθνχ δηθηχνπ ζέξκαλζεο 

αμηνπνηψληαο ηε γεσζεξκία θαη ηε βηνκάδα (π.ρ. ειαηνππξήλα) κε ηε ζπκκεηνρή ηνπ Αήκνπ, ηεο 

Πεξηθέξεηαο ΐ. Ώηγαίνπ θαη  ηδησηψλ κηθξνκεηφρσλ. Παξάιιεια λα εμαληιεζνχλ απφ ην Αήκν νη 

δπλαηφηεηεο θάιπςεο ησλ θηηξηαθψλ ελεξγεηαθψλ ηνπ αλαγθψλ απφ ΏΠΒ, ψζηε λα ιεηηνπξγεί σο 

πξφηππν γηα ηνπο δεκφηεο ηνπ. Έηζη κφλν ν Αήκνο ζα έρεη ηνλ έιεγρν ηεο παξαγφκελεο 

ελέξγεηαο θαη ζα κπνξεί λα αζθήζεη θνηλσληθή πνιηηηθή πξνο ηνπο δεκφηεο ηνπ (π.ρ. κε κείσζε 

άιισλ αληαπνδνηηθψλ ηειψλ).  

      Ώπφ ηελ άιιε: 

      - Θεσξνχκε φηη νη ληφπηνη  ηδηψηεο κηθξνεπελδπηέο ησλ ΏΠΒ δελ πξέπεη λα αληηκεησπίδνληαη 

σο «εθθξαζηέο ηνπ κεγάινπ θεθαιαίνπ» θαη αλ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ ηέζεθαλ 

πξνεγνπκέλσο (θέξνπζα ηθαλφηεηα, ζπκβαηφηεηα κε ηε κηθξνθιίκαθα ηνπ ηνπίνπ, πεξηθεξεηαθφο 

ρσξνηαμηθφο θαη ελεξγεηαθφο ζρεδηαζκφο, πξνζηαζία ησλ ηνπηθψλ νηθνζπζηεκάησλ), λα ηνπο 

παξαρσξνχληαη απφ ην Αήκν δεκνηηθέο εθηάζεηο πξνο ελνηθίαζε. Μηθξήο θιίκαθαο 



εγθαηαζηάζεηο κπνξνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ ζεηηθά γηα ηελ νηθνλνκία ηνπ λεζηνχ, θαζηζηψληαο ην 

παξάιιεια ελεξγεηαθά απηφλνκν θαη «θαζαξφ», ζπκπιεξψλνληαο ην πβξηδηθφ έξγν πνπ 

θαηαζθεπάδεηαη απφ ηε ΑΒΔ. 

      - Οη παξεκβάζεηο πνπ απαηηνχληαη γηα ηε κεηαθνξά θαη ηελ εγθαηάζηαζε ησλ 

αλεκνγελλεηξηψλ, θαζψο θαη νη ίδηεο, ζπληζηνχλ κηα νξηζηηθή θαη ακεηάθιεηε θαηάζηαζε, ηεο 

νπνίαο νη αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζην πεξηβάιινλ δε ζα είλαη αλαζηξέςηκεο. Βπηπιένλ απηέο ζα 

δψζνπλ ηε ραξηζηηθή βνιή ζην  ήδε ζνβαξά ππνβαζκηζκέλν πεξηβάιινλ ηεο Εθαξίαο, εμαηηίαο ηεο 

αλεμέιεγθηεο απνίκελεο θηελνηξνθίαο (πξφβιεκα γηα ην νπνίν ε Σ. Ώ. θαιείηαη θαη νθείιεη λα 

δψζεη γξήγνξα ιχζεηο). Βπηπξφζζεηα ε δηάλνημε πνιιψλ ρηιηνκέηξσλ νξεηλψλ δξφκσλ ζα 

δηεπθνιχλεη ηελ πξφζβαζε ησλ ηδηνθηεηψλ απνίκελσλ δψσλ ζε απξφζηηεο κέρξη ηψξα κε 

απηνθίλεηα πεξηνρέο. Ώπηφ ζεκαίλεη φηη ζα δεκηνπξγεζνχλ λέεο πεξηνρέο ηαΎζκαηνο ησλ δψσλ κε  

ηππνπνηεκέλεο μεξέο ηξνθέο, νη νπνίεο, φπσο πνιχ θαιά γλσξίδνπκε, ζε ζχληνκν ρξνληθφ 

δηάζηεκα  ζα κεηαηξαπνχλ ζε λέεο εξεκνπνηεκέλεο εθηάζεηο.    

        - Αηαθσλνχκε κε ηελ  εγθαηάζηαζε απηνχ ηνπ ηεξαηψδνπο αηνιηθνχ πάξθνπ ζην λεζί καο. 

Βίκαζηε αληίζεηνη ζηελ νινθιεξσηηθή αιινίσζε - ηζνπέδσζε  ηνπ Ώζέξα, κε ηελ δηάλνημε 

ηεξάζηησλ δξφκσλ, εθζθαθέο ζεκειίσλ θαη ηε κεηαηξνπή ηνπ ζε βηνκεραληθή δψλε. Βίκαζηε 

ελάληηνη ζηελ θαηαζηξνθή ηνπ λεζησηηθνχ ηνπίνπ θαη νηθνζπζηήκαηνο. Σα αηνιηθά «πάξθα» (θαη΄ 

επθεκηζκφ) δελ παχνπλ λα είλαη βηνκεραληθέο εγθαηαζηάζεηο θαη νη ηεξάζηηεο Ώ/Γ δελ παχνπλ  λα 

«αζειγνχλ» πάλσ ζην κνλαδηθφ ειιεληθφ λεζησηηθφ ηνπίν. Ώπηά εμάιινπ ζα έρνπλ αξλεηηθέο 

ζπλέπεηεο ζηελ αλάπηπμε ήπησλ - ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ. 

         Δ παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ ΏΠΒ, επεηδή ραξαθηεξίδεηαη απφ κηα άιιε 

ελαιιαθηηθή αεηθνξηθή αληίιεςε, πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απφ κηα δηαθνξεηηθή πνιηηηθή ζθέςε θαη 

δηαρείξηζε. Πξέπεη λα πινπνηεί έλαλ ελεξγεηαθφ ζρεδηαζκφ (πνπ ζήκεξα δελ ππάξρεη), ν νπνίνο ζα 

ππεξεηεί ηελ απνθεληξσκέλε πβξηδηθή παξαγσγή ελέξγεηαο (ζπλδπαζκφο πνιιψλ ΏΠΒ) θαη ζα 

ζηνρεχεη ζηα απηφλνκα ελεξγεηαθά λεζηά. 

        Έηζη κφλν κπνξνχκε λα δψζνπκε απάληεζε ζηα πηεζηηθά, ακείιηθηα πξνβιήκαηα ηνπ 

παξφληνο θαη ηηο εθηαιηηθέο πξννπηηθέο ηνπ θνληηλνχ κέιινληνο.  

Γηα ηελ ΏΠΕ 

Ο δεκνηηθφο  ζχκβνπινο 

Διίαο  Γαγιίαο 
 

επηζηξνθή 

 

Γελλήηξηεο αλέκνπ ή γελλήηξηεο δεηλψλ γηα ηελ Ηθαξία θαη ην Αηγαίν;  

 
Ηλίασ Γιαννίρθσ 
Περιφ. φμβουλοσ Β. Αιγαίου 
Επίκ. Κακθγθτισ Πολ. Κριτθσ  
 

Για δθμοςίευςθ ςτθν εφθμερίδα  ΝΕΑ ΙΚΑΡΙΑ 
Φίλιππο Μαυρογιϊργθ 
 
χεδόν ςε όλα τα νθςιά του Αιγαίου θ πολιτικι που προωκείται κα 

δθμιουργιςει  φαραωνικζσ ιδιωτικζσ επενδφςεισ, όπωσ δείχνει ο 

χάρτθσ 1. Σο Αιγαίο Αρχιπζλαγοσ κα χάςει για πάντα τον φυςικό, 

ιςτορικό και πολιτιςμικό χαρακτιρα του. Σα νθςιά κα μοιάηουν με 

ςκαντηόχοιρουσ με βαςικό κριτιριο τισ επικυμίεσ για κερδοφορία των 

Μυτθλιναίου, Ρόκασ-Iberdrola, Κοπελοφηου, TERNA και άλλων. τθν 

Ικαρία, δόκθκε τον Ιοφλιο 2011 από τθ Ρυκμιςτικι Αρχι Ενζργειασ 

(ΡΑΕ) άδεια ςε εταιρεία ςυμφερόντων Μυτιλθναίου για 110 

ανεμογεννιτριεσ (ςφνολο 330 μεγαβάτ-MW) ςτα 2/3 του Ακζρα, ςε 

μικοσ πάνω από 27 χιλιόμετρα, από τον Κάβο Πάπα μζχρι το Περδίκι, 

δθλαδι ςε όλθ τθν οροςειρά του Ακζρα. Παράλλθλα, θ άδεια 
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προβλζπει χωριςτό ιδιωτικό υποκαλάςςιο καλϊδιο που κα ςυνδζει τθν Ικαρία με τθν Αττικι. Θ άδεια 

είναι για 25 χρόνια με δυνατότθτα να φτάςει τα 50 χρόνια.  

Ο γράφων είχε επιςθμάνει τον κίνδυνο που ζρχεται για τθν Ικαρία από τθν αίτθςθ για αδειοδότθςθ ςτθ 

ΡΑΕ  τόςο ςτο θλεκτρονικό περιοδικό «Ικαριακά και Φουρνιϊτικα Νζα» (www.asda.gr/ikariaka), όςο και 

ςε δθμόςια προεκλογικι εκδιλωςθ ςτον Άγιο Κιρυκο ςτα τζλθ Αυγοφςτου 2010. Κανζνασ ικαριακόσ 

φορζασ ι δθμοτικι αρχι όμωσ δεν αντζδραςε τότε (κα μποροφςαν να είχαν υποβάλει αντιρριςεισ κατά 

τθσ αίτθςθσ), αλλά οφτε και ο νζοσ Καλλικρατικόσ Διμοσ Ικαρίασ, ςτουσ 4 μινεσ που μεςολάβθςαν μζχρι 

τθν ζκδοςθ τθσ άδειασ τθσ ΡΑΕ.  

Όλα τα ςχζδια ζγιναν χωρίσ επίςθμθ διαβοφλευςθ, χωρίσ θ εταιρεία να ενθμερϊςει επίςθμα τουσ 3 

Διμουσ τθσ Ικαρίασ και ςιμερα τον Διμο Ικαρίασ, εν κρυπτϊ και χωρίσ καμιά άλλθ επίςθμθ ενθμζρωςθ. 

Αμζςωσ μετά τθν ζκδοςθ τθσ άδειασ ο γράφων προκυμοποιικθκε να ςυμμετζχει ςε ενθμερϊςεισ του 

Ικαριακοφ λαοφ. Ετοίμαςε ζνα πλθροφοριακό υλικό που διακινικθκε ςτο διαδίκτυο και ςυμμετείχε ςε 3 

ενθμερωτικζσ εκδθλϊςεισ τον Αφγουςτο ςτον Άγιο Κιρυκο, ςτισ Ράχεσ και ςτον Εφδθλο. Ο ίδιοσ ο Διμοσ 

Ικαρίασ δεν ενδιαφζρκθκε οφτε καν να ενθμερωκεί από τον γράφοντα, και όλεσ οι εκδθλϊςεισ ζγιναν 

μετά από πρωτοβουλία τθσ ΑΠΙ. τισ ενθμερϊςεισ ςυμμετείχε ο ειδικόσ επιςτιμονασ Κ. Θεοφφλακτοσ 

και ο γράφων. Είναι κετικό ότι ομόφωνα το Δθμοτικό υμβοφλιο (ζκτακτθ ςυνεδρίαςθ ςτισ 30-7-2010 

μετά από αίτθμα τθσ Λαϊκισ υςπείρωςθσ) υπζβαλε προςφυγι προσ το ΤΠΕΚΑ κατά τθσ άδειασ. Ο 

γράφων κατζκεςε και 2θ προςφυγι. Σα ςυνολικά επιχειριματα των δφο προςφυγϊν ςυνθγοροφν υπζρ 

τθσ ακφρωςθσ τθσ άδειασ που δόκθκε. 

Θ εικόνα τθσ Ικαρίασ κα αλλάξει ανεπιςτρεπτί από αυτό το ςχζδιο μαμοφκ. Για παράδειγμα, ςτθν εικόνα 

1 αναπαρίςταται θ  περιοχι πάνω από το 

Μαγγανίτθ. Πίςω ακριβϊσ βρίςκεται το 

μοναδικό  Δάςοσ του Ράντθ.  

Θ Ικαρία δεν ζχει ανάγκθ τισ 110 

ανεμογεννιτριεσ των 330 MW. Χρειάηεται 

8,5-9 MW μόνο τον Αφγουςτο και 6-6,5 MW 

τον υπόλοιπο χρόνο. Επομζνωσ, θ Ικαρία 

κινδυνεφει να μετατραπεί ςε βιομθχανικι 

περιοχι. τον Ακζρα να εγκαταςτακεί για 

δεκαετίεσ μια βαριά βιομθχανία 

παραγωγισ θλεκτρικοφ ρεφματοσ προσ εξαγωγι, χρθςιμοποιϊντασ το ςϊμα τθσ Ικαρίασ. 

Ο νόμοσ προβλζπει και ζνα ανταποδοτικό τζλοσ προσ το Διμο (2%) το οποίο υπολογίςτθκε και 

ανακοινϊκθκε ςτισ προαναφερκείςεσ εκδθλϊςεισ από τον ειδικό ςτισ Ανανεϊςιμεσ Πθγζσ Ενζργειασ Κων. 

Γρ. Θεοφφλακτο, Διπλ. Μθχανολόγο Μθχ, MSc, ότι δεν κα ξεπερνάει το 1.700.000 ευρϊ το χρόνο. Για 

ςφγκριςθ, αξίηει να αναφερκεί ότι θ νεροποντι του Οκτϊβρθ 2010 προξζνθςε ηθμιζσ φψουσ 13.000.000 

ευρϊ. Μετά τθν ιςοπζδωςθ του Ακζρα για τισ ανεμογεννιτριεσ, δρόμουσ, κεμζλια, ςυνοδά ζργα κλπ 

μζςα ςτα 28 τ.χλμ. του αιολικοφ πάρκου, αναμζνεται ότι μια επόμενθ νεροποντι κα προκαλζςει 

τεράςτιεσ ηθμιζσ από τα αυξθμζνα επιφανειακά νερά, που κανζνα αντιςτακμιςτικό όφελοσ δεν κα 

αντιςτακμίηει. Βζβαια, ςτα 25-50 χρόνια κανείσ δεν ξζρει πόςεσ τζτοιεσ ακραίεσ βροχοπτϊςεισ κα 

ςυμβοφν. Επίςθσ, δεν μποροφν να αντιςτακμιςτοφν οι κίνδυνοι ςτθν υγεία, ςτθν απϊλεια τουριςτικϊν 

ειςοδθμάτων, ςτθν εξαφάνιςθ τθσ δυνατότθτασ ανάπτυξθσ του εναλλακτικοφ τουριςμοφ, ςτθν 

ιςοπζδωςθ τθσ κεντρικισ περιοχισ NATURA τθσ Ικαρίασ και ςτθ διάςπαςθ των άλλων προςτατευόμενων 

περιοχϊν, ςτθ μελιςςοκομία, ςτθν κτθνοτροφία, ςτο κυνιγι, ςτθν αλλαγι του υδρολογικοφ κφκλου.       

Εικόνα 1 

http://www.asda.gr/ikariaka
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Θ άδεια τθσ ΡΑΕ (Ιοφλιοσ 2011) αποτελεί χαριςτικι πράξθ προσ τον ιδιϊτθ επενδυτι και δεν προαςπίηει 

το δθμόςιο ςυμφζρον. υγκεκριμζνα, θ ΡΑΕ: 

 Εξζδωςε τθν άδεια ζχοντασ υπόψθ ζνα ςκαρίφθμα χωρίσ γεωγραφικό υπόβακρο (ζνα ςκίτςο 

δθλαδι) που τθσ υπζβαλε ο ιδιϊτθσ (!). Αγνοικθκε παντελϊσ το ιδιαίτερο ανάγλυφο, το τοπίο, ο 

φυςικόσ και πολιτιςτικόσ πλοφτοσ και θ ιςτορικότθτα του Ακζρα. 

 Δεν ςυνυπολόγιςε τα δρομολογθμζνα ενεργειακά ζργα τθσ Ικαρίασ που οδθγοφν προσ τθν 

ενεργειακι αυτονομία, και ειδικά το υβριδικό και αναςτρζψιμο ζργο των Ραχϊν-Προεςπζρασ. 

Τπάρχει κίνδυνοσ να ακυρωκεί ο ενεργειακόσ προςανατολιςμόσ τθσ Ικαρίασ ακόμθ και οι μελλοντικζσ 

δυνατότθτεσ για αξιοποίθςθ τθσ γεωκερμίασ.  

 Δίνει τθ δυνατότθτα ςτον ιδιϊτθ να καταςκευάςει επιπλζον δικό του ςτακμό παραγωγισ θλεκτρικοφ 

ρεφματοσ, βάηοντασ ζτςι ςε απειλι τον ίδιο το ςτακμό τθσ ΔΕΘ.  

 Δεν τθρεί τθν αρχι τθσ αναλογικότθτασ, ϊςτε θ Ικαρία να δεχτεί αυτό που τθσ αναλογεί από 

ανανεϊςιμεσ πθγζσ (και όχι μόνο ανεμογεννιτριεσ), ϊςτε να αντιμετωπιςτεί θ κλιματικι αλλαγι. 

Σο φαραωνικό ςχζδιο των 110 ανεμογεννθτριϊν 330 MW είναι αντίκετο με τα ςυμφζροντα τθσ Ικαρίασ 

και αποτελεί μια αποικιοκρατικι ιδιωτικι επζνδυςθ. Γι’ αυτό πρζπει να ςταματιςει.  

Παράλλθλα, θ Ικαρία πρζπει να δρομολογιςει μια δικι τθσ ενεργειακι πολιτικι, ςε ςυνεργαςία με τουσ 

Διμουσ άμου και Φοφρνων, με τθ ςυμμετοχι του Διμου, αξιοποιϊντασ το υβριδικό ζργο τθσ 

Προεςπζρασ, τθ γεωκερμία (τθλεκζρμανςθ, μονάδεσ παραγωγισ από γεωκερμία), τισ ιδιωτικζσ 

επενδφςεισ ΑΠΕ και κλείνοντασ τον πετρελαϊκό ςτακμό, ο οποίοσ παράγει ετθςίωσ περί τισ 20.000 τόνουσ 

διοξειδίου του άνκρακα (το 0,0004 των ςυνολικϊν εκπομπϊν διοξειδίου του άνκρακα όλθσ τθσ χϊρασ 

του 2009).   

2-9-2011   

επηζηξνθή 

 

Πεξηβάιινλ: 25ε ζηνπο 27 ε Διιάδα δηφηη... δελ ζπλεκνξθψζελ 

Δθθξεκνχλ 26 ππνζέζεηο γηα παξαβίαζε ηεο πεξηβαιινληηθήο λνκνζεζίαο 

 

Σα πεξηβαιινληηθά ράιηα ηεο Βιιάδαο είλαη γλσζηά. Χζηφζν, αλαδεκνζηεχνπκε ηελ είδεζε γηα 

λα επηζεκάλνπκε φηη ηφζν γηα ηηο αλεκνγελλήηξηεο φζν θαη γηα ηηο πεξηνρέο NATURA θαη ηελ 

πξνζηαζία ησλ άγξησλ πηελψλ  εθθξεκνχλ ππνζέζεηο γηα ηελ παξαβίαζε ηεο πεξηβαιινληηθήο 

λνκνζεζίαο. Βπρφκαζηε λα αθπξσζεί ε άδεηα ηεο ΡΏΒ γηα ηηο 110 αλεκνγελλήηξηεο γηα λα κελ 

βξεζνχκε ζηα επξσπατθά δηθαζηήξηα. ΔΓ 

 

Μάρε Σξάηζα 

ΑΔΜΟΕΒΤΔ: 13/09/2011, 07:28 | ΣΒΛΒΤΣΏΕΏ ΒΝΔΜΒΡΧΔ: 13/09/2011, 07:28 

Σελ ηξίηε ρεηξφηεξε ζέζε (ηελ 25ε δειαδή) κεηαμχ ησλ 27 θξαηψλ-κειψλ θαηέρεη ε 

Βιιάδα φζνλ αθνξά ηηο επηδφζεηο ζε ζέκαηα πεξηβάιινληνο. Καηαηάζζεηαη ηφζν ρακειά 

έρνληαο 26 αλνηρηέο ππνζέζεηο γηα παξαβίαζε ηεο πεξηβαιινληηθήο λνκνζεζίαο. ε επηά 

απφ απηέο νη απνθάζεηο ηνπ Αηθαζηεξίνπ ησλ Βπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ (ΑΒΚ) ήηαλ 

θαηαδηθαζηηθέο αιιά εθθξεκεί ε ζπκκφξθσζε ηεο ρψξαο καο. 

Πξφθεηηαη γηα ππνζέζεηο πνπ αθνξνχλ: 

- εγθαηάζηαζε απνρεηεπηηθνχ δηθηχνπ - ζπζηήκαηνο επεμεξγαζίαο αζηηθψλ ιπκάησλ ζην 

Θξηάζην Πεδίν 

- παξάλνκεο ρσκαηεξέο 

- θαζνξηζκφ Γσλψλ Βηδηθήο Πξνζηαζίαο γηα ηε δηαηήξεζε ησλ άγξησλ πηελψλ 

- εθαξκνγή ηεο Οδεγίαο 91/271/ΒΟΚ γηα νηθηζκνχο πνπ δελ δηέζεηαλ δίθηπα απνρέηεπζεο 

θαη βηνινγηθνχο θαζαξηζκνχο γηα ηα ιχκαηά ηνπο 

- αλεπαξθή πξνζηαζία ησλ Γσλψλ Βηδηθήο Πξνζηαζίαο 



- απνπζία θαηάιιεινπ ζρεδηαζκνχ δηαρείξηζεο επηθίλδπλσλ απνβιήησλ θαη ιεηηνπξγία 

αλεμέιεγθησλ ρψξσλ δηάζεζήο ηνπο 

- εθαξκνγή ηεο Οδεγίαο 2008/1, IPPC γηα ηελ πξφιεςε θαη ηνλ έιεγρν ηεο ξχπαλζεο ζηηο 

βηνκεραλίεο. 

ζν ε Βιιάδα δελ ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο πξσηφδηθεο θαηαδηθαζηηθέο απνθάζεηο ππάξρεη ν 

θίλδπλνο δεχηεξεο θαηαδίθεο κε ηζνπρηεξά δπζβάζηαρηα πξφζηηκα. Ώξθεί λα ζπκίζνπκε 

φηη γηα ηε ρσκαηεξή ηνπ Κνπξνππεηνχ ε ρψξα καο είρε θαηαβάιεη ζπλνιηθά πεξί ηα 

5.800.000 επξψ. 

Ώπηή ηε ζηηγκή ελψπηνλ ηνπ ΑΒΚ βξίζθνληαη ηέζζεξηο ππνζέζεηο γηα ηελ θαηάξηηζε θαη 

απνζηνιή ζρεδίσλ δηαρείξηζεο εζληθψλ θαη δηεζλψλ ιεθαλψλ απνξξνήο πνηακψλ, γηα ηνλ 

απηνθηλεηφδξνκν Πχξγνπ - Σζαθψλαο, ηελ ειιηπή πξνζηαζία ηεο ιίκλεο Κνξψλεηαο θαζψο 

θαη γηα ηηο απαηηήζεηο εθαξκνγήο ησλ νδεγηψλ πνπ αθνξνχλ ηελ πνηφηεηα ηνπ 

αηκνζθαηξηθνχ αέξα. 

Πξνεηδνπνηεηηθέο επηζηνιέο έρεη ιάβεη ε ρψξα καο γηα νθηψ ππνζέζεηο (ρσξνζέηεζε 

αηνιηθψλ πάξθσλ ζε πεξηνρή Νatura ζηε Λαθσλία, ιεηηνπξγία ΥΤΣΏ ζην Καιακάθη Γαθχλζνπ 

θ.ά.) θαη επηζηνιέο φριεζεο γηα ηελ εθηξνπή ηνπ Ώρειψνπ, ηε ιεηηνπξγία ΥΤΣΏ Κηάηνπ 

Καηεξίλεο, ηελ πξνζηαζία εηδψλ πξνηεξαηφηεηαο θαη ηεο ζαιάζζηαο ρειψλαο 

θαξέηα-θαξέηα θαη ηελ ππνβάζκηζε ηνπ πγξνηφπνπ ρηληά ζηελ Ώηηηθή. 

Υεηξφηεξεο πεξηβαιινληηθέο επηδφζεηο απφ ηελ Βιιάδα έρνπλ ε Εηαιία κε 44 ππνζέζεηο 

θαη ε Εζπαλία κε 28, ελψ ηελ θαιχηεξε εηθφλα παξνπζηάδνπλ ε Μάιηα κε έμη ππνζέζεηο, 

ε Βζζνλία κε ηξεηο θαη ε Οιιαλδία κε κφιηο δχν ππνζέζεηο. 

http://www.tovima.gr/society/article/?aid=419293 
 
 

ηέινο αθηεξψκαηνο 1 
 

επηζηξνθή 
 

Δλεκεξσηηθά θείκελα - Υξήζηκεο πιεξνθνξίεο 
 

Οη αγαλαθηηζκέλνη απεπζχλνληαη ζηνπο βνπιεπηέο ησλ πεξηνρψλ ηνπο  

 

Αεκνζηεχνπκε ην παξαθάησ θείκελν απφ ηελ Πηεξία. Μαζαίλνπκε φηη έρνπλ ζηείιεη παξφκνην 

θείκελν θαη νη Ώγαλαθηηζκέλνη ηεο Υίνπ. Πηζηεχνπκε φηη ε κέγηζηε απνηειεζκαηηθφηεηα απηψλ 

ησλ θεηκέλσλ είλαη ε καδηθή αλαπαξαγσγή ηνπο θαη ην κνίξαζκά ηνπο ζηνλ πνιχ θφζκν ψζηε λα 

κπνχλ ζε θάζε ζπίηη. ΔΓ 

 

ΚΟΕΝΟΠΟΕΟΤΜΒΝΔ: ηνλ Πξφεδξν ηεο ΐνπιήο 

Κχξηε ΐνπιεπηά 

Βρεη πεξάζεη ήδε έλαο ρξφλνο απφ ηελ ςήθηζε απφ ηε ΐνπιή ηνπ πεξίθεκνπ κλεκνλίνπ θαη εκείο 

κφιηο πξίλ απφ ιίγνπο κήλεο κάζακε -δπζηπρψο φρη απφ εζάο- ηη αθξηβψο ςεθίζηεθε ηφηε. 

ε γεληθέο γξακκέο κάζακε φηη κε ην κλεκφλην θαη ηε δαλεηαθή ζχκβαζε: 

 Σν ζχλνιν ηεο δεκφζηαο πεξηνπζίαο θαη ηα θπξηαξρηθά δηθαηψκαηα ηεο Βιιάδαο είλαη δεζκεπκέλα 

θαη ειέγρνληαη απφ ηνπο δαλεηζηέο καο.  

 Κάζε αμηνπνίεζε εζληθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ (αθηλήησλ, αθηψλ, ππφγεησλ θαη 

ππνζαιάζζησλ πεγψλ εζληθνχ πινχηνπ, αξραηνινγηθψλ ρψξσλ θ.ι.π.), κεηνρψλ, νκνιφγσλ θαη 

άιισλ αμηνγξάθσλ θαη δηθαησκάησλ ζα κπνξεί λα γίλεηαη εηο φθεινο ηνπ δαλείνπ θαη επνκέλσο 

κφλν κε ζπγθαηάζεζε ηεο Σξφτθα.  

 Δ Βιιεληθή Κπβέξλεζε δελ κπνξεί, ρσξίο ηε ζπλαίλεζε ησλ δαλεηζηψλ ηεο λα ζπλάςεη 

νπνηαδήπνηε νηθνλνκηθνχ πεξηερνκέλνπ ζχκβαζε κε ηξίηε ρψξα ή νξγαληζκφ.  

 Δ κνξθή ηεο αμηνπνίεζεο ηεο δεκφζηαο πεξηνπζίαο ζα εμαξηάηαη απφ ηελ ζπλαίλεζε ησλ 

δαλεηζηψλ θαη ην πξντφλ ηεο αμηνπνίεζεο ζα είλαη δεζκεπκέλε πεξηνπζία,  

 Έρνκε παξαηηεζεί «άλεπ φξσλ θαη ακεηαθιήησο» απφ θάζε έλζηαζε εζληθήο θπξηαξρίαο θαη απφ 

θάζε άιιε έλζηαζε πνπ πεξηέρεη σο φξν ε ζχκβαζε. Με φια απηά εκείο θαηαιαβαίλνκε φηη ε 

http://www.tovima.gr/society/article/?aid=419293


δηαθπβέξλεζε ηεο ρψξαο έρεη εθρσξεζεί ζηνπο δαλεηζηέο νη νπνίνη θαη δχλαληαη λα ηε 

κεηαβηβάζνπλ ζε ηξίηνπο. 

Δζείο θ. Βνπιεπηά ΣΑ ΞΔΡΑΣΔ ΟΛΑ ΑΤΣΑ; 
 

Ώπνζηνιή ζαο είλαη λα ππεξαζπίδεζηε ην χληαγκα, ηελ Βζληθή θπξηαξρία θαη ηα ζπκθέξνληα ηνπ 

Βιιεληθνχ Λανχ θαη φρη ησλ δαλεηζηψλ καο, ηα δηθαηψκαηα ησλ νπνίσλ έπνληαη ησλ δηθαησκάησλ 

ηνπ Βιιεληθνχ Λανχ, πξάγκα πνπ εζείο δελ πξάμαηε. 

Βξσηάζζε ηίλνο ηα ζπκθέξνληα εμππεξεηείηε; 

Θεσξνχκε φηη ζηηο θξίζηκεο απηέο ζηηγκέο, νη ΐνπιεπηέο ζα πξέπεη λα ζηαζνχλ ζην χςνο ηεο 

απνζηνιήο ηνπο, σο αληηπξφζσπνη ηνπ Βιιεληθνχ Λανχ θαη λα ελεξγήζνπλ έηζη, θαη φρη σο 

εθηειεζηέο αζέκηησλ εληνιψλ ηνπ θφκκαηνο ηνπο ή θαη μέλσλ ζπκθεξφλησλ. 

Βπεηδή εληφο ησλ πξνζερψλ εκεξψλ επίθεηηαη ε ςήθηζε θαη λένπ επαρζέζηεξνπ κλεκνλίνπ, ζαο 

θαζηζηνχκε ππεχζπλνπο θαη ππφινγνπο έλαληη ηνπ Βιιεληθνχ Λανχ θαη ελφο εθάζηνπ ησλ 

ζηγνκέλσλ πνιηηψλ, εάλ κε ηελ ςήθν, ζπλαίλεζε ή ηελ αλνρή ζαο ςεθηζηεί απφ ηελ Βιιεληθή 

ΐνπιή, νπνηνδήπνηε λέν κλεκφλην. αο δειψλνπκε φηη ζα αζθήζνπκε πνηληθή δίσμε γηα 

νπνηαδήπνηε εζληθή, εζηθή ή πιηθή βιάβε ή απψιεηα δσήο απφ ελδερφκελν δφιν πξνθχςεη ζε 

βάξνο ησλ Βιιήλσλ Πνιηηψλ. 

αο θάλνκε επίζεο γλσζηφ φηη επηθπιαζζφκαζηε γηα νπνηαδήπνηε εζληθή, εζηθή ή πιηθή βιάβε ή 

απψιεηα δσήο απφ ελδερφκελν δφιν έρεη ήδε πξνθχςεη ζε βάξνο ησλ Βιιήλσλ Πνιηηψλ ιφγσ ηεο 

εθαξκνγήο ηνπ πξψηνπ κλεκνλίνπ ή ιφγσ εμνπζηνδφηεζεο απφ εζάο ηξίηνπ γηα ηελ ςήθηζή ηνπ. 

Ο Διιεληθφο Λαφο ζα αλαδεηήζεη θαη ζα ηηκσξήζεη ηνπο ππαίηηνπο κηαο θνηλσληθήο-εζληθήο 

θαηαζηξνθήο πνπ κπνξεί λα απνβεί ρεηξφηεξε απφ απηέο ηνπ 1922 ηνπ 1974 ή αθφκε θαη ηνπ 

2νπ παγθνζκίνπ πνιέκνπ. 
Με ηε ξεηή επηθχιαμε παληφο λνκίκνπ δηθαηψκαηνο καο αξκφδηνο δηθαζηηθφο επηκειεηήο λα 

επηδψζεη λφκηκα ηελ παξνχζα ζ' απηνχο πνπ απεπζχλεηαη, πξνθεηκέλνπ λα ιάβνπλ γλψζε θαη γηα 

ηηο λφκηκεο ζπλέπεηεο. 

Καηεξίλε 

Οη "Αγαλαθηηζκέλνη" ηεο Πηεξίαο 

(ειήθζε 15-6-2011) 

επηζηξνθή 

 

Ζ Υάξηα ηεο Αλαγέλλεζεο ηεο Τπαίζξνπ  

ησλ ΐέληει Μπέξξπ, Σδηαλφηζν Πνχηζη, ΐαληάλα ίβα, Μανπξίηζην Παιιάληε  

 

Ώλαδεκνζηεχνπκε απφ ην http://prasinovelos.blogspot.com/2011/05/blog-post_29.html έλα πνιχ 

θαιφ θείκελν ηνπ 2008. ΔΓ 

 

Αξρέο 

 

Δ θαιιηέξγεηα ηεο Γεο, καδί κε ηηο δαζηθέο δξαζηεξηφηεηεο, είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ αλζξψπηλε 

επηβίσζε. 

Δ χπαηζξνο πξνβιέπεη γηα φιεο ηηο ζεκειηψδεηο καο αλάγθεο, λεξνχ, αέξα, βηνπνηθηιφηεηαο, 

ηξνθήο, ελέξγεηαο, ηλψλ (βακβάθη, καιιί, ιηλφ θ.ι.π.) θαη πιηθψλ δφκεζεο. 

Δ Γε είλαη ηεξή, δελ είλαη δηθφ καο έξγν. Βίλαη ε θπζηθή θαηνηθία θάζε έκβηνπ. Με επίθεληξν ηε 

Γε πιέθεηαη ε ηαπηφηεηα ησλ αλζξψπηλσλ θνηλνηήησλ εάλ δελ είλαη κεηαιιαγκέλε, 

θαηαθεξκαηηζκέλε, θαη δελ είλαη δέζκηα σθειηκηζηηθψλ νπηηθψλ θαη ζθνπηκνηήησλ. 

Σν ρψκα ζην νπνίν πεξπαηάκε είλαη αλακηγκέλν κε ηνπο πξνγφλνπο καο. Σν ζψκα καο ζα 

θαηαιήμεη ηξνθή ηεο Γεο, απφδεημε φηη δελ είλαη θηήζε καο αιιά φηη εκείο αλήθνπκε ζε απηή. 

 

Δ χπαηζξνο είλαη δσληαλή θνηλφηεηα κπξηάδαο νξγαληζκψλ θαη, ζαλ «ζψκα», έρεη αλάγθε απφ 

θξνληίδα, ηξνθή θαη μεθνχξαζε. 

Δ χπαηζξνο είλαη ζεκειηψδεο γηα ηελ δηαξθή αλαδσνγφλεζε ησλ αλζξψπηλσλ θνηλνηήησλ θαη, σο 

εθ ηνχηνπ, ρξήδεη αλάδεημεο ηεο αμίαο ηεο θαη ηεο ηεξφηεηαο ηεο. 

ινη νη πνιηηηζκνί ζηεξίρζεθαλ ζηελ θαιιηέξγεηα ηεο Γεο, αιιά θαλέλαο δελ ζηάζεθε ηφζν 

http://prasinovelos.blogspot.com/2011/05/blog-post_29.html


θαηαζηξνθηθφο απέλαληη ζηελ θχζε φζν ν δηθφο καο αλαδεηθλπφκελνο, θαηά ζπλέπεηα, ν πνηφ 

εχζξαπζηνο απφ φινπο. 

Οη βηνκεραληθέο ηερλνινγίεο πνπ εθαξκφδνληαη ζηελ εθκεηάιιεπζε ηεο Γεο - δηδαληνθηφλα, 

ρεκηθά ιηπάζκαηα, αληηθξππηνγακηθά, πεηξειαηνθίλεηα κεραλήκαηα, κεηαιιαγκέλνη ζπφξνη, 

καδηθέο κνλνθαιιηέξγεηεο γηα ηελ παγθνζκηνπνηεκέλε αγνξά, πνπ αιινηψλνπλ ηνλ ρψξν θαη ην 

ηνπίν γηα λα ηα θαηαζηήζνπλ ιεηηνπξγηθά σο πξνο ηελ ηερλνινγία – δελ είλαη θαιιηέξγεηα θαη 

γεσξγία αιιά βηνκεραληθή δξαζηεξηφηεηα θαη, θαηά ζπλέπεηα, δελ πξέπεη λα απνιακβάλνπλ 

πξνλφκηα «δεκφζηνπ νθέινπο». 

Βλψ ε θινπή ελφο κφλν κήινπ έρεη πνηληθέο ζπλέπεηεο, ε ζπζηεκαηηθή ιεειαζία ηεο γελεηηθήο 

θιεξνλνκηάο θαη ε κφιπλζε ηεο δηαηξνθηθήο αιπζίδαο, κε αλππνιφγηζηεο ζπλέπεηεο γηα ηηο 

ηνπηθέο θνηλσλίεο, δελ ζεσξνχληαη παξάλνκεο απφ ηηο θπβεξλήζεηο αλ θαη παξαβηάδνπλ θαηάθσξα 

ηα ζεκειηψδε δηθαηψκαηα ησλ ιαψλ. Αελ ππάξρεη θαλέλα νηθνλνκηθφ φθεινο ζε ζέζε λα 

δηθαηνινγεί εγθιεκαηηθέο πξαθηηθέο απηνχ ηνπ ηχπνπ. 

Δ Γε δελ ήηαλ, δελ είλαη θαη δελ ζα είλαη πνηέ εκπφξεπκα. Ώπνηειεί θνηλφ αγαζφ. Ώπφ ηελ θχζε 

ηεο πξννξίδεηαη γηα θνηλή ρξήζε θαη γηα θνηλή απφιαπζε. 

Κνηλφ αγαζφ είλαη ν αέξαο, πνπ ηα δέλδξα θαη ν άλεκνο καο ηνλ δίλνπλ θαζαξφ, θνηλφ αγαζφ είλαη 

ην λεξφ, πνπ νη ξίδεο ηεο βιάζηεζεο, ηα πεηξψκαηα θαη νη θαηαξξάρηεο ην θαζηζηνχλ πφζηκν θαη 

πγηεηλφ φζν δελ κπνξεί λα ην θάλεη ε νπνηαδήπνηε ηερλνινγία, θνηλφ αγαζφ είλαη θαη ην ρνχκνπο 

πνπ ζρεκαηίδεηαη θάησ απφ ηα δέλδξα θαη ζηνπο θαιν-θαιιηεξγεκέλνπο αγξνχο γηα λα 

εκπινπηίζεη ηελ δηαηξνθηθή αιπζίδα. Κνηλφ αγαζφ είλαη ε δηαηξνθηθή αιπζίδα καδί κε ηελ γχξη 

θαη φια φζα ρξεηάδνληαη ηα έληνκα, ηα πνπιηά, ηα δψα θαη ε άγξηα βιάζηεζε. Κνηλφ αγαζφ είλαη 

θαη νη ζπφξνη, απηνθπείο θαη θαιιηεξγνχκελνη, επηιεγκέλνη δηαρξνληθά απφ αγξνηηθνχο θαη 

απηφρζνλεο πιεζπζκνχο ζαλ δσξεάλ θιεξνλνκηά γηα φιεο ηηο επφκελεο γεληέο καδί κε ηνπο 

θαξπνχο ησλ θφπσλ ηνπο θαη φισλ ηνπο ησλ επηλνήζεσλ. Κνηλφ αγαζφ είλαη, ελ ηέιεη, ε Γε γηα 

φιεο ηηο απηφρζνλεο θπιέο. Ώιιά θαη ζηηο αγξνηηθέο θνηλσλίεο ηεο αηνκηθήο ηδηνθηεζίαο 

δηαζψδνληαη κνξθέο θνηλνρξεζίαο θαη θνηλνθηεζίαο φπσο ζηνπο ηνπηθνχο δξφκνπο, ζην δίθηπν 

ησλ ξεκάησλ, ζηηο φρζεο ησλ πνηακψλ, ζηα ξπάθηα θαη ζηελ πεγέο, πξνζβάζηκεο απφ φινπο, 

απηφρζνλεο θαη πεξαζηηθνχο. 

 

ινη φζνη δηαθπιάζζνπλ θαη κεηαθέξνπλ απηφ ηνλ αλαληηθαηάζηαην πινχην, ζεβφκελνη ηνπο 

θπζηθνχο θχθινπο δηαηξνθήο ησλ θπηψλ, βειηηψλνληαο ηνλ θπζηθφ θαζαξηζκφ θαη ηνλ 

εκπινπηηζκφ ηνπ πδξνθφξνπ νξίδνληα, ππνβνεζψληαο ηελ αχμεζε ηεο απνξξφθεζεο δηνμεηδίνπ 

ηνπ άλζξαθα θαη λεξνχ απφ ηηο βηνκάδεο κε ηελ κνξθή ρνχκνπο, εκπινπηίδνληαο ηα εδάθε, 

κεηαιιάζζνληαο ηηο ηνμηθέο νπζίεο ζε ρξήζηκεο, πξνζηαηεχνληαο ηα εδάθε απφ ηελ δηάβξσζε, 

βειηηψλνληαο ηελ πνηφηεηα ησλ εηδψλ δηαηξνθήο γηα ηνπο ίδηνπο θαη ηελ ηνπηθή θνηλφηεηα θαη 

ζθξαγίδνληαο ην ηνπίν κε «δνπιεκέλε», νηθεία, νκνξθηά, αζθνχλ δξαζηεξηφηεηεο «δεκφζηνπ 

νθέινπο». Δ δξάζε ηνπο ππεξέρεη εθείλεο ησλ θπβεξλήζεσλ θαη ησλ δηεζλψλ νξγαληζκψλ. 

 

Αγξνηηθνί θαη απηφρζνλεο πιεζπζκνί δελ είλαη παξαγσγνί εκπνξεπκάησλ αιιά επηζηάηεο θαη 

επηηεξεηέο ηεο Γεο θαη ηεο θνηλήο καο επηβίσζεο. Παξάγνληαο ηα αλαγθαία αγαζά γηα ηελ δηθή 

ηνπο επηβίσζε, ζξέθνπλ θαη εμαλζξσπίδνπλ ηνλ ρψξν ηνπο, ηνλ θαζηζηνχλ νηθείν γηα ηελ 

θνηλφηεηα ησλ έκβησλ θαη άβησλ ζηελ νπνία αλήθνπλ φινη. 

 

Οη ηνπηθέο θνπιηνχξεο, αγξνηηθψλ θαη απηφρζνλσλ πιεζπζκψλ, είλαη πξνθνξηθέο, ζηεξηδφκελεο 

ζε επηθνηλσληαθή ακεζφηεηα αλαινγηθήο θαη ζπκβνιηθήο δηαίζζεζεο, ζε κία θνηλή γιψζζα κε ηελ 

θχζε: «γξάθνπλ» ζηνλ ρψξν θαη φρη ζην ραξηί, κε ηα θπηά, ηα δψα, ηα εξγαιεία θαη ηα αγαζά πνπ 

θξνληίδνπλ θαη παξάγνπλ. Δ χπαξμε ηνπο αθήλεη ρψξν ζηελ ζησπή θαη ζηνπο ήρνπο φισλ ησλ 

έκβησλ θαη άβησλ, φισλ ησλ νηθνζπζηεκάησλ. 

 

Οη ηνπηθέο θνηλφηεηεο, αγξνηηθψλ θαη απηφρζνλσλ πιεζπζκψλ, δνπλ ηελ δηάζηαζε ηεο εζηθήο 

ηεο επηβίσζεο, κε ιίγα ιφγηα ηθαλνπνηνχλ ηηο βαζηθέο αλάγθεο ζηεξηδφκελεο απνθιεηζηηθά ζηελ 

θχζε, ζην πιαίζην ηνπηθψλ νηθνλνκηψλ δηθηχνπ, κέζσ πξαθηηθψλ ρξήζεο ηεο Γεο πνπ απνηεινχλ 

πξντφλ πξνγνληθψλ γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ θαη απαηηνχλ ζπλερή πξνζπάζεηα δηαηήξεζεο 

θπζηθψλ, θνηλσληθψλ θαη πνιηηηζκηθψλ ηζνξξνπηψλ. Ο δηαηξνθηθφο ηνπο θχθινο είλαη, απφ ηελ 



θχζε ηνπ, ζπλδεδεκέλνο κε ηελ ηνπηθφηεηα θαη εζηηαζκέλνο ζηελ δηαβίσζε. 

 

Φπζηθέο ππνρξεψζεηο 

 

Δ εξγαζία θαη ε δξάζε ησλ αγξνηηθψλ θαη ησλ απηφρζνλσλ πιεζπζκψλ, πνπ δνπλ ηελ δηάζηαζε 

ηεο εζηθήο ηεο επηβίσζεο, ππαθνχεη ζηηο θάησζη ππνρξεψζεηο θαζφζνλ ε πξνζηαζία θαη ε 

θξνληίδα ησλ ηφπσλ ηνπο έρεη αληίθηππν θαη επηπηψζεηο ζε φιν ηνλ πιαλήηε: 

1. πληήξεζε θαη εκπινπηηζκφο ηνπ εδάθνπο κε ρξήζε βηνκάδαο γηα ηνλ δηαξθή αχμεζε ηνπ 

ρνχκνπο. 

2. Τπνζηήξημε ηεο δηαξθνχο θπηηθήο θάιπςεο ηνπ εδάθνπο, ςπραλζψλ, ζάκλσλ θαη δέλδξσλ, γηα 

ηελ δηαθχιαμε ηεο αλαγθαίαο θαη επεξγεηηθήο ζπκβίσζεο ηνπ κέγηζηνπ δπλαηνχ αξηζκνχ εηδψλ. 

3. Πξνζηαζία θαη αχμεζε ηεο απνξξφθεζεο ηνπ λεξνχ απφ ην έδαθνο, ηνλ πδξνθφξν νξίδνληα θαη 

ηηο πεγέο θαη πξνζηαζία ηεο πνζηκφηεηαο ηνπ θαη ησλ παξαδνζηαθψλ ηνπ ρξήζεσλ ζε επίπεδν 

ηνπηθφηεηαο. 

4. Φξνληίδα ηνπ εδάθνπο κέζσ ηεο δηαξθνχο ζπληήξεζεο ησλ ξεκάησλ, ησλ κνλνπαηηψλ, ησλ 

μεξνιηζηψλ, ησλ αλαρσκάησλ, ησλ ηνπηθψλ δξφκσλ, ησλ αλαβαζκψλ θ.ι.π. 

5. Ώπνθαηάζηαζε, βειηίσζε θαη πξνζηαζία ηνπ πιεζπζκνχ θαη ηεο πνηθηιφηεηαο ησλ ηνπηθψλ 

δσηθψλ θαη θπηηθψλ εηδψλ, γηα ηελ δηαηήξεζε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο θαη ηελ απνθπγή 

κνλνθαιιηεξγεηψλ. 

6. Φξνληίδα ηεο πγηεηλήο ηεο θαηνηθίαο, ηεο δηαηξνθήο θαη ηνπ ρψξνπ, καθξηά απφ ηελ ρξήζε 

ηνμηθψλ θαη ζπλζεηηθψλ πξντφλησλ. 

7. Παξαγσγή πγεηψλ ηξνθίκσλ γηα ηνπο ίδηνπο φζν θαη γηα ηνπο άιινπο. 

8. Πξνζηαζία θαη θξνληίδα ησλ δηαηξνθηθψλ ηδηαηηεξνηήησλ ηεο ηνπηθφηεηαο θαη, κέζσ απηήο, 

ηεο βηνπεξηθεξεηαθήο απηάξθεηαο: κφλν φηαλ ε απηφρζνλε θνηλφηεηα δηαηξέθεηαη κε ηα πξντφληα 

ηεο Γεο ηεο δηαζθαιίδεη ηελ πνιηηηθή ηεο αλεμαξηεζία θαη πξνζηαζία ησλ θησρψλ ηεο γεο απφ 

ηελ ιεειαζία ηεο ηξνθήο ηνπο. 

9. πληήξεζε θαη πξνζηαζία ηνπ θνηλνηηθνχ θαη ηνπ θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ, ηεο πξνζβαζηκφηεηαο 

ζην λεξφ απ’φινπο, απηφρζνλεο θαη επηζθέπηεο, ησλ ηνπηθψλ δξφκσλ, ησλ δαζψλ θαη φισλ ησλ 

παξαδνζηαθψλ δηαδξνκψλ. 

10. Βλεξγή δηαηήξεζε θαη δηάδνζε ηεο ηνπηθήο πξνθνξηθήο θνπιηνχξαο.  

11. ηφρεπζε ηνπ ζηαδίνπ νηθνινγηθήο ηζνξξνπίαο «θιίκαμ» θαη ηεο βέιηηζηεο δπλαηήο 

ζπκβίσζεο ηνπ αλζξψπηλνπ είδνπο κε φια ηα ινηπά έκβηα θαη άβηα είδε, ζηνλ νξπθηφ, θπζηθφ 

ηνπο, ρψξν. 

 

Φπζηθά δηθαηψκαηα αγξνηηθψλ θαη απηφρζνλσλ πιεζπζκψλ 

 

πνηνο εθκεηαιιεχεηαη ηελ Γε παξαβαίλνληαο ηηο παξαπάλσ ππνρξεψζεηο δελ δχλαηαη λα 

πξνβάιιεη θαλέλα δηθαίσκα νχηε λα απνδεκηψζεη νηθνλνκηθά ηνπο απηφρζνλεο, αιιά ππνρξενχηαη 

λα επαλαθέξεη ην ηνπηθφ νηθνζχζηεκα ζηελ αξρηθή ηνπ θαηάζηαζε. 

 

πνηνο εθκεηαιιεχεηαη ηελ Γε κε ζηφρν ην θέξδνο αζθεί βηνκεραληθή δξαζηεξηφηεηα θαη, σο εθ 

ηνχηνπ, ππφθεηηαη ζε θάζε λφκν, θαλφλα, ππνρξέσζε πηζηνπνίεζεο, ππνρξέσζε πγεηνλνκηθνχ 

ειέγρνπ θ.ι.π. πνπ πξνβιέπεηαη γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο απηνχ ηνπ ηχπνπ. Οη θπβεξλήζεηο 

ελεξγνχλ αζέκηηα γηα θάζε παξαρψξεζε, ζε βηνκεραλίεο θαη επηρεηξήζεηο, δηθαησκάησλ πνπ 

ζπγθξνχνληαη κε ηα παξαδνζηαθά δηθαηψκαηα ησλ αγξνηηθψλ θαη ησλ απηφρζνλσλ πιεζπζκψλ. 

 

ινη φζνη ηηκνχλ ηηο παξαπάλσ ππνρξεψζεηο, αθφκα θαη αλ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε έλα ειάρηζην 

θνκκάηη Γεο, έρνπλ θαη ηα παξαθάησ θπζηθά δηθαηψκαηα, πξσηνγελή, απαξαβίαζηα θαη 

αλαπαιινηξίσηα: 

1. Σν δηθαίσκα δηαηήξεζεο ηνπ πινχηνπ θαη ηεο θνηλφθηεηεο θχζεο ηεο Γεο πνπ θαζηζηνχλ 

αζέκηηε θαη αλήζηθε ηελ απαιινηξίσζε, νηνπδήπνηε ηχπνπ, αθφκα θαη γηα δεκφζην φθεινο, 

θαζφζνλ ην δεκφζην φθεινο πνπ πξνθχπηεη απφ ηηο παξαπάλσ ππνρξεψζεηο είλαη ππεξάλσ θάζε 

άιινπ νθέινπο. 

2. Σν δηθαίσκα ζηνλ αλαιθαβεηηζκφ, δειαδή ζηελ δηαβίσζε θαη ζηελ επηθνηλσλία κέζσ ηεο 



πξνθνξηθήο θνπιηνχξαο θαη ζηελ ηαπηφρξνλε εμαίξεζε απφ θάζε ππνρξέσζε έγγξαθεο θαη 

ειεθηξνληθήο πηζηνπνίεζεο δξαζηεξηνηήησλ πνπ πξέπεη λα επηβαξχλεη απνθιεηζηηθά ηελ 

γξαθεηνθξαηία. Οη απηφρζνλεο θπιέο εμαηξνχληαη ηεο ππνρξέσζεο έγγξαθεο πηζηνπνίεζεο ηεο 

γεσθηεκνζχλεο ηνπο γηα ηελ νπνία αξθεί ε δηαρξνληθή ρξήζε ab immemorabili. 

3. Σν δηθαίσκα δσξεάλ επηινγήο θαη αληαιιαγήο ζπφξσλ κε ηαπηφρξνλε απαγφξεπζε ηεο 

θαηνρχξσζεο κε παηέληα έκβησλ έζησ θαη εάλ πξνηφλησλ ηερλνεπηζηήκεο. Οη πνηθηιίεο ησλ 

ηνπηθψλ νηθνζπζηεκάησλ, πξνζαξκνζκέλεο ζηελ ηνπηθφηεηα ζε βάζνο ρξφλνπ, απνηεινχλ πξντφλ 

δξαζηεξηφηεηαο, δίρσο αληάιιαγκα, γηα ην θαιφ ηεο θνηλφηεηαο. 

4. Σν δηθαίσκα πξφζβαζεο ζην λεξφ θαη ε δίθαηα απαγφξεπζε νηαζδήπνηε δξαζηεξηφηεηαο πνπ ζα 

κπνξνχζε λα ππνζεθεχζεη ηνλ πδξνθφξν νξίδνληα, λα ηδησηηθνπνηήζεη ην αγαζφ-λεξφ ή θαη λα 

κεηψζεη ηελ δηαζεζηκφηεηα ηνπ γηα ηνπο αγξνηηθνχο θαη ηνπο απηφρζνλεο πιεζπζκνχο ή θαη ηνπο 

θαηνίθνπο ηεο ηνπηθφηεηαο. 

5. Σν δηθαίσκα εμαίξεζεο απφ λφκνπο θαη θαλφλεο πγηεηλήο ησλ θπβεξλήζεσλ: νη ειεγθηηθνί 

κεραληζκνί ππνρξενχληαη ζηελ δηαδηθαζία ηεο απφδεημεο ζηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία 

ππνζηεξίδνπλ φηη παξαδνζηαθέο πξαθηηθέο ηνπηθήο θαιιηέξγεηαο πξνθαινχλ δεκηά ζηελ πγεία ησλ 

ρξεζηψλ θαη ησλ θαηαλαισηψλ ησλ πξντφλησλ ηεο. 

6. Σν δηθαίσκα εμαίξεζεο απφ εκπνξηθέο ζπκθσλίεο, ζπκβάζεηο θαη πεξηνξηζκνχο θάζε ηχπνπ, 

θαζφζνλ ε δξαζηεξηφηεηα ηεο θαηεπζείαλ πψιεζεο ζην ιηαληθφ εκπφξην, απφ αγξνηηθνχο θαη 

απηφρζνλεο πιεζπζκνχο, ήηαλ αλέθαζελ ειεχζεξε ζαλ κε εκπνξηθή. 

 

Φισξεληία, 15 Οθησβξίνπ 2008 

 

Βέληει Μπέξξπ 

Σδηαλφηζν Πνχηζη 

Βαληάλα ίβα 

Μανπξίηζην Παιιάληε 

 (ειήθζε 29-5-2011) 

επηζηξνθή 
 

Ξαλά γηα ηελ πεξίπησζε ηεο Αλάβξαο 

 

Δθμιτρθσ Σςουκαλάσ Πρϊθν Πρόεδροσ Κοινότθτασ Ανάβρασ Μαγνθςίασ 

Αθηεξψλνπκε ην παξαθάησ θείκελν ζηελ απηνδηνίθεζε ηεο Ηθαξίαο, ηδηαίηεξα ηελ ηειεπηαία 

παξάγξαθν. Σν βξήθακε ζην Tνπηθή Ώπηνδηνίθεζε θαη Ώλάπηπμε: ε πεξίπησζε ηεο Ώλάβξαο ην 

παξαθάησ ζπκπεξαζκαηηθφ θείκελν ηνπ δηάζεκνπ πιένλ πξψελ Κνηλνηάξρε Α. Σζνπθαιά. Ο 

ίδηνο δελ μαλάβαιε ππνςεθηφηεηα γηαηί κε ηνλ Καιιηθξάηε ε Ώλάβξα εληάρζεθε ζε κηα επξχηεξε 

πεξηνρή. Βπηζεκαίλνπκε φηη γηα λα αληηκεησπίζνπλ ηα πξνβιήκαηα ηεο Ώλάβξαο (ζε έθηαζε θαη 

πιεζπζκφ ζαλ ην Καξαβφζηακν): 

 Έθαλαλ 15 ιατθέο ζπλειεχζεηο κε ηνπο θηελνηξφθνπο (!) πξνθεηκέλνπ λα θάλνπλ ηα 3 

θηελνηξνθηθά πάξθα ηνπ ρσξηνχ  

 Βγθαηέζηεζαλ 20 κηθξέο αλεκνγελλήηξηεο ηζρχνο 17,5 MW (θακία ζρέζε κε ηελ Εθαξία ησλ 

330 MW) ζε καθξηλή πεξηνρή απφ φπνπ έρνπλ έζνδα. 

 Έθαλαλ έλα Πνιηηηζκηθφ Πεξηβαιινληηθφ Πάξθν 240 ζηξ. κε άμνλα ην λεξφ 

 Αεκηνχξγεζαλ κφληκν θαηαθχγην ζεξακάησλ έθηαζεο 8.000 ζηξ 

 Έρνπλ δξνκνινγήζεη έλα κηθξφ πδξνειεθηξηθφ 4,5 ηζρχνο MW 

 Αξνκνιφγεζαλ έλα ζχζηεκα ηειεζέξκαλζεο γηα φιν ην ρσξηφ πνπ ζα ιεηηνπξγεί φρη κε 

πεηξέιαην αιιά κε βηνκάδα (θνπξηέο ησλ δψσλ θαη ππνιείκκαηα πινηφκεζεο) 

27 ΜαΎνπ, 2011 

Ο δεκφζηνο ηνκέαο θαη ελ πξνθεηκέλσ ε Σνπηθή Ώπηνδηνίθεζε είλαη ζε ζέζε λα 

πξαγκαηνπνηήζεη έξγα θαηλνηφκα, αλαπηπμηαθά θαη ηαπηφρξνλα θηιηθά πξνο ην πεξηβάιινλ, αλ 

νξγαλψζεη ζσζηά θαη κε απνηειεζκαηηθφηεηα ηηο ππεξεζίεο, εθκεηαιιεπηεί φιεο ηηο πεγέο 

http://www.diavouleusi.eliamep.gr/energy/t%CE%BF%CF%80%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B1%CF%85%CF%84%CE%BF%CE%B4%CE%B9%CE%BF%CE%AF%CE%BA%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%80%CF%84%CF%85%CE%BE%CE%B7-%CE%B7-%CF%80%CE%B5%CF%81/


ρξεκαηνδφηεζεο απφ εζληθνχο θαη επξσπατθνχο πφξνπο, αλ αμηνπνηήζεη ηα ζπγθξηηηθά 

πιενλεθηήκαηα ηνπ ηφπνπ θαη ελεξγνπνηήζεη ηνπο δεκφηεο. 

Δ Κνηλφηεηα Ώλάβξαο Ώικπξνχ Μαγλεζίαο είλαη έλα απηφ παξάδεηγκα. Πξφθεηηαη γηα έλα 

νξεηλφ (1000 κ. πςφκεηξν) θηελνηξνθηθφ νηθηζκφ, ζηε δπηηθή Οζξπ, καθξηά απφ ηα αζηηθά 

θέληξα. Μέρξη ην 1990 –ρξνληά θαηά ηελ νπνία εθιέρηεθα γηα πξψηε θνξά ζηε ζέζε ηνπ 

Πξνέδξνπ ηεο Κνηλφηεηαο- ήηαλ έλαο νηθηζκφο φπνπ ζπκβίσλαλ 350 άλζξσπνη θαη 25.000 δψα, 

ρσξίο εζσηεξηθφ νδηθφ δίθηπν (φινη νη δξφκνη ρσκαηφδξνκνη), ρσξίο απνθνκηδή ζθνππηδηψλ, 

ρσξίο ππνδνκέο, εθπαίδεπζεο, πγείαο, θνηλσληθήο πξφλνηαο θ.α. 

Μπξνζηά ζ’ απηή ηε θαηάζηαζε έπξεπε λα βξεζνχλ ιχζεηο άκεζεο, απνηειεζκαηηθέο θαη 

παξάιιεια θαηλνηφκεο. Σν πξψην πνπ έπξεπε λα γίλεη ήηαλ λα απνκαθξπλζνχλ ηα δψα απφ ην 

ρσξηφ, γηα λα εμαζθαιηζζνχλ ζπλζήθεο άλεηεο θαη πγηεηλνχο δηαβίσζεο, ηφζν γηα ηνπο αλζξψπνπο 

φζν θαη γηα ηα δψα. Αεκηνπξγήζακε ηξία πξφηππα θηελνηξνθηθά πάξθα έμσ απφ ηνλ νηθηζκφ κε 

ηηο απαξαίηεηεο ππνδνκέο (νδηθφ δίθηπν, χδξεπζε, ειεθηξηθφ ξεχκα, νηθφπεδα 4 ζηξ.) κε ζθνπφ 

λα κεηεγθαηαζηαζνχλ νη θηελνηξφθνη ζε ζχγρξνλεο θηελνηξνθηθέο κνλάδεο. Ώπηφ έγηλε 

θαηνξζσηφ αθνχ πξνεγήζεθαλ 15 (!) ιατθέο ζπλειεχζεηο κε ηνπο θηελνηξφθνπο, γηα λα πεηζηνχλ 

λα κεηαθέξνπλ εθεί ηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπο. Βπξφθεηην γηα κηα ιχζε πξσηνπνξηαθή κε ζεηηθά γηα 

ηελ ηνπηθή θνηλσλία απνηειέζκαηα, δηφηη εθηφο απφ ηε βειηίσζε ηεο δσήο ηνπο απμήζεθε θαη ην 

εηζφδεκά ηνπο. Παξάιιεια απνθαηαζηάζεθε θαη κηα ζσζηή ζρέζε κε ην πεξηβάιινλ, κηαο θαη νη 

θηελνηξφθνη έπαςαλ λα θαηαζθεπάδνπλ φπνπ ήζειαλ, απζαίξεηα θαη άλαξρα, καληξηά γηα λα 

ζηαβιίδνπλ ηα δψα ηνπο. 

ηε ζπλέρεηα επεηδή φια ηα δψα, κηθξά θαη κεγάια είλαη ειεχζεξεο βνζθήο, πξσηνζηαηήζακε 

σο Κνηλνηηθή Ώξρή λα εληαρζνχλ φια ηα δψα ζε πξνγξάκκαηα βηνινγηθήο θηελνηξνθίαο, ελψ γηα 

λα ηνπο δηεπθνιχλνπκε θαηαζθεπάζακε έλα ζχγρξνλν θνηλνηηθφ ζθαγείν κε HACCP, ISO, 

θσδηθφ Β.Β. θαη βηνινγηθή γξακκή ζθαγήο. εκεησηένλ φηη ην δσηθφ θεθάιαην ηεο Ώλάβξαο 

αξηζκεί 5.000 γειάδηα, 5.000 ρνηξνκεηέξεο θαη 15.000 γηδνπξφβαηα. 

Μέζα ζε έλα ρξφλν θαη αθνχ απνκαθξχλζεθαλ ηα δψα απφ ην ρσξηφ, ν νηθηζκφο κπνξνχζε 

ειεχζεξα λα αλαπηπρζεί. Ώθνχ πξψηα θαηαγξάςακε, ηεξαξρήζακε θαη δηαβαζκίζακε ηα 

πξνβιήκαηα, θαηαξηίζακε έλα πξφγξακκα αλάπηπμεο θαηλνηφκν, κε παξεκβάζεηο ζε 

ζηνρεπκέλνπο ηνκείο, θαη μεθηλήζακε ηελ πινπνίεζε ηνπ, ηφζν κε εζληθνχο φζν θαη κε 

επξσπατθνχο πφξνπο. ε φια ηα έξγα πνπ πινπνηήζεθαλ, είηε εληφο είηε εθηφο νηθηζκνχ, ππήξμε 

ζεβαζκφο ζην πεξηβάιινλ, δεδνκέλνπ φηη εθαξκφζηεθαλ πηζηά νη πεξηβαιινληηθέο κειέηεο πνπ 

είραλ εθπνλεζεί 

Πξψηα θαηαζθεπάζηεθαλ έξγα βαζηθψλ ππνδνκψλ (επαξρηαθφ θαη εζσηεξηθφ νδηθφ δίθηπν, 

δίθηπν χδξεπζεο, πιαηείεο θαη πιαηψκαηα, ρψξνη αλαςπρήο εληφο θαη εθηφο νηθηζκνχ) αιιά θαη 

άιια πνπ έθαλαλ ηε δσή ησλ θαηνίθσλ πην άλεηε θαη ειθπζηηθή. Κάπνηα απφ απηά είλαη: 

Νεπηαγσγείν, Αεκνηηθφ ρνιείν νινήκεξα κε θαηνηθία δαζθάινπ (δσξεάλ), θιεηζηφ γπκλαζηήξην 

δσξεάλ γηα ηνπο δεκφηεο, γήπεδα πνδνζθαίξνπ θαη κπάζθεη, αγξνηηθφ ηαηξείν κε θαηνηθία 

γηαηξνχ (δσξεάλ), ιανγξαθηθφ κνπζείν, γεξνθνκείν (είλαη ζηε θάζε πινπνίεζεο), δηψξνθν 

πάξθηλγθ δσξεάλ γηα ηνπο δεκφηεο, αίζνπζα εθδειψζεσλ 300 η.κ. θαη αίζνπζα πνιιαπιψλ 

ρξήζεσλ πιήξσο εμνπιηζκέλεο θ.α. 

ΠΡΑΗΝΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ 

Βθηφο απφ ηα παξαπάλσ πξαγκαηνπνηήζακε θαη άιια έξγα αλαπηπμηαθά αιιά θαη θηιηθά πξνο 

ην πεξηβάιινλ, φπσο ην Ώηνιηθφ Πάξθν Ώινγφξαρεο (20 αλεκνγελλήηξηεο ηζρχνο 17,5 MW), πνπ 

δεκηνχξγεζε λέεο ζέζεηο εξγαζίαο, έθεξε πξφζζεηα έζνδα ζηελ θνηλφηεηα θαη ην θπξηφηεξν 

ζπκβάιιεη ζηελ απνξξχπαλζε ηεο αηκφζθαηξαο. ε εμέιημε βξίζθεηαη ε δεκηνπξγία δχν αθφκε 

αηνιηθψλ πάξθσλ ζηελ πεξηθέξεηα ηεο Ώλάβξαο. 

Έλα αθφκε έξγν είλαη ε αμηνπνίεζε ησλ πεγψλ Ώλάβξαο (400 θπβηθά αλά ψξα ) θαη ην 

Πνιηηηζκηθφ Πεξηβαιινληηθφ Πάξθν «ΓΟΤΡΏ», έθηαζεο 240 ζηξ. απφ ηα θαιχηεξα ζηελ Βιιάδα 

κέζα ζην νπνίν ππάξρνπλ πνιιέο λεξνηξηβέο (καληάληα, ληξηζηέιεο, λεξφκπινη) κεξηθέο απφ ηηο 

νπνίεο αλαζηειψζεθαλ θαη κπνξνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ. Ώθφκε δεκηνπξγήζακε κφληκν θαηαθχγην 

ζεξακάησλ έθηαζεο 8.000 ζηξ, ελψ ππφ δεκνπξάηεζε είλαη έλα κηθξφ πδξνειεθηξηθφ 4,5 ηζρχνο 

MW, θαζψο θαη έλα αθφκε θαηλνηφκν, πξσηνπνξηαθφ θαη πνιχ ζεκαληηθφ έξγν, έλα ζχζηεκα 



ηειεζέξκαλζεο γηα φιν ην ρσξηφ πνπ ζα ιεηηνπξγεί φρη κε πεηξέιαην αιιά κε βηνκάδα (θνπξηέο 

ησλ δψσλ θαη ππνιείκκαηα πινηφκεζεο). Βίλαη θαη απηφ έξγν θηιηθφ πξνο ην πεξηβάιινλ αθνχ ζα 

κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζα ζβήζνπλ 100 μπιφζνκπεο θαη 80 θαπζηήξεο, ελψ ζα ππάξρεη ζε φια ηα 

λνηθνθπξηά φθεινο 70% ζην θφζηνο ζέξκαλζεο ηνπ ρεηκψλα. 

Έηζη νη θάηνηθνη ηεο Ώλάβξαο, ράξηο ζηα έξγα πνπ έγηλαλ θαη πξνγξακκαηίδνληαη λα γίλνπλ, ζα 

έρνπλ πνιιαπιά νθέιε. Σν 1/3 ησλ εζφδσλ απφ ην αηνιηθφ πάξθν ήδε απφ ηνλ Ώχγνπζην ηνπ 

2010 παξαθξαηείηαη κε ζθνπφ λα εθπίπηεη απφ ηα ηηκνιφγηα ηεο ΑΒΔ ησλ θαηνίθσλ ηνπ ρσξηνχ. 

Ώλ ζε απηά πξνζηεζνχλ νη δσξεάλ παξνρέο ζε ζηάζκεπζε, θιεηζηφ γπκλαζηήξην θαη ε κεησκέλε 

θαηά 70% δαπάλε γηα ζέξκαλζε θαη δεζηφ λεξφ, είλαη πξνθαλέο φηη νη Ώλαβξηψηεο ζε πεξίνδν 

θξίζεο ζα βιέπνπλ ην εηζφδεκά ηνπο ηνπιάρηζηνλ λα ζηαζεξνπνηείηαη, αλ φρη λα απμάλεη. 

Έηζη έλα ρσξηφ νξεηλφ πνπ δελ είρε κέιινλ, ράξηο ζηελ αμηνπνίεζε ησλ ζπγθξηηηθψλ 

πιενλεθηεκάησλ ηνπ (θηελνηξνθία, αέξαο, λεξφ) άιιαμε φςε, αλζεί, έρεη κέιινλ, θαη απνηειεί 

ήδε πξννξηζκφ. Βίλαη έλαο ηφπνο επράξηζηνο γηα φζνπο θαηνηθνχλ εδψ θαη γηα φζνπο ηνλ 

επηζθέπηνληαη. Ώπφ 300-350 πνπ ήηαλ νη θάηνηθνη ηνπ ρσξηνχ ην 1990, ζήκεξα μεπεξλνχλ ηνπο 

500 ράξηο ζηε βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ δηαβίσζεο, αιιά θαη ζηελ νινθιεξσκέλε επαγγεικαηηθή 

ηνπο απνθαηάζηαζε. Βίλαη έλα ρσξηφ κε 0% αλεξγία θαη 0% εγθιεκαηηθφηεηα, ελψ ην εηζφδεκα 

ησλ θαηνίθσλ είλαη -αζπλήζηζηα γηα ηελ ειιεληθή χπαηζξν- πςειφ. 

Γηα λα επηηεπρζνχλ φκσο φια απηά ζα πξέπεη νη ηνπηθνί άξρνληεο, δήκαξρνη ή θνηλνηάξρεο, λα 

είλαη εξγαηηθνί θαη έληηκνη, λα κελ ζηνρεχνπλ ζην πξνζσπηθφ ζπκθέξνλ, λα κελ απνβιέπνπλ κφλν 

ζηε δφμα θαη ηελ πξνζσπηθή αλέιημε, θαη λα κελ ππεξεηνχλ θαλέλα θνκκαηηθφ ρψξν. Να έρνπλ 

έλα θαη κνλαδηθφ ζηφρν, -απηφλ γηα ηνλ νπνίν ηνπο εμέιεμαλ νη δεκφηεο-, λα επηιχζνπλ φζα 

πεξηζζφηεξα πξνβιήκαηα κπνξνχλ κε κεξάθη, απνηειεζκαηηθφηεηα θαη φξακα, αμηνπνηψληαο ηα 

ζπγθξηηηθά πιενλεθηήκαηα ηνπ ηφπνπ ηνπο 

 
επηζηξνθή 

 
 

Σνπίν θαη αλζξσπνγελήο θιεξνλνκηά  

 

ηνπ Μαλψιε Γηνκαηάξε 

Ώξραηνιφγνπ, πληνληζηή ηεο  Θεκαηηθήο Οκάδαο Πνιηηηζκνχ  ησλ Οηθνιφγσλ Πξάζηλσλ* 

 

*Βηζήγεζε ζηελ ΔΜΒΡΕΑΏ ησλ ΟΕΚΟΛΟΓΧΝ ΠΡΏΕΝΧΝ κε ζέκα "Δ ΠΟΛΕΣΕΜΕΚΔ 

ΑΕΏΣΏΔ ΣΟΤ ΣΟΠΕΟΤ" πνπ έγηλε ζηηο 3 ΜΏΕΟΤ 2011 ζηελ «Σερλφπνιε» Αήκνπ Ώζελαίσλ 

 

Ώλαδεκνζηεχνπκε επραξίζησο ηελ εηζήγεζε ηνπ Μ. Γηνκαηάξε, ζεσξψληαο φηη ζα πξέπεη λα 

αξρίζνπκε λα ζθεθηφκαζηε γηα ην κνλαδηθφ αλζξσπνγεσγξαθηθφ Ηθαξηαθφ Σνπίν. Γηα ηελ ίδηα 

ηελ εκεξίδα είρακε δεκνζηεχζεη ην πξφγξακκα ζην πξνεγνχκελν ηεχρνο. Εδηαίηεξα ζήκεξα πνπ 

έρνπκε ζην πιεπξφ καο θαη ηελ Βπξσπατθή χκβαζε ηνπ Σνπίνπ, αιιά θαη ηελ απεηιή ηεο 

αιινίσζήο ηνπ απφ ηηο 110 ηεξάζηηεο αλεκνγελλήηξηεο. Με ην ζέκα ηνπ ηνπίνπ έρνπκε αζρνιεζεί 

ζε αξθεηά πξνεγνχκελα ηεχρε. Δ εηζήγεζε ππάξρεη ζην 

http://aristrouth.blogspot.com/2011/05/blog-post_200.html. ΔΓ 

 

ην θείκελν ηεο Βπξσπατθήο χκβαζε γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ ηνπίνπ αλαθέξεηαη φηη «Σνπίν» 

ζεκαίλεη κία πεξηνρή, φπσο γίλεηαη αληηιεπηή απφ αλζξψπνπο, ηνπ νπνίνπ ν ραξαθηήξαο είλαη ην 

απνηέιεζκα ηεο δξάζεο θαη αιιειεπίδξαζεο ησλ θπζηθψλ θαη/ ή αλζξψπηλσλ παξαγφλησλ.  

κσο ν ηξφπνο αληίιεςεο γηα ην ηνπίν εμαξηάηαη απφ ηνλ ηξφπν ζθέςεο θαη ηελ 

θνζκνζεψξεζε ηνπ ππνθεηκέλνπ , ην θνηλσληθφ πεξηβάιινλ , ηελ ζηάζε δσήο , ηελ πνιηηηζκηθή 

δηαδξνκή ηνπ ηνπίνπ αιιά θαη ηνπ θνηλσληθνχ ηζηνχ πνπ είλαη εληαγκέλν ην ππνθείκελν.  

Δ  δηαρξνληθή αιιειεπίδξαζε κεηαμχ αλζξψπνπ θαη θπζηθνχ πεξηβάιινληνο απνηειεί 

ζεκειηψδε αξρή γηα ηελ θαηαλφεζε θαη εξκελεία ηεο έλλνηαο ηνπ ηνπίνπ  ε νπνία  θαζνξίδεηαη 

έθηνο απφ ην «πξαγκαηηθφ» δειαδή ηελ κνξθή ηεο γεο   απφ ην «θαληαζηαθφ» θαη ην 

«πνιηηηζκηθφ». Έληνλνη ζπκβνιηζκνί  θαη  εθθξάζεηο άπισλ πνιηηηζκηθψλ αμηψλ εθδειψλνληαη 
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κέζα απφ ην ηνπίν: ε  αηνκηθή θαη ζπιινγηθή κλήκε, ε ηδηαηηεξφηεηα θαη ηζηνξηθφηεηα ηνπ ρψξνπ, 

ε ζπλέρεηα,  θαη ελ ηέιεη ε πνιηηηζκηθή θαη ηδενινγηθή  ηαπηφηεηα  ηνπ ρψξνπ.  

Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο ηζηνξίαο νξηζκέλνη ηφπνη απνθηνχλ θάπνηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ 

πξνζδίδνπλ ηαπηφηεηα θαη πινπνίεζε ηεο κλήκεο .  

Πνιιά βνπλά ηεο Βιιάδνο είλαη  ηαπηηζκέλα κε ηζηνξίεο θαη κλήκεο απφ ηελ ηνπξθνθξαηία , 

απφ ηνπο θιαξίηεο ηεο  απειεπζεξσκέλεο Βιιάδαο, απφ ηνπο αληάξηεο ηεο θαηνρήο θαη ηηο 

ηζηνξίεο εκθχιηαο βίαο ηεο κεηαθαηνρηθηθήο πεξηφδνπ.  

Πνιιά ηνπία ζεκαδεχηεθαλ απφ έλα γεγνλφο: Ο Μαξαζψλαο, νη Θεξκνπχιεο, ελψ αιιά έρνπλ 

απνθηήζεη κηα κεηαθπζηθή αληηιεπηηθή δηάζηαζε  φπσο νη  Αειθνί.  

 

Ζ πξνζηαζία ηνπ ηνπίνπ θαη ηεο αλζξσπνγελνχο θιεξνλνκηάο ζηελ Διιάδα  

χκθσλα κε ην πξψην άξζξν ηνπ « Υάξηε ηεο ΐελεηίαο» ε έλλνηα ηνπ ηζηνξηθνχ κλεκείνπ δελ 

θαιχπηεη κφλν ην κεκνλσκέλν αξρηηεθηνληθφ έξγν αιιά θαη ηελ αζηηθή ή αγξνηηθή ηνπνζεζία πνπ 

καξηπξεί έλαλ ηδηαίηεξν πνιηηηζκφ, κηα ελδεηθηηθή εμέιημε ή έλα ηζηνξηθφ γεγνλφο. Ώπηφ ηζρχεη 

φρη κφλν γηα ηηο κεγάιεο δεκηνπξγίεο αιιά θαη γηα ηα ηαπεηλά έξγα πνπ κε ηνλ θαηξφ απέθηεζαλ 

πνιηηηζκηθή  ζεκαζία. 

Δ πξνζηαζία ηεο αλζξσπνγελνχο θιεξνλνκίαο μεθηλά  δηεζλψο απφ ηνλ  ράξηε  ησλ Ώζελψλ 

(1931)  θαη θαηαιήγεη ζηελ  Βπξσπατθή ζχκβαζε γηα ην ηνπίν ( Φισξεληία 2000) ηελ ρψξα καο 

ν λφκνο  « Πεξί Ώξραηνηήησλ» ηνπ 1932  αληηθαηαζηάζεθε ην 2002 κε ηνλ ην λ.3028 « Γηα ηελ 

Πξνζηαζία ησλ Ώξραηνηήησλ θαη έλ γέλεη ηεο πνιηηηζηηθήο Κιεξνλνκηάο » ελψ ε Βπξσπατθή 

ζχκβαζε ηνπ ηνπίνπ   ρξεηάζηεθε 10 ρξφληα γηα λα θπξσζεί θαη  θπξψζεθε κφιηο ην 2010. 

Απζηπρψο  ζηελ Βιιάδα έρνπλ ραζεί νξηζηηθά ζε δηάζηεκα ιίγσλ δεθαεηηψλ  πνιηηηζκηθά ηνπία 

παγθφζκηαο ζεκαζίαο ζην βσκφ ηεο κεηαπνιεκηθήο αλάπηπμεο 

Δ δηαρείξηζε ησλ κλεκείσλ  ηεο αλζξσπνγελνχο θιεξνλνκηάο, εθηφο απφ θάπνηεο ειάρηζηεο  

πεξηπηψζεηο, ζπρλά γίλεηαη ρσξίο λα δίλεηαη ε απαξαίηεηε βαξχηεηα ζην επξχηεξν πεξηβάιινλ 

ησλ κλεκείσλ θαη λα ππνβαζκίδεηαη  κε απηφλ ηνλ ηξφπν ή θαη λα κελ ιακβάλεηαη ππφςε ε έλλνηα 

ηνπ πνιηηηζκηθνχ ηνπίνπ. 

ε φηη αθνξά ηηο αξραηφηεηεο ν λφκνο επηβάιεη ζπρλά ηελ ρξεκαηνδφηεζε απφ ηνλ αλάδνρν ηνπ 

έξγνπ ησλ αξραηνινγηθψλ αλαζθαθψλ, κέηξν πνπ εθηφο απφ άδηθν γηα ηνπο κηθξντδηνθηήηεο 

πξνθαιεί ζπρλά πξνβιήκαηα ζηελ εχξπζκε εμέιημε ηεο επηζηεκνληθήο έξεπλαο θαη αλαζηνιέο 

ψζηε λα δηαηεξεζεί ην εχξεκα.  

Καηά ζπλέπεηα ε δηαδηθαζία ηεο θαηάρσζεο ή ηεο απνδφκεζεο ησλ αξραηνηήησλ έρεη γίλεη ε 

ζπλεζηζκέλε ηαθηηθή ελψ ε απαιινηξίσζε ρψξσλ πνπ ππάξρνπλ ζεκαληηθά επξήκαηα είλαη απφ 

δχζθνιε έσο αθαηφξζσηε. 

Θα κπνξνχζε θαηά ηελ πξνζσπηθή κνπ άπνςε λα ζεζπηζηεί έλα ηέινο γηα ηελ έθδνζε 

νηθνδνκηθψλ αδεηψλ ε άιισλ έξγσλ ην νπνίν ζα απνηεινχζε δεμακελή ρξεκαηνδφηεζεο γηα 

αλαζθαθέο -κειέηεο- απαιινηξηψζεηο . 

Σα αξραηνινγηθά επξήκαηα είλαη ηα θπζηθά ίρλε ηεο αλζξψπηλεο ηζηνξίαο ζε έλαλ ηφπν θαη δελ 

κπνξνχλ λα απνζπαζηνχλ απφ ην ηζηνξηθφ πνιηηηζκηθφ ηνπίν ηνπ νπνίνπ κέξνο απνηεινχλ θαη νη 

θπζηθνί πφξνη. Οη αξραηνινγηθνί ρψξνη θαη επξχηεξα νη ππαίζξηνη ηφπνη κε αξραηφηεηεο πξέπεη λα 

δηακνξθψλνληαη θαη λα δηαρεηξίδνληαη σο δσληαλά θχηηαξα ηνπ πνιηηηζκνχ  θαη αιιειέλδεηα 

ζηνηρεία ηνπ ηνπίνπ. 

ηελ ρψξα καο ηειεπηαία γίλνληαη πξνζπάζεηεο πξνο ηελ παξαπάλσ θαηεχζπλζε.  

Βλνπνηεκέλα δίθηπα αξραηνινγηθψλ κλεκείσλ θαη ηζηνξηθψλ ηφπσλ, ίδξπζε αξραηνινγηθψλ 

πάξθσλ κε νηθνινγηθφ ραξαθηήξα. ΐήκαηα ζεκαληηθά, φκσο ρξεηάδεηαη κεγαιχηεξε ηφικε 

Οη αξραηνινγηθνί ρψξνη ζηηο θαθνζρεδηαζκέλεο πφιεηο καο απνηεινχλ κηθξέο νάζεηο πξάζηλνπ 

ζηηο νπνίεο ζπρλά αλαπηχζζεηαη θαη ηνπηθή βηνπνηθηιφηεηα. 

ηελ Ώζήλα νη πην ζεκαληηθνί ειεχζεξνη ρψξνη, είλαη νη αξραηνινγηθνί ρψξνη θαη νη 

αξραηνινγηθνί πεξίπαηνη.  

Σα παιαηφηεξα επξήκαηα αιιά θαη ηα πνιιά πνπ πξνέθπςαλ απφ αλαζθαθέο ησλ ηειεπηαίσλ 

ρξφλσλ απνηεινχλ έλα απφ ηα κεγαιχηεξα «αλαμηνπνίεηα» θεθάιαηα ηεο ρψξαο. Γηα παξάδεηγκα 

πεξηνρέο ζηελ Ώζήλα κε αξραηφηεηεο παγθφζκηαο ζεκαζίαο φπσο ν Κεξακεηθφο ην Μεηαμνπξγείν, 

ην Μεηο, ε Ώθαδεκίαο Πιάησλνο, ε  νδφο Πεηξαηψο, ε Εεξά νδφο, ζεσξνχληαη ζρεδφλ φιεο, απφ ηηο 



πην ππνβαζκηζκέλεο ηνπ Λεθαλνπεδίνπ. Θιηβεξφ θαη ηαπηφρξνλα απίζηεπην ζε κηα πφιε πνπ ιφγσ 

ζπκβνιηζκψλ νη αξραηφηεηεο  έπξεπε λα απνηεινχλ απφιπηε πξνηεξαηφηεηα. 

 

Αλαπιάζεηο ππθλνθαηνηθεκέλσλ πεξηνρψλ  

Οη εθηεηακέλεο αλαπιάζεηο ησλ ππνβαζκηζκέλσλ ππθλνθαηνηθεκέλσλ πεξηνρψλ ησλ κεγάισλ 

θέληξσλ είλαη αλαγθαίεο γηα ηελ δηαζθάιηζε ηνπ πνιηηηζκηθνχ ηνπίνπ αθνχ  ε  ππνβάζκηζε ηεο 

δσήο ζηελ πφιε πηέδεη γηα δεκηνπξγία  θαηνηθίαο ζηελ πεξηθέξεηα κε ζπλέπεηα λα  νηθνδνκνχληαη  

εθηάζεηο πνπ ζπρλά απνηεινχλ θπζηθά θαη πνιηηηζηηθά απνζέκαηα . 

Βπνκέλσο γηα θάζε λέα θαηαζθεπή  πξέπεη λα  εμαληινχληαη φιεο νη δπλαηφηεηεο πνπ 

ππάξρνπλ γηα αλαθαηαζθεπή πξνυπαξρφλησλ. 

Ώπνηέιεζκα κηα ηέηνηαο πξαθηηθήο ζα ήηαλ λα δνζεί ψζεζε ζηελ αλαπαιαίσζε παξαδνζηαθψλ 

θηηζκάησλ, δηαδηθαζία πνιχ δχζθνιε ζήκεξα ζηελ ρψξα καο ιφγσ ειιηπνχο πιαηζίνπ αθνχ ηα 

ελαπνκείλαληα λενθιαζηθά  ε παξαδνζηαθά θηίξηα, νη ελαπνκείλαληεο πξνζθπγηθνί νηθηζκνί , 

βηνκεραληθά θηίξηα , αιιά θαη θηίξηα «ηαπεηλήο» θαηαζθεπήο, δελ είλαη δπλαηφλ λα δηαηεξεζνχλ 

θαη λα αλαπαιαησζνχλ θαη ζπρλά θαηεδαθίδνληαη.  

ε ηζηνξηθέο πφιεηο ηεο Βπξψπεο, θαηαζηξακκέλεο νινζρεξψο ζην ΐ΄ παγθφζκην πφιεκν, 

φπσο ε ΐαξζνβία θαη ε Αξέζδε, έρνπλ εθαξκνζηεί πξνγξάκκαηα  απνθαηάζηαζεο ηζηνξηθψλ 

θηηξίσλ ε θαη νιφθιεξσλ θέληξσλ. Δ Ώζήλα δελ βνκβαξδίζηεθε γηαηί ήηαλ αλνρχξσηε πφιε  

φκσο κεηά ηνλ πφιεκν θαηαζηξάθεθαλ φια ηα ηζηνξηθά θέληξα θαη θαηεδαθίζηεθαλ καδηθά ηα 

λενθιαζηθά θαη ηα παξαδνζηαθά θηίξηα. Να ηνληζηεί φηη ην πξφγξακκα  απνθαηάζηαζεο ζηελ 

Αξέζδε είλαη αθφκα ζε εμέιημε 70 ζρεδφλ ρξφληα κεηά ην βνκβαξδηζκφ ηεο. 

Ίζσο ινηπφλ έθηαζε ε ζηηγκή θαη ζηηο Βιιεληθέο πφιεηο λα εθαξκνζηνχλ αληίζηνηρα 

πξνγξάκκαηα  ηα νπνία ζα έδηλαλ ψζεζε ζηελ νηθνδνκηθή δξαζηεξηφηεηα θαη πνιιέο λέεο ζέζεηο 

εξγαζίαο.  

 

Πεξηνρέο Οινθιεξσκέλεο Πνιηηηζκηθήο Πξνζηαζίαο θαη Οηθνινγηθήο Γηαρείξηζεο   

Θα αλαηξέμνπκε ζε έλα θαηλφκελν πνπ εκθαλίζηεθε ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ  ’70 ζηελ 

Γαιιία κέζα απφ ην θίλεκα ηεο Νέαο Μνπζεηνινγίαο θαη ζήκεξα ε θηινζνθία ηνπ είλαη πιαηηά 

δηαδεδνκέλε ζ’ φιν ηνλ θφζκν δειαδή ην «Οηθνκνπζείν». Παξά ηηο δηάθνξεο πηπρέο  θαη 

πεηξακαηηθέο εθδνρέο ηνπ βαζηθή θηινζνθία ηνπ νηθνκνπζείνπ  είλαη ε δηαηήξεζε θαη αλάδεημε 

ησλ ηνπηθψλ πνιηηηζκηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ κηαο γεσγξαθηθήο πεξηνρήο, ε αλαγέλλεζε  

παξαδνζηαθψλ παξαγσγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ε ελδπλάκσζε ηεο ηνπηθήο πνιηηηζκηθήο 

ηαπηφηεηαο. ηελ Βιιάδα φ φξνο έρεη ρξεζηκνπνηεζεί ζην Αηζπειηφ ηεο Καζηνξηάο ζην νξεηλφ 

Ρέζπκλν θαη αιινχ ελψ ε Απηηθή Μαθεδνλία είρε εληαρζεί ζε έλα πξφγξακκα γηα ηε δεκηνπξγία 

ελφο νηθνκνπζείνπ Βζληθήο Ώληίζηαζεο καδί κε ηελ Εηαιία θαη ηελ Εζπαλία. 

Λφγσ ησλ δηαθφξσλ πεηξακαηηθψλ εθαξκνγψλ ηνπ «νηθνκνπζείνπ» θαη ηεο αλαγθαηφηεηαο πνπ 

ππάξρεη ζηελ ρψξα καο λα δηαθπιαρηνχλ ηνπία πνπ απεηινχληαη,   ζεσξψ φηη ζηελ πξφηαζε πνπ 

ζα δηαηππσζεί παξαθάησ βνεζά ε θηινζνθία ηνπ παξαπάλσ φξνπ αιιά φρη ην φλνκα ηνπ. 

Βπνκέλσο ζα ρξεζηκνπνηήζσ ελδεηθηηθά   ηνλ φξν «Πεξηνρέο Οινθιεξσκέλεο Πνιηηηζκηθήο 

Πξνζηαζίαο θαη Οηθνινγηθήο Αηαρείξηζεο».  

ε απηέο ηηο πεξηνρέο ζα κπνξνχζαλ λα εληαρζνχλ εθηάζεηο πνπ ζπλδένληαη κε πνιηηηζκηθά 

ζηνηρεία ηνπίνπ πνπ κπνξνχλ  λα ελεξγνπνηήζνπλ κηα δπλακηθή δηαδηθαζίαο δηαηήξεζεο, 

εξκελείαο θαη αμηνπνίεζεο ηεο θπζηθήο θαη αλζξσπνγελνχο θιεξνλνκηάο. Δ δηαρείξηζε απηψλ 

ησλ πεξηνρψλ ζα γίλεηαη απφ ηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο ,ζχκθσλα κε ηελ θαηαλφεζε θαη ηνλ ζεβαζκφ: 

ησλ νηθνινγηθψλ θχθισλ, ησλ γεσκνξθνινγηθψλ ηδηαηηεξνηήησλ, ησλ νηθνηφπσλ, ηεο ζπιινγηθήο 

θαη αηνκηθήο κλήκεο θαη γεληθφηεξα ηεο ζρέζεο αλζξψπνπ θαη θχζεο πνπ ζπλνδεχεη ηηο 

κεηακνξθψζεηο ηνπ ηνπίνπ. 

Δ δηαρείξηζε απηή  είλαη δπλαηή ζην πιαίζην κηαο νηθνλνκίαο βηψζηκεο θαη θηιηθήο πξνο ην 

πεξηβάιινλ. 

ηφρνη είλαη: 

α) Δ  ελεξγφο δηαηήξεζε ηεο πνιπκνξθίαο ηνπ ηνπίνπ  

β) Δ  πξνζηαζία ηεο αλζξσπνγελνχο θαη  θπζηθήο θιεξνλνκηάο 

γ) Δ  ζπκκεηνρή ησλ θαηνίθσλ 

δ) Δ  ζπλέρεηα ηεο ηζηνξηθήο κλήκεο θαη ηεο άπιεο θιεξνλνκηάο  



ε) Δ  αλάθηεζε παξαδνζηαθψλ επηηφπησλ δξαζηεξηνηήησλ, ηερλνγλσζηψλ ,παιαηψλ  

     ηερληθψλ θαη πξαθηηθψλ  ζπλεηήο δηαρείξηζεο πεξηβαιινληηθψλ πφξσλ ησλ  

     ηνπηθψλ πιεζπζκψλ πνπ έρνπλ ιεζκνλεζεί.  

 

Βπνκέλσο κηα «Πεξηνρή Οινθιεξσκέλεο Πνιηηηζκηθήο Πξνζηαζίαο θαη Οηθνινγηθήο 

Αηαρείξηζεο» δελ πξέπεη λα έρεη κφλν παξαδνζηαθά κνπζεηαθά ραξαθηεξηζηηθά  αιιά λα απνηειεί 

ηαπηφρξνλα ρψξν θαηνηθίαο θαη άζθεζεο παξαγσγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ φπσο: ε γεσξγία, ε 

θηελνηξνθία, ε δηαρείξηζε δαζηθψλ εηδψλ θαη ε αλαδάζσζε, ε παξαγσγή ελέξγεηαο απφ φια ηα 

είδε αλαλεψζηκσλ πεγψλ ζε κηθξέο εγθαηαζηάζεηο, ν νηθν-πνιηηηζηηθφο ηνπξηζκφο θαη πνιιέο 

άιιεο δξαζηεξηφηεηεο. Πξέπεη επίζεο λα ππάξρνπλ ξπζκίζεηο γηα ηελ νξζή δηαρείξηζε ησλ 

απνξξηκκάησλ θαη γηα ηελ ειάηησζε ηεο ζπζθεπαζίαο ησλ πξντφλησλ κε ζηφρν ηεο παξαγσγή 

κεδεληθψλ απνβιήησλ ζηελ επηθξάηεηα απηψλ ησλ πεξηνρψλ.  

 

Μέηξα πνπ πξέπεη λα ηζρχζνπλ ζε Πεξηνρέο Πνιηηηζκηθήο Πξνζηαζίαο θαη Οηθνινγηθήο 

Γηαρείξηζεο   

Ώπηέο νη πεξηνρέο πξέπεη λα απνθηήζνπλ έλα λνκνζεηηθφ πιαίζην πνπ ζα ηηο ζσξαθίδεη απφ 

ελδερφκελε αλσξηκφηεηα ηεο ηνπηθψλ θνηλσληψλ ε νπνίεο ζηελ Βιιάδα έρνπλ ηαπηίζεη ζπρλά ηελ 

νηθνλνκηθή επεκεξία  κε ηελ ζπλερή νηθνδνκηθή δξαζηεξηφηεηα. 

Βπνκέλσο πξέπεη λα θαηαξγεζεί ε εθηφο ζρεδίνπ δφκεζε θαη λα νξηζζεί έλα πνιχ απζηεξφ, 

αιιά φρη απαγνξεπηηθφ, πιαίζην γηα θάζε είδνπο αλζξψπηλε  επέκβαζεο ζην ηνπίν. Βπηβεβιεκέλε 

είλαη ε δηαθνπή θάζε λέαο επέθηαζεο ζρεδίνπ πφιεο ή άιινπ ηχπνπ νξγαλσκέλεο νηθνδφκεζεο 

θαη θαηαζθεπήο εγθαηαζηάζεσλ. 

 Έσο ζήκεξα, εγθαηαιείπνληαη γεσξγηθέο εθηάζεηο κε ηελ πξνζδνθία γξήγνξσλ θεξδψλ απφ 

ππεξαμίεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ νηθνδνκηθέο  δξαζηεξηφηεηεο. Έηζη, εθηφο ησλ πεξηβαιινληηθψλ 

βιαβψλ θαη ηελ ηξαπκαηηθή ζπρλά αιινίσζε ηνπ ηνπίνπ ,απαμηψλεηαη ε αγξνηηθή παξαγσγή, 

ράλνληαη πξαγκαηηθέο ζέζεηο εξγαζίαο θαη παγηψλνληαη ζε κηθξέο ηνπηθέο θνηλσλίεο παξαζηηηθέο 

ζπκπεξηθνξέο.  

Βπνκέλσο πξέπεη λα ζεζκνζεηεζνχλ πξαγκαηηθά κέηξα πνπ ζα απνηξέπνπλ ηελ κεηαηξνπή ησλ 

αδφκεησλ εθηάζεσλ ζε νηθνδνκήζηκεο. Γηα παξάδεηγκα ζα κπνξνχζε ζε πεξηνρέο πνπ πξφθεηηαη 

λα εληαρζνχλ ζε ζρέδηα πφιεο λα απμεζνχλ νη εηζθνξέο ζε ρξήκα ζε ηέηνην βαζκφ ψζηε λα 

εμηζψλνληαη ηνπιάρηζηνλ κε ηελ πξαγκαηηθή αμία ησλ νηθνπέδσλ ηεο πεξηνρήο πνπ είλαη ήδε 

εληαγκέλα ζε ζρέδην πφιεο.  

ε φηη αθνξά ηηο πεξηνρέο κε παξαδνζηαθά γεσξγηθφ ραξαθηήξα ζα πξέπεη λα θαζηεξσζνχλ 

θίλεηξα αθφκε θαη γηα ηελ επαλαθαιιηέξγεηα  εγθαηαιεηκκέλσλ  εθηάζεσλ ψζηε νη ηνπηθέο 

θνηλσλίεο λα κελ δπζαλαζρεηνχλ κε ηελ αδπλακία νηθνδφκεζεο ησλ ηδηνθηεζηψλ ηνπο. 

Σα θίλεηξα ζα κπνξνχζαλ λα είλαη θνξνινγηθέο απαιιαγέο, επηδνηήζεηο ,ζπκκεηνρή ζε 

επξσπατθά πξνγξάκκαηα, επλντθέο κνξηνδνηήζεηο  θ.ι.π  

Πξέπεη λα εκπεδσζεί θπξίσο ζηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο φηη ε γεσξγηθή γε απνηειεί πνιχηηκν 

αγαζφ θαη πξέπεη λα πξνζηαηεπζεί. Βηδηθά ζε κηα ρψξα πνπ δνθηκάδεηαη απφ ηελ νηθνλνκηθή 

θξίζε θαη ηα πνηνηηθά ηξφθηκά ζηα κεγάια αζηηθά θέληξα απνηεινχλ είδνο πνιπηειείαο  κε 

ζπλερείο απμεηηθέο ηάζεηο ζηηο ηηκέο ηνπο νθεηιφκελεο θαηά θχξην ιφγν ζηηο κεηαθνξέο θαη ηνπο 

κεηαπξάηεο δειαδή ζηελ  απφζηαζε πνπ ρσξίδεη ηνλ ηφπν παξαγσγήο ησλ πξντφλησλ απφ ηνλ 

ηφπν θαηαλάισζεο.  

ηελ Ώηηηθή  επλντθέο ζπλζήθεο γηα  θαζηέξσζε  «Πεξηνρήο Οινθιεξσκέλεο Πνιηηηζκηθήο 

Πξνζηαζίαο θαη Οηθνινγηθήο Αηαρείξηζεο» ππάξρνπλ ζην βφξεην Πεληειηθφ θαη ζπγθεθξηκέλα  

ζηελ έθηαζε πνπ νξηνζεηείηαη απφ ηελ πεξηνρή ηνπ  αξραίνπ δήκνπ ηεο Πισζείαο (θνηλφηεηεο 

ηακάηαο - Ρνδφπνιεο) έσο ηνλ φξκν ηνπ Μαξαζψλα. 

Δ έθηαζε απηή θαιχπηεηαη ζην ζχλνιν ηεο ζρεδφλ, απφ ζεκαληηθφηαηα ζηνηρεία  

αλζξσπνγελνχο θιεξνλνκηάο, έρεη ηξαπκαηηζηεί απφ ππξθαγηέο , ππάξρνπλ αθφκε πνιιέο 

γεσξγηθέο εθηάζεηο, ζε κεγάιν βαζκφ είλαη αδφκεηε ιφγσ ηνπ  πξνζηαηεπηηθνχ πξνεδξηθνχ 

δηαηάγκαηνο 755/88 θαη ζπκπεξηιακβάλεη ην εζληθφ πάξθν ηνπ ρηληά.  

Έλα ηέηνην  εγρείξεκα  εηδηθά ζηελ Ώηηηθή ζα είρε σο απνηέιεζκα εθηφο απφ ηελ  δηαθχιαμε 

θπζηθψλ - γεσξγηθψλ θαη πνιηηηζκηθψλ απνζεκάησλ, λέεο ζέζεηο εξγαζίαο, κεγάιε εμνηθνλφκεζε 



ελέξγεηαο κέζσ ηνπ  πεξηνξηζκνχ ησλ κεηαθνξψλ θαη ηεο απηφλνκεο παξαγσγήο, ιηγφηεξν 

ζπγθνηλσληαθφ θφξην ζην ιεθαλνπέδην θαη θπζηθά ζπλνιηθφ κηθξφηεξν νηθνινγηθφ απνηχπσκα.  

Ώλάινγα πηινηηθά πξνγξάκκαηα ζηελ Ώηηηθή  ζα κπνξνχζαλ λα δεκηνπξγεζνχλ ζηα Μεζφγεηα 

- Λαπξεσηηθή θαη θπζηθά ζε φιε ηελ ρψξα φπνπ ππάξρνπλ ζεκαληηθνί αξραηνινγηθνί ρψξνη, 

αξρηηεθηνληθά ζχλνια, θαη πεξηνρέο natura κε αμηφινγα ζηνηρεία ηεο αλζξσπνγελνχο 

θιεξνλνκηάο. 
 

επηζηξνθή 
 

Απναλάπηπμε ή δηαδνρηθνί αθξσηεξηαζκνί ζην φλνκα ηεο Αλάπηπμεο;  

 

ΠΏΠΏΚΧΝΣΏΝΣΕΝΟΤ ΘΏΝΏΔ  

 

Βηζήγεζε πνπ έγηλε ζηηο 25-6-2011 ζε εθδήισζε ζηελ Κφξηλζν. 

 

Χο θάηνηθνο ελφο κηθξνχ κέξνπο, ηεο άκνπ, ηα ηειεπηαία δεθανθηψ ρξφληα, αμηψζεθα λα δσ κε 

κηα πην θνληηλή καηηά ηελ εμέιημε θαη ηχρε κηαο ζεηξάο έξγσλ θαη επελδχζεσλ, δεκφζησλ θαη 

ηδησηηθψλ. Παξαθνινχζεζα ηελ εμέιημε θαη εγθαηλίαζε δπν λέσλ ιηκεληθψλ εγθαηαζηάζεσλ, πνπ 

φκσο κεηά απφ ρξφληα δελ έρνπλ ηε ρξήζε θαη ηε θχξηα ιεηηνπξγία, γηα ηηο νπνίεο έγηλε ζσξεία 

παξεκβάζεσλ. ην έλα δελ πξνβιέθηεθαλ νη ζπλνδέο γηα ηε ιεηηνπξγηθφηεηά ηνπ ρεξζαίεο 

ππνδνκέο, ζην άιιν ν πξνβιεπφκελνο ρψξνο γηα πξφζδεζε πινίσλ «έπεζε» ζε …χθαιν, ελψ 

δηαθνξεηηθά ζεκεία ηεο ιηκελνδεμακελήο πνπ πηζαλά ζα απνηεινχζαλ ελαιιαθηηθέο ιχζεηο, δελ 

είραλ ηηο δηαζηάζεηο πνπ ζα επέηξεπαλ ηε πξνζέγγηζε ησλ ζπλήζσλ πινίσλ ηεο αθηνπινΎαο.    

Βίδα ηε ρσξνζέηεζε θαη θαηαζθεπή ΥΤΣΏ ζε κηα πεξηνρή κε ηνπσλχκην «ΐπζίζκαηα». Μηα 

σξαία κεζεκβξία θαη ιίγεο κφιηο κέξεο κεηά ην θφςηκν ηεο θνξδέιαο, πνιιέο εθαηνληάδεο θπβηθά 

κπεηφλ, αξθεηνί ηφλνη κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ θαη επηπρψο κηθξέο πνζφηεηεο απνξξηκκάησλ, 

αφξαηα έγηλαλ ζηε θνηλή ζέα, ράζεθαλ απφ πξνζψπνπ γεο ζαλ θάπνηα αφξαηε δχλακε λα ηα 

θαηάπηε. Καη ην ληεθφξ ησλ καθεηψλ κε ην «νινθιεξσκέλν έξγν» αληηθαηαζηάζεθε κε γπκλά 

ζθνπξηαζκέλα ζίδεξα ελφο θάπνηε νπιηζκνχ ηνπ ζθειεηνχ, πνπ θαη’ επαλάιεςε απνζαλαηίδνπλ 

νη θσηνγξαθηθέο ιήςεηο.  

Βίδα πεξηθεξεηαθνχο δξφκνπο, πνπ απφ ηα παξάζπξα θαη ηηο πφξηεο ηνπ Νφκνπ (θαη αξθεηή 

θπζηθά δφζε απζαηξεζίαο), έγηλαλ «εθηφο θάζε ζρεδίνπ, αιιά εληφο …νηθηζκνχ», ηε γε 

ρξπζνξπρείν φηαλ απέβαιε ηε θαξπνθφξα δπλακηθή ηεο, ηα ζθνππίδηα λα …αξλνχληαη λα 

θξπθηνχλ, ηα θνπγάξα ηεο ΑΒΔ λα μεξλνχλ φιν θαη κεγαιχηεξεο πνζφηεηεο απφ ην άξσκα ηνπο 

θαη κηα αηέιεησηε ιακαξίλα ζηνπο δξφκνπο, ζηα πεδνδξφκηα θαη ηα παξθηλγθ, ζε θάζε θέληξν θαη 

γσληά ηνπ νξίδνληα… 

Αηαπίζησζα φηη λένο θαη ζχγρξνλνο αγξφηεο δε λνείηαη ρσξίο «4Υ4» θαη ιφγσ επαγγεικαηηθήο 

ελαζρφιεζεο, πφζν αθαηακάρεηε ινγηθή είρε ην επηρείξεκα ηνπηθψλ δηεπζπληψλ ηξαπεδψλ, ζε 

αγαζηή αξκνλία κε πφζνπο θαη επηδηψμεηο επελδπηψλ, φηη ε ελίζρπζε ζε ζηφρνπο -δξαζηεξηφηεηεο 

(ρξεηαδνχκελεο ή φρη, απηφ ήηαλ ιεπηνκέξεηα), ην απφ θάπνηα θιίκαθα θαη πάλσ κέγεζνο, αθφκα 

θαη ε (ππφ πξνυπνζέζεηο, ή εληφο νξίσλ) ππεξθνζηνιφγεζε, ζπληεινχλ ζηε βαζκνινγηθή 

ελίζρπζε ηνπ θάζε επηδνηνχκελνπ ή δαλεηνδνηνχκελνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ. Κη αλ ηα βήκαηα ζ’ 

έθεξλαλ ζην θαηψθιη δεκνζίσλ ππεξεζηψλ, φιν θαη πεξηζζφηεξα ρέξηα απιψλνληαλ (απφ ηνπο 

αξκφδηνπο σο θαη ηνπο θιεηήξεο) γηα λα ζε εμππεξεηήζνπλ ή αγλνήζνπλ, αλάινγα κε ην πνηνο 

είζαη, ηη πνπγθί είρεο πξνο δηάζεζε, ηη πξνζδνθίεο δεκηνπξγνχζεο… 

Ώπηά θπζηθά δελ ζπλέβαηλαλ θαη αξθεηά πθίζηαληαη θαη ζήκεξα, κφλν ζηε άκν. Μπνξεί απφ 

θάπνηα απφζηαζε πιένλ λα ηα αληηκεησπίδνπκε είηε σο ηξαγηθά, είηε σο γξαθηθά, ην ζίγνπξν αιιά 

γηα ηελ ψξα επηκειψο αθνηλνιφγεην είλαη φηη κε ηελ απνπζία ηνπο, ή ηελ εθαξκνγή θάπνηαο 

νξζνινγηθήο δηαρείξηζεο, δε ζα είρακε θζάζεη ζ’ απηφ ην ςειφ επίπεδν ΏΒΠ θαη θαηά θεθαιή 

εηζφδεκα. Σν ζεσξψ δεδνκέλν, φπσο ην δείρλεη ε πνξεία θαη νη κεηαβνιέο ρσξψλ, κε παξειζφλ, 

παξφλ, ηερλνγλσζία, παξαγσγηθή δηάξζξσζε. Καη αλ θαη ζηα λνχκεξα απηά θαηαηάζζνληαη ςειά, 

ην νθείινπλ ζηε καθξνρξφληα πνξεία, αιιά θαη ζηελ επλντθή γηα κηα ζεηξά δξαζηεξηνηήησλ 

απνηίκεζή ηνπο.  

Μηα κάδα ελφο ηφλνπ πιηθψλ, πνπ ζηε ηειηθή επεμεξγαζία απνθηάεη ηε κνξθή απηνθηλήηνπ, έρεη 

κέζε ηηκή ηειηθνχ παξαγσγνχ (εξγνζηαζηαθή ηηκή) κεγαιχηεξε ησλ 10.000 €. Μηα αληίζηνηρε 



πνζφηεηα παηαηψλ ζηελ Ώίγππην, απνθέξεη ζηνλ θαιιηεξγεηή ηνπο ιηγφηεξν απφ 100 € κεηθηά. 

Μα, άιιν είλαη ην έλα θη άιιν ην δεχηεξν ζα αληηηείλεηε. ΐεβαίσο, κφλν πνπ αλ επηκεξίζνπκε ην 

θφζηνο ησλ πξψησλ πιψλ, ηηο εξγαηνψξεο πνπ απαηηνχληαη σο ηε ηειηθή παξαγσγή, ην θφζηνο 

απφ ηε γε θαη ηελ έθηαζε πνπ απαηηείηαη γηα θάζε κηα θαη ζε αλάινγν φγθν πξντφλησλ 

δξαζηεξηφηεηα, θάζε άιιν παξά ηα πνζά πνπ πθίζηαληαη σο «ινγηθά» ζα εμαρζνχλ. Δ επλντθή 

κεηαρείξηζε παξαγσγηθψλ εηδψλ, απνηππψλεηαη ζηα θπξηαθάηηθα έληππα, αλά ηελ πθήιην, αλ 

παξακεξίδνληαο ην βαζηθφ πεξηερφκελν ηνπο, εζηηάζνπκε ζην δηαθεκηζηηθφ ρψξν. Ή ζηνλ 

αλάινγν ρξφλν ησλ παξαδνζηαθψλ ειεθηξνληθψλ κέζσλ.  

Βθεί «παηάηεο παξαγσγνχ» δελ ππάξρνπλ, αθφκα θαη νη «παηάηεο» θάπνηνπ κεηαπξάηε ζηελ ηζρλή 

εκθάληζή ηνπο επηβεβαηψλνπλ ηνλ θαλφλα. Βλψ απφ απηνθίλεηα θαη πνιιά πξντφληα θαη 

ππεξεζίεο ηνπ ιεγφκελνπ ηξηηνγελή ηνκέα, «θάηε κάηηα ςάξηα θαη θνηιηά πεξίδξνκν» θαηά ηε 

παξνηκία. Ώπφ ηε κηα ε ηερλνγλσζία θαη ην brand name (παξ’ φηη λενπαγήο ζρεηηθά ε 

δξαζηεξηφηεηα), ζε φιν ην κεγαιείν, απφ ηελ άιιε ε παξαδνζηαθή δηαγελεαθή γλψζε θαη νη 

αζρνινχκελνη κε ην δηαηξνθηθφ ηνκέα, κε ηα θνπζνχξηα ηνπο, ην ρακειφ γλσζηαθφ επίπεδν, ζηα 

ηάξηαξα… 

Ο παγθφζκηνο θαηακεξηζκφο ηεο εξγαζίαο θπζηθά δελ απαληάεη ζηα αίηηα ηνπ ξπζκνχ κεηαβνιήο 

ηνπ ΏΒΠ, γηα ηνλ αλεπηπγκέλν ηνπιάρηζηνλ Κφζκν. Δ «ζεηηθή» κεηαβνιή ηνπ νθείιεηαη θπξίσο 

ζε ζηξεβιψζεηο (ρσξηθέο, θνηλσληθέο, πνιηηηζκηθέο, παξαγσγηθέο) θαη ιηγφηεξν ζε επηηεχγκαηα ή 

εζσηεξηθέο δηακνξθψζεηο θαη εμειίμεηο. Καη ε αξλεηηθή, σο απαμία, δηθαηνινγεκέλε κηα θαη επί 

ηεο νπζίαο θάηη ζηξάβσζε θαη δελ έπηαζε ηνπο (δηαθεξπγκέλνπο ή φρη) ζηφρνπο.  

ε ρσξηθφ επίπεδν, ζεηξά πεξηνρψλ γηα δηάθνξνπο ιφγνπο (αξθεηέο θνξέο θαη ηζηνξηθνχο) είλαη 

ππνβαζκηζκέλεο, έραζαλ ζηε πνξεία ή δε βξήθαλ πνηέ αληάμην ξφιν θαη θαηά ζπλέπεηα ην 

παξαγφκελν εθεί απνηέιεζκα ζεσξείηαη  ππνηηκεκέλν (απφ ηελ αμία γεο, σο ηε θήκε πνπ ηε 

ζπλνδεχεη σο ρσξηθή νληφηεηα θαη νηθνλνκία). Άιιεο απελαληίαο επηθπξηαξρνχλ θαη αλεμάξηεηα 

απφ ηελ αμία παξαγσγηθψλ ή άιισλ δεμηνηήησλ. Ώλέθαζελ ππήξρε ζηελ ηζηνξηθή πεξίνδν ε 

δηαθνξά αλάκεζα ζηε πφιε θαη ην ρσξηφ. ηνλ πξνεγνχκελν αηψλα, πέξα απφ ηελ επηηάρπλζε θαη 

κεγέζπλζε ησλ πξνυπαξρνπζψλ, έιαβαλ ρψξα δηαξθψο εληεηλφκελεο δηαθξίζεηο θαη απνθιίζεηο 

αλάινγα κε ην πςφκεηξν, αθφκα θαη κε ηε …ζέα (θνληά ζηε ζάιαζζα).   

Δ κεηαβνιή απηή βξήθε εχθνξν έδαθνο, γηαηί εθεί, ζηα παιηφηεξα ή θαηλνχξγηα πξνλνκηνχρα 

κέξε ππήξραλ παξαγσγηθέο δπλάκεηο, ζέζεηο εξγαζίαο, αθφκα θαη θξίζηκεο ππεξεζίεο (πγεία, 

παηδεία θιπ.). ια απηά θπζηθά αιεζεχνπλ θαη αλεμάξηεηα πσο επελέξγεζαλ πνιηηηθέο, ιφκππ 

θαη άιινη παξάγνληεο ζηε θιηκάθσζε θαη δηαηψληζε ηνπ θαηλνκέλνπ. Παξάιιεια ε δεκνγξαθηθή 

αιινίσζε δεκηνχξγεζε ειιείςεηο αιινχ, πζηέξεζε, έλδεηα παξαγσγηθφηεηαο θαη κε ηε ζεηξά ηνπο 

φια απηά ζπληέιεζαλ ζηε κεγέζπλζε ησλ δηαθνξψλ θαη ηνπ απνηειέζκαηνο.  Δ ελαιιαθηηθή 

ρξήζε πφξσλ, ε αλαδηάηαμε παξαγσγηθψλ ζπληειεζηψλ παξέκεηλε θαιά ζθαιηζκέλε ζε φζα 

νηθνλνκηθά εγρεηξίδηα πεξηιακβάλνπλ απηά ηα εξγαιεία αθ’ ελφο σο ρξήζηκα θαη απαξαίηεηα, αθ’ 

εηέξνπ σο stand by ζηε θάζε ζηξαβνηηκνληά.  

ηε Φπζηθή, έξγν είλαη ην ζηαζεξφ γηλφκελν δπν ζπληειεζηψλ, ηεο δχλακεο επί ηε κεηαηφπηζε. 

Ώλ κεγαιψζεηο ηνλ έλαλ θαη κηθξχλεηο αληίζηνηρα ηνλ άιινλ, ην απνηέιεζκα δε ζα αιιάμεη. ηε 

Κνηλσλία γηα ηε παξαγσγή ηνπ ζίγνπξα δξνπλ πεξηζζφηεξα. Δ ιατθή ζνθία, κέζσ  ηεο παξνηκίαο 

«φπνηνο δελ έρεη κπαιφ, …έρεη πφδηα» δείρλεη φηη απφ παιηά είρε πηάζεη ην λφεκα ηνπ. Καη’ 

αλαινγία, ηα πφδηα πάληα ζρεηίδνληαλ κε ηε πνζφηεηα θαη ηα κεγέζε θαη ην κπαιφ κε ηε πνηφηεηα.  

Ώηπρψο θαη ε Πνιηηεία θαη νη πιείζηνη ησλ ζπγρξφλσλ καο, αξκελίδακε ακέξηκλνη θαη καθάξηνη 

ζηεξηδφκελνη θαη βαζηδφκελνη ζηελ …αησληφηεηα ησλ πήιηλσλ πνδηψλ καο. Καη ην ζήκεξα δελ 

ήξζε απφ ην πνπζελά. Μάιινλ ζην Βπθιείδεην «φπεξ έδεη δείμαη» αληηζηνηρεί.  

ην θνηλσληθφ επίπεδν, νη δηεξγαζίεο έπαημαλ θαηαιπηηθφηεξν ξφιν. Αελ είλαη κφλν ε δηφγθσζε 

ησλ αληζνηήησλ, ζξέκκα αιιά θαη αλαηξνθνδφηεο ηεο αλαπηπμηαθήο δηαδηθαζίαο. Δ ίδηα 

ζπλέηεηλε ζην πέξαζκα ηνπ ηδησηηθνχ ζε πξψην ξφιν, έλαληη θαη ζε βάξνο ηνπ ζπιινγηθνχ. ηε 

θαηαλάισζε ζε βάξνο ησλ θνηλσθειψλ ππεξεζηψλ (ηα παξαδείγκαηα πιείζηα φζα). ηελ επίδεημε 

ηεο επκάξεηαο απέλαληη ζηε ιεινγηζκέλε ιηηφηεηα. ηελ απαμίσζε ηεο δηαρξνληθφηεηαο κπξνζηά 

ζην πξφζθαηξν, ην πξνζσξηλφ, ην κίαο ρξήζεο. Καη καδί κ’ απηά απαμίσζε ηε γλψζε θαη ζνθία 

ησλ πξνγφλσλ θαη μεθνίιηαζε ηα καμηιάξηα βησζηκφηεηαο, πνπ ήηαλ καθξφρξνλν δεκηνχξγεκα 

γελεψλ.  



Ώιιά «νπδέλ θαθφ ακηγέο θαινχ» αληηζηξέθνληαο ηελ έλλνηα ηνπ ξεηνχ. Σα φζα πξνβιεκαηηθά 

αλαθέξζεθαλ ζπλνδεχζεθαλ θαη απφ ηεξάζηηα επεκεξία αξηζκψλ. Βπεκεξία πνπ γηα ηθαλφ 

ρξνληθφ  δηάζηεκα απνηππσλφηαλ θαη ζηνπο θνηλσληθνχο δείθηεο. Ώιιά, πνπ ηελ ηειεπηαία 

εηθνζαεηία, κάιινλ έδεημε ηα φξηα ηεο θαη αο ππάξρνπλ αθφκα εμαηξέζεηο. Καη κε ηνλ 

παξαινγηζκφ ησλ αλαπηπμηαθψλ πξαθηηθψλ θαη πξννπηηθψλ (ππέξκεηξε κεγέζπλζε ηνπ 

ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο, ππνζήθεπζε παξφληνο θαη κέιινληνο, κηα ινγηθή φιν θαη 

πεξηζζφηεξνπ design ζηηο επελδχζεηο, ζπλερήο δηνιίζζεζε ζηε παξαίηεζε απφ ζηφρνπο 

καθξχηεξνπο ηνπ βξαρππξφζεζκνπ). 

Μπνξεί νη αλεπηπγκέλεο ρψξεο λα νθείινπλ ην πξνβάδηζκα ηνπο ζην «αλαπηπμηαθφ ζαχκα» ηνπ 

παξειζφληνο, νη πεξηζζφηεξεο πιένλ απφ απηέο αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα, νξαηά ζε ζεκεξηλή 

απεηθφληζε, δηαπγέζηεξα ζηε πξνέθηαζε ηνπο ζην φρη θαη καθξηλφ κέιινλ. Αελ είλαη κφλν νη 

νηθνλνκηθνί δείθηεο πνπ θαλεξψλνπλ απηφ ην ζθεπηηθηζκφ, αιιά θαη ε θνηλσληθή δπλακηθή. ηαλ 

κηα απμαλφκελε κεξίδα πνιηηψλ απηνεμαηξείηαη ή πεξηζσξηνπνηείηαη, φηαλ ιείπεη ν θνηλφο ζηφρνο 

θαη ε θνηλή πξννπηηθή.  Καη θπξίσο φηαλ θπξηαξρεί ε ζπιινγηζηηθή, φηη γηα λα μαλαβξεί ην δξφκν 

ηεο, ρξεηάδεηαη νπζηαζηηθά λα πεηαρηνχλ ηα ππέξβαξα θνηλσληθά πεξηηηψκαηα ηεο ζηνλ Καηάδα… 

Δ αλάπηπμε είλαη κηα παλάξραηα θπξίαξρε ηδενινγία, κε εθαξκνδφκελεο πξαθηηθέο ζ’ φιε ηελ 

ηζηνξηθή πεξίνδν. Μπνξεί σο έλλνηα λα δηαηππψζεθε ζε χζηεξν ρξφλν (απφ ηελ επνρή ηνπ Άληακ 

κηζ θαη έθηνηε), ηα απνηππψκαηα ηεο είλαη ήδε γλσζηά απφ ηελ αξραηφηεηα, κε ηνλ παζίγλσζην 

φξν ηνπ θαξασληζκνχ. Βλλνηνινγηθά θαη κε παξαπιήζηα ζεκαζία πξνεγήζεθαλ ν ζεηηθηζκφο θαη 

ν νξζνινγηζκφο. αθψο ζπλέβαιε ζηελ Ώθκή θαηαζηάζεσλ θαη πνιηηηζκψλ, θαηαιπηηθή ήηαλ 

φκσο ε επίδξαζή ηεο θαη ζηε Παξαθκή θαη πνιιέο θνξέο εμαθάληζε ηνπο. Δ ηζηνξία ηεο 

ζπλνδεχεηαη θαη απφ θξίζεηο, πνπ σο ηψξα έβξηζθε ηξφπνπο δηαθπγήο. Σα πεξηζψξηα πιένλ είλαη 

πεξηζζφηεξα ζηελά, γηαηί δχζθνια ζα αλαθαιπθζνχλ «λένη ηφπνη», νη πξψηεο χιεο δηαξθψο 

κεηψλνληαη θαη ν πήρεο ησλ πξνζδνθηψλ πνπ γέλλεζε είλαη ςειά. Ώιιά θαη νη πφιεκνη πνπ ζπρλά 

ιεηηνπξγνχζαλ γηα λα «κεδεληζηεί ην θνληέξ», δε κπνξνχλ ζήκεξα λα ηδσζνχλ σο «νη βάξβαξνη 

ήηαλ κηα θάπνηα ιχζηο».  

ηε ζεκεξηλή αλεθνξηθή πεξίνδν, ν Πξνθξνχζηεο πνπ ζπάληα έπηαλε δνπιεηά παιηφηεξα, είλαη 

εδψ ζε θάπνηα θνληηλή Καθηά θάια. Καη ην φρεκα ηεο αλάπηπμεο, φζν είλαη ακέξηκλν ην 

πιήξσκα, πξνο ηα θεη θαηεπζχλεηαη, αλ γηα ηε ρψξα καο δελ έρεη θζάζεη ήδε. Σν δήηεκα δελ είλαη 

λα εμνξθίζνπκε (ή λα θάλνπκε πσο δε βιέπνπκε) ηνλ Πξνθξνχζηε, αιιά πσο ζα αιιάμνπκε 

πνξεία. πλεηά θαη ηαθηηθά, έγθαηξα θαη κε ζπληνληζκφ. Μηα παιηά παξνηκία έιεγε «αλ ζεο λα 

θζάζεηο ζηνλ νπξαλφ, ρξεηάδεζαη κεγάιε ζθάια». Βκείο νη επί ηεο γεο, πξνθαλψο δηαθνξεηηθή 

θιίκαθα (θαη ζε κέγεζνο) ρξεηαδφκαζηε.  

Σν κνριφ απηφλ κπνξεί λα ηνλ πξνζθέξεη ε Ώπναλάπηπμε. Δ δηαδξνκή είλαη δχζθνιε, γηαηί πέξα 

απφ ηελ ηδενινγηθή δηαρξνληθφηεηα ηεο Ώλάπηπμεο, γηα ηελ ψξα εηεξνθαζνξίδεηαη  απφ απηή (θαη 

φρη κφλν ζε επίπεδν νξνινγίαο). Μηα ζπλερήο εκβάζπλζε θαη παξακεηξνπνίεζε δεδνκέλσλ θαη 

θαηαζηάζεσλ είλαη κπξνζηά καο. Αξφκνο καθξχο, αιιά ζπλεηφο, ζην βαζκφ πνπ θηλνχκαζηε έμσ 

απφ πεξηηηέο ηδενινγηθνπνηήζεηο, πνπ ζνιψλνπλ ηε πξαγκαηηθφηεηα θαη ηνπο ζηφρνπο.  

 

επηζηξνθή 

 

O ιέβεηαο ζέξκαλζεο ηφλησλ είλαη 3 θνξέο θζελφηεξν απφ ην πεηξέιαην ζέξκαλζεο !!!  

 
Με κε ξσηήζεηε. Αελ μέξσ πεξηζζφηεξα γηα απηφ ην ιέβεηα. Μνπ ην έζηεηιε ν αμηφπηζηνο Γξ. 

Μαιηέδνο. Ώλ έρεηε ρξφλν ςάμηε ην γηαηί αμίδεη. Μφιηο έρεηε λέα ζηείιηε κνπ είδεζε γηα ην 

πεξηνδηθφ. Βπραξηζηψ. ΔΓ 

 

αο παξνπζηάδνπκε  ηα απνηειέζκαηα ζρεηηθά κε ηελ θαηαλάισζε ελέξγεηαο θαη ην θφζηνο ζηε 

θαηαλάισζε ηνπ ιέβεηα ζέξκαλζεο ηφλησλ.. Mηα απφ ηηο ιίγεο εηαηξείεο πνπ κπνξεί λα κεηξήζεη 

ηελ απψιεηα ηεο ζεξκνκφλσζεο γηα ηα ζπίηηα,θηίξηα,θηι θαη λα πξνηείλεη πξαγκαηηθέο 

ιχζεηο.Έρνπλ ιεθζεί ππφςε νη δηάθνξεο κνλψζεηο ζε θαηνηθίεο (απφ πνιχ θαιή έσο πνιχ θαθή 

ζεξκνκφλσζε) ζηελ Βιιάδα .Σν απνηέιεζκα: O ιέβεηαο ζέξκαλζεο ηφλησλ είλαη 3 θνξέο 

θζελφηεξν απφ ην πεηξέιαην ζέξκαλζεο!!!... http://ionheater.blogspot.com/2011/06/o-3.html  

 

http://ionheater.blogspot.com/2011/06/o-3.html


επηζηξνθή 

 

Tν «θαιάζη» ηεο Γπηηθήο Διιάδαο  

OI ΘΒΒΕ  ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ ζπλδπαζκνχ ησλ Οηθνιφγσλ  

 

Δ πξσηνβνπιία ηνπ Τπνπξγείνπ Ώγξνηηθήο Ώλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ γηα ην «θαιάζη ησλ 

πξντφλησλ» θάζε Πεξηθέξεηαο δηαζέηεη ην ζηνηρείν ηεο ζχλδεζεο κε ηελ ηνπηθή νηθνλνκία, ηε 

ζηήξημε ηεο ηαπηφηεηαο ηεο αγξνηηθήο δσήο θαη κε αεηθνξηθά θαηαλαισηηθά πξφηππα. Χζηφζν, 

ρσξίο ηήξεζε βαζηθψλ αξρψλ αεηθνξίαο, ε πξσηνβνπιία εχθνια ζα εθηξαπεί ζε ζηήξημε κηαο 

πεξηνξηζκέλεο «ειίη» πξντφλησλ θαη παξαγσγψλ. Βπηπιένλ, είλαη δχζθνιν λα πξνρσξήζεη ρσξίο 

ζεξαπεία βαζηθψλ ζεκείσλ παζνγέλεηαο ηεο αγξνηηθήο δξαζηεξηφηεηαο φπσο ην θφζηνο 

παξαγσγήο, ε απνδφκεζε ησλ νξγαλψζεσλ παξαγσγψλ θαη ηα εκπφδηα ζηελ απεπζείαο δηάζεζε 

ησλ πξντφλησλ ηνπο. Κξίζηκν ζεκείν επηηπρίαο ηεο πξσηνβνπιίαο είλαη ν πξνζαλαηνιηζκφο ζηε 

δηαηξνθηθή απηάξθεηα, ζηε ζηήξημε ηεο δσήο ζηελ χπαηζξν θαη ζην κεηξηαζκφ ηεο θπξηαξρίαο ηεο 

ρεκηθήο γεσξγίαο. 

 

Ο πξνζαλαηνιηζκφο ηεο παξαγσγήο 

Ο απψηεξνο ζηφρνο ηνπ Τπ.Ώ.Ώ.Σ. κε ην «θαιάζη γεσξγηθψλ πξντφλησλ» είλαη ε δεκηνπξγία ελφο 

αγξνδηαηξνθηθνχ πξνηχπνπ γηα απηνθαηαλάισζε αιιά θαη γηα εμαγσγή. Υσξίο λα παξαβιέπνπκε 

ηελ αμία ησλ εμαγσγψλ, πηζηεχνπκε φηη πξνηεξαηφηεηα πξέπεη λα δνζεί ζηελ εζσηεξηθή 

θαηαλάισζε επεηδή απηή ζπλδέεηαη κε ηελ ηνπηθή νηθνλνκία θαη έρεη πνιιαπιά νθέιε γηα ηελ 

θνηλσλία θαη ην πεξηβάιινλ. 

Ώπφ ηε ζηηγκή πνπ μνδεχνπκε 6,5 δηο. επξψ γηα εηζαγσγέο αγξνηηθψλ πξντφλησλ, πξψηνο ζηφρνο 

πξέπεη λα είλαη ε κείσζε ησλ εηζαγσγψλ θαη ε απηάξθεηα ζε πξντφληα δηαηξνθήο. Με ηελ 

παγθφζκηα νηθνλνκηθή, πνιηηηθή θαη «θιηκαηηθή» αβεβαηφηεηα λα κεγαιψλεη κέξα κε ηε κέξα, 

πξέπεη λα δηαζθαιίζνπκε πσο, φηη θαη λα ζπκβεί, ε ειιεληθή γε ζα κπνξεί λα ζξέςεη θαη λα 

ζηεξίμεη ηνλ πιεζπζκφ ηεο θαη δελ ζα βξεζνχκε, σο θνηλσλία, κε ηεξάζηηα ειιείκκαηα ζε βαζηθά 

είδε δηαηξνθήο. Ώπηή ε δηαηξνθηθή αζθάιεηα απνηειεί βαζηθφ ζηνηρείν επεκεξίαο. Ώπηφ ηζρχεη, 

αλαινγηθά, θαη γηα ηελ πνιηηηθή πνπ πξέπεη λα έρεη θάζε Πεξηθέξεηα. 

Βπίζεο, ε θαηαλάισζε ηνπηθψλ πξντφλησλ πεξηνξίδεη δξαζηηθά ηηο κεηαθνξέο. ΐαζηθή 

πξνηεξαηφηεηα, ζήκεξα, είλαη λα πεξηνξίζνπκε ηηο εθπνκπέο αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ –άξα θαη λα 

εμνξζνινγίζνπκε ηηο κεηαθνξέο, πνπ είλαη ππεχζπλεο γηα κεγάιν κέξνο απηψλ. 

Ο ηξίηνο ιφγνο γηα λα δνζεί πξνηεξαηφηεηα ζηελ εζσηεξηθή θαηαλάισζε είλαη φηη απηή, ζήκεξα, 

πξνζθέξεη πεξηζζφηεξεο ιχζεηο ζηελ αγξνηηθή νηθνλνκία θαη ζηελ αλαδσνγφλεζε ηεο ππαίζξνπ. 

Πξνάγεη ηελ ηνπηθή νηθνλνκία κέζσ ηεο πινχζηαο ζε πνηφηεηα θαη πνηθηιία γεσξγηθήο, 

θηελνηξνθηθήο θαη δαζηθήο παξαγσγήο ζην ζχλνιν ηεο θάζε Πεξηθέξεηαο. Ώληίζεηα, ζην δηεζλέο 

πεξηβάιινλ πνπ δηακφξθσζε ν Παγθφζκηνο Οξγαληζκφο Βκπνξίνπ θαη νη γηγάληηεο εηαηξίεο 

ιηαλεκπνξίνπ, ηα πεξηζψξηα θέξδνπο γηα ηνλ παξαγσγφ είλαη ειάρηζηα θαη ην εμαζθαιηζκέλν 

εηζφδεκα απνηειεί «άπηαζην φλεηξν». ηελ θαιχηεξε πεξίπησζε, επλννχληαη ιίγεο πνιχ 

πξνλνκηνχρεο πεξηνρέο φπσο, ι.ρ., ζηελ Διεία, θαη κεξηθνί κεγάινη αγξφηεο ή ειάρηζηνη 

ζπλεηαηξηζκνί - πξφηππα. Σν κεγαιχηεξν κέξνο ηεο ππαίζξνπ δελ κπνξεί, πιένλ, λα σθειεζεί απφ 

έλαλ ηέηνην πξνζαλαηνιηζκφ θαη ε απνδφκεζε ηε αγξνηηθήο θνηλσλίαο ζα ζπλερηζηεί. 

 

Οη ηξεηο θαηεγνξίεο πξντφλησλ 
Σν αγξνηηθφ θαιάζη αλά Πεξηθέξεηα, ζχκθσλα κε ηελ πξφηαζε ηνπ ππνπξγείνπ Ώγξνηηθήο 

Ώλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ, πεξηιακβάλεη ηξεηο «θαηεγνξίεο» πξντφλησλ: Πξντφληα κε εμαγσγηθφ 

πξνζαλαηνιηζκφ,, πξντφληα πνπ αλαδεηθλχνπλ ηελ ηαπηφηεηα θάζε πεξηνρήο θαη πξντφληα πνπ 

θαιχπηνπλ ηηο επηζηηηζηηθέο αλάγθεο ηεο ρψξαο. Λακβάλνληαο ππφςε ηα παξαπάλσ, απηέο νη ηξεηο 

θαηεγνξίεο κπνξνχλ λα δηακνξθσζνχλ σο εμήο: 

1.       Πξντφληα κε εμαγσγηθφ πξνζαλαηνιηζκφ. Βδψ ην θαιάζη αλαγθαζηηθά πεξηιακβάλεη 

ΒΠΕΛΒΓΜΒΝΏ πξντφληα φπσο ε ζηαθίδα ηεο Ώηγηάιεηαο, ηα ηπξνθνκηθά ηεο νξεηλήο ΏραΎαο, ηα 

θεπεπηηθά ηεο Διείαο, ην απγνηάξαρν Μεζνινγγίνπ - Κνηπρίνπ, ιεκφληα, ειαηφιαδν, θξαζί  θ.ιπ. 

Βίλαη ζεκαληηθφ λα δηεπθξηλίζνπκε φηη ζε απηή ηελ θαηεγνξία πεξηιακβάλνληαη θαη κε-

παξαδνζηαθά πξντφληα πνπ αλαπηχρζεθαλ ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο αιιά ήδε έρνπλ απνθηήζεη 



«ραξαθηήξα» πξνέιεπζεο, φπσο θξάνπιεο Μαλσιάδαο, πξντφληα πδαηνθαιιηέξγεηαο, ζπαξάγγηα 

θ.ιπ. 

2.       Πξντφληα πνπ αλαδεηθλχνπλ ηελ ηαπηφηεηα θάζε πεξηνρήο (παξαδνζηαθά πξντφληα). Βδψ 

πξέπεη λα απνθχγνπκε «ειηηίζηηθεο» επηινγέο πξνο αλαδήηεζε κφλν «επσλχκσλ» ή «δπλακηθψλ» 

πξντφλησλ. Σν θαιάζη πξέπεη λα ζπκπεξηιάβεη ΟΛΒ ηηο απνδεδεηγκέλα παξαδνζηαθέο πνηθηιίεο, 

θαιιηέξγεηεο θαη θπιέο, νη νπνίεο ζπρλά είλαη πνιχ ηνπηθέο ή αθνξνχλ έλα πνιχ κηθξφ αξηζκφ 

παξαγσγψλ. Τπάξρνπλ δεθάδεο ηέηνηα πξντφληα πνπ, ζην ζχλνιφ ηνπο, κπνξνχλ λα δψζνπλ 

ψζεζε ζηελ αγξνηηθή δσή αθφκε θαη ζε «πεξηζσξηαθέο» αγξνηηθέο πεξηνρέο. Σέηνηεο ληφπηεο 

πνηθηιίεο ή πξντφληα εμαηξεηηθήο πνηφηεηαο πεξηιακβάλνπλ πνηθηιίεο πνξηνθαιηψλ, ληνκάηαο, 

ζηαθπιηνχ, θάζηαλα, φζπξηα, θξέαο θαη γαιαθηνθνκηθά, κήια, θεξάζηα, αριάδηα, θεπεπηηθά. 

Βπίζεο πεξηιακβάλνληαη αιηεχκαηα φπσο ζαξδέια Παηξατθνχ, ςάξηα ιηκλνζαιαζζψλ (δηάθνξα 

είδε αλάινγα κε ηελ επνρή), αζεξίλα Σξηρσλίδαο θ.ιπ. Σέινο πεξηιακβάλνληαη θαη πξντφληα 

δαζηθήο εθκεηάιιεπζεο ή ζπιινγήο απφ ηε θχζε φπσο βειαλίδη Ξεξνκέξνπ, ηζάη βνπλνχ, άγξηα 

ρφξηα θαη ζπαξάγγηα, καληηάξηα θ.ι.π.. Δ θαηεγνξία απηή είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή δηφηη 

ζπλδέεηαη άκεζα κε ηα δηαηξνθηθά πξφηππα ηα νπνία επηζπκνχκε λα αλαπηχμνπκε, αιιά θαη κε 

ηελ άκπλα απέλαληη ζηηο γεσξγηθέο «παηέληεο» πνπ νδεγνχλ ζε εμάξηεζε ηνπο παξαγσγνχο. 

3.       Πξντφληα πνπ θαιχπηνπλ ηηο επηζηηηζηηθέο αλάγθεο – ηνπηθά πξντφληα. ηαλ καο αθνξά ε 

δηαηξνθηθή απηάξθεηα, ζέζε ζην θαιάζη έρνπλ ΟΛΏ ηα πξντφληα πνπ παξάγνληαη ζηελ 

Πεξηθέξεηα θαη θαηαλαιψλνληαη εληφο ησλ νξίσλ απηήο. Ώθφκε πην ζεκαληηθφ, είλαη λα 

εθαξκνζηεί απηφ ην ζχζηεκα ζε πην ηνπηθή θιίκαθα θαη ηδηαίηεξα ζε επίπεδν Αήκνπ ή, 

ελδερνκέλσο, θαη κε θάπνην άιιν θξηηήξην (π.ρ. απφζηαζε παξαγσγήο απφ ην ζεκείν πψιεζεο). Δ 

«ηνπηθφηεηα» παξαγσγήο θαη θαηαλάισζεο απνηειεί ηε βάζε ηεο δηαηξνθηθήο απηάξθεηαο θαη 

αζθάιεηαο. Σν «ληφπην» πξντφλ, πνπ θαηαλαιψλεηαη θνληά ζηνλ ηφπν παξαγσγήο ηνπ (ρσξηφ, 

πφιε, γεσγξαθηθή πεξηνρή), απνηειεί κηα παξαδνζηαθή άηππε κνξθή «πηζηνπνίεζεο», ζπκβάιεη 

ζηελ ελίζρπζε ηεο ηνπηθήο νηθνλνκίαο θαη δηαζέηεη επηπιένλ πιενλεθηήκαηα: 

-          Βπηβαξχλεη ειάρηζηα ην πεξηβάιινλ κε ξχπνπο απφ ηε κεηαθνξά 

-          Βίλαη πην θξέζθν, κε ιηγφηεξα ζπληεξεηηθά θαη ιηγφηεξεο αιινηψζεηο απφ κεηαθνξά θαη 

απνζήθεπζε 

-          Ο παξαγσγφο δελ είλαη απξφζσπνο - ν θαζέλαο κπνξεί λα ηνλ ειέγμεη 

Σν ηνπηθφ πξντφλ επίζεο (ζα έπξεπε λα) είλαη θζελφηεξν, αθνχ έρεη ιηγφηεξα έμνδα θαη απψιεηεο 

κεηαθνξάο, θνξηνεθθφξησζεο θαη ηππνπνίεζεο. 

Γηα ηα παξαδνζηαθά πξντφληα (ηαπηφηεηαο) θαη ηα ηνπηθά πξντφληα ζην ζχλνιν ηεο Πεξηθέξεηαο, 

ην θαιάζη έρεη πεξηζζφηεξν λφεκα σο έλα ζχζηεκα πηζηνπνίεζεο θαη φρη ζαλ έλαο καθξχο 

θαηάινγνο νλνκάησλ πξντφλησλ πνπ θάπνηα ζηηγκή ζα θιείζεη. 

 

Βαζηθέο πξνυπνζέζεηο εθαξκνγήο ηεο πηζηνπνίεζεο 
Βίλαη απαξαίηεην λα αλαπηπρζεί έλα αμηφπηζην ζχζηεκα πηζηνπνίεζεο θαη ρνξήγεζεο «ζεκάησλ» 

πνπ λα ζρεηίδεηαη κε ηα πξντφληα ηνπ «θαιαζηνχ» ηεο Πεξηθέξεηαο. Πξέπεη σζηφζν λα ιάβνπκε 

ππφςε φηη ε Απηηθή Βιιάδα, φπσο θαη κεξηθέο άιιεο Πεξηθέξεηεο, δελ έρεη παξαδνζηαθή 

«αλαγλσξηζηκφηεηα» πνπ ηαπηίδεηαη κε ζπγθεθξηκέλα δηαηξνθηθά πξφηππα θαη «νλνκαζία 

πξνέιεπζεο» (φπσο, ι.ρ., έρεη ε Κξήηε). Γηα ην ιφγν απηφ, εθηφο απφ ηελ πξνψζεζε ηεο 

«πεξηθεξεηαθήο» ηαπηφηεηαο, ζθφπηκν είλαη λα αλαδεηρηεί θαη ε πξνέιεπζε απφ επί κέξνπο 

πεξηνρέο (φρη απαξαίηεηα Πεξηθεξεηαθέο Βλφηεηεο) κε δηαθξηηή ηαπηφηεηα. Σέηνην παξάδεηγκα 

είλαη ην Ξεξφκεξν (πνπ πιένλ νξίδεηαη Απηηθά ηεο Ενλίαο Οδνχ), ην νπνίν δηαηεξεί ζεκαληηθά 

ζηνηρεία θπζηθφηεηαο, παξάδνζεο θαη ηνπίνπ θαη κηα ζεηξά απφ πνηνηηθά πξντφληα γεσξγηθά, 

θηελνηξνθηθά θαη δαζηθά. Καηά ηε δηαδηθαζία δεκηνπξγίαο ζήκαηνο θαη πηζηνπνίεζεο, πξέπεη 

επίζεο λα ιακβάλνληαη ππφςε ηα παξαθάησ: 

 

1.       Δ βηνινγηθή Γεσξγία θαη θηελνηξνθία, σο ε πιένλ ππεχζπλε πεξηβαιινληηθά θαη θνηλσληθά 

κέζνδνο, πξέπεη πάληα λα έρεη πξνλνκηαθή ζέζε ζε θάζε πνιηηηθή πξνψζεζεο πξντφλησλ 

(ζπλεπψο θαη ζην «θαιάζη»). πνηα θαη λα είλαη ε ηειηθή κνξθή πξνψζεζεο, πηζηνπνίεζεο θαη 

«ζήκαλζεο» ελφο πξντφληνο σο «επψλπκν», παξαδνζηαθφ ή ηνπηθφ, δελ πξέπεη λα  ππνθαηαζηήζεη 

κε νπνηνδήπνηε έκκεζν ηξφπν ηελ παξάιιειε πηζηνπνίεζή ηνπ σο βηνινγηθφ. Παξάιιεια, ζα 

πξέπεη λα απνθιεηζηνχλ πνιηηηθέο πξνψζεζεο γελεηηθά ηξνπνπνηεκέλσλ νξγαληζκψλ ζηελ 



Πεξηθέξεηα δηφηη, εθηφο απφ ηνπο κεγάινπο πεξηβαιινληηθνχο θηλδχλνπο πνπ εκπεξηέρνπλ, 

έξρνληαη ζε επζεία αληηπαξάζεζε κε ην φιν εγρείξεκα ηνπ «θαιαζηνχ». 

2.       Οη παξαδνζηαθέο θαη ληφπηεο πνηθηιίεο, θαιιηέξγεηεο θαη εθηξνθέο πξέπεη λα απνηεινχλ ην 

βαζηθφ πιηθφ ηεο πηζηνπνίεζεο θάζε πξντφληνο «ηαπηφηεηαο». Ώπηφ ρξεηάδεηαη, φρη κφλν γηα ηελ 

πξνζηαζία ηεο αγξνηηθήο πνηθηιφηεηαο αιιά θαη γηα ηελ θαηνρχξσζε απηψλ ησλ πξντφλησλ. Γηα 

παξάδεηγκα, ηα ηπξνθνκηθά πξντφληα «ηαπηφηεηαο» πξέπεη λα παξάγνληαη απφ ην γάια ησλ 

παξαδνζηαθψλ θπιψλ κε ηηο νπνίεο δηακνξθψζεθαλ θαη φρη απφ νπνηνδήπνηε γάια 

3.       Ξερσξηζηή ζέζε πξέπεη λα έρνπλ πξντφληα ή νκάδεο πξντφλησλ πνπ πξνέξρνληαη απφ 

θαιιηέξγεηα, θηελνηξνθία, αιηεία ή ζπιινγή ζηε θχζε ζε «πηζηνπνηεκέλεο» θπζηθήο αμίαο 

πεξηνρέο θαη ζπγθεθξηκέλα ζε πεξηνρέο ηνπ Αηθηχνπ Natura-2000, Βζληθνχο Αξπκνχο κε Φνξείο 

Αηαρείξηζεο, πεξηνρέο ηδηαηηέξνπ θπζηθνχ θάινπο αιιά θαη αγξνηηθέο πεξηνρήο πςειήο θπζηθήο 

αμίαο. Με νινέλα απμαλφκελν ξπζκφ, νη θαηαλαισηέο αλαγλσξίδνπλ απηά ηα πξντφληα σο 

πνηνηηθά, αζθαιή θαη πηζηεχνπλ φηη αγνξάδνληάο ηα ζπκβάινπλ ζηελ πξνζηαζία ησλ πεξηνρψλ 

απηψλ. Ώπηφ ην ζχζηεκα κπνξεί άκεζα λα δνθηκαζηεί ζε πεξηνρέο πνπ ήδε δηαζέηνπλ Φνξείο 

Αηαρείξηζεο (ηέζζεξηο ζηε Απηηθή Βιιάδα: ξνο Υεικφο- Φαξάγγη ΐνπξαΨθνχ, Ληκλνζάιαζζα 

Κνηχρη – Αάζνο ηξνθπιηά, Ληκλνζάιαζζεο Μεζζνινγγίνπ, Ώκβξαθηθφο). Οη ΦΑ φρη κφλν 

κπνξνχλ λα παξέρνπλ «ζήκα πνηφηεηαο» (Ν 2742/99, άξζξν 15) αιιά, ζηελ απινχζηεξε ησλ 

πεξηπηψζεσλ, κέζσ ηεο επνπηείαο εληφο ηεο πεξηνρήο εκβέιεηάο ηνπο, κπνξνχλ λα δψζνπλ 

«βεβαίσζε» φηη ε δξαζηεξηφηεηα απφ ηελ νπνία πξνήιζε ην ελ ιφγσ πξντφλ αζθείηαη λφκηκα 

εληφο ηνπ Βζληθνχ Πάξθνπ γηα ην νπνίν είλαη αξκφδηνη. 

4.       Παξά ηα ζεσξεηηθά πιενλεθηήκαηα ηεο απνθέληξσζεο επζχλεο, θαιφ είλαη λα απνθεπρζεί 

ε «πηζηνπνίεζε» ζε επίπεδν Πεξηθέξεηαο ζε φηη αθνξά ζηα βηνινγηθά πξντφληα θαη ζηα πξντφληα 

ηαπηφηεηαο, γηα ιφγνπο αλεμαξηεζίαο θαη αμηνπηζηίαο ησλ πηζηνπνηεηηθψλ θνξέσλ. Θεσξνχκε 

απνηειεζκαηηθφηεξν νη πξνηάζεηο γηα πηζηνπνίεζε λα ππνβάιινληαη ζε παλειιήληνπ επηπέδνπ 

θνξέα, ψζηε λα εκπνδίδνληαη ηνπηθά ηζρπξνί παξάγνληεο λα «βαθηίδνπλ» πξντφληα θαηά ην 

δνθνχλ. 

5.       Οη δηαδηθαζίεο πηζηνπνίεζεο νθείινπλ λα ιακβάλνπλ ππφςε ηελ πξνζηαζία ηνπ 

θαιιηεξγήζηκνπ εδάθνπο απφ ξχπαλζε, δηάβξσζε θαη εμάληιεζε, ηελ νηθνλνκία ζηελ 

θαηαλάισζε λεξνχ, θαζψο θαη ηε βησζηκφηεηα ηνπ θπζηθνχ νηθνζπζηήκαηνο ζην νπνίν 

εληάζζεηαη. Γηα δαζηθά πξντφληα, πξντφληα πνπ ζπιιέγνληαη απφ ηε θχζε θαη αιηεχκαηα, πξέπεη 

λα ιακβάλεηαη ππφςε ε αεηθνξηθή βάζε ηεο θάζε θάξπσζεο. Πξέπεη λα απνθεπρζεί ε αδηάθξηηε 

εληαηηθνπνίεζε ηεο παξαγσγήο πνπ ξίρλεη ηηο ηηκέο θαη εμαληιεί ηνπο θπζηθνχο πφξνπο. 

6.       Σέινο, ζεηηθή ζα ήηαλ ε αλαγλψξηζε ηεο ηαπηφηεηαο ζπγθεθξηκέλσλ ζπληαγψλ, γεπκάησλ 

ή, γεληθφηεξα, ησλ παξαδνζηαθψλ δηαηξνθηθψλ ζπλεζεηψλ ζπγθεθξηκέλσλ πεξηνρψλ. 

 

 

Βαζηθέο ππνζηεξηθηηθέο δξάζεηο 
Γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο πξσηνβνπιίαο γηα ην «Καιάζη ησλ πξντφλησλ» θαη γηα ηελ 

αλάπηπμε ηνπ ηνπηθνχ αγξνδηαηξνθηθνχ κνληέινπ  απαηηνχληαη βαζηθέο παξεκβάζεηο ζηελ αγνξά 

θαη άιιεο ππνζηεξηθηηθέο δξάζεηο φπσο: 

1.       ηήξημε πγηνχο, νξγαλσκέλνπ θαη απνηειεζκαηηθνχ ζπλεηαηξηζηηθνχ θηλήκαηνο (θάηη πνπ 

απαηηεί ζαξξαιέα ξήμε κε πξαθηηθέο ηνπ παξειζφληνο) θαη άιισλ πξσηνβνπιηψλ φπσο 

Οξγαλψζεηο Παξαγσγψλ θαη Γπλαηθείνη πλεηαηξηζκνί θαη δηεπθφιπλζή ηνπο γηα ηνπηθή δηάζεζε 

ησλ πξντφλησλ (π.ρ. πάγθνη ηνπηθψλ πξντφλησλ, ιατθέο, δηαλνκή πφξηα – πφξηα, παξαγγειίεο 

κέζσ δηαδηθηχνπ). Ώθφκε θαη ζηνηρεηψδεηο θηλήζεηο κε ζθνπφ ηε κείσζε θφζηνπο παξαγσγήο 

(κείσζε ΦΠΏ ζε θάπνηα βαζηθά αλαιψζηκα – εμνπιηζκφ) θαη ηε ζηήξημε ηεο ιατθήο αγνξάο 

(«ηακεηαθέο») ζα είραλ άκεζα έκπξαθηα απνηειέζκαηα. Δ ζηήξημε ησλ πξνζπαζεηψλ δηάζεζεο 

πξντφλησλ απεπζείαο απφ ηνπο παξαγσγνχο πξέπεη λα είλαη δηαξθήο - ηδηαίηεξα φηαλ ηα κέηξα 

απνδψζνπλ θαη αλαπφθεπθηα γλσξίζνπλ ηελ αληίδξαζε ησλ κεγάισλ αιπζίδσλ ιηαλεκπνξίνπ. 

2.       ηήξημε φζσλ παξαγσγψλ έρνπλ έκπξαθηα ελζσκαηψζεη ζηελ επαγγεικαηηθή ηνπο 

δξαζηεξηφηεηα αξρέο ηεο ηνπηθφηεηαο, ηεο αεηθνξίαο, ηεο παξάδνζεο θαη ηεο θνηλσληθήο 

αιιειεγγχεο. Οη παξαγσγνί βηνινγηθψλ πξντφλησλ, φζνη δηαηεξνχλ παξαδνζηαθέο πνηθηιίεο θαη 

εθηξνθέο, νη θηλήζεηο δηαηήξεζεο ληφπησλ ζπφξσλ, ηα δίθηπα αληαιιαγήο πξντφλησλ θαη 

ππεξεζηψλ έρνπλ, ζην ζχλνιφ ηνπο, απνδείμεη φηη ππεξαζπίδνληαη ηελ απζεληηθφηεηα ηνπ 



ειιεληθνχ κεζνγεηαθνχ αγξνδηαηξνθηθνχ πξνηχπνπ. Δ δηεπθφιπλζε απηψλ ησλ δνκψλ ζα έρεη 

πνιιαπιαζηαζηηθά νθέιε γηα ηε ζηήξημε ηεο πνηφηεηαο θαη ηεο πνηθηιίαο ηεο παξαδνζηαθήο 

ειιεληθήο αγξνηηθήο παξαγσγήο. 

3.       Πξνψζεζε ησλ ηνπηθψλ πξντφλησλ ζηα νχπεξ Μάξθεη. Δ ηδαληθή εηθφλα ηεο χπαξμεο 

πάγθνπ κε ηνπηθά πξντφληα (φπσο γίλεηαη κε ηα βηνινγηθά) δελ είλαη εθηθηή κε ηνλ ηξφπν πνπ 

ζήκεξα ηα Μ πξνκεζεχνληαη ηα πξντφληα ηνπο. πνπ εκθαλίδνληαη ζηα ξάθηα ηνπηθά πξντφληα, 

απηά έρνπλ πξψηα ηαμηδέςεη ζε θεληξηθά ζεκεία δηαλνκήο ησλ αιπζίδσλ, αθπξψλνληαο έηζη ηα 

πιενλεθηήκαηα ηεο «ηνπηθφηεηαο». Σν Τπνπξγείν νθείιεη ηνπιάρηζηνλ λα δηεξεπλήζεη ηξφπνπο 

ψζηε λα κπνξνχλ κεκνλσκέλα θαηαζηήκαηα Μ λα πξνκεζεχνληαη απεπζείαο θάπνηα ηνπηθά 

πξντφληα – θάηη πνπ πξνυπνζέηεη αιιαγέο ζηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο θαη ζηα θέξδε πνπ ζαθψο 

κπνξνχλ λα ππνζηνχλ. Ώπηφ κπνξεί λα μεθηλήζεη κε κηθξφηεξεο αιπζίδεο Μ, πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε ζπγθεθξηκέλεο γεσγξαθηθέο δψλεο. 

4.       πλνιηθή πεξηθεξεηαθή «εθζηξαηεία» γηα εληνπηζκφ, θαηαγξαθή, δηαηήξεζε, αλάδεημε θαη 

αλάπηπμε φισλ ησλ ληφπησλ πνηθηιηψλ θαη θπιψλ ηεο αγξν-βηνπνηθηιφηεηαο. Πνιιέο απφ απηέο 

βξίζθνληαη ζηα πξφζπξα ηεο εμαθάληζεο ή δηαηεξνχληαη «μεραζκέλεο» ζε θάπνηεο  πεξηνρέο θαη ε 

αλεχξεζή ηνπο είλαη ακεζε πξνηεξαηφηεηα θαη πξέπεη λα πξνεγεζεί θάζε πηζηνπνίεζεο πξντφλησλ 

«ηαπηφηεηαο». Ώπηή ε εθζηξαηεία πξέπεη λα γίλεη ζε ζπλεξγαζία κε πνιίηεο θαη θνηλσληθνχο 

θνξείο θαη θηλήζεηο (π.ρ. δίθηπα αληαιιαγήο ζπφξσλ), ζρνιεία, εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα θ.ιπ. 

5.       ηήξημε ησλ δηεπζχλζεσλ Γεσξγίαο θαη άιισλ δνκψλ πνπ ππάξρνπλ ζηελ Πεξηθέξεηα φπσο 

ην παξάξηεκα ηνπ  ΒΘΕΏΓΒ ζηελ Πάηξα.  Ώμηνπνίεζε  ηνπ γεσηερληθνχ δπλακηθνχ ηεο ηνπηθήο 

θαη πεξηθεξεηαθήο απηνδηνίθεζεο, ην νπνίν δηαζέηεη πξνζφληα θαη εηδηθή γλψζε ζε φηη αθνξά ηα 

ηνπηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο παξαγσγήο. 

6.       Ώλάδεημε ηεο ηαπηφηεηαο παξαδνζηαθψλ ηνπίσλ αγξνηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ (π.ρ. 

ζηαθηδακπειψλεο αηγηάιεηαο, δξπνδάζνο Ξεξνκέξνπ, νξεηλνί βνζθφηνπνη θ.ιπ.). ε απηφ κπνξεί 

λα ζπκβάιεη ε ελεξγνπνίεζε ησλ θνηλνηηθψλ κέηξσλ γηα δηαηήξεζε θαη ελίζρπζε αγξνηηθήο 

βηνπνηθηιφηεηαο. Παξά ηε κηθξή νηθνλνκηθή ηνπο εκβέιεηα, ηα κέηξα απηά δξνπλ 

πνιιαπιαζηαζηηθά ππέξ ηεο ζηήξημεο ηνπ αγξνηηθνχ πιεζπζκνχ, ηεο βησζηκφηεηαο ηεο γεσξγίαο, 

ηνπ νηθν- θαη αγξνηνπξηζκνχ θαη ηνπ «κχζνπ» ησλ πξντφλησλ ηαπηφηεηαο 

7.       ηήξημε ηεο ειεχζεξεο ηνπηθήο δηαθίλεζεο θαη δηάζεζεο ησλ πξντφλησλ απφ ηνπο 

παξαγσγνχο ρσξίο ηππνπνίεζε. Δ ηππνπνίεζε λσπψλ πξντφλησλ, κνινλφηη κπνξεί λα εκπεξηέρεη 

θάπνηα ζεηηθά ζηνηρεία ππεξάζπηζεο ησλ ζπκθεξφλησλ ησλ παξαγσγψλ, ζηελ νπζία δελ επλνεί ηα 

βηνινγηθά πξντφληα (θαη ζε κεγάιν πνζνζηφ, ηα παξαδνζηαθά) ηα νπνία δελ έρνπλ πάληα ζηαζεξφ, 

ζρήκα κέγεζνο θ.ιπ. 

 

Βαζηθέο πξνυπνζέζεηο γηα ην δηαηξνθηθφ κνληέιν 
Γηα ηελ πξνψζεζε ελφο αεηθφξνπ πξνηχπνπ θαηαλάισζεο θαη ελφο αγξνδηαηξνθηθνχ κνληέινπ 

πνπ λα ζηεξίδεηαη ζηελ παξαγσγή ηεο Πεξηθέξεηαο είλαη απαξαίηεηεο νη θαιά νξγαλσκέλεο 

δξάζεηο ελεκέξσζεο ησλ πνιηηψλ – θαηαλαισηψλ. ε απηέο ηηο δξάζεηο είλαη απαξαίηεην λα 

ιεθζνχλ ππφςε ηα παξαθάησ: 

1.       Δ πξνψζεζε ηεο παξαδνζηαθήο ειιεληθήο κεζνγεηαθήο δηαηξνθήο απαηηεί κείσζε 

θαηαλάισζεο θξέαηνο. Δ κείσζε θαηαλάισζεο θξέαηνο έρεη πνιιαπιέο ζεηηθέο επηπηψζεηο ζηελ 

πγεία, ζηελ ρξήζε θπζηθψλ πφξσλ (ηδηαίηεξα ειάηησζε θαηαλάισζεο λεξνχ θαη ελέξγεηαο), ζηηο 

εθπνκπέο αεξίσλ ζεξκνθεπίνπ. Ώπνδεζκεχεη κεγάιεο εθηάζεηο φπνπ θαιιηεξγνχληαη δσνηξνθέο 

(θαιακπφθη, κεδηθή) πνπ δαπαλνχλ πφξνπο θαη απνηεινχλ παξαδνζηαθά ηελ νδφ εηζφδνπ γελεηηθά 

ηξνπνπνηεκέλσλ πνηθηιηψλ. Δ ηνπνζέηεζε ηνπ θξέαηνο ζηε ζσζηή ζέζε ηνπ παξαδνζηαθνχ 

ειιεληθνχ δηαηηνινγίνπ ζα έρεη επηπηψζεηο κφλν ζηηο εηζαγσγέο θξέαηνο θαη φρη ζηελ ηνπηθή 

θηελνηξνθία.  

2.       Δ δηαηξνθή πνπ βαζίδεηαη ζε πνηνηηθά, αζθαιή θαη ηνπηθά πξντφληα, φπσο θαη ζε πξντφληα 

ηαπηφηεηαο, έρεη έληνλε επνρηθφηεηα. Γεσξγηθά θαη θηελνηξνθηθά πξντφληα, αιηεχκαηα θαη 

πξντφληα πνπ πξνέξρνληαη απφ ζπιινγή ζηε θχζε, είλαη πάληα πνηνηηθφηεξα θαη αζθαιέζηεξα 

φηαλ θαηαλαιψλνληαη «ζηελ επνρή ηνπο». Δ ζηξνθή ηνπ θαηαλαισηή πξνο ηα επνρηθά πξντφληα 

επίζεο ζηεξίδεη ηελ ηνπηθή παξαγσγή θαη πξνβάιεη «κε-εκπνξηθά» πξντφληα φπσο είδε ςαξηψλ 

ηεο ιηκλνζάιαζζαο (π.ρ. γνβηνί, ζπάξνη) πνπ είλαη πνιχ λφζηηκα γηα έλα κφλν κηθξφ ρξνληθφ 

δηάζηεκα. 



3.       Δ ζπλνιηθά αιιαγή ηεο θαηαλαισηηθήο ζπκπεξηθνξάο ησλ πνιηηψλ απαηηεί εθζηξαηεία 

ελεκέξσζεο γηα ην ζχλνιν ησλ νθειψλ απφ ηελ πξνηίκεζε ζηα ηνπηθά πξντφληα θαη ηα πξντφληα 

«ηαπηφηεηαο»  κε ζπλεξγαζία πνιιψλ θνξέσλ φπσο Με Κπβεξλεηηθέο Οξγαλψζεηο, ζρνιεία θ.ιπ. 

Βηδηθά γηα ηα ζρνιεία απηφ πεξηιακβάλεη ηε δηαλνκή φρη απιά ειιεληθψλ αιιά ηνπηθψλ 

πξντφλησλ, πξσηίζησο βηνινγηθψλ. 

4.       ΐαζηθφ ζηνηρείν αλάδεημεο πξέπεη λα είλαη φρη κφλν ε πνηφηεηα θαη αζθάιεηα ησλ 

πξντφλησλ απηψλ αιιά θαη ηα πνιιαπιαζηαζηηθά νθέιε απφ ηελ επηινγή ηνπο: 

-           επηιέγνληαο ηνπηθφ πξντφλ πεξηνξίδνπκε ηηο εθπνκπέο αεξίσλ ζεξκνθεπίνπ, 

-           αγνξάδνληαο ηνπηθφ πξντφλ ή πξντφλ ηαπηφηεηαο εληζρχνπκε ηελ ηνπηθή νηθνλνκία, 

-           αγνξάδνληαο βηνινγηθφ πξντφλ απνηξέπνπκε ηε ρεκηθή ξχπαλζε ηνπ πεξηβάιινληνο, 

-           πξνηηκψληαο πξντφλ απφ πξνζηαηεπφκελε πεξηνρή ζπκκεηέρνπκε ζηελ πξνζηαζία ηεο, 

-           ζηεξίδνληαο έλα πξντφλ ηαπηφηεηαο ζπκβάινπκε ζηε δηαηήξεζε γελεηηθνχ πιηθνχ πνπ 

κπνξεί λα απνδεηρηεί πνιχηηκν ζην κέιινλ θ.ν.θ. 

Σέηνηνπ ηχπνπ «ελεξγεηηθφ κάξθεηηλγθ», κπνξεί λα έρεη εληππσζηαθά απνηειέζκαηα. 

Πξνυπφζεζε είλαη ε ζπζηεκαηηθή ελεκέξσζε ψζηε λα γίλνπλ επξέσο αλαγλσξίζηκα απφ ηνπο 

πνιίηεο φια ηα ζπζηήκαηα πηζηνπνίεζεο θαη ηα αλάινγα ζήκαηα. 

 
επηζηξνθή 

Πεξηθεξεηαθφ Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα Υσξηθήο Δλφηεηαο  

Κξήηεο – Νήζσλ Αηγαίνπ 2007-2013 
 

(απνζπάζκαηα) 

Λακβάλνληαο ππφςε ηελ παξαπάλσ αλάιπζε ζε ζρέζε κε ηα θπζηθά κεηνλεθηήκαηα ηεο 

Υσξηθήο Βλφηεηαο «Κξήηεο – Νήζσλ Ώηγαίνπ» θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηα θνηλά αλαπηπμηαθά 

δεδνκέλα ζπλάγεηαη φηη νη ηξεηο λεζησηηθέο Πεξηθέξεηεο αληηκεησπίδνπλ ζηελ 4ε 

πξνγξακκαηηθή πεξίνδν δχν βαζηθέο θνηλέο πξνθιήζεηο: 

• ηελ αμηνπνίεζε ηνπ κεηαβαιιφκελνπ δηεζλνχο πεξηβάιινληνο (ηερλνινγηθέο αιιαγέο 

ηδηαίηεξα ζηνπο ηνκείο ησλ πιεξνθνξηψλ θαη ησλ ηειεπηθνηλσληψλ, βαξχηεηα ησλ 

ππεξεζηψλ ζην ζρεκαηηζκφ ηνπ εζληθνχ πινχηνπ, ζηξνθή ησλ επηδηψμεσλ ησλ 

αλζξψπσλ ππέξ πνηνηηθψλ ζηφρσλ, θιπ) ψζηε λα κεηαηξαπνχλ νη λεζησηηθέο 

ηδηαηηεξφηεηεο απφ κεηνλεθηήκαηα ζε πιενλεθηήκαηα. 

• ηελ εθαξκνγή ηεο έλλνηαο ηεο αεηθνξίαο, δειαδή, ηεο ζηαζεξήο αλαπηπμηαθήο πνξείαο 

πνπ λα επηηξέπεη ηε δηαηήξεζε ηεο θπζηνγλσκίαο ηνπο θαη ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπο ζε 

βάζνο ρξφλνπ, εληζρχνληαο ηελ ειθπζηηθφηεηά ηνπο.  

(ζ. 20, Βπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα, Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδνο 2007 – 2013, Σίηινο: Βπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα 

ΚΡΔΣΔ ΚΏΕ ΝΔΧΝ ΏΕΓΏΕΟΤ, Κσδηθφο Β.Π.: 11, CCI: 2007GR16UPO002, ΒΠΕΔΜΔ ΤΠΟΐΟΛΔ, Ώζήλα, 

επηέκβξηνο 2007) 

… 

ΐάζεη ησλ παξαπάλσ ραξαθηεξηζηηθψλ, αιιά θαη ησλ θπζηθψλ ζηνηρείσλ ηεο πεξηνρήο (π.ρ. 

γεσζεξκία, ζπάληα ρισξίδα θαη παλίδα), δηαθαίλεηαη ε δπλαηφηεηα δηαθνξνπνίεζεο ηνπ 

ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο ζηελ Πεξηθέξεηα ΐνξείνπ Ώηγαίνπ κε ηελ αλάπηπμε ελαιιαθηηθψλ 

κνξθψλ ηνπξηζκνχ, φπσο ν ζξεζθεπηηθφο ηνπξηζκφο, ν πεξηπαηεηηθφο ηνπξηζκφο κε ηα 

κνλνπάηηα πνηθηιφκνξθσλ δαζψλ, ε παξαηήξεζε θχζεο, φπσο πνπιηψλ ζε 

πξνζηαηεπκέλνπο πδξνβηφηνπνπο, εηδηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ρφκπη φπσο ζαιάζζηα ζπνξ, 

αεξαζιεηηζκφο, ηακαηηθφο ηνπξηζκφο κέζσ ησλ ηακαηηθψλ ινπηξψλ, θιπ.  

(ζ. 39, Βπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα, Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδνο 2007 – 2013, Σίηινο: ΚΡΔΣΔ ΚΏΕ ΝΔΧΝ 

ΏΕΓΏΕΟΤ, Κσδηθφο Β.Π.: 11, CCI: 2007GR16UPO002, ΒΠΕΔΜΔ ΤΠΟΐΟΛΔ, Ώζήλα, επηέκβξηνο 2007) 

… 

Πεξηθέξεηα Βνξείνπ Αηγαίνπ: H Ώηνιηθή ελέξγεηα απνηειεί ηελ θχξηα αλαλεψζηκε πεγή γηα 

ηελ παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζηελ πεξηνρή ηνπ ΐνξείνπ Ώηγαίνπ. ηελ Πεξηθέξεηα 

ππάξρνπλ ζήκεξα αξθεηά Ώηνιηθά Πάξθα (ηα νπνία εθκεηαιιεχεηαη ηφζν ε ΑΒΔ φζν ηδηψηεο), 

ησλ νπνίσλ ε εγθαηεζηεκέλε ηζρχο αλέξρεηαη ζε 30 ΜW πεξίπνπ. 

Πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ππάξρεη ζεηηθή γλσκνδφηεζε απφ ηε Ρπζκηζηηθή Ώξρή Βλέξγεηαο 

(ΡΏΒ) γηα λέα αηνιηθά πάξθα ζηελ πεξηθέξεηα ΐνξείνπ Ώηγαίνπ, ζπλνιηθήο ηζρχνο 17,08 MW 

θαη ζηνπο ηξεηο λνκνχο ηεο Πεξηθέξεηαο. 

ζνλ αθνξά ζηελ ειηαθή ελέξγεηα, ε έληαζε ηεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο ζηελ πεξηνρή ηνπ 

ΐνξείνπ Ώηγαίνπ θαη ηδηαίηεξα ζηνπο Ννκνχο Υίνπ θαη άκνπ θπκαίλεηαη ζε πςειά επίπεδα. Με 

ηελ ππάξρνπζα ηερλνινγία ε ειηαθή ελέξγεηα κπνξεί λα αμηνπνηεζεί θαηάιιεια θαη κε κεγάιε 

απφδνζε, πξαθηηθά ζε φινπο ηνπο θιάδνπο νηθνλνκίαο. Δ αμηνπνίεζε ηεο ειηαθήο 

αθηηλνβνιίαο κπνξεί λα γίλεη κε εθαξκνγέο ζε παζεηηθά ζπζηήκαηα ζέξκαλζεο, ζε ελεξγεηηθά 



ζπζηήκαηα ζέξκαλζεο θαη ζε θσηνβνιηατθά ζπζηήκαηα. Σα Φ/ΐ απνηεινχλ κηθξά θαη 

επέιηθηα ζπζηήκαηα πνπ κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ ζε επίπεδν θαηνηθίαο, θηηξίνπ ή κηθξνχ 

ζηαζκνχ ειεθηξνπαξαγσγήο. Δ ΑΒΔ έρεη εγθαηαζηήζεη ζηελ πεξηθέξεηα ΐ. Ώηγαίνπ 16 κηθξέο 

κνλάδεο ζπλνιηθήο ηζρχνο 5 kWp θαη ππάξρεη ζεηηθή γλσκνδφηεζε απφ ηε ΡΏΒ γηα ηελ 

εγθαηάζηαζε 0,01 MW Φ/ΐ ζηε Μπηηιήλε. 

Παξάιιεια, ε Πεξηθέξεηα ΐνξείνπ Ώηγαίνπ είλαη απφ ηηο πεξηζζφηεξν επλνεκέλεο, απφ 

γεσζεξκηθήο πιεπξάο, πεξηνρέο, αθνχ ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ χπαξμε αμηφινγνπ 

γεσζεξκηθνχ δπλακηθνχ ρακειήο θαη κέζεο ελζαιπίαο. ηα λεζηά ηεο Πεξηθέξεηαο έρνπλ 

εληνπηζζεί πέληε (5) γεσζεξκηθά πεδία ελψ πνιιέο είλαη νη γεσζεξκηθά ειπηδνθφξεο πεξηνρέο 

πνπ ππάξρνπλ ζηα κεγαιχηεξα λεζηά. Χζηφζν, ε κέρξη ζήκεξα αμηνπνίεζε ησλ γεσζεξκηθψλ 

πφξσλ ζηα λεζηά, έρεη πξνρσξήζεη κε αξγνχο ξπζκνχο, θπξίσο ιφγσ ηνπ ηζρχνληνο κέρξη 

πξφζθαηα (2003) ζεζκηθνχ πιαηζίνπ γηα ηελ αμηνπνίεζε ησλ γεσζεξκηθψλ πεδίσλ. Μέρξηο 

ζηηγκήο, αμηνπνίεζε ηεο γεσζεξκηθήο ελέξγεηαο, γηα ηε ζέξκαλζε ζεξκνθεπίσλ, γίλεηαη κφλν 

ζηηο πεξηνρέο Πνιηρλίηνπ θαη Ληζβνξίνπ Λέζβνπ, ελψ ε ΑΒΔ έρεη ήδε πξνρσξήζεη ζηελ 

πξαγκαηνπνίεζε εξεπλεηηθψλ γεσηξήζεσλ ζην πεδίν ηεο Ώξγέλνπ, ζην ΐφξεην ηκήκα ηνπ 

λεζηνχ θαη έρεη εγθξηζεί απφ ηε ΡΏΒ ε άδεηα παξαγσγήο γηα ηελ θαηαζθεπή ζεξκνειεθηξηθήο 

κνλάδαο εγθαηεζηεκέλεο ηζρχνο 8 MW. ηε Υίν, γεσζεξκηθφ πεδίν έρεη εληνπηζζεί ζην Ν.Ώ. 

ηκήκα ηνπ λεζηνχ (Νέλεηα), θνληά ζε γεσξγηθέο πεξηνρέο, ελψ ζηελ Εθαξία ππάξρνπλ 

ηακαηηθέο πεγέο, νη νπνίεο βξίζθνληαη θπξίσο ζην ΝΏ ηκήκα ηνπ λεζηνχ. ήκεξα 

αμηνπνηνχληαη κφλν νη ηακαηηθέο πεγέο ησλ Θεξκψλ γηα ζεξαπεπηηθνχο ιφγνπο. 

Με βάζε ηελ πξναλαθεξφκελε πθηζηάκελε θαηάζηαζε, ηφζν νη αλάγθεο ιφγσ ηεο 

λεζησηηθφηεηαο ηεο Πεξηθέξεηαο ΐνξείνπ Ώηγαίνπ, φζν θαη νη πξννπηηθέο γηα αλάπηπμε 

αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο, ιφγσ ηνπ ζε κηθξφ βαζκφ αμηνπνίεζε ησλ αληίζηνηρσλ 

πφξσλ είλαη ζεκαληηθέο. Σν γεγνλφο απηφ αληαλαθιάηαη ζηε ζπλνιηθή αλαπηπμηαθή 

ζηξαηεγηθή ηεο Πεξηθέξεηαο γηα ηελ Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδν 2007-2013.  

(ζ. 51-52, Βπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα, Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδνο 2007 – 2013, Σίηινο: ΚΡΔΣΔ ΚΏΕ ΝΔΧΝ 

ΏΕΓΏΕΟΤ, Κσδηθφο Β.Π.: 11, CCI: 2007GR16UPO002, ΒΠΕΔΜΔ ΤΠΟΐΟΛΔ, Ώζήλα, επηέκβξηνο 2007) 

… 

Πεξηθέξεηα Βνξείνπ Αηγαίνπ 

Πεξηβάιινλ θαη αεηθνξηθή δηαρείξηζε: Σν ζχλνιν ησλ λεζηψλ αλήθνπλ ζηελ θιηκαηνινγηθή 

δψλε ηνπ Ώηγαίνπ, κε κηθξέο δηαθνξνπνηήζεηο ζην εζσηεξηθφ ηεο Πεξηθέξεηαο, κε ηε Λήκλν λα 

παξνπζηάδεη ηηο ιηγφηεξεο βξνρνπηψζεηο θαη ηε ρακειφηεξε κέζε ζεξκνθξαζία, ελψ ε άκνο 

θαη ε Εθαξία έρνπλ πεξηζζφηεξεο βξνρνπηψζεηο θαη πςειφηεξε κέζε ζεξκνθξαζία (ελδεηθηηθά 

απφ 460 mm έσο 720 mm θαη κέζε ζεξκνθξαζία απφ 15 έσο 19νC). 

ζνλ αθνξά ζηα νηθνζπζηήκαηα, ηα λεζηά ηνπ ΐνξείνπ Ώηγαίνπ, σο κεζνγεηαθά 

νηθνζπζηήκαηα, έρνπλ λα επηδείμνπλ έλα πνιχπινθν κσζατθφ νηθνζπζηεκηθψλ ηχπσλ ζε 

πνιχ πεξηνξηζκέλε έθηαζε, πνπ απνηεινχλ φκσο έλα ζχλνιν απφ ρεξζαία θαη πδαηηθά 

νηθνζπζηήκαηα, πινχζην ζε ελδεκηθά θαη ζπάληα είδε ρισξίδαο θαη παλίδαο. κσο, εμ αηηίαο 

ηνπ κηθξνχ κεγέζνπο ηνπο ζπγθξηηηθά κε ηελ επεηξσηηθή ρψξα, ηα λεζησηηθά νηθνζπζηήκαηα 

είλαη εχζξαπζηα θαη αζηαζή, γεγνλφο πνπ ζεκαίλεη φηη νη εμσηεξηθέο πηέζεηο (π.ρ. απφ 

νηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο, απφ επέθηαζε ηεο δψλεο θαηνηθίαο, απφ αιιαγέο ζηηο ρξήζεηο 

γεο), κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζηε κεηαβνιή ελφο βηφηνπνπ ή ζηελ εμαθάληζε ελφο είδνπο. ηα 

πεξηζζφηεξα λεζηά ζπλαληάηαη πιήζνο νηθνζπζηεκάησλ. Σα θπζηθά νηθνζπζηήκαηα είλαη ζην 

κεγαιχηεξν πνζνζηφ δάζε αείθπιισλ ζθιεξφθπιισλ (καθία βιάζηεζε) ή θξπγαληθά 

νηθνζπζηήκαηα. ε κηθξφηεξν πνζνζηφ, ζπλαληψληαη πεπθνδάζε, παξαπνηάκηα ζπζηήκαηα 

αιιά θαη ηδηαίηεξνη ζρεκαηηζκνί φπσο ην δάζνο Ώξηάο ζηελ Εθαξία. Έλα άιιν κεγάιν πνζνζηφ 

ησλ ρεξζαίσλ νηθνζπζηεκάησλ είλαη αγξνηηθά, κε θαιιηέξγεηεο φπσο ηα ζηηεξά ή νη ειηέο θαη 

ηα ακπέιηα θαη αξθεηά κεγάιεο εθηάζεηο ρξεζηκνπνηνχληαη σο βνζθφηνπνη.  

(ζ. 61-62, Βπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα, Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδνο 2007 – 2013, Σίηινο: ΚΡΔΣΔ ΚΏΕ ΝΔΧΝ 

ΏΕΓΏΕΟΤ, Κσδηθφο Β.Π.: 11, CCI: 2007GR16UPO002, ΒΠΕΔΜΔ ΤΠΟΐΟΛΔ, Ώζήλα, επηέκβξηνο 2007) 

… 

Ώπφ ηηο παξαπάλσ πεξηνρέο, κφλν φζεο απνηεινχλ θαηαθχγην ζεξακάησλ δηέπνληαη ζήκεξα 

απφ θάπνην θαζεζηψο πξνζηαζίαο θαη δηαρείξηζεο. ηηο ππφινηπεο πεξηνρέο δελ έρνπλ 

εθπνλεζεί ζρέδηα δηαρείξηζεο, έηζη ψζηε λα ελεξγνπνηεζεί ην λνκηθφ πιαίζην πξνζηαζίαο 

ηνπο, αιιά νχηε έρνπλ γίλεη δξάζεηο αλάδεημήο ηνπο ζε πφινπο έιμεο νηθνηνπξηζκνχ. Ώληίζεηα, 

πθίζηαληαη πηέζεηο θπξίσο απφ ηε δφκεζε, κε απνηέιεζκα λα ππνβαζκίδεηαη ηφζν ε 

νηθνινγηθή, φζν θαη ε αηζζεηηθή αμία ηνπο.  

(ζ. 63, Βπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα, Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδνο 2007 – 2013, Σίηινο: ΚΡΔΣΔ ΚΏΕ ΝΔΧΝ 

ΏΕΓΏΕΟΤ, Κσδηθφο Β.Π.: 11, CCI: 2007GR16UPO002, ΒΠΕΔΜΔ ΤΠΟΐΟΛΔ, Ώζήλα, επηέκβξηνο 2007) 

… 

Σα αγξνηηθά ηνπία είλαη απνηέιεζκα ηεο αιιειεπίδξαζεο κεηαμχ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο θαη 

δηαρεηξηζηηθψλ αγξνηηθψλ ζπζηεκάησλ. Δ καθξηά ηζηνξηθή πνξεία απηήο ηεο αιιειεπίδξαζεο 

ζηελ πεξηνρή ηνπ ΐνξείνπ Ώηγαίνπ, έρεη δεκηνπξγήζεη κηα ζεηξά απφ εκη-θπζηθά ηνπία, ηα 

νπνία αλ θαη δελ δηαθξίλνληαη γηα ηελ παξαγσγηθή ηνπο αμία (εμαηηίαο ησλ πεξηνξηζκέλσλ 

θπζηθψλ πφξσλ), εληνχηνηο ραξαθηεξίδνληαη απφ κεγάιε νηθνινγηθή θαη αηζζεηηθή αμία θαη 



απνηεινχλ έλαλ απηνηειή ηνπξηζηηθφ πφξν, κε πςειέο δπλαηφηεηεο κειινληηθήο αμηνπνίεζεο. 

Σα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ αγξνηηθνχ ηνπίνπ κπνξνχλ λα δηαρσξηζηνχλ ζε πέληε θαηεγνξίεο: ηηο 

αλαβαζκίδεο, ηηο πεξηθξάμεηο, ηα κνλνπάηηα, ηηο αγξνηηθέο θαηαζθεπέο, (απνζήθεο, νηθήκαηα, 

ζηάλεο, αιψληα, ιηρληζηήξηα, παηεηήξηα, αλεκφκπινη, πδξφκπινη, πεγάδηα, ζηέξλεο) θαη ζηηο 

ππφινηπεο θαηαζθεπέο ηεο ππαίζξνπ. 

ζνλ αθνξά ζην πδαηηθφ δπλακηθφ, έλαλ απφ ηνπο ζπνπδαηφηεξνπο θπζηθνχο πφξνπο, ε 

Πεξηθέξεηα ΐνξείνπ Ώηγαίνπ παξνπζηάδεη ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά, ηα νπνία αλά λεζί 

απνηππψλνληαη σο εμήο:  

Δ Εθαξία δέρεηαη ζεκαληηθέο βξνρνπηψζεηο, νη νπνίεο θαηεηζδχνπλ θαη ζπγθξαηνχληαη απφ 

αδηαπέξαηνπο ζρεκαηηζκνχο. Οη πδξνθφξνη νξίδνληεο είλαη ζε πνηθίια βάζε. Παξά ην φηη νη 

πνζφηεηεο ηνπ ζπγθξαηνχκελνπ λεξνχ είλαη αξθεηέο, παξαηεξείηαη έιιεηςε λεξνχ ζε 

πεξηφδνπο αηρκήο, ιφγσ έιιεηςεο δηθηχνπ ζπιινγήο ησλ λεξψλ ησλ πεγψλ.  

(ζ. 63, Βπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα, Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδνο 2007 – 2013, Σίηινο: ΚΡΔΣΔ ΚΏΕ ΝΔΧΝ 

ΏΕΓΏΕΟΤ, Κσδηθφο Β.Π.: 11, CCI: 2007GR16UPO002, ΒΠΕΔΜΔ ΤΠΟΐΟΛΔ, Ώζήλα, επηέκβξηνο 2007) 

… 

ηηο ρσξηθέο πξνηεξαηφηεηεο ηεο αλαπηπμηαθήο ζηξαηεγηθήο εληάζζνληαη: 

1. Δ λεζησηηθή αλαπηπμηαθή ζηξαηεγηθή, θχξηα ζηνηρεία ηεο νπνίαο απνηεινχλ ε 

αλαζπγθξφηεζε ελφο βηψζηκνπ θαη δηαθνξνπνηεκέλνπ παξαγσγηθνχ πξνηχπνπ ζηεξηδφκελε 

ζηελ ηδησηηθή επηρεηξεκαηηθή πξσηνβνπιία, ε επίιπζε ησλ θξίζηκσλ δεηεκάησλ 

πξνζπειαζηκφηεηαο θαη ππνδνκψλ ησλ λεζηψλ, θαη ε πξνζηαζία ηνπ θπζηθνχ θαη 

πνιηηηζηηθνχ ηνπο πεξηβάιινληνο.  

… 

Οη θαηεπζχλζεηο / ζηφρνη ηεο ζηξαηεγηθήο γηα ηα λεζηά έρνπλ σο εμήο: 

• κείσζε ησλ ελδν- θαη δηαπεξηθεξεηαθψλ αληζνηήησλ, πνπ πεγάδνπλ απφ ηε λεζησηηθφηεηα. 

• νινθιήξσζε ησλ ππνδνκψλ πξφζβαζεο. 

• αλάπηπμε ηνπ επηρεηξείλ θαη αλάδεημε ησλ ζπγθξηηηθψλ πιενλεθηεκάησλ ηνπ λεζησηηθνχ ρψξνπ. 

• αμηνπνίεζε ησλ θπζηθψλ πξνυπνζέζεσλ ησλ λεζηψλ, σο ηφπσλ εγθαηάζηαζεο κνλάδσλ παξαγσγήο ελέξγεηαο απφ 

ΏΠΒ. 

• πεξηβαιινληηθή κέξηκλα, γηα ηε δηαηήξεζε θαη αλάδεημε ηνπ θπζηθνχ θαη ηνπ δνκεκέλνπ πεξηβάιινληνο. 

• δηνηθεηηθή ελίζρπζε θαη εμαζθάιηζε ππνδνκψλ πγείαο. 

• αμηνπνίεζε ηνπ γεγνλφηνο φηη ν λεζησηηθφο ρψξνο απνηειεί θαηεμνρήλ έδαθνο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο Κνηλσλίαο ηεο 

Πιεξνθνξίαο. 

• αλάδεημε θαη πξνζηαζία ηνπ ηζηνξηθνχ θαη πνιηηηζκηθνχ πινχηνπ. 

• επηδίσμε ησλ απαξαίηεησλ δηαπεξηθεξεηαθψλ θαη δηαζπλνξηαθψλ ζπλεξγαζηψλ. 

• αμηνπνίεζε ηνπ γεγνλφηνο φηη νη Πεξηθέξεηεο ηεο Υσξηθήο Βλφηεηαο είλαη παξακεζφξηεο. 

(ζ. 78, Βπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα, Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδνο 2007 – 2013, Σίηινο: ΚΡΔΣΔ ΚΏΕ ΝΔΧΝ 

ΏΕΓΏΕΟΤ, Κσδηθφο Β.Π.: 11, CCI: 2007GR16UPO002, ΒΠΕΔΜΔ ΤΠΟΐΟΛΔ, Ώζήλα, επηέκβξηνο 2007) 

… 

 
Ο γεληθφο αλαπηπμηαθφο ζηφρνο ηεο Πεξηθέξεηαο Βνξείνπ Αηγαίνπ, φπσο έρεη νξηζζεί ηελ 

πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2000-2006, είλαη «ε άξζε ηεο γεσγξαθηθήο απνκφλσζεο, ηεο 

θζίλνπζαο πιεζπζκηαθήο εμέιημεο θαη ηεο νηθνλνκηθήο πζηέξεζεο πνπ έρεη πξνθαιέζεη ν 

παξακεζφξηνο λεζησηηθφο ραξαθηήξαο ηεο Πεξηθέξεηαο». 

Ο γεληθφο απηφο αλαπηπμηαθφο ζηφρνο εμεηδηθεχεηαη ζηνπο θχξηνπο ζηξαηεγηθνχο ζηφρνπο: 

Ώλαζηξνθή ηεο πιεζπζκηαθήο ζπξξίθλσζεο θαη ηεο πεξηζσξηνπνίεζεο ηεο λεζησηηθήο 

νηθνλνκίαο, κε ηελ αμηνπνίεζε ηεο ηερλνινγίαο θαη ησλ ηνπηθψλ πιενλεθηεκάησλ. 

Βμαζθάιηζε ίζσλ επθαηξηψλ πξφζβαζεο ζε αλαβαζκηζκέλεο ππεξεζίεο πγείαο θαη πξφλνηαο, 
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εθπαίδεπζεο θαη πνιηηηζκνχ - αλαςπρήο. 

Αηαθνξνπνίεζε ηεο λεζησηηθήο νηθνλνκίαο απφ ηελ απνθιεηζηηθή εθκεηάιιεπζε ηνπ 

ηνπξηζκνχ.  

(ζ. 85, Βπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα, Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδνο 2007 – 2013, Σίηινο: ΚΡΔΣΔ ΚΏΕ ΝΔΧΝ 

ΏΕΓΏΕΟΤ, Κσδηθφο Β.Π.: 11, CCI: 2007GR16UPO002, ΒΠΕΔΜΔ ΤΠΟΐΟΛΔ, Ώζήλα, επηέκβξηνο 2007) 

… 

 
(ζ. 101, Βπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα, Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδνο 2007 – 2013, Σίηινο: ΚΡΔΣΔ ΚΏΕ ΝΔΧΝ 

ΏΕΓΏΕΟΤ, Κσδηθφο Β.Π.: 11, CCI: 2007GR16UPO002, ΒΠΕΔΜΔ ΤΠΟΐΟΛΔ, Ώζήλα, επηέκβξηνο 2007) 

… 

ην λέν αλαπηπμηαθφ πεξηβάιινλ πνπ δεκηνπξγείηαη, ε Υσξηθή Βλφηεηα Κξήηεο-Νήζσλ 

Ώηγαίνπ ζα πξέπεη λα αληηκεησπίζεη ηα έληνλα πξνβιήκαηα πξνζπειαζηκφηεηαο, λα 

δηαθπιάμεη θαη λα αμηνπνηήζεη κε βηψζηκν ηξφπν ηνπο ζεκαληηθνχο πεξηβαιινληηθνχο, 

πνιηηηζκηθνχο θαη ηνπξηζηηθνχο πφξνπο, ν κνλαδηθφο ζπλδπαζκφο ησλ νπνίσλ απνηειεί ην 

αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα ησλ ππφ αλαθνξά Πεξηθεξεηψλ.  

(ζ. 107, Βπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα, Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδνο 2007 – 2013, Σίηινο: ΚΡΔΣΔ ΚΏΕ ΝΔΧΝ 

ΏΕΓΏΕΟΤ, Κσδηθφο Β.Π.: 11, CCI: 2007GR16UPO002, ΒΠΕΔΜΔ ΤΠΟΐΟΛΔ, Ώζήλα, επηέκβξηνο 2007) 

 

νη ηξεηο λεζησηηθέο Πεξηθέξεηεο αληηκεησπίδνπλ ζηελ 4ε πξνγξακκαηηθή πεξίνδν δχν θνηλέο 

ζηξαηεγηθέο πξνθιήζεηο: 

• ηελ αμηνπνίεζε ηνπ κεηαβαιιφκελνπ δηεζλνχο πεξηβάιινληνο (ηερλνινγηθέο αιιαγέο 

ηδηαίηεξα ζηνπο ηνκείο ησλ πιεξνθνξηψλ θαη ησλ επηθνηλσληψλ, ηε βαξχηεηα ησλ 

ππεξεζηψλ ζην ζρεκαηηζκφ ηνπ εζληθνχ πινχηνπ, ζηε ζηξνθή ησλ επηδηψμεσλ ησλ 

αλζξψπσλ ππέξ πνηνηηθψλ ζηφρσλ, θιπ) ψζηε λα κεηαηξαπνχλ νη λεζησηηθέο 

ηδηαηηεξφηεηεο απφ κεηνλεθηήκαηα ζε πιενλεθηήκαηα. 

• ηελ εθαξκνγή ηεο έλλνηαο ηεο αεηθνξίαο, δειαδή ηεο ζηαζεξήο θαη βηψζηκεο 

αλαπηπμηαθήο πνξείαο πνπ λα επηηξέπεη ηε δηαηήξεζε ηεο θπζηνγλσκίαο ηνπο θαη ησλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπο ζε βάζνο ρξφλνπ, βειηηψλνληαο ηελ ειθπζηηθφηεηά ηνπο.  

(ζ. 109, Βπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα, Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδνο 2007 – 2013, Σίηινο: ΚΡΔΣΔ ΚΏΕ ΝΔΧΝ 

ΏΕΓΏΕΟΤ, Κσδηθφο Β.Π.: 11, CCI: 2007GR16UPO002, ΒΠΕΔΜΔ ΤΠΟΐΟΛΔ, Ώζήλα, επηέκβξηνο 2007) 

… 

Πεξηθέξεηα Βνξείνπ Αηγαίνπ: Ώπφ ηελ αλάιπζε πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο, πξνθχπηεη ε 

αλάγθε επαλαπξνζέγγηζεο ηεο αλαπηπμηαθήο ζηξαηεγηθήο ηεο Πεξηθέξεηαο ΐ. Ώηγαίνπ, 

ιακβάλνληαο ηαπηφρξνλα ππφςε ηηο επηδξάζεηο ηνπ εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο. Δ ζηξαηεγηθή 

απηή ζα πξέπεη λα θαζνδεγείηαη απφ ην αλαπηπμηαθφ δπλακηθφ ζε ηνκείο ηεο πνιηηηθήο θαη 

δξάζεηο πνπ ε Πεξηθέξεηα ΐνξείνπ Ώηγαίνπ κπνξεί λα αμηνπνηήζεη θαη, θπξίσο λα κεηαηξέςεη 

ην κέρξη ζήκεξα ζπγθξηηηθφ κεηνλέθηεκά ηεο, πνπ είλαη ν λεζησηηθφο ραξαθηήξαο ηεο, ζε 

ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα, ζηεξηδφκελε παξάιιεια ζηα αληηθεηκεληθά ζπγθξηηηθά 

πιενλεθηήκαηά ηεο, φπσο: 

• Σν πινχζην θπζηθφ θαη πνιηηηζηηθφ ππφβαζξν ηεο Πεξηθέξεηαο, πφξνη νη νπνίνη δελ έρνπλ 

πιεγεί απφ ηηο κέρξη ζήκεξα αλζξσπνγελείο παξεκβάζεηο, δεκηνπξγνχλ πξνυπνζέζεηο 

γηα δηεχξπλζε, εκπινπηηζκφ θαη δηαθνξνπνίεζε θπξίσο ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο, αιιά 

θαη ηελ ελ γέλεη αχμεζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο Πεξηθέξεηαο. 

• Σελ πςειή πνηφηεηα ησλ παξαγφκελσλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ κε ηελ θαηάιιειε 

δηαδηθαζία κεηαπνίεζεο θαη εκπνξίαο, ε νπνία δεκηνπξγεί ζεκαληηθέο πξννπηηθέο 

βειηηζηνπνίεζεο ηεο παξαγσγηθφηεηαο ησλ αγξνηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ηε 
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δηαζχλδεζε ησλ ηνκέσλ θιάδσλ ζην ζχλνιν ηεο παξαγσγηθήο / νηθνλνκηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο, έηζη ψζηε λα απμεζεί ε πξνζηηζέκελε αμία φισλ ησλ παξαγσγηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ. 

• Σνλ πιεζπζκφ εξγάζηκεο ειηθίαο ν νπνίνο κε ηελ ζηαδηαθή βειηίσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

επηπέδνπ θαη ησλ δεμηνηήησλ ηνπ δεκηνπξγεί ζεκαληηθά ζεηηθέο πξννπηηθέο / δπλαηφηεηεο 

αλάιεςεο παξαγσγηθψλ / επηρεηξεκαηηθψλ θαη θνηλσληθψλ πξσηνβνπιηψλ γηα 

απηνηξνθνδνηνχκελε / αεηθφξν αλάπηπμε ηεο Πεξηθέξεηαο. 

• Σελ χπαξμε ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ώηγαίνπ θαη ηελ επί πνιιά έηε δξαζηεξηνπνίεζή ηνπ, κε 

παξάιιειν πςειφ βαζκφ ελζσκάησζήο ηνπ ζηνλ θνηλσληθφ θαη δεκφζην ηζηφ ηεο 

Πεξηθέξεηαο. Σν πιενλέθηεκα απηφ δεκηνπξγεί επθαηξίεο θαη πξννπηηθέο ζχλδεζεο ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ θαη κε ην παξαγσγηθφ / επηρεηξεκαηηθφ ηζηφ ηεο Πεξηθέξεηαο γηα ηε 

κεηαθνξά ηερλνγλσζίαο θαη ηελ εθαξκνγή θαηλνηνκηψλ ζηελ παξαγσγηθή θαη δηνηθεηηθή 

ιεηηνπξγία ησλ επηρεηξήζεσλ ηεο Πεξηθέξεηαο, κε ηελ παξάιιειε αλάπηπμε έξεπλαο θαη 

ηερλνινγίαο πξνζβάζηκεο ζηε παξαγσγηθή δηαδηθαζία θαη θνηλσληθέο αλάγθεο ηεο 

Πεξηθέξεηαο. 

• Σελ νκνηνγέλεηα ηνπ πιεζπζκνχ ηεο Πεξηθέξεηαο θαη ηα θνηλσληθννηθνλνκηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ, βαζηζκέλα ζε ηζηνξηθνπνιηηηζκηθά ζηνηρεία, ηα νπνία δεκηνπξγνχλ 

ειθπζηηθφ θνηλσληθφ πξφηππν γηα αλάπηπμε παξαγσγηθψλ θαη θνηλσληθν-πνιηηηζηηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ ζηελ Πεξηθέξεηα. 

Δ λέα αλαπηπμηαθή ζηξαηεγηθή ηεο Πεξηθέξεηαο ΐνξείνπ Ώηγαίνπ απαηηεί ην θαηάιιειν κείγκα 

Πνιηηηθήο γηα ηε πλνρή θαη ηε ηξαηεγηθή ηεο Ληζζαβφλαο πνπ ζα ζπκβάιεη ζηελ επηηάρπλζε 

ηνπ ξπζκνχ νηθνλνκηθήο κεγέζπλζεο, ζηε δηεχξπλζε ηεο παξαγσγηθήο βάζεο, ζηελ αχμεζε 

ηεο παξαγσγηθφηεηαο, ζηελ αχμεζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο, ζηνλ εμσζηξεθή 

πξνζαλαηνιηζκφ ηεο νηθνλνκίαο θαη ζηε βειηίσζε ηνπ επηπέδνπ δηαβίσζεο, κε παξάιιειε 

άκβιπλζε ησλ ελδνπεξηθεξεηαθψλ / δηαλεζησηηθψλ θαη ηνπηθψλ / ελδνλεζησηηθψλ θνηλσληθν- 

νηθνλνκηθψλ αληζνηήησλ. 

πλαθφινπζα, ν Γεληθφο ζηξαηεγηθφο αλαπηπμηαθφο ζηφρνο ηεο Πεξηθέξεηαο ΐνξείνπ Ώηγαίνπ 

είλαη ε άκβιπλζε ηεο δηπιήο πεξηθεξεηαθφηεηαο θαη ε ελδπλάκσζε ηεο εμσζηξέθεηάο 

ηεο, κε ηε δηεχξπλζε / κεγέζπλζε θαη αλαδηνξγάλσζε ηεο παξαγσγηθήο ηεο βάζεο. 

Δ πξναλαθεξφκελε ζπλνιηθή αλαπηπμηαθή ζηξαηεγηθή ηεο Πεξηθέξεηαο βαζίδεηαη ζηνπο 

παξαθάησ ππιψλεο / αλαπηπμηαθέο πξνηεξαηφηεηεο: 

• Βμσζηξέθεηα ηεο παξαγσγηθήο ηεο δξαζηεξηφηεηαο θαη αχμεζε ηεο ειθπζηηθφηεηάο ηεο, 

• ΐειηίσζε ηνπ επηπέδνπ ηεο πνηφηεηαο δσήο, 

• Ώλάπηπμε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ γηα ηελ ελίζρπζε ηεο απαζρφιεζεο, ηεο 

παξαγσγηθφηεηαο θαη ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο. 

Ώπηνί νη ππιψλεο κε ηηο επηκέξνπο ζεκαηηθέο/ ηνκεαθέο παξεκβάζεηο θαη κε εζηίαζε ζηε 

λεζησηηθή θαη ρσξηθή / ηνπηθή - ρσξηθή δηάζηαζε ζηα κεγάια λεζηά, εμαζθαιίδνπλ ηελ 

αεηθφξν / απηνηξνθνδνηνχκελε αλάπηπμε ηεο Πεξηθέξεηαο, κε βαζηθφ ζπζηαηηθφ ηεο ζηφρν 

ηελ άκβιπλζε ησλ ελδνπεξηθεξεηαθψλ / δηαλεζησηηθψλ θαη εζσηεξηθψλ / ελδνλεζησηηθψλ - 

ηνπηθψλ αληζνηήησλ. 

Δ επίηεπμε ηνπ Γεληθνχ ηξαηεγηθνχ Ώλαπηπμηαθνχ ηφρνπ, ζην πιαίζην ησλ ηξηψλ ππιψλσλ 

πνπ απηφο βαζίδεηαη, ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ηελ εθαξκνγή δξάζεσλ πνπ ζα 

ρξεκαηνδνηεζνχλ: 

• Ώπφ ην Πεξηθεξεηαθφ Πξφγξακκα ΐνξείνπ Ώηγαίνπ, 2007-2013, ην νπνίν 

ζπγρξεκαηνδνηείηαη κφλν απφ ην ΒΣΠΏ θαη ην νπνίν απνηειεί κέξνο ηνπ εληαίνπ 

Πεξηθεξεηαθνχ Πξνγξάκκαηνο ηεο Υσξηθήο Βλφηεηαο Κξήηεο θαη Νήζσλ Ώηγαίνπ. 

• Ώπφ ηα Σνκεαθά Δπηρεηξεζηαθά Πξνγξάκκαηα, πνπ ζα ζπγρξεκαηνδνηεζνχλ απφ ηα 

Σακεία ηεο Β.Β. θαηά ηελ πεξίνδν 2007-2013, ήηνη: 

Βπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Ώλάπηπμεο (ΒΣΠΏ) 

Σακείν πλνρήο (Σ..) 

Βπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν (ΒΚΣ) 

Βπξσπατθφ Γεσξγηθφ Σακείν Ώγξνηηθήο Ώλάπηπμεο (ΒΓΣΏΏ) 

Βπξσπατθφ Σακείν Ώιηείαο (ΒΣΏ) 

• Ώπφ ηα, κε ακηγψο εζληθνχο πφξνπο, ρξεκαηνδνηνχκελα έξγα, εληαζζφκελα ζην Βζληθφ 

Πξφγξακκα Ώλάπηπμεο, 2007-2013. 

ζνλ αθνξά ζην Πεξηθεξεηαθφ Βπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα ηεο Υσξηθήο Βλφηεηαο Κξήηεο θαη 

Νήζσλ Ώηγαίνπ, βαζηθφο θνξκφο ηνπ ηξαηεγηθνχ ρεδηαζκνχ ηνπ ζπγρξεκαηνδνηνχκελνπ 

απφ ην ΒΣΠΏ Πξνγξάκκαηνο ηεο Πεξηθέξεηαο ΐνξείνπ Ώηγαίνπ, είλαη ε αλάδεημε θαη ε βηψζηκε 

αμηνπνίεζε ησλ θπζηθψλ θαη πνιηηηζηηθψλ ηεο πφξσλ, νη νπνίνη είλαη δηάζπαξηνη ζε φια ηα 

λεζηά ηεο Πεξηθέξεηαο, κε παξάιιειε δηεχξπλζε, αλαβάζκηζε θαη δηαθνξνπνίεζε ηνπ 

ηνπξηζηηθνχ ηεο πξντφληνο, ζην πιαίζην ηεο γεληθφηεξεο δηαθνξνπνίεζεο ηνπ παξαγσγηθνχ 

ηεο πξνηχπνπ. 

Γηα ηελ επίηεπμε ηεο ζρεδηαδφκελεο πξναλαθεξφκελεο βηψζηκεο αλάπηπμεο ηνπ ηνπξηζκνχ 

θαη ηνπ πνιηηηζκνχ ηεο Πεξηθέξεηαο ΐνξείνπ Ώηγαίνπ, θξίζηκεο πξνυπνζέζεηο είλαη ε 



πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο κε ηηο αλάινγεο ππνδνκέο θαη δξαζηεξηφηεηεο, θαζψο θαη ε 

αλαβάζκηζε ησλ ππνδνκψλ θαη ππεξεζηψλ πξνζπειαζηκφηεηαο, ζε φιε ηελ έθηαζε ηεο 

Πεξηθέξεηαο, κε παξάιιειε δηεχξπλζε θαη αλαβάζκηζε ησλ θνηλσληθψλ ππνδνκψλ θαη 

ππεξεζηψλ, κε νξζνινγηθή ρσξνηαμηθή θαηαλνκή ζην ζχλνιν ησλ λεζηψλ ηεο Πεξηθέξεηαο, 

γηα ηελ εμαζθάιηζε πςεινχ επηπέδνπ ηνπξηζηηθψλ ππεξεζηψλ θαη αλαβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο 

ηεο δσήο ησλ θαηνίθσλ. 

Χο εθ ηνχηνπ, ν Κεληξηθφο ηξαηεγηθφο ηφρνο ηνπ Πξνγξάκκαηνο ηεο Πεξηθέξεηαο 

ΐνξείνπ Ώηγαίνπ εζηηάδεηαη ζηελ εμαζθάιηζε ηεο ηζφξξνπεο ρσξηθήο / λεζησηηθήο θαη 

νηθνλνκηθήο / παξαγσγηθήο αλάπηπμεο θαη αλαβάζκηζεο ηνπ επηπέδνπ δσήο ησλ 

πνιηηψλ ηεο. 

Με απηφλ ηνλ Κεληξηθφ ηξαηεγηθφ ηφρν ηνπ Πξνγξάκκαηνο θαη ηηο δξάζεηο κε ηηο νπνίεο 

απηφο ζα επηηεπρζεί, ε Πεξηθέξεηα ΐνξείνπ Ώηγαίνπ ζθνπεχεη λα θαιχςεη θαηά έλα ζεκαληηθφ 

βαζκφ ηηο αλάγθεο ησλ εμήο αλαπηπμηαθψλ πξνηεξαηνηήησλ: 

• Ώχμεζε ηεο ειθπζηηθφηεηαο ηεο Πεξηθέξεηαο 

• Βλίζρπζε ηεο εμσζηξέθεηαο ηεο Πεξηθέξεηαο 

• Άκβιπλζε ησλ ελδνπεξηθεξεηαθψλ / δηαλεζησηηθψλ θαη ελδνλεζησηηθψλ αληζνηήησλ. 

Οη βαζηθέο θαηεπζχλζεηο πνιηηηθήο, ησλ ηξηψλ αλαπηπμηαθψλ ππιψλσλ / πξνηεξαηνηήησλ, νη 

νπνίεο ιεηηνπξγνχλ σο επί κέξνπο ζηξαηεγηθνί ζηφρνη, είλαη νη παξαθάησ 

• Αχμεζε ηεο ειθπζηηθφηεηαο ηεο Πεξηθέξεηαο. Γηα ηελ επίηεπμε απηνχ ηνπ επηκέξνπο 

ζηξαηεγηθνχ ζηφρνπ, νη βαζηθέο θαηεπζχλζεηο πνιηηηθήο σο γεληθνί ζηφρνη ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο είλαη: 

Βλίζρπζε ησλ ππνδνκψλ πξνζπειαζηκφηεηαο, κε ηε βειηίσζε θαη επέθηαζε ησλ νδηθψλ θαη 

ιηκεληθψλ κεηαθνξηθψλ ππνδνκψλ 

ΐειηίσζε / αλάδεημε ππνδνκψλ επηπέδνπ δηαβίσζεο, κε ηε δεκηνπξγία ππνδνκψλ πγείαο, 

εθπαίδεπζεο, ηελ πξνζηαζία ηνπ θπζηθνχ θαη πνιηηηζηηθνχ πεξηβάιινληνο θαη ηελ αχμεζε ηεο 

ιεηηνπξγηθφηεηαο ησλ αζηηθψλ θέληξσλ θαη ησλ αγξνηηθψλ / κεηνλεθηηθψλ πεξηνρψλ 

• Βλίζρπζε ηεο εμσζηξέθεηαο ηεο Πεξηθέξεηαο. Γηα ηελ αχμεζε ηεο εμσζηξέθεηαο ηεο 

Πεξηθέξεηαο ΐνξείνπ Ώηγαίνπ, νη βαζηθέο θαηεπζχλζεηο πνιηηηθήο, σο γεληθνί ζηφρνη ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο είλαη: 

Ώλάπηπμε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο κε ηελ ελζσκάησζε λέσλ ηερλνινγηψλ ζηνλ παξαγσγηθφ 

εμνπιηζκφ, θαη ζηηο ινηπέο ιεηηνπξγίεο ησλ επηρεηξήζεσλ, 

Βλίζρπζε ηεο αεηθφξνπ αλάπηπμεο, ζηεξηδφκελε ζηελ πξνζηαζία θαη αμηνπνίεζε ησλ 

ηδηαίηεξσλ θαη πινχζησλ θπζηθψλ θαη πνιηηηζηηθψλ πφξσλ ηεο Πεξηθέξεηαο, πξνο ηελ 

θαηεχζπλζε παξνρήο πςεινχ επηπέδνπ ηνπξηζηηθψλ ππεξεζηψλ, κε παξάιιειε 

απνηειεζκαηηθή πξνβνιή ηνπ ηνπξηζηηθνχ θαη πνιηηηζηηθνχ πξντφληνο, ζην εζσηεξηθφ ηεο 

Υψξαο θαη ζην εμσηεξηθφ. 

• Άκβιπλζε ησλ ελδνπεξηθεξεηαθψλ – δηαλεζησηηθψλ θαη ελδνλεζησηηθψλ / ηνπηθψλ 

αληζνηήησλ. Γηα ηελ επίηεπμε απηνχ ηνπ ζηφρνπ / πξνηεξαηφηεηαο, νη βαζηθέο 

θαηεπζχλζεηο πνιηηηθήο / γεληθνί ζηφρνη ηνπ Πξνγξάκκαηνο είλαη: 

Δ ελίζρπζε ησλ ππνδνκψλ πξνζπειαζηκφηεηαο, κε ηε βειηίσζε θαη επέθηαζε ησλ νδηθψλ θαη 

ιηκεληθψλ κεηαθνξηθψλ ππνδνκψλ. Δ εμεηδίθεπζε απηνχ ηνπ γεληθνχ ζηφρνπ, ζην επίπεδν 

ησλ Ώμφλσλ Πξνηεξαηφηεηαο, πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο άκβιπλζεο ησλ πξναλαθεξζεηζψλ 

αληζνηήησλ, ζα απνηππσζεί κε ηελ αλαθνξά επί ηεο ζθνπηκφηεηαο, ησλ ππνδνκψλ απηψλ, 

ηφζν γηα ηε ζαιάζζηα ζχλδεζε ησλ λεζηψλ, κεηαμχ ηνπο, αιιά θαη κε άιιεο πεξηνρέο ηεο 

Υψξαο, φζν θαη γηα ηελ νδηθή ζχλδεζε ησλ εζσηεξηθψλ δσλψλ θαη ησλ αγξνηηθψλ / 

κεηνλεθηηθψλ πεξηνρψλ θάζε λεζηνχ, θαζψο θαη κε ηελ νδηθή ζχλδεζε ησλ θπζηθψλ θαη 

πνιηηηζηηθψλ πφξσλ ησλ λεζηψλ κε πθηζηάκελνπο νδηθνχο άμνλεο ή / θαη ιηκάληα, αιιά θαη κε 

δηνηθεηηθά θαη παξαγσγηθά θέληξα θάζε λεζηνχ. 

Δ ελίζρπζε ηεο αεηθφξνπ αλάπηπμεο θαη βειηίσζεο ηεο πνηφηεηαο δσήο, κε εμεηδίθεπζε ζε 

εηδηθνχο ζηφρνπο πνπ άπηνληαη ησλ παξεκβάζεσλ ζηεο ρακειήο αλάπηπμεο πεξηνρέο θαη 

λεζηά φπνπ ζήκεξα πθίζηαληαη αλαμηνπνίεηνη θπζηθνί θαη πνιηηηζηηθνί πφξνη θαη ππάξρεη 

έιιεηκκα θνηλσληθψλ ππνδνκψλ. 

Δ αλάπηπμε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο κε ηελ ελζσκάησζε λέσλ ηερλνινγηψλ ζην παξαγσγηθφ 

εμνπιηζκφ θαη ζηηο ινηπέο ιεηηνπξγίεο ησλ επηρεηξήζεσλ ζε ζρεηηθά κηθξή θιίκαθα θαη 

ζχκθσλα κε ηα ηνπηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ ηζηνχ . 

Δ ζηξαηεγηθή ηνπ Πξνγξάκκαηνο γηα ηελ Πεξηθέξεηα ΐνξείνπ Ώηγαίνπ, φζνλ αθνξά ζηελ 

νινθιεξσκέλε δηαρείξηζε ησλ ζηεξεψλ απνβιήησλ, ελζσκαηψλνληαο ηνπο ζηφρνπο ηνπ 

εγθεθξηκέλνπ Πεξηθεξεηαθνχ ρεδίνπ Αηαρείξηζεο ησλ απνξξηκκάησλ, ην νπνίν 

αληαπνθξηλφκελν ζηηο αλάγθεο / απαηηήζεηο γηα αεηθφξν / βηψζηκε αλάπηπμε, πξνβιέπεη ηελ 

ζπλνιηθή αληηκεηψπηζε ηεο δηαρείξηζεο ησλ ζηεξεψλ απνβιήησλ κε ηε δεκηνπξγία επηά (7) 

κεγάισλ θαη ελφο κηθξνχ ΥΤΣΏ / ΥΤΣΤ, θαζψο θαη πέληε (5) ΥΤΣ Ώδξαλψλ. Μέρξη δε ηελ 

νινθιήξσζε ησλ ΥΤΣ Ώδξαλψλ, πξνβιέπεηαη ε θαηαζθεπή κνλάδσλ ππνδνρήο /δηαινγήο 

αδξαλψλ. Παξάιιεια δε κε ηελ απνθαηάζηαζε ησλ ΥΏΑΏ, πξνβιέπνληαη έμη (6) ΜΏ, εθ ησλ 

νπνίσλ ηέζζεξηο κηθξνί θηλεηνί ΜΏ ζην Ννκφ Λέζβνπ, ζηελ πεξίπησζε πνπ ε απφζηαζε 



απφ ΥΤΣΏ είλαη κεγάιε. Πέξαλ απηψλ ησλ παξεκβάζεσλ γηα ΥΤΣΏ/ΥΤΣΤ θαη ΜΏ, ζηνλ 

ΠΒΑΏ ηεο Πεξηθέξεηαο πξνβιέπνληαη πέληε (5) κνλάδεο Μεραληθήο Βπεμεξγαζίαο θαη 

Ληπαζκαηνπνίεζεο, κε παξάιιεια πξνγξάκκαηα δηαινγήο ζηελ πεγή, θαζψο επίζεο θαη ηξία 

(3) Κέληξα Ώλαθχθισζεο, ιακβάλνληαο ππ΄ φςε φηη έλα κέξνο ησλ δξάζεσλ πνπ 

πεξηιακβάλεηαη ζην ΠΒΑΏ πινπνηνχληαη θαηά ηελ Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδν 2000-2006. 

Οη πξναλαθεξφκελνη επηκέξνπο ηξαηεγηθνί θαη Γεληθνί ζηφρνη ηνπ Πξνγξάκκαηνο, νη νπνίνη 

απνηεινχλ κέξνο ηεο ζπλνιηθήο αλαπηπμηαθήο ζηξαηεγηθήο ηεο Πεξηθέξεηαο, ζα επηηεπρζνχλ 

κε ηηο παξεκβάζεηο πνπ ζα πινπνηεζνχλ ζην πιαίζην ησλ Ώμφλσλ Πξνηεξαηφηεηαο ηνπ ΠΒΠ 

ηεο Υσξηθήο Βλφηεηαο Κξήηεο – Νήζσλ Ώηγαίνπ. 

Με δεδνκέλν φηη, ε πξνψζεζε ηεο ηζφηεηαο ησλ θχισλ θαη επθαηξηψλ απνηειεί κηα νξηδφληηα 

πνιηηηθή ηεο ΒΒ θαη ιακβάλνληαο ππ’ φςηλ ην πιαίζην ηνπ Άξζξνπ 16 ηνπ Καλ. 1083/2006 

αλαθνξηθά κε ηελ Εζφηεηα κεηαμχ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ θαη κε δηάθξηζε, θαζψο θαη ηελ 

πξνζέγγηζε ηνπ Γεληθνχ ηφρνπ 11 ηνπ ΒΠΏ, ην Πξφγξακκα ηνπ ΐνξείνπ Ώηγαίνπ 2007- 

2013, δηαζθαιίδεη: 

• ηελ πξνψζεζε ηεο ηζφηεηαο ησλ θχισλ κε ζπγθεθξηκέλεο δξάζεηο ηηο νπνίεο 

πεξηιακβάλεη. 

• ηελ ελζσκάησζε ηεο δηάζηαζεο ηνπ θχινπ ζην ζχλνιν ησλ παξεκβάζεσλ ηνπ. 

Γηα ηελ πξναγσγή ηεο ηζφηεηαο ησλ θχισλ θαη ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο 

ζηνλ ηνκέα απηφ πξφθεηηαη λα ιεθζνχλ ηα θαηάιιεια κέηξα κε ηνλ πξνζθνξφηεξν δπλαηφ 

ηξφπν, πξνθεηκέλνπ λα απνηξαπεί θάζε δηάθξηζε εμαηηίαο ηνπ θχινπ θαη λα θαζνξηζηνχλ 

ζπγθεθξηκέλεο δξάζεηο γηα ην ζθνπφ απηφ. Οη δξάζεηο απηέο ζα θαζνξηζζνχλ κε απφθαζε ηεο 

Βπηηξνπήο Παξαθνινχζεζεο ηνπ Βπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο Κξήηεο θαη Νήζσλ Ώηγαίνπ 

2007-2013. 

(ζ. 115-119, Βπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα, Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδνο 2007 – 2013, Σίηινο: ΚΡΔΣΔ ΚΏΕ ΝΔΧΝ 

ΏΕΓΏΕΟΤ, Κσδηθφο Β.Π.: 11, CCI: 2007GR16UPO002, ΒΠΕΔΜΔ ΤΠΟΐΟΛΔ, Ώζήλα, επηέκβξηνο 2007) 

… 

 

 
(ζ. 145-146, Βπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα, Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδνο 2007 – 2013, Σίηινο: ΚΡΔΣΔ ΚΏΕ ΝΔΧΝ 

ΏΕΓΏΕΟΤ, Κσδηθφο Β.Π.: 11, CCI: 2007GR16UPO002, ΒΠΕΔΜΔ ΤΠΟΐΟΛΔ, Ώζήλα, επηέκβξηνο 2007) 

… 

 
(ζ. 162, Βπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα, Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδνο 2007 – 2013, Σίηινο: ΚΡΔΣΔ ΚΏΕ ΝΔΧΝ 

ΏΕΓΏΕΟΤ, Κσδηθφο Β.Π.: 11, CCI: 2007GR16UPO002, ΒΠΕΔΜΔ ΤΠΟΐΟΛΔ, Ώζήλα, επηέκβξηνο 2007) 

 

4.8. Άμνλαο Πξνηεξαηφηεηαο 8: Αεηθφξνο Αλάπηπμε θαη Πνηφηεηα Εσήο 

ζηελ Πεξηθέξεηα Βνξείνπ Αηγαίνπ 
ηφρνη ηνπ Άμνλα - Γεληθή Δπηζθφπεζε 

image038.gif
image040.gif
image042.gif


Οη Γεληθνί ηφρνη ηνπ Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο αλαθέξνληαη ζηα εμήο: 

Γενικοί Σηόσοι: α) Βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ πξνζηαζίαο ηνπ θπζηθνχ θαη αλζξσπνγελνχο 

πεξηβάιινληνο, σο θπξίαξρνη πφξνη γηα ηελ ηνπξηζηηθή αλάπηπμε ηεο 

Πεξηθέξεηαο, αιιά θαη γηα ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο. 

β) Βειηίσζε ησλ πξνυπνζέζεσλ παξνρήο θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ, ζηφρνο 

ν νπνίνο θαη απηφο έρεη άκεζε ζρέζε κε ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο 

δσήο, θαη ηελ ππνζηήξημε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, ελψ ζπκβάιιεη 

παξάιιεια θαη ζηελ ππνζηήξημε ηεο ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο. 

γ) Γηαθνξνπνίεζε ηνπ Αλαπηπμηαθνχ Πξνηχπνπ ηεο Πεξηθέξεηαο, κε 

ππνζηήξημε ηεο δηεχξπλζεο θαη αλαβάζκηζεο ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο 

θαη ηεο άκβιπλζεο ησλ δηαλεζησηηθψλ θαη ελδνλεζησηηθψλ αληζνηήησλ. 

Οη ηξεηο απηνί Γεληθνί ηφρνη επηηπγράλνληαη ζε κεγάιν ή κηθξφηεξν βαζκφ, αληίζηνηρα απφ ηελ 

επίηεπμε ηνπ ζπλφινπ ή κέξνπο ησλ παξαθάησ εηδηθψλ ζηφρσλ. 

1. Ώλάδεημε κλεκείσλ / αξραηνινγηθψλ ρψξσλ 

2. Ώλαβάζκηζε ή / θαη αχμεζε ηεο δπλακηθφηεηαο θαη ιεηηνπξγηθφηεηαο ησλ θνηλσληθψλ 

ππνδνκψλ (εθπαίδεπζεο, πγείαο – πξφλνηαο) 

3. ΐειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ ή / θαη αχμεζε ηνπ εμππεξεηνχκελνπ πιεζπζκνχ ησλ λεζηψλ θαη 

ησλ επηζθεπηψλ ζε πφζηκν λεξφ, κε παξάιιειε κείσζε ησλ απσιεηψλ λεξνχ 

4. Πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο απφ ζηεξεά θαη πγξά απφβιεηα 

5. Πξνζηαζία θαη αλάδεημε πεξηνρψλ θπζηθνχ θάιινπο θαη επαίζζεησλ πεξηνρψλ 

6. Ώχμεζε ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ησλ αζηηθψλ θαη εκηαζηηθψλ θέληξσλ ηεο Πεξηθέξεηαο 

7. Ώλαδσνγφλεζε ησλ αγξνηηθψλ / κεηνλεθηηθψλ πεξηνρψλ ζηα κεγάια λεζηά ηεο Πεξηθέξεηαο 

8. ηήξημε θαη ελδπλάκσζε ηνπ θνηλσληθν-νηθνλνκηθνχ ηζηνχ ησλ κηθξψλ λεζηψλ ηεο 

Πεξηθέξεηαο 
Ο παξψλ Άμνλαο Πξνηεξαηφηεηαο ζα ζπκβάιεη: 

ηε ζεκαηηθή πξνηεξαηφηεηα 1: Βπέλδπζε ζηνλ παξαγσγηθφ ηνκέα ηεο νηθνλνκίαο θαη ζην Γεληθφ ζηφρν 2 

«Ώλάπηπμε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη ε αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο» θαη ηνλ Γεληθφ ζηφρν 3 

«Αηαθνξνπνίεζε ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο ηεο ρψξαο», ζηε ζεκαηηθή πξνηεξαηφηεηα 2: Κνηλσλία ηεο 

γλψζεο θαη θαηλνηνκία θαη ηνλ Γεληθφ ζηφρν 4 «Δ βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο θαη ηεο έληαζεο ησλ επελδχζεσλ 

ζην αλζξψπηλν θεθάιαην γηα ηελ αλαβάζκηζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο», ζηε ζεκαηηθή πξνηεξαηφηεηα 

3: Ώπαζρφιεζε θαη Κνηλσληθή πλνρή θαη ζην Γεληθφ ζηφρν 8 «Αηεπθφιπλζε ηεο πξφζβαζεο ζηελ 

απαζρφιεζε», ην Γεληθφ ζηφρν 9 «Πξνψζεζε ηεο Κνηλσληθήο Βλζσκάησζεο», ην Γεληθφ ζηφρν 10 

«Θεκειίσζε ελφο απνδνηηθνχ θαη νηθνλνκηθά βηψζηκνπ ζπζηήκαηνο Τγείαο, πνπ ζα πξνζθέξεη πνηνηηθέο θαη 

εμαηνκηθεπκέλεο ππεξεζίεο ζηνπο πνιίηεο θαη ζα εζηηάδεη ζηε ζπλερή βειηίσζε ησλ ππεξεζηψλ πξφιεςεο 

θαη θξνληίδαο» θαη ην Γεληθφ ζηφρν 11 «Ώλάδεημε ηνπ νηθνλνκηθνχ, θνηλσληθνχ θαη αλαπηπμηαθνχ ραξαθηήξα 

ησλ ζεκάησλ ηζφηεηαο ησλ θχισλ, κε ηελ άκεζε ζχλδεζε ηνπο κε ηηο θπξίαξρεο εζληθέο πνιηηηθέο 

πξνηεξαηφηεηεο (αλάπηπμε - απαζρφιεζε - θνηλσληθή ζπλνρή)», ζηε ζεκαηηθή πξνηεξαηφηεηα 5: 

Βιθπζηηθφηεηα ηεο Βιιάδαο θαη ησλ Πεξηθεξεηψλ σο ηφπνπ επελδχζεσλ, εξγαζίαο θαη δηαβίσζεο θαη ηνπο 

Γεληθνχο ζηφρνπο: 15 «Ώεηθνξηθή δηαρείξηζε ηνπ πεξηβάιινληνο» θαη ηνλ Γεληθφ ζηφρν 17 «Ώλάδεημε ηνπ 

πνιηηηζκνχ σο δσηηθνχ παξάγνληα ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο ηεο ρψξαο», ηνπ ΒΠΏ. 

ηελ πξνηεξαηφηεηα 3: «ΐειηίσζε ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ πεξηβάιινληνο, ελίζρπζε ηνπ αληαγσληζκνχ, άλνηγκα 

ησλ αγνξψλ, αχμεζε ηεο εμσζηξέθεηαο θαη αμηνπνίεζε ηεο γεσπνιηηηθήο ζέζεο ηεο ρψξαο σο πφινπ έιμεο 

επελδπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ κε πξννπηηθέο επέθηαζεο ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο ΝΏ Βπξψπεο» θαη ζηελ 

πξνηεξαηφηεηα 4: «Ώχμεζε ηεο απαζρφιεζεο, κείσζε ηεο αλεξγίαο, θαζψο θαη απνηειεζκαηηθφηεξε 

ιεηηνπξγία ησλ ζπζηεκάησλ εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο κε κηα ζεηξά απφ 

ζηνρεπκέλεο δξάζεηο πνπ πεξηνξίδνπλ παξάιιεια ηνλ θίλδπλν ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ» ηνπ ΒΠΜ. 

ηελ ΚΚΓ 1: «Να γίλνπλ ε Βπξψπε θαη νη πεξηθέξεηέο ηεο, πην ειθπζηηθνί ηφπνη γηα επελδχζεηο θαη 

απαζρφιεζε» θαη αλαιπηηθφηεξα ζηελ θαηεπζπληήξηα γξακκή 1.1.2 «Βλίζρπζε ησλ ζπλεξγηψλ αλάκεζα 

ζηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ζηελ αλάπηπμε» θαη ζηελ ΚΚΓ 3: «Πεξηζζφηεξεο θαη θαιχηεξεο 

ζέζεηο εξγαζίαο» θαη αλαιπηηθφηεξα ζηελ θαηεπζπληήξηα γξακκή 1.3.3 «Ώχμεζε ησλ επελδχζεσλ ζην 

αλζξψπηλν θεθάιαην κέζσ ηεο βειηίσζεο ηεο εθπαίδεπζεο θαη ησλ δεμηνηήησλ» θαη 1.3.5 «Πξνζηαζία ηεο 

πγείαο ησλ εξγαδνκέλσλ». 

ηηο ΟΚΓ 11 «Να ελζαξξπλζεί ε βηψζηκε ρξήζε ησλ πφξσλ θαη λα εληζρπζνχλ νη ζπλέξγεηεο κεηαμχ ηεο 

πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηεο αλάπηπμεο» θαη 24 « Να πξνζαξκνζηνχλ ηα ζπζηήκαηα εθπαίδεπζεο 

θαη θαηάξηηζεο ζηηο λέεο απαηηήζεηο σο πξνο ηηο δεμηφηεηεο» 

ηνπο Γεληθνχο ηφρνπο ηνπ ΠΒΠ Κ-ΝΏ 2, 3, 6 θαη 8. 

Πνζνηηθνπνηεκέλνη ζηφρνη θαη δείθηεο 



 
(ζ. 231-232, Βπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα, Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδνο 2007 – 2013, Σίηινο: ΚΡΔΣΔ ΚΏΕ ΝΔΧΝ 

ΏΕΓΏΕΟΤ, Κσδηθφο Β.Π.: 11, CCI: 2007GR16UPO002, ΒΠΕΔΜΔ ΤΠΟΐΟΛΔ, Ώζήλα, επηέκβξηνο 2007) 

… 

(55) «Πξνψζεζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ» θαη (56) «Πξνζηαζία θαη αλάπηπμε ηεο θπζηθήο 

θιεξνλνκηάο» 

Γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε ζχλδεζε ηνπ πινχζηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο ηεο Πεξηθέξεηαο 

κέζσ ηεο πξνζηαζίαο θαη ηεο αλάδεημήο ηνπ, κε ηελ δηεχξπλζε θαη αλαβάζκηζε ηνπ ηνπξηζηηθνχ 

πξντφληνο ηεο Πεξηθέξεηαο, πξνβιέπνληαη δξάζεηο πξνζηαζίαο θαη αλάδεημεο κλεκείσλ θπζηθνχ 

θάιινπο, θαζψο θαη άιισλ πφξσλ θπζηθήο θιεξνλνκηάο, ζε απφιπηε ζπκπιεξσκαηηθφηεηα κε 

αληίζηνηρεο δξάζεηο ηνπ Σνκεαθνχ Βπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο «Πεξηβάιινλ – Ώεηθφξνο 

Ώλάπηπμε», ην νπνίν θαηά θχξην ιφγν παξεκβαίλεη ζηηο πεξηνρέο NATURA 2000 θαη γεληθφηεξα 

πεξηιακβάλεη δξάζεηο γηα ηελ πξνζηαζία ηεο θχζεο. Οη παξεκβάζεηο ζα είλαη ζε ζρέζε πάληα κε 

ην Βζληθφ ρέδην Αξάζεο γηα ηελ πξνζηαζία ηεο Φχζεο θαη ηεο ΐηνπνηθηιφηεηαο 2007-2013 πνπ 

ζα πεξηιακβάλνληαη ζην ΒΠΠΒΡΏΏ, ελψ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπο ζα πξνεγεζεί ζπλελλφεζε θαη 

ζα ιεθζεί ε ζχκθσλε γλψκε ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο ηνπ ΤΠΒΥΧΑΒ. εκεηψλεηαη νηη νη 

παξεκβάζεηο ζε πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο αθνξνχλ ηηο πεξηνρέο νη νπνίεο δελ ππφθεηληαη ζε ζε 

δηαρείξηζε απν Φνξέα Αηαρείξηζεο ή άιιν νξγαλσηηθφ ζρήκα δηαρείξηζεο ή πεξηνρέο ηδηαίηεξνπ 

νηθνινγηθνχ ελδηαθέξνληνο πνπ δελ ππφθεηληαη ζηηο πξνεγνχκελεο θαηεγνξίεο αιιά εκπίπηνπλ 

ζηελ πεξηνρή δηθαηνδνζίαο ηνπο. 

(ζ. 236, Βπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα, Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδνο 2007 – 2013, Σίηινο: ΚΡΔΣΔ ΚΏΕ ΝΔΧΝ 

ΏΕΓΏΕΟΤ, Κσδηθφο Β.Π.: 11, CCI: 2007GR16UPO002, ΒΠΕΔΜΔ ΤΠΟΐΟΛΔ, Ώζήλα, επηέκβξηνο 2007) 
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Πξνηεηλφκελα 
 

Πξνηεηλφκελε δξαζηεξηνπνίεζε:  

 

 Ίδξπζε Καηαλαισηηθνχ πλεηαηξηζκνχ κε Κνηλσθειείο πξνεθηάζεηο  

<http://www.diktio-kapa.dos.gr/keimena/Katanalotikoi.pdf>. 
 

επηζηξνθή 
 

Πξνηεηλφκελε ειεθηξνληθή ζειίδα γηα ηελ θνκπνζηνπνίεζε 
 

Ση είλαη ε θνκπνζηνπνίεζε;Ση θάλνπλ δηάθνξνη δήκνη ηεο ρψξαο; 

<http://peravre.blogspot.com/2009/01/blog-post_09.html> 
  
επηζηξνθή 
 

Πξνηεηλφκελα βίληεν: Αζηπλνκηθή βία- 29-6-2011 
 

 
Ώζηπλνκηθφο ησλ ΜΏΣ βαξάεη κε γθινκπ ζην θεθάιη δηαδεισηή πνπ δελ θξαηάεη ηηπνηε ζηα 

ρέξηα ηνπ νχηε ηνπ επηηίζεηαη. 

http://www.youtube.com/watch?v=S20_JuaX8gg 

Ώγαλαθηηζκέλνη ην χληαγκα 29-6-2011 Ξχιν ζην ΜΒΣΡΟ 

http://www.youtube.com/watch?v=4R6dyg7rbqk 

(0:30 - Ρίςε δαθξπγφλνπ κέζα ζην ΜΒΣΡΟ.) 

Σα ΜΏΣ πεηάλε καξκαξφπιαθεο ζηνπο δηαδεισηέο 

http://www.youtube.com/watch?v=0ZlO-cSZtFw 

(αζηπλνκηθφο πεηάεη ηεξάζηηα πιάθα ζε δηαδεισηέο) 

Ώζηπλνκηθνί πεηνχλ πέηξεο - χληαγκα 29-06-2011 

http://www.youtube.com/watch?v=38AjNIEtjBA 

Ώζηπλνκηθνί πεηνχλ πέηξεο - χληαγκα 29-06-2011 - #2 

http://www.youtube.com/watch?v=W7NLPZD1X5c 

Policemen attacking the subway station at Syntagma 

https://www.youtube.com/watch?v=X5vYgF7oa60 

(ζην 1:32 αζηπλνκηθφο πεηάεη δαθξπγφλν ΜΒΏ ζην κεηξφ. Ο ζπλάδειθνο ηνπ ηνλ βαξάεη ζην 

θεθάιη ζαλ λα ιέεη "Ση θάλεηο ξε!?! Καιά είζαη καιάθαο;!") 

real.gr - ΒΦΟΑΟ ΑΕΏ ΣΟΝ ΠΒΓΟΑΡΟΜΟ ΜΔΣΡΟΠΟΛΒΧ 

http://www.youtube.com/watch?v=b_j0cIIboGA 

χιιεςε . Καπθαιά - Ώπεξγία 28-6 

http://www.youtube.com/watch?v=ihahWeFvmfE 

ΏΕΜΏ ΏΓΏΝΏΚΣΕΜΒΝΧΝ Β ΚΏΦΒΣΒΡΕΏ ΣΟ ΤΝΣΏΓΜΏ 

http://www.youtube.com/watch?v=LpEq-k0jQuQ 

Βπίζεζε ζε Μαλάβηθν ζηε Νίθεο!!! (29-06-2011) 

http://www.youtube.com/watch?v=p5FARBm7k48 

Ώπιψο πνιίηεο κέζα ζηελ πιαηεία θαη ξίςε δαθξπγφλνπ ζηα ζθαιηά 

" Βπηθίλδπλνη πνιίηεο" 

http://www.youtube.com/watch?v=x4diTcwyea4 

ΣΏ ΑΏΚΡΤΓΟΝΏ ΜΒΏ ΣΟ ΣΏΘΜΟ ΣΟΤ ΜΒΣΡΟ ΣΟ ΤΝΣΏΓΜΏ 

http://www.youtube.com/watch?v=hbzI5Csw-Ac 

(αζηπλνκηθνί πεηάλε δαθξπγφλα κέζα ζην κεηξφ) 

ΤΛΛΔΦΔ ζην χληαγκα 29-06-2011 

http://www.youtube.com/watch?v=0UKQdUESfZs 

χιιεςε δηαδεισηή απφ ηνπο Πξαηησξηαλνχο ηεο ηξφηθα 

http://www.youtube.com/watch?v=-woGf9BMN5M 

Ώπξφθιεηε επίζεζε ησλ ΜΏΣ ζην κπιφθν ηνπ Hilton 
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http://www.youtube.com/watch?v=6-QAhMJtUI0 

Ώζθαιίηεο έθαςαλ ηα McDonald's; 

http://www.zougla.gr/page.ashx?pid=2&aid=340572&cid=4 

(ην 2:31 θαίλεηαη μεθάζαξα φηη πηάλνπλ ηνλ έλαλ θαη ηνλ αθήλνπλ λα θχγεη!) 

"Οχηε ζηνλ πφιεκν δελ γίλνληαη απηά" (ΒΞΏΝΣΏ) 

http://vimeo.com/25781283 

(καξηπξία εζεινληψλ γηαηξψλ γηα ηα ηξαχκαηα, θαη ηνπο αζηπλνκηθνχο πνπ εκπφδηδαλ ηελ 

πεξίζαιςε ησλ ηξαπκαηηζκέλσλ θαη πεηνχζαλ ρεκηθά αθφκα θαη κέζα ζηα ηαηξεία) 

Βπίζεζε κε ρεκηθά ζην Εαηξείν ηεο Πιαηείαο (ΒΞΏΝΣΏ) 

http://vimeo.com/25777463 

"Γεηάκε απ' ηελ Ώζηπλνκία λα ζηακαηήζεη ην δνινθνληθφ έξγν" (EΞΏΝΣΏ) 

http://vimeo.com/25766138 

Σξαπκαηηζκφο δηαδεισηή - Πιαηεία πληάγκαηνο, 29/06/2011 (ΒΞΏΝΣΏ) 

http://vimeo.com/25763703 

"500 Βπξψ ζα πάξεηε θαη ζεηο ξε γακψην" - (ΒΞΏΝΣΏ) 

http://vimeo.com/25723416 

Δ επίζεζε ζηε πιαηεία - Κάκεξα 2 (ΒΞΏΝΣΏ) Πέκπηε, 16-06-2011 

http://vimeo.com/25184681 

Δ επίζεζε ζηε πιαηεία - Κάκεξα 1 (ΒΞΏΝΣΏ) Πέκπηε, 16-06-2011 

http://vimeo.com/25183916 

Βπίζεζε ζε θαθεηέξηα ζηε Μεηξνπφιεσο 

https://www.youtube.com/watch?v=4SiA2vLn_Tw 

Ξχιν ησλ MAT ζε δηαδεισηή (15/6/2011) 

http://www.youtube.com/watch?v=SZGN3dmI5dg 

500 ηξαπκαηίεο απφ ηελ Υνχληα ηνπ κεζνπξφζεζκνπ 

http://www.youtube.com/watch?v=qLRqgpcvnag 

χιιεςε . Καπθαιά - 28-6.flv 

http://youtu.be/W2952IoUfSA 

 

Φσηνγξαθίεο ζρεηηθέο κε αζηπλνκηθή βία: 
http://alepouda.blogspot.com/2011/06/blog-post.html 

http://www.guardian.co.uk/world/gallery/2011/jun/29/athens-r... 

http://cryptome.org/info/greece-protest/greece-protest.htm 

http://cryptome.org/info/greece-protest2/greece-protest2.htm 

http://cryptome.org/info/greece-protest3/greece-protest3.htm 

http://cryptome.org/info/greece-protest3/greece-protest3.htm 

http://cryptome.org/info/greece-protest4/greece-protest4.htm 

http://www.boston.com/bigpicture/2011/06/greece_still_in_cri... 

http://athens.indymedia.org/front.php3?lang=el&article_id=13... 

Φσηνγξαθίεο κε απηνζρέδηνπο εθξεθηηθνχο κεραληζκνχο πνπ πεηνχζαλ νη κπάηζνη + 

θσηνγξαθίεο αζηπλνκηθψλ λα θξαηάλε θαη λα πεηάλε 

πέηξεο: http://www.demotix.com/news/738692/second-day-strikes-brings... 

Ώζηπλνκηθνί πεηάλε πέηξεο: 

http://www.newsit.gr/files/Image/29-06-11/petres10.JPG  

http://www.newsit.gr/files/Image/29-06-11/petres20.JPG 

ηηγκηφηππα απφ ηα ρζεζηλά έθηξνπα φπσο ηα θαηέγξαςε ν θαθφο ηεο "Β" 

http://www.enet.gr/?i=news.el.gallery&id=740&m=125598 

http://www.demotix.com/news/738169/teargas-disperses-athens-... 

http://www.guardian.co.uk/world/gallery/2011/may/11/greece-p... 

http://www.guardian.co.uk/world/gallery/2010/may/01/greek-pr... 

Φσηνγξαθίεο απφ real-democracy.gr: 

http://realdemocracygr.wordpress.com/ 

 

Άξζξα ζρεηηθά κε αζηπλνκηθή βία: 
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http://www.boston.com/bigpicture/2011/06/greece_still_in_crisis.html
http://athens.indymedia.org/front.php3?lang=el&article_id=1313478
http://www.demotix.com/news/738692/second-day-strikes-brings-more-clashes-police-forces-athens
http://www.newsit.gr/files/Image/29-06-11/petres10.JPG
http://www.newsit.gr/files/Image/29-06-11/petres20.JPG
http://www.enet.gr/?i=news.el.gallery&id=740&m=125598
http://www.demotix.com/news/738169/teargas-disperses-athens-protests
http://www.guardian.co.uk/world/gallery/2011/may/11/greece-protest?INTCMP=ILCNETTXT3487
http://www.guardian.co.uk/world/gallery/2010/may/01/greek-protesters-riot-athens?INTCMP=ILCNETTXT3487
http://real-democracy.gr/
http://realdemocracygr.wordpress.com/


Δ Αηεζλήο Ώκλεζηηα θαηαδηθάδεη ηελ αζηπλνκηθή βία θαη ηελ αιφγηζηε ρξήζε δαθξπγφλσλ ζην 

θέληξν ηεο Ώζήλαο 

http://www.amnesty.org/en/news-and-updates/tear-gas-fired-gr... 

Έθθιεζε ηεο Αηεζλνχο Ώκλεζηίαο πξνο ηελ Βιιάδα γηα ειεγρφκελε ρξήζε 

δαθξπγφλσλ: http://www.amnesty.org/en/news-and-updates/greece-urged-not-... 

Greece: Alleged abuses in the policing of the demonstration of 11 May 2011 

http://www.amnesty.org/en/library/asset/EUR25/008/2011/en/e7... 

 

ηειέρε ηνπ ΠΏΟΚ θαηαγγέιινπλ «άγξηα θαη βάξβαξε θαηαζηνιή» απφ ηελ ΒΛ.Ώ 

http://www.enet.gr/?i=news.el.article&id=288858 
 
επηζηξνθή 

 

Πξνηεηλφκελεο ηζηνζειίδεο:  
 

Πξνυπνζέζεηο γηα ηελ εμέιημε ηεο αεηθφξνπ αλάπηπμεο ζην λεζησηηθφ ρψξν. 

Δ κεηάβαζε ζε έλα πξάζηλν κνληέιν αλάπηπμεο ησλ κεηαθνξψλ ζηα ειιεληθά κηθξά λεζηά. 

 
επηζηξνθή 

 

Πξνηεηλφκελε ηζηνξία: Σαπεηλσκέλνο θαη βηαζκέλνο 

 

ΐηαζηή κνπ Πξφεδξε ηεο Βιιεληθήο Αεκνθξαηίαο, 

ΐηαζηή κνπ Πξσζππνπξγέ ηεο Βιιεληθήο Αεκνθξαηίαο, 

ΐηαζηή κνπ Τπνπξγέ Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε, 

ήκεξα ην πξσί γχξσ ζηηο 11.30, θαζψο θαηεπζπλφκνπλ κε έλαλ θίιν κνπ πξνο ηε δηαζηαχξσζε 

ησλ νδψλ Ρηδάξε θαη ΐαζ. Κσλζηαληίλνπ νκάδα ηεο ΒΛ.Ώ καο δηέηαμε πξνο πξνιεπηηθφ έιεγρν 

ηεο ηζάληαο ψκνπ πνπ θξαηνχζα θαη ζσκαηηθφ έιεγρν ζηνλ θίιν κνπ. 

Δ ηζάληα κνπ αλνίρηεθε παξνπζία 10 πεξίπνπ κειψλ ησλ ΜΏΣ. 

Μέζα ηεο βξέζεθαλ έλα αληίηππν πνηεκάησλ ηνπ Γηψξγνπ εθέξε, ην νπνίν ζθίζηεθε απφ ηα 

φξγαλα έλλνκεο ηάμεο επηηφπνπ, έλα κπνπθάιη Malox κε ην νπνίν κε πεξηέινπζαλ, κηα ράξηηλε 

κάζθα αγνξαζκέλε απφ θαξκαθείν θη έλα κπνπθάιη λεξφ. 

Ώλάκεζα ζηα αληηθείκελά κνπ ππήξραλ ζηπιφ, θάπνηα θπιιάδηα απφ γεξκαληθέο ζεαηξηθέο 

παξαζηάζεηο ηνπ ΐεξνιίλνπ πνπ είραλ μεκείλεη απφ πξφζθαην ηαμίδη(αλάκεζα ηνπο θπιιάδην απφ 

ηελ παξάζηαζε ηνπ Berliner Ensemble κε ηίηιν Freedom and Democracy I Hate you ην νπνίν 

επίζεο ζθίζηεθε επηηφπνπ) αιιά θαη έλαο δηαθεκηζηηθφο ζειηδνδείθηεο απφ gay βηβιηνπσιείν ηνπ 

ΐεξνιίλνπ ν νπνηφο έγηλε αληηθείκελν έληνλνπ ριεπαζκνχ θαη αληηδηθίαο αλάκεζα ζηνπο 10 

αζηπλνκηθνχο πνπ κε «εμέηαδαλ». 

Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ θιήξνπ γηα ην πεξηερφκελν ηεο ηζάληαο κνπ, ν πην αθνζησκέλνο εξγάηεο 

ηεο νκάδαο ρψλνληαο ζηελ θπξηνιεμία έλα γθιφκπ πάλσ απφ ην παληειφλη κνπ, ζηνλ πξσθηφ κνπ 

κε ξσηνχζε ηη νκάδα είκαη ζην πνδφζθαηξν. 

Μεηαθέξζεθα κε πεξηπνιηθφ ζηνλ 11ν φξνθν ηεο ΓΏΑΏ γηα εμαθξίβσζε πξνζσπηθψλ ζηνηρείσλ 

ζ’ έλα ηκήκα κε επηγξαθή «ΒΓΚΛΔΜΏΣΧΝ ΚΏΣΏ ΓΧΔ» φπνπ κεηά απφ κηα ψξα αθέζεθα 

ειεχζεξνο. Δ ζπκπεξηθνξά ησλ αζηπλνκηθψλ νξγάλσλ ζηελ ΓΏΑΏ αιιά θαη ζην πεξηπνιηθφ ήηαλ 

παξαπάλσ απφ θηιηθή θαη άςνγε. 

Αελ ππέγξαςα θαλέλα έγγξαθν πξνζαγσγήο θη νχηε έιαβα γλψζε ησλ ζρεηηθψλ εγγξάθσλ πνπ 

ζπκπιεξψζεθαλ. 

Οδεγνχκελνο πηα ειεχζεξνο ζηελ Λεσθ. Ώιεμάλδξαο έιεηπε κέζα απφ ηελ ηζάληα κνπ ν ρξπζφο 

βαθηηζηηθφο κνπ ζηαπξφο θαη 20 επξψ. 

Θα δεηήζσ ηελ αξσγή παληφο δηθαζηεξίνπ εληφο θαη εθηφο ηεο Βιιεληθήο Αεκνθξαηίαο γηα ηνλ 

εληνπηζκφ θαη ηελ δίθαηε ηηκσξία ησλ βηαζηψλ κνπ, ησλ εζηθψλ απηνπξγψλ ηνπ βηαζκνχ κνπ 

αιιά θαη ηνπ βαλδαιηζκνχ ησλ πνηεκάησλ ηνπ Γηψξγνπ εθέξε. 

Μεηά ηαπεηλνηάηεο ηηκήο, 

  

http://www.amnesty.org/en/news-and-updates/tear-gas-fired-greek-police-clash-athens-protesters-2011-06-29
http://www.amnesty.org/en/news-and-updates/greece-urged-not-use-excessive-force-during-protests-2011-06-16
http://www.amnesty.org/en/library/asset/EUR25/008/2011/en/e74ba392-ea1d-4581-9ff8-79cc1fc1d6cb/eur250082011en.html
http://www.enet.gr/?i=news.el.article&id=288858
http://www.diavouleusi.eliamep.gr/house-policy/%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%8B%CF%80%CE%BF%CE%B8%CE%AD%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B5%CE%BE%CE%AD%CE%BB%CE%B9%CE%BE%CE%B7-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B1%CE%B5%CE%B9%CF%86/
http://www.diavouleusi.eliamep.gr/transportation-policy/%CE%B7-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%AC%CE%B2%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CF%83%CE%B5-%CE%AD%CE%BD%CE%B1-%CF%80%CF%81%CE%AC%CF%83%CE%B9%CE%BD%CE%BF-%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%AD%CE%BB%CE%BF-%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%80/


Σαπεηλσκέλνο θαη βηαζκέλνο 

Μάλνο Λακπξάθεο 
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επηζηξνθή 

 

Πξνηεηλφκελε ηζηνξία 2- γηα ηνλ θ. Παπνπηζή: Γηαηί κε ρηππήζαηε; Σνπ Γ. Απγεξφπνπινπ 

 
Πέκπηε, 30 Ενχληνο 2011 18:02   

ηνπ Γηψξγνπ Ώπγεξφπνπινπ 

 Έρσ θαιχςεη ζπγθξνχζεηο δηαδεισηψλ κε ηελ αζηπλνκία ζε δηάθνξα κέξε ηνπ θφζκνπ εθηφο ηεο 

Βιιάδαο, φπσο ζηελ Ώξγεληηλή, ηελ Εηαιία, ηε ΐνιηβία θαη ην Μεμηθφ. Βηδηθά ζην Μεμηθφ, νη 

αζηπλνκηθνί φπσο γλσξίδνπλ πνιινί, ζεσξνχληαη άγξηνη, αλεθπαίδεπηνη  θαη δηεθζαξκέλνη.  κσο 

απηφ πνπ έδεζα θαη θαηέγξαςα ηφζν εγψ φζν θαη νη ζπλεξγάηεο κνπ ρζεο Σεηάξηε 29/6 ζην 

χληαγκα, μεπεξλάεη ζε αγξηφηεηα θάζε φξην. Δ Βιιεληθή αζηπλνκία παίξλεη δίθαηα θαη κε 

δηαθνξά ην βξαβείν βαξβαξφηεηαο. Μηαο βαξβαξφηεηαο πνπ θακία ζρέζε δελ είρε κε θαηαζηνιή 

αιιά ήηαλ έλα ζπλερέο θιεξη κε ηνλ ζάλαην. 

Ώπφ ζαχκα δελ ζξελήζακε λεθξνχο. Καη ν θ. Παπνπηζήο ζα πξέπεη λα αλάςεη ιακπάδα ζηνλ Θεφ 

πνπ πηζηεχεη, θαζψο κφλν ζηελ θαιή ηνπ ηχρε ζα πξέπεη λα απνδνζεί ην γεγνλφο φηη δελ 

απνινγείηαη ζήκεξα γηα ζχκαηα. 

Σν ζρέδην εθθέλσζεο ηεο πιαηείαο πληάγκαηνο ηηο δχν ηειεπηαίεο κέξεο, ήηαλ έλα "γηνπξνχζη" 

φπσο εχζηνρα παξαηήξεζε ν Ώτκάλ, Εζπαλφο δεκνζηνγξάθνο πνπ εξγάδεηαη γηα ην Al Jazeera. 

Έλα γηνπξνχζη, ελαληίνλ φισλ θαη φπνηνλ πάξεη ν ράξνο. "Μα θαιά ηη αζηπλνκία είλαη απηή πνπ 

έρεηε;" κε ξψηεζε αγαλαθηηζκέλνο. "Βίζηε κέινο ηεο Βπξσπατθήο Έλσζεο, ηνπιάρηζηνλ αθφκα"  

κνπ είπε κε λφεκα ρακνγειψληαο. 

 Ώο πάξνπκε φκσο ηα πξάγκαηα απφ ηελ αξρή. Πεξίπνπ ζηε 13.30 ππάξρεη πνιχο θφζκνο 

ζπγθεληξσκέλνο κπξνζηά απφ ηελ ΐνπιή. Αελ είλαη θνπθνπινθφξνη. Αελ πεηάλε πέηξεο. Βίλαη 

γέξνη, λένη, γπλαίθεο, άληξεο, θνηηήηξηεο θαη θνηηεηέο, εξγαδφκελνη, άλεξγνη πνπ θσλάδνπλ 

ζπλζήκαηα, ξίρλνπλ ηελ γλσζηή κνχληδα πξνο ην θνηλνβνχιην, θαη νη πην ζεξκφαηκνη κπξνζηά - 

κπξνζηά άληε λα εθηνμεχνπλ θακηά βξηζηά ελαληίνλ ησλ αζηπλνκηθψλ θαη λα θνπλάλε ηα 

θηγθιηδψκαηα πνπ έρνπλ ζηεζεί κπξνζηά ζηνλ Άγλσζην ηξαηηψηε. Σίπνηα ην ζεκαληηθφ δειαδή 

πνπ λα δηθαηνινγεί απηφ πνπ ζα αθνινπζήζεη. Ξαθληθά απφ παληνχ, απφ δεμηά, απφ αξηζηεξά θαη 

απφ ην θέληξν, αξρίδεη κηα γεληθή επίζεζε ησλ αζηπλνκηθψλ δπλάκεσλ πνπ απσζνχλ ηνπο 

δηαδεισηέο πξνο ηα ζθαιηά ηεο πιαηείαο πληάγκαηνο.  Φαληαζηείηε δειαδή ρηιηάδεο αλζξψπνπο 

λα ηξέρνπλ αιιφθξνλεο  πξνο έλα ζηελφ άλνηγκα ην πιάηνο ηνπ νπνίνπ δελ μεπεξλά ηα δέθα 

κέηξα. Ώπφ πίζσ ηνπο ηα ΜΏΣ, ξίρλνπλ κέζα ζην πιήζνο ρεηξνβνκβίδεο θξφηνπ ιάκςεο θαη 

δαθξπγφλα, πξνθαιψληαο παληθφ. Άλζξσπνη θαίγνληαη απφ ηηο θιφγεο, πλίγνληαη απφ ηα 

δαθξπγφλα δελ βιέπνπλ κπξνζηά ηνπο θαη αξρίδνπλ λα πνδνπαηνχλ ν έλαο ηνλ άιινλ θαη λα 

θνπηξνπβαινχλ ζηα ζθαιηά. Τπάξρνπλ άλζξσπνη ιηπφζπκνη, άιινη πνδνπαηεκέλνη κέζ' ηα αίκαηα. 

Παξφια απηά νη αζηπλνκηθνί δελ απνρσξνχλ. Υηππάλε κε ηα γθινκπο φπνηνλ βξνπλ κπξνζηά 

ηνπο, αλζξψπνπο δειαδή πνπ ηξέρνπλ λα ζσζνχλ παηψληαο ν έλαο πάλσ ζηνλ  άιινλ. 

Δ ζπλέρεηα είλαη γλσζηή. Πέξα απφ ηελ δξάζε ησλ πξνβνθαηφξσλ ε νπνία έρεη θαηαγξαθεί ζε 

βίληεν θαη θσηνγξαθίεο πνπ βγήθαλ θαη ζα ζπλερίζνπλ λα βγαίλνπλ ηηο επφκελεο κέξεο, πέξα απφ 

ηνπο κπαραιάθεδεο ηελ δξάζε ησλ νπνίσλ απερζάλνκαη θαη δηαθσλψ θάζεηα, ε πέηξα είλαη πιένλ 

εχθνιν λα θχγεη απφ ην ρέξη νπνηνπδήπνηε, πνπ ηνλ ρηχπεζαλ, ηνλ ςέθαζαλ, θαη είλαη άλεξγνο, 

άζηεγνο - λαη, ππάξρνπλ πιένλ λενάζηεγνη - θαη θάζε κέξα γίλεηαη θησρφηεξνο ρσξίο λα βιέπεη 

δηέμνδν απφ πνπζελά. 

Αελ ζαο θξχβσ φηη θνβήζεθα βιέπνληαο κηα άλεπ πξνεγνπκέλνπ αγξηφηεηα λα μεηπιίγεηαη 

κπξνζηά ζηα κάηηα κνπ. Έλησζα ηνλ ίδην θφβν πνπ έρσ ληψζεη ζε δφξηθεο πεξηνρέο ηνπ πιαλήηε. 

Έλησζα ηνλ θφβν ηνπ ζαλάηνπ. Καζψο λφκηδα πσο ήηαλ ε ηδέα κνπ θαη πσο είρα μεζπλεζίζεη λα 

δνπιεχσ ζηελ Βιιάδα - έρσ λα δνπιέςσ ζηε ρψξα κνπ απφ ην έηνο 2000- ξψηεζα παιηνχο κνπ 

http://www.mediasoup.gr/node/36071


ζπλαδέιθνπο αλ είραλ μαλαδήζεη θάηη ηέηνην εδψ. Μνπ απάληεζαλ πσο δελ είραλ μαλαδήζεη θάηη 

παξφκνην. 

Θα ήζεια ινηπφλ έλαο ινγηθφο άλζξσπνο απφ ην ππνπξγείν "Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε" (ην βάδσ ζε 

εηζαγσγηθά γηαηί πιένλ ν ηίηινο ηνπ κνπ ζπκίδεη ην Τπνπξγείν Ώγάπεο ηνπ ξγνπει ζην 1984) λα 

κνπ απαληήζεη ζηηο εμήο εξσηήζεηο: 

1. Πνηνο έδσζε ηελ εληνιή γηα ηελ γεληθή επίζεζε ζηηο 13.30 θαη γηαηί; Πνηαλνχ ηδέα ήηαλ λα 

δηαηάμεη ηηο αζηπλνκηθέο δπλάκεηο λα θπλεγήζνπλ έλα παληθφβιεην πιήζνο πνπ πνδνπαηηέηαη ζηα 

ζθαιηά  πεηψληαο θξφηνπ - ιάκςεο θαη δαθξπγφλα ρηππψληαο αδηαθξίησο, παίδνληαο θνξψλα 

γξάκκαηα ηελ πηζαλφηεηα, θάπνηνο αλάκεζα ζηνπο ρηιηάδεο, λα αθήζεη ηελ ηειεπηαία ηνπ πλνή 

ζηελ πιαηεία.  

2. Γηα πνην ιφγν νη αζηπλνκηθνί δελ ζεβάζηεθαλ ην ηαηξείν ηεο πιαηείαο πληάγκαηνο; 

Βπαγγεικαηίεο γηαηξνί πλεπκνλνιφγνη θαη άιινη, φινη εζεινληέο, θξφληηδαλ  ηξαπκαηίεο θαζ' φιε 

ηελ δηάξθεηα ησλ ζπγθξνχζεσλ. Αελ ήηαλ "θνπθνπινθφξνη", γηαηξνί ήηαλ. Φψλαδαλ ζηνπο 

αζηπλνκηθνχο "εδψ είλαη ηαηξείν" αιιά θακία ζεκαζία δελ έδηλαλ εθείλνη. Ώθηνληζκέλνη, ηνπο 

έξηρλαλ δαθξπγφλα θαη ηνπο ρηππνχζαλ.  πσο καο είπε έλαο γηαηξφο "Ώπηά δελ γίλνληαη νχηε 

ζηνλ πφιεκν. Ώθφκα θαη ζηνλ πφιεκν ππάξρεη αλαθσρή γηα λα καδέςεηο θαη λα θξνληίζεηο ηνπο 

ηξαπκαηίεο." Σα κάδεςαλ άξνλ - άξνλ νη άλζξσπνη θαη έζηεζαλ ην ηαηξείν θάησ ζην κεηξφ αιιά 

νχηε θαη απηφ γιίησζε απφ ηηο ξίςεηο ρεκηθψλ.  

3. Γηα πνην ιφγν ρηππήζεθαλ δάζθαινη ζηελ Αηδαζθαιηθή Οκνζπνλδία Βιιάδνο; Καη απηνί 

θνπθνπινθφξνη; Αελ λνκίδσ. Σα ΜΏΣ αθνχ πέηαμαλ δαθξπγφλα ζηελ είζνδν ηνπ θηηξίνπ ζηελ 

νδφ Ξελνθψληνο 15, άξρηζαλ λα ηνπο πεηνχλ πέηξεο (!) θαη λα αλνίγνπλ θεθάιηα κε ηελ αλάπνδε 

ηνπ γθινκπ, ζχκθσλα κε καξηπξίεο ησλ ίδησλ.   Σξεηο ηξαπκαηίεο, έλαο κε ζπαζκέλα πιεπξά, έλαο 

κε αλνηγκέλν θεθάιη θαη έλαο κε ειαθξά ηξαχκαηα ζην  ρέξη. Έιεγαλ νη δάζθαινη: "ηαλ κηα 

θνηλσλία θαθνπνηεί ηνπο δαζθάινπο ηεο βξίζθεηαη ζην θαηψηεξν ζθαινπάηη πνπ κπνξεί λα 

θηάζεη" 

4. Με πνηα ινγηθή νη αζηπλνκηθνί έξημαλ ρεκηθά θαη ρηχπεζαλ αλζξψπνπο κέζα ζε καλάβηθα θαη 

ζνπβιαηδίδηθα ζην Μνλαζηεξάθη θαη ζηελ Πιάθα, πξνθαιψληαο ηξφκν ζε πειάηεο θαη ηνπξίζηεο; 

5. Καη ηέινο θάηη πξνζσπηθφ γηα ηνλ θ. Παπνπηζή: Γηαηί κε ρηππήζαηε; ρη εζείο δειαδή, έλαο 

απφ ηνπο άλδξεο ηεο αζηπλνκίαο ζαο. Βπεηδή φκσο εγψ  δελ γλσξίδσ ηνλ "αλψλπκν" ΜΏΣαηδή 

θαη γλσξίδσ εζάο, ζα ήζεια πξαγκαηηθά κηα απάληεζε. Δ θαηάζηαζε ήηαλ ζρεηηθά ήξεκε εθείλε 

ηελ ψξα θαη γσ ηξαβνχζα κε ηελ θάκεξα κηα δηκνηξία ησλ ΜΏΣ πνπ αλέβαηλε πξνο ηελ ΐνπιή, 

φηαλ έλαο μέθνςε απφ ηελ δηκνηξία ηνπ, ήξζε πξνο ην κέξνο κνπ θαη ζηάζεθε κπξνζηά κνπ ζε 

απφζηαζε αλαπλνήο. ηακάηεζα λα ηξαβάσ θαη θαηέβαζα ηελ θάκεξα. Με θνηηνχζε κεο ζηα 

κάηηα. Σνπ είπα ηη ζέιεη θαη σο απάληεζε εηζέπξαμα κηα, γηα λα ζπκάκαη ηε κέξα. Ο θφζκνο 

άξρηζε λα θσλάδεη: "Σνλ Ώπγεξφπνπιν ρηππάο ξε". Αελ αληέδξαζα θαζφινπ θαη εθείλνο 

απνκαθξχλζεθε. Ώλ είρα αληηδξάζεη ίζσο λα ηα ιέγακε ζην ηκήκα φπνπ ζα κνπ δεηάγαηε 

ζπγλψκε γηα ηελ... "παξεμήγεζε".  

Παξεπηπηφλησο: ηελ Οαράθα, φηαλ κε είραλ ζηξηκψμεη καδί κε ηνλ θάκεξακάλ κνπ νη Μεμηθαλνί 

αζηπλνκηθνί,  πνπ φπσο είπακε ζεσξνχληαη άγξηνη, αλεθπαίδεπηνη θαη δηεθζαξκέλνη, ηνπο θψλαμα 

"Αεκνζηνγξάθνο" θαη δελ κε πείξαμαλ. ηε ρψξα κνπ ηηο έθαγα γηα πξψηε θνξά.    
 

επηζηξνθή 

 

Δηδήζεηο απφ ηε γεηηνληά καο 
 

πλάληεζε ηνπ Οηθνινγηθνχ Αλέκνπ ζην Βνξ. Αηγαίν κε ηoλ Αληηδήκαξρν πεξηβάιινληνο θαη 

πνηφηεηαο δσήο ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ θ Γ. Βαηφ  
 

Μπηηιήλε 15 επηεκβξίνπ 2011 

 

πλάληεζε κε ηνλ ηoλ Ώληηδήκαξρν πεξηβάιινληνο θαη πνηφηεηαο δσήο ηνπ Αήκνπ Λέζβνπ θ Γ. 

ΐαηφ είρε ν Οηθνινγηθφο Άλεκνο (ΟΏ) ζην ΐφξεην Ώηγαίν. Κιηκάθην απνηεινχκελν απφ ηνλ 

πεξηθεξεηαθφ ζχκβνπιν Διία Γηαλλίξε θαη ηα κέιε ηνπ Οηθνινγηθνχ Ώλέκνπ Μηράιε Μπάθα θαη 

Καξνιίλα Κξηζη ζπλαληήζεθε κε ηνλ θ ΐαηφ θαη ζπδήηεζαλ ζέκαηα ηεο αξκνδηφηεηαο ηνπ. 



 

Βλεκεξψζακε ηνλ θ ΐαηφ γηα ηηο ζέζεηο ηνπ ΟΏ  γηα ηα δεηήκαηα δηαρείξηζεο απνξξηκκάησλ, 

ππνζηεξίδνληαο ηελ θνηλσλία ησλ κεδεληθψλ απνβιήησλ, ηελ θνηλσλία ηεο αλαθχθισζεο κε ηελ 

αλαθχθισζε ζηελ πεγή. Πξνηείλνπκε ηελ εθαξκνγή πξνγξακκάησλ αλαθχθισζεο κε 4 θάδνπο ζε 

φια ηα λεζηά γηα ρσξηζηή ζπιινγή:  

(α) ραξηηνχ, ραξηνληνχ,  

(β) πιαζηηθψλ θαη ππφινηπσλ πιηθψλ ζπζθεπαζίαο, κεηάιισλ, γπαιηνχ)  

(γ) νξγαληθψλ πιηθψλ (απνθάγηα, θιαδέκαηα θιπ) θαη  

(δ) ππνιεηκκάησλ.  

Γηα νξηζκέλα απφ απηά ζα πξέπεη λα ππάξρνπλ μερσξηζηνί θεληξηθνί θάδνη (θακπάλεο) (π.ρ. γηα 

αινπκίλην, ή γπαιί θιπ). 

Βίλαη απαξαίηεηε ε πξνψζεζε πξνγξακκάησλ θνκπνζηνπνίεζεο ησλ βηναπνηθνδνκήζηκσλ 

νξγαληθψλ πιηθψλ ζε επίπεδν θαηνηθίαο (νηθηαθή θνκπνζηνπνίεζε) θαη δήκνπ (δεκνηηθή 

θνκπνζηνπνίεζε), κε ππνρξεσηηθή ζπκκεηνρή ησλ ηνπξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ 

εζηηαηνξίσλ, ελψ κέξηκλα πξέπεη λα γίλεη γηα ηελ ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε ησλ πιηθψλ εθζθαθψλ, 

νηθνδνκψλ θαη θαηεδαθίζεσλ (κπάδα).  

Βπηζεκάλακε φηη ζε θάζε πεξίπησζε είκαζηε αληίζεηνη ζηελ πηνζέηεζε ηερλνινγηψλ θαχζεο νη 

νπνίεο είλαη ηδηαίηεξα επηβιαβείο πεξηβαιινληηθά αιιά θαη πςεινχ θφζηνπο.  

Δ Κ. Κξηζη ελεκέξσζε ηνλ θ. ΐαηφ γηα ηηο πξσηνβνπιίεο πνιηηψλ γηα ηελ πξνψζεζε ηεο 

αλαθχθισζεο ζηελ πεξηνρή ηεο Πέηξαο-Μνιχβνπ θαη ζπδεηήζακε γηα ηνλ ηξφπν πνπ ν Αήκνο 

Λέζβνπ ζα κπνξνχζε λα εληζρχζεη απηή ηε πξνζπάζεηα.  Ο θ. ΐαηφο καο ελεκέξσζε γηα ηηο 

πξφζθαηεο πξσηνβνπιίεο πνπ ιακβάλεη ν Αήκνο Λέζβνπ γηα ην δήηεκα ηεο αλαθχθισζεο ζηελ 

πεξηνρή ηεο Μπηηιήλεο θαη αλακέλνπκε άκεζα ηηο εμειίμεηο γηα ηελ επίιπζε απηνχ ηνπ δεηήκαηνο, 

πνπ απνηειεί ρξφλην αίηεκα ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ. 

Βλεκεξψζακε ηνλ θ ΐαηφ γηα ηελ αλάγθε έλαξμεο ηεο δηαδηθαζίαο εθινγήο ηεο Πεξηθεξεηαθήο 

Βπηηξνπήο δηαβνχιεπζεο πνπ ζχκθσλα κε ην  Άξζξν 178 ηνπ «Καιιηθξάηε» έπξεπε λα είρε 

ζπγθξνηεζεί κέρξη ηα ηέιε Φεβξνπαξίνπ. 

Δ Πεξηθεξεηαθή Βπηηξνπή Αηαβνχιεπζεο απνηειεί γλσκνδνηηθφ φξγαλν ηεο Πεξηθέξεηαο, 

ζπγθξνηείηαη απφ ηνπο Αεκάξρνπο ηεο Πεξηθέξεηαο θαη εθπξνζψπνπο ζπιιφγσλ, θνξέσλ θαη 

πνιηηψλ. Δ επηηξνπή απηή ζα κπνξνχζε λα είλαη έλα εξγαιείν πνιηηηθήο γηα φια ηα λεζηά καο θαη 

λα εμππεξεηήζεη θαη ηνπο δήκνπο θαζψο ζα κπνξεί λα επηηεπρζεί νξηδφληηα δχκσζε θαη αληαιιαγή 

εκπεηξηψλ κε ηνπο πνιίηεο ησλ λεζηψλ καο. 

πδεηήζακε κε ηνλ θ ΐαηφ ηα δεηήκαηα ηεο αμηνπνίεζεο ησλ Ώλαλεψζηκσλ Πεγψλ Βλέξγεηαο ζηε 

Λέζβν. Τπνζηεξίδνπκε φηη ε πξνψζεζε ησλ ΏΠΒ ζηα λεζηά πξέπεη λα γίλεη κε ζσζηά 

ζρεδηαζκέλν ηξφπν, πξνο φθεινο ησλ ηνπηθψλ θνηλσληψλ θαη ησλ λνηθνθπξηψλ, κε ζπκκεηνρή ησλ 

πνιηηψλ θαη κε ζεβαζκφ - πξνζαξκνγή ζηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ λεζησηηθνχ πεξηβάιινληνο. Με 

ραξά ελεκεξσζήθακε γηα ηηο πξσηνβνπιίεο ηνπ Αήκνπ γηα ηελ αμηνπνίεζε ηνπ αλεκνγελεηξηψλ 

ζηελ πεξηνρή ηεο Κνπηζνπκπάξαο θαζψο θαη ησλ πξνηάζεσλ γηα 2 θσηνβνιηατθά πάξθα. Με ην 

ηξφπν απηφ ν Αήκνο ζα κπνξέζεη αθελφο κελ λα ζπκβάιεη ζηε κέγηζηε δηείζδπζε ησλ ΏΠΒ ζην 

λεζί καο αθεηέξνπ δε ζηε δχζθνιε απηή πεξίνδν γηα ηα νηθνλνκηθά ηνπ Αήκνπ ζα κπνξέζεη λα 

αληιήζεη έζνδα γηα ηελ ελίζρπζε ησλ ηακείσλ ηνπ. 

Σέινο ζπδεηήζακε κε ηνλ θ ΐαηφ ην θιέγνλ δήηεκα ηεο αλάπηπμεο ιαηνκηθψλ δσλψλ ζην λεζί 

ηεο Λέζβνπ, δψλεο πνπ ζα απνξξνθήζνπλ ηελ πίεζε γηα νηθνδνκηθά πιηθά αιιά κε θαλφλεο, ρσξίο 

λα πξνζβάιιεηαη ην θπζηθφ καο πεξηβάιινλ. Βλεκεξσζήθακε γηα ηελ πξφνδν ησλ ΥΟΏΠ πνπ 

βξίζθνληαη ζε εμέιημε θαη ζα κπνξέζνπλ λα ζπκβάιινπλ ζην ζπγθεθξηκέλν ζέκα ελψ 

δεζκεπηήθακε λα πξνσζήζνπκε ην δήηεκα θαη ζην πεξηθεξεηαθφ ζπκβνχιην. 

Δ ζπλάληεζε έθιεηζε ζε πνιχ θαιφ θιίκα θαη απφ ηελ πιεπξά καο ζα ζηαζνχκε αξσγνί ζε θάζε 

ζεηηθή πξνζπάζεηα ηνπ Αήκνπ, ζπκβάιινληαο ζεηηθά θαη επνηθνδνκεηηθά κε πξνηάζεηο γηα ην 

θαιφ ηνπ λεζηνχ καο. 

Οηθνινγηθφο Άλεκνο ζην ΐφξεην Ώηγαίν 

 

Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο: Δι. Γηαλλίξεο 6974185330, Μηρ Μπάθαο 6944654785, 

Καξνιίλα Κξηζη 6974222713 
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Πεξηθεξεηαθφο χκβνπινο : Νίθνο Υξπζφγεινο 
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Πνιιά γξάθηεθαλ γηα ηνλ ραξαθηήξα ηνπ πξφζθαηνπ θπβεξλεηηθνχ αλαζρεκαηηζκνχ. Ώιιά έλα 

ζέκα πνπ είλαη πνιχ ζεκαληηθφ γηα ην Ν Ώηγαίν θαη πέξαζε ζρεδφλ αζρνιίαζην είλαη ε θαηάξγεζε 

ηνπ λενζχζηαηνπ Τπνπξγείνπ Θαιαζζίσλ Τπνζέζεσλ, Νήζσλ θαη Αιηείαο[1], πνπ είρε 

ζπζηαζεί κε ην ΠΑ 96/2010, κφιηο ηνλ πεξαζκέλν επηέκβξε. Σν ππνπξγείν ζπγρσλεχεηαη ζην 

κέρξη ηψξα Τπνπξγείν Ώλάπηπμεο θαη Ώληαγσληζηηθφηεηαο, ην νπνίν κεηνλνκάδεηαη ζε 

Τπνπξγείν Ώλάπηπμεο, Ώληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο. Γηα ηνλ θιάδν ηεο αιηείαο δελ ππάξρεη 

αθφκα, απφ φζν γλσξίδνπκε, θάπνηα πξφβιεςε, κε θήκεο λα θπθινθνξνχλ γηα επαλαθνξά ηεο 

αιηείαο ζην Τπνπξγείν Ώγξνηηθήο Ώλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ!!!! Πξνθαλψο, ηα ζέκαηα ηεο αιηείαο 

έρνπλ δηεπζεηεζεί κε απνηειεζκαηηθφ ηξφπν θαη δελ ρξεηάδνληαη πιένλ αλαβάζκηζε! ζν γηα ηε 

λεζησηηθή πνιηηηθή θαη ηηο ζαιάζζηεο ππνζέζεηο ε θπβέξλεζε ηα έρεη θάλεη ..ζάιαζζα.  

 

Σν Τπνπξγείν (ζα) ρεηξηδφηαλ θαη ηκήκα ησλ αξκνδηνηήησλ αιηείαο. Γηα ην ζθνπφ απηφ 

κεηαθέξζεθε ε Γεληθή Αηεχζπλζε Ώιηείαο απφ ην Τπνπξγείν Ώγξνηηθήο Ώλάπηπμεο θαη 

Σξνθίκσλ. Δ κεηαθνξά απηή είρε δξνκνινγεζεί, ζχκθσλα κε ηελ θπβέξλεζε, πξνθεηκέλνπ λα 

αλαβαζκηζηεί ν ηνκέαο ηεο αιηείαο θαηά ηα πξφηππα ησλ ππεξεζηψλ ηεο Δπξσπατθήο 

Δπηηξνπήο. Γηα ηε κεηαθνξά απηή, ρξεηάζηεθε λα ηξνπνπνηεζεί ε λνκνζεζία, λα νξγαλσζνχλ νη 

αξκνδηφηεηεο θαη λα ζπληαρζεί ζρεηηθφ νξγαλφγξακκα κε ηηο λέεο ππεξεζίεο, ην νπνίν βξηζθφηαλ 

ζην ζηάδην ηεο δηαβνχιεπζεο.  

 

Δ φιε ηζηνξία δείρλεη ηελ πξνρεηξφηεηα κε ηελ νπνία θηλείηαη ε θπβέξλεζε, ελψ παξάιιεια 

απνδεηθλχεη φηη ε αλαπνηειεζκαηηθφηεηα ηεο δηνίθεζεο νθείιεηαη θπξίσο ζηνλ αλεχζπλν ηξφπν 

πνπ ρεηξίδνληαη ηα ζνβαξά ζέκαηα νη εθάζηνηε θπβεξλψληεο. Γηα κήλεο αζρνιήζεθαλ ππεξεζίεο 

θαη ππάιιεινη γηα λα δηακνξθσζεί έλα λέν νξγαλφγξακκα, λα δηαρσξηζηνχλ θαη απνθαζηζηνχλ νη 

λέεο αξκνδηφηεηεο θαη νη λένη ξφινη. Δ δηαδηθαζία απηή δεκηνχξγεζε πξνβιήκαηα θαη 

θαζπζηεξήζεηο ζηε ιεηηνπξγία ησλ ππεξεζηψλ. Ώπίζηεπηεο ψξεο ζπαηαιήζεθαλ γηα λα αιιάμνπλ 

ινγφηππα θαη επηζηνιφραξηα θαη γηα λα θαηαιάβνπλ νη ππάιιεινη ζε πνην ππνπξγείν αλήθνπλ.  

κσο, κεηά απφ ηφζνπο κήλεο πξνεηνηκαζίαο θαη ζπαηάιεο εξγαηνσξψλ ζηελ πνιχπαζε θξαηηθή 

κεραλή, απνθαζίζηεθε ε θαηάξγεζή ηνπ ππνπξγείνπ, πξηλ θαλ ζπκπιεξψζεη έλα ρξφλν χπαξμεο. 

Με παξφκνηεο ζηάζεηο δελ κπνξεί θπζηθά λα βειηησζεί ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ δεκφζηνπ 

ηνκέα.  

 

Ο θ. Αηακαληίδεο έθιεηζε, δπζηπρψο, ηνλ πξνζσπηθφ ηνπ θχθιν σο ππνπξγφο αιιά θαη ηνλ θχθιν 

ηνπ Τπνπξγείνπ  Θαιαζζίσλ Τπνζέζεσλ, Νήζσλ θαη Ώιηείαο κε ηελ ππνγξαθή κηαο 

θαηαζηξνθηθήο γηα ην ζαιάζζην πεξηβάιινλ, ηα λεζηά θαη ηελ αιηεία απφθαζεο πνπ επηηξέπεη ηελ 

αιηεία ηεο κεραλφηξαηαο ζε απφζηαζε κέρξη θαη έλα κίιη απφ ηηο αθηέο ζε φιν ην Ν Ώηγαίν, κηα 

πξάμε πνπ κπνξεί λα νδεγήζεη ηε ρψξαο καο ζην Αηθαζηήξην ησλ Βπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ, φπσο 

επηβεβαίσζε θαη ε Βπίηξνπνο Μαξία Αακαλάθε, αξκφδηα γηα ηηο Θαιάζζηεο Τπνζέζεηο θαη ηελ 

Ώιηεία, ζηελ ζπλάληεζή ηεο πξφζθαηα κε αληηπξνζσπεία ησλ ΟΕΚΟΛΟΓΧΝ ΠΡΏΕΝΧΝ ζηελ 

νπνία ζπκκεηείρε θαη ν Νίθνο Υξπζφγεινο, επηθεθαιήο ηνπ ΟΕΚΟΛΟΓΕΚΟΤ ΏΝΒΜΟΤ.  

 

πσο δήισζε ν  Νίθνο Υξπζφγεινο, επηθεθαιήο ηνπ ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΟΤ ΑΝΔΜΟΤ θαη 

Γξακκαηέαο ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ Ν. Ώηγαίνπ: «Σν δεηνχκελν βέβαηα παξακέλεη θαη 

είλαη ε βηψζηκε λεζησηηθή πνιηηηθή. Σν πξφζθαην θπβεξλεηηθφ αιαινχκ κάιινλ δελ εκπλέεη θαη 

ηδηαίηεξε αηζηνδνμία γηα ηελ εθπιήξσζε ηεο παξαπάλσ αλαγθαηφηεηαο γηα ηα λεζηά καο. 

Πεξηκέλνπκε απφ ηελ Πεξηθέξεηα θαη ην Πεξηθεξεηαθφ πκβνχιην Ν Αηγαίνπ λα αλαιάβεη θεληξηθέο 
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πνιηηηθέο πξσηνβνπιίεο γηα ηα ζέκαηα ησλ λεζηψλ, πνιχ πεξηζζφηεξν πνπ ηψξα δελ ππάξρεη ην 

ππνπξγείν πνπ ππνηίζεηαη φηη ζα ππνζηήξηδε πνιηηηθέο γηα ηα λεζηά θαη ζα γλσκνδνηνχζε αλ θάζε 

λνκνζέηεκα είλαη ζπκβαηφ κε ηηο πεξηθεξεηαθέο πνιηηηθέο θαη ηελ λεζησηηθφηεηα. ε παξέκβαζή κνπ 

ζε ζπλέδξην ζηελ Σήλν, πνπ είρε νξγαλψζεη πξφζθαηα ην Τπνπξγείν Αλάπηπμεο, είρα ηνλίζεη φηη ε 

Πεξηθέξεηα θαη ην Πεξηθεξεηαθφ πκβνχιην Ννηίνπ Αηγαίνπ πξέπεη λα είλαη απηνί πνπ γλσκνδνηνχλ 

αλ ηα λνκνζρέδηα θαη νη Δπξσπατθέο Οδεγίεο έρνπλ ιάβεη ππφςε ηνπο ηε λεζησηηθφηεηα θαη αλ νη 

πνιηηηθέο πνπ πξνσζνχληαη είλαη ζπκβαηέο κε ηελ πεξηθεξεηαθή πνιηηηθή γηα ην Νφηην Αηγαίν. Δίρα 

επηζεκάλεη φηη δελ απνδερφκαζηε λα παξαρσξήζνπκε απηφ ηνλ ξφιν ζε έλα ππνπξγείν, έζησ θη αλ 

απηφ νλνκάδεηαη Τπνπξγείν Θαιαζζίσλ Τπνζέζεσλ, Αιηείαο θαη Νεζησηηθήο Πνιηηηθήο. Σψξα, 

φκσο, πνπ θαηαξγήζεθε ην ππνπξγείν, ε Πεξηθέξεηα θαη ην Πεξηθεξεηαθφ πκβνχιην έρνπλ 

κεγαιχηεξεο επζχλεο λα νξγαλσζνχλ απνηειεζκαηηθά θαη λα αλαιάβνπλ ηνλ πξαγκαηηθφ ξφιν πνπ 

ηνπο αλαινγεί ζηα ζέκαηα ράξαμεο πεξηθεξεηαθψλ πνιηηηθψλ».  

 

 

 
[1] Γηα ηελ ηζηνξία: 

Σν Διιεληθφ Κξάηνο ίδξπζε ην Τπνπξγείν Αηγαίνπ ην 1985 κε νκφθσλε απφθαζε ηνπ Διιεληθνχ 

Κνηλνβνπιίνπ. Σν Οθηψβξην ηνπ 2009 ην Τπνπξγείν Αηγαίνπ θαη Νεζησηηθήο Πνιηηηθήο 

ζπγρσλεχζεθε κε ην Τπνπξγείν Τπνδνκψλ Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ(!!!). Σν επηέκβξην ηνπ 2010 ε 

Γεληθή Γξακκαηεία Αηγαίνπ θαη Νεζησηηθήο Πνιηηηθήο εληάζζεηαη ζην Τπνπξγείν Θαιαζζίσλ 

Τπνζέζεσλ, Νήζσλ θαη Αιηείαο. Σνλ Ινχλην ηνπ 2011 ην Τπνπξγείν Θαιαζζίσλ Τπνζέζεσλ Νήζσλ 

θαη Αιηείαο θαηαξγήζεθε!  

(ειήθζε 22-6-2011) 
 

επηζηξνθή 
 

Σα ηζρπξά αηνχ ησλ ειιεληθψλ λεζηψλ 

 

Σνπ ΓΕΧΡΓΟΤ ΚΕΟΤΔ  

Δ Ώκνξγφο θαη ε Πάηκνο ζα κπνξνχζαλ λα ιεηηνπξγνχλ σο θέληξα ζξεζθεπηηθνχ ηνπξηζκνχ, ε 

Κέα, ε Ώλδξνο θαη ε Νάμνο σο λεζηά πεξηπαηεηηθνχ ηνπξηζκνχ, ε αληνξίλε θαη ε Λήκλνο 

κνηάδνπλ αγαπεκέλνη πξννξηζκνί γηα ηνπο θίινπο ηνπ θξαζηνχ θαη ηεο γεχζεο, ε Κίκσινο, ε 

Νίζπξνο αιιά θαη ε Λέζβνο (Ώπνιηζσκέλν Αάζνο) ζα πξνζέιθπαλ ιάηξεηο ηνπ γεσινγηθνχ 

ηνπξηζκνχ;  

Δ Υίνο ζα κπνξνχζε λα αλαδείμεη ηνλ κεζαησληθφ ηεο ραξαθηήξα, ε Λέζβνο ηε ζρέζε ηεο κε ηε 

απθψ, ηνλ Ώιθαίν αιιά θαη ηνλ Βιχηε (ινγνηερλία), ηνλ Θεφθηιν (δσγξαθηθή), ηνλ Θεφθξαζην 

(νηθνινγία), ηελ ειηά θαη ην νχδν; Δ άκνο ηε ζρέζε ηεο κε ηνλ Ππζαγφξα θαη ηελ επηζηήκε 

(Βππαιίλεην Οξπγκα); Καη φια καδί λα αλαδείμνπλ ηε κνλαδηθφηεηα θαη ηνλ πινχην ηνπ 

αξρηπειάγνπο ζε μεξά θαη ζάιαζζα;  

Δ βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ λεζηψλ πεξλά κέζα απφ ηε ζηξνθή ζηελ παξαγσγή 

εηδηθψλ πνηνηηθψλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ πνπ λα βαζίδνληαη ζηα εηδηθά πνιηηηζκηθά θαη 

πεξηβαιινληηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ λεζηψλ κε ηαπηφρξνλε δεκηνπξγία λέαο ηαπηφηεηαο (brand 

name) ζηελ αγνξά.  

Σα παξαπάλσ είλαη κεξηθά απφ ηα βαζηθά ζπκπεξάζκαηα κειέηεο πνπ εθπφλεζε γηα ινγαξηαζκφ 

ηεο Βπξσπατθήο Βλσζεο νκάδα Βπξσπαίσλ εκπεηξνγλσκφλσλ ππφ ηελ θαζνδήγεζε ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Ώηγαίνπ θαη κε επηζηεκνληθφ ππεχζπλν ηνλ επίθνπξν θαζεγεηή Γηάλλε πηιάλε.  

«Δ κνλφπιεπξε ηνπξηζηηθή αλάπηπμε, πνπ είρε ζεκαληηθέο επηπηψζεηο ζηελ αλαζηξνθή ηεο 

θζίλνπζαο δεκνγξαθηθήο θαη νηθνλνκηθήο εμέιημεο πνιιψλ λεζηψλ, έρεη εμαληιήζεη ηηο 

πξννπηηθέο αλάπηπμεο θαζψο δέρεηαη έληνλν αληαγσληζκφ απφ ρψξεο ρακεινχ θφζηνπο», καο ιέεη 

ν θ. πηιάλεο. «Παξά ην γεγνλφο φηη ε Βιιάδα έρεη ην πςειφηεξν πνζνζηφ λεζησηηθνχ 

πιεζπζκνχ θαηαθεξκαηηζκέλν ζε πνιιά κεζαία θαη κηθξά λεζηά απφ θάζε άιιε επξσπατθή ρψξα 

κε ζπλέπεηα λα αληηκεησπίδεη εληνλφηεξα ηα πξνβιήκαηα ηεο λεζησηηθφηεηαο θαη κεγάιεο 

ελδνπεξηθεξεηαθέο δηαθνξέο, ηα γεληθά ζπκπεξάζκαηα ηεο κειέηεο έρνπλ εθαξκνγή ζηνλ 

ειιεληθφ λεζησηηθφ ρψξν».  



Οη επηζηήκνλεο ηνλίδνπλ πσο ε δεκηνπξγία θνηλσληψλ ησλ 365 εκεξψλ ζηα λεζηά απαηηεί λα δνζεί 

ζηνπο λεζηψηεο θαη ζε φζνπο επηζπκνχλ λα εγθαηαζηαζνχλ ζ' απηά ε πξφζβαζε ζε ππεξεζίεο 

δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο κε ηξφπν πνπ λα ηα θαζηζηνχλ ειθπζηηθά, ψζηε λα κελ αηζζάλνληαη 

πνιίηεο β' θαηεγνξίαο.  

«Δ εθαξκνγή κηαο λεζησηηθήο πνιηηηθήο απαηηεί ηελ εθθξαζκέλε βνχιεζε ζε αλψηαην πνιηηηθφ 

επίπεδν θαη ηελ ππνζηήξημε ησλ θνξέσλ πνπ ζα αλαιάβνπλ ην έξγν απηφ απφ έλα Ελζηηηνχην 

Νεζησηηθήο Πνιηηηθήο», πξνζζέηεη ν θ. πηιάλεο.  

«Πνηεο νη πξννπηηθέο ησλ λεζηψλ ζην πιαίζην ηεο Βπξσπατθήο ηξαηεγηθήο 2020; ηελ πξφηαζε 

γηα "έμππλε, βηψζηκε θαη ρσξίο απνθιεηζκνχο κεγέζπλζε" αληηπξνηείλεηαη "ην πνηνηηθφ, ην 

πξάζηλν θαη ην λεζί ησλ ίζσλ επθαηξηψλ" ζε κηα πξνζπάζεηα ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

λεζηψλ λα κε ιεηηνπξγνχλ σο κεηνλεθηήκαηα αιιά λα αμηνπνηεζνχλ σο πιενλεθηήκαηα.  

Πξνυπνζέηεη ηφζν ηελ αλάιεςε δξάζεσλ ζε ηνπηθφ θαη εζληθφ επίπεδν γηα αλαηξνπή ηεο 

πθηζηάκελεο αλαπηπμηαθήο ζηξαηεγηθήο φζν θαη ηε δηακφξθσζε ελφο δηαθνξεηηθνχ πιαηζίνπ ζε 

επξσπατθφ επίπεδν κε ζηφρν ηελ εδαθηθή ζπλνρή, βαζηζκέλν ζε 2 άμνλεο:  

(α) Θεζκηθέο ξπζκίζεηο θαη ζπληνληζκφ ζε θαίξηεο γηα ηα λεζηά θιαδηθέο πνιηηηθέο ψζηε λα 

ιακβάλνπλ ππφςε ηα εηδηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο λεζησηηθφηεηαο  

(β) Υξεκαηνδνηήζεηο γηα λα αληηκεησπηζηεί ην πξφζζεην θφζηνο πνπ ζπλεπάγεηαη ε 

λεζησηηθφηεηα».  

Βιεπζεξνηππία 14 ΜαΎνπ 2011 
 επηζηξνθή 
 

Πξνυπνζέζεηο γηα ηελ εμέιημε ηεο αεηθφξνπ αλάπηπμεο ζην λεζησηηθφ Υψξν 
 

Ο ζπλάδειθνο Γ. Σζεθνχξαο είλαη πξσηεξγάηεο-κειεηεηήο ζηε κειέηε ΥΟΟΏΠ ηεο Εθαξίαο. 

Ώλαδεκνζηεχνπκε επραξίζησο ην θείκελφ ηνπ, πνπ βξήθακε ζην  

<http://www.diavouleusi.eliamep.gr/house-

policy/%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%8B%CF%80%CE%BF%CE%B8%CE%AD%CF%83

%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CE%BD-

%CE%B5%CE%BE%CE%AD%CE%BB%CE%B9%CE%BE%CE%B7-

%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B1%CE%B5%CE%B9%CF%86/>. Γηα εκάο είλαη πνιχηηκε 

ε πνιχρξνλα κειεηεηηθή εκπεηξία θαη ν ιφγνο ηνπ. ΔΓ 

  

Γεώργιοσ Σςεκοφρασ Αηεπζχλσλ χκβνπινο ηεο ENVIPLAN  

Βαζηθέο ζέζεηο / παξαδνρέο 

Δ νηθηζηηθή πνιηηηθή δελ κπνξεί λα εμεηαζζεί αλεμάξηεηα απφ ην ζχλνιν ησλ πεξηβαιινληηθψλ, 

νηθνλνκηθψλ θαη θνηλσληθψλ παξακέηξσλ, φπσο απηέο δηακνξθψλνληαη ζε θάζε λεζί θαη θάζε 

πεξηθέξεηα. 

Έλαο νινθιεξσκέλνο ρσξνηαμηθφο ζρεδηαζκφο γηα ηε λεζησηηθή Βιιάδα δελ ζα ήηαλ δπλαηφλ λα 

επηηεπρζεί ρσξίο ηελ εθ ησλ πξνηέξσλ θαηεγνξηνπνίεζε ησλ λεζηψλ ζε ηξεηο, ηνπιάρηζηνλ, 

νκάδεο[1]. Δ πξνζέγγηζε απηή, ζπκπεξηθνξηθή θαηά βάζε, ζηεξίδεηαη ζηε ρξήζε πνιιαπιψλ 

θξηηεξίσλ. Αεδνκέλεο ηεο γεσγξαθηθήο αζπλέρεηαο ηνπ ρψξνπ θαη ηεο απνπζίαο ―αμφλσλ 

αλάπηπμεο‖, ηα θξηηήξηα αλάιπζεο βαζίδνληαη ζ’ έλαλ αξηζκφ παξακέηξσλ φπσο: 

-    Κξίζηκε κάδα (θπζηθφ κέγεζνο, πιεζπζκφο) 

-    Ώθηίλα επηξξνήο 

-    Πεξηνρέο εμάξηεζεο 

-    Βπηθξαηνχζεο νηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

-    ΐαζκφο εμάξηεζεο γηα θπζηθνχο πφξνπο, ελέξγεηα θιπ. 

-    ΐαζκφο πξνζπειαζηκφηεηαο θαη ρξνλναπφζηαζε, ζπρλφηεηα εμππεξέηεζεο απφ κεηαθνξηθά 

κέζα 

α.  Οκάδα I 

Νεζηά, κε ζρεηηθά κηθξή γεσγξαθηθή έθηαζε, ηα νπνία αληηκεησπίδνπλ ζνβαξά πξνβιήκαηα 

αλάπηπμεο, πνιιά εθ ησλ νπνίσλ ραξαθηεξίδνληαη απφ ζπλερή κείσζε πιεζπζκνχ, ζνβαξέο 

ειιείςεηο ζε ππνδνκέο, ειάρηζην βαζκφ αμηνπνίεζεο ησλ πφξσλ ηνπο ή πεξηνξηζκέλνπο (πνζνηηθά 

θαη πνηνηηθά) πφξνπο θαη αηζζεηή γεσγξαθηθή απνκφλσζε. 

http://www.diavouleusi.eliamep.gr/house-policy/%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%8B%CF%80%CE%BF%CE%B8%CE%AD%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B5%CE%BE%CE%AD%CE%BB%CE%B9%CE%BE%CE%B7-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B1%CE%B5%CE%B9%CF%86/
http://www.diavouleusi.eliamep.gr/house-policy/%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%8B%CF%80%CE%BF%CE%B8%CE%AD%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B5%CE%BE%CE%AD%CE%BB%CE%B9%CE%BE%CE%B7-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B1%CE%B5%CE%B9%CF%86/
http://www.diavouleusi.eliamep.gr/house-policy/%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%8B%CF%80%CE%BF%CE%B8%CE%AD%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B5%CE%BE%CE%AD%CE%BB%CE%B9%CE%BE%CE%B7-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B1%CE%B5%CE%B9%CF%86/
http://www.diavouleusi.eliamep.gr/house-policy/%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%8B%CF%80%CE%BF%CE%B8%CE%AD%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B5%CE%BE%CE%AD%CE%BB%CE%B9%CE%BE%CE%B7-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B1%CE%B5%CE%B9%CF%86/
http://www.diavouleusi.eliamep.gr/house-policy/%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%8B%CF%80%CE%BF%CE%B8%CE%AD%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B5%CE%BE%CE%AD%CE%BB%CE%B9%CE%BE%CE%B7-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B1%CE%B5%CE%B9%CF%86/
http://www.diavouleusi.eliamep.gr/house-policy/%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%8B%CF%80%CE%BF%CE%B8%CE%AD%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B5%CE%BE%CE%AD%CE%BB%CE%B9%CE%BE%CE%B7-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B1%CE%B5%CE%B9%CF%86/#_ftn1


β.  Οκάδα II 

Νεζηά πνπ αλαπηχζζνληαη ηνπξηζηηθά ελψ, παξάιιεια, δηαζέηνπλ θαη άιιεο παξαγσγηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο θαη εθκεηαιιεχζηκνπο πφξνπο. Βκθαζε πξέπεη λα δνζεί ζε δξάζεηο πνπ 

απνζθνπνχλ ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ ζπγθξνχζεσλ κεηαμχ ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ηελ απνηξνπή 

ηεο εμάξηεζήο ηνπο απφ ηε κνλφπιεπξε ηνπξηζηηθή αλάπηπμε. 

γ.  Οκάδα III 

Νεζηά κε ζεκαληηθή ηνπξηζηηθή δξαζηεξηφηεηα φρη κφλν ζε Πεξηθεξεηαθφ αιιά θαη ζε Βζληθφ θαη 

Κνηλνηηθφ επίπεδν, κε απμαλφκελεο πεξηβαιινληηθέο πηέζεηο, πιεζπζκηαθή αχμεζε θαη 

ζπγθέληξσζε, κε άκεζε αλάγθε ειέγρνπ ηνπ είδνπο ηεο αλάπηπμήο ηνπο. 

Οη δηαθνξνπνηήζεηο πνπ πξνθχπηνπλ σο πξνο ην γεσγξαθηθφ θαη πιεζπζκηαθφ κέγεζνο, ην βαζκφ 

απηάξθεηαο (πδαηηθνί πφξνη, παξαγσγή αγαζψλ, ελέξγεηα θιπ.), ηηο νηθνλνκίεο θιίκαθαο, 

πνηθίινπο δείθηεο πεξηβαιινληηθήο θαη νηθνλνκηθήο ρσξεηηθφηεηαο, επεξεάδνπλ ζε κεγάιν βαζκφ 

ηελ ηζνξξνπία κεηαμχ ζεκαληηθφηαησλ παξαγφλησλ. ηνπο παξάγνληεο απηνχο εκπεξηέρνληαη, 

εθηφο άιισλ, ζπληζηψζεο πνπ αθνξνχλ ηνπο ηφπνπο, ην είδνο θαη ηε κνξθή ηεο δφκεζεο, ηφζν ζε 

νηθηζηηθέο ζπγθεληξψζεηο φζν θαη ζηελ χπαηζξν. 

Ώλακθίβνια, ε ρξήζε ησλ δηαθφξσλ εθθάλζεσλ ηεο ρσξεηηθφηεηαο σο δείθηε επηβάιιεη ηελ 

αλαθνξά ζε ζπγθεθξηκέλα κεγέζε θαη θαηεγνξίεο, ιακβαλνκέλσλ, απαξαηηήησο, ππφςε ησλ 

εθάζηνηε δηαζέζηκσλ (ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα θαη ηνπο δεκφζηνπο θνξείο) επηπέδσλ ηερλνινγίαο. 

Δ εθαξκνγή εμειηγκέλεο ηερλνινγίαο είλαη δπλαηφ λα επηηξέςεη ηελ άξζε νξηζκέλσλ πεξηνξηζκψλ 

πνπ ζπλεπάγεηαη ε εμάληιεζε θάπνησλ ρσξεηηθνηήησλ. Βλδεηθηηθά αλαθέξνληαη ηα πεδία ηεο 

ελέξγεηαο ή ησλ πδαηηθψλ πφξσλ, φπνπ ε εθαξκνγή κηαο ζπγθεθξηκέλεο ηερλνινγίαο επηηξέπεη ηελ 

αχμεζε ηεο ρσξεηηθφηεηαο σο πξνο ηηο παξακέηξνπο απηέο, είηε ιφγσ ηεο δπλαηφηεηαο 

εγθαηάζηαζεο ζην εγγχο κέιινλ κνλάδσλ παξαγσγήο ΏΠΒ είηε κέζσ ηεο εμαζθάιηζεο 

πξφζζεησλ πνζνηήησλ απφ απηέο πνπ παξέρνπλ ηα ζπκβαηηθά ζπζηήκαηα (ιηκλνδεμακελέο, 

θξάγκαηα, πδξνθφξνο νξίδνληαο, αλαθχθισζε δηαθφξσλ εηδψλ, επαλαρξεζηκνπνίεζε χδαηνο 

θιπ.). 

Βλ ηνχηνηο,  ε ηερλνινγία δελ απνηειεί παλάθεηα: κεγάινο αξηζκφο ζπληζησζψλ ηεο 

ρσξεηηθφηεηαο δελ είλαη δπλαηφλ, ηνπιάρηζηνλ ζήκεξα, λα ππεξθεξαζζεί κέζσ ηερλνινγηθψλ 

εθαξκνγψλ έζησ θαη αλ νη ρξεκαηηθνί πφξνη είλαη δηαζέζηκνη. 

Γηα παξάδεηγκα, ζε φ,ηη αθνξά ηελ αλάπηπμε πνηνηηθψλ θαη αεηθφξσλ ηνπξηζηηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ, απφ έλα ζεκείν θαη κεηά ηα πξνβιήκαηα πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ ηελ 

θπθινθνξία ππεξβνιηθνχ αξηζκνχ κεηαθνξηθψλ κέζσλ, θπξίσο αηνκηθψλ θαη νη πεξηνξηζκνί ηεο 

θπζηθήο ρσξεηηθφηεηαο κηαο παξαιίαο δελ κπνξνχλ λα επηιπζνχλ ηερληθά αθφκε θαη κε ζχγρξνλεο 

κεζφδνπο δηαρείξηζεο. Οκνίσο, ειάρηζηεο απνηειεζκαηηθέο ιχζεηο ππάξρνπλ ζηελ πξνζηαζία 

θπζηθψλ ζρεκαηηζκψλ θαη νηθνζπζηεκάησλ απφ ηηο πηέζεηο πνπ αζθνχληαη απφ πιεζψξα 

θνηλσληθψλ θαη νηθνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. Σν ίδην, θπζηθά, ηζρχεη θαη γηα ηε δηαθχιαμε ηεο 

γεσξγηθήο γεο, ηδηαίηεξα ιφγσ ηεο γεσκεηξηθά απμαλφκελεο ζεκαζίαο ηεο, παγθνζκίσο, αιιά θαη 

ηεο ηδηαίηεξεο ζπνπδαηφηεηαο πνπ έρεη ζηε λεζησηηθή νηθνλνκία θαη ηεο ζπκβνιήο ηεο ζηε 

ζπληήξεζε πςεινχ βαζκνχ απηάξθεηαο. Σν ηειεπηαίν είλαη, επίζεο, άκεζα ζπζρεηηζκέλν κε ηελ 

πξνψζεζε ηνπξηζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ πςειήο πξνζηηζέκελεο αμίαο θαη, πέξαλ απηνχ, 

ελαξκνληζκέλν κε ηηο επηηαγέο ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο. 

Βίλαη πξνθαλέο φηη ε δηαθνξνπνίεζε ησλ θξηηεξίσλ πνπ ζα δηακνξθψζνπλ, φρη κφλνλ ηελ 

νηθηζηηθή πνιηηηθή αιιά θαη νπνηεζδήπνηε άιιεο ρξήζεηο θαη δξαζηεξηφηεηεο αλά θαηεγνξία ή 

ππνθαηεγνξία λεζηψλ, ζα ππφθεηηαη πάληνηε -αλεμαξηήησο ηππνινγίαο- ζε εμαηξέζεηο πνπ 

απαηηνχλ ηε ζπγγξαθή θαη εθαξκνγή εηδηθψλ πξνδηαγξαθψλ. 

Δ πξν «νηθνλνκηθήο θξίζεο» πεξίνδνο ππήξμε ηδηαίηεξα θαηαζηξνθηθή δεκηνπξγψληαο νηθηζηηθά 

κνληέια θαη ζπληειψληαο ζηελ παξαγσγή εθηεηακέλσλ νηθηζηηθψλ ζπγθεληξψζεσλ, πιήζνπο 

θηηξίσλ θιπ., ακθηβφινπ πνηφηεηαο θαη αεηθφξσλ πξνηχπσλ δφκεζεο θαη ιεηηνπξγίαο, 

ελζαξξπκέλε απφ ηε γελλαηνδσξία ησλ ηξαπεδηθψλ δαλείσλ θαη ησλ επελδχζεσλ ησλ θεθαιαίσλ 

ηεο θνξνδηαθπγήο. 

Σν πξφβιεκα 

Δ ζηαδηαθή επηδείλσζε ηνπ θπζηθνχ (αβηνηηθνχ θαη βηνηηθνχ) θαη νηθνλνκηθνχ πεξηβάιινληνο θαη 

ηεο πνιηηηζκηθήο θιεξνλνκηάο ησλ λεζηψλ θαη ε θνηλσληθή απνδφκεζε. 

Μαθξνπξφζεζκνο θνξεζκφο λεζηψλ κηθξήο ρσξεηηθφηεηαο. 



Δ εγθαηάζηαζε δξαζηεξηνηήησλ ζηνλ παξάθηην ρψξν, αλεμαξηήησο κεγέζνπο θαη πθήο ησλ 

λεζηψλ, άκεζα ζπλαξηεκέλε -ηνπιάρηζηνλ ζην παξειζφλ- κε ηε ζπκκεηνρή ηνπ ηνπξηζκνχ (90 %) 

ζηε δεκηνπξγία εζφδσλ. 

Αηηίεο 

Δ εθαξκνγή ζηξεβιήο άπνςεο πεξί αλάπηπμεο «ίζσλ επθαηξηψλ», ε νπνία πξηκνδνηεί ηελ 

«ειεχζεξε» αλάπηπμε δξαζηεξηνηήησλ θαη ρεηξαθεηείηαη απφ ηηο εθάζηνηε δπλακηθέο ηάζεηο, 

αλεμαξηήησο νξζφηεηαο θαη ηθαλφηεηαο ππνζηήξημεο απηήο θαη κε παληειή έιιεηςε αξρψλ 

αεηθνξίαο. Βηζη, ρσξνζεηνχληαη αλεμέιεγθηα ππνδνκέο πάζεο θχζεσο (κεηαθνξέο, θνηλφρξεζηεο / 

θνηλσθειείο, ηνπξηζηηθψλ θαηαιπκάησλ, …) κε θαηαζηξνθηθέο ζπλέπεηεο ζην πνιηηηζκηθφ 

απφζεκα θαη ζε πεξαηνχο θπζηθνχο θαη παξαγσγηθνχο πφξνπο. Σαπηφρξνλα, ε ζπγθέληξσζε ησλ 

νηθνλνκηθψλ πφξσλ ζε ειάρηζηα ρέξηα δξα αλαζηαιηηθά ζηε δηάρπζε ησλ θνηλσληθννηθνλνκηθψλ 

σθειεηψλ θαη επηηαρχλεη ηελ εμαθάληζε ηνπ ιαλζάλνληνο δπλακηθνχ ηνπ ρψξνπ. Οη 

θαηαζηξνθηθέο επηπηψζεηο αθνξνχλ ηνλ ρεξζαίν θαη ζαιάζζην ρψξν. 

Πξνηάζεηο πνιηηηθήο 

Ø    Καζνξηζηηθέο επηινγέο 

ελίζρπζε αληαγσληζηηθφηεηαο, ζηαδηαθή ειαρηζηνπνίεζε εμαξηήζεσλ / πξνζέγγηζε απηάξθεηαο, 

αλάδεημε ππνδεηγκαηηθνχ ραξαθηήξα ζηελ πξαθηηθή εθαξκνγή ησλ αξρψλ βηψζηκεο αλάπηπμεο 

Ø    Αμνλεο 

Ø    Καηεγνξηνπνίεζε ησλ πξνβιεκάησλ, ζην βαζκφ πνπ είλαη δπλαηφ, ζε δηάθνξεο θιίκαθεο θαη 

ηχπνπο ρψξσλ. 

Ø    Δ αθξηβέζηεξε δπλαηή πνζνηηθνπνηεκέλε απνηίκεζε ηεο θέξνπζαο ηθαλφηεηαο θαη ε 

αλάπηπμε πξνζαξκνζκέλνπ ζπζηήκαηνο δεηθηψλ επηπηψζεσλ θαη απνηειεζκάησλ. 

Ø    Ώχμεζε ηεο απηάξθεηαο ζε επίπεδν λεζηνχ / εζσηεξηθήο ζπλνρήο ζε επίπεδν επξχηεξσλ 

γεσγξαθηθψλ ππνελνηήησλ (π.ρ. ζηελ πεξίπησζε ήδε δηακνξθσκέλσλ εμαξηήζεσλ κεηαμχ 

δπλακηθψλ θαη ιηγφηεξν δπλακηθψλ πφισλ). 

Ø    πγθξάηεζε ηνπ κφληκνπ πιεζπζκνχ ζηηο πξνβιεκαηηθφηεξεο ππνπεξηνρέο / λεζηά θαη 

ελίζρπζή ηνπ ζηηο πεξηνρέο πνπ κπνξνχλ λα αλαιάβνπλ ην ξφιν δπλακηθψλ θέληξσλ, κέζσ 

ηζρπξήο αλαπηπμηαθήο ξνπήο ηθαλήο λα δεκηνπξγήζεη πιεζπζκηαθή έιμε γηα κφληκε εγθαηάζηαζε 

λέσλ θαηνίθσλ (παιηλλφζηεζε θαη εγθαηάζηαζε ζπλεηδεηνπνηεκέλσλ / επαηζζεηνπνηεκέλσλ 

θαηνίθσλ άιισλ πεξηνρψλ εζσηεξηθνχ – εμσηεξηθνχ) ζην λεζησηηθφ ρψξν, κε ηε δεκηνπξγία 

ζπλζεθψλ θαηάιιεισλ θαη αληαγσληζηηθψλ (σο πξνο ηηο θνηλσληθέο ππνδνκέο, ηελ επηθνηλσληαθή 

δπλαηφηεηα –θπζηθή θαη ειεθηξνληθή-, ηελ αγνξά εξγαζίαο θιπ.). 

Ø    Βηδηθέο ηνπηθέο αλαπηπμηαθέο παξεκβάζεηο κε έκθαζε ζηα «επάισηα» λεζηά ηεο Οκάδαο Ε, 

πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζζνχλ ηάζεηο εξήκσζεο. 

Ø    Βπηινγή πνιηηηθψλ απφ ηηο νπνίεο πξνθχπηεη εκθαλψο ην νηθνλνκηθφ φθεινο απφ ηελ πνιηηηθή 

πξνζηαζίαο. 

Ø    Αηαζχλδεζε ηεο δηαθχιαμεο ηνπ ελαπνκείλαληνο θπζηθνχ ρψξνπ κε ηε δηθαηφηεξε θαηαλνκή 

ησλ εζφδσλ απφ ηνλ ηνπξηζκφ, ηδηαίηεξα ζηνπο θαηέρνληεο γε αμηνινγνχκελε σο πξνζηαηεπηαία 

(θπζηθέο πεξηνρέο / βηνπνηθηιφηεηα, αξραηνινγηθνί ρψξνη). 

Ø    Βμεηδηθεπκέλε επηκφξθσζε ζε ζέκαηα αλάπηπμεο λεζησηηθψλ πεξηνρψλ, γεληθά θαη ζηελ 

ηξέρνπζα ζπγθπξία ηνπ «Καιιηθξάηε», φπνπ δηαπηζηψλεηαη ζεκαληηθφ γλσζηνινγηθφ έιιεηκκα 

ζην επίπεδν ησλ αηξεηψλ θαη ησλ ζηειερψλ, ζε ζέκαηα ζχγρξνλσλ κεζνδνινγηψλ δηαρείξηζεο 

πνιχπινθσλ ζπζηεκάησλ θαη ζηε ζπζηεκαηηθή ζπιινγή ζηνηρείσλ (πέξαλ ησλ απνγξαθψλ) ηα 

νπνία ζα ππνζηεξίμνπλ ηε ρξήζε ησλ δεηθηψλ. 

Ø    Βλίζρπζε ηνπ βαζκνχ επηθάιπςεο – ζπκπιεξσκαηηθφηεηαο κεηαμχ παξαζεξηζηηθήο – 

ηνπξηζηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, ψζηε λα επηηπγράλεηαη απνηειεζκαηηθφηεξε (απφ ηελ άπνςε ηεο 

έληαζεο θαη ηεο ρξνλνθαηαλνκήο) ρξήζε ηνπ δεκηνπξγνχκελνπ θηηξηαθνχ θαη ινηπνχ απνζέκαηνο 

/ Αηεξεχλεζε πξνυπνζέζεσλ θαη ηφπσλ ρσξνζέηεζεο ζχλζεησλ αλαπηχμεσλ κε ζθνπφ ηελ 

ζηαδηαθή απεμάξηεζε απφ ηελ επνρηθφηεηα θαη κε ηξφπν ψζηε λα κελ αιινηψλεηαη έλα κηθξφ 

κέγεζνο γεγελνχο πιεζπζκνχ απφ ηελ «επνίθεζε». 

Ø    Θέζπηζε θξηηεξίσλ άκεζα ζπλαξηεκέλσλ κε ην ραξαθηήξα ησλ νηθηζκψλ (π.ρ. παξαιηαθνί ή 

εζσηεξηθνί, δπλακηθνί ηνπξηζηηθνί ή αγξνηηθνί νηθηζκνί, παξαδνζηαθνί νηθηζκνί δπλακηθνί – 

αλεπηπγκέλνη, ζηάζηκνη, θζίλνληεο, εγθαηαιειεηκκέλνη), πξνθεηκέλνπ λα εμεηδηθεπζνχλ ηα κέηξα 

πνιηηηθήο γεο. 



Ø    Βλζάξξπλζε ηεο αμηνπνίεζεο ηνπ απνζέκαηνο γεο, ππνδνκψλ, θηηξηαθψλ θαη ινηπψλ 

εγθαηαζηάζεσλ ζηνπο πθηζηάκελνπο νηθηζκνχο, σο θαηαιπηηθνχ παξάγνληα ζηελ επίηεπμε ηνπ 

ζηφρνπ ηεο ζπκπαγνχο αλάπηπμεο θαη ηεο αχμεζεο νηθνλνκηψλ θιίκαθαο ζε φ,ηη αθνξά ηελ 

παξνρή θαη ιεηηνπξγία ηερληθψλ θαη θνηλσληθψλ ππνδνκψλ. 

Ø    Πξνψζεζε θαηλνηφκσλ ζπζηεκάησλ νξγάλσζεο θαη ρξήζεο λέσλ ηερλνινγηψλ (ηειεκαηηθή, 

πνιπκέζα θ.ά.) / δηεχξπλζε ηνκέσλ θαη πεδίσλ εθαξκνγήο. 

Ø    Ώμηνιφγεζε ηνπ πθηζηάκελνπ λνκηθνχ θαη ζεζκηθνχ πιαηζίνπ πνπ αθνξά ηνλ ρσξνηαμηθφ θαη 

πνιενδνκηθφ ζρεδηαζκφ θαη ηνλ ζρεδηαζκφ θηηξίσλ ζε ζρέζε κε ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ λεζησηηθνχ 

ρψξνπ – Βμεηδίθεπζε – Ώλακφξθσζε. 

Σξφπνη επίηεπμεο πνιηηηθήο 

Ø    Βμεηδηθεπκέλεο κειέηεο βάζεο γηα ηε ζηνηρεηνζέηεζε ησλ δηαθνξεηηθνηήησλ ησλ ππνζπλφισλ 

ηνπ λεζησηηθνχ ρψξνπ θαη κεηαηξνπή ησλ πνξηζκάησλ ζε δείθηεο. 

Ø    Πηινηηθέο εθαξκνγέο κέηξεζεο θέξνπζαο ηθαλφηεηαο θαη ηεθκεξίσζεο ηεο ζρέζεο 

πεξηβαιινληηθήο βησζηκφηεηαο – νηθνλνκηθήο απνδνηηθφηεηαο. 

Ø    Ώλάπηπμε ζπζηήκαηνο δεηθηψλ παξαθνινχζεζεο (θπζηθφ, θνηλσληθφ, νηθνλνκηθφ 

πεξηβάιινλ), αμηνιφγεζεο (επηπηψζεσλ θαη απνηειεζκαηηθφηεηαο) παξεκβάζεσλ θαη εθαξκνγήο 

ζεζκηθνχ πιαηζίνπ θαη κεραληζκψλ ειέγρνπ. 

Ø    Ώλάιεςε δξάζεσλ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ πεξηερνκέλνπ, απηνηειψο ή ζπλδπαζηηθά: 

α.  Ώλάπηπμε ζπζηήκαηνο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θηλήηξσλ γηα ηε δηαηήξεζε εθηάζεσλ ζε θπζηθή 

θαηάζηαζε ή σο γεσξγηθή γε (αδφκεηε), ψζηε ν επξχηεξνο ρψξνο λα δηαηεξήζεη πςειή 

ειθπζηηθφηεηα. ε ηέηνηα πεξίπησζε ζα πξέπεη λα είλαη δπλαηή ε απνλνκή ελφο πνζνζηνχ ησλ 

άκεζσλ εζφδσλ απφ ηνλ ηνπξηζκφ ζηνπο ηδηνθηήηεο απηψλ ησλ εθηάζεσλ. 

β.  Παξάιιεια ή αλεμάξηεηα, παξνρή ειθπζηηθψλ θηλήηξσλ θνξνινγηθνχ ραξαθηήξα (κείσζε 

θφξνπ κεηαβίβαζεο θιπ.) ζηνπο ηδηνθηήηεο γεο φπνπ δελ επηηξέπεηαη ε δφκεζε ή άιινπ είδνπο 

αλάπηπμε (ε νπνία λα απνθέξεη αληίζηνηρα έζνδα αλά κνλάδα κέηξεζεο). 

γ.  Βηζαγσγή ελφο ζπζηήκαηνο (παξεκθεξνχο κε ηελ έλλνηα ηεο κεηαθνξάο ζπληειεζηή ζηηο 

αζηηθέο πεξηνρέο) αληαιιαγήο πφξσλ, φπνπ ε ζρεηηθή ζεκαζία ηεο δηαηήξεζεο κηαο ηδηνθηεζίαο 

ζε αδφκεηε κνξθή λα επηηξέπεη ηελ αληαιιαγή γεο ίδηαο αμίαο ζε άιιε πεξηνρή. 

Ø    Μειέηε αλάιπζεο ηεο πξαγκαηηθήο κεζν- καθξνπξφζεζκεο ζπλεηζθνξάο ηεο νηθνδνκηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο ζηελ ηνπηθή νηθνλνκία. 

Ø    Αηαζθάιηζε ηθαλνπνηεηηθνχ επηπέδνπ δηαβίσζεο, κέζσ ζχγρξνλσλ ππνδνκψλ θαη πςεινχ 

επηπέδνπ ππεξεζηψλ (πξνζπειαζηκφηεηα / κεηαθνξέο, πδαηηθνί πφξνη, ελέξγεηα, πγεία, 

εθπαίδεπζε, πνιηηηζκφο, δηαρείξηζε απνβιήησλ, επηθνηλσλίεο, θαηνηθία). 

Ø    Βλζάξξπλζε (κέζσ αληαπνδνηηθψλ κέηξσλ θαη παξνρψλ) θαη ζηήξημε κφληκεο εγθαηάζηαζεο 

εξεπλεηηθψλ θέληξσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ελέξγεηα, θπζηθά νηθνζπζηήκαηα (ρεξζαία θαη 

ζαιάζζηα), ηειεθπαίδεπζε, ηειεταηξηθή, ηειεξγαζία, γεσξγία, εηδηθέο κνξθέο ηνπξηζκνχ, εηδηθέο 

κεζφδνπο θαηαζθεπήο θαη δνκηθά πιηθά θιπ. 

Ø    Ώλάπηπμε ζπλεξγαζηψλ / δηθηχσζεο 

Ø    Πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο – εμεηδηθεπκέλεο επηκφξθσζεο – δηαπαηδαγψγεζεο – αλάπηπμεο 

θνηλσληθήο ζπλείδεζεο. 

Ø    ΐξαρπ- θαη κεζνπξφζεζκα επηινγή παξεκβάζεσλ ρακεινχ θφζηνπο – πςειήο 

πνιιαπιαζηαζηηθφηεηαο. 

Ø    Βπηινγή ζχγρξνλσλ ηερλνινγηψλ πξνζαξκνζκέλσλ ζην εχζξαπζην θπζηθφ θαη αλζξσπνγελέο 

πεξηβάιινλ, ηελ θιίκαθα ηνπ ρψξνπ θαη ηηο ηνπηθέο δπλαηφηεηεο (αλζξψπηλνη θαη νηθνλνκηθνί 

πφξνη). 

Ø    Υσξνηαμηθφο – Πνιενδνκηθφο ζρεδηαζκφο: 

ü    Βπίζπεπζε ησλ δηαδηθαζηψλ νινθιήξσζεο / ζεζκνζέηεζεο ησλ ΓΠ / ΥΟΟΏΠ θαη ζηαδηαθή 

αμηνιφγεζε / επζπγξάκκηζε ησλ πξνηάζεσλ ρσξηθήο νξγάλσζεο ζηηο επηηαγέο ηεο αεηθφξνπ 

αλάπηπμεο. 

ü    Ώιιαγή ησλ δηαδηθαζηψλ έγθξηζεο, ψζηε λα θξίλνληαη απζηεξφηεξα νη «ππνθεηκεληθφηεηεο» 

ζηηο επηκέξνπο επηινγέο (επηηξεπφκελεο ρξήζεηο / δξαζηεξηφηεηεο ζηνλ εμσαζηηθφ ρψξν, 

αξηηφηεηεο / θαηάηκεζε, επεθηάζεηο νηθηζκψλ θιπ.). 

ü    Ώπεμάξηεζε ηεο Σ.Ώ. απφ ην πνιηηηθφ θφζηνο. 

ü    ΐειηίσζε πξνδηαγξαθψλ ΓΠ / ΥΟΟΏΠ θαη εμεηδίθεπζε ζην λεζησηηθφ ρψξν. 



Ø    Παξαγσγή εληχπσλ εθιαίθεπζεο βαζηθψλ ελλνηψλ θαη εξκελείαο ζηελ πξάμε ησλ αξρψλ ηεο 

βηψζηκεο (αεηθφξνπ) αλάπηπμεο. 

Ø    Παξαγσγή Οδεγψλ ζρεηηθά κε πξφηππα νξγάλσζεο, πξνζηαζίαο, εμνηθνλφκεζεο, δφκεζεο 

(λέεο ηερλνινγίεο θαη πιηθά, κνξθνινγηθά πξφηππα). 

Ø    Θέζπηζε βξαβείσλ θαιψλ πξαθηηθψλ – ππνδεηγκαηηθψλ εθαξκνγψλ. 

 
[1] Γ. Θ. Σζεθνχξαο, Αμηνιφγεζε Πεξηθεξεηαθνχ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο Ννηίνπ Αηγαίνπ 

1989-1993 (Α’ ΚΠ), Α’ Δθζεζε, 1992, Υσξνηαμηθφ ρέδην Πεξηθέξεηαο Ννηίνπ Αηγαίνπ, 1998. 
 
επηζηξνθή 
 

ην 1,5 λαπηηθφ κίιη απφ ηε ζηεξηά νη κεραλφηξαηεο 

Απφθαζε "νμπγφλν" γηα ηα ζαιάζζηα νηθνζπζηήκαηα 

 

ηεο Ώλαζηαζίαο Μήιηνπ - 26/09/2011  

 Πξψην βήκα γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο θαηαζηξνθήο ησλ ειιεληθψλ ζαιαζζψλ 

 

Έπεηηα απφ 3 θαη πιένλ ρξφληα πξνζπαζεηψλ θαη πηέζεσλ απφ ην «ΏΡΥΕΠΒΛΏΓΟ», αιηεπηηθνχο 

θαη πεξηβαιινληηθνχο θνξείο θαζψο θαη απφ ηελ ίδηα ηελ Βπξσπατθή Βπηηξνπή, έγηλε επηηέινπο 

ην πξψην βήκα γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο θαηαζηξνθήο ησλ ειιεληθψλ ζαιαζζψλ κε ηε 

ζεζκνζέηεζε ηεο αιηείαο κε κεραλφηξαηα, ζε ειάρηζηε απφζηαζε 1,5 λαπηηθφ κίιη απφ ηε ζηεξηά, 

αληί ηνπ ελφο πνπ ίζρπε κέρξη πξφζθαηα.  

Δ λέα απφθαζε ηνπ ππνγξάθηεθε απφ ηνλ θ. Πακπνχθε (ΦΒΚ ΐ΄1884/25/08/2011) ελαξκνλίδεη 

νπζηαζηηθά ηελ ειιεληθή λνκνζεζία κε ηνλ Δ.Κ. 1967/2006, ζε φ,ηη αθνξά ηελ ειάρηζηε 

απφζηαζε αιηείαο απφ ηελ αθηή (1,5 λαπηηθφ κίιη) ηνπ αιηεπηηθνχ εξγαιείνπ κεραλφηξαηα. 

Ώπνηειεί «αλάζα» γηα ηα ηαιαηπσξεκέλα ζαιάζζηα νηθνζπζηήκαηα, αιιά θαη δηθαίσζε ησλ 

πξνζπαζεηψλ ηνπ «Αξρηπειάγνπο» πνπ απφ ην 2008 πξνρψξεζε ζε φιεο ηηο απαξαίηεηεο 

ελέξγεηεο (ζε εζληθφ θαη επξσπατθφ επίπεδν) γηα ηελ αθχξσζε ηεο απφθαζεο Κνληνχ (164198/03-

03-08), κε κνλαδηθφ γλψκνλα ηελ πξνζηαζία ηνπ ζαιάζζηνπ πεξηβάιινληνο. 

Μηα ζχληνκε καηηά ζην πξφζθαην ηζηνξηθφ ηνπ θξαηηθνχ παξαινγηζκνχ δείρλεη πσο, επί 

ρξφληα, νη βαζηά ξηδσκέλεο κηθξνπνιηηηθέο ζθνπηκφηεηεο ππεξηεξνχζαλ ζε βάξνο ηεο 

βησζηκφηεηαο ηεο αιηείαο: 

 ηηο 5/3/08 ν ππνπξγφο ηεο Νέαο Αεκνθξαηίαο θ. Κνληφο εξκελεχνληαο θαηά ην δνθνχλ 

ηνλ Β.Κ. 1967/2006 ππνγξάθεη ηελ ΤΏ 164198/03-03-2008, ζχκθσλα κε ηελ νπνία 

πξνβιέπεηαη ε αιηεία κε κεραλφηξαηα λα δηελεξγείηαη πέξα απφ ην φξην ηνπ ελφο (1) 

λαπηηθνχ κηιίνπ απφ ηελ επεηξσηηθή θαη λεζησηηθή αθηή ζε φιε ηελ ειιεληθή επηθξάηεηα. 

Δ ζπγθεθξηκέλε ΤΏ πεξηιακβάλεη, θαηά παξάβαζε ηνπ Β.Κ. 1967/2006, ρσξίο εμαίξεζε 

θαη ρσξίο πξνγελέζηεξε επηζηεκνληθή κειέηε, φιεο ηηο ειιεληθέο ζαιάζζηεο δψλεο θαη 

αθνξά ην ζχλνιν ησλ κεραλνηξαηψλ ζηελ Βιιάδα. 

 Δ λέα θπβέξλεζε ηνπ ΠΏΟΚ ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2009 δελ θέξλεη θακία νπζηαζηηθή 

αιιαγή. Δ λέα ππνπξγφο θα Μπατηελι, εκελοτυφλεί πλιρωσ παξά ηηο δηαξθείο πηέζεηο, 

επηζηνιέο θαη αλαθνξέο πνπ ζηέιλεη ην «ΏΡΥΕΠΒΛΏΓΟ» (δηαβάζηε ζρεηηθά εδψ), 

αιηεπηηθνί θαη πεξηβαιινληηθνί θνξείο. 

 Ο αλαζρεκαηηζκφο ζηελ θπβέξλεζε, ζρεδφλ έλα ρξφλν αξγφηεξα (30/09/2010) δεκηνπξγεί 

έλα λέν ραξηνθπιάθην, ην Τπνπξγείν Θαιάζζησλ Τπνζέζεσλ, Νήζσλ & Ώιηείαο. Οη 

ειπίδεο γηα κία λέα πξνζέγγηζε ζην δήηεκα εμαλεκίδνληαη ηάρηζηα, ελψ ην ίδην γξήγνξα 

δηαςεχδνληαη νη γξαπηέο δηαβεβαηψζεηο (δηαβάζηε ζρεηηθά εδψ) ηνπ λένπ ππνπξγείνπ πξνο 

ην «ΏΡΥΕΠΒΛΏΓΟ» γηα ελαξκνληζκφ κε ηνλ ΒΚ 1967/2006. Ο ππνπξγφο θ. 

Αηακαληίδεο, κεηά απφ κήλεο ζθφπηκεο θσιπζηεξγίαο ππνγξάθεη έπεηηα απφ πηέζεηο ηεο 

Βπξσπατθήο Βπηηξνπήο (έρεη παξέιζεη ήδε έλαο ρξφλνο απφ ην ηέινο ηεο πξνζεζκίαο ζηα 

θξάηε-κέιε γηα πιήξε ελαξκφληζε κε ηνλ ΒΚ), ηελ υπουργικι απόφαςθ 
ςκάνδαλο 9131.4/1/31-03-2011. Δ ζπγθεθξηκέλε απφθαζε - πνπ δεκνζηεχηεθε κφιηο 2 

εβδνκάδεο πξηλ ηε ιήμε ηεο αιηεπηηθήο πεξηφδνπ γηα ηηο κεραλφηξαηεο - απζαίξεηα, ρσξίο 

πξνγελέζηεξε επηζηεκνληθή κειέηε θαη ζηεξνχκελε αθφκα θαη ζαζξψλ επηρεηξεκάησλ, 

http://www.diavouleusi.eliamep.gr/house-policy/%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%8B%CF%80%CE%BF%CE%B8%CE%AD%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B5%CE%BE%CE%AD%CE%BB%CE%B9%CE%BE%CE%B7-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B1%CE%B5%CE%B9%CF%86/#_ftnref1
http://www.archipelago.gr/el/Home/NewsofArchipelagos/tabid/121/xmmid/462/xmid/1024/xmview/2/Default.aspx
http://www.archipelago.gr/el/Home/NewsofArchipelagos/tabid/121/xmmid/462/xmid/1429/xmview/2/Default.aspx


επέηξεπε ζην αιηεπηηθφ εξγαιείν «κεραλφηξαηα» λα αιηεχεη ζηελ απφζηαζε ηνπ ελφο 

λαπηηθνχ κηιίνπ απφ ηελ αθηή ζην κηζφ πεξίπνπ ηεο παξάθηηαο ειιεληθήο επηθξάηεηαο, 

εξκελεχνληαο γηα κία αθφκα θνξά θαηά ην δνθνχλ ηνλ Β.Κ. 1967/2006. (ΑΒΕΣΒ ΒΑΧ 

ΣΟΝ ΥΒΣΕΚΟ ΥΏΡΣΔ) 

Μεηά απφ ζπληνληζκέλεο ελέξγεηεο ηνπ Αξρηπειάγνπο, θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ 

θαινθαηξηνχ, θαη ηηο δηαξθείο ζπζηάζεηο θαη πηέζεηο ηεο Βπηηξφπνπ Θαιαζζίσλ Τπνζέζεσλ & 

Ώιηείαο θαο Αακαλάθε, ε ειιεληθή λνκνζεζία ελαξκνλίδεηαη γηα πξψηε θνξά πιήξσο κε ηνλ Β.Κ. 

1967/2006. 

Σν «ΏΡΥΕΠΒΛΏΓΟ» αλαγλσξίδεη φηη ην πξψην βήκα έγηλε. Ώιιά επηζεκαίλεη φηη δελ αξθεί 

κφλν απηφ. Έξεπλεο ηνπ Ώξρηπειάγνπο έρνπλ θαηαδείμεη θαηά θαηξνχο ηηο ζνβαξέο θαη κε 

αλαζηξέςηκεο βιάβεο πνπ πξνθαιεί ε αλεμέιεγθηε αιηεία κε κεραλφηξαηα ζηα παξαγσγηθά 

ζαιάζζηα νηθνζπζηήκαηα θαη ηε δξακαηηθή ππνβάζκηζε πνπ πξνθαιεί ζηα ηρζπαπνζέκαηα ε 

αιφγηζηε ιεηηνπξγία ηεο, φπσο γίλεηαη ζήκεξα ζηηο ειιεληθέο ζάιαζζεο. 

Ώπνηειεί επηηαθηηθή αλάγθε λα παξζνχλ επηπξφζζεηα κέηξα πνπ ζα αθνξνχλ ηελ εμαίξεζε 

ησλ επαίζζεησλ ζαιάζζησλ πεξηνρψλ απφ ηελ αιηεπηηθή δεηλφηεηα ηεο «κεραλφηξαηαο» θαη 

ηνπ αιηεπηηθνχ εξγαιείνπ «γξη-γξη». Βίλαη απαξαίηεην λα γίλεη θαζνξηζκφο ζπγθεθξηκέλσλ 

αιηεπηηθψλ πεδίσλ ζε θαηάιιεια ζαιάζζηα νηθνζπζηήκαηα, ζηαδηαθή κείσζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ 

αιηεπηηθψλ ζηφισλ ζηνλ αξηζκφ ζθαθψλ πνπ νη ειιεληθέο ζάιαζζεο κπνξνχλ λα αληέμνπλ θαη λα 

ππνκείλνπλ, θαζψο θαη αλαβάζκηζε ησλ θξαηηθψλ ειεγθηηθψλ κεραληζκψλ πνπ κέρξη ζήκεξα 

ππνιεηηνπξγνχλ. 

Σψξα είλαη πην αλαγθαίν απφ πνηέ λα ιεθζνχλ άκεζα θαη απζηεξά κέηξα γηα ηελ εμάιεηςε θάζε 

κνξθήο θαηαζηξνθηθήο θαη παξάλνκεο αιηείαο. Πέξα απφ ηηο θαηαζηξνθηθέο πξαθηηθέο αιηείαο κε 

κεραλφηξαηα θαη «γξη-γξη», πξέπεη λα εμαιεηθζνχλ άκεζα: ε αιηεία κε δπλακίηε, ε ππνβξχρηα 

αιηεία κε ηε ρξήζε αλαπλεπζηηθψλ ζπζθεπψλ θαη θσηφο, αιιά παξάιιεια λα ιεθζνχλ 

νπζηαζηηθά κέηξα γηα ηελ αχμεζε ηεο επηιεθηηθφηεηαο ηεο παξάθηηαο αιηείαο. 
Δ θαηαθφξπθε κείσζε ησλ ηρζπαπνζεκάησλ ζηηο ειιεληθέο ζάιαζζεο δελ απνηειεί πηζαλφ 

ελδερφκελν, αιιά αλακθηζβήηεην γεγνλφο. Δ θαηάξξεπζε ηεο αιηείαο θαη ν αθαληζκφο 

πιεζπζκψλ ησλ ζπάλησλ εηδψλ πνπ δνπλ επί αηψλεο ζηηο ζάιαζζεο καο ζπληζηά κία ξεαιηζηηθή 

δσληαλή απεηιή. Οθείινπκε λα ηε ζηακαηήζνπκε πξνθεηκέλνπ λα κελ παξαδψζνπκε κία 

ρξενθνπεκέλε θπζηθή θιεξνλνκηά ζηηο επφκελεο γεληέο. 

 

http://www.archipelago.gr/en/Home/NewsofArchipelagos/tabid/121/xmmid/462/xmid/1755/xmvie

w/2/Default.aspx  
επηζηξνθή 

 
 

Πνιπεπίπεδε σθεαλνγξαθηθή έξεπλα ζηε άκν θαη ην αλαηνιηθφ Αηγαίν  

 
ηνπ Γηάλλε Κνπηειίδα - 16/09/2011  

   Πνιπεπίπεδε σθεαλνγξαθηθή έξεπλα ζηε άκν θαη ην αλαηνιηθφ Αηγαίν απφ ην 

ΑΡΥΗΠΔΛΑΓΟ θαη εμεηδηθεπκέλνπο εξεπλεηέο & επηζηήκνλεο ηνπ εμσηεξηθνχ -

 Δπεθηείλεηαη ε έξεπλα θαη ζηνπο Φνχξλνπο 
Ξεθίλεζε ζήκεξα κε αθεηεξία ηε ζαιάζζηα εξεπλεηηθή βάζε ηνπ Ώξρηπειάγνπο ζηε άκν, 

πνιπεπίπεδε σθεαλνγξαθηθή έξεπλα πνπ νξγαλψλεη γηα πέκπηε ζπλερή ρξνληά ην 

ΑΡΥΗΠΔΛΑΓΟ ζε ζπλεξγαζία κε ην ηκήκα Θαιάζζηαο Γεσγξαθίαο ηνπ παλεπηζηεκίνπ 

Cardiff ηεο Οπαιίαο ζην ζαιάζζην πεδίν ηεο λφηηαο άκνπ θαη ηνπ αλαηνιηθνχ Ώηγαίνπ. 

ηελ έξεπλα ζπκκεηέρνπλ 50 εξεπλεηέο & θνηηεηέο ζαιάζζηαο γεσγξαθίαο θαη βηνινγίαο θαη 

εμεηδηθεπκέλνη επηζηήκνλεο απφ ην παλεπηζηήκην ηνπ Cardiff θαη απφ ην ΏΡΥΕΠΒΛΏΓΟ. 

Δ βηνινγηθή ραξηνγξάθεζε ησλ πξνζηαηεπφκελσλ θαη παξαγσγηθψλ ζαιάζζησλ νηθνζπζηεκάησλ 

θαη εηδψλ πξφθεηηαη λα επεθηαζεί θέηνο θαη ζην λεζησηηθφ ζχκπιεγκα ησλ Φνχξλσλ, φπνπ 

αλαπηχζζεηαη ηνπο ηειεπηαίνπο κήλεο έλα λέν πεδίν έξεπλαο ζηνλ ηνκέα ηεο αιηεπηηθήο 

δηαρείξηζεο απφ ηε ζαιάζζηα εξεπλεηηθή νκάδα ηνπ Ώξρηπειάγνπο ζε ζπλεξγαζία κε ηνπηθνχο 

θνξείο. 

http://www.archipelago.gr/en/Home/NewsofArchipelagos/tabid/121/xmmid/462/xmid/1657/xmview/2/Default.aspx
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Υξήζηκα ζπκπεξάζκαηα αλακέλεηαη λα πξνθχςνπλ απφ ηελ θαηαγξαθή ησλ αλζξσπνγελψλ 

επηδξάζεσλ ζηα νηθνζπζηήκαηα ηεο πεξηνρήο κέζσ κειέηεο δηαρείξηζεο ηεο παξάθηηαο δψλεο θαη 

απφ ηε ζπγθξηηηθή αλάιπζε κε ηα αληίζηνηρα δεδνκέλα ησλ πξνεγνχκελσλ εηψλ. Βθηφο ησλ 

άιισλ, ζα πινπνηεζνχλ εξγαζηεξηαθέο αλαιχζεηο ησλ πνηνηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ 

λεξψλ θνιχκβεζεο ηεο παξάθηηαο δψλεο κε αληηπξνζσπεπηηθά δείγκαηα πνπ ζα ιεθζνχλ απφ 

παξαιίεο ηεο άκνπ θαη ησλ Φνχξλσλ. 

Γηα ηηο αλάγθεο ηεο έξεπλαο, πνπ ζα δηαξθέζεη κία εβδνκάδα, ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ηα πην 

ζχγρξνλα ηερλνινγηθά κέζα ζηνπο ηνκείο ηεο ζαιάζζηαο θαηαγξαθήο θαη ηεο βηνινγηθήο 

ραξηνγξάθεζεο (echo-sounder, ζφλαξ, θάκεξεο πςειήο επθξίλεηαο γηα θαηαγξαθέο ζε κεγάια 

βάζε). 

ηφρνο ηνπ ηλζηηηνχηνπ είλαη ε ηκεκαηνπνίεζε ηεο σθεαλνγξαθηθήο έξεπλαο θαη ε νξγάλσζε 

ηεο ζε δηαθνξεηηθέο ρξνληθέο πεξηφδνπο, ψζηε λα θαιπθζεί ζηαδηαθά έλα κεγαιχηεξν πεδίν 

έξεπλαο ζηα ζαιάζζηα νηθνζπζηήκαηα ηνπ Ώηγαίνπ. ε απηφ ζα ζπκβάιιεη ζεκαληηθά ε επέθηαζε 

ηεο ζπλεξγαζίαο πνπ έρεη ήδε δξνκνινγήζεη ην ΏΡΥΕΠΒΛΏΓΟ κε αθαδεκατθνχο θαη 

εξεπλεηηθνχο θνξείο απφ ηελ Βιιάδα θαη ην εμσηεξηθφ. Με απηφλ ηνλ ηξφπν ζα αλαδεηρζεί 

ζεκαληηθά ε κνλαδηθή βηνπνηθηιφηεηα ησλ ειιεληθψλ λεζηψλ, επειπηζηψληαο λα αλαδεηρζεί έλαο 

λένο κνριφο αλάπηπμεο γηα ηηο λεζησηηθέο θνηλσλίεο ηνπ Ώηγαίνπ. 

Μεηά ην ηέινο ηεο σθεαλνγξαθηθήο έξεπλαο ζα ππάξμεη λέα ελεκέξσζε, πινχζην θσηνγξαθηθφ 

πιηθφ θαη βίληεν. 
 

επηζηξνθή 
 

 

Απαζρφιεζε αλέξγσλ ζε πξνγξάκκαηα θνηλσθεινχο ραξαθηήξα 

 

Αεκνζηεχνπκε γηα πιεξνθνξηαθνχο ιφγνπο (ην πξφγξακκα έρεη ιήμεη ηελ 1-7-2011) έλα 

πξφγξακκα ζαλ απηά πνπ θπθινθνξνχλ θαηά δεθάδεο θαη πνπ γηα ηελ Εθαξία απνηεινχλ ρακέλεο 

επθαηξίεο. Αελ είλαη ιίγεο νη πεξηνρέο ηεο πεξηθέξεηαο βνξείνπ αηγαίνπ πνπ ην αμηνπνίεζαλ γηα 

δηάθνξνπο θνηλσθειείο ζθνπνχο (αλάδεημε κνλνπαηηψλ, θαζαξηζκνί αθηψλ θαη ξεκάησλ, 

αμηνπνίεζε ζπειαίσλ θιπ).  ΔΓ  

 

πγρξεκαηνδνηνχκελν Πξφγξακκα. 

Λήγεη 1ε Ενπιίνπ 

Αηθαηνχρνη: Φνξείο κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα 

Χθεινχκελνη:  άλεξγνη 

πκπξάηηνληεο:  ΟΣΏ θαη άιια ΝΠΕΑ 

 

ΏΝΟΕΥΣΔ ΠΡΟΚΛΔΔ ΓΕΏ ΤΠΟΐΟΛΔ ΠΡΟΣΏΒΧΝ ΣΟ 

ΒΠΕΥΒΕΡΔΕΏΚΟ ΠΡΟΓΡΏΜΜΏ «ΏΝΏΠΣΤΞΔ ΏΝΘΡΧΠΕΝΟΤ 

ΑΤΝΏΜΕΚΟΤ» ΏΞΟΝΏ ΠΡΟΣΒΡΏΕΟΣΔΣΏ 7 : «ΑΕΒΤΚΟΛΤΝΔ 

ΣΔ ΠΡΟΐΏΔ ΣΔΝ ΏΠΏΥΟΛΔΔ» «ΑΔΜΕΟΤΡΓΕΏ ΘΒΒΧΝ 

ΏΠΏΥΟΛΔΔ Β ΣΟΠΕΚΟ ΒΠΕΠΒΑΟ ΜΒΧ ΠΡΟΓΡΏΜΜΏΣΧΝ 

ΚΟΕΝΧΦΒΛΟΤ ΥΏΡΏΚΣΔΡΏ, ΣΔΝ ΠΒΡΕΦΒΡΒΕΏ ΐΟΡΒΕΟΤ 

ΏΕΓΏΕΟΤ» 

Βληππν Πξφζθιεζεο 

 

ρεηηθά Βγγξαθα Πξφζθιεζεο 

 

Τπφδεηγκα Μλεκνλίνπ πλεξγαζίαο 

 

Βληππα Αηαρεηξηζηηθήο Βπάξθεηαο 

  

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

επηζηξνθή 

 

 

http://www.prosonolotahos.gr/files/download/d_programmatikh_periodos/prosklhseis/programmata_koinwfelous/%CE%9A%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CF%86%CE%B5%CE%BB%CE%AE%CF%82_%CE%95%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1_%CE%92%CF%8C%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%BF_%CE%91%CE%B9%CE%B3%CE%B1%CE%AF%CE%BF.pdf
http://www.prosonolotahos.gr/files/download/d_programmatikh_periodos/prosklhseis/programmata_koinwfelous/eggrafa_prosklhshs.zip
http://www.prosonolotahos.gr/files/download/d_programmatikh_periodos/prosklhseis/programmata_koinwfelous/ypodeigma_mnhmoniou_v2.doc
http://www.prosonolotahos.gr/files/download/d_programmatikh_periodos/prosklhseis/programmata_koinwfelous/entypa_eparkeias.zip


ΟΥΗ ζην θιείζηκν ηνπ ΚΔΘΔΑ Μπηηιήλεο 

 

ΟΕΚΟΛΟΓΟΕ ΠΡΏΕΝΟΕ 

ΜΒΛΟ ΣΟΤ ΒΤΡΧΠΏΨΚΟΤ ΠΡΏΕΝΟΤ ΚΟΜΜΏΣΟ 

www.lesvosgreens.blogspot.com 

Μπηηιήλε 27 επηεκβξίνπ 2011 

 

Οη Οηθνιφγνη Πξάζηλνη ελψλνπκε ηε θσλή καο κε ηελ «θξαπγή» αγσλίαο ηνπ ΚΔΘΔΑ 

 

πλάληεζε κε ην πξνζσπηθφ ηνπ ΚΒΘΒΏ Μπηηιήλεο είρε ζήκεξα ν ζπληνληζηήο ηεο ΠΚ Λέζβνπ 

ησλ Οηθνιφγσλ Πξάζηλσλ Μηράιεο Μπάθαο. Σν ΚΒΘΒΏ Μπηηιήλεο, ην κνλαδηθφ θέληξν 

ππνζηήξημεο εμαξηεκέλσλ αηφκσλ ζηα  λεζηά ηνπ Ώηγαίνπ, έρνληαο κφλν κία ππάιιειν γηα 

επηζηεκνληθή θαη κία γηα γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε, ιεηηνπξγεί κε κεγάιε επηηπρία απφ ην 2008, 

ππνζηεξίδνληαο εθαηνληάδεο εμαξηεκέλα άηνκα αιιά θαη ηηο νηθνγέλεηεο ηνπο ζην δχζθνιν 

θαζεκεξηλφ αγψλα πνπ δίλνπλ. Καηά ηε ζπλάληεζε πνπ είρακε ζπδεηήζακε ηα πξνβιήκαηα πνπ 

αληηκεησπίδνπλ εθαηνληάδεο εμαξηεκέλα ζηα λεζηά καο θαη ηελ πξνζπάζεηα ηνπ ΚΒΘΒΏ γηα ηελ 

ππνζηήξημε ηνπο. Απζηπρψο φκσο ε πεξηθνπή ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ ΚΒΘΒΏ θαηά 50% πνπ 

αθνινπζείηαη απφ ηα ζρέδηα ηεο θπβέξλεζεο γηα ηελ πεξηθνπή ηνπ πξνζσπηθνχ ζηα πιαίζηα ηνπ 

ζρεδίνπ εξγαζηαθήο εθεδξείαο πάλε λα ηηλάμνπλ ζηνλ αέξα ηα πξνγξάκκαηα απηά θαη λα 

νδεγήζνπλ ζε θιείζηκν θαη ην ΚΒΘΒΏ Μπηηιήλεο. Γηα εκάο ηνπο Οηθνιφγνπ Πξάζηλνπο, νη 

πνιηηηθέο ζπξξίθλσζεο ησλ ζεξαπεπηηθψλ δνκψλ απεμάξηεζεο πνπ επηρεηξεί λα εθαξκφζεη ε 

θπβέξλεζε ζέηνπλ ζε άκεζν θίλδπλν ηα πξνγξάκκαηα πξφιεςεο, ζεξαπείαο θαη θνηλσληθήο 

επαλέληαμεο, νμχλνληαο ηνλ θνηλσληθφ απνθιεηζκφ θαη νδεγψληαο ζην πεξηζψξην θαη ηελ 

απφγλσζε ρηιηάδεο λένπο αλζξψπνπο θαη ηηο νηθνγέλεηεο ηνπο. 

Δ κείσζε ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ηεο επηρνξήγεζεο ζηα ζεξαπεπηηθά πξνγξάκκαηα ηνπ ΚΒΘΒΏ, 

ζέηνπλ ζε άκεζν θίλδπλν ηε ζπλέρηζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ «ζηεγλψλ» πξνγξακκάησλ 

απεμάξηεζεο, θαη πεξηνξίδνπλ αθφκα πεξηζζφηεξν ηνλ πινπξαιηζκφ ησλ θξαηηθά παξερφκελσλ 

ζεξαπεπηηθψλ κεζφδσλ. Οη αλζξσπνζπζίεο πνπ δεηά επίκνλα ε ηξφηθα ζπλερίδνληαη ρσξίο λα 

ιακβάλεηαη ππφςε ε  θνηλσληθή δηάζηαζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ΚΒΘΒΏ, αιιά θαη ε αλάπηπμε ησλ 

ππεξεζηψλ ηνπ ζε νιφθιεξε ηε ρψξα πνπ πξνυπνζέηεη ηελ επαξθή ζηειέρσζε ηνπ νξγαληζκνχ. Δ 

έιιεηςε ππνδνκψλ αλακέλεηαη λα γίλεη αθφκα πην έληνλε κε ηηο ζρεδηαδφκελε ζπγρψλεπζε ηνπ 

θνξέα κε ηνλ ΟΚΏΝΏ. Δ ειιεληθή θπβέξλεζε αληί λα επηδηψθεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε 

ιεηηνπξγία ησλ δνκψλ απεμάξηεζεο, επηιέγεη ην δξφκν ηεο ζπλνιηθήο απαμίσζεο ησλ νξγαληζκψλ 

θαη ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπο. 

Οη Οηθνιφγνη Πξάζηλνη ελψλνπκε ηε θσλή καο κε ηα κέιε ησλ ζεξαπεπηηθψλ πξνγξακκάησλ, 

ηνπο θίινπο θαη ηνπο εξγαδφκελνπο ηνπ ΚΒΘΒΏ θαη ηηο νηθνγέλεηεο ηνπο, ζηεξίδνληαο ηνλ 

πινπξαιηζκφ ησλ ζεξαπεπηηθψλ κεζφδσλ απεμάξηεζεο, ηελ εμαζθάιηζε ησλ αλαγθαίσλ 

ππνδνκψλ πξφιεςεο θαη πεξίζαιςεο ζε φια ηα επίπεδα θαη ηελ θνηλσληθή αιιειεγγχε, θαη πξνο 

απηήλ ηελ θαηεχζπλζε ζα αλαιάβνπκε πξσηνβνπιίεο ζε ηνπηθφ αιιά θαη εζληθφ επίπεδν. 

ΠΚ Λέζβνπ ησλ Οηθνιφγσλ Πξάζηλσλ 

Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο: Μηράιεο Μπάθαο 6944654785 
 

επηζηξνθή 

 

Δλαιιαθηηθφο ηνπξηζκφο ζηε Υην.   

Ώλνηρηή επηζηνιή πξνο ηελ Αεκνηηθή αξρή Αήκνπ Υίνπ  

 
Οηθνινγηθφο Άλεκνο ζην ΐφξεην Ώηγαίν 

 

Με ραξά παξαθνινπζήζακε ζην δεκνηηθφ ζπκβνχιην ηεο  22/6  λα ζπδεηείηαη θαη λα ςεθίδεηαη 

πακςεθεί ην πξφγξακκα κε ηίηιν «ΒΜΠΛΟΤΣΕΜΟ ΣΟΤΡΕΣΕΚΧΝ ΤΠΟΑΟΜΧΝ ΚΏΕ 

ΤΠΔΡΒΕΧΝ ΚΏΕ ΏΝΏΑΕΟΡΓΏΝΧΔ ΤΣΔΜΏΣΟ ΑΕΏΥΒΕΡΕΔ ΚΏΕ ΠΡΟΐΟΛΔ 

ΠΒΡΕΠΏΣΔΣΕΚΧΝ ΑΕΏΑΡΟΜΧΝ Β ΝΔΕΧΣΕΚΒ ΠΒΡΕΟΥΒ», κε αθξσλχκην  i4 

WALKER.. 



Δ εηζήγεζε ηνπ θ. Γηψξγνπ Υαιάηζε  καο έδσζε πξνηάζεηο γηα κηα ξεαιηζηηθή αιιά θαη 

πξσηνπφξα εηθφλα γηα ην πψο κπνξεί λα πινπνηεζεί απηφ ην πξφγξακκα φπσο ζπκβαίλεη θαη ζε 

άιιεο ρψξεο φπσο Γεξκαλία, Ώπζηξία  θαη αιινχ, νπνχ ππάξρεη αλεπηπγκέλνο πεξηπαηεηηθφο 

ηνπξηζκφο. 

Θεσξνχκε φηη  ε καθξφρξνλε αληδηνηειήο πξνζθνξά ηνπ ζε απηφλ ηνλ ηνκέα είλαη πνιχηηκε θαη 

επηηέινπο κηα πξνζπάζεηα ρξφλσλ δηθαηψλεηαη. 

    

 ηε Υίν γηα απηφ ην πξφγξακκα αλαινγνχλ 257.000 επξψ πνπ ειπίδνκαη λα αμηνπνηεζνχλ 

παξαγσγηθά. 

 Ώπφ φηη καζακε νη  δξάζεηο πνπ πξφθεηηαη λα πινπνηεζνχλ ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ 

πεξηιακβάλνπλ:  

  

         Ώλαβάζκηζε ηεο παξερφκελεο πιεξνθνξίαο & ησλ ηνπξηζηηθψλ ππνδνκψλ & ππεξεζηψλ 

ζε πεξηπαηεηηθέο δηαδξνκέο ησλ ηξηψλ λεζησηηθψλ πεξηνρψλ (Κξήηεο, Υίνπ & Κχπξνπ) . 

         πλδπαζκέλε πξνβνιή ησλ δηθηχσλ δηαδξνκψλ & πεξηβαιινληηθή επαηζζεηνπνίεζε 

θαηνίθσλ, καζεηψλ, επηζθεπηψλ & θνηλσληθψλ θνξέσλ πνπ κπνξνχλ λα ζπκβάιινπλ δηαρξνληθά 

ζηε ζπληήξεζε, ηελ αμηνπνίεζε, & ηε βησζηκφηεηα ησλ πξνβιεπφκελσλ ππνδνκψλ. Αεκηνπξγία 

Τιηθνχ Σνπξηζηηθήο Πξνβνιήο & Site 

         Ώληαιιαγή ηερλνγλσζίαο θαη θαιψλ πξαθηηθψλ δηαρείξηζεο παξφκνησλ ηνπξηζηηθψλ 

ππνδνκψλ. πλαληήζεηο ζε Κχπξν, Κξήηε, Υίν 

         Βθαξκνγή ζπζηήκαηνο αμηνιφγεζεο ηθαλνπνίεζεο επηζθεπηψλ 

         Καζαξηζκφο-ζπληήξεζε κνλνπαηηψλ, θαηαζθεπή θαη ηνπνζέηεζε ζήκαλζεο θαη 

ππνζηεξηθηηθψλ ππνδνκψλ. Δ ζπγθεθξηκέλε δξάζε αθνξά ζηε ζπληήξεζε θαη αλαλέσζε ησλ 7 

ππαξρνπζψλ πεξηπαηεηηθψλ δηαδξνκψλ θαη ζηε δεκηνπξγία αλάινγσλ ππνδνκψλ ζηε δηαδξνκή 

Φα-Ληζί έλα κνλαδηθφ ηζηνξηθφ ρψξν.  

 Ο Οηθνινγηθφο Άλεκνο θαζψο θαη νη Οηθνιφγνη Πξάζηλνη πάληα ππνζηεξίδνπλ ηέηνηεο 

πξσηνβνπιίεο θαη απηνχ ηνπ  είδνπο ηελ αλάπηπμε ε νπνία ζέβεηαη θαη αλαδεηθλχεη ηνλ θπζηθφ 

πινχην θαη ηηο παξαδψζεηο  θάζε ηφπνπ, απνζπκθνξίδεη ηελ ηνπξηζηηθή πεξίνδν θαη ηελ απιψλεη  

ζε φιν ηνλ ρξφλν  θαη παξάιιεια δεκηνπξγεί βηψζηκεο ζέζεηο εξγαζίαο θαη παξαγσγηθή αεηθνξία. 

  Έλα κήλα κεηά απφ ηηο απνθάζεηο απηέο ζα ζέιακε απφ ηελ Αεκνηηθή αξρή  κηα ελεκέξσζε 

ζρεηηθά κε ην πνηεο ελέξγεηεο έρνπλ γίλεη θαη ηη πξφθεηηαη λα θάλνπλ γηα λα πινπνηήζνπλ απηφ ην 

πξφγξακκα. 

  Καη ζα ζέιακε λα ππελζπκίζνπκε ηελ επαηζζεζία θαη ηελ πξνζνρή ζηηο παξεκβάζεηο πνπ ζα 

πξέπεη λα γίλνπλ  ζε απηά ηα κέξε θπζηθήο νκνξθηάο, έηζη ψζηε λα ηα αλαδείμνπκε κε ηνλ 

ζσζηφηεξν ηξφπν.   

Μαξία Μπνγή 

πληνλίζηξηα Οηθνινγηθνχ Ώλέκνπ ζηε Υίν, Σει. 6972026185. 

 

επηζηξνθή 

 

Ο θηήξσξ ηεο Λαγθάδαο Πάξνπ θαη ε γηνξηή ηνπ 

 

Έρεη θαη ε Πάξνο Λαγθάδα, φπσο θαη ε Εθαξία. Πξφθεηηαη γηα έλαλ αληηπεηξαηηθφ δηάζπαξην 

νηθηζκφ, θνληά ζηνλ επίζεο αληηπεηξαηηθφ νηθηζκφ Λεχθεο (15
νο

 αη), πνπ ήηαλ ε πξσηεχνπζα ηεο 

Πάξνπ φηαλ έθπγαλ νη Βλεηνί θαη πήξαλ ην λεζί νη Σνχξθνη, νπφηε θαη θαηέξξεπζε ε παξάθηηα 

βάζε ηεο παξηαλήο νηθνλνκίαο.  

Κάπνηνο (δελ ζπκάκαη πνηνο) κνπ έδσζε ηελ πιεξνθνξία φηη νη Λεχθεο ηεο Πάξνπ, ζηελ νπνία 

ππάγεηαη ε Λαγθάδα, δεκηνπξγήζεθαλ απφ Καξηψηεο, φηαλ απηνί έθπγαλ απφ ηελ Λαγθάδα ηεο 

Εθαξίαο-θαηά ηελ ίδηα πεγή ε Λαγθάδα ηεο Εθαξίαο έπεζε ζηα ρέξηα ησλ πεηξαηψλ ηνλ 15
ν
 αη. Οη 

παξηαλνί κέρξη ηφηε, ππφ ηελ πξνζηαζία ησλ Βλεηψλ, δελ είραλ αληηπεηξαηηθή ζπλείδεζε, νχηε θαη 

αληίζηνηρνπο νηθηζκνχο. 

Βπηζθέθηεθα γηα ηξίην θαινθαίξη ηηο Λεχθεο θαη θσηνγξάθηζα ηελ πεξηνρή. Σν ηνπίν ζε εθείλε 

ηελ πεξηνρή, θαη ηα παιηά ζπίηηα είλαη παλνκνηφηππα κε εθείλα ηεο Εθαξίαο. Βπίζεο, βξήθα κεξηθά  

θνηλά νλφκαηα ζηηο Λεχθεο, φπσο Καζηαληάο θαη ΐηηδαξάο.  

http://parosantiparos.wordpress.com/2011/07/13/%ce%bf-%ce%ba%cf%84%ce%ae%cf%81%cf%89%cf%81-%cf%84%ce%b7%cf%82-%ce%bb%ce%b1%ce%b3%ce%ba%ce%ac%ce%b4%ce%b1%cf%82-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%b7-%ce%b3%ce%b9%ce%bf%cf%81%cf%84%ce%ae-%cf%84%ce%bf%cf%85/


Ώπηφ πνπ δελ ήμεξα είλαη ε κεηαγελέζηεξε ζρέζε ηεο Πάξνπ κε ηελ Εθαξία κέζσ ησλ 

θνιιπβάδσλ. Ο αλαγλψζηεο ζα βξεί έλα ελδηαθέξνλ άξζξν γηα ηνπο Κνιιπβάδεο ηεο Εθαξίαο κε 

ηίηιν «Οη Κνιιπβάδεο, ην Αηγαίν, ε Ηθαξία θαη ε Φηινθαιία» Σνπ Ηιία Γηαλλίξε ζηελ 

παιηφηεξε έληππε έθδνζε ηνπ πεξηνδηθνχ Ηθαξηαθά θαη Φνπξληψηηθα Νέα Νν 6 (επη-Οθη. 

1999)  http://www.asda.gr/ikariaka/6issue.htm#ε6. Θα επαλέιζνπκε ζε απηέο ηηο ελδηαθέξνπζεο 

πεξηφδνπο.     ΔΓ 

 

Posted on 13/07/2011 by parosantiparos  

 Με ιακπξφηεηα ενξηάζηεθε ην απφγεπκα ηεο Κπξηαθήο 10/07 θαη ην πξσί ηεο Αεπηέξαο 11/07, ε 

κλήκε ηνπ Οζίνπ Κπξίιινπ ζηελ Εεξά Μνλή Ώγίνπ Γεσξγίνπ Λαγθάδαο ηεο νπνίαο ππήξμε 

θηήηνξαο ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο ηεο εθθιεζίαο. 

Ο φζηνο Κχξηιινο γελλήζεθε ζηελ Μάξπεζζα ηεο Πάξνπ ην 1847. ε κηθξή ειηθία έθπγε γηα λα 

θνηηήζεη ζηελ Ώζσληάδα Βθθιεζηαζηηθή ζρνιή. Ώθνχ απνθνίηεζε, θείξεηαη (πέξαζε ηε 

ηεξνηειεζηία ηεο θνπξάο, θνχξεκα) κνλαρφο ζε βαηνπαηδηλφ θειί. Έπεηηα κε ην θίλεκα ησλ 

θνιιπβάδσλ, αλαγθάδεηαη λα εγθαηαιείςεη ην αγαπεκέλν ηνπ Άγην ξνο θαη επηζηξέθεη ζηελ 

γελέηεηξα ηνπ, φπνπ θηίδεη ηελ Μνλή ηνπ Ώγίνπ Γεσξγίνπ θαη ηελ γπλαηθεία, Μνλή ηνπ Υξηζηνχ 

ηνπ Αάζνπο. Δ ιατθή παξάδνζε αλαθέξεη φηη «δηψρλεη κε ζαπκαζηφ ηξφπν ηελ παλψιε απφ ην 

λεζί» θαη κε θηχπεκα ηνπ κπαζηνπληνχ ηνπ βξίζθεηαη ην λεξφ ζηελ κφλε ηνπ Ώγίνπ Γεσξγίνπ. ε 

ειηθία 85 εηψλ αθήλεη ηνλ θφζκν, θαη ηα πλεπκαηηθά ηνπ παηδηά ζηνλ δηάδνρν ηνπ Άγην Ώξζέλην. 

ηηο εκέξεο καο ε κλήκε ηνπ παλεγπξίδεηαη ζηηο Εεξέο Μνλέο ηνπ, ηελ 11
ελ 

Ενπιίνπ. Θεζαπξφο γηα 

ηελ κνλή ηνπ Ώγίνπ Γεσξγίνπ είλαη ή ηηκία θαη επσδηάδνπζα θάξα ηνπ Οζίνπ 
http://parosantiparos.wordpress.com/2011/07/13/%CE%BF-
%CE%BA%CF%84%CE%AE%CF%81%CF%89%CF%81-%CF%84%CE%B7%CF%82-
%CE%BB%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CE%AC%CE%B4%CE%B1%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7-
%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CF%81%CF%84%CE%AE-%CF%84%CE%BF%CF%85/ 
 

επηζηξνθή 
 

Δηδήζεηο απφ ηελ Δπαξρία Ηθαξίαο 
 

ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΑ - ΠΡΟΟΠΣΗΚΔ ΠΡΩΣΟΓΔΝΖ ΣΟΜΔΑ Π.Δ. ΑΜΟΤ  & ΗΚΑΡΗΑ 

 

ΒΕΔΓΔΔ ΣΔ Α/ΝΔ ΏΓΡΟΣΕΚΔ ΟΕΚΟΝΟΜΕΏ & ΚΣΔΝΕΏΣΡΕΚΔ Π.Β. ΏΜΟΤ 

ΣΟ ΠΒΡΕΦΒΡΒΕΏΚΟ ΤΜΐΟΤΛΕΟ 07/06/2011  
 

             Σα πξνβιήκαηα ηνπ πξσηνγελή ηνκέα  γεληθά, θαη ζε παλειιαδηθή θιίκαθα είλαη 

καθξφρξνλα θαη νθείινληαη ζε δηάθνξεο αηηίεο πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηηο δνκέο ηεο ειιεληθήο 

νηθνλνκίαο, ηεο θνηλσλίαο θαη ησλ πνιηηηθψλ πνπ αζθήζεθαλ θαηά θαηξνχο. Βπηγξακκαηηθά:  

 ν κηθξφο θιήξνο  

 ε έιιεηςε ππνδνκψλ ηεο ειιεληθήο ππαίζξνπ, 

 ε έιιεηςε ζπλεηαηξηζηηθήο ζπλείδεζεο 

 ε καθξφρξνλε ιεηηνπξγία ηεο αγνξάο ησλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ, ρσξίο θαλφλεο  θαη κε 

αλππάξθηνπο, αλεπαξθείο θαη αλαμηφπηζηνπο κεραληζκνχο ειέγρνπ πξνζηαζίαο αγξνηψλ 

θαη θαηαλαισηψλ 

 ε απνπζία ζνβαξήο αγξνηηθήο πνιηηηθήο  κε φξακα, πξννπηηθή θαη βάζνο ρξφλνπ φρη 

κεγαιχηεξν  ησλ 4 ρξφλσλ. 

 

             Με φιεο απηέο ηηο παζνγέλεηεο θζάζακε  ζηα 1982 -83 θαη άξρηζε ε εηζξνή ησλ 

θνηλνηηθψλ επηδνηήζεσλ θαη ε παξαπέξα ζηξέβισζε ηεο αγξνηηθήο νηθνλνκίαο . 

Υσξίο πξνγξακκαηηζκφ,  ρσξίο αλαπηπμηαθφ ραξαθηήξα θαη πξννπηηθή εηζέξξεαλ ηεξάζηηα πνζά 

απφ θνηλνηηθέο επηδνηήζεηο ζε κεγάιεο θαη παξαγσγηθέο νκάδεο αγξνηψλ, γηα δξαζηεξηφηεηεο 

ζλεζηγελείο, ελεξγνβφξεο, θαη θαηαζηξνθηθέο γηα ην πεξηβάιινλ. 

http://www.asda.gr/ikariaka/6issue.htm#ε6
http://parosantiparos.wordpress.com/2011/07/13/%CE%BF-%CE%BA%CF%84%CE%AE%CF%81%CF%89%CF%81-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%BB%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CE%AC%CE%B4%CE%B1%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7-%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CF%81%CF%84%CE%AE-%CF%84%CE%BF%CF%85/
http://parosantiparos.wordpress.com/2011/07/13/%CE%BF-%CE%BA%CF%84%CE%AE%CF%81%CF%89%CF%81-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%BB%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CE%AC%CE%B4%CE%B1%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7-%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CF%81%CF%84%CE%AE-%CF%84%CE%BF%CF%85/
http://parosantiparos.wordpress.com/2011/07/13/%CE%BF-%CE%BA%CF%84%CE%AE%CF%81%CF%89%CF%81-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%BB%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CE%AC%CE%B4%CE%B1%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7-%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CF%81%CF%84%CE%AE-%CF%84%CE%BF%CF%85/
http://parosantiparos.wordpress.com/2011/07/13/%CE%BF-%CE%BA%CF%84%CE%AE%CF%81%CF%89%CF%81-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%BB%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CE%AC%CE%B4%CE%B1%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7-%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CF%81%CF%84%CE%AE-%CF%84%CE%BF%CF%85/


              Δ ξνή ησλ ρξεκάησλ  θαη νη έιεγρνη αλεπαξθείο, αξρηθά, ιφγσ αληηθεηκεληθψλ δπζθνιηψλ 

(έιιεηςε πξνζσπηθνχ θαη  ζνβαξνχ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ - ζηε ζπλέρεηα ζπλεηδεηή πνιηηηθή 

επηινγή) είρε ζαλ ζπλέπεηα λα αλαπηπρζεί έλα λνζεξφ πεξηβάιινλ  ζε κεγάιεο νκάδεο αγξνηψλ . 

            Γηα ηα λεζηά καο ε εηθφλα είλαη ίδηα , απιψο δηαθνξνπνηνχληαη ηα κεγέζε. Βδψ, ζα πξέπεη 

λα πξνζζέζνπκε θαη ην λεζησηηθφ ραξαθηήξα, πνιχ ζνβαξφ παξάγνληα, πνπ δπζηπρψο δελ 

ειήθζε θαζφινπ ή ζρεδφλ θαζφινπ ππφςε ζηνπο ζρεδηαζκνχο ηνπ Κεληξηθνχ Κξάηνπο θαη 

ηδηαίηεξα ζηα αλαπηπμηαθά πξνγξάκκαηα Κνηλνηηθήο πξνέιεπζεο. Οξηζκέλεο δε θνξέο, ζηα 

πιαίζηα ηνπ εθζπγρξνληζκνχ ηνπ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ κε ην Κνηλνηηθφ Αίθαην, άθξηηα,  

ςεθίζηεθαλ λφκνη   κε ζνβαξέο αξλεηηθέο ζπλέπεηεο γηα ηνπηθά λεζησηηθά πξντφληα. 
 

Ση κπνξεί λα γίλεη ζηα πιαίζηα ηεο Β.Β θαη ηεο παγθνζκηνπνίεζεο ηεο αγνξάο 

 Βμπγίαλζε ηνπ ηξφπνπ ησλ επηδνηήζεσλ 

 Νένο νξηζκφο ζηφρσλ θαη πξννπηηθψλ ηνπ ειιεληθνχ αγξνηηθνχ ηνκέα κε βάζε ην 

επξσπατθφ θαη δηεζλέο πιαίζην (είδε θαιιηεξγεηψλ, αλά πεξηνρή θαη αλά αγνξά κε βάζε ην 

πεξηβάιινλ, ηελ εκπεηξία θαη ηελ ζέζε ηνπ πξντφληνο ζηε δηεζλή αγνξά) 

 Έιεγρνο ηεο παξαγσγήο ζε πνηνηηθφ επίπεδν γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο εκπηζηνζχλεο ηνπ 

θαηαλαισηή, ζεζκηθφ πιαίζην γηα ηνλ έιεγρν ησλ ηηκψλ θαη ηελ πάηαμε ηεο θεξδνζθνπίαο, 

γηα θαιχηεξεο ακνηβέο ζηνλ παξαγσγφ θαη ρακειφηεξεο ηηκέο ζηνλ θαηαλαισηή. 

 Θεζκηθφ πιαίζην γηα ηελ αλαθνπή ηνπ θαηαθεξκαηηζκνχ ηεο αγξνηηθήο γεο. 

 ΐαξχηεηα ζε πξντφληα - «δηακάληηα»  ηεο Βιιεληθήο γεο. πσο: 

Λάδη,  απαξάδεθην πνπ ην 80% δηαθηλείηαη ρχκα εθηφο Βιιάδαο γηα λα επαλεηζαρζεί ζαλ Εηαιηθφ ή 

ηζπαληθφ  απφ ηηο πνιπεζληθέο. 

Κεπεπηηθά, επαλίδξπζε ηεο εμσηεξηθήο αγνξάο παξάιιεια κε ζνβαξνχο πνηνηηθνχο ειέγρνπο. 

Βζπεξηδνεηδή, πνηνηηθή αλαβάζκηζε, εμπγίαλζε ηεο  αγνξάο 

              Σνπηθά πξντφληα (ΠΓΒ) πξντφληα γεσγξαθηθήο έλδεημεο απνηεινχλ ην κέιινλ ζε 

πεξηνξηζκέλεο γεσγξαθηθέο πεξηνρέο φπσο ηα λεζηά. Θα πξέπεη λα δνζεί βαξχηεηα ζε επίπεδα 

ηερλνγλσζίαο θαη νξγάλσζεο. 

              Δ Ώηγνηξνθία πνπ παξακέλεη ειιεηκκαηηθή  ζηελ Β.Β. θαη πνπ   ηα πξντφληα ηνπ ηνκέα 

απηνχ έρνπλ ηεξάζηηεο  πξννπηηθέο. Ήδε, άξρηζε ε εκθηάισζε ηνπ γάιαθηνο θαη ζηελ Βιιάδα.  

Μεγάιεο αιπζίδεο νχπεξ Μάξθεη ην δηαζέηνπλ ζε πξνεγγεγξακκέλνπο ζε ιίζηα πειάηεο !! 

(κηθξή παξάγσγή - κεγάιε δήηεζε) Σα αθξηβφηεξα ηπξηά ηεο Βπξψπεο  παξαζθεπάδνληαη απφ 

αίγην γάια. 
 

Σνπηθά Πξντφληα 

άκνο    Ώκπέιη – Κξαζί , Βιηά – ιάδη, Κεπεπηηθά, Ώλζνθνκία, Ώηγνηξνθία,   

               Μειηζζνθνκία  

Ηθαξία   Ώκπέιη-θξαζί, Ώηγνηξνθία, Μειηζζνθνκία 

Φνχξλνη  Ώηγνηξνθία, Βιηά – ιάδη, Μειηζζνθνκία, Ώιηεία 

 

άκνο     
 

Ακπέιη – Κξαζί 

          Καιιηεξγνχληαη  15500 ηξέκκαηα  απφ  3500 εθκεηαιιεχζεηο 

          Δ Έλσζε Οηλνπνηεηηθψλ πλ/κψλ άκνπ ιφγσ ηεο αλαγθαζηηθφηεηαο, ζπγθεληξψλεη θαη 

επεμεξγάδεηαη ηελ πξψηε χιε θαη εκπνξεχεηαη ην ηειηθφ πξντφλ. 

 

ηα ζεηηθά ηνπ ακηψηηθνπ θξαζηνχ είλαη: 

 ε πνηφηεηα θαη ε παγθφζκηα θήκε ηνπ. Υαξαθηεξηζηηθφ απηνχ είλαη  φηη ε Γαιιηθή αγνξά 

αλέθαζελ  απνξξνθά  ην  50-60  % ηεο παξαγσγήο  

 ε αλαγθαζηηθφηεηα  ηεο ΒΟ,  κέζα απφ ηελ νπνία δηαζθαιίδεηαη ε πνηφηεηα ηνπ 

πξντφληνο, θαη έλα αμηνπξεπέο εηζφδεκα γηα ηνλ ακπεινπξγφ απφ ηα πςεινηέξα ζηελ 

Βιιάδα 

 ε νξγάλσζε,  ην θχξνο, νη ππνδνκέο θαη ε ηερλνγλσζία  ηεο ΒΟ  
  

ηα αξλεηηθά,  θαη γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή πεξίνδν, είλαη: 



 ε επηβνιή Βηδηθνχ Φφξνπ ζηα γιπθά θξαζηά  πξνθάιεζε ζνβαξφ ζνθ ζηελ αγνξά θαη 

κείσζε ηεο θαηαλάισζεο. Βλδερφκελε αχμεζε ηνπ θφξνπ απηνχ, ζα ζεκαίλεη νξηζηηθφ 

θιείζηκν ηεο Ώκπεινπξγίαο ηεο άκνπ 

 ε θνξνιφγεζε ηεο Ώθίλεηεο Πεξηνπζίαο πξνζέζεζε άιινλ έλαλ παξάγνληα κείσζεο ηεο 

ξεπζηφηεηαο ηεο ΒΟ 

 ε νηθνλνκηθή θξίζε ζε Βπξψπε θαη Ώκεξηθή πξνθάιεζε κείσζε ζηελ θαηαλάισζε 

 ε παγθνζκηνπνίεζε ησλ αγνξψλ πξνθάιεζε λέεο αλαθαηαηάμεηο ζηελ παγθφζκηα αγνξά 

θαη ηελ είζνδν απφ ηξίηεο ρψξεο ( Ώπζηξαιία  Νφηην Ώθξηθή, Υηιή Ώξγεληηλή) θξαζηψλ 

θαιήο πνηφηεηαο θαη ρακειήο ηηκήο. Σν ακηψηηθν θξαζί  παξνπζίαζε ζνβαξέο 

αληηζηάζεηο ζηελ θξίζε απηή ιφγν νλφκαηνο αιιά παξφια απηά, κεηψζεθε ε θαηαλάισζε 

θαη απμήζεθαλ ηα απνζέκαηα  

 ε κεησκέλε ζπλεηαηξηζηηθή ζπλείδεζε ησλ κεηφρσλ ζπλεηαηξηζηψλ 

 ε εθαξκνγή θαιιηεξγεηηθψλ κεζφδσλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αλακπέισζε θαη ηηο λέεο 

θπηεχζεηο ζηε δεθαεηία ηνπ 90, επέηεηλαλ ην πξφβιεκα ηεο αχμεζεο ηεο παξαγφκελεο 

πνζφηεηαο θαη ησλ απνζεκάησλ. 
  

Πξνηεηλφκελα κέηξα 

 Άξζε ηνπ Βηδηθνχ θφξνπ θαηαλάισζεο ησλ γιπθψλ θξαζηψλ 

 Βπαλεμέηαζε ηνπ Φφξνπ Ώθίλεηεο Πεξηνπζίαο ζε βηνκεραληθά θηίζκαηα φπσο είλαη νη 

δεμακελέο θξαζηνχ 

 Καζηέξσζε επηδφηεζεο κεηαθνξάο αγξνηηθψλ πξντφλησλ ή κεηαπνηεκέλσλ απφ ηα λεζηά 

πξνο ηνλ θεληξηθφ θνξκφ ηεο Β.Β. ζηα πιαίζηα ηεο  λεζησηηθφηεηαο. 
  

Διηά – Λάδη 

             Καιιηεξγνχληαη 1.600.000 ειαηφδεληξα (120.000 ζηξέκκαηα) απφ 8500 εθκεηαιιεχζεηο 

(άκν –Εθαξία- Φνχξλνη) 

            Δ ειαηνθαιιηέξγεηα ζηελ άκν δηαθξίλεηαη ζε νξεηλή θαη πεδηλή φπσο επίζεο, ζε ληφπηεο 

πνηθηιίεο (8-10 δέλδξα ζην ζηξέκκα) θαη εμεπγεληζκέλεο πνηθηιίεο ( 15-20 δέλδξα ην ζηξέκκα). Ο 

νξεηλφο ειαηψλαο  απνηειείηαη   απφ  ληφπηα θαη κεγάια δέλδξα ρακειψλ απνδφζεσλ, κεγάινπ 

θφζηνπο εθκεηάιιεπζεο αλά ζηξέκκα θαη κεηξίαο πνηφηεηαο ηειηθνχ πξντφληνο. Σα νξεηλά 

θηήκαηα βξίζθνληαη ζε πνξεία εγθαηάιεηςεο ε νπνία ζα είρε νινθιεξσζεί αλ δελ ππήξραλ νη 

νηθνλνκηθνί κεηαλάζηεο ηεο πξνεγνχκελεο 15εηίαο κε ηα  ρακειά αγξνηηθά κεξνθάκαηα. 

            Οη πεδηλνί ειαηψλεο κε θαιχηεξε πξφζβαζε κε παξαγσγηθφηεξεο πνηθηιίεο, κηθξά δέλδξα, 

πςειφηεξεο απνδφζεηο θαη θαιχηεξν πνηνηηθά πξντφλ  έρνπλ πξννπηηθέο αλάπηπμεο  θαη 

νπζηαζηηθήο ζπκβνιήο ζην αγξνηηθφ νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα. 
 

ηα αξλεηηθά ηεο ειαηνθαιιηέξγεηαο είλαη: 

 ε ρακειή ηηκή πψιεζεο ηνπ πξντφληνο 

 ε γηα κεγάιν δηάζηεκα έιιεηςε ηππνπνίεζεο θαη σο εθ ηνχηνπ, ε απνπζία απφ ηελ 

ειιεληθή  ή επξσπατθή αγνξά  ιαδηνχ ηεο νλνκαζίαο ΏΜΟ  

 ν κεγάινο αξηζκφο ειαηνηξηβείσλ πνπ δελ έρνπλ άδεηα ιεηηνπξγίαο ιφγσ έιιεηςεο κνλάδαο 

δηαρείξηζεο απνβιήησλ 
  

ηα ζεηηθά: 

 εκθάληζε δπν κηθξψλ κνλάδσλ ηππνπνίεζεο ζπκβαηηθνχ θαη βηνινγηθνχ ιαδηνχ, θαζψο 

θαη  πξνεηνηκαζία άιισλ ηξηψλ  ηππνπνηεηηθψλ κνλάδσλ γηα αδεηνδφηεζε. 
  

Πξνηεηλφκελα κέηξα 

 Βλίζρπζε ησλ παξαγσγψλ (θαη φρη κφλν ησλ αγξνηψλ)  πνπ δίλνπλ ην ιάδη ηνπο γηα 

ηππνπνίεζε  

 ηήξημε πξνσζεηηθψλ ελεξγεηψλ  ησλ επηρεηξήζεσλ ηππνπνίεζεο 

 Βπαλεμέηαζε ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο γηα ηα απφβιεηα ειαηνηξηβείσλ 

 πγθεθξηκέλα, γηα κηθξά ειαηνηξηβεία φπσο είλαη ησλ λεζηψλ καο, ζα πξέπεη λα κεησζνχλ 

νη απαηηήζεηο ζε κνιπζκαηηθφ θνξηίν ζηα απφβιεηα (πρ. θαηά 20%) νπφηε ζα κεησζεί 

ζεκαληηθά (πάλσ απφ 50%) θαη ην θφζηνο ηεο κνλάδαο ηνπ  βηνινγηθνχ θαζαξηζκνχ. Σα 



κηθξά λεζησηηθά ειαηνηξηβεία είλαη νηθνγελεηαθέο επηρεηξήζεηο, νη νπνίεο δελ κπνξνχλ λα 

αληέμνπλ ην θφζηνο ηεο επέλδπζεο θαη ζα ππνρξεσζνχλ ζε θιείζηκν κε θαηαζηξεπηηθέο  

ζπλέπεηεο γηα ηελ λεζησηηθή ειαηνθνκία θαη νηθνλνκία. 

 Βθζπγρξνληζκφο ηνπ ζεζκνχ ηεο δαθνθηνλίαο 
  

Κεπεπηηθά 

        Καιιηεξγνχληαη  1700 ζηξ ππαίζξηα    θαη  180 ζηξ ππφ - θάιπςε  

        Οη παξαγφκελεο πνζφηεηεο θαιχπηνπλ κέξνο ησλ ηνπηθψλ αλαγθψλ.  

        Σν ηειεπηαίν δηάζηεκα απμάλεηαη ν αξηζκφο ησλ κηθξψλ παξαγσγψλ πνπ εθδίδνπλ άδεηεο 

εκπνξίαο θαη απηφ νθείιεηαη ζηελ νηθνλνκηθή θξίζε,  φπνπ άλεξγνη επηζηξέθνπλ ζηνλ πξσηνγελή 

ηνκέα.(ην 2010 εθδφζεθαλ 100 άδεηεο θαη εθέηνο 250) 
 

Αλζνθνκία 

        Ώθνξά κφλν δπν επηρεηξήζεηο παξαγσγήο νξρηδέαο θαη ζε ζπλνιηθή έθηαζε 30 ζηξεκκάησλ 

(ζεξκνθήπηα) Δ παξαγσγή δηαηίζεηαη ζηελ ειιεληθή αγνξά θαη ζην εμσηεξηθφ απ’ επζείαο. 
 

Κηελνηξνθία 

           ΐαζηθφο ππιψλαο ηεο θηελ/θηαο είλαη αηγνπξνβαηνηξνθία θαη θπξίσο ε αηγνηξνθία. 

Ο δσηθφο πιεζπζκφο αλέξρεηαη ζε  12000 αηγνπξφβαηα  θαη θαηαλέκεηαη ζε 700 εθκεηαιιεχζεηο. 
 

Θεηηθά 

 Καιφ γελεηηθφ πιηθφ πνπ φκσο απαηηεί βειηίσζε 

 Έκπεηξνη επαγγεικαηίεο θηελνηξφθνη 

 Μέηξηεο ζηαπιηθέο εγθαηαζηάζεηο 

 Μηθξέο έσο ειάρηζηεο αξλεηηθέο επεκβάζεηο ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ ζε αληίζεζε κε ηελ 

θαηάζηαζε ζηελ Εθαξία.. 

 Όπαξμε ηπξνθνκείνπ φπνπ απνξξνθάηαη κηα θαιή ζρεηηθά πνζφηεηα γάιαθηνο 
  

Ώξλεηηθά 

 Ώλχπαξθηε ζπλεηαηξηζηηθή ζπλείδεζε ζηνπο θηελ/θνπο  

 Βμαηξεηηθή ζπληεξεηηθή ζπκπεξηθνξά  αθφκα θαη ζηηο απινχζηεξεο θαηλνηνκίεο 

 Πξνηάζεηο φπσο ίδξπζε ζπλ/θνχ ηπξνθνκείνπ, ζθαγείνπ ζεσξνχληαη «επαλαζηαηηθέο» 

φηαλ ζηε χξν, ηελ Σήλν, Νάμν θαη Πάξν πθίζηαληαη πξηλ ην 1980 

 Κιείζηκν ηνπ ηδησηηθνχ ζθαγείνπ κε ζπλέπεηα λα απεηιείηαη   ν θιάδνο ηεο θηελ/θίαο 
  

Μέηξα 

 Βπίιπζε ηνπ ζέκαηνο ηνπ ζθαγείνπ κε αγνξά θαη εθζπγρξνληζκφ απφ ην Αήκν 

 Ώλαδήηεζε «κνληέισλ» κηθξψλ ηπξνθνκηψλ πνπ φκσο, λα δηαζθαιίδνπλ ηελ πνηφηεηα ηνπ 

πξντφληνο θαη ηελ πγεία ηνπ θαηαλαισηή, γηα ηελ κεηαπνίεζε ηνπ γάιαθηνο απφ ηνπο 

θηελ/θνπο ζηα κηθξά λεζηά ηνπ Ώηγαίνπ. Ώπηφ βέβαηα ζα πξέπεη λα θαηνρπξσζεί 

λνκνζεηηθά, ψζηε αζθαιψο θαη λφκηκα λα δηαζέηνπλ ζηελ αγνξά ηα πξντφληα ηνπο.  Οη  

κεγάιεο βηνκεραλίεο γάιαθηνο δελ ελδηαθέξνληαη λα απνξξνθήζνπλ ηηο παξαγσγέο ησλ 

λεζηψλ δηφηη είλαη κηθξέο θαη ην θφζηνο κεηαθνξάο κεγάιν (λεζησηηθφηεηα). Έηζη, ελψ ηα 

ηνπηθά ηπξνθνκηθά πξντφληα έρνπλ πνιχ θαιή θήκε, ε αδπλακία ηνπο λα θηλεζνχλ λφκηκα 

κέζα ζηελ επίζεκε αγνξά, ηα θαηαδηθάδεη  ζε καξαζκφ θαη εμαθάληζε, θάησ απφ ηελ 

πίεζε ησλ ηππνπνηεκέλσλ πξντφλησλ ησλ κεγάισλ εηαηξεηψλ. 
  

Μειηζζνθνκία 
 

         Δ κειηζζνθνκία είλαη έλαο θιάδνο ηεο αγξνηηθήο  νηθνλνκίαο ηνπ Ννκνχ καο κε κεγάια 

πεξηζψξηα αλάπηπμεο. Δ πινχζηα θαη πνηθίιε ρισξίδα, ην εμαηξεηηθφ   κεζνγεηαθφ θιίκα θαη νη 

έκπεηξνη  κειηζζνθφκνη καο είλαη νη άξηζηνη παξάγνληεο  πνπ επλννχλ ηελ παξαγσγή εμαηξεηηθήο 

πνηφηεηαο κειηζζνθνκηθψλ πξντφλησλ. ηα λεζηά ησλ Φνχξλσλ παξάγεηαη εμαηξεηηθφ ζπκαξίζην 

κέιη θαη ζηελ Εθαξία θαη άκν ζαπκάζην αλζφκειν θαη πεπθφκειν. 

        Δ κειηζζνθνκία ζηνλ  Ννκφ άκνπ παξνπζηάδεη ηελ παξαθάησ εηθφλα:  

 Αξαζηεξηνπνηνχληαη δχν κειηζζνθνκηθνί  ζπλεηαηξηζκνί :  



1. Ο κειηζζνθνκηθφο ζπλεηαηξηζκφο άκνπ, κε έδξα ηνλ Πχξγν έρεη 150  κέιε  πνπ έρνπλ 

ζηελ  θαηνρή ηνπο  10897  κειηζζνζκήλε  

2. Ο  κειηζζνθνκηθφο ζπλεηαηξηζκφο Εθαξίαο « Ο ΕΚΏΡΟ », κε έδξα ηηο Ράρεο  κε  81 κέιε 

θαη  8.895  κειηζζνζκήλε  .  

  Οη κειηζζνθφκνη ηνπ λεζηνχ Φνχξλνη εμππεξεηνχληαη κέζσ ηνπ   

      κειηζζνθνκηθνχ ζπλεηαηξηζκνχ Εθαξίαο . 

         Ώπφ ηα ζηνηρεία πνπ αλαθέξακε γίλεηαη αληηιεπηφ  φηη ε ακηαθή κειηζζνθνκία   απνηειεί 

έλαλ ζεκαληηθφ θιάδν ηεο πξσηνγελνχο παξαγσγήο ηνπ Ννκνχ καο. Ώπαηηείηαη φκσο,  ζηήξημε 

θαη αλάπηπμε  κε ζπγθεθξηκέλνπο ζηφρνπο,  φπσο: 

1. Σελ βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ παξαγσγήο θαη επεμεξγαζίαο  

2. Σνλ πξνζδηνξηζκφ-θαζνξηζκφ ησλ ρεκηθψλ θαη άιισλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ ακηψηηθνπ 

κειηνχ ψζηε λα θαηαρσξεζεί ζην Κνηλνηηθφ Μεηξψν ΠΟΠ – ΠΓΒ θαη λα εμαζθαιίζεη κία 

εμέρνπζα ζέζε ζηελ αγνξά  

3. Παξνρή ηερληθήο  βνήζεηαο ζηνπο κειηζζνθφκνπο  κε ζεκηλάξηα θαη εθπαηδεχζεηο . 

4. χληαμε εηδηθήο ρσξνηαμηθήο κειέηεο γηα λα απνηππσζνχλ νη πεξηνρέο κε πξνυπνζέζεηο 

αλάπηπμεο ηεο κειηζζνθνκίαο . 

5. Σελ ίδξπζε κνλάδσλ ηππνπνίεζεο θαη ζπζθεπαζίαο κειηνχ απφ ηνπο κειηζζνθνκηθνχο 

ζπλεηαηξηζκνχο ηνπ Ννκνχ καο . 

6. Σελ αλάπηπμε ηεο βηνινγηθήο κειηζζνθνκίαο ( αληηκεηψπηζε ησλ αζζελεηψλ κε 

βηνινγηθνχο ηξφπνπο, πξνκήζεηα εθνδίσλ βηνινγηθήο πξνέιεπζεο, θιπ. ). 

7. Σελ  παξαγσγή αμηνπνίεζε θαη ηππνπνίεζε  ινηπψλ κειηζζνθνκηθψλ πξντφλησλ φπσο 

γχξε, βαζηιηθφο πνιηφο . θεξί  θιπ. 

8. Σελ δηαρείξηζε πεξηνρψλ κε θαηεζηξακκέλε ρισξίδα απφ ππξθαγηέο ψζηε λα μαλαγίλνπλ 

πινχζηεο ζε κειηζζνθνκηθά θπηά  

9. Σνλ έιεγρν κε επηβνιή  πςειψλ πξνζηίκσλ ζε παξαγσγνχο πνπ ςεθάδνπλ κε ηζρπξά 

κειηζζνηνμηθά θάξκαθα ηηο θαιιηέξγεηεο, ζε αθαηάιιειν ρξφλν θαη αθαηάιιεια κέζα . 

10. Γεληθψο, ηελ αχμεζε ηεο παξαγσγήο, κείσζε ηνπ θφζηνπο παξαγσγήο θαη βειηίσζε ηεο 

πνηφηεηαο κειηνχ. 
11.  

Δηδηθά γηα ηελ Ιθαξία θαη ηνπο Φνχξλνπο ε  κειηζζνθνκία 

Θεσξείηαη ε πιένλ επηηπρήο δξαζηεξηφηεηα ζηα δπν απηά λεζηά 
 

Θεηηθά 

 πξντφλ εμαηξεηηθήο πνηφηεηαο ηδηαίηεξα ησλ Φνχξλσλ 

 πνιχ θαιή ζέζε ζηελ αγνξά 

 αμηφινγε ζπλ/θε ζπλείδεζε ζηελ Εθαξία 

 ιεηηνπξγία ηνπ Μειηζζνθνκηθνχ Κέληξνπ (κνλάδα επεμεξγαζίαο θαη ηππνπνίεζεο κειηνχ) 

ηνπ πλ/ζκνχ Εθαξίαο 
  

Ώξλεηηθά 

        Μεγάιεο πνζφηεηεο δηαθηλνχληαη ζε  κεγάιεο ζπζθεπαζίεο ζρεδφλ αλψλπκα, κε απνηέιεζκα  

λα θηλδπλεχεη ην πξντφλ απφ λνζείεο θαη λα κελ έρεη ηελ πξέπνπζα αλαγλσξηζηκφηεηα πνπ ηνπ 

αμίδεη. 

 

Ηθαξία  & Φνχξλνη 
 

     ΐαζηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ πξσηνγελή ηνκέα ζηα δπν απηά λεζηά είλαη:   

1. Δ Βιαηνθνκία 

2. Δ Μειηζζνθνκία    

3. Δ Ώηγνηξνθία 

4. Δ Ώκπεινπξγία 
5.  

       Γηα ηελ ειαηνθνκία ηζρχνπλ φ,ηη γηα  ηε άκν, κε ηε δηαθνξά φηη ζηα δπν απηά λεζηά ε δξάζε 

απηή ιεηηνπξγεί  ζε πνιχ κεγάιν πνζνζηφ, ζπκπιεξσκαηηθά άιισλ δξαζηεξηνηήησλ. 

         Σν πξφβιεκα ηεο πεξηβαιινληηθήο επηβάξπλζεο γηα ηελ Εθαξία, απφ ηα ειαηνηξηβεία, είλαη 

αθφκα εληνλφηεξν απφ φηη ζηε άκν, δηφηη εθηφο απφ ηα πγξά απφβιεηα, ελαπνζέηνπλ ζην 



πεξηβάιινλ θαη ηα ζηεξεά απφβιεηα, δηφηη δελ ππάξρεη ππξελνειαηνπξγείν θαη απνθεχγνπλ λα ηα 

κεηαθέξνπλ ζηελ άκν. 

 

Ακπεινπξγία Οηλνπνηία  

         Σα ηειεπηαία 15 ρξφληα εκθαλίζηεθε κε ηδηαίηεξν δπλακηζκφ ε ακπεινπξγία νηλνπνηήζεσλ 

πνηθηιηψλ ζηελ Εθαξία θαη ηαπηφρξνλα ζρεδφλ ε  ιεηηνπξγία ηξηψλ νηλνπνηείσλ. Σα παξαγφκελα 

θξαζηά ( μεξά εξπζξά θαη ιεπθά) ζπλερψο βειηηψλνληαη σο πξνο ηελ πνηφηεηα. θαη κε ηνλ 

«παηξησηηζκφ» ησλ  Εθάξησλ ηεο δηαζπνξάο βειηηψλνπλ θαη ηε ζέζε ηνπο ζηελ αγνξά. 

         Παξάιιεια, πθίζηαηαη θαη ε ρσξηθή νηλνπνίεζε, ε νπνία ζπκβάιιεη ζηελ αχμεζε ηνπ 

νηθνγελεηαθνχ εηζνδήκαηνο. Βδψ, πξέπεη λα ηνληζηεί, ππάξρεη έλα πξφβιεκα αζέκηηνπ 

αληαγσληζκνχ θαη  παξανηθνλνκίαο . 

 

Μέηξα  

         ηήξημε ηεο δξαζηεξηφηεηαο κε κέηξα πνπ ζηνρεχνπλ  ζηελ  πξνβνιή, θαη ηελ ειεγρφκελε 

αχμεζε ησλ εθηάζεσλ κέζα απφ πξνγξάκκαηα αλακπέισζεο. 

 

Κηελνηξνθία – Αηγνηξνθία 

        Δ θηελνηξνθία ηεο Εθαξίαο είλαη ν κεγάινο αζζελήο ηνπ πξσηνγελή ηνκέα ηεο πεξηθεξεηαθήο 

ελφηεηαο. 

        Μεγάινο αξηζκφο δψσλ  (25-30000 αίγεο) πνπ κε ηελ αδέζπνηε κνξθή εθηξνθήο έρνπλ 

θαηαζηξέςεη ην πεξηβάιινλ, κε ζνβαξέο νηθνλνκηθέο θαη θνηλσληθέο πξνεθηάζεηο. 

         Παξά ηηο ζπλερείο πξνζπάζεηεο ηεο ππεξεζίαο καο ηα ηειεπηαία 20 ρξφληα,  φπσο: 

o πλέδξηα 

o Δκεξίδεο 

o Βθπαηδεχζεηο 

o Έιεγρνη 

o Μειέηεο  βνζθντθαλφηεηαο, θαη εξεκνπνίεζεο ηεο Εθαξίαο  

δελ έρεη αιιάμεη ηίπνηα, δηφηη φιεο νη πξνζπάζεηεο αθπξψλνληαη  κε ηελ παξέκβαζε ηεο 

ηνπηθήο θαη θεληξηθήο πνιηηηθήο εγεζίαο. 
 

Μέηξα 

 Ίδξπζε ζθαγείνπ 

 Βλίζρπζε ίδξπζεο κηθξψλ ηπξνθνκείσλ 

 Βπαλεθθίλεζε πξνγξάκκαηνο απφζπξζεο δψσλ, θάηη αλάινγν κε ην πξφγξακκα 

εθηαηηθνπνίεζεο, αιιά πξνζαξκνζκέλν ζηελ πξαγκαηηθφηεηα γηα ηελ άκεζε επίιπζε ηνπ 

πξνβιήκαηνο πνπ δελ είλαη κφλν πξφβιεκα ηεο Εθαξίαο αιιά πνιιψλ λεζηψλ ηνπ Ώηγαίνπ. 

 Σέινο, αζηπλφκεπζε «βνζθφηνπσλ», επηβνιή πξνζηίκσλ θαη απζηεξή εθαξκνγή κέηξσλ 

πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηνπο θαλνληζκνχο ρνξήγεζεο επηδνηήζεσλ. 

 

          Ώπηφ πνπ πξέπεη λα επηζεκάλνπκε είλαη φηη, ζα πξέπεη πάξα πνιχ ζνβαξά,  ε Πνιηηεία κε 

θχξην κνριφ ην Τπνπξγείν Ώγξνηηθήο Ώλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ ζε ζπλεξγαζία κε ηηο αξκφδηεο 

ππεξεζίεο ησλ Πεξηθεξεηψλ, λα επεμεξγαζηνχλ ζρέδην θαζνδήγεζεο ηεο αζξφαο επηζηξνθήο ζηα 

λεζηά καο (φπσο θαη ζηηο ππφινηπεο αγξνηηθέο πεξηνρέο ηεο Βιιάδαο) πνιηηψλ, θάησ απφ ηελ 

πίεζε ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο θαη αλεξγίαο πνπ ζα πιήμεη ηα κεγάια αζηηθά θέληξα. Οη άλζξσπνη 

απηνί, ζα αλαδεηήζνπλ ηελ εμαζθάιηζε ηεο επηβίσζήο ηνπο κέζα απφ ηελ  αμηνπνίεζε αγξνηηθψλ 

πεξηνπζηψλ πνπ έρνπλ νη νηθνγέλεηεο ηνπο  

          Οη εξγαδφκελνη, πεξά απφ ην πνιηηηζκηθφ ζνθ πνπ ζα ππνζηνχλ, ζα έρνπλ λα 

αληηκεησπίζνπλ ηελ απεηξία ηνπο, ηηο ζε κεγάιν πνζνζηφ εγθαηαιεηκκέλεο θαιιηέξγεηεο, 

ελδερνκέλσο θαη θαηαπαηεκέλεο θαη ζα ρξεηαζηνχλ πνηθίιεο κνξθέο βνήζεηαο φπσο ηερληθή,  

λνκηθή αθφκα θαη ςπρνινγηθή. Παξάιιεια, ε «άλαξρε εηζβνιή» ζηνλ πεξηνξηζκέλν αγξνηηθφ 

ηνκέα ησλ λεζηψλ καο εηδηθά, ζα πξνθαιέζεη αλαζηάησζε ζηηο ηνπηθέο αγνξέο,  κε απξφβιεπηεο 

ζπλέπεηεο ζηνλ θνηλσληθφ ηζηφ. 
 
επηζηξνθή 



 

Γηεκεξίδα: “Δλαιιαθηηθέο κνξθέο ελέξγεηαο ζηελ Ηθαξία θαη πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο”  

 

Παξά ηελ ελαζρφιεζε κνπ κε ηηο 110 αλεκνγελλήηξηεο πνπ ελέθξηλε ε ΡΏΒ ε ΒΕΜ δελ κνπ 

δήηεζε εηζήγεζε απφ ηνπο δηνξγαλσηέο. Δ αιήζεηα είλαη φηη δελ ήμεξα αλ ζα κπνξψ λα είκαη ζηελ 

Εθαξία ζηηο 1 θαη 2 Οθηψβξε, σζηφζν, ζα κπνξνχζα λα ζηείισ εηζήγεζε. Πιεξνθνξίεο 

αλαθέξνπλ φηη ζα παξίζηαληαη εθπξφζσπνη ησλ ζπκθεξφλησλ Μπηειηλαίνπ, θαη ίζσο λα 

εηζεγεζνχλ ην ζέκα ζηε δηεκεξίδα. Ίζσο νη δηνξγαλσηέο λα ήζειαλ λα πξνθχςνπλ ζπκπεξάζκαηα 

κηαο ζπγθεθξηκέλεο θαηεχζπλζεο. Ίζσο πάιη φρη. Θα θξηζεί.   

Βχρνκαη θαιή επηηπρία ζηηο εξγαζίεο θαη θαιά ζπκπεξάζκαηα πνπ λα είλαη επ’ σθειεία ηεο 

Εθαξίαο. ΔΓ 

  

H ΒΣΏΕΡΒΕΏ ΕΚΏΡΕΏΚΧΝ ΜΒΛΒΣΧΝ (ΒΕΜ) θαη ν Αήκνο Εθαξίαο έρνπλ ηελ ηηκή λα ζαο 

πξνζθαιέζνπλ ζηηο εξγαζίεο ηεο Αηεκεξίδαο κε ζέκα:  

―Βλαιιαθηηθέο κνξθέο ελέξγεηαο ζηελ Εθαξία θαη πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο‖  

πνπ ζα ιάβεη ρψξα 1 έσο 2 Οθησβξίνπ 2011 ζηνλ Ώξκεληζηή Εθαξίαο  

(Ξελνδνρείν Βξσθίιε)  

1ε Δκέξα (1-10-2011)  

09:00–09:30 Πξνζέιεπζε πκκεηερφλησλ  

09:30–10:30 Έλαξμε θαη Υαηξεηηζκνί  

Πξνεδξείν: Υ. Ξελάθεο, Πξφεδξνο ΒΕΜ Π. Μπνχξθαο, Πξφεδξνο Οξγ. Βπηηξνπήο, Καζεγεηήο 

ΒΜΠ Α. Ρφδνο, Γξακκαηέαο ΒΕΜ. Βπ. Καζεγεηήο ΒΜΠ Γ. Μαιαρίαο, Μέινο Οξγ. Βπηηξνπήο, 

Καζ. ρ. Ναπη. Ανθίκσλ  

Υαηξεηηζκνί:   

Υαηξεηηζκφο Ώ. Ώγγειφπνπινπ Βθπξνζψπνπ Τθππνπξγνχ Βλέξγεηαο  

Υαηξεηηζκφο Αεκάξρνπ Εθαξίαο  

Υαηξεηηζκφο απφ ηνλ θν Υξηζηφδνπιν Ξελάθε, Πξφεδξν ΒΕΜ,  

Λνηπνί ραηξεηηζκνί  

10:30–11:00 Αηάιεηκκα (θαθέο)  

Πξνεδξείν: Π. Μπνχξθαο, Καζ. ΒΜΠ – Μ. Φπηίθαο, Καζ. ΏΠΘ – Παπαβαζηιείνπ Κσλ. Καζ. 

ΒΚΠΏ, Γελ. Α/ληεο ΕΓΜΒ  

11:00-11:20  

Θ. Κνξαθηαλίηεο, Πξνζθεθιεκέλνο νκηιεηήο, Professor and chairman of Energy Engineering  

in QUEEN MARY University of London: «Ώλεκνγελλήηξηεο: κηα δπλακηθή παγθφζκηα ελεξγεηαθή  

παξνρή θαη νη ηερλνινγίεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηε δηαλνκή ηεο»  

11:20-11:40 Β. Αηαιπλάο, Καζ. ΒΜΠ: «Πξννπηηθέο ησλ εγθαηαζηάζεσλ δηαζπαξκέλεο 

παξαγσγήο ζηα ζπζηήκαηα Διεθηξηθήο ελέξγεηαο –Βπηπηψζεηο ζηελ αζθάιεηα ιεηηνπξγίαο»  

11:40-12:00 Ε. Σζηπνπξίδεο, Αηεπζχλσλ χκβνπινο ηεο ΑΒΔ Ώλαλεψζηκεο: «Τβξηδηθφ Έξγν 

Εθαξίαο (πξφνδνο ησλ εξγαζηψλ θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ)»  

12:00-12:20 Ώ. Γαγιία, M.Sc., Μερ. Μερ. ΒΜΠ: «Ώπφδνζε Φ/ΐ πζηεκάησλ. Βθαξκνγέο ζηα 

θηήξηα»  

12:20-12:40 Κ. ΐξέιιεο, Αηπι.Δι/γνο Μερ.Σερληθφο Α/ληήο ηεο ΒΣΏΕΡΒΕΏ ΜΏΛΣΒΓΟ: 

«Ώμηνπνίεζε ηεο Διηαθήο ελέξγεηαο κε ζχγρξνλεο Σερλνινγίαο Διηαθά πζηήκαηα»  

12:40-13:00 Αηνλχζηνο Παπαρξήζηνπ, Αξ. Δι/γνοΜεραληθφο ΡΏΒ: «Τθηζηάκελε θαηάζηαζε θαη  

πξννπηηθέο αλάπηπμεο Έξγσλ ΏΠΒ γηα κε δηαζπλδεδεκέλα λεζηά»  

13:00-15:00 Γεχκα  

Πξνεδξείν: Θ. Κνξαθηαλίηεο Prof. in QUEEN MARY University of London -Ε. Σζηπνπξίδεο, 

Α/λσλ χκβνπινο ΑΒΔ Ώλαλεψζηκεο -Γ. Μαιαρίαο, Καζ. ρ. Ναπη. Ανθίκσλ  

15:00-15:20 Κ. Ώζαλαζζνχιεο-Μ. Ξελάθεο Γεσιφγνη ΕΓΜΒ: «Σν εξεπλεηηθφ πξφγξακκα θαη νη 

δξαζηεξηφηεηεο ζην πιαίζην ηεο γεσζεξκηθήο έξεπλαο θαη ησλ ηακαηηθψλ πφξσλ ζηελ Εθαξία»  

15:20-15:40 Ν. Aλδξίηζνο, Καζ. Παλ/κίνπ Θεζζαιίαο – Μ. Φπηίθαο, Καζ. Παλ/κίν π Θεζ/λίθεο: 

«Xξήζε ηεο γεσζεξκίαο γηα παξαγσγή ειεθηξηζκνχ θαη ζπκπαξαγσγή ζεξκφηεηαο»  

15:40-16:00 Γ. Μαιαρίαο, Αξ. Μερ. Μεραληθφο, Καζ. ρ. Ναπη. Ανθίκσλ: «Δ απηφλνκε 

ελεξγεηαθή θαηνηθία-Βθαξκνγή ζηελ Εθαξία»  



16:00-16:20 Α. Ώξαβαληηλφο, Ώλ. Καζ. ΏΠΘ: «χγρξνλεο κέζνδνη πγξνκφλσζεο δσκάησλ 

θηηξίσλ» 

16:20-16:40 Υ. Μέξκεγθαο, Αηπι. Μερ/γνο – Δι/γνο Μερ., Γεληθφο Αηεπζπληήο ηεο Βηαηξείαο 

MITSUBISHI HELLAS: «χγρξνλεο εγθαηαζηάζεηο θιηκαηηζκνχ ζηηο θαηνηθίεο»  

16:40-17:00 Κσλ/λνο Θενθχιαθηνο, Μερ. Μεραληθφο: «Ώπηφλνκα Βλεξγεηαθά Νεζηά- 

Βπξσπατθή εκπεηξία»  

17:00-17:20 Ώιέμαλδξνο Ώγγειφπνπινο, Αηπι. Πνι. Μεραληθφο, Αηεπζπληήο ηεο Βηαηξείαο ΚΏΒΛ 

Ώ.Β.: «πζηήκαηα ζεξκνπξφζνςεο» 

2ε Δκέξα (2-10-2010)  

Πξνεδξείν: Β. Αηαιπλάο, Καζ. ΒΜΠ – Ξ. Καθάηζηνο, Καζ. ΒΜΠ -Α. Ρφδνο, Βπ. Καζ. ΒΜΠ  

09:00-09:20 Π. Μπνχξθαο, Καζ. ΒΜΠ: «Παξαγσγή Ενλίδνπζαο αθηηλνβνιίαο απφ κνλσηηθά πιηθά 

ππφ ηελ επίδξαζε ηεο ηάζεσο ηνπ δηθηχνπ ή κέζσ ειηαθήο ελέξγεηαο»  

09:20-09:40 Π. Μπνχξθαο, Καζ. ΒΜΠ: «Πξνζηαζία ησλ θαηαλαισηψλ Διεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ 

ηελ απνθνπή αγσγνχ δηθηχνπ»  

09:40-10:00 Π. Μπνχξθαο, Καζ. ΒΜΠ: «Σν καγλεηηθφ πεδίν ησλ ειεθηξηθψλ δηθηχσλ σο 

πεξηβαιινληηθφο παξάγνληαο»  

10:00-10:20 Β. Μνπξειάηνπ, Πνι. Μερ., Αηεπζχληξηα εηαηξείαο ENVITEAM LTD: «Μεζφγεηνο 

Θάιαζζα. Αηαδξνκέο γηα ηε δηαρείξηζε ησλ δεκνηηθψλ απνξξηκκάησλ»  

10:20-10:40 Γ. Μέηζηθαο, Πνι. Μερ., Πξντζηάκελνο ηεο ΒΣΏΕΡΒΕΏ«ΤΑΡΟΔΛΒΚΣΡΕΚΔ» 

(Πεξηβαιινληηθέο Βθαξκνγέο): «Βγθαηαζηάζεηο COMPACT βηνινγηθνχ θαζαξηζκνχ κηθξήο 

θιίκαθαο»  

10:40-11:00 Αηάιεηκκα (θαθέο)  

Πξνεδξείν: Ν. Aλδξίηζνο, Καζ. Παλ/κίνπ Θεζζαιίαο -Α. Ώξαβαληηλφο, Ώλ. Καζ. ΏΠΘ – Ώ. 

Καξίκαιεο, Ώληηδήκαξρνο Εθαξίαο  

11:00-11:20 Ξ. Καθάηζηνο, Καζ. ΒΜΠ: «χγρξνλε Σερλνινγία Βπεμεξγαζίαο απνξξηκκάησλ κε 

παξαγσγή Διεθηξηθήο Βλέξγεηαο θαη ιηπάζκαηνο»  

11:20-11:40 Κ. Μαξαβέιηαο, Ώλ. Καζ. ΒΚΠ: «Δζηθνδενληνινγηθά δεηήκαηα ζηελ ξχπαλζε ηνπ 

πεξηβάιινληνο απφ ηελ παξαγσγή ελέξγεηαο»  

11:40-12:00 Λ. Πνχινο, Βπ. Καζ. ΒΚΠ: «Οη ελαιιαθηηθέο κνξθέο ελέξγεηαο θαη νη επηπηψζεηο 

ηνπο ζηελ πγεία ηνπ αλζξψπνπ»  

12:00-12:20 Ώ. Ώξβαλίηεο, Αξ. Γεσιφγνο ΕΓΜΒ – Δ. πέεο, Γεσιφγνο, Παλ/κην Brighton, U.K.: 

«Απλαηφηεηεο αλάιεςεο επελδπηηθψλ πξσηνβνπιηψλ γηα ηελ αμηνπνίεζε ηεο γεσζεξκίαο ζηελ 

Εθαξία»  

12:20-12:40 Κ. Γαγιίαο, Οηθνλνκνιφγνο – Μειεηεηήο, Γεληθφο Αηεπζπληήο ηεο Βηαηξείαο ΐ.I.C. 

Ώηηηθήο: «Βπελδπηηθέο επθαηξίεο γηα ηελ Εθαξία- Πξνυπνζέζεηο –Απλαηφηεηεο ρξεκαηνδφηεζεο»  

Δ Αηεκεξίδα ζα θιείζεη κε ζηξνγγπιή ηξάπεδα γηα ηα επίθαηξα ελεξγεηαθά ζέκαηα ηεο Εθαξίαο. 
 

επηζηξνθή 

 

Έιιεηςε κέηξσλ αζθάιεηαο ζηα έξγα πνπ εθηεινχληαη ζε ιηκάλη θαη επαξρηαθφ δξφκν ζηνλ 

Δχδειν, θίλδπλνο γηα ηε δσή θαη ηε ζσκαηηθή αθεξαηφηεηα πνιηηψλ θαη επηζθεπηψλ. 
 

Βίλαη γλσζηή ε αζπδνζία πνπ επηθξαηεί ζηελ Εθαξία, φρη κφλν ζηα δεκφζηα έξγα αιιά θαη ζηνλ 

ηνπξηζκφ (καχξε εξγαζία), ζηα ηδησηηθά έξγα, ζηελ ππεξβφζθεζε θαη αιινχ. Λάβακε κηα 

θαηαγγειία πνπ επραξίζησο δεκνζηεχνπκε. Βίλαη ζεκαληηθφ λα αγσληδφκαζηε φινη καο ψζηε λα 

μεθχγεη ε Εθαξία απφ ην θαζεζηψο κπαλαλίαο πνπ έρεη πεξηέιζεη.  ΔΓ 

 

Καηαγγειία 

Ώπφ Καβνπξηάξε Μηράιε 

Ώξέζνπζα, 83302 Βχδεινο Εθαξίαο 

Σει. 22750 61140, 6979024066 - ΏΑΣ Μ060166 

Πξνο 

Δηζαγγειία άκνπ 

Α.Σ. Αγίνπ Κεξχθνπ 

Τπφςηλ: 



Παξαηάμεηο πεξηθεξηαθνχ ζπκβνπιίνπ Β. Αηγαίνπ 

Πεξηθεξηαθνχ ζπκβνχιηνπ Β. Αηγαίνπ 

Πεξηθεξηάξρε 
 

Με ηελ παξνχζα ζέισ λα ζαο ελεκεξψζσ θαη λα δεηήζσ ηελ παξέκβαζε ηεο Ώξρήο γηα ηελ 

θαηάζηαζε ησλ έξγσλ ζην ιηκάλη ηνπ Βπδήινπ θαη ηνλ επαξρηαθφ δξφκν αθξηβψο πάλσ απφ ην 

ίδην ιηκάλη, ηα νπνία εθηεινχληαη απφ άγλσζην κέρξη ζηηγκήο ζ' εκέλα εξγνιάβν / εξγνιάβνπο. 

πγθεθξηκέλα, φπσο ζα δείηε ζην θσηνγξαθηθφ πιηθφ θαη ηα βίληεν πνπ ζπλνδεχνπλ ηελ παξνχζα: 

1) Έλα κεγάιν δεκφζην έξγν εθηειείηαη ζην ιηκάλη ηνπ Βπδήινπ, θάησ απφ ηε λέα γέθπξα, ρσξίο 

ηελ χπαξμε νξνζεηεκέλνπ θαη πεξηθξαγκέλνπ εξγνηαμηαθνχ ρψξνπ. Τιηθά θαη βαξηά νρήκαηα 

βξίζθνληαη δηάζπαξηα ζε ρψξν πνπ ρξεζηκνπνηείηαη παξάιιεια σο ρψξνο ζηάζκεπζεο 

απηνθηλήησλ γηα ληφπηνπο θαη επηζθέπηεο ηνπ λεζηνχ. ΐαξηά νρήκαηα εθηεινχλ εξγαζίεο ελψ 

αλάκεζα ηνπο πεξλνχλ ΕΥ απηνθίλεηα θαη πεδή ελήιηθεο θαη παηδηά, επηζθέπηεο ή θάηνηθνη, νη 

νπνίνη έρνπλ ζηαζκεχζεη εθεί ηα απηνθίλεηά ηνπο, Ο θίλδπλνο ζνβαξνχ αηπρήκαηνο είλαη 

εκθαλέζηαηνο. 

2) Έλα δεχηεξν κεγάιν δεκφζην έξγν εθηειείηαη ζηνλ επαξρηαθφ δξφκν ηνπ λεζηνχ, αθξηβψο πάλσ 

απφ ην ιηκάλη. Καη εθεί βαξηά νρήκαηα κεηαθέξνπλ νγθφιηζνπο θαη κπάδα θαηά κήθνο θαη θαηά 

πιάηνο ηνπ νδνζηξψκαηνο ρσξίο θακία ζήκαλζε θαη θακία κέξηκλα γηα ηελ αζθάιεηα νδεγψλ θαη 

πεδψλ πνπ ηπραίλεη λα πεξλνχλ απφ εθεί. Βπηπιένλ ησλ ηεξάζηησλ νρεκάησλ πνπ θηλνχληαη επί 

ηνπ νδνζηξψκαηνο, αιιά νρήκαηα θαη κεραλήκαηα πξνρσξνχλ ζε εθζθαθέο ηνπ βνπλνχ, 

αθξηβψο πάλσ απφ ηνλ δξφκν θαη ζε χςνο αξθεηψλ κέηξσλ απφ απηφλ. 

Ο ππνγξάθσλ ηελ θαηαγγειία ηνχηε είρα ρζεο κηα εκπεηξία ηεο παληεινχο έιιεηςεο κέηξσλ 

αζθάιεηαο ζηα έξγα. Καηεβαίλνληαο κε ην απηνθίλεηφ κνπ ηελ λέα γέθπξα ηνπ ιηκαληνχ ηνπ 

Βπδήινπ πεξίπνπ ζηηο 11:00 ην πξσί ηεο Σξίηεο 11εο Ενπιίνπ 2011, θαη ζηξίβνληαο αξηζηεξά, 

ζηελ πνξεία γηα ηελ ηξάπεδα Άιθα, ζπλαληήζεθα κεησπηθά κε βαξχ φρεκα (γθξέηληεξ) ην νπνίν 

κάιινλ εθηεινχζε εξγαζία νδφζηξσζεο θαη ην νπνίν απέθπγα ιφγσ ηεο ρακειήο ηαρχηεηαο ηνπ 

νρήκαηφο κνπ. 

Πξνζπαζψληαο λα θαηαιάβσ πνπ βξίζθνκαη θαη λα γπξίζσ ην φρεκά κνπ γηα λα θχγσ δέρηεθα 

ηελ θξαζηηθή επίζεζε εξγαδνκέλσλ ζην έξγν. Βγθαηέιεηςα ην φρεκα κνπ ζε θαηάζηαζε ζνθ γηαηί 

δελ κπνξνχζα πηα λα νδεγήζσ. ηε ζπλέρεηα, εθηφο ηνπ ζξάζνπο ησλ ζπλεξγείσλ ηνπ εξγνιάβνπ, 

αληηκεηψπηζα ηελ αδηαθνξία ησλ ηνπηθψλ αξρψλ. Παξφηη ππέβαια γξαπηή θαηαγγειία ζηελ 

ηνπηθή ιηκεληθή αξρή θαη ηνλ Αήκν, ελεκεξψλνληαο επίζεο πξνζσπηθά ηνλ αληηδήκαξρν Λεξηάδε, 

θάλεηο δελ θηλήζεθε γηα λα πξνζηαηεχζεη ην δεκφζην ζπκθέξνλ θαη ηελ αζθάιεηα ησλ πνιηηψλ. 

Ώπελαληίαο γπξίδνληαο λα πάξσ ην φρεκά κνπ κεηά πεξίπνπ κηα ψξα βξήθα κηα θιήζε απφ ηνλ 

αζηπθχιαθα Βπαγγέινπ κε πνζφ πξνζηίκνπ 40 Βπξψ ιφγσ ηνπ φηη ―έρεη ζηαζκεχζεη θαη εκπνδίδεη 

ζηε δηέιεπζε ηνπ ππφινηπνπ νδνζηξψκαηνο‖. Ο ρψξνο πνπ εγθαηέιεηςα ην φρεκα κνπ, 

επξηζθφκελνο ζε θαηάζηαζε ζνθ, ζχκθσλα κε ηηο καξηπξίεο ησλ ππαιιήισλ ηνπ εξγνιάβνπ πνπ 

αθνχγνληαη ζε έλα απφ ηα βίληεν πνπ επηζπλάπησ (ιέλε φηη ηνπο εκπνδίδσ θαη θαίλεηαη φηη 

αθξηβψο εθεί εξγάδνληαη) βξίζθνληαλ κέζα ζην εξγνηάμην. Μεηά απφ ηηο δηακαξηπξίεο κνπ γηαηί 

δελ ππάξρεη ζήκαλζε γηα ην εξγνηάμην ηνπνζέηεζαλ ηξία κεηαθεξφκελα πιαζηηθά θνινλάθηα 

αθξηβψο πίζσ απφ ην απηνθίλεηφ κνπ. 

Με ηελ παξνχζα δεηψ απφ ηελ εηζαγγειηθή Ώξρή λα παξέκβεη γηα λα πξνζηαηεχζεη ηελ αζθάιεηα 

θαη ηελ ζσκαηηθή αθεξαηφηεηα ησλ πνιηηψλ θαη επηζθεπηψλ ηνπ λεζηνχ θαζψο θαη ηελ εηθφλα πνπ 

δίλεη ην λεζί ζηνπο επηζθέπηεο ηνπ απηή ηελ επνρή, ππνρξεψλνληαο ηνλ εξγνιάβν / ηνπο 

εξγνιάβνπο ηνπ έξγνπ λα ιάβνπλ ΏΜΒΏ φια ηα απαξαίηεηα κέηξα αζθάιεηαο θαη θπξίσο λα 

νξηνζεηήζνπλ θαη λα πεξηθξάμνπλ ην εξγνηάμηφ ηνπο ζην ιηκάλη θαη λα ιάβνπλ κέηξα αζθάιεηαο 

γηα νδεγνχο θαη πεδνχο ζηα έξγα πνπ γίλνληαη πάλσ ζην νδφζηξσκα. 

Βπηθπιάζζνκαη λα αζθήζσ ηα δηθαηψκαηα πνπ κνπ δίλεη ν λφκνο γηα απνδεκηψζεηο ιφγσ ηεο 

ςπρηθήο νδχλεο πνπ ππέζηελ ζηελ παξαιίγν ζχγθξνπζή κνπ κε ην φρεκα πνπ εθηεινχζε εθείλε ηε 

ζηηγκή έξγα ζην ιηκάλη, ηφζν απφ ηνλ εξγνιάβν ηνπ έξγνπ φζν θαη απφ ηηο επνπηεχνπζεο θξαηηθέο 

αξρέο. 

Σέινο, ζα ήζεια επίζεο λα ζέζσ πξνο ηελ αξρή δχν εχινγα θαηά ηελ θξίζε κνπ εξσηήκαηα: 

– Ο πξνυπνινγηζκφο ησλ ελ ιφγσ έξγσλ ζηνλ Βχδειν Εθαξίαο πνπ εθηεινχληαη ζε ιηκάλη θαη 

δξφκν, πεξηιακβάλεη θάπνην θνκκάηη ζρεηηθφ κε ηα έξγα αζθάιεηαο (δεκηνπξγία πεξηθξαγκέλνπ 



εξγνηαμίνπ, εηδηθή ζήκαλζε, λπρηεξηλφ θσηηζκφ, εκεξνκίζζηα θιπ). Ώλ λαη ηη αθξηβψο έρνπλ γίλεη 

απηά ηα ρξήκαηα, εθφζνλ θαλέλα κέηξν αζθάιεηαο δελ έρεη παξζεί; 

– Ο πξνυπνινγηζκφο ηνπ έξγνπ ζην ιηκάλη πεξηιακβάλεη πινπνίεζε θάπνηαο ζπγθνηλσληαθήο 

κειέηεο γηα λα βξεζεί πξνζσξηλή ιχζε γηα ηε ζηάζκεπζε ησλ απηνθηλήησλ ζηνλ Βχδειν; Ώλ λαη 

γηαηί δελ έρεη πινπνηεζεί θαη ηη αθξηβψο έρεη γίλεη κε ην πξνυπνινγηζκέλν θνλδχιη; Ώλ φρη γηαηί 

παξαιήθζεθε απφ ηελ αξρηθή κειέηε ηνπ έξγνπ; 

Γηα ηελ ηεθκεξίσζε ησλ παξαπάλσ επηζπλάπηεηαη θσηνγξαθηθφ πιηθφ κε επεμεγεκαηηθέο 

ζεκεηψζεηο ( 13 θσηνγξαθίεο) θαη 3 βίληεν ζε ζήθε usb: 

– βίληεν 1: ε πεξίθξαμε θαη ε ζεκαηνδφηεζε ηνπ εξγνηαμίνπ 

– βίληεν 2: εθηέιεζε εξγαζηψλ (θφξησζε πιηθψλ) εθηφο απηήο ηεο ζηνηρεηψδνπο πεξίθξαμεο 

– βίληεν 3: εξγαζίεο κε βαξηά νρήκαηα ζην νδφζηξσκα ηνπ επαξρηαθνχ δξφκνπ θαη πάλσ απφ 

απηφ, ρσξίο θακία κέξηκλα γηα πεδνχο – ηξνρνθφξα. 

Εθαξία 13/ Ενπιίνπ / 2011 

Καβνπξηάξεο Μηράιεο__ 
 

επηζηξνθή 

 

Γηα ηνλ ΥΤΣΑ ζηελ Πιαγηά 
 

Απζηπρψο δελ ζπκκεηείρα ζην Πεξηθ. πκβνχιην ηεο 28/8. Ώλ ήκνπλ, ζα θαηαςήθηδα ηε 

ρσξνζέηεζε. Οη απφςεηο κνπ έρνπλ επαλεηιεκκέλα γξαθηεί ζε πξνεγνχκελα δεκνζηεχκαηα θαη 

αθηεξψκαηα ηνπ πεξηνδηθνχ καο. ΔΓ 

Π Β Μ Π Σ Δ ,  2 5  Ώ Τ Γ Ο Τ  Σ Ο Τ  2 0 1 1  

Ζ πεξηθέξεηα ππέγξαςε ηε ρσξνζέηεζε ηνπ ΥΤΣΑ ζηελ Έμσ Πιαγηά. Ζ ιεειαζία ηνπ ηφπνπ 

καο δε ζα πεξάζεη.  

ηηο 28/7 ε Πεξηθέξεηα ΐνξείνπ Ώηγαίνπ ελέθξηλε ηελ πεξηβαιινληηθή κειέηε γηα ην έξγν 

"Καηαζθεπή & Λεηηνπξγία ηνπ θεληξηθνχ ΥΤΣΏ / ΥΤΣΤ λήζνπ Εθαξίαο". Χο ζέζε νξίδεηαη ε 

"Πιαγηά/Κνζζνηθηάηηθε Πιαγηά" γλσζηή θαη σο Πέξα ή Έμσ Πιαγηά. χκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο 

κειέηεο ν εθηηκψκελνο ρξφλνο δσήο (εθηφο πηζαλψλ επεθηάζεσλ) είλαη 20 έηε θαη ππνινγίδεηαη 

φηη ζα ζαθηνχλ εθεί 70.000 ηφλνη απνξξηκάησλ. 

Μεηά απφ ηελ έγθξηζε ηεο κειέηεο απφ ην Ννκαξρηαθφ ζπκβνχιην, ιίγεο κέξεο πξηλ ηηο εθινγέο 

ηνπ Ννεκβξίνπ ηνπ 2010 - θαη ηελ επηθείκελε θαηάξγεζε ηνπ σο νξγάλνπ ηεο ηνπηθήο 

απηνδηνίθεζεο - θαη ε Πεξηθέξεηα ΐ. Ώηγαίνπ εγθξίλεη ηελ πεξηβαιινληηθή κειέηε, παξ' φιεο ηηο 

αληηδξάζεηο ησλ θαηνίθσλ θαη ηελ αληίζεηε κειέηε ελφο απφ ηα εγθπξφηεξα ηδξχκαηα ηεο ρψξαο 

καο, ηνπ ΕΓΜΒ (Ελζηηηνχην Γεσινγηθψλ & Μεηαιιεπηηθψλ Βξεπλψλ). 

Γηα ρξφληα ε ηνπηθή εμνπζία ελέπαηδε ηνπο αλζξψπνπο ηεο πεξηνρήο καο φηη είλαη δήζελ ακέηνρε 

ζηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ θαη φηη νη αληηθεηκεληθνί κειεηεηέο είλαη απηνί πνπ ζα 

ππνδείμνπλ ηελ ηνπνζεζία. Σα γεγνλφηα φκσο ηνπο δηαςεχδνπλ. Σφζν ε επηινγή ζέζεο γηα ην 

ζθαγείν, φζν θαη κηα πξνεγνχκελε πξνηεηλφκελε ζέζε γηα ηελ θαηαζθεπή ΥΤΣΏ (Κειηά) ζηελ 

πεξηνρή καο, δείρλεη ηελ βνχιεζε γηα κία θαθψο ελλννχκελε αλάπηπμε ηνπ ηφπνπ καο. Οη 

ειάρηζηεο δε ζέζεηο εξγαζίαο πνπ πξνζσξηλά ζα δεκηνπξγεζνχλ θαηά ηελ θαηαζθεπή ηνπ ΥΤΣΏ 

θαη νη κεδακηλέο απνδεκηψζεηο απφ ηηο απαιινηξηψζεηο δε δηθαηνινγνχλ ηελ ρξφληα θαηαζηξνθή 

θαη εξεκνπνίεζε ηνπ ηφπνπ καο. 

Δ απφθαζε απηή βάδεη ηαθφπιαθα ζε κία απφ ηηο πην ακφιπληεο θαη παξαδνζηαθέο πεξηνρέο ηεο 

Εθαξίαο, φπνπ ε θηελνηξνθία, ε γεσξγία θαη ην ςάξεκα απνηεινχλ βαζηθή ελαζρφιεζε ησλ 

αλζξψπσλ. Έλαο ΥΤΣΏ κέζα ζηα ρσξάθηα ελφο νηθηζκνχ, δίπια ζε έλα ρσξηφ, ειάρηζηα κέηξα 

απφ ηε ζάιαζζα θαη πάλσ ζε δχν ξέκαηα, απνηειεί έλα αθφκα ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ιήςεο 

απνθάζεσλ ησλ ηνπηθψλ αξρφλησλ, φπνπ νη άλζξσπνη θαη ην πεξηβάιινλ κπαίλνπλ ζε δεχηεξε 

κνίξα. 

Βιπίδνληαο λα βξνχκε ζπκκάρνπο φζνπο αλαγλσξίδνπλ φηη ε θαηαζηξνθή ηεο πεξηνρήο καο θαη 

ηεο ζάιαζζαο καο είλαη θαη ππφζεζε φινπ ηνπ λεζηνχ, ζα ζπλερίζνπκε ηνλ αγψλα καο κε φια ηα 

κέζα πνπ δηαζέηνπκε. 

 
επηζηξνθή 

 

http://xyta-plagia-ikarias.blogspot.com/2011/08/blog-post_25.html
http://xyta-plagia-ikarias.blogspot.com/2011/08/blog-post_25.html


Αηηήζεηο 191 δήκσλ γηα ην «Δμνηθνλνκψ»-Απνχζα ε Ηθαξία θαη νη Φνχξλνη 
 

06/07/2011 

πλνιηθά 191 δήκνη ππέβαιαλ πξφηαζε ππαγσγήο ζην Πξφγξακκα «Βμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο απφ 

ηνπο ΟΣΏ», ελψ ζε εμέιημε βξίζθεηαη ε αμηνιφγεζε ηεο πξψηεο θάζεο ηεο δξάζεο, ζχκθσλα κε 

ηνλ ππνπξγφ Πεξηβάιινληνο, Βλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Ώιιαγήο, Γηψξγν Παπαθσλζηαληίλνπ.  

Ο θ. Παπαθσλζηαληίλνπ δηαβίβαζε ζηε ΐνπιή ζρεηηθφ έγγξαθν, απαληψληαο ζε εξψηεζε πνπ είρε 

απεπζχλεη ζην ππνπξγείν ν βνπιεπηήο ηεο ΝΑ, ηαχξνο Καιαθάηεο, επηζεκαίλνληαο φηη 

ζεκεηψλεηαη ζεκαληηθή θαζπζηέξεζε ζηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνηάζεσλ πνπ έρνπλ ππνβάιεη ε 

δήκνη γηα ην Πξφγξακκα «Βμνηθνλνκψ» ην νπνίν ρξεκαηνδνηείηαη απφ ην ΒΠΏ.  

Σν πξφγξακκα αθνξά ζηελ εθαξκνγή δξάζεσλ θαη απνδεδεηγκέλσλ θαιψλ πξαθηηθψλ γηα ηε 

κείσζε ηεο ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο ζην αζηηθφ πεξηβάιινλ, κε έκθαζε ζηνλ θηηξηαθφ ηνκέα 

(δεκφζηα θηίξηα) θαη ηελ αλαβάζκηζε θνηλφρξεζησλ ρψξσλ ησλ Αήκσλ.  

Αεπηεξεπφλησο αθνξά ζηνλ ηνκέα ησλ δεκνηηθψλ θαη ηδησηηθψλ κεηαθνξψλ θαη ζηηο ελεξγνβφξεο 

δεκνηηθέο εγθαηαζηάζεηο, κέζσ ηεο πινπνίεζεο παξεκβάζεσλ θαη δξάζεσλ επαηζζεηνπνίεζεο 

θαη θηλεηνπνίεζεο πνιηηψλ, ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, εηαηξεηψλ θαη θνξέσλ.  

Ο θ. Παπαθσλζηαληίλνπ δηαβίβαζε ζηε ΐνπιή ηνλ πίλαθα θε ηνπο 191 Αήκνπο πνπ ππέβαιαλ 

πξφηαζε, μεθαζαξίδνληαο σζηφζν φηη «ζηνηρεία γηα ηνλ πξνυπνινγηζκφ θαη ηε δεκφζηα δαπάλε 

ησλ πξνηάζεσλ ηνπο δελ είλαη πξνο ην παξφλ δηαζέζηκα, θαζφζνλ ηα ελ ιφγσ ζηνηρεία βξίζθνληαη 

ζε μερσξηζηφ ζθξαγηζκέλν θάθειν ν νπνίνο ζα αλνηρζεί ζε επφκελν ζηάδην αμηνιφγεζεο 

ζχκθσλα κε ηελ πξνβιεπφκελε δηαδηθαζία».  

Οζνλ αθνξά ζηνπο ιφγνπο θαζπζηέξεζεο ηεο έλαξμεο ησλ δηαδηθαζηψλ αμηνιφγεζεο ησλ 

πξνηάζεσλ πνπ έρνπλ ππνβιεζεί απφ ηνπο δήκνπο, ν ππνπξγφο δηεπθξηλίδεη φηη απαηηήζεθε 

ηξνπνπνίεζε θαη ζπκπιήξσζε ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ ηνπ Πξνγξάκκαηνο «Βμνηθνλνκψ», 

αιιαγέο πνπ αθνξνχλ ζηελ εθρψξεζε αξκνδηνηήησλ δηαρείξηζεο ζηνπο ΟΣΏ, ζηε ζπγθξφηεζε 

ηεο Κεληξηθήο Βπηηξνπήο Ώμηνιφγεζεο αιιά θαη ζηε ζπγθξφηεζε ηνπ Μεηξψνπ Ώμηνινγεηψλ ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο «Βμνηθνλνκψ».  

Λφγσ απηήο ηεο θαζπζηέξεζεο, ν Γεληθφο Γξακκαηέαο Βλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Ώιιαγήο 

απέζηεηιε ζηνπο ΟΣΏ επηζηνιή κε ηελ νπνία ηνπο θαιεί λα επηβεβαηψζνπλ φηη εμαθνινπζνχλ λα 

ελδηαθέξνληαη γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζην πξφγξακκα «Βμνηθνλνκψ». Με ηε ζπγθεθξηκέλε 

επηζηνιή δεηήζεθε απφ ηνπο ΟΣΏ λα ζπκπεξηιάβνπλ, θαηά ηελ θαηάξηηζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ 

ηνπο, επηβεβαίσζε ηεο δέζκεπζεο γηα ηελ θαηαβνιή ηεο ίδηαο ζπκκεηνρήο ζην Πξφγξακκα. 

Χζηφζν, φπσο επηζεκαίλεη ν θ. Παπαθσλζηαληίλνπ, εθφζνλ θξηζεί απαξαίηεην, κπνξεί λα 

ηξνπνπνηεζνχλ ζηελ πνξεία ηα ζρέδηα πινπνίεζεο, κεηά απφ αίηεκα ηνπ δηθαηνχρνπ δήκνπ.  

Οη δήκνη ΐΟΡΒΕΟΤ ΏΕΓΏΕΟΤ πνπ έρνπλ ππνβάιεη πξφηαζε γηα ηελ ππαγσγή ηνπο ζην 

πξφγξακκα Βμνηθνλνκψ είλαη νη εμήο:  

173. Μπηηιήλεο  

174. ΐαζένο 
 

επηζηξνθή 
 

Αο μαλαθάλνπκε γηα πέκπηε θνξά ηελ ίδηα επηζήκαλζε, πεξηκέλνληαο θάπνηα απάληεζε. Ο 

Γήκνο αθνχεη; 
 

αθνχζακε, αιιά δελ ππήξρε νχηε επηβεβαίσζε νχηε δηαςεπζε. Βζείο, αθνχζαηε ηίπνηε; 
 

επηζηξνθή 
 

Δθδειψζεηο: Έγηλαλ-Θα γίλνπλ  
Ώλ καο ζηέιλεηε εηδήζεηο ηηο δεκνζηεχνπκε-Ώλ δελ καο ζηέιλεηε ηη ζέιεηε: Να κπξίζνπκε ηα λχρηα καο; 
 

1. Σελ Αεπηέξα 8 Ώπγνχζηνπ 2011, ψξα 20:30κκ ζην Πνιηηηζηηθφ Κέληξν Μαξάζνπ 

<< Δ  ΟΑΤΒΕΏ  ΣΔ  ΕΚΏΡΕΏ >> 

Ο ζπγγξαθέαο – εξεπλεηήο θ. Εσάλλεο-Ώλδξέαο  ΐιάρνο ζπληξνθεχνληαο ηνλ Οδπζζέα ζην ηαμίδη 

ηνπ,ζα καο κηιήζεη: Πψο ε Εθαξία απνηέιεζε ην πξφηππν πνπ αμηνπνίεζε ν κεξνο γηα λα πιάζεη 

ηελ παηξίδα ηνπ Οδπζζέα.  

http://www.lesvosnews.gr/?p=17281
http://www.asda.gr/ikariaka/hlekd22.htm#ακούσαμε


Θα παξνπζηαζηεί κνλφπξαθην ζεαηξηθφ απφ ηνπο  «α ζ π α ι ά ζ ν π ο», ηεο ψζαο Πιαθίδα. 

Δ  ΒΚΚΛΔΕΏΣΕΚΔ  ΒΠΕΣΡΟΠΔ  ΜΏΡΏΘΟΤ  ΕΚΏΡΕΏ  & ν ΚΤ.ΠΟ.ΣΒ. (ΚΤΚΛΟ  

ΠΟΛΕΣΕΜΟΤ & ΣΒΥΝΔ) 
 

2. Σξίηε, 6 επηεκβξίνπ 2011 Beach Party ενάντια ςτο ΧΤΣΑ άββαην 10-9-2011 απφ ην 

κεζεκεξάθη, ζηελ παξαιία ηνπ Πιαηακψλα ζηελ Έμσ Πιαγηά  
 

3. H ΒΣΏΕΡΒΕΏ ΕΚΏΡΕΏΚΧΝ ΜΒΛΒΣΧΝ (ΒΕΜ) θαη ν Αήκνο Εθαξίαο έρνπλ ηελ ηηκή λα ζαο 

πξνζθαιέζνπλ ζηηο εξγαζίεο ηεο Αηεκεξίδαο κε ζέκα:  

―Βλαιιαθηηθέο κνξθέο ελέξγεηαο ζηελ Εθαξία θαη πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο‖  

πνπ ζα ιάβεη ρψξα 1 έσο 2 Οθησβξίνπ 2011 ζηνλ Ώξκεληζηή Εθαξίαο (Ξελνδνρείν Βξσθίιε) 
 

επηζηξνθή 
 

Αιιεινγξαθία 
 

Αελ είρακε αιιεινγξαθία, αλ εμαηξέζνπκε ην ζέκα πνπ καο έζηεηιε ν Μηρ. Καβνπξηάξεο γηα ηα 

νδηθά έξγα ζην Ληκάλη ηνπ Βπδήινπ, ην νπνίν θαη θαηαρσξίζακε ζηελ ελφηεηα «Βηδήζεηο απφ 

Βπαξρία Εθαξίαο» 

  
επηζηξνθή 

 
Καιή αληάκσζε ζην επφκελν ηεχρνο. 

ηείιηε καο άξζξα ή ζρφιηα δηθά ζαο γηα δεκνζίεπζε. 

ηείιηε καο ην θείκελφ ζαο ή ηε γλψκε ζαο γηα δεκνζίεπζε: igiann@tee.gr 

Αηαδψζηε ζε θίινπο θαη γλσζηνχο ηνλ ηζηφηνπφ καο.  

http://xyta-plagia-ikarias.blogspot.com/2011/09/beach-party.html
mailto:igiann@tee.gr

